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Midnatssolens Land. 

• 

Hvem spiller saa fint pas Fløjte her, 
før Solen rinder f øst — 
skønt Vinden sukker i bladløse 

Træer, 
og Isen Tander vor Kyst — 

skønt Morgnen er kold 
og alt er hvidt, 

og Vejrglasset staar pas Slud —? 
Jeg tror jeg letter Gardinel lidt 
og kigger forsigtigt ud. — 

lh nej da I Der sidder Geniet jo 
sortklædt — med gult Instrument, 
og spiller ud af den glade Tro, 
at han er som Vaarbud 

Solsort hedder den FleItentat. 
— han kan ej vente til Dag — 
snart øver han sig fra nøgen Kvist 
og snart fra Genhoens Tag. 

Han jubler i Tillid til Vaarens Magt, 
hans Hjerte føler den alt. 
Hver Fryd han fik sig i Sjælen lagt, 
den maa han straks ha' fortalt. 

Saa tar han 111 Fløjten 
og slemmer op 

saa liflig en Morgensang —, 
Den risler mig sødt gennem 

Sjæl og Krop 
og vækker en halvglemt Trang — 

Trangen 111 glad at give mig hen 
i Troen pare Livets Sag 
og hilse med Lavsang min 

gamle Ven, 
den lyse, gavmilde Dag. 

Spil da du Solsort saa yndefuld 
om Dag og om bliden Varn I 
Undrende lytter hvert Frø i Muld, 
dit Bud til dens Hjerte mur. 

Spil for det Menneskehjeite, 
der tungt 

knuges af Vinteren, 
saa det føler pas ny sig ungt 
og lærer at Fryd at le 

Saa vil det I Takt 
til dit muntre Spil 

juble sin Tak tyl Gud, 
der gennem alt dog alene vil 
sende os Naadebud 

Sars [ar jeg glad paa m.t 	• 
Dagværk tal 

og nynner en Sang deart ; 
thi Gud er mig nær I den 

dunkle Nat 
og i Dagens skiftende Spil. 

Han holder Skæbnerne i sin Haand 
og skilter Vinter og Veer, 
løser saa let de haardeste Banet 
og læger de dybeste Saar. 

Han sender Glæden til 
Fuglens Bryst 

og Solstraateglimt til den Barm, 
der uden hane Kærligheds 

milde Trant 
føler sig saaret og arm. 

Fløjt lille Stilsort vad Morgengry 
din lyseste Melodi 
og lær mig som du hver Dag 

paa ny 
at synge mig let og fro. 

I. K. 

Canada 
cp•e•e= 

Klimaet I Canada er lige sen 

vidt forskelligt som Landets Ud-

strækning er uendelig stort, og 

Klimaet er som Helhed sundt og 

styrkende. Den gamle Forestilling 

om at den canadiske Vinter i de 

beboede Egne er uudholdelig kold, 

er for længe siden ophørt al eksi-

stere. Ganske vist falder Tempe-

raturen ofte under Frysepunktet 

men man mna samtidig erindre, 

at nogle Ina Graders Frost i et 

Land med fugtigt Klima føles me-

get mere ubehageligt end ruunge 

Graders Frost i Canadas tørre Kli-

ma. Del straalende Solskin, som 
kendetegner den canadiske Vinter, 

gør denne Aar slid forbavsende til-

trækkende. Naturligvis har Vin-

teren sine Ulemper, som for Eks. 

naer en Snestorm bryder tøs og 

bringer med sig alle de Ubehage-

ligheder, der følger med stærkt 

Snefald. Den mest ubehagelige 

Aarstid er maaske dog, naar Tø-

vejret indtræder og fører Søle og 

daarligt Fare med sig. Fugtighe-

den -  forsvinder imidlertid snart og 

Farmeren kan begynde paa sine 

Forearearbejder. 

Sommeren er Arbejdets Tid i 

Canada. Vinteren giver til Gengæld 

mere Lejlighed til Adspredelser. 

Paa denne Aarstid er der rig Lej-

lighed til at dyrke al Slags Sport 

— Ski• og Skøjteløbning, Kane-

kørsel etc. 

Med den Udvikling, Samfærdsels-

midlerne I vore Dage har taget, 

regues det ikke længere for nogen 

Sjældenhed at gøse en Udflugt til 

„Midnatssolens Laud". Som Rund-
rejse kan Turen foretages fra 

Trendhjem paa en Uges Tid. Far-

ten der er noget at det herligste 

man kan tærike alp, og ved at gaa 
indenskærs bevæger Dampsk I Delle 

sig stadig i roligt Vand. Nordkap, 

Landbruget i Canada. 
Canada er føret og hernmest el 

Land, der egner sig for Landbrug. 

Hermed skal ikke være sagt, at 

Industrien er af ringe Betydning 

i Landets nuværende Udvikling, 

eller et dets eneste Velstandskilde 

findes i Agerbruget i Virkelighe-

den besidder Landet nemlig store 

Udviklingsmuligheder, soul kun 

venter pas at blive udnyttede. -

Agerbruget indtager imidlertid Før-

stepladsen og vil uden Tvivl og-

saa I Fremtiden komme III ni spille 

den største Rolle. Mere end Halv-

delen at deri nuværende Befolk-

ning er beskrehiget ved Landbi ug, 

men naar Hensyn tages til de uhyre 

Landatriekninger, der er egnet til 

Opdyrkning, saa er Landbefolknin-

gen kun forholdsvis ringe, — Da 

Jorden er Basis for al Velstand, 

og da Canada ejer saa mægtige 

Arealer af Jord, som er egnet for 

al Slags Landbrug, er det kun na-

turligt, at Farmeren har de største 

Chancer i Canada, For den, der 

har Erfaring i Landbrug, kan der 

bydes mange Fordele i delte store 

Land. Farme, der har været un-

der Opdyrkning, kan købes eller 

lejes. Frijord kan ogsna erholdes 

af den, der har Vilje til at optage 

en Nybyggers haarde og nøjsomme 

Arbejde. Jorden er frugtbar. -

Klimaet tillader Frembringelsen af 

de samme Høstafgrøder, der pro-

duceres herhjemme, men endog 

Druer, Ferskener, Tomater o. lign. 

vokser og modnes 1 fri Luft i de  

der for det meste er Rejsens Mani, 
er et imposant Forbjerg, som lig-

ger paa Øen Magere og med sine 

mørke Fjaeldvægge hæver sig næ-

sten lodret op af Ishavet, Som en 

kæmpemæssig Forpost alaar den 

her pas Vagt og beskytter Europas 

Nordpurild for Polerhavels Angreb. 

En værdig Kæmpe er Nordkap, 

hvilket man vel nok [nar el lille 

Indtryk af ved at se ovenataaende 

sydlige Egne. De færreste er paa 

det rene med,- at det sydligste Ca-

nada ligger pas gemme Bredde-

grader som Italien. Til Gengæld 

strækker Canada sig mod Nord 

helt op i de arktiske Egne. Der 

er et stort og voksende Marked, 

snavet i selve Canada som i Eu- 
ropa, tor de Kornsorter, Kreaturer 

og almindelige Landbrugs- og Me-

jeriprodukter, som kan eksporteres, 

om end naturligvis Afsætning og 

Priser der, som alle andre Steder. 

afhænger al Konjunkturerne. 

--- Hos Folk uden Kendskab til 

Landbrug tipstsar undertiden øn-

sket om at slan Ind paa denne 

Næringe% ej 	det maa Imidlertid 

!ternedes el gøre delle førend man 

har indhentet Erfaring pari Stedet, 

enten ved at lage Tjeneste som 

Landarbejder eller paa anden Man-

de. Niar den fornødne Erfaring 

er opnaaet kan man enten leje en 

Farm, købe en saadan etter tage 

Frijord fra Regeringen. Enhver 

Person, hvis Maal det er al eje og 

at drive en Farm i Canada, maa 

imidlertid vel erindre følgende tre 

Ting: 

1) At selv om Frijord kan laaa 

i del vestlige Canada, er en vis 

Kapital dog nødvendig, uemlig til 

at befale Rejsen derud, til Start og 

Driftsomkostninger, og til at leve 

indtil den første Høst kan hentes 

hjem. 

2) at Landbruget er et Erhverv, 

som ikke kan betale sig. undtagen 

man har tilstrækkelig Erfaring og 

Billede. Bestigningen af Fjældet er 

om end Ikke farligt, saa dog noget 

besværligt. Pert dels øverste Top 

dear en Granitstøtte, der er rejst 

til Minde om Kong Oscar HA Be-

søg her I Asiet 1873, Den talrigste 

Dag varer her fra 11. Maj til 30. 

altsav i mere end halvtredje 

Maaned Anny Solen slet ikke ned 

ved Nordkap. 

Dygtighed deri. 

3) Al Landbrug i Canada trittets 

er forskelligt fra det Landbrug, der 

drives herhjemme. 

I Henhold til f Idialeiser fra land-
brugskyndige Mænd, der kende 

Forholdene, kror det vatre et 13e. 
lydniug, fortorten Køb al Jord, at 

skalle sig Oplysning om 

1) Jordens Kvalitet. 

2) Hvor stor Del af Arealet der 

er opdyrker, og hvor meget der 

yderligere kan opdyrkes ; i hvil-

ken Forbindelse det er ni Betyd-

ning om muligvis Arealet eller en 

Del af dette har været Genstand 

for Rovdrift, og da i hvor høj Grad. 

Thi har en Farmer i en Aarrække 

udnyttet Jorden og i et Par Air 

erfaret, al den giver aftagende Ud-

bytte, vil lian søge at sælge. 

3) Klimaets Art. I hvilken Grad 

Stedet muligvis cr udsat for Aar, 

der enten er for tørre eller for 

vaade, samt for Frost eller Hagl, 

for ondartet Ukrudt, Rustangreb 

pas Sæden, Insekter (Græshopper, 

Moskitoer, Sortiluer). 

4) Bygningers og Indhegningers 

Art og Beskaffenhed samt Adgang 

Il! Materiale til Nybygninger og 
Reparationer. 

5) Nedbørs- og Vandforhold og 

Dræningsmuligheder. Om der er 

tilstrækkeligt og godt Vand. Pia 

store Dele af Prærien er baade 

Jorden og Vandet alkaliske. 

6) Transportforhold, Afstand fra 

Slailon, Vejenes Tilstand. 

7. Adgang til Brændsel (Træ et. 

Kul) og Kraft (Elektricitet) samt 

Mulighed for Salg af eventiuelle 

Skovprodukter, 

8) Kulturelle Forhold Klike, 

Skole, Læge, Post, Telegraf og Te-

lefon. 

9) Mulighederne for Overgang 

tre Korndyrkning ril blandet Land-

brug. 

10) Salgsdokumenternes rorsvar-

lige Affattelse og Sikkerhed for, at 

der Ikke tindes skjulte Behmeelser 

eller Forpligtelser. 

løvrigt kan det oplyses _at Ar-

bejdet ted Landbruget begynder i 

Midten af Marts. Hveden saas for 

Størstedelen i April, Havre, Byg 

og Hør i Maj. Høsten begynder 

l August, Tærskningen omkring 1. 

September og vedbliver indtil sent 

pas Sæsonen. Høhøsten foregaar 

for Størstedelen I Juni Meaued. 

,Blandet Landbrug' vinder meie 

og mere Indpas I Canada. At de 
uopdyrkede Egne merles f. Eks. 

visse Strækninger i Ontario at egne 

sig hertil ; men ngsaa r Præriepro-

vinserne, hvor I lang Tid næsten 

udelukkende ren lisedeavl inven I-

le', indføres s biander Landbrug" 

efter haanden. 

Staten har paa forskellige Steder 

I Canada oprettet Forsegsgaarde 

og Landbrugsskoler, hvortil Far-

mere I Canada altid kan henvende 

sig smalnende sagkyndig, gratis 

Vejledning i alle Spergamaal ved-

rørende Landbrug. 



Nervesygdomme 
og deres Behandling. 

—o — 

Ugrundet Frygt for andre 
Sygdomme. 

Fer Hjemmekuren kan Nervepa-
tienten have tet store Smer'er et 
eller flere Steder og tro, der er 

andre Sygdomme til Stede. Alle 
Muskler ken være meget ømme. 
Og ,Gigt` i Skuldre, Arme og Ben 
kan være board nok ved Patienten. 
Men det er Nervesn erter, som uden 
Hospitalsophold forsvinder efter 
Hdle Re. — Selv stærk Sinerre 
over Lænden, ved Hjuler, r Milvell 
eller Brystet og Ryggen ken være 
Nervesmerter alene og kan fordi-- 
vel ved Hvile eller Varme (Vat og 
saml Peaklædmire, ruter men 
oppe, og VarmeJuok etter lignende 

i Sengen). 
Er Smerter' e borte en Gang 

in.eltem, særlig efter Hvile, kan 
man roligt prøve en Hvilekur 
hjemme, før man tænker paa Sy-
gehusbehandling. Del vil lønne 

Træd Afføring. Eu Mave, som 
aldrrg u i Ordeu, trænger — nem 
hos saadanne Patienter — ofte 
kun til Hvile i Ro i Sengen for at 
komme i udmærket Oidere -
Denne Oplysning ha7 set; en Læ-
ge studset over, men saa eav han 
den rigtige Forklaring ; „Ja. Ner-
verne har .jo været trætte!` 

Et liraeddelsus 
og Kuren el.r. 

Der hildes jo mange Hjem, som 
paa Grund al Pladsmangel reke 
karl holde Kur i selve Hjemmet. 

For dem er den allerbedste Ud• 
vi j i Sigte ! D n bruge eg. [iltre 
benyttes ogsad al dem, som har 
Rads t Hjemmel ; thi deri føler 
absolut sikkert til Maatet. 

Et lunt Brieddehui opstilles psa 
et roligt Sted. — Pengene til Hu-
set kan let tilvejebringes privat, 
blot Folk er enige derom. — Et 

,Kommunehus' kan blive skyet 
af mange, som trænger til Hvile. 
Og alt, hvad Kommunen skal be-
tale, bliver altid dyrere end noget 
privat. 

Hvert Sogn maa have sit Hvile-
hus. Opført paa Hjul, kan det let 
flyttes et kort eller langt Stykke. 
— Det har visse Fordele at have 
Huset nær ved Hjemmet. 

Det har dog maaske endnu større 
Fordele at den hvilende kan være 
es. 4 km fra Hjemmet. Der maa 
nemlig regnes med, at i eller tæt 
ved Hjemmet er det næsten utnu-
ligt at »spænde fru". En Husmo-
der har det daglige for nær ind 
paa Livet til, at hun helt kan 
slippe Besværet af Tanker. Det 

gear lettere at give sig hen til Hvi-
len, near man faer det daglige lidt 
paa Afstand. 

Huset — hvidmalet udvendigt 
tor Solens Skyld — bør kun ind-
rettes til een Patient. Dette har 
tillige den Fordel, at saa ken det 
ogsaa benyttes al Mænd, som træn-
ger til Hvile. 

Da Patienterne skal vogte sig 
for Træk, er det uheldigt at have 
Vinduer til fire Sider. Anbringes 
der kun paa Sydsiden et storl 

Vindue og Dør med KupevIndue, 
bliver der sikret Sengen en lun 
Plads, og dog bliver der lyst og 
friskt i ,Stuen«. 	Kan der an- 
bringes smalle Trækasser med Jord, 
sals Slyngplinter kan gro op ad 
Øst- og Vestsiden udvendig, faar 
Hvilehuset snart et indbydende 

Udseende. Jannetainger for Vindu. 
erue, saa Patienten kan ligge uden 
Frygt. — Huset bør kunne bruges 
ogsaa om Vinteren. Varmt Tøj I 
Stedet for Kakkelovn. 

Indvendigudstyret med en Felt-
seng og det nødvendigste Bohave  

tit Pa .e urs Brug er tilstrækkeligt 
— Irske mange Billeder at betrag-
te. Det er ikke Adspredelse, men 
Ro. der helbreder! — Her skal 
heiles i den Hensigt at fas sovet 
og enen komme tilbage til Ger-
ningen. Ingen gear til denne ud-
mærkede Kur for at more sig. Det 
opvaagnende Livsmod, den tilba-
gevendende Krak, som Hvilen i 
Ro vil bringe, er en Glæde saa 
stor for Patienten, at alt det, som 
raske Folk maaske faer Lyst til at 
udstyre Huset med for Hyggens 

Skyld, bliver &ment og unødvendigt 
i Sammenligning dermed, 

I et lille Madskab 	maaske 
nribregt paa den nordre Væg og 
med brt Stealtraadstret paa noget 
af Begsidee, hvilket kan dækkes 
eller Behag med en Klap — kan 
opbevares „Tea kost'. Syara et Ko-
geapparat til Afbenyttelse, kan Pa-
t enren tage Maden selv. Det er 

en Tilt edssultelse ikke at væ e til 
Ulejlielied, og disse Stneature pen 
Gulvet holder Musklerne I Orden, 
saa man slipper for Slappelsen i 
Burene eller Sengelejet. Man gear 

I Ro. Det sinker Kuren nit re at 
blive opvartet flere Gange daglig. 
Dog gør man bedst i de første 
Dage kun at sure op een Gang 
daglig, Skaaret Smørrebrød og no-
det at drikke ken sine paa et Bord 
rel Sengen. Tildækket, bleer der 
ikke tørt. 

Kafe frarenee E under Kulen. 
Tynd The, »Flødevand" etsi Ca-
ere t Mælk eller Vend er bedre. 
Patienter nr,:d træg Afføring skal 
vogte sig fur Mælk og Mælkemad. 
En god Erstatning herfor er Byg-
suppe, titreret og sødet. 

Middagsmaden og Bygsuppen 
(denne drikkes i Dagens Løb) kan 
bringes al ea stille, rar Kone, som 
bor i Nærheden al Hvilehuset, og 
som Patienten slev har valgt og 
truttet Aftale med. En last ansat 

Kane passer nemlig ikke lige godt 

til alle Patienter. 
Almindelig god daglig Mad er 

tilstrækkelig, hvis Patienten da ik-
ke er underernæret. Sygekasse-
medlemmerne faer den ikke bedre 
paa Anstalterne. — Tavs og ven-

lig tnaa Konen bringe Vaskevand 
og Maden og lade Skeale og Tal-
lerkener stag til næste Dag. Hun 

maa lige ljerne Støvet fra Gulvet 

med en .Moppe` og saa straks 

gas igen. — Patienten reder selv 

Sengen, der bør være let at 

ordne. 
Denne Kur er sundest, Idet Pa-

tienten, uden at overanstrenge sig, 
kommer i passende Bevægelse. 

Naar Kræfterne bliver store nok, 

kan Patienten selv hente sin Mad. 

Udeblivelse en Dag over den fast-

satte Tid betyder Træthed, og saa 

maa Maden bringes. Bare ingen 
Ophævelser for den Sags Skyld ! 

Man overvurderer sine Kræfter en 

Gang imellem ; men det bliver 
godt igen, bare man lever fornuf-

tigt. 
Før man faer tænkt sig om, vil 

men finde det rigtigst at indrette 
et Kammer ved Siden af Hvilestuen, 
for saa kan en bange Patient saa 
Selskab om Natlen fra Hjemmet. 
— Kammeret maa alvorligt !urifle-
de& — thi det forlænger Kuren. 
Fuldstændig Ro er bedet! — Des-
uden stiller et raskt Menneske ik-
ke tit bestemt Tid om Aftenen og 
skal om Morgenen tidligt op. Døg-
nets to bedste Hviletider er hermed 
ødelagte for Patienten. — Jern-
stænger for Vinduerne er menne-
skelig Beskyttelse nok. Et Menne-

ske kan trygt give sig Gud f Vold 
og bede om hans Beskyttelse, au 
er al Fare udelukket. Aldrig har 
Gud skuflet nogen. 

Og skel en bange Patient, som 
Ikke her tro paa Bønnens Magt 
endelig hvile i Bræddehuset, saa 
kan en Seng midlertidig anbringes 

Ene i det 
Paa „raket:ens Skib' Kamelen 

er han draget ud i det libyriske 
Sandtievr Pljdstl:g standser  Ka-

melen, og det er Ikke mulig! hver-
ken med det gode eller ot.de at 
driv e Dyret videre. Sne stiger Ara-
beren ned fra det ophøjede Sæde 
og et Stykke loren hun linder han 
de solblegede Knogler at en ukendt 
Mand, der har finaler sin Død her-
ude i det store øde. Hvor mange 
Air hans jordiske Rester har lig-

get her, ved ingen, hvem han er 
og hvorfra han køm bliver aldrig 

i selve Hvilestuen, sari et rask 

Menneske kan sove der om Nat-

ten. 
Alle hvilende mas have et ugent-

lig Bed med grundig Afsæbning 

med Børste. — Det er ruinske 

ikke umuligt al lage et „Bad" i 
Bræddehusel, hvis en Balje og 
Vand og en Petroleumskakkelovn, 

som kan varme Rummet op, føres 

dertil. 
Den, der kan afholde sig fri 

Læsning under hele Kulen, stiler 

sig ved det ! Selv den, der ikke 
bliver meget træt i Hovedet efter 

Læsning, vil have bedre af at be-

skæftige sig med et let liaand-

eller Husllidsarbejde. Læsning har 
forlænget mange Kure, medens 

Maalet burde være ; at gøre Kuren 

saa god og kort sum mulig. Naar 

man saa er rask, kan man tilfreds-
stille Læse- og Arbejdslyst, som 

bare er blev en forstærket, og saa 

kan man igen være som andre 
Mennesker. 

Folk vil indvende, at paa Syge-
anstalterne blinder Lægerne jo dog 
Læsning og meget andel, — Ja, 

og Patienterne er glade for at 

matte fordrive Tid dermed og I 

den Stund glemme de es triste 
Tilværelse. Mange har j ) 1011, ar 
Kuren et eaadant Sted ikke kan 
hjælpe. — Men Hvilekuren 1 tilred-
dehuset er ikke hashlæs! 

Og niar Læger tillader Læsning 

og andet, som er en Hvile for 
dem, saa kommer del af, at de 
Ikke selv har mærket, hvad Indfly-

delse det har paa en træt Hjerne 
og Nervesystem. Og kun de færre-
ste Nervepatienter er klar over, 
det er skadeligt, saa de vil helst 
have Lov til al fortsætte 

Det er heldigt for Patienter med 
uroligt arbejdende Tanker at have 

en ensfarvet, mat grønlig eller 
blislig Væg for Øje. — Saa gear 
Tanken lettere op ad. Og der fin- 

store Øde. 
oplyst, alle Spor om hane Tiiver-
Telte blandt Menneskene er cirklet-

,vde. :Taberen dækker Knoglerne 

til nieLi. SauJ, det bliver Id en ItIle 
Høj. og først da vil Kar e'.ee vugge 

sin majestætisse Seikkel.e vide.e 

ndover de golde Vidde, hvor So-

len gør Dagen brændende varm, 

Tren Natten til Gengæld kommer 

med en pludselig og stærk Kølig. 
hed. Vor Keme,iyiter er atter ene 

det stole øde, 	ene med snit 

Tanker, som i øjeblikket er blevet 

strejfet af Dø, ens kulde Pust. 

des i det jævne Folk en sund og 
slank Trang til al vide, om der er 
Sandhed, hvad de gamle kristne 
vidnede om Gud. „Tiden« !ører 
jo med sig, et Folk skammer sig 
ved al tro barnligt. — I Ro kan 
Gud tilfredsstille Trangen ng over-
bevise Mennesket om, hvem han 
er. Da vil det blive erfaret, at Jesu 
Ord, soen vi har dem i Evangeli-
erne, stiar sin Prøve — trods nog-
le Præsters Forsøg paa at gøre 
dem til intet. Det er kun for Tviv-
lene, at Ordene bliver til intet! 

En ZOO ilars Dag. 

Et af Filosofiens største N lyne, 
I mmanue I Kant, vil i Dagene 

omkring den 22. April blive min-
det hele Verden aver, i Kd rigs-
berg med 5 Dages Fester, thi deir  

22. April er det 200 Aar side n at 

den bue:mlle Filosof fødtes. Kb. 
niget,erg var Kants Fødeby, og i 
hele sit lange Liv — ban blev 80 
Aar gammel — saa han intet an-
det af Verden end denne By og 
dens allernærmeste Omegn. Ugift 
var han, og lidt af er: Særling var 

han ogsaa. Han vart sin daglige 

Livsførelse som et Urværk, suk-
des ni Byens Borgere knude stille 
deres Urt, ruur de saa ham pas 
hans daglige Spadseretur, ild den 
var pas Minut og Sekundt den 
samme og pen samme Tid hver 
Dag. Det var for at fa* Ro og 
Tid til sit megtlke Tankearbejde, 
at han hinde indre.tet sit Liv Ina 
ensformigt og sart fuldstændig an-
derledes etc! endte Mennesker, thi 
han deltog aldrig I nogen Selska-
belighed el;er Festivitet af nogen 
ft't og havde ingen latereste for 
all del. der for de fleste M.snne-
sker sætter lidt Kulør paa Tilvæ-

relsen. Knut begyndte sin limene 
Løbebane som 27.aavtg, og i  1755 

nehearlie han det Værk, der for 
første Gang hemsene Teorien om 
Solsysleintrnes Udvikkng et,er me-
kaniske Leve el lottreec:e Urtals-

ger. Det var den Hypotese, som 

1. a p l a c e senere ()gene hemsene 

not sum Ve,:enakatieri endnu telt-

holder. Det var dug særlig som 

Gruelliregger af den tyske FIIOSOil 

n1 Kr1.1 tik altl store 13elydnIng, 

- han vat Erkendelsesiecelker, og 
hans Forskereitselde vidnede nm 

en enestaaende Flid og Sandheds-

»mfl. Kants Betydning kan maa-

ske bedst maelea af de c i. 4000 

Stritter, der I Tidens Løb er ud-

k•initiel om hans Liv og Vaske,. 

For udvist OpmEgrirsomhad 
mi min Honfirmation bringts 
herud min og mind Forettdrts 
higrtgligstg Tak. 

Fanny Gornitzka. 

Hus til Salg. 
Mil Hus I Teln, godt beliggen-

de med stor Udenomsplads, er 
bollier til Salg, eventuelt til Leje. 

A. Slange. 

Ell bims Beboelser 
En 2-13 Værelses Lejlighed øn-
skes straks. Beliggenhed Tein 
Allinge. 

Tlf. Allinge 118 y. 

jErde Vælgere! 
Nu gælder det rette Valg -

Derfor aflæg et Besøg i Allinge 
Varehus og de vil hos mig finde 
det solide og gangbare Fodtøj nu 
til Feraaree indkøbt til sn:a.i Pri-
ser, og udbydes mod en lille 
Avance. 

Særlig fremhæves et Parti Fedt-
læderstøvler til Arbejdsbrug (Dansk 
Arbejde) og større Partier Børne-
fodtøj t Forskellige Faconer til me-
get smag Riser. 

A. Melby Christiarneen. 

Frelsens Hær 
Allinge—Sandvig. 

Bibelsk Fremstilling al de li Jom-
fruer, Paiii.e~dag, Sandvig K1.4 
og Allinge K+. 8 Aften, 

Oalsesning af Olfert R:card': 
,B udejomfruerne' (Prolog.), saml 
passenge Dragter og Sange. 
Alle indbydes. — Entre 25 øre. 

Skærvegrebe 
9 o,  10 Tilride ined (e en og langt 
Skally prima Kvaliteter. 

Haseredskaber i stort Udvalg. 
Traadfletning og Tiaad anbefales 

P. C. HOLM. 
ALLINGE 

Barnevogne, 
K Inivvogne, med ug uden Ka-
lercne, Legevogne, Dukke-
vogne og Ilenge, Kurvevug-
ger. Reservedele ril Vogne. Guru-
wiringe, prima er hjemkommet og 
anbefales Id billige Priser, 

P. C. Holm, 
Allinge. 



Prima Kryddersild. 

Carl Chr. Andersen, 
Tein. 

Ring op Til, Allinge 130 y. 

EnMedhjælper 

Roer og Halm 
er til Sarg paa 

Ofrerganrd i R. 

Deriblandt liere gode 
borritioluiske Soner, 

Cd, 1000 Stk.  udsælges i Foraarei 
ril betydeligt nedsarte Priser, 

!fl. Kr. Kofeed. 

„.Vallelyst", 

Aoser 
i  stort Udvalg. - Mange 
Sorter. 

Yeallelyst, 
Telido Sat.dvig 6 og 47 

4 Ugers  Grise 
er til Salg paa 

Bakkegnard. Rutsker. 

En yngre Karl 
kan faa Plads I. Maj pari 

Biekkegaard i  Klemensker. 

Anden-Karl 
søges til 1. Maj pas 

Norregaard 
Tif. Klemens D. 32. 

Rugeæg 
er til Salg af rigdreggende brune 
og hvide balienere saint sorte Mi-
noika a 2f) ene Stk, 

Tresskomager Rie. Jensen, 
Haste. 

En Fodermester 
knyr faa Plads 1. M;j paa 

østre Romends.legaard 
R,J1sher, 

Klemensker 

CYKLEFORRETNING. 
40 rr}e Cykler hj..unkorrine og 

sælges enormt billigt pr. Kontant. 
30 brugte Cykler sur gode som 

nye, uilsæl>;es meget 
Reparationer udføteo hurtigt, so-

lidt og billigt. 

V. Krog-Hansen. 

Pat  yngre 

Fodermester 

I. Mn! 
11"wreganird. 

1. Maj paa 
Varvergaa rd 

pr. Tein S', 

.gereJ bukle 

Til Konfirmationen ant-erates 
Lorruneubre i meget slori Udvalg. 

Rich. Nielsen, 
Uhrma ger. 

El Parti 

4"  Rør 
samt ly,- og 2' Vinkler til Salg. 

317. e.  Yunefl. 

ea.50(ukter 
af originale Mærker sælger jeg nu 
til Foraarel til smaa Priser. Cyk-
ler, som kommer hjem senere, er 
betydelig dyrere. 

-Et Parti  Dask og Slanger 
sælges billigt. Alle Reoervedele 
hages. Alle Reparationer udføres. 

Cykletrandler 
A. Mikkelsen, Allinge, 

Telefoni 102. 

Rugeæg 
af brune balleriere er ui Salg hos 

Haler Nielsen.  Allinge. 

En mindre brugt, 

god Fastvogn, 
er billig til Salg. 

Smed Ridder, Vodby. 
Tlf. 78. 

Cykler. 
Nu er Tiden inde til at købe 

sig en ny Cykle og den købes 
billigis og  bedst hos 

277.  C.  Yunefi. 
Allinge. 

Lageret er saa stort, ni alle kan 
blive forsynede. 

Fører kun gode Mærker. 

To Plove, 
en  Brunde)s'ev Lig en lille brugt 
Stange Plov sælges meget billi g). 

fil medeforretningen 
Tein 	Tif. klinge  118 y. 

Forbundter 
eller Lterl.rg anta kel s:raks eller 
I. Maj. 

S,red E. Mogensen. 
Pukier, flf 75 

En flink Karl 
og en Pige kan tan  Plads 1. Maj 
paa Khggrtard. 

R,itsker 62. 

Klaverundervisning 
g in  e  .1 

Sonja Wesciee. Sandvig. 

Udstilling 
Olsker Husmandsforenings 

afholder ),In sal ug e 
Forsainlirig.muser, Lui dag Ill n 10. 
April Kl. 7,30 med Foredrag og  
Bortsalg at en Der al EeLeine 
skænkede elerLtande. 

Dereeler forsk Underholdning. 
Bestyrelsen. 

Gymnastikfest. 
14. Skyttekreds afholder (im-

nasktikrell r Olsker Forsamlings. 
bus,  Send rg  (112n  13. die Kr. 4. 
LIILr Opvisnin K en bliver del Fore. 
drag og Oplæsning. 

Bestyrelsen. 

Rosenkartofler 
er til Salg paa 

11,1gelinj I Olsker, 
ved Maegriard. 

Kl!khrderigt Ted 
Fulatkeimen.-e  Tesin g LA I 

friskbrændt Kil", Læsket Kark ha-
ves atini pø* Liger r%sr kan Isas 
1 mindre Padler i min Hierne 

V. I,. Ilolen, 

En 	 I.(11  brugt 
stor Plgetrakke 

er brille  til Snig. 
Hem endelse snarest. 

Christian Jensen. 011111.er 

Ei] 	Lig 	[11111.11e111". 

Fodermester 
Ihin 1. Mal fas P11,1s  pis 

Heb111emlergitisril, 
:1;1~ 0.?,;.11. 

• • 

ffliografen. 
Søndag den 13. April Kl. 8. 

arkens Rok 
Filmalisering i 7 Altlir rif Knut 

Harnsuns Roman. 	I.cene  sal at 
01;1/[1.11 Sollimerfel)11. Drot e præg-
tige Filur er indspiller oppe i Nor. 
geo storslaaede Natur al norske 
og danske Skuespillere, og er me. 
ger rosende omtalt i hele den 
danske Presse. 

411 	 0 
1119414119•1119•811111419  

Til 1. Maj I 
kan en 16-17 Aars Karl el-

ler ældre Mand, som vil malke og 
passe en mindre Besætning faa 
Plads pari 

ltregaard i 1.11/Inker, 
Samme Sted er Ka»br)Ist in Salg. 

smigt-9. 	 Td, 

Forsendes gene 	 oz 	Arideri-K41) søges 1 M. j. 
Nordre Norregaard. 

Byg og Havrehalm, Flink Anden-Karl  
røde Karlotte' I4 Salg el'er Hylle { kat ta i Plads !I 1. Maj, 

med Roer eller Kark iler. 	
St. Myregaard, 

Avlsbruger Lund, 	 1  	 Oisker 
l  

En flink Karl 
kart Fair Plan,  III 

kan faa Plads IH I. Msj hos Peer 
Olse n ved Si. Keurlegaard i Kl. 	T11. Allinge  59, 

ovi-t.8,88agreiror 	j En ung Pige 2ojesen .7rofoed,  Rønne  I  søges til 
.filorsyn•Endr. 17. 

Inkassation, fldumentskrilming  etc 

Træffes  I Heassle  Onsdag Forind 

bliver som ny rinar E/e lader den 
ovnlakere, staffere og  Lul-Lorre nus 

Cykleharidrer 

Gode Frugttræer A. 	 A"ing°'   

udnøgle sorte 

Portland Cement. 
Motorsk „ Johannes" ventes under Losning Fredag, og 

vi modtager meget gerne Bestillinger. 

%Oline ftelottial. en $rubertforretninn.  

18 pCt. Superfosfat, 
37 pCt. Chile Salpeter 

med Motorsk. ,,Elisabeth ventes under Losning Fredag. 

saaledes at bestilte Partier endelig kan afhentes 

?Alting Polonialz og $roburtorretninq  

Kyllingefoderet BORNHOLM. 
Alle Kyllingers Livret. 

Absolut det bedste og billigste Tørfoder .  

?Wing Stolimint= no  13ruilurtforretning. 

Alle Sorter Sukker 
er nedsat i Pris med  7 Ore kg. -  Nye Sendinger af 

prima Varer. 

Nordlandets Handelshus. 

Galvaniseret Hønsetraadvæv 
i alle Størrelser er paa Lager. Priserne er meget rimelige 

i Aar. 

Nordlandets Handelshus. 

Min og mine Foreeldres hjer-
teligste Tak for udvist Opmærk-
somhed ved min Honfirmetion 

Peter Frederiltsen. 	1 
Karlominde,K eineusher 

Æg af hvide og brune balrenere 
eller præmierede &ammer er til 
Salg a 25 Wi.e. 

V. Hansen, Skovly. 
Ill. Rø 1;4 

Rugeæ g. Motorskibet Elisabeth ••/•••••••••00111••••••••••••• • 

I 
BORNA MARGARINE 

Pulveres. Faxe Gødningskalk 
., 	 • 	 1  liteter og fikse moderne Mønstre er hjemkommet. Denne 

Sending er indkøbt meget fordelagtigt og sælger vi samme 

meget billigt. 

til Losning Lørdag og Mandag den 14. April. Ensfarvet Mousseline, svær Kvalitet 3,35 pr, m. 

Bestillinger modtages snarest. 	 4 	Moderne monstret 	 4,50 - 
Nordialidets Handelshus Nordlandets Handelshus. 

med  Kunstgødning rentes  til Losning  Fredag 
og Lørdag  denne Uge. Alle Bestillinger til Bane eks- 

pederes straks. 	
: : 

 

	

	Kaligødning, Norges Salpeter og Chile Salpeter udleveres • 
i 	LÆKKERT SMORRE EIROft

er  fin, frisk  og velsmagende og  giver 
øvrige Bestillinger over 18 pCt. Superfosfat, 37 pCt. 

Cykleforretning. 	 No rdl andets Handeist tis. I  14)........................".  	 1  

Ro 	gerne snarest muligt. 

Nye Cykler paa Lager el smaa 	 , En Sending Uldmousseline . meget fine Kva- 

Priser. ()mlle Cy,Ller ovnlake:es 
og stater-es. D,I.k og Slanger ha-
veg dild i 3 aa  Lirger. 

IK. .10 ha el N4,It. 

Alle, som viste mig Opmærk-
somhed ved min Hon'irmation, 
bedes herved modtage min og 

mine Forældres hjerteli3ste Tak. 

Tage Hansen, 
Sandager. Olsker, 

Modtag vor hjerteligste Tak 
for el udvist Opmærksomhed 
med Gnuer og 4Itonskninger 
pen vor Honfirmationsdag 

Hulet og Emmy Drejer, 
Olsker. 

En hjertelig Tak for Opmærk-

somheden ved min Honfirmation. 

Haj Madsen. 

Talt for udvist Opiwrrlisom-

hed ved min Honfirmetion. 

Hans Thorvald Petersen. 

En Hest il Kv. 
7 Aar gammel er til Salg hos 

C. P. Haagensen. 
ved Lynggameen Olsker. 

En Pige 
og en Karl kan fas  -Pinds til 1, 
Maj paa 

Krnmegnard i  Rutsker, 

En Pige 
14--16 Aar kan faa Plads den 15.. 
April eller 1. Maj paa 

Nordre Kirkehogaard, 

Samme Sled kan  en Karl  fart 
Plads til I. Mil. 

Nogle Stk. 2 Mnaneders Gri-
se er til Salg. 

Tlf. Allinge 113. 

Nogle sunde Grise 
2.4 Maaneder, ønskes bi Købs. 

H. K-joller, 
Hyldelyst, K,einensker. 

n. 72. 

Akit Grise 
4 Uger, er til Salg paa 

Krashavegaard, 
Til. Kt. n. 61. 

I Aar 
skal De have ny Cykle! 
for del er det billigste de har væ-
ret i mange Aar, og Prisen er nu 
opadganende. Jeg har foreløbig 
et stort Udvalg i de bedste og 
mest ansete Mærker - og mine 
Priser er som bekendt altid billigst 

Rabat pr. Konlare. 

Rich. Nielsen, 
Tlf. Klemens n. SI. 

Iffieffiffil! 

Od( og Slanger 
i stort Udvalg til billige Priser. 

917. e. Yunefi. 
Allinge. 

    

   

ventes En flink Dreng, 
kan fas Plads paa 

Risegaard, 
Olsker, 

 

  



Klemensker Cementstøberi 
ved 11111ratzegaard - anbefaler Cementvarer til moderate Priser. 

Tagatert - Bursten - Moltke - Brondaten elc. 

Bestillinger modtages gerne Tlf. Klemens s. 5 y eller 

W. Schou, Aarsbnlle. 

Spader, Kr. 1,50 pr. Stk, 
Et stort Parti Spader er hjemkommen og sælges for 

ovenstaaende billige Pris. 

s_?Iflinge 	otottic ()q 43roburtforretning 

Nye Tapeter 
er hjemkommet fra Fabriken ,Fiona" og tilbydes til Priser 

fra 35 øre til 3 Kr. pr. Rulle. Vi har i biar et meget stort 

Udvalg paa Lager, og Priserne er billige, da Tapeterne er 

indkøbt i Sommeren 1923. 

Sandvig Sogfiandel. 
56rafiamsen. 	Yelefon 55. 

Fine haandpillede, engelske 

Dedychire Kakkelovnskul, 
der ikke afsætter Sod, losses i disse Dage. 

Prisen forhøjes ikke. 

Nordlandets Handelshus. 

Murene1 houd al: 
Sval«.  Segerfiavre. 9u1 .97cesgaard Xavre, 

Yystofte firentiee 2 radei Syg. 
graafiavre, 91ænecerfer, 
Snedingeærter, 'Dikker. 

Færdig behandlet paa Lager. 	Bestillinger udbedes snarest. 

9torblanhe0 -.)attilefotW 

_,. 	. 	
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li s 	pigeon 	g 
-,i 	„ 	• • •:• • 

•3a  
•••■•• 	

''''.2"5.11.7 
GJORStav It.iitlilith 	-- 	,- 

APRIL 

SiT 

■ ii 

CIF 2 I, 

El 7 ®9 10 HE 
14 	15 	16 	17' 13 lo 

2. 
27 

21ffli&I2t, 
28 	 ■ 

.,,,..,„,,, Ly.,f,a ;PN;;,(4. 

at vi er Leve•andor til 

Varelotteriet 
og bandbrugslotteriet. 

Mil118Siil du Nonis lldsalg 
ved Victor Planeg. 

Russiske Solsikkekager 
( knuste og valsede) er nu paa Lager og sælges til billigst 
Dagspris. 

Nordlandets Handelshus. 

e>itirrA:€ ‘~istiv4t4N-siiv Ardp3) 	NORS 
Nyheder 

hjemkommer nu stadig i meget etort Udvalg. 
Uldne Kjoletøjer, ensfarvede i alle Modefarver 

samt i moderne stribede og tærnede Dessins. 

Uldrnousseliner i nyeste kinesiske Monst re og  

andre fikse Monstre samt enstarv.Ide, alle i prima 
franske Kvaliteter. 

Frotte og Etamine Frotte i mange smukke 

kulørte og tærnede Mønstre, Prima Frotte al Maga-

sin du Nords eget Fabrikat »sol- og vaskeægte" sælges for 

210 øre pr m. 

Gardiner. 
Se vort store Lager af hvide og ccrii Gardiner lør De 

køber andre Steder. Da disse Gardiner er købt i Septem-

ber iljor, ligger Prisen betydeligt under Dagsprisen. 

glorbianbet 

Dansk Soyasliraa, 
Majs, Colding Foderblanding, Solsikkekager, 

Texas Somuldsfrekager, Palmekager 
og grove danske -̀ Hvedeklid er 

stadig paa Lager til 
billigste Dagspriser 

Uld 
;Silke 

og 
'''Bomuld 
'Bedst o9 

iiii9s1 

Køreplan. 
Rønne-Allinge Jernbane 

Søgnedags. 
Danne-tegndip 

t) 
8,25 2,00 6,10 
8,42 2,18 6,29 
8,55 2,33 6,46 
9,11 2,49 7,02 
9,26 3,04 7,19 
9,37 3,17 7,32 
9,45 3,25 7,40 

1) Løber kun Mandag Onsdag 
og Lørdag. 

elhandrig-Itarnee 

Fra Sandvig 
	10,00 1 

(t
1,2

t 
 4 

t (t 	( 
0 ,25 8,00 

10,08 11,28 4,33 8,08 - Allinge 
- Tein 
	

10,18 11,39 4,43 8,19 
10,34 11,56 4,59 8,36 . Rø 
10,53 12,15 5,18 8,56 - Klemensker 
11,05 12,28 5,30 9,10 - Nytter 	
11,25 12,505,50 9,30 - Rønne 

-1) Løber kun 

.11) Løber kun 

Søn- og Helligdage. 
Rteinne-PeraxedvIg 

Fra Rønne 
	

8,25 

- Klemensker 
- Nyker 
	

8,42 
8,55 
9,10 - Rø 
9,23 - Tein 
9,33 Allinge 

• Sandvig 
	

9,40 

 

12,45 
1,02 
1,15 
1,30 
1,42 
1,53 
2,00 

  

Randrig-Remnet 

 

Fra Sandvig 
	

10,05 
- Allinge 
	

10,12 
- Tein 
	

10.21 
- Ro 
	

10.35 
- Klemensker 
- Nyttet 
- Rønne 

	10,51 
11,01 
11,20 

 

6,00 
6.07 
6,16 
6,30 
6,46 
6,56 
7,15 

 

9,15 
9,22 
9,31 
9.45 

10,01 
10,11 
10,30 

 

     

øger De en Pige, en Karl 

få eller en Dreng, eller mang- 
ler De en Svend eller Lær. 

ling, en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c. 1800 Hjem og læses af saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor 54111 

godt som altid bringe et tilfreds-
stiltende Resultat. 

~-~k..~{ 

Erindringsliste 

Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-1Z og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempelliltal i Sparekassen. 10-12, 2-4 
Dampskibsexpeditionen, sabel' ved Ski-

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

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

Udlaan hele Anret: Tirsdag 3-4, Fre- 
dag 7-8, Læsestuen hver Dag til K1.9 

1-ijalpekassen: Formd.. 0. Tuorngr4m, 
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig. 

Jernbanest. er  aaben for (lods 8-12, 2.6 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Lune- ds Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 0-7. 
Skandinavien-Amerikalinien: 

Agent Otto Gornitzka, 
Statsanstalten fur Livsforsikring red Chr. 

Olsen, biessen Kontortid 1-4 Em. 
Telegrafstationen 9-•12 og 2 --4 
Toldkamret 8-12 Form, 2-5 Etterm. 

Klemens Jernbanestation 8-12 Fin. 
2-6 Elin] 

.Nord - Bornholms Ugeblad" 
lrrASsr i is Antal af tivinds/ i757 Exerrip, 
ø g  forsendes efinneen Poslrersenel rlirr urvi 
vort Bad Allinge, Sandvig, Olsker, Ral-
liker, Re og  Klemensker 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
kar den sterele Udbredelse 1 Nordre Herred 
iltre, first 1 ethvert 'fim og  egner sig  der-
or bedst III Avertering , 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
«slager gerne lltkendlgerrsiser af enhver Ard 
diasost K.b, Salg, farentngsnieddibilstr, 
Efter øller Al lysninger, Araklioner 

„Nord- Bornholms Ugeblad" 
indfarv hver fredag, kan baligles paa alle 
Pdsikanlorer antog paa Hindris Konto ,  asier t Kr. hairaariig. 

Finest. dansk Fabrikat 
i >1)Kg Pakker. 

Fra Rønne 
- Nyker 
- Klemenker 
- Rø 
- Tein 
- Allinge 
- Sandvig 

er paa Lager 

',Magasin du"XordsUcbalg 
ved Victor glancfl, Allinge. 

Rfifincle 51.0fUnitlf 8 7robttfitforrelning 
.11~11111~1~111111~111111111» 

STRØMPER 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. 

Alle Mennesker, 
som har set, hvorledes 

BornholoullegetabilNaroarin 
fremstilles, behandles og opbevares. vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette hoji:Ine Produkt til sine Maal-
tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Mandag Onsdag 
og Lørdag. Crepe de Chine og Eolienne 

Tirsdag Torsdag 	 i over 20 forskellige Farver. 
og Fredag. 

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

7,40 1 alle Varer føres et stort Udvalg i gode, solide Kys- 
7,57 

litoter til billigste Priser. 
8 10 
8,25 
8,38 
8,48 
8,55 


