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Gaden 

Jeg har traadt dine Fliser 
i Dage og Aar, 

men ikke et Fodspor 
eller mig staar. 

Jeg er kun een blandt den 
myldrende Flok, 

der slider din Bane 
med Saater og Stok. 

Hvor jeg satte min Fod 
i dit rimhvide Lag 

har tusinde andres 
vel trampet i Dag ! 

og tegner en Vogn i din Asfalt 
et Spor, 

det slettes, som Kelvandet 
• efter at 

Men Lyden, din Lyd, 
har en hidsende Klang, 

den er som et Spil, som et Raah, 
som en Sang, 

den er som en Latter, 
en Hvisken, et Suk, 

den er som en rullende 
Flodbølges Kluk. 

Et Leje du er for den levende Flod, 
der glider sit Maal 

og sin Skæbne imod. 
Jeg selv er en Boble; 

naar jeg brister og dør, 
vil Floden fast glide 

saa rolig som før. - 

Jeg har lyttet til Gadens 
forvirrede Støj, 

jeg har lyttet til Stemmer, 
der lokked og løj, 

jeg har stirred i øjne, 
der trygled I Nød, 

jeg har mødt den, der falbød 
sin Sjæl for et Brød. 

Men Gaden har ogsaa 
sin Charme, sit Smil. 

Bedst saa jeg det midt i 
den lyse April, 

naar Solskinnet tværs over 
Gaden slog Bro, 

da var det, som elle mod 
Foraaret lo. 

Ole Olsen. 

Nervesygdomme 
og deres Behandling. 

—o— 
Hvor kort en Kur 

Ja, prøv bare, hvad een Uge 

ken udrette ! — Mange, mange 

som har vanskeligt ved at klore sig 

I det daglige og derfor mener, del 

vil tage lang Tid for dem at blive 

raske, vil blive glædeligt overra-

skede efter blot een Uges Hvile. 

— Men Folk torsraar Ikke at hvi-

le, og de lærer det heller ikke til 

Gavns paa Anstalter og Sygehuse. 
For der skal Ro til !  

Hjemmekur for nervøse. 

Legemet skal hvile. Det er der-

for nødvendigt et ligge Døgnet 

igennem i Sengen, skønt det i de 

lærate Par Dage maaske vil bekom-

me Patienten 51181e(ILSS, at denne 
selv tror, det er fejl at ligge. 

Og saa ikke dusse idelige Spørgs-

maal fra de raske om, hvordan 

det grim ! Spørg slet ikke derom i 

en hel Uge ! Smil )(muligt — ikke 

spottende — til den hvilende og  

lad være med al Snak. Bring 3 

Gange daglig rigeligt af Mad ind 

til Patienten og Ind den staa der-

inde til næste Gang; det er nem-

lig godt at spise lidt for hver 2- 

3 Timer, naar man lieden ligger. 

Det er at uvurderlig Betydning, at 

de raske, som bringer Maden, over- 

holder bestemte Klokkeslel, som 

forud maa aftales. Det virker bero- 

ligende paa den hvilende, medens 

Venten i del uvisse ødelægger den 

Tid, der kunne soves i. — Sørg 

sari for, at Cer er Ro, saa Sløj af 

Bern og Arbejde ikke generer. Pa-

tienten hør bege ene i Værelser, 

luven der skal være frisk Luft Nat 
og Dag. 

Og først og sidst, tillad ingen 

besøgende at faa Adgang til den 

hvilende I Del kan og skal lade 

sig gøre en kort Tid. Thi slige 

Besøg ødelægger om Dagen, hvad 

en rolig Nat har bygger op. 

Sygeplejersker hør heller ikke 

komme. Der er ikke Spor at Brug 

for Behandling. Ogsaa Lægebesøg 

maa undgaas. Lægerne ved, det er 

Ro og Hvile, der skal til, og deres 

Besøg er os el Ledige, blot de I 

Forsejen har tilraadet Hvile og — 

hvis Patienten ikke kan sove for- 

uden — ordineret et Sovemiddel, 

som maa tages saa og saa ofte. 

— Men det vil ellers vise sig, at 

Ro og Hvile alene skafter Patien-

ten Søvn uden kunstige Midler. 

Tanker, der arbejder rastløst, 

samt Bekymringer og legemlig 

Uro lægger sig lidt efter lidt til 

Hvile, og Patienten farter Haah ! 

Men for at dette kan 11283, skaf 

de raske være stille, og de skal 

tie med alle deres Meninger og 

se at komme bort fra den Vildfa-

relse, at de forstaar sig paa, hvor- 

dan den syge skal have del, om 

de end — for de nervøses Ved-

kommenende — forsiaar sig lige 

saa godt paa det som Sygeplejer- 

sker. Thi vi maa heller ikke for-

lange for meget af Sygeplejersker ! 

Disse er udmærkede ved alminde-

lige Sygdomme, men hvad Nervø-

sitet angaar, ejer de, som alle an-

dre raske Mennesker, kun Menin-

ger, ikke personlig Erfaring. 

Mas en Ægtefælle Ikke under 

Hjenikuteri se Ægtemagen og Bør-

nene? 

Jo, det var Synd andel! — hvis 

Kulen kan holdes i eger Hjem. 

Thi de, rier bliver enige OM at 
prøve denne Kur, elsker hinanden, 

og lad saa Mand og Børn følges 

ad _ind til Mor', helst lige før 

Middagsmaden skal bringes Ind. 

Men kun eet Besøg dagligt og 

paa højst fem Minutter I — Pa tien-

ten nina se glad ud, selv om Frygt 

endnu sidder i Sindet, og ikke  om-
tale sine Dearligheder, for disse 

svinder nok. 

Fra de raskes Side hør ingen 

Klager over noget i Hjemmet lyde. 

Børn følger, ivrige og glade, de 

voksnes Eksempel og !manier godt 

at hjælpe fil, naar der siges: ;Vi  

skal være gode ved Mor (eller 

Fat) l" 

Bliv enige om, al Besøget ikke 

overskider de fest Minutter. Træk-

kes det ud i et Kvarter, kan det 

skade, skønt Patienten maaske ikke 

mærker del i øjeblikket — af Man-

gel paa Erfaring! — Og ler Bør-

nene at slutte med at sige : ,,Sov 

godt, Mor, vi skal nok være stille 1 " 

Patienten maa ilde læse og ikke 

røre Haandarhejde i den Uge, her 

er Tale om. Bare ligge stille med 

Er det Fantasi, dette Billede, 

eller er det hentet fra det virkelige 

Liv ? Desværre er det sidste Til-

fældet, skønt man skulde ikke tro, 

at der kan være nogen sportslig 

Tilfredsstillelse i at jage Skovens 

kongelige Dyr, Kronhjorten, sna-

ledes som Billedet iviser. Det er 

ingen lige Kamp, den er kommen 

i her, hvor Modstanderne er to 

unge Jægere paa fyrige Heste -

ledsaget af et stort Koppel fyrige 

Hunde. Man forstaar hvilken Jagt 

inde i Skoven, der er gaaet forud 

for dette sidste D,dsjag, og titan 

mindes Chr. Winthers „Himlens 

Flugt": 

Uden Rast, uden Hvile 
toer Skovens Drot nisted 

over grønklædte Bakker, 
i dybe Dale ned ; 

højt stønnede dens Bryst, 
den aitred -- og med el 

udstødte den fra Lungen 
et Brøl ses vredt og vildt. 

Og i det fælt uhyggelige, 
det dumpe, hæse Skrig 

en Dødsangst baeved - 
en Kval — usigelig. 

Og efter et vildt Løb er Hjorten 
kommen ned til Vandet, men der 
standser den ikke.  

lukkede øjne. 

Ete saadau Kur er ikke kedelig 

for den, der trænger til den, men 

bæl forlænges, hvis den syge selv 

mærker, del er godt. 

Mange vil blive ked af at blive 

i Sengen eller enduu færre Dages 

Forløb. Det er el godt Tegn. Og 

sea kan man ganske rolig Bina 

lidt op og med Fornuft prøve sig 

frem. Men de første to—tre Dage 

af Kuren skal man trolde ud i 

Sengen! Skal! — uden at tvin- 

Brat Bølgerne blev vakte, 
højt om dens Lænder slog 
det blanke Vand, den ssømmed, 
den prusted og jog 
af Rede de vilde Ænder, 
som kurrede i Siv . . . 

Men hvad hjælper det den. -

Lige i Hælene har den Hundene, 

der raser ud I Vandet efter den, 

og man forstaar, at Dramaet snart 

vil være slut, Hjorten jaget tilstede 

ude I Vandel. Fra Stranden ser 

de to Jægere til, og det rater dem 

Ikke at Skovens Konge bleler i 

Dødsangst. De føler det som en 

storartet Bedrift, en stolt Jsegerdaad, 

at de ved Hjælp af en halv Snes 

Hunde har sejret over denne en-
somme, stolte og majestætiske 

Kæmpe. 

Krondyret lever kun paa Nereide 

her hjemme, har vor fremragende 

Zoolog og store Dyreven, den for 

fas Maaneder siden afdøde Dr. H. 

Winge engang sagt. Krondyret 

er i Færd med at blive fortrængt 

fra det Land hvor det tidligere 

har levet I sus stor en Mængde.  

ges af andre end sig selv ; thi 

ellers bliver der snart kun Anstalt-

kurene tilbage. Resultaterne id 

disse er ikke Iffiredsstillende. Lan-

dets Befolkning maa tænke sig 

om og selv lege Sagen i !blend. 

Ellers bliver Ulykken stsere og 

større I 

Den Iranle, som faer Lov al hvi- 

le I Tide, sover ud pna Isa Dage 

og gear fornøjet 111 sin Gerning 

igen. — Gælder des derimod en 

af dem, som her kaldes ,søvnløs', 

men de raske være forberedt paa, 

at efter to—tie Dages Hvile i Ro. 

vil det se Ild, som er det meget 

elendigere med Patienten ! Denne 

ligger da nemlig daltg og fuld-

stændig slap hen I Sovestilling. 

Det ser ynkeligt tid, men der er 

Fremgang. Nervesystemet er faldet 

til Ro. Saavet Patient som Onrgi-

velset bør glæde sig over denne 

Tilstand og ikke paa nogen Man-

de forstyrre den. Den efterfølges 

nf sund Søvn. 

En skønne Dag bliver den hvi- 

lende mere levende, men — kun 

kort ad Gangen! 	Da maa tie 

raske ikke presse pas for at holde 

Livligheden vedlige, thi saa over-

anstrenger Patienten sig, og det 

vil da vedblive at gaa frern og te-

bage. 

Patienten skal ligge saa længe, 

som han eller hun er ved godt 

Haab, er tilbreds og føler, at Sen-

gen giver Hvile. De raske gør vel 

i stadig at tie og se mildt. — Æg-

tefællen kan trygt stole paa, at 

blot et kærligt Bliic og Smil og et 

trofast Haandtryk af ham eiser hen-

de er Lægedom for de trætte og 

søvnløse. 

Tilfreds'? — Ja ! — Ro har nem- 

lig deri Indflydelse, at den gør 

Patienten tilfreds. _Urimeligheden" 

og Vanskeligheden har sin største 

Grund i, at deres Omgivelser i 

deres Uforstand har været højst 

uvillige til at skalte Patienten Ro. 

Man har frygtet for, det skulde 

føre til Forventhed, Forkælelse og 

Fordlingslutelhed. Sea udeblev Søv-

nen og Helbredelsen. -- Det vil 

vise sig, at eger Hvile i Ro bliver 

Patienten atter niere ,,haardfusr". 

Lysten til at stag lidt op og 
prøve Kræfterne kommer af sig selv. 

Overgangen fra Liggekur til Hel-

bredelse kan — for sidstnævnte 

Patients Vedkommende — ikke ske 

brat, og de raske men vedblive at 

betragte ogsaa denne Tid som Kur-

tid, der skal overholdes. En Mas-

ned eller:.' efter Sygdommens Grad. 
Patienten skal føre en udvekslende 

— og dog regelmæssig — Levevis: 

sidde med et let Haandarbejde, 

ligge, spadsere, etter ligge, sidde 

Igen, og — opvarte sig selv, kun 

ikke tusse Middagsmad. 
Forts, 

fjortens Ylugt. 



Prot. liga Borchsenius 
Q - 

Censor ved dit kgl. Teater, P.ot. 

Utro Buret) emu', tykne folleeen 

80 Aar. 

Del er sagt om Borchsenius, at 

dansk Liteiatur, ja i det hele tale, 

nordisk Literatur, ikke kan finde 

nogen varmere Ven end Otto Borch-

senius, Typen paa den literane 

Lergænger, human, frisindet. Ly-

riker, idealist, Kritiker, 

Otto Borchsenius debuterede 

18t;6 med en Oversættelse af Bren-

lanos, hvortil senere kom Værker 

af Ebers og Hammerling. Navnlig 

har han arbejdet tor Udbredelsen 

af Kendskab til svenske Forfattere 

— Snoilski, Fru Edgren, Verner 

Rydberg og Strindberg. Som lite-

rær Medarbejder s ed en Række 

førende Dagblade og betydelige 

Ugeblade har han øvet en ikke 

ringe Indflydelse paa dansk Litera-

tur, ligesom iøvrigt ogsaa gennem 

de Digterstudier og Kritiker han 

bar udsendt i Bogform. — Siden 

1905 har han været Censor ved 
det kgl. Teater. 

Smaa6illeder 
fra del gamle «Roma. 

_0_ 
Foredrag af Lærer H. P. Kofod, 

huldt paa Teknisk Skole. 

Staden paa de syv Høje, deri 
evige Stad dernede i det smilende 

Syd, har m Aarhundreders Løb 

kunnet glæde sig fremfor nogen 

anden Stad paa Jorden over et en 

stærk Strøm af fremmede søgte til 

dens Enemærker. Den religiøse 

Trang drev mange, der ønskede 

at dvæle paa de hellige Steder, 

som Tiberstaden er saa rig paa. 

Hvilken Katolik vil ikke gerne i 

det mindste øen Gang i sit Liv 

besøge Apostelen Peters Grav, og 

hvilket lettroende Medlem af den 

eneste saliggørende Kirke ønsker 

Ikke af ganske Hjerte al være rit 

Stede, naar Paven fra Kirketrappen 

uddeler Velsignelse til de mange 

Tusinder dernede paa Perersplad-
sen. 

Andre drog til Roma for at lære 
ringet, deriblandt var Digtere, Ma-

lere, Haandværkere, Billedhuggere, 

Arkitekter o, s. v., og alle vendte 

berigede tilbage til deres Hjemegn 
og omsatte hver paa sit Oairaade 
del indhøstede Udbytte. 

En al dem, der hk mest ud af 
alt Roma-Ophold var vor store 

Billedhugger Bertel Thorvald. Han 

kom til Rom som 29-aarig den 8. 

Marts 1797, og den 8. Marts boldt 
han altid senere sin Fødselsdag, 

sne hetydnIngaluld regnede han 

denne Dag. Da Thorvaldsen var 
fyldt de 50, rejste han endelig ef-
ter mange Opfordringer hjem til 
København, men del viste sig snart, 
at han kun fik urne lidt udrettet 
herhjemme, hvorfra han efter knap 

et Aara Ophold rejste tilbage til 
Rom. Her huggede han nu bl. a. 
de 12 Apostle, der smykker Frue 

Kirke i København. I Rom og kun 
f Rom kunde han rigtig arbejde, 

Uillgi4et som hall 	ar at 0111- 

dens og Middelalderens skønneste 

Kunstværk. Dog, elier at have nag-

er Støvers Aar, stævnene harm alter 

nidd Hjemmet, for at sove den 

sidste Søvn i sit Fædrelands Jord, 

Lige saa straalende som Thor-

valdsens Ophold i Rom formede 

sig, han som ubestridt dannede 

Midtpunktet i den derværende dan-

ske Kunsteerkoloni, lige saa upaa-

iestei og ensomt formede Livet sig 

, da samme Sej for en anden 

Dansker, nemlig Carsten Hauah, 

aer som Digter ingenlunde hører 

id Danmarks ringeste. Han kom 

etl Roer sone en vingeskudt Fugl, 

bom hap selv udtrykker det. Læ-

gerne i Neapel havde savet lians 

ne Fod ril og akeffet ham en kun-

i Slettet, snm han aldrig lærte 

1.1.;tig at bevæge sig paa. iler I 

Rom skrev han Sørgespillet s Tibe-

rets" og fandt sig selv som Dig-

ter. Mærkeligt nok, efter at han i 

mangfoldige Aar havde opholdt 

sig i Danmark, fik han i sin høje 

Alderdom en saa stærk Længsel 

citer at se Roma endnu engang, 

at han 81 Aar gammel sammen 

med sin Hustru brød op fra Hjem-

met og rejste til Verdensstaden. 

Her døde han Aaret efter og blev 

begravet ved Paolo (Paulus) Porten 

tæt ved Cajus Cestius's Pyramide 

— Cestius's Pyramide? Findes der 

da nogen Pyramide i Rom ? Javist 

ger der saa, og den er endda ik-

ke saa helt ringe. 37 rn. er  dens 

Højde, og Grundfladens Areal er 

784 m1. Den gemmer ligesom de 

ægyptiske Pyramider et Gravkam-

mer, der er 5 rn højt, 6 m langt 

og 4 ni bredt. Dette Gravkammer, 

der er prægtigt udsmykket med 

Mormorfriser og Frisco-Malerier, 

gemmer Støvet af en af Roms for-

nemste Tribuner. 

Som en skarp Modsætning til 

Carsten Haucha stærke Liengael 

mod Rom paa sine gamle Dage, 

staar Christian Winthers Modbyde-

lighed mod at rejse derned, da hans 

Hustru, og vel navnlig hans halvt, 

senere helt sindsyge Steddatter al 

al Magt vilde af Sted. — Man læ-

ser følgende Verslinie. skrevet ved 

Foden at Engelsborg, tæt ved Ti-

berfloden, og man mærker hans 

Sindstemning : 

Jeg atter hende saa, 
den babylonske Sløje, 

end dækker hendes Beg 
de syv byrørnte Høje. 

Hen under hendes Skørt, 
hen over hendes Fod 

sig vælter end med Dynd, 
den skidengule Flod. 

Ja de ovennævnte Personer rej-

ste i hvert Fald første Gang til 

Rom med et større Stipendium el-

ler Legat paa Lommen, altsaa for 

milde Gaver. De mange Haand-

værkasvende, der I Agrenes Løb 

,valsede' gennem Tyskland, Sveit-

zerland og i Italien, matte klare 

sig reb, og tage Livet, som det 

faldt. Det var Ikke hver Nat de 

strakte deres mødige Lemmer i 

Sengen paa et 1. Kl. Hotel, eller 

hver Dag de sad bænket i Hotel-

lets fine Restaurant nydende deres 

Livretter. Nej, den unge Haand-

værker, der var rigere prut Energi 

og Lærelyst og Eventyrtrang end 

paa Penge, nøjedes ofte med at 

lægle sig Maden til, og Søvnen 

fik han, hvor det bedst kunde fal-

de. Det kunde vel ske, han blev 

træt at Løbet og vendte Kursen 

hjemad for tidlig, men som Regel 

ranede han sine ønskers Maal : 

„Den babyloniske Sløje.' Her log 

han ind I et ældgammelt Herberg 

ved Navn s Pelligrinl", ganske tæl 
ved St. Peterskirken. Herbergsfat-

ter, altid en Tysker, tog vel imod 
ham og skaffede ham Føden og 
Husly for meget smart Penge, og 

herfra foretog han saa sine Ud- . 

flugter I den gamle ær værdige Stad. 

Mangt og meget fik han at se, og 

en Smule akut der fortælle, om 

her: 

Romerne havde i Oldtiden man-

ge Guder, Staten havde sine, Hjem-

mene sine og Staden sina. Der for 

de mange Templer. Ude paa Mars-

marken træffer vi Pantheon, nu en 

kristen Kirke: men i O'driden et 

romersk Tempel for flere Guder 

med Kejser Augustus Stammemo-

der Venus 1 Spidsen. Man har tid-

lige.e ment, at Ordet Pantheon 

betød et Tempel s tar alle Guder', 

men senere Granskere har slaaet 

last, at Pantheon betyder _det Al-

lerhellieste". Det er en al de bedst 

bevarede Bygninger f:a Oltids Da-
ge. Skæbnen var den guslig. Da 

deris gamle Guder niaatte vandre 

i Kalkovnen (Marmor har den ke-

delige Egenskab al kunne omdan-

nes tif Kalk) og den selv var ble-

vet ribbet for sin ind og udvendi. 

ge  Marinorbeklædning, fik Resten 

at Bygningen, der kun bestod af 

Murværk, lov til at sine. En skøn-

ne Dag blev den indviet til kristen 

Kirke, og der, hvor Gudebillederne 

tidligere havde stenet, blev der nu 

opstillet Altre og Altertavler. 

Pantheon er en Rundbegning, 
som beslaar ni 2 Dele : en Tambur, 

d. v, s. en Cylinder, og derover 

en Kuppel af Form som en Halv-

kugle, sit hele Lys faer Bygningen 

igennem et Hul i Toppen. Vindu-

er findes ikke i Bygningen. Dens 

Maal er meget 1111CTreSSaftle Tam-

buren er 150 romerske Fod I Tvær• 

uranl og 75 Fod hej. Kuplen er 

ligeledes 150 Fod i Tværmaal og 

75 Fod høj. Altsag hele Bygningen 

er nøjagtig lige saa hej Nom den 

er bred. 

Fra Pantheon fører en Gade hen 

til den gamle hellige Vej Via Sacra, 

som gear over det gamle romerske 

Torv Forum Romanuro, der ender 

ved Foden af Capitol. Her henne 

ligger det lille runde Tempel for 

Gudinden Veste, Roms Arnegudin. 

de. I dette Tempel, der er omgivet 

af en cirkelrund Søjlegang og iøv-

rigt stærkt tilgitret, fandtes Gudin-

dens Billedstøtte, til hvilken der 

ofredes Rariteter som Grød og Salt-

lage. Her var Statens Arne, paa 

den skulde Ilden brænde Dag og 

Nat. Gudsdyrkelsen besørgedes af 

Vestalinderne, der navnlig skulde 

passe paa, at Ilden part Arnen al-

drig gik tid, sker dette, blev ved-

kommende Vestalinde offentlig pi-

sket. Vestalinderne var fornemme 

Mænds Døtre, deri en meget ung 

Alder kom til at tjene i Vestas 

Tempel. De boede i en klosterag-

tig Bygning ved Templet og skul-

de tjene Gudinden i 30 Aar, og i 

den Tld matte hun ikke gifte sig. 

Dersom en Vestalinde brød sit 

Kyskhedsløfte, blev hendes Elsker 

pisket paa Torvet i Rom og deref-

ter henrettet. Selv blev hun en 

tidlig Morgenstund ført i en lukket 

Bærestol til sin aabne Grav. Her 

blev hendes hvide Vestalindedragt 

afført hende, Præsten ofrede et 

Sonoffer for hende til den fortør-

nede Gudinde, et Sangkor sang 

en Sørgesang, hvorefter Stigen 

sattes ned i Graven. En Præst holdt 

hende ved Hinanden, mens hun 

langsomt steg ned ad Stiens øver-

ste Trin til Bunden al sin Grav. 

Nu blev Stigen,trukket op, en Lem 

lagt over Gravaabningen, en svær 

Sten væltet hen paa Lemmen, og 

tilsidst blev det hele dækket til 

med Jord. Nede i Gravkammeret 

fandtes en Lejhænk til at sove pin, 

et Bord med Skaale, der indeholdt 

Bred, Urter og Vand til Livets 

Kvægelse, og endelig I et Hjørne 

en 'brændende Lampe, fyldt med 
Olie. Her levede Vestalinden sit 
sørgelige Liv ill de sidste Smuler 

var fornisret og Søvnens Broder  

forbarmede sig over hende. 

,Der Tinder Sorg, der flad er  

Harm at Roser rede.' 

Gennem Tausbuen fører Via 

Sacra hen lul Roms mægtigste Byg-

ningsværk: .0 illosbeurn', et uhyre 

Dobbeltteater, iter kunde rumme 

op mod 100,000 Teakueie. Terner, 

aer er et saakaldt Ampneate r nied 

OpedsliLende Siddepladser, er  byg- 

get  af Travertiner — Blokke. som 

lagdes osers paa hinanden uden 

Mørtel imellem. Trasertin er cn 

smuk graabrun Kalksten, som Om-

egnen al Rom er meget rig paa. 

den blev aldrig beklædt med Mar-

mnrplarler, da den var for smuk 

dertil. 
Coliesseum hæver sig i 4 Stok- 

værk, ca 	rn uven Gadeirs Plan. 

Inden for hvert Stokværk var der 

ringformede Korridorer, der løb 

hele Bygningen rundt, og brede 

Trapper, der førte op SI næste 

Stokværk. Fra Korridorerne korn 

men ind til Siddepladsen:e. Disse 

ser ud som høje ringformede Trap-

petrin rundt indeni hele Bygæringen, 

og var beklædte med Marmor De 

øverste Pladser var forsynede med 

el Fag, der hares at Søjler. Ellers 

var Bygningen ubedrekkel ; men 

fra svære Master, der var anbrael 

øverst oppe, kunde et Solsejl spæn-

des over en Del ni den uhyre Aab-

ning og derved give Skygge til de 

fleste Siddepladser, og navnlig da 

de nederste som var de fornemste. 

Gennem alle lfi0 Portaabninger 

strømmede Tilskuerne Ind til Sid-

depladserne, dog var en al Portene 

forbeholdt Kejseren og hans Følge, 

der tog Plads i en arerskildt Loge, 

kaldet Podiet, Pia begge Sider a! 

Kejserens Loge var der reserveret 

Pladser for Vestalinderne, der var 

højst anset af alle. De øvrige Plad-

ser stod til Raadighed for enhver, 

der vilde ofre de Par Soldi, Billet-

terne kostede, niar indgangen da 

ikke var ganske gratis, hvilket som 

oftest var Tilfældet. Den brugtes 

ikke til TeaterforesiiIiinger, men til 

at opløse Kdmie meileul Dyr og 

Mennesker eller mellem Mennesker 

indbyrdes, de sartkaldte Gladiator-

lege. Kendt er det, hvorledes Mar-

tyrerne her blev kastet for vilde 

Dyr og paa denne skrækkelige 

Maade led Døden for deres Tro. 

Collesseunt blev paabegyndt i 

Anret 72 ett. Kr. Fødsel at Ves-

passiar', og fuldtørt af hans Søn 

Titus r Aaret SO. 

Efter Foredraget læste Taleren 
,Den døende Fægter' el H. P. 

Holst. 

Fra Uge til Uge. • 

riellim med Foredrag 
Paa Foranledning af Boreholms 

Amts Fjerkræavlerlorentng v il der 
d'Dagene 7.-10. April blive fore-
vist en Film, der pas en udmær-
ket Maade illustrerer Fjerkræet, 

fremstillet 
sRliegt, Pleje 111, Ill. Fler.ed er 

Ilet og ejes af ,,D.Ininal ks 
Fjerlareavle !fon ening". 	0,e I t, 
hvor den har været fremvist, har 
den vakt berettiget Interesse ; der-
til bidrager yderiggere, at Forenin-
gens landskendte og som Fore-
dragsholder skattede Konsulent — 
Rasmussen-1_1in krgaaid ledsager 
Frenivisninge I 	med 	oplysende 
Foredrag. Her i Allinge fremvises 
Filmen i Biografen paa Mandag. 

Biografer 
har paa Søndag en alvorlig ægte-
skabelig FrIm pas Programmet : 

„Foraram ikke din Hustru". 

Paa Søndag 
Kl. 10 er der Kontinuation i Alling e 
Kirke. 

Allim-Sadm 
k011illi1111å18  Udsalg 

—0— 

Allinge Havn. 
Chr. Olsen, I terniati Mortentern 

Formanden, Laur. Pedersen, tiarv, 

Madsen. 

Sandvig Havn. 
Chr. Olsen, E11111 Andersen, Fin' 

manden, Jnh.s Rimer, Harald Mo-
gensen. 

Legater. 
P. C. Holm. Hans Madsen. 

Hasse og Regnskab. 
Formanden, P. C. Holm, Laur. 

Pedersen. 

Fattige. 

Emil Hul ur, P. C. Holm, Laurits 
Pedersen, Harald Mogensen, Land- 

distriktsforstanderen. 

Alderdoms um n deirwtottehem. 
Emil Holm, P. C. Holm, Hints 

Madsen, Landdistriktslorstanderen. 

Gas- og Vandværk. 
Chr. Olsen, Emil Andersen, Th. 

Hansen, Lanr, Pedersen, Julis. Rø. 

Mer. 

Skolekommlaslonen. 
Th. !lansen, Lala. Faderøen. 

Ilinadhuset. 

Emil Holm, 	i-ferm. Mortensen. 

Formanden. 

Valgheatyretse. 
Formanden, Chr. Olsen, Laurits 

Pedersen. 

Folkebognamlingsn, 
Chr. Olsen:, Chr. Larsen. 

Ilitelpekassen. 
0. Thorngren, Formand. 
Snedker Chr. Lind, Kasserer, 

Sundhedskommissionen_ 
Chr. Olsen, Joh. Rømer. 

Bygningskommisilonen. 
Chr. Olsen, Emil Andersen, Hans 

Madame Harald Mogensen, Forrod. 

Brandkommisslonen. 
Henna!' Mortensen. 

Sanatoriet. 
Formanden, Supl, Chr. Olsen. 

Forskønnelse. 
Chr. Olsen, P. C, Holm, Emil 

Andersen, Hans Madsen, Johannes 
Romer. 

Sygehuset. 
Emil Holm, Laur. Pedersen. 

Gader og Veje. 
Emil Andersen, Herrn. Mortensen, 

Hang Madsen, Joh.s Rømer. 

Politikorpset. 
M. C. Funch. 

Skolen. 
Th. Hansen, Emil Andersen, For-

mandet], Lanadistriktstorstanderen, 

Børnebogsamlingerne. 
Chr. Olsen, Har. 'Mogensen. 

Svendeprøve. 
Formanden, Herman Mortensen. 

Hans Madsen. 

Ilevillingsnrevnet. 
Emil Holm, Emil Andersen. 1-fans 

Madsen, Joks Rømer, Formanden. 

Værgeraadet. 

Emil Holm, Supl. Laur. Petersen. 
Formanden, Lærer Henriksen. 

Jernbanen. 
Emil Holm, Hans Madsen. 
Supl P. C. Holm, Joks. Romer, 

Ved Sessionen. 
Th. Hansen. 

Brændsel. 
Emil Holm, P. C. Holm, lians 

Madsen. 

Enkebørn. 
Chr. Olsen, Chr. Larsen, Johns 

Romer. 

Peljebørn. 
Emil Holm, Adolf Madsen, :Frk. 

Hjorth. 

Fattigforstandere. 
C. Larsen. P. Holm, Th. An-

dersen. 



Klemensker Cementstøberi 
ved Hlnezegaard — anbefaler Cementvater til moderate Priser, 

Tagsten — Mursten — Blokke — Brøndslen tic. 
Bestillinger modtages gerne Tlf. Klemens s. 5 y eller 

W. Schou, Aaraballe. 

Spader, Kr. 150 pr. Stk • 

11 sorte 4"  Rør 

2 Irniekør 
er til Salg. 

suges til Nldj, 
4,1. Fri he rg. 

I Aar 
skal De have ny Cykle! 
for det er det billigste de har væ-
ret i mange Aar, og Prisen er nu 
:padgaiende. Jeg bar for. lasteg 
et stort Udvalg t de bedste og 
mest ansete Mærker — og mine 
'riser er son, bekendt altid billigst 
Rabat pr. Kontant. 

Rich. Nielsen, 
Tlf. Klemens n. 81. 

Bæk go Slanger 
I stort Udvalg lil billige Prise-, 

917. e. Yuncfi. 
Allinge. 

Fransk Vask 
Dg Strygning. 
Ener endt Uddannelse i Køben-

havn aabner undertegnede den I. 
April et 1. Klases Vaskeri med 
alt indunder Manchelvask. All Tøj 
modtages til Vask. Proper Behand-
ling. Tøjet hentes og bringes. 

Thora Hammer Sandvig. 

Ajletenderne 
staar III Tjeneste. 

Snedker L. Pihl, 
Tlf. n. 13, 

To Plove, 
en Sanderum og en Brønderslev 
Plov sælges meget billigt. 

Mmedeforretningen 
Tein St. Tlf. Allinge 118 y. 

ca.50Vtikler 
af originale Mærker aæleer jeg nu 
til Foraaret til smaa Priser. Cyk-
ler, som kommer hjem senere, er 
betydelig dyrere. 

— Et Parti Dæk og Slanger 
sælges billigt. Alle Reservedele 
haves. Alle Reparationer udtures. 

Cyklehandler 
A. Mikkelsen. Allinge, 

Telefon 102. 

Uhre. 
Til Konfirmationen anbefales 

Lommeahre i meget stort Udvalg. 

Rich. Nielsen, 
Uhirriager. 

Et Parti 

samt 11/4" og 2' Vinkler til Salg. 

xr. C. Yunefl. 
Allinge. 

Klemensker 

CYKbEFOIIRETNING. 
40 nye Cykler hjemkomne og 

sælces enormt billigt pr. Kontant. 
30 brugte Cykler saa gode som 

nye, udsælges meget billigt. 
Reparationer udføres hurtig!, so-

lidt og billigt. 
P. Krog-Hansen. 

En Karl 
søges til I. Maj. 

Kaashygaard, Rutsker. 

Tlf. Klemnus n. 57. 

Rugeæg. 
Æg af hvide og brune baftenere 
efter præmierede &ammer er til 
Salg a 25 øre. 

V. Hansen, Skovly. 
Tlf. Rø n4 

Rø 
Cykleforretning. 
Nye Cykler paa Lager til sorra 

Priser. 041111e Cykler ovnlakeres 
og stafetes. Dæk og Slanger ha-
ves altid paa Lager. 

E. Johansen. 

Billeder 
og Ma'erier indrammes hurtigt og 
billigt. Nye Rammatisier er Irjani-
Ironierne. Stort Udvalg i ovale 
Rammer. 

Fotograf 

£ereå Vidde 
bliver som ny naar De lader den 
ovnlakere, staffere og [dunkle hus 

Cyklehandler 
A. Mikkelsen, Allinge. 

15-16-aars Dreng 
kan Id 1. April r iler Maj laa Plisda 

pas Frydenhoj pr. Tern. 

Christiansen. 

En flink Dreng, 
14-16 Au, kan til April eller 
Maj tan Plads hos 

Fri for Malkning. 

Avlshinger Grønhed' 
Sandvig. 

Cykler. 
Nu er Tiden inde til at købe 

sig en ny Cykle og den købes 
bIlligts og bedst hos 

.971. c. gfuncfi. 
Allinge. 

Lageret er saa stort, at alle kan 
blive forsynede. 

Fører kun gode Mærker. 

Tein og Omegns 
Ungdomsforening 

afholder Stitteltesfeat i Olsker Fur-
samlingshus Lørdag den 5, April 
Kl. 8, Stort Jazz-Jazz Orkester fra 
Rønne. Koncert og torskeflig Un-
derholdning hele Aftenen. 

Bestyrelsen. 

En ny Plov 
og en brugt Plov er billig til Salg. 

Smed A. J. Gronvall 
Olsker. 

En Lødeko 
surir kælver I April, et 

Salg. 
Chr. Jensen. Bakkedal. 

A I fred Kjøller. 

Danmarks Fjerkræ: 
avlerforenings Film 

forevises paa Allinge Biograf Tea-

er Mandag den 7, April Kl. il og 

8. — Foreningens Konsulent Ras-

niussen-iglekjærgaerd le Isager Op-
visningen nied oplysende Foredrag 

kouhrinliollslayer, 
Sal mehoger eg Te egrant. 

aner anbefales. — -Vi har i Aar 

mange smukke Ting, der egner 

sig til Gaver. 
Sandvig Boghandel 

E. Abraha.mscn. 
Tlf. Sandvig 55. 

Silderiigerske. 
En dygtig Røgerske kan fair 

Plads til Sommer paa et Røgeri i 
Rønne. Nærmere ved Henvendelse 
til Bladets Kontor. 

En flink 

Fodermester 
kan fra Plads 'straks eller senere 

pair Iilingegaard i 

En Karl 
kan Ina Plads til I. Maj paa 

Ruagelundsgaard i Rø, 

God Jagthund 
(tysk Koriliaar) 11/..■  Aar, er til Salg 
pas Bridsensgaard. 

En yngre Karl 
kan las Plads I. Maj pas 

Iikekkegnard i Klemensker. 

Roer og Halm 
er 111 Salg pas 

Offergaard i Ro. 

Gode Frugttræer 
ca. 1000 Stk. udsælges i Foraaret 
til belydeliet nedsatte Priser. 

11. Kr. Kofoed. 

„Jfallelyst", 

Roser 

En Fodermester 
kan faa Plads 1. Mlj pas 

Ordre Romendalegnard 

Rutsker, 

Anden-Karl 
søges til 1. Maj paa 

Norregaard 
Tlf. Klem&rs n. 32. 

Rugeæg 
e! til Salg af rigtIreggende brune 
og hvide Italienere milt sone »- 
markis a 25 øre Stk. 

Træskomager Rie. Jensen, 
Hagle. 

Kaalroer 
er til Salg pas 

fille Ho I I smil ergaard 

Rugeæg 
af brune Iralienere er ril Salg hos 

Maler Nielsen. Allinge. 

R Ø. 
Klan kors afholder Møde og 

Generalforsamling Onsdag den 9. 
April Kl. 7,30 paa Salen. 

Alle er velkomne. 

Rutsker 
Husmandsforening 

Konsulere Nielsen bulder De-
monstration I Sprøjining og Be-
skæring af Frugttræer hos Andr. 
Lund. Nydril, Lørdag delt 12. ds. 
Kl. 5.30. Derefter Foredrag om 
Udnyttelse af Havens Produkter. 

Til Foredraget indbydes særlig 
Kvinderne. 

En flink Karl 
kan Ira Plads til 1. Maj. 

Pirregaarri. 
Tlf. Allinge 59. 

Ed yngre 

Fodermester 
og en'Anden.Karl suges I. Maj. 

Nordre Norregaard. 
Rø. 

Flink Anden-karl 
Isen tan Plads til I. Maj. 

St. Myregaard, 
Olsker. 

En ung Pige 
søges til I. Maj pari 

re verganrd 
pr. Tein St, 

En ung Pige 

Ved Bortsalget 
paa ,Hammershus' den 21. Maris 
vandt følgende Indgangsbilletter : 

Løber og Lyndug Nr. 21. 
Spejl Nr. 345, Skriftsted 343. 

Unge Heste 
al forskellig Størrelse, 1 Hoppe, 
der foler i Maj samt et godt I sars 
Hoppeføl er til Salg e ler Bytte 
med en jydsk eller bregisk 4-5 
Agre Hest, ca. 11 Kv. 3-4 Tom, 

Krakgaard i Re, 

Prima Kryddersild 
sælges I 'la  og Vis  Td. 

Forsendes gerne °serail, 

Carl Chr. Andersen, 
Tein. 

Ring op Tlf. Allinge 130 y. 

Byg og Havrehalm, 
røde Kartofler til Salg eller Bytte 
med Roes eller Kartofler. 

Avlsbruger Lund, Allinge. 

En Medhjælper 
kan fan Plads til 1. Maj hos Peter 
Olsen ved Si. Knuileenard i Kl. 

Overretssagfører 

.Wojesen Xofoed, Nonne 
85, 11urtealigade 17. 

Inkassation, Dekumentekrirning etc, 
Træffes f Hamle Onsdag Forind. 

••••••••••••••• • • 
ffliografen. 
Søndag den 6, April Kl. 8. 

Forum ikke 
din Hustru, 

Æ?.te!,kabsdrarna i 5 Atrier. 
Hovedrollerne spilles af de mest 
populære amerikanske Skuespille 'e 

• 
•••1110111••••••••

•  

Flink ung Mand 
til at køre Mælk søges straks eller 

1. Maj pars Kr4kgaard 

Et stort Parti Spader er hjemkommen og sælges for 
ovenstaaende billige Pris. 

%fiffige Shionial= og $robilftforretninq 

der ikke afsætter Sod, losses i disse Dage. 
Prisen forhøjes ikke. 

Nordlandets Handelshus. 

Svale! SegerÆavre. gul 97cesgaard .lavre, 

gystofte grentiee 2 radet .Wyg. 

9raafiavre, 9Iwne.ærter, 

Snedingeærter, 2)iftker. 
Færdig behandlet paa Lager, Bestillinger udbedes snarest. 

Derbychwe Kakkelovnskul 

Trimmet Sdosd al: 

Fine haandpillede, engelske 

9orlfianbet4 kffitthelou4 

i stort Udvalg. — Mange udsøgte 
Sorter. 

5fallelyst, Allinge, Nye Tapeter Tel.,,„. Sa: dyre 	ug 47 

Avertér i Nordboniholifis Ugeblad! 

er hjemkommet fra Fabriken ,,Fiona" og tilbydes til Priser 
fra 35 Øre til 3 Kr. pr. Rulle. Vi har i Anr et meget stort 
Udvalg paa Lager, og Priserne er billige, da Tapeterne er 
indkøbt i Sommeren 1923. 

Sandvig fflogfiandel. 
AWrafiamsen. Tele fon 55. 

Husk 
at vi er Leverandør ril 

Varelotteriet 
og bandbrugslotteriet 

Magasin do Nords 11[Isol!I 
tied Vietur Virtuelt. 

ty ' 
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Fineste deinek Fabrikat 

›tKg r-mkiaer, 

Konfirmationsklædninger. 
Prima Chevintm 14:11:rdnInger i Jakkesæt og Matroshabit 

fra 33 Kr. - kravetøj, Seler, IlinderbekIrribuisig, Mitte og 
Huer samt alt hvad der henhører til I leirebeidredning til allerbilligste 
Pris. - Et pænt Udvalg i lijollerdotfor til Konfirmation. 

Kom og se mine Varer og hør mine Priser, saa gaar De ikke 
andre Steder. VI fører altid prima Varer, 

,gens Xansen, 
Saasæd 

at Svaløf Seger Havre, 
Havre, Abed Binder Byg, Tystofte 
Prentice Byg - alt i meget fine Kvaliteter og med 

96-99 pCt. Spireevne -- anbefales og Bestillinger mod-

tages gerne. 

flittinne Stolatiifif- ås ?.Prohfilforreinitifl. 

:1•••••009•11•••••••••••• 

• BORNA MARGARINE 

er fin, frisk og velsmagende og giver 
• ø 	 LÆKKERT SMORREBROD 

Næsgaard 

i meget fikse Mønstre med 2 blade Flipper til hver Skjorte 

sælges til meget billige Priser. Se Vinduerne. 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Mennesker, 
som har 'aet, hvorledes 

Bornholms ilellelabliNarlorin 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højflne Produkt til sine Maal-

tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Konfirmationshabitter 

STRØMPER 
Øis 

U Id 
Silke 

og 
;Bomuld 
Bedst o9 

illigst 

,NORDLANDETS 
HANDELSHUS 

ALLINGE 

haves paa Lager saavel i Matros- som jakkefacon til billig-
ste Dagspris i prima ægte blaa Kvaliteter, 

Sort og hvidt Kjolestof i alle Kvaliteter fra 2,25 pr. m. 

Stort Udvalg i Hatte og Huer, samt Seler og Undertøj 
til Konfirmanden. 

Nordlandets Handelshus. 

Køreplan. 
Rønne-Allinge Jernbane 

Søgnedage.  

lasronw-Mandrig 

Fra Rønne 
	

8,25 2,00 
- Nyker 	8,42 2,18 

Klemenker 8,55 2,33 
Rø 
	

9,11 2,49 
Tern 
	

9,26 3,04 
Allinga. 
Sandvig 
	9,37 3,17 

9,45 3,25 

i) Løber kun Mar.clag Onsdag 
eg Lørdag. 

Sandvig-Ramme 

(1-t 
10,00 11,20 4,25 8,00 
10,08 11,28 4,33 8,08 
10,18 11,39 4,43 8,19 
10,34 11,56 4,59 8,36 
10,53 12,15 5,18 8,56 
11,05 12,28 5,30 9,10 
11,25 12,50 5,50 9,30 

1.) Løber kun Mandag Onsdag 
og Lørdag. 

.11-) Løber kun Tirsdag Torsdag 
og Fredag. 

Son- og Helligdage, 
111ertne-liandvIg 

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

1,15 8 10 
- Rø 	9,10 1,30 8,25 
• Tein 	9,23 1,42 8,38 

Allinge 	9,33 1,53 8,48 
Sandvig 	9,40 2,00 8,55 

Fra Sandvig 
	

10,05 6,00 
	

9,15 
- Allinge 
	

10,12 6.07 
	

9,22 
- Tein 
	

10,21 
	

6,16 
	

9,31 
- Rø 
	10,35 6,30 
	

9,45 
- Klemensker 10,51 6,46 10 01 
- Nyker 
	

11,01 6,56 10,11 
- Rønne 
	

11,20 7,15 10,30 

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

ling, en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bor De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c.1800 Hjem og læses at saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor sari 
godt som altid bringe et tilfreds. 
slibende Resultat. 

Erindringsliste 

Borgmesterkontoret 2--4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stampeffilial i Sparekassen. 10-12, 2-4 
Dampskibuit traditionen, enben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mandag og 
Torsdag Form. 

Distriktslægen 8-9 og 2-3, 
Folkebogsamlingen paa Raadhuset: 

1.1dlaan hele Anret: Tirsdag 3-4, Fre- 
dag 7-8, Læsestuen hver Ung til KI.9 

Hjælpekassen: Formd.. 0. Thorogren. 
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig. 

Jernbanest. er  aaben for Gods 8-12, 2-6 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Lune- & Diskontobanken 2 -4 Eftm. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Skandinavien-Amerikalinien: 

Agent Otto Gornitzka, 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen Kontortid I-4 Em. 
Telegrafstationen 9--12 og 2-4 
Toldkamret 8-13 Form, 2-5 Etterre. 

Klemens Jernbanestation 8--12 Fm, 
2-6 Eftm 

,Nurd Bornholms twebiaa" 
trrktrc l tr Antal af ,,dndsi 475) 
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hjemkommer nu stadig i meget stort Udvalg. 

Uldne Kjoletøjer, ensfarvede i alle Modett■ rver 

samt i moderne stribede og tærnede Dessins. 

Uldrnousseliner i nyeste kinesiske Monstre og 

andre fikse Mønstre samt ensfarvdde, alle i pritna 

franske Kvaliteter. 

Frotte og Etamine Frotte i mange smukke 

kulørte og tærnede Mønstre. Prima Frotte af Nlaga-
sin du Nords eget Fabrikat 'sol- og vaskeægte" sælges tor 

210 øre pr. ni. 

Crepe de Chine og Eolienne er pas Lager 

i over 20 forskellige Farver. 

Silketøj til Kjoler og Besaetning:haves 
i absolut største Farveudvalg. 

alle Varer føres et stort Udvalg i gode, solide Kva-

liteter til billigste Priser. 

"Magasin dufordsUdJalg 
ved 'Victor filanck 

Gardiner. 
Se vort store Lager af hvide og ecri) Gardiner før De 

køber andre Steder. Da disse Gardiner er købt i Septem-
ber ifjor, ligger Prisen betydeligt under Dagsprisen. 

9horitatilet iattbetøngc. 

Dansk. SoyasKraa, 
Majs. Colding Foderblanding, Soleikkekager, 

Texas Bomuldefrøkager, Palmekager 
og grove danske';Hvedeklid er 

stadig pas. Lager til 
billigste Dagspriser 

.9.1fIfinge &fortid (.5i• ,: 1)robufitrorreitiing 

1111=101~011• 
De bedste og billigste Strøm-

per kan De altid købe hos os, 

da vi ligger med et stort Lager 

indkøbt til meget fordelagtige 

Priser. 

Svær ret og vrang strikket 

Strømpe uden Sømme 1,80 

Ret og vrang strikket ulden 2,25 

Fin, glat helulden engelsk 3,90 

Børnestrømper i alle Størrelser 

og Kvaliteter til meget billige 

Priser. 

Til Alsnillpillg ill hak 3nhelilles 
Gerrnisan. Dette Middel er nemt at benytte og sær-
deles virkningsfuldt. Meddel os til livorrnange Tønder Sæd, 
der ønskes. - 

Nordlandets Ilandelsbus. 

Et Parti Manchetskjorter 

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

Fra Sandvig 
- Allinge 
- Tein 

Rø 
- Klemensker 
- Nyker 
- Rønne 

Russiske Solsikkekager 
i knuste og valsede) er nu paa Lager og sælges til billigst 
Dagspris, 

Nordlandets Handelshus. 
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