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Sne I lange, hvide Briter
over Rugens grønne Feiter,
over viasengule Aere,"
Over Pløjejord og Muld.
Solen varmer, Luften sitret,
Sneen smelter, Vandet glitrer,
Fjerne, .1illabrune Skove
døres til af Taiskuld.
Nu er Vinteren til Ende,
g
Hele Landet ulter
tern af nylig skovet Træ_
Se, den tørste Lærke stiger
ender Sang mod Solens Riger og i fjerne Stalde brøler
Bandens længselsfulde Kræ.
Knud Lyhne.

Høns giver
stort Overskud.
At Konsulent
C. W.-Rasmussen-Igle-kjærgesei.

Om Tiflæget i første Linie foretages efter kontrollerede rigtlæggende Slamdyr al en af vore bedste
æglæggende Racer : Brune,, -hvide
og houdanfarvede (Ascona) italienere, er de el de lettere Racer, der
giver de fleste Æg og herunder
de bedst befrugtede Æg, samt stærke og levedygtige Kyllinger. Racerne ruger ikke. Kedet er 'dydigt.
den amerikanske, tværstribede
elles hylde Plymouth Recks har vi
en Race, der lorener god Æglægning i Forbindelse med god Kødproduktion, dernæst en Race, der
er haardfør og frugtbar og gennem'
gasende ikke rugende.
Gennemsniteiregningen at rettidigt
tillagte Kylinger al kontrolleret Afstamning er omkring 150 Æg om
Anet. Enkelte Individer lægger fra
200 til op trwd 250 Æg og herover.
Wyandottes og Rhode Islands
Reds er ismer for sidstnævntes Races
Vedkommende meget haardføre og
frugtbare. Gennentsultslægningen er
om man fordrer at disse Racer skal
ruge, omkring 190 Æg om Aarel.
Vættlit-s dr rettidig f-a dyres Rugelyst, lægger de lige
menige Æg
s..rir fersturevirte store Race.
Ilale'lleree lægger hvidskalledt,
ti.21$■ bievrde dølle [treer bruuskallede Æg, lysere eller mørkere Æg,
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dog ogsaa andre Helbredt Is smidder er meget efterspurgte II! Fksport med ikke holde sig sund, om man paa Fremskridtet!
Heldige!! hor Kineserue en mel- ler. De e.o.endei
undr pat Grund af deres mukke og glemmer de for den arta nødvendl. 4
ge Stoffer, som: Strandskaller, Træ- -mindelig god Konstitution. De bli- tiden Massegie. Denne urinres Ilm
stærke Skal,
Det gælder om at tillægge Kyl- kul og Grit, hvilke er nødvendige ver sjældent syge, og bliver de det, under ret hnaidhælidede Forint,.
itygerne rettidigt og fordre disse fra det øjeblik, Kyllingen fødes, og har de ofte Kræfter til et mudelea idet Lægen lægger sig pair Knæ pn
godt, saaledes et en Del ken—kom- I indtil dens Mission er til Ende, og ikke blot Sygdommen, men ogsaa Patientgus Mave og ælter løs at alme 111 Æglægningen før N'ryteer. - den skal vandre i Suppe- eller Ste- de Hestekure, som de indfødte Læ- i(Ttelicr.
Koppeveccinetinn har været kend,
Lægger en Ungt:nue Mindst. 80 Æg gegryden, efter igennem et virksomt ger ordinerer.
Lregebthendlingen er som Regel I Kina længere end i Europa. Dee
før 1. Melis, giver den altid- et godt Liv at have beredt sin Ejer Glæde
Uddytte, har den derimod ikke be- og givet ham en god Indtægt som gratis — d, v. s. ined Morificatiore 1, ,re galt den ikke prie selerne MalWl
gyndt Æglægningen for 1. Marts, Tak lur god Pleje. Selv godt passe- Lægen skal nemlig i de fleste Til- som her, idet man i Kino lager pul
bliver Resultatet ret oliemilddelinee- de Høns giver for las og dertil for fælpe hentes pr. Vogn eller Æsel, veriserede Searegurper Ira Koppe
tyndskallede Æg, om de savner de de lær/este kinesiske Læger indlader patienter og putter t Nesen paa et
1._
i digt, ofte daarligt.
for dem sne nødvendige Strand- sig pen at gas. Neer Lægen ankom- NIIIRA Børn; dette genlages hvert
Den heldigste Udrugningelitl for
mer til den Sytes Hjem, skat lian Aar indtil Barnet har miet en vi.
skaller o, s. v.
alle større Henseracer er heSlutallerførst beværtes med del aller- Alder.
-ningen af Marts og til senest om.
bedste, Huset formad ;• før han I Ro
Et meget udbredt Middel er D tkring Midten af Maj. De- lettere
og Mag har nydt se Meallid, ser re t. De moderne Sultekure er h 1
Hønseracer kan passende tidi ugee
hen lidse til den syge, ligegyldigt genting mod de Sultekure., - der ar.fra Begyndelsen af April og (ti sehvordan dennes Tilstand end er,
vendes i Kina; kun ruse bemærkes
Jeg
rejste
mig
fra
Sengen
nest 1. Juni.
Hovedsagen •ved Diagnosen er at Kineserne sulter, neer de er al•
da
Nabohanen
gul,
—
Foruden et godt Kyllingefoder
Føling ef Pulsen, Delte udføres med varligt syge, medens vore hjemlige
der fan 'laven gylden
MIA Kyllingerne hove Adgang til
under Morgenens Sol, overordentlig Omhu og tager ofte Sultekunstnere sulter for et bedre
friskt Drikkevand og fra 8 Dages alle Buske blinked og tegned i Nat
10 —15 Minutter for hver Haands deres Konstitution. En syg-Kineser
Alderen fodres med fint, sked Grønt, over Gangen deres grenespinkle
Vedkommende. Diagnosen stilles i kan ligge I 8-14 Dage uden at Isa
Skyggeskelet,
og fra de kommer ud af Ægel trai
Regelen udelukkende efter Pulsen . andet end kogt Vand — i bedste
ve Adgang til en Foderautomat, in—
og
efter
Regler,
der
er
flere
Aar
Tilfælde The. I det hele taget er
Sneroser, Jordbærplanter
deholdende: tør Hvedeklid, fintknus.
og Græs fra I Fjor gamle. Derpaa skrives Recepter, der det alt andet end behageligt et værete Straudek.aller og Trækul samt lin;
9joit
eLfl
un syg i Kina. Sygelejet er meget u-*--A1
den nattefrosne Jord, ge Sis
• - z.s -bekvemt; det er som Regel et Leje
ær e
Porcealn). Heftet hvori de opdrættes og højt, hvor Himlen bleaned
gerktiogler,
pulvriscrede
Tusindben,
at Ler, dannet pas Jorden ; som Hosom en hosibleg Viol,
maa være luftigt, uden Træk og
Krudt o. L; ogsaa Urter, Rødder og vedpude anvendes en Sten eller —
stod Foraarsmorgnens luende,
maa ofte rengøres.
ungdomsødsle- Sol. forskellige Jordarter anvendes un- naar det skal være særlig blødt De æglæggende Høns bør- have
Viggo 8 f nele rentierer dertiden. Recepten omfatter ofte 20 et Stykke Træ! Paa dette Leje fnat
Ophold i et passende stort, lyst og
—30 Slags „Medicin", der koges en Patient imidlertid ikke Lov at de
luftigt Hus, indrettet med Gødningsi saa Tilfælde maa vedkommende
sammen og drikkes.
bræt, asaledes at hele Gulvpladsen,
1 de allerfleste Sygdomstilfælde nemlig slæbe Sten I det næste Liv.
der bør andrage I Ci al. er. Høne,
anvendes Midicin. Grunden -hertil Naar det aer ud tit at Døden nærkan benyttes til Skrabeplads, —
som til de omfattende Recepter, er, mer sig, bliver Patienten skyndsomt
Paa Gulvet lægges el 8' n 12"
at de Lægerne intet HOnorar Laer, hyttet over I en Seng, og denne
tykt Lag Skrabemateriale: Hvede,
maa de se at skaffe sig indtægter Flytning foretages saa ublidt, at den
Rug eller Havreavner, tør Halm,
nd anden Vej, og dette opnaar de syge sjetelen overlevet det ret længe.
Lige saa højt Kinesernes Stand- ved Provision fra Apotekerne tørl Løv eller langtrevlet TørvestrøEndnu en kinesisk Helbredelseselse, og heri kastes hver Morgen punkt er I Aandsvidenskeherne og meget olie er de ogsaa selv Apote- metode maa omtales_ Den bestier
den
historiske
Videnskab
—
lige
sno
pr. Høne; 6',/, Kvt. Havre og hver
kere og stryger 'maledes hele. (k- i temmelig dybe Stik med Nede
Middag eller Aften det samme Kvan- lavt Bleer de, hvor det gælder eks- vinden,
pøs de Steder, hvor Lægen antager
tum Hvede. Foderet rives ard i akte Videnskaber : Naturvidenskaber
Hvor vidt Kineserlæggerne garn Sygdommen har sit Sæde. Nettene
Strøelsen saaledes, at Hønsene maa og Medicin,
med Brugen at Medicin viser føl- stikkes ofte flere Centimeter ind i
Finvadeareegen til Lægekunstens - gende ,Heihredelsesmiddar:
skrabe det frem, herved holder de
Legemet, og da de som Regel er
Varmen uden at blive for fede, I 'det lave Standpunkt I Kina er vel nok,
Hvis en Mand har for lang Ryg- rustne og ikke altid bliver gjort
milde Fourer og i Sorntnerilden at den ikke drives videnskabeligt, råd (Hale!) — en Legentsfejl, som rene fra Gang til Geng, er Metoden
kan Foderet gives udendørs, en -Del men rent erhvervarnæeeigt. I Europa man skulde synes kun kunde rettes ingenlunde helt ufarlig.
nedrevet i den løse Jord, • Resten er en Læge nødt til at være Viden- ad operativ_ Vej — skal vedkomI Læretiden maa Læge-Eleverne
strøet noget tilbaget Ilønsegarinden. skabsinand. Videnskabeligt Arbejde , mende drikke et Afkog af — Hale- meget nøje øve elg med at udføre
Forudett Kursfoderet maa de æg- er en Forudsætning for hans faglige tudser, Det Resumeerne« der lig- tiisse Naalestike øvelserne foregaar
lægende Høns gives el ,Frttfoder" Dygtighed. I Kina derimod er Læ- - ger til Grund for denne appetitlige ved Hjælp af en menneskelig Figur
d. v. a. et alsidigt sammensat fint- gen en .praktisk• Arbejder, der nær- Kur, er antagelig delte; Haletudser.: af Træ, i hvilken der paa forskellige
formalet Foder, .der er bragt i Han- mest kan sammenlignes med vore ne gennemgear en Forvandling, Steder er boret Huller. Denne Figur
delen under Navnet ,Lundegaerds- Kvaksalvere og kloge Koner.
hvorved de mister deres Hale — de bliver overkIrebel [ned Papir, og EleGanske vist lindes der et bogligt Mira Bildte have et Stof I elg, der
blandingen' eller _Krab'. Hønsene
ven maa nu øve sig i et linde Hulgives af dette Foder alt, hvad de Grundlag for den kinesiske Læge- loraareager denne -Forvandling, og lerne bag -Papiret, tor at tære pas
vil fortære; hertil kommer for først- kunst, men dette Grundlag er vær- som maa have de samme Virknin- hvilke Punkter al Legemet Kultnævntes Foders Vedkommende fint- diløst, ddt pari Grund al dets Ælde ger. hvis det - bringes ind I det men- stikkene maa foretages.
skaarent Grønt eller fin i Forbindel- og dele paa Grund af, at det for en neskelige Legene, Allsae et LægeDen kendte Kina-Missionær C.
se med friske Rodfrugter. „Kreti" meget stor Del er bygget pas Spe- middel fundet ad spekulativ Vej.
M. Stent forhaller, at han engang
indeholder tørret Grønt, ef denne kulationer i Stedet for paa Iagtta- Fuldstændig lignende Ræsonnemenhen var syg, lod sig behandle al
Grund behøver man kun i Forbin- gelse. Anatomien her lettere Læger ter findes iøvrigt I den europæiske
en kinesisk 'Lage. Denne Blak ham
delse med dette at give sparsomt i høj Grad. forsømt.
Lægevidenskab i Middelalderen.
med en Nul pas Undersiden af
Grønt eller de Rodfrugter, Dyrene
Enkelte at de kinesiske LægebøMan maa 'dog indrømme at de
Tungen; der kom sort Blod ud al
vil æde. Friskt Drikkevand gives 1 ger, der bruges den Dag i Dag, har kinesiske Læger ogsaa kender MediStiksøstrene, og Stenz kom sig,
a 2 tienge daglig, og der sørges en Alder af ca. 5000 Anr. Deres ciner, hvis Virkninger er godtgjort
En anden KInatnissionser, R. Metor gennemført Renlighed i Hønse- Vildfarelser er utallige og let efter- erfaringsmæssigt. Sluttedes benyttes
get-, gennemgik den samme Kur for
huset, herunder. epaa:Sint;b'relet
visefi,ge — »inertes lortrelIer. en af hypptgt en Te, kogt af Ingefær,
en FebersygdOm. Lægen bad hans
_
'
dem, at Hirertet rigger i Maven, Zwiebler og -rødt Sukker, som sved(hig glemmes.
lukke øjnene og stak ham derpea.
Nu er del væsentligste t Orden, og. at Galdtki kort:nu:r . fra Baghove- dilyende 'Middel, Det skal ifølge
Kuren bekom ham Ikke godt, da
men Hosten, hvad enten etgrene ganr det. — Men Kinesimmt Agtelse for Europreeres Udsagn virke- udmærdet ene Stik havde ramt Mavesæki fuld Frihed eller Cr indelukket i det overleverede ger, al denne gem- ket.
ken, og Pieper var syg al det hænSkønt Medicin anvendea 1 de fleeteesegeerd, bliver ikke i Stend til- le- Lilleøller endnu eyder stor Ange efter. Da han bebrejdede Lægen
al give det fulde Udbytte, kan til- 'eeelee --mi dem Klods om Benet ste Tilfælde, kender Kineserlægerne

.717arb;sol.

Smaatræk
om
Lægekunst i Kina.
-0-

Kurens Udfald. tik han blot det
Svar, at Kuren var god nok — enlen meste han ikke have lukket
jaene LIM nok, eller ogsaa hende
terrtraJe.ne ikke Maven pas sam-

me S.ed som Kineserne. Skylden
var i alle Tilfælde ikke Lægens!
Selv om Lægekunsten i Kina ikke
starir synderlig højere end Kvaksalveri og Husraad herhjemme, findes
der dog ogsaa I Kina Kvaksalveri,
der er en Grad værre end de rigtige Lager, og Husrandene er vist
ikke mindre talrige og kuriøse end
de var I Europa i de forrige Aarhundreder. Følgende Eksempel viser det.
Mod Materf d t anvender man
dette probate Middel : Man sniger
sig ind til den plagede, medens han
sover; man maa ikke tænde Lys,
men skal i Mørke liste sig hen til
hans Leje og bide ham kraftigt i
Tæerne, samtidig med at man sagte nævner hnns Navn. Derpna skal
man spytte ham i Ansigtet, hems fter han skal drikke Ingelæritre med
brunt Sukker. Skulde denne probate Kur mod Forventning ikke virke
maa man blæse ham kraftigt ind I
ørene, rykke bre linie ud al Hovedel pas ham og kilde ham i Næsen
med dem, hvorefter han skal Isme
Saltvand at drikke.
Dette er ufejlbarligt)

Til Slut vil leg anføre et „Husrand', der vidner om en ikke ringe
praktisk Forstaaelse. Det findes 'i
en gammel kinesisk Lægebog.
-tivis man om Aftenen ser to
Maner og har en Fornemmelse,

som om Huse og Træer skal styrte
oser en, skal man tage 3 Fjer af
Halen paa en hvid Høne, brænde
dem, blande Asken med Mel og
lave Piller deref, Dli.se Piller skal
man lægge I Meanelyset i ofte Timer og derpaa tage dem ind, hvorefter man atter kun vil se en Masne og ikke 44timee og Træet
:
ne styrte.'
Det er jo hejst sandsynligt, at
de otte Timer vil have en mildnenVirkning paa Rusen — og anden
Sygdom kan der efter de beskrevne
Symptomer nappe være Tale om I

Christina Stab:Jørgensen.

[Pungrotterne.
-<> -

Langt borte i et fremmetenLaud
Moder
i Lunden vandred med sin lille Søn.
Hun viste barn Naturen rig og skøn,
som ilt f Løn
forsyner sine Bern med Livets Goder.
Da pludseligt den lille stær
og hvisker: „Moder, se
det Dyr derhenne 1
Hvor kønt det dog
med sine Unger gear.
Hvad hedder del?
dens Navn jeg gerne vilde kende.'
„Pungrottens Hun, min Ven, du ser
den ømmeste blandt Mødre,
Jorden 'ejer.
Med mer' aarvaagen Omhu,
ingen plejer
ell Afkom end det Dyr,
som løber der.
Et Middel gav Naturen det til Støtte;
En Pung, en Sak
du finder pas dels Bryst,
hvori den sine Unger kan beskytte.
I dette Gemmested de sager Trøst,
el sikkert Ly det deres Svaghed yder.
Klap i dine Hænder.
Du skal se, de lyder,
salt snart hun kalder,
deres Moders Røst."

Da Barnet klapper,
Dyret straks efg sætter
pie sine Bagben,
og med bange Stemme
et Skrig udstøder, kalder sine smag,
som straks en Fare galler.
De løber til for sig at gemme
og deres Tilflugtssted at nas.
Det aabner sig, et Nu
•
og ind de smutter
og tæl til Moderen elg sammen putter
De er forsvundne. Ind f tætte Krat
rask Dyret flygter med sin rige Skat.
Mit Barn,
forglem ej dette lille Under!

Afrejsen mutte vedkommende Dame
Sorg og Savn, passere en lang Række Atsøgcre
lign disse smalt.
Præster og Embedsmænd, der søgt
Søg Trøst kor alle Vunder
den ledigblevne Plads for el al deder, hvor den bildes:
I din Moders Favn!' res Barn !I Danmark er for dem el Kanoer,
Florion,
!sindet, der flyder med M.eik og
Herning, Skandinavien er det furperlede Laud, hvorfra Frelsen kan
komme, og Banskrilter om Hjælp,
der virker som Skrig 1 Natten, seniles ud t.I tusinde lykkelige Hjem.
—o—
Kan — ell de hjælpe? Da den berømte Kong Filip at
Blandt de mange Bønskrifter vil
Makedonien, Ak xander den Stores
vi I Dag kun altrynke el enkelt,
Fader, ruslede sig til et Tog mod
ukendt fra den far salt glade DoByen Meione, Ir:indre en Bueskytte
nausted.
frem for ham og tilbød ham sin
— —
Tjeneste. Han passtod, lian var saa
ien og Østrig, engang Lystig.
dygtig ill al skyde, at han vilde
hedens og Glædens Sted, et
paatage sig at ramme selv den hursunket ned I en dybt sørgelig Sitigste Fugl i Flugten. „Ja, Tak
tuation gennem Krigen og dens
svarede Kongen ham spottende, Følger. Irske blot, at mange af dels
„sari skal jeg sende Bud eller dig, Mænd er faldne I Krigen, ogsaa i
nnar jeg en Gang kommer i Krig By og Land har Krigen og dens
Følger hærget blandt Kvinder ogBi r
med Stærene
Ikke mindre end blondt Mændene.
Den fornærmede Skylle begav Eftersom allerede Lukningen under
sig nu til Byen Metoue, som Filip Krigen har medført Mindreerneering
bekrigede, og Beboerne tier modtog har denne antaget endnu større DiSkytten med aribrie Arme, og del mensioller siden Krigens Slutning,
var mange el Kong Filips bedste og denne forskrækkelige Nød 'kræver større og større Ofre med hver
Folk, der faldt fur den vidunderlige Dag. I Mindreerneeringens Fælge
Skyttes Pile.
malt chererTuberkulosen som en frygEn Dag, da Kong Filip selv var telig Svøbe. Det „gule I<Or3.har
uforsigtig nok til at nærme sig Me- sat sig til Formast al bekæmpe og
forebygge samme.
tones Mure, for pludselig en Pil
Men vi maalle fortvivle pas Udind i hans højre Øje, og til Pilen
faldet al vort Arbejde, om vi ikke
var der fæstet en Seddel, livorpaa kunde regne pin, at Wien og 14,1der stod : „Til Filips højre Øje, — rig kunde blive understøttet Ira alle
Aster". Asier var den Mette Bue- Kanter i Verden ogsaa I e.‘a Henseende' derfor rettes vor Bøn til alskyttes Navle
le Menneskevenner ni undersløde
For sent fortrød Kong Filip, al
os med mindre Beløb i Deres Lands
han havde afvist Asier, da denne Mønt, som udgør son betydelige
tilbød ham sin Tjeneste. Han lod Summer i osterigske Kroner. Med
Pilen skyde tilbage, ind I Byen Me- en eneste Krone af deres Land kan
tone, med en ny Seddel vedhæftet. der her naa3 meget, næsten skaffes
Mælk for spæde Børn og syge fur
Pas Seddelen stod der: „Asier skal
en hel Uge.
som Straf blive korsfæstet.—
Salt meget godt har allerede De• Derpaa indlad Kongen sig I Un- res Land vist det huldt prøvede
Om Verden vil dig bringe

Makedonerkoogen
og llesterskytten.

W

derhandlinger med Melones Borge-

rc.og;iideskeane.
dem og Staden, hvis de vilde udlevere Asier til ham. Og Borgerne
var usle nok Ill at gaa Ind paa dette lumpne Fortlog; Mesterskyllen
blev overgivet .1 den fortørnede
Konges Hænder, og Filip var uædel
nok til at gøre Alvor al sin 'fmd.
set. Kort Tid efter blev den ulykkelige Skytte virkelig korsfæstet.

Fra Uge til Uge
—o—
Ude i det forarmede, sultende
og frysende Europa bliver Tilstandene mere og mere haabløse, mere
og mere fortvivlede, og med den
tiltagende Ned synes Usikkerheden
og Lovløsheden at tiltage i uhyggelig Grad; de svageste begaar Selvmord, de stærkere gør Selvopholdelsesdriften til Mordere, naer de

Østrig. Men netop fordi vi ved, al

ø else 1sire rigt e
nal, retter v
denne Bøn til alle Menneskevenner
i Norden i det sikre Haab pas
Hjælp. Ogsaa med en lille Gave
I. il de kunde hjælpe os; vi beder
Dem da et aloe os bi til al faa bragt
Igen Livsglæde og Mod I mange
Hjem, og at kunne opfylde vor Omsorgsopgave.
Indbetalinger blivei modtaget gennem „Danske Landmandsbank"
København, men de kan ogsaa rettes til vort Selskab 1 Wien formedels Pengebrev eller Postanvisning.

40. Aar.
I Dag, Fredag, kan Sognepræst
Villads Christensen fejre sin 40 artrige Fødselsdag.

Guldbryllup.
Onsdag den 21. Marts kan Husmand Hans Peter Olsen og •Huatru,
Baadstad, fejredere3 Guldbryllup.
Bendgrjydek Møde.

mener at have en Chance til For-

Pas Søndag Kl. 4 taler ibv. Re-

længelse af deres eget usle Liv. Det er Krigens Eftervirkninger, maaske ligene frygtelige som eller 30-

daktør, nu Sekretær for dit kristelige Ungdomsarbejde syd for Grænsen, Hr. J. M. Kylling, I Forsam-

aars Krigenes RellgInuakarnPe. -

lingshuset Hammershus.

Pas Baggrund af denne Elendighed,
dette Virvar, synes det mærkeligt,
at der endnu lindes dem, der har

one Genforeningen var der c. 13000

Mod til at tage sig al de svageste,
et Børnene, og dog er det aaaledea.
Men under hvilke Vilkaar lever de?
Et Eksempel blandt mange:
En tysk Dame, der opholder sig
i Danmark, havde anbragt en yngre
&der 1 en af de bedste Kostskoler
dernede, og mente at hun 1 land-

lige Omgivelser, borte fra Berlins
Elendighed, kunde faa Rekreation

og en god Undervisning. Etter et
halvt Aers Forløb fik hun Telegram
om at komme derned, Søsteren var
syg af — Underernæring -- og for

at redde Barnets Liv maatte hun
ansøge den danske Slat om Tilledelse til at tage Søsteren med sig
tilbage til Danmark. Del var et al
Tysklands bedste Instiluter 1 og ved

Ved Afstemningen 12den Sone
stemmeberettigede, der stemte for
Genforening med Danmark. Under
de nuværende økonomlake Forhold

er der sikkert mange for hvem selv
en ringe Hjælp er af Betydning —
er der derfor nogen, der kan lænke
sig at yde et selv nok sat lille
Beløb til Hjælp for vore fraskille
Landsmænd syd for Grænsen; vil
Hr. Kylling sikkert sørge bor at Beløbet anvendes paa rette Maade.
Chr.

Prima hvid

Stangste6e
pr. Halvkilo 35

øre.

Slange &timid: øg
WoDuftforretning.

Om Unb;ittet af
Roemarken
Pod fnug f grade rn es si art Ileydning for Husk ehruget I Furlind-Ise med disse Afgrøders
slurke Indflydelse men Jordernes Reber- ng Renhclistilsland
er Aarsag til, at. Rodfrugteherkningen altid ede/iver et aktuelt
DIskuseioncemne seavel lem Melder som mellem Mand flQ Man,1
Ild? I Praksis. — Roedyrkningens
Rentabilitet, enm erterbeenchm

Hiver mere og mere belyst gennem det stigende Antal Iteensknlier, gives ret ofte Anledning lit
Ileflektioner en-er denne Argrede. Nnnr Markregnskaberne
ar der otte er .au ,....1111 SUM
med Roemarkernes Bimlet/intet,
kim det maske hov den ensidige
Betragter fremkalde noget Mismød, maske navnlig i Erindringen tem det soire høsi-ase„ iler er
ved Llyrkidn,,,
,t.11 af 'rime Afgnide. Den menuli rige bor .1 er Minde sig selv 0111 Ulle de Fordele, Fodfrugterne ferme:kuffer,
bande de direkte I Kos':riden og
de indirekte i Murkemi, sus vil
han deri finde Trøst ror de niem eller niindre kedelige Tal i
Regnskaberne og komme til det
Resultat, at ittelfnigterne er
uundværlige, hunde for Husdyrbrug« øg Marken.
Driftudgifierne ved lioedyrkilingen er store, ligegyldig um iler
nettes rart eller mange Boer pr.
Arenlenhed, at riet derfor bedst.
beteler sig at savir m ringe I leklokilo Boer pr. Hektar, er ret
indlysende ug derSir 111:111. de
Iljtelpemidler, som bidrager hertil, fuldt ud Itenytteg.
Godt Fro, der giveren god Spiring og er af den mest yderige

Stamdie, er en Grundbetingelse
for det store Udbytte; dertil kommer Ernæringsforholdene. — Vel
kender man itodfrugternes store
Appetit, men det er dog ikke altid, man le-nineerer dem fuldt ud,
idet man ofte tror, at den er til-

Et godt Mit!•.!el
Gamle Nielsen lider inee.
Sos uh/stud Han roet:ilte mig Å
morges. at ban hendø et Tilte-t&
deraf forleden Nat. lian ketl da
i Tifinker om, at lian vir Gang
havde lagt i ru Almanak, nt
tindl Middel med Savideeluel gaf
tit illdWitle sig, at man mel' en hel'
R.ek Lem springe over er trærite,
og Ran tereile dem, alt sonor
sprang over. il in Ined ut tette MV'
tyl i dut
forsage dette
han lukkede sine Ojne, Indbildske
han sig. at han gad I.a iiii nemt
cpringe, og begyndte sus at t.ttg.

le dem. Ilars var nanet ep IH Ild
og beglle tallererte et dose salt

samlet hen, da Fru Nielsen ig
eche sagde:
"Peter!"
"Nars listerl er der i 's teten."
"Jeg tror, at vor gult, (tonæ
vil IIl ret. llgtre "
"Aa, forstyr mig ikke med sesdant noget Vravy Ti stille ug
sene"
Derman begyndte Nielsen etter el. tælle sine Lant, hen op•
neaerle at se det 12111e Lam komme i god Behold mer Grertlet,
da Barnet begyndte rit .skreale
"Sne, tier har vi tingin"' ranbte Iran til Konen. "Ils-nrfor pas•
ser du Ikke Barnet bedre, og faer
det til at. ener."
Fru Nielsen fik Barner bern
liget, og Nielsen beellitfesle sig
til etter ni prove Sovemidlet, ruren
lom flt Lem var sprangne over
(:riild, ile Nielsen.; -Tante hankede past
og 3.1141cl:tie, din
lien var vnagen. Da hun halel
Ennet at vide, at turn var rangen,
sagde hun, at hun troede, begb
hinde forglemt at lukke Skodderne for !anede/ren, og hun hevris Irma Tyve ude i flaggaarden.
Salt nul/ilte Nielsen, skønt I
'neget gnavent Humor, sten op
og gnu ned for al se ertrr. lian
sari, at Skodderne var hikkede
vont sædvanlig, og part Vejen tilbage til Sengen besluttede han,
al i Morgen skulde enten Irena
Tante forlade 110ate eller ogsaa
ban selv. 1111141bn-tid syntes han
dog, ban vil

tillet gennem Staldgødning
arti. sine
(7 gl
er Tilfældes -i..,rutuene gpringe og begyndGodningsforsogene viser, et
te at tælle dem. Denne Gang JUIURodfrugterne horer tit de bedste
cde hun op tit 240 ug vilde sandBetalere for Kunstgødning. og
synligvis være falden i en blid
PraksiS bekræfter tit og ofte det
Soen, inden det :300:le Lem var
samme, og man har samledes heri
sprunget over, hvis ikke Peteren gad .savisning paa et Hjælpesens nye Hund i Gaarden stil
middel til Forogelse af Udbyttet.
'Siden af pludselig havde fanet
Ifølge forsugene kan KunstHjemve og givet sine roleLser
godting til l'osafgroder fremLuft. i en Bække bedrøvelige og
skaffe et :klerudbeite pr. Areallange flyL
enhed, der ofte kan ~ales i adNielsen blev nu bister for ;1lskillige gøde (.res, enar dertil
vor. Han sprang ud af Sengen
kommer, ut Merudgiften for den
og begyndte at bombardere Ponuvendte Kunstgødning kun vejer
tersens nye hund med Støvler,
lidt i de sruntlige Driftudgifter
Sæb:kopper, Støvleknægte og
til disse Afgrøder, siet er iler n1
alle de Løse Genstande, han kungod Grund til at bruge dette
de fan fat i Han ramte til sidst
Iljadireiniddel i den Shengile, ,one
Dyret med en lille Gibsfigur af
almindeligvis anbgrides.
Naget leon og fik Hunden til at
Hvor store 'bilskud uf Kunsttrække sig t ilbage til Stalden og
godning der bor anvendes til Rod/Lænke paa sit gamle Hjem i
frugterne man afhænge at MængTavslied.
den ni den anvendte StaldgødI/et forekom joi rigtig rusk Nielning, og kan beryl-ler veriem fra
sen lidt latterligt sat genoptage
200 til 300 kg 37 pCt. Krdiggdning
Trellingen af Lammene, men han
200 til 31k) kg, 1$ peg Superfossynres dog, han vilde prøve det
099
kg
Chilesalfat og 1e0
endnu en Gang, og begyndte derpeter. —
for ager; S2 Lam var kumne over
Anvendes de rette Mængder af
Gærdet. erg han begyndte at ,gell
Kunstgertlitingen gom '!'ilskud til
de ind i Drømmene"; Land, da
Stakler/dubleen i Igmbindelse
hans Kone rullede tid af Sengen
med de bedste 111/?ti,:1111111Cr, snu
og faldt ned paa Gulvet mod et
skal det nok vise sig, at lineudsandant Bump, at hun vækkede
byttet bliver sti-irre uden sat Mar- . Barnet og fik det t il at -skrante,
ken behøver at gures storre.
metier's Nielsens Tante kom
styrtende ned ad Trappen, tagrende 4 Trin ad Gangen, for at spørge, ren de huede mærket lord
sitret veti
Forretningsmæssigt
Nielsen var ude af Stand til tre
mæle er Ord Ilso betragt:d,
nogle DjeblIkke Scenen foran. sig
Itinond tinor hi* er
i mardins Harme, log derruest en
dette Bjerge
Pude. og gik hud f Dagligstuen og .
høreren . e. 3.000 Meter.
lagde sig pas !,:ulaen der, lian
lershinuild Nuesi, hvor meNids i Soen Ilt Minutter efter
get forlanger
i borerløn pr
forudan Almanakken,: Hjælp.
men drømte hele Natten igen
Meter.
nem, ut han blev forfulgt og stem
Uheldigt
:%rittja
.h
ivm
ta neegmn
‘i
ii
l:gr So;
0
/.:
111(o
iksglkeerertdirl:nkrieuk1

A,

Digter: Sita; nu var jeg nue
sten færdig med mit Digt: "I'.
lykkelig
-- og nu
har hu n sagt Ja!

o g riled
overbevisning, at Lam er
',pd..: nok i Form ar Steg, men
værdiløse, betengtecle gren sne:.
middel.

J. M.

Et Komfur

Hotel Finnedalen

røger NI Sonimersaconen 2 flinke
[ Ntrrepiger, 2 Piger ril Køkkenet og I Husholdningselev. En af
Pigerne kan antages 1. April.
Til. Rois 20.

H. Colberg.

En Pige
kan Ina Plads 1. Maj pas

Bukkegaard,
Td. Rutaker 56.

Sogns s..itsanerhendle Sygekasse
rip rager ilt enhver rid ri3(e
mer ved Henvendelse til en af Be_,etyrelsens Medlemmer, der for Ti-tleu er følgende:
- K. A, Mogensen Rovang.
PoIleplanter, Afskaarrie Blomster,
Jens Harmen 2. Pc.
Urte- og Blorneterfra, Begonier- og
for 1. Kreds. H. C. Jensen !‘kovsh.
Giadionisknolde anbefales.
- • Snig. T. Sonni, Balgen
Charlutter købes.
- 3: - Viggo Kjoiler, Prlegeard
M, Kr. Kotoed.
- 4. - Fisker Olaf Olsen, Trin
Tb. Sandvig 6. og 47.
- 5. - K. A. Mogensen.

0111110•1111111r111111

Ajle=Tonder.

En yngre Karl,

Til Koillirmillioiieli

Klemens
Bog- og Papirhandel

i meget stort Udvalg,
Indkøbt f August 1922,
derfor meget prisbillige.

Chr, Olsen,

Inkassation, Detumentsknvoing m. m.

Overstykker
og Eittlestolier til billige PI iser

`cigarer.

Konfektionsafdeling er modta-

Chr. Olsor], desser], Niallo.

get' 37 Stk coulørte

Telefon leo

-

Damefrakker,
der sælges med 25 pCt. Rabat

•

Cigaretter

Chr. Olsen, 1„Wessool

En Pige,

Viggo

jeg herved bringe alle mine

viste Velvilje maa blive overført paa min Efterfølger.

Chr. Lind.
jeg herved anbefale
Landboere- med Yl'eie j.:Kji

æred

amvittighedsfuldt

g

Ar-

hejde og hurtig Betjening at den samme Velvilje, som blev
udvist mod min Forgænger, maa blive overfart paa mig,

Vine og Spirituosa
øl og Sodavand.

/Erb.

Stuart; Snus, Piber og løse Pibedele.
Ligeledes enbefaler jeg mil store
Udvalg Haandsæbe, Parfumer,
Haarnæt og Toiletarlikler.

A. Jensen.
Tlf. nordre 43.

Olsker Afholdsforening
afholder

Stiftelsesfest
i Forsamlingshuset Lørdag d. 17.
ds. 1(1. 7 med Foredrag og Lysbilleder af Lærer Petersen, Ankirkeby.
Enlree 40 ø,e, Børn 20 Øre.
Kalle og Kagesalg forefindes.
Nye Medlemmer optages.

Bestyrelsen.

Jengeudditr.
Solægte, dobheltbrede
Dynesatin 5 Kr.

En Karl
samt en 16-17 Aars Dreng
til 1. Maj faa Plads. pas
Nerregaard i Rø.
Tlf. 33.

kan

Lagenlærred, dobbelbred 2,25
Nanking, enkeltbred
Sengefjer

Søndag den 18. Marts Kl. 7'/e.

Nalorbiliedor Ira Frankrig.
Bjergenes
uskrevne Lov.

En Pige,

2,15

fri for Malkning, 14-16 Aar, kan
Ina Plads straks eller til 1. April
samt en yngre Karl til I. Maj.
Johnstrup, Klemensker.
Tit 5 86.

fra 3,50 pr. kg

Chr. hol Mosser],
Telefon 100.

•
En nylig konfirmeret

En Fodermester
og eis yngre
.til 1..Maj.

Pæn ung Pige
Man til 1. Maj lait Piatis

Bagergaard i Rutsker.

Kari kan las Pinds
Hullegnard i

Dreng
kan faa Plads il! 1. N4,1 !lins
II. Kofoed, Pe!erstreng,
Tlf, Klemens n. 71,

Tidl. Kartofler
Chalotter købes til Levering
straks.
Gartner Jensen. Tif. 41.
og

Bil udlejes
Isl enhver Tid belig!.

Tlf. Sandvig 32,

Senge med Madrasser
I Rokkeatol, et Nøddetræ* Saler •
bord og I Hjerneskeb er til Salg
hos
P. L. Holm, Abinge.

Augeceg
af
Me1211
benle
Wygn(lot sælges n 30 Ore .
Løg! Ira Vil 11/3-113 - 81 80-77- 74-64- 60-- 49 49 Og 47 Æg
pr. Høne.
I a 2 Rtteeli.e.s købes straks.

Stntionsforsinnder Kofod,

En Dreiig
14.16 Air, k.in la, Pla.l$ til I.
April Lilli M.j.
Kagl Pråderaeu,
Myreslat 0,k1›.-t

Pattegrise
er til Salg dan 2. April !hin
Skovsholni Disker.

2 Lejligheder

Hasle.

Hasle.

Mit lotagrafiske
Atelier bringes I
velvillig Erindring.
Billeder forstørres smukt og billigt, °Realt efter
indsendt Billede.
Billeder Indrammes. Spejle Iro,eres eller Bestilling
og Ira Lager. Ny
hjemkomne Tapeter billigst. Altid bedste Fernis,

Ell
"

Børn Kl. 4, - Voksne Kl.. 8,

Agnes Jensen.

Urle- og Illollislerfra
samt

33..Pc. Olsker pr. Tein.

2 Ilfinke yfigre 1{arl,o,

Fodermester
Smedegaard i Rø.
Hjælp til Malkning.

Halm er til Salg
pr. kontant, -- TII. Gudhjem 32.

Stiftelsesfest.
Torsdag den 22. Maris Kl. 7. afholder Foreningen sin 19 enlige
Stiftelsesiest i Forsamlingshuset med
Foredrag og Oplæsning at Hr. Bødkermester Aekerlund. Derefter selskabelig Sammenkomst nr. m.

Bestyrelsen.

Store Myregrard
Olsker.
Jeg undertegnede anbefaler mig
III de ærede By- og Landboere med

Tommer- og Silallkorarbijdor
all 111 Faget henhørende.

Snedker L. Anker, Allin ge,

Xlmatvarer,
Klædninger, Stortrøjer,
Overfrakker, Huer og Hatte
fra 3 Kr. Manchetekjurter, Flipper,
Bindeslips.

Tobak, Cigarer, Cigaretter,
All til billige Priser.

Nic. Koloed,

En Karl
Maj hos
Avlsbruger C. Kofoed

Klemensker St.

kan faa Plads til 1.

Bøgeskoven RU pr. Gudhjem.

Frelsens Hær, Allinge.
afholder stor Musikfest ledet af
Adjutnnt Holst. Tirsdag cl. 20.
Marts Kl. 8 Atten. Entre 25 øre.

18 pCt. Superfosfat
og

37 - haligodning,
er nu pas Lager, og vl udlever.r
gerne de bestille Partier.

Nordliodds lintltishus

5oer
til Salg.

VI har rigelig Lager -af;

Alk. Mortensen,
oven Allinge.

Klidmelassefoder

Endnu sælges ekstrafin

Tlf. Allinge 41.

efioRolade
til

160 pr.

Hvedeklid og Majs.

Alle Slag* Foderbager
SOM

Halvkilo.

med Plader er til Salg eller Bytte
med en Cykle. Et Par Skaftestøvler sælges.
Janus Ekkos, Trf. Kl. rt 26.

?Muge sl'otoniatz og
Vrobuttforretning,

En Karl,

Til Salg!

18-20 Aar, saint en 14-16 Aars
Dreng kan laa Plads til I. Maj
paa Kaggaard i Rutsker.
Samme Sled er ensort Hest,
god Enspænder,
6 Aar, 10
111 Salg.

Husmandsforening

kan Ina Plads til 1. Maj paa

Ilegonieknolde anbefales.
Gartner Jensen,

En Grammofon

Tern Si.

lilla rask Hoppe
Ill Salg.
Karl Hansen,

.Min Danseundervisning
de ny autoriserede Danse begynder paa Hole: „Allinge' Onsdag d.
2. Maj.

A. Stange,

samt en Mælkevogn er

Marie Povlsen.
Til, Hasle 66.

I Allinge udlejes e! Apr3.

I.Goses~maski. Olsker.

En dygtig

kan ha Mej el las Plads paa
6-7 Personcis

Allinge.
5 Stk. brugte

Stort spændende 5 Akts Skuespil.
_ek

Viggo Hansen,

Stort Udtale i

•

•••••••••••••••••
ffliografen.

Allinge, 13. Marts 1923,

Cigarer, Cigaretter og Tobak.

Bager Jørgensen,

Allinge, 13. Marts- 1923.

Kleme

~vin, Portvin, Madeira.

kan fan Plade til 1. Maj.

E. Abrahamsen.

•

Klemensker. vil

En pæle, ung Pige

Sandvig, Tlf. 55.

Da jeg har solgt min Forretning til Hr.

Hansen,

de

i

ROMIRO
10 øre
DANTE
12 ROLAND
12 -PLANTADORIS 13
R/EF
15 samt mange kendte Mærker Ira Howilz & Katteistid, E. Nobel og flere
Ira 1 øre pr. Sri:. og Tobakker i
mange furekellige Kvaliteter - alt
til billigste Dagspris.

Telefon 100.

I Henhold

anbefaler sig med stort Udvalg

Ms. Ilort...ggnil• 17.
Trælles 1 Fleste Onsdag Formel.

Fra Hovedforretningens

Emner:
Fjærkrwavl og Ægeksport,
En Tur gennem London.
Gratis Adgang. -- Alla Indbyde,

Over retssagfører

Klemens Maskinsnedkeri.

Tlf 100.

Vin- og Cigarforretning

Skomager N. Sonne,
Allinge.

fflojesen Xofoed, Rønne

Kunder min hjerteligste Tak og beder, at den mod mig ud-

Muml, Allioge.

Fedtlæders Støvler
Maar til Salg hos

Matros- og Jakkefacon,

kan faa Plads til I. Maj samt en
I6 -17 Aars Dreng, der vil malke.
Blem. Aldersro.
Til. Ailinge 129.

Hvide Gardiner

El Par næsten nye heandsyede

•

Drengedragter,

43.

Sandvig Boghandel.
E. Abrahamaen, TI. 55.

Fortne Deir one Prisen i

Tlf. n. 13.

nnbefales mit Udvalg al

A. Jensen.
Tif. nordre

Fordrag 1 Tem Alteoskole
at Hr. Skat Møller, ss-bro, Fredag
den 23. Marts Kl. 7, Atten,

Jfallelyst

som vil malke, kan til 1. Maj faa
Plads pas Krusegnard i Rulsiter

anbefaler sig nu Ill Konfirmalionen
med et stort Udvalg af tinleiteboi,- ger og Telegrammer sand fikse,
a,
Mapper til Telegramirer, Ait
k :pæne
ti 1 Beger, Papir, Skrivetøj, Galanteri,
' Lædervarer, Fødselsdags- og Kom-- firmalionsgaver.
Ligeledes haves el stort Udvalg i
r
Fotografirammer, saavel store
.loni smed. Billeder modtages til
dridi.mining. Stort Udvalg i PrøVehster I I meeet sinaa Priser.

riramilophoop!ador
i de sidste Niheder er hjemkommet.

Olsker

med Ovn og Vandgryde, kun lurl
brugt, es til Salg.
A. Lindgren.

Forskellige Slags billige, gode
Møbler, Lagener, Pudevnar, Haendklædet, Porcelæn, Glas, Lemper og
Servantestel.

Rapt. Hahn, Allinge.
(mellem Byerne).

sælges til laveste Dagspriser .

Nordlaildois Handelshus,
Vi hør liggende paa Lager;

Si k. 2" Ajlepumper
do.
22 - 21å,
do.
1Rør som passer der111, Balges
til meget nedsatte Priser.

og

Nordlaudets Handelshus

18' Marts 1848
Da d
gamlo! Eurooa i de
fniste
dur af ISIS gik ag
vemitt di!! paa
ft ia-riit ranger Fra

dtkl‘qi"41/
401;t1)

i
Var det ogSaa 53:111.11 s i kolleaki1V11, at
MJ11'11 der
Nar fre.rrrine.ie for

BORNA

er bedst og billigst

Alle Mennesker,
som har set. hvorledes

ligoolabil ar ariere

fremstille., behandles ogr.opbevares, vil ganske uvil
kaarligt forlange dette højflne Produkt til sine Maaltider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

Bornholms- Vegetabil Margarine.
BORNA smager delikat.

don anke_ at grille Ileg; ringens
'I
var siteuidte pl...an Forho'd;ne skulde b, ing Feittv-ilsmaaed:ne tit Mtg■ CII
1.111C11
Tor „Frankrig, og iktes Medleirge're salt pra en fonten :11 ■ 11.J1le P1111
'for hen til akse Morlil, de nationalliit rate, •(,.11 de kulales, fordi
de vin! lih,!role Friliedsintend,
men tillige Innonialsi de tiet nationale markt. At riet var vel oplyste Isulk, var øjensynligt far
alle, men at man !lumske snart
skul(' se dein som- Ministre, f
I it u rigtignok d.! fleste en dristig
Tank,.. en juridisk kaneli Lisa eller
en iini-igisk kunde inan ikke dengang tamke sig pludseligt i Magtens Sit de. Den slierkest liennerkube af disse Mænd var vel nok
den smukke -0,1a helrim-mil, f.
1810 i et københavnsk Embeds.lifandslljeua, der vist tysktalende
og pratet nf tysk Ktiltor. Manden var tysk, Hustruen dansk.
Skønt snalides Tysk havde helt
0.ertaget i Orla Lehnianns Barndtrnslijem, gjorde hans „Møders
stærkt danske Følelse dog, at det
gik Ini.d ham som med sera mange tindre fremmede, at han netop
blev grebet nf stele Kier lighed til
nit dmisk, senere blev det hans
Xendingimavn blandt de politiske
Førere, ilt hint kaldtes
•
I det minimale". Illitrult
'andre nationalliberale Førere har
vi Ttologen NLeirad og Digteren
Carl Ploug, Hedaktør J1( "1711`Cirl: 11(11d1"; N113 Var 1111r (0111111'11 disse
egentlige nationalliberale den udnta:rket dvg age
lerilia pi ;tju
Teltiaming, afskediget -paa Grund
af sine fr,dulk-dr Anskuelser, en
boj stærk Skikkelse. Ilart var 111Cre encl

åengeuddlir
»e -Reflex
naar »e ko6er de Bedste Varer.
Vi fører kun solægte, fjertæt Nankin og Bolster
samt prima. Fjer og Dun til-billigste Dagspris.
Dyner spag og stoppes gratis.

91ortilanbe0 Ottube1øn5.
BORNA

giver lækkert Smørrebrød.

Prisen paa Kul og Koks
fra Lager er indtil
Prima

▪
▪

videre :

ElnkledmilaildshIsro

i de Tider opdraget sammen med
Almuen, og lagheden var lians
dut, tont det egentlig kom an pen.
- Den Dug rtzermede! .sig Int
siret-kl., da Tiden var - modnet til,
rir tomt p:1.i sin ejend.nrinielige
ltriliegisbet$er var detikke blot i den danske Del af
den tyske, i
fliget, nicc
Holsten isg Syttilesvig, i 'Forbindelse. med %rave( om, at Slesvig skulde optages i det tyske
florbund og knyttes nøje sammen
med 11olsten. I)a nu i datas
!rundt omkring i TyslIhnd Revolutionen rejste sig, brod det ogsaa lai.s i tio:si en !rig Sydslesvig.
HOI:11.11 og Slesvig havde liver
sin Skingi -Korsoluting, og int
Ilarts IBIS vil stor
mødtes gien
Del af Holstens og Slesvigs oprnrsksinderie Strenderdeptiterede i
et Ilus i itensinorg, der vnr smykker med ile lyske harver sort,
hvidt ff.; mdl. Iler raste num
med alt, Inrad dansk var. Hovedtaleren var llolsteneren Olshnusen. lla Intin til Sluttiming vedtog •af. sendt! en Deptilnlion til
1Cobenbavn for at l'a've en f•-•el- les Forfatning for Holsten og
Slesvigs Optagelse i det tyske
•Forbund, stemte fnes-en alle der-

pr. hl 4.50
Derb3;shire Kul
do. Nøddekul - 4,00
- 3.50
engelske Koks
- 2,75 for. ,En •Undtrigelse var den
Smaakul
stfarj

»ny Slotottial&probitrtforretsting
BORNA er god!
ST RØM PER
Uld
Silke
og
Bomuld
Bedst og

illlgst

re og stierke Kiirejer 1-fans Kror
ger fra Bevtoft i Noidslesvig, der
talte paa Dansk derimod og endte
nied at gribe 'en Stol, som han
hævede op som et Vnaben, rede
til-at. si:ta den ned, der prøve&
paa at. standse hanm. Paa denne
Maade banede han sig Vej gennem den rasende Forsamling,
fulgt tuf Købmand Schmidt fra
Flensborg.
Olsbutisen - havde i • sin store
Tak betegnet til danske Folk
som et dovent, Ib mat og usammenlifengenile Folk. 1/isse Ord
slog ned i dot danske Folk, de
man øm Morgenen d. 20. ds. ELI:
Efterretningerne om, hvad der
var passeret i Rensborg. Alle
Drinske følte slut opfordrede til
nu tit vise 'Handlekraft og Samvnr arge Fjende havmenhold
de udtalt etc Ord, iler bedst af
alle kunde sande aer.
1:. C. 'r. I. ti n d d n Il I.

NURDLANDETS
HANDELSHUS
ALLInGE.:.

5
NOPC,
;ANDt.i...MUS
ALLINGE

.tikNGf1814/
ATOIR

Xonfirmationen.
Vi anbefaler vore prima blaa Matroshabitter, ægte
blaa Stortrøjer i 2 Kvaliteter, bløde Hatte, sorte og
kulørte,
Færdige uldne kulørte Kjoler.

Hvide Voillijoter.

En Del nye C:overen:ft og kulørte Klædestrakker
er hjemkomne i disse Dage.

Se vore Vinduer.

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Planck.
NG ASÅ" -,tkikGilbSi/V
DU

ORD

ATOR1)

memei~i~~~1111~111111I
Køreplan.
Rønne-Allinge Jernbane
Søgnedage.
Rønne-Mendelø
Fra Rønne
- Nyker
Klemmuller
• Rø
- Tein
Allinge
Sandvig

.1)
8,25 2,00 6,10
8,42 2,19 6,29
8,55 2,36 6,46
9,11 2,52 7,02
9,26 3,09 7,19
9,37 3,22 7,32
9,45 3,30 7,40

t) Løber kun Onsdag og Lørdag,
Sandvig-Remme
Fra Sandvig

- Allinge

(T f (T
11 ,20 10,00 4,20 8,00
11,30 10,08 4,28 8,08
--1-442-1-0,48.4,3114,49-

12,00 10,34 4,56 8,36
- Klemensker 12,20 10,53 5,16 8,56

- Rø

12,36 11,05 5,30 9,10
- Nyker
1,0011,25 5,50 9,30
- Rønne
t) Løber kun Onsdag og Lørdag.
11") Løber ikke Onsdag og Lørdag,

Søn- og Helligdage.
Renne-SandIrtg

8,45 12,35
Fra Rønne
9,02 12,52
• Nyker
Klemensker 9,15 1,05
9,30 1,20
Rø
9,43 1,33
Tein
1,43
9,53
Allinge
Sandvig 10,00 1,50

7,90
7,57
8 10
8,25
8,38
8,48
8,55

KoolirmaTiollell.

Altid det største og bedstsorterede Lager i færdigsyet
Konfektion, gode Kvaliteter og
billigste Priser - saavel til
Drenge som voksne.
Lager af Klædevarer.
Klædninger sys efter Meral
og kan leveres i Løbet af 10
Dage. For solidt Arbejde og
god Pasning garanteres.
Stort Udvalg i Hatte, Huer,
Kasketter, Kravetøj, Manchetskjorter, Seler samt alt tii Faget lienhør ei,Je.

Køb altid Deres Arbejdstøj
hos mig, jeg har det største
Udvalg og stærkeste Varer til
de billigste Priser. Det bedste Sted, hvor De kan købe
Lærred, Bomuldstøj, Kjoletøj
og Sengeudstyr er hos mig,
dersom De vil købe noget, der
er godt.

eri4 Xanden

Sandvig-Benne
Fra Sandvig

- Allinge
• Tein
- Rø
- Klemensker
- Nyker
- Rønne

10,25 6,00 9,15
9,22
10,32 6.07
10,41 6,16 9,31
10,55 6,30 9,45
11,11 6,46 10,01
11,21 6,56 10,11
11,40 7,15 10,30

Fiona Tapeter
er hjemkommen i mange smukke
Mønstre Ira 35 øse pr. Rulle. Vort
Lager er i Aar meget større end tidligere, og Priserne er yderst billige,
saaiedes al det vil være en Fordel
et købe deres Tapet hos os .

Sandvig Boghandel.
E. Abrahamsen, Til. 55.

Ordet er frit
VI gør vore mange Læsere i By og
pas Land opmærksom pas, at enhver kan
taa optaget Artikler og Indlæg om Emner
af almen Interesse i .Nord-Bornholms
Ugeblad'.
Betingelsen er kun, at dat skrevne er
holdt I en sømmelig Form og indenfor
rimelige Grænser, samt at Indsendere- tit

Underretning for Redaktionen

opgiver

Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om 'udarm* Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling i Bladets Spalter.
Dette gælder bande Byen og Landet,
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den strwngeste Diskret
lian med Hensyn til sine Kilder.

oucrtc

gflemensker
Skotøjsforretning
anbefaler Udsalg af godl Skotøj.
Prima Trieskoslevler og Træbundstøvler haves altid paa Lager.
Nye Bunde sættes i Træsko.
Reparationer udlært, smukt og
- Alt til billigste Priser.

A, Munch.

Tit. Kl. n. 47.
NB. Samme Sted kan en flink
Dreng komme I Lære.

i lordbaroholms Ugeblad!

CLO ET TAS
ALBA

