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„Nord-Bornholms Ugeblad„
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tad 91, for ep Slut rl fide irs hensat til -Henrik clen.Fjerdes eller Ledgg,„,,vig den Fjortendes Dage. Vi bor i
j;,',,P;rris eller Ver•sarlles i en Bolig,
hvor man fryser om Vinteren og er
—
lige ved ar sm,'Ie
Sisnsineren. Fra de nylig oprinidrede
andsamlinger opstiger der om Af'
tenen usunde Dampe. Forovrigt tilbringer vi daglig 8 Tinier ved Bordet, fortærer henimod 5 kg Kød og
drikker klin Bourgogne. Al anden
Vin foragtes at de mere velstillede
Folk. Hvad bliver Følgen af en
snerler] Levevist — Jo, en hel Del
Sygdoes og først og fremmest —
Giglen
Lægerne tilkaldes
Vi siger med
Vilje Lægerne, thi Moden fordrer,
at saa mange som muligt sammenkaldes arm en Gang. I Anret 1609
havde sanledes en Iransk Margins
;
• e mindre end 30 Læger sandet
om ;
geleje. Efter endeløse
Overvejelser og Diskussioner — ofte
pas Latin — kommer Lægerne, der
dog aldrig nedlader sig til at rindersøge Parienterne, til det Resultat,
. at has skal aarela'des. Pils det Punkt
er alle enige. Hvad enten Patienten
er 110 Aar, eller del er el spædt Barn
skal han aarelades saa meget som
muligt,
Men endnu værre Behandlinger
malte deri Tids Patienter være Genstand for. Smiledes lægger man en
• Grød af Hesteekskrementer om Kardinal Mazarins ophovnede Ben. Men endnu værre Ting forekommer.
Riallelieu limene f. Eks. lage samme
lider behagelige Medreament blandet
nied hvid Vin.
Paa der] Tid anvendes i del hele
taget kun Medikamenter' henlede fra
Dyreverdenen, og de stakkels Patienter naa lage de utroligste Ting.
El meget anvendt Middel er Mediker i hvid Vin. For Gulsot ordineredes i 10 Dage ar (lindre et vadervæidigt SwI, bioer Isa Gæs. piller
laves af de smirdigsie og inesi modbydeligste 'lung.
Mod LeFargi anses det for et ufejt. barligt Middel at binde en drægtig
So ril den syges Seng. Hugorme
er ogsaa et fortræffeligt Middel mod
mange sygelige Tilstande. Det lykkes sealedes Madame de lanyetre at

genvinde sine tabte Kræfter ved dagte at nule en. Suppe, kogt paa
1 bueorme
Mod Gigt ordinerer en af Datidens
berømteste Læger et kratgigt Maallid
bestmencle af en fed Gaas hakket
sammen med smaa Kalle.
Hvis nu hverken de talrige Aareladninger eller nogle af disse Midler hjalp, ja saa var der ikke andet
at gøre end al sende Patienten til
en heldbredende Kilde, og da begyndte den rigtige Pine for den
sialdrels Patient.
For del første var det meget kostbart. Ikke en Gang selve Kong
Ludvig den Femtende var tilstrækkelig rig til at lade sine to Døtre
tilbrinee en Sæson i Plombieres.
Han limede Jaane to Millioner for at
betale deres Rejse Og man men
ikke tro, al disse Ophold ved Badestederne var fornøjelige. — Ved de
moderne Badesteder Ais, Spe og
Bad) herskede den strængeste Etikette. Paa sidstnævnte Sted fik man
ikke Lov til at gaa ned i Bassinet
en reed en PIonisterhilket i Hamrd eT

Paa de fleste Steder er dog selve
Badene yderst primitive. Fru Sesigne, der gennemgrk en Kur i Vidry, giver følgende Beskrivelse af
Badene der: „Man er aldeles nøgen
i et lille Rum under Jorden, hvor
man finder et Rør med varmt Vand,
som en }<sinde skyller over En, hvor
mat] ønsker det. Man udholder alt,
man lider all, og bliver ikke helt
skoldet."
Der findes imidlertid Steder, hvor
del er endnu værre. En Frøken de
la Hantiere beskriver el lille Badested, Saint Georgeshaden, der ligger
i V1vartsbjærgeue, og hvorhen intet
Brev naar. Der drikker man Mineralvand, „f hvilket man senere dykker ned i brændende Solskin". —
I et Hul, fyldt med Vand, benved
4 Meter i Længde og Bredde, slappes Mænd og Kvinder, raske og
syge, fattige og rige ned mellem
hverandre. ,Jeg har set•, skriver
bum ,op imod 40 Personer i dette
Hul paa en Gang. Lægerne penslen
at Vandet netop derved faer sin
lieldbredende Virkning.'
En og anden af den Tids Mennesker indsaa vel det forkerte i Lægernes Behandling Saaledes fortælles det om en Fru de [slumr,
at hun lukkede sin Dør for alle
Læger. ,Natir jeg føler mig utilpas",
sagde hun, „gear jeg 2 Mil bands
og er derefter rask igen." Dette
var uden Tvivl ogsaa fornuftigere
end al underkaste sig mangen Lægebehandling.

Erindringer fra Sejladsen
paa Grønland.
—o—
Minder om svundne Titler findes
i liver Stue og i hver Klog pas
Pladsen inde i Hovedstaden, hvor
den kgl. grønlandske Handel har
Station. Gamle Grønlandstarere,

hyggede at Tømmer, som man Ikke
kan skaffe milildags, ligger ved Bolværkerne og spejler deres stolte Rigning i Havnens skvulpende Bølger.
Bag Bunker af Skind og Stabler at
Trantønder ligger Handelens PladsKontororer, og i et af disse residerer Skibsinspektører], Kaptajn M.
Bonde, der tre Dreng har været i
Handelens Tjeneste.
,Orri jeg kan fortælle lid( fra mine
mange Anrs Sejlad-er pen Grønland ?" siger Kaptej,,en som Svar
pas vort Spørgsmaal ,Ja! lad os
mi se lidt, del kan jeg ;,ariske nok.•
— Det var i 1884
jeg førte
„Hvalfisken", og vi In oppe ved
Grønlands Vestkyst hvor vi, kommende nordfra skulde .inløbe Julianehenh. Pinse-Lørdag faar vi Stedet
i Sigte, medens en Illandstorm af
Sydvest sætter Ind oser os ride fra
Atlanterhavet, Vi vilde jo gerne ind
til Kolonien for at holde Pinse og
søgte derfor at Ina en Grønlænder
om Bord tor at lodse Skuden Ind
til Havnen. Men det gik ikke, der
var ingen Grønlænder, som turde
vove sig ud i denne Storm, og saa
drev vi ganske rask Nord paa, hvor
der var et Sted, vi nødigt vilde altfor tæt ind til, nemlig den store Bræ
„Frederikshaah Isblink*.
Der laa vi i den allerværste Is,
man kan ønske sig, med rygende
Storm og med Tykning ind over
Land. Jeg mente Situationen var
saa farlig, at vi burde holde Skibsread. Saa bestemte s i os til at fortøje Skibet til en stor Isslcodse, og
vi fik sendt et Par Mand op pas en
saadan, medførende eis Trosse til
Fortøjning. Men Ttuasen sprang
son] Glas, og vi drev af fra Skods" paa hvilken de to Mænd mi var
i stor Fare. Det blev en drøj Tur
ind at bjærge de to Mænd, men
det lykkedes, og vi kom op til en
anden Skodse, hvortil vl forløjede
ined Siden langs iskanten. „Hvalfisken" heldede saa meget, at vi
kunde staa med det ene Ben paa
Dækket og med det andet paa Isen.
Selvfølgelig havde vi kun et Par
Sejl oppe for at kunne bakke lidt,
naar Farten blev for truende.
Medens vi nu ligger og driver
mellem de mægtige ismasser, som
Stormen maser sammen under vældigt Bulder og Brasen, passerer vi
en Isflage, pas hvilken vi tydeligt
ser Kasser, instrumenter og Beklædningsgenstande. Det i ar Etterledenskaber fra „Jeanette Espeditionen",
som i Juni 1881 forliste i Ishavet
nord for Sibirien. Expedltionen var
udrustet af „New York Hereld"s Redaktør Gordon Bennet og lededes
at Løjtnant De Lang, iler sammen
med den største Del af E.xpeditionens Mandskab led Hungersdøden
ved Sibiriens Nordkyst i Oktober det
nævnte Aar. Vejret var for haardt
tit, at vi kunne tænke paa at bjærge
nogle ni Sagerne, og vi drev saa
videre Nord pas op mod de farlige
Kyslstrækninger.
Dag og Nat vekslede, medens
Stormen hylede 'ned usvækket Kraft.
Længere og laregere drev vi mod

Nord, forbi Frederikshaah og Fiskernæs. Anden Pinsedag gik tilende
det
og Natten korn atter over os
er den værste Pintse, Jeg har oplevet. Men op ad Dagen om Tirsdagen løjede dog Stormen lidt af ;
var da naaede op til udfor bodlhaal),
saa det blev omtrent 75 danske Mil,
vl drev mellem Is og Skær. Deroppe fik vi en grønlandsk Lods one
Bord, og snart efter korn vi til Ankert paa Godthaabs Rhed. Vel havde
vi fiset en Del Skade i Bougen, men
vi kar alligevel slupne forholdsvis
godt ha der.
Senere fik vi Meddelelse om at
Stormen havde sat to andre Isflager,
paa hvilke der ligeledes fandtes nogle
Etterladenskaber:fra „Jermetre-Expeditionen", ind paa Julianeliaabs-Fjordem Af disse Efterledenskaher medtog jeg blend( andet et Brev med
et amerikansk Frimærke, og efter
min Hjemkomst blev det sendt op
lit Fridtjof Nansen, son] derved fik
Ideen tul sit Togt med „Frem" I
1893-116. Da Efterladenskaherne
var fundne ved Grønlands Sydvest
Kyst, 8 Aar efter „Jeanettes" Forlis,
[lusene de allsaa i dette Tidsrum være
drevne med isen fra det sibiriske
Ishav over Nordpolen, og ned langs
Grenlauds Østkyst. Paa disse Resultater byggede Nansen sin Plan
om at naa Nordpolen med „Frem".
Men egentlig burde jeg jo først have
fortalt Dem en anden Erindring Det
var i 1863, at jeg fo'er med Briggen
„Peru"; vi havde i Maj haft en usædvanlig god og hurtig Sejlads op
til Grønland. men det blev en lang
Rejse alligevel. Efter at vi i Nærheden af Kap Far vel var blevet indelukket i Isen drev vi Nord paa med
denne og slap først i riabent Vand,
da vi var udenfor Godlhaab. Efter
fjorten Dages Forløb gik vi atter
under Sejl for Syclgaaende, men da
vi naacde til et Punkt paa Kysten,
son] kaldes „Skinderlivalen", blæste
det rip med en Sydvest Storm ; vi
kom alter i Bekneb i Isen, og 1 to
Marineder laa vi nu indespærrede og
kunde hverken komme frem eller tilbage. Endelig drev vi ud i aabent
Vand Nord. for Fiskernæs, i stærk
Sø og Storni. Vi ankrede, men det
viste sig desværre at være midt i
Løbet, Kæden sprang; vl lod saa
del andel Anker falde, merl Strømmen var sari haard, at begge Flige
reves af Ankeret, og vi drev ind
mod Land. Saa stod alt vort Haab
til Reserveankret — del sidste og det holdt da heldigvis ogsaa. VI
kom i Læ af nogle Øer, fik Trosser ført ind paa Øerne og reddede
Skuden.
Der var imidlertid lang Vej hjem
endnu, thi da vi Dagen efter, stod
ind mod Fiskernæs, korn vi paa
Grund, og der stod vi ligesaa nydeligt fast n en Marined. Endelig fik
vi Skuden lettet og kom ind til Kolonien.
Da vi saa hen paa Efleraaret skulde
til at vende Næsen hjemad, fik vi
stærke Nordenstorme og begyndte
paany at drive 'ned Isen. En Gang
var vi i stor Fare i Nærheden af

Jirlianehaab; vi havde en grønlandsk
Lods om Bord, men kan kunde inlet se, da det var blevet en forrygende
Snetykning, der varede I 24 Timer.
VI lod Ankeret falde midt mellem
store Isfjelde, men vi opdagede
straks, al vi var pile meget dybt Vand,
for Ankeret rensede ud til Tampen
og naaede ikke Bund. Nu var det
blevet bælgmørk Nal, sari vi slet
Intet kunde se, men vi antnk dog,
at iler maaske var nogle l'er tæl ved,
og da der heldigvis kom Bande til
fra Kolonien, begyndte vi at bugsere
„Peru" indefter. Del blev Imidlertid en lang og besværlig Rotur, men
endelig lykkedes del os at finde en ø,
hvortil vi forløjede. Det var Natten
mellem den 13. og 1.1. Oktober, vl
kom ind til Julianelmah, og kort efter kom en engelsk Ekspedition med
Jernskibet „Red Erik" ogsna Ind til
Kolonien. Man havde forsøgt at
grundlægge en Missions- og Handelsstation paa Østkysten al Grønland, men mulle opgive Forsøget.
San kom Vinteren, og vi manne
overvintre i Haahet om al slippe
tidligt ud i det kommende Foraar.
Endelig oprandt April Maaned h814
med Sollys og Foraarsblæst, og samtidig kom den første Grønlandsfarer
op til Landet med Efterretninger og
Breve. Vi blev triste i Humøret, da
vi saa, at Kong Frederik deri 7de
var død og Krigen udbrudt, og Humøret blev ikke bedre, da Isen vedblev med at holde Skuden indespærret. Først midt i Juli Maaned slap
vi ud gennem en Rende i Ismasserne
og satte Kursen mod Moderlandets
Kyst. I Begyndelsen af Avgust stod
vi Kattegat ind, men da vi jo ikke
vidste, hvorledes Forholdene ordnede sig, stoppede vi udenfor Trindelens Fyrskib og sendte en Baad om
Bord for at høre nyt. Uden yderderligere Forsinkelse 'truede vi da
ind i Sundet efter 16 Maaneders
Fraværelse; det er den længste Grønlandstur, jeg bar foretaget i mit Liv.

r. EI.

En SømancIsshrone.
—0 —
ET1 Skibsdreng kom hjem fra sin
første Langfart og havde mærkelige
Ting at fortælle sin gamle Moder,
en brav Bondekone, der aldrig havde
været indenfor sit Sogns Grænser.
— Tænk bare, fortalte Drengen,
en Dag fløj en tæt Flok Flyvefisk
over Skibet. Nogle al dem faldt
ned paa Dækket; vi tog dem og
lod Kokken stege dem. Det var i
det røde Hav, og snart efter kastede
vi Anker. Men ved du, da vi halede
Ankeret op, hang der paa en af de
store Jernkløer et Hjul af Faraos
Vogn.
Moderen hørte paa ham med
spændt Interesse, blev saa siddende
en Stund og tænkte - Ja, det ined Faraos Hjul, det
forholder sig nok rigtig, min Dreng.
Der staar jo om det I Bibelen. Men det der med de flyvende Fisk,
nej, det skal du aldrig faa din gamle
Mo'r indbildt.

GO(1

og billig Kost.

._ fe er e e Mai, desto bedre
Bred
r
1 [udbede. Bagerne
teeger stev Vægt paa al fas Franskbrød saa let og porøst som muligt.
For at naa delle Maal kan man ikke
klare sig med dansk Flormel, men
uran ty til forskellige udenlandske
Melsorter, hvis Gluten er af en vIA
sejg Beskaffenhed, at Melet kan bule
stærk Oppustning, uden al Brødet
falder sammen. Saadant Mel kalder
man •stærkt brødgiveride".
Denne Betegnelse er kun Vrøvl
siger Doktoren paa sin bekendte
kraftige Maade. Et Kilo udenlandsk
Mel giver ikke et Gram mere Brød
end et Kilo tørt, dansk Mel. Derimod giver det mere nf noget andet,
nemlig af Luft (0 Men delle Næringsmiddel kan man fas billigere paa
anden Maade.
At Husmødre i deres private Husholdning i disse dyre Tider vil betale 3 a 4 Øre mere for et Pund
amerikansk Mel, er næppe at forsten.
„Bagværket bliver lel ''' Ja vel ! Men
jo lettere, jo niere svampet, desto
mere ødelæggende for Tænderne.
Den ideale Spiseseddel mener
Dr. Hihdliede vilde se saaledes ud:
groft Brød, Smør og Frugt. Frugten man dog desværre af økonomiske Grunde til Dels efter de forskellige Asrstider ombyttes med Kartofler og Gulerødder, ligesom Mælk
heller ikke helioner at udelukkes .
Den første Virkning af denne Levevis vilde lette Kvindens Arbejde
i en meget betydelig Grad. Thi
hvad er det nemlig, vore Kvinders
Dag gaer med ? spørger Doktoren.
Med 2 a 3 Gange daglig at tilsmudse
en Mængde Gryder, Fade, Tallerkner, Knive og Gafler, som de igen
med stor Ulejlighed maa rense for et
Par Timer efter at begynde den samme Proces forfra.
Mange Tjenestepiger vilde blive
arbejdsløse i Byerne, men paa Landet er der heldigvis nok af nyttigt
og sundt Arbejde i fri Luft, det bedste Middel til at bevare aandelig og
legemlig Sundhed, Kraft og Livsglæde.
Man skal vænne sine Børn til at
spise groft, haardt og tykt Brød med
Smør paa, men uden Paafæg, og
man skal lære dem at spise to Rundtenommer til et Æg og ikke to Æg
til en halv Rundtenom.
Endeskorpen paa Brødet, der i
Reglen kun bruges til at koge Øllebrød paa er det allersundeste for at
at faa Børn til at vokse.
I det gamle Grækenlands Glansperiode optrænedes Krigerne ved en
Kost, bestaaende af Figerner, Nødder, Ost og Majsbrød
„spartansk
Kost". Da Forfaldet begyndte var
man gsaet over til Kødkost, men
Krigerne blev sløve og tunge i Aand
og Legeme.

Kejser Fraos Joseph.
85 Aar.
Herskeren over det østrig-ungarske Fællesinonarki, Kejser Franz Joseph, fyldte i Onsdags 85 Aar, I omtrent 67 Aar har han været indehaver af den østrigske Kejserkrone og
den ungarske Kongekrone. Som ganske ung kaldtes han under meget
vanskelige og farefulde Omstændigheder til at træde i Spidsen for det
gamle haburgske Monarki. Og i
sin lange Regeringstid har han møertet bære tunge Sorger og bitre Skuffelser. Haardest føler han det vel
nu i sin høje Alderdom at se Fællesmonarkiet indviklet i en forfærdelig Krig. Hvad der holder ham oppe,
er Bevidstheden om det stærke Tiltidsforhold, der har udviklet sig mellem ham og hans Folk. Franz Jo' eph er Enhedsmærket for Østrig-

Ungarns mange forskellige Nationaliteter. Og fra alle Sider yder man
ham en riprietig og %muntret Hyldest.

Mo[leroe Forbrydere.
—0—
Skoteistyve med Fiskekroge
paa elastiske Snore
1 en Skotøjsforretning paa Strøget
i Hovedstaden fandt i Forgaars ifl.
,Polit.• en dramatisk Begivenhed
Sted. Blandt Forretningens Kunder
havde Ekspeditionspersonalet I den
senere Tid bemærket to Damer og
en Herre, som regelmæssig foretog
mindre Indkøb, efter at de iforvejen
hnvde set paa forskelligt Fodtøj til
høje Friser. Efter at de havde forladt Forretningen, savnede Personalet nogle Gange forskellige Par Damestøvler men til Trods for, at der
ved senere Besøg blev holdt Øje
med, hvad særlig Damerne foretog
sig, var det umuligt at pasvise noget,
der kunde berettige en Anholdelse..
Da de tre Personer atter 1 Onsdags indfandt sig i Forretningen,
blev der, som ved tidligere Lejligheder passet pas dem, og denne
Gang lykkedes det Forretningens
Indehaver at faa Vished for, at de
bestjal ham.
Medens Damerne krævede forskelligt Fodtøj forevist, I hvilken
Anledning flere Papæsker blev ratenet, stod den Herre, som ledsagede
dem, som en tilsyneladende Muleresseret Tilskuer.
I Virkeligheden var han travlt beskæftiget. Med stor Fingernemhed
anbragte han Kroge, der sad paa
elastiske Snore, i to Par Støvler,
som var henlagt paa Disken, og
saa snart Damerne flyttede sig, gled
Støvlerne langsomt men sikkert
bort fra Disken og forsvandt ind
under deres Tøj,
Forretningens Indehaver havde
Indtryk af at overvære en af Georg
Kjeldsens Trylleforestillinger, saa
fikst og behændigt blev Forsvindings
numret udført. Han kom sig dog
hurtig af sin Begejstring og fik Politiet tilkaldt, inden de for ham ret
kostbare Kunder havde forladt Butiken.
Da Anholdelsen skulde finde Sted,
optraadte Bandens mandlige Anfører
med stor Sikkerhed og tilbød at
lede sig visitere. Hans Forbavselse
over, at man ikke modtog Tilbudet,
kendte ingen Grænser, og hans Raseri over, al Visiteringen udelukkende skulde gælde hans Damer,
var udmærket simuleret.
Pas hver af de to Kvinder fandt
man tre Par Fodtøj. Det var Gearsdagens Udbytte.
Afsløringen af Tyvenes Trick var
saa fuldstændig, at de alle tre opgav al nægte og i et Forhør pas
Domhuset aflagde fuld Tilslaaelse
om deres Tyverier i Skotøjsbutiker
og andre Forretninger. Det har,
efter hvad der er oplyst, været en
meget Indbringende Forretning.

Molklange
Et Prosadigt.
Mørket har draget sit skærmende
Slør over Egnen ved Poelcspelle I
Flandern — langt ude veslerpaa,
hvor Solen gik i Havet, svinder Dagslysets sidste graablege Straaler. Og
den Lult, som Dagen igennem stod
tyk og kvælende, ubevægelig som
en Mur, over Stedet, begynder at
vige for den kølige Aftenvind. Af
Eugen damper Taager frem — sære
fantastiske Taager, der svøber sig
om alt, Træer og Huse — Resterne
af Træer og af Huse I Der risler en

Ræk deroppe -- ned neer Bakke-

hæklet gear den sin herskende Gang,
-- sagte og glidende, som frs- Kier
den at udtømme sin spinkle Kran,
før Løbet er til Brie.
(indt at Sollyset svandt — godt
at alt nu gear til Hvile, for lang har
den været, denne grusomme Dag,
lang som det ondeste Aar. Godt at
kun Maanens søleblege Ansigt lyser
— det !ganer ingen Farve til barnperle, der stiger ai Engen, ejheller
Id Bækvandet, som det vasker hen
over Stene og Jord. Og at Larmen
endelig stilnede af ! Larmen siger
jeg l — Bulderet, Braget Gnyet, da
de tørnede sammen, de svedige
Kroppe, Dødsskriget, da de flængede
hinandens Bryst Jernets og Slaalets Hvinen, de glammende Halse,
Eksplosionernes flængende Lud Hadet og Haatiet — ile Tusinde
Sukke, hele det Spil paa Krigsharpens skurrende Strenge, som de drak
ind, disse døde Ting heromkring,
enens de skjalv under Vægten. Nu
staar de her med deres Viden, spøgelsesagtige i elaanelysets Straaler.
Se Møllen derhenne! Hatten forsorent paa Sner, Vingerne borte,
alle paa en nær Denne ene rækker den mod Himlen, som vilde den
bede om at lettes for sin Byrde.
Nærmere dertil Hører du Sukket,
som stiger fri denne usle Ruin.
Hører du, hvor Vejret drages dybt
og igen mindes ud nied klagende
Lyde sum af Hundrede Munde.
Derinde ligger Hundrede Skæbner
tinnet! Da det led mod Aften og
Solen sted pair Hæld, da lyste dens
Straaler part de sønderskudte Rester
af Hundrede unge Lig.
—-—
Eller bør, !Rad Bækken har at
sige. Drik af dens kølende Væld.
Du skal ikke ænse om noget klamrer sig til dirre Ben, som du famler
dig frem, eller om du snubler i den
slimede Jord. Ej heller ore Kildevandet brænder dig som Ild gennem
Halsen, Det er bart: Bind, du drikker, Menneskers Blod, Dyrs Blod,
slængt i Gabet paa den tørstende
Jord, af en rnenigsløs Skæbnes
Haand. Lyt engang. Spænd dine
Sanser. Er det Vinden, der rasler i
Træernes Løv ? Hvorfra denne sagte
slæbende Lyd, Stønnen og halvkvalte
Skrig, Gurgler og Boblen? Fra alle
Sider kryber de frem, vækket af Nattens kølende Luft, Stakler i Stumper og Stykker paa trælsom Vej mod
deri rislende Bæk, Lindring for tøretende Ganer. Du ser dens ikke,
fornemmer kun deres Aandedrag i
hede Pust paa dia svarte Pande.
Det er dein, der skal dø i Sommernattens livsalige Duft — de Glemte,
de Knuste, de Brudte . . .
———
Oppe paa Bakkens hældende Side
staar der et Træ, et Æbletræ med
faldende Blomster. Naar Vinden leger om dets Krone, drysser Sølvskæl deraf. Det Træ har drukket
Blod i Dag, og naar det al sætte
Frugt, vil Æblets Kind være end
mere rødt Herunder mødtes i Stridens Larm to Kæmper at ædelt Blod,
hver af sit Hjemlands bedste. Vaabnene slængtes væk — tor sløve til
det Opgør, som her fandt Sted. Nej,
Næverne frem og Tændernes Bid.
Kløer, som (trensede dybt I det bløde
Kød. Mindre kunde ikke gøre det
— for de to var Venner fra før i
Livet! Den ene, sit Lands store
Maler, havde vist os med Mesterhaand og straalende Geni en Verden af Lys og Lykke. Men den
Haand, som letvant tumlede Kavaletten og nied lyse Farvet gav døde
Lærreder Liv, den grov sig nu dybt
I en Broders Bryst med et Vilddyrs
Greb. Af blodomkranste Huler stir-.
rer Øjnene ud med udslugt Blik —
de selvsamme Øjne, hvortil Livet
fandt Vej i Hundrede Farvers Pragt.
Kun et fik de al Døden, den slukkede for evigt deres Farvetørst med
et dræbende Væld af Blodets røde-

ete Redt' Den anden, som II
der, eis slet i hans Faun , earaell
af de store, sone he , ter Ideale"
IC
højt for den søagende Menne , keelael,
I klanglirlde Stmler herre hati
al livet et skønnest og Friheden
størst der, hvor iltærterne
ej
Kristendoms bærende Tarike inijpeb.
iler sig kærligt for Brødretiftiedenge
Røst. Fin Blodet gav Inunl.:evSanar ,
og Hjærtel, der bankede eaa varmt
bag det ærlige Bryst, etindsede sit
Slag.
De to mødres?" Stridens Larm,
netop de maalte tieeffes2gaggendu.
Ingen Vej udenom!
d Vilddyrs
Brøl styreed de høg, Vaahcne slængles til Side — for sløve til det Opgør, som her skulde ulves; Og højt
over Kampens Lane lød deres Skrig
I den blodige Dans -• I h'et- sted
de af hinanden. Men før det var
stivnet, del Blod, hvoraf storladen
Aand henled Næring, havde de fundet Tid til et slænge det Ord.! 'Ansigtet paa hinanden, sorn brændte
dem begge i Halsen med Forløsnings svare Smerte. .Lagner• I hvæsede den ene frem med Fraode om
Mund, ,Lagner' — forbandede Løgner." Og som et frygteligt F.klin
kom det igen fra dejl anden, lor ilet
blodskudte Blik stirrede I Døden.
Saa segnede de muler Æbletræets
blomstrende Krone. Drys, Æbletræ, dine Blenister
over Flanderene Jord, over de In,
som hviler her ved din Fod, trætte
al Striden, Dæk ølem varsomt til,
ogsaa alle de andre, som segnede
ined søndrede Legemer paa Højden
af deres Livs Bauer. Deres eneste
Brøde var, at de kun var Mennesker.
Engang tager vel Krigsguderne de
gjaldende Lurer fra Munden, — sna
vil der vokse Blomster op, hvor du
har spredt dit hvide Lagen. Og
Smaabørn vil sidde paa navnløse
Heltes Grave, i uskyldig Leg vil de
binde deres Kranse, og Øjnene W.
straale derved. Porde rødeste Blomster er dem, det vil skyde af Flanderns Jord ! Men naar det lider
mod Aften, og Smaabørn vender
hjem, vil Forældrene ved deres Senge
fortælle dem, hvorfor deres Hjemlands Marker er klædt i Purpurflor.
Maatte de (la med modtageligt Sind
drikke det ind, det store Kærlighedens Evangelium. livorpaa Freden
skal hvile. Da vil i blive hævnet,
I som segnede for hinanden i Hadets Luer. Ikke ved Eders Værker,
I Billeder og Ord, slam de end til
evige Tider, men ved Blodet I gød
over Flandeieris Jord, og som rinder i Blomsternes Aarer.
i «KWt •

Uddrag af

ByrilodsEorliodimgene
den 20. August 1925,
—fer:—
Formanden takkede Raadets Medlemmer, fordi de alle vare mødte,
hvilket han tog for el Bevis paa
den Interesse disse havde for de
betydningsfulde Sager, der forelaa,
samt for Kommunens Udvikling i
det Hele laget.
Der forelaa en af Hr. Statsingeniør
Weden udarbejdet og al Havnebestyrelsen anbefalet Plan til en yderligere Udvidelse at Havnen. Planen
havde iforvejen været til Cirkulation
blandt Raadets Medlemmer.
Formanden pointerede, at naar
Havnen allerede nu krævede saa
betydelige Udvidelser, saa var del
en Følge al den rivende Udvikling
Kommunen havde haft siden Havneudvidelsen 1914-16.
Det havde nu visl sig, at den ny'
Mole og Bølgebryder, som Staten
havde set sig nødsaget til at bevilge
til Dækning af det nye udvidede
Havireiridløb efter Ravagen samme
Vinter, havde skabt fuldstændig Ro
i Havnebasinerne, saa Porten til

t er

ene,' te.

hvil k

I :id ■ ,•ere f,n r.ria , l4t^Ølm
tete .t

a: navuren

liedens Niveau lee-r...iy
Stre:krueeen tre PoStillareet t
ketl ved eekni!, e Skole eje
udfør Fennen r hele sin Or
en Dybde i Plat. med den ,saltard
allenseeroa. teeden stutses jus
denne Strækning af Jærnhelim, haret af opmurede Piller.
Det indvundne Areal under kiwien
ell gise Havnen en værditold Mads
til Losning og I adnine, foruden ih"
al Korset fra og til Havnen kan
forcers,' uhindret ad denne Vej ud
til de store nydannede Oplagringspladser syd og nord for tiavnen,
og derfra ledes op ad mindre he- •
faardede Gader, Der er i denne ses.
Forbindelse Tale om at ekaprop, etre e'-'
en Del af Riis Pensionat, sari der
kan finde en Opkørsel Sled til Jer
banen.
Overslaget er beregnet III cirka
500,000 Kroner, men heri er ince.
regnet en yderligere ledityterieg n
den nuværende Yderhavn lodenl
Molen pas Stripgemørle til 6 ur
dennes FOr4erkIling rug Udvide se
til deri dribbelle Bredde, ile det
havde via' sig, nt større Skibe ved
sesiliee Verde hellere lagde til lier eee
og kim i Nødstilfælde lod rig slæbe
lind i ilavnen.
Fuldm. Jensen kritiserede stærkt
Statsingeniørens Pien,
hvilken min:
manglede Detaljer,' ligesomgium val
bange for en betydelig Overskrldelenie
ef del kalkulerede Beløb. Heine'
innatte være forsigtig og nøjere
nende i sine Dispositioner; nia
'vidste ,eirice; hvor lærige
opg
garrende Tider vilde vare. Deamben
havde Staislugemorens Dygtighed r
været stærkt omdisputeret I Byer,
.
hvor han tidligere havde været'
ansat
Fabrikant Kofoed kunde kun anbefale de foreliggende Planer. Man
kunde ikke frakende Statsineen enen
Dygtighed og indsigtsfuld Fol setestaaelsa at deri vanskelige Opgave
Havnens Udvidelse uden for store
Bekostninger. Den Kritik, der tidligere andre Steder fra har været
rettet mod Statsingeniøren, er enhver
fremragende Persouhghed udsat tor,
og beviser egentlig kun hans store
Evner; derfor havde heri været den
første til at anbefale Statsingeniøren.
Desuden elan el udnytte vore ( trancer til del yderste Inden andre flyer
kommer os i For.kebet.
Der er blevet, profeteret, al Danmark ikke vedblivende vilde k elme
høste Fordel af den store Kny der
udkæmpedes for en halv Snes Aar
siden mellem de store Wiener.
Natienalhadet vikle eherhaalideu
svækkes, mente uran, og Handeissamkvemmet mellem Staterne føres
som forlem; men endnu er Hadet
lige stærkt, og Danmark og det
sydlige Sverrig ligger som en neutral Sone mellem Rusland og Tysk la n d, hvorigennem Udvekslingen ef
de nødvendigeteFurbrugsanikler k ei
ske uden altfor stur Forargelse.
Rusland kan ikke undvære T. sksklands I ndustri ['citrin ingelser og
land savner Ruslands uhyre i Iverskud af Tømmer, Korn, Snese Æg
og andre Landbrugsproduktei
Skulde vi Bornh o lmere rI ee benytte Lejligheden, vi, snar ligg er lige
for den store Handelsrute. teeterie
h avl, har udvidet sin Frihavn i
irre
Øjemed, Staten bar i de sidste Aar
laget Haninierlia%nen omdannet til
Frihavn [ned saa at sige daglig Fo rbindelse Petrograda-Sassertz, og da
Havnen ikke kan enløbes munter
stærk nordøstlig Kuling, har Staten
en vis Interesse i, at ogsaa Allinge

tuie
el 111ndeled lys

TiiSkette

.Elener
forskelligt Haandarheide

Rigmor Riis.

linien
1, 'rEltsig-

en r
liv r

„ ild su s e ts ug sender
D
Preduct Haandværkert tig

Hee:Ser/de allerede bar slaaet sig op
slyriportens. Osireede , de køber
pst
sætter dem
M2s‘seidele
.S7:e,rne
dansk
ss s:eere
Nire og udfører dem til Rusland
som Landbrugsmaskiner etc. M.C,
Fse.Sr 1- er bl. .e. Is's,eget en Fabrik
re, ;seere Postvogne, er beskæftiger ea. 1(10 Mand — alene til Sammensælniegen ; Iran forsyner mi
næsten .rile større russiske Byer
med reliende Postmateriel.
Hansen ,. Konservesfabriker opkøber
hele Slabsladninger russisk Kaviar
og Isks, der eksporteres over SassMis. Her har rejst sig store Ægpakkerier, Gullaschkogerier, G1-flyede:- og Va;verier, hvis hele Eksistens
afhænger af Havnen. Derfor kan jeg
kun anbefale hurtigst mulig! at tage
fat paa Arbejdet.
Konsul Larsen vilde ogsaa stemme
for Planerne, da lian ansaa det for
den enesis Udvej lit at kørerne af
'med deir ledel pyntelige Ophobning
af Verer'ne Embrillarse paa Havnepladserne. Disse vilde efter Forslaget 'mime faa Plads i de rummelige 1-lsrelviuger under Unden. Vilde
løvrigt- molestere bilfrit at Tommer
og Brædder vestbIrvende i aarevls
oplagredes paa Havnen til liden
Pryd har Byen og til stor Gene For
saavel Itsboeie som Ttliejsernie
Is n [riger
Efter endnu nogle [te
Staising.Wedens Plan sand
:..r.Zir..11.`,'s.-1t1 Staten om et Laan
pas 500,000 K r., rentefrit i 5 Aar.
Rep.

rÅkidgSliefieSleil

og

Søndag d. 22, Avgust
Ols Kirke K1, yes
Skrues Kl. 98/ 4
iirge K. Isl. 10 .
øde Ellsrin. Kl. 31/ 2 paa Engen
Tejn Skole. Lærer Steensig fra
•
Jylland taler.
. Mandag K1, 8 taler samme paa
Allinge Meuighedslijeni.
Torsdag den 25. Missionsmode i
Sandvig Missionshus Resten taler.
Evang, luds Missionst. Møde Fredag Aften Kl. 8. Lambert Jeppesen.
Søndag lel. ;Sys. Janus Nielsen.

.Hjertelig Tak for al udvist
Dsdlagelse ved vor kære Val.
hbrgs Sygdom, Død og Begravelse.
Paa Forældres og Søskendes Vegne.
Jens Andersen, Tejn.

Pressegarn

Fotograf Alfred Kjoller.
Prisforandring

Fedesild
er trjenikommen.

Deo allerhedsle Knaldet
er decc
Vi syl.,er indtil videre .

Dobbelsiglet ekstra Sagomel 25 Øre
35 Ore
Ekstra prima Kartoffelmel
25 Øre
Ekstra prima Rismel
25 Øre
Ægte Japan Ris
— 4 pa ved kontant Betaling.

Nerrillmlets Ideishus.
Ordet er frit!
vi gør vore mange Læsere i By og
paa Land opmærksom paa, al enhver kan
optagel Artikler og Indlæg om Himler
af almen Interesse i „Nord-Bornholms
UgebLid".
Betingelsen er kun, at det skrevne er
holdt i en sømmelig Form og indenfor
rimelige Grænser, samt ar Indsendere— til
Underretning for Redaktionen — opgiver
Navn og Adresse Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser ovn sutdanne Ting og Forhold, som egner sig
Behandling i Bladets Spalter.
Dette gælder baade Byen og Landet,
og del er en Selvfølge, at Redaktionen
and vil iagttage den straangeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

Hus til

Høje Priser

betales for Uld og strikkede Klud e,

114 ,1

Cement, Tagpap,

Bnecidetaget,
st,ytte (Hortaget

Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser.

Allinge Kolonial- Produktforretning.

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning
anbefaler

Fest- og Brudegaver, Smykker, Lommeure, Stueure, Briller ni, m.
All i stort Udvalg til billige Priser.

A. M. Lindberg.

paa 11,1.!

■ ,•

<sar ['Mogul lel
.riur,
sknnt Raematerieerees stigning lescres
Fotografierne endnu til de gamle Priser,
Telefon 4.
Andr, Ipsen.
Aieherel red

tiarnen.

Extra god norsk Sild
er hjemkommen, og Prisen et meget
billig i hele Tris og Fjerdinger.

Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre.

Telefon Nr. 93

k1■15

Trods der er It.gt Itr,r..1.1et 1n,

naar Varer tages i Bytte.

Nordlandets Handelshus.

Leje.

forliser Siied Ser Munch tillid,
Fje.ml.),51 Nitinge, ken raps til !
,cd limit. endelse til Sperekes•ren
Allinge.

Aldeles fortrinlig til Bordbrug.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

J3. TirtrrPti

Gravering gratis.

Eng. Damp- & Kakkelovnskul

blliage Kalaai21 aj Pro(hildforralaiao,
ager De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lærling, on Fodermester eller en.
den Medhjælp, bør De enerest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad,
der hver Fredag bringes direkte ind
i 1700 Hjem ng leases at san godt
som hvert enesle Tyende. En Annonce her I Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resulfat.

S

samt Koks anbefales.
NB. En Ladning tyske NØDDEKUL ventes forst i September
Bestillinger modtages gerne

Jfilinje

os, rrroduktfopretninj,

To 2-Vær. Lejligh.
— centralt beliggende i Allinge —
den ene med Køkken, er til Leje,
ørn ønskes delvis møblere,. Bogtrykkede! anviser.

r'

By- og Herredsfuldmægtig

Johalings Kofod, hsle,
Erindringsliste.
Toldkamret 7- 12 Form, 2-7 Efterm
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Diskontobanken 2-4 Efter
Laane-

FINESTE DANSK FABRIKAT

(.7

_Qd.11e4lr.a 10 — 1‘/0'~

Alle Sorter Remsamlere
Smørekander,

Dampskibsexpeditionen, aahett ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag

PE1SOMS1 011 1100110010[11

og Fredag Efterm , Mandag og
orsdag borm.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Postkontoret 9-12 og 2-7.

sand bedste Sorter

Motor-, Maskine og Cylinderolie
anbefales til billigste Priser fra

Søndag 12-2.
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Atten,

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Stor amerikansk Majs
Nordlandets Handelslins.

Gælder fra 20. June til 20. August.
Mia Nul vig — ripee 110.

Fra Sandvig
Allinge
Tein
Pa
Klemensker
Nyker
Til Rønne

7S° 1280 3i0 742
12'"1 311" 721
7" 12" ene
746 IH 400 851
8°3 I" 4" 841
eso tao 440 Fisa
840 2410 500 gus

804

11.11111111, -.14 .1nd s 1g

Sygekasse,

Fra Rønne
Nyker
Klemensker

snut er,
tall.Sanerkendt,
optager Med•
"

Rø
faas hos

Allinge
kdollid- Proilriklierre!lling,

V. Sørensen
Barre pr. Allinge.

Til Syltning
anbefales

Dansk Topmelis Nr I
Dansk Demerara Nr I
Dansk hugget Krystalmelis Nr I
Dansk gror stedt Melis Nr
Prisen er allerlavest i

igerdladels

— aldeles frisk dg extra renset — sælges til Dagens billigste Pris.

Toget afgaar

Allkerliewrilsrpler

Monumenter.
Alle Slags Monumenter udføres
efler Bestilling f smuk rød Sten.
Forhør 0111 Prisen hos mig inden
De bestemmer Dem at købe.

samt

Sparekassen 10-12 og 2-4.
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2 -4,

Søndag 12-2.
Borgmesteren. Kontortid hver Sbgnedag
Kl. 3 paa Skolen.
BranddirektorenSMandag og Fredag
Forms 8 til 10.
Statsanstalten 101-Livsforsikring ved Chr
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em
Folkebogsamlingen prut Raadhuset: Fredag 7-8,
Jerobanest. er tabes for Gods 8-12, 2-6.
Frimærkep. og Ilgods desuden 7-8 Alten
samt til Tog, der algaar udenfor nævnte
Tid, fra en halv Time ror Togets Afg

J:1LBR

46

4.??..z,(z/771"rz.ricti&r.-de

træffespas Raadhuset i Allinge
hver Mandag efter Kl. 10 Form. eg
i Klemensker Kro liver Fredag
Ira 2-5 Eftm.

F. Holm,
Sterrbygdard, Rø.

lemmes hidtil 40-nars Alderen. Foruden en daglig Pengelnalp yder
Syfgeknssen bi lage og Medlem
for JVIedlerninerier sand fri Læge for
deres hjemmeværende Børn under
15 Rar, desiefen frir Sygehus- og
Sanatorieophold.
indmeldelser kan ske hos Kassereren, Hr. Bager'P. Holm, Alisuge.

pr.
Margarine Nr 48 til 67 Ore

Ny stor

1. 2 Aar gammel T Y R er fil

A

NB. Husk vor
ekstragode

I.. Dusin Kr. 2,50
f—
4,00
—
- I
- 2,50
Visitbil1,:i1,1
4,00
I —

Ell nykdvel
bos

anbefales vort ekstragode Plantefedt.

13teekort

haves paa Lager og sælges til
billigste Priser,
NIQP WOrII21- & 13 rodliktrorm1Hillg.

Til Stegning og Bagning

Tein
Allinge
Til Sandvig

00 I >r>0 324 ses
Daa rar 410 Bas
111 1" 4" 8"

131 116 4" 40,
147 909 503 917

1r4 214 5 er gss
25" 210 r)5" 935

3-Vær. Lejlighed
er til Leje til Iste November 'hos

Bager HenrikSen.

Regnfrakker,

Til 11[9310 Dagspris
købes renvaskede Uld og Klude I
Bytte med Varer,

Chr Olsen,
MESSENS ENE-UDSALG.

Til Herrer tra H Kr
Til Damer fra 10 Kr.
Største Udvalg.

Nor[lindels berielshils.
brolioblis

Allinge

Nylagt hornli, Spegesild er aller
paa Liger

j. di. Larsen.

Bestil

ideelreel:e

,clUil:Ivgoel ur 'ttle co%
Brevpapir i Allinge Bogtrykkeri. Hurtig Levering. Billigste
Priser. Ring op Telefon 74:

Rullegardiner haves paa
Lager i forskel. Mønstre,

' Spøg og Alvor.

SENGE-UDSTYR,

Største Lager af prima Dyek

Manden:

Jo, De kan blot følge
eller nag, jeg skal netop derhen.

Største Udvalg.
Billigste Priser.

•øø`?ii

Allinge !Kolonial- og Produktforretnitw.
...00••■=1,

Brødrene Anker
Jernstøberi & Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.
SelvvandingsIndiveg. Vand- & Aljeptimper m. in

Kunstgildningen er nu paa Lager
16 pCt. Superfosfat
37 - Kaligødning
udIeZr. bres gerne i disse første Dage.
Vi har foreløbig rigeligt paa Lager og sælger til allerlaveste
Pris pr. Kontont.

Nordlandets Handelshus.
Et Parti californiske Blommer

Du, Peter, kan du sætte Benene
ind mellem Armene, lage fat paa
Armene med Hænderne, løfte Benene fra Jorden og gaa?

ti,1

,

pAA Krykker Vil De ikk$ sige
inis
jen til den nærmeste 'By?

Damprensede Fj! o , Pun.

Ua.if

Fuldstændigt Senge-Udstyr 1 ‹, vere:.: 13,t
'
klit

Prima Twistlærred. Hor- og filaarkr:Ted til lagent l'

Gæsten • Tages der virkelig Betaling for de Lyø, som jeg ikke har
brugt?
Værten • Jeg maa selv betale for
de Lys, som jeg ikke bruger.
Petersen: Kan De ikke lanse mig
Kr.?
Andersen, Hvordan falder De paa
del; jeg kender Dem jo slet ikke.
Petersen: Just derfor, for de, der
kender mig, laaner mig ikke en Øre.
En Mand, der var i Selskab med
Morten Luther, vilde prøve, om han
kunde lave lidt Løjer med den bekendte Reformator og have ham til
Bedste. Derfor spurgte lian :
— Sig mig, kære Doktor, hvad
bestilte Vorherre i hele den lange
Evighed, før lian skabte Verden ?
— Det skal jeg saanuend sige
Dem, svarede Luther ganske roligt,
han sad i en Birkelund og skar Ris
til dem, der gør dumme Spørgsmetal.

Feltsenge olf Madrasser til FahriklIriser.
stor Rabat ved kontant Betaling.
Altid de billigste Priser.

Nordlandets Handelshus.
Leverandør til Varelotteriet.
isallissass"øørarissa."~a.‘~~,ais

a

Vor bekendte fine Kaffe
samt The, Chokolade og Cacao
anbefales det ærede Publikum.

Chokoiodo og Co.eno fil

Lysliaarede Mennesker hør gennemsnitlig I50.0011 Haar paa Hovedet. Sorte Ham er i Reglen tykkere,
saa man regner, al en mørk haa ret
Person kno har 100.000 Haar paa
Hovedet.

Kaffe, altid friskbrændt og nymalet.

Jill/n(5Jc jColoniol- o¢ c produktforrelnin2.

udsælges meget billigt.

cRIlinge J-Colonictl- og Xftoduktforretninjs.
Vi sælger renharpede fra Lager
prima engelske Dampkul pr. hl 3,85
store Darbyshire Ovnkul 3,75
- 2,25
prima tyske Ovn-Cinders
og bedes om Bestillinger.

Nordlandets Handelshus.
iiv,„iørshial.~,,,,1%,"%/maassw~s~a~ariatinmi
Sorte HItedesfrakker, exlragode Ting,
sælges for 20, 22, 25 Kr.

Udrangerede Bluser 200, 2,50, 3,00, 4,00, 5,00.
G Stk. Ulsters 10-12-14 Kr. Hvide Holskjoler,
Drenge Stortrøjer.

Færdigsyede Drengedragter.

Hatrosituer.
Hanndkbededrejler, Dynetoj, Lærreder, Hvidevarer
LEn Del Sengefjer 85 Øre pr. Pd. Bedre Varer 150-175 K e
En Del prima heluldne Gulvtæpper 10-12-14 Kr.
En Del Lærreds-Nederdele og Lærreds -Jaketter sælges
til ganske særlig billige Priser.

Magasin du Nords udsalg,
laa~luriel^a~~1~14.1~~^1~9

— Hvad kan man sige om en
Garver, - selv om han ser nok sna
velnæret tid ?
— At han er Skind—mager.
— Men sæt han har faaet afsat
alle sine I luder med en god Avance
til Udlandet?
— Ja ses er han allsaa bleven
Hud . . løs.
.
Kan du sige mig Forskellen paa
en Symaskine og et Klaver ?
- Saa skal du ikke gas ud for
at købe en Symaskine, for du kan
jo risikere at komme hjem med et
Klaver.

sælges a 54' Øre pr. Halvkilo Netto i

Nordlandets Handelshus.

,--------Afdeling i Allinge 6—'-~i-3 ---Kontortid: 10-12 og 2– 4.
4r.„.

Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente
af 4 pa p. a, paa Folio til 2 ilet p :1

er

De vil altid finde noeer

Moderen, som ser sin Søn gentagne Gange rutsche ned ad Trappe.
gelænderet, reaber efter ham: Merl
Karl dog, hvad er det, du bestiller?
Lille Karl : Jeg laver Bukser til
fattige Drenge, Mor I
lakmusen, der er ifærd med at
blive overmande skallet, kommer ind
hos Frisøren sammen med sin 8anrige Søn Frederik, og de bliver
klippede begge to Da det er besørget, siger Jokuinsen :
— Hvormeget er del?
— Tak, siger Frisøien, det er 65
Øre for Dem og 40 Øre for Deles
Sø1
1 -11vorpnaJokunisen meget forbavset siger :
— Hvorfor i Alverden skal jeg
betale mere') Jeg har jo ikke nær
saan mange
mangeHaar paa Hovedet som

— Netop derfor, siger Frisøren,
kræver det lang Tid og større Agtpaagiveithed at finde dem.

Nye Navne til billige Priser.

eering5 prima .g)tanNlrb ,Sbeffilibegani

Bornholms Simre- & Iil3ilebsses .„.

Skulde der endnu findes nogle,
der ønsker at faa sig et nyt Navn
til en billig Penge, mart de ikke
betænke sig altfor længe, da Fristen
for at Ina Navneforandring ved øvrighedsbevis — til en Pris af 4 Kr,
udløber ill Nytsar
Toget holder ved en Mellemstation. En Dame stikker Hovedet ud
e vindue og kalder paa
aKonduktøren.
tuP e
— Fruen ønsker ?
— An vær saa venlig at lade mig
komme ud. Jeg vilde gerne ind I
en anden Kupes.
- Ja, men Fruen forlangte jo
udtrykkelig en Damekupes.
— Meget rigtigt I Men alle Damerne ryger.
De mest udbredte Grundsætninger
for 'Børneopdragelse 1 Hjemmet kan
sammenfattes i to Ord :
— Ørefigen — Chokolade.

ritiOlidaters passer Dem

og bilesloi
Stort Udvalg i Kopper til billige Priser.

Allinge Kolonial- & Produktforretning,

koste werik.hge-Flonilel „Pillsliory 0031"
i 10 Pd.s Poser sælges, saa længe Lageret rækker a 221)0 , e
pr. Pose Netto.
Ekstra Kvalitet BAGERI-FLORMEL sælges til 1;-; 20
Øre pr, Pd. i

Nordlandets Handelshus.
Absolut bedste Kolonialvarer
til billigste Dagspriser anbefales.

Illine Rokniol-

rrrodukfforrelnin.

Bestil lieres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri, - Telefon 74.
Husk vort velassorlerede

Trælast-Lager!
Forlang Tilbud, og vi er til Tf eneste,

Allinge Kolonial- og Produktforretning'

