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Deri snigende Klamlied 
rører mit Blod 

og Jaar mig til kuldskær' at gyse, 
og snart vil min Næse, 

forfrossen og rød, 
give Faresignal ved at nyse! 

(B. T.) 

„Ah» d-Bornholms Ugeblad" 
trekkes I e..4 - ru: 	mindst latin t!entyl. 
og forsendes gennem Poste,einet .  Atllnpe 

3andeig,t tisker, kalsker. Bue og Klememsker 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse I Nordre nen td 
&Irer lers, l ethvert Item og egner sig der-
or bedst til Arp-tering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art 
sans" Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Al lysninger, Auktioner ar. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgaar bror Fredag, kan bestilles pan alle 
Postkontorer samt paa tiladels Kontor og 
koster 1 Kr. haleaarltg. 
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M arts. 

Atter mod Foraar sig Stunderne røgte, 
Dagene skride, og Nætterne flygte, 
atter det lakker ad livnende Vaar, 
atter mod gryende Vorden del gear. 

Solen med stedse stærkere Varme 
trykker sin kølige Elsker i Arme, 
Jorden, der ejed for Livet en Glød, 
længe et Bylte for bidende Nød. 

Halvt er de bitreste Savn 
dog bortkryslet, 

halvt er dog Isen smeltet fra 
Brystet ; 

Hør, hvor det vældende Hjærte 
det bruser 

Mærk, hvor de dugmilde Sukke 
beruser ! 

Atter sig Blodet i Aarerne skyder, 
atter i levende Lader det bryder, 
Træernes sorte, torpiskede Grene 
bære til Skue en blivende Scene. 

All ses de dampende Lulle at fostre 
Blomsternes første, snebladede 

Blostre, 
vandig de skinne, med Solskær 

belæsset, 
frem af den vigende Vinter i 

Græsset. 

Skyggeode Fjersus i Sollyset krydse : 
Sangerne livlig sig gynge og ptysse, 
mens de af solvarme, blodlyldte 

Bryster 
omvælte Luften i glødende Lyster. 

Selv midt om Natten med 
søvrisuste Ører 

gennem mil aabnede Vindu 
jeg hører 

drivende højt i del disige Vejr 
flakkende Fløjl af en Tnekfuglehær. 

J. G. Galsier. 

Læsestue 
og 3faand6i6liotek. 

Da det muligt kan interessere 
vore Læsere at vide, hvilke Bøger 
der staar fremme i Læsestuen, skal 
vi aftrykke nedenstanende 

Fortegnelse over Bøgerne. 

00 llogkundskab. 

Dansk Bogfortegnelse 1919 fig.  
Dansk Tidsskrift-Index. Systematisk 

Fortegnelse over Indholdet af dan-
ske TidsskriLer, ved S. Dahl og 
T. Døssing 1915 flg. 

Kebenlirn.ns Kommunebibliotekers 
Katalog, 1919-20. 

Dahl, S.: Dansk Biblioleksfører, 1915 
Sleenberg, A. S.: Folkebogsamlin- 

gerne, deres Historie og Indien-
iling, 1900. 

Bogens Verden, 1918 Ilg. 

Bogaainlingsbladel, 1907-19. 
Bogvennen 1912-13. 
Banke, Jørgen : Bøgers Brug, 1919. 
Clausen, Chr. Krog. Skolelæsestuen 

1920. 
Hageraps Konversationsleksikon, 3 

Udg., 1920 flg. Bd. 1-9. 
Nordisk Conversnlionslexikon, 1870 

-78, Bd, 1-6. 
Udvalget for Folkeoplysningens 

Fremme 50 Aars Virksomhed, 1916 

20. Religion. 
Bibelen, den gl. og nye Pagts hel-

lige Skrifter samt de apokryfiske 
Bøger, 1912. 

G(rinistad), K.: Bibelordbog. 
Fabricius, A.: Illustreret Kir keleslorte 

30. Samfundskundskab. 
Jensen, C. E. og 13orgbjerg, F. J.; 

Socialdemokratiets Aarhundrede, 
1904. 

Hindenburg, T,: Juridisk Formular-
bog. 5 Udg. 1919. 

Schrøder, L.: Den nordiske Folkehøj-
skole. Bd. 1-2. 1901-05. 

Juli, J. T.: Hvad skal jeg være, 1914 
Dahlhof, N. og Jørgensen, A, T.: 

Hvor findes Hjælpen. Haandbog 
for alle som søge og give Under-
støttelse. 

Steincke, K. K.; Haandbog i Forsør-
gelsesvæsen, 1918. 

Faber, V. L.: Ulykkesforsikringsloven 
at 4/;  1916, 1918. 

40. Geografi. 
Generalstaben. Topografisk Afdeling: 

Kort over Danmark i 1 ; 320000, 
1920. 

Danmarks Folk, 1901. 
Danmarks Land i Skildringer af C. 

C. Clausen og J. J. Nielsen, Bd. 
1-2. 1904. 

Siersted,T.: Danske Billeder for Skole 
og Hjem, Bil. 1 -2, 1895 -- 99. 

Statistik Aarbog, 1919 lig. 
Kraks Vejviser, Bd. 1-2, 1921. 
Mollerup, W.. Danmarks gamle Ho-

vedstad, 1912. 
Kleinsorg, M. og 011osen, J.: Søn-

derjylland. Halvhundrede Billeder, 
1892. 

150, Naturkundskab. 
Danmarks Natur, 1899. 
Ellinger, H. 0. G.: Naturen og dens 

Kræfter. 
Holst, Helge: Elektriciteten, Bd. 1-2 

1910-I1. ' 
Knudsen, Martin: Havets Naturlære 

1905.   
Petersen, Arthur: Geologiske .Skild-

ringer, 1918. 
Petersen, Severin: Danske Sommer-

fugle, 2. Opl. 1907. 
Petersen, Severin : Vore Sangfugle, 

3. Opl. 1905. 

60. Praktiske Fag. 
Opfindelsernes Bog, 3. Udg. ved A. 

Liitken og H. Holst, Bd. 1-12, 
1912-14, 

Møller, Arnold; Sundhedslære, 1907 
- 	- 	Sygepleje i Hjem- 

mel, 1911. 
Svendsen, Fr.; Nødhjælp. Den første 

Hjælp ved Ulykkestilfælde og plud-
selige Sygdomstilfælde, 5. Opl. 
1920. 

Branth, Harald : Hvad jeg fortalte 
mine Elever, 1911. 

Koch, W. A.: Haandbog i Fjerkræ-
avl, 1919. 

Fru Constantins Husholdnings- og 
Kogebog, 8. Opl., 1920. 

Møller, Ingeborg: Kuuslen at være 
huslig, 2. Opl., 1916. 

Hages Haandbog i Handelsviden-
skab, 4, Udg. ved K. Riis Han-
sen, 1918, 

Meyer, Karl: Vareleksikon, 3. Udg. 
1918. 

fiaandværk i Hjemmet, 1906. 

70. Kunst. 
Madsen, Karl : Billedkunsten, 1903. 
Minier, Sigurd: Nordens Billedkunst 

1905. 

SO. Litteratur og Sprog. 
østergriard, 	Illustreret dansk 

Literaturhistorie, 1907. 
Byskov, J.: Modersmaalel, 1913. 

do, 	Fremmed- og Retskriv- 
ningsordbog, 1918 

Dahl, B. I. og Hammer, H.: Dansk 
Ordbog for Folket, 1907-14 

Bd, 1-2. 
Dahleru p, Verner. Svensk-dansk Ord-

samling, 1919. 
I !tilskov, C.: Nordbo-Navne, Ca. 900 

Fornavne med Forklaring samt et 
Tillæg at fremmede Navne, 1917 

Tysk-dansk Ordbog ved Ernst Kaper 
1917. 

Dansk-tysk Ordbog ved Ernst Kaper 
og Erik Jacobsen, 1919. 

Engelsk-dansk Ordbog ved J0113. 

Magnussen, Otto Madsen og I ler-
main Vinterberg,.1916. 

Dansk-engelsk Ordbog ved Johs. 
Magnussen, Otto Madsen og I ler-
mann Vinterberg, 1919. 

Fransk-dansk Ordbog ved Vilhelm 
Stigaard, 1916. 

Dansk-Lapsk Ordbog ved Vilhelm 
Stigaard, 1912. 

Steenstrup, Johannes : De danske 
Slednavne, 1908. 

90. Historie. 
Verdenshistorien i Skildringer og 

Livsbilleder, Bd. 1-2, 1908-09. 
1.isberg, Bering og Clausen, C. C.: 

Del nitlende Aarhundrede, Bd. 1-
4, 1899-1901. 

Midler, Sophus : Vor Oldtid, 1897, 
(i 2 Bd.) 

Fabricius, A.: Illustreret Danmarks- 
hislorie for Folkel, 4. Udg., Bd. 
1-2, 1914 -15. 

Kraks blaa Bog Fire Tusinde nu-
levende danske Mænd og Kvin-
ders Levnedsløb, 1920. 

Det er Ikke vanskeligt at paapcge 

Bøger, der mangler. Adskillige I3ø• 

ger, soni burde findes, udkommer 

lur Tiden i Subscriblion, andre er 
udsolgt. At Bøger, der snart vil blive 

anskaffede nævnes : Dansk biogra-

fisk Lexikon, Traps Danmark, et 

stort Verdensatlas, Hof- og Statska-

lenderen, en større Fremmedord-

bog og Kongeriget Danmarks Love. 

I Dag er jeg ikke i lyrisk Humør, 
min Muse er vand og forkølet. 
Jeg stirrer ud paa det dryppende Vejr. 
der er grimt og langet og sølet. 

I Gear har jeg slebet med Sandpapir 
mine Slcøjlejern, saa de skinnet], 
nu hænger de aller og rødmer al Rust, 
som jeg selv samler Rust i Sindet. 

Foroven er Himlen et trist og grant, 
tungsindigt Tæppe af Skyet, 
forneden vandrer en sort og blank 
Karavane al Paraplyer. 

Smitsomme 
Plantesygdomme. 

-0- 
.-It Kulturplanter hjemsøge, af en 

Mangfoldighed al Sygdomme, er en-

hver Plantedyrker bekendt. Der er 
næppe mange, som ikket deres 

Kornmarker og Frømarker tour be-
mærket Abnormiteter i de forskelli-
ge Planters Udseende og Vækst, hvil. 
ket ganske via, kan skyldes uheldi-
ge Jordbundsforhold o. rn. n.; men 
meget oftere end man tror skyldes 
det Angreb al Sygdomme. 

Mangfoldigheden at Plantesyg-

domme er det meget vanskeligt for 
en Lægmand at danne sig et Begreb 
om, ellersom det almindeligvis kun 

er de mest iøjnefaldende Angreb, 
der tildrager sig vor Opmærksom-

hed. Nogle Sygdomme optræder 
maaske paa et Tidspunkt af Plan-
ternes Vækst, saa de Ikke ses, og 
Virkningen først rigtig viser sig ef-

ter Høst. Andre kan maaske snylte 
paa Planternes underjordiske Dele, 
være godartet i deres Forløb, og saa-

ledes unddrage sig vor Opmærk-
somhed. 

Men i hvert Fald, det staar fast, 
at vore dyrkede Planter i Plainesyg-
domme har en mægtig Hær af Fjen-
der. 

Store Summer man Aar efter Aar 
skrives paa Landbrugets Tabskonto 
som Følge af Plantesygdom mes øde-

læggelser. El Tab, som vel desværre 
er delvis uafvendeligt - men og-

son kun delvis, thi lakket være dyg-

lige Plantepatologer, har man ikke 

alene udforsket Sygdommes Karak-
ter og Levevis, men ogsaa igennem 

Forsøg fundet virksomme Forebyg-

gelsesmidler Imod en stor Del af 
dem. 

Som Eksempel paa, hvilke Tab 
det drejer om, skal her blot anføres, 

hvad afdøde Prolessor Kelpier Ravn 

skriver i sin Bog „Sininsomme Syg-

domme hos Landbrugets Kultur-

planter.' 

,For Danmarks Vedkommende 
skal nævnes, at Fritllueangrebet paa 

de jydske Havremarker i 1905 har for-

mindsket Afgrøden med ca. 1,800,000 

(en Million otte Hundrede Tusiede) 

Tdr, Havre eller 28 pCt- al den nor-
male Havreavl, eller et Tab omsat 
i Penge til 121 1  Milt. Kr., et Tab, 

der var saa meget mere føleligt, som 

det hovedsagelig ramte de fattige 
og magre Egne.' 

Ganske vist kan dette Tab ikke 

udelukkende tilregnes Fritfluen; 

Vejrlorholdene har spillel en med-

virkende Rolle herved; men Hoved-
aarsagen har været Fritfluens An-

greb, da Havren inden disse Angreb 

vilde have været mindre modtagelig 

for Vejrets Indvirkning. 

I de forenede Stater anslaas del 
aarlige Tab ved Kartorleiskirnmel til 
130 Mill. Kr. Kartoflelskimnielen 

hører hjemme i Sydamerikas Bjerge 
og er først kommen til Europa om-
kring 1840, hvor den straks begyndte 
at gøre sig bemærket. 1 1845 var 
deri almindelig udbredt 1 de fleste  

kartolfeldyrkende Egne, og voldte 

bl. a. i Irland megen Nød og nen-

(lighed. 
Man ser altana, at det er store 

Summer, der gaar tabt ved Angreb 

al Plantesygdomme, 

Vor egent hjemlige Kartoffelskim-
mel kan vi ganske rolig belaste med 
adskillige Millioner. Herril kommer 

san almindelige Sygdom me, som 

Brandsvampe og Rustsvampe paa 
Korn og Græsser, hvilke jo nilelreg• 

ger lov ['neglige Værdier hvert Aar. 
Endvidere Kalbroksvrimp og Blad-

skimmelavampe. Til all det kommer 
yderligere en Hær af Skadedyr, som 
f. Eks. den ovenfor nævnte Frliflue. 

I det danske, hejikultiverede Land• 
brug er der synes jeg, man med 
Rette kan sige, et svagt Punkt med 

I krisp! til Bekteritjelse al Plantesyg-
domme og Skadedyr. Man er ikke 
tilstrækkelig opmærksom paa dette 
Forhold, og man tænker i Alminde-
lighed, at det kun er forsvindende 

Skade, der forvoldes. 

Om de smitsomme Plantesygdom-

me i Almindelighed kan siges, al 

de kan fremkaldes al snyllende Or-
ganismer, hørende til de laveatstan-
ende Plantearter, det er Svampe og 

Bakterier. Selve Smitstollet er Snyl-
ternes Forplantningsorganer, svaren-

de til de højere Planters Blomster 

og Frø. 
Svampenes Bygning er meget sim-

pel, - bestaar kun af Forplantnings-
organer (Sporer) og Ernæringsorga-
ner (Hyfer). Disse sidste trænger 
ind 1 de sunde Planters Væv og ud-

vikler sig paa Værtens Bekostning. 

Enkelte Dele af Hylerne udvikles 

til at danne Sporer, og disse frem-

kommer i saa euorme Mængder, at 

Sygdommene kan udbredes i me-

get hurtigt Tempo. En Spore for-
mener sig i Løbet af 14 - 17 Timer 

til ca. 40 Knopceller. 
Naar Snylternes Hyler er trængt 

ind i VrertplanIens Væv, kali Virk-

ningen heraf vane forskellig. De 

levende Celler, som kommer i Be-

toning med Snylteren, kan dræbes 

ved Udskillelse at Giftstoffer. Væ-
vene bliver da slappe og visner ; 

der dannes ofte brunlige eller sort-

agtige Farver, fremkommen ved ke-
miske 0msreininger ide døde Væv 

(de brune Pletter ved Kartoffelskim-

mel). Endvidere kan Snylteren ud-

skille Stoffer, som virker opløsende 

paa Plantens Væv og disses Ind-

holdssloffer. Herved kali fremkom-

me Forrnadnelse, hvilket er meget 

almindeligt hos Kartofler og Roer. 

I mange Tillælde medfører Angreb 

ingen synlig Svækkelse; der frem-

kommer maaske blege Pletter paa 

Bladene, ment ellers ingen Tegn paa 

Dødssymplomer. Dette gælder f. Eks-

Brandsygdornmene, Rust- og Mel-
dugangreb i de tørste Stadier. 

For de smitsomme Sygdommes 
Udbredelse er der visse Forhold, 

som er af afgørende Betydning. 
Naar der paa Barkens Overflade 

findes spiredygtige Sporer eller Bak. 

teriekirn, vil Fugtighed være den 

vigtigste -Sellngelae for Spiring og 



Stort godt Komfur 
samt er Spisebord tul _`S--an i'er 
soner) og en Klapvogn med Kile.  ; 
clic °askes 	Katia. 

Billet mrki. .Gerne brugt, men 
godt' bedes sendt Ill Bladets Kon-tor. 

• 

Alliiigc Biograf. 
Søndag an. Mans Kl, 7' 

Hoodos Måde. 
Filmatisering af 

Victorien Sardus høremte Værk : 

FEDORA 
—en ni deri franske Nationalscenes 
mest straaiende Succeser. 

Fedoras mægtige Rolle udføre% 
al den berømte Francenkp 

Handlingen fnregaar dele  i Fran-
krig, dels I Rusland. 

En meget spændende Film. 

Yferretej 
repareres, renses og presses hos 

Karen Karlsen, Snndvig. 

To yngre Karle 
kan fan Plads, deri ene [ale April, 
den anden Jate Maj paa 

knarregaard, 
Rutsker. 

dugeæg 
af mine bekendte laksfarvede Fnys-
rolles Høns kan fans a 35 Øre pr. 
Stk. 

Juli» Malier. Olsker. 

og Infektion. Svampe- og Bakterie-
angreb indledes næsten altid i tug-
tige Perioder og bliver da mest ond-
arrede. Endvidere spiller Tempera-
turen en betydelig Rolle; med sti-
gende Temperatur bliver Angrebene 
som Regel mere ondarlede. Et For-

hold, som ogsaa begunstiger Angre-

bene, og som der særlig bør lægges 

Mærke til, da det er noget, Land-
manden selv er Herre over, er Plan-

ternes Modtagelighed. Her er der 

stor Forskel paa Sorterne, og inden-
for Sorterne Igen paa de forskellige 

Varieteter, Ved Valget al sin Saa-
sæd hør man i højeste Grad have 

Opmærksomhed henvendt  heroen. 

Imidlertid mas rnan ikke, naar 
Talen er om Aarsagerne Ill Plante-

sygdomme, se bort fra, at ondarlede 
Angreb ogsaa kan skyldes Svækkel-
se af Planterne, lorsarsagel ved Gød-

ningsmangel eller uheldige Jord-
bundsforhold. 

Sandeltræ Mangler vil altid be-
gunstige Sygdomsangrebene og gø-
re deres indflydelse mere ødelæg-
gende. 

I Kampen mod Planlesygdonime 
er det derfor at afgørende Betydning, 

al Planternes Vækst fremmes mest 

muligt, saa de kan fan skaret muli-
ge Modstandskraft Imod eventuelle 

Angreb. Men ved Siden af denne 
Forholdsregel er det ogsaa nødven-
digt at kende Smittevejene, som og-

saa spiller en overordentlig stor Rol-
le i Arbejdet for at forebygge Syg-
dommenes Udbredelse. 

De vigtigste Smittekilder er de sy-

ge Planter selv og Resterne at dem, 

som efterlades ved Plantens Død. 

Heri kan Svampes Hvileorganer og 

Bakterieceller holde Livet i lang Tid, 

undertiden i flere Aar. 
Endvidere kan saadanne døde 

Planterester i Jord, Gødning paa Af-

faldspladser og lign. Steder tjene til 

yderligere Formering at de Svampe 

og Bakterier, som kan leve paa dø-
de Planterester. 

Smiltebredning kan allsaa ske ved 
at udføre siniltebelrengt Gødning 

eller Affald paa Jorder. Særlig kendl 
er denne Smitteoverførsel Ira Kaal-

broksvampen, der i meget høj Grad 

er bleven udbredt igennem smitte-
holdig Staldgødning. 

Spredning al Smitte finder forøv-

rigt Sted paa utallige Mander, Men-

neskers og Dyrs Betydning i saa 

Henseende er sikkert overordenllig 

stor. Med Fodtøj, Klæder og Red-

skaber føres megen Smilte omkring. 

Endvidere med Frø, Korn, Lægge-

kartofler, levende Planler, Plantepro-
dukter og Indpakningsmateriale kan 

der paa større Afstand spredes en 
Mængde Smitte. 

Alle disse her nævnte Smittekil-
der og Smiltevejes Betydning kan 

ved Omtanke og Omhu i nogen Grad 
reduceres pas den enkelte Ejendom, 
hvor der findes Sygdomme. En an-

den Smittevej, som man staar mag-

tesløs overfor, er Luflstrømninger, 
Især Vind og Storm, hvilke spiller 

den største Rolle som Sinitiebærere 
over store Afstande. 

A. F. Andersen. 
ulandenes Fro - Kontrol. 

Stæren —! 
Stæren gaar og brysler sig 
paa Parkens hue Plæne ; 
den vad, dens Næb er lysegult, 
og at dens Fjer er pæne, — 
den ved, at hvor det er forbudt 
for Mennesker at træde, 
der gear den ganske ugenert 
og søger sig sin Æde. 

Se, hvor den spankulerer stolt 
blandt Tulipan og Lilje — 
den har ej andre Lova end 
sin egen Fuglevilje; 
den flyver op og flyver ned, 
sortt det den ene passer, 
og bor i den bekvemmeste 
al alle Stærekasser. 

Men sne til Gengæld fløjter den 
unægtelig som ingen; 

den. lille Strube et el Brus 
al Toner — del er Tingen. 
Hvem sladrer vel saa jublende 
som den om Kærligheden a 
Man harer straks, den kror sig med 
sit eget Lykke-Eden. 

Og op mod Solen smælder den 
en skær og skinger Trille -
nier' ind mod Hjertet paa en syg 
den trøster, ganske stille, — 
og ned om alle Parkers Ru, 
de unge, raske, glade, 
den jodler en forfløjen 
og lied:nu- ende Kaskade. 

Du sorte Slaer, du blanke Fugl, 
du klogeste al alle - 
fordi du tager Livet just, 
som det sig nu kart lalde, 
jeg vælger mig dit glade Næb 
blandt hele Fuglevrimlen, -
om nogen kan, sart fløjter d u 
mig sikkert ind i Himlen 

Betty Tofte. 

bearbejderne i Muls, 
--0-- 

Al Konsulent H. Gram,  Sorø. 

Det usædvanligt milde og snefal-
lige Vintervejr har tilladt Udearbej-

det næsten hver Dag, saa man er 
rede til al lage mod den egenllige 
ForaarslravIlled. Værst har det kne-
bet med Gødningskørsel pari den 

bløde Jord, som løvrig( ikke er mere 
vand, end at Undergrundsgravning, 
Dræning, Plantning og andre Grund-

forbedringsarbejder og Nyanlæg karl 
ske naar som helst. Rettidig Udtyn-

ding eller delvis Nedskæring I Læ-
bælterne forsømmes alifor ofte, arm 

Planterne snart bliver opløbne og 
nøgne forneden; det bør derfor og-

saa efterses nu, — og Hækkene 

klippes. 

Køkkenhaven 
bør Iremdeles skænkes særlig Op-
mærksomhed som Hjemmets Spise-

kammer, og hele Haven tillige som 

dets Sparebøsse, hvori mangen le-
dig Time kan sættes og give gode 
Renter, baade i Form af Havesager 

og i Forøgelse at Havens tiltagende 

Værdi. I dobbelt Henseende er den 
ogsaa Hjemmels Sanatorium for store 

og mune. 
Kunstgødning, særlig Superfosfat 

og Kaligødning, søas nu snarest og 

bør bruges langt mere end alminde-
ligt sker; liere Naboer kan slag sig 

samarien og købe i hele Sække af 
hver Slags, navnlig hvor man er 

klar over, hvad Jorden trænger til, 

eller man køber Gødningsstofferne 

i Blandinger, afpassede efter Hoved-

kulturerne og I de Vregtmængder, 

der er Brug for, f. Eks. 15-20 kg 

til 100 Kvadratmeter. 
Saa snart Jorden er tør nok, rives 

den derefter over med en skarp Jern-
rive og finsmuldres wienske yderli-

gere nied Nakken nf Riven, eller 

Jorden køres over med Haandlijul-

hakken ; saa kan den ligge længe 

saaledes uden at blive klumpet og 
for tør, og Iranske kan Foraarsgrav-

Ilingen helt spares, navnlig hvor 

Jorden er lel, og her kan Gravnin-

gen snarest gøre Fortræd ; er Jor-

den derimod klæg og sammenslanet, 
maa det omstykkes og smuldres godt, 

helst med Gravegreb, og afrives 
med det samme, men først henimod 

og elterhaanden som der skal sans 
eller planles. 

Med mildt Vejr og bekvem Jord 
kan sidst i Marts søas tidlige Urter, 

som Skalærter, Radiser, [Citroner, 
Majroer, Kørvel og Spinal, samt 
dem, hvis Frø ligger længe i Jor-

den, som Lag, Porre, Skorzonerrod, 
Persille, Jordskokker, Peberrodsstik-

Unger og Skalotter kan lægges. Kar-
tofler af en god, tidlig Sort og yde-

rig, bladrullesygfri Stamme (Kejser-
krone, Juli, Sharpes Victor eller Ham-
mersmilh) sættes til Spiring i en 

lun Stue eller Stald, helst i flade 
Kurve eller Kasser, hvorfra de lige 
kan tages ved Lægtringen, og med 

den Ende opad, hvor de bedste  

,Øjne' findes. 
Klients søas pas et solrigt, lunt 

liggende Bed, hvis ulan selv vil til-
trække sine Kaalplanrel; det tier 
kunne dækkes mod Frost med Mast-
ter o. 

Fleraarige Køkkenurter som Ra-
barber, Syrer, engelsk Spinal, Purløg, 
Lavendel osv. deles og omplantes 
bedst nu, hvis de hænger dertil. 
Ellers laer de — ogsaa Asparges -
Ajle, opløst Fjerkrægødning eller 
fortyndet Lalrin, hvorefter Jorden 
om dem omstikkes overligt og af-
lives. Ogsaa disse har godt af Kunst-

gødning, særlig ogsaa rigeligt kvæl- 

Har man D r I vbe d, Bæltes der 

nu Staldgødning, blandet med en 
Trediedel III en Fjerdedel Løv eller 

Tang, summen dertil; ruser det er 
blevet varmt, parderes god, nærings-

rig Muldjord, og naar denne er ble-
vel gennemvannel og bekvem, MS 
der dels tidlige Urter som Radis, 

Karotte, Salat, Kørvel, Karse ni. na 

— dels Frø af Porre, Selleri, tidlig 

Blom- og Spidskaal, Tomat, Nyzee-

iandsk Spinal, hvoraf Planterne se-

ttere omprikles andet Steds i Bedet, 

f. Eks. hvor Radiser ni. rn. de alle-
rede er brugt, og herfra udplantes 

de saa i Maj paa Friland. 

Frugthaven. 

Udtynding nr de ældre Træer og 
Buske sker nu, og de yngre beskæ-

res. Alle ellerses de omhyggeligt, 

hvorved syge Grene fjernes og Saar 
renskæres og dækkes med Kultjære, 
Kalk eller Oliemaling. Al lade un-
ge (nyplantede) Frugtbæer ubeskaer-
ne, medfører en daerlig Form med 

opløbne, slalne Grene, som ikke 
kan bære sig selv eller Frugten ; der-
bar er en endog rel kraftig Nedskæ-
ring i de første 2-3 Aar oftest til-
uredelig; senere, naar Træet er no-
genlunde formel og har facet stive 

og stærke Grene, kart Beskæring 
bedre undlades. 

De sprøjtes grundigt mod Skurv 

og Skimmelsvamp, som i Fjor gjor-
de saa stor Skade paa Blomstring 

og Blade; ellers kan man vente et 
lignende nyt Angreb i Aar. Ogsaa 

mod Insektangreb bør der sprøjtes; 
der bruges Blaastensvand, 2 — 1 

pCtalioldigt, eller stærkere, hvis An. 

grebet har været slemt, eller Svovl-

kalkvædske. Ogsaa lorlyndet Svovl-

syre, Fru glIrreka rbol Met: tri, Formalin 

eller Hvidtekalk kan gøre god Virk-

ning. Larvebælterne Irma nu afta-

ges og brændes. F.spatierIrreer, 

navnlig Fersken og Abrikos, ved sol-
rige Sydmure, bør nu dækkes eller 

skygges let med Gran, naar de er 

besknanie og lillieftede. 
Frugtbuskene og de Frrigitræer, 

som tegner til at give mange Blom-

ster, hutr nu Kunstgødning og Ajle 

eller fortyndet Latrni, opløst Fjer-

krægødning el. lign., hvorefter det 

nedbakkes. Unge og stærkt voksen-

de, endnu ikke frugtbare Træer bør 

derimod ikke. gødes stærkere end 
at de holdes i jævn, god Vækst, og 

svagt voksende fem rigeligt af oven-

nævnte kyrelstolholdige Gødninger 

og kan yderligere hjælpes ved Over-

gødskning i Farsommeren, hvis tiet 

part kræves. 
FrugtIrreer, Frugtbuske o. a. Løv-

træer kan plantes nu. 

Blomsterhaven 

foramsputises, idel Busketter og 

Græsplæner overrives, og de sidste 

fæar maliske Ajle eller lidt Kunstgød-
ning, særlig Salpeter. Med mildt 

Vejr bør inaaske Roserne beskæres 
allerede nu, men de kælne dækkes 
let igen, og sidst i Marts kan plan-

tes Stauder og Roser; ofte er det 
dog sikrere at vente hermed og med 
de aredsegrønne til sidst I April, -
nærmere Løvspring. 

Stueplanterne. 

De køligt overvintrede, som Fuch-
sier, Roser, Nerier, Pelargonier, o.  

lign., tages nu frem, beskæres og 
omplantes eller Hot det as ersie Lag 
Jord skiltes med ny, næringsrig, 
hvortil maaske sættes lidt Blomster-
gødning for at undgår' for store Pot-
ter. Ogsaa de tørt overvintrede 
Knoldplanter som Begonier, Ranun• 
kter, Anemoner osv. omplantes og 
stilles I varm Stue. Alle nyomplart-
lede vandes forsigtigt, indtil de kom-
mer godt i Vækst. Sliklinger af Pe-
laugonier, Fuchsier o. tigis. merles, 

og Blornslerfra 	baade til Stue og 
Friland sags; hertil bruges muldet, 
sandblandet Jord, og der lægges 
helst Glas over for at holde Jord og 
Luft ensartet fugtig, saa der ikke 
skal vandes fm hyppigt; de holdes 
i Skygge, og først mur Frøel er spi-
ret, stilles de lyst og vænnes lidt 
efter lidt til Luft og Sol. 

Fra Uge til Uge 
--o- 

Allinge-Sandvig Sangforening 
afholder 2den Paaskedag en Kon-
cert paa Ch risiensens Sal. Det er 
ikke ofte man har Lejlighed til al 
høre Sangforeningen synge — højst 
en Gang om Anret, ved Panskeltd, 
naar der er Fortier i Luften! — men 
desto mere kærkomment er det. 

Hendes Elskede 
er Titlen paa deri Film, der pas 
Søndag forevises i Biografen. Den 
skildrer Livet I del Rusland, der 
engang var, og er fuld af drastlge 
Handlinger. 

Sundheds-Foredrag. 
Hr. J. P. U. Jensen, Rønne, holdt 

for nogen Tid siden et Foredrag i 

Såndvig om Sundhed og Levemande. 
En god Køkkenøkonomi og Oplys-
ning om, hvilke Fødemidler der er 

de sundeste, er noget, der maa in-
teressere enhver Husmoder, thi Fa 
miltene Sundhed beror sne at suge 

altid paa Husmoderens Forstaaelse 
af den daglige Mads rigtige Tilbe-
redning. Mange vil derfor sikkert 
med Interesse følge Jensens Fore-
drag paa Tirsdag (se Ann.) 

SU . 
Offentligt Møde i Brugsforenin-

gens Sal Mandag den 21 cte ds. 
Kl. -1 med Foredrag af Pastor Ørs-
næs. 

Itu Afholdsforening 

Mgte MIlliona-.8g 
Andeæg saavelsom Gaaseæg, er til 

Salg paa 

Sondre Kirkebogaard 
pr. Tein .  

Gode Kaairoer 
er til Salg pas 

Kjollergaard, 

Rutsker. 

En 14-15 hrs Dieeg 
kan Isle Maj lam Plads hos 

Avlsbruger P. Pedersen, 
Allinge, 

Sundheds-Foredrag 
I Allinge. 

Paa Opfordring al interesserede 
nlholdes Sundhedsforedrag pas For-
samlingshuset Hammershus Tirs-
dag den 22. ds. Kl. 73ai, 

J. P. U. Jensen. 

Chili Salpeter 
ventes daglig. 

Norges Salpeter 
bedes athentet, 

18 pCt. Superfosfat 
37 - Kaligødning 

er paa Lager. 

Vi kan ekspedere flere Bestillin-  
ger til den laveste Dagspris. 

Nordludols hildelshus 

RØ. 
Det bestilte Brænde anvises til 

Afhentning ved Henvendelse til Gdr. 

Krøier. Kroggaard. 
Sogneraidet. 

En nylig 

konfirm. Dreng, 
der vil passe Kreaturer, kant til 1. 
Maj las Plads pas 

NymolIe. 

Messen, fillinge. 
Messens stærke totraadede 

Gardiner 
er hjemkomne til Dagsprlser. 

Medium, Dowlas, 
enkelt og clobbelbreds kipret 

Tvistlærred 
til nye stærkt nedsatte Priser. 

efir. &sen, .millirige. 

Vi kan ekspedere flere Bestillinger af 

ægte ungark .:itoernefrø 
med gode Analysetal for Renhed og Spireevne. 

Alle Slags Kløver-, Græs-  og Roefrø 
sælges billigst og paa gode Betalingsvilkaar. 

Nordlandets Handelshus. 
werammiamee~sie~~~semrensønmareons~ 



Det er lykkedes os at fremskaffe et St ke fint 1-to ent 

Creaslærred til Lagener, 
son vi haf t tilbyde vore Kunder til den billige Pris af 4,50 

pi 	ill. 	 t 

Nordlandets Handelshus.. 

Seres floraarstoj hos oJ 
Suefiskins-XaCiller 	85 5Cr. 
2Iaa Serges .7fa6itter 150 - 
..ie6er og Sal! .7fa6. 	140 - 

il inte: surs eller Mani pan Ina Dage. 

Vi forer kun de bedste Kvaliteter og garanterer for en god Pasning .  

Nordlandets Handelshus. 

Allinge-Sandvig fiCommune. 
Pilsen pan Koks og Tørv er nedsat tit : 

Knuste Koks  
	

5 Kr. 50 6re 
Jydske Tørv 	 
Bornholmske Tørv 
Tørvesmuld 	 

Smedemestrene maa bemærfie 
at vi i denne Uge fører 

Maskinsmedede Hestesko - alle Numre. 

Prima engelsk Fjedrestaal 
Tysk rundt Jaørn i alle Tykkelser 

Prima Hesteskosøm, Brodder, Bolte og Skruer. 
Billigste Priser efter Prislisten. 

Nordlandets Handelshus, 

Galvanis. =egntraad-flet"ing 
- alle Slags til Hensegaarde og Indhegninger .  

Ny Sending sælges til de nye lave Priser - og med 

stor Rabat for kontante Køb. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har en ganske fortrinlig Blandsæd, 
Bornholmsk Avl, der egner sig som Saasæd nu til Foraaret. 

Hjemmeavl af bornholmsk Byg og Havre af god Kval. 

Glænø Ærter, Snedinge Ærter, 
tidlige Vikker. 

Priserne er meget rimelige og vi sælger gerne Sagsred paa tre 
Manrieders Kredit. 

Nordlandets Handelshus. 

vore Xunder Jiger det 
og vi konstaterer det med glæde, 

at den af os forflandlede 

Bornholms Vegetabil Ndrooriile 
som sælges a 98 Ore pr. Halvkilo - altsaa 98 
Ore pr. Pund - er af en ganske fortrinlig 
Kvalitet. ret en herlig Spise. Alle Bestillin-
ger ekspederes, og Prisen er ens for los Vægt 
som for 5, 10 og 20 Punds Bøtter. 

De bilde i 11111llge.Sadvio. 
Køb Deres 01111111191er hos os. 

Vi har nylig faaet en stor Sending Gardintøj 

hjem, vævet af prima tvundet Tvist, som 

sælges til meget billige Priser. 

9tnitimaset ftitbelaM. 

2 - 50 - 
2 - 00 

75 

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 

Søgnedage. 
Roane—Sandvig 

Frn Rønne 	 715  600  
Nyker 	 808 623 
Klemenker 	828 623 
Rø 	 848 753 
Tein 	 906 727 
Allinge 	919 737 
Sandvig 	925 7.15 

Sands læ-Rønne 

Fra Sandvig 	1125 
- Allinge 	1136  
- Tein 	1 149 
- Rø 	 1207 
- Klemensker 1230  

Nyker 	1245 
- Rønne 	110 

810 
871 
81-1 
852 
915 
930 
950 

Søn- og Helligdage. 
Itien n e-Send v 1g 

Fra Rømte 	845 	1235 	750 
• Nyker 	903 1253 

Klemensker 919 	109  
Re 	935 	125 
Tein 	949 	139 
Allinge 	959 	1 49  
Sandvig 1005  155  

Men vlæ-flou ne 

808 
822 
8F)  
854 

9111 

Fra Sandvig 
- Allinge 
- Tein 

Rø 
- Klemensker 
- Nyker 
- Rømte 

1035 6-
1043 608 
1052 617 
1107  6-37  
1125 650 
1136  751 
1 155 720 

935 
9:17f 
952  

1007 
1025 
1036 
1055 

Kaalroer 
er Id Salg pas Bondegnurd i Ro. 

Yessen, fillinge. 
For Foraar5sæsonert 

er p:la 1.aRer 

Damekonfektion 
i moderne Stoffer og Faconer 

fra 35 Kr. 

Konfirmandfrakker 
fra 34 Kr. 

Priserne for Overtøj er cirka 
en Tredjedel billigere end for. 

efi`. &sen, Allinge. 

fByggryn, 
.7favregryn, 

Xartoffelmel, 
971annagryn, 

377ajsfiager, 

Sagomel 
Mister, hele og flækkede 

Prima Varer. billige Priser hos 

21llinge fantonint,  
og 13rtouttforrctitiun. 

• 

fiflansningsbal 
paa 

Hotel „Allinge" 
Søndag den 20. Marts. 

Børn fra Kl. 5-7. 
Voksne fra Kl. 8. 

Elever og tidligere Elever samt 
deres Bekendte kan deltage. 

Agnes Jensen. 

Ordet er frit ! 
Vi gør vore mange Lasere i By og 

paa Land opmærksom paa, at enhver kan 
laa optaget Artikler og Indlæg om Finner 
af almen Interesse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad'. 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenlor 
rimelige Gramser, samt at Indsendere- til 
Underretning lur Redaktionen - opgiver 
Navn og Adresse, Ligeledes modtager 
Redaktionelt gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Dette gælder baade Byen og Landet, 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den sirængeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

gstandsli Lammekød 
er hjemkommet og sælges til 1'25 
øre pr. f s kg. for  Bryst og Mellem-
stykket. Heglaar 135 øre pr. I kg. 

.1. B. Larsen. 

Kartoffelmel 
Sagomel, Rismel. 

Priserne er atter nedsatte. 

J. B. Larsen. 

eacao-Yriserne 
er aller nedsatte. ima enten til I 2r, 
-175 250 øre pt. f kg. 

J. B. Larsen. 

Klipfisk. 
Fineste lultrørred 120-125 øre 

pr, r r  kg. 

V. Cot.« ii 

tn spisestue 
med engelsk egetræs Skab.Buffet 
er billig til Salg. 

Komoder og Kuflerter haves altid 
pan Lager til billige Priser. 

All Møbelarbejde - hele Stuer 
saavel som enkelte Dele udføres. 

Møbler repareres. 

Snedker Chr. Dam, 
Allinge. 

En Dreng 
-- kendt med Landbrug, søges til 
April eller Maj. 

Rosenkartofler 
er til Salg.  

Avlsbruger Lund, 
Allinge. 

BIL. 
En 6 Personers Bil anbefales til 

Udlejning. 

Vilhelm Jensen. 
Tlf. Sandvig 29 

En 14-aars Dreng 
kan faa Plads til 1. Maj paa 

Biekkelyst, Rutsker, 

Telefon 83. 

ug lfl 
 

FOElerilleSier 

søges til Iste Maj paft 

Kjøltergaard i Rø. 

En Mælkekusk 
suges til Iste Maj paa 

Lindholmsgaard i Rø. 

Se her! 

ceigfiister& 977e61er 
anbefaler 

gilemensker. 
Teleion tr. 13. 

En Hodligoode lleslegarig 
og 

en TeersKemashine 
ci til Salg paa 

Hollegeard I Klentonsker. 

Tapeter. 
Nye "repeter er hiemknminet erg 

sælges til billige Priser. 

Sandvig 2ogfiandel. 
Telf. 5r• 	Nbratinnisen Telt 55 

Forbud. 
Al Henkasten at Køkkenaffald, 

Murstensbrokker, Skrammel etc. 
pas Stranden fra Sandvig Havn 
til Ostersobadets Badeanstalt 
samt i Bækken langs Anlatget 
forbi Slagter Kofoeds Ejendom 
til Langelinie er strengt forbudt. 

Ligeledes Oplagring af Tang• 

dynger pas Stranden. Tangen 
maa bortkøres straks efter Op-
tagningen. 

Overtrædelse af disse Forbud 
vil medføre Pruttede al Politiet. 

Det henvises Beboerne i Sand-
vig al benytte den nf Kommunen 

anviste Losseplads i Klipperne 

nedenfor Hotel Sandvig. 

iiranse. 
Buketter, Hynainter, Tulipaner, 
Liljekonvaller og Potteplanter 

leveres Ill billige Priser og lonsendes 
overall. 

Nallelyst, 
M. Kr. Kofod. 

Telefon Sandvig F og 47. 

Overretssagfører 
2ojesen .7fofoed, Rønne 

ist. rt•n•gaid 17. 

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

Abrikoser, 
2lommer, 

.Rosiner, 
.Z6Ier I Skiver, borede. 

Alt i prima Varer og til billige 
Priser fra 

%Hinge nolonint= 
$roDuftjorretuing. 

RØ. 
Torsdag d. 31. Marts 

fra 10-1 og fra 4-8 vil der 

paa Re Afholdshotel blive foretaget 
Valg af 5 Medlemmer 
til fileelpeKassebesty-
relsen. 

Kandidatlister, underskrevne af 5 

til 15 Vælgere som Stillere indgives 
til undertegnede senest den 27de 

Marts Kl. 7 Eftm. 

P32 Valgbestyrelsens Vegne. 

M. Lund. 

Rø. 
Til Hjealpekassebestyrelse 

loreslaas 
Gdr. Ferdinand Holm, Stenbygaard. 
Parcellist Hans Peter Henriksen, 

13. Sig. Pci. 
Parcellist Georg Olsen, 8. Sig. Pd. 
Parcellist Peder Hansen Kofoed, 

Vassebæk. 
Gdr. Jens Peter Pedersen, Degnegd. 

Flere Vælgere. 

Olsker 
Resterende Kommuneskat 

for 2det Halvsar 1920-21 bedes 
Indbetalt til Kassereren, A. Jensen, 
Bækkegaard, inden denne Maaneds 
Udgang. 

Derefter vil Renter blive tilskrevet 
og Udpantning foretage! uden videre 
Varsel, hvilket herved bekendtgøres. 

Sognereadet. 

En Pige 
der vil malke, kan Ina Plads til 1. 
Maj hos 

Julius Riis, Tein. 

Da jeg har begyndt med Fabri-
kation at Koste og Børster, vil jeg 
hermed anbefale alle, som ønsker 

• gode og reelle Varer, at købe disse 
hos mig, og vil jeg altid sørge for 
at Prisen bliver lavest mulig. 

Særlig anbefales Fejekoste af 
prima Hestehaar, sælges for 2,50 a 
:1 Kr., desuden haves f. Tiden Koste 
al Fibre, Bassitie og Kokus, bløde 
og stive Koste af Piasava samt 
Stavkoste, Skurebørster, Karskrubber 
Neglebørster, Sølvlejsbørster, Afsæb-
ningsbørster, Ko. og Hestekardæt 
sker. 

NB. Hestehaar købes og betales 
med højeste Pris. 

Ærb. 
Enevoldsen. 

26. Spcl., Rutsker. 



"a .Fodtur 
gennem Europa. 

Servus fortæller PM sine 

Dagbogsoptegnelser og Minder. 
(kun for Nordbornholms Ugeblad) 

Eiler fire D,i gt 	Ophold i Harn- 
'mig  var v trælle af Bvens Tummel 
og  Larm, og  tidlig  om Morgenen 
dell 14. Ma j gik vi ned mod Ethel], 
for at finde over til Harburg. 

Skønt vi Dagen før havde sonde-
ret Omgivelserne, log  vi fejl af Ga-
derne og  forvildede os ind paa det 
vidtstrakte Baneanlæg, Ina vi flere 
Gange tnaatte gen tilbage. 

Endelig  uanede vi den første Elb-
bio og  oppe fra det vældige Jern-
legeme tog  vi Afsked med Byen, 
der tan hag  ns indhyllet i Taagedis 
og  Røg. Under os las Floden og  
bar paa sin brede Ryg  utalli ge Skibe, 
Pramme og Lægtere, og  loran os 
havde vi el smilende Landskab. Broen 

førte over flere man øer, af hvilke 

nogle blev benyttede som Opla gs-

plads for Frihavnen, andre var gan-

ske lave og  bevoksede med Græs 

og  Siv. 

Floden 

Arme og  

var delt i to eller flere 

først eller en lille Times 

Gan g  narrede vi den anden Elbhro 
og  kunde herfra se liarburg, Harm 
burgs nærmeste Genbo. 

Hal bor g  er nf Størrelse som Aar-

hus, deri saa ikke særlig  tiltalende 

nit, set udefra; 	store Fabriksbyg- 

ninger dominerede, og  langs Ka jen 

laa talrige Skibe og  lossede. 

Vi gik gennem snævre Gader, 

over skidne Kanaler, og  ønskede 

hurtigst muligt at komme ud af 

Byen, der ikke for os gemte synder-

ligt af Interesse. 

Vejen skraanede nu op over Flod-

lejet; vi arbe jdede os op over Bak-

kerne og  kunde fra et Højdepunkt 

skimte  Hamburgs Kirkespir i det 

Fjerne. 
Da begyndte" Nielsen at synge 

nogle Strofer af en Sang, han havde 

lært derinde : 

Hamburg  ist ein wunderschiMes 
Skidtriten, 

sehst du wohl I 
und der wolint so viele schone 

MIldch en, 
sehst du wohl 1 

aber (cider keine Jungfern 'rehi... 

Vi andre 	ham trolig  med 

men da lian ian kun kunde 

det ene Vers, blev det I Længden 

lidt trivielt. 

San huskede jeg  pari den lyske 

„Lieder buch", J eg  havde købt 1 Ham-

burg, den indeholdt ca. 1000 Sange, 

sari der var jo Udvalg. 

Da blev vi tiltalte af en Bonde-

mand, der kom agende forbi; han 

spurgte orn vl vilde køre med. 
Vi tog med Tak mod Tilbudet 

og  klavrede op i Vognen. Jeg  fik 

Plads hos Kusken, de andre paa 

nogle Sække bag  i Vognen. Man-

den var meget talende og  spurgte 

os ud, hvorfra vi var og  hvorhen 

vi agtede os. Da han hørte, at vi 

var „paa Valsen-, spurgte lian om 

vi var sultne, for han havde hele 

Vognen fuld at Hvedebrød og  sam-

tidig  bad Iran en af mine Kantine-
rater om at løse op for en af 

Sækkene. 
Her Ina mellem hinanden al Slags 

Franskbrød, Birkesbrød, Semler, 

Horn og  hvad del nu alt hedder, 

der farts i en velassorteret Bagerfor-
retning. 

Skønt vi ikke var sultne, fristede 
s del, og  vi maatte smage paa de 

forskellige Sorlor, der gled ned, skønt 
del gennemganende var noget tørt; 

m det var nemlig  ganrsgamell Brød 
fra en større Bagerforretning, der 
liver Dag  fik Overskuddet afsat pas 
Landet. 

Ved en Bivej  skilles vi med Tak 
for Kørslen og  Manden had os riv
forsyne os saa rigeligt, at vi ikke 

wwwb-wkdw,,-aw» 
prima Aelonialvarer 

bedst og Billigst flos 

Mfinge 

Stofonidf- (5s 7robtifitrorretnimj. 

a'ø SVI~Pb sNtrW« 
Sukkermelasse 

Nu er det paa Tide at Re6e 

Xonfirmationsudstyr! 
Vi har det største Lager 

af hvide og sorte Kjolestoffer fra 2,50 pr. m. 
Voile, Alpacca, Uldstof og Silke. 

Handsker, Strømper og Linned. 

=Om 

Færdigsyede 
Konfirmationsdragter fra 60 Kr, 

En ekstra svær og stærk Habit, 
syet efter Maal 110 Kr. 

Kraver, Flipper og Manchetter i stort Udvalg. 

Nordialldels ildelshlls. 
Vi har mange tørre, gode 

 

 

Fineste dansk Fabrikat 
i >isKg Pakker. 	

J 

   

riaseedra 

Vor ,iris er i disse .9age 
Prima rene Nøddekoks a 5 Kr. pr. hl. 

Prima knuste og harpede London Koks 
a 5 Kr. 50 Øre pr. hl 

Prima harpede Derbyshire Ovnkul 
a 8 Kr. 50 Øre pr. hl 

Samme Slags Kul, uharpede 	7,50 
Priserne er beregnet Kontant — plus Kørsel. 

Nordlandets Handelshus. 

Bedste 81swicfi Smedefiul 
ventes h jem omkring  15. Marts. 

Denne Sending  bliver til en meget lavere Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

Prima dansk Melassefoder 
er paa Lager, — Pris 25 	pr. l00 kg. 

Nye Sendinger af Coldings Foderblanding og  Soyamkraa 

samt 50 pCt. Texas Illomuldsfrokager. 

91arbianbe0 enbet jer 

2 Stk. meget fint moderne 

grønt og blodbøgfarvet lirede 
er hjemkommen og sælges for 19 Kr. pr. m. — Egner sig ud-

mærket til Konfirmationsfrakker. 

Nordlandets Handelshus. 

Hvedeklid, Rugklid. 
Stor Majs, Smaa Majs. 

Bornuldsfrøkager, Soyaskraa, 
Coldings Foder/blanding. 

Blandsæd og Havre. 
Prima Varer, billigste Dagspris I 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

nu mere og  mere 

behøvede al købe mere Brod den 
Dag. 

Landskabet blev 
ufrugtbar', vi kom ind over [Ane- 
burger 	 delte næsten flade 
Landskab gik ui ad en Iinkeschause 

gennem nittelange Lyngheder næsten 
li ge til Bremen. 

Hannovers Hedestrækninger var 

ikke meget beboede, hist og  her pas-
serede vi nogle usle Bendergaarde, 

der stod i gled Modsætning  rit Hol. 

stens udbyggede Gaarde. 

Kunderne, vi mødte, havde korte 

lasede Skørter, reed Tørklæde over 

Hovedet og  slæbte afsted med store 

Riskuipper paa Nakken. 
Mod Aften naaede vi Tosted, hvor 

der i Herberget „Zu Heimat• var 

sandel en Del rejsende liaandviet-

kere. Det var første Gang vi stiftede 

Bekendtskab med disse kristelige 

Flerherger, men Værten var meget 

elskværdig  og genne vore Penge 

og  Ure, Sengene var rene og prene 

ontend !loger haarde, 	Herber- 

get var overall ophængt bibelske 

Billeder og  Skriftsteder. 

Værten kunde lidt Dansk, hvilket 

han viste ved om Morgenen at vække 

os med Ordene: ,Opstellen, gamle 

Danmark I' 

m

Efter at have spist vort Morgen-

aaltid tog  vi Afsked med vor Vært 

og  fortsatte "Turen mod Sydvest, 

Egnen havde stadig  401 smut, 
oolteslose Udseende, kun hiat og 

Smaaskove al Gran, Fyr og Rir. 
kerueer. Betolkntagen var meget re-

pak Gaiode og linse var der 
paa Grhielle 	r over Direne nitv 
ler Skintsreder. Vejen Cl Qiagi med 
Mursten (Klinker), da Vogne eders 
ikke vilde kunne køre 	det løse 
Sand. Vr led meget al Vabler paa 
Benene, Vrvite jet gnavede, og  vi pra- 
lede alle omrige 	td, a. pur- 
uede vt at og  til at gas med bare 
Ren; men de mange Riskviste, der 
Ina strøede paa Vejen, gjords blot 
Fødderne endnu niere anindtlige. 
Kneb det engang  Imellem med at 
Unde med, kunde en rask Optant  
gøre Underværker. 

Men °gien Hestene lian de ondt 
ved at trække Læsset paa de san-
dede Ve je, men de annulleredes paa 
anden Vis, hvilket vi havde Lejlig-
hed til ar observere udenfor en Kro, 

som vi passerede netop som en 

Fragtmand smudsede sine Krikker 
og kaldte pari Krofar. Denne kom 
ud med Flasken og  et smit Snapse-
glas. Krofar maalie Draaherne al, 
Kusken greb Glasset, holdt den ene 
Hests Mule i Ve jret og  hældte den 
Indholdet i Halsen; saa korn Turen 

til deri anden Hest ; men deri tred je 
Snaps gik i hans egen Vom. 

a 45 kg. 

a 75 kg. 

Brædder og Planker 
- alle Længder, alle Bredder, alle Tykkelser - 

Firskaarne, særlig stærke Udskudsbrædder 
-a 5, 6 og 7 Alens Længder 

sæl ges særlig  billigt  i 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Slags 

VærKtøl 
og Redskaber anbefales. 

Glas, Poreelan og hele Køkkenudstyr 
til billigste Priser. 

Min« Qutoitint & Probuttforretning 
Prima Kul og Koks paa Lager i 

Allinge Kolonial & Produktforretning 


