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„Nord-Bornholms U,(eblad` 
!rykkes I frit nist af mindst 1600 Eksfru,. 
ag larsendøs ginnen Postraseut 1 ~Nr. 
bandeig.k.listkr, Rutsker, Rø og Kemensker. 

,,Nora • Bornholms Ugeblad" 
har den stør-te Udbredelse 1 Non re Hened 
b"str .  last I ..thvert tf/em ur  egne- sig der,  
ar bedst III Arertering. 

.Nord-Bornholms Ugeblad" 
ø,,,tager geret Bekendtgørelser af enhver Art 
siussom Rib, Salg, t'orenIngswddelelser, 
Efter- siler A Jlysninger, Auktioner etc. 

„Nora-Bornholms Ugeblad" 
adgnar hver Fredag, kan bestilt" paa nult 
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og 
kaster I Kr. halemarlik• 

(tin/ q Sans. 
Disse milde, klare Dage 
med den friske Foraarsvind, 
som i Sol forbi os drage, 
bærer Sangen til os ind. 

a 
Dæmpet klinger nu de Toner, 
som laa brustne i vort Bryst, 
ret som spæde Anemoner 
ringer under skovklædt Kyst.... 

Stille kommer Vaarerts Gaver: 
Sol og Sange til vort Land, 
Sang i Hjerter, Hegn og Haver 
Stemt i Guld fra Dagens Brand. 

Carl Dænckermortensen. 

Lidt om hIshoseues Fdrill11, 

tivhed, om disse skal kunne lægge 
godt befrugtede og stærkskallede 
Æg, — Æg, der egner sig Ill Ud-
rugning. Avishøns man for del før.' 
ste fodres med godt Kærnefoder : 
Havre og en Smule knækket Majs, 
samt helst en Smule spiret Byg. 
Et lille alsidigt og godt sammensat 
Blødloder, indeholdende bl. a. lidt 
animalsk Næringsstof og 2 a '3 Kvt. 
kogte røde Gulerødder i Forbindelse 
med 2 a 3 Kvt. fintsknaret Kløver 
eller Lucerneliø pr. Dyr pr. Dag, 
skoldet og sat i Høkasse 5 a 6 Ti-
mer og derefter blandet i Dyrenes 
Blødfoder, vil bidrage meget til at 
give Æggeblornmen en smuk mør-
kegul Farve, hvilken Farve er nød-
vendig, om Kyllingerne skal komme 
stærke og blodrige til Verden. 

Groft Grus gives, for at Hønsene 
kan fordøje deres Foder, og (intknn-
ste Trækul, for at de kan holde Ma-
ven i Orden; men alle de her nævnte 
Ting vil kun hjælpe lidet, om man 
undlod al give Hønsene kulsur Kalk, 

Kulsur Kalk maa Hemsene have, 

om de skal kunne lægge mange og 
stærkskallede Æg, — Æg, der eg-
ner sig til Rugning snavet under 
naturlige Rugere som indlagt i en 

Rugemaskine. Husk derfor al give 

Hønen Adgang ril kulsur Kalk, hvil-

ken kan gives i en i flere Rum dell 

automatisk Foderbeholder, sammen 
med ovennævnte Stoffer. 

Kulsur Kalk gives lettest i den 

mest passende Form ved at benytte 

forvitrede knuste Østers- eller Mus-

lingeskaller, hvilke nærmest er uund-
værlige, om man vil gøre sig Haab 

om et godt Rugeresultat. 

9et første Yoraar 
Nu vender de lune Vinde 
tilbage fra Rejser i Syden, 
og Foraarets Kilder risler . 
Jeg lytter mig glad i Lyden . 

Den Sol paa forgernte Driver 
har saadan en Styrke i Skæret, 
at Sneen forgæves søger 
at kæmpe mod Foraarsvejret, 

Jeg er, som jeg vaagned efter 
en Dvale til nysakt Væren. 
Jeg gear og griber mig selv i 
at lytte efter Sneren — 

For nu er Verber! for Alvor 
al Herskersæciet væltet 
— og i mil 'Sind er der ogana 
noget, som Solen har smæltetl 

Chr. Stub Jørgensen. 

z 	fere au. 
—o— 

En Lærer i Berlin, Hr. Bus c h e, 
der før deri store Verdenskrig hvert 
Aar plejede at opholde sig herovre, 
har efter Opfordring sendt os føl-
gende Oplevelser fra Berlin for et 
Aar siden. Hr. Busche interesserer 
sig meget for Bornholm og Born-
holmerne, ja ogsaa for „Nordborn-
holms Ugeblad-, som han læser 
med Interesse, og til hvilket han 
tidligere har sendt Bidrag og lover 
at flere skal, følge : 

en erindring fra 
Sorgerfirigens »age. 

Verdenskrigen havde udraset. Re-
volutionen • var forløbet temmelig 

tiblodIg. Vi, der boede i det østlige 
Berlin, havde næsten slet ikke mær-
ket den. Kuli havde Automobil,er 

med Matroser eller civilklædte Mre nd 

og Kvinder, som jo limene v ære 
med overal I, gennernkrydsetGade ene. 
De skudberedle Geværer og Maskin- 

gi. 	er virkede egentlig kun snm 

en lurlig Dekoration. 
Men snart skulde del kornure til 

alvorlige Kampe. I Juleklolck.ernes 
Klang blandede sig Kanonernes Dro-
nen. Men disse Januarknmpe 'kender 
jeg kun gennem Bladene, da jeg i 

de Dage opholdt mig i Østprejsen. 
„Maris-Urolighederne", derimod, 

udspilledes mest i del østlige Ber-
lin, og fra disse Dage er der enkelte 
Scener som jeg ikke sua snart vil 

glemme. 

Vor Skole var bleven taget i Brug 
til Indkvarteriug al de lijeniveplende 
Soldater ; vi gav Undervisning i en 

tæt ved Kvægtorvet liggende Skole. 
Paa den Tid begyndte ,igen Kant-
pene ved Alexanderplads. I Børne-
nes Sang blandede sig Lyden af 
Kanonlorden, og til Ordene: „Elsk 

din Næste soul dig selv" som Bør-

nene læste i Religumistimen, hørtes 
Maskingeværernes Knitren. En Mor-

gen hørte vi at Sparlakisterne trak 

sig tilbage. Nogle Lærere og Børn 
havde allerede set Barrikader i Nær-
heden af Skolen. Store Møbel- og 
Jordvogne var blevet' væltede og 
spærrede Færdselen. 

Ogsaa Brolægningen havde man 
enkelte Steder revet op. Dog var i 
vor Nærhed endnu alt roligt, men 
alle mærkede, at ,,Luften ikke var 

ren * . 

Da hørte vi over os Observations-

Flyvernes Propeller snurre. Børnene 
blev mere og mere urolige. Jeg 

gik ud for at se om der var nogen 

Fare, men endnu var alt tilsynela-

dende roligt. Folk stod i Grupper 

paa Gaden og talte ophidset om 

Begivenhederne. 

Spartakisterne havde nærmet sig 
endnu mere til vort Distrikt, og 

ængstelige Fædre og Mødre kom 

allerede til os for at hente deres 

Børn. Vi gav straks alle fri, idet vi 

snerret jura legde dem at gen hjem 

hurtigst muligt. En lille Pige klam-
rede sig grædende til mig. Hun var 

tor kort Tid siden, under Kampene 

med Polakkerne, som Flygtning kom-

men hertil Ira Schlesieri. Jeg fulgte 
Barnet et Stykke paa Vej, indtil vi 
tral en Dame Ira Nabolaget, som 

lovede al tage sig af hende. 

Nu udsattes Undervisningen ind-

til videre. 
Lidt efter Middag begyndte Skyd-

ningen i vor Gade. 
Jeg skal ikke udbrede mig over 

hine Dages Politik og vil gerne 
indrømme at en Del al Spartakisterne 

kan have haft Idealer; men de Folk 

jeg har set under diske Kampe var 

for Størstedelen unge Knase der 

ikke saa ud til at have Idealer. I 
,. Med Geværet skudberedl sind de 
:1 bag Gadehjørnerne. San sneg de 

-!iig langs med Husrrekkerrie til næ-
ste Gadehjørne, afgav hurtig et Par 

Skud paa en Patrulje Regeringssol,  
dater og forsvandt igen lige sna 

hurtigt som de var kommen. 
Men — lidt efter kom de aller 

forbi, — og denne Gang tøfle de 

3 Regeringssoldater med sig som 

Fanger. De stakkels Folk blødte af 

Saar  i Hoved og Arme. Alligevel 

blev de paa den reneste Mande mis-

handlede Jeg vil ikke nærroere 
skildre hvad Jeg son i disse Ina 
Minutter. Krigen er frygtelig men 
endnu grufuldere er dog Borgerkri-
gen, Broderkrigen. 

Efter den lige omtalte Fange-
.Transporl• begyndte først de egent-
lige Kampe I vor Gade, 

Regeringslroppernes Panservogne 
raslede forbi. Frygteligt skrallede 
Maskingeværilden mellem Husræk-
kerne. Bestandig hørte vi de høj-
lydte Befalinger : .Strasse frei" ! — 
.Fenster., zu" l 	 - 

Da — en rasende Kørsel — fryg-
telige Skraal — Spartakislerne havde 
erobret 9 Vogne fra Gardelropper-
nes Slagterier og jagede derh a i 
Galop. Efter dein kom en Del Pan-
ser-Automobiler, som dog ikkebunde 

køre sari hurtigt. I et Nu var de 9 
Vogne foisvundne om Hjørnet. 

Imidlertid begyndte det at blive 

mørkt. Ved del ene Hjørne laa en 
Del Soldater fladt hen ad Gaden, 
ved det andet Spartakisfer. De be-
skød gensidig hinanden, Sera holdt 
Skydningen op. Den befriede Gade 
blev besat af enkelte Poster. Men 
endnu stadig hørte man Raabene: 
„Stresse frei!“ — „Fenster zn ! " 

En uhyggelig Stilhed indlraadle ; 
en Stilhed som man ellers ikke, 
selv i sene Nattetimer, kendte i Stor-
byen. Kun nu og da faldt et Skud 
eller 3-1 Maskingeværsmæld Ira 
Tagskytterne. Posterne afgav Svar-
skud op i den dystre Nathimmel. 

Ingen Gadelygter brændte; næsten 
alle Vinduer vor mørke. Stilheden 
var forfærdelig. Jeg stod med min 
Hustru paa Balkonen ; vi talte ikke 
et Ord. Vi havde om Eftermiddagen 

begge set det Frygtelige. Det tyn-

gede vort Bryst som et Mareridt. 

Da hørte vi, først dæmpet, som 

langt borte fra, en Summen, som 

derpaa tog til i Styrke, blev højere 
og højere ; og nu bruste gennem 
den trykkende Tavshed Tonerne (ra 
el Orgel : „Ich bele an die Macht 
der Liebe•. Det lød som en Hulken 

,By ilder eines Volkes, haltet ein 

mil dem Morden!' (Brødre af et 
Folk, hold inde med Myrderiet?) — 
Andagtsfuldt lyttede vi til Tonerne 
i den kølige Nat og havde kun det 

ene ønske Maatte der dog snart 
komme Fred til vort Folk ! 

Rudolf Busche. 

Mørket. 
Det er den Time, 

hvor al Lyd forslummer, 
og Mørket sanker sig 

paa Nattens Bud. 
Jeg øjner blege Aasyn, 

pint af Kummer 
og Rædsel for at de ng slukkes ud. 

De trælle Nine stirrer mig Mulde 
Ira Nattens sorte Stier, hvor de gik, 
og vandrer atter ind i Nattens elite 
— de langer og forsvinder 

for mit Blik. 

Jeg kender deres Nød 
og deres Kampe, 

jeg mindes deres blege Trak igen. 
Selv er mil Ansigt 

som en ensom Lampe, 
der blafrer hvileløst, 

ler den dør hen. 

Og har 1 vandret vild 
ad Nattens Stier, 

og svinder 1 for evigt for mit Blik, 
og kogler I af Mørkets Melodier, 
der vælder om jer 

som en sier Musik — 

33a har jeg vandret 	- 
ad de samme Veje. 

Mit blege Ansigts hvide Lys I ser, 
og aldrig faar jeg 

Hvilens • Fred i 
før det er slukt 

for ej al tændes mer. .• 
Chr. Slub lerrensen. 

fra blurvidollskålns Ymtet' 
— x— 

Den bekendte danske Biolog Jo-
hannes Schmidt, der er verdenskendt 
for sine Bidrag til Løsningen af 
,,Aalens Gaade", om man saa ruøer 
sige, har i „Meddelelser fra Carls-

berg Laboratoriet" otleutliggjon ell 
Afhandling om Aalekvabben og detis 
Racer, hvori der gives flere ret in-
teressante Oplysninger om denne 
mærkelige Fisk. 

Aalekvabben er bl. A. mærkelig 
derved, at den danner en Mængde 
forskellige Racer, der hver er bun-
det til sit Sted indenfor det Omrande, 
hvor den i del Hele taget forekom-
mer, nemlig fra Det hvide Hav og 
til den engelske Kanal. For at sin-
dere disse Racer har Schmidt især 

undersøgt lire Forhold hos Aalekvab-

ben Antallet af Hvirvler, Straaler i 

højre Brystlinne, Pigstraaler i Ryg-
finnen og Prginenipletter paa Ryg-

finnens forreste blødstraalede Del. 
Naar han har holdt sig netop til 

disse fire Forhold, er det ikke blot, 
fordi de er stærkt varierende hos 
Anlekvatrhert, næn °ester lindr de 
kan udtrykkes i Tal og derfor exakt 

kan sammenlignes. 

Der er I de nævnte Henseender 

bleven undersøgt benved 15,000 

Aalekvabber, som hidrørte ha 61 

forskellige Steder, saa at der i Gert-
eemsnit er behandlet godt 200 Fisk 

Ira hvert Sled. Og det viste sig da,. 

at Bestandene paa de forskellige 

Oinrander var konstant, saa al merl. ' 
andre Ord de samme genriernsn11-' 

lige Typer Aar eller Aar kom igen 
peer del samme Sted. Derimod va•_ 

Af C. W. Rasmussen-lglekjærgaard, 

Konsulent 
for Danmarks Fjerkræavlerforening. 

Vi nærmer os med stærke Skridt 

den kommende Rugetid. Avlsstam-
nierne er allerede sammensat, og 
enkelte Steder hm man allerede be-

gyndt at mærke og indsamle de 

tørste Rugeæg. Alle Fjerkræavlere 

ønsker sig jo det bedst mulige Re-

sultat af Fjerkræholdet, og af denne 

Aarsag er det nødvendigt at Ina Kyl-

lingerne rettidigt udruget. 
De svære og mellemsvaare Racer: 

Pl.-Rocks, Orpingtons, Wyandottes 
og Rhode Island Reds bør helst 

udruges i Tiden Ira 20. Marts og 

indtil omkring 15. Maj, og de let-

tere Racer: Italienere og Minorkaer 

m. II.  Racer omkring 1 Maaned se-

nere. Saadanne rettidige udrugede 

Kyllinger vil for Hønekyllingernes 

Vedkommende -kunne paabegynde 

Æglægningen i kommende Efteraar 
og Vinter, Ira Slutningen af Okto-
ber, i November, December og Ja-
nuar Maaneder, og olie lægge 10 — 
15-20 Æg og derover pr. Høne I 

en Maaned, alt under Forudsætning 

af, at man har taget sit Tillæg eller 
kraftige, standardmressige, uheslaeg-
lede Avlsdyr af god kontrolleret Af-
stamning, og som har været Gen-

stand for en gennemført rationel 
Fodring og Pasning med Ophold i 

el lyst, rummeligt, rent og luftigt 
Hønsehus og med Adgang til en 
rummelig Hensegaard, tilplantet med 
f. Eks. flere Frugttræer og omgivet 
af et passende- Læbælte. 

Endvidere vil en god Fodring at 
Avlsdyrene være al den største Vig- 
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hork i Nordbornholms Ogeblad! 

+lerede Typerne meget fra Sted til 

Stea, og I de he skellige Bestande 

var de forskelligt kombinerede. 
Sammenligner man Aelekvabben 

med dens Frænde Asien, viser der 
sig interessante Forskelligheder. Aa-
lekvabben tilbringer hele sit Liv in. 

denior et snævert Ourraade og er 
en Hjemmefødning i udpræget For-

stand, medens Asien er Kosmopolit 
til en vis Grad, idet den formerer 

sig langt ude i Atlanterhavet og 

foretager lange Rejser, bl. A. til 
vore hjemlige Egne. Aalekvabben 
er delt i en Mængde lokale Racer 

eller Typer, medens Aal er Aal og 
ligner hinanden paa en Prik, hvor-
fra i Europa de sne kommer. 

Forøvrigt maa man kun opfatte 
Racebegrebet, anvendt pas Aalekvab-

ben, som en statistisk DestInktion, 
og mærkeligt nok spiller de ydre 
Faktorer, Omgivelserne eller Milieuet 

en ret vigtig Rolle ved Ting, som 

man ikke skulde tro, de havde no-

get med at gøre. Saaledes har det 

vis! sig, at Bestandene af Aalekvab-
ber inde i de grunde, danske Fjorde 

regelmæssigt har et ringere Antal 
Hvirvler, Pi gstraaler og Pigmeniptet-

ter end Bestandene udenfor Fjordene. 

Men hvad det er for en Faktor, der 

har denne Virkning, og hvorleaes 
den virker, ved man ikke noget 

om. Maaske kan Spørgsmaalet løses 
ad Naturvidenskabens sædvanlige, 

klassiske Veje, nemlig Forsøgets, 

— I tidligere Tider blev der mange 

Steder her i Europa drevet Kultur 
af Weyinouthsfyrren, der egentlig 

hører hjemme i Nordamerika. Men 
i 1860'erne er disse saa værdifulde 

Fyrretræer, bleven angrebne af den 
saakaldte Blærerust, en Svampeart, 

der efter 10-30 Aars Forløb ,ofte 

gør det læn af med Træerne. Dyrk-
ningen kan derfor ikke lønne sig 

mere og er de fleste Steder bleven 
opgivet. 

Det laa nær at antage, al denne 

ødelæggende Rustsvamp var tørt til 

Europa med Weymouths-Fyrren fra 
dennes eget Fædreland. De seneste 

Aars Undersøgelser har imidlertid, 

efter hvad Professor Kelpie Ravn 

oplyser i ,,Fra Naturens Værksted', 

vist, at netop lige det Omvendte er 

Tilfældet 	Blærerusten hører hjem- 

me i Sibirien, Rusland og Alperne 
og er derfra kommen over paa Wey-

mouths-Fyrretræerne her i Europa, 

medens de amerikanske Træer op-

rindelig helt var skaanet for den. 

Men i 1909 opdagede ulan i Ame-

rika Blærerust paa talrige F.xernpla-

rer at unge Weymouths-Fyrreplami-
ter. Der existerer det besynderlige 

Forhold, at de store amerikanske 
Plantager fik deres Nyplanter her 

fra Europa, bl, A. fra Holsten. Eu-

ropæerne kunde nemlig levere Plan-
terne billigere end Amerikanerne 

selv, og en stigende Planteimport 

til Amerika var Følgen heraf. 11909 
blev der til Amerika indført 10 Mil-

lioner Naaletræsplanter, fortrinsvis 
Weymoutlis-Fyr. 

Da der i Amerika opstod Fare 
for, at de opvoxende kostbare Plan-

lager kunde blive udsalte for lig-
nende Hærgninger al Blærerusten 
SOM i Europa, blev snart al Import 
al Weyruouth-Fyrreplanter standset, 
og i de forskellige Stater blev der 

nedsat Kommissioner, som skulde 
holde Kontrol med Plantagerne og 
træffe Foranstaltninger til Sygdom-

mens Bekæmpelse. Amerikanerne er 
energiske Folk, ogsaa paa Ormen-
der som disse, og de nævnte Kom. 
missioner har under Landbrugsmini-

steriets Overledelse med stor Kraft 
arbejdet pas deri foreliggende Op-
gave. 

Blæreruslens Over førelse til Ame-
rika er et interessant Exempel paa 

en Plantearts Udbredelse. Medens 
Weymouths-Fyrren er gaget Ira Vest 

til øst, er Svampen gaget den mod-
satte Vej fra Øst til Vest. Vil man, 
kan man i der Indtrufne se en Slags 

Gengældelse. Det er bekendt, '5%3'1 

de europæiske Vinmarker 11.1 lidt 

under den amerikanske Vinlus' 
Vinstokskinnuels Hærgninger og li-

geledes de europæiske'Stikkelshrer-

sorter SOM Følge af Angreb af den 

amerikanske 	_Stikkelsbærdræber", 

der der ovre er ganske godartet, 

men her i Europa optræder som en 
stræng Herre. Desværre har vi her 

i vor Verdensdel manglet Midler — 
manske ogsaa Kraft — til al gna 
lige sne strrengt Item overfor de 

nævnte Snyltere, som Amerikanerne 
har gjort overfor Blærerusten. For-
holdene har desuden oasen ligget 

anderledes i de førstnævnte Tilfælde 

end. i de sidstnævnte. 

Hjemme igen. 

Da Verden svøbtes i Skumringsskær, 
sov Vinden ind I de store Trær. 
Den slumrer tyst i sit Biadebo 
— en Sang der nynned 

sig selv til Ro. 
Nu skvulper Bølger 

blandt Strandens Sten,  • 
nu tændes Stjærnerne, an for en -
M11 Blod, som suste 

og skjalv og sang 
— sen korn du alter til Ro engang. 

Til Ro — som Stjærnernes 
lyse Hær, 

der brænder over de sorte Trær, 
til Ro — soul Klippernes 

Blomsterkravl, 
som Moms smea Blomster 	- 

ved Hjemmels Gavl. 

I Kuben sover den sorte Bi; 
og Husets Ruder er lukket i. 
Nu ligger Haven her, tyst, forladt, 
med Blomsters lønlige Duft af Nat. 

Jeg kom som Vinden, - 
jeg far og fOr. 

Her er det Hjem, 
hvor mit Hjærte bor. 

Jeg beder blot om at hvile her 
en ensom Nal blandt de sorte Trær. 

En Søvn som Vindenes korte Hvil, 
naar de er trætte af Mil paa Mit -
en Sommernat vil jeg slumre sødt 
i Nyn] at det, jeg har troet dødt 

For her er Jorden, jeg længtes inod• 
den Muld, der næred min spæde Rod 
og Mors srnaa Blomster 

og Strandens Siv — 
lever alting sit stille Liv. 

Her nynner Suset igen, igen 
om gyldne Timer, 

der længst fOr hen, 
og hvad der skele engang, 

det sker — -- 
Aa Hjærte, Hjærte 

hvad vil du mer — - 

Chr. Sleb Jørgensen. 

Den hvide Hest 

Mr, I n k skriver i ,Dg. Nyh." 

Mangelunde Ting kan beskæftige 
Menneskers Hjerne, og der kan fra 

Dag til Dag dukke de kuriøseste 

Emner op, der, hvor smaa de end 
er, af en eller anden Grund har 

Evne til en Tid at fængsle Interes-

sen. 
SØM el Indlæg i en lille Sag, der 

i de sidste Maaneder har været me-

gen Tale om herhjemme, fremkom-

mer følgende Brev: 

Mr. Ink. 
" I Anledning af de fremkomne Be-

retninger i Bladene om, at Kongen 
ved Sønderjyllands Genforening, 
som et særligt festligt Moment i 
Indtoget, skal ride over Kongeaaen 
paa en hvid Hest, tillader jeg mig 
at søge Reds Oplysning om, hvor-
Ira dette ined den hvide Hest 
slemmer. 

Af Beretningerne fremgear det, at 
den kgl. Staldetat beklagelig nok 
ingen passende hvid Hest ejer, og 
brave Mennesker, heade fra Ind- og 
Udland, saaledes en Cirkusdame i 
Sverrig, der ejer et saadant Kleno-
die, har derfor tilbudt Udlaan — 
eventuelt Køb — al en sandal, til 

'Brug ved denne festlige Lejlighed. 
Jeg spørger nu: 

Hvorfoi skal Hesten ahaolut være 
hvid,  hvortur kan Majestæten ikke 
lige saa kodl ride paa en s o 
brun, ja selv en rød Gwrger, naar 
han passerer Kongeasen? 

Jeg fristes ril at tro, at Historien 
om ilt!) hvide Hest — der lyder 
ret earvharnlig med et Stænk al 
Komik over sig, mulig skriver sig 
fra en eller anden Folkevise eller 
et Sagn fra henfarne T der — en 
Spaakone el. lign. — er det Tilfæl- 
det? 	 A. 

Først man jee svare, el jeg for-
gæves har søgt Oplysning om, hvem 
der i delte Tilfælde har bragt For-
slaget frem, rier) dernæst, al selve 

Tanken har sin Rod I urgamle Fo-
restillinger. 

Det er en bekendt Sag, at der 
bilede mellem Mennesker og Dyr 
kan fremtræde hvidiedie Eksempla-

rer, og naar man kender Fortidstolks 

Tankegang, ferstaas det let, at sari- 

danne sjteldentforekom niende, aparte 
Væsener maa have været Genstand 

for særlig Opmærksomhed. 

Albinoerne blandt Menneskene har 
vist nærmest været betragtet som 

Stakler, fordi de ofte er belastet 
med forskellige Svagheder, men hvad 
særligt Husdyrene angaar, er noget 
hell andet Tilfældet. 

Fra ældgammel Tid har hvide 
Dyr været viet til Guderne; del 

gjaldt ikke alene Albinoer, men og-
sen normale Dyr, blot de bar „Uskyl-

dens' og Uberørtheden•s Farve. 
Hvide Okser Irak Gudebillederne 
og hvide HesteVesteltritterues Vogne, 
hvide Duer lordredes i Templerne, 

og Opdagelsen at en hvid Elefant 
vakte i Indien en lignende Furore 

som Apis i Ægypten. 
EI af de første Folk, der overho-

vedet tæmmede og anvendte Hesten], 

var Perserne, og hos Herodot hører 
man da ogsaa, at Kong Xeixes blev 
trukket al et stort Spand hvide He-

ste. Af del ædleste Dyr i delte Folks 

Øjne, var de hvidtradle Eksemplarer 
nalurligVis del allarreelleste. 

Passionen vandt vel pas de Tider 

Indpas hos Grækerne, hvor hvide 
Spand var megat yndede ved Væd- 

dekørsler, og senere ska; det altid 
være snehvide Dyr, der !tækker deri 

romerske Triumfators funklende Me-

talvogn. 

De germanske Folk elskede He-
sten ligesom deres Frænder Perserne; 
da Angelsachserne oversvømmede 

BrItannien, lader Traditionen deres 
Førere hedde „fiengisi" og „Horse' 
— let gennemskuelige Navne — og 

part Høvdingeliaritielue stallede deri 
hvide Hest. Deres Elle komurere, 

Nutidens Englændere, har ikke de-
res Hippomani fra ingen. 

Med Renæssancen holder den 

spanske Andalusier sit Sejrslog i 

Europas Hære, og de netop da op- 

duldrende Stutterier. Men den an-

vendtes væsentligst til Militærbrug 

og „Kaprioler", ,Ballotader" og al 

dens Slags Kunstridning. Ved Si-
den herd hævdede Albinoen sig 

som Paradehest ved store Lejlighe-
der. 

Nu var den hvide Hest ikke mere 

Genstand for religiøs Tilbedelse, 
mer: man havde øje for dens æste-

tiske Værdi ; det hvide Haardnekke 
minien nied det purpurrøde Dæk-

ken og funklende øvrige Rideudstyr. 

Og dybt i Mængdens Sind holdt 
sig en — næsten religiøs — Tradi-
tion om, at en rigtig Fyrste havde 
at vise sig netop paa' en hvid Hest, 

naar han blev kronet eller holdt 

Sejrsindtog i Byer og Lande. 
Del er kendt nok, det Sagn, al 

_Daintialks Rige skal dø", naar Ty-
sken vander sin Hest i Viborg Sø. 

Men der er (jeg har desværre ikke 
hørt nærmere derom) en anden Be-
retning, stammende fra Sianderjyl-
land, om, at Danmarks Konge skal 
komme tilbage pas en hvid Hest. 

Blandt andel udtaltes dette for el 
halvt Aarhundrede siden af den be-
kendte synske Kvinde i Aabenraa. 
Herfra altsaa Tanken. 

Om den realiseres, staar endnu 
hen. Det afhænger al Kong Chri-
stian, om han ønsker det, thi Stald-

Etaten har ikke færre end 6-7 'Til-
bud I perikon] lurende Fald. 

Albinoliesien er meget sjælden, 
Frederik den Syvende indforskrev 
til Frederiksborg-Stutterier to be-

rømte Arabere, Hingsten „Hother' 
og Hoppen ,Sabine', efter hvilke 
en Mængde gode ,blodige' Dyr 

stammer. Men — en Albino laer, 
kend Dyr det søn end gælder -

kun undtagelsesvis hvidt Alkom. 
De fleste hvide Heste, man ser, 

er aldrende Dyr, der begyndte som 
mørke, blev Skimler i fireaars Alde-
ren og falmede helt som otte—ni-
aarige, 

løvrigt har Indsenderen ganske 

Ret i, at det er en fuldstændig lige-

gyldig Ting, hvilken Farve Indtogs-
hesten eventuelt viser sig med. Det 

er større Momenter, Sindene beskæf-
tiger sig med den Dag, den danske 
Konge rider ind i Sønderjylland, 

Gudsljellesler o Morler, 
Søndag den 14, Marts. 

St. Ols Kirke Kl. 10, Skrm, 91/1. 
Allinge Kirke KI. 2. 
Mandag Ungdomsafdelingen. 

Tirsdag K. F. U. K. 
Onsdag Samfundsmøde. 

Torsdag K. F. U. M. 

Fasteprædiken i Ols K. Kl. 7 

Sølvbryllup. 
Onsdag den 17. ds. kan Jørgen  

Cli ristia nsen og Hustru, Dam-

men, Olsker, fejre deres Sølvbryl-
lup. 

En ny Kæmpediamant. 
En Kaplain Lucas har bragt en 

ny Kæmpediamant til London. Han 
arbejdede semitten med en Kamme-
rat i Nærheden af Kimberley paa 
at finde Diamanter. I 7 Maaneder 
sled de to Kammerater i del uden 
al opmini noget Resultat, da en Dag 
en at hans Kafferdrenge viste deur 
en Diamant, han havde fundet. Ste-
nen var ravgul og vejede 1701/4 
Karut. Dens Værdi er anslaget  til 
30,000 Pund Sterling (over en VI  
Mill. Kr.). 

Der gear intet til Spilde. 
Husfaderen: Ledningen maa være 
utæt, saa der gear jo en Mængde 
Gas IH Spilde paa den Maade I 

Gasmanden: Til Spilde, siger Del 
Der gaar ikke noget til Spildet De 
vil linde det hele paa Regningen, 
naar den kommer I 

Aa, Gudskelov! 

Manden (der overraskes al en Tyv 
og Voldsmand, da han sent om Af-
tenen vender hjem); Aa, sikken el 
Heldl Jeg blev straks saa bange-
jeg . froede, det var min Kone I 

En flinK Dreng eller 

,fingre Karl 
kan fna Plads til iste Maj pas 

Bondegaard i Ro. 

En Pige 
fri for Malkning, kan straks eller • 
til 1. Maj Ina Plads hos Lund, 
Pellegaard, Telefon Rutsker 65. 

Min Ungdoms Maane. 

Min Ungdoms Manne 
naar bag fjerne Banker, 

der laber sig I Hindens 
blege Bitumen. 

Sært, virkelighedsfjernt 
gier mine Tanker 

mod unge Nætter - 
Drømmene og Marinen. 

Nu staar den over 
hine Egnes Kyste. 

Og stum og skan 
den fylder med sin Gaade 

en ensom lille Piges spæde Bryster, 
og glimter skønt 

Fimets gyldne Fraarie. 

Aa, aner Du, al jeg hatten drømmer 
min Ungdoms fjerne, 

rnaanelyae Drømme, 
mens Magnet] fjernt 

I Himmelhavel svømmer 
og kaster Sølvstrejf 

:over Havets Strømme —? 

Jeg elskerAftenskyggernes Forvitrer, 
naar Maanens Lys 

det tavse Mørke dræber. 
Og mærker du 

imod din Mund en Sitren, 
— Drøm det er mg, 

der kyser dine Læber. 

Drøm, det er mig, 
der stryger mine Hænder 

blidt, varsomt 
over Flaarets gyldne Traade 

— og Drøm, den Elskov, 
du endnu ej kender, 

er Løsningen paa Maanens 
gyldne Gaade. 

Chr. Stub krgrrisen 

En Andenkarl 
kan las Plads til Iste Maj hos 

Jensen, Lterkegaard. 

Tabt. 
En Pengebog er tabt fra Mølle-

gaard til Rø St. Finderen bedes 
aflevere den paa Rø St. eller paa 

Medlegaard. 

Allillge Biograf. 
Søndag den 14. ds. Kl. 7i/ 2 . 

3m/114110[1ns hd, 
Stor spændende Romantilin 16 Akt, 

Denne Film er overalt rosende 
omtalt, hvor den'er spillet. 

Paa Grund af Filmens Længde 
bliver der kun I Forestilling. 

Sædvanlige Billetpriser. 

Roer er til Salg 
paa Munkegaard pr. Allinge 

Mink dige 
søges snarest til Hotel Stam-
mershalde. 

Endvidere til Isle eller 15. Maj 
en Stuepige, III 1. Juni en 
KøRiterapige. Ekstra høj Løn. 
Ring Allinge 121. 

•••••11~111111~11 



Lr Parli line engs 	Kiss 
Bisquit erbjenikominet, og da Va-
rerne er Indkøbte let Kursstigningen, 
kan disse sælges til forholdsvis bil-
lige Priser. 

Endvidere har jeg stort Udvalg i 
danske Kiks og Bisquit 

billigste Dagspriser. 

a 1. CL Z. M,11.. 
Telefon 12. 

MarKfrø..o Markfrø. -viks og Sisquit 

Tagtjære og Tjærekoste 

..____, 
B RAND- OG LIVSFORSIKRINGS- 

QVEA _ 	AKTIESELSKABET 	..—) 
HOVEDKONTOR: BREDGADE 28 

(Odd-Fellowpalreets søndre Pavillon) 

tegner alle Kombinationer af Livsforsikring til billige Præmier 

ved Henvendelse til Selskabets Agentur for l'Iciriiolni 

TIL 60 V. J. Claussen, Sandvig. Til. 60 

Prima 

Grønne Ærter 
Fine, mellemline, grove 

i hele,balve og kvart kg Danser til 
betydelig nedsalte Priser. 

J. B. Larsen. 
Telefon 12. 

2 Piger 
kan faa Plads, en straks og en til 
Maj, samt en 14-16 Fers Dreng. 

Vedbvgaard. 
Telefon Ruls 35 

Overretssagfører 

Sajesen Nofoed, Rønne  
St. 31t)rtetstmade 17. 

Inkassation, Dokumentskrivning m. m. 
Træffes i Hasle Onsdag Formd. 

Ægte amerikanske 

ffirannagryn 
er ilemkornmen og anbefales til 
billig Pris. 

J. B. Larsen. 

En Pige, 
kan faa Plads ril Iste Maj hos 

Chr. Stenberg, Tein. 

Forlang hos Deres Handlende 

Viggo Glistrups 
KAFFE. 

Specialitet: 
Ægte Java kaffe. 

En flink Pige 
fri tor Malkning og Roelugning -
søges til Iste Maj paa 

Store Myregaard. 

fingre Xarl 
som vil passe Kreaturer og deltage 
I Malkning, kan Ina Plads til Isle 
Maj paa 

Hullegaard i Ro, 

Bagerlærling. 
En rask Dreng antages i Lære 

pair gode Betingelser hus 

Bager M. Christensen, 
Tein. 

gulv-oeakfernis, 
Hurtigtørrende og glansfuld, af den 
bekendte gode Kvalitel, anbefales. 

J. B. Larsen. 

En pæn Pige 
til Hjælp i Huset og ved Madlav-
ning — søges til Maj paa 

Peeregaard pr. Tein. 
Telefon Allinge 59 

anbefales til billigste Priser fra 

Allinge kolonial- og Produktforretning. 

Xvorfor køber alle ,herrer 
deres gegnfrakker hos os? 

.ordl vi fiar det største Lager, 
de fredste 5Cvaliteter 
og de 6illigste riser! 

giorbiatibete4) 

noitibiter, Stalhinbuer, 

911iirgr»1er og 9tiftc, 'itiruire ost fficitchrire 
til meget billige 43rifer 

Qutouint & $roDurtforretnitig 

$rima ZnApøø, frionritt «ment, 
prima t;radier, Vautetti4 bumlet• 

nit tit bifligfte Zag 'urid f)(1' 

Witinge 	& $rohnftforretuing 

Eneforhandler.  
for Trifolium 

Bestillinger bedesti venligst snarest indsendt. 

?Muge S- (oilial. og 'Vrob iWorretning. 
.11M■■•••■• 

Boreholms etara- & lantsses 
,.....-@,---, Aflaling i Allinge 6 ---)---- 

B:ontorGid: 10-12 og 2-4.. 
Modtager Indskud paa 91E11. SparekassevIlkaar til en Rente 

al 4 pCt. p.a., part Folio til 2 pCi. p a. 

INNH•■■Iw■•■■••.I•O•■•■••=M■Nl=' 

Urte= og J,3lkmsterfre 
faas hos 

S1010111(11,- fi 43reuftforretilitig. 

Xaveredskaber 
,2,torfte Ilboalfi og billigfte 	1)04 

%Hinge Slolould & $rottitWorretn hig 

131N. 111/de 
fabrikeret af 80 pCt, islandsk 
og 20 pCt. dansk Uld, og som 
Følge deraf meget stærkt og 
varmt, er hjemkommet. Egner 
sig fortrinlig til Benklæder for 
Fiskere og Landmænd. 

Et Par Benklæder koster Kr. 
78,75. 

Nordludels hodelshos, 
74-76-aars dreng, 

søges straks eller senere. Høj Løn. 
Billet mrkt. ,Tro" bedeS indlagt 

snarest paa Bladets Komor. 

Xrlidder sild. 
Et lille Parti Kryddersild i t rs ng 
Tdr. af egen Nedlægning udsæl-

ges III 8.50 og 12 Kr. med tre Fu-
stage, Anbefales som Anschinvis. 

a. 21. £ciz-NCn, 
En 5 Maaneders 

Kviekalv 
efter gode Forældre er til Salg hos 

Otto Lund, Gl. Dam, 
Rutsker. 

En flink Pige 
til indvendig Gerning søges hl Iste 
Maj pari lijsliergaard I Ro. 

Fri for Malkning og Markarbejde. 

Marmelade. 
Prima 

Hindbuer, Jordbær, Sollaer, 
Orange-Marmelade anbelale til bil-
ligste Pris. 

Et lille Parti blandet Frugliner-
melede udsælges til 50 øre halvkg. 

J. B. Larsen. 

Barnepige. 
En nylig konfirmeret eller stor 

Skolepige, som kan ligge hientme,.. 
kan fa* Plads straks hos 

A. hykl, Kersijeriti. 

RØ. 
Tirsdag den 16 Marts, Eftm. Kl.' 

71f, bliver der Møde for ,„1315* 
Kors" i Forsamlingshuset. 

Anker Larsen taler. 
Der vil blive festlig Sammenkomst. 

Alle er hjertelig velkomne. 

åpisedue 
i Egerne, hestasende al t engelsk, 
Buttet, I Anretterbord, 6 Stole, 1 
Spisebord samt t brugt nedderrett.i.  
malet Buffet med Skab i  Opsattes. 
og et brugt stort rundt Egetrresbord: 
er billig til Salg. 

En Cykle 
og et Par Støvler Nr. 4:3 er til Salg  

Emil Krak. 
Olsker pr. Allinge. 

Illak hodeu-Karl 
kun faa Plads til Isle Maj pas 

Lille KrasbavegarArå,  
Klemens1,.er.  

Runkelroer 

er 

 
GeorgJcihanssn. Rø. 

Ell flid ynin 
som vil passe. Kreaturer, kan hm 
Plads til lite Maj paa 

Dyeddalegaard i Re.  

Er, yngre Pige 
kan til !sic Maj faa Plads paa 

Dynddalegaard i Ri. 

Runkelroer 
er til Salg paa Lyngholt. 

11;11  ~1  

7lolonial=
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anbefaler 

e-agoinet 
5:,)allregrpii. P'artoffetinet. fiannagron. 

'C'entittegrIpt. .8t)ggroit. .Blommer. 
ofiner og ?tbritofer. 

?lit i prima urer og tit billige 13rifer. 

2111incw 
ScPro(5urtiotretniii 

~-~ 1";41 

frit 	have4=.; 
3oniiitMfrofager. onattraa. 13(Illiternfler. 

S'orwgafter. 63tutenj-ober. ,1)Zel«,fefoDer. 
abye og '21anDfc0 tit Ciulmtitillq. 

930millMfrofoger, ""ol)affrug og 9)Zaje, 
alt i iivbr Maar 'Varer til brutal« taaeartirr bas 

(.3,1[1finge ,Sitofoniof- L5; '''rotififforrelitin(3. 

9roduktforretning 

Møbler. 
Forskellige Sæt Sovekam-

mermøbler, Klædeska-
be, Kommoder, Spise-
borde, Tobaksborde og 
forskellige andre Møbler er paa La-
ger og sælges til rimelige Priser. 

Snedker Jobs, Pihl, Rø. 
Telefon 55. 

En ung, flink Pige 
ill indvimlig Gerning Friges til Iste 
Maj. 	

Isenkræmmc r Kofod. 
Telefon Hasle 17. 



Nordlandets Handelshus. 

Fineste dansk Fabrikat 
i Y8 Kg Pakker. k 	 

Bestil Deres Tryksager i 
Regninger, Meddelelser. Fragtbreve, Brevpap ir. Konvolutter 

Svenske pløjede tørre 

fine Panelbrædder 
Toms og 3/, Toms - alle Længder fra 6-22 Fod. 

Ligeledes særdeles tørre og fine pløjede og høvlede 1114" x 5" og  j.. 6. 

omtrent helt kvisilri Granbreetider, som er niel';et eguyde til Luft, 
Gulve og lign. - Der er mange af de lange Længder. Disr,,e sælges pr.  
løbende Fod og med stor Rabat pr. kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Xallelqst, :411inge 
2tdsælges paa grund af .Rydning af de 
ældre Yruglirmstykker en ,gel .7t '6le- og 
.iceretræer til halv .'ris og derunder. 

fanlæg af Naver 
*Tegning og overslag udferes. 

*Telefon Sandvig 6. 

Vi har store Oplag af udmærkede 

gode 21dsfiuds6rcedder 
i alle Længder. Meget rimelige Prisar og stor Rabat 
pr. kontant. 

Vi har friskbrændt Portland Cement, 
Vægpap i smaa og store Ruller, 
Gibsrorvæv. Bedste Tagpap i 

og sælger til laveste Dagspris. 

Nordlandets Handelshus. 

Superfosfat og Kaligodning 
udleveres i disse Dage. 

Ægte Chili=Salpeter 
pr. Sejler om Cirka 14 Dage. 

Norges-Salpeter er udsolgt. Nørresundby Gødnings-
kalk kommer 

9iordlandets gfandelsfius. 

Erindringsliste. 
roldkanuet 8- 12 Form, 2-5 Efterm. 
Kæmnerkontoret 10-11 oe 2-4 
Borgmesterkontoret 2--1 Firm. 
l.aane- 	Diskontobanken 2- 1 Frim. 
Sparekassen 10 -12 oz 2 4 
Brandrh,ektorer. do. 
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12. 2-1 
Dampskibseapeditionen. aaben ved Ski- 

h enes Anr.onist og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm „ Mandag og 
Torsdag Form. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-5. • 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 

Søndag 9-1.1. 
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Aften. 

Søndag 9-lo. 
Statsanstalten for Livsforsikring red Chr, 

Olsen, Altissen. Kontortid 1-4 Em 
Folkebogsamlingen paa Randhuset 

Fredag 7-8, 
Jernhnnest. er natten 'rir Geds 8-12. 2-7 
Hirerpekassen • Frnmd. Bagerm P Holm 

Kasserer H. P. Kofod . Kontortid liver 
Fredag fra 5-7 

Ordet er frit ! 
Vi gør vore mange Læsere i liy og 

paa Land opmærksom paa, at enhver kan 
las optaget Artikler og Indlæg om Emner 
af ;linien Interesse i „Nord-Boriihnlms 
Ugeblad«. 

Betingelsen er kun. at det skrevne er 
holdt i cu summelig Form og indenlor 
rimelige Gramser, samt at Indsendere-- til 
Underretning for Redaktionen -- opgiver 
Navn tf g Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om sad-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter 

Delte gælder haute Byen og Landet, 
og det er en Selvfølge, al Redaktionen 
altid vil iagttage deri strftrigesh.- 1),skte-
tion med Hensyn til sine Kilder .  

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 

Søgnedage. 
Remuse—Sandvig 

Fia Rørroe 	 829 	630 
- Nyker 	 813 6.5.-1 
- Klemensker 	;8)3 713 

- Rø 	 923 711 
- Tein 	 941 	7.51 
- Allinge 	 1154 
- Sandvig 	10- 8111 

Fra Sandvig 
- Alljnge 
• Tein 
- Re 
- Klemensker 

Nyker 
- Rønne 

Søn- og Helligdage. 
Ramte-sno via 

Fra Rønne 	845 	I2.15 
Nyker 	904 12.1 
Klemensker 921 	DI 
Rø 	 939 	129 
Tein 	954 	114 
Allinge 	1001 	154 
Sandvig 	1010 	2 

Knud vig—nonne 
Fra Sandvig 
	

1010 230 

- Tein 
	 1018 238 - Allinge 	

1058 248 
	703 

1 111 304 • Rø 
1 133 323 - Klemensker 
1 145 335 - Nyker 	
1 205 355 - Rønne 

Tapeter! 
- For at skaffe Plads til de nye 

Tapeter, sælges Restlaget for sidste 

Aar til betydelig nedsatte Priser. 

Charles Svendsen, Hasle. 
Telefon 66. 

En Dreng 
15-18 Aar, kan faa Plads til Isle 
Maj paa 

Kaggaard i Rutelier. 
Telefon Rutsker 62. 

Ligkister og Møbler. 
anbefales, 

Klemensker Soodkeriorrelpillg 
Telf. Kl. n 13. 	L. Pihl. 

Udebliver Bladet 
heder vi Læserne henvende sig paa 
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt 
blive rettet, 1 modsat Fald maa De 
henvende Dein 111 Bladets Kontor, 
og vi skal da sørge fur, at De faer 
det tilsendt. 

De averterende 
anmodes mus at indlevere deres An-
noncer inden Torsdag. Smag Aver-
tissementer kunne dog som Regel 
medtages indtil Torsdag Middag. 

Bestil Deres foraarsloi i 
Vi har det storste 	valg at engelske Klædevarer til 

rimelige Prker. Klædninger :yes et:er Maal 
1731 fan Dage, 

Nordbindets Handelshus. 

R: kantede Morsø Ovne 
er lige gode for Kul.  K.o'.1cs. Tør v og Brænd e. 

Vi ha 	1 forskellige 
Ovne pat. Lager, som 

sælges til gammel Pris, 

det vil sige, at Støbe-

riet senere har forhøjet 

Priserne rned 2 (lange 

12' pCt. 

Alle Slags Ror, Muffer, 

ildfast Sten og Ler. 

Nordlandets Handelshus. 
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Poro liolms Marprioeirik å 
'VEGETABIL 

/VI ARG A RINE 
er anerkendt som den bedste. 

Faas hos alle Handlende. 
•.■  	  
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t meget ftort sVarti anierifanff 

1.tetiejb5tIII er 41eintommet. 
;fiffer, ffieuthrur og thertnrWlieutleher. 

n betitle $are er tobt for en. 6 11 acute,- 
ber fiben til betnbelig Imre 	mb ben nu: 
»cereube, --fer »i os irtanb til at frelge ben ti( 
en meget rimelig 

91arblanbet k,auliMhu5. 

De allerførste Dage venter vi 

Hvedeklid og Fodermelasse 
i Blandinger -- og for denne har vi en forholdsvis billig Pris. - Vier 

saa god at bestille heraf til Levering nu og i de kommende Maaneder. 

Nordlandets Handelshus. 

, 
r‘ye.5,(>m)iner..5rit"...Ndig. 

in)affraa, RoberbIaitbiuger, 3olittilbSfrotager, 
(831utenfober,ori)nobfaficr, *-itinilbSfromel 

srnaiS. Bidg. 3Iaubfirb. i tallæ. 
3bfiffraa. 	riæt naj . 

Alle nævnte Sorter er gode værdifulde Foderstoffer og Analyse, 
foreligger over disse. 

Nordlandets Handelshus. 

1)

e.YLauritz 911. Xofoed. 
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1111 
1124 
1142 
1205 
1220 
1210 
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610 
851 
94 
922 

450 
509 
520 
54.1 

556 
600 
615 

645 
653 

719' 
738 
73-11 
gro 


