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„Nord- Bornholms . U{-eblad"
trykke l 81 An1c1 cf mindJi
Exgrapl.
oQ /oasedes &rønnens Postrasant: rlIrr ved
vore Bod
Sondrig, Olsker, Rut.
skør, Re og Klemensker

„Nord-Bornholms Ugeblad"
*ar den seersie Udbredelse I Nordre elmast
Ilirer Rest I ethvert Hjem og egns, sig' &ror beds: til Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
tolags, gerne Rekendigerøiser af enhpsr Arf
ensom lt.b, Salg, Forrningsmbtrisklue,
Efter- aller Aflysninger, Arskiloner sir.

.Nord-Bornholms Ugeblad"
ddyaal

hver reda,?, kan acetatles paa alle
Postkantorer same pat R fadets Kantor og
koshir 1 Kr. halraarlig.

Soldag i tearts.
Der er Liv og der er Lystl
Luften lunes, solfyldt, stille,
Pytten spejler Himlens milde,
dunkle Dybde, tavst og lyst.
Der er Liv og der er Sol !
Vinlergælcke — klædt i Silke
bøjer sig paa spæde Stilke
mod en bly og biml Viol.
Der er Liv og der er Fest I
Drenge spiller Klink paa Flisen,
Dragen duver under Brisen
som el Vikingsejl i Blæst.
Der er Liv og der er Vaar —
Vaarens Liv kan aldrig dødes I
Selv om Mark og Mose ødes,
dybt i Jorden-'del-bestaar.

Gunnar Jørgensen.

fraasfieteg
pari mange 977aader for smaa og store.
Del er ikke saa underligt, at Børns
Opmærksomhed fængsles 'af de pragt:
fulde Panskerege der ses i Vfnduerne hos Konditoren eller Bageren.
af Chokolade og Sukkergodt samt
med kulørte Forsiringer straaler de
i alle de Farver, der fanger Børns
Øje, netop (oldi de ser san kunstfærdige ud. Men de bringer vist alligevel ikke den Glæde i Barnesindet som de farvede, spiselige Æg,
der endnu teces i sea mange Hjem.
og man kan jo nemt faa de hegneste Kulører; koges de i Anilin bliver de etraalende føde, medens de
briser smukt brune, pest de koges
i Kaffegrums, og lysere, .hvis der
kun er Lagskiver I Vandet. Stærk
gul Frugtfarve gør dem citrongule,
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og blander man saa lidt hvide Æg og om deri Sommerfugl
med gule Vinger,
mellem, saa givet disse fire Farver
der flagred under Skurets lune Tag,
virkelig Frokostbordet et fikst og
og snildt j...g lokker
muntert Udseende,
fer en lillig Vandring
Matt Iran med en Tæricisitile dyp- paa denne unge, solskinsblide Dag.
pet I Skedevand, skrive de forskellige Børns Navne, og man kan før Der ude ringer muntre Cykleklokker,
og Lyn el blanke Eger blinker ind.
Farvningen ombinde nogle al Æglinens du tumler med de smaa
gene med Sejlgarn, saalede3 at der
Galo3cher,
dannes Striber og Kvadrater. Hvis jeg hfrelper gled med Kravens
lune Skind.
man vil have nogle særlig smukke
Æg kan man omhinde dem med
Og endelig du følger mig til Lunden
Skarntyde og lægge dem i en Gry-og finder stolt en duftende Viol
de med Kattegrums, ved Kogningen og Følfodslys med gyldne
Kongelolier,
faer de da en meget smule bruneul
Farve, og nalr det grønne bliver som højt deroppe Ilminelhavets Sol.
taget af dem, er Æggene kønt deMen der er Sne endnu
korerede i en lysere Skattering. Ogbag Hegnels Pæle
ene Bogskaller kan man farve Æg fra Bygen I den mørke
Morgenstund,
I.
For Dornene kan der laves den og der er Is i Grøften, hvor
den ruger
morsomme Fest: at lade dem ,kanpaa dybe Skygger over lerel Bund.
te Paaskeæg. Er Æggene for dyre
— hvad de jo er i disse Tider —. Og kolde Vinde isner dine Kinder,
da kan man samle runde Sten eller og se, du minder med din
blege Hud
lave nogle smaa Bolde, og Benneom Sommerfuglen med de
vil more sig lige kongelig! tor det,
gule Vinger,
Især naar de bagefter faer et virke- der — ak — har vovet sig
keligt kulørt Æg at spise. Man Infor tidligt ud.

eller Tur faer resa -Børnene Lov tilat trille eller kante deres Æg eller
Surrogatet derfor; den. hvis Ægrammer et stedet af da paa Gulvet
liggende Æg, har vundet.
De kulørte Æg 111 Spisningen
kan man lægge paa et Fad, der er
helt dækket med Strimler af kulørt
Silkepapir: denne Rede ser nydelig
ud, naar der slikkes lidt Paaskell111er og Foraareløv imellem.
Dette vår nu Panskereg nærmest
ter Bre:nerie.- Her følger nogle for
de voksne:
Skidne Æg paa Tysk: En
Sause opbages af Mayonaise, Mel
og Vand eller Suppe, tilsættes et
Par Laurbærblade, hel Peber, Eddike -og •&nnep eller Smag, ran Æg
elans ud i denne Sauce, pocheres
•
og serveres heri.
Py ram ide æg; Midt-paa el Fad
lægges en pyramidefoirriet Stabel
at afskallede, haatdkegte.Æge ægte
eller forloren -Moyonaise hældes over, og hakket lys Sky lægges I en
Rand udenom.
Æg med Blegselleri: Silke
at 'Blegselleri skæres i Stykker paa
en halv Tomme, dækkes med ko-.
gende Vand og koges møre; en almindelig Mælkestuvning bages op,
og -Sellerierne kommes deri. Stuvningen maa hverken være for tyk
eller for tynd. Anrettes I et lille,
dybt Fad, • dækkes med. pocher'ede
Æg og pyntes med Blade ni Blegselleri.

fl7artssommerfugl.
— Jeg fanger glad Min Hustrus
varme Hænder
og 'Rier om de Blomsterlys,
jeg fandt
i Gredlevoldens Græs, hvor ,
Lunden breder
et Næt af Grene over Vejens Kant,

Nyt og gammelt

NInaske sTaere Peggie, at han
iagttog hende, maa-ske Maia tilin
endowætt have gættet nigi' al.de
Almindelighed forestiller mel
romantiske Følelser, rier gik gensig sikkert, ad Trommeeret er eu
nem Haralds modtagelige Inerte.
OpfindzIse, der tilhører vnr mu
I hvert Fald drejede. hun sit lille
I lov:Il et, øjeblik ag salt pust brun.
irerne Tid. At. der intet Nyt- er
Dette. Blik var et titant af Paraunder Solen, er inddlertid'eln.Stetdiset ror Harald. Var det virkelig
eling,..gren agsna gælder i dette
tit. disse .morkeg,raa øjne
Tilfn'l t.
havde:Midlet. til :hant,?.. Plan var
I' en Bog: "Let Num'« Architecikke 11(41 Nikker, olen ben taenkter
ture hvile et aillitulre" ar Ales144. 11;; som lien Opi nitier, leris
sfilidro Capra, en Bog, der er udvrirt haabede lien det melere,
kommen i Cremona i Anret.
loÅet, raslede videre paa sæd147S, findes nemlig en l3eskrie'cle
yanlige støjende elende eg gradse rit 'fastlinet ret.
vis blev Vognen turudve fuld. Den
1"),(241.1! Tc1,4411111.qel' udskiller sig
tykke Dame, som havde aptagee
i Prineipel 'ikke ses meget frø
den nærmeste Plette ved Peggige
No;.: Dego< Taxameter. En endeSide, rejste sig og gik ud, og
løs Skrue paa en roterende ling,
talal bemærkede, at 'den Skønne
,,ksel' griber ind i et, Tandhjul,
uriginite et. lille Suk eojo. af Letlivie Bevægelser gennem forskelt elev. - _Sal • sable- hun <fe n fikse,
lige- I:eleekelinger terres hen - fil
lille Liederkuffert, .som huri haven Tavle med Visere. Mekanisd.• haft paa Knæerne, a'er pas
men ser, pen de i nogen viste
reer tomme Siddeplads. Han kunTragtet, meget klodset ud; nien
de se hendes Fødder nu, og hans
Befragtning af, at. 1'mie
- ger-kunti. erinctisting - om; at hendes
sten allerede dengang stod paa et
Ankler sikkert. var de uyelelig'itar
ret lin ji Trin, maa mun antage,
I hele Verden, blev stedeeetet.
at Apparatet i Virkeligheden har
Pokkers, — ?eget sagtnede
tould rerieret ret godt.
Ferien; eg dette var - Haralds Station. I lern- beabecte med et vildt
Ilaah, et --hun esesan skulde ud
tigre • Det var.- ikke jereeendr, at,
-hun-skulde, rejse -lider; og alene
uden nogen til at beskytte Kende.
'Mtengd.tn af trampende Mennesker forsvandt, og Harald rejete
sig modstrachende for at eriger
dem. lian saa engang til i nejerne af hende. — men nej, hun
Som neger var Harald- Webhavde ikke lagt Mærke til ham:
ener ligegyldig .ivert.r kvinders
hun stirrede fraværende ger-mien
Paakkedning. Iltin kande !mit liVinduet og skulde øjensynlig rende ,E:vinder, namurh tie, surlig
ereete. Rejsen.,_ _Da sart I-itu-uld
mem de var «smukke, ,tg s:101 boli
en Ma nd, ler pludselig bøjede sig,
plejede rit, sige: „Smart udhatog hendes Kuffert og lob tie.den
lede".
fjerneste Vogndor.
Men hvis hane tinsier hushu'
I et Nu var han efter ham.
spurgt bryn, hvorledes neger! surHerr sari Marideu helte hurrigniod
lig Kvinde hed nogen særlig Lej- - Gennemgangen. Han saa ham
lighed, Ved hvilken han havde væstirre vildt, da .11:meld nallede
ret. Hki ede, havde været klædt,
ham. lian 5413 det i Tyvens øjvilde han have svaret neget uheleirstaaelsen af, at han var
elend. Det ver den almindelige
Sart snublede Harald og
Eimr, .som Harald beundrede
fal"dt over noget; og da han haveden Hensyn til Det :riller
sig op, var Tyven fore
de
Veen da Peggie, den verdenstiesvundet.
ennte Operer I een tigerinde - satte
Men. det, Harald var falden .
ig oeeriar IMm i den overfyldte
over, vue Kufferten. saa han greb
den lykkeligt og vendte tilbage til
Vogn, begyndte Harald at tage
hende i Ojensyn. Han sidste
Plat rønnen.
ikke, byten hun var, naturligvis;
stod hun semi Midt,
Il
eller lisorfnr en saa .straalentle
!mulkt i en mærkelig lille Forskøn h:vinde skulde nedlade sig
samling og blev udspurgt rir en
til ur benytte en saa beskeden
I '01 ir digter:ilt med N e t elt
:,ølmilt for Transport, nemt han
hannøden. flair Nazi heurtee som.:
konstaterede øjeblikkelig, at hun
Revet-geleer af Angst, du hun beskrev.Sterreleen ar hendes Tele
:havde (lim mest khedelitse flat,
Store Gud. Hun græd. Ho ru ld
han nogeneinde havde set. For
del forstg vår der en glifileeinie
ilede derhen. '
Iler er Deres Stjaalili• Ejendom,
Skygge . af peafuglehlaat, formet
sagde lian stolt. Tyven stak af,
med en lille 'sirlig bpids• inran,
for jeg kunde fange ham. • - Ct- (/jr.:som. en fransk Jaeger Staaihnehn,
blik stirrede Peggie forbeustat,
og bagved stakket ind et Sted,
mens Politibetjenten lagde iteigeir
snu den let, skyggede over de ny
sammen og :Mængden treled
deligste smaa øren, var anbragt
ud:
en onkel lille Pnafugl-Halefjer."
Men- der vart andet, tiltnekkenHvorledes kan jeg takke Dem,
de• Ting .ved Peggie foruden lienhviskede hun. Slet ikke. Jeg..ur
des Hat. Den everefte Part af henaltid til Deres Tjeneste,~10
des graciøse Person vår klædt i
Harald: det var den • enestetarmg
srmerk
:af
:er
I
ig
Ksigtbarh'ed.
Pcl
at, sige,der falde item ind' i dadl
Det, van' lavet ruf disse lugedes°
ee bløde Muldraegeskiud, eg den
Er ue virkeligt svarede Pliggie
hurtig. Sea gas hatrrig til
om hendee Hals i
'yngede
fonen for mig, vær ged ogdehsfdtuer
fuldinertnene Herrerne med Heltil min fuipressarih, at JuVeirosre, teng (ig'iturnmer. imellem; det stdriet Ikke blev
noget. denne C1,44.
etegenggei ef Aneigtstnek arder)
Sig, at lian skal tanke over 'noget
-ftistlienrivende Skenhed. — Huandet opsigtsvækkende.
' etild- stirrede og irer' fa Irl i slavisk
hei- er hans Kort.
.171-11)iaelse Ikke hver Dag kunlgel erei b e tre a regeitereene forsyne
everra•
ri:feder er
en nit
L. A. S.
eleende Ynde.

Ifflinket
Reklame

OLEN har smeltet den eldste
Sne, Solen — og Nattefroslen
— har skørnet og tørrel den
vande Jord, Markerne er atter be.
kvemme og for Landmanden begynder den travle Tid ined Pløjning og
Lægning al Kartofler, Foranrssæden
skal pulles I Jorden, der skal harves og tromles, — del gælder om
at benytte det gode Vejr ; thi tidlig
Udsæd giver tidlig Høst,
Ogsaa i Haverne bliver der Travlhed, der er meget al passe og ordne,
— de mange spæde Spirer skulde
gerne give godt Udbytte.
Foruden tidlige Kartofler kan man,
hvis Jorden er bekvem, sætte Leg
og Ærter og saa Kruspersille, Kørvel, Spinal og andre haardlere Sorter, der Ikke er ømfindtlige overfor
lidt Nattefrost. Træerne skal beskæres, renses for Mos og overstryges,
Fruglbuske og Stiklinger plantes
og sprøjtes. Der er nok at grave
og rive I, nok al tage fat paa, Arbejdet gear med Liv og Lyst, thi
Solen skinner, Fuglene synger og
Foraarsblomsterne myldrer frem. Alt vaagner op III nyt Liv, Livsmod
og Ghede, Foraarsluften giver Styrke
og forøget Energi, godt Arbejdsmod.
VI hilser Foraaret med alle dela
forjættende Lefler, byder det hjertelig velkommen i Halbet om at de
mange Spirer maa give god tiest.
&
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minidetr:am, der vor præ,
nye. I Finnmark vid

Itilti. de tive Mmnd, hvad de
d:, .1; :rille gamle Iland rar
to: Fa drc.lan-dets: Skyld villige rir
derfor gik nar
al støtte

41 l'unt -

,•! have 1.aerkilu. i t,. .mg Ilmg
i k..n e!erup
Vaaren 5:11 i
`.:e-jrs\arimni over Døden i dens

v.rriligt

tikv gger

., r# idortenen, hiet- de'. Indled-

e i il g 4. "d ell 11,e1;!;e. . m'ite,"sk'emne
1...e, i !vens ct (.molels Iliste
:i... linelig samledes det. liberale
nwils pående eland -pen' ,,1, i-elandet.stt Kontor, hene Lehmann riff:e:ede en Adr. -.e man
Ilryaer l' oL• ge n- .1, [-permvilde
tatirsien 1i] :C t'1 drugs ie overbringe Kongen tiasie Dag. Samtidig hrerned•nemenkrildie man
til et stort 'etntle i Kasino om
Aftenen, Ale hvad Iler ver. planlaæi, klappals. Kl. 7 boldt Bele
gerrep=ententerree Mode og
vedtog ilep arLehneann forfattede Presse, som man næste Dag
1 • luijRfitlfgrOptog tilde - overbringe 'Kongen pas N rist in ns borg Slat, elg derefter liefew Borgerreperescild2fIdtiM" sig til Kasino, hvor • Lehmann, Moment
Pireig og Tscherning opildnede'.
Forsamlingen, men tillige haleli
den inildifor Besinclighedens
Grænser. Men besluttede miste
Dag ni, følge BorgerrepratsenintiOnen til Slottet, Irre:Vie Slesvig
nøjere knyttet. til Danmark, ikke
til Holsten; og nye Nlittistre, der
men ,ei nee
nød Folkets Tillid
le i derin•Ivereiellde, man skulde
gaa tir 9%1« straks, lykke des
det let Tscherning og Plang al.
riindre dette,
• Saa oprandt, da den 21. Marts.
el, R enmiecles Frederik d. 7., der
s-nnem sin Barnelens- og linede:et-isyer] Ilordenfleth rar sat ind
I Forholdene, - for sidste Gang
iang med-sine gamle Ministre og
•ftalke med dem, at de trak sig
ii'betieje::•71. 12 'mødte paa Nytorv
clen talAge Skare, der vilde følge
:errsierrepra!sentanteene. Naar vi
air lierer, at. denne Skare-int-te
10,00e, 1:eternel..Vi' hurtig til at
•tenke me, el• • Kebenhayta 1 'senere Tider har-set. større Skarer
tørt.æge sig gennem Gaderne; men
dengang var Kehenhaveis Indbygri-tal 730,000 - hvert 13de Mi;nDeske var altsea merl til dette tetpludseligt _ isesloalet le Cind.eg.,
gæt iiik't4ille Ret. Nygade og Vint~altet til Ilejlarce ag tud pil

!SI/Kip' irisen . Il rid ,-'e•".- modte
man en af dt• mesi, Mu;eie af de
'gamle Ministre, Orstecl, og men
frygtede for, iii..nogen -1,. 'Foget
ekuide fo..merine (lett gamle Nlaird,
Tør store Reislierthe der• tiabenlwri. ikke vilde uutIgna Toget. ved
f. Eks. at Leje ned ad en Sidegide. Fnis var jo emlint ikke politisk opdragne. 1W.1.- skeis dog
inert. De Toget...var' kommet, ind
paa S!resplecIsen-, .1dev Adressen
forebragt Kangett og oplæst. for
for Itani, og Frederik cl. 7, forstod key ai cipir:ede med al: den
kongelige Værdighed, lian i .saadanne 0n-blikke vag volt forstod
at • lægge roe Deved eileessens
mindre fine l'lleyl, om, ai man
bad Kongen ikke drive folket til
;Fort vivielsens Selvhjælp". gik
han ikke ind pati. vindende lød
derimod. leins. Ord: "Naar De,
mine Herrer, vil teite samme Ti!,nå til Deres'Knitge,, snut jeg har
til mit Folk, veheffir væne Dem
:n Fører til Ære -og F'riledf"
De følgende Dage gik for Krioendievnerne som i en Frihedsrus. Universitetet standsede, Sete
lenterforeningen 'storl ræben fru'
alle. idelig hørte man paft Ta, ter, eller - man holdt selv Taler.
Det var i disSe Dage, at den lovdg beskikkede Feliiimestler Bræsirup sagde til Pinlig, at lian vid.
:ile jb nok, at •det var- ham, -iler.
.Pa' Oje blikket nnunitestria inde
ler Ordeneric i- 1 Knbettllav13, eg
rime itenleeegde havn ikke, Stemningen var ikke tin %:1:1,1111, at
møn haVde Lyst al, rette sig efter, hvad det dengang niege', tutte
•:• apriløre Politikorps - „Stokke'' • enYtidene" - fremkom med,
latotimod In:in 'gerne efterkom et
-Vink ef de meget afholdte Stit
denter, og de affind Ploug.
' Imidkriid blev den 22. Marts
det nye Ministerium dannet mei!
retrbeienine •ii a Is I'll;:+111111iSter,

k

ifOrresrd. Korn Kirke- og Undervisningsminister eei,• Lehmann gom
Minister uden bestemt ll,,k,rv;
asen Konsejlspræeitient blev den
-.'.reenlc: Moltke-Bregentved, der
e.a ntruen med et Par andre. for .t.'s
te de nye Mænd, truntlte Lr el

lieht-d, I det han benete at
yeal midt i den snu uge Vinter
Men sag gælder tlei om f. •r a;

'F. 1.111111d e hl.

Vaarbebudere.
Lad dit. Hoved og sjung det udl
Aidrijt kuer dg Vaaren Sinid;
hvor der er gitlrendi, kriefirr,
,,kyd».:1? ilcl .karei efter
Luft tli, lloved og tag din Daah

ni del bejle sfrnalende
var
o.a.' nyet' Verden
og i hver Livsgnist skaelverl
11j orns on.

Tgkkel,iangeti (..r Ly •

1;e
;.' li•int<isni. ild, Digteren mewair 11:111 ,i sit smukke Vers
-teer.
I nb. dit Hoved og tagtin ilgab
ar rim twee sna~lcmlr Ilgab,
som over Verden livadver
og i hver Livsgnist skfulver!
Og det er jo det samme 'Menneskenes Varti•11e14.11(h.r siger
, til

ølle, bralr ,i) dem. der
midt.
i C.1
e eing•did?n,
hl riren da-

1,

,:rivt den.

Stilantræk af
Dyrenes Liv.
Fra Agerhønsenes Familieliv.
Selv øm :kere-hønsene ikke kan
henregnes til de skarpeste Hove-

I de moske Dage, hvor Sneen
Lagen byer
ligger !om et'
den- frosne Jord, og det er sag
stille f Skovene, der mangle Fuglesang pg. lyse. harver, eg hvo r
Ilragerne,. SpteIteene, Granspurve og Mejser 'er •cle eneste vingede Skidtbingo, ilel: giger !Lunden
lidt Isiv,thenge•Viteille;brincit
o...;
[ter deu mildere og
lysere .Tid, der bringen' Løvet: til
Udspring, Elve og •Breltke • til at
risle, _Blomsterfloret til efa spire
frem og Sangitirdeslearen,,til
, vende t ilbage . t.il Barndommens.
kæle Steder. .,
" Tide pan: Marken i Plovfurerne - ligger Vintei'steden, sinter i
•1-1:ei pen Vahren, pint dens Solelinsbud. -. Milde Vinde, Sol og
Iderifit ''hiingerte resten i Jorden
lit at in op, og Landmanden ser
Spirerne vokse frem Dag efter
. Dag nied 'Løfte ond en rig Høst,
Og Fuglene komme sydfra,
Irdre frem 11:0 ! Yard ved def. naturlig-e Kompas, de lier i Brystet,
d • od i

'dør cut sin
M

: t le••••„, ang
aldrig

dr, rober de dog for deres Aften en Omhu, som ved sin Iljer1;.liglied rigelig opvejer, hvad de

inangler i Intelligens. Bonen heeg.,1- benved 12./5g, sort hun i 24
Dage udruger med en Trialmodighed uden lige og, ombl-ggelig
ordner sa n dedes, tit henities Letentsvernie fer, delet ligelit puma
il:111
hule Bugt-titlen holder .

ane.

Ifenen, et Monster tran tin Ægtemand, sig i N i rheilen af sin
M;le-.. ol er altid rede til ar h/litll
hanke nont hun Forlader lieden
"tie tit, stige Næring.

Nano ITTIgerlIP omsider rr ttd1:1:k k.;.(te, deler han med

Omsorgen lur dieres Opfodring; de ledet. 'deri mi I Fællesskab siger (lufttis, kalder vtapherlig paa ,detn, viser dem 'hin
Fode, som er tjenlig for dem, og
lære dem at Forskaffe sig denne
ved at skrabe i Jorden.
Man finder dem ikke sjældent.
liggende ved Siden af hinanden,
med Vingerne litelieklemile
,ro..

1, ■.1:111g,
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stikke frem, fra alle tinter. Og
Inter;-Vaarens Sicrid".
tisar jægerens Hund har mrstraEn af de tidligste_ Sangere er e set den. stakkels Familie, og den
Lærken, den lille prunk-Fise gran ?kommer altfor nær, er det altid
Fugl ræd niddet-e nierne og mier]
lianen, der først sininger op, tuede klare, fyldige Triller, Der er•• .•dens han •udstøder Angstskrig,
vist [tæm)a imeeli gladere Elfgl
snin fuldkomment, røber hans
mider Himlen end den,- din ve)il
Smerte, og som han ikke lader

jo sit Kald, del. nemlig i Vaarbrigdere Stund ni synge Sejrenover Guden ud, at Tade Ilai'dreis
Trinre lytte ud over den rn-nagle tele Y tier s nav TttIcksang• tål
,Live-ts. slime Herre.
Hen tisker Solen: thi den ved,
at Solens Væsen er' Varme ng
•Lys, og den ved, at all, hvad der
har Livets 111:relce, foler sig dreget imod den ,
Medens Menneskene endnu geni.
i Vinlerlejet og laver Dag paa del
tiojeste undersiege Therniontelrel,
hvor Mange Gradler der er 1 Solen og Skyggen, og Barometret,
om del stiger ende synker, og
Vejrhanerne, hvacl Vinden viser,
synger den allerede Sejrens Sang
rappe i den- tunge Vaaricift, og
og -det et., ligesom om den siger
•til os:
„Loft dit Hoved og sjung det viril
'Aldrig kuer an Visarens Skud:"
Men vi Mennesker er jo saa tofte
tvivlende.
Melrem Skovens Træer stikker
Mmesviden sit lille lysehlan Hoved hent mellem Snepletterneog
• hilser „Goddag". medens Vintergaddcen bøjer sit lille lividgukt
Hoved og Stængel ned • mod Jorden og siger Farvel. Men i det
den dør, faer ,den }heltæt, og det
ere som rem den siger til os:
Hvor der er gærende Kræfts;
spirer det Anret. efter.

• Ja', V:12.1C11

er Gæringens Tid,
der er en Kemi) mellem starske
Kræfter, for den lidt farer Sejr.
Og stialedes.gattr det ogsaa med<
Menneelwee,
mim ofte svær
Kamp nil, før vi faer Veer, 'rid
Nemer N:rtfiren. - Marken og
Sittiven -- harLærken eg Martsvioler), der bebuder den Floraer,
smiledes har vi ogsaa . en stor
, Vnanebebuder, sol . Vorherre
sendte os soni Paul, paa sin Kær-

høre uden i Tilfælde af (len
yderste Ned.
einn.bortejerner sig ikke langt,
men standser i 30
40 Fode
Afstand, i Heat) om, at alt ikke
er lagl, at 1-Anden maligvis vil
have Medlidenhed med hans kære Familie. Men nej, Hunden
kappes - i Grusomhed med sin
Herre. 17a kan Faderkærligheden ikke- benger beleerske sig; den
stakkels Fugl vender sig mod
Hunden, Klemmende sin. Svaghed,
og baskende med Vingerne, Efter
smiledes at være faret mod Hunden, fager den stundom FIngierf,
næn flygter lovende og mod sænkede Vinger, som for at lokke
Fjenden med sig ved litiabet om
et lel. Bytte; og altid flygter den

1898 - 2.

- 7923.

Saa hun e svende! /kelene Lmr,
M det den 2. April er 25 MT siden
at den unge energiske Murmester
Niels Larsen døde.
Niels Lar s en kran lem gaveske
ung Tjenested ,en g til Bornholm ng
tog Plads I Sose, Om Søndag en
gik Turen ofte til Slampen, hvor
Lønnen blev brugt i Kammeraternes
Selskab og en Mandag Formiddag,
efter en mindre vel tilbragt Søndag,
blev. Gaardejeren og Larsen enige
om at skilles. Larsen stod nu uden
Mads, uden Penge, men pas Landevejen kom han I Samtale med Murmester Jensen fra Vestermarie og
dette rørte til et fuldstændig Vendepunkt I Larsens fremtidige Liv.
Den Sommer arbejdede Larsen som
Murnrbejdsmand bos Jensen og da
Vinteren kom tilbød Jensen in han
kunde bo hos ham. Den og etterføl gende 4 Vintre spadserede Larsen hver Dag Ira Vestermarle Ill
Rønne tekniske Skole, for at faa
Del f Undervisningen. Jensen sag
snart at Larsen havde Evne, I.yst
og Villie til at arbejde si g frem og
uddannede den unge Mand til Mursvend. Larsen, der I sin Gernin g
var flittig, pareidelig og salte en
Ære I vel udført Arbejde, blev Ira
nu af mere paapaasende med min
Fortjeneste. Efter første Summer

som Mursvend gik Turen til Vinterkursus pas Østermarie Højskole,

og næste Vinter til Vallekilde Højskole. Her skete der et stærkl relig iøst Gennembrud, som Larsen beholdt til sin Død.
Efter at have deltaget i Statens
Tegnekursus kom Larsen til Allin g.;
her deltog han i Murerarbejdet paa
Teknisk Skole i 1895, og somme
Sommer byggede Larsen los egen

Regning Skomager Mortensens Ejendom, der hvor Messen bor til Leje,
1896 opterte.Larsen Nordlanders
Handelatar~ig NL Chr, Klire), senere M, C. Funchs, Katetinager Larsens og H. C. Mortensens
Ejendomme. I Eftemaret 1897 fik
Larsen sit sidste Arbejde paaberande
Opførelsen af Dr, Beichs Ejendom,
et Arbejde, der tog hele hans Interesse, men i Marts blev han syg
og døde den 2. April 1898.
Niels Larsen var en Mand med
mange Jern i Ilden, det han kunde overkomme var forbavsende.
Teknisk Skole lagde meget B:slag
pan ham som Lærer.
Naar man i de Tider kørte ind
til Allinge, var der en. Jordkille,
hvor nu Anlæget ligger. Niels Larsen, der var Sjælen i den daværen-

Forskønnelsesforening skyldes delle
Anlæg. Nede Løsebæk straa r 3
Rækker Træer foran Næs, som ogsaa er plantet paa Larsens Initiativ,
Denne Mand naaede ved sin store

Flid i faa Aar mere end de Heste
. hurtig nok for ikke at blive gre- naar I el langt Liv og i de fleste
ben, men ikke hurtig nok tor at Tilfælde med bedre Betingelser end
• kuldkaste For-følgernes Forvent- denne Mand havde. Noget al det
ninger ;. og længer og længer le- -sidste Larsen bad sin Hustru om,
der lianen denne bort fra Famivar, at hans Sønner i Skolen og
lien.
La Fontaine tilskriver Mode- senere •I Teknisk Skole maatte deltage i den Undervisning, som Evren denne kloge Handling.
Naar Ruffon tilskriver, Hanen nerne kunde modtage, et ønske,
den berstand, sorulLa Fontnine som Hustre og Sønner opfyldte i
tilskriver ltfixleren, elm siger den
Troskab mod den uldede og til
store Naturforsker, at Hellen begiver sig ud et. øjeblik efter Ha- Gavn for deres fremtidige Livsgernen, fjerner sig meget. længere og ning.
tilrid i en anden Iteinitig; ntopÆre være Mindet
pe line hun sænket sig ned, for
Chr.
hun vender tilbage til Marken,
løber mellem Furerne og nærmer
sidder gemte
sig sine
i Græsset, hver paa sir Sted; hun
samler dem hastig, og inden Hun-

S111:1:1, :,otti

den, enen forfølger 'Innen, har
kurmel vende ' tilbage, har hun
allerede fort dem lungt bort, uden
at. .erg reli har lime den mindste Sirs).
.lo nøjere mini studerer Dyrene, desto mere opdager mim den
opofrende Ilenelvenlied og de
Islagt beregnede ilitudlinger, emir
de er i Stand til.

Nolvbryllup.

Sadelmagrr tl, L. !lansen og
Hustru kan Langfredag Inre deres
Sølvbryllup.

Gudstjeneste og Moder
Allinge Kirke.

Skærtorsdag Altergangsgij. Kl. 2.
Langfreda e Gudstjeneste KI. 10.
Pesskeda g Gudstjeneste Kl. 2.
Peaskedag Gudstjeneste Kl. 10,
Skribenten] Kl. '1,30.
Set. O■ s Kirke.
Skærtorsda g Altergangsglj. KL 10.
Langfredag Gudstjeneste Kl. 2.
Paaskedag Gudstjeneste Kl. 10.
2. Panekedag Gudstjeneste Kl. 2.

Husk
nI I
Klemensker Skotojsforretning
keher De altid godl Skøred

smag

til

Priser. Reparationer rederes
smukt og solidt, Gode Materialer.
Priserne belydellgi nedstil.
A. Munch.

En flink Karl
køn fan Pinds id 1. April eller Maj,

Peeregnard I Olsker.

En Fodermester
kan Ill 1.

Maj lag

pas
Iilanholl.

13, skyllekreds
afholder Oenerallnemnling I Forsamlingsheiet den 10. \mil Kl. 7.

4 Ugers Grise
er til Salg 3. April hos
Anders Jensen
ved Riseenard, Olsker,

En paalidelig Karl
til at passe og køre Heste kan faa
Plads ril 1. Maj.
Rise gaard, Olsker.

En ung flink Karl
kan faa Plads til F. Maj paa

linarregnard, Ru'sker.

:•••••••••~1
!Biografen.
2. Pnaskedags Aften Kl. 7,30

Pimabonnaen fra
jlebraskas Teater.
Arneriltansk Skuespil i 5 Akter.

Tøf-Tøl.
Lystspil med Amerikas Alslrup,
Victor /toere i Hovedrollen,

:91/111111414141~11~4?
En Dreng
14-16 Air, kan fan Plads til 1.
Maj pari litteganrd i Rutsker.
Tlf. Ruts 51.

Fodermester
k arl til I. Maj fas Plads pen
Smedegaard 1 Re.
Hjælp til Malkning.
TIL Byen 32.
En konfirmeret

114~~Ifee"Pangl""

Dreng

Cykler.

eller yngre Karl kan faa Plads til
I. Maj hos
Charles lijoller.

Et stort Parti ekstra gode
Cykler er nylig hjemkommen

og sælges til meget billige
Priser.
M. C,

Fund, Allinge.

Skovfryd Olsker.

En dygtig Kari
eller Medhjælper søges Isl I. Maj.
Valdnorldegaard ;.,r. Tein
Tlf. Allinge 110,

kan fas Plads ril I. Mej hos
Avlsbruger 'C. Kofoed
Bøgeskoven Ro pr. Gudhjem .

&eovl6lomme
Honsere,ler.
. .Ailinge
.TH. 12.

i.

Faas hos

til Kordirmationen anbefales i stort
P.- Udvalg til alle Priser.

Nic. (Kofoed,
Klemensker Si.

• NOL":71:2211111111~

ROMTRO
10 øre
DANTE
12 ROLAND
12 --PLANTADORIS 13 TRÆF
15 saml mange kendte Mærker fra Howitz & Kattentid, E. Nobel og flere

Hvide Gardiner
i meget stort Udvalg,
indkøbt i August 1922,
derfor meget

Tlf 100,

-11111 Koolirmaliollell

Ekspeditrice
kan Ira I sne Maj las Plads for Som.
nieren.

3 2. Larsen,

-Allinge nye Modehandel

13.

Dame. oR Bernehalte. Smag Priser.
nit. efter Uldhandler Jens Ilaner,

kan faa Plads til April eller Maj.

Barber- og Friserforretningen

Hans Lind,
Dalshoj, Rutsker. Tlf. Hasle 115 y.

Undertegnede anbefaler sig med
alt Havearbejde. Anlægning af nye
Haver, saavclsom Vedligeholdelse
af gamle. Meget billige Priser.
A.11. Linagren, Gartner.

i samme Ejendom anbefales.
isaraen.

En yngre Karl,
til at følge Fleste og deltage 1
Malkning, ken til 1, April eller Maj
faa Plads pas
Ilablerdam, Tlf. 71.

Kranse leveres efter Bestilling .
Tlf. 68. x
God, afreven

kan fan Pinds 1. Maj pas
Mortingegoard i Re.

ROER.

Matros- og jakkefacon,

Et større Parti er til Salg paa

Bondegaard i Rø.
ag Kjolestoffer til billige Priser

thr, Olsen, Messen,
Telefon 100.

Dæk og Slanger
til meget billige Priser.

)1. C. Funeh.

~11111111111111111~1

Allinge.

•

Klingry Marseilleseehe.
Salmiaksæbe
Sunlighlsrebe
.
Perfectionsstebe.
Bedste brun. Krystalsæbe
Fin og grov Soda,
Lagermanna Vaskepulver.
Ægte Lelikil'e Phenix.
Perial Vaskepulver.
do
Lundstedts
Stivelse i Palmer, Æsker, løs Vægt
Blegsoda.
Blegvand. Salmiakspiritus.
Natronlud. Saltsyre.
Lagermans Skurepulver,
store og snue Pakker.
Pilts/r. Pimpsten.
lionevokg og Moopolle.
Bon Ami til Vinduespusning.
Selvsæbe. Galdessebe.
Skureborster Vask &borster.
Støvekoste. Fejekoste.
Gulvskrubber i stort Udvalg.
Zebra Ovnsværte
i store og smaa Dasser,
anbefales til billig-tv Priser.

:arden
Mf. Allinge 72.

der sælges med 25 pCt, Rabat
Telefon 100.

Chr, Olsen, Messen, Allinge,

Stangste6e,
Øre.

9iffinge Stolontat= ne
$rohnitforretning.
Bil udlejes
til enhver Tid billigt.

Tlf. Sandvig 32,

En flink Dreng,
14-16 Anr, søges til 1. Maj,
E, J. Andersen,
Tlf. Sandvig 3.

Jengeticidtqr.
Solægte dobbeltbrede
Dynesatin 5 Kr.
Lagenlærred, dobbelbred 2,25
2,15

Sengefjer fra 3,50 pr. kg

•41kG ‘sik
NORS
Vi er Leverandører til

Varelotteriet

sChr. Olsen, Messen, Allinn' Landbrugoer
L tt
et•
Mngesio h Nord,
Telelan 100.

1111111111111~111111111~

ved Victor Planek.

Pris 30 øre pr. Stk,
Chr. Olsen, Messen.
Vort

tiltage %bilantal.
$romaitforretating.

paa Haandtaget og ring op Telefon
Allinge 74, naar De har et eller
andet at avertere,
Nordbornholms ligeblads Annoncer virker bedst og koster mindst.
Glem det Ikke.
q90 119'■ ....Q11,?7,9
fs3 "@)0(§“:“IlM

En Dreng

Lad - Deres Cykle
gøre Island nu, og paa et Isle Kl.
Reparationsværksted,
- Strot Lager af nye og
brugte Cykler, som sælges me•
get billigt,
Cyklehandler
A. Mikkelsen, Allinge.

Dem, der ønsker at jeg skal
sprøjte deres Frugttræer nu I Formater, bedes meddele mig det snarest,
Hans H. Andersen,
Klintely, Sandkaas,
Kranse leveres efter BestillIng.
TIL Allinge 116 y

Saasæd!
2-rd. Prentice Byg,
2-rd, Prinsesse (98 pCt. Spireevne)
samt Gni Neesgatard Havre og
Sejer Havre er hjerukomnietr.
Bestillinger. modtages gerne.

li111008 hind- og Produktforretning
RUGEÆG
af ægte blaa Andaluzier efter præmierede Forældre er 111 Salg e 25
øre.
Snedker K. linien, Tein

Tømmer, Lægter,
Paplister, Stakiltrammer, Brandsliger, Flagstænger, Tagepaaner samt
Stuthusvinduer o. in. a. er De bedst
tjent med at bestille paa

Klemensker Savværk
ag Maskinsnedkeri.
Tlf. n. 13.

esevmeerees•esør~e~~..

Køreplan.
Itonne-Alltng• Janina»
Søgnedage
alenno --Seworlelg
Fra Rvrrine
Nyker
Klemenker
Rø
Trin
Allinge
Sandvig

8,25 2,00
8,42 2,19
8,65 2,36
9,11 2,52
9,2,1 3,09
9,37 3,22
9,45 3,30

6,10
6,29
6,46
7,02
7,19
7,32
7,40

1,20 10,00 4,20 8,00
1,30 in,os 4,28 8,08
1,42 1(1,18 4.39 8,19
2,00 10,34 4,56 8,36
2,20 10,53 5,16 8,56
2,36 11,05 5,30 9,10
1,00 11,25 5,60 9,30

Søn- og Helligdage

•

pr. Halvkilo 35

13retmf.tft,rretitittA,

f) Løber kun Omdan og Lønlig.
tt) Laber ikke Onsdag ,+,, Linder/.

Andeæg.

Frugttræ-Sproitnmg.
Prima hvid

4111iitge

- Allinge
- Tein
- Ro
- Klemensker
- Nyker
- Rønne

get 37 Stk. coulørte;

Damefrakker,

efiokolade
til le° pr. Halvkilo.

Fra Sandvig

som vil være behjælpelig med at
passe Kreaturer, kan Ina Plads til
I. Maj pas

Kyllingefoder,

Konfektionsafdeling er modta-

anbefaler

Endnu sælges (Irs:Isfrit

H' (I (t

Kjollergaard I Re.

det bedste for smaa Kyllinger,
anbefales.

Fra Hovedforretningens

M. Kr. Kofoed.
TI'. Sandvig ti. og 47,

Nondræ-Haase

Smedegaard i Olsker.

Overstykker

Malelyst XII/uge.
Potteplanter, tilskeerne B.e,nster,
Urte- og Biometriens, ile-iver:er.
Gladioluakno'de anbefales.
Charlotter købes.

I') Løber kan Onsdag og lerdag.

1 Hink, yngre bil

Drengedragter,

Nanking, enkeltbred

£4:tt.,e$1.

En Fodermester Taghalm til Salg.

anbefales mit Udvalg at

•

Ult. u

Ærb.

•

T. eØ.

Klemens Maskinsnedkeri.

Yein.

Chr. Olsen, Messen, Mhp.

:11~111~11111~0
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Ajle=Tonder.

Røget Aal. Rugede Rollebove.
Kogt røget Skinke.
Ferske Medisterpølses.
Frisklavet Sylte.
Fl flire bajerske Pulser.
Knækpølser.
anbefales til billgste Dagspriser.

Forhen' Dem orn Prisen

Konfirmeret Dreng

Cigaretter
fra 1 øre pr. Stk. og Tobakker I
mange forskellige Kvaliteter - alt
til billigste Dagspris.
E. Abrahamsen,
Sandvig. TIL 55

,,oggnard 1 lto,

„Vojesen .7(ofoed,R Gnne

PTI321'.

Tlf. n. 81.

garer •

til 8,11.,, pa3

rift. Irur.cnwgode 17.
Klædninger., stortrøjer,
, Huer og tratte. Inkassation, DIkumentskrivning m. m.
41 v er f rak ker,
fra :t Kr. Marenetskjorter, Flipper, Trref'", I Hasle Onsdag Fornikl.
Bindeslips.
Tobak. Cigarer, eignretter,

Rich, Nielsen,
Klemensker

?eget Laks,

Overretssagfører

Xlmkvarer,

4,Commeufire
TIL tr. 81.

Egoer

En Karl

Blaitsten
til Tr,esprei sing.

kan faa Plads straks hos

11. C.

Funeh.

Kolliirmoliono.
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 Maal
og kan leveres i Løbet af 10
Dage. For solidt Arbejde og
god i,Pas n ing garanteres.
Stort Udvalg i Hatte, Huer,
Kasketter, Kravetøj, Manchetskjorter, Seler samt alt til Faget henhørende.
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, Kjoletej
og Sengeudstyr er hos mig.
dersom De vil købe noget, der
er godt.

4

Ræsene -Mandlig
8,45 12,35
Fra Rønne
9,02 12,52
- Nyker
1,05
- Klemensker 9,15
9,30 1,20
- Rø
9,43 1,33
- Tein
9,53 1,43
- Allinge
10,00 1,50
- Sandvig
roeduns-Boeau
10,25 6,00
10,32 6.07
10,41 6,16
10,55 6,30
11,1 1 6.46
11,21 6,56
11,40 7,15

Fra Sandvig
- Allinge
- Tein
- Rø
- Klemensker
- Nyker
- Rønne

7,40
7,67
8 10
8,25
8,38
8,48
3,55
9,15
9.22
9,31
9,46
10,01

10,11
10,30

fvetee~•~0~~At
Ordet er frit !
Vi ger vore mange Læsere i dy og
paa Land opmærksom paa, enhver kæp
faa optaget Artikler og Indlæg orn Emner
al almen Interesse i „Nord-Bornholms
Ugeblad".
gatingeban er kun, et det skrevne er
holdt i en temmelig Form og indenfor
rimelige Grumser. samt at Indsender. - til
Underretning tor Redaktionen -opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om ~denne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling i Bladets Spalter.
Dette gælder heade Byen og Landet,
og det er en Sairleige, at Redaktionen
altid ril iagttage den ,trangeste Diskret
tion med Hensyn til sine Kilder.

Yak.
En hjertelig Tak til alle som viste os Opmærksomhed og glædede
os, pas mange Maader, paa vor
Guldbryllupsdag.
Hans Peter Olsen og Hustru.
Baadsiad i Rø.

Ungdomsmøde
afholdes, om Gud vil, I Sandvig
Missionshus Torsdag den 5. April
Kl. 7,30.
Sekretær Høgh Nielsen taler.
Alle unge Piger og unge Mænd
er hjertelig velkomne.

eng ,fanden Bal med Kottilloli
En Pige

til indvendig Gerning, og som under Husmoderens Sygdom kan forestaa Husholdningen, kan straks
eller til 1. Maj faa Plads hos
Opsynsmand Lund.

TI1, KI. n, 59.

Allinge Sandvig Ungdomsforening
afholder stort Bal Kottillon m. m.
pas Christensens Sal 2, Piaskedag
KI. 7,30.
De faglige og politiske Foreninger indbydes.

Butyrelson.

ifIW:,";7~~00011111=11011I
‘441kGS/ilt

Om Illoers til
Fornap et 1923:

BORNA er bdst og billigst
4~1~8~~1

Alle Mennesker,
som bar set, hvorledes

Boriihoim

Plimrille

11

fremstilles, behandles og?.opbev aren, vil ganske uvil
kaarligt forlange dette højfine Produkt til sine Mataltider. - - Alla Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine.
BORNA smager delikat.

.Vinton Sonnes 977asfiinsnedfieri
og myggeforretning,
Byggearbejder, saavel nyt som Reparationer. Maskinar-

_
bei4t.r.,., lister og Gerigter.
kontrakehled
oe, "Brandstiger, Komo• _ Lag.er-9f1
der og Kufferter. — Ligkistemagasin.

STRØMPER.1
I,. Ti....e tet, Storlue Pessiteruneer er tiet lykkedes os at købe
et Pxon

Sabraper-a! mrRet Imle;ize Priser.

Svær. og stærk Strømpe 0,88
1,80
EkStra svær ulden do
2,25
Stærk dansk do
2,65
Fine engelske do
Moderne lyse og melerede Strømper til biluge Pilser
.
.

Nordlandets Handelshus.

dengeitdattr
Re6er 6rnigst,
naar ,ge Rs6er de bedste Varer.
Vi fører kun solægte, fjertæt Nankin og Bolster
samt prima Fjer og Dun til billigste Dagspris..
Dyner syes og stoppes gratis.

91orblattbet (,autielth0,
BORNA

giver lækkert Smørrebrød.

Nodlionkffis Ugeblad!

Ecru
111-1n være Lan,dmseni deri forekne bel:endt, har
!ulme Vinter hersket eie.ikke rhige Bek.n7e i
ru. iI. t. Eoefreet.
—
ts 1.ruarl er siden Krigens ifri:o ijurkturer underguaet
en heter.1,:iit f eelnkiion, fra at
kunne .c.ws■:nt• Qti selv mori do
mest x iei iee
r.), o:ter, sum' f.
Fks. l'o fra, er vi nu resaet til
;Write:ril Meden ar
irnlintly-rt•
eattdmiv:! Serier.
Vrdiewende Lei.fro.t har Asel-'
st -nt .vt d S 'uens btwiegelige fledfriefiret..!..og ede:mit en Itedegerreke generet Landltrugspireseen,
.‘1\nii lær
idzal
Natte .1vhut eller Beholdning:rue ard irisk il efter er tilstrækkelige ell at ret•Ller Hiemem.forar Ploefro af 1.
bruget, er
rapstis's Stammer
,r,z ligetil. - Til
paa
Stammer, der tommer i i. Etisse vr(I
Stakit-% NS:immeformig, (lejrs der
(.1 .roac•rt.il, •1•;]
i hivetk.. n 1-so
!•;tannnen use
ko teer n i 1. IZrasse, ag Forbrug...r.m. liebever ti efne bl.tt at sikre sid I' .1-11 ii ile S/11211111Cr,
har de liojesie llotnertal. Fbr Tiden Iloinertal V.
Pe bidentiteter, der i far
tarv}' -r i, til r"•Fract,
rul
/tri)11.•: I 111'1 rr dcrl 2. ilet er
1:1+1 Idr...m1,, :t der re for lidt.
d urdu I iltg IIN:rpfler lir Lunding skriver folgerille!
s <111 .‘1U;11 1.1111(1111.11.11CI vil
(1.1'.11" 1,
11c hent t,a, til at, forsyne
sig med uderileimsk leankeiruefru,
Iltora( der rr fielfttel. en 1)el og
viet gennerugatiende fra de bedste uden! 'etiske Firmaer. Om
ltrugsvterdizn nf ;lefle Fro kan
nein itie:11 tilises Oplysninger felt
fri Fru:1% illeinkmd, men i
danske Seittinverorstig ren '1900—
11121 har Frit tir 51; udenlandske
llunk.hu:•- ols Kaalowsorter genne-lue:mimik været f 3 Klasse og
r' .t, nt tutte toti 7k hat sti:
Stammer Del vil derfor betyde
cl 11.11 ,o; ■ Itib rar det danske
Lundbrug, hvis del i ret stor Udstrækning skal tilsne Markeret°
med udenlandsk lieden, men del.
ro:ti:Lebendig 'rustikt kun
nerivencliw i \ar.
{1-21- endnu rr tiltiirækkeligt,
af dzitIsic Knalio fru, vil der nud...!1' disse Find! ild være saniiA
G1;1.1.nd Iil ni nr:.- ,2rVele. ett leensigtsimessig I 'd, idolsi
Natilibeaealerne 1 Fo:binileke med tel
indskrienkniiig ;d de Runkelroearen ler, rnui eners er liervist. til
Hee:twill/g med' Fro ar udenlandske Soler, rier i
ikke kan
kolers med garanti for 'Ægthed
eller Udbytte.
Ved Kul, ni utionlendsk ilimkeiroefra bør nitin the-trins-eis foretrække de Indvi:Inge Sortm'
fremfor de karte, kugleformede
Sorter.
Pas Egne, hvor men er kendt
med Sukkereetedyekning, kan. der
være Grund til at besaa et mindre Areal med Sukke:-roer tilFoder for Heste .og Svin. Frøet N"

‘41kG
DU

NO 1
1

-NOW)

9Tyfieder for Yoraaret
dame- og 53erne-evertaj
er:nu paa I ager i et smukt og righold'gt Udvalg, og !itemkommer der saa godt som daglig store Sendinger.

Vi kan i Ane tilbyde en helulden Gabardinefrakke, som
Tegningen, i lyse og mørke
Farver og alle Størrelser
til 35 Kr.
Pjækkert, som Tegningen,
i heluldent, blødt, svært, ensfarvet Stof Kr. 39,50.

I meleret Stof med Læderbesætning Kr. 59.
Se vore Vinduer!
Magasin du Nords Udsalg

ved Victor Planck.

Prisen paa Kul og Koks

fra Lager er indtil videre :

Prima Derbyshire Kul
pr. hl 4.50
do. Nøddekul - 4,00
engelske Koks
- 3.50
Smaakul
- 2,75

Mitige golonint & robstifftmetniuR
---"--BORNA er

god!

billigt I «Mik.

For Turniperro er der intet
særligt at- iiinterIce, idet der
fremdeles er tfIstrieklaeligt dernf, og Gtilerodefroel skyer vist ogsnu til, inzm d 1 det meste Kaalrette Tlirnip6tIldels Gulerodefro er overgemt Ira tidligere
A:irs Avl, grelder det ce;saar lier
om el være opmærkerne pen Spireevnen.
S'te
it•11, ..f 1;e% ved
ar Fro hik: at najes med
en Art.beimgm.15.! pein Velem som
' Karieaerro rem
Turnipelies, ur n et krave futil
teJeaii .1111. 14,rt, Stamt(}pair.! 'e
ers
vise Parsigtigh,d,
Oplysningerne er
mangel
Friregninger t
Mærkesal te- tier 0:■1.

Køb ikke Gardiner før De har set vort flotte Udvalg
i hvide og kulørte Gardiner i moderne Mønstre til ganske
smaa Priser. — Se vore Vinduer.

Onstbeionø.
Basfil

lieres Niger i Allmoe Bogtrykkeri

Regninger, Meddelelser, Konvolutter, Brevpapir, Fragtbreve.
Love, Reklamer. Tryksager for Mejerier og Aktieselskaber.

