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Hans Hjerte er som Havet, 
hvis Bølger langvejs gear, 
hans Meninger og Domme 
bestandigt skifte maa. 

Gee, svage Vilje, gaa 
og grav dit Hvilested I 
Nu rinder Bølgen udi Hav 
og Hjertet rinder med. 

Aage Matthisson-Ransen. 
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Jagtbrev 
al Anton Nielsen. 

Mine Arme og Hænder ryger af 
Blod — — - 

Der kom en lille Buk gaaende 
ud af en Bel/dykning, Den gik 
um fredeligt og kvistede. Ved en 
Birk blev den etuende stille og 

tee 
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l2te Aarg. 
oricomemenzets 

Danmark. 
—0--- 

Danmark fødte svimmel 
tusind Somres Hor. 

Her en neadig Himmel 
fandt en frodig Jord. 

Folkets Barndom lo sig varm 
mellem Højes Puder, 
hvor de unge Guder 
len i Frejas Arm. 

Urd med sine Terner 
svang paa Midnats-Stol 

Hjul, besat med Stjerner, 
rundt om «Himlens Pol, 

spandt for Danmark Tidens Traad 
gennem Vinter-øde, 
gennem Sommer-Grøde, 
gennem Smil og Orned, 

Ind i Folkets Aarer 
spandt hun Lykkens Guld, 

selv om mange Taarer 
faldt paa Danmarks Muld. 

Sind og Muld af (head og Regn 
tik de Indre Kræfter, 
som bar siden eller 
Vaarens skønne Tegn. 

Heimdals Sønner øver 
deres Idræt gode 

Korn og Græs og Kløver 
gror, hvor de har traadt. 

Sol og Sky fra Himlens Blaa 
mildt sig mad dem vender, 
signer dem, hvis Hænder 
klæder Danmark paa. 

Danmarks Blomsterkjole 
ligger broget bredt, 

som en Drøm om Sole 
over Græsset spredt. 

Og fra Mulde eriger frem 
midt i Blomatervrimien 
Folkets Sang mod Himlen, 
alle Sales Hjem. 

Land, som Havet køler 
gennem Kvæld og Gry. 

Land, hvor Koen brøler 
under Tordensky. 

Land hvor Barnets lyse Lok 
vifter over Dige! 
Gamle Danmarks Rige 
elsker jeg dig nok ? 

Danmark, fuld af Gaver 
er din Sommerfavn, 

Agre, Enge, Haver 
vinker i dit Navn. 

Tak for Roser, Tak for Tjørn, 
Danmark, Moder kære 
Vi vil tro dig være, 
alle dine Bern. 

Thøger Larsen. 

h kommer ikke udenom 
—0— 

Hvert øjeblik, Dag efter Dag, 
giver selve Livet os tilstrækkeligt 
al Lærdom om, ør der er baade 
ti og 20 Ting, som vi ikke kom-
met udenom, skriver en Vejlenser 
i „Vejle Amts Folkeblad". Sars kan 
vi nok saa olie og nok saa inder-
ligt ønske • at slippe saa nemt emir 
muligt' 

Lad os I Dag sætte Fingeren 
paa, hvad der burde være alles Er-
faring ; Du slipper ikke udenom 

Anstrengelsen. Er der noget Tiden'  
forkyder os, er det denne ligefrem-
me, men vanskeligt tilegnede Lær-
dom. Teoretisk bøjer alle sig for 
den, men det er i det praktiske Liv 
det kniber med en almindelig God-
kendelse. 

VI vil komme let og billigt fra 
del, og alle, fra Aristokraten tir 
Socialdemokraten, har de Ikke no-
get imod, at det gear ud over Na-
boen. Der er andre Skuldre til 
Byrden, lad kun min slippe fri. 
Det er en næsten almindelig Mo-
ral. Og derfor trænger saa mangen 
Gerning, stor eller beskeden, til al 
blive set eller i Sømmene. 

Men det skal nok start fast, at 
du ikke kommer uden om Amben 
gelsen. Og visse Luksuavasenet 
bekræfter Reglen. Undertiden pas 
den brutale Maade, Livet har Brug 
for. Ja, thi den Dag, de ikke kan 
komme uden om, fur vi at se, at 
de duer til ingenting. 

Derfor er Sætningens feries Led 
i at god og sund Opdragelse. Og 
der kan jo ikke et øjeblik være 
Tvivl om, al vi maa begynde mede  
Barnet. Det behøver nu ingeniun-1  
de al være en brutal Tilvænning 
til Arbejdet, det kan saa tel føre 
til, at de „sløjer af" som voksne.' 
Nej, det skal slaa for Barnet Ira 
første Færd ; al Arbejde, Virksom-
hed er det givne, del selvfølgelige, 
det, man paa Ingen Mande kan 
undvære. Og heldigvis har det jo 
Forbindelse med en naturlig Drift 
hos Barnet. 

Og vi betænker os ikke paa at 
sige, at hvis Lærdommen om An-
strengelsen tørst tilegnes sent, saa 
sent, at der kun bliver lidt udlet-
let, da bliver dette uoprettelige 
den vedkommendes Skæbne. Be-
klag aldrig den unge Karl eller 
den flittige Pige, der ved lidt om, 
al Lykken vel har mange Veje, 
men e af de mest sikre og farba-
re heddet Udholdenhed. Det var 
ikke alene enkelte Stormænds, men 
heldigvis opart en Lærdom i de 
ringe Hytter : Del kneb, men det 
gik. 

Nirwana. 

Hvo intet ved og intet vil, 
han kan ej vise Vej, 
han finder ingen Mening skabt 
i Livets Stemningsleg. 

Historie 
er et højst værdifuldt og opdra-
gende Fag. Beretningen om Fol-
kenes Stormænd, oin Heltefærd og 
lysende Daad, kan vække de un-
ges Villie og Energi og tænde 
Hjerterne i Gled. 

Men der cr imidlertid en enden 
Slags Historie, der er mindst lige 
saa udviklende, selv om deri ved 
første øjekast synes mindre inte-
ressant. 

Det er den jævne, stilfærdige 
Beretning om vor egen Slægts 
Kvinder og Mænd, Fortællinger 
Ira Bedelebt'rs og Bedstemus's Liv, 
Beretning om Slægtens gamle, der 
er game bort. 

De Fædre og Mødre, der vil for-
søge dette overfor deres Børn, vil 
blive forbavset over Resultatet. — 
Det vil vise sig, at del vil fængsle 
de amen lige saa meget som de 
mest spændende Eventyr og Meto-
der. 

Og del er at stor opdragende 
Betydning Kærlighed til Hjemmel 
og eErbedighed for Slægten vil 

. - 
næres deraf. 

Man skal ikke gøre sig Umage 
for at pynte pair de Mennesker, 
man taler om, man skal blot frem-
stille dem, som de skrøbelige Men-
nesker, de var ; thi ovals I Fejlene 
kan der være Næring. 

Selv om det kun er el Hver-
dagsmenneske man taler om, vil 
man forbavses over den Interesse, 
hvormed Børnene lever med I de-
res Liv og Kampe, Sejre og Ne-
derlag.  

Der er en egen Styrke ved den 
jævne, sandfærdige Skildring af 
Mennesker, selv om det er Hver-
dagsfolk. Det gælder om at man 
meddeler alt i Kærlighed og Sand-
hed, gør man det, skal det nok 
blive til Glæde, 

Nu vil der være Forældre, der 
muligt mangler Stof til dette, men 
saa kan de gøre noget andel, no-
get som alle Forældre bør gere 
ofte og som alle er i Stand til, 
De kan fortælle om deres eget Liv, 
deres Barndomstid og Livet I Hjem-
met. ' 

Børnenes øjne vil lyse hver 
Gang Far og Mor begynder paa 
dette, de vil ikke let blive trætte, 
men bede om mere og mere. 

Morten Koch.  

gned sig op af Stammen, rigtig 
kælent Knubbede den Bringen 
mod Knasterne. 

Paa Skovvejen sad et Per Kra-
ger og forlystede sig I noget nat-
tegammelt Heelegedning. De hug-
gede til hinanden, saa Blodet sad 
dem om Næbet. Et Stykke borte 
hoppede en Skade omkring og 
na til. Stjærten stod lodret I Vej-
ret. — — 

Skuddet frygter alle Skovens 
Dyr. De har lært det at kende 
Slægt eller Slægt. 

Langt horte Høj Kragerne og 
Skaden. Ogsan Bukken sprang af-
sted, Men Kuglen var for god. 
Lungerne var gennemhullet. Den 
sprang, og stod pas sen Hals I en 
Grøft, — — - 

Knive, Arme og Hænder ryger af 
Blod. Skjorten er smøget op til 
Albuerne. Jeg roder rundt I Dyrela 
Bug. Jeg er Olferpresten, som brin-
Gud Pan min Gave, at han skal 
stille alle mine Længsler. 

Det lysner. Jeg er færdig med 
at brække Bukken op og har hængt 
den op pas er Gren, for at ikke 
Hunde og Katte skal Slide den 
sønder, til jeg kommer tilbage igen. 

Det er Vinter. Udenfor Skoven 
hyler Stormen. Træernes Grene 
knager og splintres mod hinanden, 
Gabende Saar vædsker i Kulden. 

I en Grøft med rindende Vand 
vasker jeg Blodet af mig. Glædens 
Hus er tomt. For aabne Døre stry-
ger den kolde Vind. Festbordene 
er ryddede. Kun hist og her lig-
ger endnu I Stevet en Levning fra 
de store Dage. Og alle de glade 
Stemmer — — 

— — Jeg lukker Døren op 
til Mosepers Stue. I Kakkelovns-
krogen sidder hans yngste Datter 
og vugger den unge Hilarius, som 
varmt ligger gemt under tykke 
Dyner og smiler med tykke Kin-
der. En .Buhko' ligger med Be-
nene i Vejret foran ham, og en 
Rangle skramler ved hans Hoved-
pude. I Kakkelovnen syder en Ka-
serolle med Mælk. Det var den 
smukke Olga. Hun fik sig en Plads 
i Byen, I et herskabeligt Hus. Et 
halvt Aar og en Maaned varede 
Festen, saa kom hun hjem en sil-
dig Dag. Det var ineikt i Stuen, 
da hun traadte ind til de gamle. 

I Vinter skal hun være hjemme 
og til Sommer ud at luge Roer 
paa en stor Ciaard. 

Barnet skal blive hos de gamle. 
Faderen var viet — ja, hvad Fa-
deren egentlig var, var der nok 
ingen der rigtig vidste. 

— Det beliøv'd hun ern'ens itt' 
o' vær' kommen le' Byen for ; men 
fint sku'e det være med høj' Ske° 
saa re'ricle Strømper. 

Halløj-Mette er opals I Stuen 
og skal give den lille et Pulver 
for Orm. — - 

Jeg skulde bare sige Besked til 
Moseper om at køre Hø ud til 
Dyrene og Havre til Faunerne 
Han faer hver Vinter lidt for at 

sarge for Foderet. 

Ft øjeblik sidder jeg ned pen 
Bænken ved %drue En luset 
Gyldenlak med hængende Blade 
I en stor, grøn Potte stem lige 
bag min Nakke. 

Deri unge ffikrius er kommel 
op a! Vuggen. f len sprreller med 
de nerve nen I f-uft.0 for  at 

komme fri af Bleen, der er gledet 
ned 0111 ham. Forsigtig lægges 
han i Mors Skød. 

-- En pæn Knægt. Mette rokker 
nærmere. 	Rekte en Elskovs- 
unge. 

Et Par store, taknemmelige øj-
ne lønner hendes Dorn. 

Moseper kommer ind, I-lam garn 

lige igennem Stuen uden at sige 
et Ord. Heller Ikke et øjeblik ser 
hen hen til de andre. Tavs sætteg 
han sig ved Siden af mig pas 
Bænkerg. 

Han har lært saa meget. Del er 
Ikke den første af Døtrene, som 
har maattet vintre over. 

Vi følges ad ud i Skoven. Men 
Samtalen vil ikke rigtig gaa. Hver 
har sine egne Tanker. Og alligevel 
tror jeg; de er sammesteds henne. 

Jeg har jo leget med Olga som 
Barn. Mange Gange har Moseper 
staaet i Loderen ag set til, naar 
vi byggede vore Slotte al Vejstøv 
og pyntede dem med Skovens 
Blomster. Eller dengang Geden 
havde læmmet og Kiddet var død-
født. Det skulde begraves og blev 
lagt i „011es' Dukkevogn. Smedens 
Kristian og jeg var Ligheste. » Ol-
le' fulgte til Graven med et Lege-
tøjsflag t Haanden. Det havde 
nær endt med Slagemaal, hun 
glemte at sænke Fanen, og jeg 
vilde derfor have aabnet Graven 
igen. -- -- -- 

Vi skilles, Moseper skal hjem 
paa sin Lo og hamre med Plejlen 
paa Rugen, jeg har nogle Sakse i 
Skovens Gem, som skal røgtes, 
og siden — - 

Oppe paa et Stengærde ligger 

de under nogle tætte Tjørne. Der 

er intet at se. Visne Blade og Mos 
dækker Kæberne. Over hver en-
kelt hænger en død Fasan. 

Neer nu Maaren kommer listen-
de — Den glider som en Skygge 
fra Sten til Sten og standser hvert 
øjeblik før at vejre — hier den 
pludselig Færten at Stegen. Og 
før den snar tænkt sig om — den 
er Skruens mule nysgerrige Dyr 
— er den spunget hen for rigtig 
at se, hved det er. Den strækker 
og rækker sig, nu kan Snuden 
nas Fjerene . . . . Pludselig !al-
der den forover, Saksen er slaget 
simmer' om det ene Forben. Den 
hvæser og tumler. Benet er brudt 
men Tæernes fere Muskelstrenge 
holder laer. 

Fanget — — 
Det er en lang Nat at sidde paa 

Halen og slide lur at Isa et Betl 
les af en Saks. For hvert eneste 

Træk skriger sile Nerver af Smeite. 

Men den er buret, den bitter 

Saksens Jerrilrenes, deri itrekker 

al alle Kra=tter, Skummel sidder 
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al usleste Art 

og stunddom ;ilts Fregne Fælder, 
mens Sneen 1 sker 

og S'orenrn tir Fart, 
3'.,r;der som 	 Skygger. de 

Og giv ais din Gave 
eu Meder rise sen, 

tem Ilarne( 	herkeer t i B.1,11„ 
da tænk paa hver Datter 

og hver lille Søn 
som visner paa Moderarmen. 

Velsign sea, o Herre, 
hver Kvinde og Mand, 

som trodsede Rædsler og Farer, 
og Hed med Hjælp 

til det blodige Land, 
id Armenien!' !ideelle Skare. 

— d H— 

dem i Mundvigene. Fanget. Ikke 

saa meder geni eu Urradet at en 

Tomme sataner Kæberne sig. 

Længe — meget længe bliver 

den ved med at slide, saa lammer 

Smerterne den. Benet begynder at 

hovne op. Det er Blodet der 

størkner om Savret, 

Med Dagslyset kommer Krager-

ne. Den har lagt sig forover for 

at slette paa Brystet. Der kommer 

hele Flokke flyvende. De er tun-

ge og gran i Halvmørket. En at 

dem faer den at se. Straks vræler 

hele Flokken ogsna og slagir sig 

ned i Træerne om den. 

Kampen begynder forfra, Den 

haler ill sig at alle Kræfter. Sener-

ne giver sig som Elastik. 

Det er helt lyst. Jo mere den 

slider, destovierre skriger Spotterne. 

Et Par Finker er kommet til og 

hopper i Busken over den, En 

Gærdesmutte piler dens Næse for-

bi- 
Nu var det den Tid, de den 

skulde ligge hjemme i Tranbullen 

og sove. Trenderne skurrer at Smer-

te og Arrigskab . . . 

1 et raskt Tag bider den til og 

flænger Skindet om Bruddet og 

metodisk begynder den at gnave 

Senerne over en efter en. 

Frelsen — hvis ikke han, der 

ejede Saksen, var kommet. Der 

manglede endnu kun et Par Styk-

ker. 

Et haardt Slag med en Kæp 

over Snuden og den falder sam-

men. 

Det er en prægtig Hanmaar. -

Skindet er som Silke at føle paa. 

Jeg stryger den kærtegnende ned 

over Ryggen. 

— Du vil pynte om Halsen paa 

Thilde, hendes Haar er blødt som 

dit. 

Solen har forsøgt at varme, men 

fattige er dens Straaler. Ikke et 

eneste Straa strækker sig 1 Liva-

lyst imod den. 

Bundet er alle Kræfterne. Trygt 

sover Spirerne under Løvet. De 

putter sig ind til hinanden og su-
ger blindt til sig at samme store 

Skød, 

Det er øde og koldt, saa mange 

Munde skriger lor Føde. — Men 

dybt i Muldet æder Livet sig stærkt. 

Hellige Jord — ja, hellig hver 

Skabning, som bærer Livet under 

sit Hjerte. 

Jeg gaar over Mosen. Isen lig-

ger tast under mine Fødder. Den 

er hvid af Rim. Sære Tegn etaer 

skrabet i dens Flade. Her er en 

hel Række Spor. Trædepuderne 

etaer festtrykt i det hvide Pudder. 

Det er Mikkel, som har været ude 

paa sin natlige Jagt. Han etaper 

viden om nu, Ikke engang Daken 

kan holde ham i Hulen, Rolletiden 

er inde. Safterne gærer i Kroppen, 

Jeg gear mod elaalet for alle 

Tanker. — 

Jeg sad ved din Seng en Aften. 

Du var gaaet til Ro før jeg kone 

Men alligevel vilde jeg ind for al 

kysse dig til Godnar, Jeg havde 

bøjet mig ned og tegl mit Hoved 

mod dit Bryst. Dine Arme Isa oni 
min Hele. — 	Saa tog du med 
begge Hænder om mine Kinder 

og løftede mit Hoved op, at du 

kunde se ind i mine Øjne. 

— Det begynder at sne. Hvide 

Fnug sejler ned gennem den mørke 

Luft. De kommer helt deroppefra, 
hvor Vorherre bor. 

Man dybt under Jordens Hjerte 
slumrer Livet. 

Armeniens Folk. 

Der flygter et Folk 
gennem Tatarer og Blod 

gennem Asien. knudrede Fjelde, 
dels Nakke er bøjet 

og kuet dets Mod 
under Muhameds blodige Vælde. 

Hist skrider en Olding 
med snehvide Haar 

med rystende Knæ og lenrider ; 
her ser vi en Yngling 

I Ungdommens Vaar, 
men Nøden for Livsmodet stænger. 

Der eger en i Manddoms 
modneste Aar, 

men Manddommens Ild er slukket ; 
hans Aasyn er furet, 

og grannet lista Her, 
lian Lidelsens Bæger har drukket. 

Der kommer en Moder 
med Barnet paa Arm, 

hun trykker sin Skat til sit Hjerte, 
mens klagende Suk 

fra det tærede Barn 
opstiger i navnløse Smerte. 

De ambulante Cirkus er ved at 

forsvinde. Gode Teaterselskaber, 

der nu ved de moderne Trafik-

midlers Hjælp har let Adgang til 

at komme fra By til By, har ført 

en sejrrig Kamp mod Gøglerne, og 

Biografteatrene, som nu findes i 

selv den mindste By, har ligele-

des bidraget til at Forlystelseslivet 

skifter Karakter og er gledet ind 

On danske Dyrigeroreniog 
fylder 715 Åer. 

Foreningens 	og første Stifter 

Uden Hus og Hjem, 
nelea Varme og vred, 

uden Lov og Ret, uden kær es. 
kun prisgivne Reciter, 

der skrig fortrød. 
hvor Sværdodden vildt 

monne hærge, 

Saa send da jer Tre< 
op til Himmelena Gud ! 

I Menneskebarn, hvor I hygge, 
som skærmes af 

Kristenhed; Love og Bud 
I Borg og I Hytte 3211 trygge, 

Og vend saa dit Øje 
til Landet mod øst, 

mod Araralz knejsende Tinde, 
og lyt til den bævende, 

bedende Røst, 
om Lindring i Nøden at finde. 

Farende Folk. 

andre, mere ilroder re For irrer. 

Men ved Markederne har Van-

dre-Cirkustolket endnu en Chance 

og det er derfor endnu far tidligt 

at sætte Gøglervognen og Cirkus-

teltet paa Museeet. Vort Billede 

viser Livet i sander' en rummelig 

Gøglervogn, der danner Clovner-

nes Garderobe til Cirkusteltet, og 

Situationen er taget lige før Fore- 

Landet, med en Filial for Lolland, 

Falster og Møn, en for Fyu, til 

for Jylland og en for Slesvig. Fi-

lialerne sygnede dog snart hen, 

og den danske Dyraegeforening 

kom væsentligt til at omfatte Sjæl-

lands Dyrlæger. Senere dannedes 

i Filialernes Sted særlige Lokal-

foreninger, der ikke havde nogen 

Forbindelse med Hovedforeningen: 

i 1857 „Fyns Stifts Dyllsgefore-

ning", i 1e74 .Jysk Dyriregefore-

ninr og i 1879 „Dyrlægeforenln-

gen for Lolland, Falster og Møn«. 

I 1908 reorganiseredes den danske 

Dyrlægetorening, som nu danner 

en Sarnmenaluining al Laudets 20 

lokale Dyrlsegeforeninger ol; 2 Sær-

foreninger med lait ca. 820 Med-

lemmer. Disse Foreninger, hvor-

af navnlig „Den danske Dyrlæge-

forening" i Begyndelsen havde 

megen Modgang at kæmpe med, 

havde gjort et stort Arbejde for 

Landets og Dydregestandens Tarv, 

ligesom de i hej Grad har virket 

for Fagets videnskabelige Udvik-

ling. 

— Den nuværende Formand er 

Professor ved Veterinær- og Land-

brugshøjskolen Cell If. 1-lansen, 

der 11907 afløste Professor Mer-
keberg.  

stillingens Begyndelse. Der er en 

Duft fra vore Bedsteforældres Dage 

over dette Billede, en Stemniug 

fra en Tid, der var naivere og bad 

pas mere beskedne Glæder end 

vore Dage kræver, men en Tid, 

der maaske var nok saa lykkelig 

og tilfreds. 

Et stille og roligt Hjem. 
—0— 

Efter d Aars uafbrudt Tavshed 

vekslede et engelsk Ægtepar for-

leden nogle Bemærkninger — ved 

en londonsk Domstol. 

Ægtemanden stødt anklaget for 

at have forladt Hjemmet og und-

draget sig sin Forsergerpligt, og 

Hustruen forklarede, at der i de 

i lorudgaaende Aar havde hersket 

fuldkommen Tavshed i Hjemmet 

— fra Ægtemandens Side, idet 

hen ikke I det gaagældenJe Tids-

rum havde mælet et Ord til hende. 

De kunde, torklarede hun, godt 

sidde sammen enet Timevis, uden 

at der blev sagt tt eneste Oel, ug 

rifler Manden havde noget at med-
de, skrev han det paa en Lap Pa-

pir, som han heftede pars Køkken-

hylden, og det skete regelmæssigt 

et Par Gange om Ugen. De hav-

de ialt været gift i 20 Aar, og de 

første 1.1 hev ile Manden været 

meget snaksom, tue Koner' begreb 
ikke, hvorfor hans Mui,d pludselig 

var genet i Beglaas. 
Det gjorde Dommeren heller 

ikke, og da Manden jo i Retten 
viste, at han godt kunde bruge 

Snakketøjet, men alligevel Ikke 

kunde forklare, iivui fer han havde 

spillet stum, eller hvo, tor han trods 

„Stilheden" og „Freden' dog hav-

de forladt Hjemmet, blev han dømt  

til at sørge for Konen, og Dom-
maren opmuntrede ham til at be-
mile sine Ta!egaver bed,e i Frem-
tiden — dømme ham dertil kunde 
han jo ikke sar godt. 

Marskandiser Niglsegach. 
— o— 

Et at Nor ri bros kendte An vigter, 
Nielsen-Bach, døde nylig. Han 
var kendt under Navnet „Frederik 
den Syvendes Sene, hvilket hen 
virkelig var. 

Marskandiser Melsen.Bach lagde 
ikke Skjul pas, at han var en Kon-
gesøn, og I hans Lejlighed hang 
2 skøre billeder al Frederrk  den 
Syvende og Grevinde Danner. Og 

han fortalte med Stolthed om  sin 
Fader og Stedmoder. 

,En  Gang var Frederik den  Sy-
vende i Kantonnement pas Pyen, 
og her herte han min Moder, der 
var fyrster Bondepige, at kende, og 

Frugten af delle Bekendtskab blev 

mig. Mærkeligt nok IN min Fader 
kun dette ene Barn, skrue han 
var to Gange gift. Min Meder har 

ofte lait med mig om min Fader, 
og som lille Dreng blev jeg pas 
Egnen kaldt for Frederik den Sy-

vendes Søn, Men heller Ikke Kon-
gen lagde Skjul par, at han var 

Fader til mig, hvad hen har givet 

min Moder Beviser pas, disse Be-
viser er jeg i Besiddelse at —.• 

Og det kunde hænde, at før den 
fremmede forlod Marskandiser NI-

eisert-Bacles 1111e Kælderstue, hav-
de han lagt Beviserne paa Bordet 
— Frederik den Syvendes egne 
Breve til den fynske Bondepige. 

Men Kongesønnen nalrede aldrig 

Danmarks Trone. Marskandiser og 
Udraaber ved et Biografteater -

det blev Kongesønnens Lud. 

I Distraktion. 

Den berømte franske Bakteriolog 
Panteur sad en Dag til Bords med 
nogle Gæster, Som Dessert blev 
serveret 'fiske Kirsebær, 

Pasteur gav sig til omhyggeligt 
at skylle sine Kirsebær t et Gias 
Vand, inden han spiste dem. Gæ-
sterne saa nysgerrigt og spørgende 
paa ham, og Hasteur benyttede da 
Lejligheden til at holde et langt 
Foredrag om de mange Bakterier 
der fandtes paa Kirsebær. 

Den megen Tale gjorde ham 
meget tørstig, og da han sluttede, 
greb han t Distraktion det Glas, 
hvori han havde skyllet Frugterne, 
og — tømte det 1 et Drag. 

Linnedsyning 
udføres solidt og billigt, 

Agnes Johansen 
mellem Byerne. 

Plads søges. 
En ung Mand, som har lært 

Landvæsenet. ønsker Rads pas en 
Gaard som Medhjælper straks ell. 
senere. Billet rinke „Haab• mod-
tager Bladets Kontor, 

Klemensker 
Sadelmagerforretning 

anbefaler sig med stort Udvalg af 
Seletøjer lide Sæt aaavel 30111 en-
kelte Dele I prima Udførelse til bil-
lige Priser, 
Chalselonguer, Sofaer, Stole 

Piske, Tornystre og Kufferter 
i mufl Udvalg,. Reperetioner at alt 
til Faget henhørende. Hurtigt solidt 
til moderate Priser. 

L. Karlsen, Klemensker. 
Telefon nordre 20. 

NB. En Del Lædergrimer 
udarelges uhørt billigt. 

En Tyr, 
lieden efter Krashave Tyre forenings 
Tyr og en god fynsk Ko. slam.  id  
Afbenyttelse ho., 

Hans Hamren, 
ved Mur, men i Klemensker. 

Net. Samme Sted er Kiialroer 
billigt til Salg. 

De vandrer saa sene 
eaa eiøestoeue Fod 

I fordrevet fra hjemlige Arne, 
hvor Tyrken hærger 

med Brand og med Blod, 
Vorherre han maa sig forharme. 

Formand G. D. Ilinghelm. 
—ra- 

1 Dag fylder den danske Dyr- 

Iregeforenine 75 Aar. Allerede før 

1849 havde der hævet sig Røster 

for Dannelsen af en dansk Dyr- 

largelortning; men Alvor af Tan- 

ken blev der først, da Statsdyrlæge 

D. G. Risighelin i Januar 1849 op- 

fordrede til Dannelsen af en ens- 
dan. Den Tilslutning, denne Op- 

fordring fik, — trods den fremkom 
under Krigstilstanden — viser bedst , 

at en staden Forening I lang Tid 

var ønsket. Det var Meningen at 
Foreningen skulde omfatte hele 

Og giv saa din Gave 
Imed lykkeligt Sind. 

ji giv b.Isde g arr's. og irfizt-, 
vær 'reel te et [due 

en Taare al Kind, 
cg læske en smægtende Tunge, 



Rø Sygekasse 
afholder sin ordinære Generalfor-
samling paa Brugsforeningens Sal 
Tirsdag den 12 Februar Eftm. Kl. 
6 med sædvanlig Dagsorden. 

Derefter Forhandling om Syge-
knssens Indmeldelse I Olsker og 
Re Sygeplejeforening. 

I Tilfælde at at Generalforsam-
lingen ikke er beslutningsdygtig 
afholdes en ny Generalforsamling 
umiddelbart derefter. 
Kontingent modtages fra Kl. 4-6 

pna samme Sted. 

P, B, V, 
11. J. Benriksen. 

14-16aars Deng 
kan straks eller ill 1. Maj fan Plads 

Kroggaard i Re. 

Lørdag d. 2 Februar aabnes en 

Smedeforretning 
Hr. Gaardejer Olsens Værksteds-

bygning ved Tein Station. 
Alt Smedearbejde 

udføres solidt og billigt. 

./Erbradlgs1 11. SKOD. 

Overretssagfører 

Mojesen Xofoed, Rønne 
Zureueregeadr. 17. 

Inkassation, Dakumentskrivning sic, 
Trælles 1 Handler Onsdag Fornid, 

Solid Enspændervogn 
(2000 Pd.) er til Salg. 

Nul. 
Samme 

11. Hanielsen, 
Bøgeskoven, Ro. 

SlampestrIkning udføres 
Sted. 

El Skomallervritsled 
aabnes den 7. Februar hos Chr. 

!Barkassen, Rosvang, Rø. 
Alle Reparationer udføres solidt 

og billigt med bedste Materiale. 
Med Agtelse 

S. Hansen. 

En Pige, 
som vil deltage i Malkning, kan 
1. Maj fas Plads paa 

Ilabedam. 
Tlf. Allinge 71. 

Miden* i Sandvig 
Mandag 18, Febr. 

Miss. Christiansen. 
Tirsdag 	 do. 
Onsdag 	Pastor Fraskjær 
Torsdag Miss. Janus Dam 
Fredag 	Høgh Nielsen 
Lørdag 	Missionær Sørensen. 

Hver Alttn Kl, 
Alle er velkomne. 

iECISJMILOSTtR[J7111,:!:,.. 

ianÆriin. 

Missionsuge 
Tein Missionshus 
Søndag 10. Febr. Kl. 3 

E. Raannissea. 
Mandag Kl. 7 1/2  Anker Larsen, 
Tirsdag 	— Pastor Unger 
Onsdag 	— 	Miss. Sørensen 
Torsdag 	— Miss, Christensen 
Fredag 	— 	do, 
Lørdag 	— Tscherning-Møller 

Alle hjertelig velkomne, 

 

En ung Orne 

 

slemt 111 Afbenyttelse paa 
Krogholm I Rutsker 

Samme Sted er 2 gode k vie-
kalve til Salg. 

En Karl 
og en Pige søges. 

Jacobsen, Tein. 
Tir. Allinge 88x 

En Lødeko 
(bestaaet TuberktfiTit?' 
prøven) er til Salg paa Blæsebjerg 
I Rutsker. 

å øger De-en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en svend eller Lier • 

ling, en Fodermester eller an-
den Medhlselp, bar De snarest aver-
tere i Nord-hornholme Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c, 1800 Hjem og lama af saa godt 
ironi hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor las 
godt som altid bringe et tilfreds-
sudlende Resultat. 

,r-indrrrigsiiste 

En Pige 
kan fan Plads straks eller senere 
pari „Skovfryd", Olsker. 

Charles Hjul ler. 

En yngre Karl 
eller Dreng som vil passe Krea-
turer og deltage iiMalkning. søges 
til I. Maj. 

Avlsbruger Holm, 
Allinge. 

Pige 
og Fodermester kan til 1. Maj 
Iaa Plads pas Horreguard, 

Tlf. Rute 45. 

11¥1114~11~4~1~0~ 

.Nord-Boralwlm3 Ugeblad" 
striau 1 rJ Aftha af ~malt ,75, ,Cartrul. 
ag fcr;enrtat ran 1 1.?: P,;sir:_•..anti eller ved 
vore Bud 	 W3A1I, Rat- 

ale r, 	!(.trano a se 

„Nord-Bornlwlms ligebkfa' 
Ser 	..‘arstaUtfarrdats. J Nurur.iirnird 
»per laer i ethvert "lem og egner ug dtr-
Of bohi t!! ArsrisrlJSg. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
rphkev giring Bekmaligarraitir 	roby- Art 
*imam køb, Saiz, foraningiatarictelslarr, 
elge,- gav,  Ål lysnintgar, Auktioner ak. 

N

▪  

ord Bornholms Ugeblad" 
adgaal hver Prat:ag, kan bestilles paa als 
oostaontorer samt paa Illadals Kontor og 
Ptirr I Kr. halraartig. 

Det hænder 
for eller settere, at De har Brug 
for en lille Annonce. Et Værelse 
eller en Lejlighed ledig, brugte 
Sager tit K6b eller Salg, Under- 

- ; visning, Pension eller andet 	. 
Husk da, at Nordbornholms Uge-
blad har den starste Udbredelse 
her paa Egnen og at det koster 
mindst at avertere i vort Blad. 

MASA, IANG tÅNSIA, 
'ArouRD - w ›-NOR*9- w Ardils)- w 

w: ?salget fortsættes til de samme 
billige Priser som hidtil. 

MAGASIN DU NORDS UDSALG 

      

  

ved Victor Planck, Allinge. 

 

      

      

      

Ryg Cigaren A. K. P. 
Kr. 15 pr. hel litiese• 

løvrig! anbefales vort Udvalg al vellagrede Cigarer og Tobakker 
til billigste Priser. 

Tørrede Frugter, 
Abrikoser, Ferskner, Blommer. Rosiner, 

Sun Nitid Rosiner i Pakker, tørrede Æbler, Bland. Frugter 
sælges absoiut billigst I 

?Muge anioitiai= ng Vrødtforretning. 

Buffalo Shagtobak 
kan 150 Ore pr. 250 gram, 

Del anbefales nt forsyne sig saa længe Lager haves 
til nuværende Pris. 

Rfifinge ,qofonifif 8 Trobtifitforuiniq 
I disse Dage 
udsælges et Parti 

Jernbanefli5j1 
70 cm. bredt, 

Værdi 500 pr. rti i marine, 
brunt og graat, 

for 2,50 pr. Meter. 

Et Parti glatte Fjøjler, 

marine, grønt og rødt 
udsælges for 2,00 pr. Meter. 

MagasinduNordslidmig 
ved Victor Planck.  

Klemensker Cementstøberi 
ved Ilintzegaard — anbefaler Cementvarer til moderate Priser. 

Tagsten — Moraten..- flokke 	Brondeten etc, 
Bestillinger modtages gerne Tlf. Klemens s. 5 y eller 

IV. Schou, Aarsballe. 

011111~1111111~~11111~1~11 

NIT odrilve Udsalg 
er fra den 19. Janua-' til 17. Februar og omfatter 

en Mængde Rester 
og færdigsyede Herre- og Drengeklæder samt Klæ-
devarer. — Samtidig gives 10 pCt. paa alle Varer 
med Undtagelse af Garn, 

,ens Xansen, 
•11111:1111011~1 11* 

Otto Karlsen 	Larme- e6 Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Postkontoret. Søgnedage 9-12 og 2-6 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 

En paalidelig 
	r  g Pige  Skandinavien-Amerikalinien: 

Agent Otto Gornitzika, 
Statsanstalten for Livsforsikring red Chr. 

kan Isa Plads 1. Maj pals 	i 	Olsen, Messen Kontortid 1-4 EM. 
Tein Jernbanestation. Telegr3Istationen 9-12 og 2-4 

Toldkamret 8-- 12 Form, 2-5 Etterm. 

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

farehuset „fillin e"a 
Et Pall Guninallurgtestø‘•lcr sa,K  

Danne Fedthedersig (Hteonvzi)er1  3 Kr.  

Bende Laksko [aes billigt, 

Endvidere føres Herre-, Dame- 
og Bornefodtoj til smaa Pri- 
ser. 

Alt i nye og kurante Varer. 
Td. 143. 

nelby Christiansen. 

sffilsomeentie~areeligNaess" 

Borgmesiel kontoret 2---I 
Sparekassen 10-12 og Z-4 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial i Sparekassen. 110 -12, 2---4 
Dampskiblexpeditionen, &aben vred Ski-

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

Distriktsi‘egen 8-9 og 2-3. 
Folkebogsamlingen paa Randhuset: 

lidlaan hele Anret: Tirsdag 3-4, Fre- 
dag 7—B, Læsestuen hver [Jag til K1.9 

: 	 Thorhgreo: -  
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig. 

Jarnbanest, er aaben for Guds 8-12, 2-6 
Kramnerkontoret 10-11 og 2- 4, 

Vi lorlsdler vort Udsalg ca. BaDage igiodylIjizavoro kendte billige Friser. 



Alle Mennesker, 
som har set, hvorledes 

Bornholms VegelabliNaroarioo, 

Nordlandets Handelshus. 

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. 

Fra Rønne 
• Nyker 
- Klemenker 
- Rø 
- Tein 

Allinge 
Sandvig 

$i tillaber 11`3 at fienlebe trebe 	obere 
C,)nicrrffontlieb out at 	i r.,..̀aqeite fra ISbe 
',■aituar til 17be netvitae affolbe et (turt 
jatg i 	 og Vorfiefutifeftiott famt 
fietermaat oilifattelibe 	ante,. 	erre,N1 ((fik, 
tiører, ufint(' Mjutettijev, ;;onsittiimittrer i rit ,  
lort og ubleget f amt i'mffetai, Zuge. 

Zeitneuilftur i 	̀Nuliter, zlin 

og'(3'ier. 
ze Isli i Z;areii 	Nittet og 1.■ ri4:3 fe Ze. 

orretii 	V eført. red B,orbet Oeb 	affocilfie -̀t  
'23arerite, ber iiMi)be, er all e til itt11I1Ie, ufor: 
aiibrebe 13rifer. 

fieb llitbtagelfe cif 11 lbgar 11 gioe,  iluch 
quittant 10 »I. prut alle 1:nrer. 

Lit Zel 	fitilefunfertion itbj(fig,:4 uteb 
)(t. glabat. 

teessens sne-dalsalg 
ved Chr. Olsen, Allinge. Telehelt [Ho 

 

• er fin, frisk og velsmagende og giver 

LÆKKERT SMØRREBRØD 	• 
• 11/1111111~1111~111111111•••••••••••••11/4~11  6,10 

6,29 
6,46 
7,02 
7,19 
7,32 
7,40 

 

Aarligt Udsalg! 

   

   

Finest. dansk Fabrikat 
i så Kg Pukler" 

Stort Leger af store, prn4ske 

Vatly. Grisetruge med Rum, 
do. liønsetruge do. 

sælges i denne Tid -- og ved kontant Betaling gives 10 pCt. Rabat. 

yfnrdiattdet iaudci3Ijii 

Vi sælpr Frosliri Pmiiper møl Villig 
Svag.° store Ailjeputoper 2" og 21/," 

er nedsat betydeligt i Pris. - Jernror al' alle Demenmioner -
Opgiv Maal og vi giver billigt Tilbud. 

Nordlandets Handelshus. 
INTIIIIIIIII~~1111~11011011111111■11~1111111r 

	 •••••••••••••••••••••

Rønne-Allinge Jernbane • ...n  
•••••••••••••■••••• 

Køreplan. 	BORNA  MARGARINE  
Søgnedage. 

Men n ol-Plandvig 

t) 
8,25 2,00 
8,42 2,18 
8,55 2,33 
9,11 2,49 
9,26 3,04 
9,37 3,17 
9,45 3,25 

Nu, [13 Majsen deres hl lilje Priser, 
anbefaler vi som fortrinligt Kærnefoder til Svin, Høns og 
alle Kreaturer sund, kraftig bornholmsk 
Hvede. Prisen er ved Salg af 5 a 10 Tdr. 26,50 
og ved enkelte Tdr. 27 Kr. pr. Td. netto kontant. 

Bornholmsk Byg, Blandsæd og 
Havre, sunde, gode Varer, sælges paa samme Vilkaar, 
I Kr. lavere pr, Td.. 

Nordlandets Handelshus. 

Høns skal have rigeligt Foder 
i de kolde Vintermaaneder, hvor Grøntsager mangler. 
Særlig anbefales Hønsefoderet „KRAFT" og 
„GRAND DANOIS" animalske Feder, saakaldet 
Lundsgaard Blanding. Dette sælges i Sække a 50 kg billigst, 
men ogsaa i Smaavægte efter Behov, 

giorbiaubet5 

Vi har rigeligt Lager af 

bedste engelske Derbysidre Ovnkul 
do. 	do. 	Nod4IekuI 

knuste engelske Gaskoks, meget kraftige 
Elswick Smedekul 	 do. 

•og sælger disse til billigste Dagsnotering, 

Nordlandets Handelshus 

iverk i Nordhoroliolms llgeblad! 
Billigste Annoncepris Læses overalt pas Nordlandet 

t) Løber kun Mandag Onsdag 
og Lørdag. 

Mandsir-Iteinne 

(t (ft (t 
Fra Sandvig 	10,00 11,20 4,25 8,00 
- Allinge 	10,08 11,28 4,33 8,08 
- Tein 	10,18 11,39 4,43 8,19 
- Re 	10,34 11,56 4,59 8,36 
- Klemensker 10,53 12,15 5,18 8,56 
- Nyker 	11,05 12,28 5,30 9,10 
- Rønne 	11,25 12,50 5,50 9,30 

t) Løber kun Mandag Onsdag 
og Lørdag. 

ft) Løber kun Tirsdag Torsdag 
og Fredag. 

Søn- og Helligdage. 
Ilonne-NeanayIg 

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 
fleandelsg-lienne 

Fra Sandvig 
	

10,05 6,00 
	

9,15 
- Allinge 
	

10,12 6.07 
	

9,22 
- Tein 
	

10,21 	6,16 
	

9,31 
- Re 
	

10,35 6,30 
	

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

Nyker 
Rønne 
	11,01 6,56 10,11 

11,20 7,15 10,30 

Ordet er frit I 
VI ger vore mange Lasere I By og 

pas Land opmierk Bom pac, al enhver kan 
tes optaget Artikler og Indlæg om Emner 
af almen Interesse I ,,Nord-ifornholms 
Ugeblad', 

Betingelsen er kun, et det skrevne er 
holdt i en temmelig Form og indenlor 
rimelige Grænser, samt at indsendere - til 
Underretning tor Redaktionen 	opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redektionen gerne Meddelelser om saa-
danne I nig og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Delte gælder [mide Byen og Lander, 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den serrangeste Diskre. 
don med Hensyn ill efne Kilder. 

Vort store aarlige Udsalg begynder Mandag 
den 14. Januar og omfatter hele Lageret af kurante Manu-

rakturvarer. Trods de stadig stigende Priser paa Bomuld, 

kan vi dog give vore Kunder en Masse fordelagtige Tilbud. 

En Mængde Rester 
er fremlagt og sælges til halv Pris og derunder, 

Særlig fremhæves: 
2V4  Alen bred blomstret Dugedrejl, Værdi 3,50, 

sælges for 2,50 pr. m. 

2 Alen bred 2-traadet Lagenravndug Værdi 3.25 
sælges for 2,00 pr. in. 

Ubleget Tvistlærred 80 øre pr. ni. 
do. 	ekstra svært og bredt 90 Ore pr. m. 

Svær Dowlas 90 øre pr. ni, 
Bomuldstøj og Ze pltyr passende til Dynebetræk 

90 Øre pr. m. 
Et Parti blaa prikket Sirts Værdi 1,65 for 1,10. 

t Stk. prima Buskskind til Drengedragter og Nederdele, 
Værdi 6.00 pr. m. sælges for 4,00 pr. m. 

Vort bekendte, stærke, engelske Uldgarn sælger vi stadig 

for 7,00 pr, kg. 
Vore Varer er kobt til allerbilligste Dagspriser. og 

alligevel giver vi 10 pCt. ved kontant Salg. 


