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Ugens Film - 
se under „Fra Uge til Uge". 

Naar man bliver lidt op i Aarene, 
kan det undertiden være en hel 
Fornøjelse at lade Tankerne gaa 
tilbage en Gang imellem, og lade 
en Del af de Mennesker, man har 
mødt, passere Revy for En. 

Et Par af de mærkeligste og 
ogsaa morsomste Mennesker, jeg 
har mødt, var en Haandværks-
mester og hans Kone, der i Aaret 
1906 boede i en Landsby et Sted 
nede i Sønderjylland. 

Jeg gik dengang, efter at have 
været Soldat om Sommeren, om 
Efteraaret u paa Valsen" ned gen-
nem Nord- og Sønderjylland. Det 
var min Hensigt at gaa ned til 
Hamborg, hvor jeg vidste, at jeg 
kunde faa Arbejde hos den sam-
me Mester, jeg havde arbejdet for, 
før jeg blev indkaldt til . Soldater-
tjenesten. 

Det var hen paa Eftermiddagen, 
at jeg kom til den Landsby, som 
her er omtalt; og da jeg paa et 
af Byens Huse saa el stort, kunst-
færdigt Skilt, der repræsenterede 
det Fag, jeg selv rejste paa, gik 
jeg naturligvis ind for at hilse paa 
Mester og slag ham for en lille 
uGeskænk". 

Jeg blev vel modtaget af saa-
vel Mester som Madammen og 
budt til Sæde paa den lange Bænk 
under Vinduet. 

Det varede ikke længe, før Me-
ster og jeg var i livlig Samtale 
med hinanden, og Madammen satte 
et forsvarligt Maaltid Mad foran 
mig paa Bordet. Medens jeg spi-
ste, saa jeg mig omkring i Stuen, 
og jeg blev ikke saa lidt forbav-
set over de forskellige Ting, som 
var der. I et stort Skab, som stod 
ved den ene Væg og med Glas-
døre for, stod opstablet en hel 
Masse Flasker og Krukker med 
paaklistrede firkantede Etikette-
mærker; ogsaa paa et Par Hylder 
stod Flasker og Krukker. Det hele 
lignede nærmest et Apotek. 

Mester, der sad for Bordenden 
og bakkede paa en lang Pibe, har 
aabenbart set den Forundring, der 
afspejlede sig paa mit Ansigt, for 
han sagde med et lunt Blink i Øjet: 

— Ved du, hvad alt det der er 
for noget? 

Næ, det vidste jeg ikke; men 
det lignede jo Medicinflasker eller 
saadan noget, svarede jeg. 

Saa lo han, saa den lange Pibe 
vippede ud af Munden paa ham, 
og saa sagde han: 
	 Du er skam ikke saa helt 

dum, du, at du kan se, at det 
ligner Medicinflasker! 

Jeg var ikke helt klar over, om 
det skulde være Ironi, eller om 
det skulde være en Anerkendelse  

af, at jeg havde gættet rigtigt med 
Hensyn til Flaskerne, at han sagde, 
at jeg ikke var saa helt dum; men 
inden jeg fik spurgt ham, hvad 
han mente, spurgte han mig, om 
jeg ikke havde hørt „den kloge 
Mand i —by" omtale. 

Jo, det havde jeg mange Gange, 
og endda helt op i Vendsyssel; 
for en Mester, jeg der havde ar-
bejdet for, havde selv været nede 
hos ham og blevet behandlet for 
en Sygdom, han havde lidt af i 
mange Aar. 

— Blev han saa rask? 
— Ja, fuldstændig. 
-- Det glæder mig at høre, for 

„den kloge Mand" det er mig selv 
i højstegen Person. 

Jeg maa tilstaa, at jeg blev helt 
paff, da han sagde det; for vel 
havde jeg hørt om mange Mænd 
og Koner, der gav sig af med 
Kvaksalveri, men om ingen af dem 
gik der saa mange og saa utrolige 
Historier som om u den kloge Mand 
i —by. 

Det, han kunde, var rene Mi-
rakler; ikke alene foreskrev han 
Medicin og Salver, som kurerede 
en hvilken som helst Sygdom, men 
han kunde se paa hvem som helst, 
der kom ind til ham, hvad han 
fejlede, uden saa meget som at 
have henvendt et eneste Ord til 
Vedkommende. Det var særlig dette 
sidste, der havde gjort »den kloge 
Mand i —by" saa berømt i hele 
Jy liand. En almindelig Læge skulde 
først udspørge og undersøge sin 
Patient i en Uendelighed, før han 
kunde sige, hvad Patienten fejlede. 
Anderledes med den kloge Mand; 
for saasnart Patienten traadte over 
Tærskelen til hans uKonsultations-
stue", begyndte den kloge Mand 
at fortælle ham alle Enkeltheder 
om hans Sygdom, ja, næsten me-
get bedre end Patienten selv vid-
ste del. Se, det duperede de fleste 
og gav ham sit store Ry. 

Og nu sad jeg altsaa selv her 
i Stuen hos denne „Berømthed", 
hvis Kunst og Videnskab jeg næ-
ste Dag blev indviet i og ogsaa 
var med til at udføre i et lille 
halvt Aars Tid Hvorledes? Ja, 
derom skal jeg nu fortælle. 

Madammen kom ind med Kaffe 
til os alle tre, og medens vi drak 
den, fortalte Mester, at han i sin 
Ungdom havde været i Tjeneste 
som Kusk et Par Aar hos en gam-
mel Læge nede i Holsten; det var 
efter, at han havde aftjent sin 
Værnepligt som Trainkusk i den 
tyske Hær. 

Foruden at køre for Lægen havde 
han hjulpet til med at lave Medi-
cin og ogsaa været Lægen be- 

hjælpelig, naar denne var ude paa 
sine Sygebesøg paa Landet. Paa 
denne Maade havde lian faaet et 
indgaaende Kendskab til mange 
Slags Sygdomme og deres Behand-
ling, og det var dette Kendskab, 
han nu selv udnyttede som klog 
Mand. 

Men nu kommer del morsomste 
ved hele Historien. 

— Det er ikke nok, fortsatte 
lian, at man kan sine Metier, man 
skal ogsaa kunne faa Folk til at 
tro paa, at man er dygtigere end 
alle andre. 

— Det er ofte svært at faa Folk 
til al tro paa det, indskød jeg. 

Han sad lidt og saa paa mig 
med et uhyre skælmsk Blik. 

— Kunde du lide at faa Arbejde 
hos mig? spurgte han. 

Jo, det vilde jeg gerne have, 
saafrernt der var noget at bestille 
hos ham. Jeg var nemlig udgaaet 
for baade Tøj og Penge, og der-
for var hans Tilbud mig meget 
kærkomment. 

— Kan du skrive? spurgte han. 
Jo, det kunde jeg da. 
— Hurtigt? 
- Aa ja! 
-- Ja, for ser du, ved Haand-

værket er der ikke meget at gøre 
her; inen er du nogenlunde flink 
til at opfatte og til at skrive, saa 
kan du hjælpe mig med mine Pa-
tienter, og dem har jeg mange af! 

Jeg maabede af Forundring. Den 
kunde jeg ikke knække. Baade 
Mester og Madammen lo begge 
en skraldende Latter, saa jeg nær-
mest fik det Indtryk, at de gjorde 
Nar ad mig. 

Men saa udløste Mester Spæn-
dingen ved at sige: 

— Vil du love mig, at det, du 
faar at høre og se i den Tid, du 
arbejder hos mig, ikke skal blive 
fortalt til nogen? 

Nu begyndte jeg at blive nys-
gerrig, og jeg svarede derfor rask: 

-- Ja, det lover jeg. 
— Vil du sværge derpaa? 
— Ja! Og saa svor jeg baade 

paa Dansk og Tysk. 
— Godt! Nu tilhører du mig 

med Hud og Haar! 
Jeg spurgte, hvor længe det saa 

skulde vare, før Huden og Haa-
ret blev mit eget igen. 

—16 Aarl sagde han; det er jo 
den Tid, Straffen gælder for en-
hver dødsdømt! 

- Saa længe kan jeg ikke love 
at blive her, sagde jeg; for jeg er 
forlovet, og det er Meningen, at 
vi skal giftes til næste Sommer, 
saa jeg maa vel heller sværge 
om igen. 

Saa lo de begge paany, og Me-
ster sagde saa, at det var bedst, 
at vi gik til Sengs, saa skulde han 
nok instruere mig i Morgen. Den 
forrige Assistent, han havde haft, 
var rejst for nogle Dage siden, 
og det var hans Arbejde, jeg skulde 
overtage. Af gode Grunde, som 
jeg senere forstod, vilde han ikke 
have nogen af Egnens eller By-
ens Beboere til sin Medhjælper. 

Næste Morgen blev jeg indviet 
i Mysteriet. Den Stue, vi havde 
siddet i om Aftenen, var „Kon-
sultationsværelset," det var derfor,  

der var saa mange Flasker og 
Krukker opstillet her; det virkede 
saa lærd paa Patienterne. Ved Si-
den af „Konsultationsværelset" var 
et mindre Værelse, hvor Madam-
men opholdt sig og hjalp Patien-
terne med deres Overtøj og lig-
nende, eftersom de enkeltvis blev 
kaldt ind fra det udenfor igen 
beliggende ret store Venteværelse. 

Op til det Værelse, hvor Ma-
dammen optraadte, var der et 
ganske lille Rum, og Forbindelsen 
mellem disse to Værelser bestod 
i en Døraabning, for hvilken der 
var trukket et Stykke 'Føj. 

1 det lille Ruin skulde jeg op-
holde mig i Konsultationstiden og 
udføre min Del af Lægegerningen. 
Naar Madammen havde kaldt en 
Patient ind til sig fra Venteværel-
set, var hun behjælpelig med at 
faa Overtøjet af og ordnet andet, 
som var nødvendigt, før han eller 
hun kunde faa Lov til at betræde 
det allerhelligste. Medens Madam-
men nu var Patienten behjælpelig 
med det forskellige, kom de na-
turligvis til at tale om Sygdom-
men, og Madammen forstod paa 
en snu Maade at faa den syge til 
at fortælle sig, hvor Sygdommen 
sad, og hvorledes den mærkedes 
— om det var i Maven, i Hove-
det eller i Arme og Ben. —1 det 
hele taget fik hun det at vide, 
som hun var interesseret i at faa 
Kendskab til. 

Medens Madammen nu stod og 
lirkede alt dette ud af Patienten, 
var jeg ogsaa i Virksomhed. Den 
bestod i, at jeg skrev ned paa et 
Papir i ganske korte Sætninger 
alt det, som den syge fortalte om 
sig selv. Naar saa den forudgaa-
ende Patient blev lukket ud, stak 
jeg Papiret med „Diagnosen-  og 
„Syrntonerne" paa ind til Mester. 
Han læste saa paa Sedlen, hvad 
jeg havde nedskrevet af den næ-
stes Beklagelser, og naar denne 
saa blev lukket ind til ham, blev 
han modtaget med et meget høj-
tideligt : — Naa, er det galt med 
Maven? Trykker det i højre Side? 
Klemmer det i Mellemgulvet ? — 
eller med et: Naa, er det nu galt 
igen med den Hovedpine ? Kan 
De stadig ikke blive af med de 
Smerter over Lænderne? Hvad er 
der nu i Vejen med højre Knæ ? 
osv.; han kunde spørge hver en-
kelt om de mindste Enkeltheder 
vedrørende deres Sygdom, og det 
forunderlige var, uden at have set 
eller talt til dem. — At man her 
stod overfor et Vidunder af Natur-
begavelse, var alle enige om, og 
deres Tro paa hans Evner til og-
saa at kunne helbrede dem blev 
saa klippefast, at den alene gjorde 
dem raske. 

At hans største Klogskab bestod 
i at gøre det, som de fleste Men-
nesker gerne vil have, nemlig at 
bedrage dem, anede de ikke. 

Na ar Patienterne, stærkt betagne 
af hans Spørgsmaal, havde sva-
ret Ja til alt, hvad han spurgte 
dem om, var blevet undersøgt paa 
alle Leder og Kanter, fik de ud-
leveret noget Medicin, der som 
Regel bestod af Sodapulver, gan-
ske vist i forskelligt farvede Po- 

ser eller Æsker — det forhøjede 
jo Pulverets Virkning betydeligt, 
at en Patient fik noget Pulver i 
en rød Pose, og noget -- ganske 
vist af samme Slags — i en blaa 
Æske. Og naar Mester bare sør-
gede for at ikke niere end hver 
tredje eller fjerde Patient fik den 
samme Slags Poser, saa gik det 
storartet med Pulverne. 

Skulde Patienten have flydende 
Medicin, saa var det som Regel 
Malurtbitter, den var dengang ikke 
saa dyr, og naar Bitteren var til-
sat Frugtfarve i mere eller mindre 
Grad, saa gik den i Patienterne 
baade for Mave og Ryg. 

Salverne tilberedte han selv, saa 
dem fik jeg ikke megen Kendskab 
til ! kun ved jeg, at en Salve, der 
benyttedes meget, bestod af Svine-
fedt, blandet med stødt, spansk 
Peber -- den kan Patienterne nem-
lig mærke, naar den er smurt paa, 
sagde Mester, naar vi talte om 
Medicin. Sodapulver og Malurt-
bitter har den Egenskab, at de 
ikke skader nogen, men kurerer 
mange ; men Salver skal man være 
forsigtig med, for udvendige Syg-
domme kan alle se, men indven-
dige Sygdomme kan ingen se og 
derfor heller ikke kontrollere, om 
den Medicin, man giver Patienten, 
gavner eller skader. 

Ser du, den Lære gav den gamle 
Læge i Holsten mig, og den dyr-
kes sikkert ogsaa i Dag af andre 
Læger end ham. 

Saadan gik den ene Dag efter 
den anden ; Madammen frittede 
ud, jeg skrev ned og Mester ku-
rerede. — Patienternes Antal og 
Landsbylægens Misundelse vok-
sede, og det til Trods for at Me-
ster viste mange Patienter hen til 
Lægen — det var alle dem, Me-
ster mente, virkelig fejlede noget 
— de andre, dem med de ind-
bildte Sygdomme, kurerede han 
selv. 

Lægen havde flere Gange an-
meldt Mester for Kvaksalveri, men 
takket være den dagældende tyske 
Lovgivning paa dette Oniraade, 
var han sluppet fri for Tiltale, og 
han udspredte da det Rygte, at 
man ikke turde dømme ham, for 
saa vidste Politiet, at det vilde 
hævne sig paa dem en anden 
Gang. Den Dag, han sidst havde 
været i Retten og blevet frikendt, 
sad han paa Kroen og pralede 
deraf. Der var netop Markedsdag 
i Landsbyen og fuldt af Mennesker 
paa Kroen, da han fortalte sine 
Historier om Øvrighedens Respekt 
for ham, og det maa siges at han 
sparede ikke paa Selvros; men det 
var kun paa Beregning. 

Bedst som han sidder og for-
tæller, er der en fremmed Mands-
person, som siger i en temmelig 
vigtig Tone: 

Aa skidt, din Skræphals, hvad 
kan du saa egentlig lave, naar alt 
kommer til alt. 

Mester sagde ikke noget straks, 
men nød den Tavshed, der blev 
i Krostuen ved den andens Ord. 

— Jeg tror fanerne ikke paa, 
at du kan stort mere end andre 
Mennesker, fortsatte deu anden. 

Fortsat Side 4 

Hils Fysikusi 
Humoreske af Carl J. E. Aakerlund 
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15 SALTEKAR 
i forskellige Størrelser 
sælges til billige Priser 

CARL J. E. AAKER LU N D 
Hasle Bodkerforretning Telf. 105 
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PERMANENT gammel Pris 

Taco Luxus - Systemet der aldrig fejler 
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Prima Okse- og Kalvekød 
samt Flæsk til moderate Priser 

W. Rømers Slagterforretning Tli. 118-136 

Varerne bringes. ~4~~90~1~ 
Ligkistelaqe 	Ligkister r 	Ligtøj 

Ordning af Begravelser 	Ligsenge 

Kofoed & Mortensen 
Bryggeristræde Byggeforretning Tlf. Ali. 77 og 79 

Gadeparti fra Allinge 
	

Linoleumssnit af Kunstmaleren Carl B. Svendsen 

ffling til 
Øens Grisehandel 

Telefon Rutsker 38 
naar De vil købe, sælge eller bytte. 
Unge gode Fleste, ældre Arbejdsheste, Lødekoer, Lødekvier, 
Grise i alle Størrelser, Gylter og Søer. 
Ved Køb kontant Afregning Ved Salg gode Betalingsvilkaar 

9. 7ergensen 

For 1000 Rar siden 
var Kina 

el Fremskridtsland. 
Den hvide Race har Tilbøjelig-

hed til at glemme, at der har væ-
ret Kulturfolk til i Verden, før vi 
udviklede vor saa højt priste Kul-
tur, den, der i disse ulykkelige 
Tider viser sig ikke at være saa 
farlig meget værd. Men endnu, 
mens Vestens Kultur laa i Vug-
gen, medens den Verden, Euro-
pæerne kendte, indskrænkede sig 
til Landene omkring Middelhavet 
og den nære Orient, levede Asien 
sit -eget Liv og udviklede en Kul-
tur, der paa ingen Maade var rin-
gere end Vestens er det nu, ja 
endog i visse Maader stod over 
denne. — Kun langsomt trængte 
Kendsksbet til Asien og i Særde-
leshed til dets østlige Egne frem 
til Europa. Rejser var den Gang 
forbundet med saa store Besvær-
ligheder og Farer, at der ikke fore-
toges mange af dem i ukendte 
Egne. 

Det var i første Række de ara-
biske Købmænd, hvem Rygterne 
om østens eventyrlige Rigdomme 
lokkede, og Jesuiterne, som ufor-
færdet søgte at bringe Kristen-
dommen til hine fjerne Lande, der 
foretog de lange Rejser. -- Efter-
haanden drog dristige Opdagere, 
som f. Eks. Marco Polo, ogsaa 
mod Øst, og lidt efter lidt traadte 
Forestillingerne om Asiens Lande 
og Folk frem af Taagen, og Ve-
stens Folk, der ogsaa den Gang 
troede sig i Besiddelse af den ene-
ste virkelige Dannelse, saa da med 
Undren at et Folk, som det kine-
siske var i Besiddelse af en gam-
mel, rodfæstet Kultur, og allerede 
den Gang havde de forstaaet at 
skaffe sig en Samfundsorden, der 
paa nogle Punkter stod Maal med 
vore Dages. 

I en Beretning, den arabiske 
Forfatter Abu Zaid skrev i Aarene 
851 og 911 paa Grundlag af ara-
biske Købmænds Fortællinger, hed-
der det, at Kongen i Kina har c. 
200 Hovedstæder i sine Provinser. 
En Hovedstad er Sædet for en 
Fyrste og en Evnuk, og mange 
Hovedstæder har over 20 Byer 
under sig. Hver Stad har 4 Porte, 
og i hver af dem er der fem af 
de store lakerede Trompeter, der 
kaldes Djadem. Kun de Byer, der 
har disse Djadern, regnes for Ho-
vedstæder. Der fortælles videre, at 
Kineserne faar Klokkeslettet at vide 
ved at der sfaas paa Tromme fra 
Byportene. Men forøvrigt forstod 
de at kende Tiden „ved Hjælp af 
Mærker og Lodder". Kineserne 
havde nemlig allerede for 2000 
Aar siden baade Timeglas, Solure 
og Vandure. Kineserne forstod og-
saa at bruge Kompas og byggede 
store, søgaaende Skibe. De var 
dygtige Kunsthaandværkere, hvil-
ket alle Vestlændinge, der har be-
søgt Landet op gennem Tiderne, 
fortæller om. De vævede vidun-
derlige Silkestoffer og forstod at 
lave Drikkekar af ,saa fint Ler, at 
de blev gennemsigtige". Europæ-
erne kendte den Gang ikke Por-
celænsfremstillingen. 

De arabiske Købmænd priser 
Kinesernes Evne til at naa gode 
Forhold. De havde et veludviklet 
Embedsvæsen, et ordentligt Rets-
væsen og et Skolevæsen, idet der 
i enhver Landsby fandtes Lærere, 
der paa det Offentliges Bekost-
ning lærte Fattigfolk at læse og 
skrive. Araberen Sulejman fortæl-
ler, at i Kina lærer alle fattige og 
rige at skrive og tegne. Ejendom-
meligt er det, at Kineserne alle-
rede ved vor Tidsregnings Be-
gyndelse var klar over Fordelene 
ved at have Frihavne, hvor frem-
mede Købmænd mod en vis Af-
gift kunde oplagre deres Varer 
uden at skulle betale Told. Kina 
havde paa den Tid et velordnet 

Toldvæsen. — Der fandtes mange 
vise og filosofiske Bestemmelser. 
Saaledes kunde en Retslærd ikke 
blive Dommer, før han var fyldt 
40 Aar, thi før den Tid kunde man 
ikke regne med, han havde den 
fornødne Modenhed og Erfaring. 
En Dommer maatte aldrig sidde 
til Doms, uden han havde spist 
og drukket først, saa hans Tan-
ker ikke blev afledt af Forestil-
linger om Mad og Drikke, men 
kunde fæstnes paa de foreliggende 
Sager. 

En af de store Kejsere indførte 
den Bestemmelse, at Kejseren ikke 
skulde vise sig for sit Folk uden 
hver tiende Maaned, thi „hvis mit 
Folk saa mig ofte, vilde jeg synke 
i dens Anseelse. Regeringen maa 
være retfærdig, thi Folket har in-
tet Begreb om Retfærdighed". -
En klog Kejser skulde sørge for, 
at der indsamledes Reserver af 
Korn, som kunde sælges til en ri-
melig Pris, naar der korn Dyrtid 
i Landet. Dette Korn solgtes un-
der Torveprisen, som derved blev  

trykket ned, og saaledes forsvandt 
Dyrtiden. 

Suleiman fortæller, at der paa 
hans Tid blev betak Kopskat i Ki-
na, men derimod ingen Skat af 
Jord. Hver Mand betalte Skat ef-
ter sin Formue. — Til Kejseren 
skulde der betales Skat af Salt og 
„en Ud, der med varmt Vand la-
vedes til en Drik". Her omtales 
Teen for første Gang i en Rejse-
beretning. 

De Rejsepas, der brugtes i Kina 
for Tusind Aar siden, lod ikke 
noget tilbage at ønske i Forhold 
til dem, vi skal udstyres med i 
vor Tid. For at koturne fra den 
ene Provins til den anden maatte 
enhver Rejsende, ogsaa Kineserne 
selv, have to Pas. I det ene var 
hans Navn, Hjemsted og Alder 
angivet, og ligeledes hans Følge. 
Det andet indeholdt en Forteg-
nelse over de Penge og Værdier, 
han førte med sig. Passene skulde 
forevises og paatetiles af Myn-
dighederne, der saa til Gengæld 
tog sig af Mandens Efterladen- 

skaber, hvis han døde undervejs. 
Man havde meget strenge Bestem-
melser angaaende Laan af Penge. 

Laantageren skulde bekræfte 
Gældsbrevet med Aftryk af to af 
sine Fingre. Skete det nu, at et 
saadant Gældsbrev blev borte, nyt-
tede det ikke at Laantageren vilde 
snyde sig fra sine Forpligtelser. 
Nægtede han at have faaet Laan, 
skulde han afgive skriftlig Erklæ-
ring herom, og kunde det bevises 
at denne Erklæring var falsk, blev 
han idømt 20 Stokkeslag, hvilket 
var ensbetydende med Døden, og 
en Bøde paa 40,000 Kr. 

Den gamle arabiske Forfatter 
bemærker : » Vi har aldrig set no-
gen indlade sig herpaa. Kineserne 
retter sig i slige Forhold efter 
Rettens Bestemmelser. Ingen be-
røves sin Ret og behøver ikke at 
ty til Vidner og Edsaflæggelse". 

Allerede den Gang havde Kina 
Socialforsorg. Rundt i Landet var 
der rejst høje Sten, hvorpaa der 
var indridset Navnene paa de al-
mindeligste Sygdomme og Midler 

„A4S 
"a" Ånde- og 
Gaasefjer, Uld 
og renvaskede  

uldne Klude 
købes til højeste Pris 

Fritz Reusch 
Telefon 5 
	

Allinge 

811111111111111111111111.111911 

Dans og Gymnastik 
begynder Tirsdag d. 26. ds. paa 
Hotel Allinge. 

Børn Kl. 16, Gymnastik Kl. 19, 
Voksne Kl. 20 

Asta Holm 

En ung Pige 
søges til April eller Maj. 

Munkegaard pr. Allinge. 

derimod. De fattige fik Pende tit 
Medicin udbetalt af de offentlige 
Kasser. Ogsaa en Form for Alders-
rente har man haft. 

Hvert Drengebarn, der fødtes 
indførtes i Mandtalslisterne, for-
tæller Suleiman, og med det fyldte 
18. Aar er han pligtig til at betale 
Skat. Men naar han bliver 80 Aar, 
er han ikke biot fri derfor, men 
faar Uderstøttelse af Statskassen, 
idet man siger som saa: „Vi har 
erholdt Penge af ham, da han var 
ung ; nu, da han er gammel, er 
det billigt, at han faar Penge af 
os igen !" 

Man undrer sig maaske over, 
at Kina, der allerede for Tusind 
Aar siden, ja endnu før, havde et 
saa velordnet og højtudviklet Sam-
fundsmaskineri, siden da har staaet 
i Stampe. Det hænger uden Tvivl 
sammen med Kinesernes uhyre 
konservative Indstilling overfor alt 
fra Fædrene nedarvet. Dyrkelsen 
af Forfædrene er en Religion for 
dem, og de betragter det som en 
Helligbrøde at forandre ved de 
ældgamle Skikke. 

Rariteter! 
Brændte og malede 

Kaffebønner 
blandet efter den gamle 
Recept - og derfor med 
særdeles fin Smag og 
Aroma. 

Vi har to forskellige Blandinger 
til to forskellige Pristal, 

Nordlandets 
Handelshus 

Allinge-Sandv. Syge- 
kassers Sygeplejefor- 

ening 
afholder sin ordinære Generalfor-
samling i Christensens Havesal 
Tirsdag den 26. Marts Kl. 19,30. 
Dagsorden: Beretning, Regnskab. 
Valg af Revisor. Eventuelt. 

Bestyrelsen. 

A. 0. F. 
Allinge-Sandvig 

fremviser Onsdag den 27. 
Marts Kl. 20 i Nordborn-
holms Filmene 

„Den store Illusion" 
og 

„Sommerfulgleliv" 

Entre 50 øre. 

Udvalget 

For Piger og Drenge 
har vi alle sidste 

Nyheder i Guld og Staal 

Conrad Hansen 
Allinge Ur- og 

Guldsmedeforretning Tlf. 140 



Mide 
Kr.131,50 

Bedre Støvsuger findes ifille! 
Den er virkelig vidunderlig— Miele— der er ikke den 

Ting, der mangler, og alle Fordelene har den ogsaa. 

Næsten lydløs - Gummi Stødfangere - ringe Strøm-

forbrug - stor Støvbeh alder - alle mulige Mundstyk-

ker og Børster - nem at behandle - lav Pris - og saa 

en fænomenal Sugeevne, der vil forbavse Dem. 

De skulde tage 

den paa Prøve 

et Par Dage 

Allinge Radioforretning 
Will. Lind. Nørregade, Telt. Allinge 95 

1■•■■■•ffildehm■IIMMIIIII■ 

• .Fra 2Ige til 2Ige 

En Hest ca. 10 Kvt, 
og nogle Køer, der snart kælver, samt 
en Del 3 Mdrs. Grise er til Salg el. Bytte 

Chr. og Schack Jørgensen, Tlf. Ali. 1 44 

TELEGRAMMER i stort Udvalg 

De behøver kun opgive Os Konfirmandens Navn og Prisen 
paa Telegrammet --- 

saa sørger vi for Resten 
og vi mener selv, vi gør det omhyggeligt. 

Udbringes i Olsker Søndag den 31. Marts 

Kiosken, Allinge 

Skyæderiet i Tein 
anbefaler godt Arbejde. 
Moderne Snit og fineste Pasform. 

Axel Jensen 
Rensning og Presning samt 
Reparationer udføres godt og billigt. 

Tøj modtages til kemisk Rensning. 
Pænt Udvalg i Manchetskjorter, Slips og Sokker. 

Telefon Allinge 106 v 

Jens Hansens Manufakturforretning 
fører stadig alt i Metervarer, Kjoletøj, Lærreder og Sengeudstyr 

Prima Arbejdstid og de bekendte gode Molakinsbenkiteder, Fisker-
benklæder og fine Kamgarnsbenklæder. — Arbejdsskjorter, Manchet-
skjorter, Hatte og Huer. 

Stort Udvalg i Trikotage, i Uld og Bomuld til Herrer, Damer og Børn. 
Garn føres i mange Kvaliteter og Farver. Alt i prima Varer til bil+. Pris. 
Uld og strikkede Klude tages i Bytte. 
Telefon Allinge 29 — Leverandør id Vare- og Landbrugslotteriet 
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Billeder indrammes 
mange 	Lister. Bronee ra in in er 
i alle Størrelser. 

 

Foto-Apparater m. m. 
Se mine Landskabsbilleder, meget anvende!. som Festgaver. 

Fotograf Alf. Møller 
Havnen - Telefon 4 

iiiiiiinimimimiliminiiiiiiiimmuliminimmaiimiimmillimimilliiiimminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimminimum 

For om mulig at .faa flere 

Kul og Koks 
frem til Fordeling, maa vi have underskrevne Attester 
fra Køberen forud. 
Fra. Mandag Middag Kl. 1 er Attester fremme til 
Underskrift for senere Levering. Kom ind og skriv! 

Nordlandets Xandelsfius 

Sing 111160 
— og 

frostsprængte Ledninger og alt indenfor Faget 
bliver udført straks eller efter Aftale. 

Vi har stadig Ror, Fittings, Haner 
og hvad der ellers skal anvendes 
paa Lager. Ethvert Arbejde bliver 
udført solidt og kun af faguddan-
nede og med Garanti for ethvert 
Stykke Arbejde. 

Frosne Ledninger og Stikledninger 
optøes elektri,k4k. 

EMIL KOFOED exam. aut. Gas- og Vandmester 

Stolegade 15. Allinge 

Skulde De ønske Deres Vandledninger omlagt og 
isoleret for Frost er jeg til Tjeneste med Vejledning 
og Udførelse. 

	.«.■••■■ .i•M■016,1•111.-  

Rutsker. 
Idrætsforeningen „STANDARD 

afholder Generalforsamling paa 
Rutsker Forsamlingshus Torsdag 
den 28. ds. Kl. 19,30. 

Bestyrelsen. 

Min og mine Forældres hjer-
teligste Tak for Opmærksomhe-
den ved min Konfirmation. 

EMIL HOLM, 

l I1I1I  

Kopfirmander 
finder altid et stort Ud-
valg i fikse Sko til rime-
lige Priser hos 

CARL LARSEN 
Skotøj 

Vestergade, Telf. 104 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Charloiter og Løg, 
Ilvidlcaal og Radkaal købes. 

Gartner C. Jensen, 
Tlf. Allinge 41. 

Olsker 
Husmandsforening 

Ved Syforeningens Bortlodning 
blev følgende Numre udtrukne: 
Dynebetræk hvid Seddel Nr. 034, 
Portierer rød Seddel 	- 137, 
Spisestuesæt blaa Seddel - 068. 

Genstandene kan afhentes hos 
Fru Valborg Holm, Pilevang. 

Tak for Opmærksomheden. 
Bestyrelsen. 

.1■1•41.01Mi411•■ 

Stort Hus, 
indrettet til Ferie-Sommerlejlighe-
der, er billigt til Salg for solid Kø-
ber.Bill. mrk. „Stort Hus" modta-
ger Bladets Kontor. 

ffaasken skal »e ud - 

aflæg da Elverhøj-Kroen et Besøg 

hvor De stadig faar en god Kop Kaffe. 

2. Paaskedag: 
Koncert-Dansant fra Kl. 16 — 
som fortsætter om Aftenen 

1 	 

POLTER 
og Svinebort købes til Dagspriser 

Axel Frederiksen, Hotel Allinge, Telf. 25 

PAASKEÆG OG PAASKEBRYG -KØB D ET I PRODU KTE N 

Telegrammer til Olsker 
Vi er blevet anmodet om at 

meddele følgende om Aflevering 
af Lykønsknings Telegrammer til 
Konfirmationen i Olsker. 

Da der nu kun er Konfirma-
tion i Olsker en Gang om Anret, 
er Antallet af Konfirmander jo 
fordoblet. Derfor. er Sorteringen 
af Telegrammer, som bliver hen-
lagt i Vaabenhuset, blevet et 
uoverkommeligt stort Arbejde. 
Det kan simpelthen ikke gøres 
færdigt før Konfirmanderne gear 
fra Kirken. Man er derfor ble-
vet nødt til at foretage en Æn-
dring paa dette Omrande, og den 
gaar nd paa, at Telegrammer 
ikke mere maa henlægges i Vaa-
benhuset, men skal afleveres i 
Skolen, hvor de saa bliver sor-
teret. Naar Konfirmanderne saa 
kører fra Kirke, kan de afhente 
deres Telegrammer i Skolen, saa • 
ledes at de faar dem hjem i 
god Tid. 

Man haaber, at denne Ordning 
bliver tilfredsstillende for alle 
Parter og henstiller til alle om 
at rette sig herefter. Altsaa ingen 
Telegrammer i Kirken men afle-
ver dem i Skolen. 

ASGs Paaskefest 
tegner til at blive Succes af 

store Demensioner. 1 de sidste 
Dage har Arrangørerne savet og 
hamret, malet og dekoreret i Sa-
len, saaledes at man formentlig 
vil komme til at føle sig som 
hensat til en blomstersmykket 
Have med rød-hvide Markiser 
og en stor gul Maane skinnende 
over de dansende. 

En Del af Dekorationerne har 
man tnaattet skaffe fra Aarhus  

og vi kan meddele, at de er vel 
ankommet via Sverrig., 

Nordbornholms 
Paa Grund af de fortvivlede 

Transport- og Trafikvanskelig-
beder har det desværre ikke væ-
ret muligt at faa oplyst, hvilken 
Film der gaar i Kino til næste 
Forestilling, kun saa meget kan 
oplyses, at der spilles 2. Paaske-
dag og Tirsdag den 26. 

Asta Holms Danseskole 
begynder igen paa Tirsdag med 

Børnehold om Eftermiddagen og 
Gymnastik og Dans for Voksne 
om Aftenen. Frk. Holm plejer 
at have god Tilslutning til sine 
Kursus, som hun leder med sik-
ker Haand, og der er Stil , over 
hendes nye Variationer. Mange 
vil sikkert benytte Lejligheden 
til at opfriske deres Viden om 
denne Sport og lære nye mor-
somme Danse. 

Idrætsforeningen Standard 
indvarsler igen til Generalfor-

samling paa Rutsker Forsam-
lingshus Torsdag den 28. Denne 
Gang haaber Bestyrelsen, at den 
kan gennemføres; sidste Gang 
maatte Generalforsamlingen af-
lyses paa Grund af Snestorm. 

Lad os se Rutskers idraetsin-
teresserede Ungdom den Aften, 
og lad os i Fællesskab drøfte 
fælles Interesser. 

Gudstjenester i Paasken og 
Søndag den 31. ds. 

Allinge-Sandvig 
1. Paaskedag Kl. 14 
2. Paaskedag ingen Gudstjeneste 
Sønd. d. 31. ds. ingen Gudstj. 

Hasle 
1. Paaskedag Kl. 10 
2. Paaskedag Kl. 14 
Sønd. d. 31. Kl. 10 Konfirmation 

Klemensker 
1. Paaskedag Kl. 9,30 
2. Paaskedag ingen Gudstj. 
Send. d. 31. Kl. 9,30 Konfirmation 

Olsker 
1. Paaskedag Kl. 9,30** 
2. Paaskedag ingen Gudstj. 
Sønd. d. 31. Kl. 9,30 Konfirmation 

Rutsker 
1. Paaskedag Kl. 14 
2. Paaskedag Kl. 9,30** 
Sønd. d. 31. ingen Gudstj. 

Rø 
1. Paaskedag Kl. 9,30 
2. Paaskedag ingen Gudstj. 
** Skriftemaal 1/4  Time før Præd. 

Min og mine Forældres Tak 
for Opmærksomheden ved min 
Konfirmation. 

DORIS RØNNE. 

Min og mine Forældres hjerte-
ligste Tak for Opmærksomheden 
ved min Konfirmation. 

HELGE SUNDBERO. 

Min og mine Forældres hjerte-
ligste Tak for al Opmærksom-
hed ved min Konfirmation. 

RIG MOR LUND. 

Min og mine Forældres hjer-
teligste Tak for udvist Opmærk-
somhed ved min Konfirmation. 

EDEL HEIVR1KSEN- 
4101~~11111~ 

Mine Forældres og min hjer-
teligste Tak for udvist Opmærk-
somhed ved min Konfirmation. 

ROBERT ELLEBY RIIS, 

NYE KOSTE FEJER BEDST 	-KØB DETI PRODUKTEN 



BRILLER 
moderne og almindelige. 
Nøjagtig Udmaaling med Stigmatometer 

EMIL WESTH 
Ur- og Guldsmedeforretning, Hasle Telefon 116 
Lægerecepter expederes 

i gode Kvaliteter sælger vi stadig 
til de gamle billige Priser. 

IVi har fuldt 
ldtop af

det
go  

de Arbel 
 d 
 støl 

og  Undertøj og Priserne er endnu meget smag. 

ffanufafiturfiuset, 9 'asie 

GØDNINGSKALK 
Bestillinger til Levering i Foraaret modtages gerne 

Grembech M. Co. Hasle 
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Dynebetræk 

Åjenistavudigter 
Af Edv. Markussen, Neksø 

Fortsat fra Nr. 23 

HASLE og OMEGN 
Hallo Fysikos? 

Fortsat fra Forsiden 

— Det kan jeg heller ikke, sagde 
Mester; men var jeg dig, vilde 
jeg hellere gaa hjem, inden din 
Mavepine blev for stærk. 

— Mavepine, jeg har sgu ingen 
Mavepine, Io den anden. 

— Nej, men du faar, sagde Me-
ster og tog sin Hat og gik. 

En halv Time efter laa den an-
den paa Gulvet og vred sig i de 
heftigste Mavesmerter. Først efter 
at man havde hældt nogle Glas 
Spiritus i ham, kom han nogen-
lunde til sig selv igen ; men ingen 
turde herefter prøve paa at for-
nærme Mester. 

Heldigvis var der ingen, som 
anede at det hele var Komedie-
spil. Mester havde nemlig givet 
den fremmede, som han kendte 
fra tidligere Tid, 10 Kr. for at op-
træde i Rollen, som han forøvrigt 
spillede godt ; men de 10 Kroner 
kom ind igen med gode Renter i 
Form af flere Patienter. 

En Gang var det paa et hæn-
gende Haar, at Mester var blevet 
„klemt', men ved et af Skæbnens 
gunstige Tilfælde slap han ogsaa 
den Gang fri. I Flensborg var der 
kommet en ny Stadslæge eller Fy-
sikus, som det den Gang hed, og 
han havde sat sig for, at han nok 
skulde faa det overhaandtagende 
Kvaksalveri stoppet. 

En Dag, da jeg efter Konsulta-
tionstid var oppe paa Stationen for 
at hente noget til Mester, kom 
Toget kørende og holdt der. Blandt 
de faa Passagerer, som steg ud, 
var en fremmed Herre, som gan-
ske alene spankulerede frem og 
tilbage paa.  Perronen. Da Togfø-
reren kom hen til Stationsforstan-
deren for at veksle nogle Ord med 
ham inden Toget kørte, spurgte 
Stationsforstanderen om han kend-
te den fremmede Herre. 

— Ja, det gør jeg rigtignok, 
sagde Togføreren, det er den ny 
Fysikus fra Flensborg. Jeg tror 
forresten, at han er ude paa en 
Slags Opdagelse, for han spurgte 
mig for lidt siden, om jeg kendte 
Niels Bødker, og om det passede 
hvad Folk fortalte om hans Mi-
rakkel k ure. 

— Saa er det nok bedst at du 
skynder dig hjem, sagde Stations-
forstanderen til mig, for saa kan 
det være at Niels Bødker faar fint 
Besøg. 

Det varede ikke længe førend 
jeg var hjemme og fortalte Mester, 
hvad jeg havde hørt. 

— Jeg har ventet ham længe, 
sagde Mester; men lad ham blot 
komme. 

Mester tog sin lange sorte Di-
plomatfrakke paa, satte Lorgnet-
terne paa Næsen og strøg Haaret 
tilbage, saa at han kom til at ligne 
en af Datidens Lærde. 

Lidt efter bankede det paa Dø-
ren. Jeg sprang hen og lukkede 
op, udenfor stod den Flensborg 
Fysikus og spurgte, om Mester 
var hjemme. Jeg sagde, at det var 
han, og viste Fysikus ind i Kon-
sultationsstuen. Mester sad ved 
sit Skrivebord med Ryggen til den 
indtrædende og læste i en tyk 

Bog. Mester blev bare siddende, 
mens den fremmede hilste Goddag 
og saa forundret paa Skabe og 
Hylderne med de mange Flasker 
og Krukker. 

Da der var gaaet fem Minutter, 
sagde Mester, uden at vende sig 
o m:  

— Sæt Dem ned. Deres Hjerte 
har godt af at komme lidt til Ro, 
før vi begynder paa Undersøgel-
sen. 

Fysikus følte sig desorienteret. 
Han havde forberedt et Slags fif-
figt Krygsforhør, hvorunder han 
nok skulde faa Niels Bødker til 
at forsnakke sig, og saa blev han 
overrumplet, inden han havde be-
gyndt. Han satte sig. 

— Ser De, min gode Mand — 
begyndte Fysikus, — jeg 

— De behøver ikke at fortælle 
mig, hvad De fejler, afbrød Mester 
ham, det skal jeg nok finde ud af 
om et øjeblik. 

Fysikus smilede. Det var jo lige-
frem komisk nu, tænkte han. Her 
var han kommet for at forsøge at 
liste sig frem, og saa gik denne 
kloge Mand lige i Fælden med 
Træsko paa. 

Saa rejste Mester sig op og 
vendte sig mod Fysikus. Denne 
blev helt imponeret af Mester, som 
han stod foran ham, høj og kraf-
tig, Læberne var tæt sammenpres-
sede og Næsefløjene udspilede, 
saa Ansigtet fik et meget alvor-
ligt Udtryk ; Blikket fra hans øjne 
borede sig gennem Brilleglasset 
som skarpe Dolkeklinger ind i Fy-
sikus, og den høje Pande med det 
tiibagestrøgne Haar lyste uhygge-
lig hvid. 

Han stod længe og stirrede paa 
Fysikus, om hvis Læber der laa 
et Smil, som dog svandt lidt efter 
lidt, efter som Mesters Blik blev 
skarpere. 

— Klæd Dem af, sagde Mester 
kort. 

Fysikus klædte sig af saa Over-
kroppen var helt nøgen, og nu 
kom det, som imponerede Fysi-
kus mest. 

Alt det, Mester havde lært af 
den gamle Læge, han havde væ-
ret Kusk for, kom ham nu til Hjælp 
— han foretog en Undersøgelse 
saa videnskabeligt grundig, som 
kunde den være foretaget af en 
Professor paa et Hospital, og alt 
imens mumlede han det ene vi-
denskabelige latinske Ord efter det 
andet. Han klemte Fysikus paa 
Maven, bankede ham paa Ryg og 
Brystkasse og lyttede til Lunger 
og Hjerte. Saa rettede han Fysi-
kus Arme ned langs Siderne, lagde 
Hænderne paa hans Skuldre og 
saa ham stift ind i øjnene. 

— Ved De, hvad De fejler? 
— Jeg fejler skeln] ikke noget, 

lo Fysikus. 
— Jo De gør ! De lider af en 

ondartet ulcerøs Eudocarditis 1 -
Nu skal jeg foreskrive Dem noget 
Digitalis, og muligvis bliver vi 
ogsaa nødt til at bruge yderligere 
Diucretica. 

— De tager fuldstændigt fejl, 
min gode Mand - 

--- Næ, jeg tager absolut ikke 
fejl, afbrød Mester ham; men den 
Læge, De benytter, nemlig den 
ny Fysikus i Flensborg, er en for- 

bandet Kluddermikkel, der ingen-
ting kan, og naar de nu kommer 
hjem, saa skal De hilse ham fra 
mig og sige, at jeg -aldrig har 
truffet nogen, som har baaret sig 
mere dumt ad, end han har gjort 
— og De kan tilføje, at skulde 
det ske at han kommer her til 
Byen, saa skal han vogte sig for 
at komme ind til Niels Bødker, 
for der bliver han bare til Grin. 

Det kogte af Raseri i Fysikus, 
og Niels Bødker, der saa det, 
sagde smilende : 

— Sæt Dem ned, ellers kan De 
resikere at faa et Anfald af Asth-
ma cordiale! 

Fysikus forstod nu, at han var 
bleyet til Grin, og klædte sig hur-
tig paa. Da han var færdig der-
med, spurgte han, hvor meget han 
var skyldig for Undersøgelsen. 

— Intet, svarede Mester, alene 
det at have faaet Lov til at be-
handle en Patient som Dem, er 
mig Betaling nok — og naar det 
kommer ud blandt Folk, vil det 
yderligere forøge min Anseelse. 

Fysikus forstod tilfulde Ironien 
i Svaret. Han bød Farvel og gik. 

Mester, der fulgte ham ud, til-
føjede med tvetydig Betoning i 
Stemmen : 

— Hils Fysikus i Flensborg! 

Carl J. E. Aakerlund 
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Nordbornholms 

Bridge Rubrik 
ved Klør Knægt 

A abningshaanden VI. 
Forebyggende Overmeldinger. 
Man kan jo komme ud for at 

sidde med Kort, som ikke inde-
holder det tilstrækkelige Antal 
Honnørstik til at man kan afgive 
en normal Melding, men som 
saa til Gengæld indeholder en 
Langfarve af en saadan Kvalitet 
og Længde, at man ikke mener 
at kunne passe. 

I saadanne Tilfælde kan man 
betragte det som ganske givet, 
at Modstandernes Kort lider af 
samme Fordelings-Besværlighe-
der, og vi skal da ved Afgivelse 
af Melding samtidig med at op-
lyse Makker om Haandens Ud-
seende forebygge eller forhindre 
eller i hvert Fald vanskeliggøre 
Modstandernes Meldinger. 

Culbertson skriver herom: 
Aabningsmeldinger paa 4 Træk 

i Majorfarver og 5 Træk i Minor-
farver er forebyggende eller de-
fensive Overmeldinger. 

Medens de garanterer en kraf-
tig og lang Trumflarve (ikke 
med Nødvendighed solid), be-
høver saadanne Meldinger ikke 
at have nogen som helst Side-
styrke og er derfor uegnede til 
Forretningsdoblinger eller Svar-
meldinger hos Makker. Heri ad-
skiller disse forebyggende Mel-
dinger sig noget fra Tremeldin-
ger i Majorfarver og Firmeldin-
ger i Minorfarve, som altid viser 
nogen Sidestyrke. 'Herom paa 
næste Fredag]. 

averter iNordbornholm 

Sjask 
Sne og Pløre er Vejr til 
Gummifodtøj og det svære 
Læderfodtøj. Se efter om 
det er i Orden, ellers send 
det hen til 

Otto Hansens 
Skotøjsreparation 

Torvet, Hasle 

Den anden Fortælling i Bogen 
„Vår Larkan ryggar hedder „Enj 
Galnerojs". Den begynder sa &ede& 

Nera båg Dålagårsskauenj lå 
Ænjahuzed, å her bade Ænjapa-
jan æjle Anna Ænjapaja, som 
Folk au sa. Anna Nielsen unje-
skrev hon saj, når det enj ynke 
Gong sjedde, å hun skujle skriva 
sit Nawn, men når unjtås Påstenj, 
va der naue nånj, der kjænde na 
unje anjed Nawn enj Ænjapajan. 

Anna Nielsen var rejst over som 
ganske ung. og hendes Udbytte 
af Turen var en Dreng, som fik 
Navnet Poul. Hun kom tilbage til 
sin Fødeø og flyttede ind i Eng-
huset. Hun var en flittig og dyg-
tig Kvinde. Hun spandt og væve-
de for Folk, men holdt sig løvrigt 
for sig selv. Hendes et og alt var 
Povl. Det blev en køn Dreng -
samme Povl, men alt som han 
voksede til, blev han ,,Enj Gal-
nerojs." Gode Evner havde han, 
og rask var han, men ogsaa fuld 
af Kunster; dog ond var han ikke. 
Moderens gode Sind var overført 
til Drengen, og hans gale Streger 
bestod i smaa Opfindsomheder, 
som morede hele Sognet — kun 
ikke den, det gik ud over. 

Da Povl var konfirmeret, kom 

Varm Blodbudding 
hver Fredag Middag 

bungepalse 
hver Torsdag 

A. Lyster, Hasle 

Eradrens Finker 
Jernstøberi og Maskinfabrik 

Pumper - Vandindlæg 

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

Telefon Hasle 2 
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• 

han ud at tjene, og det varede 
ikke længe, før han gjorde sig be-
mærket med nedenstaaende Digt, 
som havde bestemt Adresse: 

Ni en Viza nu ska få, 
ves mit Prat ni kanj forstå, 
om enj Bone her på Len, 
ni nok tænjkja værn ja men. 

Hanj e Hagga kanj ni tro, 
majer aldri sæl enj Mo. 
Folken di må fnatta på, 
derfor ed ju, Løn di få. 

Kon hon e så gjærru, så 
Folken nåue Måd må få. 
Spåras ska der, vår der kanj, 
å de samma sajer Manj. 

Brød lid mollut e iblan, 
Sypenj spær bon op me Van, 
a di skan'te fujla ble, 
for di ska ju ha=lst hå tre. 

Fiskjessijl e majed brå, 
(nåd ska Folken livel hå). 
Søvvad e nåd Plomperi 
me lid torra Skorper i. 

Brænjesnuda smågar got, 
båra ente Kjød va råt. 
Soflæsk få di, å især 
Pølsa å enj rammer Vær. 

Nu i Hinjdånj ble di gik 
hanj en Resa skujle tå. 
Kon lo fira Sjåurter sy, 
å der va et fæzlit Sty. 

Men så kom hanj ju på Vaj, 
Bæl då vår hanj brækte saj. 
Då hanj rajte Kjevvenhawn, 
va hanj smarter som enj Klawn. 

Va der eejla sjedde då, 
hår ja ente Reda på, 
om hanj Kongenj fikj i Snak, 
for Menistrana sajt Tak, 

Horrenj må vi hausa au, 
hanj mæst e et Skobbatråu. 
Slida ente årtit e, 
ded hå di ju Falken te. 

Ota Folk di sjevta dær, 
injenj lænje vel ble hær. 
Væl Behanlinj, goer Mad, 
seddan ed, a Folk vil båd. 
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