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Hsstck BUTde syldte soirige 
Ssndag III Anr. 

Jyllsnds Roset- ndgjor IIIindIt Is- 

Kvadmtmil ellek et VlIecIl nf Eli-stelle 
sont Lolland og znlfler tillaInIIIeIi. 

kagqeelei »Ovenle« on Ispigc 
Telegtatn fga Qdense til Noidiik Tele- 

gfamdniean give M pCt Udbytie i Aar. 

Itsin pacdeenaei Ikedje Sen 
dles Toksdagss Eiter-Indng dsbt pas A- 

maliendokg. Prinfen koin iil at hedde 
Erit. 

Csspbtyllup fejeede if. ,,Rand. 
ngl.« d. 12 Decbe. af Enteeprensk 
Bkeede og Hastrn faknt stdinand J. E- 
Jaeodlen og anirn i NniIdeItL 

Telesrdl Icrdlndellen med 

semndiem Telegrapzorbindelfen 
mellem St. Croik og St. Thomas er i 

Ijlge Nordisk Telegmmdnrean bleven of- 
dkndt 

» — 

soll-org VIII eeldfie Dame. 
Festen Caihiine Wind, fyldte isplge 
»Notdjylland Folledlad« i Widrige- iii 
M Ast J Aalboig har lInII boei iover 
30 Arn-. 

Ickdti i Häåklkv Aflitgiolone 
Melken Jensen i Handeln soin for nagen 
Tid siden dkæbte sit Bam, er if. Nord. 

Telegtdin dleven indlagi til Obsewa- 
tion pau Sindlygeanstalien ved Midel- 

satt. 
« 

dpiclsalw Hotel ,,Skandinavien« 
i Esdjerg et, if Telegk. til Ritz. Bur» 
dleven folgt af Enkelin Jensei« Esbjerg, 
til Resiauraiøe Bejee sauInie Sicds for 
50,000 KI. Oveitagelfen finde-r Sieb 
den lste Juli 1891. 

Braudl Geteilt-In IFka Skjeisipk 
telegmleees til Nord. TelegraIIIbr. den 
IlIde Decbt.: J Alles Kl. 0 opstod Jld 
iMalIen i Dakboes Betendeki. Det M- 
kedes lsrsi efter to Tiniets Foklsb at 

flukke Branden. Hvokledes den ee op- 
stInIeI vides ikle. 

Fund-II dsd. Sent iTiesdags 
Altes fandies if. Nord. Telegkamdur. 
Gutdejer Peter Jsrgenfen al Stalle- 
tIIp dIdiLandevejsgeslten tat ved sit 
hieni. Don daode om Eltekmiddagen 
Met til Msde i Mensieup og formodeö 
fu« pjemvejen at met dleven eamI al ei 

Slsqtlllnldr. 
Qsitklsti CI Tisch Fee Bude 

teleqeqleees til Nord. Telegedr. d. lo. 
Dieb« Jeendanetoset, lom andm til 
VIII-de i Altes Kl. SE, ooeiljsete i Nier- 

Ieden til Stationen Rangeedesten, lpm 
dles fnldsteendig kunst. Kasten deakkede 
den ene Inn og sit desuden flere mindre 
Ltsielner. Uheldet styldeg Kustens Ufer- 
fiqtighed. 

M— wdanm 

samtnen eldfte Rolle. Blat- 
ke Welle, foin neddmndie under den stier- 
ke Stokin den Sden Oktober, har, iFsls 
se «erljord8p.« qudendaet værei den 

sldfte Mille her i Landen Der var 

nemlig i en koslal Egeiecesdjeelke, fotn i 

Tidens Leb ikke er dleven lornyet, ind- 

huggei med Notneeial Tid en for dens 
Qpsptelse, nemlig 1572. Den blev alt- 

faa 318 Aar ganImel 
Den JOIOUVIIO Pkcdsh Pan 

Island ndkonnnet 10 Aufset, alle stiftu- 
dede. Konservative Avifer trivess ikke 

paa Island; der er ct Par Gange gjort 
For-sag derived, nnsn med et uhcldigt Ne- » 

stillem eg nn finde-J ikkc en cncstc reak- 

tiamtr Anisz der. 
Desnden ndkomntcr i Amerika to 

islandfke Aaiser og et ialandskzidssktifh 

Jldehtanv paa Balsam-. Fm 
Nykjsbing p. F. telegrafcees til Nord. 

Telegramb. den 14ve Duer Parcellist 
Kristossersens Hns paaNedby Max-kurb- 
dteendte Lsedag Eitersniddag. Ejeken 
vilde siyde en Vate, men han snublede, 
idet han assyrede Bisse-« saaledeg at 

Skndet antændte et Halinhces i nmiddel- 

bar Nethed af Hufen Man unerkede 

Me, at Palmen haode fanget, ftrStaks 
sen stadi lys Lne, faaledes at det «bleo 

Umnligt at flnkke Jlden, fae den havde 
angrebet Hufen 

VIII-Ind. Fra Ringsied Oele- 

gtafereg til Nord. Telegrbk. den lade 

Deebr. En Karl sam i Sendung-J Eiter- 
middags var paa Zagt, harte ved Fun- T 

tidem da han opholdt sig paa en Mark 

ved Allindelille Friskov, en Raslen af 
Geenene ved Udkanten af Stamm Da 

han antag, at en Hat-e haode skjnlt sig i 

BRANDer fyrede han VII-sen af i den 

Ingivnc Reming, hoorfra der i sannne 
Ojeblik lsd et haft Steig. Han lob hen 
tsil Stedet og fandt der en 10aatigPige, 

Ihm var bleven rmnt i Hooedet og paa 

»Iste andre Siedet paa Kroppen. En 

Oel af Haglene var tracngt indi Hier- 
-T·-tten. Den nlykkelige Pige døde i Man- 

desgs Effetmiddag nden at viere kommen 

"-M stidsthed. Hendes Navn vat Ka- 

TIer Sosie Sprensen, ag hnn tjente has 
Ist Gaardmano paa Allindelille Makk. 

L .«..--....JI; -—, —— »», F 

VIII Jeendanetoeftag. 3 Landg- 
Itttget IIII JndeItIIgSInIIIItIeIen paa Here- 
bog IndbrIIIge hoIIInII tII Wo oIII VIII-H 
IIeg IIf en Jernvnne Im IIIInge tit Ny- 
berg. 

Unlkteeet Politibetietm JJ 
tsftemmet ttandiede Polithetjent Jen- 
sen I Kostknpsss Soeiatdemokkaten Hutan 
It et Fokedkug, H. holdt vedet essentIIgt 
Mode I KastenplniId. Sjcellandg StIItJ 
amt hat If· »Soc. -.DenI « nn IdIInt 
Jenien en Bsde paeI 100 Kenner for O- 

oekskeidelse af EnIbedsmyndIghed. 
Deutuet ved Stiitetehututh 

FIII Ringkjthng telegkaferes tII Noth. 

Telegkantb.den AdeDecbr. : UngIakIene 
Jens Jersensen oII Che. NIeIfen af 
Helmsland deutnede I Ganr ved SIIIIH 
Iebning paa Stadil Find. De btev 

hurtigt opsistede, Inen aIIe OpIIvnItIgs- 
Ioespg oIIte sig IesIIItstIsfe. 

Attteteltksh III Beherbun- 
IIIIIC. Im NykjøbIng paa Mord teIe- 

gknfemt tII »Nord. TelegraIIIbuIeaII« i d. ö. December. Pan et Mede, som I 

Dag nfholdtegi Vils, dannedetz etAItIe- 

selskab Ined det Fokntaal at beplante 450 

Tdt. Land Hebt-. Der tegnedes fIIaIs 
AItIeI tII et Velpb uf over 4000 III. 

Foretagendet er fIIIdsteendIg sIIIet. 

Ry Urahn-Ins es ItImIerveis 
fabrik. Free Kallnndborg teIegIafe- 
res tII Nord. Telgbr. den 20. Decbt.: 
Ved Mark-v StntIon afholdteg I Dag et 

Mode, der var befugt of Falk Im Hol- 
bcek Asntö fokskielltge Egne, angaaende 
Opkettelsen of en Frugtvin- og Konser- 
oesfubritc Eiter en Icengeee FokhaIId- 
Iing vedtoges det at nediætte et Udvalg 
III at nebejde for Sngens vIdere Frennne 

Ulykktiuutkldt Pan »Aldets- 
h-j« ved Hjming fandtes If. Telegr III 
R.B. I Fcedags Morges en ung Tøsntek 
Andeeqfen liggenbe Ineb knust Bkyst I 

VIndInsllenI under ReInsIIIIen. Ulykten 
Iantages at viere indteaadt i Tokgdags 
HAftes og at viere siet ved at Andreasen 
Ihar fees-III at satte Remmen paa Rent- 
ssIIoeIt. Den afdpde eftekIIIbek sig Kone 

III Baru. 

Den rnsllike Keilerfamllie on 

ifslge et Forlydende i «Avisen« unkont- 
nte til Kiebenhnvn iBegyndelsen nf Mai 
Manard og samtnen nted den graste og 
den engelike Kongefnmilje opholde sig 
nagen Tid her for detefter i Fotenittg 
med Medlentntetne nf det danske Kotige- 
hus at reife til Rnsland for at over-viere 

Festlighederne i Anledning as det russis 
sie Kejferpars Sslobryllup. 

IUIDIUIIUP. J Mandngs seite- 
de, if. »Vorh. Amtst.«, Dnstnand i 

Pathe-im Niels Haufen Bsdker og Hu- 
stru deres Gnldbryllup. Det haderlige 
og agtvardige Par modtog i Dagens 
Anlednlngfra Sltegt og Venner flete 
smulke Gjenstsnde sont Beviö paa den 

Agtelie og Velvillie, drt aldrende Par 
nyder. De erei Birkeligheden ogiaa 
ljendt og ngtede langt nden for deres e- 

gen lille ftttrvte Kreds. Vrudgonnnen 
cr 78 og Binden 08 Aar gammel 

Jernbtsyllup. J Onsdags holdt 
et ganttnelt Ægtepar, Olc Nielfen Guts- 
gantd og Httstrn Anc Pcdcrsett pna Jen- 
indo, detcs Jetnbtyllnp, idet det da var 

70 Aar ftdrn de blro niedr. De et if. 
,,Tist. Attttstid.« bettge fpdte paa Jst-g- 
ittdø. Han i Aarct Hist-. Datocn et 

nbekjrndt, ntcn heut er dnbt i Jegindp 
ölitke den s. Januar 1800. Hnn et- 

fpdt U. April 1800· Det er vist not 

det trldste Ægtepak i Don-noch De er 

begge anttdsftiske og ved drres Sttndfcrg 
fulde Brug. 

DIDOIClM Etatsraadiude, th. 
kgL Stu:fpillerinde, Johanne Louife 
Hetberg, f. Patges, er if. Telegrant fra 
Ritz. But. dpdi Lptdagg Nat Kl. :- of 
Ltlttgebelttttdelfe. 

—- Professor vcd Universitelet, 
Dr. med. T. S. Warttcke, er isplge 
Nord. Telegrantb. Torsdqg Eiter-näh- 

»dag nsgonet vedDIdenefter langere Tids 

iSygdonn 
Grosserer Hettnann Gustav Erichsen 

ek den 6te ds. dtd i sit Hjettt i London, 
Slk Aar ganttnci. 

Hatt var Sptt af deni den danske Han- 
delsstand san vel ljendte J. F. Erichfen 
og hande, if. »B. T.«, tidligt Betingel- 
ier for at blive en altnindelig dygtigs 
Mel-wand J Fettttierne etnbleredehan 
i Newrnstle Firtnttethtnter G Etichsen, 
fotn i kort Tid.ntbejdedes og til en nnfat 
Stilling. Senkt-e kotn han i Forbindelse 
med ledcttde Telegraflredse i England og 
kotndetvcd til nt tage ett nteget aktiv 

Del i Gtttndltrggelfen nf siore nordiflr 

Telcgr..sselstab, hvis Repmfentqttt i 

England hatt var til sitt Ded. Dette 

foranledigede hant til at flytte til Lon- 

don. Selslnbrtn Kontorchef i London 

F. C. C. Nirlfen overtnger ttu de For- 
retninger, der endntt paahvilede Erich- 
seit. 

Detttte var hredret af vor Negetittg 
nted Guld- og Ssloiorfet. 

—- 

Julesisster im Amen-ital 
Dompsttbel »Ihingualla« bar if. Tring 
til Noth. Telegtb., zeedngo lfftecnuknj 
bog pasfetet Poet of Letvtg («t)el)ridmtei 
oed Skotlonly poa Die-messen Stil-its 
medbringec Wo donsle og notice Passa- 
geret. 

Sclpälcklsiktc As del Mattdfkab» 

of Wde Bannle der i Ostsdagg fluloe 
hjecnfettdeo, er ifslge »Vcbotg Anttgtd.« 

lun 22 permitteket, idet Reste-n for Unk- 
tighedek mod en Lojtnant blev holdte 
tilboge for at ofoendte en zeugsteth 
dom. 

W 

Eis sei-kan. J Ottovogss vor del 

lfslge »Mit-tret Stiftetld.« 50 Aar siden 
ot Sondetjyden Cletus Schneidt ind- 

tmodte sont Kotporal i Pring Feedetik 
Fetdittands Regiments lette Drogoner i 
Aakhus, efter som Rekkut at have gieri- 
nemgoael Kavallettets lklserfertlole. 
1845 udntrvntes Schmidt ttt Vagtmestcr 
og gjotde sont saadon begge de ilesotgske 
Feltog nted og deltoq i he lwctwugne 
Tkafninger. J 1807 tog Echmitst si:s 

Affked og blev oniat sont Arteftforourtk 
i Viborg. 

Reinean Gauen J Lardaxpz 
vpsiod if. »Mitgl. A Av.« Jld i m of 
Tokiedalsgaakdene lStaby· Goarden 
lilhørte Otto CokkedaL Jlden opstod 
melletn Kl. 2 og 23 i en tast op no Guar- 
den ltggende Korn-tak, hookfra den hur- 
tigt forplantkde sixt til Bygningeknc. 

IAlle Hufene nevbmndte, tnen det syste- 
des at tedde bande- Jnds og Uobeftttninx;. 
En Merngde Fumge — paa Garn-den 
holdes ca. 20 Kreatuker og 4 Heste — 

brændte. Det for-neues, at en 7aats 

Dreng hat foroarsaget Jldebknnden ved 
at tande Jld i Stollen- 

Jndvltleve Inmitteforholv. 
En Muttmester i Aarhus, sont feel-onn- 
lig kaldtec SkjodftrupsNielsem hnk i 

nogen Tid varct iyofelsat med Akbejdet 
ved Anderfens Stiftelse i Ooder, sont 
han hat-de i Entreprife, er reist bott, 
forntodentlig til det fjernz Besten-. Hatt 
hor ntedtaget en Kone —- ikke sin egeu, 
men en aner Monds Kone —hvem 
Monden dogtidligere vat- reist fro — og 
hendes 5 Bom. Sin egen Kone lob 

hatt blioe hjemme tillige tneo den-s Wide- 
botn. Mondens Vorm-sie bettages i 

Fslge »Auch. Famle of nogle Kredi- F 

toter. 

Bill-. Bett am Kaneelltrmädee 
II skcictikktr. Pan sinTourne i Ven- 
fysiel tatte Wilh. Beck i Dkonningluud 
Kitte, hvok han if. »Wald. Amtst.« bl. 
a. udlod sig med folgende ket interessante 
Bemerkningen 

Folk vil san gjeme vcere noget, og 
nnar Kongen udntevnek dem til Kanccllis 
wendet-, san et- de san glade, san glade, 
skjsnt det ddg ingen Ting ek, og hvekkcn 
hat tned Kantelliet eller Justitsen at be- 

stille. Ligefaa med Fritcenkeren. Nnar 

Djtevlen har udncevnt dem til det, saa 
et de san gladez skjøntdet ingenTing et. 

Dsdsftsld. Jsplge Ritmus Burmu 
er en nf Hjørring Bys ældste og mest 
anseteBorgere, Farvek og Spnrckassw 
direkt-DE D. Svendsen, asqnacO ved 
Doden under et Ophold i Kiodmlmoik 

— Efatsraad Hoan p.m :)toljgl)rd, 
vrd Rnndch der idirsse Zuge han« op- 

holdt sig inobenhnvn i Liniedning «fo 
Hojrrs Telegetetmodc er pxndscliix its-J 
gaact ved Dpden pnn ,,(83mnd Dunst-Z 
kamt afctHjcrteslag. UmstandDis-ass, 
det· i mange Aar hat« onst-et Tllcntgrnndszs 

medchn, valgt af Hat«tkorn, hat sidcn 
Kam-stecheer Baron Oppcn.«3childcno 
Fratmdelfe vasket Formond i Atntgt)u-3- 
holdingsselstabet og der udfoldct et- 

stott Arbejden Navnlig bar han virket 

meget for Oprettelfen af Heftes og Karg- 
nolsforeninger. 

»Warum-Gan det koc. The- 
ater. J Snndags blev Ohlenschltrgeks 

» »Aladdin« opfskt paa det kgl. Theater-. 
Lstbcnhavn der i den Anledning var nd- 

folgt til forhøjet ogfordodlet Pris. Der 
var i Forvejen gaået stokt Ny af Styk- 
kets pragtfulde Udstyrelse; men des-nag- 
tet blev Fotventningerne overtrnfne. 
Det kan vist uden Ovekdktvelfe siges, at 

siskre fcenist Prngt hat endnu iutct af 
vote Theatke frerndudt. 

»Aladdin« dleo for nogle Aar siden 
givet i statkt forkoktet Skikkelse paa Ka- 
sino og gjokde den Gang tnegen Lykkr. 
Nu er den tagct en hel Del mere tned af 
det otiginale Stykke, men Bestæringen 
er alligevel meget betydelig, og desuag- 
tet varer Forestillingen i halvfemte Ti- 
me. Der oifes neinligikke mindre end; 
22 Tabtcauek, men trods dette uhyre 
Sceneki, gaar dog alt med bettstdring6- 
vardig Præcissiom Der er i det the ta- 

get gjokt overordentlige Anstrckngelfer 
for at give Ohleuschlcegertz smukteÆocm 
tyr den tilbsrlige ydre Illustration, og 
Theatettnaleren hari san Henfeende nd- 

ftktrene Vidundere. Den bewmte A- 

laddinshule stkaaledei feagtig Glansz 
funklende Ædelstene, goldne Frugter og 

solvglimrende Drypstensklipper blinkede 

’foc Liet i tig klein-ist Becysning. As 
nor Bitt-sing var ligelcdes den nsekgtige 
«Slotgtrappe udenfor Salt-news- Palads 
.og der imponekende Optog r-? forte og 
hojde Elavecn zkikkegaardem hka Alab- 

idin besoger sinModers Grav, samt frem- 
»for als Zcenen, hvor Aladdins Palads 
lflyoer giennem Lasten fra Amerika til 

LVetsien ; man set hele Scenen have sig 
I i Weit-et, medms tætte hvide Dampe val- 

jder frem; udenfok drager Skyerne forbi 

ji rasende Fari, san at man paa en meget 
lstufsenke Munde faar antrykket as at 

væke mcd iLuftfejladsen, indtil Paladsec 
quer dalek ned mellem Taarnene i JAP- 

Ihahan. 
T Udsprelsen stod ikke Mdt pas Hpjde 
’med Udstyrelsen; uavnlig stussede Pr. 
Zangerberg sont Aladdin, men han kan 
maner spille sig op ved de senkte Opr- 

ltelsen Birollerne var derimod gjennem- 
ganeude i gode Hambu, og Theatern- 
delfen hat fom Helhed stor Ære af den 

Munde-, hvorpaa Stykket er beugt frem. 
— ---.— ———--- 

Fra Sonderiylland. 

Udcsist tsftcr hnad der sotlyder, skal 
en Mund sra .kakrt·np, en Narresyde as 
Fucher men- blenen ndvift pcm Grund 

as, nt has- i»-- nilde lyftre Kam-stander 
ved Vnmdmrmet. 

Hof Alber. Pan UllesrupnmrkiSnnd- 
knsd srsrede Enten Rehhos for nagen Tid 
sidrn sin Linde Fodselsdag. Trods denne 

hose Alder erden gamle endnn rast og 
wrig og er Dag ud og Dag ind beste-sti- 
gct med Spinderokken. 

andet Skelct. Gaakdmand H. E- 
richscn i Boholti GottorpAmt sandtsor- 
leden ved Grastningen et tnenneskeligt 
SteleL Om dette hiesiger samtnen ined 
en for tangere Tid siden begaaet Farben- 
delse, eller om man har nted et gammelt 
Grausted at gsare, er ikke blcven opcla- 
set endnn. 

Paatcenkt Dige. Pan Roma omgaas 
man med den Plan vrd ijelp as et Di- 
ge at besthtte Engcne paa den nordlige 
Tel af Øen tnod Oversvøcnmelse as Ha- 
vet. Diget antageg at ville koste 70— 

8(),000 Mark. For nhlig har et Par 
prajsifke Embedstncend som sagkyndige 
pnn Digebygningens Omraade veret ov- 

re for at under-sage Sagen. 
Ved at lege med Svoolstikker er der i 

Aam 1889 i Los ds«-kgvistrieiet mens- 
barg as uvevogtevc Bsrn dlevet soweit-( 
saget 9 Jldebrande. Andre Steder hat 
det dog varet vierte endnu; saaledes et» 
der i Landsretsdisiritterne Mel og Alto- s 
na idet nannte Aar blevet indmeldt heu- 
holdsvig 26 og 31 saadanne Tilsælde til 
de paagjceldende Statsadvokaturer. 

Udnævnelse. Til Larerinde vedSko- 
len iSpandet har Negcringen udmrvnt 
en Festen Ossotvski i Hamburg. Hun er 

selvsatgelsg en as den Slags Latier-kraf- 
te1«, der anscettes her uden at ksende det 

sjcerneste til Dansk, hendes fremtidige E- 
leoets ModersnmaL De Incd sue-dan- 
ne Larerkrcester hidtil gjorte Ersaringcr 
have vcerct us en snadan Natur-, at det 
tnnn synes incre end sornndetligt, at der 

vedblioende gsares Forsøg med at saa dem 
indsnrte http 

Jtdloss. J Onsdagg Morges Klot- 
ken s opstod der Jld i etGaardcscrHans 
Hausen s Usnnp tilhorende Lesehns, der 

snicisnrndnk ncdbmndte. Jtdem den op- 
stod pna Lostct, trncde stkerkt Garn-denle 
Bygninger ntcn tsct lykkcch dog ved at« 
ooeidnstkc Tngct tncd vaade Lage-net nti 
sictse disse. Skomager Hans Erwan 
soIn bot-de iHnset, havdc assurercL Ens 
Tel as Jndboct rcddcdcs. Hvorledess 
Eli-m er opkosnnxen nich endnn ikke. 

» 

Fistehandechi. Fra Vestkysten skrivessul 
Skspnt vs her lio san mer ved Vesterha- 
vet, have vi dog en ikte san uvcesentlig 
Fistehandel tned erderikshavn, nord for 
Litnssorden. Fra denne By sendcs der 

Inegen Fssk, navnlig Silb, til det slesoig- 
ske, og sont Bei-is paa Omsastningens 
Stskrelse kan ans-res, at kadreneholm 
i Frederikshavn i denne Tid sende ttykte 
Priskuranter med inere rnndt til herve- 
kende Kunden-. Det skal trete helt stor- 
artet at here, hope mange Kasser Sild 
der med Jernbanen blive besordrede her 
til Tand-r Ontegn. 

« 

Veskikkelse. J Lørdags blev den nye 
; Borgmester Rathje taget iEd paa Rand- 
huset i Tender as den stedsortmdende 
Landraad, sorhenvcerende Herredssoged 
Dircks i Ooekvcerelse as Byraadet. As 
Borgere var der tun nssdt shv i Tallet 
sorudkn tte Bladrefetentee. Ester Ed- 
sæstelsen vg Forhandlingsprotokollens 
Oplcesning holdt den nhe Borgmester en 

tort Tale, hvoki han scerlig skesnhævede, 
at han, da han jo var pensionsnydende 
sotn asskediget Kredssektetær, oilde give 
Afkatd paa Borgmesterpensionen i sin 

«Tid, hvad der havde væket hans Agt sra 
spkste Fand as. Desuden haabede han, 
at han endnn i mange Aar vilde kunne 

«betlæde Borgntesterembedet, da de der- 
lk med sorbundsne Kontoraebejder var min- 
! drc byrdesulde end en Kredgsekretm-S. 

I 

Sei-di seh usoksigkighkd. J Motiv-III 
morede nogie Nat-obern Iig fniicden ij 
Kjøbmand M. E. PeterseiigHus. Lieb-! 
nicndens IN Aar getmincl Dauer hat-de 
ved denne Lejlighed sum-i fai pnu sitt FO- 
ders Besse. sont hnntroede ikke unt indi, 
og gjorde fix-re Uofaid ined den Saa- 

ledeg figirde hnn ogsaa for Leier Efksk 
Bager August Johanfcns lille s Aar » 

ganile Dotter og trykcede los, da —- fcildt » 

Skaddet og den lille styrtedemed et fing-; 
teligt Smertesfkrig dsdelig trafer iili 
Jorden. Den sankede laa endnui 5 Ti- 
meri bevistiss Tilsmnd og opgao derpaa 
Aanden. 

Culdbryllup. J Torsdqgs feirede 
J. Gram og Hustrn i Gestrnp der-es 

Gulddryllup under ftor Deltagelse iaa 
vel fra Slcegtninges som sra Benners 
Side, i dek ikke mindre end henved hun- 
drede Perfoner havde fainlet sig i Bryl- 
lupggaqrden hos Guardejer Stern-siqu 
der er en ncer Slægtning af de gamle, da 
de hos dein selv ikke havde Plads. Er 
Folge paa lsi Vogne ledsagede dein til 

Agerstoo Kitte, hvor Siedet-z Priest, 
Pastor Schmidt, holdt en meget sinuk 
Tale. Hjeinkonine fka Hirten inorede 
man sig nied Dans og Sang til heniinod 
Dag, og begge de gasnle, sont endnn cre 

nands- og legemsfriske, tog livlig Del i 

Lysiigheden. 
Guidbryllup. J erdags fandt der 

en fmut Hojiidelighed Sted i Bis-by 
Sogn, i det et Par gnmle qgtede Sog- 
nefolk i Osier Gnnnnelby, Husmand 
Peter Paulfen Sprenfen og Huftru Ma- 
ren, født Vedsied, holdt deresGuldbryl- 
lupsfest, under ftor Deltagelse fra Sog- 
nets Beboere. Der var ikke fasrrc end 
21 Vogne i den Brudefkare, der fulgte 
de hcederlige gainle, der ere niegetafhold- 
te, til Kirken Pastor Seeger holdt en 

sinnt Tale tildet albersiegne Heedewpay 
og efter Gndstjenesten ofredes der til de 

genau-. Der indkoin onitrent 150 Mark- 
Oin Aftenen fandt der et lille Gilde 
Sted i Thonifens Kro, hvori deltog 70 

Personer, der hædrede Guldbrudeporret 
paa forstellig Vis. iDe gamle Ægtefolk 
ere begge over Stjvets Aar, omkring de 

80, men begge forholdsvis raste vg wri- 
ge. Manden er en trofast dansk Mand, 
der altid sit-der, hvok det gælder at vise 
et aktigt dansk Sindelag. 

»Stjernen« 
frit et Aar! 

Les vette Qui-. 
Cnhvet, der inden Nytaar bekam-, hoad de 

milling styldek ior »Stjernen« samt Ankö- 
prifen(2.00) for Aaret1891, faar folgende 
Pmniiet: 

En Kupon (-luo bill) as 82.00 Verdi, og 
for 8125 af dette Beltb faar Ihn-ade- 
havercn ftit tilsendt de BogeiU som han væli 
get as nnt eget Forlag. Tisse Voget blivek 
færdige i Vegyndelsen af dct ny Aar, naak 

»Tolores« bliver optrykkct. Denne verdi- 
fnlde Literaturfamling bestaar af: »Dolores«, 
vor nuværende Keimin der for første Gang 
ndgiocs i Amerika og hakindtaget det roman: 

lckfcnde Publikum i en Grad, der akke er min- 
dre rnd den Verminnelfe og Anerkjendelle, den 
ljsosxsgc i Ianniatk, hvor den iSlntningen 
as jidfte Aar og i Begnndelscn af dette soffen-—- 
ste Nang vnle iig paa Tink. Tenne tighol- 
digc Nomanfkac oil udgjøre en Boa paa 530 
Sider, og vil blivc stillst i Handel til 
den ydckst lave Uns af HLLT — For- 
nden dcnnc vil der cndvidere ndkonnnc 
paa ,,thcrnen-«s Forlcig den kvit·kc, fortrol- 
lcndcrnsissiskc Novelle — »Tosia-J’ Futter« —, 

der i fin Tid fna komle erobrcdc vorc Ltr 
sei-c og Læscrindcn isccr de sidstc, samt »Tro- 
fast .njæi·ligl)cd« og »Hngenotterne«, hvilkcn 
fidsic ndlotn l Fior, og Pkijcn er un ncdiat 
f1«a35ti123613. 

Tcn forskndsbctalcndc Abonnent kan nd af 
oveniurontc Bogisainling vælge sig Bøger 
til en Bærdi af 81.25 der betales nicd 
hans mtpon, og btuge de vorige 75 Cis-. soni 
dclvis Betaling paa hvikcnfomhelstaf neben- 
nasvnte Bank og Roger-, der her anspres til 
suldkomtnen garaiitetede Prifer. Detsotn 
disse Priser i noget Tilicklde er højete end de 
giænase Marfedsprisct, tilbagebctaler jeg paa 
ForlangendePengenr. Jegansprerdettefor 
at enhvek kan overbevife fig om, at han vit- 
telig faar en Bærdi af 82.00 i P.«cemie, og i 
Birkeligheden erholt-et ,,Stjernen« finstern- 
stændigt ftit for 1891. Som Betaling for 
Avertisfement og Kommission faat jeg disse 
Ting faa langt under Salgsprisem at jeg 
uden Tab kan gjtre dette Tilbnd. 

Vare- og Bogliste. 
Chicago Singer ·Syin.askine, 

foratbejdet af bedste Maiekiale og Me- 
tal, etPragieksemplar af Skjønhed og 
Fortkinlighed, garauteret for 5 Aar, 
Dassel, 4 Sknsfer,. ndstyret incd alle 

! ,,Attachments« (na-rniere bestreven paa 

l ,,Stjernc·.c«s Jndside), Pris. .815.75 
Dunst-Nor» Familie Billet-- 

bi b el-900 smukke TegningerStaab 
stik og kolorede Stykker, indeholdende 
gamle og nye Testaincnke, npokrysifke 
Bpgcr, Familjeregister oft-. 1510 jiore 
Sidcr, Panclbind i amerikanle Mo- 
tokko«. Gnldfnit, marmotcrede Kan- 
ter, Guldfnit (famsne paa Svensk) 
Pkis ...................... 87·00 

K a n a a n , Reifek i det hellige Land, 
as Passok Adam Dan, enden for-gebe 
Udgave. 700 Sidek, 24 sninkke Jllu- 

A 

streut-neu Ptis iLckrkedäbind aus 
Gutdtkyk .................. O2.50 
Summe i fuld Morotko ...... 3·50 

zvyzz kste Dykelægebog , indehsh 
dende ll Boger i et Bind. Fuldstsm 
diq Bestrivelsc over vore Husdyts sc- 
mindetige Sygdomme og deres Be- 

f bandting, med mange nyttige Tillæg. 
s Illustreret Ptis ............ Os« 
INooellcr af St. St. Bliebst-J 

f tldoalg ved P. Haufe-L 3 Dele. Med 
Fors. Portmt. Pris ........ 83.00 

Greoen af Montc Christo af 
Alex-. Dame-S. Folkeudgave. I—V1« 
Pris ...................... Oskti 

B n n y a n g V æ r k e r , indbefattende 
Bunyans Levnet, Pilgrimmens Van- 
dring og Den hellige Ktig i illustretet 

, Pkagtudgave med 140 sine Trcfnit og 

, 6 Staalstik. Smukt indbunden. 
I PUS ...................... 85.50 
I Do» med Guldfnit. Pris. 6.00 

szka Livcks Kicde. Hex-Postill- 
T qf Vicheim Beck. Pkis ....... 83,00 
ihr. Luth ers Pradikenbog. 
f Den gamle Oversiettelse efter Benin- 

min Lindnerz tysl·e Udgave. anb. 
Pris ...................... 83.50 
Do., i Skjndbintk Pkid ..... 4.00 

Natur e u s B o g af D1-.Fr. Schmä- 
ler, omfatter Fysikens, Astronotitieng, 
Kemiens, Mineralogiens, Geognosi- 
ens, Botanikens, Fysiologiens og 
Zoologt ns Hovedlærdomme, elemen- 
tarisk fremstillede. Med 514 Træsnit 
og et Stiernekort. Pris ...... 85.00 

Gjennen det merke Fåitland, 
eller Nilens Kildek, rundt Ækvatoris 
al-Afrikas store Jndføer, nedad Liv- 
ingstone-Flodeu til Atlanter-Havet. 
Med Kort og Jllustratiouer. .85.25 

O r d bø g e r A. Larsens besass-en- 
gelsk Ordbog, Pris 83.00, og S·.Ro- 
sichs esigelsi-danstOkdbog,Pris82.50 
Diste to Ordbager er udgione iDam 
mark, og anfes for de bedste Spros- 
autoriteter. 

Nordens Mythologi ellerSind- 
billedsprog af N. F. S, Grundtvig. 
Prig ...................... 82.25 

Jeg tilhyder folgende Samme- 
ger af asforterede billige 

Boqer til hebt-jede 
Peller- 

S a m l i n g N ö l. —- »Smuglerens 
Sen«, »Gj-ngehpvdingen«, »En Bal- 
nat«, »Totbenskiold iMakstranb«, alle 
af Carit Etlar alle for ........ 83.60 

S a m lin g N o. 2. —,,Ved NytaCM 
tid i Nøddebo Presiegaakd«, »Min 
Hustru og jeg«, ,,En Sommer i Not- 
ge« (alle af Schakling); »Land- 
mandsliv« (af Fritz Reuter) alle 
for ....................... 82.95 

S am l i n g N v. Z· — Wisbechs illu- 
strede Almanak, Brei-bog for Elstern 
de, Cypriantts’ Bog, Den fuldkomne 
Tastenspiller og Heksemester eller hsjst 
overtastende og let udsprlige Kunst- 
stykker, Den kloge Kones Bog, Det 
fortc Kabiuet i Stockholm ellerGustav 
den tredjes Lønkammer hos Mamsel 
Arvidson (En Spaabog), Drukken 
og aedru (La.-sning for baade Drankere 
ogAfholdssolk), Drømmebog med paa- 
lidelige Vejrspaadomme for Aarets 12 

Maancde1·, »Du maa og flal le« 

(Samling latterlige Anekdotcr), Men- 
ncskctsi storste chndc, »Fruentimmerne 
sont de ere« (for for-elskcde og site-for- 
elskede), Madam Sarensens Gardin- 
preedikmer holdt for Or. Sarensen, 
Garibaldi, Samling af Gaader for 
det meste hjemmelaoede af Venner og 
Bekjendte, alle for .......... 8:3·45 

Samling No. 4. — »Uskyld og 
Brode« (af Maria Schwartz), »Be- 
skyttelse eller Fkihandel« (af.Henky 
Geotge), »Der ovre fra Grausen« 
(af Holger Drachmann), Santfunds- 
spøtgsmaal (af Henty George)4 alloe for ....................... 

Samling No. 5· — ,,Rejse tiol 
Jökdens Centrum« (af Jules Vetne), 
»Bruden fka Lammermoor« (af Wal- 
ter Scott), ,,To Landsbyhistorier« 
(af Zachakias Nielfen), »Else« (af 
Alex. Kjelland), »Vatdemar Seit-« 
(af Jugesnar.n), alle for ...... 84.55 

Hvis man ikke ønfker noget af det i 

ovenstuaende Liste anføkte, vil jeg paa 
Anmodning forslaffe hvilkensomhelst 
i Amerika eller Danmark udgivcn Bog 
eller Samling as Bager, naar Weishe- 
labct af samme er mindst 82.50. Skul- 
de man heller ikle anste bette, vil jeg 
modtage de 75Cts. i Betaling paa 
»Stjcmeu«, naar Jhckndehavcren be- 

stillcr og betaler for 2 eller flere Eksem- 
plaker for 1891. 

Lceg Markte til fotgende: 
Dette Tilbud gjceldcr kun til 1ste Ja- 

nuar, 1891. 

Ny tiltrædende Abonnentek faar Bla- 
det til lste Januar, 1892, for et Aufs 
Betaling. 

Peter Ebbefon. 


