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Abonnementsprisen paa dette Blad, der ndkommer i Skien hver Søgnedag, er 1 Krone Kvartalet med Tiliæg af 20 Øre i Porto, naar der forsendes med Posten. Opsigelse maa ske mindst 1 Maaned før hver KvartalsSlutning.

Avertissementsprisen er 10 Øre pr. Korpuslinje. Udenbys Bekjendtgjørelse betales med 12 Øre og Bekjendtgjørelser paa Bladets første Side med 15 Øre pr. Korpuslinje.

nye Sider, som vil berige Missions
venners Kundskab og Kjendskab til Mis
sionsmarken og Missionærernes Kald.
Særlig henleder vi Kvindeforeningernes
Opmærksomhed paa Bogen, som dertil
er meget billig.

Barnemord paa Ringsaker. Ha.
mar Stisftstidende» skriver: Endnu en
Ugjerning meldes der fra Ringsaker.
Denne Gang er det en ung Kone, der
sidder arresteret for paa den skrække
ligste Maade at have ombragt, lemlæstet
og forsøgt at tilintetgjøre sit nyfødte
Barn. Det berettes, at hun først skal
have skilt det lille Barns Hoved fra
Kroppen, derefter Armene, saa forsøgt
at opbrænde disse Dele og derester det
øvrige. Te nærmere Omstændigheder
kjender vi endnu ikke, lig.saalidt som
den Mand, hun for et Aars Tid siden
ægtede, er medvidende eller medskyldig.
Vi har ligeledes hørt ymte om, at det
neppe skal være første Gang, denne
Kone har begaaet en Ugjerning af denne
Slags. Men heller ikke herom skal vi
for nærværende udtale noget nærmere.
Den unge Kone sidder nu arresteret
paa Krogvig. :

Rigeskatt.kommicsioren, som er
øverste Domstol red Klager over sor
høi eller for l1v Ligning, sorsaavidt an
gaar den direkte Skat til Stunskassen,
hariOnsdags a sluttet sine Forhand
linger. Den har afsagt en Række af
Kjend lser,som sorntodentlig srart ril |
blive b kjendte. De under dens udli
gere Mode i Hojst afsagte Njendeiser
har været heldt hemmelige, da dekun
var foreløbige paa Grund af deres Sam. s
menhæng med nogle, som søist nu er
faldne. Det sorlyder, at der i det hele
skal være opnaeit E«stemmigh d i Komnis
sionen, som har bestaaet af Direktør Kirr
som Formand ( idiigre Borgermester
Ørctander, som in.idlernid h.r hit For
sald), Stort ingsmændene S. Nielsen,
Ullmann og Glestad sam: Projssor Mor
genstierne. Den første og sidste var
valgt af Regjeringen, de andre as Stor
thinget. («Landsbl.»)

«All right» «Aaret 1893 bragte
liden Lykke sor de gamle Kirlk.kiokkri
Balestrands Herred, da Klokk n i Hond
kirken blev k'avort ; Sommer, og Klo ken
i Annexet Fjærland k ovedes Inuleasten
i Vinter,» skrives til «Soxns Tid.»

«Den sørsie k'oveds efter Sigende
as Vanvare, men om hpoiledes det gik
til med den sidste, fortælles her Mand
og Mard imellem følgende: Endel,
der var misfornøiet m.d, at den gamle
Klokke var sorliden, stjankte Ringer.n
fuld af Inlesl og snalkede ow, et han
kunde kløvre Klokken, o3 da Ringeren
havde faart cn god B yhat paa, gik han
op i Taarnet og kløv.d: Klokken m d et
Slag; han slog saa gadt lil, at et
Stykke. cf den nederste Kant af
Klokken faldt ud; da han var særdig
hermed, raabte tan md sra Taarnet:
All right – uu er dit fardig!. -
Ja, saaledes jormalles det nu i fuldt
Alvor.»

Henved 24,000 Kroner tjeate et
Bryggeri i Kristiania paa Toldforhøiel
sen, fordi dets Chef var gløg nok til
at fortolde 83 a 9000 Sækker Malt
Tirsdag Formiddag før Forhøielsen var
besluttet.

Omløben med Uldvarer. For det
danske Folkething foreligger et Forslag
om, at al Omløben med Uldvarer maa
blive forbudt.

Norges Banks Udbytte for 1893
bliver for Aktionærer efter Forlydende
99»0.

Afgjørelse herom træffes om nogen
Tid af Bankens Representantskab. Stats
kassens Tilkommende bliver ca. Kroner
375000.

Føreningen «Fremad».
De, som maotte ønske at indtræde

i Foreningen «ifremad», bedes henvende
sig til et Medlem af Bestyrelsen.

Hans Jenssenmn
; (Grand Hotel, Skiene),

Bog-. Papir. & Kortevare

korretning.

Accidentstrykkeri & Mærkelapfabrik.
Skole, Kontor- & Tegnerekvisiter.

Lager af Protokoller, Poser & Maknulatur.
Forskjellige Sorter Pap & Karduspapir.

Cigarer og Pibesager.
Sorte og forgyldte Rammelister.

Billeder indrammes billigst.
Bestillinger paa alle Sorter Firmastempler
; og ligneter modtages.
Visitkort leveres i Løbet at 1 Time

Billige Priser. Hurtig Expedition.

Paa Th. St:.ens Forlegsexpedition,
Kristiania, er udkommet:

Pavekirkens Historieeller Hi
stvriens Vidnesbyrd om, at Usand
heden vel er gammel, Sandheden
alligevel ældre. Af Karl Roll, forh.
Præst og Forstander for Missions
skolen i Stavanger. Med 25 Illu
straiioner samt Focfatterens Biøografi
og Por:ræt. Kr..1.00.

Eanhv.r, der kjendte noget til Pastor
Roll baade personlig og fra hans offent
lige Virksomhed, vil blive opmærksom
paa det, som skriver sig fra hansHaand.
En Ven as ham har betegnende ytret:
Mindes skal han blandt os som en
Mand, der i helligt Alvor røgtede sin
Tjeneste for Herrens Ansigt og fremfor
mange andre har kjendt sig fortæret af
Nidkjærhed for Herreues Hus. Han
var en Mand fra Top til Taa, som
ikke bævede tilbage for noget, naar det
gjaldt at være sin Overbevisning tro.
Dette har ogsaa givet nærværende lille
Skrist (paa 56 Sider) sit Præg. Han
havde selv paa sine Udenlandsreiser lært
at kjende Katholicismen poa nært Hold,
og derfor er Fremstillingen baaret af
Overbevisningens Kraft, ligesom ren i
sig selv er klar, koncis og orienterende.
Det vilde ganske vist være vel, om dette
lille gode Skrist, hvis Læsning baade
med Hensyn til Owfang og Indhold er
overkommeligt for hvemsomhelst, kunde
vinde rig Udbredelse i denne Tid, da
maaske Katholicismen ligger i Luften.
Vi ved dog ikke, om vi saa ganske tør
underskrive Fort.s stre-ge Dom: «Dtt
er vn en sjelden Undtagelse, at et ægte
keisteligt Liv rører sig indensor den
pavelige «irke». Men der staar jo en
Mand bag diss. Ord. Illustrationerne
er smukt udstyret. For os har imid
lertid disse ikke saa stor Betydning, og
vi havde endog gjerne ønsket udeladt
Billedet af Cyprians Henrettelse.

Kasffer-Missionen. Wilh. Passelt.
Livsbillede fra den sydafrikanske Mis
sion. En Selvbicgrafi. Udgivet af
E. Phitzner, Konsistorialraad i Stol
berg a. H. og Dr. Wangemann,
Missionsdirektør i Berlin. Oversat
fra Tysk ved Th. A. Kr. 1.80.

Man har maaske med Rette anket
over, at vor Opbyggelsesliterturidenne
Tid er oversyldt. Skjønt, hvem ved?
Der udbredes jo en Mangfoldighed af
slette Bøger, større og rigere, end de
fleste aner. Men af Bøgeri den Smag
som nærværende faar man aldrig for
mange. Det er en aldeles ypperlig
Bog, der paa samme Tid, som den
rækker og nærer Missiossansen, tillige
byder et rigt opbyggeligt Stof. Meget
as, hvad han meddeler, er vistnok kjendt
fra vore egne Missionærers Beretnin
ger; men Stoffet frembyder ogsaa mange

Om Lærernes Lønsvilkaar
har Hr. Pastor Ording givet en Fiem
stilling i dette Blad, isølge hvilken han
finder, at Lærerne er for daarligt afløn
nede, og at mar som Følge deraf bør
se sig om efter en Maade at rette paa
Misforholdet, som rar mindst sølelig
for Skatyderne. Hvad sørst og fremst
Spørgsmaalet om Lønsforholdet angaar,
bør man undersøge, om Lærernes økono
miske Stilling er daarligere end Skatte
ydernes ialmindelighed. Efter min
Mening er det tvertimod saa, at Skatte
yderne har vanskeligere for at betale
den Løn, der nu er gjældende, end
Læreren for at klare sig med den.
Jeg tror, det er lidt paatide at give et
Varsko mod at experimentere formeget
i Retning af Lønsforhøielser og Forø
gelse af Folkes Byrder, saa det ikke
skal virkeliggjøvres det, som er stillet
som Mulighed ved en anden Anledning,
at den norske Skatteyder ruster sin Hær
og lader Officerposter og Skolelærere
styre Grunden alene. Byrderne kan
tilslut bli saa utaalelige, at man ikke
orker dem længere. Man ser allerede,
at mange har kastet dem af sig og reist.

Skpvylelærerne har nu saavidt Løn,
at de med Vindskibelighed og fornuftig
Benyltelse at Ferietiden vil kunne leve
temmelig sorgsrit. Og at Lærerne søger
Beskjæftigelse udenfor Skoletiden, finder
jeg ikke alene at være i deres egen
Itteresse, men jeg mener, at de netop
ved sine praktiske Sysler ogfaa kan øve
gavnlig Indslydelse paa Skolen, hvis
sFormaril d.t netop skulde være at
opdrage til praktisk Virksomhed og ved
at lede Skolen i Samklang med det
praktiske Liv give Eleverne Smag og
Sauds sor Livets praktiske Gjerning
istedersor ved selv at afholde sig derfra
bidrage til, at Eleverne ogsaa faar
Afsmag paa «simpelt Arbeide» saa de
utitjr.dje med sig selv og sin Stilling
soger bare efter at blive noget, saasnart
de kommer nd af Skolen. Den Udvri,
vrd Omregulering at udvide Posterne
vg so.længe Lasetiden, saa man maatte
holde Ber ene længere paa Skolen om
Baaren s. Ex. eller lade dem begynde
tidligere om Høsten, rilde for Landkx
bygdens Vedkommende rære ligesaa
ubekoemt søm et Tillag til de kontante
Udlæg. Det er gjern: saa, at man
naa udnytte alle de Kræstec, man har,
til Gaardsatb.ide, og uil forskj ellige
Arbeider kan man anvende. de dtoørste
Børn sia de maatte erstattes med
Leiearbeide, narr man skulde sende
dem paa Skolen i d-n Tid, det Arb.ide
paagaar, ivoriil de kunne anvende s.

Hr. Overritesagfsører Caäberg,
der brgyndte sin politke Bane med at
stitte en dødsødt Forening mod Benyrt
leise as Tovrak, da Tolden paa denne
torhei des, s es af en Meddelelse til et
radikali Blad at paatænkes som Thing
mno sra Kristians Amt, hvis det radikale
Parti seirer ved Balget dersteds.

Der vil nok i dette Amt blive to
ledige Pladse; thi Hr. Sagfører Muslad
nyder jo ikke længere Tillid inden sin
Hjembygds radikale Kredse, og Hr.
Ødegaard vil neppe faa Plads paa
Kristiansbænken, medmindre han kan
fralægge sig at have været blandt de
5 Thingmænd, der afgav de skandalløse
Stemmesedlier ved Bankvalgene paa sidste
Thing. Intet Parti vil finde sig i at
have det Slags Repræsentanter længere
end nødvendigt.

Forresten er nok det radikale Partis
Stilling i Kristians Amt saa alvorlig
truet, at det ikke haster saa særdeles
med at opstille Storthingskandidater.

Ikke død nok. Engang kom en
Mand forsigtig ind til Doktoren:

«Hr. Doktor, min Svigermoder
har hængt sig bag Stuedøren.»

«Har Te skaaret hende ned?»
«Nei, jeg tror ikke, hun er rigtig

død endda.»

Af Kunstindustrimuseets
Aarsberetning

for 1893 tillader vi os at hidsætte føl-
gend?:

Foruden sin øvrige Virksomhed har
Bestyrelsen ogsaai det forløbne Aar
paa bedste Maade stræbt at varetage

Husflidens Interesse. Det store sFore
tagende, Telemarkens Kunstindustriskole,
som Bestyrelsen satte i Gang fra lste
September 1892 under Hr. Træskjærer
A. H. Hyllands Ledelse, synes at ville op
fylde de nærede Forventninger. Jalfald
var Skolens første Kursus, der efter
8 Maaneders Forløb assluttedes den
30te April sidstleden, særdeles godt besøgt,
og de opnaaede Resultater i det hele
taget tilfredsstillende. Da imidlertid det
til SkoleniBø leiede Lokale havde
vist sig mindre hensigtsmæssigt, og andet
ikke var at erholde dersteds, besluttede
Bestyrelsen at søge Skolen om muligt
flyttet til en anden Bygd. Efter for
skjellige Underhandlinger modtog man af
Hjartdals Herredsstyrelsje Tilbud om
uden Godtgjørelse til Skolens Brug at
faa overladt Skolebygningen i Sauland,
og Skolen har saaledes nu den 1ste
September sidstleden begyndt sit 2det
8-Maaneders Kursus i denne Bygd
under samme Ledelse og efter væsentlig
samme Plan. Man har imidlertid seet
sig nødt til at forhøie Museets Bidrag

til Skolen fra Kr. 1,590 til Kr. 1,800,
saa at hver as de to Lærere erholder en
Gage af K–. 900, samt at overtage
Avertissementsomkostningerne, der andra
ger til hensed Kr. 100 aarlig.

| For at aabne Befolkningens Blik
for den ganle nationale Kunstflids Be
iydning, virke sor en Gjenoptagelse af
de gamle Tkniker og Mønstre og idet
hele fremme Husflidøarbeidet, lod Be
siyrelsen med Bistand af Hr. Gaard
bruger H. N. Tvedten foranstalte en
Udstilling i Sauland af æidre og nycre
Huefl.dearbeider, hvortil Museet selv
bidroz med enxa rig Samling af sine

bedste naio tale Kuasiflidsa. bider paa
alle Felter, tilligemed talrige Prøoer af
planevarvet Garn, medens Den norske
HDueflidsforening deltog med en Række
fortrinlige Treskjærerarbeid-r og Tæger
fl tainger. Srlskabet sor Norges Vel
jullede et Antal as 6 Medaljer til Dis

pøosition sor Mudjeets Konservator for at
uddel:s ved denne Leitiighed. Udstillin
gen, der afshoidtes i Dagene fra 18de
ti 20de Eeptember, lykkedes over al
Forventning og vandt almindeligt Bi
fsald. Den besøgtes af henved 700
Personer, der med levende Interesse
paahørte Konservators Foredrag om den
nationale Kunstflid og de Forklaringer,
hvormed han under hele Udstillingen
søgte at bistaa det sremmødte Publikum.
De lalrige udstillede, tildels meget værdi
fulde og smukke Gjenstande, underkaste
des Jurybedømmelse, hvorefter Konser
vator uddelte de omhandlede 6 Medal
jer samt Pengepræmier til et samlet
Beløb af henved Kr. 300.

Efter dette første, vellykkede For
søg agter Bestyrelscn trods de betydelige
dermed forbundne Omkostninger, at fort
sætte med lignende Foranstaltninger,
der antages at kunne kunne stifte stort
Gavn, og vil til næste Aar søge at faa
istand en almindelig Husflidsudstilling
for hele det vestlige Telemarken. En
væsentlig Støtte under sit Arbeide paa
dette Omraade har Bestyrelsen i den
ovennævnte, over hele Telemarken vel
kjendte Gaardbruger H. N. Tvedten,
hvem man i indeværende Aar har til
staaet et Bidrag af 100 Kr. der i
Forbindelse med en lignende Understøt
telse fra Den norske Husflidsfsorening
har sat ham istand til paa Reiser rundt
om i-Distrikterne at arbeide i Hus
flidens.Tjenesteog paa samme Tid

Literatur.

DOla Hansson-: Fru Ester Bruce.
Roman. H. Aschehoug & Co. Pris
ar. 2.00. 140 Sider.

Det er Skildringer fra Livet mel
lem Godsbesiddere i øyd-Sverige, som

| i denne Bog fremlægges af den svenske

s Forfatter, der skriver paa norsk og be-I) nytter norsk Forlag. Særdeles lyse og
tiltalende er disse Billeder ikke; det er

mest Livets Skyggesider og Menneskens
Svagheder, der dvæles ved. Forsaavidt
er Forf. i Overensstemmelse med Fler

heden af vore egne moderne Skribenter,

hvis Produkter netop af den Grund for
en stor Del er af et temmelig esemerert
Værd. I nærværende Arbeide er der
imidlertid en Person, der tydelig skiller
sig ud fra de andre som hørende til en
renere Sfære. Om end Fru Bruce ikke
optræder som Talsmand for et høiere
Livssyn, saa vækker hun dog Agtelse og
Beundring ikke blot ved sin reserverede
kvindelige Fremtræden, men ogsaa ved
den faste Selverkjendelse, hvortil hun er
vunden frem i Modgangens bitre Skole.
Paa Grund heraf asslaar hun et Til
bud, der synes at maatte bringe hende,
hvad hendes sørste Ægteskab ikke bragte,
idet hun ikke er sikker med sig selv, om
hun vil magte at give suldt ud, hvad
der kræves af hende. Forf. synes ved
det korte Omrids af Fru Bruces Levnets
løb ikke blot at ville udtale et Alvorsord

til unge Kvinder, for de gjør det vig
tigste Skridt i Livet, men ogsaa at minde
om den gamle Sandhed, at den ægte
skabelige Lykke er betinget af den fulde
Hengivenhed og udelte Kjærlighed.

Tirsdag den 13de Februar 1894.

Den konstitutionelle Forening.
Indmeldelser fra Skien og nærmeste

Omegn modtages af Bestyrelsens Med
lemmer samt i Beilegaards Papirhandel.

Doktor Stjernholm.
om

Overretssagterer

Gunlejk Dalen

maa shall bi,
Sagkører JensR.Jensen

Ulefos, Aaheim.
Overretsesagterer

Häalkon Iversen.
Kontor i Telemarksgaden 18.

Skiøn.

–pandægo Christensen
Torvet. tirutbø Terrasse

Kontortid fra 10-3.

k os
Dampsk. «Vold

gaar hver Virkedag fra Porsgrund til Skien
Kl. 10 og 1. fra Skien til Porsgrund Kl.
12 og 2, kra Porsgrund til Herre og
Vold Kl. 8 og 3.

0igaglører s. shaar. Jkien
10-1. 5-6.

Chocolaclie!

Pas altid paa at kjøbe
vor rene, uforfalskede Chocolade og
Cacao, thi den er bedst og billigst.

Frødrene ligetta


