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Kosgebeftget i Halt-Eh 

Holbæk, 11. Februar. Kl. 
1 ankam et Extratog med Kvngepars 
tet og Kronprinspatret samt Prin- 
sesfe Thyra og Prins Gustav til-Hol 
bæk. JToget bejaudt sig desudenJus 
stitsministeren, Jndenrigsministerem 
Udenrigsministcren og det konqelige 
FIlge. 

Pan Perronen var mødt Bymis 
og Omegnend Embedsmænd med 
Damen Byraadets Byggeudvalg og 
Vaabcnbrødrene. Da Toget rullede 
ind, hilstes det med Hurraraab. De 
tgl. Herskaber hilfte Paa Vaabenbkøs 
drene oq de tilftedeværendc Hono- 
kutivresb lworefter Vortkørslen til 
Raadhujet fandt Stle 

lldenfor Stationen og langs Vei- 
en til Raadhuset havde Tusinder af 
Mennefker taget Opstilling. Fra 
Renneskemængden lød der Hurras 
raab, eftcrhaanden somVognene pas- 
ietede farbi. 

S mtidig med, at Athand Am- 
mentorp. Bokgmester Haner og 
Embedsmændene og deres Tamer 
modtog Kongefamiliem samledes de 
Jndbudte i Raadhusets Festsal. 

Borgmester Hausen bød Maja- 
stceterne, Fiongcshufets Medlemmer 
ig Forjamlingen Volkommen og 
hode der-after en Tale-, hoori han 
sav en Skildring af Born-:- Historie, 
fom han gennemgik i ftorc Takt 
Bøkgmefteren fluttede sin Tale mrd 
on Taf til Finngefamilien for den-H 
Rærwerelsa 

Dcrpaa talte Amtnmnd Annwei- 
iorp, sum fluttedc med et »Wuc- 
ngen!«, der efterfulgtesz as »Hol- 
dige Hurraraab. 

Medens Forsamlingen reiste jig 
sffang en Sangkor derefter en Hil- 
ien til Kotigen, og saa inart Zangen 
In- fvrftummet. tog skongen Ordet 
Ig udtalte Følgendet 

Forinden jeg stridek til Jndviel- 
fett af det fltmte Raadhus, fslerz 
jeg Trang til paa Dronningens ogx 
egne Vegne at rette Tal til Dem, 
st. Amtmand, for de sksnne Ord, 
De rettede til os, for Zungen, der 
Akte os dybt, og for den Modtagels 
je, vi har faaet lige fra det fsrste 
Øjeblit vi anlom til denn-e Stad. 
si toller, fotdi vi hat faaet Lejligs 
Ied til at være til Stede ved den hsjs 
tidelige Jndvielse af dette Hug, der 

et reift oed stelle-J og jamdrægtigt 
chejde melletn Land og By. Der 
er Her reist en Bygning, fom En- 
hver her Lan ver-re stolt af, og som 
Mär-et fremmcd, der kommer hertil, 
Ist sumer naar han set det, danfk 
Snille og Arvejde her har udført 
Bette Hus fkal rumme mange kom- 
sunale Rand, her jkal Retten plcjes, 
set skal dauffe Flvinder og Mænd 
sinnles for at hæode Medborgcres 
Ret og Ære Lad 05 fokenes i 
Met om, at deres Ooervejeljer 
man blive til Ære, Lykke og Frem- 
sang for Vyenss Borgere, og at 
Bett-d af Rest og Retfoerdighed maa 

have Hjemftcd paa dette Sied. Her- 
lil give Gud den Almægtige jin Bi- 
jlmd Med disse Ord erklcerek jeg 
dette Raadhus for aabnet. Gid del 
sum staa i mange Tider til Velsigs 
alle og Lykke for alle de Mange, 
der ital samles herl 

Efter at Wangen haudc ajkiutm 
jin Tale og fidfte Lel af en nantate 

var affunget. lod Wangen jig Rand- 

huset forevise. Ved en Flur i Rand- 

husfalen uddelte Kongen bereite-r 

ftlgende Udmærkelsert 
Amtmand Ammentorp udnasvntes 

kil Ridder af Dannebrog, Amts- 
koadsmedlem Hofjægermester Hop- 
pe til Tostholn1, R. af Dbg., tilDan- 
Iebtessmand, Amtsraadsmedlem 
Haardejer Villadfen til Ridder af 
Myebrog, HerredsfogedJngerslev,« 
I. af Dbg., til Dannebrogsmand, 
steifem Tidemand, R. af Dbg., til 
Mraad Ksbmand Streu Win- 
thek pg Muretmester Dithmerfem 
M Widders-, Grev Broccenhuuss. 
M til Bjetgbygaard til Kam- 

Iskhetke og Huzmand Anders Jst- 
Hishi If Pages-up til Dannebwgss« 

Endvidere er Arkitekt W. Fishek 
af Ksbenhavn og Zintionsforftaw 
der Dahl of Holbæk udnævnte til 
RiddetQ 

» 

Efter Kuren ksrte Kongen gen- 
nem de festlig smykkede Gader og 
hilstes overalt med Hurraraab. Kon- 
gefamilien aflagde Bei-g i Ritter 
paa SIolerne, paa Komcnunens Al- 
dcrdomshjem og paa Amtets Tuber- 
kulofehofpitaL Sidstnævnte Sted 
overrakte Kongen Vejmand J. Chr· 
Zørensen af Granløsc en Salvmes 
daille for godt Arbejde i Amte-is 
Timeste. 

Kongefamilien kørte derejtcr til 
Amtmandstsboligekh book Kotigen 
overrakte Kcemner Fix Ridderkorset: 
endvidere fik Vorgmestcr Hausen 
Komnmndørkorset af Ek. Grad. 

Te fig. Her-Kaler Llfrejse fandt 
Sted med Ekstratog Mk. 5. Moder- 
ne Var fyldte med T«1sindcr af Men- 
ncsker, sum overalt hilfte Kongcxmrs 
rot mod Hurmraab. Da Tom-: satte 

sig i Besiegele raubte Ilmtmanden 
et med ffckrke Hurraraab besvoret 
Lebe for Kongm 

J Aften afholdtes der paa Rand- 
hufet en Borgerfest, og Kl. H af- 
brændtes der et pragtfuldt Zywasrs 
keri. 

»Jyll. Pft.« 

Ringe-Statuts« 

Opftillet ved Martnurkitken. 

Text 12.,xeltr nisløndsizs den fjer 
De ctf De Etat11«r, der Etat tunc-Wirth 
nttttrinq :llc’nrmurtirt«en. 

Ved Lmnedportnlenssi Eider t«mctt 
Jlnsxmr nq (t3t·1mdtoi,1. tm er du« 
nd til Et. Nonsensan- mtftilfet 
an Etatttp of Tltottmis tinmo inm 
Pendant til Brot-solt ltnis Ztatue 
otsftilledez for et Pat- :’lat« 5idett 

ttittqustctttten er ttdført af Bil- 
ledltugxter statt i Pakt-J uq ftøltt i 
Bronce i Vryssel 

Statuen blett affløret under Hof- 
mesfegudstjenesten i Martttorkirkett, 
ltnor Past. P. M. Bat-sen ritt-t- Prat- 
dikenen ttttndede ont Kinqos Vetyds 
nittq for den danite TlIsettiqtted og 
rette-de en Tat tanzte-l til Willedlnms 
get-en sont Bidragndertte, og hatt on- 
fordrede Tillmterne til efter Ends- 
tjettesteu at taqe Statuen i Ljenftkn 

Den qontle Zolmedigter med det 
taratterfaste Ansiqt secs ftaaende i 
Ornat med den ene Haand udstrakt 

Tet var afdøde tiatttmeklterre Mel- 
dahl, der i t·in Tid udtastede Planen 
til at lade ttdføre en Statt-e of lein- 
ztu, der jkttlde opstilles fotn Pen- 
dant til Brotjon uden for Mar- 
nsorkirtett Ter blco dannet en Ko- 
mite, sont tom til at bestaa as Ge- 
ltefmekonferensmadinde Tietqem 
tkantmerlterreinde Stemmm Bispi 
Ende Mndfett ltleneralsonfnl Haufen- 
Mrosfeter Z. Etlmr og Zogtteprasft 
ned Marmorkirten P. M. Bat-lett 

Alle Zalnter, der blev fungne tm- 

der Gudstjenesten i Marmor-Birken, 
var af Kinqa 

Os. Maj. Bronqu oq flere of Kon- 
aehulets Medlemxner ovekvasrede 
Gndstsenelten 

Vintmtfdcn i Nil-kultqu og Op- 
raqbet ftq Mensghedsplejmtr. 

Hver Daq i denne Tid, striver 
»Kr. ngl.« den 13. ds» hat bragt 
de lamvirkende Menighedgplejets 
Fælleskontok i Badstuestræde 17 en 

Nække Gewer. Alt i alt er der ind- 
komtttet ca. 4800 Kr. til Mdeling 
og dtsforttden en Mc W til de 
gamles Sag og til Birnepltjestqtlos 
net-ne. 

Mandt Givertte er dtt satt 
aw, ts, dtt et- txtdog udqts » 

landske, en dattsk Mattd i M, 
lata regttMgt i en Itarthke km 
tut-kenn Om- ttt d- sättige i Its-» 
W, og en Skotth Der san 
Daask og sont i en dansk Itzt- sur 
MHMWPIW PM, yg 
tm W W s M 

D- W Websvletex 
W bitt-trägt- fot act de ist-W- 
Y- M di Mer, at W 

staat nu paa det Tidspunkt af Aa- 
ret, som er allervanskeligft for Fut- 
tigfolk, og isckr de syge, de gamle 
og Smaabørnene i de fattige Hjem 
lider. 

Særskilt minder Menighedspleieks 
ne om de gamloiz trange Kaak og he- 
der gode Ilscnncsker twnke paa dem, 
dels ved at indmäde en Gnoe til de 
gamles Zag, del-J uksd at indbyde een 

eller flere ganuc sgcsnnem Kontorist, 
Badfmeftrædo tTI til Middag en 

Gang ellcr to, dcls endeng ved at 

overtage et Sakalchæfte ellek m 

Samlebssfe til Fordel for enfommv 
gamle 

Du ligefedes minder Menighedszs 
plejerne um Bismeplcjefmtionerm. 
De manqe TWdre med Entnaan 
i goch Knar bedes tasnkc pcm Mødre, 
der hat dct Tmaat og trangt og allw- 
vel gerne vil give deres Vorn Vrnst 

En brtydniagsfuld Ftikkndclfc 
Flensbom. H. Februar-. Tot-klam- 
rcsttisn i disk-l fritcndtc i Tag Dom 
Seit-Durst Rednftør Christianscm lot- 

var tiltalt for ifkc nt lmxus ovtaqkst 
on Verigtiixssllo i Flotte-borgt Avi—j«« 
zum Toll J ilcudsnid nie-I tidliqorc 
Qendelspr or dpt demusd faftflamt 
at danllc Bladis i Zondoriylland i 
Neglcsn itth keins-nor at optagc Vis- 
ri.xtixuszcr i ilfc dankt Svrng. 

Tot ucdbmndte Stagteti i Nan- 
dcsrs vil mk blims genopført,» eftcr 
at Forhandlingerne mollem Kun- 
fnl P. Nat-month fisbcsnbcwm pan 
den ene Zidc oq Sundbcdss og Vms 
itinqskommisfionen i Wunders um 
den andkn Eidcs lmr fgrt til et for 
alle Partcr tilfrodsftillmde Resultat 
Tegningerne er nu approberede as 
9lutoritcstemcs, oq berefter vil Mad- 
lcn blive hasvet lwtndvliqt ligefom 
:’l?l-It1-:-forlwldmw vil blive qrundixt 
Hortsesdredic Da Furlmndlingeme Imr 
trnttcst 5km lasnacs »d, isil thlscidcst 
ifl »klland. Zuglle blimsr sum-rot 
smsrtt faa det tmt vasrc faser i 
stcst af Mai Maancd. 

Nrdningsfmtiou paa Man-. Bedo-. 
cme vaa Man-z lmr sum mntalt nn- 

draqet Regeringen um at faa stob. 
lrret en Rodninqsftation paa Maiw. 
Andragmdet ftsttedes saavrl af Amt, 
Sogneraad og Herred fom af Red- 
ningsnckfenet, og Marineminifterieti 
er, eftek Tit-ad ,Ribe Stiftst.« med-l 
delek, nu betænkt paa at fsge Mid-! 
let dertil bevflqet paa Budgettvt 
for 1912--13. 

Es afholdt Puka Præfteembedet 
i Thorning er ikke af de Unsre-, og 
Paftor Larlen i Thoknina indgav 
derfok for nagen Tid siden Ansta- 
ning om et bedre Embede. Da Be- 
boerne fik Nys bekom. blev der imid- 
lertid straks kaldt samtnen til MI- 
der, og nu hat de iflg. ,,Kfell. Av.« 
Jed frioilligcs Bidrag fikret Paftor 
Tarsen et aarligt Title-g af mm 
Kr. i Z Aar. Past. Leu-sen hac- dek- 
thcsr taqet jin Anfsgninq timan 

i 

Iniutiefug Ved Aarhus Vytinq er 

Kedaktsr LarsensLedet idsmt en BI- 
Ie vaa 300 Kr. samt 50 Kr. i Zugs- 
Dmtoftninchr for i ,,Afholdsdagsblas 
zet Reform« at have strevet om en 

Bwrtstsbuiiholdrr i Oben-IX at bkm 
:illod fine Gasster at ooergramle og 
zife Uterlighed mod hans Isaarige 
Butter-. Redattør LarlensLedtst ftal 
Destiden betale Værtshusholderen en 

Erstatninq paa 200 Kr. 

Sammenstjd mellem et Tag og en 

Eporvogn. Pan Nørrebroqade, nd 
or Zlnunmianneganrdem wh- 
Wifmnn, snndt der den 955 ned L- 
Tidcsn et kraftin Zamtmnftsd Sted 
nellem en af Linie 5’s Simer 
m et lssosisrstuzh der sfuIdts sanqcre 
wer paa den andm Sidcs af Moden 
til Statsbanerncs Spor. 

Alle Forfigtiqbedsreqler var iaqts 
konne: de paalrwvede Advarselsligs 
malt-r var hofft, og formt Taget aik 
En Jernbanemand ou tingede used 
in Klokkr. 

Da Ovetitæringen ligger ved en 

Kurve paa Sporvognsliniem upda- 
xede Vognstyreren fsrft Tuget, da 
ban var nogle faa Alen derfka. Hart 
bremsede tfeblilkelig af al Kraft, 
men do Scinnerne var fedtede, fkred 
Vognens Hinl, og det var unmligt 
at stand-fe. Med voldfom Kraft 
tørnedeSporvognen mod en afGodss 
oognene: Ruderne knuftes, oq Pas- 
iagerne blev flynget imellem lwerani 
dre. Heldigvis flete der ingen sit-r- 
re Ulykker. 

Falcks Redningökorpg, der var 

bleven tilkaldt, fik i Lisbet af en 

halv Times Tid Sporvognen, der 
var lIbet ud af Spuk-et paa ret Køl 
figen, hvorefter den maatte transpor- 
teres hie-m i Remissen. 

—En af Det forenede Damskibsi 
felskabs Skibssprere, Kaptajn Chr. 
Sein-Hausen er i Folge »Kr. ngl « 

afgaort ned Tode-n i Odenftx 60 Aar 

gamnwl Dem lmvde vælentlig lei- 
cht Ruton Odcnse-——Nomcaftle. 

En of Hovedftadens asldfte 
saandmrrksmeftm Tømrermester 
Frederik Rudolf Kretz csr afgaaet 
soc-d Jeden i en Aldcr of 79 Aar. 
Sau lmnde i Folge »V. T.« chret 
ctableret som klllcstcr i næftcsn 52 
Aar og um« mcqet anlet for jin fan- 
HAV Inatlklbcd 

Engeln-Ism- og Izu-get- Odvnse, A. 
Februar-. J den-us Tid fort-taqu der 
Pan ann ifølgc m tjdliaore af Lan- 
detsis Engckasscrs Lodelse trusfksn Vo- 
Tlutning Oplmsoniug as et Velvd 
of 25 Ou- 11r. Mcdlml til Damit-l- 
fsc as en Fond under en cventh 
vKonflikt mellom Lachr og Joac- 
laikslmr Jlntallvt as« Engctaissmnesd 
lcmmer er i Zoenbom Ellmt m. JA- 
000, i Odenle Amt m. 35,«00. 

En Tel af de indlommende Be- 
lols slnl MA. Beste tilftillcss Son- 
tralfureningcsn af anckaslor i Isar- 
mis Amt til Himli ved lmftr lldgiss 
m- under den-w Centralforcsnitms 
tmlig afsluttede Konflikt med- Om- 
Ferne-. 

g-« f 

Afflaqet Bestand-sing Este-r on 

Rel- i Bis-non Zkov i Flor Som- 
mer set-Mode noqlcs Vondcrlarlo et 
Durstle vxm nogch Jembancarbcfs 
der-u Sovcdmandcn Illlurerfvend Si- 
vcsrt rlllarius ))ia-L-1nu·;-«5vn, der ved 
llndrrnstten blcsv idømt R Murme- 
dc Forbedringshusarbefda mcn ved 
Liwrrrttun sik Zimffen nedsat til 3 
Maaneders Fængsel paa .fa-dvanlig 
Fatmekost, indgav bereitet- Auf-g- 
nikm om Benaadnina: men denne 
er ifolqe »An-non Folkctid.« km ble- 
vcsn offlaaest. 

Fiikcmnkkedkt Im Fredcsrikslmvn 
ilrincss dcsn R. dir-z J atviqth Ums-Z 

fqode Veir bar Kutterne fiilet livcsr 
jDaa Fra stsrende og Hettbas 
lFalk indlom daqlia de imaa Kutte- 
re med fra 10 til 40 Stiele Rad- 
svætter bvetc 9 til 13 Bd. m. Jn. 
og betalt med 2 til 4 Kr. Sneien 
oq km lle til mol- Pd. Torfk be- 
talt med 8—10 En- Pundet Fm 
Oftiiden at Lckss oa Nordiidm as 

Anlwlt indbmqte 5 til A Kutteke 
fra 200 til 500 Bd. Tnnaer bestalt 
mcd 1 Kr. M Øre til l Kr. 15 

Tisch lra 200 til 800 Pd. Sletbvar 
uq Zkasrisfina med 25 til 35 Tre· 
iamt beenden for m enkelt Kuttcsrz 
vedkommende 40 Stiele Nødipasttm 
qod Fifh ra. .14. Bd. Eneien og be- 
talt mcd l; Kr. Suefm 

Eu Mergellmac ved Græulm Der 
er fundot est ftort occ godt Moral-l- 
leis i Københovcsd, oa baade der on i 
Zlodlmm arbeidcs der dersor for 
Anlwa of en Momelbano. Det er 

Trinken at fsre Bauen over Konse- 
emm til Malt, Foldinq, Andit, Visi- 
en oq muliavis flere Sonne-, lwor 
Vol-vorne iaa vil knnne faa Merkw- 
len lenkt-et direkte pas den-s Markt-n 
Der er felvfslgelig adskilliqe Van- 
slelialiedvr at obs-winden men For- 
bandlinaerne er ifl. »Kold. FllbU 
i god Gang. 

Eiter Fotlydende tcrnles Plane-n 
realileret lom Altieforetagende 

Brande. Nanders, R. Februan 
Mittel Lundgaards Gaard i Stün-; 

der menes paafat, udbkød i Leidens 
Dei nieste af Jndlwet og alle Arm-! 
turerne roddedes Sau-del Bygninacrs ! 
ne som Jndboet var forsikret i, »Wer ( 
mund«. 

l 

— Odense, s. Februar Mads4 
Wksens Gaqrd i Alleruv pr. Bro-( 
bvvxrrk er i Morges tidlig rieb-( 
brændt. Kreaturerne teddedeg, mm 

Hinsene iindebrændte. Jlden meneg 

paasat Bngninqerne var forsikrede 
i Landbygningnneg alm. Brandforij 
sie-ins sok 20,000 ak. Les-set i nie-; 
flyttertasfen for 26,000 Kr. I 
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? DEN INDRE HlsslMs IIlsTORl . ! 
ET FESTSKRIFT 

l ANLEDMNC AF 

KlRKELlc FORENlNC FOR DEN lNDRE MlsleN 
lDANMARKs 50 AARs JUBlLÆUM 

thD LOUIS BLAUENFELDT. 
PRka I TAW)leP. 

IED HANGE BlLLEDER. 
Udlcommer i ca. 16 Hæfter a to cts. 

sUBsKRlPTlON M()l)TACES AF 
DAleH LUTllERAN PUBL. HOUSE. 
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Tit Konsirmsxiiouszgavk 

Stormænd 
af Pastor Hamld Jenseit 

L;-........CO AUMULEILLIIE Speciel Priz 40c. 

DAXUSH l.UTH PUBL HOUSIL Blsitn Nishi-. 

Ä NEW MÄRRIACB CHKTlPICATL 

To Ins-sit an isnsr increasing demand kot- a certificate that 
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FOLDlNG MARMAGE CFJRTlPchTIOJ NO. .'3()4. 

This certificate is printed with tm exquisite hordksr des 
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ceptionally tough bristol hour-d that is capnble ok folding with- 

out hreaking. When opened the certikioates met-sure 7731111133 
inoheth They are executod in the kinest chromolithogrsphy. 
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quality· 
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