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„Nord-Bnrnholms Ugeblad„
kan! et Antal q/ mindst 17,10 Exelnea
le-sea•les gennem Posteteeenet iller ved
vore Bud I Allinge. SnietrIg,"01stier, Ratsur, Re og Klemensker

,,Nord - tIurtmusms LigeOludiar den største Uttereastse I Nordre Herted
bliver læst I etteren Item ag egner sag der-
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Vaarvise til Farverne!
Der spaer al den sorte Jord,
hvor Vaarens unge Gud har nedtal.
et spædt og spinkelt Blomsterskær
al blaat og hvidt, af hvidt og bladr.
Som Himlens dybe Foraarsblaa,
hvor hvide Skyer tegnes blidt,
ser_ (lise Blomster t ske Skær
`saa—h t
a
sad blaat og hvidti
Al Vintermørket springer frem
el Farveflor saa stærkt og skønt,
et dybt og oprørsk Farveskrig,
seri grønt og rødt, saa rødt bg grønt.
Foi den, der svor til Fdrvers Tro
baibarisk st&rkt og dybt og- sødt,
del klinger -Som et Varselsraab
rødt- og grønt —
• ,saa grønt og rødt.
VI svor .den "sorte, Vinters Død.
Og snart er Jordens Mørke skjult
al gyldenkult og violet,
af violet og gYlderigult.
Vi bt'r til Vaarens stærke Gud :
Slet Mørket, skjul det dybt og tæt
i violet og gyldengult,
i gyldeugult- og .violet.
• Og:ydmygt bøjer vi vort Knæ
i frejdig. Tro paa Vaarens Gud,
der lod _af Vristrens mørke Nat
saa rige Farver Joldes ud.
Den Regnhukrone, som han bier,
. er Tegnet paa hans Herskerret er bias og hvid og grøn og rød
og gyldengut og violet.
Christian Stub:Joel/emuen.
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Slangebesværgere.
En

engelsk rejsende fortæller.

Tunis las soltiscl• og blændende
hvid. Jeg drev rundt i Gaderne og
længtes efter nye Oplevelser. Og jeg
fik dem
sies de endnu etaer levende og -uforglemmelige for mig.
Udenfor et noget isoleret Hus
stud en Sværm Maurere og Jøder
forsamlede, og de jeg hørte, at der
skulde gives en Forestilling af to
Slangebesværgere, skyndte -jeg mig
at sikre mig en Plads. Jeg sad snart
bænket ved Vinduet til en Slags
indre, tæt tillukket Gaard, hvor Slangerne skulde forevises. deruden var
tom, kun ved den ene Væg stod en
lille Trækasse med Falddør, som
kunde alliance ved Hjælp al en Snor,
der gik ud gennem Døren.
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Ind handle nu to Mænd, der lignede Arnbere, Men som mine Medtilskuere aabenthart betragtede sort
en særegen Mennesherace med over.,
naturlige Evner. De to Slangehortryllere var kun uger en kort Kappe.
Efter at de havde foretaget alle deres religiøse Ceremonier med den
dybeste Ærbødighed, syntes de at
sige hinanden et evigt Farvel,
D.rpari gik den ene ud af Gearden og hikkede omhyggeligt Døren
efter 'sig. Deri Araber, der var blevet tilbage, syntes at være I den
frygteligste Ophidselse. Jeg sari,
hvorledes hans Bryst bevægede sig,
og det lorekommer mig, at jeg kunde høre hans Hjerte banke. Tre
Gange mable han med høj Stemme:
„Arrak! havakibar l° .... Gud være
I et. Nu ammedes Falddøreu til
der, lille T,ækasse, og ud krøb en
Slange, der langsunit snoede sig hen
imod ham. Deri var overordentlig
smuk, glimrende, lysegul purpurrød
med sorte og brune Pletter.
Sera snart den saa. Araberen lunkersaneeeet-terama
Og Riten sag lysende som Ild. Den
hævede Hovedet næsten to Fod i
Vejret, og faet den fo'i frem mod
den forsvarsløse Araber, greb den
ham under ,Fligett. al Kappen lige
over deri højne Hobe og fod samtidig en uhyggetag Hvæsen høre.
Araberen udstødte et frygteligt
Skrig: da kom den anden Slange
frem af Buret. Den var glinsende
sort og syrnes at være en 3-4 Alen
lang, men ikke Mere end 2 Tommer
tyes- Sad •anag .deri var helt ude at
Byret,- kastede den sine rede og Is•
sende øjne paa sit Olier, udstrakte
sin Irlireede Tunge, snoede sig smukt
Bugter og fo'r endelig med Lynets
Hast over Araberen. Den slog sine
Tænder i hans Hals, medens den
slyngede sig flere Gange om hans
Arme.
Araberen udstødte endnu frygteligere .og ynkeligere Skrig. Fraaden
stod ham om Munden, og hen forsøgte forgæves - at: rive den bort.
Imidlertid havde den anden Slange
snoet sig om- hans Ben og bed ham
tilsyneladende dybt paa mange andre Steder al Legemet.. Blodet flød
ud af hana• Hals og ned ad hans
Hee. Trods alle Anstrrengeleer lykkedes det ham Ikke at løsrive sig
og Slangerne omslyngede ham stadig fastere, Indtil han faldt om pas
GnIvel, hvor han vred sig i de frygteligste Smerter og bedækkedes med
Blod og Freade. Tilsidst ophørte
han at bevæge sig, og det lod til,
at han havde draget sit sidste Suk.
I samme øjeblik hørte jeg en
skarp Fløjten ira den anden Araber
som kom til Syne I Døren, blæsende
paa ed ejendommelig, snoet Fløjte.
Slangerne hente øren til denne Lyd.
Deres Raseri sypies at tabe sig,
langaomt viklede de sig løs fra deres Offer, og idet de roligt snoede
sig hen til Trækassen, der tjente dem
som Bur, krøb de ind, og Falddøren smækkede i,

Araberen 'med Fløjten ilede nu
sin Kammerat til Hjælp. Af en lille
Flaske hældte han nogle Draaber
reb en sortaglig Vredske I hans Mund.
Derpaa segle han at blæse Luft i
Lungerne paa den ulykkelige, „der
syntes at væredød, og endong badede han Søarene medneget af den
samme• sorte Vædske.Manden gav imidlertid Intet Tegn
pari Liv. liatdKammerat bar ham
da I sine Arme ud i fri Luft, tumlede
med ham som med en druknet, indtil han endelig ‘aagnede op og efter
nogle Minimere Forhob var kommet
sig saa meget, Al bart kunde tale, Men hans K,Eehei var I den Grad
udiiente, at nær med Ry4geo smart
mod Muren laltlt t dyb Søvn.
Det varede et Kvaner, fra Slangerne blev sluppen ud, inder de alter gik i ind Buret ., men der forløb'
mere end en Time, inden Manden
var kommer sig saa Vidt, at lian
kunde lige et Ord.
Jeg udspurgte den anden Araber
om det, der var foregaaet, og han
sagde mig, al ingen kunde leve mere
at .ensø anger, og ingen kunde
give et Hjælpemiddel mod Biddet
undtagen den, som den Almægtige
havde givet Evne til at besværge
Slangerne og bringe dem til at lystre.
og han og hamr Kammerat hørte til
disse uf [lieden begunstigede Væsener.

Yoraarslandsfia6.
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Landet ligger aebent
for mit spejdende Blik
med Bakker og Dale,
med Skov og med Lund.
Hinden biaaner højt
over Bakkernes Rand,
med klokkerene Toner
klukker Bølger mod Land.
Skovbækken risler med
yndeluld Musik,
og Lokketoner fødes
i den mosede Bund.
Lyngtoppen vifter
tor Vaarens lette Vind,
der stryger saa kælent
over Bakkernes Rund.
De første spæde Spirer
. har vovet sig frem
af Jordmonnets vaade
og vinterlige Gem.
Sangla3rken kvidrer
maa .munter I Sind,
uroligt kredser Viben
over Engenes Bund.
Foraarslandel lyser
I Soldagens Brand,
det gærer sen stille
Skov og i- Lund,
og Kuopperne svulmer
paa Vaardagens Bud!
den femte Annemone
slase nysprungen nd,
Hylden ohm med Blade
ved Skovsoens Rand
og bæver saa sagte
for Vaardagens Vind.
Se, !fladen ligger Landet
for mit spejdende Blik.
saa stiger det af lignet
I Foraarels Gry
eg lægger sIg. smilende ,
Skønt for min fod.

JteasearatuninelergegOg.

Nu stemmen min Tanke,
nu øges mit Mod
al Fourerers første
toryngeude Musik,
af Vaardagens Faner,
der klinger pas ny.

Georg Peterbeo.

Oprørets Udbrud 1848.
Man ventede for femaglealvfjerdsindstyve Anr Riden I Knbenl
havn spændt pen Efterretninger.
ur sydfra. De ind ikke vente langle
sig. Den 23. havdo man I
hi I bah Cmierre(ningen om Totet ril kristiansborg Slot 2g nnt,
Ikon ns Vilje til ilt• alftfte gfgImmmen med det danske Folk.
Medens nu I fertugen af AtgStefign
borg il:de til Berlin far et. hede
-rlsn prøjsiske Knuge Om' Mæler,
blev hane yngre Ttmdr;is Frrde- •
rfk af Nor sat i Spidsen/rir en
Oprørsregering, den saalealrhe
provisoriske Reger-kig I Kiel,
hvilken- og%an Olshnusen havfe
Sa de. Denne flegtring udstedte
et Opraah til alle om' At slutlo
sig til deri, idet. deri udtalte, at
r enhavn,
ttellg fil Opran'et, og meste
))ag, d. 2-1, korte Prinsen nf Nor,
iført dansk Generaleiniform, med
sine danske Ordener paa Brystet,
fulgt af-dek' oariaalte Jaggerkor
af bevæbnede- Kielerstudenter eR
Kielerborgere, nand Jernbanen fil
Benshorg. Ankommen hertil rykkede han straks ind paa Fæstn in gspladsen. generalm, der havde Befalingen over faeStiaingen,
vidste ikke, hvad han skulde gøre. Iftin lod sine Bateilloher, der
fan Fecagningen, stille og, danne
Karra (Firkant); men hvad nu?
Generalen var sin Konge tro, man
Irans Batailloner stod der uden
Patroner, hvorimod Styrken,
Prinsen af Nor havde med fra
stod paa Pladsen med skarpladte 'Geværer — Generalen vidste ikke bedre end at• erklære,
ret lian nedlagde sin Kommando.
Nu talte Prinsen af Nor. nongen
var ikke fri i København, men i
Pøbelens Ntagt; det. gjaldt om at
holde sammen overfor dutte. Under Prinsens Tale protesterede
mange af Offieererato -lydeligt. En
laajtnent -klitel biøen spurgte, hvor
dette stod at læse, og Prinsen
svarede:- "I Berlitagake Tidende",
hvortil Løjtnant Matanisen seede
som hen f- -.sig tele: 9teglingske
Tidende! Det er jas Luget" Prin- :od e rm intet isg gik videns
idet -lian overiset Kumusandoen
siver Ileneharg Viestaing.. men tillod de OUleiteer, der sikke vilde
tjene under ham, at. aftræde! Silo
gik nogle af Officererne deres Vej,
medens :andre blev I i Bringe, og dens
fulgte saa naturligt Unders:alke
arne og rie. -mcniW. — Del vise
Ikke let for den menige Mand ni
se til Bunds i dette; hvem skdhle
kunne tro, at. Kongens nære
Slægtning, den nylig efderle Kort
ges Svoger, kunde være Forne
der, han, bom stod der for dem
i dansk GeneraltinIforhg•PrnSen
a Nur lutr senere I sine Eo;ndringer undret sig over, at Ikke
nogen af de forsamlede Officerer •
irandte frem og huggede ham ned
(Officererne gik med skarish..bne
Sabler under de urolige Forhold).
Vi kan trgsau sige: Hvis Løjtnant
Mathisen havde raabt det-udover
Pladsen, som han sagde stille for

Yag°

isen Ikke de mange protesherende
&Myrer have taget sig remmen,
samlet deres rinelerrieue om nig
ug hindret F.rstningens r vergi%æter til Onrohin laer er vel Intet tiporgsinsal herom. DM %lien,
insiilleetid ikke, Oproret, kom t
ikstddelse af hest:ungen, dette
IterurtnIng, ell tlfdr Marsegrle
km -rig share
ngemitlier
Som dat gik med liensearst, tik
,le 111;t1.h,
Il syt arkles% ip.
trine øgene den entrere Del 1.r
Befolkningen sluttede sig III .Dproret. I Nordslesvig rendte der-'
Muml Slessigltolstetterne argiart
Modst und.
I tannetieng vajede
pen alle kirker, I hvert Sogn ,prettedes 'dee et Vaeliaingskiirpe.
Den provisnriske negering i Kiel
fabell 'ingen laglighedi fadastrsehr
Flenst>nrm Fj‹)rd. Pal
tør
Forbitrelsen nver Oprører sir"
stork, at Hertugen ikke 'midt agt
for sikker Lord sin I- »Sitio pil?!
Augustenborg, luen bragt %fp' di*fra, medens man enditu slap mod
Stenkast efter Vognen.
E. T. T. I. tr nrida Ir I.

Omkring Saatiden.
Efter længere Tids 'Fraværelse" er Solen pludselig blisset en
"Ifeerdagsgæst" lisen, og fremtræder uu I en Magi rag Vælde,
der med eet Slag har fremkaldt
alle de kendte Foraarategn, snavet i Naturen gom i Nfenmaskene.
Vel num Solen under sin Morgengerning smelte en og anden
Isskorpe, der hist og her dækker
en Agerfure; men rutar Dagen er
endt, ses dog t's-delig Virkning af
Solens Kraft i Form af blege
Pletter Daa de hujen:liggende eller velarsaindede Agre — De lysende Agerfurer sætter Landmanden i Aktivitet og hans Energi
rettes mod Jordens Tilberedning
for Saaningen, der nu for lang
Tid vil optage Sind og Tanke
1,andbrugsbedrift en.
Omkring Saatiden er der meget
at rænke paa Redskaberne, Jorden. Snaltm, air kræver indgaaende Opmærksomhed, Tiden skal
passes, intet maa forsonnutat alt
skal gallwa I .rette Tid.
Af de mange Ting, der kræver
Opmærksomhed, er Sitas:eden noget af det vigtigste; her skal heade Kvaliteten I Almindelighed og
Sorts- og Sygdonissporgsmaalet I
Særdeleshed tagets I linie Betragt•
ning.
At Saasæden skal være ren og
spirerkyglIg er en given Ting for
enhver, hvorimod Valg af rette
Sort ofte lader meget tilbage ae
ønske og ikke tillægge: tilstrækkelig OpmærksomhedDet er dog sadledes, at Blandsæd, hvorved forstnas en Blanding :tf f. Eks. flere forskellige
Bygsorter, er en ret tibehlig Kultur, der giver baado ringe Udbyt
te og diturlig Kvalitet.
Rene og for Jordtypen velegnede Sorter bar altid bruges. Sygtwistet
ehammene hærger
stærkt vole Kurmusiker, sera
stærkt, at det ikke kan forsvares
ret lade denne Skade upamigiet.,
0Mkring Sdritld man. Erfaringerne frg foregariendo Åer ikke'
cuinies i Travlheden, thi vod •
flerLunke vil Utilfredsheden

l

med nogle :kremrer& Udvikl/lig
sikkert bridges i Erindring. Mon
ikke det %-ar Sygdomme, der var
iearsag Id den dearlige
Ung?
Ikt er meget sandsynligt, at
nein ved at Mire om Nevueno
paa de forskellige Midler imod
Plantesygdomme bliver -noget. afskrækket alene ved at skulle tamke . paa sandanne NaN DC I ru ura vl
Tid - Fornuddelly, t,
halimat er ,,Medi,•im, ■ Vne«, MMI1
ikke klinger i det daglige I. uldbruireprog, - tivariurtd varmt
Vand, Kobbervitriol og feemialin
^etegnelser, som de fleste er
cr le--•• med, og tillige Midler,
fortrollee.--.
-endt, ene sin seere
som rigtig ane.- - • 1,envt tes. hvor
e/ede.
Nytte, og som lerre...
Sygdoinsteguene er III-, _ det
', ivrigt hor man, nanr • - .
drejer sig omm' Plantesygdommeties nekrempelsesmidler, altid være lydhør, thi det er seletrilrenig
ikke Natnet det kennmer an paa,
men Midlets Virkning, og det synes jo at være adskillige nye fit-1ler under Opsejling,. som del, er
værd at skænke Opreaarksomhiell.
- Ved Stelen af Sygdommene. har
Intendiet ogsea erindres: navnlig ,
ar. der nwd urent S:delearti kan
spredes mange Tusind elkeadthei,
tkr meget let kan frembringe 3-.
1 1"krucliplanter paa hver Eva-I
drat:tider. Lægges. den Skade,•
Ukrudt og Sygdam volder, 5:MI1 -ten, vil delte for mange bel ',le
en Nedsættelse af Dastudbytlet
med 20-30 pC.1,., kummer dertil,
at der er anvendt en- ibiarlig yx}end,_, eller blanilet Sor t, - bliver det
c role'ler Besultal •merme.a mindre godt.
En fuld Udnyttelse af :tile
de Midler, der skiffer det. startte
Tiostudbytie bov være Konklasio-•
nen af Overvejelserne • omkring
Saa ilden,

G.

Naar den smelter, Sneen,
-I min Have,
og Erantis møder mig ved
Gærdestave,
og en dristig 'Sol staar op af
Vintergrave
og gør salig alle Knoppers Vunde,
er det, som om Luften var
Guds Aende,
Naar der rinder Bække
over Gange
og f Mulde klunker glade
Latterklange,
og det damper hvidt Ira
sorte Vange,
er del, som jeg skulde
rigt beværte
hele Verden af mil fulde Hjerte.
Naar ram Fod I Mulde
sætter Mærker,
og en sagte Søndenvind forstærker
Sangen Ira de første glade Lærker,
er det, som leg skulde stige
stige syngende til Himmeriges Rige

Ktind Wiinstedt,
Ved Eksamen: "Naa,
Seleman, kan du saa sige ririg, om
- "Nej, be
Jo d- n snar
se Jo-den deejer sig." - "Rigtig.
men hvad drejer den sig om?" "1Tele Jorden drejer sig om en
aktie.

Frøkenen: An, Stine, spring
Ren til Boghandleren Og hent
mig "Elskovsdrikken af Derrizete
ti". - Stine: "Jo, Frøken, skal
les toge en Plaske mod?"

Hensigtenkelliger Midlet.
Ida aletedi den Morgen karse ind
Spleaseueli, Item• vi sad veel Morgen Theen, eg hun kun sæk FAim,
bm og min egen Ringhed!, viste
',imam Trak en slet shalult hf/si:L=1e Nen, Ellen teende lkinetti -dalhat So t*

rar Møgdas VaraTrfffe, op je;gae,
desværre heller
Infn
forrige lige lejr vistnok sjette,
Bang beatfe givet mig en Kurv.
Pring ja, hun kunde ganske godt
ilde Tren, men vi vidste miescon-1
men, at det. var Harry, hun havde ventet at !ie. lien kee-de &agte
Aftenen fur. tit lian vikle korn";
hende BI Slat ionon; hun skolde
,nule' Dage til Byen med Morgenioeet 8,20 fra Stationen. der han
2 Mil fra Landstedet. Harry hav-;
tie rorret sammen' med hende
1ig og silde de sidste 14 Dage, og .
der var luejst nuerkellie, at han
ikke var nede for ni sige Frna--5::
til hende. - Yrineyeeiele for dale
stakkels Pige, efter deg rie5/vrtr
eneet forud
Tom var ked ,sf det. reM hendes1
Vegne, kunde jeg iæ, lian sad og;
_el-avlede en Masne Sludder onder
"'e-ligaer, e'er al sprede henhelerge._
rit [mor Ellen var
da:
riete •
des
-• • ngen Talems Mcag
menig,
jett e
at lade enm
der. aInggia forsne
•efandseligt
intet: men luen sen
.pas sti Arinlianndsuhr.
,un dt
Da vi Var færdige, drev
ude pen Verandaen, mede r •". -Y'
ventede paa, nt Vognen ekiddl-e,
køre frem. "NIngiln sinagsnrikkerle;
med Ellen; men jeg sea, at hun;
hele Tiden sart ind i Vestibulen, 1,
ane llelnee'eanrry skulde kommened ;
n f _Tregmen i•eel nf sine nye (rnlem
lidt frir vel-syede) Sæt, (Far mit ,
eget. Vnelkoliernerele•kan jeg ikke
eilserte-defrolelinfilee Asen): undskylde I
Tom forsagte
-Tiram::ban;i1 4er One • Pokkers -nyaf--111neriT-;Mnar man Inger
fleteeetning. elan:
:•;-- i-eirei-O- rier.---ge•eiee Sul skaly ittant-t&-:14tre,r-srrert---,erver sig, t i [le var
fenorrtte--eerrmuelig-eent i Sene,
-viet inele-fiereTeliennel Klokken 1.
2,!-Fe_n_--Moe.dre rithrerri• Bila skarpt:
-'Tiir eer
over- Dig, og Dee-gerehellereikke.-" . Jog er Iloeger,
degoded=ffh`ft, 4nreeeendie mig, fik
-n-dg-nit:ag Fræk-niere pas, om• jeg
-ekerl4gernerve- -min. Lykke for
-+t
ir ?tig i er-.in ef holdigt
rreeh.
-gje:men,e-je-g- bad Pigen kalde
•pnegenieret Per Gange; for ae være
for-:
sikker 'pagt at lanneleeeeagee Torne tørre e': •
•u
e
ramtnr"r sag-de Magda sneml et "30
Hestes Kraft skuresmelt Blik".
lignende Iligernens Gudinde. - I
det •eamnieinen "Vognen from for
Døren. = To: t korte og Magda
'katte' sig ved Siden af -hårir, medens 1-C.-g var henvist til-'al. Sidde
- ean.T-TESej- aelei. sammen med
)...11Tren.
'
San vidt jeg, kunde se, var Megde meget Indladende oet:Tfor Tons
(lykkelige Bæst!).
Pal Stedionen var lian hen
endnu - kærligere imod ham.
lænende sig ud af Klapten og ar
talende nærmere Made med kant,
inedens jeg luskede eandt. i Baggrunden, foreogende -Ikke at se.
ud som en fol-sine:aet -Idiot re:
ventende Jage ett •Chanele fil at gi
ve hende de Chok tal:igler og Mn
ensiner, jeg linede købt til hende.
-g jja, eg
var
zuet Hosbahleverle
f g •Og• lian fortjente sin
foran,
lykke. - •
Da vi lurede vinket "Peget ud

Friskbrændt Portland Cement
i Sække er opiosse: (le sxlgee til den laveste Pris i
og mindre Partier,

Ly

Nordlimlets EfaudeMlus,

gronfi rm a t ion.
^QAller forlader el Hold unge Skolebænkene for gennem Konfirmationen
al træde ind ide voksnes Rækker,
teree" Del i preklfak Livsgerning /Kampen for Tilværelsen -, der ofte
kan blive haard nok.
Konfirmationen er som en Milepæl for Ungdommen, et Vejmærke
pas deres Vandring ad LItC13 slyngede Veje, et Sled, hvor man er tilbøjelig til al gøre Holdt og overveje,
1 hvilken Retning man skal vandre
videre; thi nu skal man oftest Mia
pas egne Ben, raade sig selv, og
da gælder det jo ore at træffe det
rette. . .
- Konfirmationen er en kirkelig
Handling, en tusindaarig Tradition.
ændret efter Tider og Skikke, men
ag ikke mere end at den historisk
kan 1:
.eaviseti ned gennem Middelalderen•Le. her i Danmark blev den
indført i gig_ nuværende Skikkelse
1736.
vere..under•
Efter hos Preateri
vist I Kristendom, mag 'de uetke aflægge Regnskab for deres Tro, bekende deres Dnabspeet og stiv bgo
knebr de Lofter, sum Fadderne pas
deres Vegne her aflagt ved deres
Daab. Konfirmanden optages da
under Bøn og Velsignelse I den
kristne Menighed med Adgang til
Nydelse at Nadveren.
Konfirmationen er altsav en alvorlig kirkelig Handling, som imødeses med megen Spænding og bange
Anelser. - Savledes var det da I
min Tid hos den myndige Provst,
der fordrede et helt Aare Undervisning med Indlaupning al det gamle
og ny Testamente foruden Lærebo,
gens -431111~-07
ter, der skulde læres udenad, - og
alenlange Salmevers! -- Kunde vi
ikke vort Pensum, risikerede vl at
„sidde over' et halvt Aar. - Det
gik næppe strrengere til i gamle
Dage, hvor Konfirmanden eller den
hellige Handling modtog et knaldende Ørefigen til Ihukommelse af
Frelserens Lidelser.
Nu Ill Dags gaar del ikke saa
strængt • til træd Lektielæsning og
Udenadskunnen, - hverken i Skolen
eller hos Præstevi, der lægges mere
Vægt pas Fortrelleniaaden. Poesien
og Læreren virker ikke niere som
„Bussemænd", enen søger at vække
Børnenes Fortrolighed, og selve den
hellige Handling imedesee uden
Frygt og bange-Anelser; Sprenclinden er der, men den skyldes ofte
mere Forventningen, Glæden over
at være bleven ,voksen" og Anelsen 'om de mange Overraskelser,
der al kærlige Hænder bredes ud
over Bordet derhjemme.
Vi vil derfor følge Tldsaanden og
gas let hen over del alvorlige Tiden er I og for sig alvorlig nok I
- vi ønsker blot de unge

f Syne, gik vi, tilbage til Vo_jpaeri.
sennoleende For sig selv. "NenT" sagde jeg, da han liavVognene "Du har Vonle
let endt; End. paa Harry." ,
"Jal Og jeg har I Sinde al
tolde -Forspringet," sagde Tone.
"Gad vide, li urfor den Fyr
kke kom ned til Theen?" sagde
. "Underligt nok efter don
ilde, kan lier hmengt over lienTidl"
le
"Ikke saft underligt endda,"
rrnealo -Tom', medens han styrede Vognen i rask End hen ad
len realskinnede Vej. "Nnedal" udbrød jeg, "Dm ved
;die«, hvorfor han ikke viste
dg?"
"Ingen kan vide det bedre; alt
er tillgellt, I Krtg min i Kærlig-0hed, ved Du - erg delieden ter
han en eta:delle Fyr, nuar alt •
Sølvbryllup.
kommer ell alt og ikke god nok •
Pas Mandag fejrer H. Co I b e r g
h'ende. Set- -fut lians Vindaer
og . Hustru, Hotel Finnedalen, deres
;lod anbne 'ild til Balkonen, - ilet gjorde Mine ogsaa. Og -- nuSølvbryllup.
-L jeg har hans forearne'reen
øer I erdre.Lornmot-"

Fra Uge til Uge

Biografen

har paa Søndag lo morsomme amerikanske Stykker paa sit Repertoire,
nemlig „Gas pas!' og elendighed
og andet Pip",

større

Nørrefiddats Gødningskalk
En Ladning er pas Rejsen hertil og venter vi et kastete eks.pedere ide horste Dage.

Nordlandets Handdilius.

F r«is klavet Sukkermelasse
Foder er paa Lager. Dette er et sundt og billigt Frolenthat
til alle Kreaturer.

Nordlandets Handelshus.

Ægte Chilisalpeter
Norges-Salpeter

i Sække og

ventes

i Tønder og

Sække

daglig og bedes etm Bestillinger,

Nordlandets Handelshus.

LO ET Tik.
•

•

• i

Slaa Nors.

Godstielwst(. ,,L!.. Moder

Rø Lokalforening holder Generalforaamling og Made pas Salen
den 12. April Kl. 7,30,
Pister Prekær taler,
Alle er velkomne.

Allinge Kirke
Søndagen den 8. April.
Konlirmalioe Kl. 1'l.

--Aahuset
i Allinge es til Sag

Manny Mogensen,

Rønne-Allinge Je.nnane

Broderiforretning.

Søgnedags.
linung-Sandy.le

En flink Fodermester
kan til 1. Maj tan Plads paa

liolkendergstard.
August Olsen.

•••••••••••••••
•
•

Siografen.
Søndag den 8. April Ki. 7,30.

Gaa paa.
Stort Lystspil i 5 Akter med den
berømte Georg Walsh i Hoved,
rollen,

Kærlighed og andet Pip.
Ustyrligt morsomt Lystspil
i 2 Akter.

$4111111,11.98.9111114111111

Roer. Roer.
er til Salg pas

Hollsendergoard.
August Olsen.

En Karl
og en Kone, som vil malke, søges
til Maj. (Helst elite Folk).
August Hansen.
Slagter.

Xidevarer,
Kkeduluger, Stprtrojer,
Overfrakker, Huer og Hatte
fra 3 Kr. Manchetskjorter, Flipper,
Bindeslips.
Tobak, Cigarer, Cigaretter,
Alt til billige Priser,

Nic. Kotoed,
Klemensker St.

Fra Rønne - Nyker
- , Klemenker

Re
Tein

-

- Allinge
- Sandvig

8,25 '2,00 6,10
f3,•12 2,19 6,29
8,55 2,36 6,46
9,11 252 7,02
9,2G 3,09 7,19
9,37 3,22 7,32
-9,45 3 10 7,40

i) Læber kun Onsdag o. lerdag.
Smadviz-Ftwomiel
(1"
(tf
Fra Sandvig
1 t;2010,00 4,20 8,00
- Allinge
11,30 10,08 4,28 8,08
- Tein
11,42 10,18 4,39 8,19
12,0010,34 4,66 8,36
- Re •
- Klemensker 12,20 10,535,16 8,56
- Nyker
12,8611,05 5,30 9,10
1,0011.2.56'',60 9,30
- Rønne
•

11 Løber kun Onseleg og Lørdag.
ti) Løber ikke Onsdag e'; Lørdag.

Bøn- og Helligdage.
Itaane-landelg
Fra Rønne
8,45 12,35 7,40
- Nyker
9,02 12, 52 7,57
Klemensker 9,15
1,05 8 10
9,31) 1,20 8,2.5
Rø
Tein
9,43 1,33 8,511
9,53 1,43 8,48
Allinge
Sandvig
10,00 1,50 8,55
!!andeir-Reene
10,2F; 6,00
10,32 6.07
10,41 6,16
10,55 6,30
- Re
- Klemensker 11,11 6.46
11,21 e,56
- Nyker
11,40 7,15
- Remme

Fra Sandvig
- Allinge
- Tein

9,15
9,22
9,31
9,4,5
10.01
10,11
10,30

Røget gettfis,
Regel 11a1. Røgede Rullehove.
1(.,g1 ruget S.1.4 :ie.
Ferske .Medisterpelse.r.
Frbelavet Syde.
Friske bajerske Pre:e.e.
Knækpaller.
anbefales til bIlligs!r Da;iTriser,

a, Ø.

Fodermester
P14,15 ril I. Maj part

1;a::

Bnarregeard, Ralsker. '

HusK

S.
L.

at i

5paa Prisei. Reparationer udføres
.ukt og solidt. Gode Materialer.
• Priserne betydeligt nedsat.

r

ar !dige Heste og i!eitage i
Malkning, eirn ril I. April eller Maj
;la P.ads paa
Ilatthednni. Tlf. 71.

DU

kORI)
Varelotteriet
og
Landbrugs- .
Lotteriet.

Magasin do Nord, AM*,

A. Munch.

ved Victor Plinick.

13. -Skyllolcrods llulskor

Klemen.sker

•

afholder Geneultoranuiling i Forsamlineshuset den 10. April Kl. 7.

En Fodermester
kan til 1. Maj faa Plads paa
Blnabolt.

En Fodinnester
kan til I. Maj lait Plads part
Smedegnard I Ro.
Hjælp til Malkning.

Tlf. Gudhjem 32.

Sadelmagerf@rretning

Obaiselonguer, Sofaer, Stole,
Piske, Tornystre og Kufferter

i stort Udvalg. Reparationer at alt
HI Faget henhørende. Hurtigt solidt
til moderate Priser.
L. Karlsen, Klemensker.

Telefon nordre 20.
NB. En Del Lædergrimer
udsælges uhørt billigt.

eller Medhjælper søges til 1. Maj.

.Commeufire

til 1(uilin men,.nen anbefales
Udvalg lis al:e Priser.

Til koillimuliollell
Drengedragter,

. Rich. Nielsen,
Overstykke,.
og Kjolestoffer til billige Priser

Allinge nye Modehandel
Dame- og Barnehatte. Smea Poser.
Eid. eller Oldhandler Jens Hansen. _
Barber- og Frlsorforretningen
I samme Ejendom anbefales.
arsen.

Chr. Olme*, Messen.

Ekspeditrice
faa Plads for Som-

3 S. Larsen,
Overretssagfører

2ojesen grofoed, Rønne
tit, Mortenigade 17.
Inkaseation, Ihkumentskrivning m. m,
Træffes I Hasle Onsdag Formd.

Klemens Maskinsnedke
Tit. n. 13.

Olsen, Mossoo,

i.

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

tilf.

...

•

Olsen, M08800, Altlage,
Tlf. 100.

anbefaler
Salmiaksæbe
Sunlightsæbe
Perfeelionnabe.
Bedste brun gryatalsrebe
Fin og grov Soda.
Lagermanna Vaskepulver.
Ægte Leesilve Phenix.
Pendl Vaskepulver.
Lundstedts do
Stivelse i Pakker, Æsker, lers" Vægt

Blegsoda...
Blegvand. Salinialcspiritus.

Dæk og Slanger
til meget billige Priser.
M. C. Fund'.
Allinge.

•

Nateonlad, Saltsyre.
Lagermans Skurepulver, •
store og sinaa Pakker.

Pulvr. Piwpslen.
Bonevoks og Hoopolie.
Bon Ami til Vinduespusning.
Sølvsæbe. Oaldesæbe.
Skureborster Vaskeboreter.
Støvekoste. Fejekoete.
Gals-skrubber I stolt Udvalg.

Zebra Ovnsværte
i store og srnaa Daaser,
anbefales til billigste Priser.
Fra Hovedforretningens

Konfektionsafdeling er modtaget 37 Stk. coulørte

Damefrakker,
der sælges med 25 pCt. Rabat
Teleion 100.

thr.. Olm.
Prima hvid

:arden
.97f. .211inge 12.

Stangste6e, Chr. Olsen, Messell,
Telefon 100.

Slange itolottiniz al
13rabuttiorretning.

1.1111.1.111.10111111~,

Klemensker
Vin- og Cigarforretning

Maler-Ferulls. Pc .131c

har et stort Udvalg I Vine og
Spirituosa. Mine ærede Kunder Karel opmærksom pas al Cigarer og
Tobak vil stige ganske betydelig
og særlig de billige Cigarer er steget meget i Pris.
Jeg har et stort Udvalg I billige,
gode Cigarer til den gamle Prls,
foruden et stort Udvalg i de gode
og kendte Mærker,
Køb inden det bliver for sent.

Tiirre Malerfarver.
Malerfarver
I Halv-

irdrarto

doer
er til Salg

Tørrelse. Ti 1,
Shellak ten oh; celles'.
Fognlnk.
Hvid Emaillelak
', 4 14,. Danser.
Rurtigilirrende
kalorie Entallielakker.
i Daner. Anvenifedgi. t.i Lekertng
al blade Tre Ni Metaller, tøas 1

Teleton n. 43.

alle Farver.

Snit Cykletak i IblaNtr.
sult, 1)ba, hlun.
Russisk Strygelnk. Norsk BrunelleNedl, trresbeete.
Egetrre..beitu.
MallognIbense.
Vandrevet li ult.
hiat; Tik Mo .
Prima Lim id Sordkcic
TapPtklbs
Malerpongier i nife
Linifsevennetrygera.
Slepperler, Kunatnielerpensi

kan til I Maj hul en godt lønnet
Plnr'k pas
Lyngholt.

Skrivepensler, Mollege, Fordri
Prima engelske Mtrudepart
Aarineskamme.
anbefales i prima Varer til billigste
Priser.

En gulgraa Hund
med afklippede øren og kort Hale
er bortkommen.

3. v. Vartrit

Oplysning bedes sendt til

Rire En vang, Rutsker.
on

Allinge, Sandvig og Olsker Afdeling
afholder ordinær Generalforsamling
TirSdag den 10. April Kl. 7,30 part
Raadhuset i Allinge,
Dagsorden:
1. Beretning.
2. Regnskabet fremlægges.
3. Valg af Bestyrelse og Formand

4. Eventuelt.

14-16 aars Dreng
kan til I. Mej faa Plads paa
Nordre Nørregaard i Rø.
;Samme Sled er Gaasereg Ill Salg.

I` • ;-• r.

Olierevet Zinkhvidt.
Olierevet It■ N

A. Jensen.

Rø Afholdsforening

am, Allinge.

Teielon Allinge 12.

En Karl

Klemensker
Bog- og Papirhandel

- 16-17 Aar, som er vant til al
køre Heste, kan til f. Maj faa Plads
paa LIndesgaard.

anbefaler sig med stort Udvalg i
Papir, Bøger, Galanterivarer, Legehsj, Lædervarer og Telegrammer
stort Udvalg. Billige Priser,

A. Jensen.

En sund, god Ko, som kælver
om 14 Dage, er til Salg pas
Slirerpingegaard,
Rutsker.

Telefon n. 43

•

Peking Ænder,
kæret i 1. Klasse ved Kaaringsskuet i Rønne.
Rugeæg a 40 og 30 Øre fans hos
Overlærer Holm.

14. Skyttekreds
afholder Generalforsamling pas Rø
Afholdshotel Lørdag den 7. April

Kl. 7,30.

Olsker.
Kommunesk atten

for 2 Halvsar 1922-23 bedes Indbetalt inden 15. AprIl, hvorefter
Restancelisten vil blive skrevet og
Renter tillagt.

Sogneraadet.

Pæn ung Pige
samt en flink Karl kan fas Plads

til 1. Maj paa

Bridsensgaard.

‘lrifoliumd=
"Markfrø
dengeticlAr.

pr. Halvkilo 35 ø re.

Billetpriser : Voksne 1 Kr.. fim n 50
Efter Opvisningen BAL til Kl. I.

afholder offentligt Møde pnn Brugsforeningens store Sal Tirsdag d. 10.
KI, 7 med Foredrag og Oplæsning.
Fælles Kaffebord.
Særlig Indbydes Konfirmandenge.

•1111111111•111~

Solægte dobbeltbrede
Dynesatin 5 Kr.
Lagenlærred, . dobbelbred 2,25
Nanking, enkeltbred
2,15
Sengefjer fra 3,50 pr. kg

paa Christimseus

eykleucerksted.

Røde Kors
Klingry Ilareeilleseebe:

opvining

VIKINGS Herrehold Ira Rønne vi

Ved Rø St. her Undertegnede
fra I. April aabnet et Reparationsværksted tor Cykler og Maskiner,
anbefaler sig med godt og solidt
Arbejde.
E. Johansen.
Mekaniker,

Telefon 100.

11
3
.1
111~
1.111
~
1

stor off. Gymna

Ugift Fodermester

Forhør Dem om Prisen I

'anbefale% mit Udvalg al
Matros- og Jakkefacon.

Tlf. n. 81.

Puls 30 Øre pr. Stk.

kan Ira Isle
meren.

g d. filt« April

Alle har Adgang.

Andeæg.

Ajle=Tønder.

Valdmiddegaard pr. Tein

Tlf. Allinge 110

af hold e r Sis

• Paplister, St g. ,ttrsmarer, Brandstiger, Flagstænger, Tagspanner saml
Slurhummduer o._m. a. er De bedst
tjent med at bestilte pas
Klemensker Savværk
og Maskinsnedkeri.
Tlf. n. 13.

mil-lel:der sig med stort Udvalg al
Seletøjer hele Sæt snavet som enkelte Dele i prima Uttlørelse til billige Priser.

.511iin.q m Sandvig
gymntretiRforening

;1f

Tømmer, Lægter,

En dygtig Karl

Tlf. u. 81. Klemensker

Giv Agt!

ell

Vi et Leverandwer !il

Klernrilsker Skolnisforretning
lo' ,.1 De al;1.. gult Skotøj til

-,

En yngre Karl,

NGAS/4

er paa Lager og tilbydes til billiget. Dagspriser.

91fitute Roluniati ug
9rosurtfurretuing.

Spiseolie.
Den bedste Spiseolie tøas I l/h t/2
og l/ Flasker. 3 og 6 kg. Dunke.

J. B. Larsen.

Chr. Olsen.

Koolinualiolleo.

En flink og paalidelig
Pige
kan til I. Maj faa Plads i

Altid det største og bedstsorterede Lager i færdigsyet
Konfektion, gode Kvaliteter og
billigste Priser -- saavel til
Drenge som voksne.
Lager af Klædevarer.
Maj
paa
søges til 1.
21halleguard i Re.
Klædninger sys efter Ment
og kan leveres i Løbet af 10
Dage. For solidt Arbejde og
godiPasning garanteres.
5-personers
Bil
Min nye
udlejes til enhver Tid.
Stort Udvalg i Hatte. Huer,
A. Jensen.
Kasketter, Kravetøj, ManchetTelefon n. 43.
skjorter, Seler samt alt til Fa' gat henhørende.
Køb altid Deres Arbejdstøj
J. B. Larsens
hos mig, jeg har det største
Udvalg og stærkeste Varer til
Gulvfernis
er altid den bedste; den er hurtig- de billigste Priser. Det bedranende og glansfuld.
ste Sted, hvor De kan købe
Prima hurtigtørrende Galvlak.
Lærred, bomuldstøj, Kjoletøj
og Sengeudstyr er hos mig,
dersom De vil kube noget, der
er godt.

Nordialldits lindolshus.

En Malkerøgter
Klemensker.

I

GRANOLA

I Pakker er atter paa Lager,
Prisen er billigere.

J. B. Larsen.

,end ,fanden

dengeu dav

Fornars-Sol.
I Mar:s .etar Vinteren i Boll
Merl gi' :any skud st_eir stanke
Pil.
.nar
o. Snart ereder Regn
111:;11 Smil
Aprill
Vaalz•n Sol trear

FInegte , dansk Fabrikat
>iikg Pakkar.

BORNA er bedst og billigst

Alle Mennesker,
som har iset. hvorlodee

Boroliohlls krål! Narvorille,

fremstilles, behandles og . opbevares, vil geneke uvil

kaarligt forlange dette Liejtine Produkt til eine Maaltider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine. •

STRØMPER.
Til Trods for stadige Prisstigninger er det lykkedes os at kube

_
Svael..- og stærk '32:,z:snipe
Ekstra svær ulden
- • Stærk dansk do
Fine engelske do

et Par tip« Strømper til meget. r imelm

_•
0,88
1,80
2,25
2,65

Moderne lyse og melerede Strømper III billige Priser ,

Nordlandets ilandeishus.

voltt
Jeg ktiolia. ingen Tid,
Foraavet i t.ell tiure størs
,:1111k i fln,tmndr Bidetier vort
I 1.1;t13
! Ir og N
hver Aars:id [rir vel sine hil::tilige Till:net:leger III Livet :
Mæt!.
Sonnlieren, (let
Summen tif det, vi tragtede efter,
riret, LiLivets F‘Ide
vets Afklaring, II, is len af vor
Frfaringer, dem vi kan overgive
Vinleron,
ore Efterkenunere.
I lyets Forkrrenkeliglied og Overgangen til Dodens Hulde. - Men foranrei — det spænder
over Liv og Død, -iver det [vid, udte V•urk og den spasle Spir..
til kvalmende Liv. — Det kan
have Vinterens Kulde og Somrnkr•
rens Varme, kan med sin blege
Himmel, det skave Solskin ogden
krydrede Luft, las nr ogsaa Efterm:reels skanne D..ge.
Men til Tr.als for alt det, det
rummer, er dei do;J: naget f',3r sig
selv, »um ingen tinden Tid, er
det. Haabets 'Ild Timen da d
I itinietgureisens gødende Muld,
nye Kræfter, nye Skud spirer
frem, alf. del, hvori si nedlægger vore lønligste liaab; definab,
der allerede i Danhnn fnat.Præg
af den 5k eb le, der venter bero,
ved Skygge og Lys, Hegn og Sol
I hurtigt skiftende: Følge.
Des er som out Naturen
vil
give os Los' til at finabc, men dog
samtidig, som en kærlig Advarsd, forbvi.vdi.
paa, at Ilaob
er forkrænkelige, og ni man manske kan hanabe eller roticre vente for meget af-Livet. — Lykkv,ligt-er det at kunne følge Naturens I'ingerpeg — at kunne liaabe og dog. være fuldt forberedt reet Skyggerne.
Hvor taler
denne Tid til
det bedste i os. De spæde Spirer
paakalder
rmi • iiclig med at de viser os den
Lovervindelige Kraft og Tro, der.
ligger i dette at spire tretis,: en
i Ilaab og Barvisusikker 'Lid
ning om en komMende Sommer;
d 'r tal bringe alt tiet til Udvikling, som no kim er spredt og
sog,:nde. Og netop i en Tid- sent denne
har ‘.1 Trang til at søge Slotte il
alt det, der fører mol ilaabet om
kommende bedre Tider. — tie el'
sad ubetydelige og spade, dia
Ira- Ildet, Naturen • rækker os i
vm Søgen; men - de holder fast,
og i en samlet Sum er de hele Livet!
Gna da ud og tag al den Trost
Naturen i sad rigt. iltud. byder
o;
-- find den i de første
-grønne Spirer om et sprud-knde Væld; "hvor- Solen skum
Blink af de spillende Draaber,
find den i Skovbunden; hvor alle
de spirendo Kræfter bar travlt
med at komme reem, -konune frem
og dække- all det visne, alle -Sporene nf Tiiinteigørelsr. , af Nederlag, find del, om van blot, i el,
grønt. Blad pari en firedlekanti;
Iser blot at se rigtigt Ina det. og
drag Haabets Lære deraf, saa
'Foraltret ikke kommtd forgæves
I il . os.

PaSer 6i11117.st,
naar
fia6er de 6edsfe Varer.
Vi forer kun solægte. fjortent Nankin og Bolster
sa mt prima Fjer og Dun til billiget° Dageprie.
Dyner syes og etoppes gratis.

91ortl1tutbet

91orbtattUO tratibetb0.

fitibel£41)1143.

11110~1•11101~1~1~~

BORNA giver hekkert Smorrebred.

NGASIA,

.tt~81
41.
Aroikl)

97yfieder for goraaret
»ante- og 53erne-evertej
ennu paa Lager i et smukt og righoldigt Udvalg, og hjemkommer der slut godt som daglig store Sendinger.
Vi kan i Aar tilbyde en helulden Gabardinefrakke, som
Tegningen, i lyse og mørke
Farver og alle Størrelser
til 35 Kr.

1
/r

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.

BORNA er god!

Cykler.
Et stort Parti ekstra gode
Cykler er nylig hjemkommen
og sælges tiI meget billige
Priser.
M.

Vort

Kyllingefoder,
del bedste lur smag Kyllinger,

ant,ddie,.
%Hinge goinaini.
ihoDuttforretuilig.

C. Punch, Allinge.
Lad Deres Cykle
gere !stand nu, op, paa et Iste Kl.
Reparations% æt k sted.
— Strot Lager af nye og
brugte Cykler, svin s:r1Kes meget bang',
Cyklehandler
A. Mikkelsen, Allinge.

Yrallelyst 571linge.
potteplanter, etskeerne [bommer,
Urte- og Btometeitio, Begonier- og
Oladloiusknolde anbefales.
Chariotter købes.
M. Kr. Koloed.
Th. Sandvig 6. og 47.

Videnaknbeligt
Professor A: Vil De te) det,
kære Kollega; det, er mig virh..lig ganske unikillat. at baske,
hvor gamle mine Bum er.
ProPessor B: Det. kan Ikke ske
ro, mig. -- Jeg er født 2.3e0 Attr
efter Sokrates, ruin Kone 1.80:1
Ane efter Tiberius Dtid, vor son
Magnus 2,000 Aar efter at Sempronius Grotehus tritadie, i
Køb ikke Gardiner før De har set vort flotte Udvalg t Skranken for Genindforælsen af
i hvide og kulørte Gardiner i moderne".Monstre,til ganske. "leges Lieinine", og vttri.;. line, ti
1.300 Aar efter Folkevandri.:
smaa Priser. — Se vore Vinduer.
gens Begyndelse. —• Det er do
meget lige til, ikke sandt ./

I

Bil udlejes
paa Haandtaget og ring op Telefon
Allinge 74, naar De har et eller
andet at avertere.
Nordbornholms Ugeblads Annoncer virker bedst og koster mindst.
Glem det ikke.
••■•■•
ffill••■•■■•••■

III enhver Tid billigt.

Tlf. Sandvig 32.
Endnu sælges ekstrafin

efiokolade

•■•■■•••••••■••••■

En Dreng
kan fas Plads snaks hos

N. G. Funch.

til 160 pr. Halvkilo.

»uge 51'1)11:mini: og
43robuttforretning,
eaffilatf~k~a^slesue

