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.Nord. Bornholms Ugeblad"
1600 fr,mpt,

trykkesi ti Antal af 'nutid«

of forsendes genlem Poslerrcenrf i A llinge.
.Sandrig, Olsker, Rutsker, Ro op KIrmPrt.kke,

„Nord-Bornholms Ugeblad.
har den slørsie Udbredelse

i Nordre Herred
bliver lers, i ethvert Hjem og egner sig derfor hedl! til A rerienng.

„Nord-Barnholms Ugeblad"
°pin-ger gerne Rekendigerelser aj enhier

Art

saasom Kah, Salg, Foreningsmeddelelser,
-• 6f er-eller
lycninerr, rinklrontr etc.

Al

,'41Abi"ornholins Ugeblad"
udgnu ...."41#577ag, kan h"fillrs paa flik
Pactkonlam- saml pan filadels konloi og
kursler 50 Ore Kviinalrl.

SkolohgErs llelytigilg-
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Sne
Nrgppe
s.rr,..e.r og de
tørste Foraarsb nister prppet frem
kmirr.
' 3erden, før de spørger mig, o
de nu maa komme tid og gøre deres Smaahaver i Stand; jeg maa naturligvis hede dem vente, til Jorden
bliver mere tør, og naar de saa kommer ud og river deres Jord, saa har
de travlt; saa har jeg ogsaa travlt
med at hjælpe dem al afstikke Stær
inddele Firkanterne til dem. Sag.
har de ikke Ro paa sig, før ere faar
Frø i Jorden, de saaede gerne i Marts
Maaned, Agurker og Bønner med,
dersom jeg gav dem Lov til det;
men de maa nu nøjes med Radiser
ri. og Ærter, det andet skal de nok
' faa lidt eller lidt. En Uges Tid el.
14 Dage eller kommer de og melder mig, at nu er Radiser eller Ærter opkomne, og beder mig om at
komme ud og se paa det ; og den,
der først fik en Spire frem i sin
Have, er i øjeblikket den betydeligste blandt Kammeraterne. — Hver
Morgen, naar Børnene kommer i Sko'Amt, er deres første Arbejde en Tur
ned i Haven, den skal efterses, der
skal luges og der skal vandes; derfor gælder del at komme tidligt i
Skole. Kl. 71/i begynder Skolen
lier om Sommeren, uren det er ikke
ualmindeligt at træffe Børn i Arbejde
i Haven Kl. 6 Senere hen paa Foramer meddeles, iram Rødbeder kommer op, naar der er kommet store
Blade 1133 Agurker, naar der er
- Blonisler part Agurker eller Græskar,
eller nem del lørsre Jordbrer er „modent', d. v. s. har en lille bille Smule
rødt paa (ten erre Side.. Og urter' Høsten kommer, skal Kaal og Rød;
beder hjem, da møder Bør lierne med
deres Trillebøre ug inækvogue, kan
ogsaa være, al de faar Fai til at køre
til Skolen bied I Iesl ,ug Vogn for
ni hente Aigu ødere die-eorri der er
flere Søskende med 1 H a ven, Og
De skulde se deres stolle Sejrsminer, hele Ansigtet udtrykker r Delle
her er mit, del har jeg selv dyr kel,
og det er første Klasses Vare, del
vil de derhjemme beundre og blive

glade ved. Der er en Stuldie,
en I yldre urer dem, som kun
kan have, og del er sikkert en sund
Sfoll'hed og en sund Lykke. Iler er
der virkelig noget, der er værd al
være stolt over.
Skolehaven bringer [tørnene de
store Forliaabninger og den i deres
øjne store Løn; derfor er Interessen
stor, og Interessen for all f -Skolen
øges med det samme Snilde og
raske Børn har altid Virksorriliedstrang. I Sicolehfiven bliver. denne
Trang ledet i god Retning. Den
opsparede Energi Jaar Afløb. Det
stillesiddende Arbejde I Skolestuen
Tatar-derved mere Ro....r3.shIrre Udbytte.
Vi Lærere bor jr 0 saa
deersom vl skal
kunne Ulideisåe dem godt. Der
er ikke noget Sled, hvor en Lærer
kan kende og forstaa Børnene saa
godt som i Skolehaven. Der betroet
Børnene os deres simle Glæder og
Sorger, og giver_ vi dem der en
Haandsrækning eller et godt Raad.
Haven, er de niegelinere.1~e
ørelige for det, end reair vi hjalper
med el Regneslyklce eller retter
deres Retskrivning; for dette er noget, vi skal, hint er noget vi gør af
vor gode Vilje. Lad mig med det
samme tilføje, at Skolehaven her er
helt frivillig, udenfor Undervisningen, saa al de, der ikke har Lyst,
Maia være fri for Skolehaven. At Fora„egZeyer bli191d_el_rtre
ver niere fortroligt, vil jo ogsaa have
Betydning i den øvrige Skoletid.
Skolehaven inoclarbej e
Lyst til al rapse. Naar et Barn har
. det
sit _eget lille Stykke
skrenkersfn-flid og Sine Forhaabn inger, og naar de ser, hvor Planterne vokser og lykkes for det, og
man saa vilde spørge delte Barn,
om hvad det vilde sige til, at en
eller anden kom og ødelagde de
Plaider, som det nu har opelsket,
saa vil Barnet lel forstaa, hvilken
Misgerning det er at rapse Frugt
fra Haver eller ødelægge Vejtræer.
Jeg Roer sikkert, at vi 'læget sjældnere vilde læse Meddelelser i Bladene om Hærværk ved Haver og
Veje, dersom der var en Skolehave
ved hver Skole
Skolehaven er en naturlig Opdrager, fordi det jo er et Stykke af
selve Naturen, der her underviser, og dens Love er her som altid retfærdige og uafviselige. Den
belønner del gode og trofaste Arbejde
og giver kun datidig Løri III clein,
som ikke gør sig Umage med Arbejdet, og den gør ikke Forskel,
men straffer og beløritiner alle ens
eller Fortjeneste.. Og dens Straf er
meget mild, deri bestaar blot i en
mindre god Høst. Dens Belønning
er derimod stor. Del er ikke sari
lidt, der kan høsles paa 7 urs;
skulde del gøres 1 Penge kan del
!ølle op i Kroner. Enkelte Børn
laver Handelsgartneri af deres Have,
de sælger Frembringelserne ; de har
-kunnet sælge for 2 a 3 Kr. Agurker foruden alt det andel, de har
høstet paa deres 7 ret' store Jord-

k • pre1Nar mg. nt*pri.r.0 rr pr. 1'1.11111 td.
for InFrratrr pan Foridden
fire.
Almindelig,. Annoterer i. Isug IO Orø..
• 11rrf..11crudr.1:ainar 5 Ilre.
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,lykke, for mere har intet Barn haft.
011e har de ligefrem været en god
Hjælp til Husholdningen. Ting,
som ikke vil lykkes hjemme, kan e
oftelykkes meget bedre i Skolehaven, og del er forstaaeligl. Hjemme er Haven som Regel som et Bierhverv, der kun bliver passet, naar
Tiden tillader del, ng der er ofte Travlhed hjemme med vigtigere Arbejde;
men Børnene har liver Skoledag deres Smaahaver al se paa og sammenligne med Kammeraternes, og
Kappestriden skal nok frembringe
en god PI
t.
ali'"
for H-a.vebt Ug'
tederlistrild; der er nulagt
i unit
-flte ny I laver, og de gamle er blevel forbedrede, og det særlig hos
Hjem, der har skolesøgende Børn ;
jeg ved ikke, OM andre Skolehaveledere har gjort samme -Pilet
men er det almindeligt, saa har
Skolehaven Belydning for Havevæsenet, og saa fremmer d t et godt
Forhold mellem' Sko e og Hjem, en
nf de vigtigste Betingelser for Børnenec 7rO1rncelee erg Undervisning.
storg V11Og narre Bøinene
de ogsaa have Lyst og Færdighed
til Havebrug ved deres Hjem. Vi
Skolehavefollc gør os store Fremtidsforhaabninger om pæne Hjem med
pæne Haver, ligesom vi antager, at
Børnenes Havefærdighed kan være
godt, 'Har de knu re ner ud al Tjene.
Skolehavearbejdet er snildt, . Alen
den friske Lue er af stor Betydning.
I vore Skoler berøver vi Børnene
den friske.-„Luft. Vi er
jo rendt til
sererre dem inden for
de 4 Vægge, nem vi skal undervise
dem. Skolehaven Iran bøde overordentlig meget herpaa ikke alene
ved selve Arbejdet i Haven, riten ogsaa ved at Undervisningen for en
stor Del flyttes ud i Haven. Naar
Træerne og Buskene i Haven er
vokset saa store, al de kan danne
Læ og Skygge og værne for Forstyrrelse udelra, kan man jo anbringe
Bænke ved den, og der kan man
godt undervise i de Fag, som ikke
behøver Bordplads. Eller dersom
reran har et Lysthus med Bord og
Bænke, kan det jo godt benyttes
som Skolestue, naar Vejret er godt,
det vil have en god Indflydelse paa
Børnenes Sundhed,
Lidt Naturhistorie lærer Børnene
ogsaa I Skolehaven. De Har den
ikke sandal' n u l, som den ellers
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Hvorfor antager de, fleste Treer Pv
remidefdrm ? For at Regiehaatrerne
ed tit følge bladene lums..nse ned
til Udkanten at I ræer og derved
renes de man Sugefødder i ,lorden .
Se derimod [Ina en Tulipan eller ell
Roe; deri træuger til al fan Vandel
ned mod Mullen, den har en Pælerod, derfor er Bladstillingen heil anderledes, Bladene danner ligefrem
Render til at lede Vandet ned mod
Roden.
Hvorfor er de unge Blade paa
Rarbarber rynkede, hos Løvefod folnenein ullede
riimeiab
eleere ••
Mælkebol rar
det ser ud III Regn, eller nem S6. len ikke skinner ? Sardedee kan der
fremsættes endnu mange Spørgsmanl,
Og ses: er det 'n ogsaa indlysende,
Anslo
hvor der er faste Toner i Naturhistorie f Skolen.
Der kan jo hentes anderledes godt
Materiale til Undervisningsbrug end
de halvtørre og halvvisne Eksemplarer, sore [nalr olie Irma nøjes
sf
med:
Skulde jeg med faa Ord sige,
hvilke Fordele Skolehaven har for
Børnene, saa VII jeg sige, at deri
giver Børnene Kærlighed til Naturen, til Arbejdet, til Hjemmel og til
Skolen. Jeg antager, al der gear
andre Skolehaveledere, der har faaet
as i nole Aar,
som det er gaael mig, a
i --s-iget•
V] url ikke uridvaae var Stcniehave,
saa længe vi -e
lv om
'VI ikke skulde Ha cif Gire
Arbejde i Skolehaven:

bsuak.
Af Gas..•ieksbesterer Holoect, Allinge.

—:o:—
II.
Til Fremstilling af Gas
kræves der først en Ovn, muret af
ildfast Materiale, hvori der findes 4
eller flere horisontalt liggende Rør,
kaldet Retorter, hvis ene Ende er
tæt, og i den anden er anbragt en
Dør, som lukker fuldstændig tæt,

i Skolerne, systematisk, saa man
har Over blikkel ug kali bestemme
hver Blomst og sige, hvilken Klasse,
Slægt og Familie deri hører til.
em PlanBør Irene i Sicur e bw,
terne al kende pas ambe Mester,
de lølger deres Levnedsløb, lige fra
den første Spire begynder, og de
følger del med slof hileresse. Og
Lærerne kali ofte Ha Lejlighed til
at henlede 13ørirenes Opmærksomhed paa Planternes Levevis og ved
Spargemnal Ina dem til al lænke
Under Retorterne findes el Fyrover mange in Naturens Forleelser.
Her skal nævnes nogle faa. Kom- sted med Rister, hvor der fyres, og
munelærer Lindholm nævner mange under Rislen findes saa en Kanal,
i en lille Pjese om delle Emne. 1,our fører Luften udefra og ind III

Fyrstedel (Kemier Luft) ; naar der
r or fyres, (øres Vanven ibletiOnt Re•
lurterne'- som derved opvarmes
gennem et Kanalsysterri, som ogsaa
saiiilidtg-aspvarines, og derfra url I
Nkorsteutn: nien herved vilde Furbrændingen for egern pari lignende
Mande, som i en Dampkedel eller
almindelig Kakkelovn; det opi
IIMI% ikke nogen fuldstændig 17*min/ending. I den Røg, rom derved
gear borl gennem Skarstenen, !kirtel
en stor Mængde Energi eller Vrimle,
som fuldstændig gear Mht. Derfor
findes der i Ovnen el andet Kanalsystem, enui ligger hule mellem det
ystern.„,
rendes I uld con, nerver
opvarmes Ill en meget høj Temperetur, aren, ved at urødes med den
første Lue, væslen fuldstaendig for. de Produkter...41u ellers
ren: Skorstenen,
vilde gap tabt geni
og mumleri; kliwaiis der i Ovnen en
højere Temperatur.
Sættes der nu Kuli den ophedede
Retort, vil der med det samme udvikle sig
Gas, som saa stiger op
•
gennem et ha. Retortens Overkant
anbragt Rør,. og lud i en over Ovnen anbragt Beholder, kaldet ,Hydraulik -, en Slags Vandlaas, soul
lorlmicher al Gassen staar tilbage,
naar der aabnes for en Retort.
Fra Hydrarilikun renes nu Gassen
sammen med den udviklede Tjære
ud tit en Køler, Jer hevuket,. at
Gasseas Teukeeeat~redsmetee, saa
Tjæren lettere udskattes, derfra fares
den til en anden Beholder .,SkrubTræoste.
"""'frt, og op
Her reuG..
gennem Ristelagene, hvor .1-færen
afsættes. Fra oven risler en stadig
Vandstrøm, som skyller den afsatte
Tjære ned paa Bunden og ud i
Tjærebasinet.
Fra Skrubberen føres Gassen videre til Rensekasserne, som er fyldt
med Myremalm, et jernholdigt, gruslignende Stof, som opgraves under
Lyngen paa den lydske Hede ; den
har den Egenskab, at den opsuger
de urene svovlholdige Sloffer, som
lindes i Gassen.
Naar den nu har genneniganet
denne Proces er den ren, den fures nu gennem Stationsmaaleren for
at maales, og saa videre til Gasbeholderen. Herfra ritaa den doglilbage til Værkel igen og ind gennem 13ylryksregulaloren, hvor Trykket bliver reduceret, da Trykket ellers vilde være tur højt at sende tid
i Byledningen.
Naar Kullene itu kar ligget i Retullerne i ca. 6-8 Timer, er de afgassede; man lukker Retoildøreit up,
rager Indholdet ud, som 1111 er blevet' hl Koks, køler dem af med koldt
Vand, for at bibeholde saa megen
Varmeevne som muligt, nye Kul
sættes ind, og saaledes gentages det
Dag og Nat, saalænge Værket holdes f Drift.
Delte er den mest almindelige
Mande og de dertil hørende allernødvendigste Aparater, son benyttes
til al fremstille velreuset Gas; dog

-•

3,

ere de hvert Aar steget betydeligt,
og de Kul, der i Etteramet er købt,
er oppe i en Pris al ea, 12 Kr. pr.
Ts., en Stigning, soul jo nok kommer id at mæilies

F'or
derne, og ytrer de si,;
starar pal ‘.
it.c
pelse, kan urar, ty ril el Allørings- det ruitair u, og del
middel, men her er del, at Folk otte M,1 vel kunne sælges
;
gaar for vidt, idet de tager langt det indførte. lisveal
At line
stærkere Midler og størrer Dosei, faldsproduktet jo -,s1.1
end de behovet, og derved kun op- 144-kunne krunme til Nytte her.
— Ligeledes lindes der nu Ovne
naar ganske at ødelægge deres Nlan vil stftsraa ved al følge denne
Hensiilling"-forrid~at skaffe PAT.
(vertikale Ovne) med lodrette ReMave.
torter. hvor Kulpaafytdiringen frueDel uskyldigste og letteste Alle- brugerInTeC efft;r ForhoW,eue
gaar automatisk fra oven, og efterProdukt }-dørtigere sirrlte bens
Ltpgsmidriel er et Gias var Int Vand
haanden som Kullene passerer de
byer Morgen /tan tastende Hjerte. Mealleindnstri, og Løsenet I ett. Tid
En bekymret yngre Ægtemand ~
ophedede Retorter, kommer Koksene
ser i Forbifarten paa Gaden -sin noget Har man ondt sed at faa det ned, som defrne--mis jo for alle Daltake
ligeledes automatisk tid forneden i
tages en Knivspids Køkkensalt,. blan- være, at. vi I videste Udstrækning
ældre og mere eriati%.,„Xen med følgende
Veraub
Tipvogne, afkølede sadledes, at de
Ven, vad skal jeg dog det i Vandet noget af dets Hove hjælper hinanden overall, hwiSr det
garni, jeg er nær ved at fortvivle, mine
etc færdige til at køres ud pan Pladlader sig wl're
Smag.
Udgifter formerer sig som Roller, men
sen.
Ann/nand Valiøe her vist ForeninNrest efter det vahne Vand kan
mine Indtægter — ja, de er de samme
man bruge amerikansk Olie. Der gen den Imødekommenhed at ati,;■■
som
for
Dyrtiden.
Min
Konernaberpaa
Gasværkets Rentabilitet.
skal ogsaa lages om Morgenen, men tæfte om, at Indførsel al amerikansk
Penge — Fødevarer er nies r■- Ikke . tit
Med Hensyn til et Gasværks Ren- at betale, siger hun — og- jegarme WITT efter Morgenmaden; og man maa [rs;re-- 111rnrnialing paa øen i If
gaar fallit en af Dagene I"
tabilitet, da kan der jo være flere
prøve sig frem til den nødvendige nrsirligniTITel med Indførsel al FlorDen ældre ser paa ham med alvorlig
Aarsager, der gør sig gældende Dosis. Skal man i Begyndelsen mel - saaledeR at de indfør te,livalt te
Mine,
men
ined
den
Ro,
som
Tilfredshed
bl. a Ledningsna8tels Udstrækning
have en hel Spiseskefuld, for at det vil give Adgang øl I'.1r.,rvel af III•
og Sindsligevægt giver. „Du skal lorst og
i Forhold til Produktionen og de fremmest lægge et ordentlig
og nøjagtigt skal virke, num man efterhaanden Irv~Trvairta bonikotin t; I lyede.
•
-44*-dermed forbundne Udgifter fil For- Budget for hver Maanntl, eller hver Uge, se at komme ned pan en Barneskerentning og ArnortIsntion, Gassvind kend du [in tit, rag dette Budget num ikke
Hertil knytter Foreningen ,Dansk
fuld, en Teskefuld osv. Er Forstopoverskrides Det kan- du simpelthen
I Gaderne samt Kulpriserne.
pelsen Inegef stædig, kan man kom- Arbejdes Rønne Afdeling følgende
Angaaende Ledningstiættets Ud- ikke, uden at det ender med Krack. Da binere Vandel og Olien.
Bemærkninger
nu alt, hvad der skal tolkes, er blevet dystrækning i Forhold III Forbruget,
Brændt Magnesia er ogsaa
Naar det er nødvendigt al sup•
rere, end tidligere, en hel Del endda mekan num vel nok sige, al Værket get dyrere, end tidligere. maa din Kone forholdsvis uskyldigt, men dog ikke plere vor e hjemlige Beholdninger
her ikke er Wandt de heldigst stil- og du lære og forstad, at all, hvad du saa godt som Olie, da Afføringen med udenlandske Produkter, ser
lede, da vi jo i Forhold til andre kan undvære, num stryges, for at holde bliver for hyppig og for tynd. Der „Dansk Arbeide• selvfølgelig helst,
Byer, hvor der bygges i flere Eta- Balance i Regnskabet. Og der er meget, tages en topfuld Teske i Vand Mor- at delle sker paa eu sandal' Mande,
der kan undværes. Jeg mener ikke alene
ger (altsag har flere Forbrugere til
gen eller Alfen.
at den størst mulige Artieldsfortje
de ligefremme Luksusudgifter, men ogsaa
de samme Ledninger) har et stort
fleste bliver her i Landet og vi anI den egentlig Husholdning kan ikke saa
Dernæst er der forskellige *IføLedningsnæt, og som Følge deraf
lidt undværes. Hold jer til det stregt nødbefaler derfor ill ler. Mølleres Henrende Tesorler, af hvilke de alnfnvendige, spørg jer selv, hver Gang I skal
en stor Anlægskapital at forrente og
deligst brugte er Senneste og stilling lit velvillig Overvejelse. Men
til at gøre et eller andet Indkøb: _Nan
afdrage, foruden et uforholdsmæsti.,
Llt:1
` tl<1.•
løvrigt vil vl I Overensstemmelse
dette nu ikke tuRbæres ,-,og gda saa
sigt stort Svind.
nesblade. med vor Forenings Mind pita del
Stedet hen at købe-.
Det har jo altid v let en ,i111.,1
De kan til Nød anvendes en en
h
ste henstille hl Forbrugerne
ore
r
er
.
ep- Gang, men deres Brug man ikke
at dets
dstrækning som ninat v' juix_jkliyet. stort Gastab, og os ad, ti er enige om at undvære det, blive til en Vane, da de giver svær F ligt liniefrakker der"flanske Mei.
som
kan
undværes,
og
vi
foler
os
glade
helt uden Grund har det vel heller
Afføring, Koliksinerier og Diarre, DeTeltatatever- her i Landet rate le
og trygge ved det Princip; havde vi ikke
ikke været.
stadet ind paa det, var der ganer os galt, del vil sige, al de I Virkeligheden Overtro til de Varer, 'er en (Is udeDet første Aar Gasværket var 1 jeg var kommet dybere og dybere i (fæld,
gør Maven daarligere, end den er. fra. Talrige Forsøg, der paa ForanDrift var Si ludet ca. 21 pCt , roen
g ;viet er forlxi,Jciigere. I Stedet for Mere anbefalelsesværdig er Te af ledning af „Dansk Arbejde" er bleIu en In Mand, cler,faar Pepgen sFr nrigulabar k (en Spiseskefuld vet foretaget rundt out paa Landets
herfra maa dog-fraregnes dens leLL_
11 "T"TIrreg maaske ar og
som er 'gruet til Fylding og Udtrækker et Kvarter med en Kontor- Husholdningsskoler har Imidlertid
:rsu,gesalaidtm
Lappen".
blæsning af hele Rørsystemet ; senere til
vist, at det danske Mel Midt rad slaar
min Ven,
de nne Dyr- kop kogt Vand, Theen siges og drikDu s er
er -det bragt ned til 18,7 pCt., og tid, hvor modbydelig den end i mange kes om Md?genen paa fastende paa Højde nt d Aet amerikanske, og
ved en i 1914 foretagen Prøveaflæs- Henseender kan være, ogsaa har sin Mo- Hjerte) og Sennesbælge. -Aren' tet"'
r a 'foretrække Jor delfe"'
ning af Gasinaalerne, viste del 15,7 ml, og det denne ; Lær atifirdvære;--og tie laves en--Te ved at - skænke en- .fSfrirel"1/111,ftr,""2'
regner 'lied
du
vil
finte
dig
lykkelig
ved
at
komme
gen-pCt.
Kop kogende Vand paa de hele 20-25 Millioner Kr. i de sidste 10
s
heac
d rdegeer noH
En Statistik fra Regnskabsaaret nem Livetv
Bælge om Aftenen og lade det hele Aar, - er gaaet tabt for vort Sammed andre Ord
staa Natten igennem. Teen drikkes fund, fordi der i vore Husholdnin1913-14 fra en Del Byer vil vise, gør os ligesom stærkere og mere vilje
hvorledes Svindel procentvis og pr. faste, og naar den en Gang bliver forbi, kold om Morgenen.
er blevet anvendt saa meget udenkm Ledning slaar i Forhold til Svin- vil vi være saa trænerede i at kunne undAndre Afføringsmidler - og Gud landsk Mel, skønt det har været
slet
ikke
mere
vil
fole
noget
vi
være,
at
del her i Allinge-Sandvig.
skal vide, at der er nok af dem - dyrere end det danske og dog ikke
Savn red at undvære, men smile af den
skal man nødig bruge uden efter er saa næringsgivende torn delle.
Tid, da vi gik og smed Pengene ud til saa
en Læges Anvisning. Mange af dem Brug derfor dansk Mel.
meget, der kunde undværes.
Vi er via ganske ,i. ishø længere
er særdeles gode, men de svarer til
Godt var det, out der hunde tiltvungne til at undvære, men vi gør det
bestemt Tilstand, og kan en Læge vejebringes saa..ineget—Fforrnel som
allfgexel. og gemmeed
Thisted
750062, 9-6-oo,i 14.74.15;48. hen til de Tider, da Svt!,Ioni og Arbejde- kan retømme, hvilke der egner sig rmillgt af den bornholmske Hvede.
til de givne Forhold.
Landmændene vilde ogsaa herved
Horsens 3109330 3'4031l1082311 I ,8
-Spøgelser
eg andre •r
Saxkohg 243795 51,00 .52
Det kan
s vi da er kloge)
'
19 0
s tppe for Omkostningerne ved
Grenen , 49'
Se, ab del kan Dyrtiden lære,-,.Der er indprentes, a selv de her nævnte Transporten af Hvedernover, og det
,600 9000 3651 18,7
Allinge-S,
„intet saa galt, nt detirdrg-er godt tor lettere Afføringsmidler kan volde alkan ske, naar Hveden prod.ugeres-r
Rønne') 82u657 9781 3212 9,0
noget'.
vorlig Skade, naar de misbruges. saa tør Tilstand som muligt Det
Taastrnrrt 217240 7400 2932 9,9
Adjos?
vil derfor være af Belydning„ at d'Hrr.
Glostrup l 198774! 1100 2465 13,67
Den unge, bekymrede Ægtemand ser Spiser man hensynsløst, hvad man
Frdværk.1 167890 6000 1285 6,9
Lairiburend ikke IrerSker for hurtigt
forbavset paa den bortgaaende Sokrates, har Lyst til, og gider man ikke røre
og saa gaar han hjem for at sætte sig og sig, men holder Maven grinende ved
efter Høsten. Landmændene vil, ligeDisse Tal er taget fra Aarsberet- sin Kone ind i den gyldne Leveregel: stedse større Doser, saa al deri til som Møllerne, være interesserede i,
ilingen; der er selvfølgelig flere, der Kunsten at kunne undvære.
sidst heller ikke gider røre sig uden
at det forbrugende Publikum forebaade er højere og lavere, men tage
kunstig Hjælp, er alle Betingelser
trækker det danske Mel, og del er
dem alle med vilde være for omtil Stede for al skabe en kronisk derfor vort Haab, at denne vor Henstændeligt.
ogsaa indenfor Landbruget
Mavelidelse, som man sent eller maalindes der paa de større Gasværker
en hel Del flere Apparater og Anlæg, saa, el til en bedre Rensning
af Gassen, sort til Udvinding af de
Stoffer, som tindes i Gassen, f. Eks.
Ailloilink.

Hvad Dyrtiden kan lære os,

En forkælet Mave.
- o

Trykregulatoren.

Kullene har jo ogsaa siden Værket begyndte Driften steget betydeligt, og del er jo særlig den Post,
der kommer til at figurere paa Regnskabet.
Den første Kullast til Værket leverede ,Nordlandets Handelshus" I
1911 til en Pris af 18 Kr. 10 øre
frr Tons, forresten den Pris de nuværende Gaspriser og daværende
Kokspriser blev sat efter; siden da

De fleste Mennesker s,1,1r l et
dadelværdigt Forhold til deres Mave.
Enten er de ganske ligegyldige overfor den, og del er navnlig Tilfældet
med Kvinder, eller ogsaa forkæler
de den, det vil sige, de lager et
overdrevent Hensyn til deri og forvænner deri med alle mulige Hjælpemidler, seeledes al den Id sidst ganske glemmer at funktionere alene.
Selvfølgelig skal 1111111 skænke sin
Mave saa megen Opmærksomhed,
at man ved, om man har regelmæssig Afføring eller ej, og gør den
Knuder - det kan næsten tages
bogstaveligt - maa man tage den
under Behandling. Delte sker bedst
gennem Diæt, Idet man 'neget herlig ved lidt Aglpaagivenhed skaffer
sig Overblik over, hvad man kan
tagle, og hvad man har ondt ved at
fordøje, og gennem en solid Motion,
helst et Par gode og raske Ture
hver Dag,
Vedbliver Fordejelsesvanskelighe-

ske aldrig bliver af med!

vil blive- -Modtaget med Velvilje.
Dr. To.

Rettelse.

Deo broholoisko Mølleindustri
_o_

Pan Bornholm er ell delsvis Ophævelse af Kormulterselslorbridel
trandl i Kraft. Herved ophæves bl.
a. Udlørseisforbudet for Hvede, idet
der dog er tillagt Amtmanden Myndighed til at standse Udlørslen,
sir:ikend det viser sig, at Hvedeudførselen ikke opvejes af Flormelsindtørsten.
Det vil selvfølgelig i overvejende
Grad blive amerikansk Mel, der Indføres. Fra Møllere paa Bornholm
er der derfor blevet rettet Henvendelse til Foreningen „Dansk Arbejde"
om at sine !il Lyd for, at der i Stedet for amerikansk Mel indføres
amerikansk Hvede til Formaling.
Møllerne hævder til Støtte for
denne Henstilling, at de vil kunne

Nordlandets Handelsbus Avertissement part Bagsiden al dette Nummer angadeade Dampkid og Kakkelovnskul, hedes bemærket, at Pri-

serne er 25 øre pr hl. billigere end
anført - og køres frit til Kunderne.

Codsljohoslor og Moder,
Søndag d, 26. September
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Pift skal kontrollere de erslisede
Nederdele.
Florya Bryllup.
Deri bortlulle [lind. Lystspil i I N1.1.
4Y/luekatte.
Billeder ha Dyrenes Verden in ots,init
og smukt koloreret Billede.

Voksne 30 0re Burli Ur øre.

i har Luet eir stor

Sending

Kortalle(- og Hurup
til Priser Ira .1 til 12 i 2 Kr Raspsplader til Erstatning i alle Størrelser.

Norilludels Handelshas,

Eo ærlroolit) Ilifttike4
kan lad en ler Plartrfraks

•

Højers Hotel

Mzjcra:okraa
v n Itimkrnalet,

sælges til laveste Pris pr. Kontant.

ane Hvedestmmet
Dansk Hvedeklid
har vi herefter altid pa.1 Lager:"

Nordloodols Hoodolslios,
EJteraars- &Vinter-

Konfektion
meget stort Udvalg og hinmoderne

fikse Faconer
for Damer, Konfirmander og Barn.
11/11F- Da en stor Del af Udvalget er Rejseprøver, der er indkøbt
Inert en større Rabat, er Sal ,4sprisenile smart.
niuge'-i September.

GIR: - OLSEN,

Messens Ene-Udsalg.
Telefon Nr. 100.

Nye stærke Enekurve.
do. do. Kartoffelgrehe.
do. do. Roegrebe.
sælges meget billigt.

Nordlandets lloodolshos.
De rigtig gode

yorkshire Dampkul
til Damptærskeværkerne ere nu paa
Lager og sælges renharpede

Nordlaudets Nilotioishos.
Deri bedste Petroleum til Laniperlie

Water White
sælges i Halvlønder og 40 Liters
Dunke til deri laveste Pris eller Vægt.
Tønder og Dunke kan Toanes.

Nordtanders hodolshos.

'Konfirmation
Ols Kirke K1
Allinge K. Kl. 2. Messeialdsgudsle'teste.
Størrelse, som bbruholinske, TonOrn nemt. Kl. 3 Møde i Allinge
,dertus absolut velwickede lagvis med
Menigliedshjeur.
Kl. 61/i' Ungdomsmøde i Sandvig ca. 37 Ole, sælges allerbilligst, —
Ti l mindre Kvanta heder vi Kunderne
Missionshus, Anton Larsen taler.
Altergang i Ols qui at medbringe Fjerdinger til NedMandag Kl.
lægning. Prisen pari Sild bliver
Kirke.
Fredag d. I. Oktober taler Dr. sikkert højere.
Nielsen fra Kina i St. Ols Kirke Kl.
7 Aften.

Eksko Kyalilel Spegesild.

Nortllaodels

Handelshus,

-

• Olsker Sqlls''Syelusse
,..ar
,,,,,,„,,,,...„.,,„,,,,,.

,...

j-lallelyst, Allinge.

CienervilforÆgte nyhjenlkinnne
mlimert Olsker I iiisam;.ligahtrshollandske Blomsterlog
1 e-rd a g—d. '5. September Et- ankelales til Stuelirillut ng Friland.
terturcidag Kl. 4 inr:d . r_ør handling
M Kr. Kofod
og Vedtagelse_gf,ejLartggit

Hvis del tilstrækkelige Antal Medlemmer i llenhnfll • til Vertiregten,
,
F 22 ikke. r.ei-Meleall en nyl:ie?'i'figrallorSitinling blive afholdt umiddelbart eller den !miste, Talrigt
, . Møde ildbedes

Bestyrelsen

r'''

LysbMeder!
Koncert

Bal.

Hjemkommet- liver TorstIng Eftermidda g.

I.

dalen

Visitbilleder II, Dusin Kr 2,50
1
— 4,00

Fotograf Alfred Kjoller.

Mennesker.
ere Ira Vadens
— Lysbillederne -t.t
Billedeg
Egne. Desiii
fra KrigsskilepInd -ren, hvoraf særli
fremhæves: Loi~sikrer sig ir
fjendtligt !Adia
En Irre 25 fel l, -13‘; iiITF.Prf
,,, B r
n
114.

By- og Elerredsfuldmeegtig

■
L' vs1“:4
Fra

dg_ g

Ker uc
sthlikke
oderne Fotografier,
da henvend Dem i Atelieret ved
Hanren. Endnu ingen Prisforandr,

Mimes blad, Hasle.
træffes paa Randhuset i Allinge
hver Mandag efter K1.10 Form. og
i Klemensker Kro hver Fradj
a 2-5 Eftm.

R. Jensen, Rovang
(mindet pas !Lunelse er 1 Sofa

og 4 Stole (grim PI), da) sten,
lig.' til Salg. Her.‘ end. 51111111e SS, 1.1

paa at gifte Dem?
hob da

Pile- & lierrelmod

' G UL'<xY — &- B 0 B.D TÆP P &R

i stort og righoldigt Udvalg
imavel Fabriks- 30111 lijemmesyel
fra

Gardiner, Senge, Servanter,
Dyner, Puder, Lagener, Haandkleeder, Duge og Servietter
hos

Chr Olsen,
MESSENS ENE-L/DSAI.G.

Chr. Olsen, Messens Udsalg.

Melpriserne
Bedste dansk Bagariflormel
18 -tre pr. Halvkilo.
Prima dansk Husholdningerne!
16 øre pr. 1 halvkilo,

Andr. Ipsen.
Atelieret ved Havnen

Ekstragodt Krydderifedt

c_je Srice ng Madæbler samt
gode Pærer købes.

J. B. Larsen
Allinge. — Telefon 12.

Nøddekul

1. (R !!Olsen,

160 Øre pr kg, ved 2 lig 150 Ore pr. kg, anbefales Ira

Allinge. Kolonial- og ProduktforretDing

land Cement
es i Løbel af eir in
. bestillinger modtages.

ge Skibet los-

Nordlande s Han (ishus..

Kakkelovne og Komfurer _..
,

fra

Bornholms Maskinfabrik,

anbefales til Fabrikens Priser. Rabat for Kontant.

Ny norsk Sild
0 prima Kvalitet
anbefales i hele Tdr., Fjerdinger og
Ottinger tit billigste Pris

Endvidere anbefales kakkelovnsrør, Riste ng KornfurrInge
samt ildeust. Ler-øg-Sten.

Alliogo Kolonial- 8 Produktforretning,

oj cProduktforretuinj.

Gæs til Salgs
paa Moliegaard i Rø. 70 øre Pd.
Nøddeplukning forbydes. salwrie,
Sled.

To 2-Vær. Lejligh.
— centralt beliggende i Allinge --den ene med Køkken, er til Leje,
om ønskes delvis møbleret. Bogtrykkeriet anviser.

En Pige
søges til 1. November paa

Risegaard i Rutsker.

Brigader J. Fich
ledsr Mødet i Frelsens Hær Fredag den 24. ds. Kl. 8 Aften.
Dukken vandtes paa Nr. 55.

Alliage-Sandvig Sygekasse,
som er statsanerkendt, optager Medlemmer indtil 40-nars Alderen. Foruden en daglig Pengehjælp yder
Sygekassen fri I æge og Medicin
for Medlemmerne- tamt fri Læge for
deres hjemmeværende Børn under
15 Aar, desuden frit Sygehus- ng
Sanatorieophold.
indmeldelser kan ske lins knssereren, Hr. Bager P. Holm, Allinge
Prima amerikanske

Havregryn
24 øre pr. I/2 kg.
I. /EL 1.-1Elii—Eiari.

luthersk

MiSSiONSIONIlik

— Allinge. —

Mikkelsdag

BOrttialg
Kl. 61 /2.

Ell Laila, Nørresundby Gødningskalk

Chr. Olsen, „Messen „

er forventeude i Løbet af 8 Dage. -- Vr sælger denne til 6 Kr. pr. 1000
Pd, inar den afhentes fra lossende Skib. Der er et lille Parti til Rest,
som udbydes til Salg.

Nordlandets Handelshus.

Nysaliel Pont]. Spegesild
er aller pas I
I. 1E1- T__a

Et Parti californiske Blommer
udsælges [neget billigt.

cRlItnje ("Kolonial- og cProduldforretnin.
Eli
1 50 Par Damestøvler,
in I 30 Par Damesko,
Fodne
'u ' 15 Par Herrestøvler,

j

lidt ældre Faconer sælges til langt under almindelig Pris

C. Larsens Skotøjsforretning, Allinge.

Hus til Leje.
3 Lejligheder, en større og lo mindre med indlagt Vand og Gas i den
forhen Snedker Munch tilhørende
Ejendom i Allinge, kan farts til Leje
ved Henvendelse til Sparekassen i
Allinge.

Avertér i
Nordbornholms Ugeblad.

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

Allinge Kolonial og Produktforretning.

Bestillinger modtages gerne.

d711inje J- folonial- oj 13roduktforretninj

er forbudt paa Habedamsgaards
Gi und 1 Olsker.

Markfrø til Foraaret 1916:

Al Jagt forbudt
paa Hainniersbolins saml
Enid Andersens, ' Ole Svendsens og Georg I lolnis Jorder i Sand.
vig Vang.
Snejfende Hunde bliver nedskudt.

Ægte ungarsk Lucerne og ægte russisk Rødkløver ined store
Analysetal har vi sikret os og slam pan vort Lager, — Vi tilraader alle
Forbrugere at bestille helal til Foraaislevering, thi sandsynligvis bleer
del uhyre svært at skalle disse Sorter længere hen Mod Sæsonen.
Bestillinger noteres i

Allinge-Sandvig Jagtforening,

. MliOP K[åRd- og Prodoldlorrolniog,

Til Leje.
Den al Hr. Toldassistent Nielsen
tidligere beboede Ejendom er Iil]sle
ved Henvendelse til

samt Koks anbefales.

Al Jagt

haves paa Lager og sælges fil
billigste Priser.

Kolonial- & Produktforretning.

Eng. Damp- & Kakkelovnskul

Al Jagt
forbydes paa Hullegaards Jorder
Olsker

Pressegarn

faas !nis

Rønne,

er pan fager. -- Ordrer modtages
gerne.

j. J3. Larsen.

Ailk erliq3ar tIs Gr yiler

Eli Ladnin g friskbrændt

tsk

Billeder indrammes.
Telefon 4.

Ta2n1wr De

tne rir dmatle.

Begge Spisesale er omdannet til
Bi;7"1/4,9-tiaarir1.1?-l>ds Id cirka 300

cer4.

Ved I trintegnard eL
ca. 100 Tdl. Tørv
Salgs, Man bedes bewieinte sig bt

Dem fotografere nul

Søndag den 26. Sept. Kl. 4-6.

xo?18.43,c

Allinge.

vises en nv

Se7f e Latekillailikillip

Hotel Ft

R. Larsen,

B. Larsen

Tørv.

oh,

Nyrøgede Makrel.
Nyrøgede .1a1.
Ferske 3Iakrel

- P
Paft Opfordring

ere nedsatte hos

Husk MARO

Jagtaflysning.

A gerhøns & Haref

Allinge Kolonial- og Produktforretnkg,

Storm-,Stald & Haandlygte
Pris 2.75 sic.
Ekstra gnr1 ti! Fiskeribrug.
Furserfe, overalt.

;lige
_
Jagt, Nudde- og Barplukning er
str,engr forbudt.
II tf. enlen, Maegaaras Pil 01.1,cr

Margarine- og Melpriserne

Monumenter.
Alle Slags Milininenler udføres
eller Beslilling i smuk rød Slem
Forhør 0111 Prisen hos mig inden
De bestemmer Dem at købe.

V. Sørensen
Borre pr. Allinge.

Nordlandets Handelshus.
Saltglasserede

Grise- og Svinetrug, Krybber og Ror
er altid pas Lager og anbefales hl billigste Priser.

c/711inSe :Kolonial- os crroclaktforretninj.

Rullegardiner haves paa
Lager i forskel. Monstre.
•■~8~1~1~~"øø~~

Toget afgaar

Vor bekendte fine Kaffe

Søgnedags
INtwochlg—Rn.ek,..

/

7-, lois 310

Sandvig

Tein

—

Klernen,kvi"

Nyker
Tit Rønne

Største Udvalg.
Billigste Priser.

7 '" 103 ' 3" 8"
Rir
7 Al 11141
I .7 4:a Rå

11"' 4,- Cl,
8..) i" 41- •

samt The, Chn4colade og,„Cacao
4■1beItiles derasre.de
'kul"
rat-ae) tr1.&61.1411,' , I >r--1'<Kaffe. nitid frIskhrtutIdt og nYirinfet;mk

tre ri* 1ri 4^t. ,
c 7nrifl;k3 (.71, /0"k/
*, ri
tiouttirlit
Fra Rønne-•i 1v3'1° S''
74* 10st 381 845
Nyker
7" 11" 444455
Klemensker
8/4.'11" 4" 911
fte1 .--."^"."Te bi
81111J, I" 4" 9n
til
All i ■;I,.T1 V{:‘,
•r tilg,J2°° 5°' 93'
Au ii
Til Sandt IK' '"'"kw &16 24., il&F -961 NB. Navn isætte
i Løbet al
Tune.
Sø!~ikie I ligdøg tealørTelre' 111evralie. •
Fra Sandvig ~405 109.sslio
AllIngt,
705 195, 118
Tein
711--10,. 1"
gis
-af _gode Slutter og bedste Forarheldniug lia ■
Rø
7„ I048 4a."i'8as
Klemensker 7,, 1118 2,81 6,y7 851 alle Størrelser.
''seas
Nvker
805 11 88 2,0
90,
jtroper. flipper us cilluae(etter.
Til Rønne
8,5 1 150 20 7,0 9,0

•

Hore"o;e-

Køl) Konfirinationszaverne,..

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning

Alliqge Kolonial- og Produktforretning.

Vi sælger renharpede fra Lager
prima engelske Dampkul pr. hl 3,85'
store Derbyshire Ovnkul 3975
prima tyske Ovn-Cinders
- 2,25
og bedes om Bestillinger.

Nordlandets Handelshus.

A. M. Lindberg~ertiff,3

Konfirmand-Klæcinin

Hanne, —

718 1010
Fra Rønne
Nyker
788 1100
Klemensker 755 11,7
8,, 1154
Rø
Tein
Sao 1167
Allinge
812 12011
Sandvig
848 1210

_,„......—,.--.
1

7ss

Brødrene Anker

Jernstøberi & Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2,
Sets ‘ andingsindlteg. Vand- & AljepunIper ni in

Iso 400 8,5
150 4,0 885
207 477 8,,
2,8 454 9,1
2,, 512 927
254 521 9,'3
31m)
945

Til Stegning og Bagning

Vinduer af Bomuld.

anbefales vort-'ekstragode Plantpferlf

e ski ,ave nr salme
at las lun Irisk Luft ind i Stuen," cr et
fiffinelTgt Rpad, og del er selvfølgeligt
ogsna rigtigt, men der en stor Fejl ter!
vore Glasruder, idet man kun kan ude
lukke Sløvet (og Fluer) part Luftens Bekostning og 114;taktut- ilte frisk LIM ind

1<B.- Hus lur

_---Q14sialegerte— Margarine
Aldeles fortrinlig til Bordbrug.
Allinge Kolonial- og Produktforretning.

,1 /47")trataper o Tion2NLII,Pbta ,,ler,
elfonlirniation,slitwr fra 8.-; (;)14-,,
Altid de billigste Priser i

Nordlandets Handc,Isierieuvr

4,,,sp,-N.
111"
De vil altid finde41% :

oq bilester

I efuerne nulnus ined det samme al las

Myriader af Støvkorn hvirvlet ind I Arne-riko.har man Jerlui i de senere Aar gjort
Forsøg med at erstatte en eller to Gins-

ruder i hver Stue -Med udspændt, finlvm-

Køb Uldvarene nu!
Vi anbefa& vore Kunder al forsyne sig med Uldvarer.
Lageret er stort og Priserne endnu meget lave.
Nordlandets Handelsbus.,
Leverand'r til Vare- og Landbrugsbibikiet.
.4

.•

tures iol3ytte fil højeste 13`

tld

"Cement, Tagpap,
urgryder, Fyrstøre,
Tag- og Staldviv
Riste og enseluger anbefales til billigste Priser.
Allinge Kolonial- Produktforretning.

031111011331(11101' mod 6 igle Cillollehlade for 5 Kroner
Giietteblede til liarbernanskiner
Strygeremme til Ilalletteblado,-*Barberknive. i

Ægte

Strygeremme til Barberkeive.
Barberkoste.
Prima Barkersirke fil forskellig Pris.
Golgater Itarberenebe i Nikkel Etnier.
Colodernot Itarberetrbe I
do.
Williams Barbers/rebe II
do.
elounpologpolver til Halsret, 3 Breve 25 Ore

J. B. Larsen, Allinge.

7t llorilliolms Simre- & luilelgsses
-------- Afdeling i Allinge G--":=9"---Kontortid : 10-12 og 2 —4.
c...

Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente
af 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p a.

Husk vort velassorterede

Trælast-Lager!
Forlang 71lbud, og vi er tit !)eneste,

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

ret Bomuldstøj_ 11,ggger man-Tej,al-en
passende Farve, er sek:e"
ringe; Gennemluftningen e •
kommer ikke T
hg virker Tojet som et Stnvfilter, der holder alle 'Støvpartiklerne tilbage, medens
Luftfornyelsen foregaar frit. Forsøgene
har vist, at Bomuldsruderne ogsaa kan
bruges om Vinteren uden Gene af Yderluftens lave Temperatur, og hvad Regn
og Sne angaar, er det let at Imprægnere
Tøjet saaledes, at det bliver vandtæt uden
at blive lufttæt Selvfølgelig skal saadanne
Puder passes og renses omhyggeligt, hvis
deres_ nytte ikke skal blive illusorisk;
;e er let at gøre ved at spir434
øjet
11-ii'as"Dlientlrammer, der hurtigt
og nemt kan fæstees Vinduet med et
Par Klemmer

r

Stort Udvalg

Allinge Kolonial- & Produktforretning,

Fineste work hoe-Flormel

Nordlåndets Handelshus.
Absolut bedste Kolonialvarer
til billigste Dagspriser anbefales.
cf-Jroduktforretninj.
cRIlinje

J eg

hat overtaget Eneforhandlingen for Allinge-Sandvig al

Sundheds briogswidler og dididgfrporolor
ha den sanittele Fedevarefabrik, lialdersgade, København, og fører
altid Laget af Fabliken.4 vegetariske Fødemidler, Sundhedskaffe

diverse Sorter Kiks og Maltekstrakt til FabrIkens o r l g ins I e
Priser. Anbefales alle Mentie;ker mei! svagelige tiseer prøve
deles.
Siuria Bøger med liesksivelse af ile diverse.,t4Prikata

.1. B.

En Majsinark,
Avlsbruger Johan Jensen, Rin gsted Mark, har hun tilseaer en halv
•
Tønde Land med Majs. /14Ispriiit",
terne er nu saa store; arr~lt5en
Mand fuldstændig forsvinder i
Johan ,Isrisen bruger Majsplanterne
til Krealurfodet. Køerne æder ifølge
»Ringst. Flktid.` ined Velbehag Rub
og Slub. Derimod var Hestene ikke
forhippede paa Majsen lige straks,
,etten- nu gaar det bedre. +Slagler A ifg. H a ri s e n,
har ogstnesgjort Forsrag ,,ineASsjs-

dpuling til Grøntfoder og med
samme gode Resultat.

gest

få

i 10 Pd.s Poser sælges, saa længe Lageret rækker a 220 øre
r
pr. Pose
Fkiri Kvalitet BAGERI-FLORMEL sælges til 18-20
_pr_ Pd. i

Et sjældent-Tilfælde.
En ung Pige fra Frederiksborg
havde forleden faaet en Ørentvist
paa Armen, Da hun vilde slaa den
vrek, ha gede don sig Fast og bed i
Aibuletlet, før den blev dræbt. Ell
lille halv Tinte efter fremkom en
stor rød Plet paa Armen, samtidig
med, at den unge Pige fik Ildebefindende. I Løbet af fan Minutter
fremkom røde Pletter over hele
Kroppen, og hun følte stærk Hede
og Svie. Doktoren blev straks hentet, og han erklærede, det var en
stilk Biodforgiftniugjwikakit ved
Insektets ondartede Bid. Den unge
Pige er dog ntri,Følge Xrdb. A.
Av." r Bedring, melt num indtil vi.
dere ligge i Sengen.

opper til billige Priser.

Ltirseu,

Alle rSetter Remsamlere
shrint.•
Smørekander,

h.

PillSetWil
sgy4.bedste Sorter

Motor-, 'Møskin= og Cylinderolie
r
•;`"..
-fitfefaes til billigste Priser ha
Allinge Kolonial- og Produktforretning.

