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„IVord-Bornbalms Ugeblad"
?rykke, 1 el Antal al rnIndst 16,711 Fempi.
og /orneder Evanern Postrresenef 1 Allinzt.
Smnt1.4.2,,e)hkev, Rakker, Re
Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
ha+ den sfe,rstre thibrederse 1 Nordre Herred
trilrer lers! 1 ethreri !Item ag egner stir den
for hedel til Avertering.

„NnrdBaraholms Ugeblad"
•
r rrnelbknidkrwlser al enhver Art
sus ;m Kt,k
Fnrentnesrueddelelser,
•
elle., 'lysilaFree, Auktioner etc.

De averterende
numodes out al indlevere deres Antinncer inden Torsdag. Smaa Avertissementer kunne dog som Regel
medtages indtil Torsdag Middag.
Udebliver Bladet
heder vi Læserne henvende sig paa
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt
blive rettet. I modsat Fald maa De
henvende Dem til Bladets Kontor,
og vi skal da sørge for, at De faer
det tilsendt.

011gdomiliells Oridragelse,
Foredrag af Prof. Edv. Lehmann
ved det Ilde almindelige
Skolemede i Aarhus.
—0—
(.1<bfivo.“)
Da net er el Skolemøde, vi her
deltager i, er del Li n g d o rn ni e n,
vi skal heskrefrige os med. Vi vil
samle vore Tanker oin, hvordan vi
skal reit ede den i denne mærkelige Tid, der betegner et Vendepunkt i HiStorien.
Menneskets Værd og dets Stilling
til Samfund-el vil blive underkastet
en ny Vurdering. Fra de ældste
Tider har der gennem al Tale om
Menneskets Værd lydt to Toner:
Menneskets Ringhed I Sammenligning med Universet og Menneskets Herlighed som skabt af Gud
„ kim lidt ringere end Engle". Kun
neer de to Toner forenes, ser man
Menneskel i deri rigtige Belysnin.g.
Ogeea gen trent Krigens Vurdering
af Mennesket høres disse Toner.
Der ødsles Tusinder af Liv bort
hver Dag. Menneskematerialet er
kun et Plus ril Maskinerne, og dog
es kendee dets Urretkae lighed ; dets
Arnejde kim kin utlice es af Mennesker
Kri g en er ikke tilte Nerivæidiget ee
eddelæegeise, den er (r eser/ eu mægtig Styrkelse.
Vi mærket det .lierede nu, da Pustel af de store Begivenheder gear
hen nyet <et; vi vil mærke det
endnu mere, neer Mændene vender
hjem fra K,tgee. Fra de gode og
stærke Iblandt dem, de, som har
lagr Ildhold, :Med og Opofrelse under Prøvelser', vil der gaa en Strøm
af Kraft Mer Verden. Der vil blive
ar be jd e t som aldrig før. Der skal ,
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Fredag den 21. Juni 1918
hjælpes og lindres. Verden skal
genopbygges ved Menneskeernie,
Hjerner og Hlærter.
Hvordan Forholdene vil arte sig,
kan intet Menneske vide; men nogle
Retningslinier kan allerede nu penvises. Der vil melde sig ny Pligter,
Pligter, der vel er gamle, men som
her været skridt i Baggrunden. Nu
bringer Tiden dem frem igen, og
dem maa vi opdrage Ungdommen i.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
ndgnar hver l'rra'ag; kan hestllle.s paa alle
Postkooforrr .saml arra Plaffets Kanter eg
koster I Kr. hali•aarlie.
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Den første Pligt er Pli g ten
til Dygtighed. — Lande med
en sløv og udygtig Befolkning vil
Ran til Grunde. Ruslands Eksempel viser det. Vi har en dygtig
Landbostand. Udlandet respekterer
den som en Stand, der forstaar sine
Ting. Man indser, at det er klogere
el lade den producere i Fred end
at ødelægge den med Krig. Den
er en Arbejdskapital, der man regnes med. Denne vor Dygtighed
har hjulpet os; men der maa mere
til.
Fra Oefilenschitigers Tid og til
efter 64 taltes der Ikke meget om
Dy g ti gh e d. I nogle Kredse lalles der om Liv og Lys, i andre
om Dannet se. At være dannet,
vilde sige ni forstaa sig paa Kunst,
Æstetik, Filosofi og — Retskrivning.
H C. Andersen var ikke dannet,
fordi lian skrev „thi' uden h.
Da begyndte der at vokse en
praktisk Dygtighed og teknisk Kunnen op nede fra. Fra ca. 1870 mærkes Ingeniøren overall i Evropa.
Tyskland, der før havde sendt en
Strøm af Poesi og Filosofi her op,
sender nu bigettiører. I England
forlanges al en Mand — foruden
et gentlemanlike Væsen — Dygtighed og Hæderlighed, derimod har
det mindre al sige, om han kender
Shakespeare. Dan nelsen forl angte,
at alle Mennesker skulde kunne
og vide det samme; Dygtigheden
er mangfoldig. Der er noget forjættende i, at det kropslige Arbejde
nu regnes saa meget, at en Mand
trygt kan forlade sig paa sin primitive Kraft og Dygtighed. Dog endnu
vigtigere end den dygtige Haand
er den dygtige Hjerne; den, der
organiserer Arbejdet, kan gribe en
Chance og tage et Initiativ.
Dygtigheden vil i Fremtiden
blive vort Brødkort, uden den ingen Mad.

Den anden Pligt er Ly d ig tie d.
Fra den franske Revolution og
op til vore Dage har Friheden haft
sin Tidsalder. Nu kommer Lydighedens, VI vil blive sal paa vor
Plads og faa vor Ration tilmaalt
fra oven, af selve Tiden. Men vi,
som daglig beder: ,Ske din Villie",
kan ikke tro, at del, som viser sig
nødvendigt, er udelukkende ondt.
Tvangen er haard for os, som er
opvokset under den Devise: Man
niaa gøre, hvad titan vil. Da den
grundtvigske Kultur brød den gamle
Grusomhed og Raalied i Opdragel-

sen, føltes det som en uhyre Lettelse;
men man gik for vidt. Jacob
K n ti dsen sne denne store Mangel i den danske Opdragelse; det
kommer frem i alle hans Bøger.
Den, der ikke har lært et lyde, kan
heller ikke byde. Man maa have
været et Led af Helheden for at
kunne faa Oversigt over den.
Det er ikke den gamle Haardhed,
der skal ind i Skole og Hjem; det
er Fasthed og Orden. Dette
er en Nødvendighed for Skolens
Arbejde. Det er meget godt, at
Skolearbejdet skal gøres interessant
for Børnene; men ingen Lærer kan
være interessant I 6 Timer ad Gangen. Der Mart være Fast hed og
System i Arbejdet.

Den tredie Pligt er den at holde
sig sund. Englænderne har indset, at Mennesker, der lever el Kulturliv, maa hver Dag røgte deres
Sundhed. Derfor er den engelske
Nation saa forbavsende sund. Heade
unge og ganele lever et Friluftsliv
med Sport og Badning og holder
derved Legemet sundt og frisk og
Nerverne rolige.
Den sidste Opgave bliver den,
gennem al denne Tvang at be vare
Hjært et s Frihed. Slaver kan
intet udrette. Men Frihed er ikke
det, der skal begyndes med ; den
skal være Maalet. Børnene skat føres ind i Menneskearbejdet, saa vil
de en Gang kunne Man som fri
Mennesker. Modsætningen mellem
al bøje sig for det fælles bedste
og dog al bevare sin Frihed, er
ikke større, end at den kan rummes
Inden for Livets Mangfoldighed.

haven i juni.
Al
Havebrugskandidat C h r. Brin ck.
—01 Køkkenhaven afsluttes Tilplantningen i Maanedens første Halvdel.
San vidt muligt bør man plante
paa Graavejrsdage eller sidst paa
Eftermiddagen, da Planterne altid
Ilder en Del ved at blive plantet i
stærk Solskinsvejr. Man bør vande
Plantehullerne i Stedel for al vende
efter Plantningen, da man derved
undgaar al faa Jorden skorpet om
Planterne.
Ærter kan lægges først i Marineden og endnu en Gang ved SI.
Hansdags-Tider; navnlig til den sidste Lægning bør benyttes tidlige
Sorter. Do Jorden paa denne Tid
som Regel er tør, bør Rillerne gennenivandes godt, førend Lægningen
finder Sted.
Radiser, Kørvel og Spinat, der
fremdeles sans hver 14. Dag, skal
— for de to sidstnævntes Vedkommende — helst 3825 paa en mod
Middagssolen beskyttet Plads I Haven, for at Planterne ikke alt for
hurtig skal løbe 1 Frø.
Karotter, saaede i Midten af Maa-

neden, giver nye, lækre Rødder
sent pari Etterneret.
Salat til Efterearsforsyning snes
først i Marineden.
Bønnehøsten kan forlænges en
Del ved at foretage en Lægning af
Krybbønner 1 Mannedene sidste
Halvdel.
Agurkerne udtyndes i Rækkerne
til ca. 30 cm Afstand; samtidig hyppes de lidt, og Rankerne fordeles
til begge Sider af Bedet og nedkroges, hvilket kan ske ved at stikke
ca. 18 cm lange Pinde ned f Jorden, krydsvis over Rankerne. Er
Jorden af let Beskaffenhed og det
indtræffer med længere Tids Tørvejr,
man man med passende Mellemrum
vande grundigt.
Grønkaal kan plantes pine all-trug(
Jord og hvor der endnu er ett ubenyttet Plet.
Rabarberne maa ikke Ina Lov at
sætte Frø, men Stænglerne hør
fjernes straks eller Afblomstringen ;
samtidig løsnes Jorden mellem Planterne med en Greb, hvorefter en
god Gødningsvanding er meget at
anbefale.
Aspargesstikningen bør ophøre
ved St. Hansdag, hvorefter Bedene
udjævnes og gødes.
Peberrod „afnakkes' sidst i Maaneden, for at den kan blive tyk
og ugrenet. De øverste 21i af hver
Plante blottes, og alle Siderødder
bortskæres, hvorefter Hovedroden
gnides glat med en ulden Klud og
atter tildækkes med Jord: en grundig Vanding er derfor anbeialelig.
Tomater tilsættes Stokke og opbindes i Maanedens Forløb. Alle
Side- og Rodskud bør fjernes ved
deres Udspring.
I Frugthaven paabegyndes Sommerbeskæringen, først paa de vægdannende Træer, senere paa de
fritstaaende. Beskæringen bestaar i
sine Hovedtræk deri, at alle de
unge Skud, der ikke skal være Ledegrene, knibes over del 4. eller
5. Blad fra Skuddets Udspring.
Denne Knibning bør være udført
inden SI. Hansdag. Vokser en Ledegren for stærkt paa de andres
Bekostning, kniber titan den yderste Spids at eller bøjer den lidt
nedad.
I denne Tid er det formentlig
anbefaleligt at vande de Frugttræer
med flydende Gødning, som tegner
til al ville give rigelig Frugt.
Nyplantede og vregdannede Træer
Irma vandes, om Vejret i længere
Tid holder sig lørt ; de sidstnævnte
har yderligere godt af at blive sprøjtede efter varme, solrige Dage.
Mod Meldug (hvidt Betræk) part
Bladene karl anbefales at strø eller
bedre puste pulveriseret Svovlblomme paa Bladene, medens disse endnu
er fugtige. Efter et Par Dages Forløb fjernes Svovlet ved rigelig Sprøjtning med rent Vand.
Bladlus ødelægges eller hæmmes
dog meget i deres Udbredelse ved
at blive oversprøjtede med Tobakseller Kvasiaalkog.
I Blomsterhaven optages de af-

blomstrede HyneinItter og kreer
lit Tørre pal et initier, skyggehuld
Sted for senere at rettptideee
gemmes, Tulipaner, Crecris og an
dre Løgvækster omplantes hvert 3
Anr.
Roserne hør i denne Tid lævell
efterses og befries for de sera
Orm, som gemmer gig I de sent
Menrullede Blade, [In de ellers ride
lægger Rosenknopperne.
Afblomstrede Potteroser nedskre
res og gives et Lag god, frisk .for
oven i Potten.

Mel gvngnr,
men del synker ikk
staar der under det gyngende Ski
i Paris Vitabenskjold. Og fan Bye
i Verdenshistorien har gynget se
meget som Paris uden at gna tm
der.
Hvor mange Slyrtesner og Storm
har ikke det symbolske Skib rate
de flagrende Vimpler redet af alen
siden Avgust-Dagene 1914 ? M
Skuden er bygget til at sejle i barir
Vejr, og netop da viser den sin
allerbedste Egenskaber. Aldrig b
Paris været skønnere, Pariserne me
beundringsværdige end i de tung
Avgustdage, da Erobrerhorderne væ
Lede frem imod dein efter at ha
ødelagt hele det skønne Belgie
og del frugtbare Nordfrankrig.
Skønt meget er forskelligt I
den Gang, er det dog noget af de
samme Stemning, der kommer ig
i disse Dage, da Fjenden saml
alle sine sidste Kræfter til et ny
fortvivlet Angreb pari Paris.
Alvor og Tillidsfuldhed er d
Træk, der nu bedst karakteriser
Stemningen i Verdensstaden: Fo
rrederi-Skandaler og Partikævl e
glemt. Hadet til Fjenden, Viljen t
at holde :ud, til den endelige Se
er vunden, forener nu alle Partic
Folket behøver aabenbare Sy
boler for at personificere deri Mag
de tror paa. I 1914 var dolke d
Navn, som Pariserne satte der
Tillid til. Nu er det Foch. De
Magt, sort Navne( symboliserer,
den samme: den levende Mur, so
kan bøjes, men aldrig briste.
En tysk 011ensiv retter sig Mdl;
mod 'Fjendens Krigsmagt alene.
Den slaar paa samme Tid et Slag
mod den civile Befolkiiings Moral.
Medens de tyske Armeer i 1914
rykkede frem gennem Nordfraultrig,
fløj Flyvemaskiner næsten hver Eltermiddag over Paris for at kaste
Bomber paa Huse og Gader. De
anrettede ingen synderlig Skade,
og Pariserne betragtede dem nærmest som er] Adspredelse. Opp
paa Montmartre udlejedes der Stol
og Kikkerter for at se paa dem.
Siden da har Tyskerne ved Elith
Øvelse og inder-niende Studier g jor
store Fremskridt i den Kunst
ødelægge Kirker og myrde Kvind
og Børn. Deres særlig i dette eje
med kentruerede Maskiner er bleen
betydelig forbedrede. Nu myrd

og ødelægger de mere virkningsfuldt
og i lanat større Skala end ved
deres første, landende Forsøg. Luftanleberie opfattes ikke mere i Paris merl en sensationel Graus.Fgre•
men sner en ret alvorlig
Risiko, som man mas skærme sig
imod, saa godt man kan. Men de
fremkalder hverken Frygt eller Panik. I deres Iver for at forbedre
Metodens Detafler, har Tyskerne
ganske overset, at selve Forudsætilingen var falsk. I Stedet for at
skræmme den civile Befolkning og
derved forman den til at tvinge
Regeringen til at gas ind paa cn
tysk Fred, har Lufthontbardemen.
terne haft en ganske modsat Virkning. De vækker og vedligeholder
Hadet til Tyskerne og styrker Villien
til at holde ud, til den fuldstændige
Sejr er vunden. Soldaterne siens
med større Forbitrelse, naar de ved
at deres Hustruer og Børn bomberderes af lyske Granater. De civile
faer større Taalmodighed til at bære
alle Slags Indskrænkninger og Opofrelser.
Nej, hverken Luftbomber eller
Granater fra langtskydende Kanoner
kan bore den gamle Skude i Sænk
eller fait Besætningen til at gøre
Mytteri. Den holder sin Kurs; den
gynger, men den synker ikke.

Rustluger som Iltmsofodor,
Af L. H. Duusgaard.
—o—
Muslinger er et ypperligt Foder
til Høns, Ænder, Gæs og Kalkuner
saml til Kyllinger, Ællinger og Gæslinger. De knuses, skylles og gives
I ran Tilstand, i Begyndelsen blandet med lidt Korn, kogte Kartofler
eller lignende. Muslingerne opbevares paa et køligt Sted og kan
holde sig levende i en til tre Uger.
Har man en Tønde eller et Kar
og anbringer dem deri med Vand,
kan de holde sig levende langt
længere. For at fas det rette Udbytte, skal hver Høne have ca. le,
kg daglig. Talrige Forsøg har godtgjort, at Fjerkræ kan leve udelukkende af Muslinger og Grønt og
endda lægge mange og velsmagende
Æg. Kyllinger og Gæslinger trives
ypperligt, naar de faer et Tilskud
af knuste Muslinger.
Landbrugsministeriet opfordrede
Forsøgslaboratoriet til at foretage
Forsøg med Muslinger, hvilket bl.
a. blev foretaget af Hr. Prof. Carl
Hansen, Hr. Dr. phil. J. Pedersen
og Assistent Borre. Disse Forsøg
udviste ikke alene, al Muslinger
kan erstatte Korn, men udviste tillige, at de Høns, der fik Muslinger,
lagde flere Æg end de, der ingen
fik.
Et godt Udbytte afhænger altid
af Foderets rette Sammensætning
forenet med en "god Pleje og den
rette Forstaaelse af sit Fjerkræ. En
Høne kan med Lethed give 10 Kr.
i Overskud i de 3 bedste Ægmaaneden. Store ledende Landmænd
kalder Hønen „Askepot - , men har
dog — blot i Ægproduktion — givet Landet en Indtægt af over 105
Mill. i 1917. Spørg Husmoderen i
de store Landbrug, og spørg Mand
og Kone i de. smaa Brug, hvad de
foragtede Aske-Potter" indbringer.
Spørg Arbejderen og Sniaahaandværkere, hvad en lille Hønseflok betyder tor dem i disse trange Tider,
hvad enten del saa er Æg eller
Kød. Hvad vil det ikke sige, at
han; naar Fældetiden indtræder,
hver Uge kan putte en Høne i
Suppegryden, og naar den sidste
Mutter har takket af, kan der begyndes paa de store Hanekyllinger
og fortsætter lige til Nytaarsaftem
hvor den sidste store .Kok" har
galet sin sidste Svanesang. Man
har da tilbage en smuk Samling
flønneker, der allerede har begyndt
Æglægningen i September—Okto-

ber Maaned og fortsætter dermed
hele Vinteren, hvis Plejen er god,
og Forboldene er, som de skal
være.

EI sudludig Eveolyr,
Al
1. orliS Ilo tibaud i .V. D."
Pant Denuville bestyrede Marionetteatret om Bord pen den store
Oceanllyver Nava r r a. Jeg var
Officer om Bord, og det var ved
min Mellemkomst, at han havde
fnael denne ret mærkelige Bestilling.
Vi havde genet I den samme Latinskole, hvor jeg altid havde belindret hans udmærkede Evner; vi
havde begge bestemt 'os til at gas
den litterære Vej, men *ran slog jeg
om og valgte Sanlficersvefen
Da lian hverken havde Penge
eller Familie, der kunde hjælpe
ham, Trinene han leve, inm han
kunde bedst, og han tjente en Tid
sit Brød ved at bringe et lille Provinehlad Meddelelser om Ulykkestilfælde, medens hen samtidig skrev
smart Revyer for en Skuespillerinde,
som kim betalte ham dandigi derfor,
Da jeg traf ham I le Havre, var
han ved at sulte ihjel, og jeg skyndte
mig med at Inteselle ham for min
Chef.
Vi sagte netop et Menneske 111
at lede Børneforlystelserne og spille
med Marionetdokkerne.
Den uvante Bestilling lykkedes
over Forventning for Paul. Han
skrev selv de Komedier, han lod
Dukkerne spille, og heade Smile
og Store morede sig kosteligt over
dem.
— Hvor er han en snurrig Fyr!
udbrød Kaptajnen og In, saa Tanrerne trillede barn ned ad Kinderne.
Det meste af Dagen sad Pant
melankolsk hen og grublede over
sin Skæbne; han følte Lede -ved
den underordnede Stillinge han levede i, og syntes, at alle hans Fremtidsforhaahninger thnvde ført, III, at
han nu næsten agerede Klown.
Da jeg en Dag viste ham rundt
paa Skibet, opdagede jeg, at han
var ganske bleg af Misundelse, da
vi gik igennem den Kahyt, som
Millionærerne sædvanligvis beboede,
med den store Salon i Ludvig den
fjortendes Stil, de pragtfulde Spisesale og hele N a var r a s overdnadige Luksus.
En Morgen, da vi stod og lalle
sammen paa Dækket, kom en ting
Dame gaaende, og efter at hun havde
hilst venligt paa mig, tilkastede hun
Paul et skødesløst:
— God Morgen, min Vent . .
Han brev kridhvid i Ansigtet, men
tog sig straks sammen og svarede
ærbødigt:
— Godmorgen, Frøken I
— Død og Pine I Du har dine
Forbindelser, Kære I I samme Nu,
jeg havde sagt disse Ord, der netop
fremhævede det ydmygende i hans
Stilling, fortrød jeg dem. Han skor
blot Tænder og brummede;
— Jo, Tak 1 Det var Frøken Katty
Lewinson, Milliardærens Datter hende, der bor i Kahytten, som koster tyvetusind . . . Hørte Du ikke
nok? . . . Jeg er hendes Ven . . .
Hun gør mig deri Ære at more
sig over mine Hundekunster . . .
Hun er en af mine stadige Tilskuere !
Katty, der var femogtyve Aar,
saa hele Livet i el Rosenskær og
fordrede, forkælet som hun var, at
alle skulde lyde tiende.
Hun var Datter af den bekendte
Lewinson, der var Kongen I en
eller anden Industrigren, og hun
var opdraget i Luksus og Overflod
og vant til, at alle lystrede hendes
Luner.
`Hun forklarede, at hun foretrak

en Oceantlyver for sin egen Lyst.
yacht, (muh hen hanhede at tiede
sig en Mand mellem Passrieererile.
Hun havde allerede fartet i bundtedevis af de mest utrolige Tilbud,
merl hun trinene være paa sin Post,
da huri desværre :dild maatte antage,
al det tørst og fremmest var hendes
Millioner, Mændene tragtede efter.
Hun fandt det unødvr ndigt at
være køn, naar man er rig — Guldets Glans fordunkler al Skønhed
og alle kvindelige Dyder.
Katty havde sagt til mig:
— Dersom jeg var fattig, kunde
jeg gøre et godt Parti, men med
mine Millioner er det snemænd li•
gegyldigt, hvordan jeg ser ud.
Paul nærede et sygeligt Had til
Katty, hvorimod hun havde fattet
Godhed for tinte. Hun betragtede
ban' som et Leeetai eller som et
Husdyr, man gerne vilde have i
sin Nærhed, og hen glemte, at lian
var en tredivenarig Mand med megen Selvfølelse, og at han paa Grund
af den underlegne Stilling, han
indtog, var langt mere snarbar end
de fleste andre.
Hun fnrlanete, al han skulde være
morsom og vittig, for at hun kunde
more sig over hans Anndfuldheder.
— Der ser du, bommede han,
jeg kan ikke bringe en Dames Rygte
i Fare; hendes Fader vilde sidde
lagle, at hun flirtede med et el de
unge Meier eslx er om Bord, men
med mig . . . det har ingen Betydning! . . . Jeg anses Ikke fer en
ung Mand! ,
. Med 'mig er al
Flirt udelukket! . Jeg er jo kun
Klown 1
Men nu skal jeg fortælle Eventyret, og hvor fantastisk det end lyder, garanterer jeg dog for dels
Troværdighed :
Katty havde bedt Kaptajnen om
Tilladelse til at bese Skibet, og hun
udvalgte sig Paul til al vise hende
rundt.
Sna længe jeg lever, ell jeg mindes det øjeblik, da de gik ned ad
den lille Jerntrappe, som førte til
Køkkenet for tredje Klasses Passagererne. Hun hoppede let og smidigt ned ad de smalle, fedtede Jerntrin, men Paul korn ikke ined den
spøgefulde Bemærkning, som hun
absolut ventede pen.
Jeg gik op pen Kommandobroen
for at tage Vagten; det var en hel
Taage, og vi skød en temmelig stærk
Fart for at Indhente en Forsinkelse,
vi havde fartet.
— Her ser De Emigranternes
Køkken, Frøken . . . Del er lidt
indviklet. I denne Kedel koges Bønner, i den ved siden af findes Risen og i Ovnen staar Dejg til Brød.
De forlod Køkkenet med de tarvelige Spiser og gik ned i et vældigt, lavloftet Rum, hvor Seng stod
ved Seng, men de bestod kun i et
almindeligt Sejldug, som var udspændt mellem fire Stokke.
Dernede fandtes en broget Forsamling af Italienerinder i stærkt
farvede Pjalter, af Arabere og usselt
klædte Mennesker af alle Nationaliteter, der stirrede op pas den fine,
unge Dame, nogle med slørede,
andre med hadefulde Blikke.
— Hvorninnge er der tier nede ?
— Fe in h ti ndred e.
Efter en Pavse sagde han ;
— Kan de tænke Dem en Revolution tier om Bord, og Emigranterne, der bemægtiger sig Skibet
Besætningen gør fælles Sag med
dem „ . Det vilde være et udmærket Emne til et Drama, synes De
ikke ?
Katty trak paa Skuldrene og svarede ligegyldigt :
- Aa, jo, maaskel Til Deres Mester Jakel Forestillinger.
De gik endnu længere ned, og
de besaa de glohede Fyrrum, Magasinerne og Lukaferne og befandt
sig tilsidst paa deres Vandring i
f en smal Gang, der førte til Me-

kanikernes Karre.
Hun blev slimende el øjeblik
ganske forpestet og sagde saa
De er ikke i Humor i Pag, min
Ven.
lien svarede bittert:
— Det kan maaske forklares, Frøken, ved den Sammenligning, jeg
maa anstille mellem Deres Soveværelse i Marie-Antoinette Stil og Deres Privatsalon og dette forpestede,
uhyggelige Ruin i Skibets Dyb, hvor
Mænd og Kvinder er stuvede sammen som Umælende — og disse
Kontraster ligger kun fas Meter fil
hinanden.
Med fornem Kølighed afbrød hun
ham :
— Deres filneoliske Betragtninger
interesserer mig ikke min Ven.
I Tavshed afventede han, om hun
vilde gas videre tur at hese Skiber,
da tran lyttende blev stenende:
— Hører De? . . . Denne Ringning? . . .
— Ja, Frøken.
— Synes De ikke, der er en usredvanlig Sløj?
— Jo, del tror jeg nok.
— Se en Gang . , Skibet hælder . .
— Ja, det gør det.
. Man
— Og Maskinerne
hører ikke Maskinerne mere!
— Nej, de er standsede.
— Lad ns gfin op !
De gik fremad, milen den smalle
Gang, de opholdt sig i, havde ingen Udgang.
De gik tilbage ad deri smilte
Vej, hvorfra de var kommen, tuen
en Jernskodde spærrede dem Vejen.
De var lukket inde.
Gangen, hvor de stod, skramlede
mere og mere; hun blev ganske
vild af Skræk og raable
— Luk op! Vi er lier nede !
Hun skrabede sine Hænder til
Blods ved al dundre paa Væggene.
og hun var ganske hæs af at raahe.
— Hvad staar De der og bestiller? . . . Sprætte Skodden ! Har
De en Kniv i Lommen?
Paul saa hende i en elektrisk
Lampes gule Skær staa og stampe
af Raseri.
Det gøs saa underligt i Paul af
Frygt og a! Glæde, han følte en
dødelig Angst og et uforfærdet Mod.
Med en Opbydelse al alle sine
Kræfter paatvarg han sig en overlegen Ro.
— Jeg tror, al vi gear under.
Og halt tog ikke fejl.
Jeg havde selv lukket de vandtætte Skodder, hvilket sker ved en
hydraulisk Kraft pas otteogtyve Sekunder. Mari behøver blot at slaa
en fin, lille Løftestang af Kobber,
ikke tykkere end en Finger, ned.
Vi havde i Tilagen paasejlet I inperatic.
N a varr a havde irreel en Læk
i Forskibet, lidt paa Siden, en Smule
under Vandlinjen, og det andet Skib
sank hurtigere end vi.
Paul og Katty, Samfundets Stedbarn og Milionærdatteren, var fan•
get i en Fælde.
De havde nylig !pst om en lignende Katastrofe, hvor en stor Anterikadaniper var Raset under, alle
de sørgelige Enkeltheder var nøje
bleven forklaret i Bladene, og de
vidste, at kun de Passagerer, der
gik i Bandene, kunde reddes.
Deur ventede altsaa Døden paa
I dette Fængsel . . . denne Grav.
Hun drejede sig rundt, undersøgte
febrilsk Skodderne, følte efter, om
der skulde være en Udgang r Loftet, hylede, græd og jamrede.
Tilsidse lav hun stille.
Han lænede sig op mod en Rulle
Tovværk og ventede.
— Hr. Deauville! . . . Hr. Dcauville I . . . bad hun.
Hun kaldte ham ikke mere ,min
Ven', og hendes Stemme havde
ikke del hovmodige Tonefald som
ellers.

Hen fatte pludselig, ti han
bleven hendes Ligemand.
Overrover dem var Larmen tt
Idtherdelig. Han fik Medlidents
med den skrækslagne unge P1
og sagde trøstende :
— Lad ns klin roligt vente, Frøken; vi bliver nok snart udfriet al
vort Fangenskab
Hun hørte vanha paa ham, men
spurgte sari efter en Stunde Tavs..
hed
— Tror De pan Gud ?
Han nikkede kun tit Sva r,
— Vil De sa a hede til ham,
Hen nikkede Igen, og begge had
nu inderligt til Gud ; frem af deres
Erindrings Gem fandt de Ord og
Bønner, de havde lært i deres Barn.
dorn.
Hm- længe hævde de mon været
Pukket inde dernede ?
De trekkede, at der linede emnet
1 Bladene, ril det ainerlkeneke Skib
havde været seks Timer om at
synke,
Der lød en Ekapinalon, som næ.
sten bedøvede dem, og det var,
more om hele Skibet brød sammen,
El øjeblik efter slukkedes den elektriske Lampe.
Da famlede Katty I Mørket efter
gin Ledsager, og da huri havde fundet hans Hænder, foldede hue sine
over dem,
Nri lindede Parmi hende Ikke Inert.;
han følte, al han ikke læneir vn
hende.; Lige, han var berederi Beskylier,
Hen var el skælvende Barn, de
græd, og han drog hende til al
og holdt hende beskyttende I sin'
Favn. Nu var nemet linns Homo
brudt, og med Døden fer øje følt
han sig gennem Medlidenheden hm
vet over Samfundets Uretfærdigheder. Nu vilde han have givet all
Liv for denne Kvinde, og han hviskede:
— Jeg sværger, at jeg skat keler
Dern, De lille Stakkel'
Han gød Hneh i hendes Sjæl,
skønt han ikke selv troede pas Frelsen, og han, den fattige, forladt
Mand, ødslede med Trøsteord, Ih
hans Mod, Kraft og Kærlighed gjorde
ham stærk.
Vil jeg kunne fremmane de Angstens og Spændingens Timer, d
tilbragte?
Nej, det er umuligt, da Paul ikke
selv har kunnet fortælle mig derom.
Hall har kun sagt mig, hvorledes
lian og en ung Pige, som ejed
Millioner, ved et Vidunder var bl
ven Ligemænd, i et Nu ved Døden
overhængende Fare havde bunde
dem til hinanden for stedse. D
havde trolovet sig med Døden fo
Øje.
Endelig havde Tilfældet ført Katt
sammen med en Mand, som Førs
og Iremniest vilde vie hende 3
Liv.
Da Skaden, vort Skib havde lid
var bleven udbedret, og vi havd
oplaget alle de Skibbrudne fra I m
per a ti c, der uhjælpelig var gane
til Bunds, etter at dets Kedler vil
eksploderede, drejede jeg paa M
kanismen, som lukkede op ige
for de vandtætte Skodder, og befri
ede samtidig de to, der var lukke
Inde.
Hvem skulde trave troet, at je
ved at manøvrere med deri fill
Løftestang, ubevidst havde skabt t
Menneskers Lykke — to, der sik
kelt aldrig, uden netop paa denn
Maade, havde bindet hinanden.

Fra Uge til Ug
Set. Hans Aften
vil paa Søndag atter kunne højtid
lIgholdes med Blus og brænder,
Beat, idet Ministeriet efter 2 Ae
Forbud atter har givet Tillad

Dog Inga der dertil kun anvendes
Tjørn, lyng, Kvas og andet Affald,
der ikke godt lader sig anvende ti!
Opvarmning.
Forhaaberfilig bliver Vejret ideelt
Id denne Skærsommernatsfest, der
skal indlede en lovende Sommer,
og Frilullsteatret, der samme Aften
spiller .Ambrosius- under de historiske Ruiner, skulde jo gerne have
.fuldt Hus". Turist-Sæsonen tegner
ellers særdeles lovende, Hoteller og
Pensionater er omtrent fyldte, og
mange har allerede meldt „alt optaget". Mutte nu de knappe Rationer 5/ae til ti! den forhaabentlig
gode Hest komnrer f Lade.

Godsljelloslor q Moder.
Søndag den 23. Juni.
St. Ols Kirke Kl. V/4.
Allinge Kirke Kl. 10 Skrm. Kl. 91/2
Om Eftm, K1, 3h/e Møde I Anlæget
ved Allinge, A. Dam taler.
Mandag Eftm. Kl. 2'/2 Fælles-Symøde i Bethel i Olsker, Kl. B
Møde for K. F. U. K. I Allinge
Menighedshjem.
Tirsdag Kl. 71/1Møde for K. F. U. M.
Onsdag Aften Kl. 7I/2Sarnfundsmøde
(Esajas 40).

F ORRti

Al Færdsel,
Afriv ning af Grene og Plukning al
Frugt i Kunstmaler Si I be rsteins
Have i Sandkaas er forbudt.

Kaligedning og Dampkul

Tak.

Bestyrels,,n.

Hjertelig Tak for modtagne Gaver
og udvist Opmærksomhed ved vort
Guldbryllup.

Chr, Bidstrup og Hustru

altid paa Lager,

En gl. Sofabænk,
en Seng og *n Vugge
er billigt til Salg.

William Kofoed.

14. Skyttekreds

Ny Sending Portland-Cement.
Enkelte Sække og i løs Vægt udleveres straks, hvorimod der skal ansøges ved større Køb.
Der ventes en Ladning Cement i de første Dage, som
ekspederes billigst saa længe Skibet losser.

Nordlandets Handelshus.
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- Tein
- Rø
- Klemensker
- Nyker
- Rønne
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. Søn- og Helligdage.
Fra Sandvig
- Allinge
Tein
Rø
Klemensker
Nyker
Rønne

1040 230

1048 238
1058 248
1114 304
1133 323
1145 335
1205 355

Samer
»ker

645
653
703
719
758
810

Renne—tandvig

Fra Rønne
845 1 235 450 935
Nyker
904 1254 509 9. 4- Klemensker 921 111 526 10-ff
939 129 544 102
- Rø
9,54 144 556 1041
- Tein
Allinge
1004 _ 154 609 10r4
Sandvig
1010 2= 645 1100

foreningsmo d er

er paa det strengeste forbudt i Myrende] Mose i Olsker. Overtrædere
bliver draget til Ansvar efter Loven.

N J Pedersen.
H V Maegaard.

Hasle ilorlidorroloiaus
Aljetønder og Saltekar
samt al Slags Bødkerarbejde haves
paa Lager. Reparationer udføres.
C.

Aakerlund,
Telefon Hasle 105.

By- og Herredsfuldmægtig

T ak.
Modtag herved mine og Børns
hjerteligste Tak for al udvist Deltagelse ved vor kære Mand og Faders Sygdom og Begravelse.
26, Sig. Parcel, Olsker,

Stort Udvalg

til billigste Priser hos

Hasle),
Konlordng i Allinge Mandag
dn i Klemens (Kroen) Tirsdag Ell.

Allinge Kolonial & Produktforretning

Averlr i Nordhorilbolms llgehlail!
Billigste Annoncepriser. — Største Udbredelse
her paa Nordlandet.
1•40~~~
1.
101~Nal~a~.1~ffileeeffisawl

Clalbtakr
gtoebninger i forgeflige g.aroer ocl Woconer.
§lrlieWty3j, af Prima toffer.
WIeffintøl, eftra hiffigt.
ff,,)»ibe og gule 4t•arrer.
Sypibe ofl Enlorte Zfjorter. Ilionthetifjorter.
af alle Cfag.
ftratietøl
Sorter, »tuja, ItuUrticurtreUr.
fflummifrofter i follfertige harper.
Nordlandets Handelshus.
1~~~Zus~w~weeams*
14•~
1111~~~~
11•11~14.
11411"1/1111~1.

Johalloos poloed, Hasle.

—0—
Toldkamret 8-12 Form., 2-5 Efterm.
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Laane- & Diskontobanken 2-4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2-4.
Branddirektøren ''do.
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4,
Dampskibsexpeditionen, aaben 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: Søgnedage 9-12 og 2-7.
'Søndag 12-2.
Telegrafstationen 8 Morgen til 7 Aften.
Søndag 12-2.
Borgmesteren træffes paa KeenmerkonStaisanstatten for Livsforsikring ved Chr•
Olsen, Messen. Kontortid I-4.Em
Folkebogsamlingen paa Raadhuset:
Fredag 7-8,
Jernbanest. er gaben for Gods 8-12, 2-7
Illætpekassen: Forrod. Bagerm. P. Holm,
Kasserer II. I'. Kofod . Kontortid hver

Jernstøberi (Se Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.
Ca

Fredag Ira 5-7.

sælges langt under den almindelige
Pris

Thora Norm Modeforrolo,
Daabsdragter udlejes.
~0
• Iffiel1~■

Alliogo-Satig Sygekasse
optager Medlemmer mellem 40 og
60 Aars Alderen i Indeværende Aar,
Indskud 10 Kr. Henvendelse til
Formanden.
P. Holm.

„
Hill(131011 „Svejlijoil

slam- opstaldet til Bedækning pas

Kildeepaard i Olsker,

øger ile en Pige, en

Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lærling en Fodermester eller anden Medhjælp, her De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
i 1700 Hjem og læses af saa godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor sart.
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

Gamle Metaller
købes og betales med meget forhøjede Priser.

Træskomager Larsen,
Allinge.

Ell kooliroloret

Ureng

kan faa Plads paa,

Skovgaard. i Olsker.

Magre Svin
ønskes til Købs.

Maggi' Ag. !bom. Altloge.
Telefon 46.

Brødrene Anker

træffes paa Raadhuset i Allinge
hver Mandag efter KI.10 Form. og
1 Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

En Del HATTE

Overroissaol. fiojeseo-Nogrood
Sct. Martensgade 17, Benne, Telf. 22
(lin. Fuldm. ved Bylogedkontoret I

Selvvandingsanheg, Vand- Aljepumper

HansIne'fflansen.

Erindringsliste.

2 Stenhuggere
og en Rrostensinigger kan fin stadigt Arbejde.

Carl Lunds bekendte blaa Emaljegods

og festlige Sammenkomster bekendtgøres fordetagtisk og billigst i NordBornholms Ugeblad, der læses i alle
Hjem. Mindstebetaling 50 Ure, r13

Al Fiskeri og Badning

Sandvig—Ronne

Charles Svendsen,
Telefon 66.
NB. Tapet og Tapetklister altid paa
Lager.

V. Sørenwti.

All,

Renne—Sandvig

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

Stuer og Selskaber. udføres gerne
overalt. - Billeder forstørres.
Billeder indrammes,
Bøger indbindes.

Borrelynnens Stenhuggeri

Ane

Søgnedage.

tidligt

Værktøj øø"4 gloomoskor Soefieriorreloioq
rog
Tdr. Kl. n [3.
L,.
Redskaber
Hasle. Hasle.
faas i stort Udvalg til billigste Priser hos
Folopierifiq al Ejurionfine,
Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Stenby, Rø.

begynder sine Skydeøvelser paa
Banen ved Maegaard i Rø Søndag
den 23. Juni, Form. KI, 8.
Nye Medlemmer optages.

fine Fjavemøbler

Alle Sorter

Rønne-Allinge Jernbanes

Sandvig—Rønne
540 1 140 430 840
Fra Sandvig

BrugslorniPq.

modtages getne snarest,

Stort Udvalg

Køreplan.

118

Bestilling paa

Alf Sooilkor-, Bob- og
Clamosterarhojde
udføres billigst hos

Snedker K H Ipsen,
Tein.

Billigste Priser

Stort Udvalg

Køkkenrekvisitter
faas hos

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Straahatte.
Nyeste Faconer,

Nordlandets Handelshus.
Gødningssalt.
Heraf har vi et Parti, som kan sælges til en særlig billig Pris,

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Ordet er frit !
Vi gør vore mange Læsere i Ry

paa Land opmærksom pas, at enhver ka
faa optaget Artikler og Indlæg om Enin

af almen Interesse i „Nord-Itortilmol
Ugeblad".

Betingelsen er kun, at dem skrevne
holdt i en sømmelig Form og inden
rimelige Grænser, samt at IndsiindereUnderretning for Redaktionen — opgi
Navn og Adresse. Ligeledes modta
Redaktionen gerne Meddelelser om s
danne Ting ug Forhold, som egner
mil Behandling i Bladets Spalter.
Dette gælder bande Byen og Lan
og det er en Selvfølge, at kedaktio
altid vil iagttage den strengeste Dis
tios med Hensyn til sintt Kilder.

Den Stamme, som hæved, sig t
og glat,
Den ligger nu fældet i Lunde,
Nu gror den giftige Paddehat
Af Kæmpens gabende Vunde.
c. tioatre

Moresco's Dameovertoj
fikseFfn
lierlste Sfof
Stort Lager af Alpaccafrakker, hvide Vadmelsfrakker
og Kostumefrakker forefindes til rimelige Priser i

Magasin du Nords Udsalg
J. P. Sommer, Allinge.

Poroholms Simre- & Lagkages
Afdeling i Allinge
Kontortid : 10-12 og 2-4.

Modtager

Indskud paa alm. Sparekassevilkani til en Rente
af 4 pCt p. a., prut Folio til 2 pCt. p. a.

Bluseliv, Nederdele,
Stort nyt Udvalg er hjemkommet i fikse hvide, sorte og
kulørte Moll og Voilebluser.
Nederdele

i

alle Størrelser forefindes i fikse Faconer og

prima Stoffer.

J. P. SOMMER,
Magasin du Nords Udsalg, Allinge.

Hvis Roemarken skal omsans
da læg Mærke Ill, at vi har endnu rigelig af alle Sorter

Norlfelder, Bny-Molle, 8sier-Sudom
til Maksimalpriser.

Nordlandets Handelshus.

zwwwP"~
Damelingeri.

Buddhisterne beder for
de hadefulde Kristne..
Forgi .R1'1 messazer de
— et fralist: Ntittsioltsblad
— har der paa ell kinesisk Phgnde
været opslaaei følgende Bekendigu.
relse:
-Den e“opæiske Krig varer længe.
Mange Soldater er dræbte, og der
er liden Udsigt til, at vi oplever
Enden paa alt det Had, der nu
hidser Nationerne op imod hverandre. Derfor vil vi, Borgere i den
klneeisk. 4epublik, Bekendere af
F3utidlias Lære, torente os i Bon,
samle os i Kæde af Kærlighed. Vi
vil hede 7 Dage efter hverandre,
uden Aflad og læse de Bønner,
som er os efterladt al Lurini, straalende som Buddhas eget Værk. Gid
Buddlia i sin Bartrilijmilighed vil

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning
Ekstraynde
I oiiiiiieure med Garanti.
r.
TereKni,

Fikse Faconer.

Xagasin au Moras Udsalg, fillinge.
J. P. Sommer.

tAsAPW~18.-AW(W
Uld og strikkede Uldklude.
Vi modtager atter Uld og Uldklude og betaler højeste
Pris i Bytte med Varer.

Nordlandets Handelshus.

Kløver- og Roefrø
samt alle Sorter Græsfrø

i ekstra prima Varer

anbefales til Maksimalpriser fra

SK011iar' 455 7robfitrorrefiting,

Porfin! Porfin!
er en meget »anrbfor og t)berig 65rontfoberplaitte
forbetagtig nuber be nnueerenbe Daltire(ige
't" - oberfort)olb. 58ejtebning mebfolger beb 4./ert
Mob

tttittge gutonini= ug Vroblittforretning.

ri d.

1Sa d et1

Badetøj

Dame-. Herre- og Barnebadedragter samt Badehtett
Haandkkeder og Sko anbefales til rimelige Priser.

Magasin du Nords Udsalg. Alling
J. P. Sommer.

bevirke, at denne Straf, som nu
driver sen mange Mennesker i Døden, mange ophare, Vi haaher, at
paa den bestemte Dag alle Klostermunke maa samles ved Altret for
at ofre til de tre hellige og hede i
brændende Iver. 02 vi trøster os
til, at vi gennem disse Bønner vil
fan Vaabenlarreen standset .De, som
dør paa Slagmarken, haaher vi man
vinde et nyt Liv paa en renset og
genfødt Jord".
———
Buddlia lærte jo som bekendt,
at vi under ingen Oinstrendielieder
man dræbe.

Smaa Guldkorn.
o—
Vogt vel paa Ild og Lys som Vægteren siger,
Vogt jer for Lejlighed dog næst
al Alt ;
Thi mangen herlig Fyr, og mange
Piger
I svær Ulejlighed ved denne faldt.
Fred. Paludan -Aleiller.
Men alt som Du sukker, jeg tænker
Du plukker
En blomstrende Stjerne med Fingren itu:
Han elsker af Hjerte, nied Længsel
og Smerte I
Mit søde, lille Hjerte! Hvad tænker
saa Du?
Christian Winther

Ploupeis
fans hos

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Extraoile ):;s1(artio Usialgiutrier
i Længder Ira 6 -15 Fod og rigth, gride kar iskaarne do, i Længder fra
9-12 Fod sælges til billigste Pris rig med 4 pCt. Rabat pr. Koni,e , t.

Nordlandets Handelshus.

Fodermelet er ankommet
er ankommen og anbefales som et udmærket Erstatningsinder
til Heste, Køer, Kalve, Svin og Høns. Kvalitet og Pris anerkendt af Ernæringsraadet. Anbefales fra

Allinge Kolonial & Produktforretning

Hatte og Huer i alle Faconer
anbefales til rimelige Priser. - Absolut største Udvalg i

Nordlandets Handelshus.
I,
Prima prima

Og havde mig en Mage huld
Verden funden,
Som sværmel glad og yndefuld
Med mig i Lunden I

Kolonialvarer

Chemiser, Benklæder, Skørter, Underliv, Fricertrøjer. Natkjoler.
Gammelt Lager, syet af prima Stof.

M.

Som Livslilosolices sikre Facit
Det Ord vi trygt kan lade støn :
Kun den fortjener Friheden og Livet,
Der dagligt dem erobre Irma.
Goelhe.

anbefales fra

Allinge Kolonial& Produktforretning

0, hvad skal Fryd med ydre Grund!
Alverdens Sorg soul Fjer
Bol- tviner glad jeg med min Mund
Naar jeg som Barnet ler,
H. V. Kaalund,
Tanger over Graven gear,
Vi bevare dunkle Minder,
Men vi se kun, hvad der svinder,
Ikke hvad der forestaar.
C. Hauch.
Forsage! Det er Læren kun forsage,
Er al vor Visdom, Livets hele Frugt;
Virken biler
Den Rest, der af
tilbage,
Den Spire, hvormed Tiden ej faer
Bugt.
Fred. Paludan-Meller.
O Du, som græder, visk Din Taarc
bort,
Og Du, soin sørger, husk, Din Sorg
er kort I
Thi Du har Ro, naar Hjertet stille
staar,
Og Dødens Engel læger Dine Saar
C. 1-lauch.

Tricotage.
Endnu forefindes et velassorteret Lager af Dame-,
Herre- og Børne-Underbeklædning. Forsyn Dem i god Tid

Magasin h Nords Udsalg, Mb*,
J. P. Sommer.

Deis

sililhltile Krigs-Forforlikiliq
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hvis Grundsloffer vistnok er Kød, Benmel og lortede Kaalratri — mal
sammen med Lyng, er nu paa Lager, og bede vi Kunderne om at prøv
denne Erstatning. At anvende tugtigt sammen med Grøntfoder .
Alle Bestillinger bedes afhentet.

Jo mindre man af Livet selv erfarer;
Desmer højtideligt man pen del
tager ;
Naar man kun Verden ser Igennem
Ruder,
Matt kan tilsidst I Mennesker se
Guder.
Fred. Paludan-Mulfer.

En ey Sending er undervejs hertil.

Nordlandets Handelshus.

Bestil Deres Døller

llogrykkeri

Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter.
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