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Boskilde Dagblad.
g«tot åf U- A. Jensen og Mario Jensen, rørstr -vnte ansvarshavende.

Pdgaar hver Bags Morgen, Man. lag undtagen, og
koster t Kr. fjerdingaarlig (med Tilla g af Posl-

penge for udenbys Abonnenter).

Bestille« paa alle Postkontorer og Brevsamlings
steder samt paa Bladets Kontor i Roskilde. Bekendt

gereiser indrykkes billigt«

Sedlerne er saa skuffende esterlig
»ede, at be let kan og ogsaa er ble-
ven forvekslede med ægte. Ogsaa i
Kjobenhavn har flere Droskeknske sor
vekslet dem, hvorved det kjøbenhavnske
Politis Opmærksomhed er blevet hen
ledt paa dem.

bæres oppe af en stærk Flaade. Ug
her moder han naturnødvendigt Eng
land søm den støre Hindring. Han
har forløbet sig øverfør England, øg
trods al Energi fra hans Side har
han aldrig kunnet udslette Birknin
gerne af denne Forløbelse. Kriiger
Telegrammet spøger den Dag idag i
engelske Blade

Man har ment, at dette Telegram
var et Udslag as en øjeblikkelig Stem
ning hos Kejser Wilhelm. Men det
viser sig nn. at det var et velberegnet
Led i en Politik paa lang Sigt.

Det franske Blad Eclair kommer
nemlig med den opsigtsvækkende Af
sløring, at Kejser Wilhelm i 169«
gennem Tysklands Repræsentant i
Paris, Miinster, opfordrede Frankrigs
daværende Udenrigsminister, Hanotaux,
til at tiltræde en Plan om en fælles,
afrikansk Taktik, hvorved Englands
Asrika-Pvlitik vilde have faael et as-
gørende Knæk. Saafremt Frankrig
havde sluttet sig til den tyste Kejsers
Forstag. vilde det have nndgaaet
Fashoda Forsmædelsen, hvor Englæn
derne vandt en stor diplomatisk Sejr,
og desuden havde de to Bocrrepubli
ker bestaaet den Tag idag.

Men Ministeriet Méline faldt, og
i Stedet sor Hanutaux, der var stemt
for Samvirkning med Tyskland, kom
Telcassé. Han vilde for enhver Pris
have Tyskland isoleret. Derfor lod
han Englænderne tumle sig i Afrika,
og han havde virkelig ogsaa naaet sit
Maal, da Russernes Nederlag i Ost
asien bragte Tyskland oven paa igen.
I England har man med Bekymring

fulgt Kejser Wilhelms Flaadepolitik.
Ug der har undertiden hævet sig en
griske Røster for at søge en Grund til
en Konflikt med Tyskland, og derester
ødelægge den tyske Flaade, inden den
blev sor stor.

Nu mener man i Tystland, og ad
stillige Franskmænd er as samme Up
fattclse, at Englænderne har puffet
Telcassé frem, fordi de ikke havde
noget som helst imod, at Frankrig og
Tyskland udtømte deres Kræfter i en
Krig, øg forbi det især vilde være
dem kært, om den franske Flaade kunde
ødelægge den tyste. I fornødent Fald
kunde den engelske Flaade jo gribe
ind.

Ug søm Bevis for denne Upsattelses
Rigtighed peger de paa, at England
syntes at have mere mod en Stor
magtskonserence om Marokko end selve
Frankrig

Amerikanske Blade' supplerer denne
Uplysning med, at Kejser Wilhelm skal
have ladet den franske Regering vide,
at hvis der blev Krig, vilde Frankrig
komme til at betale Umkostniiigerne
Tet vilde ikke nytte Frankrig noget,
om England hjalp det. Thi alt, hvad
den engelske Flaade lagde øde, skulde
blive afkrævet Frankrig til sidste Skil
lwg.

Helt paalidelig er disse Rygter vel
ikte, og Krigsfaren har rimeligvis ikke
været saa overhængende, som visse
Blade vil vide

Men eftersom Taagen letter, ser
man visse sammenhængende Bevægelser.
Og der en næppe nogen Tvivl om,
at der kan drages en Linje fra Fashoda
til Tanger. For saa vidt er der en
vis Ensartethed i den franske Politik,
da den begynder og ender med et
Nederlag. Men havde Frankrig ikke
indadtil været saa misregerct, som det
er kunde Tanger være bleven Oprejs-
»ingen sor Fashoda. Ru ligger
Frankrig imidlertid, som det har redet.

H.

1905.

Admiral tfoao

Nr. 144.

foreliggende statistiske Oplysninger,
men jeg ved ogsaa, at en Besvarelse,
der ikke hviler paa et eller andet om-
fattende statistisk Materiale, vil være
saa temmelig værdiløs, idet Spørgs-
maalet er saa indviklet og saa omfat-
tende, at selv den mest kyndige støns-
mæssige Bedømmelse maa komme til
at staa vaklende overfor mulige Mod-
beviser fra den, der ser Sagen med
noget andre Ojne.

Som Udgangspunkt sor de efter-
følgende Beregninger over Landbrn-
gels Indkomstforhold har jeg benyttet
min for et Par Aar siden offentlig-
gjorte Undersøgelse as Forholdene paa
henved 30,000 Ejendomme, og for
Fuldkommenhedens Skyld skal jeg blot
bemærke, at jeg til Indkomsten saa
nøje som muligt har medregnet ikke
blot Indtægt i Penge, men ogsaa i
Naturalier -- derunder Lejeværdi as
Boligen, paa en saadan Maade, at de
opgivne Tal, saavidt jeg kan se, ligesaa godt omsatter Landmandens Ind-
lægter, som de 1160 Kr. angiver
Slagteriarbejderens.

Af Grunde, som jeg ikke her skal
komme nærmere ind paa, var min
første Tanke den at drage den vin-
talte sammenligning udelukkende med
Ejendommene i Viborg og Skander-
borg Amter, men Vanskeligheden ved
Fremskaffelsen as mere detailleret
Materiale medførte, at jeg kun kunde
tilvejebringe c! Par Talrækker fra
disse Amter, hvorfor jeg foretrak at
bygge lidt videregaaende Tal paa de
foreliggende Uplvsninger sra Uerne
for sig og fra Jylland for sig.I min omtalte offentliggjorte Un-
dersøgelse þÿ ��T�a�n�s�kLandbrug" ynder
man saa nogenlunde let, at der til
Fremskaffelse af en Landbrugsindtægt
af 1166 Kr. gennemgaaende udkræves
en Bedrift paa 18 Tdr. Land, deras
þÿ�1�5 ��1�6Tdr. Ld. Agerjord, af Ucrnes
gode Jorder, medens der kræves paa
det nojestc 100 Tdr. Ld.. hvoraf gen
nemsnitlig 65 Tdr. Ld. under Plov,as Halvøens daarligere Jord þÿ �et
Tal, der næppe ligger ret langt borte
fra, hvad der er almindeligt for Vi-
borg og Skanderborg Amter, eller som
jeg kortere uil kalde det þÿ ��M�i�d�t�j�y�l�l�a�n�d�"�.
I disse to Amter findes i alt þÿ �

bortset sra enkelte købstadlignendc
Smaabyer - 95,«i46 Jordbrugere,
hvoraf dog kun ca. 1676 har over
166 Tdr. Land. eller 65 Tdr. Ager-
jord. Dette Tal vil sikkert forekomme
mange at være forbavsende lavt :
skulde kun 7 pEt. af Midtjyllands
Jordbesiddere, hver 14 Mand, have
over I lt ti i Kr. i Aarsindtægt, medens
de ni Tiendedele okonomisk set ikke en
Gang staar paa Hojde med Slagteri-
arbejderne? Ja, kun den, der kender
Midtjyllands og Vestjyllands umaade-
lig sparsommelige vg tarvelige Land-
befolkning ud og ind, forstaar, at det
næppe cr meget forkert, og kun han
forstaar, at det langtfra er noget
Mundsvejr, naar baade den ene og
den anden as disse Egnes Bondebc-
folkning, rent økonomisk set, forsikrer
gærne at ville bytte med den Arbejder,
der Slaret rundt har 3 a 4 Kr. for
hver Dag, han ønsker at arbejde. Jeg
for min Part nærer ikke nogen som
helst Tvivl om, at de nævnte Tal cr
saa nogenlunde i Uvcrensstemmelse
med Virkeligheden, og til Stolte sor
denne min Anskuelse er det, jeg i det
følgende skal se at saa det nævnte Tal
bekræftet ogsaa ad andre Veje og gen-
nem Forhold fia andre Egne.

Allerførst skal da Opmærksomheden
henledes paa, at af de 95,646 Jord-
brugere cr de 17,161 Husmænd, hvor-
af kun ca. 86 har over 166 Tdr. Ld.;þÿ �og der er vel egentlig heller ingen,
der tror, at der er ret mange Hus-
mænd, der har >166 Kr. om Aaret;
men selv as de 7855 Gaardmænd har
omtrent tre Fjerdedele gennemgaaende
en Indtægt, der er lavere end de paa-
gældende Arbejderes Gennemsnitsind-
lægt, ; þÿ �alene denne Omskrivning as
Tallene gor dem vist adskilligt mere
forstaaelige sor mange, og del kan til-
føjes, at dersom man, i Sedet for at
regne Ejendommens Indtægt ester Jord-
tilliggendet, havde benyttet Hartkornet
som Udgangspunkt, var Resultatet
blevet ganske det samme, 7 pEt. over
1166 Kr.

Gaar man herefter over til at be-

vigt, kun en lille slog nu og da
op ad Baadens sider.

Indtil videre var der saaledes ikke
Erund til at tage Sagen fra den
tragiske Side.

Ellen var den gladeste af os alle;
hun sad og lnttede til Vandets sagte
é.kvulpen. þÿ ��H�o�rblot, Hr. Trinins,"
sagde hun, þÿ ��d�e�tlyder som Musik."

.Hm," svarede jeg. þÿ ��J�e�ghar ikke
megen Sons for Musik, allermindst
en Musik som denne. Jeg vilde
i dette Oieblik Iiellere hore et Loko-
motivs Piben."

Vi havde vel sejlet en Tim« paa
denne Maade, da Luerne brod ad af
del forladte Skib. Kort efter syn,
tes f)«Ie Skibet at staa i Flammer.
Efter mm Beregning varede det ak-
kurat to Timer og tre Minutter, m-
den det sidste matte Skær fra det
store Baal dode bort.

(Fortsættes

til Henad Eftersommeren. Navnlig i
September Maaned ser man dem

sværme dansende om med Bagkrop
spidsen bojet ned mod Jørden før at

aflægge A5ggc»e. tkEggene er sorte,
langagtige, noget bøjede.

Allerede om Esteraaret angriber
Larverne Græsser og den unge Vin
terjad. Om Vinteren ligger de i
Tvale i Jorden. Tet svigende Fvraar
tager de fat med fornyet Krast og
æder nu as Kornsorterne, Grasser,
Kløver, Roer, Kartofler og Køkken
vækster. Om Tagen æder de af Rød
derne, om Natten kommer de de srem
og æder af de unge Planter, som de
æder fuldstændigt, eller de trækker de
tiloversblevne Rester med sig »ed i
Jorden. I Graavejr kan de ogsaa om

Tagen træsteS over Jorden, ellers

gaar de allerede meget tidlig om Mor
genen ned.
I England kaldes Stankelbens

Larven Landmandens værste Fjende,
Næsten altid er dens Angreb værst

paa gamle Græsmarker eller paa
første Afgrøde ester Græs, idet Hun
nerne særlig ynder at lægge deres
Mg mellem Græsrødder, og Larverne
her uhindret kan faa Lov til at ud
vikle sig. Te synes at trives bedst i
Nærheden as Kysterne.

For at værne Engene, som kan
ødelægges saaledes af Stankelbens
larven, at Græsset ligger som et
lost Tække, der med Lethed kan træt
kes af med Haanden, anbefales det at
dræne.

For at hindre Mglægningen bør
man pløje Græsmarkerne saa tidligt
søm muligt ester Høstet. Ugsaa a»
befales en Uvergødning med Gaskalk
eller Salt sør Uppløjningcn, da dette
skal bevirke, at sGræsbunden mister
sin Tillokkelse for de æglæggende
Hunner og muligvis ogsaa tilintetgør
de allerede lagte JEg.

Um Ratten eller meget tidlig øm
Mørgenen kan man ogsaa dræbe en
Mængde Larver ved Tromling, og
dem, der ikke dræbes, vil den haarde
Jord hindre i at arbejde sig ned igen,
saa at de vil blive et let Bytte for
insektædende Fugle.

A. C.

Ustrig for at undgaa at blive sendt
til Mandshuriet.Sagfører A. STAAL,

Hersegade 16, 1. Sal.
Trattes kl. 3þÿ �S Eftermd. lom yngling.

I Lvndvnerbladet þÿ ��T�i�m�e�sfortæller
en Medarbejder sine Erindringer om
Admiral Togo, da han studeredesammen med den da 1 9 aarige, men
nu saa berømte, japanske Søhelt, paa
et engelsk Kollegium.

At Togo var en sødt Kriger, skriver
han, drømte ingen dengang øm. Vi
saa altid kun hans fuldendte Elskvær
dighed, som vandt ham alles Venskab.
Hans Høflighed gik saa vidt, at Stue-
pigen mente, at han til Sidst selv af
Kedsommelighed ikke kunde udstaa den.
Han overholdt selv den ubetydeligste
Aftale med en Punktlighed og lod al
brig nogen vente paa sig et eneste Ose
blik. Den overordentlige Lethed og
Hurtighed, hvormed han tilegnede sig
engelske Sædvaner, saa at de blev en
Del af hans Væsen, var beundrings-
værdig. Han var altid oplagt til
Spøg og Munterhed og havde megen
humoristisk Sans, men i Arbejde var
han utrættelig og viste en sejg Udhol
denhed, en spændt Opmærksomhed, en
Iver sor at lære og en Videbegærlig
hed, som overgik, hvad en Englænder
nogen Sinde er i Stand til at præ
stere.

Foruden alle disse Egenskaber havde
han ogsaa Tavshedens Gave. Han
sorstod den Kunst at udtrykke sig la-
konisk, at spare paa Urdene. Man
havde aldrig nødig at spørge ham :
Forstå ar Te dette eller hint. Ter
laa i hans Ujne og Ansigtsudtryk den
bedste Forsikring om, at han baade
havde sorstaaet og fastholdt, hvad han
hørte, og de Indtryk, han modtog, og
var begærlig efter at gaa videre.

Kun paa et eneste Omraade syntes
han helt at give sig hen, at lade staa
til og give sin Tunge frit Løb. Tet
var, naar han fortalte om sit Fædre-
land, Japan, og det gjorde han altid
gærne. Med sit Hjærtes dybeste Fø-
Iriser hang han ved sin Hjemstavn, som
han tilbad. Vi beklagede ikke at
kunne se hans Hjemlands Skønhed
med det samme, han fortalte om sit
Folks Historie og Kultur. I hans
kraftige Ansigtstræk læste han en Al-
vor, cn Besluttethed og Fasthed, som
ikke veg for nogen Vanskelighed, men
vilde overvinde alt. I de fremtrædende,
stærke Kæbeben og de kraftige Tand-
rækker laa den Energi udtrykt, svm
aldrig afveg faa meget som et Haars-
bred fra det én Gang besluttede
Maal.

Tandlæge Huns,
Hjørnet af Raadhustorvet og

Alløbelgenøgade.
T elefon 128.

Uanmeldte Patienter træffer mig
lettest fra Kl. 9þÿ �10 Formiddag og
ira Kl. 3 4 Eftermiddag.

Overretssagf. Jacobsen,
Allehelgenøgade 7.

Telefon 66. Kl. Sþÿ �3.

G« Tyv »i cd Omlob.
Paa Brigadevej ude paa Amager

blev Fredag Nat en Mand vækket as
Støj i Gaarden. Ta hans Køne om
Aftenen havde lagt en Tel Tøj ind i
Vaskerhuset, var han bange sor, at
det var Tyve, der var paa Spil. Han
stod derfor op og gik ned i Gaarden,
hvor han traf en Mand, som tyssede
paa ham og sagde, at han laa paa
Lur ester nogle Tyve, som havde stjaa-
let Kaniner fra ham og vistnok nu
var paa Spil for at stjæle Vasketøj.
Men han skulde not passe paa Ty-
vene, sagde han til Manden, hviS han
bare vilde sørge før at faa fat i en
Betjent hurtigst muligt.

Manden løb ester en Betjent, søm
han lidt efter kom tilbage ined. Men
da var den fremmede Mand forsvun-
det og havde taget en Tel as Vaske
tøjet nicd sig.

Politiet har dog Haab om at faa
Fingre i ham, da det har hans Sig
nalcment.

Krigen.
Z o f i o, 23. Juni.

Officielt meddeles : I Nærheden"i Aingschang trængte den 9I.sjendt-
ligt Infanteri en japansk Patrulje til-
bage. Ta Russerne havde naaet
Hsingyanchen, lu Mil Nordøst forWantkantzukan. kastede japanske Trop-
per dem tilbage og bibragte dem svære
Tab under Forfølgelsen. I Weijuan-
pumen endte senere de japanske Trop
per, som den >9. Juni havde besat
Uangmulingu, deres Hverv og vendte
derpaa lilvage. Fjendtlige Tropper,
bestaaende af S Batailloner og 4
Estadroner med 12 Kanoner, rykkedesrem gennem de østlige Distrikter ad
Vejen til Kirin og bevægede sig der-
paa mvd Syd. Ten 2l. fra Kl. Il1/
Formiddag viste fjendtligt Infanteri
sig lidt ester lidt paa Højderne mel-
lem Ehapengan og Sichiatun, medens
fjendtligt Artilleri tog Stilling paa
Højderne ved Sienkuchien og beskød
de nordlige Højder ved Evnchenten.
Ester flere Timers Kamp foretog Ja
panerne et Stormangreb paa Høj-
derne, kastede Fjenden fuldstændig til-
bage, erobrede Højderne og forfulgte
Fjenden. þÿ �Stillingen er iøvrigt ufvr-
andret.

S t. Petersborg, 23. Juni
Til Tt. Petersborg Telegrambureau

telegraferes fra Guntschulin: Den af
Daily Telegiaph sra Tokio bragte
Meddelelse om, at General Lene-
w i t s rfj's Armé skulde være fnldstæn-
dig omringet af Japanerne, er ganske
urigtig. Japanerne staar foran den
russiske Sydfront, og alle deres Be-
vægelser bevogtes as Russerne.

Se Annoncerne
paa Bladets

De kridtede Vinduer.
Sidst er der begaaet Indbrud i

Prosessorinde Steins Lejlighed i Fre-
deriksborggade. Ta en Slægtning af
Fruen tom op i Lejligheden, stod alle
Tore uåbne, og en Mængde værdi-
fulde Ting var stjaalnc. Tyvekosterne
har man imidlertid sundet hos en
Pantclaaner, og Tyven blev grebet,
da han kom sor at pantsætte mere.

Men om Tyverierne dermed ophø
rer, er vel tvivlsomt.

4de Side.
Kvartalsskiftet. Vi minder vore

irrede Postabonyentcr om at forny
Bestillingen af Bladet inden 97. ds.
for at undgaa Standsning i Forfen-
delfen.

Dersom Abonnenter, som faar Bla-
det med Posten, men hidtil har betalt
her paa Kontoret, vil bestille det hos
Postvæsenet, m a a de a s s i ge B l a-
det. her paa Kontoret inden
96. ds., da de ellers faar to Eksem
plarer.

þÿ ��5�»�»�d�a�g�s�b�l�a�t�»�c�t�"�.Bi tillader
os at minde vore Læsere om, at
Zakarias Nielsens og (S h r.

Westergaards fortræffelige Uge-
blad þÿ ��S�o�n�d�a�g�s�b�l�a�d�e�t�"kan bestilles
gennem Postvafenet sammen med ..Ros-
kilde Tagblad" og som Tillag til
dette og koster da kun 65 Ure Kvar-
talet med Tillag as Postpenge.

þÿ ��S�o�n�d�a�g�s�b�l�a�d�e�t�"fortjener med sin
baade sunde og underholdende Låsning
og sine gode Billeder at vare en

Sondagsgæst overalt i Hjemmene.

Estertryk forbydes.

|flfl|Éllþÿ �?l>M.
Marokko-Affæren er ikke forbi endnu.

R o u v i e r vil stadig ikke lade sig
udfritte i den franske Rigsdag. Vel-
underrettede Korrespondenter ved at
fortælle om mystiske Troppeforsendel
ser, baade til tyske og franske Grænse
byer, om Krigsforraad, som er til

ilede i Tyskland, og om Krigssor-
raad, som ikke er til Stede i
Frankrig. Der er Usikkerhed paa
Børserne, þÿ �mest paa den i Paris,

de store Verdensblade har lange
Ledere, de amerikanske Aviser faar
lange Sensationstelegrammer. Man
glemmer Roosevelts FredSaktion, þÿ �

ja, man imødeser med cn vis Blasert-
hed det forcstaaende Slag i Mant-
sjuriet, som maaskc allerede er i fuld
Gang. Alt bliver smaat ved Siden
as det store Spørgsmaal: Kan der
lænkes en Krig mellem Frankrig øg
Tyskland i den nærmeste Fremtid.

Delcassés Afgang betyder imidlcr
tid et absolut Nej herpaa. En saadan
Krig vil ikke komme. Men ester alt,
hvad der efterhaanden drage? frem
sor Offentligheden, har vi været
grumme »ær ved at faa et saadant
Sammenstød, saa nær, at man paa
de afgørende Steder har hast alt
parat.

Det er ikke Frankrig eller Tel
cassé, som har villet Krigen, men det
er Kejser Wilhelm. Og det er ikke
Frankrig, han har villet til Livs,
men det er den engelst-venlige Politik,
som Telcassé fulgte.

For Kejser Wilhelm er Frankrig
ikke mere Fjenden. I en Tvekamp
mellem Tyskland og Frankrig er Ud
faldet givet, og Kejser Wilhelm føler
sikkert ikke fjærnestc Trang til at gøre
dette Stykke Historie om igen.

Hans Maal er tværtimod at skabe
et nyt Stor-Tyskland, hvis Magt

Ilden havde grebet meget om sig.
Besæinmgen var ved at losgor«
Baadene i Forenden af Skibet, da
de vat lettest at faa i Vandet.

Rede j Damcsalonen sov Dornen«
roligt paa en lille Sofa. Og foran
dem paa et Tæppe laa Ellen med
Korkbælterne til Hovedpude. Hel-
ler ikke Hun havde kunnet ni odstaa
Soonen til Trods for al Uroen om-
kring hende.

Jeg tog en lille Feltstol og satte
mig ved Siden af hende sor i Ro
og Mag at kunne betragte hende.
Hun var dengang kan luve Aar. j
mine Ojne et rent Barn. Aldrig,saa vidt jeg kunde mindes, havde jeg
tidligere følt nogen Trang til at lin-
dre et Medmenneskes Skæbne: det
ligger nu ikke i min Natur. Dog. nu
ved Synet af dette unge Væsen, der
Ilet ikke angik mig. følte jeg. at jeg
maatte sorg, for hende og gore l>v
txs Liv saa lyst og lykkeligt, ssm
det stod i min Magt.
I et Kvarter havde jeg glemt.

hvad der truede. Piuoselig ophorte
Maskinen med at arbejd«, og i et Nu
var jeg igen midt inde i Situationen.

Jeg styrted« op paa Dækket. En
tyk Røg spredte sig langsomt gennem
Skibets nederst« Rum. Sejlene bleo
hejsede, for at Skibet ikke slnld« blive
en Bold sor Bølgerne. Der blev
opsendt Nodraketter. men man fik
intet Svar.

,Bi kan ikke afvente Morgenens
Komme." horte jeg Kaptajnen sige.

Ta vidste jeg, hvad Klokken var
slaaet, og ilede ned sor at hente Fru
Brinner. Borncnc og Ellen op paa
Tækket.

Ten første Baad var bestemt for
Kvinderne og Bornen«. Da Turen
kom til Fru Brinner, var Banden
allerede mere end halv fuld.

Men nu savnede man Ellen ; sand-
Innligvis var hun gaaet ned i Kahyt-
ten for at hente flere af de ulyksalige
Pakker. Jeg tilbod at ville hent«
hende, men Kaptajnen vilde ikke
vente : han sagde, at Fru Brinner en-

Landbrugeres
Indtægt.

(n statistisk Undersøgelse.
Alger, 31. Januar 1 905.

Siden min Ankomst hertil har jegas forskellige Blade set, at man der-
hjemme har drøftet et Par Spørgs-
maal, der staar i temmelig nøje For-
bindelse med Landbrugets Indkomst-
forhold, og da jeg gennem mange Aar
har søgt at komme saa nogenlunde til
Bunds i vor Bondestands økonomiske
Svørgsmoal. skrev jeg øjeblikkelig
hjem for at saa tilsendt det aller nød-
vendigste Materiale til Bedømmelse af
de paagældende Sager. þÿ �Selvfølge-
lig cr det døg langt fra det sammesom at sidde hjemme med let Adgang
til alle mulige statistiske Kilder, men
ikke desto niindre er der fremkommet
adskilligt as ikke ringe Interesse.

Tet sorste og betydeligste af de
drøftede SpørgSmaal var den truende
Konflikt mellem Slagterierne og deres
Arbejdere. þÿ �Her var Stillingen jo
den, at Slagteriarbejderne søgte at
fremkalde en Lønstigning, men blev
afvist af Slagterierne, d. v. s. Land
brugernes Repræsentanter þÿ �vel nær-
mest med den Motivering, at den al-
mindelige økonomiske Tilstand ikke
syntes at retfærdiggøre det rejste Krav ;
øg det jeg har søgt at komme til no-
gen Klarhed over, var da det, om
dette Afslag sra Slagteriernes Side
var begrundet eller ikke.

Jeg gaar »d sra den Forudsætning,
at Landbrugere og Slagteriarbejdere
har ganske den jamme Ret til Livets
Goder, og jeg gaar ud sra, at de
fremkomne Oplysninger om Arbejder-
»es LøiiniiigsforHold var rigtige, hvor-
efter deres gennemsnitlige Aarsløn cr
1166 Kr. ; vg det Spørgsmaal, jeg
ønsker undersøgt, var derefter kun det:
Hvem cr gennemgaaende bedst øko-
nomis! stillet, Slagteriarbejderen eller
Svineleverandøren ?

Ru ved jeg selvfølgelig ganske godt,
at dette Spørgsmaal kun tilnærme!
sesvis kan besvares ved Hjælp af de

þÿ ��t�i�n�d�e�ralle Omstændigheder,"
sagde jeg. þÿ ��J�e�gvil ikke lad? Dem
foretage den natlig« Rejse alene."

Imidlertid havde jeg hjulpet
hende med at spænd« Pakken ind i
cn Rejscrem, og vi begav os nu op
paa Tækket.

Ti Minutter efter l>avdc vi faaet
Plads i den anden Baad. Da vi
lagde ud fra Skibet, var den sorste
Baud omtrent hundrede Alen fra os.

.Nordvestlig Kurs!" raabte Kap-
tajncn.

Dermed begyndte vor usikre Rejse,
skibets Leaterner forsvandt mere

og mere: cn graa Rogsly tilslørede
dem. Bi sejlede i Morke: kun en-
kelt« i-tjerner var fremme. Ten
Baad, hvori Fni Brinner var. saa
vi ikke senere.

Tv Matroser, der fulgte med vor
Baad, havde sat en Mast op og hej-
set et i-«jl. Vinden var meget svag,
og vi kom kun langsomt fremad ; men
1:! Gengæld var Havet meget naa-

6rro fra jhonrdftadrn.
tijbhvn., 23. Juni.

Uheldig Politibetjent.
Fra Regensen fortælles en pudsigHistorie. En lurvet klædt Mand kom

ind i Gaarden, og den hos Portne-
ren ansatte Karl kom sarende ud og
bad ham skruppc af. Men den lur-
vet klædte Mand slog ham til Jorden,
og Karlen løb derester ud paa Gaden
og hentede en Politibetjent.

Ta Politibetjenten vilde anholdeden Fremmede, genkendte han imid-
lertid i ham en af sine Kolleger, en
UpdagelseSbetjent, cand. jur. Hakon
Jørgensen, som naturligvis straks fik
Lod at gaa uden videre Tiltale.

Forklaringen ligger i, at Jørgensen
indtil før et Aars Tid siden boede
paa Regensen, hvorfra han kom i Po-
litiris Tjeneste. Han havde iført sigde lasede Klæder, fordi han skulde nd
i Dannebrogsgade paa þÿ ��F�o�r�b�r�y�d�e�r
jagt", og i denne Forklædning faldt
det ham da ind at aflægge den uhel
dige Bisit paa Regensen,

Jørgensen tog det fornuftige Parti
ikke at melde Rcgenskarlen, fordi han
havde udskældt ham for þÿ ��S�j�o�v�e�r�"�.

(Eftergjort Tikroneseddel.
Te svenske Politimyndigheder har

forlangt Tiltale rejst imod to kjøben
havnske Kunsthandlere, som har ladet
trykke Portemonnækort med Efterlig-
ning af en svensk Tikroneseddel.

Ellen og siendes to imaa Elever
fandt jeg i Tomesalonen.

þÿ ��S�t�a�k�k�e�l�s�,smaa Væsener!" sagd«
Ellen. þÿ ��T�eer saa søvnig«. Maa
jeg lad« dem sove videre? All er
i Orden: der ligger Svommebæl-
terne."

þÿ ��T�e�ler godt þÿ �Bornen« kan godt
sove. det er dog bedre end at græd«.
Jeg stoler paa. at jeg finder Dem
her. naar jeg vender tilbage."

þÿ ��J�a�.jeg venter T«m her." sagde
Ellen. þÿ ��T�r�o�rDe, vi kommer til at
drive længe om paa Havet?"

þÿ ��S�o�avidt er vi endnu ikke tom-
men." svarede jeg. þÿ ��M�e�nskulde det
ogsaa ske. er det ikke saa strække-
ligt: vi befinder os midt paa den
almindelige Rute; vær derfor tun
ved godt Mod,"

þÿ ��J�a�,jeg er ikke bange," svarede
hun sagte.

Efter at jeg selv havde laget mi«
Forholdsregler, hvis det værst«
skulde ske. gik jeg igen op paa Dæk-
let.

uæijfirrn i lliiDlniiii.
Lodz. 93. Juni. (R. B.) Idag

har der fundet Gadekampe Sted her.
Der blev rejst Barrikader, som Sol-
dalerne erobrede ved Stormangreb.
Ca. 50 Mennesker dræbtes og 966
saaredes. Alt Arbejde hviler. Byen
vil blive erklæret i Belejringstilstand.
þÿ �Til þÿ ��B�e�r�l�i�n�e�rTagebiatt" tele-

graserc« fra S t. Petersborg:
Der indløber daglig Efterretninger

om nye alvorlige Bondeuroligheder i
Guvernementet Minsk. Ter er afsendt
Militær dertil for at dæmpe Urolig-
hederne.
þÿ �Til þÿ ��B�e�r�t�.Lokalanz." telegra-

feres fra W a r s ch a u : I Lod
raser et blodigt Oprør. En uhyre
Folkemængde bevæger sig i den højeste
Ophidselse gennem Gaderne. Militæret
har skudt paa Mængden, hvorved
mange blev dræbl og saarede. Politiet
staar fuldstændig magtesløst.
þÿ �Berlin, 94. Juni. (R. B.) Til

Lvkalan,;." telegraferes sra W a r -
ri) a u :
I Ezerwchau har Soldaterne skudt

paa en Menneskemængde paa flere
Tusind Personer. 9 Personer blev
dræbt og flere saarede. Bagerne har
gjort Strejke, og der Hersker Brod-
mangel.
þÿ �Wien, 93. Juni. (R. B.) Fra

L e m b e r g meldes, at en Eskadron
as et russisk kavalleriregiment med
Officererne i Spid'cn er deserteret til

ten nu maatte indtage sin Plads el-
ler træde tilbage indtil videre. itfæ
turligvis valgte Fru Brinner det
først« vg blev straks fort ned i Baa
den med fine Born

Baadcn blev fyldt, og Ellen havde
endnu ikte vist sig. Ta opsogtc jeg
hende: ned« i Kahytten fandt jeg
hende i Færd med al pakke nogle af
sine egne Smaating sammen. Hun
saa spørgende paa mig.

þÿ ��J�e�gstal hjælpe Dem." sagde jeg.
þÿ ��E�rFru Brinner meget ittaaimo

dig?" spurgte hun.
þÿ ��D�e�ter meget sandsynligt. For

Resten er hun i god Behold i Baa
den med begge Bornen«."

Ellen fo'r forstrækket op. Jeg
holdt hende tilbage.

þÿ ��B�æ�rrolig, mit Barn! De kom-
mer alligevel for sent. Men det gor
intet: jeg stal nok sorge for. at De
faar den bedste Plads i den anden
Baad.'

þÿ ��B�l�i�v�e�rDe hos mig?" spurgte
hun

Ttankelben.
Den æder Noden om Dagen

og Toppen om Natten.

Tet er nu oplyst, at det graadige
Uhyrc af en Larve, der aad Byggen
af de 75 Tdr. Land paa Gaarden
Aas i Vendsyssel, er S t a n k e l »

b e n e n s Larve.
Tet har da sin Interesse at se lidt

narmere paa den, og vi stal paa
Grundlag af Sone Rostrups: Land-
brugets Skadedyr fremsatte
et Par Bemærkninger.

Stankelbenene er store, meget lang-
benede Myg. Teres Larver er
rynkede, graalige, valseformede Mad-
diker med et lille sort Hoved, der kan
trækkes ind i første Brystring. Mund-
delene danner kraftige Bideredskaber.
Den bageste Ring er forsynet med 6
Borter og to store Aandehuller.
Langden er ra. I Tomme. Puppen,
der har omtrent samme Størrelse, er
brun. Myggene tommer frem fra Juli

2)

Ø)nkrl Srinius.
Novelle af Vilhelm Berger.

(Eftertryk forbydes.)þÿ �Oþÿ �

(Fortsat).
Fru Brinner, som ved El'ens

Il lykke s budskab blev vakkel a? sin
første Søvn, log saaledes poa Dej.
m alle Passagerer var i den største
Der>c?geise froek. ha jeg Iraadts
ind i Salonen.

Kaptajnen tom nu ned og for-
fred«, at der ikke var den ringeste

Fat« paa Færd« : alle kunde godt
gaa i S«ng þÿ �om b« vilde, med
Klæderne paa þÿ �Han skulde nok
vække dem. Hvis der var den ringeste
Fare »il Ztede.

Jeg tror ikke. al nogen fulgt«
Kaptajnens Raad, men Huns Ord
Havde dog i det m ndste den Dirk-
ning. at de dampede den udbrudte
Bank.

i
\



Kjbhvn., Torsdag.
Forberedelserne til Te samvirkende

jællandske Landboforeninger« Jubilæ-
etmidyrskue i Kjøbenhavn fra 6. til 9.
Juli nærmer sig nu med fuld Fart
deres Asflutning. Paa den 80 Tdr.
Land store Dyrskueplads paa Bleg-
damssælledei! langs BlegdamSvejen og
Oster Allé er den imponerende Hoved
portal rejst i Hjørnet mod Triangelen.
Det er en mægtig, af Tømmerværk
konstrueret Bue, flankeret af to endnu
højere Dbdisker. Til Venstre svr
Portalen, Hovedindgangen til Dyrskuet,
er eu Kontorbygning, hvori der ogsaa
bliver Posthus, færdig, udvendig set,
og e» tilsvarende Bygning til højre
til Vagtstue for Politi og det øvrige
Tilsyn er ligelede« færdig. Ilden for
begge disse Bygninger er der allerede
anlagt smukke Græsplæner med Blom-
tcrbede, Flagstænger osv.

Inde paa selve Pladsen staar ad-
killige Bygninger omtrent færdige i
>et ydre, saalcdeS Kjøbenhavns Mælke-
orfyningS arbejdende Mejeri, Bur-

meister '& Wains Bygning til Centti-
ager m. m. Ten store Restaurations
bygning kan ogsaa snart gøres færdig,
og der arbejdes med Krast paa de store
Hestestalde, Kvægstalde, Faaresolde
og Svinefolde og paa en Mansol-
dighed as andre nødvendige Bygnin-
ger.

Alt opføres as Tømmer vg Bræder.
Det er Tømrer-, Snedker- og Maler-
isende, der er i fuld Virksomhed.
Murere er der ingen Brug sor. Dm-
trent det eneste Murerarbejde, der
bliver, er Opførelsen as en Skorsten
til RestaurationsbygningenS Køkken.
Derimod er der udført et stort Arbejde
ved Nedlægningen af Gas- og Vand-
ledninger paa den store Plads. Og
umiddelbart før Pladsen skal tageS i
Brug, bliver der et meget betydeligt
Arbejde med en sidste Planering
vg Ryddcliggørelse af det hele Ter-
ræn.

Foruden de tidligere nævnte vil
følgende Autoriteter blive indbudte til
den store Festmiddag i Raadhuset:
Overpræsidenten, Kjøbenhavns samlede
Magistrat vg Kommunalbestyrelse, Fre-
dcriksberg Kommunalbestyrelse, Poli-
tidircktøren vg 'andre Repræsentanter
for Politictaten, samtlige Dommere
vg Garanter. Repræsentanter for
Statsbanerne, Post- og Telegraf- og
Telcsonvæset, Hær og Flaade, Brand-
væsenet, Grosserersocietetet, Det kgl.
danske Landhusholdningsselskab, Sta-
tens Planteavlsudvalg, Statshingste-
og Statsdylskuckommissionen, Rode
Kors, Kontrolforeningernc, Husmands-
foreningerne og Svineslagterierne samt
Statskonsulenterne ogDyrskuets Haand-
værkcre.

Fra Mandet.
Forsvundne

militære Dokumenter.
Avignon, den 23. Juni.

IR. B.) Flere hemmelige militære
Dokumenter er i den sidste Tid for-
svundne fra Generalstabens kontorer.
Tn Sergent her er blevet arresteret
om mistænkt for at have været del-

agtig i Tyverierne.
Vranden i Porsgrund.

Porsgruud, 23. Juni. iRih. Bur.)
Aarsagen til Ildens Opkomst er ukendt,
men der tales om Børns Leg med
Tændstikker. Ten nordvestlige Vind
ørte det mægtige Ildhav fra Trælast-

oplagene over til Husrækken ved Stor-
gaden. Vandværket fungerede sortræs-
eligt, men da Vinden vendte, fik II-

den ny Næring.
Foruden Franklin Baker Cvmpagnis

Trælager, Savbrug, Høvlen, Krcosot-
abrik samt Trævarefabrikken þÿ ��N�o�r�d

kyn" nedbrændte ogsaa Byens gamle
Brandvagt samt den største Del af
ByenS Bro, der var forsikret for
80,000 Kr.

100 Mand Soldater er ankomne til
Byen.

Ved 4 Tiden var Ilden begrænset,
men endnu Kl. 7 var den ikke helt
slukket. Om Skaden kan i Aften in-
tet yderligere meddeles, ej heller hvilke
Selskaber, der er interesserede.

DagenS Rvt.
Ministeriet. I Anledning af

Rngter om at Landbrugsminister Dle
Hanfens Helbred for Tiden skulde
være mindre godt, har þÿ ��P�o�t�/�'hen
vendt sig »il Ministeren. Denne er
ktærede smilende, at han befandt sig
aa godt svin nogensinde og mindst as
alt havde tænkt paa at tage sin Afsked.
De paagældende Rygter var ganske
grebne ud as Luften. þÿ ��P�o�l�.�"oplyser
amtidig fra paalidelig Kilde at der

heller ikke ligger noget til Grund for
Rygterne om, at Trafikminister Høgs
bro vilde gaa as.

Læge .Kruse, der er vendt tilbage
til Kjobenhavn fra Svejts, har isolge
þÿ ��P�o�l�.�"straks igaar ester HojcsteretS-
dommen? Afsigelse indgive« Andragende
til Justitsministeren om at faa sin
Sag optaget paany. Han grunder sin
Anmodning paa eu Række Anker, han
fremsætter mod Underdvmmer. Byfoged
Lilicnskjolds Ledelse as Forhorene og
hævder, at en fornyet Undersogelse
ved en anden Dommer vil skaffe Be-
viser for, at han. Kruse, har handlet
videnskabelig korrekt.

Læge Kruse er is. R. B. Lørdag
Formiddag bleven anholdt i GothcrS-
gade og indfat i Arresten. Politiet
vilde sitre sig hanS Person i Anled-
ning af Hojesteretsdommcn.

Ejendomssalg. Kolding, d.
23. Juni. iR. B.l Propr. Peter
sen har solgt Gaardcn Store Stange-
moselcd ved Kolding til Batte
H o y e r, Brendore, for 55,000 Kr.
Gaarden har 88 Tdr. Land. Dver-
tagelfcn ster d. I. August.
þÿ �Hjørring, d. 23. Juni. lR.

B.i Hovedgaarden þÿ ��E�g�ebjærg" i Ugilt
Sogn er af Ejeren, Propr. S ch i b s-
b y e. solgt til Inspektor Jensen as
Glumstrup paa Mors for 125.000
Kr. Besætning og Inventar iiedsøl-
ger. Dvertagelsen sker 1. Dktobcr.
Gaarden er skyldsat for 1 7 % Tdr.
Hartkorn, og har et Areal as 398
Tdr. Land Ager, Eng og Skov.

Eksplosion ombord. Frede-
r i k h a v n, d. 23. Juni. (R. B.)
Fiskekutteren þÿ ��N�o�r�d�s�o�e�n�"af Frederiks-
havn er igaar indkommet til Esbjærg.
Under Fiskeriet i Vesterhavet skete der
i Motorrummet en Eksplosion, hvor-
ved Skipperen L. Thomsen blev faa
-orbrændt, at hans Tilstand er be-
tænkelig. Han blev bragt paa Syge-
huset i Esbjærg.

þÿ ��A�s�i�a�t�i�s�kHandelsselskab". En
Kreds af Finans- og Forretnings-
mænd har is. R. B. paa et Mode i
Landmandsbanken Fredag besluttet
Dprettelsen af et Interessentselskab
under Ravn af þÿ ��A�s�i�a�t�i�s�kHandelssel-
kab Limiteret" med det Formaal at
drive Handel mellem oversoiske Lande,
særlig Japan, paa den ene Side og
Danmark, Sverig, Norge samt efter
Krigens Dphor Rusland og Finland
paa den anden Side. Selskabet, hvis
Sæde bliver Kjobenhavn med Frihav-
»en som Basis, vil arbejde i fuld
Forstavelse med Det ostasiatiske Kom-
pagni. Bestyrelsen beftaar as Etats
raad Henningsen som Formand,
Direktyr Emil G l ii ck s t a d t og
Konsul Axel Wulff, Aarhus. þÿ �

Forretningen, der ledes af Grosserer
Alf. Rasmussen som admini-
strerendc Direktor. begynder sin Virk-
somhed den 1. August. Kontoret bli-
ver Kongens Nytorv 8.

En sjælden Familiefest hold-
tes if. Aalb. Amtst. forleden i Silke-
borg. Jens Andersen og Hustru holdt
Diamantbryllup. Samtidig dobtes
deres Barnebarns Barn, og dette
Barns samtlige Bedsteforældre og
Oldeforældre overværede Daaben.

En god Skatteyder. Nakskov
Tid. meddeler, at Rakskov Sukkerfabrik
sidste Aar har betalt 4788 Kr. 88

Ore i Skal til Kommunen.
Det er en pæn Stilling i Byens

Kæmnerkasse.
Tlort gode danske Flæsk. Ester

at den ny Kontrol med de danske
Etsportsvin er traadt i Kraft, er der
i de sidste 3 Maaneder i England
kun kasseret en eneste Svinetrop fra
Danmark. Et udmærket godt Resul-
tat, som nok skal bevirke, at Tilliden
til vort gode danske Flæsk genoprettes
i England.

En forsvunden Lokomotiv
fyrboder. Vestjyllands Soc. Dem.
skriver :

Lokomotivsyrboder A. Christen-
sen, boende paa Fasanvej i Rorkær
ved Esbjærg, har været forsvundet fra
sit Hjem de sidste 5 Dage.

De kridtede Vinduer. Fredag
Morgen har Politiet saaet Anmeldelse
om tte nye Tyverier fta Lejligheder,
hvor de kridtede Vinduer har røbet,
at Beboerne laa paa Landet. De
Bestjaalnc er Direktor Trolle,
Palægade 8, Skibsbefragter Han-
sen, Holsteinsgade 4, og Bygnings
tegner Jørgensen, Dstcrbrvgade,
28. Alle tre Steder er der stjaalet
Smykker og Solvtoj.

En Spog, der kostede Livet
Kjobenhavn, 24. Juni. <R. B.)
Paa Helsingorsgades Suktcrhus lod
en Arbejder Carl T r a n t s ch.
Adelgade 99, sig for Spøg gribe af
en Elevatorkæde. Han blev af denne
loftet op til sjerde Sal, hvorsra han
styrtede ned i Gaarden. Døende blev
han kørt til Kommunehospitalet.

Tuberkuloseloven. þÿ ��H�j�ø�r�-
ring Amts L æ g e k r e d s" afhol
der sit Aarsmøde Søndag den 25de
Juni paa Frydenstrand Sa-
n a t o r i u m. Da Professor Sa ug
man for Djeblikket tilbringer sin
Ferie med Familie paa Frydenstrand
Sanatoriet har Bestyrelsen for Læge
foreningen sormaael Professoren til at
holde Foredrag ved Aarsmodet om
þÿ ��T�u�b�e�r�k�u�l�o�f�e�l�o�v�e�n�"�.

Fra Pliborg Garnison. Vi
borg syneS at være en vel livlig
Garnisonsby. Ru fortæller þÿ ��V�i�b�o�r�g
StiftS Folkeblad":

En StabskrigSret har idømt en
Premierløjtnant her i Byen 20 Dage«
Vagtarrest.

Fra Omezii
og llabalao.

Roskilde, d. 24. ds.

Loriltlijchsilligtii.
Nu har Roskilde og Omegn haft

sin første Børnehjælpsdag. Forsøget
er gjort, og det er faldet over al
Maade, ja næsten uventet heldigt ud.
Vor gamle, adstadige By var vendt
paa den anden Ende, og vi tænker,
at den halvvejs skammer sig idag over
de mange gale og ungdommelige
Streger, den var med til igaar. Dog,
Skammen er overflødig; thi Formaalet
med al Hurlnmhej'et var godt, det
bedste, man kan tænke sig: at hjælpe
fattige og ulykkeligt stillede Børn vg
søge at hæve dem op til at faa de
samme Betingelser som de bedre stil-
lede til at blive nyttige Borgere i
Samsundet.

Dette var Formaalet, og Midlet
var fornøjeligt, hvad kan man saa
forlange mere.

Hvad Dagens pekuniære Resultat
er blevet, lader sig endnu ikke sige,
men de 8000 Kr. vil næppe forslaa.
De første hundrede Bøsser, der kom
ind, indeholdt ca. 2800 Kr., og der
var ialt henved halvsjette hundrede
Bøsser i Brug. Nu har vel de først
indkomne Bøsser forholdsvis indeholdt
mere Sølvmønt end de andre, der
blev baaret om paa Gaderne om
Eftermiddagen; da var Folk bleven
mere sparsommelige og brugte væsent-
ligst Kobber. Pien hertil kommer saa
alt, hvad der er spillet ind i þÿ ��P�r�i�n�-
sen", i Cirkus, paa Karussellen osv.,
det bliver ingen ringe Del. Vi vil
dog ikke indlade os paa Spekulationer
desangaacnde, men taalmodigt vente,
sil Optællingen er sluttet om nogle
Dage.

Og saa skal vi gaa over til at
give et Reserat af Festens sidste
Del.

Aabningshsjtidelighcden
sandt Sted Kl. 4®/«, da Vogntoget
havde endt sin Tur gennem Gaderne.

Festens Præsident, Borgmester
Hammerich, holdt her en kort
Aabningstale, som havde sølgende
Ordlyd:

Man har anmodet mig om med et
Par Ord at indlede vor Børnchjælps
fest idag, og jeg har med Glæde

overtaget dette Hverv, fordi jeg har
ment, at dette maatte være i Over-

ensstcmmelse med, hvad der forudsæt
tes ved Ordningen af en saadan Fest,
nemlig, at vi alle paa denne Dag
overfor en venlig Opfordring til at

yde Hjælp ikke undslaar os, men

gerne giver en Skærv til det fælles
gode Formaal.

Til det fælles gode For-
m a a l !

Hvad er da delte Formaal og er
det et godt Formaal?

Ja! Formaalet er jo at søge at

skaffe Hjælp til at frelse forladte og

forsømte Børn sra at lide legemlig
eller aandelig Røv vg at dette er et

godt Formaal, kan jo ikke bestrides.
Ogsaa hos os i vor By og dens

Omegn findes der jo sikkert saadanne
ulykkelige Børn, vg vel findes der
þÿ �heldigvis þÿ �Foreninger vg In
stitutioner, der søger at tage sig a

saadanne Børn, men disse Foreninger
og Institutioner har altid yderligere
Midler behov til at opretholde og
udvide deres Virksomhed.

At hjælpe til med at tilvejebringe
Midler hertil, det kan vi paa denne

Dag alle være med til.
Det er netop noget as det kønneste

ved BøruchjælpSdagcn, at medens der

til daglig Brug er faa faarc meget,
der splitter vg skiller o«, saa lægger
vi paa denne Dag Tankerne om alt,
hvad der ellers saaledes kan splitte
og dele vS, til Side sor samlede
vg i Enighed at hjælpe til at

støtte Bestræbelserne sor at skaffe bedre

Kaar sor de Børn, der ellers kunde
være udsatte sor som jniaa fortrykte
Stakler at gaa til Grunde i Rød vg

Ulykke.
Dg at arbejde herfor, del skal være

en Glæde sor o«. Derfor bliver

Dagen en Glædesdag vg Festen en

Smaabodernc
rundt om i Gaden og paa Torvene
kappedes alle om at friste Publikum
med forskellige lækre Sager. Bedst be-

søgt var vel nok Pandekagehuset, hvor
man fik serveret friskbagte Pandekager
med Syltetøj. þÿ ��B�o�n�d�e�s�t�u�e�n�"udfor
Bager Nielsens Butik havde næsten
ogsaa fuldt Hus hele Tiden. Og saa
var der de mange andre Boder, hvor
man kunde købe Postkort (deriblandt
nogle overordentlig smukke haandinaledc,
udført as Gartner Alsr. Petersen),
Lodsedler til den sorøvrigt ikke altfor
smukke Børnchjælpsplatte, Konfetti,
Tudehorn, Skralder osv., osv.

Livet Paa Gaderne

formede sig til et broget Virvar. Ter
var mange tusind 'Mennesker paa
Benene og i godt Humør var alle,
man mødte, ingen var utilfreds med

noget, alle var glade for at være med
til denne Fest, og især ingen as de
Landboere, vi talte med, fortrød, at
de var kommet til Byen paa denne
Dag.

Ud paa Aftenen var det næsten,
som om Folk var kørt trætte, men
delt gode Stemning varede dog, til
Fyrværkeriet lidt sør 11 blev af-
brændt.

Fyrværkeriet var pragtfuldt, Tivoli
gør det ikke bedre, naar vi endelig
skal anlægge vor store Naboby som
Maalestvk; der var Bomber, Granater
og fløjtende Sværmere, Straalcild og
Fontæner, kort sagt alt, hvad der

horer til et udmærket Fyiværkcri.
Da det sidste dundrende Kanonskud

jorkyndtc Fyrværkeriets og dermed

Børnchjælpsskstcns Asflutning, gik
Folk trælle hjem og lagde sig med
den Følelse as Tilfredshed, man altid

har. naar man har været med i

noget, som er sort til Ende uden

mindste Uheld eller Mislyd.

Notitser.
Endnu vcd man ikke, hvor meget.

Det tager Tid at tælle al den Smaa-
mønt, vg i Bureau el, hvor man paa
selve Dagen svedte Tran vg sad og
sultede as bare Travlhed med at bytte
Penge, fik man kun optalt 100 Bøs

Afsløringen af Folkethings
mand Nosleffs Mindesmærke
vil finde Sted paa Lyndby Kirke-
gaard Torsdag den 28. ds. Kl. 3

Eftermiddag. For de Bidragydere
til 'Mindesmærket eller Sølvkransen sra
Vælgerne, der ønsker at overvære Afslø-
ringen, er der Køretøjer tilRaadighed fra
Roskilde og Retur. De, som ønsker
at benytte disse, maa anmelde dette

senest Onsdag Estermiddag Kl. 5 hos
Hr. Købiit. E. Matthissen, Roskilde,
hvorfra Vognene asgaar Kl. 1.

Odc-Hastriip, 24. ds.

Et »hyggeligt Ridt. Medens

Gaardcjcr P. Hansens Karl her i

Byen var i Færd med at vande Heste,
blev pludselig, paa en eller anden
Maade, en af Hestene bange og løb i

rasende Fart ad Hjemmet til. Karten

prøvede paa at (springe as, men ind-

saa at det vilde være umuligt uden at

komme til Skade. Hesten satte i

Angsten to Gange over et to Alen højt
Staaltraadshegn, men idet den vilde

dreje ind igennem Porten, løb den
imod en Plov og jog det ene Haand-
tag 5 a 8 Tommer ind i Brystet.
Dyrlægen, der blev .tilkaldt, mente, at

Hesten nok kunde komme sig ester det

ftygtclige Saar; men den er, man
mener af Skrækken, bleven helt lam-

met i Bagbenene. Rytteren slap þÿ �

mærkeligt nok þÿ �med Skrækken!

Fra Hvalso skrives til c s den
23. Juni:

Hr. Redaktør:
I Anledning as Deres Notits i

Dagbladet idag om Postomdelingen i

Hvalsø til 1. Juli, knytter sig dertil
en Mindedag baade svr Beboerne og
Landposten. Den Dag er det nemlig
25 Aar siden, Byen fik direkte Om-

væring as deres Postsager, som i
Hvalso blev bragt dem sor første Gang
as Landpostbud H. P. Eriksen, der

nu vtl begynde igen den l. Juli. Han
har nemlig haft en anden Rute de

sidste 3 Aar, eller« har han bragt
Postsagerne omkring t Hvalso i 22

Aar, hvor han altsaa begynder igen
paa sin Jubilæumsdag. M-

Vi kan nævne endnu eu jubilerende
Landpost, nemlig Johan Peder-
s e n, Lejre. Men da der den 1ste
Jull for 25 Aar siden indsørtc« en

ny Ordning af Landpostvæsenet med
Ombæring til Beboerne, hvorved en
Del ny Landpostbude blev antaget, har
vi Grund til at tro, at mange flere
LaudpostbudeindensorBlavetSLæsefteds
kan holde 25 Aars Jubilæum !. Juli.
og beder dem venligst »icddelc os dette

snarest. Red.

Frederikssund, 24. ds.

Anerkendt Sygekasse. Der er
meddelt Lppesundby Sogn« Sygekasse
j Frederiksborg Amt offentlig Aner-
kendelse ester l. Juni 1805.

Ilaar þÿ ��f�J�o�l�i�t�i�k�r�n�"
klager siaakilk.

þÿ �oþÿ �

Medens flere af Hovedstadsbladene
omtaler Børnehjælpsfesten paa en

meget elskværdig Maade, bringer þÿ ��P�o�-
litiken" følgende as kjøbenhavns! Jnd-
bildsthed struttende Artikel:

Den udsendte Korrespondent fra Hoved
staden ankom til Roskilde ved 12 Tiden,
steg »d paa den tomme Perron og mod

toges af nogle med Bosser forsynede unge
Piger, som dog ikte forekom ham at være
en Flot. Han ænsede dem næppe, stont
det forekom Damerne at de ligefrem lavede

Trængsel.
Ten udsendte Korrespondent gik over

Hestetorvet og iagttog blaseret nogle Kaste
gynger, et Par Boder og en Danseestrade,
og saa gik han ned paa Hotel þÿ ��P�r�i�n�s�e�n�"
þÿ �Roskildes Hotel d Angleterre. Han sad
og blev melankolsk as Mangel paa Bogn-
rummel og Færdsel. Han sad og blev ve
modig ved at se paa de smaa, kummerlige
Huse med de primitive Guirlander.

Det forekom den udsendte Korrespondent,
at Roskilde ikke var staaet op endnu, og
saa gik han gennem den smukke Kloster
mart ned til Fjorden. Ternede laa det
beromte þÿ ��B�j�e�r�g�"og tog fig ud i Midsommer
solen med alle de smaa, hvide, flagsmykkede
Huse. Men Mennesker forekom kun ganske
sporadisk.

Bed 3 Tiden vendte Korrespondenten til

bage til Byen. Folk var begyndt at komme
ud fra Kjobenhavn og fra de omkring
liggende pandSbyer.

Festtoget var begyndt.
Det imponerede den udsendte Kjoben-

havner, som iagttog det sra þÿ ��P�r�i�n�s�e�n�"�s
Vinduer sammen med en Handelsagent og
en Apotheter.

Festtoget var en SlagS Blomster vg

tzaandværtertog. Der var smed-vogne og

Bagervvgne, Blikkenflagervogne og Snedker-

vogne, alle smukt udstyrede og pyntede þÿ �

men begribeligvis en lille Smule mindre
end de kjobenhavnske tzaandværkereS. For-
uden Haandværkerc var der Bonder i Ra

tionaldragter og unge, dlvmsterstroende
Damer og Herrer.

Der var virkelig Trængsel i Rigaden
Og der var Mennesker i alle Vinduer.

Den udsendte Korrespondent kom ikte as
med mange Penge, »hi de unge Piger i

Roskilde veg fly til Side svr ham þÿ �ikke

alene svr ham, men ogsaa sor de andre

udsendte Korrespondenter. De unge Piger
rystede kun med Bosser sor Folk de kendte
Det var et kon« Træk i de ung« Pigers
Karalter. Den udsendt« Korrespondent
salte sig paa Roskildes þÿ ��B�r�i�s�t�o�l�"- Jærn
banetafeen - og tænkte:

- Det er en henrivende lille By, den
Roskilde. Der er flet uigeu Skuespillere
eller Skuespillerinder, som samler ind. Og
Folk giver ikte for at snobbe sor Scenens

Bom, l»eu svr ikte at staa tilbage sor
Petersen paa Hjornet.

»a, og saa horte Korrespondenten
Maglekilde Petersen fortælle Historier med

grotesk v»»e, som det hedder i de intelli
gente Anmeldelser, og Digteren f«l
Breidal holde velvillig Konference paa
Hestetorvet. Konferencen drejede fig om
Roskilde, vg med aabent Blik sor de« hu
mvristifle talte Digteren om Wied og Bid

vg Roskilde Rejer.
Den udsendte Korrespondent tog tilbage

til Hovedstaden« Tummel glad vg lilsreds
over at have set den lille Bys naive og

smukke Fest. T»f-T»f.

En afskyelig
Massakre.

þÿ �oþÿ �

Et kosakkisk Angreb Paa et
Feltlasaret.

London, 21. Juni.
Daily Telegraph's Krigskorrespon-

dent i Mantschuriet telegraferer til sit
Blad:

En Afdeling Kosakker har foretaget
et as de raaeste og affkyeligste Loer
fald paa et japansk Feltlasaret, som
den nuvcrrende Krig hidtil har kunnet
opvise.

Kosakkerne, foni Lukkede ganske ufor
modet op, affyrede forst paa kort Af
stand flere Salver mod Lasarettet og
red derefter frem til Angreb med
dragne Sabler. Skont Lergerne og
det ovrige Losaretpersonale, ialt hen
ved 300 Mennesker, alle bar det þÿ ��r�o�d�e
Kors" Mærke og derfor var let ken
delige som lilhorende Ambulancen,
sprængte Kosakkerne los paa dem og
hugged« som vanvittige midt ind imel
lem Lasaretpersonalet, hvorved straks
mange Ronkombattanter dræbtes.

Nogle as Kosakkerne steg as deres
Heste og gik med fældede Bajonetter
los paa de værgeloie Sygeplejere.
Barbarerne borede bogstavelig Bajo
netten ind i Halsen paa disse Ulykke
lige, andre halshuggedes, og mange
fik paa den affkyeligste Maade Maven
sprættet op.

Ester at Kosakkerne havde afsluttet
dereS blodige Arbejde, stok de Ild paa
Lasaretmaterialet og paa Forraadcne
af Lægemidler og Instrumenter og
plyndrede sluttelig Soverummene.

Under Tilbagetoget medtog de 20

tragte Forholdene for hele Jylland,
finder mun fra forskellige 3ibrr flere
Tal, der dels ftaar i god indbyrdes
Samklang, dels stotter ovenstaaende
Opgørelser for de to Amter i Midt-
þÿ�j �Uand. Der findes i Jylland ialt
128,822 Jordbrugere, og hvad enten
vi regner, at der skal 100 Tdr, Laud
eller 3 Tdr. Hartkorn for at fremskaffe
en Indtægt af l lOO Kr.. bliver Re
fultatet omtrent det samme: ea.1W.OoO
falder under denne Grænse, og kun
ca. 10,000 eller >'/, pCt. as Jord-
besidderne naar op til hojere Indkom
ster end de paagældende Arbejdere.
Dg regner man, hvad der selvsolgelig
omtrent slaar til, at det er de ti, 118
Gaardmænd, der naar hojst op, kommer
man ogsaa her til det Resutat, at ikke
alene Husmændenk, men ogsaa henved
tte Fjerdedele af Halonens Gaardmænd
har under 1100 Kr. i gennemsnitlig
Aarsindtægt.

Ganske tilsvarende Resultat frem
kommer, jaasremt man bruger Antallet
af Koer og Svin som Udgangspunkt;
paa Gaarde med 100 Tdr. Ld. (UOO
Kr. om Aaretl holdes i Gennemsnit
10,8 Koer og 8,8 Svin, og en »ær
mere Undersogelse viser her. at af
Jyllands 103,017 Kobcscrtuinger er der
ca. 7500, der gaar over den ansorte
Grænse. - altsaa ogsaa lier omkring
de 7 pCt. storrc Besætninger, medens
det tilsvarende Tal for Svinebeiæl
ningcrncs Bedkommende gaar op i
10 vEt., idet ea. 8870 af Jyllands
100,118 Svinebesætninger er større
end de 8,8 Stkr . man gennemsnitlig
finder paa Ejendomme til omkring
1 100 Kr i aarlig Indlagt. I hvil
ket Udgangspunkt, jeg end har brugt,
snneS det altsaa som om 7 10 pCt.
af Jyllands Landbrugere har storre
Indlagt end de omtalte Slagteri
arbejdere-, d. v. f. omtrent en Tolvte
del.

Gaar man over til Derncs gode
Jorder, bliver Resultatet saa lidt for-
skelligt fra det, der viste sig i Jylland,
þÿ �af de 120,161 Landejendomme er
der omtrent 30,000, der har over de

tidligere navntc 18 Tdr. Land (1100
Kr i Aarsindtagt og med Hartkvr-
net som Grundlag for Beregningen
vilde det tilsvarende Tal blive ca.
27,300, þÿ �altsaa i begge Tilfalde
paa det varmeste en Fjerdedel af
samtlige Landbrugseicndomine, der
aarlig skulde give over 1100 Kr.
Da Grænsen for Hartkornets Bed-
kommende paa det narmeste er 1 Td.
5 Skpr.. er det ogsaa klart, at det
tun er rent undtagelsesvis, at en Hus
mand paa Derne naar op til samme
Indlagt som Slagteriarbejderne, og af
de 35,888 Gaardmand er der endnu
ca. 8400, der gennemgaaende har under
1100 Kr. om Aaret.
I store Hovedtrak snncs man alt-

saa at kunne flaa fast, at samtlige
vore jordbrugende Husmand, saavel
som tre Fjerdedele af Jnllands Gaard
mand og en Fjerdedel af Dcrnes, rent
økonomisk set er mindre heldigt stillede
end de omtalte Arbejdere: lad vare.
at de her navntc Tal ikke er helt
paalidelige, hvad de isolgc deres Op
rindelse ikke kan vare, saa staar det
dog urokkeligt fast, at de paagaldende
Slagteriarbejderes Aarsindtagt langt
overgaar, hvad den store Masse af
Jordbrugere er i Stand til at faa ud
as deres Bedrift.

De for Oerne fremdragne Resultater
findes iovrigt ogsaa fuldstandig be
kraftede, saafremt man som for tager
Koholdet eller Svineholdet som Ild-
gangspunkt, idet Gransen for delloO
Kr. i Aarsindtagt her falder en Tel
lavere end i Jylland: nemlig ved 5,8
Koer og 7,1 Svin. As Ocrnes
75,880 Kvbesatningcr er der ca. 22,200
eller 29 pEt., der overstiger den om-
talte Grænse, og med Hensyn til de
81,445 Svinebesatninger er der om-
trent 21 pCt., eller 19,000 Besat-
ninger, der naar hojere op end til de
7,1 Svin, der findes paa Ejendomme
til 1100 Kr. i aarlig Indlagt. Dg-
saa her viser det sig da, at i hvilket
Udgangspunkt, jeg end benytter, bliver
det imellem 21 og 28 pEt. af Dernes
Jordbrugere, der har storre Aarsind-
tagt end de omtalte Slagteriarbejdere ;
d. v. f. omtrent en Fjerdedel.
(Sluttes.) R. P. Jensen.

Læger som Fanger og antændte over-
alt den kinesiske Befolkning« Hytter.

l" ' L
Han, der gør Kapta,n« Tjeneste,

»avde anklaget en anden Premicrløjt-
nant for Jnsubordination. Den A»«
klagede har altid været flittig tit at
þÿ ��m�e�l�d�e�"Underordnede, naar de ikke
har været ærbødige nok overfor ham,
og der var nu al mulig Udsigt til,
at han selv kunde komme til at døje
den Skæbne, han har undt saa mange
andre.

Under Sagen oplystes det imidler -
tid, at Anklageren over for den An>
klagede havde brugt en injurierende
Udialelje. Dg saa fik Piben en an-
den Lyd. Saa blev det Prcmierløjt-
vanten med Kaptajn« Tjeneste, det kom
til at gaa ud over. Han sit som
nævnt þÿ ��2�0Dage".

Ten dømte Officer er en as Gar-
nisonens dygtigste og populæreste.
Hans Modpart er lad o? sige:
mindre populær.

Dplæseren Plermnnd. Det vil
maaske endnu erindres, at Dplæferen
B c r m u » d for et Par Maaneder
siden arresteredes, dels sor Mishand-
linq as et Barn, hvis Moder han le-
vedc sammen med, dels sord i han lod
ine egne Børn tigge og vokse op uden

por as Røgt og Pleje.
Sagen er nu sluttet, vg DverretS-

prokurator Jul. Lassen er is. Ratt.
beskikket som Aktor, Dverretssagsører
Nyholm som Defensor i Sagen.

Ester yvad der under Forhørene er
oplyst, staar Sagen meget slet for
Arrestanten.

11 lykkestil fælde. Forhenværende
Afbygger Hans Pedenen, Manderup
pr. Slangerup, er i Fredags kommet
ulnkkeligt as Dage ved Drukning.

Den Afdøde, der havde asstaaet Ejen-
dommen til sin Søn, var ene hjemme,
vg da Sønnen og de ør i ige Folk kom
hjem fra Marken for at spise Mid-
aftensmad, savnedes den Gamle. Efter
nogen TidS Søgen sandles han ifølge
Jsfjp. livlos i en til Stedet hørende
Tørvemose. Man formoder, at han
har villet henie Vand og derved har
saaet Dverbal an ce, og den Gamle, der
rar 8> Aar, har ikke formaaet at
relse sig ved egen Hjælp.

Ry Hojskole. I Søndags tog
Helge Hostrup og hans Hustru
þÿ �en Datter as Peter Bojsen þÿ �

Afsked med Ry Højskole, i det Hostrup
jo er bleven Chefredaktør sor þÿ ��J�y�d�s�k
Morgenblad". Han har nvk sor Re-
ren hverken solgt eller bortforpagtet
Ry Højskole, men kun antaget cand.
theol. Arne Møller som Be-
styrer.

Bolleoptojer paa Frederiks-
berg. Te mange løse Eksistenser,
der holder til i Kjøbenhavns Udkanter,
havde Fredag Asien ifølge þÿ ��R�a�t�t�.�"
arrangeret en hel Række St. Hansblus
i det yderste Frederiksberg. Brand-
væsenet var i Virksomhed i flere Ti-
mer sor at slukke Blussene, og ved
denne Lejlighed kom det i et Par
Tilfælde til D pløjer fra Bøllernes
Side. Værst gik det ude ved Dstte
Fasanvej, hvor Bøllerne havde samlet
en hel Del Sveller sammen og tændt
Ild i dem. Da Brandfolkene kom til
Stede, blev de modtagne med Sten-
kast, og nogle Betjente, som vilde
holde Mængden boite fra Baalet, blev
behandlede paa samme Maade. Det
lykkedes dog forholdsvis hurtig at faa
Ilden slukket, men Bøllerne havde i
Mellemtiden ladet deres Ddelæggelses-
lyst gaa ud over nogle nærliggende
Gartnerier, der led forskellig Molest.
Paa Hjemvejen fik det fra Frederiks-
berg Brandstation udsendte Sluknings-
tog nok at bestille. Ved Borups Alle
og paa Godthaabsvejen var der nem-
lig tændt Ild i nogle Skure, og baade
paa Lollandsvej og paa Lyøvej brændte
store Baal, som Brandfolkene ester
haandcn maattc flukke. Desuden be
mærkedes flere Steder uden for Frede
riksbergs Grænse Røgsøjler, som
antagelig ogsaa hidrørte fra lignende
þÿ ��S�t�.Hansblus".

Dmblæst Cirkus. Varieté Sel»
skabet, þÿ ��C�i�r�k�u�sHeinrich", som for
Tiden giver Forestillinger ved Faxe
Ladeplads, fik i Torsdags Aftes en
slem Forskrækkelse, idet Teltet blæste
om i den stærke Storm. Heldigvis
skete Uheldet før Forestillingens Be
gyndelse. Selskabets Medlemmer sad
netop i den mest idylliske Ro og nød
deres Aftensmad, medens Kaffekedlen
gemytlig snurrede; da ramlede det
liele sammen over Hovederne paa dem.
En for en tom de krybende frem af
Ruinerne; naar undtages en as Da-
merne, som havde saaet eu Bule i
Panden, havde is. Dstsj. Flkbl. ingen
as dem taget Skade. Teltet, der var
nyt, var flænget fra øverst til nederst,
og et Blæseinstrument var blevet flad
trykt. En behjærlet Rabo gav Sel
skabet Ly for Ratten.

Man vil pibe Albert Lunde
ud. Albert Lunde, der har vakt saa
stærkt et religiøst Røre i Kristiania
og Stockholm, ventes til Aarhus.
Skulde det ske, skriver þÿ ��D�e�m�o�k�r�a�t�e�n�"�,
skal han pibes ud.

Bladet skriver: þÿ ��D�e�thedder sig,
at Lunde først vil komme her tilJyl-
land. Skulde han vove sig til at
holde sine hellig indsvøbte antisociali
stiske Taler, da vil Aarhus Arbejdere
vist sorstaa at hilse Hr. Lunde."

En Kvinde tager Ordet paa
et Vælgermode Fvlkethingsmand
Hans Madsen holdt is. þÿ ��B�e�n�d�s�.Tid.
forleden Tag Vælgermøde i Lendum.
Stemningen var overvejende for
Vcnftrerefvrmpartiet, og da en a
Fædro Mændene, Bygmester Andersen
angreb Venstrcrefvrmpartiet, tog en
ung Kone fra Egnen Ordet vg ud-
talte sin Tislutning til HanS Mad
sen, medenS hun under stærk Tilslut
ning angreb Bygmester Andersen sor
hans Stilling til Fvrsvarssagen vg
Bøllerne.

ZlldilmlKnirflnitl. Glædesfest. Og derfor er der Solskin
vore Hjerter, saa at de varmes og

udvides ved Tanken om, at vi virker
et smukt og godt Formaals Tje-

neste.
Lad da denne Dag midt i Som-

mcrens skønneste Tid være indviet til
tælles Glæde vg lad den blive til en
and Festdag for oS; men idet jeg
lutter her, vil jeg gøre det med ester
god gammel Skik at opfordre til, at
vi alle i Forening raaber et Hurra,
der stal være Udtryk for et fælles
stiske om, at de, der har sat sig i
Spidsen sor at skabe en god
Børnehjælpsdag ogsaa her

Roskilde, og vi, der har samlet
os om dem, maa saa et godt og
nyttebringendc Resultat as dette Ar-
bejdc. Det ske! (Hurra!)

Derefter udbragtes fra Forsamlingen
kraftigt besvarede Hurraer sor Borg-
mesteren, sor Sagfører Petersen
og for Forfatteren af den afsungne
Sang, Kommunelærer Larsen.

Dermed var Aabningshøjtidelighcden
forbi, og paa de forskellige Steder be
gyndte nu de mange Forlystelser, der
i Løbet af Eftermiddagen bragte Stem
niiigen saa højt op, som det vistnok
ikke tidligere er set i Rostilde.

Paa Estraderne
begyndte Forestillingerne Kl. 5, og
dei gik Slag i Slag med forskellig
Underholdning et Par Timer. Der
var af Sport et udmærket Bryderhold
og et fortrinligt Gymnastikhold og
þÿ �ogsaa en Slags Sport þÿ �Maste-
klatring as Drenge. Maglekilde-Peter-sen fortalte under stor Jubel nogle as
sine bedste Historier, og Lurblæsmngen
samlede et stort og begejstret Publi-
kum, som lob sig gennemrisle as de
mægtige Toner, der udgik sra de for-
historiske Instrumenter.

I Cirkus þÿ ��R�i�r�e�w�e�s�"
begyndte Forestillingerne ved 5'/,-
Tiden og fortsattes saa Slag i Slag
uden Afbrydelse til over 10. Man
morede sig udmærket derinde, og af
en Dilettantcirkus var det ogsaa fuldt
ud anerkendelsesværdigt, hvad der
præsteredes. En overordentlig balance-
dygtig þÿ�L�i�n�e�d�a�n�s�e�r ��i�n�d�e�"�,to højst grin-
agttge Klowner og den forbavsende
Hestedressur kappedes her om Prisen.
Saa var der desuden en Bjørnetæm
mer med en usædvanlig velafrettet
þÿ ��B�j�ø�r�n�"�,som næsten syntes udstyret
med menneskelig Tænkeevne, hvad den
maaske ogsaa var. Og der var mange
andre udmærkede Ting, men Tiden
tillader os ikke at opholde os altfor
længe paa ét Sted, naar vi skal have
det hele at se, og vi begiver os da
hen til

þÿ ��P�r�i�n�s�e�n�"�.
Forestillingerne paa Hotel þÿ ��P�r�i�n�-

sen" var þÿ �uden Fortrydelse og For-
klejnelse for de andre þÿ �det bedste,
der blev budt af Underholdning paa
Børnehjælpsdagen. Programmet var
righoldigt, afvekslende og gennemførtes
efter en Snor.

Først spilledes et Par Småstykker
as en anonym Forfatter, þÿ ��E�nMiddag
i Roskilde" og þÿ ��D�e�s�p�e�r�a�t�eMidler",
det var et Par smaa kvikke Stykker
med en virkningsfuld Point, og da
Stykkerne, godt udførte som de blev,
gjorde stor Lykke, begaar vi sikkert
ingen Forbrydelse ved at sige, at For-
satteren var ingen ringere end Hr.
Thorning selv.

Derpaa fulgte et Sangnumer, hvori
en ung Mand her fra Byen lod høre
en særdeles habil Basstemme.

Og saa var der Dansen. Den
gjorde stormende Lykke, baade den
sicilianske Tarantelle, danset as 8 unge
Damer, og den skotske Nationaldans,
danset af 2 Børn. Der var fuldt
Hus til yver Forestilling, og der ind-
spilledes i Aftenens Løb alene her
ca. 400 Kr.

Den i enhver Henseende overmade
vellykkede Forestilling i þÿ ��P�r�i�n�s�e�n�"har
givet Brutto 390 Kr.

Cirkus þÿ ��N�i�r�e�w�e�s�"indspillede ved
ine 9 Forestillinger 8þÿ �700 Kr.

Lirekassemanden lProppeskærer
Nielsen) afleverede 1 7 fyldte Bøs-
er, men da havde han ogsaa drejet

Lirekassen i 10 samfulde Timer og
var dødtræt«

En anden þÿ ��L�i�r�e�m�a�n�d�"iHr.
Meyer) havde saaet fyldt 1 2
Bøsser.

Lidt mageligere havde Vognmand
Møller det, der var Kusk for
þÿ ��M�a�j�t�r�æ�e�t�"�.Han sad paa Bukken i
Skjorteærmer med Piben i Munden
og tog den med Ro, men ikke desto
mindre forstod han at køre.Penge ind.
I Stadepenge sra Restauratører vg

Karussellen var forud indbetalt 900
Kr. Det bliver alff'ammcn til Penge.

Men Publikum var ogsaa villigt
til at give, ikke mindst den Masse
Landboere her var mødt. Et mildt Blik
ra þÿ ��B�ø�s�s�e�d�a�m�e�r�n�e�"og en lille Raslen

blev i Reglen besvaret med et Greb i
Lommen. Ter fortaltes om en fattig
Mand fra Landet, at han havde
vekslet en stor Sølvslilling i Smaa-
mønt, det gik jo til Børn, der var
daarligere stillet end hans egne, og
kere saadanne Eksempler er sortalt.

Majridtet, der vistnok var tro gen-
givet i alle Enkeltheder, vakte velsor-
tjent og almindelig Beundring. Bru-
den, en Datter af Gdr. Hans Jørgen-
sen, Jyllinge, vg Brutvmmen, en
Søn as Gdr. Carl Jørgensen, Redre
Værebro Mølle, sad saa adstadige,
som det sig hør vg bør for et saadaist
Par i Festskrud, medens muntre Piger
og Karleþÿ �d- sidste til Hest, Pigerne til
Vogns þÿ �leende og passiarende fulgte
ester.

Rede i Cirkus vandt þÿ ��D�a�m�e�n�"�,
der gik paa Line, velfortjent Bifald.
þÿ ��H�u�n�"gjorde sine Sager brillant.

þÿ ��D�a�g�m�a�rHansen" kom knap saa
vel fra sit. Den lille, søde þÿ ��C�i�r�k�u�s�-
hest" var døv for hendes þÿ ��H�o�p�l�a�!
Hopla!", men derimod vældig lydhør
sor hvert Kæleord fra Publikum;
þÿ ��D�a�g�m�a�r�"trak den forgæves i
Pandelokken, det hjalp ikke. Saa
forsøgte þÿ ��h�u�n�"sig som Cirkusrytterske
med det Resultat, at hun straks slog
en vældig Kuldbøtte ned as Hesten.
Hendes store Hat afparerede Stødet,
saa hun kom vel sra sin Luftrejse.
Men Publikum lønnede hendes Præ-
stationer med en vældig Lattersalve.

Ja, saadan kunde man blive ved
at nævne Morsomheder og Enkeltheder
sra denne fornøjelige Tag, der i høj
Grad tjener dem til ?Ere, som har
lagt sig i Selen med Arbejdet.

Endnu skal vi dog nævne Lurerne.
Disse gamle, prægtige Instrumenter,
der skriver sig fta for over 2000 Aar
tilbage, vidner højt om Oldtidens
store Kunstfærdighed, baade i al forme
Instrumentet og afpasse Tonerne.
Fundet af de gamle Lurer, hvorefter
disse er tro Kopier, viser, at de var
afpasset to og to i Toner, der svarede
til hinanden.



De danske
Borup, d«» 34. b.

Ildebrand. Jmorges ved 5-

Tiden opstod der Ild i et Baron
Wedell-Reergaard. Svenstrup, t'lhr"
rende Hus i Grønholt. Huset, der

r>ar sorsitret i Landbygningcrnrs al«.

Brandforsikring sor I6'"> Kr., »ed-

brcendtc tit Granden i Løbet as en

Timcslid. Det meste af Indboet red

dede. Huset wir beboet as en enlig
Kvinde, der imorgcs vattedes, ved at

Sovevarelset var snldt »>ed tl' ">e«

dun Kar ilte Anelse om. hvorledes
Ilden er opstaae«.

Rr. l þÿ�5�0 ��6�3»>,.
þÿ �S 58-64 nk.
þÿ �8 56 - 68 nh.

SeksfiderS:
Jlr. | 56 68 hIi._ 8 66þÿ �68 nh.

Tungt :
Sir. I 58 - 64 hIi.
þÿ �8 þÿ�6�7 ��8�1hIi.

Eekunda : þÿ�5�0 �68 -li.

uh.

Hh.

Hh.
nh.
A»».

Priseene gælder for Torsdag oa indtil
Kredag Middag «>. 8. Tendensen sor hele
U«<»

Londons Florskemarked.
London, 83. Juni.

<R. H. Thompson & so. ii« Heywood A
Son ved SI. ».>. Pi noterer idu« sol«ende
Priser sor Bacon sro dunste Rndelsflagterier:
Rr. I stzeal'Ie 64 -li. Sir. I fixes 68 »I,.
Sr. 2 þÿ �64 nh. Sir. 8 þÿ �62 »h.
Rr. 3 - _62 jJh.

sor enhver at paakalde Foreningen«
Assistance.

Indmeldelser modtages as enhver as
v» Undertegnede'. Det aarlige Med-
lemskontingent er mindst 2 Kr.

Foreningen begyndte sin Virksomhed
den I. Marts og har i de svrlobne
3 Maaneder modtaget Anmodning om
Hjælp i 125 Tilfælde. Kontoret.
Læss'oeSgade 8 A., Stuen, er daglig
aabent fra Kl. l þÿ�I �1. Teiefon 16728.

Bestyrelsen:
Dr. MuuS,

Roskilde
KomM-SMall

ajholder den sædvanlige aarlige Gene-

ralsvrsamlin Onsdagen den 3um
d. A., Formiddag Kl. ll, i Asylets
Lokale paa Fonden« Bro, hvortil
Medlemmerne indbyde«.

Bestyrelsen sor Bprneasylet, d. 24.

Juni IQQ5.

hWdttdWI>dsf0ltIlill>t»

A Statsbaner.
Indskr»nkede Lasse-

frister.
Paa Grund af den usædvanlig

store Godstrafik paa Btatsbanerne
og den deraf følgende Vognknap-
hed bliver i Medfør af GodBregle
mentets 8 6 og 16, jfr. Lov af
24 April 1896 ij 34, fra og med

I den 28. ds. og indtil videre
Lassnings- og Afhent-

ningsfristerne for Gods i
hele Vognladninger indskræn-
ket til 6 Dagtimer for smaa Vogn-
ladninger og 9 Dagtimer for store
Vognladninger.

Indskrænkningen gælder dog
ikke for Afsendere og Modtagere,
der underrettes pr. Post eller som
bor over 8 Kilometer fra Statio-
nen, ejheller for Læsning og Af-
hentning af Vognladninger paa
20,0o0 kg. eller derover eller for
Afhentning af Toldgods eller af
to eller flere samtidig indtræffende
Vognladninger til »amme Adressat.

Nærmere Underretning faas paa
Stationerne.

Kjobenhavn, den 23. Juni 1905.
Generaldirektionen.

Juridisk Kontor
for K» og ni,

Sct. OlSgade Rr. 17, 1 Sal, Roskilde
anbefaler sig med Udfærdigelse af alle
Slags juridiske Dokumenter, Ansog
muger, Kob og Salg af Ejendomme,
Inkassationer, PrioritetslaanS For-
skaffede as ossrntlige, uopsigelige Mid-
ler a 4 pEt. p. ». og Erhvervelse as
Næringsbevis. Billigt Salær. Enhver
Foresporgsel besvares gratis.

C. F. Sorensen,
(2) Auktionsholder.

Kodækkener,
Muleposer,

Sække,
Sækkedrejl

og

Amagertorv 10.
Formand.

Fru Phcinka Hansen,
Formand sor Syerflernes Fagforening.

Z jørnegad« 5.
Næstformand.

Papirhandler Ad. Pevison,
Købmagergade 50.

Kasserer.
MadS Lind,
Badstuestræde 13.

Sekretær.

Pastor Pirkedal,
Stampesgade 5.

Pastor (£hr. t«ad,
Sølvgade 20.

Politiinspektør t«ol>,
Blegdamsvej 10.

FolkethinaSm.
Jensen-Sonderup,

for fiuølk og COrarøn
afholder Fejt i H-rt h - d a l e n
Søndag den 1 Juli til Fordel
for Sygekassen, hvortil alle indbydes.

Festen aabne« Kl. 4 med Kanon-
skud. Kl. 4'/, Taler as H-jskolesvr-
stander K. R ø n n e. Stevns, og Fru
Birgitte Berg Rielsen, Kjobenhavn.

Forskellige Forlystelser forefindes.
Festpladsen oplyse« med kulørte Lam
per. Dansen begynder Kl. 6 og be
tale« med 1 Kr. for Herrer 50 Ore
sor Damer.

Indgang til Festpladsen betale« med
35 Ore for Voksne 1 5 Ore sor Born.

Festtegn bæres synligt.
Pestyrelsen.

5 Kvier,
som snart skal kælve, er til Salg eller
Bytte. - Samme Sted er gode
Pattegrise til Salg.

Gnid Riels Pedersen,
Allcslcv.

trrdmiisslinil
Andkls-Fnintllnglm.

Bi noterer denne Uge for
Slagterisvin:

44. 4.4, 42 sigt. Vægt þÿ�1�1�5 �150 Pd.
Seer:

Fine. fede Soer, pr. Pd. levende, 21
Ore.

R. Voldgade 24.

Fru Thyra Marstraud,
«l. K A.

SttDttrfflrkninjs

Sejldug.
Bedste Kvaliteter,

billigste Priser

hos

P Vctt h Wessel.
Leverander til Varelotteriet.iick EftkllktiilWtl.

(R. B.)

Rjøbenhavn, b. -i. 63.

Gadekampene i Pod;. London.
24. Juni. Til Reuters Bureau telegra-
feres sta Lod; idag : Idag Harder i Lod,
sundet frygtelige Gadetampe Sted. Be

foltningkn duggede om Morgenen Barn-

taber i Gaderne og kastede Bomber
ind mellem Teltene i Tropperne« Lejr.
2" Soldater blev drabt eller saarede.
Kl. I I Formiddag standsede Arbejdet

paa Fabrikerne. og »middelbart der-

ester gik Soldaterne over til Angreb
paa Mængden og fyrede den ene

Salve efter den anden. Mcrngden
svarede med Revolverskud ; fra Vinduer
og Tage blev der hcrldt Vitriol ned
over Hovederne paa Soldaterne. Kam-
pen vedvarede hele Tagen, og man

anslaar Antallet af Saarede og drcrbte
til ca. 2000. Hele Ratten igennem
fortsatte« Skydningen. Soldaterne

skod enhver, der viste sig paa Gaden.

Mange Tode og Saarede ligger endnu
i Gaderne.

FredSudsigternc. Berlin, 24.

Juni. Til þÿ ��B�e�r�t�.Tagebl." telegra
feres sta Rew 2jork : Fra Washing
ton meddele«, at Præsident Rovse
velts Forsog paa at bevæge C z a -
ren til at anmode om Vaabenstil-
stand, er ikke lykkedes.

Falkoiv'rgaardsvej 15.

Frf. Tagmar Moller,
Holmens Kanal 36.

FodselSmcdhjælperske
Hanne Pedersen,

Gothersgade 62.

Pestyrer Falck RaSmuSsen,
Fortunstræde 4.

Fru ProseSsorinde Roseutahl,
Større Farimagsgade 15.

Fru Wilkens,
Tronningensvej 28.

En Mængde bekendte Mænd og

Kvinder har tiltraadt ovenstaaendc, bl. a.

Herredsfoged Kampmann, Roskilde.

2den Hovedkreds
afholder Kap- og Præmieftydning
Spndag den 2. Juli ved Haudrup.
Kl. 4'/, Fest i Hr. Kroejer A. Chri-
stensens Have ved Haudrup St.
Oplæsning af Hr. Skuespiller cnncl.
phil. Bernt Jensen og Frue.
Derefter Præmieuddeling og Pal.

Pestyrelsen.
Vi Tamenhr med Kæde jmrk.

i Kassen K. K I.) er tabt Borne
hjælpsdagen i Roskilde.

Bedes afleveret hoS Træstomand
A. Jensen, Veddelev.

Flag
og

Tcekkeror.
150 Traver Tækkervr pustes kpbt.

Billet, nirk þÿ ��3�6�5�5�"�,med Opgivelse
as Pris bedes indlagt paa dette Blads
Kontor.

Overproduktion,

llosbildr
Mk SninrWm

notarer for koininrnde Ug?:
Andrlssvin : 45, l4, 43 Ore.
Soer indtil 20 Ore.

Vimpler
i alle Størrelser <> Længder

l'uas liilligst
hos

Grirs lil Falg.
Ea. 6 Tdr. 2b. Enggræs til Hosloet

er til Salg paa Birkelund pr. Hede-
husene.

tiollurk Mklslloglm.
l.fil. 2. kl. 3. Kl. 120þÿ �155 Pd.

44 43 42 Ore, flagtet Vægt.
Soer indtil 30 Ore slagtet Vægt.
Mildinger 32 þÿ �Kodvægt.
Qrner 3o þÿ � þÿ �

Polsekoer og Spcrdkalve betales
med hoje Priser,

li þÿ�- ��i�,l Vi beregner kun 3 /0
Ittuln . Svind fra varm til kold
Vægt og afskærer hverken Tunge,
Hale, Halskod eller lignende
for Vejningen.

Vi Undertegnede tillader os herved
at henvende os til Offentligheden med
Bon om Stptte sor den af oS stiftede

ca 'la Pris, 5 Kr. 85 0.,
portofri Forsendelse efter eget

Valg.
9 Al. graat Klæde til en Damekjole
6 Al. sort Cheviot til en Dame-

nederdel.
2 Al. naalestribet Stof til Herre-

benklæder.
1 meleret, 2'/« Al. langt, 2 Al.

br., Sovetæppe.
I graamel.. l"

4 i U helulds Dame
Schavl.
Skriv Adressen paa et Brevkort,

og hvad De ensker tilsendt.

Ludvig Ostermann.
Leverander., til Varelotteriet. Torv

kan saaS paa Hans Albrechtsens Atose
ved Brordrup By a 50 Ore pr. Td.
Ingen behover at henvende sig lil
Gaarden, da jeg træffes paa Mosen
hver Tag. Karl Petersen.BornehjælpS

platten
er vunden paa solgende Ruinre: 40
þÿ �111 þÿ�-�1�6�0 �þÿ�1�0�6 �þÿ�1�7�0 �þÿ�1�7�3 �224
þÿ ��2�2�5�-þÿ�2�2�6 ��2�3�0 ��2�3�7 ��2�4�6 ��2�5�9
þÿ ��3�2�9 ��3�6�6 ��3�6�7 ��4�0�1 ��4�0�6 ��4�2�0
þÿ ��5�0�9�.Platten udleveres paa Borne-
Hjælps-Bureauet, Hersegade 4, mod

Forevisnings as Lodsedlen.

Eksprcsvaskeriet
Hestetorvet ?ir. 7

anbefaler sig med alt til Faget hen
horende. Reparationer foretages.
TaabSkjoler udlejes, (»lever an-

tages.
Oline Hansen. Xerre- Uldspinderiet &

Klædevæveriet

Prædikanter.
?

Spndag den 25de Juni.

Roskilde Tomkirke.
Hojmesse Kl. 10: Hr. Provst

Heiberg.
Skriftemaal Kl. 9'/,.
Indtegning sker paa Klotkerkontoret

Skomagergade >7, 1. Sal.
Aftensang Kl. 2: Hr. Domprovst

B o n d o.

Por Frue Kirke.
Hojmesse Kl. 10: Hr. Pastor

Smith.
St. Jorgensbjærg Kirke.

Aftensang Kl. 2: Hr. Pastor
Smith.

Egtved St.

þÿ ��J�e�gsiger
dig. min Ven.
det elegante-
ste og billig
ste Fodtoj

faar man i Roskilde hos Skomager
Due.

SKAHblMAVIEH-
þÿ ��l�o�t�r�n�i�n�gtil fiifflp

for Auktion. Katte
Storste Udvalg-

Billigste Priser.
Alle Farver og Facons

Specialiteter s
Blod Hat - let og elegant

OfliaiK/i uHie .
neste Direkte

Forbindelse
med

n EW YORK

Kl. 12 Hiddag Lerdag d. 1. Juli
fstk. bortsælges ved Auktion paa
Spritfabrikken heri Staden brugte
Bygningsmaterialer, saasom :

Bjælker, Spær, Lægter, Brædder,
Dere, Vinduer, Brænderos, Krybbe-
sten, Kobindsler, m. m. m.

6 Ugers Kredit. Incassator:
Politifuldmægtig Schultz, Hoskilde.

Roskilde Byfogedk. 24. Juni 1905.
K. Hammerich.

ulykkelig stillede Mre".
Te nu altfor hnppige Barnemord

og den hoje Todelighcdsprocent, særlig
for Plcjeborn under l Aar, viser med

fprgelig Tydelighed, hvor elendigt de
Modrc er stillede, son, ikke for og ester
Fodslen bistaas af Familie, Venner
eller egne rigelige Pengemidler.
I svangerskabets sidste Uger, hvor

Arbejdsdygtigheden er stærkt nedsat
eller ganske ophævet, er Moderen uden
nogen som helst blotte i vort þÿ ��a�m
fund. Hun staar efter Fodslen fuld-
ftændig blottet sor Silbsistensmidler.
I mange Tilfælde er hun de ftttste 4

Uger ved Loven afskaaret fra at sor-
tjene sit Underhold, da hun ikke paa
denne Tid maa arbejde paa Fabriker
og i Værksteder; selv i de Tilfælde,
hvor hun kan saa Arbejde, udbetales
hendes Lon forst efter nogen Tids
Forlob, medens hendes Udbetalinger
for Barnet eller til Anskaffelse as de
nodvendigste Klædningsstykker maa ske
straks. Det lovbefalede Tilskud fra
Faderen kan hun som Regel tidligst
vente, naar Barnet er '/, Aar gl. I
Barnets første Lcveaar kan Moderen
kun undtagelsesvis opnaa at blive
sammen med sit Barn i private Hjem
eller Tjenester, og vil hun sætte det i
Pleje, er hun ret hjælpelos, da den
private Velgorenhed i Børnehjem og
Plejehjemssorcninger i Almindelighed
har Vanskelighed ved at finde passende
Anbringelse af spæde Børn under 1
Aar.

Foreningen vil, uden i mindste
Maade at svække Ansvarsfølelsen hos
Forældrene og andre Vedkommende
og med Fastholden i videst mulige
Omfang af Princippet: Hjaelp til
Selvhjælp, gore sig til Opgave at

bistaa faadanne Kvinder paa den
Maade, som Omstændighederne i hvert
enkelt Tilfælde træver. Ten vil foge
tilvejebragt et tilstrakkeligt Antal paa
lidelige Opholdssteder for frugtsomme
lige Kvinder og Modre med spæde
Børn. Den vil, hvor Moderens For-
bliven hos Barnet er udelukket, hjælpe
Moderen ved at forge for Barnets
forsvarlige Pleje det forske Aar. Den
vil bistaa hende til at faa hendes
juridiske Ret mod Faderen gjort gæl-
dende i dens fuldeste Omfang. Den
vil ved at oprette et for alle aabent
Kontor, hvorsta Arbejdet ledes, cen-
tralisere Virksomheden og gore det let
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fnd renen (JtftmMFS

Oscar II afgaar den 28. Juni.
Hellig Ola« afgaar d 12. Juli.

Indtegning finder Sted ved Pas-
sager Afdelingen, Kongens
Nytorv, Kbhvn. K., og boe
Auktionsholder Sorensen, Sct.

Olsgade 17, Roskilde, Skræder
mester Frederiksen, Tollosi'.

Kr. 1.85.
Stiv Hat þÿ �nyeste FaconHandelstidende.

Kornmarkedet.
Rjøbenhavn. 84. Juni

btobe. þÿ�1�3�0 ��1�3�2Pd.S,
Sug, 124-128 Pd.S,
8-rd. Byg, þÿ�1�1�8 ��1�1�5Pd.?,
8-rd. Byg, 114þÿ �118 Pd.3,
Havre. þÿ�8�8 �»4 Pd.3,

þÿ�8�3�5 ��6�4�0fS.
655þÿ �570 þÿ �

565þÿ �675 þÿ �
550þÿ �665 þÿ �

Majs, amerikansk.

a

505 þÿ �

D- danske Tampmoller
noterer d. 84. Juni:

Flormel »50. Siugstgtemel 7io. Halv-
stgtet Rugmel 745. Sro,t Rugmel til inden-

land? Forbrug 685. Groft Rugmel til
Udførsel 685. Grove Hvedetlid 400. Fin«
HvedeNld 450. Hvedestramel 575. Grov«
RngNid 525. Fin- Rugklid 475. Rugftrø-
mel þÿ �. »lt pr. 100 Pd . et-tl. Sætte, i

?arre Partier, leveret frit om Bord eller
paa Kjøbenhavns Banegaard.

Kjobenhavus Flæskepriser.
tKommisfionærkoreniiigen af 1. Junt 1S»7

ned R. v.). lljøbenhavn, 24. Juni.
St. Grise, prima 4 þÿ�! �44 tir. pr. 100 Pd.
þÿ �þÿ �sekunda, 36þÿ �41 tir. þÿ �

þÿ �Søer, gode, 24þÿ �87 llr.

Andelsslagteriernes Flæskesalg,
Nørregade 6, noterer 24. Juni:
Slagtede Svin 38þÿ �44 tir. pr. 100 Pund.
þÿ �Saer 25þÿ �28

2. Johannesens Svineslagteri
ved R. B. tljobenhavn, den 24. Juni.

Priserne for prima levende Svin er for
. iceste Uge:

Fra þÿ�1�1�5 ��1�5�0Pd.. fl. Vægt:
Ekstra 46 Kr. pr. 100 Pd.
1. Kl. 44 þÿ �þÿ �

2. Kl. 43 þÿ �þÿ �

s. Kl. 42 þÿ �þÿ �

lZra þÿ�l�v�0 �114 Pd. fl. Vægt:
86 Kr. pr. 100 Pd.

'Fra þÿ�1�5�1 ��2�0�0Pd.. fl. Vægt:
38 Kr. pr. 100 Pd.

Prima levende Søer, fl. Vægt:
26 Kr pr. 100 Pd. med boved og Fadder.

Iydik-syuske AndelS-Svine
ftagterierS FælleSnotering.

(Rndelsflagteriernes Fæieskontor ved R.

«.). Hjørring, 23. Juni.
Ekstra 1. Kl. 8. Kl 3. Kl.

43 41 40 3»

Vægtgrænse 120þÿ �150 Pund.
Roskilde T-rv-Priser.

Ten 24. ds.

'Snur (1 a 2 Pd.s Vægtes
Do. <i Batter)

2Eg pr. Snes
Oksekød pr. Pd.
Kalvekød þÿ �

Lammekød þÿ �

Flæ? -
»Ender pr. Par (flagtet)
SEllinger þÿ �
Gæs pr. Pd.
Høns, flagtede, Stt.
Kyllinger, pr. Par
Kartofler, pr. Td.
»sparges pr. Pd.
Sth Kartofler pr. Stp.
iSranærter þÿ �

Jordbær pr. Pd.
4 Ugers Grise

»5 fl>.
»0 -

25 a 110 þÿ �
50 þÿ �

20 a
85 a

35 a

a

40 a
66 a
40 a

50 þÿ �
75 þÿ �
60 -

125 a 17
150 a 175
350 a 450. o . þÿ �
þÿ �a 400 þÿ �

þÿ �a 400 þÿ �

þÿ �a 75 þÿ �
800 0 200 þÿ �

1000 a 1300 þÿ �

Perlins Kødmarked.
(Ritz. Bur.). Berlin, 84. Juni.
Ku gri -Priserne sor Nød i Berlins Cen-

Iral-Markedshalle notere? idag saaledes af
MiartedZhalle-Tireftionen :

Ctt þÿ�5�8 ��6�5_ !4ekød, prima
Tanfle Buller þÿ �
llalvekød. prima þÿ�8�1 ��8�5
Lammelød, prima þÿ�6�5 ��7�0
Flæff 88þÿ �67

yit Rart pr. 100 Pund.

Snedkerlærling
antages straks eller senere.

Brodrene B. Hansen,
Ringstedgade 7,

Dygtige og ædruelige

Kr. 1,85.
Engelske stive og blode
Hatte med Silkefoer.

Skotsjs-Basareii,
Algade 5, lige ved Raadhustoivet.

Vore bekendte

StllkNiltMlltt.
Uirdlrmmtt i ø>fliftrrnf6

Slorralhbrforlihrina
i Snoldtlev, Sn. Hastrup og Omegn
indbyde! til et Mode paa Andel?
mejeriet þÿ ��A�l�l�e�r�s�h�p�j�"Lord. d. 1. Juli
Eftm. Kl. 6 for at foretage Valg af
en Repræsentant.

Ostergaard, Vindinge. 24. Juni 1 905.
P. Rielsen,

Bestyrelsesmedl. sor KjobenhavnS Amt.

Kr. 3,00.
Nyheder i Straahatte fra

lllurftirnhr,
som er vant tit Landarbejde, kan straks
saa godt. nyt Arbejde hos Murmester
Jorgensen, Vallekilde pr. Hprve
St. Akkord og hoj Daglon

Kr. 1,00.
Kasketter og Sportshuer
i elegante Dessins fra

Sommerjakker
til Kr. 2,50 er nu atter paa
Lager.45 Øre.

Skandinavisk
Beklædnings-

Magasin.
Husk Algade 3.

Skandinavist!
Bdilædnings-jtiagasin,

Algade 3.

Undertegnede anbefaler sig til de
ærede Mestre og Grundejere med Repa-
ration og Smoring fra i Ore og
Tækning fra 30 Ore pr. HI -Alen med

Tillæg af Materialer.
KB. Vogt dem sor Fuskere i Faget,

sor de træder Huller i Taget.
R. A. Petersen,

Tomrer og Paptækkcr.
Pille stsronnegadc :t.

TsMttsvtNd | Ringede Strømper,
Skørterkan straks saa Arbejde hos

Tpmrcr H. JonaSsen,
ogThorkrldstrup, Roskilde.

<5n (?lev antages straks.
Systuen, Algade 44, ti. S.Entreprise.

Arbejdet ved den nye Skole i Bo
nip udbydeS herved i Entreprise i
Henhold til de hos Læreren fremlagte
Tegninger, Beskrivelse og Konditioner.
Tilbudene maa indgive« skriftligt og
være SogncraadetS Formand ihænde
senest Lordag den l. Juli d. A.

Porup-KimmerSlev
Sogneraad.

I Anledning af Fredericiastaget 6.
Juli 1349 afholder Paabcnbrod-
rene og ForsvarSbrodrene for
Kildebrondc og Qmcgn

Reform-
benklæder

i

storste Udvalg.
Billigste Priser.

En flink Pige
kan til I. Juli eller August saa Plads
ved Ryborg.

Billet, mrk. þÿ ��3�6�4�6�"�,bedes indlagt
paa dette Blads Kontor.

MrWwNrnn.
Fortrinlige 3 Mdrs. Aorkfhire

Orner af ren Race kan saas paa det
anerkendte Avlscenter hos:

Gaardejer K. Hendriksen, OnSved.
Bestillingers modtages af Ejeren

samt paa
Frederikssund

AudelS-Svinestagteri.

En pgtt Smriiffefnii
kan srraks saa Arbejde hos Smed R.
P. Andersen, Særlpse pr. Lejre.

Samme Sted kan til 1. November
en Treng antages i Lære.

Vett & Wessel,
Leverandør til Varelotteriet.

Zme- og krisen paa Kokesstor offentlig Fest En Mand,_ _ _ I P 4.1V t.Akl. f . II CiH rt si V I llS.7 t l

paa Kildebrondc Kro Sondagen
den 2. Juli d. A. Modetid paa
Kroen Kl. 3. Udflugt til Gjeddesdals
Skov. Asmarjch sta Kroen Kl. 3'/,
med Faner og Musik ril Skoven, hvor
der synges as Kildebrpnde Sangfor-
ening. Musik og Taler vil blive
holdt i Skoven. Festen fortsættes der
efter med Bal vin Aftenen paa Kilde
brpnde Kro, hvortil alle indhydes ven
ligst.

Entréen som sædvanlig.
Bestyrelserne

som vil hoste, kan faa Plads i Hosten
ved at henvende sig til

Mogens Q>icn,
Kornerup.

Hefte tilsalg.
Et Par gode, velparrede. rodskim-

lede Vallakker, fejlfrie, ca. 11 Rut.,
6 og ? Aar. staar tilsalg eller Bytte
med et Par unge Hopper hos
<ad fattOl k3- Bertelsen,

Lynggaarden pr. Regstrup.

a fra Roskilde Gasværk er
fra og med d. 13. ds. 1904 fast-
sat saaledes:
Knuste Kokes,

maalte efter
Knusningen l Kr. 85 0. pr. Td.

Hele Kokes 1 þÿ �65 þÿ �þÿ �

For Kørsel og Indbæring be-
tales 15 Øre pr. Td.

Roskilde Gasværksudvalg, d. 12.
December 1904.

Wer! (Cijclrr!
Ved et fordelagtigt Indkod af et

stort Parti prima ny Herre- og
Tamecykler udsælges jamme i Lpbct
af Juni. og Juli Maancd fra mit
Auktions"' og Udsalgslokale, Sct. Ols-
gade 15, Roskilde, aabent þÿ�9 ��5�)til

særdeles lave Priser og mod
suld Garanti.s,
E. F. Sorensen, Auktionsholder.

legeVogwe,
som jeg nn ophører at handle med,
sælges betydelig under Pris.

a

a

Og dog var jeg inaaike bleven reddet, hvi«
ikke Tilfældet sristende var kommet mig til
Hjælp.

Du var altsaa t mine Hænder, Richard
þÿ �jeg behover ikke at oprulle Billedet as din
Ungdom sor dig, dn vil have bevaret det tro-

saft i dit stakkels, ensomme Hjærte, hvori jeg
saa klogt har dræbt enhver glædelig Erin-
dring. Jeg havde rovet fra dig: jeg vidste
det og vilde det, jeg gyste ikke tilbage derfor,
men jeg vidste ikke, at jeg dobbelt havde be-
stjaalct dig. Slottet Anistetten stod toml, da
din Bedstefader dengang anlagde Fabriken
her, forst saa Maaneder sor vort Komme var
Godset overgaaet til en ny Besidder, der al-
brig lob sig se her. Derved vakles heller in-
gen nysgærrig Interesse sor ham, og de as
vore Naboer, der maaske i Begyndetsen havde
talt om Forholdene, var enten bleven kede as
Temaet eller betragtede del som noget, vi til-
skrækkeligt kendte. Da vi efter et Aarslids
Forlob, ester at Bygningen var fuldendt,
endelig knyttede nogle Bekendtskaber, var der
t det mindste ikke Tale om den ukendte Grev
Amstetten.

Som sagt, jeg vidste intet om en dob
delt Brode, men de« ene Bedrageri Rykkede
mig tilstrækkeligt! Jeg solte mig kun retsær-
diggjort, naar jeg saa paa mine Boin, det
var jo sor dem, det skete; men jeg havde
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en Fornemmelse as bitter Wngstclse, naar jeg
saa det lille, blege, sorgmodig« Ansigt, en

Folelse, der snart gik over til Had. Saa
langt fra at søge Folelsen as Uro paa Bun-
den af mit Hjærte, sandt jeg den i dine sorg-
fulde Ojne. der uophorligt stirrede paa mig
og fulgte mig, hvorhen jeg end gik. Jeg
vrededes paa dig þÿ �jeg kunde ikke udholde
at se disse Ojne! Jeg forviste dig og gav dig
til en skikkelig, indskrænket Kone, hos hvem
dine Erindringer fluide dysse« i Sovn. Din
Hukommelse slumrede ogsaa ind, men din
Aand vaagnede op, du saa din Tilværelse«
Elendighed, og disse Blikke fulde as stumme
Sporgsmaal og tavs Kval pinte mig allige-
vel. Jeg hadede dig, fordi Synet as dig var
den stille Kilde til min Lidelse, og jeg solte,
at du betalte mig dobbelt tilbage; du und-
veg niig som en ond Aand. Jeg sjærnede
dig længere bort fra mig og paa længere
Tid, jeg vilde glemme og glemmes, jeg levede
kun for mine Bom, jeg frydede mig ved Fa-
brikeni Opblomstring þÿ �mine Sonner synles
at være min Lykkes faste Stoller.

Da ramte det første Slag mig þÿ �min
ældste Søn døde. Jeg følte Guds Haand,
jeg følte den rufle l mit Hjærte, men jeg
holdt fast ved Synden, ved Hovmodet og
Trodsen. Saa tog han den anden þÿ �og
den sidstel þÿ �Jeg hørte han. Stemme, der

Hotel þÿ ��P�r�i�n�s�e�n�"�,
Joh. M. Bigler.
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Soliditeten, og det styrlede t Gru«. Branden
og den estersolgende Fallit udslettede Ravnet
Stcinlach as de agtede Firmaer. Det var en

frygtelig, retfærdig Dom, Richard, ben mide

hav« været tilstrækkelig sor mangen en hynder,
men ni i t Hjærte var haardt. Da det alter

rejste sig as Bcdovclsen, knyttede jeg tit Husets
Fald straks Haabet om at rejse det paany

sor dig! Endnu engang vilde jeg torioge
det, del var jo nmligt, at dn vilde modtage
det. Du vidste, al hun, som du el, kede, var

ladt for dig: dn vidste, at hendes skæbne

var sikret: dn vidste ogsaa. at jeg hellere v»de

have sænket mine Penge i det dybeste vav
end givet dem til Steinlachs, der havde
stjaalct din Kærlighed sra mig. Aa. jeg ved.
Richard, hvad det vil sige at ft,æle; der findes
jngcn Tilgivelse sor det.

Jeg vod dig min Rigdom og þÿ �>>»t

Hjærte stod stille, jeg troede mig ved Maalet.

syntes mig mægtig som Gud þÿ �du tog Rig-
dommen. Mit Haab var saa hojt ioslet, sor
al Herrens vældige Haand kunde slynge mig

i Asgrunden þÿ �ingen Velsignelse solger med

det urelsærdig! erhværvede God«. Jeg kunde

ikte kode din Lykke til dig og ikke »>>« Fred.
bu skænkede Rigdommen bort og vedblev al

være den tjenende! Da endelig vaklede min

Trods, og min Stolthed sank sammen: jeg

søgte Gud, men jeg kunde ikke finde ham.
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knap bleven rafl ester et Slagtilfælde, han
var ikke i Stand til at hente Barnet sta
England: jeg. hvem han skænkede den største
Tillid, blev betroet dette Hværv.

Da jeg ankom, drog ru Hoods «øn

netop sit sidste Suk: hun selv, ligelede, an-

grebet af Kolera, kæmpede med Døden. Men

med Opbydelse af sine sidste: Kræfter samlede
hun sine Tanker og sagde til mig. at t hen
des Kuffert laa Fannys Vielses- og Dodv-

attest samt Barnets Daabsattcst. Hun bad

mig sorg« for hendes Begravelse, og dermed

dode det sidste og eneste Vidne, der kunde

have optraadt imod mig. Jeg havde, under

Paaflud af at brøste Familieanliggender med

hende, været alene hos hende: ,cg tilkaldte

ssrst Sygeplejersken, da Fru Hood var død.

Folkene i Hotellet havde antaget begge Tren-

gene for den fremmedes B-rn, men jeg de-

viste ved de i Kufferten beroende Papirer, al

den ene af dem havde været ard Wood.
Hr. Steinlachs Nevø, »g I'g fastslog ved mil

Vidnesbyrd, at denne var det døde Barn.

Hvem vilde vidne mod mig þÿ �der var

Ingen anden end min egen Samvittighed, og

jeg vidste dengang endnu ikke, hvor hø>! og

indtrængende den kan tale. Ovrighedcn ud-

stedte Dødsattesten - Arvingen var dsd !

Den seksaarige, paa hvis stammende Læber

Ravnene Hood og Wood lod omtrent ens.
M ».«»> ti»'»-

Ljsgt Siiifltllligltli
vrtercr : þÿ�1�2�0 ��1�5�0Pd. 45.43.42.41
chræmie : 1 þÿ�2�5 ��1�4�0Pd. 46. 44. 43. 42

Toer, levende Vægt, indtil 20 O.
PondonS Flæskemarked.

(Dssiiiel Beretning ved R. B.). London,
83. Juni.

isiodt »eglør sor udvalgte Varer, men
TilsørSlerne overstiger, tagne undei et,
Rartede H »ehov.

Her betaltes sor:
zlcesl Rartedspris Toppris

Firefiders: Pr. Ewt. pr. Ewt.

Lejre Herred, t> NN. ds.

Man maa ikke lobc af Tje-
neste. En Tjenestepige, der uden

lavlig Grund havde forladt sin Tje-
neste hos Forpagter Suell, Rye«
gaard, har i Lejre Herred« Politiret,
maattet indgaa paa at betale en Bode
as 2>> Kr Desuden har hun for-
brudt den Lon. som hun havde sor-
tjent, iiieii endnu ikte havde vppebaa
ret. da hun forlod Tjenesten.

Telefon Rr. 14.
a



StønilMsH WsSmllgzlNWM, z.Jtigen sælger saa billigt
J. P. RASMUSSENS

som

usk, al i Ringstedgade 12 ©
fitar de altid udfort Glarmestorarbejde bedst og billigst.
Ktort Udvalg af Lister til Indramning af Billeder, Gardin og
Portierestænger. Alt til Faget henhorende udfores saavel paa
Landet som i Byen til billigste Priser hos

P. Jul. Delfs, Glarmester.

P. BorlundS
Skotøjsfabrik og

Reparationsværfsteb.
Billigs! t)f r paa Pladsen.

Garveri oK Laederhandel,
Telelon 329. Ringstedgade 13. Telefon 329.

Stort Lager af Plat-, Tøffel- og Smurtlader af eget anerken,1te Fabrikat.

Prima Underlæder, saavel i hel som i udskaaret Vægt

Lager af alle Artikler for Skomagere, Sadelmagere og Tøtielmagere.
Absolut billigste Priser her paa Pladsen.

Husk derfor L»derhandelen Ringstedgade 13, Roskilde.

fnnlhr flan

_ oii flain,
nærhed ai Mm, slaar daglig til Salg.
Tyre as gode Stammer, og storre
Bestillinger leveres til enhver Tid.

Største, smukkeste2oglbilliflstøiLaBer.

Jeg kan næsten ikke tro det;

Julo Lygter

men er det alligevel Tilfældet, at der er nogen endnu, som ikke ved,
at De koder de solideste Cykler hos Henriksen fra
þÿ �Bergmann og HiiMemeyers Fabrik I Kjobenhavn. =

Alle Reparationer udfores hurtigt og billigt. Løse Dele i stort
Udvalg til billige Priser. Prima Dæk og Slanger sælges og paasættes
med Garanti.

H. Henriksen, Algade 50. Landmandshotellet.

Jærnbanetog.
Gyldig fra I. Maj 1905.

þÿ �þÿ�O �
Fra Kjøbenhavn afgaar Tog:

Til Roskilde: ?Z», 7,48, 8.0«. 8.8UE,
0,05 E, 0,20 E, o,«;, 10,2.11, 1 1,35 ri.
1 1 ,54, 1,08, 2,«5, .!5. «,2«, 6,82

I Øres |
Forbrug

t i 16
l Timer.

Original Dunlop Dæk... Slanger.

aBarnevogne.
Atter iaar fører jeg de bekendte gode Barnevogne fra P. M.

Knudsen, Axelhus, Kjøbenhavn, til Fabrikepriaer. De sparer

derfor Ulejlighed og Fragt ved at kobe Deres Barnevogn bos mig

fremfor at rejse til Kjøbenhavn.

Monumenter leveres fragtfrit paa nærmeste Station. WAll Ktndillll ftirmhommrr
hvrr tirsdag.

a(Ttirifttan fifdur,
Set. Jorgensgaard. Telef. 21.

Nørregade 1«. þÿ �Ringsted.

anbefaler:

6,381), 7,30 1, 7,50 E, 9,15, 9,rj0ft),
11.12 11,55 E.

t) Toget 11,35 Fin. og 6,58 Km.alandaer
ikke fei Boskilde,

tt) Toget 9,50 Em. standser kun ved
Frederiksberg.
Til Roskilde ankommer Tog:

Fra KJ »ben ham: 8,12, 8,33, 8,53,
9,05 E, 9,40 E, 9,53 E, 10,4«, 10,561'
12,10, 12,59, 2.04. 41«. 4,36, 5L2.
7,25, 7.3-4, 8,031, 8,25 E, 10,10, 10,31,
12,19 12,23 E.

Fra Korser: 5,52, 8,33, 9,30 E, li//!,
1,58, 5,23, 6,191, 7,33 E, 8,12 E, 10,02.

Fra OJedser: 8/8, 9,401, 11,31, 8,30,
6,51 1, 8,38.

Fra Kaiandborf : 7.28. 11,07, 3,19,
6,38 E. 8J1.

Alt Cykle-Tilbehør.
Frihjul af enhver Art.

JT Billigs« paa Pladsen.

Smnhltr 09 solidt Uotntr.
stort Lager, billige Priser. Roglc
brugte Brcrddcvognc sælges billigt.

H. Hansen, Algade 41. AklW»Skal De kobe

K læbe r,
da forsog at gore Deres Indkod t

Nørrcvoldkvarterets Beklæd
ningsoplag, hvor der er et stort ild
valg as »« og brugte Klæder. Flere
Hundrede Klædninger i forskellige
Monstre haves altid færdige paa
Lageret til 20þÿ �25- þÿ�3�0 ��3�5a 40 Kr.
Binterøverfrakker þÿ�1�5 ��2�0þÿ �25
- 30 a 35 tør., brugte do. 10þÿ �12
þÿ �14þÿ �16þÿ �IH a 20 Kr. Ry Som-
meroverfrakker þÿ�1�5 ��1�8 ��2�0a 25
Kr.. brugte do. 6þÿ �8þÿ �þÿ�1�0 ��1�2a 15
tør. Burkskins Benklæder þÿ�6 ��7
8 n 10 Kr. Konfirmationsklæd-
ninger 1 6 18 20 a 22 Kr Mols-
kins Benklæder 2 a 3 Kr. Parret.
Fine Hatte 2 a 3 Kr., samt en
Masse gode, brugte (lakker, Veste, Sko
pg Støvler, Gode brugte <5y>inder
Ztre sra 5 12 Kr. vds. Brugte
Klædninger tages i Bytte sor ny.

D. BORELLOS EFTF.
NB P M Knudsens Barnevogne føres her i Roskilde kun af mig.

þÿ ��R�E�C�O�R�D�"Roskilde.
m tuVandtætte Overfrakker.

Nye Stoffer. Nye Faconer.

Læderhandelen,
Stort Lager af alle Artikler henhørende til Sadelmager- og

Skomagerfaget. , ,
Alt Læderet er prima af Kjøbenhavns Garvning, ogsæl

ges saavel i hel Vægt som udskaaret. þÿ �Platlæder og Teffel-

læder for«. p» lagerj- Billig.tTlMr
Fra Roaklldt afgaar Tog :

Tli KJebenham: 6,07, 7,41, 8,10, 8,3?.
9,33 Ef), 9,441, 11,15, ll,4Ctt). I».13.
2,04, 3,24ft). 3,35, 5,35, 6,22 lt), 6,42 Ef),
6,65 Ef), 7,37 Et), 8,15 Et), 8,31. 8,51,
10.09.

Gatilini ni« Gygøførutiiir
særlig egnet Hus mcb l1/« Xb. Ld.
Bænge i Kr. Hvalsp, tæt ved Skov,
er til Salg ved Henvendelse til Ejer-
inden Hind. Laurits Petersens
tønkc.

Xet bemærkes, at der er indlagt
Pand fra Hvalss Vandværk i Ejen-
dommen.

Billigste Cykle- og Gravgelænder
fabrik, tønive og Sakse slibes, Bar-
bcrknive hulslibes.

Jens Hansen,
Ringstedgade 9, Roskilde.

Gode, tørre og faste

f) Med Toget 9,33 Fm. samt med alle
II- og Eksprestog OI.I Eflermiddagen
medtages kun Rejsende fra Roskilde,
for saavidt Plads haves,

tt) Tog 11,40 Fin. og 3,24 Em. stand-
ser ikke fer Frederiksberg.

TU Korsar: 8.17. 9,09 E, 9,44 Ef), 12,14,
2,17, 4,13, 7,39, 8,29 E, 12,27 E., 12,39.

t) Til Tog 9,44 er Billetter til Sjfelland
og Fyn ikke gyldige.

Til GJedser: 8.38. 10,591, 11,45, 4,41.
8,061, 10,17.

Ttl Kalundborg : 8,59, 9,57 E. 2,10,
5,28, 10,38.
Fis HedohusøR« afgaar Tog:

TU Kjabenbarn: 6,19, 7,50, 8,19, 8,48.
11,11, 12,28, 2,13, 3,46, 5,44, 8,41.
9,03, 10,20.

TU Roskilde: 8,03, 8,44, 10,36, 12,46,
I,55, 3,48, 4,26, 5,12, 7,16, 10,01, 12,05.

Fra Taastrup afgaar Tog:
TU Kjabenhavn: 6.83. 7,59, 8,28, 8L9.

I I ,34 , 12,40, 2,23, 3.50. 5,55, 8,53, 9,17,
10,33.

TU Koøkllde: 7,53, 8,34, 10,24, 12,32.
I,44 3,31, 4,13, 5,00, 7,05, 9,50. 11,51.

Fra Glostrup afgaar Tog:
TU Kjabenham: 6,47, 8.12. 8,37, 9,08,

II,44, 12,53, 2,32, 4,11, 6,06, 9,04, 9,30,
10,44.

Til Roskilde: 7.42. 8,25, 10.12, 12.19.
1,34, 3,14, 4,01, 4,49, 6,55, 9,40, 11 36.

Fra Havdrup afgaar Tog:
TU Roskilde: 7,45, 11,12, 3,11, 8,19
Tli OJedser: 8,58, 12,04, 5,00, 10,36

Fra Gadstrup afgaar Tog:
Til KoskUde: 7,53, 11,20, 3,19, 8,26.1
TU GJedser: 8.49. 11,57, 4,53, 10,28,

Fra Kltge afgaar Tog:
TU Roskilde: 7.25. 9,161, 10,52, 2,51,

6,27 1, 7,56.
TU GJedser: 9,16, 11,24 1, 12,26, 5,21,

8.321, 10,56.
Fra Viby afgaar Tog:

Til Roskilde 5.30. 8,20, 11.42, 1,45.
5 07 9 49

TU Korser: 8,32. 12,28. 2,38, 4.33. 7,54,
12,53.

Fra Borup afgaar Tog:
TU Roskilde: 5,13, 8,09, 11.22, 1.84.

4.55, 9,35.
TU Korser: 8,43, 12,38, 2,59, 4,50, 8,06,

I,07.
Fra Lojra afgaar Tag'

TU Roskilde: 7,16, 10,55, 3,07, 8.09.
T1I Kalundborg: 9,11, 2.23. 5,43. I02>1

Fra Hvals afgaar Tog:
TU Roskilde: 7,03. 10,41, 2,56. 7,55.
TU Kalundborg: 9,24, 2,37, 6,00, 11,05

Frederikssundsbanen.
Fra Kjøbenhavn: 7,31 , 10,06, 12,11, 3.23,

6,15, 10,08. '

- Ballerup: 8,11, 10,47, 12,53, 4.07,
6,59, 10,49.- Maalev: 8.17, 10,55, 1,01, 4,15, 7.07.
10,56.- Viksa: 8,25, 11,04, 1,11, 4,25, 7,17,
11,05.-J- Stenløse: 8,32,
7.25. 11,12.- Ulstvkke: 8.40, 11,20, 1,29. 4.4«,
7.31, N.19.

11,12, 1,20 4,33,

Disse Frakker egner sig fortrinligt til
Sommeroverfrakker, da Stofferne er bløde, be
kvemme og bliver ikke krøllede, selv i meget
stærk Regn, og da Imprægneringen ger Stof-
ferne mere solide, er disse Frakker langt at
foretrække for almindelige Sommer Paletot.

H. Hansens .« aretmagerforretning,
tøullaubsfirerde 4 (forhen Algade 31), anbefales. Lager as uhe og

brugte Bogne. ffejtitltugrr modtage? og Rkparattoner udfore«.

þÿ ��A�p�o�l�l�i�n�a�t�i�s�V�a�n�d�"�.
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Maglekilde og Frederiksberg Brøndanstalt
anbefaler sig endvidere med

Sodavand, Citronsodavand, Svensk Sodavand, Limonader,
Seltersvand, samt allemedicinskeVande, tilberedt med

destilleret Vand efter de nyeste og n o j a g t i g s t e Ana

lyser. Prisbelønnet med Guldmedailler paa flere Verdens

udstillinger.
Leverandør til flero Hospitaler.

Sifons. þÿ �Patentflasker.

Bestillinger modtages hos vore ærede Forhandlere.

Alle Størrelser føres paa Lager
fra þÿ�2�0 ��3�5Kr.

Torv
|rS >
? s1 a
0+ P

Rprrevoldgadc
3. Sted sra Rprregade 5(550

Z. A. (niriftcnfra,
tøjsbenhavn Tcleson Rr. 5133.

Kun 10 Minutters Gang sra Jernbanen.
er til Salg hos

Hans Andersen,
Langvad.

leVerattdar fil Varelotteriet.5 5.
a -«
s -

ms Z3 O

8
i

- Forlang altid paa Deres Kafe Maglekildes þÿ ��A�p�o�l�l�i�n�a�r�i�s�v�a�n�d�"�.
Faas paa »/s Puts- og 1 , Pots-Patentflasker.

I I

Zidnisisliimtmegm
i Ringstedgade Nr. fO anbefales'
Reparationer af Skotoj og tø«
loscher udforcS. Leverandør til
Barelotterict. I. P. Jensen

þÿ ��S�«�l�i�i�»�>�g�s�>�>�I�l�l�!�>�k�!�"�.
Altid fængslende Indhold!
Altid smukt udstyret!
I Juli Kartal saar alle Holdere

et fint udfort Billede af as H. C.
Andersen. Husk at bestille Bladet
ind'n 26. Juni!' I Kr. Kvartalet.
Sammen med dette Blad kun 65 Lre
med Tillæg as Postpenge,

Strandrnellen
anbefaler prima grove Rugklid,
Hvedeklid, knust Havre, knust og
malet Maja samt Bvinemel. End-
videre friskskaaret, sorteret Hak-
kelse af prima Rug- og Havre
braader. Varerne bringes i Byen.
Telefon 48. Sæd medtages hver
Dag til Knusning og Formaling og
besørges hurtigt og billigt.

Ludvig Ostermann
anbefaler

Cykler! Cykler!
Et Parti nye og brugte Cykler

sælges ineget billgt, alt med
Garanti, fra

Havdrup Cykleforretning,
H. Larsen.

2 meget fine Cykler, Herre
og Tame, af de bedste, lidt brugte,
iælges meget billigt.
Gymnastik!. Hansen, Skomagerg. 34.

JContante
iBetalere

kan ingen Steder købe 1ste Kl.s Cykler saa billig som paa Cykle-
abriken þÿ ��R�e�c�o�r�d�"�.

Cykler udlejes i Sommer Saisonen billigst.
Afbetaling indrømmes.

Byggegrunde
til Salg.

En udmærket beliggende Hjørne-
grund, lige for Banegaarden, 2348
? Al. stor; en ved Rerslevvejen,
2260 ? Al. stor, samt flere an-
dre vel beliggende Grunde i for-
skellige Størrelser sælges billigt
og paa gunstige Vilkaar.
A. Petersen, Hedehusene.

Telf. 17.

Vatterede Sengetæpper.
I

i Forsikringsforeningen
for Hagelskade

mindre Jordbrugere
i Sjællands Stift.

Denne Forening, der har be-
staaet i 28 Aar og nu har over
10,000 Medlemmer, fordelte i 300

Sogne rundt omkring i Stiftet, op-
tager ny Medlemmer med ind-
til 15 Tdr. Hartkorn til enhver
Tid ved Sogneformændene imod
et Indskud af 5 Øre pr. Portion
(a 50 Kr.) og et aarligt Bidrag af
ll/t Ore pr. Portion. Nærmere
Oplysning faas hos Sogneformæn-
dene eller Undertegnede.

Odemark pr. Soro, i April 1005.
Poul Christensen,

Find. a

Gulvtæpper þÿ �Voksdugstæpper.

þÿ ��S�l�e�c�o�r�d�"�,Algade
Gfir. Jensen.

Telefon 137.

Bed De?
at i Stoden Rr. 2 Uigefor Ringsted-

gade) bor en Skomager,
at det er billigst at kpbe sit Fodtoj

hos en Fagmand,
a t Bestillinger paa alt haandsyet Ar-

bejde modtages,
a t alle Reparationer udfor e« hurtigt

og godt as

Sengeudstyr i alle Arter.

Sommer-
Biuser - Handsker - Strømper þÿ �Bælter

Moderate Priser.

Skørter.

Fra Novbr. 1905 6-Mdrs. Kursus for Piger.
Understøttelse seges inden 1. Maj. R. P. Iorgensen,

Skomager, Stoden 2.

Ludvig Ostermann
Leverander (il Varelottoriet.
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befalede mig at ydmyge mig for ham. jeg
hørte den, og mit haarde Hj.rrte trillede
Stoltheden som Bogier, og Gud? Fred kunde
ikke komme ind.

Jeg vilde gore det godt, men jeg vilde
ikke ydmyge »rig: jeg vilde ikke bekende, at

jeg skammeligt havde bedraget dig, i>q vilde
ikke lide en Forbryderske« nedvcrrdiqrnde
Strås. Men Gud var imod mig: aa, han«
Hævn er uudtømmelig som han« Karlighed,
hans er Magten. Min Gave viste dn >4

bage, »rit Tilbud om at gore dig til Arving
as min Formue modte du med en stolt og
standhaftig Bægting; Gud vilde, at dn lkulde
have din Ret, ikke mi« skinhellige Rande,
derfor gjorde han dit Sind stærkt til al sor-
kaste den.

Da begyndte jeg at elske dig, Richard,
saa varmt og fortvivlet, som jeg engang
havde hadet dig. Jeg saa dit Hjærte var
fuldt as Godhed og Mildhed, saa at enhver
Skabning s« I te sig hcndragen til dig, kun
mig siyrde d»: du saa ikke Brændemærket paa
min Pande, men du følte det. Aldrig horlc
jeg Kærligheden« Klang sra dine Læber, al-

drig saa jeg Taknemligheden« Blik i dine
(?jne: dit Smil og din Glæde tilhørte andre,
for mig havde du kun Pligten« kolde, uvillige
Udtryk.

Derved, at Ferdinand Steinlach havde
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ymjlcdere.
Anlæg ester Ret- eller Slaugsyftc-

»ret. Esterfyn og Reparation as Lyn
afledere paa enhver Slags Bygning
og paa Dampskorstene udfores ester
J»geit»orrcglkl»e»tet as

K. (Christensen,
Tclefonstationen, Roskilde.

Rærehave Landhnsholdningsskole
(Husmandsskolen) ved Ringsted.

Skolsn har 7 Lærere og 5 Lærerinder. Der Indbydes til:
O Maanodert Kursus for Mænd fra November til Maj.

(Ea Underst paa 90 Kr. om Maaneden kan opnaas Ul dette Kurtus søges inden I. Maj.)
5 Maanedere Kursus for Kvinder frs MsJ til Oktober.

(fti UudeisL paa 25 Kr. so Maaneden kan opnaas til dette Kursus, søges inden 1. Nov.)
Korte Kurens for Mænd og Kvinder hole Asrot.

(Ea Understøttelse, der kan dakke alle Udgifterne til et saadant Kursus, kan opnaas.)

Indmeldelser modtages, Forespørgsler besvares. Skriv straks til

1
Gntndhfigs jisjsKole.

(Lyngby. 1 , Mil fra Kjebenh )
Undervisning for Karle Novbr.
þÿ �April. For Piger Maj- August

Elever meldes til
H. Rosendal.

þÿ �2'>9 þÿ �

ger, han beviste o«: jeg skulde ikke have øn-
sket og ha abet at se mine Born som ban«
Arvinger, uagtet den Tanke laa »ær nok, da
de var han« eneste Broder« Sønner. I denne
llnøjsønrhed. i delle Cirike laa Kimet til >»>»
Brøde, denne Brode, som senere blev kæmpe
stor, og som har kinot mit Hjærte under lin

Bagt. Jeg var virkelig min Svoger ineget
taknemlig og hengiven, jeg lærte mine son-
ner at elske og ære banr som e» Fader, jeg
var lykkelig over, at ban ogsaa elskede dem.

Jeg elskede Fabrikrn, som man kun kan rl'ke

jørdisk God«. Den« Fremgang og Udvikling
þÿ ��a�k�t�emin Stolihed: der var »lin ivrigste Be-
stræbelse at opdrage min ældste Son til en-

gang at kunne lede den.
Jeg kan ikke bebrejde »lin Svoger, at

han forte mig bag Lyset med Hensyn til sin
Datter« Eksistens. Hvad kunde han gore sor
de Planer as Hovmod og Slolthed, som ha»
ikke ved nogen øprnuntrende Hentydning bande
vakt, »ren søm han tværtimod vilde have ned-

flanet, hvis han havde hast nogen Anelse
derom. Imidlertid blev de fastere og faiteic,
og da han en Dag »leddelle »»g, <6 han®
Datter forst nu var død, at hun havde ester-
ladt ham en Rev« og Arving, der var an-

kommen til London, da havde disse stolle
Planer allerede saalede« omspundrn min Sjæl,
at ml» Samvittighed og ZEre kvalte, deri.

Oasuden paa San- »g Helligdage:
Aflenlog til lyehenhavn fra:
I I, al sø 92-8, Lejre 10,11, Kjege 10.19.

Havdrup 10,35, Gndslrnp 10, l4, liøskild«
9,55. 10,30 og 10.59, Hedehusene 10,41 og
lt.tO.Taaslrup 10.52 og 11.22, Glostrup
8,47. 11,04 og 11M.

DampsKibot
þÿ ��H�o�r�nHorrod"

afgaaar:
Hverdage:

Fra Sidst 6,50 Fm. Fra G j. ish«j 7,"5
Fin- Fra Roskilde 4.25 Knu

Helligdage:
Fra Selso 6/>0 Fm. Fra Gje-she, 7,05

Fm. Fra S. Lo 6 Em. Ir« (oershej
6,15 Em. Fra Roskilde 9,30 Fm.
Hver Fredag ligger Skibet over, und-

tagen SkiOe- eg Markedsdage.
TU Bosørnp

Søn- og Helligdage fra Roskilde Kl. 2,30
,>g I Eftm.

Søn- og Helligdage tru Boserup Kl. 3 og
6,55 Eftiu.

Hverdage fra Roskilde Kl. 4. -o Em. (r re-

dag undtagen.) I

Afgaaende Poster.
Peisonpost fra Roskilde til Skihhy

daglig Kl. 9 Fm., i Skihhy Kl. 12. þÿ �

Fra Skihhy daglig Kl. 5 Lin., i Ros-
kilde Kl. 8 Eli .

Dagvogn mellem
Karlslunde og Taastrup.

Hverdage:
Fra Karlslunde »il Taastrup Kl. 6 Form.

og 4.20 Efluid Fra Taastrup til
Karlslunde 8.15 Form. og 7,30 Eklunt.

Helligdage:
Fru Karlslunde Kl. 7,45 Eflin.
Fra Taastrup Kl. 10 Eftm.

Roskilde Fotlkontor «r aahent
Søgnedage 8-12 Form. og 2-8 Ettal.

Helligdage 8-9 Form. og 11-1 Eftm.

.Roskilde. Dagblad'a Trykkeri.

Forstander N. J. Nielsen-Klodsko?, Kærehaie ned Ringsted.
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kunde ikke blive mig sarl g. Jeg meddelte
min Svoger han? Ba ncbarn! D«d, skrev til
ham, at jeg i hans Ravn havde lovet den
døende Fin Hood, kke at forlade hendes lille
sorcrldreloie Trcng og vendte saa hjem med
Barnet, ester at alt var ordnet.

Min Svoger var, lom jeg havde sor-
udlet det, ved den pludselige Skræk paany
bleven syg, og denne Gang til Døden. Han
saa det fremmede Barn kun en Gang, uden
at have den ringeste Anelse om, at det til-
herle ham, og lod det saa ved sin Død ganske
alene tilbage i Verden, prisgivet dens Rande,
som fcjgt havde bestjaalet det for deti fæ-
drene Arv."

þÿ ��F�r�uSteinlach!" hotte man Richards
dybe Stemme bedende, og en Haand lagde
sig beroligende paa hende! Arm, þÿ ��g�o�rikke
Dem selv og o» saa megen Smærte!"

Hun ryltede vaa Hovedet. þÿ ��L�a�dmig
blot," sagde hnn i den gamle, barske Tone,
þÿ ��i�n�g�e�n»raa afbryde mig, Richard, heller ikke
du. Jeg forlanger ikke mere, end hvad der
tilkommer enhver Forbryder, frit at maatte
bekende min Brede.

Da for »range Aar siden min Svoger
vendte tilbage til Tyskland, Enkemand og
barnløs, som han sagde, begyndte min Brode
i det fmaa. Jeg burde have været tilfred!
med hans Benskab og de »range Belgærnin-

arvet Fabrikcn, var »rig enhver Mulighed
berovct til at kunne gore dig til dens Herre
þÿ �jeg hadede Steinlachs, sordi jeg vidste,
det var en »relsærdig Besiddelse, jeg hadede
dem dobbelt, fordi du holdl as dem. Lg
hvor sorglose modtog de ikke denne Gave,
som jeg paa mine Knæ med brændende Taarrr
forgæves havde udbedt mig af Gud! Sle n-
lach var Herren, og du Tjeneren: du var
Tjener paa din stolle Ejendom! Mil Hjærte
var ved at briste, men det boiedr sig ikke.
Jeg oplog trodsig Kampen igen med Gud
og Skæbnen, jeg vilde gore dig lykkelig uden
ham, jeg vilde sone min Brode »den al yd
myge mig.

Jeg tog Gertrud til mig, hnn var smuk
og elskelig, hnn var en fattig Moders Barn,
og jeg fristede hendes Hjærte og sagde i ,Bind
ham, lad ha»r as din Haand modiage Rig-
dommen, som han sorsmaar as min, og I
skal blive lykkelige/ Men Gud lader sig ikke
spotte, Amftetten vandt Gertruds Kærlighed,
og Richard« Hjærte sordiev koldl, jeg saa,
hvorhen det droge«, langt, langt bort sra mine
Planer.

Jeg hadede Ejeren as Fabrikrn, men
Fabriken selv, den« Glans og Fremgang
havde været »lin Stolthed, den sidste Rest as
en skon Tid. Ta vaklede Huset« Piller, ZEr-
barhcden og Fliden, Paalidelighedcn og

Drik Maglekildes anerkendte udmærkede

stjrnbomsnlrgltr MrriKlrn.
tvronncgabe <». Nosfilbe.

Straatæpper i alle Størrelser.


