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Bittehjælpsdagen i Ktbenhavir. 
— 

Fiebenhavm 7. Juni. —- Verne- 
hjcelpen nntager efterhaandett-betys 
delige Dimensionen Man iaa straks 
i llliorge43, da Programmet kom, at 
det var blevet en halv Alen lcengere 
end Aaret i Forvejen, og det maatte 

betragtes sont umnligt at sfaa mere 

end en Vrøkdel at se af, hoad der 

foregit Alene dette, at Jndsams 
lingen begynder Kl. 6 Morgen, me- 

denås den sidste Militærtnusit iiutter 
KI. 12, er tilftrækkeligt til at dan- 
ne sig et Begreb om Progmmmets 
Omfang, og naar der san riltned ikke 
findes en Time paa Tagen, hvor der 
itke ioregaar flere Ting efter Pro- 
grammet, foruden alt det ikke Pro- 
grammæssige, saa forstaar man, at 

Vernebjælipsdagens Feitligheder er 

ved at antage et aitfor rigeligt Om- 
fang, og at de ogiaa er i Fcerd med 
at ootse Komiteen over Hovedet 

Te Optog, sont der er Grund til 
at beitæftige sig nærmere med, trcefs 
ier man pan Streiter Her bar man 

i Timerne ira l til 5 Poitbudenes 
Vogne og Autoinobiler, book de ina- 
kaldte ,,røde «Venner« samler ind i 

Besser og Wortfaser Vrandmcens 
dene iender en Zur-site og medens 
denne i et ualmindeligt langsomt 
Tempo, iom er Heftene gaicfke Invent, 
pasierek aenneni Gaderne, fyldes 
Brandmasndenes Hierime og Band- 
pøie med Kobberntønt: naar vi icm 

hat ncevnt Statsbanernes store Pos- 
iagerautomobil fuldt med unge Da- 
mer og Herren kan oi forlnde An- 
toriteternes direkte Bidtag til Hjcelp 
til Jndsamlingen ozi gosa over til de 

private Arratmementer. 
Et Bur, der takes rundt paa en 

Vogn, og iom rummer en Jsbjørm 
en Orangutnng og en lille hvidklædt 
Dreng vcekker nlntindelig Opfigtx 
endvidere en Vogn med et nnifortnei 
ket Ortefter fra en af vore tendte 
Kaieen en Voan med en Pyramide 
as Tinte-sieh og Amagerbsndernes 
stilfulde Optoa, i hoiltet deres intui- 
ke Nationnldraater vaekker alminde- 
liq on berettiget Veundring. 

As de tulriae annoncerede Optog 
blev Studenternes nærmest en Fia- 
sko. Ud over Sommerhuerne var 

der intet Studenteragtigt ved dette 
Tag, book nogle enkelte unge Men- 
neiker mente at more sig ser og 
andre ved at gøre saa meget Spek- 
takel sont mutigt. Kønt var derimod 
Bitingeikibet fra Badeanstalten Hel- 
qoiandmed en stor Vnikykie i Stævs 
nen. Naor vi iaa nævner Rosenw 
get, beimaende af Vogne pyntede 
med imukke kunstige Roier og fyldt 
med unge smilende Damen er der 

næppe mere at sige om den umbu- 
lante Dei atf Jndiamlere 

Men oed Siden of dem fnngerer 
et Utal af Jndsamlere med fast Sta- 
de paa Byens forskellige Pladser, 
hvor de paa en eller anden ftsjende 
og oofigtsvcektende Munde dmger 
det store Publikum til. 

Pan Kulturvet er arrangeret Stoy- 
feft, idet Torvet er omdannet til en 

Dyrekmoe med Kirsten Pils Milde. 
Muster Jokel o.5.v.; oaa Kongens 
Nytokv sandte-Z Fri. Jngcborg 
Suhrö ÆbleskivesPavillon, og en 

Thepavjllon under Ledclse af Fri. 
Julie Simonsen. J Verein-setz The- 
salon sorgede Fru Alli Mogols og 
Fri. Ella Pedetsen fka det Im Thea- 
ter for Underholdninqem oq i Fre- 
detikiberq Haus opmkder »Im-il- 
ligt Drengeickbund« med spinnt-sti- 
fke Priestationer. 

» sit-get er Ausoniens-stellst It 
hastig Fast-Mel er standiet oq m 
Lager to timet at W siq Ich 
for Ich from qemmu en als-unem- 
ttwliq Wennrihmasse Des strr 
du fochsvstnde fqa scheid: der It 

upon rjgeuqt msd Mu, der m- 
ust sum dem vom M M CI- 
deqaserni. es IWW M 
Nitsch-d M at udsplde W Os- 
UIU i at Ists langsam II lass 
Usmedctsstesollsver. Dust 
OEW tmst Im W us- 
ensiudlismcemfn Nil-U 
M IIW Inn es ev W 

lendc Dame. Alt dette bliver efters 
haanden for rigeligt; der er al An- 
ledning til at raabe Vogt i Geværz 
man maa ikke generes i sin Heerden 
i Byen, og det gælder under Hen- 
syn til fremtidige Bornehjælpsdage 
om ikke at gøre det store Publikum 
træt og led af ut være zilskuere og 
Vidragydere. 

At dømme cfter et ganjke over-fla- 
disk Skøn har Udbyttet været godt. 
Midt paa Tagen mødtc man sjæls 
dent tomme jBøsZseL og adslillige 
bug«s.ede til Overflod. Men Appara- 
tet er blevet for stott; det gælder 
om at holde sig paa Middelvejen. 

M. i »J. P.« 

Politik. 

Ministeriet Zahle bevcegede d. 1. 
ds. Kongen til at anmode Konjele- 
prwjidcm Zahle om at lage Ministe- 
ricts Tecnission tilbage, lwilket faa 
stete. Tscmissionsbegæringen vil 
imidlertid blive indgivet igen, naak 

Rigödagen træder kommen efterRigs- 
Iretssagens Afjlutning. 

Zahle har begrundet der ikete paa 
folgende Vis: 

Der er vedblivende Ministeriets 
Lnjke at træde tilbage jaaxinart som 
Inuligt; men dette Ønste tun des- 
oasrre ikke blive opfyldt nn, da De- 
legationen ikle for Tiden kan eller 
vil paatage sig at danne et Ministe- 
kium. 

Dei særlige ved Situationen er, 
at skønt Ministeriet Zahle havde ind- 
givet sin Deinissiom arbejdedes der 
ilke fra nagen Side paa at biftaa 
Hö. Maj. Kongen i hans Bestræ- 
heiser for at danne et nyt Ministe- 
riuni. 

En Miiiisterlriie kan trækle i 
Lansgdrag; men der arbejdes da be- 
standig pcm at bringe den til Af- 
slutning, hvorimod det nn er give-L 
at ingen Løsnina kan komme til at 

foreligge i de nækmeste Ugek. 
Under snndanne Forhold er det 

for Forretningernes Varetagelie 
uheldigt, at et demissioneret Mini- 
sterium fungerer i leengere Tid. Ter- 
for er Temissionsbegæringen ta- 
get tilbage: nien den oil bline ind- 
gioet igen, naar Rigsdagen er traadi 
samtnen efter Rigsretsdommens Af- 
sigelfe Eiter de offentlig fremkomne 
Meddelelser kan eller vil Delegatios 
nen joførst til den Tid modtage Os. 
Maj. Kotigens Opfordring til at 

forjøge et nyt Ministerium dnnneh 
Telegationspressen er iom Hel- 

hed meget unaadig stemt mod det ra- 

dikale Ministerium, iordi det har 
unddraget sig den fungerende Birk- 
iomhed og hat isgt at Ton nieke fast 
Fodfæste under fig i fin sidste korte 
Levetid. Den Del af Pressen gar 
otpcnækksom paa, at J. C, C. i 1908 
»fungekede« en hel Maaned under 
meget Dinlige Forhold, og at Mini- 
steriet Neekgaard paa tilsvarende 
Bis gjorde det i 14 Dage. 

Fuudet Nunestew Ved Etatsraad 
Ankerstjeknes Bymfieforetagender paa 
Beitcrgkave MotrillelsNummer 189 
i Randers sank-: Arbejdsmand Pe- 
ter Laurien i Gaar ensRnneiten· 

Den var last tilligemed en Mas- 
se andre Gmnitsten iom Fundament 
for en af de gewinselt-MS weget 
store Skorftene. Under Fundamentet 
var i en Dvbde af messen 2 Al. uns 

der Fortovet en Brolægning, der 
bar vist sin paa fokisellige Steder af 
Byggepladien 

Man er her i Byenc svdligste Del 
nea- cndenam og Tswebunden vifek 
fis liqe under den new-Use Brote-q- 
ninq. Dni Mc »Mit Msetie 
nnd sucht-le dom- eqias nosle m- 

ssmlme im Iqesiqmmet oq en en- 

kelt Mlanse Rundser Den in- 
teressante tzqmle sindiuIWs 
nim, Betst-set i IMM. 
set as mutm- Mde ist WI 
see-. Ist im stumm Um ice 
W stunk kindisch Inst ist s sitt 
Wie ZW: W 
suka lde M Ick is III- 
m m- W se Ists 
W den W II. 

I Runeftenen, som laa med den fla- 
zde Side, paa hvilken Runerne er 

»hug-ne, nedad, fhar en Heide af om- 

trent 2 Al. 11,-2 Tom. og en Bredde 

fra 21 Tom. ved Tospenden til 23 
Tom. ved Rodenden. 

Desncerre er Stencn —- maaske 
ved den itærke Bergt, der hat været 
anbragt paa den —- knækket midt 
over, ligesom dens Hist-net er noget 
affballede Man haaber dag, at det 
ital lykkes de iaakyndige at tyde de 
4——5 Rækker Runer, der er huggede 
i Stenens everste Tel. 

Arkitekt F. Uldall indberettede 
ftraksz Sagen pr. Telegram til Na- 
tionalmufeet. Etatsraad Ankerstjeri 
ne har fkænket Runestenen til »Den 
historiske Samling i Randers«. 

13 Fuglcunger i ern Rede. — 

Kriftoffer Nielsen, Drasielbjerg, har 
iblandt de mange forikellige Fugles 

wieder, der finde: ved hans Sted og 
ihans Hade, en Stillidsrede, som er 

lbygget i en Poftcasse, oa kmori nu 

af15 Æg er lommet 13 imaa Fug- 
lebst-n til Verden. Det store Antal 
dar givet de gamle meget at bestille 
med at føge efter Fade, saa lang Da- 
gen er. 

Benae Fuglene har, eftek bvod der 
ikrives til »For- Amtstid.« været 
iaa tamme, Oat man kunde tage Laas 
get af Kassen, uden at de vifte mind- 
fte Tean paa Frygt. Nu maa det 
dlot ønfkes, at de 13 smaa Sangere 
maa komme velbeholdne nd i Ver- 
den. » 

Tyvctier of Korn. J Aarhus er 

der fornylig opdaget state Korntyves 
tier, iom er gaaet i Svang i mindst 
et balvt Aar. 

» 

Tyven er en tidligere Fonnansd 
has Korn- og Foderitdfkompagniet, 
fom i Forbindelie med nogle Ar- 

Hbejdsmænd oed Oavnen om Midda- 
Igen, naar Kornlompagniets Falk var 

diemme til Middag, er kørt ned til 

lKornlompagniets Fiioknhuse og bar 
taget flere Scekke Korn, undertiden 

15——20 Sastle paa Vognen. Dei 
stjaalne Korn bar de afsat ude paa 
Landen Tyverierne vil andrage en 

Værdi af ikke faa Tusind Kr. Der 
er alleredc foremget 7 Anholdelser, 
og flere er uniiddelbart forestaaende. 

Metodisterne i Danmack Metodists 
kirken i Veile fejrede i Ugen efter 
5. ds. sit 50-Aars Jubilæuni. Sam- 
tidig holdt den dunste Metodistlirke 
Aars·onference. Metodistlirkens Til- 
innishavende for Europa, Dr. teol. 
Butt, Ziirich, præsiderede ved Kon- 
ferencen. J denne deltog alle Meta- 
distpraefter i Danmark foruden en 

Tel Pia-stets fra lldlandet sann et 

Par Hundrede Reprwsentanter for 

lden danile Metodiitmenighed. 

Elektrieitetsqnlæg. Faaborg By- 
raad vedtog i sit Møde den 7. ds. 
at anlægge et Stærkstrømsanlæg. 
der ital forfyne Onkegnenö Lands- 
byer med Elektricitet. Anlægget, der 
vil faa en Længde af ca. 3 Mil, og 
fom anllaas at ville komme til at 

koste ca. 120,000 Kr. foruden Huss 
installationen, er i det væsentlige 
overdmget til Firmaet Bruun og 
Sørenfem Nachts-Es 

Graaspuweues Nym. Statskons 
fulent i Planteavl, K. Hansem for- 
twller, lworledes en Mark, der var 

bleven omtrem sdelagt af Skjoldbils 
lelarrer, blev rensct for disle lløjft 
lfudcliae Insekten Det var Gran- 

Tvurve, der udførte Rensningen, oa 
de giorde det saa godt, at Markt-m 
der Wurde til inte: at fkulle give, 
bar —l«(1 Thr. Roer poa en Id. 
Land. 

sougebeitg i Ruder-. Rand-erd- 

k7. Juni. En Deputatton fm Nan- 

kders Amts Hutholdningsielfkab hav- 
-de i Gam- Audienö hos Kotigen for 
at indbyde Hans Majeftæt til :t 

ovewcke Jubilæumidyrlbiet ·. Ran- 
ders i Slutningen af den-te Magnet-. 
Kotigen Lande end-m Mk give be- 
stem: Lilie om at komme til Siede. 
Terimob lqvede Kenntnan at over- 

oasas Sinkt den Lö. Juni. 

sei-Init- sf UND-IN Hist- 
rinq Amt bat iftlge »Pensi. Tld.« 
tappt-betet at der as sitt Ost pet- 
kedas Iolmkasles Ist-let M- 
les somde Os- Indiens 
Mkolqilm ts Ok. lass Ists-ums 
ist su- ssa das lot Ists-I tls 
Ist-I umli- ln « W W- 
as nd I. c. is c. I« W 

Guardi- Brand i Tanderup i Hanerss 
lcv Logik 

Fian Bei-g. Et Sclikab paa ca. 

60 finike Damer og Herrer for-exa- 
ger for Tiden, fkrives der den s. 
ds» en større Rundrejse for at stu- 
dere Qandbrugsforhold i andre Lan- 
de. Selskasbet, der foreløbig Var be- 
føgt Berlin og Landbrugsudstillins 
gen i Hamburg, ankom ifølge »Kold. 

»Folke'bl.« Sandag til Vejen, hvori 
»fra de kørte til Afkov for at beic- 
Jorføgsmarkerne Mandag var de 
iførft paa Bei-g paa Margarinefai 
ihriken ,,Alss.1« og reiste derefter ved 
zMiddagstid til Odense. Hiemrejfea 
)fandt Sted Lørdag. 
i 

i Meldt sig fett-. Møller L. Johns 
sen af Torlildstrup hat den 8. ds. 
til Politiet i Stubbekøbing anmeldt 
sig som ikyldig i Obligationss og 
Vekizlfalfk til Vele ca. 35,000 Kr. 
Han er derefter bleven arrefteret og 
hans Vo er efter hatt-S Begæring ta- 
Aei under Fallitbehandling. 

Ttiiknet i et Vandhnh En Elev 
pna Odense Stutåbanestatisom der 
imde lagt sig til at sove spaa en; 
Skraaning ved et Vandhul i Nærbe-· 
den as Statsbanegaarden i Od«enie,! 
ei· under Søvnen trillet ned i Von-T 
der oq er druknet. Den forulykkede,s 
der var 22 Aar gammel, var Spu- 

1 

i 

ai Lokoxnotivformand Lotsen, Ny-l borg. 

Sirt-y. — Eu By i udvikting. —Z 
J de fxeste dankte Byer er der for« 
Lieblikket en Standsning i lldnik- 
lingen eller dog kun ringe Fremsz 
gang. Anderledes har den lillel 
VendsnsselsKøbftad Sceby det. J oqk 
ved Vyen florerer — skrives der til- 
..«Il.1lb. ?ltntstid.« —— Byggcriet i et· 
Oknfanq Tom nceppe noget tidligere 
Aar. Foruden en balv Snes Vilaer« 
ng andre Veboelsessbuse, fom i det 
fidfte Aar bar reist sig eller er under 
Ak-bejd.s, bnger msan meget inde i 
7elm Vyen.« 

L 
, 

Tømtc Tyve. Tre Koldingtyve har 
Isornylsig faaet deres foreløbigeSkcebs 
Dne afgjort. En ung Mand, der for 
Wogen Tid siden i berufet Tilftand 
stjal et Ur sfm en fuld Mand, hat 
faaet 120 Tages Fængsel pua fried- 
vcmlig Fangekoftx den tyvagtige 
Zkorftensfejer Tknl et Aar i Forbei 
dringshuset for sine Bedrifter hos 
Gwitgivek Thye, og endelig er »Ei- 
vesTrengen«, der ifølge ,,Kold. Av.« 
i den senere Tid havde gjort sig det 
til en Spekinlitet at tømme berufede 
Menneskers Lommety idømt 18Maas 
neders Forbedringsbusarbejde 

! Dsdsfald. — Kammedberrerindo 
»Bruun pcm »Stenalt«, født Kom- 
»tesfe Scheel, er forleden afgaaet ved 
Dødetx Den afdøde, der i Stilhed 
Ludfoldede en stor Godgørenhed, varj 
»meget afboldt i vide Kredse og vil’ 
«blive favnet of mange. 

i »Stenalt«, der hat 126 Tdr· Land 

sog er nnsat til 77A,400 Kr. i Ejens 
ldomsskyldovergaar nu ifølge »Rand. 
»A. Av.« til Sønnem Hofjægermester 
iBruum der siden Efteraaret har haft 

iViolig paa Godset. 

, Konsejlsprcesidenten paa Jnfpeks 
itionsrejse Konsejlsprassident Zahle 
lhat den 6. ds. aflagt BeTøg paa 

j«Landerupgam-d«. Konsejlspræfidens 
iten vilde videre bese »Braa«fkov« og 
Durchs Incubus-, hvorefter Neffen 
kgik til Fangekolonien paa Hedetn 

Departementschef Friis i Justitss 
ministeriet ankam den s. ds. til Kol- 
ding og folget Konsejlspræsidenten 

zpaa Jusvektionsreffen. 
I 
I Dsf Aldkr. Pens. Læter Dbm. 
Barer i Stallemp Mdte ifslge 

»Beste A. Flkkbl.« den 12. d. Md. 
»Ist Am. Gan blev 1816 fsdt i 

jSmidstmv Skale. twor hans Fabel- 
ida var Laster-. 

I »JIM Asmesblud«. Aktiefeli 
Lfkabet »Mit-sc Moment-bad« bar lolm 
Blut-et til et Aktiesellkalx der repre- 
fenteres as New-mu- c. Dom-up 
oq Minqu l 

l 

st wish-. sum-H 
im i Hin-mirs its-m den o. ht; Ums-eine nd »Ist-aw- sk. 
W en site m soc satt fes-( 
Istwsxwmudeas 

llvorkor -»» « 

cket ,X"--l-,,,,;j»k»·»sum«-CZ-s 
bctälek sjg 
at bruge sz 

Flor 
lc««(lis Mai-V »g- 
lelss 
»in-l cALUlVIE 

i sistM for den billige, sinke Rande 

Niser 
,)«k-«J« 
»f,!,f, 
Wen-Cli« 

SAGE- Pu LvER Mis- 

Ue litt-n Simpnlthtsn jkke »Um-a 
-t Hishi f; I- l«ll" Bluts og stok THE-Ante Tit-links Srlttuxsgbälgtkigts ANDRE 

—(len Imn ikkes Mive sehnt-gen- .- 
» » 

Ue den imn ikkcs lpljvis ten »F GL?H 
Hund Jord- Kunst-Ren ikkcss er .«NT-7H-,kz»»gsqs»53 
Elek. Ok: denknn jkkcsvicre merk- 

øltr)nuI-1isk. cslutnest »I- middcls 
f Pkfks Anstand-ins Rande-. U 
Pun(1, las-Mk- 25) kenn-. Der he- 
høveks --nn(1n-"a( den. »k- lieg. 
ninszckn Nin-r —jkkk.-rt hede 
Prøv en Hund« mn den jkke 
tilkr()(lssfjller. vjl keimt-ne hlhse 
returns-ret. 

citat-set tot ist-te Pisa-se pu Wocle 
Pan kootl Zum-Moo- 

FRFF tm Rot-, Hunknpskrifd 
HAL- Sentl —1ck·«ts »i( LH pen, 
smn tindes i en Pulltspksu t» 

MNDE slsgs 
l sie-me lcimäs 
fut- De tueke 
til kylch mea 
iklke met-e Zagt- 
pulver. Den et 
has stok ilcvsos 
Hut-ihre »d- 
lmuotai——iltke i 
Bunds-Mitbe- 

g·«tl knn ikkts Isliws jkswnt Mstet 

f( »He HCK«,«» 

cmcth 

bit-Ia 00ll0-0;0 
slicplcn ji sr Danska tneriksmcsrcn 

Bcgynder sit Skulksxixir den 

27(I(- So pl. l 91 (). 
Skrjv ksfter ny Hinab-L 

(’. X. IIANSBX Mai-U Neb. 

Skal De reise? 
«-«s-- »H- »-s «- 

« » K v, «., 

THE OID EDIUUAUI I-, 

cuNARDH uNJE Lssaausiæo zkjpsw 

IMMPASTFST»MY«ku-kunsous Iskwesmog Jst-M 

Billcttcr til og fm Danmakk 
mcd Cuuard Linien-: from fnntixkc schc In, Iksodrruc ndfmrcdc Ztibr 

L- 

Tan ish Witlisx um Publ. Houfe 
Blair, Nebraska 

Cirtulærer og Optnøningcr frit pkm Fortaugcns«c. 

Dana Koloni, 
« 

Ulbertky Canada 
TMærk 
» He. Landejer! Tom nu er Ejer as 

Efeu god Form og paa en god Plads: 
lØnfker Te ikke, at Dei-es Søn haodc 
’ligesaa god en Farin? 

Hat han Penge nok til at købe en 

for, eller Lan De give ham en? Er 
Landet, hvor De bor, ikke for dyrt 
til, at De kan gøre dette? 

Gan tun jo leje en Plads, men 

hvorfor gsre dene, naar han kan 
ksbe en Form i en god dansk Koloni 

;for de samme Penae, Tom hun elleks 
»1naatte betale i Leie. 

Vi bar Land i »Dann Eolonn«, 
som i Don vil give stsrre Udbytte as 

»d- Benge, som anbkitiqes. end nagen 
Landen Pum. ; 
» 

Dim- Land folget paa de bedfte 
es billiqfte anelfet tunlich M 
hat en lille Von. Tom hofft-wer vor 

Hlan oq sont sendet frit til entwa. 
Inn sendet ei sit Ian oq sin Id- 
Ins-. 
Jtu Leim-- 

dansk SmlementP Hvis faa er, fass 
gaa med os paavor næfte Ekskursivt 
til Al.berta. Canadv, og bei-g »Dan« 
Colony«. 

Tet uil berale fig. Her kan De kchc 
en Form for de samme Benge, sont 
De nu betaler ud i Leje, og faa sa- 
god en Fam. fosm det er muligt d 
ma. 

Tillad os at sitze: Kam msd os 
og se det Land, som vi itriver vis· 

54 Danske hat allerede ksbt M 
der. 

En Kirkchygning og Land sit sank 
me er lot-et 

To er oed at bvgge Jernbane li- 
til Bindi-n — og det gtt sit til, U 
en danfk By vil hurtig blive til. 

Vi bar Ekskukstrn til deune U- 
ai hvek ist-ft- pg mdie tm i 
Mann-dein Kam oq tue med es is 
He for Dem MI. skriv osfss — 
vor lille Von demn. 

Der blipee ftpk MMM — 
den Li. Juni. km ice nied. 

Billet tm es W til cas- 
slusi im M MAX 
M i Du M M s — 

sehnt-. tu Om. d» s- — 
Als-III- 

Myrthn E Christianikn. Mk Born, za. 


