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„Nord-Bornholms Ugeblad"
lakkes 1 et Antal af mindst 1644 &mal.
ag forsendes gennem Postvæsenet
Olsker, Ratske:, Ro eg klerp,nsk,,,r,
Sand

„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den største Udbredelse I Nordre Hemed
bliver læst 1 ethvert ftlem og teltPs. SIC' der
tor bedst til Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Rekendtgarelser af enhver Art
sera= Køb, Salg Foreningsmeddelelser,
Efter- eller Aflysninger, Auktioner ile.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
aelgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle
Postkontorer saml paa Bladets Kontor og
koster 7 Kr. halve:artig.

Maskinen,
der leverer Søvn „under fuld

Garanti",
—0—
Det er fra Paris og sikker Kilde,
at der er tilflydt norsk „Aftenposten"
en Meddelelse, som vil blive modtaget med almen Interesse overall,
og med Glæde og Hash af de Tusinde rundt om, som lider af Søvnløshed og Neurasteni.
',/**
Nervøsitet er jo Tidens, ja Aarhundredets Sygdom, og Søvnløshed
dens første Etape mod endnu lumskere og farligere Svækkelsestilstande. Det hastige, opslidende Liv i
vore Dage, den stadig haat-dere
Konkurrence, Kampen om Penge
og Ære og Magt, Krigen og Kinematograferne, — dette_ og meget
andet slider, skriver det norske
Blad, paa Slægtens Nerver og gør
dens Børn mere ømskindede end
nogen anden Tids. • Det er sandt
at sige en kummerlig Slægt, som
vokser op i Landet, Den sover ikke
længer.
Og saa træder pludselig en Mand
frem, en Mirakeldoktor, som erklærer, at han er i Stand til at helbrede,
radikalt og definitivt, denne Tidens
farligste Epidemi. Pillernes, Draabernes og utallige virkningsløse
„Arilisøvnløsheds" Midlers Tid er
forbi, ligesaa alle psykokabalistiske
. Indslumrings-Processer, Haandspaa•
læggelser og de hylmoliske Universalmidler. For Fremtiden har man
kun at købe „Sovemaskiners" en enkel, billig og lethaandterlig
Maskine, som saa at sige leverer

Søvn „under fuld Garanti",
• Den ventes i Handelen i eis nær
F,erillid, Isenkræmmerne vil slaas
om Retten til at sælge den, og
Prisen bliver overkommelig for enhver.
Vi vilde — skriver Aftenposten
videre — sandt at sige, have stillet
os lidt skeptiske overfor denne sensationelle Pariser - Meddelelse, hvis
deri ikke var underbygget og ført
frem af et saa anerkendt og ud merkel Navn soni Granatkonstruktør
N. W. A a sen s Alverden kender
hans Haandgranaier og hans 'talrige
Krigsopfindelser, som har gjort Furore i Evropa ide sidste 3-4 Aar
og skabt om hans Navn
foruden

Millionforrelninger — Anerkendelse
og Beundring, Nuvel, det er den
selvsamme Ingeniør Aasen (— lad
os i Parantes minde om, al han er
Premierløjtnant i den norske Arme
—), som nu i en kort Pause mellem nye Krigsopfindelser har kastet
sig over, og løst den højst fredsommelige Opgave at konstruere el
„Apparat til Fremkaldelse af naturlig Søvn".
Pas Baggrund al, hvad han tidligere har præsteret, føler man sig
lidt utryg ved at afvise hans nye
,Maskine" med et Skuldertræk eller et overbærende Smil. Selv ser
lian pas sin Opfindelse med ramme
Alvor. Den vil blive af mindst lige
sari stor, ja større Betydning end
Granaterne, siger han. Krigen kan
jo tænkes at slutte engang, men
Søvn vil Mennesket altid trænge
til.
En detailleret Beskrivelse af „Sovemaskinen" er naturligvis udelukket, allerede af den Grund, at

Ansegning om Verdenspatent
endnu ikke er bevilget. Alt hvad
_der kan siges .er, at Apparatet er
bygget paa et Princip om „Synkroniske Luftstrømme af speciel Art
og Indhold". Apparatet er imidlertid ganske lille og ser overordentlig
enkelt ud. Del- kan hænges op
over Sengen eller sættes paa el
Bord ved Siden af. Den lille Kraftkilde, kom kræves, kan f. Eks. være
Elektricitet, — Apparat kobles ganske simpelt til en Lysledning Varmen fra en almindelig Lampe
kan ogsaa klare det. Da der ikke
er Tale om Tilførsel af nogen som
helst skadelige Sloffer siges Apparatet at være ganske ufarligt at anvende, og kan „arbejde" lige saa
godt med syge som raske Mennesker, med Børn som med Oldinge.
Virketiden er i Almindelighed op
til 20 Minuter, i de allermest haardnakkede Tilfælde en halv Time ;
men da er ogsaa den mest ,rebelske" uvægerlig langt inde i Søvnens
Anne, og Søvnen er dyb og naturlig.
Talrige Forsøgsobjekter roser i
høje Toner Ingeniør Aaseus Sovemaskine, som ogsaa er fremvist for
etikeltc indviede franske Læger —
Hr. Aasen oplsalder sig for riden
i Frankrig. — Lægerne betænker
sig ikke paa at betegne Apparatets
Fremkomst soul en Revolution.

Da Ingenier Aasen fik Idéen, Hvorledes Hr. Adsen kom ind
paa sin Isid? Jo, han rejste for
nogen Tid siden sammen med en
engelsk Officer, der havde gjort
Tjeneste I Indien. Officeren var
nedbrudt af Søvnløshed pas Grund
at den ulidelige Varme dernede.
Hans Tjener havde et Middel, som
hjalp, men ikke helt, Officeren
nævnte det: et banalt ,Husraad",
som hver og en af os kan gøre
efter. I samme Sekund, fortæller
Aasen, saa jeg, hvad Fejlen i Systemet var. Derfra og til den rette,

den nfejllinrlige Metode var der
kun el Skridt. Det er del Skridt,
jeg har realiseret ved min Sovemaskine. — —

Buddhisme.
—o—
Buddhismen synes at være fremstaael som en Opposition mod Udvortesheden f Brahmanismens Gudsdyrkelse, dens Vedhænget] ved ydre
Forskelligheder, som f. Eks. Kastevæsnet og den hele brogede Mangfoldighed i dens Glideverden. Og
der var jo ogsaa en Modsigelse
heri, naar man prædikede Bod og
Askese som en Borlvendelse fra al
Udvorteshed, og betragtede den
hele nintigfoldige Tilværelse kun
som en meningsløs Skilter] af Opstaaen og Forgaaen, og tillagde
Guderne ingen anden Betydning
end at frembringe og forestaa denne
Skiften, ja, det hele tilsidst i Grunden kun et Produkt af den rugende
Tanke.
Det gjalt nu om at gøre Alvor
af Sindets Samling fra Adspredelsen
ved I Sandhed at ophæve: og borttage hele den intetsigende Mangfoldighed, og dermed ogsaa Gudeverder:en.
Ja, det var ikke tilstrækkeligt,
hvad Brahmanerne satte som Askesens højeste Formaal; thi netop af
Brahma den rugende Tanke udspringer den hele mangfoldige Vrimmel,
og- for at komme ud af denne evindelige Gentagelses Tryllekreds mas
man gøre Skridtet fuldtud og befri
sig ogsaa fra Bralima og drage sig
udelukkende und i sig selv.
Denne Tilstand, al Sandheds og
Fuldkommenheds Maal, er del Nirvana, for hvilket intet eksisterer,
alt er intet, og som tilsidst selv
intet er.
Det skal være den fuldendte Fromhed og tillige den absolule Salighed
al drage sig tid af alt skabt, men
derimod udelukkende at samles hos
og i sig selv. Den inaa saaledes
endog udelukke al Erkendelse, (hi
det er for denne at overhovedet
noget er, hvorved Aanden splittes
i sig selv. Man kommer til at lænke
pas Søren Kierkegaard, der vilde,
at den virkelig praktiske fromme
skal være i den Grad optaget' af
sin Saligheds Sag, at han ikke har
Tid til at tænke paa noget skabt i
Verden. Imidlertid kali en Religion
ikke være uden en Guddom, og
jo mere ubestemt og tom, denne
opfattes, desto lettere bliver den
Bytte for tilfældige og sanselige
Bestemmelser. Har 'nalr ikke mere
nogen Gud I Himmelen, sne linder
man haM paa Jorden. Saaledes
bliver den fromme selv, som bringer det særdeles vidt i hin Forsagelse og Selvudtømmelse, netop
derved Genstand for front Æresfrygt,
ja, Dyrkelse, og navnlig bliver da
Buddlin, som i den Henseende ved
Lære og Eksempel er gaaet i Spidsen, stillet saa at sige I Guddommens Sted. Ja, dette faer endog

den Form, al Bliddlia er en Slags
Legemliggørelse af el himmelsk Prin•
cip, der er nedsteget pas Jorden
ved at lade sig føde at en jordisk
Kvinde, og denne Legemliggørelse
skal gentages, thi der ventes en
ny Buddha, Denne Nedstigen af
det himmelske er en aahenbar Selvmodsigelse, da jo Himmelen er
tom, men en Selvmodsigelse, der
har gjort sig selv.
Del er Gudaforestillinger, nærmest
den indiske, der ad en Bagdør
kommer ind igen. Ja, idet Buddhismen blev Fulkereligion, er deri
ikke fri for at vende tilbage til de
gamle Guddomme, idel dog disse
til Dels fik Karakter af onde eller
en Slags Helveds-Aancler.
Selv Nirvana kunde ikke fastholdes at Tanken som det rene intet,
men fortættedes sari at sige al Forestillingen til en Slags virkelig Tilværelse, atter en Modsigelse.
Den udvortes, synlige Verden der
skal tilsidesættes som betydningsløs,
som ikke fremgaael af en guddommelig Skabertanke og ikke indeholdende noget fornuftigt Øjemed, en
Verden i enhver Henseende uden
"Glid, bliver desto mere henstillet
som en i sig selv overladt og paa
sig selv beroende Kendsgerning.
Den har sin Oprindelse og sin Bestaaen ganske af sig selv. Efter
en Beretning forklares Verdens Tilblivelse saaledes : En Stormvind
fra Verdens fire Hjørner sammenblæste en blaalig Dunst, der blev til
Luft, denne fortættedes til Vand,
dette alter til Jord. Det skabende
Princip er altsaa Vind. Verden er
egentlig kun saa at sige et fortættet
intet, blot bestemt til at opløses.
Og denne Proces gentager sig i
det endeløse. Utallige Verdener afløser hinanden, enhver Verden opstaar af en foregaaendes Opløsning.
der er ingen: Begyndelse og ingen
Ende.

Bornholmske Kirker
for 200 Aar siden.
Efter Thura.
—o—
V.
Aakirke er den smukkeste og
største Kirke paa Bornholm og bygget som Model eller Lund Domkirke,
kun !ned den Forskel, al Lunds
Kirkegavle vender mod øst-Vest,
Aakirkes derimod i Retning SydNord. Hele Kirken, ogsaa de indvendige Piller og Teamets Hvælvinger er bygget al det saakaldte bornholmske Marmor (Limenssten).
Kirken benævnes gerne Sct. Lavrenti Kirke (ligesom Lunds Domkirke), men har i de katolske Tider
haft sin egen Helgen Sct. Johannes,
hvis Billede, udskaaret i Træ og
stærkt forgyldt, har været anbragt
i Kirken, men blev eller Sognepræsten Halis Flyegs Anordning gravet
ned, efter at der i Aaret 1706 var
strandet et Skib udfor Aaker Sogn,

som havde en Del Katoliker om
Bord. hvilke .da de fra Skibbruddet vare reddede, med stor Andagt
fløj pari denne forgyldte Sct. Johannes for al tilhede ham'(
Denne Stranding skete som nævnt
1706, da et Fartøj, der kom fra
Pommern og havde ca. 500 Krigslan'ger ombord, pas Vej til Sverrig
strandede her mus Kysten mellem
Anker og Pedersker Sogne. Del
var tinder den svensk.ruasiske Krig
og Fangerne bestod al Polakker,
Kosakker og Kalmukker, som blev
bevogtede at et faatalligt svensk
Mandskab. Officererne fik Tilladelse
til at indlogere sig, hvor de fandt
Lejlighed, bl. a. pas Kannikegaarden i Pedersker, men Soldaterne
og særlig Fangerne maatte, for at
forebygge Uroligheder, indlogeres
i Kirketaarnet i Aakirke og andre
Steder, men havde dog Frihed om
Dagen til under Opsyn at gag omkring i Byen. Om Foraarel, da
denne Begivenhed var bleven indberettet til Hans Majestæt i København, fik de svenske Tilladelse til
al lyre Fangerne til Sverrig, hvortil
de ogsaa bleve afhentede. Dog
havde enkelte, da Transporten skulde
finde Sted, skjult sig hist og her
paa Landet indtil de andre vare
afsejlede. Disse Tilbageblevne loge
Tjeneste hist og her hos Bornholmerne. Men omtrent 30 Mand af
disse overtalte et Par Købmænd i
Nexø til for gode Ord og Betaling
at sejle dens til Danzig, hvor de
gav dem Anvisning paa flere Købmænd. Ankommen til Danzig gjorde
Flygtningesne sig usynlige, og da
de skikkelige Nexø-Købmænd, der
havde sejlet dem over, henvendte
sig til Danzigs Borgere, for at faa
deres Betaling efter de skrevne Anvisninger, opdagedes at der nedenunder disse var skrevet paa polsk,
at de Navne, som Anvisningerne
lød paa ,ej belandles i Verden"!
saa de gode Nexø Købmand blev
bedraget og havde saaledes transporteret dem til Diszizig uden Vederlag.
— Kirken var i den katolske Tid
henlagt under Lunds Dom-Kapitel.
Alteret og Altertavle!' er prydet
med smukt udført malet Billedhug- •
gerarhejde. Derpaa ses Sct. Lavrentis Billede med en Rist i Haanden
og nedenunder Aarstallet 1600.
Ved Alteret ses en Vinduesrude
ined Sweder Kettings Navn indbrrendt
og foran Alteret er en stor Ligsten,
hvorunder samme Sveder Kettings
Billede er udhugget i Legemsstørrelse med sine tvende Hustruer,
en paa hver Side. Disse hans Hustruer skal have været Margaretha,
død d. 13. Aug. 1568 og Thalia,
død 9. Okt. 1572. Omkring Stenen
er en Rand al Munkebogstaver,
men disse er nu ulæselige
I et Skab i Muren i Koret forvares en Krukke, hvori findes en Del
Ben og Aske, sandsynligvis funden
i en eller anden hedensk Begravelse
paa Landet. I samme Skab har været forvaret en af de tidligere brugte
Brudekroner af Sølv, mer' denne

blev solgt og det indkomne løvt
Kirken til Indtægt. — Skade, udbryder Thure at man for en ringe Fordels Skyld har afhændet saadanne
kuriøse Ting, som kunde have tjent
Leibhavere al Antikviteter i Fremtiden til Fornøjelse!
Ovenover samme Skab hænger
Billederne al Præsterne Rasmus Jensen Middelfart med Aarstal 1651
og af Hr. Svend (samme Aar). Herover ses Kong Kristian den Fjerdes
Navnetræk og derunder Walter' von
Worthofs og Frues adelige Vaabner.
Hun var af Familie en Sparre, han
Holstener, en stor Literatus og Poet,
blev 1603 Rektor i Herlofsholms
Skole, 1619 beskikket til Canonicus
i Lund. Herfra er formodentlig Ankirke Canonicat tillagt ham og bus
Navn og Vanben blevet Afmalet,
Han døde 1643.
Samme Vaaben ses ogeaa pan
Opgangen til Prædikestolen, som
han skal have ladet forsyne med
Billeder, ligeledes paa den saakaldle
„Patronens Stoldrara. Paa næste
Stol ses Bomærke udskaaret og C,
G. med Andel 1597. Derover hænger en Fane, som er opsat efter
Løjtnant ved Kavalleriet, Iver Christoffersen Galschlett.
Paa søndre Kirkemur ses Kong
Christian den Femtes Cifre malel
og derunder Johan Diderich von
Wetherg og Sissel Grubbes Navne
og adelige Vaabner,
Koret er et nyt Pulpitur, hvorpaa læses:
Da CHRISTIAN den Slette var
Guds Kirkes Foster-Fader
Og førde Konge-Scepteret mod
dem som Dyden hader,
Og Peder Hersleb Biskop
her i Stiftet fyndig drev
Paa Sandheds Lærdom, hvilket
og ved hannen værget blev.
Da Jørgen Kruse Oberst var
og havde Magt og Ære
At commandere Landets Folk,
som Krigs Gevehr skal bære
At byde og befale dem, som
give Kongen Skat.
Da Jens Buchhave Landets Provst
besøgte Landets Kirker
Hvor Sandheds Ord skal prædikes
og Sandheds Ord selv virker,
Og Lauritz Hiort ved dette Sted
kundgjorde HErrens Vey
Men Kirkens Værge Capt. Dam,
og Degn var Fridrich Key.
Da blev forbedret uden til
Guds Huus og efter Tykke
Hver Stoel i Kirken Nummer fik,
hver Pulpitur sit Smykke.
Gud selv afmale JEsum saa i
Hierlets skjulte Vrnae,
Al Hierlets Haab ey mørknes skal
naar Dommens Dag skal stene,
Prædikestolens fem Sider viser
Christi Fødsels Historie, Lidelse,
Opstandelse og den Helligaands
Sendelse i meget smukt Billedhuggerarbejde, sirligt malet. Paa Prædikestolens Bagside findes Kong
Christian 1V.s Navnetræk.
1 næste Vindue ses i en Rude
brændt St. Johannes med Aarstal
1597.
Tværs overfor Prædikestolen hænger en Fane, ved den ene Side
hænger en Pallach og Balge, ved
den anden Side en net Kaarde og
Skede, af Ælde ganske ukendeligt .
Døbefonden er dannet af en haard
mørkebrun Stenart, hvori ses indhugget tvende Løvehoveder og tvende Slanger, der ligesom er flettet
i en Valknude. Inskriptionen, Runebogstaver eller gamle Munkebogstaver, er saa slidt, at Skriften ikke
kan udtydes.
Paa et af Kirkens Pulpiturer findes anbragt en Tavle, hvorpaa Kong
Christian V. Ankomst til Bornholm
d. 7. Maj 1687 er opskrevet paa
lignende Maade som i en Del al
de andre bornholmske Kirker.
Kirkens Vægge ere overalt ligesom
Freskomalede, og forestiller adskillige bibelske Historier foruden en
Del Skrift med gamle Munkebogstaver, men delle
i Tidens Løb
bleven saa ulæseligt, at intet kan
fattes eller lorslaas.

'Tre Sporjsmaal.
- 0 -En Provst mødte en Dag en Mand.
Provsten vilde gerne have ham lidt
til bedste og spurgte:
— Kari du svare pæl tre Spørgsmaal, saa skal du Ina en Krone,
-- Godt, og du skal faa Kronen
tilbage, hvis du kali svare peg ure
Spørgsrtinal, som jeg vil gøre, svarede Manden.
— Men jeg vil spørge først, sagde
Pf ovs le ri.
— Ja, begribeligvis sagde Manden.
— Hvor langt er der fra øst til
Vest ? spurgte Provsten,
— En Dagsrejse, lød Svaret, for
Solen slant op i Glat og gatir ned
i Vest, og det varer en Dag.
— Hvor langt er der mellem
Himmel og Jord, vedblev Provsten.
— Et Knæfald, for Himlen er
Guds Stol og Jorden finais Fod skelnmel.
— Hvnr meern Røg bliver der
af syv Favne Elletræ? gentog Provsten.
— Man vejer Træet og brænder
det, derefter vejer man Asken. San
ser man, hvad der er ganet op 1
Rag.
— Ja, det er ganske rigtigt, sagde
Provsten
— Nu er det min Ter, sagde
Manden.
— Kender du min Fader?
— Nej.
Kender du min Moder ?
— Nej,
— Kender du da min Broder?
— Nej.
— Ja, ser du, Gud er alles Fader, og Jorden er alles Moder, og
Kristus alles Broder — se, saadanne
Smaating synes jeg, du skulde
have rede paa, naar du er Provst,
sagde Manden.

Erstatning tor kitning.
—o—
Staldgødningen er i Aar af meget
ringere Værdi, end den plejer at
være, og om vi i det hele faer
Kunstgødning, eller hvor meget vi
faar; ved vi endnu ikke, og man
ser sig da ganske naturligt om efter Midler til at erstatte noget af
den manglende Gødning, Midler,
som rortaske ogsaa kan anvendes
med Fordel under bedre Tider.

Kalk
kan for saa vidt erstatte Gødning,
som Kulturplanterne vokser daarligt
paa alle kalktrængende Jorder; der
foregaar i seedet' Jord alt for ringe
Omsætning, og selv om der gives
Gødning, virker den kun lidt, og
Ukrudtsplanterne er ikke til at faa
Bugt med — tænk paa de kendte
Pletter i Roemarkerne, hvor vild
Spergel, Knavel og andet Smaakram
vokser over Planterne og lager Lys
og Luft og Næring fra dem, Roerne
staar siden og hiver i det, vil intet
blive til, og mange dør (Rodbrand);
det er et tydeligt Billede paa Kalktrang, og her vil 4-6000 Pd. Kalk
eller et godt Lag Mergel virke bedre end 200 Pd. Superfosfat og 200
Pd. Salpeter, og Kalkens Virkning
er varig. 1 øvrigt bør man, før
man bruger Kalk, altid lade undersøge, om Jorden trænger til Kalk.
Undersøgelsen udføres af Landboforeningskonsulenterne, og den er
let og billig. Af Kalk har vi nok
her I Landet, men det kniber jo
foreløbig med at fan den transporteret.
Vore

Tørvemoser
indeholder uhyre Mængder af Kvælstol, procentvis omtrent som Staldgødningen, men delte Kvælstof omsættes meget langsomt til saadanne
Forbindelser, at Planterne kan bruge

det. Dtrekte ing med del samme
kan Tørvejorder' ;Maia ikke erstatte
nrevneveerdieeMæriader af det /Imre.
rende Kvælstof i Gødninger'. Det
kan næppe betale sig al køre Tørvejord paa Marken, thi der skal
meget store Mængder til for al faa
Virkning. Et enkelt Forsøg i den
Retning er sidste Sommer udført i
Randers-Egnen, og det gav som
Resultat, at 60 Tons Tørvejord pr.
ha. pan gruset Jord forøgede Kartoffelafgrøden med 27 Tdr. Derimod
kan vi have overordentlig stor Nytte
af Torvejorden i Stald og Mødding
til al pssse part den flygtige Ammeteak. Finder man for Tiden Tørvestrøelse vel dyr ril købe, kan - man
alle Vegne, hvor man har lidt Tørvejnrd pan egen Ejendom, have
stor Fordel af nt benytte denne i
Møddingen. Tørvejorden hør i Sommerens Løb findeles, f. 'Eks. ved
al pløje og harve I den lagvis, og
rimur den er tør, lægges 1 Fies eller
I spidse Dynger, lig Kartoffelkuler,
og sne ellertmancien bruges til at
lægge i Bunden "af Møddingen 'og
ved Ydersiderne for al opsuge den
Saft, der vil sive ud, til at dække
pan Gødningen, ill at lægge paa
Siderne, hvor Gødningen ikke er
beskyttet af Mur, eller ligefrem til
at blande lagvis i Gødningen. En
Imre Række bande danske og tyske
Undersøgelser viser, at man pan
denne Mande hindrer Tab af meget
betydelige Mængder Kvælstof ikke
alene mider (iminineene Opbevaring, men ogsna under dens Urthringelse paa Marken. Desuden har
man selve Tørvejorder', hvoraf noget Kvælstof efterlinanden bliver tilgængeligt for Planterne.
Sidst, men ikke mindst, har vi
de mange smart „Salpeterfabriker•
i vore

Bælgplanter.
naar blot vi kunde faa disse til al
virke noget mere flittigt. Del var
overordontlig tiltalende, om vi gennem Dyrkning af Bælgplanter kunde
forsyne os selv med kvælstofrigt
Foder til vore Husdyr saa vi var
uafhængige af Tilførslerne udefra,
og der er jo til Tider sagt forskellige store Ord om den Mulighed.
Det lader sig imidlertid næppe gøre,
thi, n1 Agitation til Trods, dyrker
vi kun egentlig Bælgsæd pan 5 —
6000 Tdr. Land. medens vi med
den almindelige Størrelse af Ærteafgrøderne matte dyrke 8 a 900,000
Tdr Land, lienimod Halvdelen af
Agerjorden, med disse for at erstatte
Oliekagerne. Forholdsvis mere vil
der for enkelte Brug være at vInde
ved at udvide Dyrkning af Bælgplante-Grørrafgrøder, og da særlig

Lucerne,
Hvilken Herlighed for alle, der
i afvigte tørre Sommer havde blot
1 Skp. Land god Lucerne pr. Ko,
og noget af den samme „Herlighed"
vil komme igen næste Sommer,
fordi vi mangler Kraftfodertilskuclet
til Græs og tarveligere Grønfoder.
Men hvad kan det nytte, naar Lucernen ikke vil gro I Lucernen er
imidlertid en saa værdifuld Plante,
al del er værd at prøve en Gang
til ; det viser sig neonlig, at den
lykkes nogenlunde for alle de Landmænd, der energisk bliver ved al
prøve paa det, saa el andet Sted
pan Marken. Det kan ikke nytte
at forlauge, at den absolut skal
vokse paa det Stykke Jord, uran
passende synes )(an lægges hen
med Lucerne, der man prøves flere
Steder. Det skal ubetinget være
sund Jord, der ikke i fjerneste
Mande lider af Fugtighed eller er
kallctrængende, højt beliggende, om
muligt hældende mod Syd, og Frøet
skal altid behandles med Nilragin
fra Statens Planteavlslaboratorium.
Dæksæden skal være tynd og (leben
og Sommeren skal være god for
Lucernens Vækst; bliver Forsømme-

fer, for tør, bliver 1a-cerium let fair I emner Stene'. Heraf kommer man
svag, sal prøver vi leen næste
ganske nemt til den Stenene. at i
iblande uopklarede lidebrandstillmide er did
r"fPd.Mai
SionamIe
I
sinldigkanReedokdløt , lidt Katten, soen har gjort det.
Kællingetand og lidt sene, (snemand
i;
F.
v nnkzssevni dn e eGræsser
bl som eTni mdnytre 117
det
linneert I Allinge.
sæd, men bliver Lucernen til for
lidt, giver det øvrige en Afgrøde,
og gror Lucernen godt ti!, tage,
den Magten fra alt del øvrige, saa
allerede første Sommers anden Afgrøde er omtrent ren Lucerne. Sanledes blandet Lucerne kan martskø
ikke ligge sart længe, men giver
den blot end Afgrøde 4-5 Aar,
kan vi neger være tilfreds dermed
og efterhaanden udlægge ny Stykker,
Lucernen elver et stort Bidrag
til Løsning af ..Kvrelelobipareemenlet•, den høhaver ineen Tilskud,
oe del Kvælstof, man har, rækker
da bedre til prut det øvrige Areal.
Lucernen giver derhos kvælstofrigt
Foder og kwelstnfrig Gødning.
H. P. Larsen.

Sangforeningen holder Konce
pan Christensens Sal 2. Paaskedag,
Allinge-Sandvig Folkebog.;
samling holder Generalforsamlin g
pas Raadhuset Lørdag den 23dte
Marts Kl. 7.

Hjertelig Tak
til alle dem, iler har vist Os.
mærksonilied ved vort Ebylitir.

Op..

Marie og Martin Jespersen.
Bøgeskoven, Ro.

God Klædning
og en fin Diphannefrakke er indlagt
til Salg.
Skrædder Klausen, Sandvig

Ilygning lit Nedbrydning
tjenlig

,Fra Slaraffenland
—o—
,Arbejdsløse Sagførere" er Overskriften ruse en Artikel i _Dansk
Sagfører-Tidende". Det er dog Ikke
de danske, aren — de russiske
Sagførere, Talen er em. I det nuværende Rusland — ja, riet vil sagtens sige : det Rusland, der eksisterede indtil det Kinklreslet, Freden
undertegnedes? — er der Ikke Brug
for Sagførere.
Denne mærkelige Tilstand har
nu varet i Maaneder. En Domstol
opretholder jn nok det bralschevileske Styre, men Dommerne skal
være I.ægmænd, der dømmer efter
et Skøn I Jurister er overflødige i Folkets Domstol skal kun Folket
have Sæder Da der ingen Ejendomsoverdragelser sker under den ny
Fællesskabsordning, bliver der Ingen Skøder at udfærdige — da
Gæld afskaffes, bliver der ingen
Inkassationssager at udføre.
Det lyder paradoksal, men der
paatænkes virkelig-en saadnn Ordning i Rusland Overskriften er derfor korrekt.

til at stille np til Beboelse,
Stald eller Foderhygning, 35 Alens
Lænede. er til Salg ved Henvendelse
til M. C. Funch,
Telefon 34.

Catechu
Fiskegarn.
Farver til Kalk og Olie
Fernis. Lak. Terpentin Tørrelse,
Stoklak. Lim og Pensler.

Farvetabletter
til al farve Uld, Bomuld og Silke,
faas I alle Farver hos

P. C. Holm.
ny hjemkomne hollandske til betygelig nedsat Pris.

Olsker.
Kommuneskatten Ion 2. Hale-

nar 1917-18 rnaa være indbetalt
til Kassereren Hansen Broddegaar
inden denne Maaneds Udgang.
Derefter vil Rente blive beregn
og Udpantning forretages efter 1.
April uden videre Varsel.
Sogneraadet.

Olsker.

Da hib stjal kartede Lys,
—o —
En Historie fra Vendsyssel.
For nogen Tid siden; en Aften
paa det Lav, da Køerne malkes,
stod Gaardens Ejer inde i Dagligstuen. Paa ell Gong hører han
en mærkelig Lyd i Køkkenet ved
Siden at, hvor han vidste, at der
paa det Tidspunkt ingen Mennesker
befandt sig. Straks river Manden
Døren op til Køkkenet og kommer
lige tidsnok til at se en af Husets
to Katte stikke ud af den anden
Dør med et brændende Tællelys i
Munden,
Nu begyndte et Væddeløb mellem
Manden og Katten. Katten løb over
mod Lndebygningen og smuttede
ind i Loen. Manden hag efter. Men
Katten var deri hurtigste. Deri slap,
uden at sætte Ild paa, over et Halmudlæg, og saa slukkedes Lyset.
Nu var den værste Fare allsaa afværget.
Men Manden vilde jo gerne bjerge
sit Tællelys. Han fortsatte derfor
Foriølgelsen, men tiden Held. Katten forstak sig med sit Bytte, som
den hurtigt fik sat til Livs, inden
yderligere Relslorfølgning kunde
gøres.
Med denne sandfærdige Historie
er nu følgende godtgjort ; „Karte
stjæler Lys, endogsaa brændende
Lys, de løber over I Laden med
dem, hvor der, som bekendt, ofte
er brændbare Stoffer, som for Eks-

1

LØG,

I

Extra Kaffemærker lit Personer
over 60 Aar udleveres.
Sogneraidet.

Frelsens hær. Allinge.
Stabskaptejn Krogh leder Mødet Fredag d. 22. ds. Kl. 6'/I. for
Børn, Kl 8. for Voksne.

RØ.
Lysbilleder paa Afholdshjemmet Lørdag den 23. Kl. 61/2. for
Børn, Kl. 8. for Voksne.
Entre Børn 5 Øre, Voksne 25 Øre

6-7 Værelser, ved Vandel, fuldt
monteret, ønskes til Leje for Sommeren. — Henvendelse snarest til
Overretssagfører Boje s e ri-K o I oe d,
Rønne.

Bedste Sonmersild,
lagt paa bornholmsk Mande, er billig til Salg.
Chr. Mogensen, Tein.
Telefon Allinge 106.

Klipfisk.
Et lille Parti er hjemkommet.

I B. Larsen.

2 Kvier,
som kælver i Pometet, er til Salg.
Hyldegaard den 14. Marts,

Janus Hansen.

4

Brugte Frimærker
fra Danmark, Norge, Svenig,
land, Island og Dansk Vestindien
Is ehes.
Det ældste danske og svenske
Frimærke betales med henholdsvis
tEl og 52 Kr. — Mindre Samlinger
fra alle Lande købes ogsaa,

Gødningssalt er paa Lager.
Kaligt)dning ventes.

1--k<ns, Ænder,
Duer og Æg

Vi har et Parti letopløseligt Salt og beder om Bestillinger snares: muligt. Ved Afhentning maa Sække medtages.

Nordlaudets Handelshus.

Postmester Alhede, Allinge.

Købmand Bidetrup.
Sandvig.

Hotelkarl
kan faa Plads til Isle Maj samt 2
flinke Køkkenpiger, den ene Iste
April, den anden lidt senere,

En ældre og en yngre

Pige

Hotel Sandkaas.

søges til Isle Maj paa
Rø Skole.

2 dygtige

Stenhuggere

RØ.

RØ.

købes til højeste Dagspris.

Foredrag
al Realskoleforstander N. P. Jens en fra Ankirkeby i Brugsforeningens Sal Skærtorsdag Kl. 2.
Re Afholdsforening,

Alle Sorter

s inso ni

Hindbær,
Hyldebær,
Klanbær,
Kirsebær,
Ribs,
Blandet Frugtsaft
anbefales i hele og halve Flasker
til billigste Dagspris.

ell.

c.

Fajance
Off
Lervarer

In. rm

P. C. Holm,

Borrelyngens Stenhuggeri.

og

Norske Sardiner

Redskaber

i Olie og Tomat
er hjemkommen og anbefales til
billig Pris,

faas i stort Udvalg til billigste Priser hos

,43 tzNen,

Krukker
Dunke
Fade
Skaale
Talerkener

Sørensen.

Værktøj

God Foderhalm
er til Salg paa
Munkegaard pr, Allinge.
Telt. Allinge 128.

vant til Momimentarbejde, kan faa
lønnende Arbejde hele Sommeren.

Frugtsafter,

I. B. Larsen

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Køl)

By- og HerredsffildmEegtig

Aukiiooi

Prima eng. Smedekul

Tirsdag den 26. ds., Eftm. KI,
1 1/2 afholdes paa Bolers Hotel i
Allinge offentlig Auktion over forskelligt

er paa Lager, og ny Sending ventes pr. Sejler „Kristian" i den
kommende Uge. Prisen bliver da noget lavere.

Nordlandets Handelshus.

Inventar fra Blaaehs Hotel
hvoraf fremhæves:
Borde. Stole, Skabe, Jernsenge
og Madrasser, 1 Isskab, Klæde- og
Haandklædeslativer, 6 Slk. Tagvinduer, 2 stole Markise!, 1 Fodpose,
2 Kakkelovnsskærme, Bordplader, 2
Laterner, 3 Ruller Traadnæt, c. 500
forskellige Tallerkener, Kopper,
Fasker og en ny Koinfurplade, Et
Parti Jærnsager, Jærnrør, Kasser og
Brædder, Vinduer og Døre, Baljer,
Skrammel m. m.
Kredit i 3 Maaneder.
By- og Herredsfogedkontoret
i Hasle 19. Marts 1918.
Borgen.

Auktion

ilrovitriol til sprøjtning af tigerkaal.
Nehhervitriol til 8nrejtoing af Frgitrteerne,
til Paptagene, hele Tønder
Tagnapijære
do.
do.
Sort Kalciumstjære
i Spande
do.
Rød Tagmaling
er paa Lager. Vær saa god at indgive Bestilling snarest til
Sort

tidl. Ejendom ved .,Lynggaard" i Olsker værende
Bygninger til Nedbrydning
nemlig
I Længe, c. 18 Al. lang og 11
Al. bred. I do. ca, 18 Al. lang og
12 Al. bred og 1 do., c. 6 Al. lang
og 12 Al. bred. Endvidere god Taghalm af 30 Fag Hus, Brædder af
forskellig Længde og Bredde, et
slørre Parti Lægter og Stærtgetræ,
Staldindretning og Kobindsler, — 7
gode Shrehusdøre med Kanne og
Beslag, en Del andre Døre, 7 Fag
Vinduer med Glas, 6 halve Fag Vinduer, 7 Jærnvinduer, Bjælker, Sparrer og Stolper, nogle Tusind brugte
Mursten, Raasten m. m.
By- og Herredskontoret i Hasle
20. Marts 1918.

Borgen.

Strømper
til Damer, Herrer og Børn findes paa Lager i stort Udvalg i
prima heluldne Kvaliteter.

Magasin du Nords Udsalg, Allinge

16 biler galvanisere! Pigtraatl, isnet, 1 kg rykker 0.4 in,

i kg

-

0,5

som sælges til første Køber med 10 pCt. Rabat paa Dagspris.
Ligeledes har vi et Parti af den gamle Fabrikation.
Solidt Materiale.

Galvaniserede rude og ovale Bør
Norlllaadets Handelshus,

under Dansk Andelsgedningsforening

Bestyrelsen.

Hasle fledkerlerrelning.
Aljetonder og Saltekar
samt al Slags Bødkerarbejde haves
paa Lager. Raparalioner udføres.
C. Aakerlund,
Telefon Hasle 105.

Kløver- og Roefrø
samt alle Sorter Græsfrø i ekstra prima Varer
anbefales til Maksimalpriser fra

Tilige .5kolonifif-

1 /, Alk 4,50. 1/, Ark 7,00 med Udsurtslcarton.

Fotograf Alfred Kjeller .

anbefales extragode Lommeure
til en billig Pris.

Gadiser og andre Dyk æ nder
købes og betales med højeste Pris.

Levende Duer
betales med 90 Øre Stk.

a.

£cazera.

Overrelssani. Hojesen-Koelood
Set, Mortensgade 17, Rønne, Telf. 22
(tidli. Fuldm. ved Byfogedlcontoret
Hasle).
Kontordag i Allinge Mandag
do i Klemens (Kroen) Tirsdag Eft.

Ailetønder,
Vaske- og Saltebal,jer,
reelt, hurtigt og billigt.

Snedker L. Pihl,
Telefon rm. 13, Klemensker St.

qk

-

Byggryn,

Vi har et Restparti bestaaende af

Kajbjergaard LOkOliOrellillff

Ell pil Fonlorrelse
Tilbudet gælder kun for Marts
Manned,

J. P. Sommer,

20 Hille DRIV. filal Jrntralif Nr. 8,

Frøavl.

Som Repræsenlant for Aktieselskabet „Trifolitn', Dansk Frø.
avlskompagni, Ny Toldbodgade,
København, slutter vi gerne Kontrakter med Avlere af Runkelroe»
frø, Turnips- og Kaalrabifrø
saa vel som Græs- og Kløverfrø.
Kontraktformularer og Vejledning for
Avl ved Henvendelse til os.

leverer jeg Dem efter hvilket som
helst gammelt Billede, som indsendes.
Gammel Pris.

i alle Støerelser samt gale. Vandspande 1 4 Størrelser.

af 1916
afholder Generalforsamling Torsdag d. 4: April Kl. 6 pas Hotel
„Allinge'.
Dagsorden:
1. Beretning om Virksomheden.
2. Valg al 3 Bestyrelsesmedlemmer og 1 Revisor.
3. Eventuelt.

Til Konfirmationen

Nordlandets Handelshus.

Nordlandets Handelsbils.

hos AI(~ed Mikkelsen, Olsker,

4a-rsen,

X5 .

J. P. Sommer.

Ure

Tørrede Æghlommer

Et Parti Konfirmationsdragter samt mindre Størrelser
sælges saa længe Lager findes til ca. 40 pCt. under Dagspris.

Deres

træffes paa Randhuset i Atlirige
hver Mandag efter KI.10 Form. og
i Klemensker Kro hver Fredag
Ira 2-5 Eftm.

i Pakker a 25 Øre, erstatter 3 Æg.
Brugsanvisning paa hver Pakke.

Drengedragter.

over Bygninger m. m.
Mandag den 25. ds., Eftermd.
Kl. 2 bortsælges efter vedkommendes Begæring ved offentlig Auktion
paa Karl Chr. Thorsens

Johannes Kofod! Hasle.

fine og mellem- Gryn anbefales til
billigste Dagspris fra

Risemellen.
En nedliggende

Hestegang
Ejnar Jacobsen,

Saltnu Sild.
Kommunen har et større Parti saltet Sommersild
1/ 4 Td. ca. 14 01 med Emblg, 18 Kr, 50 Øre
„ 71/, „ „
10
50
sælges saa længe det ikke er nedbragt til 1/, al den nuværende Beholdning til Købere saavel i som udenfor Kommunen,
Allinge-Sandvig d. 21. Marts 1918.
P. N. V.

Chr.

faas hos

Allinge Kolonial- og
Produktforretning.

Tein.

liandejmiolli til 1 a 2 Heste
ønskes til Købs. Eventuelt kan et
Hus i Byen fans i Bytte.
Bladets Kontor anviser.

God Spegesild
er til Salg hos
Ferdinand Bendtseu. Tein,

9?robfifrorretning.

KAFFE
(Th. Grønbergs)

til en eller to Heste samt en brugt
Hakkelsemaskine er til Salg hos
Telefon Allinge 88.

Ekstrafin

Charlotter
er til Salgs paa

Gudstjenester og Meder.
Søndag 24. Marts.
Bethel i Olsker Kl. 91/,,
Allinge Kirke Kl. 2. Skriltm. 1 1/,.
Om Eftm. Kl. 4. taler J. Dam i
Tein Missionshus.
Mandag Kl. 8. K. F. U. K. Møde,
(Skærtorsdag) Allinge Menighedshjem Kl. 91/i. Ols Kirke Kl. 2. (Ali0
).
B
d tejet hneeis te
Olsker Kl. 91/,
(Lateu rggfaten as:;1
Allinge Kirke Kl. 2. (Altergangstjeneste).

Stenhymallen i Re.
Paa Grund af Alder og Svaghed
kan en meldte, tro og paalidelig

Pige eller Enke
faa en let Plads til 1. Maj hos

Jens Hansen,
Lindeskoven, Rø.

Hingsten

hud

staar til Afbenyttelse paa Lille Dammegaard i Klemensker for 5 Kr.,
10 Kr. for Drægtighed og 1 Kr. for
Efterspring.
Telefon Klemens s. 31.

Olsker Afholdsforening.

Stiftelsesfest
i Forsamlingshuset
Onsdag den 27 Mai t3 Kl.
med Foredrag af Hr. Lærer Kristensen, Smorenge
og Oplæsning af Pol itibetjent Rocke, Rønne,
Afholdsbeværluing [ned Konditori forefindes.

Bestyrelsen.
sii~l~i~e~~-.~4~5~5~wmie

roraars—Nyhederne
hjemkomne.
Prima blaa og sorte Serges Spadseredragler fra
do.
Kulørte
Blaa og kulørte Kostumefrakker
Hvide Vadmelsfrakker
Alpacca Frakker
Nederdele, kulørt, sort og blaa Serges
Bluser, flere HUndrede paa Lager
Sort og hvid Voile pr. Meter
Mønstret Mull

46 00-96,00
34,00-67,00
37,00-85,00
26,00-55,00
34,00-55,00
6,75-30,00
4,00-28.00
2,00- 5,25
1,30- 3,00

Magasin dit Nords Udsalg, Allinge.
J. P. Sommer.

Tysk og svensk Rundjærn
i alle Dimensioner og Restpartierne af

Svensk fladt Stangjern,
Tysk Iljulringestaal,
Relæguingsstaal (Jannsmærke),
Galvaniseret Baaiidjurn
sælges i

Nordlandets Handelshus.
Stort Udvalg

Billigste Priser

Kokken rekvisitter,
faas hos

Allinge KnIonial- og Produktforretning.

Brødrene Anker
Jernstøberi Se Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.
Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljeptirnpee ru. nr. e j

Tårvestråelse
anbefales fra

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Uld og strikkede uldne Klude
købes til højeste Pris.

Nordlandets Handelshus.
lig Stort Udvalg

Stort Udvalg

Carl Lunds bekendte biaa Emaljegods
ti! billigste Priser hos

KolOnial tt Produktforretning

kål Deres Tryksager i Alliop llogrykkeri

Smaa Guldkorn.
Fri lang, eu sygelig Drømme', ej
Deinno Aibider, jeg beder Dig ,.j,
Lad Skibes sejle, sad kort Du vil,
Naar Fanløje( blot løber niunleit fiL
Carl Ragger.
Gid de, som ej nied andre ville dele
Al deres Overflod en ringe Pari,
Forlise snarest mulig maa det Hele!
Fred Paludan-Midler.

Tørvestrøelse, hollandsk Fabrik.

s r el LJ es.

pr, 1,

Ore rr. kg i

Nordfa. dets Handelshus.

Prima prima

\

Kolonialvarer

En Fejl, der, uset af Verden,
slumrer i vart Indre, er ofte mere
farlig end en For bryilelse. der giver
os ril Pris fur Verdens Foragt.

- -"s
anbefales fra

Sikken el uvirkeligt Liv de fleste
Folk lever ; de faar ikke Smagen
af en ægte Sorg gjentrem hele deres Tilværelse,

liolonial(C Produkt forret n ing

Et Hoved uden Hukommelse ligner en Fa2SIIIi11;.: ilden Besætning.
Misund mig ej min Laller og min
Glæde!
Min Sjæl er Søen, paa hvis blanke
Flade
Sivblornsien svømmer mellem grønne
Blade,
Mens dybt paa Bunden skjulte Kilder
græde.
Chr. F. Molbech.
„M211 siger" — disse simple Ord

Iran være
Del skarpe Vaalien, hvormed
skadefro
Og ganske uden egen Risiko
Du let tilintetgør Din Niestes Ære.
Korn
Cii!iveithed
Og Fryd fur logenting,
0, Ironi og lag mig arter ined
Til Dans og Leg og Spring.
H. V. Kaalund.

Vi har stort Lager af gode kantskaarne

Udskudsbrædder
i Tykkelse '74" og 1" — flere Bredder og mange Længder:
Kærnefulde Fyrrebrædder til Krybber og Vandtrug.
Gode Granbrædder i alle Dimensioner.
Tørre Brædder, som er pløjede og høvlede til Gulv og Loft.
Prisen er rimelig og vi gnier liøjrsie Rdliai pr kontant.

Nordlandets Handelshus.

Avorlr i Nonillorolmhos
Billigste Annonceprisen — Største Udbredelse
her paa Nordlandet

Hvad hjælper, om Verden
For Foden Dig las ;
Hvad hjalp Dig, om selv
Du fik Guldkrone pas ;
Naar dog ikke Hjerter
I Glæde kan slaa?
H. C. Andersen.
Langt heller dø end svigte Børn
og Kvinder,
Og glemme Nordens Glans og
store Minder,
De høje Heltesagn .1 Tiden Skjød,
Del skjønne Sprog, der ved vor
Vugge lød,
Og klang som Tryllesang bag
Danmarks Skove.
C. Maud),
Hvor blev 1, røde Roser, dog
Fra Ungdoms Dage glade?
I min Erindrings Psaltnebog
Jeg gemmer Eders Blade.
Adam Oeldenseldlige.
Se til, at 1 Dit Hjerte Du
Ej dræber KjærlIgliedens
San længe som et andet Bryst
Med Kjærlighed imod Dig slam.
Chr. F. Molbeell.
Jeg tror, at Fjæld kan falde,
Ilden dø,
Men Kjærlighedens Magt kan
aldrig briste,
0, let vi glide over Livets Sø,
Hvis blot den Tro vi gjemme til
det sidste.
Carl Andersen.
Gud sætter Menneskene ind i
Verden uden at skrive dem nogen
Indholdsfortegnelse pas Panden —
middelnlandige Digtere er mere
Ængstelig bekymrede for vor Opfattelsevne.

Til

Konfirmationen
klmilliopr i Jakke- ug Matrosfacon
anbefales

i stort Udvalg

Kravetøj, Huer og

Underbeklædning.1

Priserne er yderst lave i

Nordlandets Handelshus.

Porilholms Spare- & Lindum
Afdeling i Allinge c'%?Kontortid : 10-12 og 2-4,
Modlager Indskud paa abu. Sparekassevitkaar til en Rente
af 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p. a,

Undskyld mig, bedste Ven, Du
savnes ilrite nier,
Jeg gaaer urin egen Vej — forelsket,
soul fri rær.
Mig har Forliebelsen, -- imellem
os, som sagt - I D.rarekrsien halvt, og halvt i
Himlen bragt.
Emil Aaresrrup.

.Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter.
De Mennesker vide saa
hvad de vil;
Den blinde Gudinde den bejle
de til :
En ønsker sig rig, og en Anden
sig stor ;
Mon Rigdom og Højhed har
aaadant et Bord ?
K. L. Ratibeck.

Vi har disse Regulerings-Komfurer i 4 Størrelser.
Alle tidligere Købere ere særdeles tilfredse. — Særlig nu, hvor
Hjemmebagning anvendes, kan vi anbefale disse. Vi tager de
gamle Komfurer i Bytte.
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