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„Nord-Bornholms Ugeblad"
Trykkes 1 el Antal af mindst 1600 Exempl.
og forsendes gennem Nstversenet
Sandvig, Olsker, Rutsker, Re og Klemensker.
„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den største Udbredelse 1 Nordre Heri ed
bliver læsti ethvert Item ag egner sig der
for beds, til Avertering-.
„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendigrrelser af enhver Art
saasom Køb, Salg; Foreningsmeddelelser,
Efter, eller Aflysninger, Auktioner de.
„Nord-Bornholms Ugeblad"
udgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle
Poslkontorer saml paa RIadels Kontor og
koster I Kr. halvaarlig.

Fodselstiaq.

Skitse af Frode Christensen
--o—
En varm Sommerdag, midt i Høslættens Tid, var der stort Fødselsdagsgilde hos den rige Bonde Per
Darngaard. —
Tyendet var i Marken beskæftiget
ved Høbjergningen ; men Staldkarlen Ole Peter var hjemme for at
spænde fra, naar Gæsterne kom anstigende i deres flunkende Køretøjer forspændte med blanke, fede
Heste, hvis Seletøjs Sølvbeslag lynede i Junisolens Straaler.
Der » var iall en halv Snes Vogne
og Karlen havde nok at bestille
med at fraspænde Hestene og rangere Vognene hen i Gaardsrunimets
skyggefulde Hjørner.
Omsider var alle Gæsterne Mænd og Teinder — ankomne og
sad nu inde i Værtens rummelige
Dagligstue, som de efterhaanden
indhyllede i en tæt Tobaksrøg, medens Talen drejede sig om Kvæg'avl, Svineopdræt og Hingsteafstamning, saml- lignende Emner, som
den jydske Bonde særlig interesserer sig for. — Konerne sad paa
Langbænken under Vinduerne med
et sammenlagt Lommetørklæde i
venstre Haand, mens de i en stilfærdig Tone drøftede deres huslige
Anliggender.
Bag den aflaasede Spisestuedør
hertes idelig Klirren af Fade og
Tallerkener, som Husmoderen Ane
Dorthe, og Kokkepigen salte frem
paa del lange og smalle Fyrretræsbord,
Pludselig rejste Værten sig og
gik tid i Køkkenet, for at pasminde
sin Hustru om at sætte dygtig megen øl og Most paa Bordet, da
det jo var en gruelig varm Dag,
og Gæsterne manne paa Grund al
deri lange Vej være meget tørstige.
— Da nu Opdækningen var fuldendt, lod den trinde Arie Dorthe
sit inspicerende Blik glide hen over
de gode Madvarer nied en Husmoders berettigede Stolthed, hvorefter
hin aatmede Døren til Dagligstuen
og bød Gæsterne tilbords.
De kom itu derind med deres
Koner ved Armen og satte sig ufortøvet til Skiven ined en Appetit,
som deri livlige Debat havde skærpet. Første Ret var varm Kødsuppe,
som de langsmirt slubrede i sig

cosce

under regelmæssig Btresen pan de
varme Boller og den brune, fedtglinsende Suppe. —
Midt for øverste Bordende tronede
Per Daingaard, I hvid Lærredsjakke
og spinatgrøn Plydsesvest Isted
Glasknapper, samt en l8-Karats
Guldur- kæde spændt over sin lykke
Vom. Hans tynde, rødlige Haar
var redt i „Hanekams og det runde,
skægløse og glødende Ansingl lignede mod Væggens imarlceblaa Baggrund en blodrød Fuldmentre, der
langsomt stiger op over Horisontens
Rand.
Da Suppen var sat til Livs, blev
to alenlange Mørbradsslege, fyldte
med Æbler og Svesker, samt tilhørende Sauce og Kartofler haarel
ind, og Gæsterne foretog nu et drabeligt Indhug paa disse solide Varer, medens Ølkanderne og Frugtvinen cirkulerede paa Bordel under
Værtindens gentagne Anmodning:
,Aa, værs'go' ! Forsyn jer nu
allesanmien og lad som 1 er
hjemme.'
Samtalen blev nu mere livlig,
Stemningen animeret. Mændene
søgte at overraabe hinanden, medens
Kvinderne i en mere rolig Tone
drøftede de huslige Anliggender,
saasom Mælkeri og Tyendeforhold.
De var sile enige om, at Tjenestepigerne var nogle ubehagelige Individer at have i Huset hos sig, men
de var jo el nødvendigt Onde.
— Under Mændenes glade Skogren, fortalte Værten nu, at lian en
lun Sommeraften, da han tilfældigvis var ude i sin Lade, havde hørt
en hemnielighedfuld Hvisken og
Fnisen oppe fra Halmstænget, men
da han resolut jog el Forkeskaft
op mellem Ladestængerne, fulgte
der øjeblikkelig en drøj Karleed og
et højt Pigehvin efter, hvilket bevirkede, al det overrumplede Par
skyndtsomt fjernede sig, for at finde
et tryggere Fristed for deres erotiske Udvekslinger, Hans Exempel smittede flere af
Mæridenee og de diskede nu op
'ned en Række mindre fine Ærenlyr, som de dristig pansiod at have
oplevet. Deres Ægtemager hørte
nied tavs Foragt paa disse overdrevne
Skrøner. Jævnlig nippede Kvinderne
til deri søde Æblemost og til Syltetøjet. Den dunkelrøde Frugtsaft
lagde et Skær af Blod pan den snehvide Dug. Enkelte Fedtpletter begyndte dog allerede at vansire den
hist og her. Selskabet var jo Ikke
af meget æstetisk Art. Gæsterne
spiste Sauce og Syltetøj med de
massive Sølvknive og drak saa tappert, at Sveden perlede paa de blussende, Ansigter.
" Som Dessert kom sluttelig en
mægtig Æblekage )rid paa Bordet
og da deri var Fortæret, rejste Værten sig pustende og gryntede: Velbekomme! — Gæsternes Taksigelser fulgte klatvis efter, mens de
under stærk Stoleskraben rejste sig
fra Bordet.
.Naa, skal vi saa gag udenfor
og se Marken og Besætningen?

foreslog Per Denignnrd, hvis nogen
ønsker en god Cigar, findes der
rigt Udvalg Inde i mit Kontors.
Gæsterne gik nu udenfor. Kvinderne i Haven og Mændene i Marken. De solide Bønder gik langsomt
i samlet Trop, medens de pustede
hlaa Røgskyer ud i den lumre Luft.
Enkelte blandt degn generedes af
deres stive Flipper, som de udenvidere tog af og stoppede ned i Baglommen til det røde Silkelommetørklæde. Naturligvis agtede de sig
først ned til Engen, for at se pari
HøhjergnIngen. I deres mørkegran
Vadmelsklæder ne blanke Støvler
dannede de rm penfaidende Kontrast
111 del lividklimIte Tyende, som i
deres Ansigts Sved slæbte Høet
serumer] I store Stakke. De var
dog alle i Perlehumør og forstod
al forene det nyttige med del behagelige.
Efter al Per havde givet nogle
Ordre til Forkarlen, drev de videre
fort med Tobaksrøgen svævende
efter dem som en blaa Stribe. De
vandrede nu op mod Græs-Agrene,
hvor Gaardens Køer — tyve i Tal
— stod tøjrede i en fang broget
Række. — Røgteren „G a m ni el
Nie I s" blev helt forbløffet ved Synet af de mange fine Herrer, der
viste ham den store Ære, at bese
hans firbenede Kælebørn. Længe
efter at de var forsvunden, blev
han startende som naglet til Jorden,
med et runabencle Ansigt og sin
gamle, fedtede Hat i Herinden.
De Herrer Agrarer retlede nu
Kursen ned mod „re Stjenngres,
hvor Faarene og en enlig Vædder
stod tøjrede. Medens en af Mændene, Mads Pind, lovpriser de
fede, uldrige Friar i høje Toner,
giver Vædderen linin pludselig el
sne voldsomt Puf i Ryggen, at den
arme Mads huser flere Favne herind
Jorden med el højt og ærgerligt:
„Av, da for Silden, dit lodne
Utyske!"
De øvrige Mænd ler sart deres
trinde Maver hopper, medens Mads
forsigtigt samler sig op af Gr`æsset
og føler efter, om Buksebagen er
hel. — .1o, det gode, jyske Vadmel
har bestnaet Prøven med Glans.
Vædderen laaner Mads et Par
onde Øjne og stamper krigslysten
i Jorden, da lian i Flok med de
øvrige fjerner sig langs Markvejen
op imod Grunders
De støtte Bønder gane nu ind i
Svinelitiset, hvis Beboere øjeblikkelig istemte en disharmonisk Koncert,
sen øredøvende og skingrende, at
Mændene knap hører deres egne
Ord.
Derefter vandrede man over i
Stalden, hvor de store jyske Heste
stiar i en Række under Vinduerne.
Per Danigaard befaler nu Staldkarlen at trække Klodden udenfor, hvor
de atlesnmmen mønstrer den ined
Kenderblikke. Efter at Dyret er
et blevet travet rundt i Gaarden el
Par Gange, gear Mændene ind i
Stuehuset, hvor deres respektive
Ægtemager venter dens Her bliver

de bevierICde med Chokolade og
Kaffe og en Overflod af Flødeskumskager og Dagmarlærter, hvilket lækre
Traktement de kiler løs pas med
Sund Appetit.
Imidlertid er det bleven Aften og
flere at Gæsterne begynder sen
smaat at tale om Opbrud,
— .Aa, hvad Fanden !' siger
Værten beroligende, .jeg holder da
kun Gebtirtsrlag en Gang aarlig.
Nu vil vi sgu have et Slag Kort
efter Maden. Hvor har vi „Holmblads Salmebog" Mor?' spørger
hen sin Kone.
Kortene bliver rm hurtig tilvejebragte, og da Mændene lidt efter
sidder Stænkede mil Daeligslitehnrdet inert en rygende Toddy loran
sig og et Spil fedtede Kort paa
Herinden samt nogle løse Pengestykker pan den grønne Vrthksdirg, deinnier de snart alt andel i denne Verden. Under !yndige Eder trumfes
Kortene i Bordpladen saa det smælder, og hver Gang en Modstander
bliver gjort .Beel", stiger en hoverende Latlerhølge mod Bjælkeloftet,
medens Glassene hugges sammen
under hej Klirren.
De bliver etterhaanden noget omlangede og begynder saa smaat
al Venskabelighed at snyde hverandre. Omsider rejser Propritær Sølvgaerd sig i bred Majestæt og erklærer, at nu vil han hjem. Hans Eksempel smitter de øvrige Gæster, og
de forlanger Vognene forspændt.
Staldkarlen faer nu vældig travlt
med at træklce Vogne frem og spænde
Heste for. Han ved af Erfaring,
at Kuskene giver gode Drikkepenge,
naar han rapper sine Fingre.
Da en nf Mændene vil udsøge
en passende Mønt i Pungen, staar
han tvivIraadig og famler saa længe
deri,a1 den falder ned paa Stenbroen,
hvor Mordene klingende hopper omkring. Ole Peter sander dem stille
sammen, idet han lakonisk bemærker:
,Det var endda godt, at de ikke
faldt i Havet."
Under trøje Piskeknald ruller Vognene af Gaarde, da den sidste er
borte, siger Per til Karlen:
,Naa, Ole, ene nu i Seng; vi
skal tidlig op i Morgen — Glenn
ikke at slukke Lygten. Godnatl".—
Lidt efter ruger Nattens dybe Stilhed over Gaarden, hvis fire Længer
ligger I dyb Skygge, medens Stenbroen ligger hadet i Maanens hvide,
kolde Lys.

Roser.
Til Ellen!
—0—
Roser — saa røde!
røde som dryppende Dranber al
Blod.
Vinden sendte et Væld mig i Møde,
et Væld nf Blade. saa duttende fine.
Som Bloddraaber ligger de for min
Fod .
Roser — saa hvide!
Sol gav dig Liv, og Blæst tog dig
bort.
Der -- ved din røde Søsters Side,

dejlig at skue, — Tuen kun at skue,
slant Du. Din Blomstring er alt.
for korl.
Roser — sat. gule!
I lange Klaser I Væggen pryder,
se, hvor I dækker den mindste Smule
al Murens ['skanne kalkede Sten.
Hvor eders Skønhed Hjertet byder,
Roser -- rm hvide!
Roser, gule og røde ! - -.fess bryder
Stilke og sætter jer Side rem Side.
— —
Gi'r jer til hende, — hun takker lavs,
medens Farver og Dult hun nyder.
Kat M. Woel.

Svømmeapparater,
—0—

Skønt det jo altid er en Fornøjelse •
at se en kvik og velskabt Dreng,
er det dog ikke saa meget Drengen
:
som det Apparat, han har paa Ryg- .1
gen, jeg paa nærværende Billede
gerne vil henlede ærede Læsere.
Opmærksomhed paa.
At det er en Svømmesele ses straks.
Alle vi, der er opvokset ved Havet, husker grant fra vor Skoletid,
hvordan det kunde gyse i Kroppen
paa Fu, naar Turen nzermede sig,
man skulde have den store Korksele
spændt pas Ryggen, det vaade kolde
Spektakkel, der Ina an i hele sin
Længde og Bredde.
Deri Sele, Billedet viser, er cylindrisk og ligger altsaa kun an mod
Ryggen nued en Linie; men, en LImile, lærte vi i Geometrien, har 'ingen Tykkelse, altsaa rører den slet
ikke Legemet.
Non, i Virkeligheden rører den
dog en Smule ; men selvfølgelig
er den langt behageligere at have
paa end Korkselen.
Del var een Fordel ved deri.
Em Korksele er el dyrt Stykke
Skolemateriel : Først er der flere
Lag tyk Kork, der skal trækkes over
med Sejldug, dernæst skal der 2,
helst 3 Læderremme til for at Ina
den ordentlig fastgjort til Legemet,
og endelig skal Selen forsynes !ned.
en Jærnring.
Som De ser, nøjes vi paa denne
Sele med een Rem, og da den luftfyldte Cylinder er lavet af tyndt Blik,
der er betydelig billigere end Kork,
og vi slet ikke har Brug 'for Jernringets bliver den :meget billig at
anskaffe.
Fremdeles-er denne Sele særdeles holdbar, Vi har ved Allinge-Bor-

•

gerskole 6 Stk. og har brugt dem,
tror jeg, i 7-- 8 Åer uden nogen]
Reparation, og de 11,dtler rimeligvis
en M( nueskeaider endnu.
Endelig etat jeg fremhæve, at
reet!~ Korkselen har stærk Tendens
tit at gilde ned, naar den kommer
i Vandet, har jeg aldrig set Blikselen Forlade sin Plads. Med Hensyn
til Bæreevne holder den en hvilken
SOM helst 13-14 /lers Dreng oppe
:ned Lethed.
Selen er 13" lang og 4' 1 Diaine.
ler.
Naar jeg omtaler denne Sele noget indeanende, er det fordi jeg
mener, den fortjener at blive indført
ved Skoler og Badeanstalter, ligesom
private paa Grund al dens Prisbillighed 1 mange Tilfælde kan overkomme at forære deres raske Drenge
— og hvorfor ikke ogsaa Piger —
eaadan en.
I vor Tid er jo Forslaaelsen af
den legemlige Opdragelses Betydning ret udviklet blandt Folk, hvilket kar givet sit Udslag i, at ikke
færre end 2 Timer om Ugen er
henlagt til Legemsøvelser for de
ældste Piger og Drenge her ved
-Skolen.
Alle disse Timer skal ifølge Cirkulære fra Kullusministerlet i den
varme Aarstid benyttes til Badning
og Indøvelse i Svømning, og naar
de skal det, er det jo godt ni have
pralitialte og gode Apparater.
H. P, Kofod.

ler, tog omhyggeligt Sigte og skød.
Vejrhanen svingede rundt som en
Top, og da den stod stille, kunde
uran tydelig se et lille, rundt Hul
i den. Atter ladede han og skød,
Snaledes
og atter kom der et
gik del 8 Gange i Træk, Ophidselsen var int pas sit højeste; thi ramte
kan nu ikke med sit sidste Skud.
var han Baalets sikre Bytte.
Niende Galle ladede lian og tog
Sigte. Hans Ansigt var blegt som
Døden, og det forekom Folk, som
om det aldrig blev tit noget med
det Skud. Endelig kom del, og
alles Hjerter stod stille, thi denne
Gang gav Hanen sig ikke til at
svirre ruede
Han linede skudt forbi'. Alles
Øjne søgte ham — men sært nok,
han smilede fornøjet. Alle undrede
sig. Fangen saa op prut Vejrfinnen,
og instinktmæssigt sari man ogsaa
derop. Sna talte renu Hullerne en, to, tre fire, fem, seks, syv, otte
—1111 JA, der var det !ilende Hul!
Del sidste Skud havde alligevel
ramt I Kuglen havde ramt Hanen
sne tæl ved dens Akse, ved dens
Tyngdepunkt, at den ikke havde
bevæget sig.
San lød et Jubelbrøl fra Mængden,
der greb Manden og bar ham
Guldstol gennem Byen.
Og endnu den Dag idag minder
de 9 Huller om den dygtige Skytte,
der ikke havde behøvet de onde
Magters Hjælp for aldrig at skyde
forbi.

De ni runde Huller.
—0-

Feriegyde for en rapgal Kogier

I Byen Frankfurt am Main, pas
—0—
Hjørnet af deri store Esehenheirner
_Aalborg Amtstidende" fortæller :
Stresse, ser man endnu en skummel
At Cigarhandler M. Jensen paa
Bygning, som er Byens gamle Fangetaarn, og paa el af Taanels fem Nytorv i Aalborg sælger gode CigaSpir er der en Vejrhane.
rer ved enhver, og at han køber
Denne Vejrhane har en Mærkelig- Rav og laver smaa, fine Tiug af
hed, idet den er gennemboret af 9 det, er heller ikke ganske ubekendt.
runde Huller. De skyldes imidler- Men at han ogsaa miderliden sæltid ikke nogen Fabrikationsejendom- ger de raa, uforarbejdede Ravslykker,
er en lille Historie for sig. Del
melighed, inen er fremkommet paa
en interessant Maade, som vi nu gik saaledes fil ;
En ferierende Københavner, kendt
skal høre.
Det er nu Hundreder al Aar siden, Badegæst ved Vestkysten, korn en
at der i en al Fangetaarnets skumle Dag ind til Hr. Jensen og spurgte:
Celler laa en ulykkelig Fange, der Kan jeg fas nogle Stykker Rav hos
ventede sin Dom, som sikkert vilde Dem?
— Tja, sagde Jensen, det er jo
blive grusom nok, da han var anklagen for at have slettet Pagt nied ellers ikke noget, som jeg saadarn
Djævelen selv. Han var nemlig sælger. Men kan jeg gøre Dein
Krybskytte, og man sagde, at han en Tjeneste med del saa . . .
Hr. Jensen er nemlig en meget
havde solgt sin Sjæl til den Onde,
imod, at til Gengæld hans Kugle ljeestrillig Mand.
Kassen med de store Rav-Klumaltid skulde ramme, hvad lian sigtede
per kom frem, og Københavneren
..--paa. Hvis han ikke havde gjort
del, kunde man ikke forstaa, at blev begejstret. Det var Klamper
barn skød saa sikkert, som han vir- pen op til et halvt Pd. Stykket.
Københavneren fik sig udsøgt
kelig gjorde. I de mørke Tider var
gien altid parat til al finde overlrol- en 3-4 pæne store Stykker og betalte dem
- ske Foildaringer paa all, hvad man
Men nu er Hr. Jensen ikke alene
ikke straks forstod.
en tjenstvillig Mand. Og sne sagde
Alter og alter protesterede han
. forgæves, ingen brød sig om, hvad
han
han sagde, og saa blev han dømt
— Nu kar jeg anses gjort Dem
• til at brændes som Troldmand.
en Tjeneste. Har De nu noget
Da var det, han fik en god Ide. imod al sige mig, hvad De vi]
.Højædle og højvise Herrer," bruge de Klumper til ?
sagde han til sine Dominere, Byens
— Nej, del skal jeg saarnænd
Raadmænd — .paa et af de 5 Spir gerne. Ser De — min Kone er
. sidder en Vejrhane. Giv mig et helt ravgal, naar hun ligger her
Gevær og 9 Kugler, der er indviede ved Vesterhavet, men indtil et Par
. et selve den højærværdige Biskop. Aar siden kunde hun aldrig finde
Med dem skal jeg saa skyde 9 Hul- et Lod. Og det var hende en stor
ler gennem Vejrhanen."
Sorg. San fandt jeg pan et forsyne
„Det er der Mening i," sagde mig med nogle store Stumper, liver
en- al Raadsherrerne .saa kan der Gang vi rejste til Havet. Naar vi
da ikke være Trolddom med i Spil-, saa gear ud langs Stranden for at
-',. let, naar Biskoppen har indviet Kug- lede efter Rav, gear jeg altid i Fore Ierne. Lad os give ham Lejlighed vejen og passer paa al fan lagt en
til at bevise, at det er sandt, hvad stor Ravklump snadan, at hun ikke
han siger."
kan undgaa al se den. Og hendes
Endelig samtykkede alle Dom- Glæde; naar hun finder den, er
tuerne I al prøve, og el Par Dage alle de Skillinger værd, Ravet koster.
j". efter skulde Prøven gaa for sig Ikke alene hoverer hun over mig,
Manden blev i sine Lænker slæbt der aldrig kan linde de store Klumrid pas Torvet. hvor en vældig Fol- per, og gear forbi dern. Men hun
p- kemasse havde sanitet sig. Under sætter hvert Aar en stor Rekord i
,-, skarp Kontrol ladede han Geværet Ravlund ved de forskellige Badestemed en af de nu velsignede Kug- r der -og faer Oret for at vare den

dygtigste Ravsamlerske I Kongeriget
Danmark med Bilende. Med disse
lier Klumper vil hun i Aar shin
alle sine tidligere Rekorder. Glæder] bliver fænomenal og koster
mig maaske ekstra et Par Flasker
Champagne. Men hvad gør mart
ikke for sin Kone?
— Nej, det skal De have Ret i,
sagde Hr. Jensen, der ogsaa pas
delle Punkt er narret videre end
Mennesker i Almindelighed.
Og saa gik Kobenhavneren, glad
over sine Ravklumper.

En stram Snaps!

og Samling. en Fare for sine OMKonsumeringen al raidene Drikkevarer virker totalt ilerltndende
og fører ener kort Tid III Dadel,.
Forbruget har rm muret et Omfang,
saa Samfundet for sin egen Skyld
mas gribe kraftigt ind. Og se erfarer i Medicinaldirektoratet, at man
der er fuldt opmaerksoln paa den
Fare, som fruer. Med del første
vil der blive nedsat en Komite, hvis
Opgave bliver al søge Misbruget
standset. Paa hvilken Maade kan
eudeti ikke siges. Men man kan
gaa e d fra, at der lit Salg af Haarvend kræves Bevilling, og at der
ved Salg af de øvrige Surrogater
indføres den skarpeste Kontrol.

Norge under Spirilusfarbudet,
Mdicinalvæsnet vil nu gribe ind.
—0—

Krigens aandelige Virkninger,

_Tidens Tegn• meddeler:
Brændevinsforbudet har sat Fart
I ent Trafik, som før kun blev dyrket af forfaldne Suhjekter og haat).
løse Drankere. Af Politur og denatureret Sprit blev der ristet .Skaap•
og andre Bertisningsmitiler, sole
efter kort Tid ødelægger Stymperen.
Den strenge Kontrol ved Køb al
disse Varer lier hindret denne Fyllett- Mik fra n1 brede sig nævneværdig, med der er rm dukket nye
Surrogater op, SAM Irrer med Al
blive eu alvorlig Fare. Der er forskellige Mediciner, 50111 kan fnes
1 Hriandlcøb pna Apotekerne; det
mest benyttede og farligste er imidlertid Haarvand, som nu kan købes
nærsagt overalt. Henri/end uden
Fed( er mest eftertragtet, og Førerpladsen indtager tydeligt det saakaldte Salicylhaarvancl En kvart
Liter koster nu navsten 10 Kr., trods
det ganske betydelige Paalreg er
Afsætningen stigende. I hvilken
uhyggelig Grad Haarvand nu bruges
som Drik, giver nedenstaaende et
Indtryk af. En Handelsrejsende
pari Nordland har i mange Aar som
Nebengesehaft haft et Haarvandsagentur. Salget har været lidt nu
og da. Pas sin sidste Rejse i Maj
Maaned solgte han sen meget, at
Provisionen løb op i et Par Tusind
Kroner!
Del skal være lel at tage Bismagen væk fra disse Sorter Haarvand,
og naar man hører, al delle indeholder op til 40 ri 50 pCI. ren Sprit,
kan man let forsten, at Folk bliver
fulde og desperate al Drikken. Del
viser sig desværre, et det ikke blot
er Folk, hvis :Smag og Behag har
lidt Skibbrug, som bringer slige Stimulanser. Haarvand til Drik købes
selv af Folk, man burde have Grund
til at vente bedre af, Politiet !snildet rundt kan fortælle om Drikkelag,
hvor Haarvand er konsumeret i store
Kvanta, og hvor Personer, man ellers anser for skikkelige, har deltaget. Paa en Forespørgsel rundt
om til Forretninger og Apoteker
har vi overall faaet det samme Svar.
Der er stor og stigende Eflerspørsel efter Haarvand. Det er klart,
at Salget af denne Vare nu tuaa
effektivt reguleres.
Men (let er Ikke Haarvand alene,
som bærer Skylden for al den Drukkensknb, man er Vidne til. Der
købes Nafta og Rigabalsain, stærke
Hostedraaber og aromatisk Bitter,
Mandeldraaber og meget andet. Det
som købes ved Haandkeib, er yderst
smaa Kvanta, og paa Apotekerne
er man meget strenge med Udleverieg. Del lom dog ikke undgaas,
at enkelte skalter sig Sagerne til
Drik nok til at blive fuld af, er det
ikke, saa blandes det med Haarvand,
Terpentin, Snus og Bøddel, Paraffinolie, Jodtinktur eller andre lige
sne fordærvelige Varer. Den, som
sætter til Livs den Slags Blandinger,
bliver døddrukken; ofte ligger de
som bedøvet I !iere Timer. Og naar
de vaagner op, er de uden Sans

Det store og vanskelige, men saa
interessante Spørgetime' om:Krigens
og Krigstilstandens Indvirkning paa
Menneskene i aandesig Henseende
er Emnet for en Artikel af Professor
Dr. Otto Friherre v. d. Pfordten,
Strasburg, i „Deutselies Revues
Det kan ikke undre nogen, skriver ban, nar jeg hævder, at ogsaa
fra det etiske Synspunkt holder
Krigens gode og onde Virkninger
i det store og hele hinanden i Ligevægt, al' Krigen virker dynastisk,
vækkende, rystende, udviklende,
Men Ikke ensidig i nogen god eller
slet Retning,
Kendsgerningerne taler I del mindste ikke noget enstonigt Sprog.
Hvilke Undere i Retning al Foryngelse, Renselse, ja Genfødelse lovede
Optimisterne sig ikke til at begyede
med af denne Hellekamp. Ikke
blot hos os, men f. Eks. ogsaa i
Rusland, har man næret og udtalt
saadanna Haab, og hvor medie
ikke disse Idealister stikke Piben
ind, da alle Nattens Dæmoner vaagnede til Liv, og, og al Stelliederr
kom for Dagens Lys. Og hvor
kunde Pessimisterne da ikke triumfere.
Jeg giver Afkald paa konkrete
Eksempler og giver for Kortheds
Skyld kun en Række iagttagne Modsætninger, uden at denne Liste dog
gerKrav pas Fuldendthed, Heltemod,
Krigspsykose, Fædrelandskærlighed,
den krasseste Egoisme, Forsagelse,
Krigsaager, Sparlasklied, Nydelsessyge,. Religiøsitet, forøget uddybet,
Irreligiøsitet, Ateisme, Kynisme,
kønslig Sædelighed, Kvindetroskab,
Usædelighed, letsindige Soldaterhusnuer, højeste Anstrengelse, legemlig og aandelig, trøstesløs Given-op
at Mennesker, som man havde reg.
net med, og som i Fredstid ofte
spærrede Munden videst op. Løftende og rørende Poesi, tør Humør
og sund Realisme, derimod en fuldkommen Svigten al Repertoire paa
Teatrene, =rettelig Trang til Fornøjelser o. s. v. o. s. v. I det uendelige.
Hvis noget specielt kan hævdes
otn denne Krig, num del være dette,
at i det første [(devier kom næst
det gOde, i det andel mest del slette
frem.
I del store og hele varer denne
Krig for længe til, al de gode VirkMuger kan være de fleste, en kortere Krig kunde measke forbedre
den etiske Bogførelses Kreditside.
— Denne endeløse Kamp udligner
til syvende og sidst alt igen, kuli
en ringe sandelig Ændring bliver
Resul la let.
Som den ideale mindelige Gevinst
for hele Menneskeheden anfører
Forfatteren i Slutningen af sin Aitikel bl. a. Forstaaelsen af Organisationens Værdi. Brødkortets aandeMening bør aldrig gaa tabt.

Hr. 1. P. nu l(rigsslien.
Deri lille Blend forleden i firmedalen her bragt S9eralens . Referent
i 1 laturek og i en længere Strande

drager han dl Felts mod ,„Sprider•
tvresenet" pas Bornholm, Mese
-rene i.sndstrygere•, der ,riender
Barsl "og gerer er sig, som om de
Var pas Færd inde I ødemarker',
uden ...Braget lieneyn til den Brandfare, der er forbunden med -en saridan Baalbentling' og uden synder-

lig Respekt for silden Mands Ejendom", idet de „uden Ejerens Tilfildelte gav sig i Kast med et Kirsebærtræ, og ikke blot røvede Bærrene,
Men ligefrem flanede Grenene al
Træet'. — Sluttelig _henstilles III
rette Vedkommende et tage sig al
Sagen"!
Del er beklageligt, at Hundedage.
ties Varme kan have en uheldig
Indflydelse pari en Referenls Hjerne,
ten Iran begynder et se Synes og
gernader i Raseri, sno smut hen ser
en filte Spejderpige, men dobbelt
beklagelig) er del. al Bladet optager
ell saadari Artikel eller al trave
oplyst, at den meget omtalte lille
Brand ikke skyldles de eipaa Spejderpiger, men derimod en Student,
der har røget Tobak i et Kirsebærtræ og til Sirat for urtete! Ungtenmbed fanet en Bøde pas 25 Kr..
Det skyldtes derimod Spejderpigernes Aglpaagivenhed og Resehltlied at Branden ikke fik større Frii•
ger.
Sandheden i Ære I
Kais.

Fra. Uge til Uge
—0—
En Mand, der ikke kan han

Sukker- og Brodkort i to
Aar.
En kendt Borger i Aarhus er i

Fl .Aarhus Amtstidende" kommet
helt galt al Sled med` sine Sukkerog Brødkort. Han var pas en eller
anden mærkelig Maade forsynet
særlig rigeligt — d. v. S. han tik
indleveret 9 Sukkerkort og 27 Brødkort. Det gik godt el Stykke Tid.
Manden strøede pin sig med de
eftertragtede Mærker, og han blev
efterhaanden en kær og søgt Gæst
— for de smaa Billetters Skyld.
Men en skøn Dag gik det gal ll
Skattekontoret opdagede Fejlen, og .„„
del hjalp ikke _den galgailde, at, 1
han overbærende trak paa Sk
rene af _Børnene i Mejlgade'; d
blev sendt bidberetning til Mindst
riet, soul nu i Stedet for en af de
truende stole Bøder har resolveret, •
at Manden i to Aar ikke kan Ina
udleveret hverken Brød- eller Sukkerkort. Og det er Skade — for
nu har han vistnok ikke flere. Formentlig vil Manden dog fan det
nødveudige til Livets Ophold.

Tranlamperne tages 1

Brug.

Etterhaanden som Dagene tager
af og Udsigten til bedre 13elysniegslorhold ikke er blevet gunstigere,
navnlig hvor man ikke har Elektricitetsværker, begyuder Folk at spekulere paa, hvorledes de bedst skal
made Bod paa Miseren.
Man har i Fl. .Nail.• nu paa
Lolland tumlet paa al tage de gi
Tranlamper i Brug igen I Eller at
Inde lave 'nogle ny. Man begyndte
et enken Sted at tage dette svage,
røde iys i Anvendelse, flere Steder
fulgte num straks efter, og nu Muges der Tranlamper i !varige 1fjent
der pan Egnen. Efterspørgslen ef- •
ter Tran ventes at blive stor. De
derværende Szelliundejægere er i
hild Aktivitet med al jage de 'rattgivende Dyr tier ved Kysten. I
dell lyse, stille Sommernat sinelder
Skud efter Skud bide fra Marekatmen, og adskillige Sæler linder deres Død som Følge af Belysningsvanskelighederne.

Altenge Kirkenyt i Juli,
D ø bt e: 8.: Stenh. Karl Frederik
Nielsens Datter Helga Eli Nielsen
af Allinge. 29.: Fisker Valdemar
Peter Endt Larsens Søn Carlo Peter
Larsen af Sandvig.

Kommuneskatten

Insekters Faldgruber,

Hvor utroligt del end lyder, er
Anvendelsen af Faldgruber ikke
forbeholdt Menneskene alene. Ogsile I Insektverdenen anvendes dette
Vaahen i Kampen for Føden. Del
er Myreløvens Larve, som man sjeldent ser, da den udelukkende er
Virksomhed om Natten, der bruger
denne Frem gangsmaade.
Det er interessant al se, hvorledes
I.arven bærer sig ad med at grave
sin Faldgrube. Først ridser den
en Ring i Sandet med sin spidse
Bagkrop. Derefter kryber Dyret
stedse snevrere Kredse og borer
sig paa den Maade eflerhaanden
saa langt ned i Sande!, at kun de
sfore, kraftige Kæber kan ses. Faldgruben indrettes paa Steder, hvor
slime Insekter, særlig Myrer, plejer
at gaa forbi. Naar at af disse Dyr
kommer til Randen at Gruben, glider det og falder ned i den lurende
Jægers vidlopspilede Kæber, der
straks hikker sig om Offeret. Hvis
Myren ikke eder lige mellem Km,,,,j:ierne, men forsøger at klavre ny,
.traa ser Man del mærkværdige, at
Myreløven bombarderer Flygtningen,
'indtil denne taber Fodfæstet og
falder ned, for at havne i Fjendens
-‘• Mund. Derefter udsuger Myreløven
I Ro og Mag sit Bytte og slynger
med et rask Kast af -Hovedet Skelettet ud af Gruben. Er denne kommet i Uorden, repareree Skaden,
og del rovlystne Dyr, lægger sig
'
atter paa Lur.

Golstionesler og hk.
Søndag 5. August.
I. Ols Kirke Kl. 91/2. Skrin. Kl. 9.
I.
llinge Kirke Kl. 2
riluitsmøde ved Tein (pas Skoleen' gen) Kl. 4 1 /2. Bogholder J. Ras. nissen taler.

, andag Atten 7 taler Israelstnissi. nær, Pastor Clausen i Allinge Kirke
„Gaver som man vil ofre til Israelsrtnissionen den følgende Søndag
r•-.tnedbringes), Tirsdag-Alten Kl. 71/1
;Møde tor K. F 11. M. pas Menig' bedshientinel.

l.

• 50 hele, 20 kvart og 25 sjettedels
l
' .it
emder

Bornholmsk Spegesild
ves paa Lager og sælges billigt.
Bestillinger pas Læggesild modges gerne.

Mathias Jacobse n,
Telefon Nr. 25 Allinge.

Lørdag den 4. August

Sogneraadet.

Tysk Kryslaisail
Handelshus.

vil der i mine Forretningslokaler være
udstiltet en stor Prove-Kollektion af

(t,'"Y.:43

•

fra

Magasin du Nords

r,.
fe

Nordhuldets limillelskus
En rige eller Enke,
der vil malke to Kner og hjælpe til
med Husets Arbejde, kan straks ellen senere fas Plads tio.1

Kjoler. Nederdele, Bluse

Alle

shlIcIri
og Sodavand samt Bayerskøl faas hos

Heraf %entestgtrg
Ladning_ — Alle Længder
Bredder. Prisen
.

Kl. 2-4

anbefales til Saltning al Kløver og
Hø. Prisen er 3 Kr. SO Øre pr.
50 Kilo.

Nordladols

et,'te ti In'sktitt,t, r •

„;,

for Iste Halvnar 1917--18 man være
Indbetalt inden 4. August, hvorefter
Rente vil blive tillagt.
Fremtidig modtages Skatter kun
paa Brøddegaard.

Jens Hansen, Lindeskoven,

Systuer.

Kollektionen forevises alle riden Købetvang.
Bestillinger modtager

om ønskes kan et

Harrs med-

tages.

PlovsilitisorogPloysiz
passende for

P. C. Holrn.

Oliver- og Canada-Plovene
Nr. 97 ng 98-99 sælges i

Store

Olsker Kirkenyt i Juli.
Døbte: 22.: Slenh. Anders Blom- gnists Datter Agnes Josefa Blomquist
at Tein. 29.: Gaardejer Christian
.14.1arinus Christensens Datter Gerda
,Louise Christensen af Pteregeard,
Begravede: 21.; !Itv, Smed Jens
Peter Westerdals Hustru Janusine
Petrea f. Pedersen, 72 Aar gl.

>set

Olsker.

Dødsfald.
En af Byens rE!..tste, Enkehu L.
Co iber g, døde i Nat. Afdøde var
t pas Hanumerstiolm 24. No-v-,e'in1838 og som en født Koloed og
ling al „Bornholms Befrier', var
un lige til det sidste en Type paa
'den ægte Bornholmer
Kon. stiln:flom livligt Væsen og elskværdigt
-Sind. Hendes Hus vat altid gæstfrit
aahent for Familie og Venner, og
Interessen for det daglige Livs Til dragelser bevaredes usvækket. Hendes Mand, Skibsfører Math. Colberg,
døde 1894 og siden den Tid, — ja
• bortset fra et 3-aarigt Ophold i Købentia en, har Fru Colberg tilbragt
hele sit Liv paa sin Fødee.
Begravelsen finder Sted paa Mandag Kl. 12 fra Allinge Kirke.

gode hisobr
køber

Gartner Kofod, Allinge.

Sild.
— Bestillinger pan fersk Sild til
Saltning og saltet Sild I Tønder,
Fjerdinger og Ottinger modtages
og ekspederes i den Rækkefølge,
som Bestillingerne indgaar,
5/4, b/8 og 5/11 nysaltet Sild er
paa Lager og sælges til en rimelig
Pris pr. Kontant.

I. B. Larsen
Allinge Telefon 12.

D

et meddeles herved ærede Kunder, al Detailsalg af øl og Sodavand fra Lager ildne mere vil finde
Sled. Flaske-gl og Sodavand indleveres herefter kun i hele Kasser,
mindre Partier faas hos Købmændene

brilludels

Arbejdstøj.
jakker, Benklæder og Ueste,

forarbejdet af stærke Stoffer, findes paa Lager i stort Udvalg.
Blaat Nlaslintoj i prima Hvalitet,
Priserne ere yderst Inuc i

Nordlandets -Handelshus.

Strand kyser.
Nyt stort Udvalg paa Lager.

Skriv
det bag øret

Magasin du Nords Udsalg,
Allinge.

Jacob Larsen,

og glem ikke, at Nordborn-

ruborg-Depot.

Vær saa god snarest at opgive os Behovet til Efleraaret af
Aldeles priom Kvolilolor
Corve-Eddikesyre Nr. 1
Heidelberg Lagereddike
Sprit-Eddike Nr. I

Superfosfat og Kaligodning.
Sendinger kan

ventes i

Bord- og Gulvtæpper

i
Nordlandets Handelshus.
sælges ekstra billigt

Altid

fra eget Røgeri haves i Reglen
hver Dag.

Nylagt Spegesild
fra eget Salteri haves i
i's, 3;',9
Tønder og Stykkevis til billigste Pris.
Bestillinger paa Læegesild modtages gerne. Saltning besørges.

Larsen

Erindringsliste.

Prim Kolomalvilrer
til billigste Dagspriser.

Altid friskbrændt Kaffe.
Altid extra prima Margarine
til billigste Dagspris.

Ægte spansk grov Salt
og raffineret Køkkensalt,

Altid

som sælges til laveste Pris.

stort Udvalg i

Glas og Porcelæn

Nordludels Hadelshos,

til

Altid velassorteret

Allinge

smaa Priser.

Isenkramlager hos
& Produktforretning

Superfosfat og Kaligødning!
Vi beder om Bestillinger til Efteraarsforbrug, idet vi

sPrifer. ikke tager mere hjem, end som der bliver bestilt. Prisen bliver omtrent som i Foraaret og lavest i
91orbItutbeN

fistbel5ijiw.

Mdgsio do Nords Delsalg,
Alknge.

ea
Telefon Allinge 12.

af Sild, Fisl og Kød man vi anbefale
-

engen, .

findes i

I.

Til Nodsilliiliog

s13111». 3, oba.

holms største Lager og største
Udvalg arM a n uf ak tu ry a'rer

Nyrøget Sild

Et Parti

stillende Resultat.

ritrettlber,
forralf,
'.;31eAjoba, £11bpitlller,
(%roit 'Z't"ebe 9Zr. 1,

Løbet af næste Uge.

Nordlandets Handelshus.

Nor[Iloodls Hadelsbus.
— øger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller :langler De en Svend eller Lærling en Fodermester eller anden Medhjælp, bør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
i 1700 Hjem og læses af sne godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfreds-

Hus til Leje.
Del Anbejelsinand Johannes ()Ivens
Enke tilliniende Ilus pan Nørregade
i Allinge er ni fan til Leje ved Hen•
vendelse til Anton Sanne.

Nordlandets Handelshus.

—o—
Toldkamret 8-12 Form, 2-7 Efterm,
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Laane- dr Diskontobanken 2-4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2-4.
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4,
Dampsktbsexpeditionen, aahen ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm, Mandag og
Torsdag 1-orm.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Postkontoret: Sognedage 9-12 og 2-6.
Søndag 122.
Telegralstationen 8 Morgen til 7 Aften.
Søndag 12-2.
Borgmesteren træffes paa Krentnerkont
Branddirektøren Mandag og Fredag
Form. 8 til 10.
Slaisanstallen for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-1 Em.
folkebogsamlingen paa Reedlinset:
Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8,
Jenthanest. er flaben for Gods 8-12, 2-7
Ilitelpekassen: Forrod. Bagenu. F'. Holm,
Kasserer ti. P. Kofod . Kontortid hver
Fredag fra 5-7.

By- og Herredsfuldmægtig

Hasle,
træffes paa Randlinset i Allinge
hver Mandag alter Kl. 10 Form. og
I Klemensker Kro byen Fredag
fra 2-5 Elan.

Højeste Pris

Fra Livets Krinelam.-,s

betale,; ',ir renvaskede, strikkede uldne Klude (vt prima renvasket tor Ukl. nalr der byttes me: Manufakturvarer

(glad): „FA.( 5 ger. at hvis
vi vil gifte oa, vil han b et a le
delen al. hvad vi skal bruge."
lian {sukker): _Det er jo meget
godt, men hvor skal sen den anden
Halvdel komme fra ?"

Chr. Olsen, Messen, Allinge.
Telefon Nr. 100.
Vi har Lager af de gode franske

Høstleer
Lebomme, Forke, Høstriver
og anbefaler samme til billigste Priser.

Allinge Kr!onial- og Produktforretning.

Uldne strikkede Klude
betales med 1,50 pr. kg, naar Varer tages i Bytte.

Nordlandets Handelshus.
(&-f Brødrene Anker
t., Jernstøberi 45c Maskinfabrik
Telefon 2.:

Hasle

Telefon 2.

Selvvandingsanlæg, Vand- ,S: Agepuinper ni. ni.

Danske og engelske Strømper
for Damer, Herrer og Børn. Stort Udvalg.
Telefon 100

Chr. Olsen, Messen, Allinge.

CLOETTAS

ALBA

Spise -Chacolader

,„
J3adedrater pg,1■4 J3adeliwtter
J3adebind
jladekaab er
•J3a d elalselier

J3adesko
J3adeliaandkhr de
Strand kyser

Magasin du Nords Udsalg, Allinge.
•

Danske uldne Klædevaren
til Damer, Herrer og Børn.
Telefon 100.

Chr. Olsen, Messen, Allinge.

S1oliestuls-H8slieer, Lehomme, Morkel linuilriver.
Vi har udmærket gode Redskaber og sælger særdeles
billigt, saa længe det gamle Lager rækker til.

Nordlandets Handelshus.

Ejendom til Salg.
En god lille Landejendom i Rø Sogn er billig til Salg.
Ejendommen er smukt beliggende lige op ad Sognevej. Areal
7 Tdr. Land. Gode Bygninger, brandforsikret for 7000 Kr.
Stor og god Frugthave. — Ejendommen egner sig fortrinlig
for en Fisker,
Nærmere Oplysning ved Sparekassekasserer
11. I psen, Allinge.
Et Parti

Badedragter og Hætter
(lidt falmede) sælges til ca. halv Pris.

Nordlandets Illandelshus.

Strikkede, uldne Klude
købes og betales med
Bylte.

Kr. 50 Øre kg, naar Varer tages i

Magasin du Nords Udsalg, Allinge.

Præsten (til sin Husholderske):
.Det glæder mig at høre Dem synge
Salmer ved Deres Arbejde, men sig
mig, hvorfor synger De kun de to
Vers af den smukke Salme, skønt
der er fire?"
Husholdersken : .Nej, jeg skal
sige Pastoren, det passer lige med
to Minutter — ellers bliver Æggene
linardkogte".
Dommeren: _Hvorfor tog De Pengene at Kirkebøssen ?"
Arrestantenr »Jo, for der sind jn
paa deri : .Til de fattige."
Mesteren : ,,En doven Slubbert
er du, og stjaalet har du, og
jeg tror minsandten, al du 'stiler
og glor ud al Vinduet, naar jeg taler til dig.
Lrerlingerv .Ja, for jeg troede,
at Mester lalle til sig selv."
Ung Frue : .Har De Hummer i
Dag ?"
Den Handlende: .Ja, her Nknl
Fruen se, jeg har lige fanet en hel
Masse hjem.«
Fruen : .Nej, ved De hvad, jeg
skal ildce have de gamle, sode Dyr,
har De ikke ringen friske røde?"
Fruen (regel vred). .Hør, Mine,
lovede De ikke, at De ikke vilde
have fremmede I Køkkenet, medens
jeg var ude?"
Mine: „Del her jeg rigtignok heller ikke hall, Frue."
Fruen : .Men der har været nogen, der lugter jo af Tobak over
hele Huser "
Mine ; .Ja, det er nok troligt, for
min Forlovede var her, og da han
ikke malle være i Køkkenet, saa
gik vi ind i Dagligstuen "
Læreren : „Naa, Signe, kan du
nævne mig et Bindeord?"
Signe (forlegent): „Forlovelse."
Manden : „Jeg drømte saa underligt i Nat."
Konen: San-aa, hvad drømte du?"
Manden: "At det var Dommedag,
og at jeg var i Færd med at samle
mine Knogler sammen. San viste
du dig,"
Konen : ,Naa. Sagde jeg noget?"
Manden : '.Ja, du sagde : .Hør,
sidder mit Hoved lige?"

Med Sejler ..1. P. Finlin- ventes i

12
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Prima Portland Cement i Fade.
Vi tilraader Forbrugere at forsyne
Prisen er billigst fra Skib.

•=:

■ rd ,1 • •.1•.• 1 • : :hed,

Nordlandets Handelshus.

Lærredsfodtøj og Sandaler
haves paa Lagor i

C. IJ118011's

iloroholms Simre- & 133110kISSOS
,----4--- Afdeling i' Allinge 6-'
9"--Kontortid : 10-12 og 2 --4.
Modtager Indskud pan alm. SparekasseviIkaar til en Rente
af 4 pCt. p. a , pen Fnlin til 2 pet. p R.

Regnfrakker og Paraplyer.
Stort Lager og Udvalg i

Magasin du Nords Udsalg, Allinge.
011.
11111~~1%/•~1~~...10•11~0.4■41.1~~11

Køb Klædninger og Arbejdstøj
i

Nordlandets Handelshus.

"~"‘warmaem."."~•~"B"
5.80%./.111ø111~~sklø,

lcopal- og Lædertagpap
fra Jens Villadsens Fabrikker og anbefaler samme til
billigste Dagspris fra

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Fest-

og Brudems svar
køber De bedst og billigst

Allinge Ur= og Guldsrnedeforrretnin
Skeer og Gafler i Sølv og Sølvplet er atter paa Lager.

Jens : „Her skal du se, Gustav,
delle amerikanske Ur koster kun
fem Kroner."
Gustav; _Del er da ikke saa underligt, i Amerika volcser den Slags
Ure pna Træerne, der har de jo
alle Vegne store Urskove."
Jensen og Larsen var ride at hade
sammen, men Jensen fik Krampe
I Vandet og gik til Bunds. Inden
Larsen fik ham fisket op, gik der
en halv Time, og Jensen var naturligvis død imens.
Larsen spekulerede længe paa,
hvordan han skulde bære sig ad
med saa hensynsfuldt som muligt
al fortælle Fru Jensen, at hendes
Mand var død.
Endelig fandt han pan Rand, og
han sendte en lille Dreng op 'ned
et Brev, der lød saalecles
_Bedste Frue!
Jeg tillader mig al meddele Dem,
at jeg i Eftermiddag fislcede Deres
Mands Svmumebukser op af Vandet,
hvor De havde ligget en halv Ti•
mestid.
Med Agtelse
Deres ærbødige
Larsen.
P. S. Jeg glemte al fortælle, at
Deres stakkels Mand befandt sig i
Bukserne — men lian befandt sig
desværre ikke godt I dem, for lian
var druknet i dem.
mi"61111011.~~1~

Roehakker
anbefales fra

Allinge Kolonialog Produktforretning.

Lommeure til billige Priser i ekstragode Kvaliteter 'ned skriftl..pr
Brugte Ure tages i Bytte.

Gravering gratis.
Telefon 93.

A. M. Lindi3e

•••11~~11.~10

glituel, P,artoffelutel, 2aqolue
Snififf,
231)ggnm, N.)apregrwt,
e'uebirer od gioi-iner.
anbefale fra
?Elt i 1.1ri11in
S oftillid.

'Z'robtil;Iforulning.

Nørresundby Gødningskalk.
Vi forsøger at skaffe en Ladning heraf i Løbet af e
Maaneds Tid. Pris 19,50 Kr. pr. 1000 Kilo fra lossende Ski
og frit paa Banevogn i hele Vognladninger.

Nordlandets Handelshus.

Vort liger er møh(' 'mispel meti
51 pCt. Texas Homuldsfrokager
43 pCt. New-Orlean liomuldsfrokager
Sukkennelasse.
Coldings kontrollerede Foderblandinger
Langelands liontrolfoder
Alt i prima kontrollerede Varer og til billigste Dagspris hos

Allinge Kolonial- & Produktforretnin

