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lo Idnlio Green og mig af (tinandens
Vittigheder og roste del Stads, vi
hældte ud af en Kasserolle og kaldte
uf forundes gennem Poskreurnet I Allinge
„Brød". Men da der vnr grinet tre
Sandvig, Olsker, Rutsker, Re ce kfreirnskdr
Uger, udtalte Idaho sig par følgen„Nord-Bornholms Ugeblad"
de Mande :
har den stirate Udbredelse t Nordre llerred
„Jeg har ganske vist aldrig hørt
Item
02
egner
sig
bli,er kost I ethvert
depLyden af Surmælk, der dryppes paa
ot bedst ill Avertering.
en glohed Tinpande ; men jeg har
„Nord-Bornholms Ugeblad"
en Anelse om, at del vilde lyde som
optager gerne Bekendtgwreiser af enhver Ar,
Sværdenes Musik, sammenlignet
saasom Kik, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter. tiler Aflysninger, Auktioner etc.
med den fortyndede Strøm af skindøde Tanke -Torsk, der udgaar af
„Nord-Bornholms Ugeblad"
adgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle Dine Taleredskaber. Den Art halvPostkontorer samt paa Bladets Konto, og
tygget Støj, som Du hver Dag gikoster 1 Kr. halvaarlig.
ver fra Dig, minder om, niar en
Ko tygger Drøv pas sit Fo'er - med den Undtagelse, at Koen
er Dame nok til at beholde det for
sig selv, og det er Du ikke."
„Hr. Green,• svarer jeg, „da De
før har været min Ven, betænker jeg
—o—
mig ikke paa at tilstaa, at, dersom
Der er Foraar i Luften
bag mulnisorle Sky. jeg havde Valget mellem Deres SelKræfterne kæmpe, Kulden maa fly. skab eller en gemen, gul, trebenet
Baskende, brusende Fjerhamme
Kølerhvalps, saa vilde en al denne
drage Hyttes Beboere i dette øjeblik slaa
højt over Husene atter tilbage.
og logre med Halen."
Det dirrer, svinger og jubler i Gry,
Paa den Maade blev vi ved en to
Foraaret kommer,
tre Dage, og saa holdt vi hell op
Foraaret kommer penny !
•
med at tale til hinanden. Vi delte
Der er Forsar for Hjertet
Kogekarrene mellem os, og Idaho
bag Sorgernes Sky.
kogte sin Mad paa den ene Side af
Kræfterne kæmpe, Tvivlen maa fly.
Anende, bævende Længslerne mødes Komfuret og jeg pas deri anden.
Ser De, hverken !dalre) eller mig
tryllende, svævende Fremtiden fødes.
Da føler du stærkt
havde lært noget, undtagen at læse,
i det straalende Gry
og saa dette med, at „dersom Johan
Foraaret kommer,
har tre Æbler og Karl har fem• Foraaret kommer pas ny
pas Tavle, lorstaar De! men, da vl
J. J. Kronstrøm.
sad indesne[, følte vi første Gang,
at dersom vi havde lært Græsk eller
Brøk, sari vilde vi haft niere al spekulere pas.
Men saa var del en Morgen, at
A. Br. i „Pressens Mag."
[dello begynder at rage med en Stok
oppe paa en Hylde, han ikke kunde
Nu vil jeg fortælle, hvordan det naa. Der faldt "lo Bøger ned, Jeg
var Vejrliget, der gjorde mig til et kastede mig over dem men sire' det
pænt Menneske nied Opdragelse og Blik, der var i Matros øjne, Og saa
skabte min Lykke.
talte han for første Gang i en Uge.
„Pas paa, Du ikke brænder FinJeg var Guldgraver oppe mellem
Bitter- Root Bjergene sammen med grene !" sagde han. „Skønt del er
non Ven !dello Green, og en Dag en Kendsgerning, al Du kun duer
kommer der saa et Postbud fra Car- (il at være Kammerat :ned en sovenlos ridende over Bjergene og stand- de Sumpskildpadde, saa vil jeg alser hos os. Han satte tre Daaser ligevel vise mig honnet over for Dig
henkogte Blommer til Livs og Jean- — og det er niere, end Dine Forte os en temmelig ny Avis, hvori ældre gjorde, da de lod Dig træde
der stod, at vi kunde vente „stigen- ud i Verden. Vi spiller Plat og Krode Varme og klart Vejr med vest- ne om de her Bøger og den, der
lige Viede". Samme Aften begyndte vinder skal ha' Lov at vælge."
det at sne. Vinden var stik øst.
Idaho vandt og vi satte os hver
Idaho og jeg flyttede vore Sager i sit Hjørne af Hytten og gav os
op i en gammel, forladt Hytte; vi til al læse.
mente, del kun var en November.
Jeg er aldrig blevet saa glad over
storm. Men da der var faldet godt en ti linsers Guldklump som jeg
tre Fod Sne, tog del fat for Alvor, blev over den Bog. Og Idaho saa
og vi mærkede, al vi vilde blive sneet ud som en Dreng, der har laael en
bide. Saa skyitelte vi os at samle Stang Lakris.
en Mængde Brændsel, før Sneen
Min var en lille en, den hed. „Herblev for dyb. Mad havde vi til to kirtlers Haandbog, over hvad alle
Maarrecler, og vi lod Elementerne bør vide'. Det er muligt, at jeg
rase.
tager fejl, men jeg synes, det er
Dersom De vil støtte Menneskeden Ines( storartede Bog, der nogen
heden i dens Lyst til at slaa ihjel, Sinde er skrevet. Den siger En,
saa luk bare to Mænd en Maaneds- hvor mange Mennesker der er i hver
tid inde i en lille Hytte. Det er By, og hvordan man kan gætte sig
nier end deri menneskelige Natur til et Pigebarns Alder, og hvor mange Tænder Kamelen hm, og hvilken
lian sten for.
Da de første store Snebyger faldt, Tunnel, der er længst, og Tallet paa
„Na-d-Bornholms Ugeblad"
trykkes I ti Antal af mindst 1000 Exempi
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SljernerneI; hvor længe Skaalkopper Fan Vejen sagde (tun:
er om at slaa rad, hvor tyk en Da„Synes De ikke Stjernerne strimmes Hals hør være, Couvernørernes ler dejligt i Alten, Hr. Print 7"
Vetoret, de romerske Vandledningers
,Jo, an jo. I Batragining af de
Alder, Genriemsnitsternperaturen I Forhold, hvorunder de er stillet, man
Købstaden Augusta (Maine), hvor man sige, at de tager sig sammen
meget Frø, der skal til for at tilsaa og gør hvad de kan pna en vældig
en Akre med Radsaamaskine, og rosværdig Mande, Den store, De
Modgiften mod forskellig Gift, og ser deroppe, er 06 Milliarder Mil
hvor mange Ham ell blond Dame borte Ira os. Det lager 36 Aar, før
skal trave paa sit flovede. Hvis der dens Lys kan naa Jorden. Med et
findes noget, Herkimer ikke ved Be- 18 Fods Teleskop kan man se 43
sked om, sne er det i alt Fald ikke Millioner af dens Størrelse foruden
dem, der er kun Stjerner rul 30.
noget, jeg bryder ulig OM at vide.
Jeg glemte Sneen, glemte al mfg Rang, Gik en af deir ud, vilde de
alligevel vedblive at se dens Lys i
og gamle Idnho var gale i
pas hinanden, Han sad pen en Skam- syvogtyve hundrede Aar,"
mel og læste, og hans øjne lyste i
„Ih, Du Store!" udbrød Frit Svampdel rodskæggede Ansigt ined et mildt son. „Det har jeg aldrig tør vidst.
og hemmelighedsfuldt Udtryk.
Puh, hvor del er varmt. Jeg er helt
„Idnho," siger jeg, „hvad er Din svedt al at danse."
for en Bog?'
„Det er rimeligt og let nok at forIdaho havde ligesom jeg glemt staa, hvis De tilfældigvis skulde viUvenskabet, tor han svarede meget de, at De har 2 Millioner Svedkirtmoderat uden Skældsord :
ler, der alle fungerer paa samme
er skrevet af en, der hedder Horner." Tid. Dersom alle Deres Svedeka„Homer — hvad mere?"
naler — hver har en Længde af en
„Ikke en Smule mere end Hornet." Kvart Tomme — blev sat sammen
,Nu lyver Du,' siger jeg og..blis soul Rør, vilde de naa over en Vejver lidt gnaven. „Intet Menneske længde paa over 15/4 Mil."
,Nu har jeg aldrig hørt Mage !
har k u n Fornavn. Han maa enten
hedde Homer Smith eller Honorer Hvor har De dog facet alt det at
Petterson — hvorfor siger Du ikke vide ?"
„Jeg gør mine Iagttagelser; jeg
hele Navner som et fornuftigt Menneske i Stedet for at rive del ondt gaar gennem Verden med aabne
over som en Kalv der bider en Tøj- Øjne," siger jeg.
„Hr. Plan," siger hum „jeg har
snor Itu."
„Jeg siger, hvad der staar, Sandy," stor Respekt for lærde Mænd. Der
svarer [dello roligt. „Det er en Ver. er saa fas sluderte Mænd mellem
sebog. Jeg vilde ikke miste den denne Bys duntliovede Fugleskræmsler. Det er saa rart at tale med en
Bog for to Uldtæpper."
Alt hvad vi oplevede den Tid, vi dannet Herre. Det vil være mig en
var indesne[, var nt læse i vore to Glæde at se Dem i mit Hjem, saa
Bøger, riten den Snestorm gjorde os tit De har Lyst."
Paa den Maade blev jeg gode
til pæne, dannede Memiesker. Da
Sneen endelig smeltede, kunde jeg Venner med Damen i det gule, to
besvare, hvad som helst jeg blev Etagers Hus, Hver Torsdag og Frespurgt om. Havde nogen sagt : „Sari- dag Aften gik jeg derhen og fortalte
derson Pine, !tynd koster del pr. Kva- hende om Universets Undere, som
dratfod al lække el Tag med 20 a Hekimer havde opdaget og nedskre28 Blikplader a ni Dollars halvtreds vet efter sine Iagttagelser af Naturen.
Cents pr. Kasse?" . saa vilde jeg sva- Idaho og Byens to og tyve unge
re lige saa hurtigt som Lyset kan Mænd erobrede hvert Minut, der var
gaa op ad et Spadeskaft — ined en tilovers de andre Ugedage.
Det faldt mig aldrig ind, al Idaho
Fart af 192 Mil i Sekundet.
Da Foraaret korn, satte vi Kursen vilde smigre sig ind hos Fru Sarnpned til den lille By Rosa for at hvi- son efter gamle Hornets Regler og
le ud og igen smage rigtig Menne- Opskrifter. Men en Eftermiddag møskemad og fan vore Vildmandsskæg der jeg hende tæt ved hendes Hus.
Hendes Øjne var hvasse, og Hatten
klippet.
Rosa er en fin lille By, nede i sad paa Snur ned over det ene Øre.
„Hr. Pratt,• siger hun, „denne
Dalstrøget. VI kom snart i Lag med
Hr. 'dello er nok «Ven af Dem ?"
den pæneste Del af Byen.
„Ja, i ni Aar En Aften var der Oplæsning med
„Bryd med ham, han er higen
Klaverakkompagnement og VæddeGentleman!"
kamp i Vagtelspisning, alt til Fordel
„Naa — hvad lille Frue I Han
for Brandvæsenet. Vi gik med, og
der sari vi første Gang Rosas Dron- er et Bjærgprodukt — en ru, ubening, Fru De Ormond Sampson, høvlet Fyr med en Udhalers og en
Enke, og Ejer al Byens eneste to Løgners sædvanlige Fejl; men det
Etagers Hus. Foruden Ichillo og mig kunde aldrig falde mig ind at nægvar der to og tyve andre Mænd, der te, at hall er en Gentlemen. Det
var ude efter at faa en Aktie I det er muligt, at han støder ved sin
simple Optrænet], 111011 etter mil
Hus.
Efter al Sangbøgerne og Vagtel- Kendskab til. hans indvendige Dele
benene var skaltet af Vejen, dansede anser jeg ham ude at. Stand til at
vi. Tre og tyve Kavalerer gallope- begaa lavere Forbrydelser. Efter ni:
rede over til Fru Sampson og bad 'Arns Kendskab til Idaho vilde det
om en Dans. Men jeg fulgte hen- være mig, i høj Grad imod at tale
de hjem. Der gjorde jeg en Kup. nedsættende om ham eller al høre

nndre gøreldel.•
„Det er meget æden af Dem, Hr.
Plan, al forsvare Deres Ven, men
lian har alligevel foreslaner rum Ting,
iler var saa upassende, at det manne
sætte enhver Dames :treslidelse I
stærk Bevægelse.
Tænk, I Dag tik jeg en Buket og
et lille Brev, hvor han forealaar, at
jeg skal løbe tuml, ud til de store
Skove 'ned en Mand, en Vindunk
og et Brød, og gin og synge og
danse under Træerne. Hvad Metier
De 1111 om Deres Gentleman - Ven,
. Hr. Pren ?"
..Mnaske er det del, man kalder
billedlig Tale. Tilgiv Idaho, kære
Frue, og lad os forlade Poesiens
lave Sfære og stige Ill Kendsgerningernes højere Stade! Skønt det er
varmt tier, bør vi !Mades, at under
Elevator narrer man først Snegrænsen ved en Højde af 15,000 Fod.
Mellem fyrre og niogfyrretyvende
Bredegrad er den fra 1000 til
9000 —"
„Aa, Hr. Pratt, det er saa beroligende at høre Dem tale om disse
mærkelige og virkelige Ting
„Lad os sætte os paa denne Bjælke, her ved Vejkanten og glemme
Digternes Uartigheder og Urimeligheder for Kendsgerningernes Skønhed. Denne Bjælkes Statistik er vidunderligere end noget Digt. Ringene viser mig, at den er 60 Aar gammel. Stod den 2000 Fod under Jorden vilde den blive til Kul i Løbet
af 3000 Aar. Den dybeste Kulmine
lindes i Killingworth ved Newcastle.
Dersom en Blodaare overskæres, saa
hind for den oven over Saaret. En
Mands Ben indeholder 30 Knogler.
Londons Tosser brændte 1841."
„Aa, bliv ved, Hr. Pralt ! De der
Icker er saa originale. Statistik er
noget af det mest beroligende, der
er til."
Tak gamle Herkimer!
Men først to Uger senere korn jeg
dog til for Alvor at skylde ham min
Lykke.
Eu Nat vaagner jeg ved at Irøre
Folk paa Gaden raabe Brand 1 Brand!
Jeg op og i Klæderne for at være
med til de Løjer. Saa ser jeg, det
er Fru Sampsons Hus, der brænder.
Jeg gav et Brøl og var der, før to
Minutter var gaaet. Hele nederste
Etage stod i Flammer, og hver Mand,
Kvinde og Hund i Byen var mødt
op. (dallo brødes med to Brandmænd, der vilde holde ham fra
Brandstedet. De rorble, at Kælderen var i Brand, og ingen kunde
slippe levende ind i Huset.
„Hvor er Fru Sampson ?• spørger
jeg Brandmanden.
„Ingen har set herude. Hun sover ovenpaa og Stigen er endnu ikke kommet."
Jeg gear lige hen, hvor Flammerne lyser op og trækker Herkinier op
af min Inderlomme. Jeg lo, da jeg
holdt den i Herinden — jeg var
ganske fjollet af Skræk ! • „Herky,"
siger jeg, ,gamle Dreng! Du har
aldrig løjet for mig, sig mig det nu,
Du I" Jag skar op paa Ulykkestilfælde Side 117 • Kvælning ved

ddanduing d1 Gas eller Reg og
Put Hørfrø I deri
læsti: .1
er længst fra NæSale al Øi ,
9(91'.

Saa pulte jeg Bugen i Lommen,
griber far r en Dreng, der løber forbi, giver inm Penge og siger :,Løb
hen pas Apothelret og køb for en
Dollar Hørfrø! Løb af alle Kræfter,
saa fuer Du en Dollar selv!" Og
saa raaber jeg :
» Halløj, Folkecis! Nu gaar vi ind
og henter Fru Sampson!- Fire Brandmænd og et Par Borgere slant en
Klo i mig.
„Det er den visse Død, Mand!
Gulvene begynder at styrte simmers!"
Saa stak jeg en Albu lige i Fjæset paa deri ene Brandmand og sparkede Barken af en anden Borgers
Skinneben. Og saa var jeg inde i
Huset.
Dersom jeg dør tør De og skulde
koturne el vist varmt Sted hen, sin
skal jeg skrive til Deny og fortælle,
om der er værre end der var I del
gule Hus - men jeg tror det nu
ikke. Jeg blev i en Haandevending
mere stegt end en Kylling, der kommer paa Bordet i en Restaurant eller Ekspres-Ordre. To Gange slog
Ild og Røg mig i Gulvet, men Brandfolkene hjalp mig nied deres Vandstraaler. Jeg naaede Fru Sampsons
Stue. Røgen havde gjort hende bevidstløs, saa trillede jeg hende ind
i Tæpperne og lagde hende over
Skulderen. Naa - Gulvene v a r
ikke. saa slemme, som der blev sagt,
ellers kunde jeg aldrig gjort det umuligt!
Jeg bar hende en 50 Alen bort
fra Huset og lagde hende paa Græsset. Og naturligvis stimede hver
eneste at de andre 22 Ansøgere til
Damens Haand sammen om os med
Tinskaale, fulde af Vand, parate til
at frelse hende. Men saa kommer
Drengens med mit bliadrø. Jeg trak
Tæppet bort Ira hendes Hoved.
»Er del Dem, Hr. Prats?' spørger
hun.
» Tys tys - ikke tale, før De har
!arret Medicinen."
Saa stikker jeg Armen ind under
hendes Nakke, løfter Hovedet op,
og med den anden Haand river jeg
Hul paa Posen, faer fat paa el Par
Hørfrø og stikker dem meget forsigtigt ind i hendes ene Øjenkrog.
det samme konturer Doktoren
galopperende og snuser og føler Fru
Sarnpsons Puls og spørger, hvad del
er for noget forbandet meningsløst
Vrøvl, jeg har for.
.Naa, naa, De gamle Salep- Rod!"
siger jeg, „jeg er ganske vist ikke
en Mand af Fagel; men jeg skal
vise Dem, hvor jeg har det Raad
fra." .Saa henter en min Frakke,
og jeg trækker Haandbogen op :
„Se selv Side 117 „Middel mod Kvælning ved Gas eller Røg' Hørfrø i
Øjenkrogene. Jeg ved ikke, om
Frøet virker som Røgfordriver, eller
om det sætter den kombinerede gastro-hippopolamus Nerve i Bevægelse, men Herkimer siger det, og han
blev først kaldt til Patienten. Ønsker
De en Konsultation, saa for min
Skyld ingen Alarm 1"
•
Men gamle Doktor ta'er Bogen
og ser paa den ved en Brandmands
Lygte.
.Ja, men Hr. Pralt, De har set
pan en forkert Linie, da De saa' efter Medicinen, ved » Hjælp mod Kvælning' staar der : » Fars Patienten I
frisk Luft hurtigst muligt."
Hørfrø
er til Brug for Aske eller Sløv i Øjet
- det staar i Linien oven over".
, Nej stop nu," siger Fru Sampson, „jeg har vel ogsaa noget at
sige ved denne Konsultation. De
Hørfrø har gjort mig mere godt end
noget, jeg nogen Sinde har fartet,"
Og san løfter hun sit Hoved lidt og
lægger det tilrette i min Arm : » Læg
Du ogsan noget i det andet øje,
kære Sandy!" siger hun.

Og skulde det hænde, al De I
Morgen eller en anden Dag kommer til den lille Ry Rosa, saa vil
De se et nyt gult Hus, hvor det
gamle stod, og Fru Prat( - forhenværende Fru Sampson - som Husets Pryd og Fryd.
Og paa Marmorbordet midt i Dagligstuen ligger „Herkirners Haandbog" indbundet i rødt Safiren, parat til at svare paa al t.

blIsldenes
-nKøbenhavn
Frederiksberg
Gentofte

Aar 1921 Aar 1916
560,952 506,390
104,508 99,382
34,246 31,681

Tilsammen 699,706 637,453
Provinsbyerne:
Aabenraa
Aakirineby
Aalborg
Aarhus
Allinge-Sandvig
Assens
Augustenborg Ft.
Bogense
Esbjerg
Fanborg
Fredericia
Frederikshavn
Frederikssund
Frederiksværk
Grenaa
Haderslev
Hasle
Helsingør
Herning
Hillerød
Hjørring
Hobro
Holbæk
Holstebro
Horsens
Højer Flække
Kalundborg
Kerteminde
Kolding
Korsør
Krisiansfeld Ft.
Køge
Lemvig
Løgstør
Løgumkloster
Mariager
Maribo
Marstal fidlpl.
Middelfart
Nakskov
Nexø
Nibe
Nordborg Ft.
Nyborg
Nykøbing F.
Nykøbing M.
Nykøbing S.
Nysted
Næstved
Nørresundby
Odense
Præstø
Randers
Ribe •
Ringkøbing
Ringsted
Roskilde
Rudkøbing
Rødby
Rønne
Sakskøbing
Silkeborg
Skagen
Skanderborg
Skelskør
Skive
Slagelse
Sorø
Stege
Storehedinge
Struer
Stubbekøbing
Svaneke
Svendborg
Sæby
Sønderborg
Thisted
Tønder
Varde
Vejle
Viborg
Vordingborg
Æbeltoft
Ærøskøbing

7,869
7,930
1,496
1,443
41,613
38,102
74,211
65,858
1,863
2,122
4,651
4,523
747
1,016
2,852
2,707
21,185
18,925
4,684
4,577
17,250
15,206
9,403
8,532
2,963
2,666
2,022
1,788
4,519
4,039
13,005
13,046
1,353
1,300
15,475
15,434
7,839
8,872
5,773
6,035
9,993
10,942
3,907
3,864
11,271
11,167
7,343
8,433
27,619 25,149
1,249
1,115
5,277
6,877
2,872
3,065
17,130 15,037
8,380
8,937
640
593
4,641
5,673
4,474
3,985
2,372
2,567
1,597
1,622
1,304
1,025
4,196
4,442
2,407
2,519
6,079
6,863
13,000 10,483
2,722
2,721
1,875
2,023
1,039
1,159
9,509
8,646
11,670
12,969
7,743
8,348
3,598
2,621
1,639
1,536
10,000
9,812
6,071
5,514
48,948 45,303
1,463
1,469
26,456 24,428
5,089
5,436
3,864
3,697
5,037
9,897
12,840 12,533
4,138
3,823
2.110
3,267
9,629
10,323
1,781
1,798
9,180
10,474
3,212
3,854
3,707
3,947
2,675
2,725
5,716
6,112
13,296 12,748
2,615
2,692
2,186
2,231
2,278
2,154
4,166
4,708
2,223
2,147
1,318
1,324
12,991
14,346
2,138
2,271
10,042
8,960
7,277
6,833
5,114
4,807
5,262
4,799
21,629 19,671
14,421
12,663
5,175
5,685
1,951
1,704
1,323
1,364

lait Bybefolkn. 1,408,238 1,290,314
Tiis. Provinsb. 708,532 652,861
For de sønderjydslce Købstæder
og Flækkers Vedkommende er Folketallet 1910 anført.

.7(onsene filiver
Yjerspisere.

graar

At Konsulent Sienmek, Tommerup.
-0Al mange F,rresporgsler, der kominer til mig mellem Aar og Dag
ang. Hønsene, er der vel lugen,
der saa olie gentager sig som Snøresmaalet om, hvad man skal gøre ved
sine Høns, der er blevet Fjerspisers.
Naar man lægger Mærke til Hensebestetningerne omkring i Landet
og ser, hvor mange der er nf Hønsene, som er mer eller mindre skaldede, særlig neer vi naar hen i Sommertiden, da forstaar man, at del
er et Onde, som er meget udbredt.
Aarsagen til del er en Midde, der
hedder Fierfnalmidden, men som er
saa lille, al den kun kan ses under
Mikroskop. Denne bevirker, al Fjerene paa Hønsene kommer til al
sidde løst, men tillige, at Fjerfanen
er blodig, hvilket gør, al Hønsene
faer Smag for denne, saa at de dels
selv plukker sig, dels plukker hinanden, saa det kan ske i en Hønsebesætning, at man kan se Hønsene sine ganske rolig og lade Kammeraterne plukke sig.
Det er i høj Grad grimt og selv
lølgelig ogsaa til stor Skade for Hørm
sene.
Det man bekæmpes som alt andet
Utøj ved, al man maa se at faa det
dræbt.
Hønsene inddrysses godl med Insektpulver eller Tobaksstøv, hvilket
maa gøres 2 A 3 Gange med nogle
Dages Mellemrum, samtidig med,
at man desinficerer og renser godt
tid i Hønsehuset. Sapofomol, Kreolin, Lysol er af de Desinfektionsmidler, der maa anbefales. Et Par
Spiseskefulde af C11 af de nævnte
Vædsker i tre å fire Liter Vand kan
angives som passende Blanding, og
med en Frugltræsprøjte overstænker
man da alle Vegne i Hønsehuset
Og 'særlig I Rederne: Harusene maa
godt faa noget med, det gør dem
ingen Ting. Dette maa gentages
nogle Gange.
Har man ingen Frugltræsprejle,
kan en almindelig Kalkkost bruges
Og san skaffer man Ilønseite et
Fjerbadested. Ved [bredder stillet
paa Kant indretter man el Sled i
I lønsebuset, hvor der lægges et Lag
tørt fint Sandjord eller fint Tørvesmuld, hvori der er stirret noget
Tobaksstøv, som Hønsene kan have
og ligge og baske sig I. i Virkeligheden er dette nok det virksomste
Middel bande imod det tier nævnte,
90111 mod alt andet Unløj, Hønsene
kan være befængte :ned.
For at fremme en kraftig Fjervækst,
idet denne vil være svag, hvis Hønsene er befængte med Fjernalmidder,
maa man i Fodringen sørge for, de
faer rigeligt af Kalk, Svovl og Jern.
Det første ved, at man laer Hønsene til al æde saa mange Strandskaller som muligt, og det andet ved
at de faar meget Grønt. Al dette
er der intet, der er saa righoldigt
paa Svovl og Jern som Gremkaal,
hvorfor dette fornemmelig Irma anbefales.
Nu, vi staar overfor Kyllinglillregstiden, num Opmærksomheden henledes pari, at det netop er thi, man
maa ,foretage Rensning hos og af
Hønsene, thi har de Midderne, selv
001 del kun er i en Meget ringe
Grad, son vil man være udsat for,
den garn Ira Hønsene over paa de
smag Kyllinger, og saa har vi Skandalen fortsat ind i næste Slægthed.
Det viser sig ogsaa tit, al Ondet
kan være sars haardnakket, at der
er Hønsebesætninger, hvor man har
del Aar efter Aar og ikke kan blive
al med det, san Hønseflokken liver
Sommer gaar og er skaldel.
Derfor maa der gribes ind imod
det i Tide, helst san det sikres, at
Hønsene ikke faar del, men er det
kommet der, da maa Rensningen gø-

res sal grundig, at Midden virkelig
er drietii.

P nydeligt
Yremlidsperspektiu.
Natar Koen bliver overflødig
og Mælken laves pan Maskine.
Den amerikanske Mangemillionær
og Aulornobilfahrikant Henry Ford
der ellers ikke Irører til de meget
talende, har for en Gangs Skyld ladet sig interviewe al en amerikansk
Journalist til » New York Tribune'.
Vi hidsætter nogle at Fords Udtalelser, der jo nok tør siges at pege
mod en fantastisk Fremlid.
Førs' taler halt ons At bejderapørgsmanier. Der er Arbejdsløshed Verden over; men det synes gradvis
at rette sig hen imod Normalen;
Folk forlader igen Byerne ; de tvinges tilbage, Mænd, der er kommen
ud af Arbejde, tager nu de fine Klæder at og vender Illbriga til Landbrugel, og mange af degn hører retteltet hjemme pan Bendergaardene.
Mr. Ford fortalte, al han havde
spekuleret megel over Spørgsmaalet
anganeude Storbyerne og deres Indflydelse paa Industrien og Arbejderspørgsmaalene. Eller hans Mening
vil Storbyerne ined Tiden ophøre
med at være de overfyldte Fnbrikationscentrer. Heste og Køer, mener
Mr. Ford, vil blive overflediggjorle
af den koncentrerede Maskinkraft og
deri koncentrerede Føde, og begge
Dele vil derfor forsvinde: Han tror,
at Fabriksdrils, Landbrug og Transport -- de tie Nødveedighedsorlikler, livorpaa Lander hviler - bedre
kan arbejde til fælles Bedsle, hvis
de er Grupper i Smaabyer og Landsbyer i Stedet for I Storbyer. Han
planlægger derfor at udvikle Industrien bort fra de overfyldte Storbyer.
De er bleven unaturlige, siger
Ford. De store Byer loraarsager
unaturlig Uro i Folks Hjerner. De
er Skyld i Forhold, hvorved Landbruget røves for sin Mandskraft; de
røver Arbejderne, og de er ligeledes
Skyld i, al Bøndernes Produkter man
transporteres til disse Storbyer, hvor
de snu bliver behandlede og fordyrede for igen at sendes tilbage til
de mindre Byer, og derfra bliver de
san solgi tilbage til Bønderne. Sanbruse Forhold er kunstige.
. . Men Bønderne vil en skønne Dag opdage, at man ikke har
Brug for hverken Hesten eller Koen.
Hesten vil forsvinde, drevet bort af
Automobilets og Molorplovens koncenirerende Energi.
Men Koen og dens Mælk?
spørger Journalisten.
- Det er ganske simpelt, svarede Ford, at lage de Jordprodukter,
soin Koen æder, og lave dem om
til Mælk, der er bedre end den naturlige Komælk og meget renere
Koen er den mest enkle Maskine i
Verden. Vore Laboratorier har jo
allerede bevist, at man kan lave bedre Mælk end Koens ved Hjælp al
Maskineri, der ikke fører Tuberku.
losesmitte med sig.
- Men Kødet, som Koen ogsaa
giver?
Kød er ingen Nødvendighed,
sagde Ford. Som omtalt kan vi lave os Fødevarer, som bande tager
Mælkens og Kødets Plads. Og hvad
angaar Hesten, saa er den en 1200
Punds Hej- Motor, soul giver ell
Hestekraft. En lille Maskine, Halvdelen al Hestens Størrelse, gør mageligt 20 Hestes Arbejde,
S0111 et Led i Industriens Overflytning til Smaabyerne fortalte Hr.
Ford, at hans Selskab er villig til
at give linansiel Støtte hl Opbygning
og Forbedring af f: Eks. Kloaknettene, Gaderne o. I. Nødvendigheder.
Hvor længe vil det vare, før
-

De har taaet Hul paa den amid
ske Bybyld, lis. Ford? spørger Bi
manden til sidst.
Og Ford svarer blot:
- For 25 Aar siden var der kWilt
3-4 Automobiler i hele Verden,
Der var ingen elektriske Sporvogne
for 35 Aar siden, Der var ingen
Motorplove, ingen Lufiskibe og ingen haadlos Telegral og Telefon for
15 Aar siden. For 50 Aar siden var
der ingen Telefon

en lille gule..7frofius.
Den lille gule Krokus
er sprunget ud, helt solskinshvid,
sker, spæd og nøgen som en lid,
med alle Fibre fulde
al Trods mod Jordens Kulde.
Vidt slaar den ud sin Blomsterfavn,
o Sol, o Foraar. I dit Navn,
for hver, som veed at flamme
og falde med del samme.
Saa barnespæd, san jonifruskør,
saa vild af Solskin, til den dør.
Dens Lig er som el Alleslør.
Fløs du Ihjel, du søde ? Nej, den er brændt tudede,
den lille gule Krokus.
1' Rollin et.

Allinge
søndag d. 4. April Kl. 71 /5

Chifferbaden.
Stort Folkeskuespil I 5 Akter .
Fra Rigdommens
og Forbrydelsernes Verden.

91111111111111•1141111•411441:
En

14-15-sars kog

kan faa Plads til Iste Maj hos
Mogensen,
Højegaard, Rutsker.

En Barnevogn
(Klapvogn med Kalesche) er tilsalg
hos A. Lind, Aakrog, Olsker.
Telefon Allinge 140.

14. Skyttekreds afholder Gymnaslikopvisning I ()laker Forsamlingshus Søndag den 3. April Kl. 1.
- Efter Opvisningen bliver der
Hornmusik og Foredrag eller Oplæsning.
Bestyrelsen.
Aktieselskabet

Forsamlingshuset
Hammershus.
Ordinær Oeueralioi samling T i
dag den 5. April Kl. 71 /2, sædvanligt Sted.
Allinge d. 26. Marts 1921.
Bestyrelsen.

En ung Pige
til Hjælp til indvendig Gerning kan
faa Plads til isle Maj hos
Jacobsen,
laindegaard pr. Allinge.

En 14-15 lus Dreng
kan Iste Maj fas Plads paa
Lille Vedbyganrd
i Olsker.
En flink

Malke-Fodermester
kan faa Plads til I. Maj paa
Ilabbedant
pr. Allinge.

fugeæg
En Krydsning at sorte Minorkaog Ouldvyandiet kan bias hos

N. Schou,
Bøgeskoven, Rø.

/791% }link fireng

antages i Lære paa gode Viken.

Xerrefej
repareres, renses og presses hos

Kuren Ksrlsen, Sandvig.

Allinge Bogtrykkeri.
Rønne-Allinge Jernbanes

3 flinke diger
søges til henholdsvis Isle Maj og

Værktøj

i ste Juni. Høj Løn.
Hotel San dkaas.

og Redskaber anbefales.

Glas, Porcelæn og hele Køkkenudstyr
til billigste Priser.

Prohttforretsting

»isy

Vi kan ekspedere flere Bestillinger af

ægte ungark :itoernef re

Prima Varer, billige Priser hos

med gode Analysetal for Renhed og Spireevne.

9111i11ge Retnitint,
Alle Slags Kløver-, Græs- og Roefrø eg $ffinftforrettlittg.
sælges billigst og paa gode Betalingsvilkaar.

Nordlandets Handelshus.

di

En Dreng
en Pige kan
til Isle Maj fan Plads pan
Bagergaard, Rutsker.

15-16 Aar — samt

har en ganske lortrinlig

En ung pæn Pige

Bornholmsk Avl, der egner sig som Saasæd nu til Foraaret.

Byg og Havre af god Kval,
Glænø Ærter, Snedinge Ærter,
tidlige Vikker.

lijemmeavl af bornholmsk

Nordlandets Handelshus.

Spisekartofler, Foderhalm
er til Salg pan

Vor [tris er i disse »age
Nøddekoks a 5 Kr. pr. hl.
London Koks

Gode

Sættechalotter
sand

Prima knuste og harpede

a 5 Kr. 50 Øre pr. hl a 45 kg
Prima harpede

Derbyshire Ovnkul

Læggekartofler

Nordlandets Handelshus.

848 7

- Tein
Allinge
Sandvig

906 721
pI9 731
925

Sandvig—Rønne
125
glo
Fra Sandvig
821
136
- Allinge
.“)
8:11
- Tein

207
83Y
• Rø
230 9T
- Klemensker
93-5
245
Nyker
110
9r0
- .Rønne
Søn- og Helligdage.
Rønne—Sandvig
845
1235
Fra Rønne
903
1253
- Nyker
109
Klemensker 919
Rø
935
125
139
Tein
949
119
959
Allinge
Sandvig 1005 155

750
808
822

81
,3
854
:Ft
91-ti

Mandlig—Rønne
0.15 6— 935
Q43 608 9,U
- Allinge
052 617 952.
- Tein
107 6S2. 105-7
- Rø
125 650 1025
- Klemensker
136 751 10E
- Nyker
- Rønne
1 55 72
0 1055

Fra Sandvig

VI gør vore mange Lamer. i By og
paa Land opmasrkaom pas, at enhver kan
fan optagel Artikler og Indlæg om Emner
af almen Interesse i ,Nord-Bornholms
Ugeblad".
Betingelsen er kun, at det skrevne er
holdt i en sømmelig Form og indenfor
rimelige Grænser, samt at Indsendere— til
Underretning for Redaktionen —opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om saadanne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling i Bladets Spalter.
Dette gælder heade Byen og Landet,
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den atrængesle Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

Telefon Allinge 41.

eger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Laerling en Fodermester eller anden Medhjælp, bør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad

j

Xranse.
Buketter, Hynsinler, Tulipaner,
Liljekonvaller og Potteplanter
leveres til billige Pi iser og forsendes
overall.

.7fallelysl, Allinge.
M. Kr. Kofod.
Telefon Sandvig 6 og 97.

der hver Fredag banges direkte ind
c. 1700 Hjem og læses af saa godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

Overretssagfører

Smedemestrene maa Semærfie
af
Maskinsmedede Hestesko — alle Numre.
Prima engelsk Fiedrestaal
Tysk rundt Jeern i alle Tykkelser
at vi har Lager

Prima Hesteskosøm, Brodder, Bolte og Skruer.
Billigste Priser efter Prislisten.

giorbtalibet kjnitbet00.
"1101~1~11~~~1
1%/11

"010~111•110~~

hork i Nordbornholms Ugeblad!
Billigste Annoncepris. - Læses overalt paa Nordlandet

Bestil Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri

gojesen Xofoed, Rønne
17.
Inkassation, Dokumentskrivning m.

st,

Træffes I

Mortanegade

m.

Hasle Onsdag Formd

Abrikoser,
.dommer,
Rosiner,
286ler

i Skiver, borede.

Alt i prima Varer og til billige
Priser fra

9111ittge
$fflitftforrettittig.

9'f'avem4961er.
C.

ifil, Xlemensker.

Erindringsliste.
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2-4.
Branddirektøren do.
Stempelfilial i Sparekassen. t0-12, 2—.4
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
Og Fredag Efterm., Mandag og
Torsdag Form.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Folkebogsamlingen paa Raadhuset:
Udlean Fredag 7-8, (i Vinterhalvaaret
tillige Tirsdag 3-3,30).
Hizelpekassen: Formd.. Bagerm. P. Holm
Kasserer H P. Kofod . Kontortid hver
Fredag fra 5-7.
Jernbanest. er stiben for'Ciods 8-12, 2-6
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Lune- dl Diskontobanken 2-4 Eftm.
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6
Søndag 9—Id.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Skandinavien-Amerikatinien:
Agent Otto Gornilzka.
Statsanstalten ler Livsforsikring ved Chr,.
Olsen, Messen Kontortid 1-4 Em.
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Aften.
Søndag 9-10.
Toldkamret 8-12 Form., 2-5 Efterm.

Telefon n. 13.

T8Illref- og

Tvistlærred
til nye stærkt nedsatte Priser,

Cflr. iglsen,
Chili Salpeter
ventes

Norges Salpeter
bedes nilienlel.

18 pCt. Superfosfat
37 - Kaligødning
er pas Lager.

Vi kan ekspedere flere Bestillinger til den laveste Dagspris.

Nordlandets linielshus
•
•
Ytessen, fillinge.
For Foraarsswsonen
er paa Lager

Damekonfektion
i moderne Stoffer og Faconer
fra 35 Kr.

Konf innandf rakker
fra 34 Kr,
Priserne for Overtøj er cirka
en Tredjedel billigere end før.

efir. (Isen,

Sygeplejeloreumgeo
for Olsker og Rø Sogne
Olsker. ,
Forsamlingshus Mandag den 4de
holder Generalforsamling i

Gartner Jensen,

Nordlandets Handelshus.

strikkede af prima helulden Zephyr-,Garn, er hjemkommen og
sælges meget billigt. Største Damestørrelse 13 Kr.

Ranne.—Nttetdfi r
745 600
808 623
825 Ri

Fra Rønne
- Nyker
- Kleinenker

af Juli, Rosen og Kejserkrone købes.

a 8 Kr. 50 Øre pr.. hl a 75 kg.
Samme Slags Kul, uharpede
7,50
—
Priserne er beregnet Kontant — plus Kørsel.

EI Puh ilill110- og lorllesvoalers

Medium, Dowlas,
enkelt og dobbeIhreds kipret

Ordet er frit !

Gudmingegaard i Rø.

Prima rene

Søgnedage.

Waldemar Jørgensen,

Kaalroer,

Gardiner
er hjemkomne til Dagspriser,

kan Ina Plads til Isle Maj hos

Priserne er meget rimelige og vi sælger gerne Saasæd pan tre
Marineders Kredit.

Messens stærke totraadede

Køreplan.

- Re

iiyggryn,
3favregryn,
Xartoffelmel,
mannagryn,
,Yriajsflager,
Sis,,Wismel,
Sagomel
2Erter, hele og flækkede.

Xessen,

snedkerarbejde

saavel nyl som Reparationer, udføres godt og billigt.
Billeder indlemmes.
Henvendelse til Chr. Jensen
ved Lindesgaord, Olsker.

blouskyhgeo
i 14. Kreds begynder Søndag d,
3. April paa den sædvanlige Plads
Olsker.

April K1.

RegnskaAet fremlægges.
Valg al Bestyrelse.
Bestyrelsen.

.Filetonder.
Klemensker Snedkerforretning,
L. Pihl.
Tlf. n. 13.

En flink Pige
til indvendig Gerning kan faa Plads
til Iste Maj paa
Maegaard I Rutsker.
Samme Sted kan en

Malke-Fodtrmester
fan Plads straks eller til Iste Maj
— eller ogsaa en Karl, der vil
hjælpe til med alt forefaldende Arbejde.

Roearealer
antages til Lugning.
A. Højland.
Tlf. Aalcirkeby 116.
Arbejdere antages.

øIsRer og limegns
2ingdomsforening
afholder

Stiftelsesfest
pas Forsamlingshuset Onsdag d.
6. April Kl. 714 med Foredrag at :r
Højskoleforstander Andr. Hansen
— hvortil alle indbydes.
Derefter fælles .Kaffebord.
Derpaa konstituerende Generalforsamling med Valg al Bestyrelse
og Vedtagelse af Love.
Nye Medlemmer optages.
Udvalget.

CLOtrriÅ'
Mit KULU

Fineste dansk Fabrikat
i 3/3 Kg Pakker.
Vi sælger til meget godt Køb

16 åtk. Ale= Vandpumper
og

af det fine svære Jerngods. Rørene hertil kan faas i alle
Længder og til den nye meget lavere Pris.
Svære galvaniserede Ailerender sælges.

Nordlandets Handelshus.

Nye Gravegrebe, Spader og River
og alle andre Haveredskaber.
Nye Sendinger til de seneste lavere Priser.

9barbitutUt
Nye stærke Cement-Mufferør 4" - 6" - 9".
Giasserede Lerrør, SI, 4" - 6" - 8" - 9".
Glass. Svinekrybber Kokrybber.
Alle Længder sælges med stor Rabat pr. Kontant i

Nordlandets Handelshus.

Svær gale Jærntraad
(istedetfor Tagkæppe).
Bedste Sort blød Tækketraad Nr. 18 og 19.
Alle Slags Søm. Stifter, Spiger og Bolte.
De nyeste Priser er meget lavere end de gamle.

Nordlandets Handelshus.

Vi har 3 nq ‘fraugde=91ove
med Forplov og store Staalskær.
Disse kan købes meget billigt i

Nordlandets Handelshus.

~-,1f-.Wi'4544414~
prima Aolonialvarer
6edsf og billigst deos

.Skolotiitif 5 trobulfiforrefiiiii(3.

t4e?&•Ø.ikc't~b.Y?X
SuliKermelasse
Hvedeklid, Rugklid.
Stor Majs, Smaa Majs.
Bomuldsfrøkager, Soyaskraa,
Coldings Foderblanding.
Blandsæd og Havre.
Prima Varer, billigste Dagspris i

Allinge Kolonial- og Produktforretning.
Prima Kul og Koks paa Lager i
Allinge Kolonial & Produktforretning

!Pac: Yodtur
gennem 8uropa.
Sems fortæller om sine
Dagbogsoptegnelser og Minder.
(Kun for Nordbornholnis Ugeblad)
—x —
Om Morgenen, den 18. Mnj pro.
vianterede vi og gik over den store
Bro gennem Neustadt. Vi havde
vor nye Kammerat Med, hvorimod
Madsen skulde følge efter, saasnait
han havde hævet sine Kilometerpenge. Men Hastværk er Lastværk.
Vi spurgte os Ikke tilstrækkeligt for,
log fejl al Vejen og kom ud paa
en Landevej, der lorte os ind i 01denburg. Ad et Virvar af Biveje
narrede vl gennem en Skov til deri
lille By Sylte. Byen laa i en lysegrøn Engdal omgivet at Skov til
alle Sider. E( mere idyllisk Sted
kunde næppe tænkes; stille og (ledfuldt, badet i Sol. Fra Skorstenene
steg den blaagiaa Rag op i Luften
og fortonede sig mod Skovbrynet.
Da vi nu var kommen ind paa
den rette Vej, gav vi os god Tid,
og efter Middagsmaden laa vi længe
og dasede paa Engen i Haabet om
al Madsen her vilde støde til os.
Delle skele deg ikke, og først i
Bassum, hvor vi overnattede, traf vi
vor Rejsekammerat, der var løbet
endnu mere forkert og skridt Genvej over Malker og Enge, Grøfter
og Grave.
Den næste Dag var det køligt
Vejr og undervejs blev vi overfaldne
af flere Hagelbyger. Den værste
Byge slap vi dog godt fra, idet vi
søgte ind i et lille Kapel, der husede
en Krislusfigur, prydet med friske
Majblomster. Del var det første af
den Slags, vi mødte; det mindede
os om, at vi nu var inde paa katolsk
Oniraade. Senere blev disse maleriske Kapeller hyppigere — særlig
mellem Osnabrack og Merister.
Spiste Middag i Bernsdorf. Egnen
var meget afvekslede : Hede, Skov
og Mark.
Vi overnattede i den lille meget
religiøse By Diepholz, der havde to
temmelig store Kirker.
Næste Morgen, medens Kirkeklok
kerne ringede en eller anden Festdag ind, snørede vi vore Ransler
og vandrede ud ad Landevejen til
Lerrilikde. Vejret var bedre, og da
vi var kommen udenfor Byen aura
vi, al den finde Slette mod Syd fortonede sig I en lilnalig Timer:dis,
der godt kunde ligne fjerne Bjerge.
Det blev os ett Spore og gav hele
Dagen en egen Kolorit.
Vore Fødder, der hidtil havde
været vort ømme Punkt, vat tin lægte
og hærdede ; derimod begyndte vi
mere og mere al skænke Fodtøjet
vor Opmærksomhed. Jeg havde
inden Afrejsen bedt Skomageren
sætte dobbelte Saaler under Støvlerne, for at der kunde være noget
at slide paa. Resultatet var blevet
nogle stive ubøjelige Saaler, der ved
Slid afrundedes som et Par Vuggegænger. Desværre tænkte jeg ikke
paa al Ina slnaet Beskyttere part, tør
de var afslidte baade for og bag,
og mente ikke, del kunde nytte iii
henvende sig til en Skomager. De
gik nu forholdsvis hurtigt deres Undergang Linede.
Med Hensyn Ill Strømperne, havde
vi været mere omsorgsfulde. I Rygsækken fandtes bande Stoppenard
og Garn, Synaal og Sylraad, og i
Hvilepavsente blev alting grundigt
efterset.
Breve og Aviser blev sendt os
.poste restante' eftelhaanden som
vi flanede frem paa den planlagte
Rute, saa vi fulgte Begivenhedernes
Gang i vort lille Fædreland med
næsten more Interesse, end da vi
var hjemme.
LernfOrde gjorde vi Indkøb og
spiste „tør" Middag i en lille Skov
udenfor Byen. Det var en Skik, vl

efterhaanden fik indført, naar vi kom hagekomsten til Kroen viste det etg,
til mindre Byer, hvor der ikke var al Manden ikke havde Plads til os
Spisehus ; dels kunde ti ikke altid alle fire tiden oppe paa I lasisenaet,
goutere de mange fremmede Retter
Det var begyndt at blive mørkt,
paa Geestgivergaardene og Venteti. vi havde intet Valg, og skridende
clen vir !ting, — der skulde helst
med Værten, der dier vor Mening
drikkes tidl AI først, og det blev
havde holdt os for Nar, bekvemmede
betydeligt dyrere end naar vi fore- vi os endelig til
at gas til Ro.
tog Frelles-lndkab. Der er ogsaa
Med en Lygte lyste han os over
en egen Poesi over el Maattid ude i 1.aden, hvor et
skrydende Æsel
i det Fri om Forarret og Sommer- hilste
vor Entree, Ad en elendig
en, naar Solen skinner og Fuglene
'Flappe entrede vi op paa Lutret,
synger. Men ngsaa Brødet vekslede. hvor
Vallen redte os et Leje al Ile,
I Bremen og Omegn kunde vi købe dækkede os til
med en Presenning
stime delikate Grahamsbrød, nu fik og formanede os, ikke
et ntstryge
vi de næsten sorte Pumpernickel, Tændstikker.
der var grovere og løsere end vort
Dygtig trætte slumrede vi hurtigt
Rugbrød, lignede næsten Pressetarv ind, &emmende al Ullyggebalelse
og smagte sødligt; særlig smurt
paa dette fremmede Sted, og urrate
med Svinefedt, godt med Salt, og Morgen malte vi indrømme, al vi
med en Pølse al bide til, var det
havde Sovet ligesea blødt og varmt
ikke ilde. At lave Pølser, er Ty- som i en Seng.
skerne Mestre i, hver By har sine
Morgentoilettet foregik i finarden
Sorter, kun inaatle vi pause, al den foran et rindende Kildevæld, og da
ikke solgtes os for billig, thi da vi havde drukket vor Kalle og bekunde det hænde, den var fordrer- talt vort Nal logi med 10 Pl. prn pervel.
sona! gik vi videre ad Vejen, der
Ved Solnedgang flanede vi den snoede sig op og ned mellem skovlille Landsby Ostertuippeln, der laa
klædte Bakker.
Vejret var skyet, men snart klopaa de formodede Bjerge ; Bjergene
viste sig dog kun at være Højde- rede det op og blev det dejligste
drag mellem Skove og Enge. Byen Solskinsvejr. Delle, i Forening med
Ina oppe pas Bakkekammen, hvor- den smukke afvekslende Natur, satte
fra havdes en vid Udsigt ned over !lim:øret op, saa vi blev kæde og
Sletten, der mindede rim et udtør- viltre som Skoledrenge.
Ved Middagstid nattede vi Toppen
ret Hav. Markerne lignede heroppe.
fra store grønne Plydstæpper.
af den sidste Bakke, og der, nede
Efter al have spist vor Aftensmad
I Dalen, fan Oinabrilck udbredt for
i Byens eneste Kro, gik vi err Tur os med flimrende Solskin over Tage
og Kirkespir, et nydeligt Panorama,
op pari Bakketoppen, for al fan det
sidste Glimt af Sulen. Fra Lands- indrammet al skovklædte Bakker.
byen lød Musik op til os. Ved Til-

Galeanis. _ egntraadfietning
—

alle Slags til Honsegaarde og Indhegninger.
Ny Sending sælges til de nye lave Priser — og med

stor Rabat for kontante Køb.

Nordlandets Handelshus,
Vi bar mange tørre, gode

Brædder og Planker
- alle Længder, alle Bredder, alle Tykkelser Firskaarne, særlig stærke Udskudsbrædder
a 5. 6 og 7 Alens Længder
sælges særlig billigt i

Nordlandets Handelshus.
Ples",~^19118""ssdrearleas~s~i~a~

eres joraarstoj hos Ge3
53ucfiskins-.7fa6itter
Slaa Serges .7fa6itter 1580
85 Cr.
5Ye6er og Salt 47faS. 140 Habitter syes efter Maal paa Isa Dage.
Vi fører kun de bedste Kvaliteter og garanterer for en god Pasning .

Nordlandets Handelshus.

Vi Ilar det strieste
Det lønner sig derfor at forsyne sig hos os, da de bedste
Varer altid er de billigste.
Vi har atter Overaals paa Lager i alle Størrelser.

Nordlandets Handelshus.

Hd Deres OardillMor hos os.
Vi har nylig faaet en stor Sending Gardintøj
hjem, vævet af prima tvundet Tvist, som

sælges til meget billige Priser.
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