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Handelsskole. aanden blev. Den font, [om han 6ebu*
det feet, i hans sted, for videre at frelse
fra synd.

Er det ilke ei frøffenbt navn, spsr
han, paa den, der lever som menneskene
burde leve og derfor far paa sig lidelserne,
som det gir, er det ikke tmffende ai
kalde ham fiebforlræber? Ligesom at
kalde ham freelfer, forlsler, forsoner. Han
ræbbet ss fra undergang, han forlsser
os fra syndens baan», han forsoner os
baade msd Gud og ss selv.

©fulle dit virkelig ikke vcereusk før
Et ucheslogifl sind at vide sig frcelft gien*
mm en ny «and, at kjcrnde forsoning
gjennem selv at bli bedre og gjennem
at ko paa Guds barmhjertighed?

Dr» Fasting ved, at der er dem, fom
trænger mere. 58 el, det v«rre fom sam
vittigheden vil! Den blir her Morende.

Gudsforholdet forlanger hos en, at
Jesus stal voers Gud selv, hos en an
den Mes det med mindre. Det er ikke
troens omfang, lærer Fasting, bit lom
mer an paa, men dens fladende inder
lighed. Hvad, som er fan! for mig, er
M altsammm fant for Ug. Mm at
vi begge blir simle i det gods av det,
fom vi tror, er avgjsnnde for bande dig
øg mig. Med en mynsighch, forø i
spagfaMge ord har rtøfligebens
magt bzvissr han, a! under alle for*
lwdnwger er det sammttighedm, som
har bet siste valg. Fordi dette har vce
ret verfet, har vi ogsaa i amdssager
baaret os ad fom balbarer, der forlan
ger underkastelse eller fmstsdelse. Derfor
har vi sat „frætfen" paa blind tro og
ikke paa frugtbar tilegnelse. Det negtes
ikte, at ogsaa den førfie kan føre til rent
liv; mm alene ben fiste gir naturlig
trygghed.

Hermed, mener jeg, har br/ Fasting
gjort en belydelig gjmning iblant ss.
Jeg er overbevist om, at seners eller
tidligere vil delte hans føn paa GubZ
forlibet og deis beskrivelse i bibelen
trænge igjenmm. Dsrmed endelig en
gang ljmligt forhold mellem be troende
øg fordragelighed længer ud.

Men foreløbig faar han nøle sig med
at lide for sin tro. Nu som før er det
pmsterus, fom bessrger det. „Geistlig
hedm", h. e. «åndeligheden. Saa aan«
deligs er de nemlig endnu.

gudsforhold, lar sin oplysts samvittighed
av bibelen Henie lundffab om Gud.

Dr. Fasting tør det.
Selv om nu dette skulde »ære dri

stigt, er det dog ikke endnu dristigere
at avseeite ham for bit? Naar hans
undervisning er uklanderlig, at avscetis
hmn for hans tros ffyld? Og det under
en saa almindelig forvirring, som den
lutherske bekMdslss nu har skabt ljos ss?

Jeg forestiller mig, at jeg var i de
prcesters sted, fom paa papiret kcawer.
tro paa bskjceudtlsen. Jeg vilde da fsrft
hsre, hvordan læreren i religion under
viste. Om ht var efter reglementet.
Gjorde han det, hvad jeg er overbevist
sm, at Fasting gjsr, faa vilde jeg til
hans fceregne forftaaelss av visse foræl
dede dogmer, fom han naturligvis heller
ikke bølger, forholde mig Medes: Jeg
vilde underssge, om han var en alvorlig
mand. Om dette alvsr hadde kristelig
karakter. Om eleverne ved ham fik lund
flab og blev klisielig grebne.

Var dette saa, turde jeg llke gaa
lamger. Da maaik jeg overlade resien
til eleverne øg til bz menigheder, som
valgte dem.

Hvad restkerer man ellers? Nands
tyranniets ilfle og «reifærblg|eb. Og
hvad disse onder videre avfsder i et friskt
folk.

Slori sig fri, pwstestolm begynder. Alene
i lErerffolen og i stolen forbydes den
mindste avvigelse.

Hvad stal det oære godt for? gør
trom? Nej. For ptrfonliyljebettS sand
hed? Nej, «ti. Alene for loerebegrebet,
som al verbws kunster og tyranni ikle
fænger kan holde sammen.

kræfter har vanflelig for at se det,
il be er indsvet l det modsatte; mm
pslilikere kan se det; ti det er deres
fag: at meninger i famp styrker
sandheden. Sit det derfor gWdtr in*
den ordenen« gramser al gi samvittig
hederne frihed til kamp.

Her kan to*s af fiolens religions
lærer, at han folger reglementet; her
kan videre krHves, at han er en alvorlig
personlighed, fem faar tag i sine folk.
Mm hans appel til famvitlighedm, at
den stal vcere aarvaagsn, faa den ille
befatter sig med mere, md den kan »ære
oprigtig med paa og bli sund paa, ben
faar vi respektere; det blir en fag med
eleverne og med dem, som siden stal
bruge lem.

Som sagt: en pmst har vanflelig for
at fsrfiaa dette. Sn oplyst politiker for*
staar det straks. Under vore omstændig
heder kunde bet derfor »ære godt, at
lirkm en stund stod under politisk vagt
hold.

Mm hvsrdan gaar dei til med dette
vagthold?

10, vi holdt nylig generalpwvs. En
splittergal omlsKttelss av m hellig tekst
stulde rettes. Professorerne, bisperne,
proflerne medgav alle, at den var umu
lig; men de frygtet sgfaa alle, at det
vilde menigheden ilke forståa. Sagen
kom ind for det politijle vagthold. Siats
raaben saa bekymret hen paa stortinget,
som han frygtede, storiingsmcmdem saa
bekymret hm paa sælgerne, som be
frygtede. Fslgen blev, at den gale øøer*
sMelse ikte rettedes! Se dummeste
avArde deil V<er rolig for, at en
hmlksnssmhelft sag af samme art 09/
dimensisn vil rape nedover saa længe
til den stanser paa de dummeste som
paa et læg af stsk og fim.

Eller rettere: ilke engang paa dem,
bare paa frygten for heml

Men hvor blir dei saa af persons,
ligheden? Sen iheslsgifle professors,

l bispens, proffens? Ja, ben gik i me
nigheden, fom flet ikle kom med.

blev gli ham privat, om at iræbe tilbage,
forbi han mente ansvaret og afgiørelfe«
i denne fag maatte paahuile styrelsen.
Kort efter blev han imidlertid overrasket
ved at faa bestemt paaloeg om ved forste
leilighed at bytte om kristendom med norfl
i en enkelt klasse af hensyn til biskopens
tidligere udtalelse og tillige stoledirektsrens,
som han dog ikke er gjort bchendt med.
Da Rafting fif hsre belle, anholdt han
om at maatte opgi lristendsmsmnderviZ
ningm straks og i begge klasser. Det
afsloges. Sljsnt han erklæredes «flikket
for denne undervisning, skulde han dog
endnu beholde den i to aarl

Under aKe disse oplysninger, fom jeg
har indhentet fra beste kilde, sletter jeg
fslgende generalsplysning: Dr. Georg
Fastings undervisning i religion
har der aldrig veeret klaget over.
Den er tværtimod fra alle hold indrom
met at øære udmaerket.

FrebVikftOdbampeVsN „Emanml"
er torsdag nat grimbftøbt paa Rano mb
Fredriksstad. Rormanden ssv.For et begrænset Antal Herrer og

Damer MM Middelskoleexamen eller
dertil srereiie Kundskaber vil et
aftenkursus i dobb. Bogholderi, Man
delsregninp, Yexellære og Coniør
arbeide, ill Uddannelse af dygtige
Bogholdere, blive sat igang en af de
»fermeste Lags.

Byfogd NsWsb
har ved fristens udlsb ikke kunnet

ffaffe be 42,000 kroner. Der vil ba
neppe sta« anden »ei aabm mb retslig
tiltale med derefter fslgenbe domfældelse.

Hvor stor enlig medlidenhed man
end kan have med den ussyldigs familie,
turde det dog skriver „Mrgbl."
i alle mander »ære bedst, at forholdene
undergives en retssags belysning. Den
bestemmelse i straffeloven, at tiltale for
kassemangel kan frafaldes, naar det sav
nede beløb tilveiebringes og affleb tages,
kan i adskillige tilfcelds fortone sig som
mere betryggende for statskassens ofons
miste tarv end for det offentlige livs
moral.

Indmeldelser modtages og nærmere Med
delelser gives i Understøttelsesforeningens
Lokale paa Bergeland Mandag Aften kB/i©
W. 9 eller ved Henvendelse til

iSii»g®p Andpeasson»
Udexamlneret fra Ohr.a Handelsgymnasram.

Prima sigtet WOWftsTZSeb a 15
Ore pr. Vsits ljos Johannes Nylund.

 Meblemsmshe
i Lokalet Onsdag.
Optagelse af ny-
indmeldte Med
lemmer.

Altsaa: bet er for hans tros styld,
at han er biet avsat. Og dertil har
statsraad Wsxelsm laant sig.

Nu fletter jeg, at statsraad Wexelsen
oveniljobst deler k. Fastings syn paa
samviitigheben som sverste domsmagt.
Det usikkrs i hans handlemaade tyder i
dm retning. Han er jo også« gammel
Glunbivigianer. Har der voeret aandelig
»æfst i ham, faa maa det forhold i
vore dage ha fert derhen.

Ja, ba siger jeg: Krawer den tar
velige tierne firfeaanb og vor politiste
flygtagttgheb at en mand avsaMes fra
sin lovmedholdelige og udnmckde under
visning i kristendomslære, fordi fan per
sonlig hylder samvittighedens ret til granst
ing, nuvel, saa kan fan ikke laane Ng
til bet. Denne rapingen nedover og
nedover kan han ikke tillade. Andre
faar lægge sig flade og la rummelen
sture over sig; fan ikke.

Og har han her lat sig rive over
ende af sit politiske og præstelige feilflab,
saa maa fan ogsaa gjsre det godt igjoen.
Gntm kunne gjenindsMe k, Fasting i
hans undervisning eller selv gaa.

Jeg vamter ikke mindre av Frederik
Wexelsens fon, naar han giores opmml
fom. Alle vi, som fat maatkt paaials
hans store fejltagelser, årer hans dygtig
hed, «elsker hans hjertelag og bsmmer
ham ikke stramgj. %ar dr. Fastings
avssttelse ikke engang er paatalt i pr« ssen
og ikke i stortinget, saa bestaarWsxelsens
fejltagelss denne gang alene i, at fan er,
som de andre vil, han stal sære. Stor
tingsmandens er bog næppe alle enige.
Men de finder vel, at de har ikke „man
dat" her. Det er jo almindslig fa» os,
naar en kmver mere av dem end eksps«
dition, at saa har de ikke „manbat". Sen
bag kommer nok, at bet at vmge sam- !
vittighedsfriheden, blir deres sverste. mm i
dm er der ikke. Og da kan dm enkelts !
ikke dommes haardt.

Ved en retssag »il ikke alene ben
skyldiges brsds blive fuldt belyst ligesin
dede til advarsel men ogsaa kontrollens
forhold vil forhåbentlig derunder blive
helt udredet. Fsrst naar en faadcm ud
redning foreligger, vil almenheden med
sikkerhed kunne bsmms om, hvorvidt no
get er forssmt.

flhnnnPinp'"fQlscfp
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paa 8 Forestillinger af Cohans H
Salomons Belilssts er udlagt
i Floors Boghandel.

Sædvaalige Billetpriser.
Men er lurerens alvor efter mit

ssjsn bet eneste, fora her kan dsmmes
efter, faa længe undtrsisningen gir den
fulde foreskrevne lundffabssum og griber,
saa siger jrø for min del (og jeg er da
et siykZs av en menneflekjcender), at jeg
nok vi! fe den mand i alnene, som tror
om sig selv, han er i alvorligere forhold
til sit pligtlw som kristen end Georg
Fasting.^

Sandheden blir ba dm, at det n,etsp
er for sit kristelige alvors skyld, at han
er biet indstillet til aosMelse og virkelig
aøfaf.

Homsopath H. L. laram
NuWssMyn 24 Telefon 603. KstzMOtst i Johannesburg adva

rer mod udvandring til Transvaal netop
nu; man bør fe tiden an 3—4 manne"
der. Gftsrhamdm vil der sandsynliges
bli anledning for driftige wgwisrer, ar«
Melter, lanbmaalsre og haandmrksre til
at tjene gode penge; for ksntsrfslk er
det vanskeligere at faa plads.

R Y ' 'il' 1 1 i

lelM!tt?zM.
. Han har lyttet lii samvittighedens

rost i dm friffrlfge korsang og bar op*
daget, ai den i almindelighed er sorWllig
fm pmsternes forsang. Saa har han
kroevet spmcerlsomhed for samvittigheden.
Han vil, alle stal prøoe det, de fjører, i
deres samvittighed, saa det blir sant for
bero selv, og derved istand til at fælte
frugt. Hm har lagt det saaledes tilrette,
at tæferne sil frihed 03 æone til det.
Saaledes, at de seners kunde hjoelpe andre
til det samme. Herpaa har han overfor
prcesterms misnsie sat sin stilling ind.
Og paa det har han tapi kn. Foran
sine elevers sine. Foran sin families og
sine venners. Foran ben norffe menig
heds, hvis oeijfrærøie lærere nylig ffyndte
sig med at krcenks ham.

Nu kommer hykleriet til at florere

KNttt Og ©mi santeitf*Ut
feireb bags sit sslvbryllup og modtog
i den anledning mange beviser paa sym
pati fra fjern og ncer.Dr. Georg Fasting, styrer av Holme

strands lærerskole, har udgit tre beger:
„Det hellige liv" (1895), „Om samvit
tigheden" (1898) og „Gjcerende tanker"
(1900). Angrebene paa dem har vceret
mange og tildels noffaa proestlig-uwkke
lige. Med dette ord betegner jeg de
herrers strivemaade, som vandrer om
iblant os med ben evige sandhed i veste
lommen.

FlOsssfedlew om HrMksMhbM,
»Friheden" viser sig at vcere en af &
vanlige siyngelstrsger.

Stavanger, 6. skisber.
larlsbergerpr<esterne indgav klage,

deri opregnedes 8 ofte punkter,
fom stred mod den lutherske bchamdelss
(h. e. itzeslsgien), flere mob bibelen, alle
mob „sandheden Ilt saligheds Mindre
tan det aldrig »ære.

©obffolf, forestil bere disse larls
bergfle bamesjcele, som irer, at dm lm
therste teologi ftudereZ ogsaa I himlen,
saa kandidaterne ogsaa deroppe eksami
neres efter katekismen og, hvis de dumper
til eksamen, falder ligs lukt i helvede»

Dette i bet aar nitten hundre sg ss
efter trifli fsdsel.

Og staiZraadens sg stgrtingsmcendsms?
Ja, den gik i vcelgerne, som heller ikke
fom med. Naar vi nu mindes, at al
religions oiemed er at bygge op en per*
fonligljtb, fimt og lyttelig i sit guds
forhold, og vi saa fer, ai bit fmste,
de har at gjøre, nåar de stal vcergs
kirken, bet er at kvittere personligheden,
saa fljsyner vi, hvorledes den norske
kirke har det.

: Vi Ulønner ogsaa, at Ul ilke er ljos
politikerne den kan fornyes. «Råar for
finar den dette selv?

Jeg ssal av gods grunde ikke blande
mig i det. Men som norfl borger,
hvem aandsfrihed og ptrfonlighedsdan
nelse er dyrebar, vender jeg mig nu til
statsraad Wexelsen; for et sted ssal her
lrceves ansvar.

Ester hvad jeg ved henvendelse til
rektor Fasting, har erfaret, har folgende
hsendt:

folkebad.
Procheme paastaar, at dr. Georg

Fasting skriver mod den hellige skrift og
den lutherske bekendelse. Dr. Fasting
indrommer, at han forkaster den teologi,
fom har vieret eneherskende inden det
lutherske kirkesamfund, og som kaldes
„bekendelsen"; men han hcrvder, at
Jan ikke paa ét eneste punkt skriver mod
bibelen i dens tøre om gudsforholdet.

Det er forsaavidt den samme strid,
som nu fores mellem Heuch og Klave
ness, fom den fsrste hcevder, at bekjcen
belfen i alle dens enkeltheder stal »ære
grundlaget for troen, og den andre be*
nægter, at befiænbelfen tænger fan »ære
det for et moderne menneske. Men her
er mere oppe, idet br. Rafting tar frem
a» bibelen, punkt for punkt, det, som
er avgjorende for gudsforholdet, og lægger
en ny mening ind. Altsaa en fortolk
ning uden sideblik til bekjomdelsen og
dens vanlige biveludwgging.

Jeg henviser til hans omtale av
Jesus fom forfoner, av Jesus fom men*
neske og Gud, av Jesus hin opstandne
og av aanben. Hver bel forelommer
mig at »ære fmaa mesterstykker av natur*
lig klargjsrelse. ©en ny mening i be
gamle ord stemmer med bet fineste fjæle*
lige stjsn, lige lydig mob ordene fom
mod den ssgendes behov. Lad mig faa
gi en prsue.

Sfaffaffelfen af et folkebad med let«

eint adgang og billig afgift har i flere

aar staaet paa dagsordenen her i bym;

arbeide for et faadcmt blev endog opsat

paa arbeidernes Valgprogram under sidfis
kommunevalg. <

Men br. Fasting har til gjengjoeld
vundet dyb agtelse hos alle, fom ved,
hvad samvittighedsfuld kraft fil frigørelse
er for en kostelig flat. I deres sjne
rager hans spagfcerbige bestemthed spover
den farefri tsurnse, som biskop Heuch og
sogneprcest Klaveness nu foretar underet
pent publikums beskuelse ved msrgmlaf«
feen.

En tid trsbds man, at det skulde

kunne gaa an her som i Kristiania

at arrangere det stig, at skolebadem

kunde anvendes fom folfebab enkelts tider

udenfor stoleliden. Men det blev ikke

til noget af ukjendie grunde.

Men trangen har »æret der lige

fuldt, hvad de 4500 taalmsdige menne

sker, som i hvert af de sidste aar har

ventet i timevis paa torn hver fredag

badeanstalten paa Isnttholmen, vil lunne

bevidne. Foruden alle be andre, som isse

havde saamange timer at gisre med.
Nu ser bet imidlertid ud til, at spors

maalet endelig stal finde fin rimelige

losning, idet man i sidste formandstabS

mode, overensstemmende med ben ned

satte lomitss forslag, enstemmig indstilled

paa en bevilgning af henved 10,000
kroner til omordning af den tidligere

kontrolstation paa Fisketorvet til follebad«

Denne bygning vil foruden be nsbvew

dige rum til betjeningen ovenpaa samt

to afllaedningsrum for de badende afgi

ca. 24 baderum udstyret med dufch.

Her vil en masse mennesker funne bli

espeberet og udgifterne bli belydeltz '

mindre end ved karbadsyfiemej. „JWW
blir sandsynligvis ben fomtntlom*'«s>
10 s«. >

En politiker sver sig jo saaledes op
i at fa llogslabshensyn cg til at stele
efter deres mening, som skal avgjsre sagen
med ham, at det maa bli farligt. Han
gaar daglig mere over fra at »ære singu
laris til at bli pluralis. Du treffer
ham lilsist vanskelig selv; du træffer en
komliebet<enlning, et parlivstum, du tjører
ilke mere ham, men et unisont orkester.
Wexelsen har en fortræffelig indsvelse
nKtsp her.

Blandt monkestemne paa vejen:
„Sandheden til salighed" er flige som det
indiske fagn om syndefallet. Isdifle
teologer har i noget ænbret form ført
det sver. Bom det nu lyder, har hele
menneskeheden faat synd i blodet forme
delst et oeple.

Den theslogiste videnskab forkaster
længfi det barnslige fagn. Det læres
ilke længer faaledes »eb universitetet.
Det omftrives. Men bit ftaar fremdeles
i beljcendelsen, og de, fom vil bli prcester,
maa aflægge løfte paa den. Om præ*
sterne senere fortæller det, fom det er,
kan ingen gjore dem noget for det. Men
om en theologist seminarielærer gjør det
samme, saa blir han avsat. Det, som
ingen oplyst længer kan trs, stal nemlig
fremdeles lams i landels folkeskoler.

For et theologist, samvittighedslos!
røn I

IN.
Den norske lirkes situation i sjebliklet

er klart tcegnet. En biskoppelig oldinge
trods holt til hoest pa« sin lheologifls
stridshingst under applaus; en alvorlig
mand med stilfærdigt krav paa samvittig
hedens ret avscettes og lrcmles.

Hmm har voldt dette? Det har
kirkens politiske vagthold. Dm norske
lirke har nemlig endnu ikke vundet mod
til at leve sit eget liv. Den steller med
nMsetristendommen og lryper for dens
skyld betlende i ly av staten» penges«!.
Den voterer fom nylig ltrlestats
raaben tak, fordi han „iagttager præ*
fternes tarv".

Der er ille fførre brus i den norske
lirkes «åndelighed end som saa. Derfor
strceller de Blix'fle froaa folelsesvoers til
som norfl lirlehsitid. Maalbispen salvet
nylig hans oversoettelse av Grundtvigs
beste salmer med ordene: „stsrre end
Grundtvigs." ©er sit vi roaal af norfl
bispehside med det samme. Det stemmer.

Men jo uaandeligere og roere vesle
vorent det hele er, jo stgrre er trangen!
til at sve tyranni. Og den skulde kir
kens politiske vagthold ha msdt. For er
det noget, fom en frisindet regjerings
burde ha til opgave, saa var det at mode
tyranni, fremfor alt aandsiyranni.

Paa det kirkelige omraade er kampen
loengst igang over hele den civiliserede
verden. ©en har endelig ogfaa naadd
os i norben. Universiteterne har delvis

træffernes henvendelse til dr. Fasting
om at opgive undervisningen i kristen
domskundskab sendte benne gjennem ffole*
direktsren til Kirkedepartementet. Departe
mentet svarte, at doktoren fif gjøre som han
vilde med henvendelsen. Koesterne hen
vendte sig ba gjennem biskopen til de»
partementet, biskopen stsltede deres be*
gjæring, Departementet sender doktor
Fasting prcesterms og biskopens udtalelse
til erklcering. Fasting erZlcerer, at han
ganske vist, i sandheden» og inderlighedens
tjeneste, flutter sig til ben nu saa almin
delige friere anskuelse af flere kristelige
lcerdomme, men mener, at han ille
derfor er i strid med „betjcendelsen"
eller loven. Departementet svarer her
paa, at Fasting begynde med at
opgi enbel af kristendoms-undervisningen
af hensyn til norsk-undervisningen, som
han bør overla. Usikker paa, hvad me
ningen hermed var, fagte Fasting under
haanden fornoden oplysning og sit ba
den befled, at han havde frie.hcenber:
over hans undervisning var der
ikke fort nogen klage. Ester at ha
faat saadan beffeb bestemte Fasting sig
for at beholde trisiendomsmubirvisningen,
forbi han trodbs, det var til seminaret»
gavn, og fulgte heller ille ej vink, fom

Jeg er silker paa, han under benne
orkenvandring ofte foler længfet til det
fsrjceltzde land, hans barndom og ungdom
saa. Jeg vilde, om Jeg kunde, overvcelbe
ham med mine bønner: gjør undskyldning
for ben æble personlighed, bu har tromlet
ved din upersonlige fond; bet forer ind
igjcen! ©et vilde ogsaa §Jælpe person
lighedsdannelsen i vort fslt en hel mil
fremover. Er ber nemlig noget, vore
landsmcend har godt av at tære, saa er
det, at der gaar mere end ti dygtigheder
paa 6n personlighed.Hvorledes frcelste Jesus sit folk? Ved

at trcede op imod synden, de levde i.
Han kaldte menneskene tilbage til Gud,
tilbage til godhed, renhed, barmMrtig
hed. Tilbage fra hoffoerdighed, til yd
myghed og bon om syndernes forladelse
(fartfæerne og tolderen), tilbage fra til
fredshed med udvortes retskaffent liv til
tro van Guds naade (den fortabte føn).
Han satte sit liv ind paa denne man
ning og offrede ogsaa virkelig livet for
den. Han gjorde ingen anstrengelse for
at bli avlivet; det kom (helt utheologifl l)
av sig selv.

Toml tut endelig ille, at jeg har
valgt delle exempel paa beljcendelsens
vcerd, fordi ai her var gjcerdet lavest;
her lunde enhver flige over. Nej, synde
fallet formedelst et «pie længe for al
historie og tvcers imod hvad vi nu ved
om baade „skabelse" og r-ætfi, er hoved
og hjornestenen for hele den lirlelige
lcere, for selve „bchstendtlsen." Paa den
hviler nemlig bens urimelige, for vor
moderne fans absolut umulige forsonings
laers.

Siinljem SBiøraion.

Telegrafvæsnets bmttoindtlegter
udgjorde i august laar 275,400 troner
mod i samme iibruro ifjor 274,000 og
for to aar siden 264,100. I de med
august forløbne 5 roaaneber af inbevce
rende budgettermin udgjorde brultoind
fægterne 1,299,710, i 1901 ca. 1,244,400
og i 1900 ca. 1,169,000. Kristiania
telefonanlæg er ilke medlat i nogen af
bisse beregninger.

Og bet er saa alvotligl, at f. els.
den modige foguepræft Klaveness bare
lalcoeig tør ta op konfttoeusen.

Isg mener ben tsnselvense, som en
troende forefinder, nåar han, irygg i sii

I

Der var aanb i det, Jesus fa og
gjorde. Det var i aandens samfund,
han tøflet tmmuskme op, I denne aanb
var fmlsen. Han selv gi! bort: men

SfoeritSfemetttfprifett u 10 ere pv. UxyuSlinyt, paa fetfte 09
onben fibe 15 we. ©enbt til Imertfa 2 gange ugenilig fronet
15,00 aaret. ©spebition i ©wegabett. m. 250.
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igaar ifsrmidbag overende i foto*
gen »eb Stiftelsen. Nogen videre «lytte
ffebe bog ilke, undtagen at konfirmanten,
fom fad opi, fif en skramme, og samt
lige blev lidt tilsmunset.

Tslegramer HoifSVVwberi.
ordincere mode er indstillet denne

uge. Ordfsreren, konsul Falck, reiser
nemlig til Kristiania for at delta i Han
delsstandens fællesforenings bestyrelses
mode og hoires landsmode. Ogjda der

fe et valgt nogen midlertidig viceord
forer istedetfor overretssagfsrer Pedersen,
som 'er konstitueret borgermester, filtr
byen ordforerloms en uges tid.

En hest, fom igaar var paa vei tit
tøeilanbs kirke, blev pludselig opflrcemt
og fatte üb. Begge flMrne blev sirax
afbrukket, og befriet fra sin byrde fSr
hesten nedover mod Sanbn<es. Da fli«?
kerne brak, besuimed en kone, fom sad t
vognen, og længere nede dunked den til
en anden kone, soa ber maaite hente»
læge. Anksmt ilt Sandn«», faldt den
oversnds i „Kcosfen" og bleo M.

London: Fra Johannesburg tele
graferes, at 41 boere efter deres tilbage
komst til Sydafrika er anholdt og fat
under tiltale for hsiforrcrderi.

S grofts«.

MMM aftenblade'4
(NsrV Telegrambyråa-)

Kristiania, 6. oktober
Msrmen i Port Elisabeth.

981 har havt anledning til at fe en røffe
illustrationer i Ns Eastern ?iovlnc:s
Herald, som viser havnens udseende efter
den frygtelige orkan, hvorom vi ilordags
bragte udforlig bessed. De svcereste skuder
er af brlendlngerne lempet op paa land,
fa« de ftaar noesten terre, og strandbred
den er ooerfaaet af vragstumper. Et
flerre billede viser en røffe af be tapre
redningsmVnd, fom ved hm leilighed fik
vise sit mod.

Athen: Da lronptinsen førbag
førte i sin automobil, ftyrted denne ned
len landeveisgroft. Kronprinsen fik
endel lettere tvlrstelser, og hans llotæge
blev alvorligere snaret.

Fsrfwttelfe.

festen for Aschehoug.
Kristiania: Festen for professor

Afchchsug i Grand hotel» rolokosal ter«
dag var smuk og hsitidsfulb. Tilstede
var universitetets professorer, celdre og
yngre jurister, flire regjeringsmedlemmer
samt stsrtingsproestdenterne og repr<esen
tanter for ««ringslivet. Professor Brsg
ger, som forte ceresgjesten tilbords, «b»
bragte kongens flaal. Festtalen holdtes
af prosessor Hagerup, som paa englim
rende maabt ftildred Aschehougs betyd
ning. Prosessor Aschehoug svarte med
en rebegførelfe for sit videnskabelige prs
gram og flutteb med et snfle til de
yngre universitelslcerere, at bet maatte
bli hm som ham forundt at beholde
arbeidskraft nol til at fortsatte sin virk
somhed op til sin alderbom. Han ud
bragte en staal paa dette. Prosessor
Brøgger opløfte ved borbet en reelle
hilsener, som var inblsbet fil festen,
deriblandt ogfaa telegram fra longen og
en adresse fra Kjobtnhavns universitet.

Tidligere paa dagen var Aschehoug
blit komplimenteret af Studentersamfun
dets bestyrelse med formanden, professor
I«eger i spidsen.

Indstillingen er moafle ikks uangribe

lig i alle dele; men som forholdene nu

engang stiller sig, og fsrai sagen ilte

yderligere M træffes i langdrag, faar

man haabe, at den gaar igjennem. Scm

flipper de bessgmde at ia med sig mellem«
mod, mar be skal i follebad.

Spsrsmaal.
Zllttftrsrebs blabe

øerben rundt indeholder i disse dage
„Frmn"-billeder fm stavangerske foto
grafer. I „Illustrierte Zeitung" sees
giengit to udmerkede billeder fra fotograf
Jacobsen og i Graphic et fra Jacobsen
og to fra Henrichsen & co. De nordiske
familiejournaler har ogfaa indeholdt bil
leder, dels fra Henrichsen & co. dels fra
Anda. Og efterhvert venter vi at fe
franske, italienske, ssterrigffe og ameri
kanske blade ogsaa med billeder fra Stav
anger havn.

Er en huseier forpligtet til efter
brandvlfitationens paalleg at udfore for
andringer med ovne og belistninger etc.,
naar huset fremdeles ftaar l famme stand,
som da det i 1900 blev goblienbf ved
bmndtaxeringen og ligsledes »eb de to
tidligere brandvisitationer?

Svar: Ja.

Kristiania: Kaptein Grdmann,
kapten ved Ngdenoes beWninger, er for
fat til Oskarsborg med Svelvik og be*
ordret at tjenstgjsre fom kvartermester
sammesteds.

Nh MKtritul.
Kristiania: I henhold til kongelig

resolution af førbag vil der af Finans
departementet bli foranstaltet en ny ud
gave af malrikulen over samtlige skyld
lagte eiendsmme undtagen for Finmar
kens amt. Den nys malrikul, som ud
kommer paa I. M. Stenersen å cs.'s
forlag, har blandt andre forbele den, at
der i en egen rubrik er anført ben post,
anstalt, hvortil hvert brug horer.

FrZ politikammeret.
I sorrige uge arresteredes 23 Mss

nev for beruselse m. v. I samme tids
rum er forelagt 19 mulkter for -flabe«
uorden fr. 307.00, 3 for overlr. af
Msven ?r. 120.00, 1 for braendevins
lovens § 25 kr. 8.00, 1 for overir. af
fattiglovens § 18 fr. 2.00 og 2 for
overir. af sundhedsvedtægterne fr. 16.00.

21 emigranter indtegnedes. Hitte
gods : 1 par lsihandlker, 2 portemonoeer,
hvori penge, 1 palle gardinwi, 1 medal
jon, 1 hmd dannkrave, 1 fvsbe og 2
nnllespand.

BrMbttdrhkning
med mandskab og diverse apparater

var der ibagmoiges £l. 16. Det viste
sig imdlertid lun at sære til svelse,idei
stadsingenisren fra Lervig havde tele*
faneret brand.

Billedforevisningen
i Salem.

FvW havnen.
„Salmo" kom lsrdag fra Hull med

476 fasfer blik, 40 blokler tin, 6 kasser
tin, 10 kasser kobber, 110 fade margarin,
10 ions jernror saml en hel bel toldbsd
gods, ialt 90 ions. „Ingerld" fra
Rollerdam tgaar med 234 s<rkke suk
ker, 72 kasser lys, 120 slette kaffe, 100
flekke tog, 200 tagvander, 650 bundler
pilebaand og 200grydsr. „lupiler"
fra Bremen lom igaar med 9 fade
tsba?, 3 kasser cigarer, 100 balles; staal
tcaadnet, 70 soekke ris, 26 bundler jernror
og 25 bundter jernsilenger. „Hem" gik
igaar til Hamburg med 926 tender ma«
krel, 105 tondsr islandssild, 124 tender
febsild, 517 bundter frø, 657 kasser
hermetik og 40 tender ansjos m. m.
Dpst. „Nsrnan" til Sverige og Stettin
med 107 tdr. ansjos, 13 tdr. kryddersild,
57 tdr. vaarsild, 35 halv«tbr. febsild.
Dpst. „Aflur" fra England med 250
tons jern og 175 tons kul og koks.
Dpst. „Vmus" fm Newcastle med 8000
mursien, 159 f<e?ke mel og endel told
bodgods. Dpst. „CapM" afKjsbenhavn
kom tdag hertil for at laste endel fall
til Island.

Or. redaktsrl
ettern", Det nordiske forlags be

kendts ugeblad, paabegyndLr i omne
maaned sin nye aargmg, forø bl. a.
vil indeholde ei verk om „Napoleon" af
String Lusberg, „Samsundslcere" af 21.
Haug, „Msgm" nuiidsforllVlling af 3a»
karillS Nielsen, „Martin guflet:" af
Msrlm Pontoppidan, „Japan" afsls.
Rasmussen og „Fra Holberg til vore
dage", afslutning paa „Den nordiske
folkestamme gjennem tiderne" af Johan
Ottosen, alle rigt illustreret. Desuden
„Vor jord", Norgeskartet og kunstblade.

„Frem" er et af de blade, som man
ikke blot kan anbefale som flikket til
l<esmng for unge og gamle; det er et
af de blade, forø det er i hs! grad snste
ligt at folk wfer. Der bys udelukkende
gode sager af den art, som ikke blot er
underholdende, men som udvikler og
beriger loeseren.

I «Aftenbladets nr. 243 finder jeg
indtaget en af en frk. Lat fen skrevet ar
tikel, rettet mod den klnematsgrafiike frem
visning af Obemmmergauer passionsspil
i Salem, der dog ilte vilde have favceget
mig til nogen imsdegaaelse, hvis ikke
bladets redaktion i et efterskrift vistnok
ikke erklcorer sig enig med frk. Larsen,
mm dog omtaler billZderne paa en dad
lende maade og fremsVlter paastande, ber
i hsi grad er flikket til at vildleds pu<
blikum. Frk. Larsens artikel, hvori hun
med et sidesmrt til kinematografen i
Haandverkerhallen, tager sig den util
givelige frihed at fremvise „Woler, pre
ster og nonner" (hvilket billede forresten
illustrerer korsets feir over dst onde), om
taler fremvisningen af passtonsspillst som
gudsbtspottelse, kan tomksnde mennesker
iffe tillcegge nogen vegt, is<er naar hun
samtidig ikke kan tro, at ber gives per
foner, der har en anden mening end
hendes; anderledes staar sagen wrimod
med den redaktionelle efterskrift. I no.
229 skriver „Aftenbladet" bl. a.: „. . .
bilederne er smdeles gode ; og de fif fin
store interesse ved fit emne og fin f am«
mening til et hele. Vi vil an
befale alle interesserede elc. sic."

Dg faa i no. 243 en faaban kritik!
Bladets lcesere maa da uvijkaarlig fpsrge
sig selv: Hvilken kritik er ben rette, ben
fsrste, dtr stemmer overens med anbefa
lingerne og byens svrige blades udtalel
ser, eller den sidste? Hvorledes kan bil
lederne bedsmmes saa forskjellig? Grun
den til betle efter min mening fslgende:
De kom vistnok ifsrveim indtaget mod
billederne, kom ca. et kvarter for fent,
idet det fjerde billede allerede var paa*
begyndt, fatte Dtm paa en af de for
reste blenke, hvor enhver vibration og
fllmrsn tydelig nurkes, og Te gik før
pausen, sfterai De havde fest billeder,
der jeg nma tilstaa af fotffieKige
grunde netop ben dag ikke var fuldt faa
vak«, som be pleier at sære; mm De
burde ikke havs kritiseret m billsdserie
paa 24 billeder, naar De kun havde
feet B—9.

Kulsfrell og kulned.
Washington: ftwajeøføi vil Me

bli samMenkalbt i anledning af lularbel
derstreiken, idet prcesident Rossevelt efter
de nuvmsnde forlib er fom! «I ben an
skuelse, at sagen maa MsreZ as staten
Pennsyloanien alene. ©fulbe denne stat
anmode om afsendelse af forbunbsiropper,
er preestdenten rede til a! assende saa
banne.

ttMlfniiiif.
Her fsregaar for Ml. daglig udskib

ning af stsrre partier fallet hssimakrsl
til Amerika via Hamburg, Hull etter

Anlwnpm. Sterstedelen af denne ma

krel kommer fertil med Iceberbanen fra

Egersund.

Inai indlastedes ombord i „fcertt"

til Hamburg ilke mindre end ca. 1200

tsnber makrel, vcesentlig gjennsm en en

kelt afsender. Den samleds vserbi anta

gelig 70—75,000 kroner. Desuden gik

st parti M 517 bundter fiff.

LsMSI» Formanden for bjergMvzioerfsrsnin
øen udtaler, at kularbziderne stadig stoler
paa at funne fortætte streiken vinteren
igjennem.

Ikke W mislfd.
Paris: Igaar formiddag var Wen

«»ib Sola'« lig opstillet i fsrgehusets
forhal.

3 lsbet af formiddagen strev en
røængbe personer sine navne paa be mb
husets indgang fremlagte lister, ligesom
der uophsrlig bragtes kranse og blomster«
dekorationer. ©en krans, fom kaptein
Dreyfus sendte, bar indskriften: Alfred
Dreyfus a Zola.

Allerede ved 12-liben begyndte en be*
tydelig mennestemoengde at samle fig
bagensm politiforbonen.

Kl. 12| samledes en overordentlig
talrig fsrgMre l huset **& siden af
Zolas bolig. Man bemerfeb bl. a.
Imrss, Picquart, Mathim ©renfus,
Rsinach, Labori, fyrsten af Monaco m.
fl. Soldalerne pmsenterie gevser, og
under dumpe irommchmrvler, mens følte*
staren øø deltagerne i processionen stod
foran hovedindgangen, blev kisten lang
somt karet ud af Zolas hue og fat paa
ligvognen, hvorefter ligtoget fatte sig i
hev<egelfe til Montmartre kirkegaard. 3
spidsen gik to flegtnlnge samt enbel ven
ner, undervisningsministeren, fyrsten af
Monaco, laurss, Picquart, Steinadj} osv.

I alle gaber, som ligtoget passerte,
var ber en kolossal menneflemdenøbe, forø
i dybeste stilhed og med blottede lober
hilste forgetoget, da , det drog forbi. Ilke
en mislyd lorte», Den republikanske
garde danneb espalier langs hele den vei,
ligtoget gik. Kl. 1.50 ankom spidsen af
toget til kirkegaarben. Midt paa denne
stansed prscessjonen, hvorefter man tøø
opstilling omkring graven.

Undervisningsministeren holdt derpaa
en tale, hvori han fremholdt afdsdes for
tjenester som forfatter. Derefter talte ts
forfattere, af hvilke ben sidste sar Anatsle
trance, fom i kraftige ord minded om
be offre, Zsla havde bragt for sandhed
og retfærdighed. Hans modige ord i hine
Dreyfusfagens dage var som en lettelse
for Frankrig. Han var i det sieblik
menneskehedens samvittighed.

Da forgeffaren efter granet'* tale
forlod kirkegaarben, lorte man udenfor
hsie raab. De gjaldt laurss, idethen
imod 8000 personer fulgte ham med
hsie hyldnwgsraab. Tilslut lykkedes
det laurss al komme op i en vogn og
flippe bort.

Da deputationerne for arbeiderfor«
enwgeme passerie forbi kisten ved gra
ven, raabte de: Hil retfcerdighsbens
apostel! Hil fcmdhedenl Leve rspu
sßfenl

London: Morgantrusten har bi*
flutte! at kjsbe 50,000 ions af de bedste
enøelife kul og firar, paa sine flibe trans
portere bet til Ds forenede stater.

Estsr hvad Daily Telegraph med
deler, flat delte kul seere bestemt til be
fattige.

OsvVed tak
til alle, som ydet hjelp til bsrnekrydbens
basar. Frelsesarmeens musikanters tak
kes hjerteligt.

Josephine Rssbelg,
ssum-kaMn.

Newyork: Til De forenede ståler
sil Dominion oM company indfsrs
100,000 tons aniwcittul.

Meget tummel
»ar der torbag rundt omkring i byen,

og elleve personer blev sfterhaanden puttet
i arrest. Oppe i Birkelanbsgade gik
en laban og ffræmfe livet af folk, saa
han trods hidsig modstand mmtte i
arrest. - Nsds i Wsrvaag gik en anden
grasat, fordi hzns mor tillod fig at be
ham følge sig hjem. politiet maatte
binde ham, fer bet lykkedes at fem ham
Kfgaarde. 'lnde i Lervig sptmadte
Ktier en af de kamplystne kvinder. Hun
angreb benne gang sin mand faa efter
trykkelig, at politiets assistance maatte
til. Desuden arrestertes en raanbs*
perfon, som kom ruslende med en fæ!,
indeholdende en beatrice. Man mente
at ha grund til at tro, at ben var stjaalen.

Nrevssrt med kaptein Smrdrups
fotografi brystbillede eller lncebillede

er udkommet. Billederne er meget
oelfrufne og scelges for 5 kroner pr.
100 stk.

Washington: Pmsidenisn bar
igaar afholdt en ny konferance i Del
hvide hus angaaende kulspsrZmaalet.
Ksnferancen varte i 3 timer. Dsns
forlob hemmeligholdes.

Fsdt, egievist sg begMGet paa
havet. Fra London skrives 17. seplbr.
tit „Kysten": En fjelbm hsitibelighed
fandt peb her igaar vsd begravelsen af
kapt. P. Marsden, R. N. R- fra
GraveZmd, tlbligere havnefoged i London
og dommer i Kent. En bel af hsMde
lighsdm afholdtes i St. James Church,
©rawøenb, hvorpaa ashsdes lig i en
zwktasss indeni en poleret egekiste blev
fort ud paa sjsm for at begraves ber.
Dette var efter kaptein Marsdms ud
trykkelige snsse, der var fsdt og sgtivist,
samt levet sin meste tid paa laset.

Den rigt smykkede kiste fattes paa
m baars paa flcebebaaden „Britannia",
og dens afgang fra Wien svsrvares af
en MlLngde msnnefler. Vegravklsen fandt
sted nogle mile udenfor Mouse fyrskib,
tmsten afsigts af land. Veiret var ved
anledningen meget stormende, og kisten
blev, da den firsdes i vandet, revet næf
sf en stor sjs; mm da ben var tungt
belastet, fank den snart.

Ceremonien gjorde et overordentlig
gribende indtryk paa -be tllfitbecærenbe.
Kapt. Marsden var 68 aar gammel.

BeN ffpig kontingent. fttleiideiaitilebMitéri
Kristiania: ~ En departemenial

komiis til behandling af forskjellige Mi

galisnsreislige love fsrejlams nedsat af

regjeringen. Den stal danm fsrisaliielss

af be nu paagaaende forhandlinger med
Sverige og Danmark om ensariede lov

regler for visse dele af obligationsretten.
Desuden fsreflaaes en ksmlis til re

visjon af veilovgivningen og en anden
tit behandling af kontrollen med den

indenlandske bmndsvins- og maliillvirk
ning.

HaggewM.
Herr b!

Seres opvarter bringer Dem hyldest
ianlsdning Deres „splinternye historier"
i lsrdagsavifsn: Tsmionderne, oberst«
lsitnant Krogh og „Hwnm'sn". -- Jeg
har faaet vcerdifulde oplysninger gratis
eg francs ! 21! histsrierm er sande, synes
jeg ikke er faet usandsynligt, da en from
hwgianer ikke lyver, og hans fader Var
oknvidm.

En hest forsvandt forleben dag pludse
lig fra sn gaard i Bore; den var senere
set fom snarest paa en anden gaarb ikke
langt fra. Samtidig opholdt der sig i
ncerheden elpar lidt tvilsomme fyre fra
Stavanger, font for sieblikket er ude og
luster paa sig. ©et er ikke umuligt, at
disse kunde fortælle lidt om hestens for
svinden, nåar be bars mt at træffe.

De fmstaar ikke, hvorledes jeg har
kunnet reklamere mil) saa rosende anbe
falinger fra kirken» og stolens mcend og
synes overhovedet ikle om „teatralske
pKntomlmescener." Der maa imidlertid
sære delte meninger om den ting; thi
da jeg, for jeg anskaffede mig billederne,
raadspurgte pastor Klaveness, hvorledes
en faadan fremvisning vilde opfattes fra
religisst synspunkt, hilsede han tanken
med giflebe og udtalte som sin mening,
at et fenge følt favn derved vilde af
hjelpss, idet man fif en interessant, an
ssueltggjori religionsundervisning.

Hgad Oberammergauer passionsspil
angaar, vil ethvert ksnverfatwnslexiton
give befled herom. Professor Dietrichson,
vort lands forsis kunstkritiker, der har
feet spillet, kalder Kristusrollens fremstil
ler „den mest udmerkede Kristussigur, ber
nogensinde har existeret", og jeg kan ikke
tro, at professor Nlexls, Oberammergau,
der har iscenesat billederne, har vceret
mindre omhyggelig med deres opfsrelse
end med selve passionsspillet.

Mm ber er en anden side ved sagen,
som De holder for „vel vigtig". DZ
regner nemlig nb, at jeg paa 14 dage
&ar tjent 5000 fr. Hvorledes De kan
faa en faadan facit, et mig übegribelig.
Dette er nemlig en fysisk umulighed,
idet Salem ikke rummer saa mange men
nesker, felvsm alle givne forestillinger
havde mut overfyldte, hvad der natur
ligvis langtfra har vseret tilfcelbst. De
maa nemlig huste paa, at store bele af
lokalet flet ilke kan benyttes, fordi bille
derne ikke kan seee der.

Ingen forbrydelse fan straffes to
gange; hvorfor flulds jeg da, naar jeg
betaler flat af min indicrgl til én nsrst
kommune, ogfaa betale 10 % afgift til
en anden? Dette, faavelssm Deres fri*
tik i det hele taget, ber gaar stil imod
publikums dom, er en gaabe for

fremviseren.

Sølen jeg beklager,
1. at De maatte kaste op «testen en

halv spalte, paa grund af uskyldige sps
gelsssWsrier, fom jeg havde fludi ind
under: Der fortælles o. f. v., ( stige
fpsgelseshistorier er lo gammel let kost,
og bet kan da ikke bevises af videnskaben,
des mindre af Dem hsrr K., at fol! Ms
«gaar igjen" —).

2. at Se ikke greier fleine mellem
sagn og historie, og tillægge hver fin vcerdi.

Jeg har ikke paa kjslkenbcenkm til
egnet mig histsrierne om oberst Christoffer
von Krogh, paa bat® side i krigen mob
Karl XII. Faa fat i danfl-nsrfl krigs
historie og rapporter fra 17be aarhundrede.
Det gaar da ikke an at lade lorgnetten
længe paa brystet og sige „faa vidt jeg
ved" -.

Til disse ire komAer fræses en be

silgning af 24,000 kroner for nælte
termin.

Brislingfisket.
Det spsiffede kvantum brisling an«

påses for fsregaaende uges vedkommende
tit 2400 ffjceppzr til en pris af 2,50.

@n hel del smaalaase af smaasild og
fedsild slettes fremdeles paa forskjellige
steder inde i fjordene. Udbyltet af smaa
sildfisket anflaaes til 900 fljcepper og af
febsilb tit 150. Plis gjmnemfnillig
henholdsvis 0.55 og 1.25 pr. stjceppz.

s&fiøbefttib. G« elgjeger wwbt.
Til Trondhjemsbladene telefoneres ber
fra Selbu, at under en elgjagt i Langli
marken l Selbu blev Thorsten ©ibem
studt af en af sine kamerater, fom paa
gmnd af de graa flæber, han var ifsrt,
tog ham for en elg. Kuglen traf Mem
i brystet, fan han faldt dsd om paa stedet.

Ksmeseu. Det tidspunkt, den be
budede komet kan ventes at bli synlig
med blotte sine, er nu meget nær, En
repræsentant for Londonerbladet Daily/
VnvB ssgte forleden nøiere kometoplys-'
ninger paa observatoriet i Greenwich. - :

Observator Crommelin antog, at man
allerede fredag aften vilde kunne begynde
at flimte kometen uden kikkertens hjelp,
saaftemt »eiret blev klart. Hvorvidt man
kunde paaregne noget effektfuldt flue,
turde han foreløbig Ve udtale sig om.

Sagen er, at kometer ikke fieiben
har undergaaet paafaldende forandringer
i skikkelse og form, naar de kom isolens
ncerhed. Specielt er ber under spmar«
schen mod folen hyppig flet en kolossal
udvikling af haledannelsen. Man har
ba lov til at Ijaabe, at noget saadcmt
vil finde sted ogsaa nu. ** v,--T . <

Idag flal kometen ifølge beregnin
gerne »ære naaet til bet punkt i bens
bane, ber ligger jorden ncermest. Deri
mod naaes periheliet, d.v.s. kometens
mindste afstand fra folen, forst den 23.
november. Veilcengden mellem be to
kloder vil da omtrent øære lig medpla
neten Merkurs middelafstand fra folen,
altfaa op imod 7 millioner mil. '

Den periode, i hvilken kometen vid
kunne ses med blotte vine, anfættes tO
henved en maaneds varighed, fra 3dO
oktober til fsrst i november.

wWl| VVlllW Jfill
FsrtzsV
s » angaasnde SirdalZmordst stal afhol
des imorgen paa Tonstad under ledelse
af sorenskriveren; sandsynligvis blir stats
advokaten ogsaa tilstede. Imorges fjørfe
retlens fol! og begge de to i sagen lm*
plicerede Jonas og Torkild, opover fra
Flekkefjord, hvor disse har siddet arresteret
siden. Torkild var i godt humor, men
Isnas saa nedstemt ud, meddeler »or
Flektesjsrdskorrsspondent.

De taler paa et sted om en „M. M.
som lever og er otti aar," et andet sted:
„paa herresoedet lever M. M." og paa
et tredje sted om „M. som lever og er
otti aar." Hvorledes er dette at fsrstaa,
med hensyn til tid og personer? Jeg
oli vlere Dem taknemmelig for en for*
staaelig oplysning.

©et var itte min tanks at forherlige
dem, som for et hundrede aar siden er
lagt l graven. Jeg sluttede min artikel
med, at deres minde var udslettet efter
fortjeneste. De ncevnte noget om ryg«
geslsshed. ©en har artet sig paa
mange maader baabe for og senere

det har De ret i. Men jeg vilde
bog helst, at De, nåar De muli
gens kommer tilbage til haagenvik's
senere historie, vilde lade den side af
historien hvile baade for de levende
og for be Uh* styld.

Tilslut ssal jeg gine Dem ret i, at
Johannes Magnus ille byggede tilbe.
I mit manuskript stam intet om skibs
byggeriet. Det blev tilfeltt af redaktionen.

Jo* ur»

I anledning af en umotiveret klage
over dampfllbet „Kong Sverre" har en
passager med et velkjendt navn tilstillet
dampstibsselstabet en faadan skrivelse:

„p. t. Kristiania 27. septbr. 1902.
Paa foranledning stal leg som pas

sager med »Kong Sverre" pa« dens sidste
tur til Kristiania udtale, af reisen forlob
paa heldigste maade i firaaleube veir med
havblik og sjoflet noesten hele mien.

Al tale om faretruende overlastning
er del rene nonsens, hvad ogsaa flertal
let af passagerne efter min mening var
enig om.

Vistnok var agterdækket noget mere
oerfyldt end anseligt for passagerernes
prommering i det beilige »eir, mm til
nogen synderlig gene var heller ikke dette.

Enkelimoends forfog paa endog »eb
naive politimands hjelp ai ophidse og
stroemme passagererne mislykkedes heldig
vis noesten totalt, taklet »ære kapteinens og
fiysm<enbems bestemte, afvisende optrcedm.

De fra Arendal til Kristianiablade
ofsendie telegramer er ukorrekte. In*
(teltmagerne ble» saavidt jeg bemer
ksde - med skibet helt til Kristiania."

Alvorlige sammenstod fandt ille sted.
Jålt foretoges 7 arrestationer, hvoraf
lun 2 opretholdtes.

Alfred Dreyfus var paa tirkegaarden
sammen med to venner, og han forlod
den ilke, fer talerne »ar endt. Mleng«
den ljendte ham Uke, og han kom tilbage
til sin bolig, uden at bev var passeret
noget übehageligt.

I.s Temps meddeler, at Alfred
Dreyfus bellog l gala'« begravelse efter
en fornyet samtale med fru Zsla, og at
han sgfaa deltog i selve ssrgetoget.

De steder i ministeren» og Anatale
trance1« tale, som henlyded til Dreyfus,
sagen, vakte det sterkefte bifald og gjorde
dybt indtryk.

Nogen uheldigere pUH
kunde vanskelig findes for det nye

offentlige astroMsesmm, kommunen op
forer paa katen. Det stal nemlig pla
ceres akkurat midt paa ben store aabue
plads, fom kommer til at begmnfts
af Victoria hotel, toldbodbygningen og
den nye officielle honnsrtrapl Akkurat
l synet paa hele delte livlige strsgs udelie
opmerkssmheb. ©et røoatte vift gaa an
at tlenke over ben sag en gang til; for
tilte er lidt for glaabef. Dsdsfalb.

Kristiania: §&». overlcerer P.
E. Wnge er afgM ved dsden, 84 aar
gammel.

Laiidsfolk bedes bemerke, at man kjssber
alleslags Loiitme-, Slue- og ¥akiei«"
wlire, Uhriysedes* samt Brilles* og
Lorgnettes med prima slebne G-las i ~v

Inlands Uhrforrstning,
Nedre Holmegale 23.

lE. Alleslags Uhre repareres omhyggelig
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Hl/bttt/ Mimpaa at bli landpostbud i en muligens
opretlende lcmdpostbudrule 3 gange ugent
lig fra Sandnces gjennem lidebygden
til ©tic paa Sæberen, med lsnsforlangende
pr. aar, helst bindende for 3 aar, kan
indgives til postmesteren i Sandnws in
den Avbe dennes.

over

CllnhUs lmMnWlil.
Mandag den lobe november forst?,

kl. 10 form. afholdes auktion i og over
@*ndstei frtteaftrttffatøif* eien*
bomme i Sandnces.

Sandnces postkontor 6. oktober 1902.
S. HSdlanb.

FcMken er anlagt i 1897. Dens
grundeienbomme udgisr 2 kvartaler med
sjslinje og beliggende i umiddelbar nær*
hed af jernbanestationen.

Fabrilen er indredet for tilvirkning
af kamgarn efter Klein sunbtø system
(for specialgarn) og omsatler: Fabrik
bygninger lshedbygning) med gulvareal
af 2200 D m. .

1 dampmaskine 70 hestekrcefler, 1
damvliedel (vandrsrsliedel) 100. hk., elek
trisk lysanlceg, 2 assortements (krempels)
lardemastiner, 2 scei strikkemaskiner, 4
felssactors a 500 spindler, 1 tvinde
maskine 400 spindler, 2 dcmblermafliner,
1 krempelwslff diverse apparater og
utensilier for kamgarnsfabrikation, 1 luft
fugteapparat, 1 centrlfugalmassine, bl*
verse farveapparater m. m.

Bygninger og maskiner i komplet
stand og godt vedligeholdte.

Maskinerne vil blive opraabte faaoel
scerstili som i forbindelse med den faste
eienbom.

Stavanger HzmZverlc» l 3ndustri|orening.
matteltet Sumt Island 26. sept., «Norland", Lar

sen, til Dysart.
St. Ybes 22. seplbr., „Netto", Iversen,

fra Larient. 23., „Bretfond" M
MaassluiS. «

Oporto 24. septbr., „ftrøn", Roth, til
St. Pes.

Foreningens larsfest
afholdes Tirsdag s. 7. Oktober fil. B—2.

Lilletter å Ar. l erholdes i Lokalet.

Bergen 5. oktober.
Vil 4. oktober indkommet fra Nord

søen talt 281 farwier med 11476 ldr.
dorgemakrel, hvoraf 6234| flettet mod
til S/10 1901, 25550/—14446
00 til 6/10 1900, 444—18147—13555.
Priser: Egerfund og KrWanssand 92
82, 72-62 ore pr. lg. %MM no.
o—l—2—3 rund 32 kr. tsnden. Siden
Vio indkommet til Haugesund 1 fartsi
med 15 tdr., alle 15 fl<ekket, Veavaag
1—48—40, Kristillnsfand2—l6o—9o,
Egersund 5—411—255.

Merisiyrelsen.

Bergen s. oktober.

Y. Afholdsforening
(Nygadens Forsamlingshus).

Medlemsmode med Optagelse Tirs
dag Aften Kl. 8.

Taler, ©ung og Muftk. %ti Be
vertning. Alle velkomne.

Komitéen,

Bekjendtglarelser.
tt ls !l»l vi 2U most».
m M»i Mm Uli gret, og er Nckval. til Indtægt for llN»MvstH6rMlwlWN i BNMVI36N aadusB

Torsdag den 9<16 October Kl. 5 i Haandverk- & Industrifor
eningens Lokale

get meget pent.
Zpseiolt kan vi i ss billige Gardiner byde et
vakkert Mønsterudvalg. Vi var ogsaa iaar
heldig »t sikre os et Parti Gardinstuer (De
corationsspidser) i gult og hvidt. De egner
eig udmærket som Kapper. En del Del
Sengetæpper, Bordtæppar, færdige Forklæder
og Skjørter kan sælges meget rimeligt.
Vi modtog igaar en Mængde nye, moderne
Bluseliv tor Høsten og Vinteren. Vi føler
os forvisset om, at de skal vinde almindeligt
Bifald ; Prisen har vi sat messet lavt. Da
Efterspørgselen »t de bekj endte Vi Lin-
Haandklæder fremdeles tiltager, saa har vi
nu hos Fabriken bestilt et meget stort Parti
til den gamle Pris, saa vi fremdeles kan
levere Haandklæder til 0.49 pr. Stykke.

Ltvgr. '/la 1902.

H. Thomsen & Co»,
Østervaag 12.

Onsdag kommunion for ©t. Petri me
nighed mb hr. Otto Jensen ti s
aften.

Fredag kommunion for ©t. Johanne» me
nighed mb hr. Hsyer kl. 7.

Fredag kommunion for Domkirken» me
nighed ved hr. Dahl kl. 7 aften.

£sttfcemiffiøis*»t.
Tirsdag: Missionshuses kl. 8 ungdoms

mode.
Onsdag: Bethesda kl. 8 Aksbal.
Torsdag: Nygaden» opbyggelseshus kl.

8 bonnemsde.

VwfMemwet.
Onsdag aften kl. 7 kvindeforeningsmsde.
Torsdag aften tl. 8 sangsvelse.
Fredag aften 11. 7£ mode for gutter.
NB. Samtlige LcesehfemmetS moder,

ogfaa for ©t. Johannes, afholdes
indtil videre i Sandviken.

Gaver modtages med Tak. Basarkomitéen.
Konsulkn i Boston telegraferer: Ame

rikanske makrelsifle hidtil 38677 saltede
tender mod 63975 Iffor. Amerikanfl
hssimakrel no. 1 18 dollars.

Fifleristyrelsen. Hollands lensmandsbesiilling, 4be
oktober 1902.

N. Lima.

Handel eg skibsfart. KM tafkuoSlibe, anmeldte pr. telegram.

„Hillevaag" ankom til Kisbenhavn igaar.
„Ocean", skonnert, lavt. Frsiland, afgik

fra Garstone til Gibraltar idag.
„Meta", lap!, Tjensvold, afgik fra &r*

røltf til Stettin lsrdag.
„Vale", fapt. Pederfen, ankom lil Dun

fton igaar.
„Elisa", fl.brig, lapt. Gide, ankom til

Egersund lsrdag.
„Reserven" i Lysetil ibag.
„Franco" i Lissabon igaar,
„Pretoricm", Allan-linjen» bpfl, ankom

til Quebec lsrdag. Sil! vel.
„Stella", skonnert, lapt. Sondresen, pas«

serte Helgsingsr lerbag aften. Alt ml
~W, lapt. Larsen, ankom til Riga

igaar.
„Hiram" ankom til New-Orleans lørbag.
„Alabama" ankom til New-Orleans idag.
*©f|olb" ankom til Kjsbenhavn lerbag.
„Solfonb", ankom til Catania lsrdag.
„Ringfsnd" ankom til Kjsbenhavn lørbag.
„Jarl" afgik fra Malms til Peterhead

lsrdag.

er hele vor forretning -- mineralvand
«3 ehemisk-teknigke fabrik billig
tilsalgs. Kjobaren faar fuldstæn-
Hiss veiledning samt opskrifter i alle
vore gangbare artikler.

Mineralvandfabrikken er ikke heftet
med nogen kontrakt.

O Turnermarkedet O
laften, Mandag, Kl. 8 sidst® @@ngs

VM' Mr morsom VaFietéfoFestilling "Wl
Farmaceuterne Horland.

Violinistinden PROGRAM:
Vort kjære lille barn Thelma

Paaline tog Gud hjem tUsiginat,
2 maausHsr gammel.
& Stavanger den 4/io 02.
| Tora Lund, Gunnar Lund.t. Pedersen.

Eva Mudocci Russisk El@BS®t
(danses af 4 Damer).

Negerkømikerøn UV» Dordis.
Populær Køllesvinger Sii*. Quick.

Komiker & Kupletsanger.
Entré«

Tirsdag Aften Kl. 8: Udi

Sangkvintotten uOlympiaMa
Sonb tette Frk. Paella.

Duetter.
oss Pianistinden

Bella Edwards
KONCERT

Bondekomikeren Chsrßes.

Rf9&BsikunetarholdnlngßVor kjære IMs Vl««»«« Helene
døde idag, 6| maanel gammel.

Stavanger 6. oktober 1902.
Mathilde Svensen. Oven LvsuLsu.

25 Si*©»
Tirsdag 7de Oktober Kl. 81/*

i Theatret.
lodning 03 stor Mukis@n.

Stavanger Turnforenlng.Min kjære mand, vor fader, «vi
gerfader 03 bedstefader Tobias
Topkifdsen Qvie døde hastig
inat, nær 70 »ar Fl., hvilket dsUsMt»
Flsrsg for slegt 03 venner.

Stavanger V»« 02.
Olene Torkildsen,

f. Jansen.
?aa egne og fraværende søsken«

des vegne:
Martha Andersen, Wilhelm Andersen.

t. ?orKUsBsu.

PROGRAM:
1. Raff: Sonate for Violin 03 Piano

a. lil!,B<!li,mit Warme unsVs^o^UUss
d. In rasclien Zeitmasse doch nieht

zu bewegt.
e. Rasen und tsnriss.

?rll.uo E<raMudocci og Bella Edwards.
2. Enigt VniraAa« Oaprice.

Gveléepiie
begynder Torsdag den 9de oktober efter følgende Tabel:ViVblifte.

6. ollober. 3. oktober.
Vards © laber ? Neufcchrw. Me
Bods SV sterk Helsingborg O svag
Bwns SV frist Skagen O svag
Kr sund 93633 laber Fans O laber
Mors © svag Borlum O laber
Skudences OSO do. Cherbourg NO do.
Deø 91310 laber Aberdeen ©©33 bo.
Fonder stille Mrmouth ONO frisk
Domaas do. Valentia OPO svag

Ankomne og afgaaede flibe.

Banlry 25. sept., „Sip&oro"/ Nskling,
ankommen fra St. Johns N. B.

Dysart 26. fept., „Elise", Andreassen,
fra Abroat.  „Wrcea", Monsen,
ankommen. s*B

Pensacola, 17. sept., «Noreg", Bjsrnsen,

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Frk. E?a Mudocci.
8. Chopin: 1. Tre Præludier.

Damepartiet 7V5-B'/« ?V»-BV2

2. Etude Novelle. Herrepartiet
fra 25 Aars Alderen3. Valse, Op, 64 M. 2.

Frk. Bella Edwards.
4. Sarasate: Spansk Dans.

Frk.ne Eva Mudoeci og Bella Edwards.

Pians fra Brtirøti Hals' Fabrik.

87»-10 BVa-10

Yngre Herreparti
fra 16 Aars AlderenBegravelsen torsZMr fra Kapel

let Tirsdag XI. 12. Venner oss
Bekjendte bedes ledsage hamtilGraven.

B^2-10 s'/''lo

Billetter K 1.60, 1.20, 0.60 i O.
Vals' Musikhandel. Koncerfcafteaea
Ted Indgangen fra Kl. 7.

Passivp. for ældre Herrer ! . 6V2-7'/« 7-8 7-8

«»»»saV<t*«€6e» Forturnerpartiet . v-T l i B'/z>lo

Frellsmbetil indteegt for faltigpleien afholdes paa
SRefoems skolehus fredag og lerbag den
lobe og ilte d. m. Fredag 11. 7 taler
sogneprest Aalvik, førbag 11. 7 toret
Ggeland. Gaver modtages med
tal af bestyrelsen.

Indmeldelse modtages at Kassereren, Mr. Oscar Olsen, østervaag,
og undertegnede Foreningens Bestyrelse.

Nye Medlemmer betaler forskudsvis */• Kontingent.
Malene GåéHelsenil Magna Hansen. Ihomas JP. Randulff.

M. Ihomsenl fAdolf JPedersen» Oluf Meg-Larssen.
"Seder Meg* Brik Holgersen.

til London.
trawle Point 27. sept. „Mel" af ©tao«

anger, passeret vestover.
Støbes Point 27. sept., »Slette* af Eger«

sund, udpasseret.

i Vennerne» lokale tirsdag aften 11. 8.
Alle velkomne.

En Dame kan faa Plads ien ftsrre
Msbeforretniug strax. En svet fore*
trællet. Billet «miet N. nebl. I @speb.

Et stort KammZr Mele far enlige.
Amtmandsveien
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en praklifl dame og flint og gni l forretninger,
foreslog svigerinden, fru Alexander, at gaa l kom
pani med hende og foette sine tyve tusen francs
i papirhandelen, hvorved ben kunde udvides til
ogsaa at omfatte stolebsger og ffolemaieriel. Hver
af dem havde en son, og fra nu af boede de
fammen og lenebe i et nært interessefoellesflab til
trods for sit grundforsMige naturel.

Fru Edvard fagte skriftestolen og alteret, ikle
fordi hun var saa seerdele» sterkt troende, men af
fonMmgshenfyn, fom maalte gaa foran alt; hun
havde nemlig en from lundekreds, fom hun ille
turde gine anledning til misnsie. Fru Alexander
derimod, hvis anskuelser var frigjort ved samlivet
med en munter fritoenler, havde fctubt med firfen
og ntgie'b* at troede i noget forhold til den iglen.
Men bet var ben floge og dlplsmatifle fru Edvard,
fom varelog forretningens interesser bedst. Kunde
kredsen udvidedes, butilen, som havde en heldig
beliggenhed mellem ordmzvrsdrenes stol« og fom*
muneskole?' fogte« fra begge kanter; alle havde
brug for fattet bøger, billeder og tabeller for ille
at tale om skrivehefter, penne og blyanter. De
to svigerinder lom overens om, at hver af dem
frit skulde t«enle og handle, fom hun selv vilde.
Naar ben ene holdt med presten og ben anden
Med r.tiamfeme, bien begge partier tilfreds, og
ligesom for offentlig at lundgjsre forholdet satte

be fru Alexanders føn Sebastian l ben lonfessions
lsse stole hos joden Simon, medens fru Edvards
son Victor lom i brøkene» stole. Ordnet paa
denne maabe og ledet med overlegen dygtighed
blomstrede ksmpanistabet, og fruerne Milhommes
butik blev en af be mest fagte i Malllebois.

Markus havde stanset i Ksrtegaden, hvor
ber kun fandtes to huse, papirhandelen og preste
gaarben, og han betragtede et oieblil denne papir
ianbel, i hvis udftillingsskab religiose billeder stod
side om side med voegplancher, som forherligede re*
publilen, medens børen noesten fpoerredes af illu
strerede blade, ophængt over udspoendie hyssinger.
Han var netop i begreb med at gaa ind, da fru
Alexander viste sig i børen, hsi og blond og elss
ncerbig; hendes ansigt havde allerede i trediveaars»
alderen tabt sin friskhed, men et svagt smil lyste
fremdeles op i bets træf. Hendes lille Sebastian,
fom hun elskede hsit, klamrede sig fast til hendes
skjorter. Han var syv aar gammel, ly« og blid
som hun selv, meget smuk med blåa sine, fint*
formet ncese og valler mund.

Hvad for noget? Har bu Malet en for»
strist paa fiolen og taget ben med dig Uem?

Victor sendte Sebastian et fortallet og ra
sende blik.

Nei, mama!

übehageligheder nol paa fontoref, o» jeg IHe
ogsaa flåi paalage mig noget ansvar i benne
smudsige historie.

Og da Markus vilde skynde sig at tage af
sked, tilfoiede han:

Jo, far l Din fætter har io feet den.
Han pleier ilke at lyve.

©fjant løberne ceder vort ulykkelige Frank»
rige op, har jeg intet scrrligt at sige paa denne
Simon; leg mener bare, at bet burde forbydes
løbet at vcere lærere. Jeg haaber, avisen aabner
et felttog for bet .... . Frihed og retfærdighed
for alle, bet maa vare en god republikaners valg«
sprog. Men fcedrelandet fremfor alt, ikke sandt?
Fcedrelandet alene, naar det er i fare!

Fru Savin, som hele tiden ille havde aabnet
munden, fulgte Marlue ud, og generet, som hun
var over fin slaviske underkastelse under en streng
hersker, hvem hun i virkeligheden var overlegen,
indftrcmlede hun sig til at smile. Da Markus
kom nedenunder, modle han ved foden af trappen
dornene, som lom hjem sammen med naboersken.
Den niaarige gortenfe var allerede en hel liden
dame,- nydelig og kolet, med oine gnistrende af
slsieragiighed, naar hun ille anlagde den hyllerfle
fromhedsmine, som hun havde lært Ho» froken
Nouzalre. Men be to tvillingbrob« Akilles og
Filip interesserede ham mere; bet »ar magre og
blege gutter, sygelige fom faderen og allerede ond
skabsfulde som han. De puffede sosteren mod

Sandbed. 27 • '

Gutlen svarede isse, men vedblev at stirre
paa sin fætter, og denne lille sig flet ille. Han
beundrede sin legelameratZ legemlige Koester og
var stadig, nåar de legte lrig, fienden, som blev
overvundet og fil juling.

Han har vistnok ikke Malet ben, be
merlede fru Alexander forsonende. Kanske han
er kommen til at tage den med sig af vanvare.

Og for at hans fætter skulde tilgive hang
aabmmundethsd, skyndte Sebastian sig til at be
styrke denne antagelse.

Ja, saa man bet »ære, jeg har ikke sagt,
at han havde ftiaalet forskriften.

Fru Edvard blev roligere og askrawede ilke
Victor yderligere svar. Hun toenlte vistnok, at
det var mindre klogt at gaa tilbunds i sagen i
en fremmeds ncervcrrelfe uden at overveie alle be
alvorlige folger, som kunde opptaa deraf. Hun
var bange for at tage parti, lægge sig ud enten
med ben ene eller den anden af skolerne og derved
tabe en as sine to kundekredse. Derfor indssrcenkede

Hun fienbfe Markus og begyndte at tale om
ben frygtelige forbrydelse, som fyntes at oplage
all« hendes tanker.

Sta for en historie, hr. gromen* l Og
icenk sig, at beite er hoendt her saa neet o«!
Slallars Ulle gut, leg saa ham hver dag gaa

Haand¥£erkss¥endenes §asar
s—lo. i Folkets Huisf Bergelandsg. s—lo.

laften, Mandag: „T»fff©llieli»gBft, dramatisk Spog i2Akter med Sang
og Pianoakkompagnement af lille Gunhild. 5 Personer. Piasomusik.

Imorgen, Tirsdag: Fanten @g Skuespil i 2 Akter. Op
traeden af de uovertraeffelige Komikere. sDen sode Jolle® synges.

Nyt! Nyt! Optrseden af de netop hidkomne syngende og dansende
? seskendea Angjo, som i 82 vandt Iste Prisen ved det store Karaeval
i Stockholm. Stormende Jubel! En Hag© udloddes.

Born, uden ifolge med Voxne, betaler 10 ore ved Indgangen.

4

1902 iiPS HflTCf Suita tent!

formalet af udsegt Jsederhawe dette Aars Hest anbefales.

Inguald Haaland,
Laugmandsgaden 3.

Sverreissagferer

Adolf Pedersens
keillor er tilflyttet Stavanger han
dels- og industribank, 2(leil @(Eg@,
fra mandag den 22. sector.

855 C55 r I Stavanger O+% q m IuOQa ! Totalafholds! 00001 I
Basaren er aaben fra s—lo Aften.

Idag, Mandag, taler Lcerer Sorvaag, Musikfcorpset spifflerl
Imorgen, Tirsdag, taler Pastor Selmei*.

Basarkomiteen.

Yor in&erlig kjsera lille KalifiaF,
10| maaned gammel, d©de igaar. m

Stavanger */i» 1902. -*^
Tkomine Nordbee. Knud Nordtoe.

&dt Wetteland.

Nyt! Nyt!

Moeei Kaffe
serreres hele Dagen

i mlt §Saffehus
i B. A. Idsm'a nye Hus ved Ba
gerbryggen.

Fiat Paateg.
Malene Hansen*

B«tcr fflftifi*

§erKggenbe Icegfer t&MttV
fotfgnti mtb botitojfiebel og bompfpll

fcelgefi meget fcltiigt, betfom §£mbel
i fcetme roaatteb.

§lttfce*s SsJelistg |t?,,
©faoQttfiet.

£et. obr.: £ekfott no. 594.

Ink Ffugt-Os ffijagaie
Christiania

©nsker Agent for Stayanger og Om
egn. (H.O. 81).



Stavanger Aftenblad Manvag s. oktober.     * w>m p***.. ffl «
M^^lv«

Konfirmanderne Trådningsliste Smtr, Ost °« Vildt vcerelser Meie, kan ogsaa beles i H
og l, gode ydrerum. <>

Gxped. anviser.vøv potoatafete, &a nos mtaazaéjnuøntiK*

jfcn S oa>, dø <oi dmmgana &ww& €
tidmætKida manne føtoavapM føv wt, 2.
Ods. xJUtn 4ii £ons*mcmd&tm. OSs.

for
Bsrnekrybbsns basar.Parfumeri«' & Di?©geFi£©ppetiitj&g modtages i Commission.

H. Hundére, 4 solrige vmelser Meie.l
HornllovWhe 8.

er filfif7 Bbballsgd. 4,
(H.0.) CHRISTIANIA.Album, I. Kolbeinsen, F. A.

Sofapude, Andreas Andresen, 2lureg. 4.
1 fog gardiner, Paulus Olsen, Nygd.
Sofateppe, Regine Sultne, Blaasenborg. 8.
Etvugges<et,Vundet en gang.Hetlandsg.sl
Bordtoeppe, Inger Kristiansen, Kirkeb. 1.9.
1 sokkel, 8. Hsversland.
Blomsterbord, Karl Gilje.
Snkkerflaal, Berthine Ferland, Storfe*

smuget 4.
Theffekurv, Einar Klinkenberg.
Pyntehaandklcede & Skidnepose, BerMe

Svendsen, Blaasenborg. 9.
Serviet (hardangerssm),Vel tilfreds,Blaa

fenborg.
Borddug, pastor Paulfen, N. Mg,
Do., Kathrine Haagensen, Bergelandsg.
Maaneflinslampe, PuZMali, Pedersg. 119
Natlampe, vognmand Imsland.
Vase, Alberthine Hansen, Lskkeveien.
Do., Karl Gilje.
Do., fm Gilje, Nygd.
Do., vognmand Imsland.
Kartmappe, Reinert Reinertsen, Mussg.2?
Spyttebakke, Engel Tsnnesen.
Thebox, Alberthine Hansen, Lskkeveien.
Do., Asser, N. Dahlg. 15.
Do., Sutaften, O. Holmeg.
Kjoleliv, Engel Tsnnesen.
Kagevase, Margit Størrefen, Stwmstett 26
Vase, Nesheim.
Krydderibox, Rssberg.
Varnestsvler, Imsland.
Sko, Lars Oftedal, Wesselsg. 10.
Friserkaabe, Kirsten Kloster.
Dukken, Thordis Andersen, Klinkenbg. 28.
1 par strsmper, Paulus Olsen, Nygd.
Do., Einar Helgevold, Wesselsg. 10.
Do., lulaften, Slum.
Uldtwie, Martha Holland, Normansg. 40
Do., Ragnhild Paulsen, N. Mg.
Do., Ensein Hals.
Do., Karlsen, F. A.
Skjert, Ensein Hals.

Gjenstandene afhentes hos jlum
ssstrene. Ovre Holmeg. 29 il.

BlsmfterfOVVetNinOsN f
i Sføbersgabett 92 "*%> anbefales. >^"

Barber Werner's Hus, Kirkegaden 7
faed Siden af Leversen's Frugthandel.} _

JtMMMtif IMfMMAMMMI

M møbleret yakker Sim er MM
før i eller 2 Personer. Langgd. 38.

liiiia ØhflillaaU Laadili aldata @g atfiitø fabrik)
Sølvmedalje EergensudstHUngen

leverer det fineste

2 Mrslser, leflen og kammer et
Meie. Mellemgd. 13.

S Vwrelfer tilleie I VwrksgabeM
3 fra Oktober Myitetid.

£* M. Ibfoe.
En Pigs snffer Vaff og Rengjsring.

St. HansZadm 15.

Melken biiyer pasieupisepet, og
brages udelukkende fineste Meierismør fra eget Meieri.

Blanding

Min ffftféføvvt paa Støren*
holmen er tilfallet Hr. Grsnnestads
forrige Hus, VredKlmendingen.

Thsre G. IsZfKzzg.

Kondition tilbydes.
For en svet bagergut et: plads ledig

hos Claus Hodm.

MNVMV @n dygtig Skomagersvend antages
hos N. Stmtfefrø«

af ny Hest bog
Sivgr. Maskin- & Landkrujiforrebtog.

2 Skomagersvende (Damearbeiden)
faar stadigt Arbeide ftrax hss

B. N. SsjEzZelaub.

Fundet

AMisw. ?lllalM n<esien ny seng sg m
HttzulW. liden hængelampe røgt
tilsalgs. Noerstrandsgaden S«.

Et pengebelsb paa 5 kroner funbei
i SandnEZ. P. O. Egeland.

Tirsdag dm 7. oZiober førfil. I!. 3
eftetrø. bliver filfølge fattet stiftebeflut
ning i Pernille Sljcevelands dsbsbo auk
ilion afholdt i og over VaaNiNgshtts
bv.*itø. 156, NMtV.MO. 34 web
gfiiti& Ved BfofFea«beit.

Ved samme auktion scelges boets
indbo, hvoriblandt stole, speil med
consol, diVKnbord, kommode, solv
sager, sengested, ssngMder, kobber
vnflekjedel samt Mkentsi m. m.

Stavanger aultUmtfortfattetløirtOK 30.
september 1902.

G«Ib
Tdou' tøft -f

(Mettrosmer,
Hus Kirkegaardsstr<edet l er tilsalgs

ved Ths. M. Meffen, Kemien.
En graa flMsposs er tabt lsrdag

aften. Exptd. anviser.

lislÉelrostaer
Kost og Logi»

3 Skolegutter kan faa Hoft og Logi.
Kirkebakken 20, 1. Etage.

ankommet til
Joh, C Schouw. Tilleie ønskes.

Svttttaad. :..   .'.  .  ' : '  :'  '  

\O 9 G

Et Bageri snfles leiet. Villei med
Pris mmket „Bageri" nedlsgges i @&peb.

Smørfabriken Vi
s »

Solid iforbandler ønsker at fas
Tilbud om fast Leverance af gode Æg.
Tilbud mod billigste Prisopgave oss
I.SVSMNOMB Størrelee udbedes i Billet
mrk, BÆg 103" til Heydalil OltWtz's
Annonce-Expedition, Kristiania*

8" ' Zixoirir ,i uison mmmm
Stavangs»«

En liden, varm sal, passende for en
sypige. Meie. Henv. Peder Klswsg. 40Don nye Fabrik ør nu færdig og forsynet med Nutidens bedste Maskiner.

Blandt andet Kjolemaskinø, hvorved man undgaar at bruge Is og saaledes
KGM sirøste Renlighed ©pmaaes.

Smoret leveres i MH udmærkede Kvaliteter, som det
muligt at skaffe dem.

NB. Vestlandets eneste Fabrik med Kjølemaskine.

3 Vsrelser tilleie i Mussgadm. Kan
sgsaa deles. Exped. anviser.

vor Tid W En fal Mie fra ftøtieiib, helst enlige.
Nils luellsgade 10,

Udgivet af et aktieselskab.
Ansvarlig redakwr:

Gand. juris Lars Oftedal.

fMteffltø^XST* Cmtraltrytteriet, Stavanger,

r- 108 =; -£ Ili — » £ w? SE no =
lrappegeleenderet, faa hun nm havde faldt. Og
ba be var lomne op, og entrébøren uåbnedes,
hortes derovenfra gjennemtromgende flrig af et
spædbarn; det var lille Leon, som var vaagnet
og streg efter moderens bryst.

Da Markus var kommen ud paa gaden,
greb han sig i at tale for fig selv. Det hele var
komplet og passede sammen, fra den uvidende
bonde til den dumme og forflmmte underordnede
bestillingsmand med den flovede arbeider, laserne«
livets og lonsflaveriets fordærvede frugt, som
mellemled. Det hjalp ikke, at man gil opover i
graderne; uvidenhed og vildfarelse forenede sig
bare med snever egennytte og lav feighed. Msrket
hvilede tylt over alle, og bet faa ud til, at den
halvdannelse, som var tilegnet «metodist og savnede
et alvorlig videnskabeligt grundlag, lun forte til en
forgiftelse af forstanden, en endnu mere foruro
ligende lorrupiionstilftand. Markus gyste overfor
denne afgrund af uvidenhed, vildfarelse og ond«
stab, fom havde aabnet sig foran ham. Hans
uro var voxet. Hvilken fortviler fallit vilde bit
ille blive, hvis man en bag havde brug for disse
folk til en gerning i sandhedene og nlscerdig«
hedens tjeneste l Men disse foll, dei var Frank
rige, ben tunge, übevægelige store nmngbe, forø
uden foll toeHebe mange bra mennesker, men dog
var en blytung masse, der tyngede nationen til

" Seg ved ikke. Victor har vel gjem* W
etsteds, for at han ikle skulde fm Mnd.

Markus Horte paa med levende gføbe; oi
hans hjerte bankede forhåbningsfuldt. ©fnlbe
endelig sandheden lomme for dagen giennem Seife
barns mund? Dette kunde vme den svage straale,
som skulde blive stsrlere og brede lys over alt.
Han var allerede i I<erd med at gjore Sebastian
bestemte spsrsmaal, ba fru Edvard, fulgt af Victor,
lom tilbage fra et bessg hos broder Fulgentius,
fom hun havde konfereret med om nogle stolesager.

Fru Edvard var endnu loiere end sviger«
inden, morf og med et mandfolkeagtigt udseende.
Hun havde et stort, firkantet ansigt, talte |ott og
gestikulerede sterkt. Hun var godhjertet i grunden
og hoederlig paa sit vis, og sin kompagnon, som
forovrigt sil hendes myndighed at fole, kunde hun
ille falde paa at forurette for saa meget som en
ore. Hun var manden i huset; ben anden havde
til sit forsvar lun sit rolige og elskværdige voesen,
fom hun bevarede uger og maaneder igjennem,
ofte med det resultat, at hun seirede tilslut.

Den ni aar gamle Victor var også« storvoxen
«g mør! og havde et bredt ansigt; han var en
fuldstcendig modscelning til sin fætter Schchian.

Fru Edvard, som prag blev sat ind i, hvad
kr var tale om, saa strengt paa sin son.

forbl her ill og fra Mn, og han var faa ofte
Iffe og ffølle strivebsger og penne l ... Ag
har lie faaei sove, siden jeg faa ham som lig.

Derefter talte hun om Simon og udtryltt
fin medlidenhed med ham i den pinlige stilling,
han befandt sig i. Hun ansaa ham for at va»
snil og bra, fordi han lagde faa stor interesse for
dagen for hendes lille Sebastian, der var en af
han» flinkeste elever. Slibrig ftølbe nogen faa
hende til at tro, at han »ar i stand til at begaa
en saa rædselsfuld handling. Den forskrift, som
ber blev talt saa meget om, lunde ingenting be
vise, selv om magen til den blev fundet paa stolen

Vi sælger forskrifter, sagde hun, og ftg
har allerede feet efter blandt dem, vi har paa
lager . . . Men ingen af dem lyder: «Elsker
hverandre".

fork® og MM for bedre livsvilkaar, MM
lii at »ære fri, tetfærblg og lykkelig, fordi dm
var uvidende og forgiftet.

Idet Markus langsomt gik tilbage tit Men
for at meddele sin »en Simon det bedrsveligs
resultat af sin henvendelse, fom han pludselig til
at temte paa, at han ilke havde »æret hos fru«
erne Milhomme, som havde papirhandel i Korls
gaben. Og ftjsnt han heller ilke venlede sig noget
fra den kant, vilde han dog fore tilende, hvad
han havde paataget sig.

De to damers mamd havde vatret brsdrs,
Uemmehsrende t Maillebois. Den <eldste, Edvard
Milhomme, havde efter en onkel arvet en liden
papirhandel, fom han «g hans lone i al tarvelig
hed levede af. Han holdt fig meget hjemme og
var stilfærdig og rolig af temperament, medens
den yngre broder, Alexander, var rastlos og eet*
gjerrig og holdt paa at tjene en formue »eb at
farte landet rundt som handelsreisende. Men
toten rammede dem begge. Den ælbfte omkom
ved et ulyttestilsaelde, et fald ned i en dyb lj<elder,
og et halvt aar efter bøbe ben yngre pludselig af
flag paa en ganfle anden kant af landet. De to
enker giftede sig tlke iglen. Den ene havde sin
(røe butik, den anden en snes tusen francs, den
førfie sammensparede begyndelse til dm formue,'
lun havde hgabet pat?" Fru Edvard, som var

Sebastian, som førte opmerlsomt efter, fem op.
- Jeg har feet en flig en, sagde han, min

fatter Victor havde med sig en fra brsbrenes
flote, hvor be havde saadanne.

Moderen blev forbaufet.
Hvad er bet, du siger? Set har bu ilke

Mvnt til mig l
Nei, du har ilke spurgt mig. Desuden

havde Victor forbudt mig at sige noget, fordi det
ille er tilladt at tage forskrifter med sig fra stolen.'

'%? Men hvor er ben da?

|| Kaa6?-4 Gosfumesfoffø
I Kjoletaiep, Besætnlogssager,

'V stor. ankommer daglig i rigt Udvalg. ; i
NB. Systuer for Kaaber og 1

95«telfer, «r iiHcie. £ttfie&en&e Soffr
etaget: i ©fcljufit fan otfaa fesrileies.

Paagrundafetmeget
heldigt indkjeb af tapet,
saavel salon som almin
delig spisestue- tape! m.
m., kan jeg fremover
hasten udsalge samme
til yhtrt billig pris.

Hit L Waits lity
29, Ostervaag 29.

SSenler m af be fwfie bsge en fen*
fciiig |)aa ca. 24 [if. fcetglffe fjaempe*
lankier (notf! opbrcHf), fom bltr folgt
foatrt feiHlg.
©tanftttgei; faftUMtybvattevi, &si?ts*

s)3etcr £>. ©unoaibfen.

Kondition mmm.

<&n mfittb i 30 stars tilbmn sott
plab% I ci pal|«g, saa eUct on*
bet atkibe. @peb. anolfer.fm? Forniaal er at adtale sig om og

eller afgjore Tvistighsber, deropataar
Inden Handelsstandeo, er traadt i
Virtsomhed.

gager, der ©nskes forelagt til Be
faandling, modtages af Udvaigets For
mand, Konsul I. S. Isachsen.

Stavanger l. October 1902.

Sorbog ben life b§. fl. 10 form,
affjolbes dulifott paa Sanhwm §ob l\®b*
mcmb Dfiraat out 80 fjene liefaar,
loomf mbd of sonbl*
iionerne erfares ueb aufilonen.

Sfioeuelanb ben 3/io 1902.
®fttt»e ®. @figf>efattft»

Mttott mko.

flaitn Soljcmfons forrlge §m, nr.
794 i ec fcitftg tilfalg@
»eb S?o*ttelittB Olfeit.

i cnefiaaebe fiott Übealg, fom fcelgcft 111
i)krfi feUlige sj3riftr.

18. Gtymttftftifff• 09 Sfawlt*
gooes paa Sager i §Blb og bnm %am*

3o|* 'Sfoirifotr*

1,10
1,45
6,45
9,00

11.00

%xa ©totxmger
m. 8,00 tH ©serfunb HI. 11,15
„ 11,30 „ 3te&©
„ 1,15 @m. „ @anM(se§

„ 5,45
„ 10,30 - ,

m. 6,00 gm. it* ©tooanfltt ftl 9,20 gm.
„ 8,10 - „ -*— „ 11,15 -
;; 4'30 ~ ;; _,- & 7,50 -

gra @anfenel
SO. 2,00 @m. „ ©twanga «I. 230 -
„ 11,10 - „ -*- „ 11,40 -
B?ra 3te6o

ffl. 1,45 @m. ;; - „ 3,25 ®m;

Tilleie.

sett mlnbtt Sutll i toeagergakti
Sir. 2 e« ftieJebig fra farfifommeuk
Slsteii&. 8. 21 6fi<*»elaitb.

Fiskedampskibe.
Draimens jernstebmrl

met wilted,
(H. 0.) jDr'Ummeiß


