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Han bar da saa medtaget, at Doktor
den Dag cn Mand i Kristiania. Ingen
den Forfatter, hvis Værker de oversæt Kompagni af Stavanger Bataljon har
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Fine graa Uld Blankets, stor Størrelse, 83,50, værd »4,50.
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ter, nogen Erstatning, selv om det er således ikke en eneste fyg Mand. Denne
Extra fine hvide Heluld Blankets, stor Størrelse, 83,75, værd $4,50.
Et Grønoat i Nordland vil det blive holde Røien, men han skal nu have kom hengaaet 15—16 Aar før de oversættes. Bataljon skol ha været fætdeles heldig
Afskediget i Naade er Katheict Lea,
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ikke meget snart ophører, skriver "Bodø
Nat til forrige Søndag er ifl. "Akers
og Distriktslæge Dictrichfon, Sevanger.
øvre Kanalbygder skrives til "Fr.Halds sig anertjendende om dens Deltagelse i
ASgte "Down Comforters, denne Uge-84,98, værd 86. ,
Tid." 2Ide August.
hus" en enestående fræk Forbrydelse
Tagens Manøvre.
Hvalfangcrskibet "Hekla" med. Løjt
Høet rådner paa Marken, Komet forøvet paa Dal Jernbanestation ved Tilsk.": Søndag 14 Dage silden gik et
4-Tiden
vendte
man
tilbage
til
nant Ryders Expedition ombord ankom biir.iffc modent og Potcteshøstcn ferdet Hovedbanen. Ud paa Natten vækkedes fælt Uoetr otier den øvre Del af 9iødc=
Kaaber og Pcltsvært.
Flannel. Dept.
næs. Fol! var aldeles skrælflagne af Stiren paa Tvilbemoen.
20be August til Dyrcfjord, Island.
ud for vil mislykkes.
Stationsmesteren, der har fit Sovevæ
Jmorgen bærer" det paa Hjemveien.
Fuldt ASfortement af Box Coats og
50 Patterns Hvidt broderet Flannel,
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Tom bred, hvereneste Farve, lun 50c
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et andet Værelse gik rit Kvinde mcb et Mode og gjøre nit, hvad der ftanr i
ter, deriblandt ikke for Stavanger Amt. dciett, der er cn ældre Pige, tabte me Arbeide med flaa Ho i en Udflaat. Som
Barn paa Armen lige i Nærheden af, bor Magt for at værne om sig og sine. af nye Varer i dette Departement og Knappe Departementet.
Hbor der cr Hjerterum, er bcr Fami get Blob, men der er ingen Fare for han var i bedste Virksomhed i Nærhe hvor Lynstrålen trængte ind. Cn hel Det vigtigste Bud er ba et regelmæs henleder fpecicl Opmærksomhed pan . Fancy Perle Knapper, runde og sirden af nogle Birketræ, følte han ct Stik Del Pindiicoruder faldt klirrende til sigt l'iv. Regelmæssighed i enhverHen- delte Salg for denne Ugelieliv eller Husrum. Et Stykte fra Hendes Liv.
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Bi tilbyder for 87,87 en Brussels
Nordstrand Station bor der paa ct lidet
Hostndsigtmte for Norges Bedlam* i Natten uden bog at ænse videre paa Gulvet i dette Rum.
hvor lave Priser.
Kvistværelse en HuSmandsfamillc paa 7 iltende syncs efter dc Mcbdclclfcr, fom det; men da han cn Stund bagefter
Under Kjøkkenbordet, hvor Folkene bestemt Tid. Regelmæssige Spisetider; Point Gardin værd kil.
Medlemmer og desuden 3 Logerende. 6 nu foreligger, at være fplgcnde: I det skulde bære en Hpbyrde til nærmeste sad omkring, havde den store Gårds- ingen Cvcrdaadigbcdct mcb Mad og
Vi tilbyder for $8,95 cn Brussels Læder Barer.
50 Dusin Purses og Lommebøger,
Honer og om Vinteren henholdsvis en fonbcitfjclbskc Norge cr HoHostcn god og C pc, tog Stikket sig faa gattop, at Man hund sin Plads. Da man nogenlunde Dritte. Gio Afkald pan alle dc Føde Point Gardin værd $12.
Kalv eller cn Gris.
Korn- og Poteteshpsten lover også godt den uar Afmagt nær, og det var mcb var kommet sig efter Skrækken, vakte midler, der erfaringsmæssig har cn
Vi tilbyder for 89,97 cn Brussels assorterede Mønstre, værd 50c og 75c.
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Spccinltclcgrnm til "Fædrelandsv." Udbytte. I ben sydligste Del af Lan største Anstrengelse han naaebe frem til Hundens langvarige Ro Opmærksom
enten denne Indflydelse faa viser sig ved
Dampskibet "Fia" af Goteborg, silde- det fer det også noksaa godt ud; men' ti øen; her faldt han aldeles sammen; heden. Den lod sig imidlertid ittc vække
Vi tilbyder for 63,69 en smut irsk Jewelry Dept.
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Begge
loftet fra Skotland, indflæbtes Søn paa Vestlandet og i det nordenfjelske cr Ansigtet og tildels den øvrige Del of mere, idet Lynet havde gjort bct af mcb
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man ikke maa spise — de cr forskjellige Point Gardin værd $5,50.
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Point Gardin værd $6,75.
ham selv.
Komet ikke modent, hien siaae§ ned op igjen, Ansigtet sit Udslæt og Huden cn Lynafleder.
En Svftturdampcr fra Frcdrikshald grønt og bliver paa Grund af stadigt skallede af; men enda mange Tage efter
Har man dog trods alt erhvervet sig
Standard Fa^on Kompanies Høst-Mønstre, Katalog og Facon Blade paa
kom forrige Søndag til Strømstad. Da
cn Fordpielsesforstyrrelsc, faa gaa til
Regn neppe engang brugeligt til Kvæg føltes Stillet i Nakken.
Politiet der ikke ønskede nogen "Kvalm i foder.
Feltmanøvren.
Lægen og faa Råd; men tro ikte strax, vor Mpnftcr Disk.
Naturligvis er Manden blit Giststuk(Brev lit *fflt(tllmMpofttn*.)
Gata", tog ■ det først Passagererne i
at det er Kulera, fordi det gjør ondt i
ten og efter Symptomerne at dømme af
Fra Ringsaker skrives til "N. T. B."
Diesyn og dekreterede, at de drukne pent
Maven. Lad være med at blande KogOrm, men hvorledes det har tunnet
Boss, 29de Aug. 92.
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paa
Mjosen
under
cn
stærk
Blæst
den
247-253 NICOLLET AVENUE.
maatte ud paa Reden og ankre op der
Slaget ved Flatekdal.
det, det gjør tun Slade og dræber ingen
vedkommende jo git oprejst.
med dem, fom allerede før Ankomsten beklagelige Ulykke, at en Band, der vor
Det påregnede Udover Natten og Bei Batterier.
Det
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er
havde taget formeget til jig af Spiri- paa Hjemveien til Ringsaker, tutbfcile«
Meltcn bør man allerede nu kun ny — (£n pestagtig Sygdom er udbrudt
Til Oplysning.
tet var ikte skoet likere. da Troppesam
ifølge "Jnlell.": I Forholdet til Sve
de, hvorved. 3 Personer druknede.
lingen brød op imorges. Delenes Til de kogt, om den end ikke indeholder Ko Persien, hvor Dødeligheden navnlig
Soaben, hvori der befandt sig 6 Per rige stiller Partiet sig paa national stand var. om muligt, endnu værre end lerasmitte. saa cr den dog faa hyppig ved Sebferoar paa Beien til Mcfched skal
Husk poa better Den største Jernbane
Hr Rigsadvokat Getz har som For soner. nemlig Jernbanearbeider Helge- Grund; forlanger Norges fuldstændige
igoar. Bed 8-Tiden marfcherede hele Bærer for Smittestoffer af forskjellig være ualmindelig stor, og Befolkningen Linie fom opererer mellem Si. Paul
mand i StrnffeloDlomisfionen udarbej
fen med Hustru og cn anden Jernbane Ligestillethed inden Unionen i såvel tyrken, med Undtagelse af Hardanger Art, at den navnlig i Koleralider, hvor flygler til alle Kanter. Det ser ud til. eller Minneapolis og Milwaukee og
det Udkast med Motiver til ny Lov til arbeider famt 3 andre Personer hjem- reel fom formel Henseende; venter sna
Modarbejdelse af offentlig Usædelighed inehorende i Ringsaker, var allerede rest den nuværende Strid løft gjennem Landeoæms Bataljon famt cn Afdeling enhver skadelig Potens bør undgaaes, at Epidemien allerede begynder ot ud Chicago er The Chicago, Milwaukee
og venerift Syge. Ligeledes har Hr. nauct lige ind under Ringeaterlandct, fælles (norsk eller svensk) Udenrigsmini Kavalleri og et Artilleribatteri, gjen altid maa uskadeliggjøres bed Kog brede sig videre, ihi Styrelsen for det & St Paul. Den eier og opererer, un
translautasiske Diftritt har forbudt at der et Management, 6100 Mile Spor.
Gep udarbejdet foreløbigt Udkast til da en heftig Stormbyge tantrede Ban ster. ansvarlig for begge Landes Re nem Vossevangen og tog Stilling poo ning.
Næst efter Diæten cr Renligheden det tage ombord Passagerer fra Enfeli og Hver Dag ud med denne Bane gaar fire
Postveien langs Bandet. Det gjorde et
Straffeloven» Kapitel om Forbrydelser
præsentationer; men da Tanten om
den og alle tom i Bandet.
ganske imponerende Indtryk at fe Beien, vigtigste. I alle velordnede Huse fore Ardabil. Ogfaa andre Forsigtigheds fmulle, elegant uestyret Passagertog
og Forseelser mob Sædelighed.
Af de ombordværende druknede Hel- egen norsk Udenrigsminister har oundlt saa langt Diet lunde noa, dækket of tages der Foraar og Efterår en Hoved- regler er paabudte langs Grænsen. fro Tvilling Byerne fom gaar gjennem
I Fjærland, Aimer til Balestrand i gefen og Kone famt den anden Iernba- ikke faa Norbmrcnbå Sind, oil Par
tætte Kolonner Infanten tillige med rengjøring, hvor alt det i Halvåret op Sygdommen, det af Perserne kaldes til Milwaukee og Chicago foruden
Sogn findes — meddeles "Sogns Tid" ncnrbcibcr, medens dc 3 øvrige reddedes tiet have dette Forslag undertaflet flaben
hedede Smuds og Støv skaffes bort: ,"3ar\ ytrer sig med Bylder i Ansigtet Skiftning af Sogn of nogen Klasse.
de øvrige Baabenortcr.
— ingen Fattige eller nogen der nyder I ved tililende Hjælp.
og uhildet mellemfolkelig Drøftelse.
Det blev snart meldt, at Fienden var vort Rood cr at anstille cn extraordinær log poo Fødderne; Bylderne brister og To Tog daglig til Si. Louis og Kan
Lempelig Udvidelse af Stemmeretten,
Fattigunderstøttelse. Såvel GaardI Bergen rasede forleden Lordag hvis almindelig Stemmeret indføres under Fremrykning paa Veien fra Gud- Rengjøring nu i Anledning af den tru efteudder Soar, fom forårsager Dø sas City. Togbetjeningen og Behage
brugere som Husmand ftanr sig godt.
vangen under Anførsel af Oberst Gill. ende Fare. Staf alt det gamle Smuds den. Dr. Wershbitzski, som for nogen lighederne ved The Milwaukee er ikke
tildels meget godt. Ter har i Mands Aften et Tordenveir, hvis Mage gamle maatte bcr samtidig gjøres andre ForHan havde nemlig overtaget Ledelsen af væk, tyd ud i alle Kroge, brænd alle be Tid siden af den russiske Regjering blev overgået af nogen Jernbane i Amerika.
Blinde ilte været begnnet noget Tyveri, Fol! dersteds ikte erindrer. Uocirct va nnt-ringcr i Grundtonen, som i ret For
Hardanger Landeværns Bataljon, fom gamle Klude; gjent ikke paa alle disse sendt tit Persien for at studere Sygdom Den har de berømte og eneste elektrisk
hvorfor bct ikke har været Stik og Brug rede omtrent H Time, men voldsomst hold kunde opocie sådan Forskyvning
oplyste veftibuleb limited Train til Chi
fto Kl. 91 — 10. Tordenbraget fulgte of Magten og indarbejde Reformen i var opstillet ved Gaardcn Flatekval, 3 a unyttige Sager under Påskud ase at men. er felv bleven et Offer for bcn.
ot laase for sine (Siendele.
— Bed Ministerskiftet f^nglond gik cago daglig, anfeet for de fineste regu
man dog muligens en Gang kunde faa
umiddelbart efter Lynet og under de vor Forfatning. Sparsomhet» i Slats- 4 Kilometer i Nord for Boss.
Rcntcn, fom nu i et halvt Aarstid voldsomme Tordenbrag gnitrede nye
Strop denne Melding indløben, mar- Anvendelse for et og andet tif det. Det det således til: Medlemmerne of Mi lære Train i Amerika.
Det er det officielle Guvernemenis
bor været usædvanlig ftot i Norge, idet Lyn, faa det hele gik i ct. Flerestebs i husholdningen; vil føge Budgettet bal- fcheredcS tilbage gjennem Vossevangen er i disse mugne Klude og gamle Klæ
nisteriel Salisbury reiste iil Dronnin
hurtige Postruie. Hvis du skol til
Sparcbon.ctne paa mange Steder har og ved Byen har Lynet floact ned, men lanceret uden direkte Statsskat paa For med Brigademusiten i Spidsen. Komne der. at Kolerasmilten hænger fast, naar
gen, fom opholdt sig poo Osborne poo
mue
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Chicago Milwaukee eller hvilkensomhelst
betalt 5 Procent til Indskyderne, be nogen Ulykke eller nævneværdig Skade
forbi Vossevangen fulgte man dels den først et tommet ind i Huset. 9
Øen Wight, og hver enkelt af Mini
gynder nu at gaa ned. Vanterne i Kri furieå ittc at være anrettet. Der hag bydere, deriblandt 5 fhv. Thingmænd, Beien, der ligger langs Elven i Bø- sin Person bør man være særdeles pro strene overrakte Dronningen fine Cm* Punkt Dst eller Syd, eller til Si. Louis
eller
Kansas City, klip dette ud:
per.
Dienligbcbsbnbe,
det
vil
sige
var
stiania har således nu nedsat Ind lede og påregnede under Tordenvejret de fleste Indbydere er Gaardbrugere.
siranden, dels rykkede mm frem langs
bedsfegl. Dermed var Afskeden i Or Fra St Bonl B 735 Qm. onkj Fhtmgo 10 lam. Aften
Om Oøflabsiglerne indberetter Amt Høidedraget til Benstre. Dalen udvi me Bade og hyppig Stiften Linned, er
lånsrenten! tit 4 Procent, og i flere og Regn har ogfaa styrtet ned fenere.
den. De forhenværende Ministre gik •
•
A 2:45 Em. "
* 6:45 nerftt Blrrrg.
andre Byer er der også skeet nogen Men der er dog i Løbet af Mandagen manden i Nebcnæs Amt under 20de f. der sig betydeligt near man tommer de simpleste Fordringer. Dernæst bør
.
A 8:55 Sm *
■ 7:00 .
derpå ombord poo et Dampskib, fom •
Engen ftaai i Nedenæå Fogden nogle Kilometer frem mob Nord. Det Klædeene bankes ud' Hænder, Ansigt,
Nedsættelse. Udlånsrenten er dermed nogen Udsigt til bedre Seir, idet Baro
førte dem fro Den over til Portsmouth. ■
»
i 9so.fr " 6 80UU7ÆO"
også faldende.
næsten
overalt
godt,
tildelå
endog
ud
Haar
og
Skjag
vaskes
flere
Gange
dag
er et helt Bygdelag, fom ligger her, og
•
ONtem.
" 6:16 " Aften
metret stiger.
Underveis mødte de et ondet Dampskib, ••
A6:iyØsea "iton.eity 7:00 " Morgen
mærket, saa at Udbyttet antages at ville ved Enden af dette ligger Gården Fla- lig. Kort fogt: fpar ilte på Bandet
Fra Tvedestrand skrives den 24de
ombord poo hvilket Gladstoneministe- •
■
17:3 8». *
*
6:00 • Aften
Paa Turen ud Sognefjorden forrige
August i "Tvedefirandsoofien": Cn as Mandag var det stær! Tåge. Bed blive blive nær et MidbctåaarS. En tetbaL Nærmere Bofå ligger Gårdene og Sæben. Deter til sovende og i
i
Daglig.
B
Undtagen
6#otng.
t OBNogen 2 prdag
riets Medlemmer befandt fig. Begge
ben bedste Desinfektidn.
Begarsheiens ældste Goardbrugere, S. Næsfe i KvamSø git "Hornelen" med Undtagelse gjør dog østre Moland, hvor Troo, Skjærpe, Greble m. fl. .
Palace Sovevogne poo Nattogene.
Parter, de forhenværende og de vorden:
Nilsen Næreftad, sit i Lørdags en hastig fuld Fart lige lutt paa steile Berget. Høhøsten tegner til at blive daartig. I Tærrenet er stærkt kuperet ligefomDalde Ministre, hilste venligt poo Hinan Parlor Chair Cars laa Dagbogene.
Originalt Middel mob Kolera.
Døb, idet han blev stanget ihjel af en Der opstod selvfølgelig ftor Forvirring Sietersdalens Fogdert er Heislaatterne fiben mod Best delvis er temmelig stell.
den, idet de passereds forbi. De sidst Spisevogn Betjeningen er udmærfct.
Grund af den tolde Boar og For Man rykkede frem i Jlrnarsch og ænd=
Ore. Stinn Nilsen har været Om- blandt de mange Passagerer, hvoraf én
Togene gaar fra Union Depot i Sl.
nævnte gik iland og vandrede op til
Et ligeså originalt lom letfatteligt Slottet, hvor derpå hveri enkelt Med Paul. Ingen Transfer. For laveste
gangsftolelærer paa Vegaarsheien i Del as Frygt for at følge den længer sommer mindre gode, især paa flade fede hverken Gjerder, Bækfe eller det
Myrer,
medens
Staatter,
som
tigge
tætte
Stovtrot,
fom
tildels
laa
i
Beien,
Middel
mod
Kolera
er
den
Behandlings
flere Aar. ligesom han ogfao i længere gik iland paa dc nærmeste Stoppesteder.
lem modtog af Dronningen det Em Pils til alle Punkter i Forenede Stater
Tid var Medlem af Kommunebestyrel- Slibet stol ha faaet en ittc ubetydelig mere lunt, se nokf an lovende ud. Hø men fom ogfaa tjente til Dækning. måde, der i sin Tid blev opfundet af bedssegl, fom han skulde have, og kys og Canada gaa til hviltenfonchelft Ticket
l'elscn og fom fooden tillige valgt til Stqdc: men taftet være den gode Ce høsten i det Hele antages dog at blive Artilleriet kjørte op og cn stærk Kano en Mand, fom i disse Doge er afgaaet sede hendes Haand.
Agent eller addresser til
fom et MiddetSaar.
nade begyndte. Hele Styrken udfolde ved Døden. Kuren bestod i at dyppe
Ordfører i Formandskabet.
I. T. C onley,
Slig git det til.
mentstapning i Bougen var der ingen
Korn- og Poteteshøsten tegner i Ne- de sig omsider op efter vestre Dalside. Fødderne i en Balje oarmt Band, hver
ASft. Genli Pass. Agent,
Det er i England Dronningen per
"S. B. F." beretter: Cn paa Sogn- Fare for Passagererne og klarede Ski denæs Fogderi til at blive god; i en Kampen var snart i fuld Gang over ken mer eller mindre. Bor Mand
X
St. Pauli Minn.
sonlig,
som
afskediget
og
antager
sine
dalsfjæren (Sogn)hjcmincborcndc Ung bet sig uden Hjælp til Bergen. Da kelte Distrikter meget god. Fra Sæ hele Linjen. Stavanger Bataljon un havde obsexveret, at Koleraen først viste
Rådgivere, og dette er vel den rette
gut, der cn Tid har været i Tjeneste hos Stødet skede, var Kapteinen alene paa tersdalen meldes, at uagtet der, paa
agenter ønskes
der Kapt. Langes Anførsel maatte lige sig nede i Tæerne, disse blev iskolde og konstitutionelle Stik boode i Kongeriger
Gaarbbruger Svein Kote i Kinsarvik, Brettet, skr. "Sogns Tid."
flere Steder og det tildels i temmelig op under Fjeldet, hvor Fienden havde man sit Krampe i Fødderne. Efter og Republiker.
var forleden Fredag beskjæftiget med at
Makrelfisket. Fiskeriinfpeftør Wester- høi Grad, har man imidlertid Håb om fin Hovedstyrke. Længere nede var Fi hånden sieg Kulden og Krampen høi
kjøre Hø. Han tom hjem mcb et Læs gaards Indberetning dotterel 3. Sep en god Høst, såfremt Veirforholdene
«oont.Ubftyr frit Tilskriv
enden blot moskeret ved nogle Mand ere op, og naar de haaede Maven var — En Kjøbmand i Horsens har iflg.
NATIONAL PUBLISHING CO., CHICAGO, ILL.
og havde lun et ganske tort Stytte Bci tember: Denne Uge indkommet til bliver gunstige. Udbyttet maa gjenemhist og her. Sit Batteri, bestående af Patienten fortabt. Det gjaldt da om "Horsens Av." i disse Dage fra en Sagigjen til Laden; da væltede Læsset og Haugesund 42 Farleier med Fangst nf fnitlig antages at blive et Middelsums.
fører
i
Aarhus
faaet
tilsendt
en
Post.
Ct Mindeværk øm Rergc ig Amerika.
blot so Kanoner, havde den opstillet i at bibringe Fødderne en sådan Dosis
faldt over ham med den Virkning, at 756 Tdr.: Pris 60 til 64 Ore Kiloet; I NedenæS Fogderi antages Frugtav
Slaven tæt ved Flatekval. Skydnin Barme, at denne Stigning bleo for anvisning poo 3 Øre. Forsendelsen
han tilfatte Livet. Han var død, de fmoa uindfattet 22 Kroner Tønden. len at blive god, medens den i Sæters gen blev temmelig heftig, men varede hindret; hertil skulde det bonne Fodhad hidrører fra en.Dividende, der er tilfal
Folk tom til og sit Læsset fjernet.
Kopperoil 2 Fartøier med 33 Tønder; dalens Fogderi er mislykket undtagen lun en kort Tid.
pære godt. Derfor holdt den forson dest Kjøbmonben i et Konkursbo. Selve
Dividenden udgjorde 19 Ore; men her
Det fer ud til, at Udtalelserne om, at Veavaag 6 Fartøier med 155 Tønder; for Æblernes Vedkommende.
For Tilskuerne var Kampen idag for- lige Mand under oden forrige Kolera«
fra havde Sagfører.n droget 16 Ore i
man iaar ikte miratte være for fnor med Akrehavn 4 Fartøjer med 104 Tønder;
Forslag til den titcrem Ejendomsrets såvidt mere interessant, fom mon epidemi stadig cn Balje varmt Band Portoudlæg. For det fremsendte Rest
at vente noget Udbytte af Makrcldorg« Studenes 4 Fartøier med 67 Tønder; Beskyttelse er nu atter oppe, efterat Sa» havde Anledning til ot fe hele Styrken parat, for at ved den mindske Antyd
ningen har holdt Stik. Der er nu nem usolgt. Stavanger 24 Fartøier med gen har hvilet i nogle Aat. Blandt de famlet og deltagende i Kampen paa en ning af Kolera strax kunde stikle de kolde beløb har den udbedt fig Kvittering, og
Resultatet for Købmandens Bedtom»
lig indkommet 10 a 12 of Dorgefar- 530 Tdr.; Pris 65 til 60. Egirfund nu paatænkte Bestemmelser er også Gang.
Teer i det varme Band.
mende vil altså blive en Udgift paa 5
tørerne, det samtlige i ben forløbne Uge 14 Fartøier med 397 Tdr.; Pris 60 til den, oten Forfatters Rådighed otter
Belret lettede ud over Formiddagen
Øre, forbi han har anmeldt fin For
har hovt god Fangst og medbringer 63. Maltelen prima Kvalitet. >
Oversættelser af hans Bærker lun skol og hor fenere idag været overmåde — Alt hvad jeg er og kan Mi skylder dring i Boet.
»«»■ti em.»....... iiøi rtimø«, m.
hver fra 30 tit 40 Tønder Mattel. Ba.
jeg min Moder. (Abraham Lincoln.)
S velvigs Tid." be- vort i 10 Aar. Efter dette Tidsrum fmult.
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