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— Dödifald. Sogneprest til Hol
mestrand I. K. Irgens er afgaaet ved 
Døden, 60 Aar gammel. 

— Bjørnstjerne Bjørnson har i et 
Privatbrev til "Dagbladet"s, Redaktør 
betonet, at ingen bør gaa Steen forbi, 
naar der nu flal dannes et nyt Ministe-
rium. 

— Edvard Grieg og Frue, der for 
Tiden opholder sig i Amsterdam, reiser 
over Nytaar til Kjöbenhavn for at til-
bringe Reiten af Vinteren der. 

— Kristiansand 29. Decbr. Her har 
raset en voldsom sydvestlig Storm siden 
i Estermiddag. Stormen er ledsaget af 
heftige Regnbyger. F™ Omegnen mel
des om Tordenveir mat. 

— 15 Søm ilive. "Sarpen" for» 
täller om en Mand i Skiptvedt i Smaa-
lenene, der har ikke mindre end 15 Børn. 
Af disse er de 13 Gutter og 2 Piger. 
DA ældste Barn er ttu S7Aar gammelt. 
Me er sunde og friske. 

— Bergen, 28de Decbr. Skibsreder 
Ehr. Michelsen er valgt ltl Ordfører 
med 35 St. og Oberst Krogh til Vice-
ordsører^med 28 St. Med Ordfører-
stillingen er forbundet Præsidentskabet 
for Bergensudstillingen 1898. 

— Eidsvold, 27be December. Ho
vedbanens Dampskibe og øvrige Far-
tøier paa Mjøseit, samt Lillehammer 
Brygge og en Tomt i Gjøvik, er ved Q 

t verretsagsörer Arvesen, Eidsvold, solgt 
V til Generalkonsul Christophersen og 

Godseier Haakon Mathisen, Kjøbesum 
*' ubekjendt. Driften skal fortsattes ufor

andret. 

— Juleaften ekspederedes der 150,« 
r- oOO Forsendelser fra Kristiania Brev

postafdeling ud i Byen og 1. Juledag 
189,000. Jfjor var Antallet henhvlds-
Ms 140,000 og 160,000. Bed R«gs-
telegrafen ekspederedes Juleaften talt 
6,766 Telegrammer mod 4,094 ifjor og 
l. Juledag 2,503 Telegrammer mod 
4,424 isjor. 

— K-ngsvinger, 27de Decbr. En 
Å Gut, der Iste Juledag gik fra Pladsen 

' Lövkjölen, i östmarkens Anneks ti!Bin-
ger, og som fluide gaa ind i Sverige, 
fandt ved Veien en död Mand liggende 
ganske nøgen. Gutten fik bragt Liget 
ind i Hus og anmeldte derefter Fundet 
til Politiet, som nu anstiller nSrmcte 
Undersøgelser. 

— Druknet. Et beklageligt Ulykkes-
tilfælde indtraf Juledag Esterm. Kl. 7 
ved Eidsvold. F*reren af Mjøsdamp-

U flibet "Thor", Kaptein Bentsen skulde 
nemlig do gaa iland fra Dampskibet 
"Kong Oscar", som laa ved Eidsvolds 
Brygge. Herunder faldt han mellem 
Skibet og Bryggen og forsvandt spor
løst med engang. Kaptein Bentsen «ar 
en almindelig afholdt Mand i 40—50 
AarSalderen. 

— Sørgelig Ulykke. Fra Grimstad 
flnveS til "Eidsvold": Sidste Lørdag 
var en ung Gaardbruger,Dven Bentsen, 
sammen med ett Gut nede ved Jglands-
bikken, Sandvig Sogn, og stakudLast fro 
en i samme nyopført Stem. Bækken var 
imidlertid vokset betydeligt under sidste 
Uges vedholdendeRegn,og netop som de to 
var ude paa Stemmen, blev Trykket for 
starkt; den gav efter, og begge førtes 

>> 

hom mer. Hun begyndte,at graate over 
denne Tanke. 

* „Hvorfor greater du Barnet mit 9" 
sa hendes Mor, idet hun kom og forsig
tig la fine Arme om hendes Hals og saa 
hende tnd i de blaa, trofaste Dine. ,,Aa, 
Mor! Det er lyse Minder fra Barne-
dagene, jeg her i Ensomheden lever op-
igjen". Moren strøg sin Haand ømt 
over AnneS sorte Haar og satte sig ved 
hendes Side. „Mine bedste Venner er 
borte. De er spredte som Avner om 
Verden; her gaar jeg alene, ensom paa 
de kjære Steder og længter ester dem. 
Mon de ere lykkelige nu?" „Vi saar 
haabe bet", fa dJtoren. „Sid ikke f «a 
ensom og stur. Du som er saa 
helbtg stillet i Verden, at du har et godt 
Hjem — har Omgang med Bygdens 
fornemste Damer og'Herrer og desuden 
ser saa godt ud, blir nok lykkelig. Bare 
vær fornuftig i Valg af Mand 
Bær lys on munter Anne — du gaar 
ett herlig Tid tmøbe. Jeg stal hilse saa 
meget fra Doktor Falks og be, bu vil 
ta ett Visit berbort idag. Anne rystede 
paa Hodet og fa: „Jeg har ikke lyst". 
Moren fik Die paa Brevet og Fotogra
fiet og udbrød: „Har virkelig den vor-
dende Præst Strøm f endt dig Brev og 
sit Fotografi! Det er virkelig en præg
tig Kar! Naar du fik ham tit Mand 
og kom til at bo paa ett storPrästegaard, 
da maatte bu prise dig lykkelig". Snak 
ikke saa ud i bet blaa, Mor", sa Anne; 
„det blir albrtg saa i Verden". „Du 
er vel aldrig saa uforstandig, at du vil 
flaa Brag paa en saa bra Kar. La mig 
se paa Brevet, han har sendt dig, du 
trouger min Veiledning i at besvare 
dette". Aanei, flet ikke!" „Lad mig 
se paa Fotografiet da?" „Aanei, bu 
blir bare sint paa mig"; „fa Anne; for 
bet er Elling Haugen". Du burde 
flamme dig Barn! Ofrer du flere Tan
ker paa ham enda". „Fot ham vil jeg 
ofre mit rige Hjem og mine store Be-
kjendte. Rang og Skjønhed i det Wre 
er for mig intet værd, dersom bet ikke er 
ädelt Hjerte, ber banker varmt for 
©anbheb og Ret. Et Væsen ber læn
ges efter Fred og Lykke, ber varer evuv 
delig. Jeg kan ikke vare forstandig i 
mit Valg efter bin Mening. Jeg har 
engang for alle valgt Elling — han har 
foaet mit Hjerte — og ingen anden ml 
jeg ha i Livet. Dette v ti du overse. Du 
vil ikke anerkjende ham, fordi han eier 
ikke den Storhed og Glans du og Ver-
den sätter Vris paa. Han er jo fattig 
paa Verdens Rigdom og Rang. Men 
Rtgdom og Rang staber ikke Lykke, som 
som du tror. Hvotlebes kan jeg væte 
glad, som har mistet ham, jeg holdt 
mest as. Mat og bu jaget hom sraGaar 
den, som man jaget en Hnnb. Han, 
som for ebets Forfølgelses Skyld maatte 
forlade sit Fædreland og reise ud i frem
mede Lande. TrodS du ved alt det, vil 
du, jeg flal være lys og glad og med 
aabtte Arme modta det store „Lys", du 
fyneS, jeg bør holde af. 

Aa Mot I Jeg kan det ikke!" 

IL 

Aar efter Aar ilede bort, og Anne 
gik ensom udenfor Verdens Lystighed. 
Hun var endnu pen. Og Prästen og 
hendes Forældre vitked i alle Retninger 
paa hende. Men olle Forsøg mislykke
des. Prästen vilde ikke gi ov endda. 
Saaledes blev hun Gong paa Gang 
indbudt til hans Foräldre. Men altiv 
var var bet noget, der hindret Anne 

sammen med Tømmeret i rivende Fart ud at komme. Og naor Pastor Strøm kom 
i den strideste Strøm. Bentsen blev 
flaaet ihjel øieblikkelig; Gutten fik en 
hel Del Stød og Slag, men flap dog fra 
det med Livet og befinder sig under Om
stændighederne vel 

Rindende Saar, Vækster og ligttedle 
endog af mange Aars Tilværelse vil hel 
 ̂bredes ved at bruge De Witt's Witch 
Hazel Salve. Det styrker og helbre 

kder. En Mer Kut. Mortensens Co. 

Anne Midtgaarden. 

\ Solen sten varmt, og Blomsterne 
 ̂ dufied fao detligt. Moreltrærne stod 

hvide af Blomster, *>g Stæren jublet 
^>aa Toget. Inde i Lysthuset, der Bestod 
af Hassel, sad der en ung og vokker 
Jente og syede. Det vor Anne Mtbt-
gaarden — hende« Fat vor ep af BvenS 
gjæveste Mænd. Paa Bordet i Lysthu
set laa et Brev og et Fotografi. Det 
Har Annes kjLteste Skat. Det vor hen-
.̂des Glæde at læse det atter og otter op-
igjen, Dog efter Dog. Hun blev ikke 
truet of at se paa fin vene Gut. Men 

vor kun Billedet of hom. Langt, 
langt, langt Borte, over Dal og Fjeld og 
ttusende Bande, der kjæmped han for 
Tilværelsen. Maafle hun aldrig fik se 

paa Visit vat Anne altid opiat og havde 
ikke et Minut at oste Pastoren, saa For-
ældrene maatte til fin store Bedrøvelse 
holde Talen igang med Prästen selv. — 

En mørk Høstkveld med &ne og Slud 
tomen laset Skræppesant ind paa Midt-
gaarden og Bad saa vakkert om Husly 
for Natten. Det fik han, han fluide 
ligge paa Gulvet i Drengestuen. Det 
var ikke kristeligt at nægte HuS i fondant 
Hundeveir, syntes ASlak. Og han fulgte 
Ekræppefanten ub i Kjøkkenet og bad 
Anne gi ham Mad. — 

Tidlig naste Morgen tom Husjom
fruen ind til HusBondfolket med Kaffe, 
som de efter gammel Vane nød poo 
Sengen. Do hun hodde hilst og sat 
Brættet fra sig, so hun: „^bag ton bi 
tro, Frølett Anne stoK tidlig op; for bo 
jeg flod op, var hurt i fuldt Puds, og 
lidt senere fao jeg til min store Forun
dring, at Anne og en flot Her/e spadsere 
bortover Veien tit Kirken". „Hvad fait 
det oäre l" sa Fruen» „En hemmelig 
Forlovelse med Anne og Pastor Strøm". 
„Det har du det! Endelig har For
nuften feiret over Annes Bornegriller", 
so hun. „Det har våret baade Synd og 
Skam, hvor hoard og stødende Anne har 
været mob hont, Strøm, som oltib hat 
vätet saa snild og hjertens god mob 
hende", so 86lot, „factr nu Belønning 
alligevel". 

Ud paa Eftermiddagen kom Anne lys 
og lykkelig hjem med tyk Guldring paa 
høire Haand. \ Da blev det Stas paa 
Midtgaarden. De ønjkede hk ude til
lykke ben ene efter bett attbett. Mett de 
bebreidede hende for, at hun ikke tog 
Strøm med sig hjem m^ed bet samme. 
Thi bevar flraasikre paa, bet var med 
ham,hun var forlovet. Anne bare lo af 
dette, og desto sikre følte de sig i sin Sag. 
Foraldrene var mer glade i Anne nu 
end nogensinde før, og de vidste ikke rig-
tig, Paa hvilken Maade de bedst skulde 
dægge for hende. Nu vor hun ben søde, 
snilde Jente, de havde ønflet sig saa mt 
gen Glade af i Aftenrøden. — 

Medens de lavede til Giajtebud i An
ledning af Datterens Forlovelle, gik 
Anne paa Visit. Lidt ester hun havde 
gaat kom Strøm. De saa ham komme 
og forklarede, at be to havde maattet 
gaat hver fin Vei. Da han tren ind, 
løb Fruen ham imøde med aabne Arme 
og fa: „Tillykke med din og Annes 
Forlovelse!" Præsten stod bleg font 
Sneen og holdt en Avis under Armen. 
„De tar Feil Frue!" sa han med stjal-
vende Stemme. „Tot vi F"l". Hor 
Anne ført os saa flammelig bag Lyset 
sa de begge paa en Gang. 

„Her flal dere høre" Præsten og tog 
Bladet frem og läste følgende: 

„Breidablik solgtes igaar til Hr. El-
Itng Olaffon Haugen for 39,0u0 Kr., 
f om Kjøberen betalte Kontant". 

Breidablik var en af Bygdens pene
ste Gaarde. Midtgaardssolkene stod 
og saa paa Prästen og forstod aldrig et 
Gran. Saa vendte Præsten Bladet og 
viste dem følgende, der stod med fede 
Typer: 

Bekj endtgj oreise.: 

Forlovede: 
Anne Midtgaarden. 

Elling Haugen. 

Det gil rent rundt for Midtgaards
solkene, de vilde ikke tro sine egne Øitte. 
Medens de stod der og stirrede, kom en 
Trille kjørende ind paa Tunet. Lidt 
efter tren Anne ogHaugen ind. De saa 
paa dem med store Mine. Elling vat 
baode sinere og kjækkere Kor end selve 
Doktoren, sam gik for No. 1 i Bygden. 
Midtgaardsfolket blev blændet af hans 
fitte Antræk og tog vel mod begge. 
Mindst af alt vilde de tro, at han vat 
©kiæppefanten, som laante Nattely. 

Kristen Feen. i „Vestfold". 

Hvorledes et Helle! 
$t tilbyder et hundrede Dollars Belønning for et-

hvert Tiljcelde af Kaiarrh. der ikke tan helbrede» ved 
Hall'» Catarrh Cure. 

F. I. CH ene? <fc 6 o.. Ejere, Toledo, O, 
Di undertegnede har Ijendl F. I. Cheney i de sidste 

15 Aar og tror, han er aldeles hcrderlig i alle gorret-
ningS-TranSaktioner og finansielt i Stand til at op
fylde enhver Forpligtelse, deres Firma harpaataget sig. 

WestckTruar, Wholesale Druggists,Toledo.O, 
M o l d i n g ,  Ä t  n n  o n  &  M a r v i n ,  

Wholesale Druggists, Toledo, O. 
Hall's Catarrh Cure tages indvendig og virker 

direkte paa Blodet og Systemets Slimhinder. Pri» 
7fc. pr. Klaske. ©ttlqee af aUt 8petrf«te. iHtme»« 
byrd fiit 

Tmaapluk. 
„Jeg har idag forsikret mit Liv kjæte 

Kone. Naar jeg dør faer du 10,000 
Kronet." 

„Saa er jeg forsørget. Med 10,000 
Kroner behøver matt ialfald ilte at taste 
sig i Armene poa den første dett beste". 

* 
En gammel Gnier sagde til sin 

©aardsgut, som sad og spiste Middag: 
Ved du hvorntange Pandetager du nu 

har spist, Pet?" 
„SRei?". 
"Nu holder du paa med den tiende!" 
„Det er bro" svarede Gutten, „tæl 

De, fao sptset jeg!" ' 
* 

En ung Kone gjorde fin Mand Fore« 
stillinger i Anledning af hans pdfelhed 
og uordentlige Levnet. 

„Jeg ligner bare den forlorne Søn", 
sagde han, „jeg bedrer mig med Tiden. 

„Sao vil jeg ogsaa ligne den forlorne 
Søn«, sagde hun; „jeg vil stoa op og 
gaa til min Foder!" 

Og det gjorde hun. 
* 

Konstabelen: Vil du sirats tomme 
ilotid dtn Knegt! Isen et ilte filter 1 
Har du Lyst til at drukne dig tanjte? 
Hvem er du Søn til?" 

Gutten: »Til Politifuldmægtig 
Brast.« t '• .fc 

Konstabelen: "^Hasao, er du det, 
Gutten min! Det forandrer Sagen! 
Goa udpaa igjen du;jeg tjendte dig ilte, 
fer du". . 

I Preussen udtom det for en Tid 
fiden en Forordning om, at Postvæse
nets Funktionärer itle maatte bære Mu
tas cher. En Postbetjent ansøgte desu
agtet om noadigft Tilladelse at bære fao« 
danne og sit til Soat: 

»Bevilges, mett blot udenfor Tje
nesten." 

Evighedshaapet. 

... > :: 
'= I Det er mørtt. 

De flik og riv 
i vaart arme Liv, -
naar Tvilen gnagar. 

Aa du, aa du: 
den helvites Gtu 

fo tnangein Plogar. 
— Plägar Morgon og Plågor 

Kveld; 
Logar og brenn font heite Eld. 

Det flit og rio 
i vaart arme Liv, 
naar — Trui falmar. 
Dei flit i meg, 
og bet flit i Deg 
— De dau-de orator. 
— flit, som var bu av harde Berg. 

Det flit og riv 
i vaart armeLiv, 
naar Motet boonar. 

r* Met» Trur veit 
isroa livets Leit. 
so mangein sovnar. 
Sovnar inn i etn Skodde-eim; 
— sovnar inn i ein Dtoume-heim. 

Det flit og riv 
i vaart arme Liv 
oa — ingenting Tru. 
Ein vert so Harm 
og valen og arm, 
at bet er etn Gru. 
— Tapa Trui paa Gud og Mann 
er det tyngste som tenkjas tann. 

n. 
Det ljosnor. 

Lell me Drøymet 
— og oldri gløynter 
voor hemilfle Bror. 

kvar og ettt 
lyt Tru paa ein heim, 
der Kjärleghet gror. 
Sannt nok der av mange sagt; 
Kjærleiken eig den største Magt. 

Ja, eg og du 
vil vona vg Tru 
pao ett „Alfeland". 
For kvar og etn 
upp i denne Heim 
losnar*) alle Band. 

Er i Verdi her mykje svik 
denne Heimen eig stiæriett tm 

Torgrim Bilstod. 

Bucklens Arnica Salve. 

Den bedste Salve i Verden for Staar 
Rifter, Saar, Bylder, salt rheum, 
Feberfaar, Ringorm, sprukne Hender, 
Frostbylder, Ligtorne, alt Hududslet, 
helbreder Hæmorhotder sikkert, og hvis 
ikke,kraves tngett Betaling. Den ga
ranteres at give fuldkommen Tilfreds-
hed, eller ogsaa tilbagebetales Pengene, 
25c pr. ZEske. Sælges paa alle 
Apotheker. . 

^ Iov-Urinting. 

„Rodhnggeren" bar netop facet 
en as de jtørftc job-Presses ber sindeK 
i Byen og med et godt Udvalg af Typer' 
har vi nu det bedste Job-Trykkeri i Byen. 
Store Plakater. Pampletter og kort sagt 
alt Slags Forretnings Trykning udfør 
res godt og billigt. Send for Priser. 

Fritjof N a nsen's 
Nordpolsreiser. 

6it Folkeudgave af en Bog om Nansens 
Polarreiser er nu udkommen. Bogen er ud-
styret med mange Billeder, samt et Kort over 
"Frames Rute, ligeledes over den Vei Nan-

sen og Johansen fulgte. 

Den sälges for 25c i elegant Omslag. 
Gode Agenter antages mod höt Rabat. 

Send alle Ordre til 
ef3=15 Wash. Ave. S 
Minneapolis, Minn. Walk Mt, 

50 YEARS' 
EXPERIENCE 

MARKS 
DESIGNS 

COPYRIGHTS &C. 
Anyone sending a sketch and description may 

quickly ascertain our opinion free whether an 
invention is probably patentable. Communica
tions strictly confidential. Handbook on Patents 
sent free. Oldest atrency for securing patents. 

Patents taken through Munn & Co. recelvB 
special notice, without charge, in the 

Scientific American. 
A handsomely illustrated weekly. Lnrerest cir
culation of any scientific journal. Terms, $8 a 
year; four months, 51. Sold by all newsdealers. 

MUNN & Co.3^,Broadway- New York 
Branch Office, 625 F St., Washington, D. C. 

-o: o :o 

Ved du Landsmand, at Oscar Wick er den eneste Skandinav i Nordveste« 
om driver Nnrcery? 

»<et, Frugt- og Or«ame«t Tr«er af alle Slags 
For 

Omplantning 
samt et godt Udvalg of att til et Nursery hørende Forretning haves altid paa 

» Haand. 

Alle »Mutte, 

Klimatet 
osv er «dvalgt efter 

*) Losnar: løyser. 

En Rebslager bad en Farver om Til-
ladelse til at hænge Klæder op til Tør-
ring paa hans Soft. 

„Det skulde De gjerne faa Lov til", 
svarede Farveren, „men jeg fiol netop 
hænge der selv«. 

„Jasaa", sa' Rebflageren, „men jeg 
haaber iulsald, De kjøber Striken hos 
mig." 

Nu er Tiden 
at subscnbere paa „Rod 

huggeren". Vi har sikret oS Retten at 
oversætte paa Norsk og trykke t „Rot>-
hnggeren" den mest interessante Skil-
bring af den franske Revolution, som 
endnu har väret trykt. Den vil begyn-
de Januar, saa det er paa Tide at 
abonnere nu, forat faa den fra Begyn-
gyndelfen. Kun $1.00 fra nu til „lfie 
Januar 1§99. 

For nærmere Underretning henvende man sig til 

OSCAR WICK, 
Bast Grand Forks. Minn. 

"Rodbuggeren" 
Bil dit være med i Kampen for Selvstændighed, for Sandhed og Frigjørelf» 

fro Pengemagtens og Aandstyranmets fortærende More, foo subskriber paa 

det mest uforfærdede og mest selvstændige Blod, der mi udgive« i det norfb 

Sprog i Amerika. 

OdhU^^Crøn kontroleres ikke hverken of 

FolltUzeze, 

^©rLgrerriserLd, 

af 

af 

Cleveland's 
Popular 

'f Evangelist 

. .  
S®» Så, 

Cleveland, O. 

Pastor Eeclid Are. R(.E.Ckn«h« 

writes Dr. Fenner: "I have used your 
Blood and Liver Remedy add Nerve 
Tonic and find it the best remedy for 
a deranged state of the stomach, 
liver and bowels of any that I have 
ever used.'' 

For sale l^y Rudh Bros., Battle 
Lake, Minn. 

Haass v - •* 

Faxtiex 
eller af noget 

SZiilzesaaacif-vLrLd.. 

Den kontroleres kun af Overbevisning og et fast Forsæt om ol fremme 'det 

fonde og gode og hugge om med Rod gomle fordærvelige og folske Ideer, sv» 

holder Folk i Trældom vq Vankundighed. Fremad og opod er Mennesket» 

Maal — fremad til Ret og opad til Lighed. En Tramp og en Millionær n 

begge undfongne i Synd og født i Misgjerning. 

Bil du være med i Arbeidet yg rette det vroage? Subskriber pao og strw 

for "Rodhuggeren" og led 08 alle gjøre, hvad vi ko«, medens bi lever. 

Klip dette ud, 
naar bu indsender din Kontigent Det sporer Bryderi. 

T i l  " R o d h n g g e r e n « ,  ' '  
Fergus Foll», Mim. 

Indlagt behog at finde $ for .... Aars Subskription paa 

huggeren". - - ,  ̂ , , 
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