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Himlen er aldrig saa bias 
som i Marts, 

med Skyer som flyrende Svaner. 
Torvene aldrig saa skønne 
med Krokos og Tulipaner. 

Hjertet er aldrig saa friskt 
som i Marts, 

og Ungdommen kommer tilbage. 
Det er den hellige Marined, 
da Livet er sødt at smage. 

Kai Hoffmann. 

To Visitatsrejser 
til Myggenæs 

.smr 
Al forbene. Provst paa Færøerne 

Th. Sørensen 

Del feerøiske Vejrlig er selv om 
Sommeren overordentlig omskifte-
ligt Det klareste Solskin kan i en 
Hast afløses al den ment uigen• 
nemtrængelige Taage, der med sin 
klamme Dis fylder Fjordene og 
Dalene og I Ugevis ligger der, 
medens ikke blot Fjeldtinderne, 

men ogsaa alle Højdedrag er helt 
uberørte deraf. 

En Storm kan hurtigt og uven-

tel rejse sig og piske Havet, sal 
at Toppene al dets høje Bølger 
hvir vies op i hastigt ilemde Skum-
tøjler. 

Ikke blot Færingernes Hoved-
erhverv Fiskeriet, men ogsaa Rej-
ser mellem Øerne er derfor i en 
for os Sletteboere uvant Grad af-
hængige af Vind og Vejr, og man 
ruse være forberedt pas, at f truel-
lagte Platter pers Grund at Uvejr 
maa ændres eller opgives, og at 
paa den anden Side uventet sær-
lig gunstige Forhold øjeblikkelig 
maa udnytter, da det ellers kan 

blive for sene 
Som Provst paa Øerne sar jeg 

ta Gange paa Visitats nazi den 
længst mod Vest tressende Ø Myg-
gemen, soul er et af Vaagø Pier-
ategælds lem Suarre. 

Første Gang jeg sammen med 
Stedets Præet efter forudgaaentle 
Melding kom det til tidligt om Mur-
genen i en aabari, af 8 kratIge 
Mænd roet Baad, var Vejret godt, 
men Barometeret synkende, og der 
kunde ventes uroligt Vejr, maaske 
Storm. Jeg var derfor efter Aftale 
med Baadsmandskabet fra Sarvaag, 

der havde luvet at ro mig tilbage, 
straks indstillet paa al gøre Kirke-
synet færdigt arta hurtigt som mu-
ligt, at nejen med at fas et Ind-

tryk at de ukonfirmerede Børns 
Kundskaber og Færdigheder og 
ogsaa at indrette Gudstjenesten I 

Kirken med Overhøringen af den  

siden sidst konfirmerede Ungdom 

saaledes at ingen Tid gik til Spilde, 
for al Tilbagerejsen kunde ske 
medens Vejret endnu var nogen-
lunde godt. 

Da Gudstjenesten omtrent var 
færdig, korn Formanden for Baa-
den ind i Kirken til mig for at 

sige, at det var blæst stærkt op, 
og al man var nødt til at lage al 
Sted hurtigst. Det var stik Mod-
vind, og hvis Præsterne vilde med 
rimene man bede dem om ikke at 
sætte tig i Baaden nu, men deri-
mod_ at gag tværs over øen, fra 
den vestlige Spids, hvor Bygden 
ligger, til den østlige; da det som 
sagt var Modvind, og det derfor 
gjall om at Baaden saa længe aom 
muligt var_ uden anden Vægt end 
selve Baadsmandekabet. 

Det vilde, sagde Formanden, 
maaske blive en ret ubehagelig 
Tur, men Fare var der forhaabent-
lig ikke, og' Mandskabet vilde un-

der alle Omstændigheder tage af-
sted. 

Sognepræsten og jeg var enige 
om at rejse med, og efter endt 
Gudstjeneste gik vi saa en Mik 
Vej over øen. Flere Mænd fulgte 
med for at bære vor iøvrigt lille 
Bagage og være os til Hjælp. 

— Da vi korn til øens højeste 
Bjergkam, havde vi næset Bede-
stedet, hvor det var gammel,Skik, 
al alle, der skulde til Fjelds pile 
de stejle Afsatser efter Faar, eller 
som skulde videre til Vaageren, 
knælede ned, for at bede om at 

komme vel hjem efter en god Rejse 
over Fjorden. Det var overhove- 

D'ER er Fonter i Luften; det gæ-
rer og bryder i alle Bladknop-

per. og I Haverne blomstrer Gæk-
ker, Erantis og Krokus. Det er 

!sirat i Marts, min skinner Solen, 
Faer den os til at glemme Vinter-
tøjet, og vi iler ud ad de kendte 
Veje, ud i den friske Luft, langs 
den stadig lige fængslende horn- 

det kun i daarligt.  Vejr at de Rej-
sende tog den Vej. 

I Tavshed knælede vi nu alle 
ned og bad hver for sig, hvorefter 
vi gik videre og naaede det øst-
ligste Forbjerg, hvor en snoet Kob-
berline gik — saa vidt Jeg mindes 
— er] 100 Alen eller mere lodret 
ned til den flade Stenhelle, hvortil 
Baaden i det samme kom. Baga-
gen blev hejset ned og modtaget 
et en af Bnadsmandsskabet, og vi 
Præster blev derefter en for en 
bundet til e! Tov og langsomt fi-
rede ned, idet vi ved at holde 
Hænderne klemtet om Kobberlinen 
holdt Ansigtet vendt mod Klippe-
væggen. Det hele gik uden Van-
skelighed, og vi anbragte os i Bag-
stavnen af Banden i liggende Stil-
ling for ikke at „lange Vinden", 
medens Bagagen for Modveegla 
Skyld paa lignende Maade var sat 
ude i Forstavners. 

Stormen var stadig taget til, og 
snart var det en forrygende Orkan. 
Bølgerne gik højt og Baaden ægalle 
holdes med Stævnen ret ud der, 
hvor de var-  højest; da',-Strømmen 
der var stærkest med. 

I-Lert øjeblik fik vi en Sø ind 
over os i Baaden, men lige saa 
hurtigt blev den øst ud igen. 

I lang Tid syntes det som vi 
trods al Roning stadig var paa 

samme Sted. Alle var paa det 
rene med, al nu gjaldt det Livet. 
Ingen sagde noget. ,Tung er ti-
ende Roning', siger et færøsk 

Mundheld. Kun en Gang sagde 
Formanden, 'da det saa allerværst 
ud: „Det stiar I Guds nirand, om 

holmsite Klippekyst med det evigt 
skiftende, snart smilende, snart al-
vorlige I-lav. Lyng og Klipper, 

græsgrønne Marker — skrattende 
Ranger, kvidrende Lærker, Maager 
paa hvide Vingefang, og der, ude 
i det krusede Havspejl arnaa sort-
hvide Punkter, Gaddlserne, der tum-
ler omkring under ensformig Plud- 

vi kommer levende hjem, men vi 
maa ro saa meget vi kan. Vi er I 
Guds Høand". 

i'vlyggenæsmrendene, der stod 
paa Fjeldet og saa efter os, tabte 

os hurtigt ganske el Syne og mente 
at vi sikkert var gaaede under. 

Langt om længe kunde num 
paa Fjeldene se, at vi gik fremad, 
og omsider nallede vi ind til Sør-
vaag; men den første Fjerdingvej 
alene havde laget tre Timer. 

Saaledes kan en Visitatsrejse 
forme sig I Uvejr, men Visheden 
om, at vi er i Guds Høand, hvor-
dan det end gaar, og Oplevelsen 
r,f , at hver Mund gør sin Pligt til 
del yderste, samvirker til, al en 
seadan Rejse bliver til Berigelse 
og Velsignelse for dem, som har 
været med. 

Ganske anderledes blev det tre 
Aar senere. 

1 det' herligste Vejr, med Sol-
skin og Blikstille, havde jeg været 
til Visitats paa Vaagø, i Bø Sogn, 
der ligger endnu nærmere ved 
Myggenæs end Sørvaag. Oprinde-
ligt havde det ikke været paatænkt 
denne Gang ogsaa at komme til 
Myggenæs, nren da Vejret var saa 
ualmindeligt fint, blev jeg enig 
med Bøfolkene_ orn:endnu samme 
Nat at lage over til Myggenæs, 
hvor man altsaa Ikke ventede mig, 
for at holde Kirkesyn og andet. 
Luften var klar og gennemsigtig, 
og det var saa lyst, • at man ved 
Midnat kunde læse den fineste 

Skrift. Eir stærk Lysning i Hori-
sonten viste hele Tiden Solens 
Stilling i tie fire Timer den—  var 

ren ; „Hav-1111 — Havet er milt' 
VI naar Tein, Stemmerabalde, 

Dynddalen, hvor de første Anemo-
ner titter frem — Amtniandssterren, 
Vandfaldet, der skummer og bru-
ser og buldrer I Ensomheden — 
staar endelig ved Hotel Helligdom-

men og ser os tilbage. — Findes 
der smukkere Panorama?  

borte. Hen over det af Sefugleflok-
ke stedvis dækkede, spejlblanke 
Hav roede vi læt forbi de i Havet 
finstaaende Klipper, Gaaatiolmen 
og Thiclholmen med deres al Fug-
leguano broget farvede, sære Fjeld-
dannelser, medens den opgaaende 
Sol kastede si( gyldne Skær over 
Himmel Hav og Land. 

Da vi var tæt ved Landingsate-
det paa Myggekies, kom Øens Fl-
skerhaade frem en for en, som 
det syntes ud fra selve Klippen, 
medens Mandskabet sang deres 

sædvanlige Morgensalme: 	• 

O Jesus, Margenhjerne 
for Jordens ganske Bold; 
dig tjener jeg saa gerne 
ug giver mig dig i Vold. 
Lys for mig med din Nåede, 
naar jeg hortsove skal! 
Udløs mig af al Vande 
til Himmeriges Sall 

Helt betagne af den storladne 
Natur, at Farvepragten og Salme-
sangen steg vi 1 Land, hvor vi 
uventede Gæster blev hjerteligt 
modtagne af de hjemmeværende 
Myggenresfolk, som havde været 
oppe i den tidlige Morgenstund 
for at give de bortdragende Fiske. 

re Morgenmaaltid og Kaffe. 
Kirkesynet, og hvad der ellers 

var at foretage pas Embedsvegne, 
blev udført, og der:blev nu god 
Tid til inden Afrejsen i Ro og 
Mag at tale med dem, som ikke 
var gaaet til Ses, om, hvid der 
las dem pas Hjerte, og at fas et 
stærkt Indtryk af, at de uagtet 

øens afsides Beliggenhed ved op-
mærksom og eftertænksom Læsning 
af gode Bøger var endogsaa usæd-
vanlig godt inde i Forholdene i 
den store Verden. 

Nu, mange Aar efter, føjer disse 
to saa forskellige Minder fra Myg-
genæsrejserne sig sammen til et 
uforglemmeligt Billede af de store 
Afvekslinger, som Livet pas Fær-
øerne har at byde paa, og si de 
rige Udviklingsmuligheder, som  

de frembyder tor Færingernes ev-
nerige og modtagelige Sind, — 
ogsaa III et Billede at deres Dyg-
tighed og Ufoillerdethed, og deres 
Gudairygt og Viille etl I Liv og 
Død at give sig ind under Guds-

Haa d . 

Bert Mikkel. 
—0— 

Han var min første Barndoms 
Bussemand. 

— Du mas aldrig gna ene i Sko-
ven, sagde urin Mor, for saa kom-
mer Mikkel Ræv og tær dig. 

Og saa timedes del mig at se 

det røde Spøgelse, da jeg ikke 
var mere end 4-5 Aar gemmet. 

Ved højlys Dag gik han ind I 
min Faders Grund og stjal vor 
store hvide Kok, medens jeg gik 
og legede med min Trillevogn. 

Jeg gjorde mig sikkert ikke 
klart, hvem den røde Røver egent. 

ligt var, men forfelgtt ham skarpt 

TJelisig.t fra Hes111.(gdIc)33ame,ri. 
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gennem Haven. Mellem denne og  

Skosen var en temmelig  bred og  

dyb Grøft. Den satte han over 1 

et Spring  og  tabte Kokken. 
paa Men pa den anden Side Grøf-

ten satte han sig  og  snerrede ad 

mig. Da gik det først op for mig, 
hvem Re.eren var. 

Ssa var det mig, der løb — 

med Kokken under Armen — og 
lette mig  forfulgt at alt det onde 

i Vold — 
Siden mødte jeg  ham mange 

Gange, og  da jeg  havde set Hun-

dene ruske hans røde Pels ved 
den store Elteraarsjagt, gik naget 

og  Rædselen at mig. 

Dog  tror jeg  nok, jeg  bar pas 

en lønlig  Frygt min Barndom 

igennem. 
Særlig  husker jeg  en Vinternat. 

Da fyldte lian Skoven med sin 
Tuden, der klang  mellem Sin gler 

og gav Genlyd Ira Bakker og  Tyk-

ninger. Det var som alle Skorem 
onde Aander var sluppet les, og  

jeg gik en lang  Omvej 	Stedet 

for som ellers ved Dag  og  ved 

Nat -- at følge Skovvejen. 

 
Da Danmarks store Rovdyr, først 

Bjørnen og  langt senere Ulven 
metalte bukke under i Kampen 

mod Kulturen og  Mennesket, red-

dede Ræven Bælgen. Og  endnu 
holder han Stillingen, skønt han 
er uden tor Loven og  ikke har en 
eneste Dags Fred Anret rundt, 

men forfølges med Bøsser og  Hun-
de, med Saks og  den lumske 

Del kan han først og  fremmest 

lakke sit gode HOved for. 
Gennem Slægters Kamp for Til-

værelsen blev hans Sanser udvik-
lede til Fuldkommenhed, Haus 
Syn er skarpt, hans Næse fin og  
hans Hørelse nærmest imnomenal. 

Hen opfatter i et Nu og  forstaar 
at bedømme en Situation og  lyn-
snart fatte sin Beslutning. 

Det er vist det man forstsar ved 
Intelligens. 

 
Jeg  mindes en Klapja gt tor en 

Del Aar siden i Midtjyllands Krat 

og  Hedegne — 
Jægerne laa I Dækning  bag  en 

Kratbrink, og  Klapperne gik i en 
lang  Kæde gennem Heden med 

en Jæger pari hver Fløj. En at 
disse Flø je var betroet mig. 

De re jste ett Ræv Heden, og  
— den satte 	animeret af Klapper- 

nes Hallo Fan ud mod Skytte-
kæden. — 

Men en af Jægerne havde ikke 
laset dækket sig tilstrækkeligt, og  
Mikkel gik tilbage. Der medie 
han Klapperkeeden, og  min var han 
mellem dobbelt Ild. 

Han salte sig  et Sekund paa 
Halen og  tog  et hastigt Overblik 
over Situationen. Sas styrtede han 

fuld Fart bus paa den mindste 
af Klapperne, en h! e Dreng paa 
7-8 Aar. Drengen skreg  og  for 
rædselsslagen til Side, og Mikkel 
brød igennem. Et hundrede Me er 
ude satte han sig 1,aarly og  saa 
sig  tilbage. Jeg  trut, han nød Si-
tuationen. Saa luntede han jævn 
Fart tilbage til sine Kreti/rinker. 

 
Det har h julpet Mikkel i Kam-

pen for Tilværelsen, at han har 
en enestaaende Tilpasuregsevne. 

Han elsker at grave sin Hule 
i Skovens Bakkesider. Men han 

m tager ogsaa til Takke 	ed Hede 
og  Krat og  øde Strandbrinker, Og  
Føden finder han alle Vegne. 

Hats frygter ingen af sine jævn-
lige, measke dog  med Undtagelse 
al Grævlingen. Og  saa naturligvis 
Støvere og  Gravhunde. Det var jo 
Mikkel, der gjorde den Opdagelse, 
at _Frænde er Frænde værst'. 

I Tidens Løb har han sikkert 

ragein lært en Det al sin Omgang  

med Mennesker. 

Foruden sin Kløgt har den bi-

ege et sig netop de Egenskaber, 

uum klarer sig  med i en snæver 
V. usling, beundres for, naar man 

rm, Held med sig og  dømmes paa, 

MAI det gaar 	 ..__ Det  

er et rigtigt Rævesar i Aar, trods 

al Forfølgelse formerer Ræven sig 

Aar for Am. 
Men nu truer der ham den stør-

ste Fare, han nogen Sinde har 
været udsat for. Rævepelsvrerk er 
blevet moderne, Enhver Dame med 
nogen Agtelse for sig  selv Rartr 
med Ræveskind om Halsen. Og  
det klæder dem. 

Dog  vil jeg  ikke gerne opleve 
den Dag, den sidste Ræv hænger 
om en skøn Dames Hals. 

Saa hellere — — dog  her maa 
jeg  slutte. 

HØNSENE. 
—O- 

M Konsulent Stenbæk, Tommerup. 

Hønsenes Æglægningstid er nu 
begyndt, del for bør man skænke 
dem særli g  Opmærksomhed med 
Hensyn til Regt og Pleje. 	• 

Hønsene bør have gode og  
sunde Forhold, hvortil fornemme-
lig  hører, at der holdes rent og  
tørt i deres dagli ge Opholdsrum. 
Det er ikke nok, at man renser 
Gødningen ud fra dem, men der 
maa renses paa Siddestænger, I 
Rederne, paa Vægge, Loft, Vindu-
er o, s. v. En almindelig  Riskost 
er et udmærket Redskab til dette 
Brug, men der kan ogsaa anven- 

• des andre Ting, niar blot det er 
tørt. 

Hønsehuset bør endvidere des-
inficeres for at sikre aig, at Høn-
sene ikke faer Utøj, eller at der 
forefindes Sygdomabakterler. 

Del billigste og  nemmeste til 
det er Kreolin. Et Par Spiseske-

fulde Kreolinvædske i en halv 
Spand Vand kan gøre det, og  man 
overstænker da alle Vegne med 
dette Kreolinvand. Har man ikke 

en Frugitiresprepe al gøre det med, 

kan man bruge en Kalkkort. 
1 Fodringere a nvender man over-

ve jende Ma js I Vintertiden, del er  

et godt Foder i den Tld, da det 
er varmegivende og  virker til en 
kraftig  Kropbygning. Netar vi naar 
Æglægningstiden, er det uøkono-
misk kun at lodre med Ma j r, da 
der skal et uforholdsmæssigt stort 
Foder til, fur at Hønsere kan ud-
drage de Stofler, der skal til for 
at danne Ægget. Man bør derfor 
formindske Ma jsfodringen for at 
tilsætte Foderemner, der er mere 
Ægdrleetide, ug  hvortil navnlig  
harer Havre eller Birndkorn samt 
Hvedeeltd. og  lidt Oliekager. Med 
et saadent blandet Foder kan men 
godt give Hønsene alt del, de vil 
æde, de skal rink betale lur del. 

Kan !-{ensene Ina en Skrabeplads 
med et Lag  skarpt Grus, er del 
af stor Betydning. 

Der er ingen Tid paa Aaret, 
Hønsene her saa megen Trang  til 
Materiale til Skaldannelse som nu, 
idet Æggestokken er i en sen 
stærk Udviklin g  til al kunne af-

sætte Æg, at der maa ligesom et 
Overmaal al Skaller til for de 

mange Æg, Hønsene er paa Vej  

til al skulle lægge. Det er ogsaa 
en Kendsgerning, at man paa den 
Tid af Aa ret er udsat for, at Høn-
sene vil æde deres Æg, og  dette 

har fornernIig  sin Grund 	at der 

mergles Kalkstoffer til Æggeskal-
len, hvorved denne bliver for tynd 

og  let gear f Stykker. au Hørm-
faer lært at æde deres egne Æg. 
Derfor man 111311 nu passe paa, at 
der hos Hønsene aldri g  er Man-

gel paa Strandskaller, 
Grøntfoder kniber det som of-

test at have nok af paa denne 
Tid af Anret. Det kan for en Det 
erstattes med Roer, disse indehol-

der dog  ikke Jern, og  Svovl, som 
er de Stoller, der giver Ægge-
blommen sin smukke, gule Farve, 
hvilket ogsaa viser sig  i, at faer 
Hønsene ikke andet Grønt, saa 
vil Æggeblommen blive bleg. Der- 
imod findes Stoffet 	alt, hvad der 
hedder Kaal og  Kaalarter: Grøn-

kaal, Hvtdkaal, Blonikaal, Rosen-
»al og  Kealrabl, har man Lucer-
ne, og  kali ruser give Hønsene 
Alf:sidst-Aede deraf, kan dette ogsna 
gøre det. 

— Det ældste Tvillingpar staar 

øverst pas Trappen og  er i Mid-

ten at Fyrrerne — det yngste Par 
sidder puma Skødet af el Tvilling-

par 1 Forgrunden og  er kun et 

Aar gamle. At det med Undta-
gelse at Parret i Døren for oven 
udelukkende er Ungdom, der er 
repræsenteret 1 Tvillingeforeningen, 
kunde lade formode, at Tvillinger 
ikke bliver gamle; men det er all-
sno kun en Formodning, som maa- 
al 	intet har paa 

Prinsesse Maria. 
Den svenske Prinsesse Maria, 

forhenværende Hertu ginde af Se-

dermanland; mistede ved den rus-

siske Revolution sine E jendele, sit 

H jem, sine Juveler, Penge, kort 

sagt alt. Men Prinsesien lod sig  

ikke sin ned al denne Ketastrole. 

Hun tog  til Paris og grundla gde 

en Forretning  i Kunstbroderi, som 

ved hendes energiske Ledelse er 
vokset saa stærkt, at Prinsessen nu 

beskæfti ger et meget stort Antal 

Syersker og  Kunsinere, og  den har 

skabt hende en stor Indtægt. — 

Prinsessen passer dog  selv da gli g  

sin Forretning  og  arbejder flere 

Timer om Dagen ved sit Skrive-
bord, hvor Fotogralen har laget 

ovenstaaende Billede, 

lle 
have Deres Galve 

blanke 
skal De blot købe 

Gulvfernis 
hos 

Allin ge 5. qt 
TIL le. 	17)  • 24.1. ).• a 	e,14,  

Svovlkalk 
og  Blausten til Træsprøjtnin g  
lags hos 

J. B. Larsen. 
„St. Helene:is" 

Buddingpulver 
foret I Mandel. Vanille, nom, 
Appelsin. Prim4eame. 

St llefenam_Crempniace til 
Saucer. 

5. 2. Larsen 

Det mærkes paa Dagen 
gags  

for Aftenen dvæler saa gerne. 
1 Vesterled tændte 

en gryende Veer 
den klareste Dugdraebesi jerne. 

Ird dagens Lyd. 
Et durende Kaos vma 

Hver Aiteneus Lyd Rant alene. 
En Fryd for sig  selv er nu 

Spurvenes Fryd 
Kirkegeardselmeriel Grene. 

Ludvig Holstein. 

En Pige 
14-15 Aar, fri for Malkning, samt 
en yngre Karl eller konfirme-
ret Dieng kan faet Plads 111 lite 
Maj pas Joalegaard, Rutsker. 

Flink yngre Kari, 
nom kan to: 	Heste, kan 1. April 
eller Ma j  las t:111(13  paa 

IllsrsZlegaard I Re. 

En Muk Pige 
kanfas Plads til isle Apr,1 eller 
Ma j  paa Stnedegaard I Re. 

Fri for Malkning. 
Tlf. Re 24. 

En stor, kraltig  

Dreng antages 
straks I Lære hos Smedemester 
Carl Petersen, Allin ge. 

Tlf. 98. 

En flink Pige 
kan 	Plads tete April eller Ma j. 
Der er Lejlighed til at lære Mad-
lavning. 

HotelJohns Kapel. 
TIL Hasle 38. 

En ung Pige 
og  en KARI, kno Isa Plads Iste 
Ma j  pen Itrammegnard i Re. 

Tlf. Rø 65 

En Anden.Karl 
karv fan Plads straks eller senere. 

Nielsen•Blaaholt 

En Karl 
der vil deltage i Malknin gen, og  

passe Kreatu- 
rer, 

DRENG, der vil p 
rer, kan 111 1. Ma j  tan Plads 

Itorregaard pr Allinge. 

En Karl 
søges III 1. Ma j  pae 

Lindesgaard, Olsker, 
Til. Allinge 82 x. 

En ung Pige 
søges straks eller til 1. April 
Sehellegaard pr. Allinge 

Smedelærling 
eller en, der har lært lidt, kan Isa 
Plads straks eller til 1. Ma j  

Smed Lindblad, 
Tit Klemens n. 

1 paalidelig Pige 

En Karl 

En Fodermester 
kan feta Plads til I. Ma j  og  en 2- 

KARL til 1 April eller Ma j. 

Jensen, LIlle IArrkegaard 
Olsker. 

Til 1. Maj 
søges en flink Fodermester 
samt en yngre Karl puma 

Vrevergaard i Olsker. 

En yngre Karl 
og  en 14-16 Aura DRENG søges 

til I. Maj peg 
Pileb2hard E Bo. 

En flink Pige 
og  en paalidelig  FODERMESTER 
kan Ina Plads 1. Maj pas 

Kullegaard I Ho. 

En Dreng, 
14-16 Aar søges 111 1. April eller 

Ma j. 
Avlsbruger Lund, 

Alling.. 

• Den lille By Sante Rosa i Kall-
, fornlen har el saa stort Antal TviI-

tinger, at disse har fundet sig  for-
anlediget til at danne en Forening, 
formodentlig  den originaleste For-
ening  i Amerika, hvilket ikke si ger 1 
sax lidt. 

t 	Ved Slifteleen af Foreningen lo- 
ges ovenstaaende Billede, pas hvil- 

, 
ket Tvillingeparrene 'laer sammen, 
sludede' at men kan gøre tysiolo-
giske Studier, Hø jdestudiet og  lig-

nende. 



Bestyrelsen, 

Andelsmejeriet 
liajbjerggaard. 
Ekstraordinær Generalforsamling 

afholdes Torsdag den 12. Mans 
Ki. 4 paa Hotel „Allinge". 

Dagsorden: Endelig Vedtagelse 
af Lnvlurandringerne. 

Bestyrelsen. 

Umiddelbart dier Mejeriers Ge 
neralrorsa ndin 	afholder Kirjr,jerrr- 

grund Lokalforening under Dansk 
Andels-Gøriningsrorturrig den nar-
lige Generalforsamling med sæd-
vanlig Dagsorden. 

Allinge-Sandvig 
Syge- og 

Begravelseskasse 
afholder sin natlige Generalforsam-
ling pari Fuisainlingshuset „Ham-
mershus" Tirsdag den 10. Marts 

Kl. 7'41 . 
DAGSORDEN: 

Beretning. Regnskabet. 
Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer 

samt en Revisor. 
Forhandling om Kontingentfor- 

højelse. 

Eventuelt. 
Bestyrelsen. 

Regnskabet er til Eftersyn hos 
Formanden Inden Generalforsam-
lingen. 

Fiskeres 
Opmærksomhed henledes part, at 
jeg har Lager af Hempels prima 
,,13iLe..e Kobber Bundfarve, 

prima Kateelbu. 
Gummi-Fernis, 

som gør 011e:øjet blødt og vandtæt 

53. £541/Z.,U,11,. 

KØDBOLLER, 
sløre og smaa, 
Frikadeller, 
Bofkarbonade 

Boller i Selleri 
Lobescoves, Hasehes 

Fiskeboller 
Fiskerand, Fiskebudding 

I. 13. Larsen.. 

Matros Habitter 
føres 1 flere Kvaliteter og Faconer fra 24,85, 

Prima Stortrøjer med Foer fra 	22.50 

Største Udvalg. i Hatte, Huer, Slips, Manchersirjorter, Flipper, 

Sokker, Seler, Manchetknapper m. m. 

magasin du Nords Udsalg. 
Victor glancR, 

	 •• •••• • 	 

•••• 	 • 	 

• 

•••• 	 

Friskbrændt Portland Cement 
ventes under Losning Fredag fra 3-mst. Skonnert ,BOREN" og til-

bydes til billigste Pris. 

?Uting Rotonial: og s.13robuftforretning 

Gaaseæg 
er til Salg paa 

Lyngbolt, Klemensker. 

El der liere, Jer ønsker 

Aletender, 
sea rille op t I Klemens Sneaker-
tonetrin g Til' Klemens n. 13. 

- En ældre sund 

Lødeko 
samt nogle Stykker 6 Ugers 

Grise er hi S rig hos Avlsbruger 
Chir. Holm, Adink.e. 

RO 
Sonderjydak Forening af h. 

Generalforsamling i Forsamlings- 

huset 	den 10. ds. Kl. 
7I/., præcis. 
Fru Smidt, Bønne taler! 

Hornmusik. 
lirke-Medlemmer 50 Øre. 

P. B. V. 
It. Sommer. 

Flink yngre Karl 
kan fan Plads til 1. Maj paa 

Store Myregnard Olsker. 

Ejendom i MIN°. 
C)11 Blikkenslager Groos's 

Konkursbo tilhørende velbelig-
gende Haandvarrks- og For-
retnings-Ejendom I Allinge 
er til Salg underhaanden ved Hen-
vendelse ril undertegnede Kurator 

Boet. 
Nogle Maskiner Ill Blikkensli-

gerbrug kan eventuelt medfølge 
Købet. 

Fr. Pihl, Sagfører. 

Onsdag II. ds. pia Hotel Allinge 
 

Børn Kl. 5. Voksne fil.8 

— BALLET — PLASTIK — 
* 

1 

 Silciato moderne Danse 
Gifte Hold Sluttede Selskaber 

(efter Altale) 

er 	Ingeborg Ilelv, 
n x 11■Ifls, 1711/T1 ' e . 

T
d .1 

 

EI 

 tiolggtraiSfra:m  p:invp ar:I  al: se:ir Yt iae°:bt  6 1 Mandags mellem 
OrsLer og Allinge. — E.entuelle 
Oplysninger bedes meddelt 

Kaare-Rasmussen. Tlf. G udhj. 84. 

£iilUen3 
Urmager og Guldsmed 
Allinge. r. Tlf. 93. 

• ••••• •1111••••••• 
• • 
[Biografen. 
Sundag den 8. Marts Kl. 8 

Frastens kin 
Et gribende Nundasauesp.: i 5 

Amter. 
En lille Dreng BEN ALEXAN-

DER spiller Hovedrollen. 
PanoptikonteairetsSukces I 3 Uger 

Kvindesky 
Morsom amerikansk Farce i 1 Akt 

••••••••1111119.11. 

Averter i 

Nordbornholms Ugeblad 

trr.  
11311SellillierVIS1111111 

begynder 

C:Irisks 
&port 

øl 
slanke flasker 

Citda1-1-1k. 

\

97-y9er 

23ord. 

Missionshus. 
Søndag 8 Marts; Møde Kl. 6. 
Mandag 1(l.7I/2: Sekeflegh-Nielsen 
Tirsdag — 	Miss, L Hansen. 
Onsdag 	— 	[blik. 
Torsdag 

- 	

— Christiansen. 
Fredag 	— Bertelsen 
Lørdag 	 do. 

Alleertelig velkomne. 

Frølsaizø Hæ®r.  

Stor international Demonstration 
„UNDER GENERALENS PARG PIA?" 

afholdes paa ChrNtenaene Sal 
Fredag. den 13 Nlørts 1C.I. 8 Aften. 

10 Frelsensoff ,cerer, repræsenterende forskellige Lunde Verden over, er 
iklædte Dragter, aorn næres at Missionsoff:cerer ellet Beturkningen i de 

respektive Lande. 

Solosange pal. forskellige Sprog. - Korsang og Strengemusik. 
picy- Enir: 50 Ø e 'Will 

fvkGMirix, tgAGASjN 
Ardial) 

Xonfirmations=Udstqr 
til !tiger og ,:'reege er nu paa Lager 

i største 2ldualg til smaa "riser. 

Færdige Kjoler.' 
Hvide Voile i hirse Faconer 

	
27,50, 18,85, 15,50. 10,50 

Uidmouseline i moderne Kasaquefaconer 	 31,50 
• mønstrede Kunstsilkestoffer i meget smukke Mønstre 

og Faconer 30,85 
Vaskesilke, god Kvalitet 	 Ira 32,85 

- 	Crepe Voile med Silkestriber 	 29,00 
Kulørt* uldne Kjoler haves i ensfarvede stribede og iærnede 

stort Udvalg fra 	11,65 

Frakker 
I Klæde, Eskimo og Gabardine er paa Lager i fikse Nyheder. 

saavel i billigere som i bedre Kvaliteter, 
Brune Kiredesfrakket 	 fra 33,00 

- 	Ulsteilaon lit Helaarsbrug 	 30,00 
Lysdrap Ulsterfacon, kraftig Kvalitet 	 27,00 

Stoller i Metermaal 
Uldmousseline, mønstrede Voiler, mønstrede Kunstsilkestoffer, Eulienne, 
Crepe de Chine samt alle Arter i kulørte uldne Kjoletøjer og til alle 
Priser, 

af allerfineste Kvalitet er losset i disse Dage og tilbydes til meget 

billig Pris i 

%Ringe golonint. & 43robaftforretning. 

Senge=aUdstyr. 
Det er klogt at forsyne sig med Sengeudstyr fra os, 

da vi kun fører gode Kvaliteter med Garanti for Farveægt-
hed og Fjertæthed. 

God Landfjer, meget fyldig '1 Kr. pr, kg. 
Ekstra 	- 	 6 Kr. pr. kg. 
Ande-Halvdun, meget blod og tæt 3,50 pr. kg. 
Stribet Bolster til Unde"rdyner 2,75 pr. m. 
Dobbeltbredt Dynesatin 5,50 pr. m. 

r(orblattM' f?anMs4is  

dit Xonfirtnationen 
anbefaler vi os med et stort Udvalg i sorte og hvide Kjoletojer til 

meget rimelige Priser 
Matros- og Jakkehabitter i ekstra 

gode Kvaliteter. 	Se vore Vinduer. 

Nordlandets Handelshus. 

1 paalidelig Pige, 
helsi r ir, tel el vii deneee Kir 
Malan vir, søøen tit 1. Maj. 
Valdnoddegaard pr. Tein. 

Ansoke 110. 

En Forkarl, 
en 2-KARL oe en 14-16 Ars

, samt en ung PIGE (til 
indvendig Gemme) kan fan Pinds 
til 1. Maj. 

Hojeguard, 
Tlf. Rutsker 15. 

Missions-Uge i Tein. 
Fra Mandag d. 9. til Lørdag d. 14. 
Mandag og Tirsdag: 

Missionær Christiansen. 
Onsdag: Pastor Frekjær. 
Torsdag: Missionær Bertelsen. 
Fredag: 	 Bent zitn. 
Lørdag: 	— 	J. Dam. 

Alle Aftener Kl. 7,30 
Alle er velkorene. 

Missiolls=le i Siludv, 

   

Knuste og harpedo engelske 

 

   

 

Gasliolkes 

EI 0-Fais KisToio 
er til Sarg ved Henvendelse til 

afholder ordinær Generalforsamling 
Anders Jensen Tein. Fredag d. 13. Marts Kl. 7,30 Elur]. 

dslj8o8sle 	Mer, 
--0— 

Sandar; den 8. Malts 
Ali nge Kl. 10 	St. 0.3 Kl. 2 

Metodist-Menigheden (.Betesda”. 
Søndag Gudstjeneste Kt. 4 Eftm. 

Søndagsskole Kl. 2. 
Enhver er hjertelig velkommen. 

Pastor Berger-Petersen 

Frelsens Hær, Allinge. 
Fredag Kl. 8. Musikmøde 
Søndag Kl. 10 Fm. 

HelliggerreIseigudsljen este 
— Kl. 1,30 Søndagsskole 
— Kl. 8 Mimi elsensinøde. 

Sandvig Randsnue 
Ki. 2 Søndagsskole, Kl. 4 Jubelm, 
Torsdag Alten Kl. 8 Musikvrede 

P. Frelesleben. 

Halm 
Havre- og Blandsredhalm er til 

Salg paa 
rellegenrd. Rutsker 



............. .ffilMi...■■•••••0...........--141.m.. 

rtrieste derak Fabrikat 
,Itlf<19 Pokkur. 

Chile Salpeter. 

Erindringsliste 
' ..,,11C‘rV1 2 d 1-.I1.1 

Spar ekassen 10-12 og 2 - 4 
Branddirektøren do. 
Stempelfflial I Sparekesien, 10- 12, 2-4 
Dam pskibses ['editionen, aehen ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag &term., Mandag og 
Torsdag Form. 

Distriktslægen 8-9 og 2-.. 
Folkebogsamlingen paa Raadhuaet: 	, 

Udfitan hele Aaret: Tirsdag 3.4, Fre- 
dag 7-8, Læsestuen hver Dag til KI.9 

Hjælpekassen : Formd.. G. Thorngren. 
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig. 

Jernbariesi. er  aaben tor Gods 8-12, 2-6 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2 -4. 
Laane- d< Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Postkontoret: Søgnedage 9-1Z og 2-6 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Skandinavien-Amerikalinien: 

Agent Otto Gornitzka, 
Stataanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Masten Kontortid 1-4 Em. 
Telegrafstationen 9-12 og 	6 
Toldkamret 8-12 Form, 2-5 Ølterm, 
Kiemer', Jerebanest 8-12 og 2-6 

53i bar ftort £4)tag af 

titic oftsib,Ormber, 
34", 1" og 114" ttffle og i olie 2cengber. 

Veget fine Woiebe og ijoolebe 75,iirrehrirb'orr 
tit Qpittoe i afie 2mtgber. 

$eb funtallt 	giOe4:3 4 pat. ;Rabat. 

Nordiandets Handelshus. 

Fyldte Chokolader 
L B A" Spise-Chokolade 

•AINTKIER" Cacao kun i 1/8 kg Pakker 
FINESTE DANSK FABRIKAT 

Køreplan 
Rønne-Allinge 

Jernbane. 

Søgnedage. 
1ibranie-Saildv1g 

Rørre 8,25 2,00 6,10 
Nyker 	8,42 2,18 6,29 
Klemens 8,55 2,33 6,46 
Re 	9,1i 2,49 7,02 
Tein 9.26 3,04 7,19 
Allinge 9,37 3,17 7,32 
Sandvig 9,45 3,25 7,40 

Sandvig 	10,00 1,20 4,25 8,00 
Allinge 	10,08 1,28 4,33 8,08 
Tein 	10,18 1,39 4,43 8,19 
Re 	10,34 1,56 4,59 8,36 
Klemens 	10,53 2,15 5,18 8,56 
Nyker 	11,05 2,28 5,30 9,10 
Rønne 	11,25 2,50 5,50 9,30 

Bøn- og Helligdage 
11.unn,•--NlAndylg 

Fra Rønne 	8,25 12,45 7,40 
- 	Nyker 	8,42 1,02 7,57 
- 	Klemensker 	8,55 1,15 8 10 

9,10 1,30 8,25 
Tein 
	

9,23 1,42 8,98 
- 	Allinge 	9,33 1,53 8,48 
- 	Sandvig 	9,40 2,00 8,55 

Fia>1■Iviig-TI4,n re e 

Fra Sandvig 	10,05 6,00 9,12 
'- 	Allinge 	10,12 6.07 9,25 
- Tein 	10,21 6,16 9,31 
- Rø 	10,35 6,30 9,45 
- Kletnensker 	10,51 6,46 10,01 
- Nyker 	11,01 6,56 10,11 
- Rønne 	11,20 7,15 10,30 

*) Løber kun 

1) Løber kun 

Mandag Onsdag 
og Lerdag. 

Tirsdag Torsdag 
og Fredag. 

å
øger De en Pige, en Kurt 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Lær. 

ling, en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c. 18(}0 Hjem og læses af saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce lit i Bladet vil dello] saa 
godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat 

•■•■■•••••■•••■■•• 	 

llordolms Simre- 	Landasses 
Afdeling i Allinge 6--" 9"--- 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Renten af Indskud er paft: 

hvortil Præmie., hidtil 2.5 pCt. 

3 "rIntinerrri• Opielgebie 	1.5 Kg. p. n 
Almindelige SpareknonevIlknar 1 	• 
Follo 	 2 

Forterirelseinifdelingen 	3.5 - 

Friskbrændt Portland Cement 
I Sække er daglig ventende og sælges til en lavere Pris. - 

Ved Køb at mindst 10 Sække ad Gangen gives ekstra Rabat. 

Nordlandets Handelshus. 

De rigtige Staldbøre 
(Darup Model), Roeskeerere, Roeraspere 
og Roekurve sælges meget billigt i 

Nordlandets Handeishus. 

9990 

Brod OM's Nig Nyiliopiotlgr linselotierel 	nii" 
i 50 kg Sække samt alle Slags Hønsekorn og Strandskaller 
sælges ogsaa i Smaavægte til billigste Notering. 

91orMatt1e0 klattbetotw 

Store Oplag af bedste Sorter 
Flormel, Rugsigtemel og alle Slags Suk-
ker. Vi sælger i store og smaa Vægte og altid til de 
laveste Priser, 4 pCt. Rabat straks. 

Nordlandets Handelshits. 

Store søde Messina Appelsiner, 
friske Æbler, nye store Citroner, nye tørrede Abrikoser og 
Æbler, nye Rosiner, store og smaa til nye Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Gul Næsgaard Havre, 
Seger Havre i sunde og vægtige Kvaliteter købes 
og betales - til Børsnotering - Vi bytter ogsaa med prima 
Mais. 

Nordlandets Handeishus. 
4119•11~11114110•••••••• 

BORNA MARGARINE 

er fin, Irisk og velsmagende og giver 

LÆKKERT SMORREBROD 

pCt. Superfosfat og 37 pCt. kali er 
aer Besbite Par tier  b des vanli 	all'er e t onpaa g 	 g 	 g y 

Bestillinger modtages meget gerne i 

%Hinge Rotoilint, og 43roUrtforretiiiiig. 

III har nedsat Prime kølig 
paa alle Foderstoffer og det tilraades at koge 
til nuværende billige Priser i 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Trifoleums Markfrø. 
Har De endnu ikke bestilt Deres Forbrug af Mark-

17-O,Lmodtager:vi:meget gerneFDere4.Bestillinger at notere 
tigbilligsterDagspris e -7.Vi!'btder gerne om Bestillingerne 
snarest.",saa:vi[kan!fealryarirne ah/ejede i rette Tid 

?iffinge 	oloniol og 1.zroblirtforretnino 
=■111=~11111~11211~ 	 

Bor~hol~s Vege(a6ilNarga~i~¢ 
 

fremstilles. behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højflne Produkt til eine Maal-
tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 
0111=1011~111~~111111~= 

Alle MennesKer, 
som har set, hvorledce 

De hedde Kvaliteter i Arbejdstøj. 
Mine gode bekendtf, amerikanske Overalts og Trojer i alle 

Størrelser heade til voksne og Born. Prima blaa Molskindsben 
klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder, Trojer, Blu- 
ser og Skjorter. 	Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 
Bern. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Jens Hansen. 

Averter i Nordhorllholms 
- Billigste Annoncepris. Læets overalt paa Nordlandet 

COtflrfik,.' 
„ROYAL" Koge-Chokolade 
„B E C koge-Chokolade 

FINESTE DANSK FABRIKAT 


