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fører Formad med sig Ira Ægget.
De skal de klin have Vand og Ro
hos Flonen.
Sandvig, Olsker, Rakker, RE pr Xlemsnsker
Til de første 4-5 Dages Foder
„Nord - Bornholms Ugeblad" regner man Havregryn eller Boghar døn største Udbredelse i Narare Herred
hvedegryn for del bedste. Det gives
bliver last t ethvert Item eg egner sig dertørl, udsluset paa en Bakke eller et
ar bedst til Avertering.
Bræt med paaslancde Kanter. Van„Nord - Bornholms Ugeblad"
det gives i flade Drikkekar og foroptager gerne Bekentileanelser q/ enhrvr Ar!
nyes ofte, eller eirdrin bedre I selvtaasum Keb, Salg, Fortnintsmeddølelser,
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc,
lyldende Kar.
Har man fra Lysningen af Ruge„Nord-Bornholms Ugeblad"
æggene frasorterede Æg, linardkoadgaar hver fredag kan br.,lUles pan nite
Postkontorer samt paa Bladets Kordør og
ges disse og gives finthakkede samkoster I Kr. halvaarlig.
men med Grynene. Skallen fintknuses og gives med.
Kogl Byggrynsgrød er godt, uren
den rime fremfor alt ikke være bleven sur, og den maa være sari -fast
at den kan smuldre, hvorfor der
Du har været i min Have !
helst maa iblandes tørre Gryn. Man
Klynger af Violer blaaned
man
i hvert Fald vogte sig for, at
under Hækken, og vi plukked,
Kyllingerne æder af klæbrig Grød,
— ingen, ingen har vi skannet.
som de har løbet og trampet henJeg har ganel i min Have,
over.
jeg har set dit Fodspor staa der
Saasnart Kyllingerne kan æde
i de vaade, bløde Gange,
halvt
Korn eller knækket Maja, hør
set det, som dig selv jeg saa der.
de have det,• for herved at gøre deSari dig, som du stod ved Hækken res Kro og Krasse stærk, mens del
med dit Haar, der gyldent vandt sig ellers kun gælder om at faa dem
om din Kind som Solskinstraade,
til et æde det mest mulige, saa de
der om blege Roser vandt sig,
hurtigt kan vokse til, hvorfor der
til det hele Kornfoder maa tilsættes
saa dig støttet imod Hækken
Blødfoder, som er let fordøjeligt og
stirre mod min Stues Ruder,
som om gerne du gad vide,
velsmagende, saasom gruttet Majs
hvad jeg gemte der for Guder.
eller Brandkorn, Soyaskraa, Hvedeklid, kogle Karloller, øllebrød etc.
Vidste du det, vilde sagtens
Og saa husker man pair Bifodiene.
dine hvide Hænder skælve
og dit øjes Laag sig sænke,
Til Erstatning al Insekter og Larsom en lukket Blomst sig hvælve.
ver gives de ganske sman Kyllinger
lidt Kød, navnlig Kalvekød, eller
Ak, du ved del ! — da vi skilles,
om
man kan fas lidt Affaldskød hos
saa Violerne jeg vugge
Slagteren. Det er jo ikke meget de
i din Haand som for en Bølge
af et Hjertes dulgte Sukke.
smaa Væsener vil kunne fortære.
Naar de bliver større, vil man vel
Viggo Stuokenberg.
staa sig ved al skaffe sig Kødfoder
fra Svineslagteriet, som Fedtegrever
eller „Hønsefoder'. Og forel fremme
Fjersætningen og styrke l3enbygningen, man der tilføres Kalkstoffer.
.A1 Konsulent Stenbask, Tommerup
Friske knuste-Ben hører til de bed—0—
ste, og ogsaa finknuste Æggeskaller
Hvis man kunde lade Kyllinge- og saa løvrigt sari mange Strandhønen grin frit omkring med sine skaller, Kyllingerne vil æde. Disse
Kyllinger, vilde del nok være bedst skal helst være knust ret list.
for dem. Alle de mange SmaaparDer maa advares mod al give
tikler, en Høne kan skrabe frem at Kyllingerne Centrifugemælk, da den
Jorden til Kyllingerne, alle de In- let vil kunne blive syrlig, og sur
sekter og Larver, de fortærer, det er Mælk kan de Ikke Mare, idel de
nisaunaen Fornødenheder, vi van- saa lel faar Diarhe.
skeligt fuldt ud kan erstatte, mim
Derimod Tykmælk, den tagler de
de man gaa under begrænsede For- godt, men vel endnu bedre Ostehold.
stof, som Vallen er krystet fra del
Men det er kun de færreste Ste- hører til det bedste Bifoder for Kyl` der, Kyllingerne kan gaa frit, navn- lingerne — og San Grønt. At belig vil man ikke kunne finde sig i gynde med finthakket Plænegrres,
nt have Høns med Kyllinger grin- senere Salat, af hvilket man hele
ende i vore Haver, og man vil og- Sommeren helst skal have saa mesaa være udsat for, at der vil gaa get, at de kan faa alt, hvad de vil
for mange smaa Kyllinger til ved æde. Men i Ffternaret er GrørikaaRov af Katte, Krager rir. m.
len god.
Man maa da se at erstatte de
Del er lidt galt med, at de smaa
manglende Sloffer ved at tilføre dem Kyllinger gaar og lam daarlig Mave,
i den daglige Fodring. Hertil maa saa der er mange, der dør paa Grund
regnes animalsk Føde, Kalksloffer, heraf, Til Forebyggelse af dette tilskarpt Grus og Grønt.
randes at give Ris, hel eller Gryn,
De første 3b Timer eller at Kyl- i Forhold til deres Størrelse. Viser
lingerne er kommet ud af Ægget, del sig alligevel, at Kyllingerne kar
fodres de ikke, da de for deri Tid „tyndt Liv", tilsætter man deres Blød„Nord- Bornholms Ugeblad"

trehAts i et Antal a/ mindst leghl Exempl.
ai forsømtes gennem P01/1"filfi i Allinge

A:1)rd.

Kyllingerne.

foder revet Klid eller pulveriseret
Trækul, idet disse Slolfer ophæver
den fer stærke Mavesyre, de i dette
Tilfælde lider al.
Og saa man Kyllingerne i k Ir e
have Utøj, dn dette er en anden
Aarsng til, at mange dør. Derfor
begynder man Kampen imod dette
ved al inddrysse Rugehønsene med
Insektpulver, Svovlblomme eller ToIntimt" og dette genlages 2-3
Gange, mens Hønen ruger. Efter
al Hønen har forladt Kyllingerne,
er der en Tid, hvor de om Natten
sidder sammen i en Hob. Her kan
rent' om Aftenen, mier de er gaflet
til Ro, let komme til al drysse al
de IffeVnIC Midler hetz over dem,
hvad man ogsaa bør gøre, selv .om
num tror, de ikke har Utøj, da det
nok kunde være, at der alligevel
var noget.
Og sne holder man strængt over
Renholdelsen hos Kyllingerne i deres Reder og der, hvor de har deres
Gang. Tørt og rent hører til Kyllingernes Livsbetingelser, ren tør
Hahn i deres Reder og grusbelagt
paa deres Fodringsplads betinger i
saa høj Grad, at Sundheden vedligeholdes hos dem.
Der vil saa blive lagt mange Kyllinger til, da saa godt som alle vil
have deres Hønsebesætninger forøgede. Og det er rigtigt. Ægpriserne, vi har, fremskynder os til det.
Men del gælder ikke ene om at
have mange Høns, navnlig hvis
Kyllingerne først er udruget saa
langt hen I Sommeren, at det num
kaldes altfor sent ; del gælder mere
om nf have god e Høns, og for at
faa delle, er el godt Kyllingeopdræt
en Vin væsentlig Faktor, al del man
betragtes som en Hovedsag at man
kan trave en Hønsebesætning, der
lægger de mange Æg.
Og her man Maalel være mindst
150 Æg gennemsnitlig pr. Høne
om Aarel. Vi har adskillige Besætninger, der er oppe ved 170 og derover om Anret.
Man delte da være ret som et
Maal, man har at stile efter at mia.

Vilde Norvel.
Vilde Kørvel, Grøftens Brudeslør,
som, niar Fandensmælkeboller sende
deres Skrædderfrø til Verdens Ende,
hvor de uset fæsenes eller dør,
dækker hvidt f hvidt hver Blomst,
der før
lod af Vaarens Solglimmer sig blende
uden Fruglbarliedees Lov al kende,
kysset af el Solstrejl hed og ør,
Grøftens Uskyldsdække,
Sonerens Sire,
som med lælig Hvidhed
skærmer over,
hvad en Vaardag avlede al Ve,
Brudeslør, sone intet Vindpust vover
helt at lette, saa det skar at se,
hvad der omkring Roden
slovgeint sover.
Viggo Stuokenberg.

7o !rider.
Al Valgimungliedspriesi
Anders Ner igen ril.
—0—
Der gaar ligesom et dybt Suk
gennem det 19. Anehundredes aandelige Liv herhjemme og deler det
i to Afsnit. Den aandelige Strømning, man har kaldt Romantiken,
fyldte den første Halvdel al Aarlumdredet, den, der er bleven kaldt Realismen, den sidste Halvdel. Større
Modsætninger end disse to Bandelige Strømninger kan man ikke tænke
sig. Ud Ira et helt forskelligt Grundsyn ser de lorskelligt pan alt I Livet, Mennesker og Menneskeliv, del
folkelige, det religiøse. Og deri
Virkning, de øvede paa Udviklingen
her hjemme, manne nødvendigvis
blive yderst forskellig. VII vi forstaa det 19, Århundredets Liv, er
det disse to aandelige Strømninger,
vi maa fæste Synet ved, thi del, der
dybest, ja tilsidst bestemmer Udviklingen, er Aandslivel.
Romantiken begynder med Aarhundredets Begyndelse. Indtil da
havde Rationalismen været enevældig. Men den var helt udlevet med
det 18. Aarhundredes Udløb. Det
var Synd at nægte, at noget fornuftigt, nyttigt og godt var blevet sat
i Gang i den rationalistiske Tid. Rationalisterne var ivrige Reformmænd paa næsten alle Omraader,
men del var ogsaa Synd at nægte,
at Livet, under al deres Tale om
Fornuft, Nyttighed og Dyd, var blevet Ilndt, sniaat og spidsborgerligt,
Synet var uhyre snævert. Klublivet
med dels Drikkevisepoesi, Politiseren og Moralisering var karakteristisk for Tiden. De, der følte Trang
til højere Flugt, havde vanskeligt
ved al faa Luft under Vingerne i de
Dage. Det var ligesav svært ar aande
i den Tids Luft, som det kan være
i vor egen Tid med dens Aatidloshed og Smaalighed.
Men saa brød Romantiken frem
sorn et vældigt Vejr. En ny og skøn
Tid. Den satte sit Stempel paa alt
og alle. Der gives Gaarde, som er
døde, siger den holstenske Digter,
Gustav Frenssen, Livet paa degn stiar
saa stille som el rustent Som paa
en fugtig Væg, del er det samme,
hvad der sker, del naar ikke derind.
Ja, saatedes manne det naturligvis
ogsaa være i de Dage: men hvor
der i det Hele var Modtagelighed
for mindelig Paavirkning, trængte
Romantiken ind. Del blev, som var
Naturen, man levede i, en anden,
SOM Jorden, uran gik paa, og Himlen over os, en anden.
Det ejendommelige for trek den
romantiske Aandsstrømning var en
levende Følelse af „det, der er bagved", det usynlige, der er bagved
det synlige. Man anede, man følte
Skaberen bagved Skabninger', Aanden bagved det haandgribelige. Naturen blev ikke blot Natur, Kemi og
Fysik. Historien blev ikke til Tilfældighed, Stumper og Stykker, —

Man anede Helheden og Sammenhængen, der faa bagved alle Enkelthederne. Det egentlige blev slet
ikke det, der er klart fremme I Sollyset, det der snuses, men del, der
er bagved.
Rent bortset Ira Romanlikens Forhold til Kristendommen, maa del
siges, al den efter Sit inderste Vresen vor Tro. Derfor blev dens Syn
ogsna lyst. Del er ejendommeligt
tor Menneskeskildringerne fra den
Tid, at der bestandig ses lyst pan Mennesker. Bag ved alt det grimme
og simple, der vel kan være, linder
man alligevel noget godt og smukt,
num tror paa. Til syvende og sidst
er Mennesker gode, og det gode i
dem vil sejre. Det er som Romantiker at Grundtvig midt i en fattig
og mørk Tid, da der egentlig slet
intet ydre er at henvise til, kommer
111 Tro paa Danmarks Lykke.
Det er same naturligt, al det er
under Romantikens Indflydelse, Nationalfølelsen vaagner og vokser sig
stærk, at de politiske Frihedstanker
kommer rigtig op, at Skandinavismen blomstrer, Det var ud fra Romantikens Tro paa det gode i Mennesker, i Folket, i Norden, at all
dette blev til. Hvad Mening skulde
der heller have været i de politiske
Frihedskrav og Begejstringen for
Nordens Enhed — uden denne lyse
Tro.
Men fra Midten af Aarhundredet
arbejder der sig en helt ny Aandsstrømning sig frem. Den er bleven
kaldt Realisme. Den kommer ikke
med et Slag, men tager lidt efter
lidt Magten og har i Aarhundredets
sidste Menneskealder fuldstændig
hersket.
Det ejendommelige for den er,
at den kun vil regne med det haandgribelige, sanselige. beregnelige. Om der er noget bagved, faar staa
hen, men det kan ikke regnes med.
Vi kan ikke faa fat i det. Alt er
Natur, undergivet haarde Naturlove.
De hersker ogsaa over det sjælelige,
der, om vi kunde se klart, ogsna
kun var Natur. Alt bliver til Naturprocesser, Kemi og Fysik. Historien
er kun Stumper og Stykker, som vi
ingen Mening kan finde i. Vi har
at holde os til del „positive', det
,reale", det vil sige det haandgribelige.
Eiler sit inderste Væsen er Realismen en Fornægtelse at al Tro.
Derfor bliver ogsaa dens Syn mørkt.
Mennesker er egentlig noget Rak,
dersom vi kommer til Bunds i dem,
del inderst drivende kun Sanselighed og Egenliterlighed. Det kommer jo ogsaa frem i Menneskeskildringerne i Realismens Literatur.
Moralen bliver, at del er bedst al
tro del værste.
Naar denne Aandsretning fortrænger Romantiken, hænger det først
sammen med, at denne ned imod
Aarhundredets Midte havde mistet
sin Kraft, sin Dybde, sin Ægthed.
Realismen kommer naturligt som en
Reaktion imod Romantikens Udskejelser. Overdrivelser og Forvræng-

niuger at Virkeligheden. Den kom
tilliee støttet af den aandelige Lultterning ude i Europa, forkyndt med
Lidenskab, Dygtighed og Kraft af
en Mand som Georg Brandes. Den
timaadelige tekniske og mekaniske
Udvikling, der tog Sindene fangen,
gav den ogsaa Vind i Sejlene. Og
vort Nederlag 1869, der sænkede os
ned Idel dybeste Mørksyn og gjorde
Sindene tvivlende overfor alt i Fortiden, beseglede dens fuldkomne
Sejr herhjemme.
Der var ikke mange, som ikke
blev mærkede al Realismen, ikke
meget, den ikke prægede pan en
eller anden Mnade. Dens Virkninger sporesi alle Forhold, menneskelige, folkelige, politiske, religiøse.
1 Skolen blev der Fagtrængsel, Teknik og Mekanisering. Part religiøst Omraade Organisation og Udvorteshed. Al Tro, alt Haab, al
Længsel samlede sig om det, man
kaldte Kultur og Fremskridt. Egentlig var del eneste, man i realistiske
Kredse for Alvor troede pan, det
sociale og tekniske Fremskridt, en
Tro, der forøvrigt er det springende
Punkt, Inkonsekvensen i den Tankegang, som fornægter al Tro. Denne
Tro var som en Skygge af Aand,
der svævede over Bevægelsen og
gav den et lille Stænk af Idealitet,
Nu forslaar de fleste, at Realismens Tid er forbi. Hjærterne blev
trætte at Udvortesheden og Udadvendtheden og længes efter nye,
friske Kildevæld. Man tik lært under haarde Trængsler, at bande Kultur og Fremskridt kan ses fra to
Sider. Mennesker føler, at Realismen i Virkeligheden var Uvirkelighed, fordi den skød det vigtigste i
Livet til Side, og de spejder nu
en helt anden Retning efter Hjælp
overfor Tidens Nød og efter det, der
skal bære fremad i de kommende
Dage.
Men er Stormen end forbi, er dens
Virkninger ikke. Dem lever vi midt
i nu og vil længe komme til det.
Det ny, der nu maa arbejde sig frem,
vil i lange Tider faa Realismens
Skygger at kæmpe med. Men det
vil alligevel bane sig Vej.

9' en unge 9igter.
Hører du Sommerens sidste Suk
i Efteraarsstormenes Susen ?
Skoven Maar pyntet, gylden og smuk.
og Digteren kæler for Musen.
Digteren er kun en fattig Lus,
men skikkelig er lian forresten ;
en Pen og en haltende Pegasus
er all, hvad lian ejer næsten.
San gaar han -og flikker
et Afskedskvad
til Sommer og sollyse Dage,
det sender han saa til et Ugeblad,
tuen faer del prompte tilbage.
Digteren sukker, del hændte jo tør,
han pinte Pegasen omsonst ; han trøster sig med, at den Redaktør
maa mangle Forstand paa Kunst.
Hans Guldager.

Y« Fodtur
gennem europa.
Servus fortæller om sine
Dagbogsoptegnelser og Minder.
(Kun for Nordbornholms Ugeblad)
—x —
Da vi forlod Desseldorf, fulgte vf
ikke Floden, men gjorde en Afstikker op til den navnkundige By, Solingen. Havde vi t Essen set, hvorledes Tysklands Kanoner blev til,
vilde vi sandelig ogsaa kigge lidt
pas de mange blanke Vaaben, der
forfærdiges I Solingen. Rent bortset fra, at jeg under Middagspausen
Syke havde glemt min Kniv der
og svoret at undvære en saa nyttig
Brugsgenstand, indtil jeg kunde købe

en ny I denne berømle By. Forsynet med et Pr r ny Turistsko Minde om Dllsseldorl —, følte jeg
mig som genfødt og tog Teten fra
de andre.
Egnen var afvekslende, hakket, og
vi passerede eu hel Del smaa Fabriksbyer, der vnr forbundne med
elektriske Sporveje. Efterbranden
som vi nærmede os vort Maal, blev
dog Bakkerne saa høje og stejle, at
al Sporvognstrafik maatte ophøre.
1 sen Eftermiddagssol tiende vi
Solingen, der ligger højt, omgivet
af dybe Dale. De skarpe Solstrejf
mellem Skyer belyste Egnen paa cut
effektiv Maade, sær lig de smaa Byer
pas deri lige overfor liggende Iløjderyg, log sig malerisk ud. Hvor ønskede vi os ikke i Besiddelse al saa
meget Talent, at vi kunde fæstne
alle de forskellige Indtryk, vi mødte
pan vor Vej, i en Skitsebog. Ikke
engang et Fotografiapparat linvde vi
ined os, vi var jo kun farende Svende,
og den eneste Luksus, vi kunde tillade os, var nt købe et Par kolorerede
Prospektkort ha hver By, vi passerede.
Del 'gamle Solingen ligner meget
del gamle Essen ; ligesom i Essen,
er Irer mange Fabriker, men Omegnen er niere bakket og skovrig.
Vi spiste til Aften i Zu Helmat og
gik derpaa en Tur ud til Kragehøjen for at se en af Tysklands
højeste Jernbanebroer, et meget omtalt Ingeniørarbejde efter ganske ny
Konstruktion. Mim maalle ogsaa
undres over, at el Jernbanetog kunde
passere dette Sprinkelværk, der som
et Edderkopspind var trukket over
Kløften.
Solen var ved at gas ned, de sidste Straaler forgyldte Bjærgliøjderne,
Dale og Kløfter laa i Taagedis. Saa
sagde vi Kejserbroen Farvel og gik
tilbage til Byen.
Vi skulde dog blive en Oplevelse
rigere, inden vi gik til Ro. thi netop som vi passerede Hovedgaden,
sprang de mægtige Spejlglasruder
foran en stor Mode- og Manufakturforretning, og et mægtigt Flammehav brød frem. I et Nu var alt Forvirring, Folk strømmede til og fyldte
maabende Gaden ; saa kom Dampsprøjten farende, Stigerne sattes til,
Menneskemasser, dreves tilbage. —
Mægtige Flammer, Ild og Røg fyldte
den smalle Gade, og i Skæret saa
man Brandmændene i travl Virksomhed. Varmen var uudholdelig,
vi rystede al Spænding; vilde hele
Byen lulle af ? — Der drengedes
Vand paa Baalet, Vand og alter Vand.
Hele Gaden var tilsidst som en rindende Elv, og flere og flere Slanger bragtes i Virksomhed.
Pjaskvaade og tilrøgede gik vi
ved 12-Tiden hjem, men det varede
længe inden vi faldt til Ro.

hvor vi maalle betale 2 Pi. i Broafgift. I Dalene hang Taagen til
langl hen paa Dagen.
Herred Eftermiddagen naaede vi
Millilheim em Rhein (36,000 Indb.)
og Deutz, der ligger lige overfor
Kull. Allerede i lang Afstand sna
vi den mægtige Kølner Domkirke
rage frem i Horisonten, og her langs Floden — havde vi, saasnarl
Udsigten var fri, den forjættede Stad
udbredt for os; Men del varede
længe, før vi naaede derind, vi gik
som i en Ilet Gade ; Huse og Fabriker, Fabriker og (luse, spærrede
Gang pas Gang Udsigten.
Deutz var næsten som en eneste
lang Gade, hvis Ender er befæstede
med Volde og Grave, Forsvarsværker for Kialn. Byen har et Par Kirker og betydelige Jernsleberir.
Saa narrede vi den store nye Jernbanebro, der højt over vore Hoveder førte ud over Floder, ; og lidt
efter svingede Gaden ned til deri
gamle Pontonbro, bygget pas en
Række forankrede Pramme. Ogsaa
her nualle vi betale Bropenge, inden
vi slap over.
Broen var bande for Personer ng
Vogne, og vi havde rigelig Tid til
at nyde det prægtige Panorama, der
var udbredt for vort undrende Blik.
Brohovederne blev nemlig drejet til
Side, for al lade el Par store Passagerdampere passere, og de gled
forbi med fuld Musik.
San blev Freideelen igen givet hl,
den lange Vognrække, der ellerkamillen himle samlet sig pas Broen,
satte sig atter i Bevægelse, Fodgængerne skyndte sig over.
Endelig Stod vi pas Havnetorvet
i Køb). Etter at have laget el Mindesmærke, der var anbragt her,
øjesyn, spurgte vi en Herre om den
nærmeste Vej til vort Hotel i Per
lengraben, da vi ikke vilde løbe for
stor Omvej. Den elskværdige Tysker tilbød at følge os derhen ; det
var en lang Vej gennem krogede
Gader, der havde været os umuligt
pas egen !band at hitte Rede i. Undervejs var vi inde i en Restauration, hvor lian trakterede os med
en Slags Bitter.
Overalt pas Gaderne var der el
broget, muntert, væslen sydlandsk
Liv. Udenfor Hotellet vnr der klippede Laurbærhække og Vinløv. Restaurationslivet trivedes bedst ride
paa Forlovet nu i den varure Sommertid. Vi fandt at Perlengraben
var et Eden, og gik tidlig til Ro ;
thi næste Morgen marine vl tidlig
op, nuar vi Ikke vilde gas Glip rif
de store Forberedelser, der skulde
finde Sted i Anledning al Pinsen.

Næste Dag var vi henne og saa
Brandstedet; der var brændt 3-4
store Bygninger inden Brandvæsenet var bleven Herre over Ilden ;
men ødelæggelsen var vederstyggelig.
Solingen selv har godt 90,000
Indbyggere. I de omliggende Fabriker, der beskæftiger 12,000 Arbejdere, forfærdiges alle Slags Vaaben
og Genstande al Slaal og Jern. Vi var henne og saa den kendte
Fabrik, hvis Sakse og Knive er mærkede med to korslagte Hamre, og
forsendes hele Verden over.
Her fabrikeres ogsaa Dolke og
Bajonetter, Leer, Brødmaskiner og
andre nyttige Genstande. Solingen
har ogsaa Linned-, Silke-, Bilandog Bomuldsvæverier.

--o—
Der et samlet over en Million ind
til Radiumsfonden i Danmark — en
mægtig Sum, naar man betænker,
at Danmark kun har 3 Mill. Indb.
—, det vidner om Offervillighed,
naar del gælder oni al redde kræltsyge Medmennesker. I vort Naboland garn- tusinder af Børn Stilledøden I Møde, Børn, iler lum [eddes for en hingl ringere Sum, smart
Menneskespirer, der ogsaa her Ret
til at leve Livel og glædes over det.
Men næsten daglig læser man I Aviserne om fortvivlede Mødre, der ombringer deres Børn, for at gøre en
Ende pan Sultens Kvaler. Kan vi
vete ufølsomme over for disse uskyldige Børn, kan de gøre for, hvad
deres Fædre eller Landets Styrelse
muligvis har forbrudt ?
— Vi havde forleden el Opranb i
Bindet fra en tysk Lærer om at tage
el Feriebarn ; det synes ikke at have
fundet Gehør ; men vi beder vore
Læsere: Overvej endnu engang Muligheden af al tage et Feriebarn red en Menneskespire Ira • Tilintelgørelsen. Vi modtager gerne Tilbud.

Vi forlod Solingen og fulgte Vejen
gennem smaa Floddale Ill Kraln. Det var en smuk og afvekslende
Tur mellem grønklædte Skove og
forbi maleriske Klippepartier, hvis
Lag var meget jernholdige. Egnen
var' meget frugtbar ; vi kom gennem
en Del Byer og over nogle Broer,

Sølvbryllup,
Pair Søndag kan ttuendehandler
Emil Holm og Hustru fejre deres
Sølvbryllup_

8n glicelkeflusfi
og en Dreng til at passe Kreaturer
kan laa Plads til I. Maj paa

Lindholmsgaard i Ro.

Byggryn hl kyllinger

Jiii 9inse
er hjemkomm en et storl Udvalg

HATTE
Fikse moderne fra 10--29 Kr.
Gamle Hatte niodernieeres.
All i Brodenartikler meget nedsat,
Færdigsyede paategncde Kjoler.
Kitler og Forklæder til Børn fra
1— 8 Aar — yderst fikse til megel
smile Priser. Forretningen er siben
I. Maj fra 4-7.

3fulda Yffeller.

fans bedst og billigst paa

Bakkemollen. Olsker
Fil yngre

Yodermester
søges ril 1. Maj paa

Maegnard i Ro.

• ER palillelig 1(3r1
kan I. Maj laa Plads [Ina Skovgeard
i Olsker.

C. Hjorth.

Yein og Groegns
21ngdomsforening
afholder

Medlemsbal 1. Maj Kl, 4
pan Dansefladen ,Sommerlyst - , Tein
Kun Foreningens Medlemmer har
Adgang.

Bestyrelsen.

Rugeæg
af ægle Ankona er til Snig hos

En yngre Karl

Karl Jespersen,
n. I. Tein.

kan fart Plads til 1. Maj paa

Krusegaard i Rutsker.

„Taksigelse.

Tlf. .17.

En yngre Karl
kan fan Finds til Isle Maj.

Mikkelsen,
Simonsens el, Rakker.

Strøelse-Halm
er til Salg pas Lindesgaard

Et Par Sko
er tabt niellrm St. Myregaerd og
Allinge. Bedes afleveret til Villy
Hansen, SI. Myregaard, Olsker.

Flink Anden-Karl
kan faa Plads pas

Dynddalegaard i Ro

Vore Venner i Rø, heade smaa
og store, som har bidraget til al
glæde os nied de 'mukke Gaver,
som vi modtog i Anledning al vor
Fraflytning fra Sognet, hedes herved
niudtags vor hjertelige og dybfalle
Tak.

M. Svendsen og Hustru,
Ankersminde.

Kaffepriserne
er atter betydeligt nedsalte.
Jeg fører kun bedste Kvalileter
Kalle i daglig friskbrændte Varer,
ng leverer den altid til billigste Pris.

Prøv min Frokost-Java,
og De bliver tilfreds.
qt e
Allinge
ox.r. aaaiDe 14.
Tlf. 12.

,oearealer :•••••••••••••%
Alliolle

antages til Lugning.

A. Højlund.

Tlf. Aakirkeby 116.
Arbejdere amtsges.

Missions-Bortsalg
afholdes i Baptist-Menighedens Mødesal I Allinge

Søndag d. 1 Mal K!. 7' .1

Onkel Thomas Testamente,
Lystspil i 3 Akter.

Den gemytlige Gedebuk.
Komisk Tegnefilm.

Kristi Himmelfartsdag K1 3.
Gaver modlages 'ned Tak.
Salig og Musik.
Missionær Johansen haler.
Alle indbydes.

114111111141144~111911414:
Overretssagfører

2ojesen .R'ofoed, Rønne
nort•nagad•

Fra Uge tit Uge

Ell Kmisisnlioll

Inkassation, Dokumentskrivning m. ID.

i Kobber

Kyllingegryn

Træffes t

Hasle

er udstillet i Vinduet hos

917. e. Yuncfi,

Bornholms

:lkibufales

"'ILS '

Alle tier se denne Samling, der
har irreel Guldmedalje i London
1912, Æreskors og højeste Udmærkelse s. A., Medalje for Duelighed
og SnIlle i Randers 1878.
Sendingen bestem al Platter, Jardenierer, Krus og Æbleskivepander.
Meget andel kan skalles.

Onsdag Forrod

•

Varcii.

Sflæreriet
og 21taskinsnedfieriel
anbefales.

Klemensker Suedkerforretiling,
L. Pihl.
Tlf. n. 13.

Har De rigtig lagt Mærke til, at

Vegetabil

.
Niroiniie1

er proper og frisk og har en Velsmag,
som nærmer sig meget nykærnet Græssmør.

Bornholms Vegetabil Margarine
taget lige fra Kærnen, sælges daglig i særdeles tiltalende og propre Æsker
a 5 og 10 Pund sand i løs Vægt. Alle Bestillinger ekspederes.
Prisen er altid Invant

KHInnandsforrdoillgerlle i

,93i1 udlej&
En ny 4-5 Mands Bil udlejes
til moderate Priser.

V. Sørensen. Borre.

Del, der er sparol,
Den gamle Sandheds fulde Berigtigelse - ikke

mindst i denne
sin egen Interesse
nyt P,13 — er paa sin

Tid, hvor Varepriserne er saa forskellige, et køberen
og egen Besparelse her bemærke Varernes Kvantet

Telefon Sandvig 32.

Plads nuves

Syltede Asier,
Alle Slags

og

værktøj

..øøgN

Redskaber anbefales.

Glas, Porcelffin og hele Køkkenudstyr
til.biltigste Priser.

?fattigt Sloloninl& Wobitttforretnitifi
""""i■•■/•■"~N

Til Flyttedagen
anbefaler vi os med et stort Lager af
billige og kurante Manufakturvarer.

Drue Agurker.
Engelske Pickles
anbefales.

I. B. Larsen.
Amerik. Flormel
Bedste Kvalitet
er altid pna Lager.

V. Var«il

kslenbindorirlikki

tidligereat
at
igt Indkap
d
omkonnitdain
Vareposter har leg i den sidste Thi
opmmet Varepriser saa billige som jeg ikke har kendt I liere An
,.
Heluldne KJoletoJer, moderne Farver, 7 Kr. pr. m,

ROmulds-][nusselin i Mensierudvaig 75 øre pr. m,
Rod fjertæt Nankin 280 øre pr. m.
Svært liornuldatoj fra 165 øre pr. nr.
Bomuldslierred
teelliinnnneedd 1130
[til! H
Dearrn
25 ø
ørree
do.
nedtillOO
Dame
El relinpj,edm1, 75 gie pt. in.
rndeilian ni
l Bmirr e
tia
Don-las
prim
Ekstra

Engelske Klædevarer til Herre -Habitter kun 17 Kr, in.
Klædevarer til Dame- og Børnefrakker 86i1 Øre in.

Dame- og Børnekonfektion.
Damelinned I stort Udvalg.

Herredragter til Spotpris.

—

Jeg har rigelig Lager al alle Slags
Koste, Skrubber, Støvekoste, W C-

Klæde til Drengedragter 7 Kr. pr. rn.
Bemærk de ovenanførte Priser og bedem Varernes Kvalitet.

tlørster m. nr.
Priserne ere billigere.

Allinge-Sandvig den 27. April 1921.

efir. elsen.

2. ffl3.
Malerfarver.
Alle Slags tørre Malerlarver for Olie
og Kalk haves pas Lager til nedsatte Priser.

gllessens 8ne-21dsalg.
ætlinge - !Telefon IDO.

Prima Halerfernie

gode kulørte Habitter 85 Kr.
Fine blaa Kamgarns 150 -

Matrosjakker og Vindjakker
fra 20 Kr.

Regnfrakker
i moderne Faconer.

Stærke 5tr6ejds6luser ogfiknfikeder.

til betydelig nedsal Pris.
Tørrelse, Terpentin.
Prisen er billigere.
Islandsk Mos, L11131.
Sandpapir, Smergellærred.
Alle Slags Malerpensler.
Kalkekoste, Spartler.
Tubetarver til Olie og Vand.
Malerlarver I alle Kulører udrøres
gerne.

a 2. 2ctte.n.
Vine og Spirituosa

Overtræks-Benklæder

føres kun i prima vellagrede Varer
Ira Iste Klasses Firmaer.
• Prima vellagrede RodVine,
250-275-300 Øre pr. 1/, Flaske,
anbefales som fortrinlige Bordvine,
Ren Portvin fra 4 Kr.
Prima Rom, Cognac, Whisky,
Genever, Arrac, Caloric.
Billigste Dagspriser.

gratie og gruer
i alle Faconer til gamle Priser.

kiddets lialldelshos.

J. B. Larsen.
Allinge.

RIS.
Prima Caroline Ris 70 Øre.
— Kalif. Japan Ris 55 Øre.
&tran klare Ris 32 øre.

Til betydeligt nedsatte Priser
sælger vi
Nye Kratejre. Kogrimer, Nresegrimer, Fortøjer, Nudler],
Esser, Fjederkager, Legner, Ringe.
Prima Hampereb i alle Tykkelser.

J. B. Larsen.
Brug

St. Helenas Buddingpulver.
pr. Pk. 25 øre, 6 Pakker 1,25,

J. B. Larsen

Prima Hanillarch i alle Tykkelser.

Nordlandets Handelshus.

Vi Var iaaef en magel stor Sending Tagtjære.
Sort Linoleumstjære, sort Tagpikstjære,
som sælges i hele, halve og kvart Tønder samt I Dunke a 25 [cg og i
medbragte Dunke.

Nye lave Priser er beregnet. Rød Tagmaling „filion" i Dunke sælges.

Nordlandets Handelshus.

Trikotage.
Der er Icun fan Varer, der saa stærkt er mærket at Prisforandringen som Trikotage og Uldgarner.
Vi tilbyde nu en Darneuldtroje et Selyrgarn, 95 cm lang 275 ø.
do.
250 solid
Sorte uldne engelske Danlestromper
350 Stærke —
—
do.
stort Farveudvalg
400 Normal uldne Børneklokker i 4 Størrelser fra
240 --llornestromper, hvide, brune, glatte og ret og vrang fra
120 Herresokker, Bomuld 75 øre, uldne 190 Øre, Silke
375 —
Herre•UnderirOjer i Uld 'og Bomuld
Golftrøjer, svære, indtil 700 Gram, flere Farver 32 Kr.
Uldne Pigejumper i mange Farver 25 Kr.
Uldgarner, sort, grant, kulørt, Priserne yderst lave.
Kvaliteterne for ovennævnte Varer er gode slidstærke og vil vinde
en opmærksom Købers Tilfredshed.

Chr. Olsen, Messens Eneudsalg.

Nye

Yapeter

i Allinge.
Villa .Vinbjerg", Østergade, er fil
Salg paa gode Betingelser. Henv.
til Maler Nielsen,

iEgtc Gilettebide.
Prisen er nedsat til 250 øre pr.'/2 Ds.
Barbermaskiner
Itairberkoete
liarberstrygerernme
Barberknive
Stort Udvalg,

J. B. Larsen.
Cigarer, Cigaretter,
5Iøgto6akker.
Alle gængse Mærker føres.
Schagplber udsælges med
20 pCt, Rabat.
Gummi Tobakspunge.

J. B. Larsen.

Abrikoser,
dommer,
Sosiner,
~er i

Hasle.

Hasle.

er hjemkommet til billige Priser.

En Del Rester sælges meget billig. Bedste filnivfernis altid pas
Lager. Rullegardiner og Gardinslænger'leveres gerne eller Mani.

Telefon Allinge 12.

Vore bekendte
er atter paa Lager.

X» til Salg

ens Xansen

Charles Svendsen.
Forstørrelser udføres.
Billeder indrammes.

Bøger indbindes.

97ye Sendinger

?ft Di »ar be folibefte
og bebfte urer, bet beb er kommen paa Lager.
be ftefte, men at Di ogfaa
er be hiffigfte og »ar bet 18 pat. Superfosfat.
ftørfte libbalg i alle ffle= 35 pCt. Kaligødning.
thniiiitogenitiffic, bet Alle Bestillinger ekspederes gerne
— og der er et lille Kvanta
frulbe be ogfaa gerne snarest,
mere al hver Sort, som sælges bilbibe. peg »ar beb for: ligt.
ftellige 3robefeubinger
bceret faa »elbig at faa
et gobt Cortiment
Alle Sorter
i Ricebninger og 23eittkez
»er, fcerlig Sirtion eng= 88711 og

i Sdke.

Øgte

Nordlandets Handelshus

eifft ScreeMeDuinger

Spiger

er nedsat betydeligt i Pris.

tit biflige Vrif er, og lige Pigge-Hegntraad Dg glat Hegntraad
skaffes i større Kvanta til en
faa i Tfletermaal, samt kan
meget billig Pris.
et (tort tager i ?ttbejN:
tøj og Linberbeflcebning,
og bertil »ar bi jo alt i
Prima
derat libbalg, f om »ører
tit en atminbelig totant
anufaftur»anbel, tit be Cement i Sække
billigfte 3rifer. ¶etten er pas Lager i
be gamle 23arer er
nebfat til uraber Zciø,

Nordludels Handelshus.
g'orfland

Nordlaudets hillolgius

Zerfor rom og tob»os3 Brændepriserne

mig, bet betaler fig for
er nedsatte til
Zen'.
20 Kr. pr. m. for Løvtræ,

3etW inis en.

15 -

- for Naaletræ.

lize■■■ Ållioge-Smivillkwerkaolor

Skiver, borede.

Siindag den 1. Maj

Alt i prima Varer og til billige
Priser fra

handles der om Eftermiddagen fra Kl. 4-7

?filing( Rolunini,
& $robuttfavretoing.

Nordlaudets Handelshus

Søndag. 1. Maj,
er Forretningen flaben fra Kl. 4 -7

Eflerm.

Cfir. «Isen, Milinge.

Rcinne-Allinge

.`Børnenes Nu6rik.

ILOtr
#cr QQ0

Som jeg maaske tidligere har fortalt dig, man Flyverne, før de firmages, gennemgaa en Prøve, som viser
at de har Muskler og Nerver i Orden. Du kvinde mnaske ogsaa have
Lyst til at vide, om du kunde blive
antaget som Flyver, og om du kan
hesten de forlangte Prøver. Vi kan
jo gøre et Forsøg. Lad os san først
se — bare om du kan holde 13aInucen.

ruavrerw

Fineste dansk Fabrikat
i >31(g Pakker.

Køreplan.

El godt Silhuelportriet er i Virkeligheden el morsomt Billede og
udgør en Pryd far Væggen i dit
Værelse. En Betingelse for at fremstille et godt Silhuet er del, at vedkommende, som skal portrætteres,
sidder aldeles urokkelig rolig, medens Arbejdet stanr paa. En rolig
Stilling kan man opnaa ved at støtte
sig til en Stoleryg eller ved at hvile
Albuerne paa Bordel.

Ny Sending sælges til de nye lave Priser — og med
stor Rabat for kontante Køb.

Nordlandets Handelshus,
Barres Roefrø Rosted V. 1. Klasse.

Nordlandets Handelshus.
Drejls-Muleposer med Ring
do.
Kokus-Muleposer
Ny svære Drejls Kornsække
Nye stærke

a 1,50
a 2,50

a 2,50

sælges

giorWilithet kranbelMjit,

;Vk's

,«wW%4-414WW

En Ven holder Kontrol med Uret
i 1-branden. Du stiller dig paa det
ene Ben med del andel frit ned hl
Siden. Øjnene er lukkede og Ar.
mene hænger fril ned til Siden, Nu skal et normalt Menneske kunde
stag saaledes i 15 Sekunder. Først
pan det ene Ben og san pari det
andel. Og han skal kunne klare
del pænt. Har man startet og svinget med Armene som en Storkeunge,
der gør Flyveforsøg, san har man
naturligvis Ikke klarel del pænt. Er 1 flere, kan 1 jo prøve en Konkurrence — hvem kan slaa længst?

prima Xolonialvarer

•
Fremgangsmanden er følgende ;
Pen en Glasplade (en Vinduesramme
eller et Skilderi, hvoraf Billedet er
fjernet), fastgøres el nogenlunde
gennemsigtigt Papir. Man kan nøjes
med al faslklæhe de lire Hjørner.
Paa et Bord stilles el Lys, og mellem lyset og Papiret Inger Modellen Plads. Rammen man støttes mod
en Væg, sag al den kan start fast,
og Idet man begynder øverst ved
Panden, tegner man først, Profilen
(Pande, Næse, Mund, Hage) i en
Linie. Eiler al Omridset er tegnet,
med en Blyant, udfyldes Billedet
merl Blæk eller Tusch, klippes ud
og klæbes Ina f. Eks. gulligt Karton.

Bedst og billigst flos

&kid$54KI4b;d

4e>

Sukkermelasse
Hvedeklid, Rugklid.
Stor Majs, Smaa Majs.
Bomuldsfreakager, Soyaskraa,
Coldings Foderblanding.
Blandsæd og Havre.
Prima Varer, billigste Dagspris i

Allinge Kolonial- 'og Produktforretning.

Ny Sendinger af gode lagrede Sorter
Krone Imperial Tagpap.
Teopal Tagpap, amk. Asfalt Tagpap.
Prima Taglak.
Priserne ere betydeligt lavere- — Rabat pr. kontant.

Førsi tælles Pulsces Slag I el M
nul. San sætter num deri ene Fod
op paa en Stol, og f Løbet af 15
Sekunder stiger man 5 Gange Inug•
snart op og Bleer rel pari Stolen og
garn 5 Gange ned pan Gulvet, Takten angives af den kontrollerende
ved at hæve og sænke Haandeti.
Efter denne lille Øvelse prøves Pulsslaget igen. og det vil da være steget en Del. Efter 30 Sekunders
Hvile i slaaende Stilling skal Antallet af Pulsslag atter være ganel ned
Ill det normale — som før Stolebestigelsen. Siger vi f. Eks. ar Pulsen normalt slnar 75 Slag i Minuttet,
san vil den efter de udførte Øvelser komme op paa mellem 90 og
100. Men 30 Sekunder efter skal
den Igen være nede pari 75.

Klid-Melassefoder i 50 kg. Sække.
Coldings kontroll. Foderblanding
Nylavet dansk og svensk Soyaskraa
Frisk nordamerikansk Majs
Nye Texas Bomuldsfrøkager
Grove danske Hvedeklid.
Priserne ere nedsatte og betydeligt, lavere,

Nordlandets Handelshus.

1125
1136

810
8721

4

1149

1207
1230
1245
110

831
93
9r0
93-e

En maden Portnelsamling af hele
Familien er særdeles morsom at eje
Men nogen Øvelse hører der dog
til — navnlig al Ina Næselinien aldeles rigtig, sna inden man begynder pan de egentlige Portrætter bør
man øve sig en Del. Man maa ogsan have Blik for, hvilken Stilling
der er særlig itarnkteristisk for Modellen og bede vedkommende bevæge Hovedet lidt indtil man finder
den Stilling, som man ønsker at
fæstue til Papiret. Sørg for at lidt
af Skuldrene eller Overkroppen kommer med, del bidrager meget til
Ligheden.

Onkel Peter.

- Re

- Klemensker
- Nyker
• Rønne

750
808

822
8.1"
854

904
91.6
935

973'

107 637 102
125 (STI, 1023
136 701 1013
1053

155 720

lov Somurssoull
er nu hjemkommen og anbefales.
Stort Udvalg I saavel billige som
elegante Hatte.
Panamahatte fra 17 -- 38 Kr,
Lærredshatle i stort Udvalg, nye
Faconer.
Slukne Silkehatte i alle Farver
(Nyhed).
Børnehatte I Lidser og Straa
4-4,45 Kr.
Haandsyede Børnehatte
likse Faconer.
En Del Halte og Blomster
Ira forrige Sæson sælges langt under Prisen.
Alle Mønstre for Hjemmesyning
af Børne- og Damegarderobe sælges
og leveres efter Maal.
Stof klippes og prøves.

-mg

Thom blusen
ModeforreiRillg,

tdIlioger

Daabsdragler udlejes.

2yggryn,
Yfavregryn,
Xartoffelmel,
ditannagryn,
majsflager,
Sagomel
Mrter,

hele og flækkede.
Prima Varer. billige Priser hos

911Iingt auloniai=
on 13rOnftforretitine.

Fra 1. April er Priserne 10 pCt. lavere for

Sparrer, Tommer, Udskudsbrædder
og sydsvenske

Vi har mange gode tørre Sparrer, Brædder og Planker i alle Længder, alle Bredder, alle Tykkelser.
Fuskaarne særlig stærke Udskudsbrædder ,+.1 ` og 1- tykke — i 6
og 7 Alens Længder sælges særlig billig i

Nordlandets Handelshus.
Nylavet

Snuitvit — ft.nne
Fra Sandvig
- Allinge
Tein
Re
Klemensker
Nyker
Rønne

Rwrane—Sandvig
845
1235
Fra Rønne
1253
903
• Nyker .
109
- Klemensker 919
935
125
- Rø
139
949
• Tein
149
959
• Allinge
155
1005
Sandvig
SatedvIg—ilfarme
035 6Fra Sandvig
043 608
- Allinge
052 617
- Tein

— alle Slags til Hønsegaarde og Indhegninger.

Sælges billigst

Sognedage.
Itanne—Mandrlir
Fra Rønne
745 600
- Nyker
808 623
- Klemenker
828 643
Rø
848 703
Tein
906 721
Allinge
919 754
Sandvig
925 7-43

søn- og Helligdage.

Galvanis. egntraadfietning:

Kaalrabi Bangholm-Olsgaard V. 1. Klasse.
Alle Sorter Turnips Roefre, er paa Lager.

Jnrnhn.ne.s

-Lt

Nordlandets Han deIslms.
Prima Kul og Koks paa Lager i
Allinge Kolonial & Produktforretning

Det fortryllede

Hus.

Gaa ind i dette Hus ad Døren
og prøv om du kan komme ud —
uden al benytte Døren som Udgang.

Nordborllholms Ugeblad!
Efilligeto Annoncepris. - Læses overalt paa Nordlandet

