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For jeg er Ikke af deri Slags, der skis Undersøgelser af Møllene 
Nord Bornholms Ugeblad" skylder min Skrædder. Men helium 	Al der er mange flere Hunner end 

trekkes J el Antal af mindst 1000 Exempl. 
og forsendes grenem Poster-isene! eller ved 

:•01, Bud Alling,. Sandrig, Olsker, ilæ-
sker, Rø og Klemmsie r  

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
kar den sursti Udbredelse i Nordre Hitnød 
Nim læst l ethvert item og egner sig der-
or bedst til Avertering. 

.Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser af enhver ArJ 
saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter,  eller A] lysninger, reaktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
relgaar hver Fredag; kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt paa 13ladels Kontor og 
kosier 1 Kr. halvaarlIg. 

Sorgens Sang. 

drede Kroner for Møllenes Skyld ! Hanner. 
At een Hun kan flagre rundt og 

forberede tresindstyve Huller i vore 
gode Klæder. 

Og, al de fleste af de tresindstyve 

Unger hver især etterhatinden vil til-

stræbe at sætte andre tresindstyve 
Unger til Verden. 

Hvis vi vil forhindre, at vort Lig-

gendefæ bliver ædt op a! Mal, maa 
vi følgelg fortsætte med at børste 

og hanke og ryste og sole og lufte 

og karofre som hidtil 
Videnskaben, kære Veninder, har 

da ikke i denne Henseende lettet 

os Livslitimpen. — Jeg foretager 
hver Uge en skarp Undersøgelse 

af min LivIrjole, og føler mig for 
hver Gang mere og mere slem! kor 
at ladgas Ægteskab I 

x. 

WIS Et4 R. 
Vist er vort Liv en Dans paa Roser, 
— Roser over en Afgrund bredt —, 
ikkun et Fejltrin, og under Roser 
er dig det sidste Leje redt. 
Roser over en Afgrund bredt, 
under Roser et Leje redt. 

Rosenrød er vor Barndoms Morgen, 
— Roser uden en Torn iblandt —, 
ikkun en Taare, og væk er Sorgen, 
væk som hvert Spor al Taaren svandt, 
Roser tiden en Torn iblandt, 
Tsarer, hvis sidste Spor forsvandt 

Flammende rød er Elskovs Rose, 
-- Elskovs Rose er Hammere(' —, 
Elskov er som den vilde Rose, 
stiagende Tjørn i Liv og Død : 
Elskovs Rose er flammerød, 
stingende Tjørn I Liv og Død. 

Roser spreder de over Graven, 
— sidste Roser os Livet gav —, 
mellem Roser I Dødningliaven 
rejser de Korsets Støttestav : 
Roser over den stille Grav, 
sidste Rose os Livet gav. 

Th. Juul Brask .  

Specialister. 
Af TRISTAN BERNARD 

— 0— 

Der er niange Mennesker, som 
altid har noget at udsætte pen Læ-

gerne, og dog er det sikkert, at de 

aldrig har været saa dygtige og 

indsiglfulde, som de er I vore Dage. 
Patienterne følger blot ikke deres 

Forskrifter. 

De konsulerer Lægerne med den 

faste Overbevisning, at de forstnar 
al helbrede dem, og er de Ikke fuld-

stændig kureret 1 Løbet at otte Dage 

saa holder de- straks op med Kuren 
med den Motivering, al den Læge 

kunde saarnæn ikke kurere den!. 
Men det er selvfølgelig, fordi de 

ikke fulgte Lægens Forskrifter! -
havde de gjort det, havde de selv-

følgelig været kurerede, naar de blot 
var vedblevet] med Kuren en fire, 
seks, otte, ti Maaneder, eller maa-

ske mere. 
De kender jo nok Simon? Den  

store, svære, skæggede Fyr, ROM 

altid gaar med Diplomatfrakke. 

Nan, Simon kommer op til mig 

en Dag for cirka lire Aar siden. --

Han vidste, al jeg nitid havde stand 

paa en god Fod med Spidserne i 

den parisiske Lægeverden. 
Pas det Tidspunkt vejede Simon 

to Hundrede og halvfjerds Pund, og 

han vilde derfor pas en Afmagrings-

Kur. 
Jeg opgav ham Doktor Belarthins 

Adresse i Rue Lefayelle. 
Han gik derop, Belarthur under-

søgte ham, og beordrede ham en 
Kur, som altid har halt forbavsende 
Resultater, Simon skulde gas lange 
Ture, to Timer om Morgenen og 

to Timer om Aftenen. 
1 Løbet af seks Uger table Simon 

femogtyve Pund. 

Desværre var hans Ankler for spin-
kle til at bære del mægtige Lege-
me, og han fik hovne Fødder, saa 
han kunde ikke udholde at gas de 

lange Ture. 
Han kom saa op til mig igen, 

og jeg anviste ham en Dr. Schitz-
mer. Det er en østriger, som be-

handler den Slags Sygdomme med 

Fodbade i en Slags udblødt Ler-
jord. 

Simon gennemgik Kuren i tre 
Maaneder, og da de tre Maaneder 
var omme, var hans Fødder fuld-
stændigt helbredede. 

„Du ved ikke, hvor taknemlig jeg 
er Dig," sagde han til mig, „Du 

aner ikke, hvilken Lindring det er 
at være fri for disse Smæder i An- 

klerne 	Hvor vilde jeg dog være 
glad, hvis jeg ikke havde saa ondt 

i Halsen." 

Ved stadig al sidde ined Fødderne 

i den tugtige Jord havde lian nem-

lig tand en meget pinagtig Betæn- 

delse i Struben. 	Den var nu ikke 
san vanskelig at las Bugt med, og 

jeg anbefalede ham øjeblikkelig en 

Doktor Cholamel. 
Cholamel har gjort den Opdagelse, 

at de Heste Halsonder stammer fra 
en daarlig Blodcirkulation i Svælget. 

Han anvender med Held. elektriske 

Kure. 

Efter al Simon i nogle Maaneder 

havde genneingaaet en saadan Kur, 
var hans Hals fuldstændig helbre-

det. - 

Desværre hørte Simon til en me 
gel nervøs Familie, der ikke butler 

Elektrisitel. Han fik stærke Nerve-
anfald, der i Løbet al kort Tid steg 

til tre, fire om Dagen. 
Da jeg fik det at vide, sagde jeg 

til ham : „Hør, gamle Ven, dette 

gaar sandelig ikke i Længden ; lag 

hen til Doktor Langlevent, 1111s ham 

Ira mig, fortæl ham hvad Du fejler, 
og Du skal se, at han kurerer Dig 
i en HaandevendIng. 

Doktoren ordinerede ham Brom-
kalium, som jo er udmærket bero-
ligende for Nervepatienter, !rur man 
ikke tager kor lidt eller for meget 

deraf. 	Simon holdt sig nøjagtigt 
til Doktorens Forskrifter, og i Lø-
hel at ganske kort Tid — aller højst 
el halvt Aar — var Nerveanfaldene 

' som blæst bort, og min Ven kunde 
genoptage sine Forretninger. 

Men han var altid I daarliet Itu. 
mør, hvilket jo i Reglen er -Hl:elite 
ined Folk, som lider nid MRVCOMIC. 

Al den Bromkalium havde ødelagt 
Nana Mave, og bragt hans Fordej• 

else i Uorden. 

Der var inle) andet for ham al 
gøre end al konsulere Professor  Blrf-
doff, som kurerer Patienter i Løbet 

af en Sreson. 

Doktoren undersøgte ham, og satte 
ham paa en Kur, hvor han fortrins-
vis skulde nyde Melspiser, 

I Løbet al ganske kort Tid kom 

Simon sig. 
Han formelig slraalecle af Glæde, 

da jeg en Dag, lian kom for al takke 
mig, mødte fram paa Trappen. Han 

var forpustet, fordi han var bleven 

sen svær. Det var Melspiserne, lian 
var bleven saa led al. 

Han vejede ikke mindre end 322 

Pund, 
Det var lidt for' meget al det gode, 

og jeg sagde til ham, at del skulle 
han være forsigtig med. 

„Ja, men hvad vil Du have jeg 
skal, gøre ? 	Hvis jeg skal paa Af- 
magringskur, saa skal jeg gaa lange 
Ture, — saa bliver mine Ankler hæ-

vede, og det er lige saa galt." 

Jeg svarede ham, at han just ikke 
behøvede at gaa for at blive mager, 

der var mange andre Metoder, og 
jeg gik op med ham til en af mine 
Venner, Doktor Lerenchery. 

Denne Læge anbefalede især Rid-
ning, men ikke en Ridetur en Gang 

imellem i et Ridehus eller en lille 
Tur i Skoven. Nej, han gav Simon 

en Opskrift paa tolv Sider med nøj-

agtig Beskrivelse af, til hvilket Klok-
keslet skulde ride ud, hvor længe 

han skulde blive ude o. s. v. 

Han har kun været ude tre Gange 
og har allerede takt tooghalvfjerd-

sindstyve Pund. Det kan man kalde 

el Resultat. 
Dog maa hertil føjes, at han den 

sidste Dag faldt med Hesten og 

knuste sit ene Ben, saa det malte 

amputeres, og det Ben vejede akku-
rat de tooghalvljerdsindslyve Pund. 

Simon er en Mand, der har fulgt 

alle Lægernes Forskrifter til Punkt 

Prikke, og derfor har lian ogsaa op-

naaet mio ge t. 

ftaa Yodtur 
gennem europa. 

Servus fortæller om sin. 
Dagbogsoptegnelser og Minder. 

(Kun for Nordbornholms Ugeblad) 
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Meta har en særlig smuk gotisk 

Kathedral, indviet til St. Stefan ; det 

118 in høje, slanke, gennembrudte 
Taarn minder meget om Kølner Dom, 
med Tværbuer, Spir og Billedreliel. 
I de høje, buede Vinduer er indsat 
smukke Glasmalerier, og under Kir-
ken er en stor Krympl. 

1 Kirken blev prædiket paa Fransk. 

Dette Bæger uden Vin 
er et gammelt Minde. 
Sorgen er en Violin, 
Skæbnen er en Kvinde. 

Slaar jeg dette Bægers Glar 
sønderbrudt i Gruset, 
klinger Violinens Svar 
gennem Nattesuset — 

Hjertets Bæger uden Vin 
dugges saa bedrøvet. 
Kling du spinkle Violin, 
længe har du løvet. 

Hvad min Skæbne var engang 
slænger jeg i Gruset ! 
Sorgens Sang, o, Sorgens Sang 
dør i Nattesusel. 

LOUIS LEVY 

.914 
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Dette Ord maa forekomme vore 

Læserinder som et pas en Gang 

angstfuldt og harmdirrende Krigs-

skrig. — Ha! — Hvor mange So-
faer har disse Bestier ikke spist ! -
Hvor mange gode Strømper har de 

ikke bidt Huller i, og hvor mange 

Bukser, Tæpper, Gardiner og andre 
Ting har de ikke skamferet! 

Da del er Kvinderne, der fører 
Krig mod disse drilske Udyr, ved 

Mændene i Reglen ikke, hvad Møl 

er. Kun vi Pebersvende gør her 
Erfaringer, der bringer os til For-

slaaelse af Kvindernes Kampe i den-

ne Retning. 

Det sidste, Møllene sad af mit, var 

ruin Livkjole. Nogle lm tærede Ske-
derne, der sandelig var smag nok 

i Forvejen. Andre havde slaaet sig 

paa Kraven, og der var dem, der 
havde foretrukket Ærmerne. 

Denne Mel-Fest kostede mig til 
at begynde med tyve Kroner 1 Leje 
at en fremmed „Svalehale", da jeg 

pludselig blev kaldet til en bedre 

Middag paa Skydebanen. 	Denne 
Middag var mig dernæst en krank 

Nydelse, idet mit Sind led under 
den indre Forsmædelse, det var at 

gaa omkring i ordentligt Selskab, 
i en Kjole, der ikke er ens egen, og 
hvis Fortid man ikke kender; for 

Del ec saadan noget, der [ned Rette 

inna kaldes „et blu! øje". Men den 
Slags husker man, — og num lærer 

deraf. 
Husmødre ! De skulde se min 

Livkjole nu. Den fur en Behand-
ling, som tilkommer et saadant Kle-

nodie. Fine Ting ! Den ligger i 
Æske, varsomt Indhyllet i finl, hvidt 

Hør-Lærred og garderet al fem Klum-
per Kamfer. 

Skønt Møllene til alle Tider har 
været til uhyre Udgift og Ærgelse 

for Menneskene, er der kun las, 
der ved Besked om disse Dyrs Livs-

forhold. Kvinderne er dem, der ved 

mest om dem — Kvinderne, som 1 
deres Ungdom holder yndefulde Klap-

jagter paa den, hvorimod de som 

Ældre ser eller dem med en vis 
resigneret Interesse, tænkende : 0, 

lad dem flagre som de vil ! Men en 

erfaren Husmoder ved jo, al det er 
ikke saadan, Krigen skal føres.—
Der skal lutres ud og bankes og bør-

stes og soles og rystes uafladelig 
og i al Evighed, hvis man skal 
holde Møllene i Ave — Møllene, 

der lever i Fjer, Silke, Uldløj, Pels-
værk. Papir og stoppede Møbler. 

En polsk Naturforsker, L. Sitow-

ski opdrættede Laryerne i et Glas-

kar og fodrede dem med fedtfri Uld. 

Saa snart de var komne ud af Pup-
pe-Hylslrene, lukkede lian dem inde 

I særskilte Glas-Skaale, og iagttog, 

hvad der nu ville ske. 

Det viste sig, at de aller fleste af 
hans Møl var Hunner ; lian fandt 

kun ganske las Hanner, Men ban-

de de Hunner lian lod isolere, og 

de, lian lod befrugte, begyndte rel 

lægge Æg to—tre Dage eller al de 

var komne ud at Puppen. Det visle 

sig dog, at de ubefrugtede Æg hur-

tigt gik til Grunde, og at deres 
Mødre, de ubefrugtede Hunner, ef-

ter kort Tids Forløb holdt op [ned 

at lægge Æg, hvorimod, de befrug-

tede Hunner fortsatle Æglægningen, 

indtil de havde lagt omtrent 60 Æg, 

hvoraf der efter 2— 3 Ugers Forløb 
kom Larver, som straks byggede 

sig rørformede Hylstre al de Trev-

ler, hvori de levede, Bande Larverne 

og de fuldt udviklede Mel er i høj 

Grad lyssky og gemmer sig saa vidt 

muligt ind i Folder og Rynker, som 

vi kender del snit godt Ira vore pol-
strede Møbler. 

Nogle Mennesker vil paastaa, at 

Mel ikke æder Bomuld, men det 
passer ikke. 	Der er blot det at 
bemærke, at de foretrækker Uld, 
hvis de har frit Valg. 

Larverne kan æde lange, lange 
Uldhaer — hale deur I sig uden at 
sønderdele dem, og de er saa gran-

dige, al de stopper hele Fordøjel-
seskanalen fuld af Uldhaar, som ef-
terhaanden fordøjes og udskilles som 

det er især del, der piner En. Og i de amen, faste, mørke Kugler, en-
endelig kostede Møllenes Fraadseri k hver Husmoder en eller anden Gang 

mig en ny Livkjole. 	 I i sit Liv har gjort pinligt Bekendt- 
Tror De, det er morsomt? Det skab med i sine Gemmer. 

var 326 Kroner lige ud al Lommen. I 	Hvad fur vi da ud al Hr. Show- 



Foren paa Pladsen stiar liere 
gamle Iranske Mindesmærker, mere 

eller mindre sønderbrudte og skam-
ferede Krigere, Rustninger og Faner 

samt Statuer al Generalerne Muralk, 

Ney, Faber! etc. 
Her fik vi Lejlighed til at over-

være en 510I Militær-Koncert, alde-

les glimrende Musik, der Sikkert vir-

kede forstyrrende paa Andagten inde 

i Kirken. 
Lige overfor ligger Byens Torve 

halte, hvor der stridig om Formid-

dagen er livlig Færdsel. 
Nævnes maa ogsaa den ny tyske 

Garnisonskirke og de gam'e Hel-
genkirker, indviet til St. Martin, SI. 

Villaens, St. Constance og St. Eu-

eharius, 
Af offentlige Bygninger maa næv-

nes Raadhuset, Musreet og Arsena-

let, der rummer en stor Vaabermarn-

ling og Krigstrofæer, bl. a. en stor 
Kanon, som Franskmændene 1799 

slæbte med sig fra Elirembreitslein. 
Vi var oppe hos Kassereren for 

at Ina vort Tilgodehavende udbetalt. 
Da han hørte nt vi vilde til Paris, 

rystede han pari Hovedet. Alle vil 

til Paris inar, sagde lian, de franske 
Rejsekasser er tømte; De kan ikke 
gøre Regning pari pekuniær Hjælp. 

Her har ugentlig været ca. 100 Til-
rejsende, der alle vilde til Paris. -

Rejs i Tyskland, der er nok at se 

og lære. 
Vi blev unægtelig noget slukørede. 

Saa fortalte jeg ham, at vi var rejst 

fra Danmark — udelukkende for at 

se Paris. 
— Danmark ? — Han kiggede op. 

snærksemt i vore Bøger. Saa kon-

fererede han paa Fransk med en 
Kollega, og Resultatet blev, at han 

vilde afskrive vore Bøger til Nancy, 

vi kunde saa forsøge at komme 
igennem ad den Vej. Det var en 

Omvej, der vilde forsinke os i to 
Dage, men vi var alligevel glade 

over at have Udsigt til at slippe 
igennem, og log en hjertelig Afsked 

med Kassereren, der ønskede god 

Rejse. 
Saa gik vi i Banken og fik vore 

Penge vekslede i Franks, og glade 

og veltilpasse marscherde vi over 

Moselfloden, fra hvilken vi fik et 
sidste Glimt af den gamle maleriske 

Fæstningsby og den frodige Flod-

dal, "der minder os om Rinen, 

Herovre ligger en lille By i Las 
af den stærke Fæstning Diedenhofen. 

— Vejen slyngede sig et Stykke 
gennem skovrigt Terræn, saa passe-

rede vi de tyske Vagtposter og den 

tyske ørn. Vi befandt os nu i den 
neutrale Zone, men del varede ikke 

længe før den franske Trikolore vi-

ste sig. 

En fransk Soldat traadte ud af 

alt Skilderhus, undersøgte vore Pas 

og spurgte om vi havde toldpligtige 
Sager. 

— Kun en Pakke Shagtobak for 
Rejsen. 

— Godt I — Passer 1 

Vi hilste, og lettet om Hjertel gik 
vi med vor uundværlige Tobak ind 

over den franske Grænse. 

Vejen førte forbi en Del Kriger-

grave, der fortalte os, at ogsaa her 

havde Krigen raset. 

Det blev Bygevejr og vi nraatte 

under en stime Regnbyge søge Ly 
i et Hus i den første franske:Lands-
by, vi tral pas. Beboerne var dog 
gæstfri, og vi tik Lejlighed til at 

øve os i franske Talemaader. 

Da det klarede op gik vi videre, 
blev fristede af nogle Kirsebærtræer, 

og medens vi sad oppe i dem og 
delikaterede os, korn der atter en 
Byge, der næppe levnede os en tør 
Trevl pas Kroppen. 

Vor Rejse gennem Frankrig teg-
nede Ikke til at blive et Triumftog. 

Kom vi gennem en Landsby havde 
vi straks den franske Ungdom efter 
os, de efterlignede vor Skridtgang 

og raabla ; Allemand, Allemand, sin, 

mil, sin, eaniii 

De antog os forTyskere( Allemand), 
Stemningen var asbenbart fjendtlig, 
thi el Par Smaaalen svirrede os om 

Ørene. 
Under saadanne Forhold var det 

ikke hyggeligt at overnaile der, vi 
Irreelle videre, og trods det daarlige 

Vejr og de kun heti:tørre Klæder 

matte vi overrotte i en Høstak 
udenfor Byen. 

Næste Dag var vore Klæder tørre, 

Vejret bedre og Humøret livedes 
kendeligt op, da vi naaede en større 

fransk By, Pont de Mousson, der 
ligger ved Floden og har en smuk 

Kirke, der er opført i denne lette, 

gennembrudte gotiske Stil, der sy-

nes at være udpræget fransk. Til-

med var den ane ren og lys i Far-
ven, at man trinene tro at den ny-

lig var opfør!. Del var dog ikke 

Tilfaldet, men her var ingen rygende 

Fabriksskorstene og næsten alle Huse 
var hvidkalkede, de fornemste ma-

lede 1 lysegran Farver ; ruet] Bygge-

manden var enslormig, knstelaglig, 
og de lukkede Vindusstrodder gav 

Byen el trist ubeboet Udseende. -

Man ser ikke mange Folk pas Ga-

derne, men bag Husene er store 
lukkede Haver, og der opholder Fa-
milien sig for det meste. 

Vi var inde 1 en Grestgivergaard 

og drak Morgenkaffe (35 Sous), og 

gjorde Indkøb III Frokosten, som 
vi spiste nede ved Floden. 

Vejen følger stadig Moselfloden, 

paa Skumningerne er Vinplantager 
og langs Floden staar maleriske Træ-

grupper og gamle slanke Popler. 

Det vor Søndag, saa vi maalle For-
cere vore Skridt, for at nen Nancy 

inden Middag, Del lykkedes, og i 

sidste øjeblik traf vi Kassereren, 
der skulde stemple vor Bog og ud-

betale os vore Kilometerpenge. 

Da han hørte vi var Danske og 
kunde lidt fransk, var han Elskvær-

digheden selv. Vi maatle bestemt 
følge med ham hjem Ira Kontoret, 
Paa Vejen talte lian ustandselig, 
viste os flere af Byens Seværdighe-

der og viste os frem som Seværdig-

heder for alle de Venner og Be-

kendte, vi mødte, idet han fortalte 

dem, at vi var genet (au pied) fra 

Danmark, for at se Verdensudstillin-

gen i Paris. 

Da vi nærmede os den Villa, ban 

boede i et Stykke udenfor Byen, 

var vi bleven et helt lille Selskab, 

og samtidig opdagede vi, at han 

havde en Vinstue. Vi havde været 

en Slags levende Reklame for ham 

og nu skulde vi belønnes med en 

halv Flaske Vin. 

. Alle Gæsterne vilde traktere paa 

os, og Vinen i Forbindelse med del 

varme Vejr gjorde os hurtig døsige 
og utilpasse, Vi havde ikke spist 

Middagsmad, magiske var del der-
for. 

Inden vi fik Lov til at gaa maatte 
vi se og beundre hans Vinhave. -

Der var ogsaa Frugttræer, Kirsebær 
og Jordbær. Vi skulde smage paa 

det altrammen, og lian fortalte os, 
hvad del hed : det var ham en stor 

Skuffelse, at vi kendte de fleste 

Frugter og at de ogsaa fandtes i 

Danmark. Han mente, at oppe hos 
os var der kun Sne og Is. og at 

Isbjørnene løb løse i Gaderne! 

»ansfi "stesen. 
Hr. md, polit. Holger Panduro 

har i Politikens Kronik taget Ordet 
for i Sommertiden at sabne for de 
fremmede Turister. 

Pasbestemmelserne er jo særlig 
vanskelige, og en Lettelse af dem 
ville betyde et stort Plus — ogsaa 
for vor Kommune. 

— — — 
Medens de fleste Danske gennem 

egen eller andres Erfaring har et 
rel godt Kendskab til de ude  n-
la nd ske Pasbestemmelser, hersker 

der her I Landet ifølge Sagens Na- 

tur genuringarrende stort Ukendskab 

til de Regler. der gælder for Ud-

lændinges Rejser til og Op- 
hold hel i Danmark. 	Besked 

derom faar man bedst hos Udlæn-

dinge, der med mere eller mindre 
Held har søgt at slippe ind i vort 
Land. Jeg skal i del følgende paa 

Grundlag af, dels hvad der er ble-

ven mig meddelt af Udlændinge, 
dels hvad jeg personligt har erfaret, 

søge at give en Fremstilling al de 
her omhandlede Forhold. Kunne, 

som jeg haaber, min Artikel fra Ju-
stitsministeriets Side fremkalde en 
autoritativ Redegørelse, er dens Hen-

sigt narret, og en sikkert dybtfølt 

Trang i Befolkningen vil blive til- 

fredsstillet. 	Jeg gør pari Forhaand 

opmærksom pas, al hvad der neden-

for er sagt, gælder ikke for vore to 
skandinaviske Nabolande; overfor 

dem har vi nu i det væsentlige den 

samme Ordning som tør Krigen : 

der forlanges for al matte rejse 

herind Ira Sverrig eller Norge prak-
tisk talt kun et Identitetsbevis, et 

Politipas — og pas samme Mande 

er Danske, der ønsker at besøge 
de to Lande, stillet. 

I Krigens første Tid, saa vidt jeg 

erindrer i et Aarstid eller lo, beva-
redes her i Landet den gamle Til-

stand ; der var ingen Pastvang, der 
var frit Kørind her i Lander. Føl-

gen blev som bekendt, at vi over-
svømmedes a !Udlændinge, deriblandt 

adskillige tvivlsomme Eksistenser, 
som søgte Ly her i Landet mod 

Krigens Storme. Resultatet blev 
som bekendt, at der Indlortes Pas-
tvang, som efterhaanden skærpedes 
mere og mere. 

De fleste havde vel ventet, at naar 

Krigen vor forbi, ville den gamle 
Tilstand ret hurtigt vende tilbuge . 

men de urolige Forhold rundt om 
kring i Evropa, særlig I Tyskland, 
medførte, at der malte hengan en 
rum Tid, inden det kunde ske. 

Nu er der imidlertid forløbet om-

trent halvtredje Anr, siden Vaaben-
tilstanden al Il. November 1918, og 

Forholdene har i den Grad foran-
dret sig til det bedre, at Tidspunk-

tet nu maa være inde til paa det 

omhandlede Oniraade at vende til-

bage til Forholdene tør Krigen -

I hvert Fald at indføre en lignende 

Ordning som den, der gælder mel-
lem de tre skandinaviske Lande. — 

Men endnu er dette simre langt fra 

at være Tilfældet, Pastvangen er ved-

blivende saa streng som nogen Siede; 
det er snart sagt ligesna vanskeligt 

for en Udlænding at slippe over 

Grænsen ind I Danmark, som del 

er for en Kamel at komme igennem 

el Naaleøje ! Delle gælden navnlig 

de pæne, fredsommelige, lovlydige 

Udlændinge ; forbryderske og an-

dre besværlige Individer synes, som 

adskillige Eksempler viser, at have 

lettere ved at slippe gennem Naale-

øjet — enten uden Pas eller paa 

falsk do.! 

Jeg skal med nogle Eksempler 

illustrere, hvad der her er sagt. De 

Udlændinge, der søger ind i vort 

— før saa gæstfrie, nu desværre 

saa ugæstfrie — Land, kan deles i 

tre Hovedkategorier: Forretnings-

mænd, Folk, der neger fast Beskæf-

tigelse her i Landet, og endelig Tu-
rister i delte Ords videste Forstand. 

Jeg skol i del følgende omtale disse 
tre Kate,i,orier hver for sig og — 

saavidt del er lykkedes mig at trænge 
ind i Paslabyrinlen — belyse de 

gældende Pasregler med nogle Ek-
sempler. 

Med Hensyn 111 dem, der har kun-
net godtgøre, at I hvert Fald nogen-

lunde vigtige Forrelningsinteresaer 

eller andre !vingede Grunde gjorde 
det ønskeligt for dem at komme 
herind, kan man sige, al det som 
Regel tiar været temmelig let al op-
nag Indrejsetilladelse, med andre 
Ord Pasvisum I de danske Konsu-
later i Udlandet. Det maa dog til- 

løias, at gerioeurgaaerele  er CMI.d.  
dels Varighed tegneoser til det AL 

lernailsendigste Tidsrum; undertiden 
har delle været saa knapt formalt, 

at den Paagreldende ikke har kun-
net blive færdig med sine Fonet• 

niriger, og I saa Fald er det ikke 

saa sjældent bændel, al Pasavtorite-
terne her i Landet har nægtet at 
forlænge Opholdstilladelsen. 

Det mest haarrejsende Tilfælde 

af denne Art indtraf saa sent Eire, 

saa vidt jeg husker, en Gang i det 

tidlige Foraar — det er uden Mod-

sigelse bleven offentligt omtalt til. 
a. i Politiker?, saa Meddelsen man 
jo være rigtig. En wiensk Operette-

Direktør ønskede at give Gæstespil 

her i København 	paa Casino - 

og rejste for nt bringe Sagen i Or-

den hertil. Men del lykkedes ham 
kun at ome Tilladelse til tre Da- 

ges Ophold her i Landet. 	Deraf 

medgik den første og tredje Dag til 

at rejse herop fra Warnemiinde, ng 

Manden havde ansat' kun an Dag 

til at træffe sine Dispositioner. Delte 

var selvfølgelig umuligt, og Iran 

søgte dn forlænget Opholdstilladelse. 

Resultatet blev, saa utroligt det ly-

der, et rent og skært Afslag ! (Gæs-

tespillel kom som bekendt alligevel 
senere i Stand). Et andet Tilfælde 

omtaltes i Politiken for den 21. Maj 

— Jeg skal senere komme tilbage 
dertil. 	I Modsætning dertil stien 
den Imødekommenhed, der f. Eks 
af de tyske Paanvtoriteter i ilet mind-

ste i de sidste Par Aar er bleven 

vist overfor Danske, som I Forret-

ningsøjemed ønskede Rejselilladelse 
til TyakInnd eller, hvis Tiden ikke 

slog til, forlænget Opholdstilladelse. 
Jeg har selv gjort Erfaringer i denne 
Rehling. 

Forts. 

Casinoe Primadonna 
Astrid  Ne re a nn, der tor Ti-
den opholder sig paa Hotel .Sand-
knas", vil paa Tirsdag give en Kon-

cert paa Christensens Teatersal og 

synge nogle af Sangene fra Succes-
en i Vinter : Orkes i Underverde-

denen. Den berømte Professor Max 
Reinhardt, der satte Stykket i Scene, 

har tilbudt hende ell stor Stilling i 
Berlin, hvis hun vil, men foreløbig 

er hun bunden hl Casino i to Aar. 

Endvidere synger Fruen Sange fra 
„Cornevilles Klokker" og „Geisha.. 

Overalt paa Fruens Tourne Born-
holm rundt har der været fuldt Hus. 

Komponisten llol g e r Pr e h n, 
der til September skal lede Orkes-

teret under Operaens Gæstespil i 
Rømme, er nylig hjemkommen fra 

Wien, hvor lian har dirigeret sin 

egen Symfoni .Hammershus" og 
skal derned igen til Efteraaret, da 

et fordelagtigt Engagement venter 

ham. Ved Koncerten i Allinge spil-

ler han 3 Stykker af Back for Vio-

loncel og en Gavotte af Emil Ro-

bert Hansen. 

1114111~11111111~1~ • • 

Allinge 
Søndag d. 10. Juli Kl. 8 

paabegyncles en stor fransk Serie 

3 Dele 

Morol, „Kædeos's Mosler. 
1. Del „hasden" handler om 

Paris mest berygtede Apachehande. 
En al Nutidens mest spændende 

Film. 

flosniandsloroning 
foretager en Udflugt til Rutsker 

Tarering den 19. Juli, hvortil Med• 
lemmerne indbydes. 

Flere Oplystringer fans hos 
Bestyrelsen. 

Skuespillerinde 
Astrid Netimanit 

og 

Komponisten 
Holger 

KONCERT 
Tindag dan 12. Juli Hi. n 

l'brixtensens 
Billetter a 3 Kr. orer hele Silen 

!aes i Boghandelen saml ved Ind• 
gangen. 

Eller Koncerten nm,tivonil kun 
Koncerthesogende bar Adgang. 

Halkiiirgol og Ton 
i god og tør Tilstand leveres ha 
Spellingemosen. 

Bestillinger modtages gerne, 

Hamlen. 
Tlf: søndre 85. 

Al Slags Frugt 
købes Id Dagspris, 

Gartner Jensen. 
Tlf. Allinge 41. 

}ordbil-dæk 
og Slanger 

haves paa Lager i alle Størrelser 
hos 

xi C. yuncfi, 

Brugt Barnevogn 
ønskes til Købs. 

Peter Larsen 
ved Vang. 

Næstles Boriiemel 
i Danser, anbefaler 

J. B. Larsen 

3firsefisprungs 
Cigarer 

saavelsom andre I. Klasses danske 
Fabrikers Cigarer er altid paa Lager 
til billigste Priser. 

Prima Cigaretter af de bedste 
danske og udenlandske Mærker. 

Shagtobak, Mkraatobak og 
Snus. 

— De bedste Shagpiber føres 

altid. 

a £C1,44e14. 

Telefon Allinge 12. 

Olsker 
socialdemokratiske Forening 

Sommermøde 
afholdes Søndag den 10de ds. i 
„Dalegaard•s nordre Skov. 

Kl. 4 Taler af Folketingsmand 
Rasmussen og Redaktør N. C. 
Nielsen. 

I Tilfælde af ugunstigt Vejr hol-

des Foredragene i Forsamlingshu-
set. Alle, saavel Medlemmer som 
Ikke-Medlemmer, er velkomne. 

En gl. Bouffet 
og et Skab al Egetræ, rigt udstyre! 
med ualmindelig smukt l'illedskre-
rerarbejde, er billig til Salg ved 
Henvendelse til 

Snedker Oluf Hansen. 
Allinge. 

Nyheder 
tærnede og stribede 

ZephyrKioler. 
Hvide og kulørte 

Russesbluser. 
Killurie Silke-Kakkel' 33,01 

Uldne do. 30 Kr. 

Magasin do Nord. Ning 
ved Victor Planck. 

Pia 



og 

5copal-Yap 
anbefales til laveste Priser 

Norillafidels hodelsiffis, 
Ily 4 Personers ;il 
saml 1- og 2-spænder Charabanc 
udlejes billigt hos 

V. Sørensen, Borre. 
Telefon Sandvig 32. 

['oliers hotel 
(Bondestuen) 

Huer Aften 

Honeeri og Optrenden af 

Harmonil<akongen 

Ado I h Nathan. 

Bagefter en Suingom. 

Fartplan for Motor- 
og Turistband „Stanley". 

9 	1 fra Sandvig 	i 11" 550 
955 1 55 - Allinge 	fra 11 	505 
945 145 - Sandicans 	- 10" 445 

1010 	- Staminershable 1015 4 15 
23° i Helligdulurlreii 	4 

Hotel „Allinge". 
Koncert hvor Afton 

og Søndag Eftm. fra Kl. 4. 
I. Klasses Musik, 

Math. Jacobsen. 

hrtlindols 
Prisen for Prima 

Store Indkøb 

Plillla 

Kurvekufferter 
billrgl 

Den bedste 

.7ag tjære 
sælges billigt i 

Arder [Tagpap 
Nr. 0 0 er nedsat 

til billigste Priser. 	
med 2 Kr. pr. Rulle a 15 ❑ Alen. 

Amerikansk 

9ittionegotoniat&vonttforvetitinq Xsfalt-Fagpap 

som sælges særlig billigt!! 
Superior hollandsk Kartoffelmel — bedste Sort 

a 25 øre 1:2 kg 
Dobbeltsigtet Sagomel, bedste Sort 

a 25 øie pr Halvkilo. 

Hvidt, skarpt Rismel — bedste Sort 
a 33 Øre pr. Kg 

Extrafine, polerede Japan-Riis a 45 øre 1/2 kg. 
Smaa Klare Japan-Riis a 32 Øre do. 

Fra 6te juni. gælder nye nedsatte Priser-paa 

Sparror og Bjælker, 
34" og 1" Udskudsbrædder. 

Prisen er 15 og 20 pCt. lavere, saa nu kan der handles 
billigt i 	

Nordlandets Handelsbus. 

Et lille Parti 

gode Afharpningskul 
sælges i disse Dage fol 2 Kr. 50 Ore pr. Hektoliter til straks Leve-
ring mod kontant Betaling. 

91orittnbet .,-";)11tibc151ps. 

Grove danske Hvedeklid 
sælges for 10 Kr. pr. Sæk = 40 kg 

Grove danske Rugklid 
sælges for 11-20 Kr. pr. Sæk -- 40 kg 

Tørret stor Majs sælges for 27 Kr. pr. Td. = 100 kg 

Ny Sendinger af Foderblanding, Soyaskraa 
Texaskager, Kokuskager, 

Hørfrøkager, valset Blandsæd. 

Nordlandets Handelshus. 
Sficereriet 

Vi beder om Bestillinger tiI Levering i August Maaned af 
18 pCt. Superfosfat, 

og 35 pCt. Kaligødning samt fineste engelske 

Dampkul til Tærskningen. 

Vi sælger til laveste Priser paa Leveringsdagen. 

Nordlandets Handelshus. 

Prima Svineshraa 
af halv 2-radet Byg og halv Majs. 

Ren Majsskraa, Knækmajs, valset Blandsæd, frisk stor Majs, 
Byg, Blandsæd, grove Rugklid sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

og 917askinSliedlieriet 
anbefales, 

Xlemensker. 
Telefon n. 13. 

åttitning 
anbefales 

Prima stødt Melis 
Prima hel Melis i Toppe 
Prima lys dansk Demerara 
Pilma Vanille i store Slænger 
Syltepulver i Breve. 
Prina Krydderier, hele og stødte 
Heldelberg Sylteedd ilte 
Pergamentpapir I Ruller. 

S. Larsen, MIlinge. 

Alle Slags 

Værktøj 
og Redskaber anbefales. 

Glas, Porcelffin og hele Køkkenudstyr 

Nordlandets Handelsbus. 
Alle Reservedele til 

Deerings høstmaskiner. 
Dele til andre Mærker og Høstmaskiner skaffes hurtigt. 

Støbestaals-Spidser og Skær til Oliver-Plove. 
Rivetænder til Deerings River og svenske River er paa Lager. 

Nordlandets Handelshus. 

Carl Jacobsen, 
Allinge. 

Horas, Kyllinger 
og unge Duer Købes til Dagspris 

Carl Jacobsen, Allinge. 

Overretssagfører 

2ojesen Xofoed, Rønne 
St, 71ortonneade 17. 

Inkassation, llokumentskrivning m. m, 

Træffes 1 Hasle Onsdag Forind, 

Alle Slags 

Frugt købes 
til Iia~tl,ri; 

Plojede 	hovlode prima 

Granbrædder Nr.1, 
knastfri, hvide, tørre og reelle i alle Mander,. særlig passende 
til (rinke, Lofter og Bræddevægge, haves i alle Længder. saa 
Spild kan undgaas. - Spørg om Prisliste og Salgsviikaar 

Nordlandets Handelshus. 

Cement-Vandtrug, Staldbøre. 
Enekurve, Svinekrybber, Mulferor 

sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

XeJtleer, .Xof orke, 
Le6omme, 3festriver, Strygespaaner, Staal-

Skovle, Spader, 9ravegre6e, 
haade gode og billige Varer sælges i 

Nordlandets Handelshus. 
11~1111111~1~1~1~11111•01 

Messens Sne-21dsalg 
anbefaler 

Prima dobbeltbredt Bomuldsleerred 3.00 pr. Mtr, 
Prima dobbeltbredt Dynebetræk 3.00 pr. Mtr. 
70 cm br. Bomuldeleerred til Linned 1.00 pr. Mtr, 
2,00 Yds Brooks Sygarn 85 øre pr. Rulle. 
Sort og graat Uldgarn halvt kg 7,00, 

Chr, Olsen — Messen — 
Telefon D:Tr, 300, 

1~81~1~•~9~.~~"Famielare 

5orretningerne i Mlinge 
lukkes indtil videre: Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag 

KI, 6. 
Fredag Kl. 7. 	Lørdag Kl. 9. 

Sandlians Strandpavillon. 
Xoncert flyer eftermiddag og Xffen. 
	 Iste Klasses Restaurant. — 

W‘G!kiSfiv ‘41‘‘G.,),‘"Sik 
Arfift 	NOR1) 
udsælger til meget nedsatte Priser: 

Vejle Buruelcjoier, alle Størrelser, Ira 2-7 Kr. 

Hvide Vasitesilke-Bluser 	Ira 12 Kr. 
do. 	Voile 	do. 	 3 J 4-5 Kr. 

Sorte Lastings 	do. 	 fra 5 Kr. 
do. 	Voile 	do. 	fra 4 Kr. 

Kulørte Flonels 	do. 	4-6-7 Kr. 
Sirts Bluser, blaa med hvide Prikker 4,90 Kr. 
Nederdele. kulørte 	 fra 7 Kr. 

do. 	Serges og Cheviot, sorte og marine fra 8,50. 
Et Parti Soutmerhatte, hvide og kulørte 150-200 Øre. 
Bødebitter 75-150 Øre. 

Magasin du Nord, Allinge, 

ved Victor Planck. 
/•■/"■"/"N"/"•""" 



Ima Foderstoffer 
Billigste Dagspriser, 

Minut gotoilial,  og 13roWtforretniun. 

Bon- og Helligdage. 
fgainne—Pland•li 

1231 Nyker ri
m 2d5 

8ti 
Fra Rønne 

	

Klemensker 828 	ns 

	

84.1 	15 

	

831 	26 

	

8.57 	.12 

	

907 	42 

	

915 	50 

Rø 
- humledal 

Tein 
Allinge 

• Sandvig 

730 
746 

811 
827 
817 
837 
8Z 

CLO ET TA 
ALBA 

S ise -Cho o oder 

910 
917 
■.424‘, 

930 
947 
9311 

101 
1030 

Alle Mennesker, 
som har set, hvorledes 

Bornholms Niti margarine 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette hojflne Produkt til sine Ms,al-
tider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Vi har det stærkeste Arbejdstøj! 
Bina lIoniuldrshenklærler 
Ekstra svære 	do. 
°serails i store Numre 

uneruu der 

Kr. 11,00 
Kr. 13,00 
Kr. 12,00 
Kr. 7,50 

Hvide Jokker og Benklæder haves altid pas Lager i alle Start. 

9torblimbet iaiDcI54ii. 

4 	.1-Jernenes Su6rifi. 

Fineste dansk Fabrikat 
i fik Kg Pakker. 

Et lille Parti 

Silke Regnfrakker 
for Damer er hjemkommen og sælges saa længe La-
ger haves for 35,00 Kroner 

Nordlandets Handelshus. 

Vore 
Bomuldsvarer er de billigste!  

Ifionsuldalterred 70 cm bredt 100 Øre pr, m 
do. 	 80 cm bredl 140 Øre - 
do. 	 80 cm kipret 175 — - 

God hvid ShertIng 	 100 Øre 
Dowlas og Medium 	 125 Øre 

Bomuldstøj i forskellige Mønstre 100 øre 
do. 	 80 cm bredt 	175 Øre 

Nordlandets Handelshus. 

Prima 

standard Xedbindegarn 
hi billigste Dagspris anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Gødning. Gødning. 
Bestilling modtages gerne hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Til Nedsaltning af Kød og Sild anbefales 

Groft spansk Salt og groft Køkkensalt 
Tysk Stensalt til Hø og Grøntfoder, 

Billige Priser i 

910Mrtsikle0 k)a0e100. 

WAsX1)5AwVkwtkP3: 

9rima Aolonialvarer 
bedst og 6illigst tios 

',Jltflitge 

Aofoni(11- ås e 'røtififrorreiliiiicl. 

1.#  SW94*  ¥P44t~i{ 

.971m. 

Det er sikkert en al dine bedste 

Fornøjelser at se Filmsbilleder, og 

du kunde vel sagtens have Lyst til 

al vide lidt Besked om, hvorledes 
disse Billeder laves. Maaske kan 

du engang fas Lejlighed til at se el 
af de store Glashuse inde i Hoved-

staden, hvori disse Billeder bliver 
til 

øverst ser du Atelierets Tagkon-

struktion. I Midten er Iremstillet en 

Facade nl cl Hus, hvor Dramaets 
Personer kommer rid al Døren tor 
at gas Ind I en Bil. Til højre slam 

Manden med den stærke Lyskaster 
og belyser de agerende, saa Foto-

grafen kan Inge dem. Oppe pas 
Balkonen stnar Instruktøren og ran-

ber til Skuespillerne, hvad de skal 
foretage sig, efterhaanden som Styk. 

kels Handling skrider frem. 

Som du ved bestnar en Film af 

Tusinder af smaa Billeder, som sid-

der pas en lang, undertiden kilo‘ 

meler lang Celluidslriminel. At Item-

kalde saadrume Strimler kræver sær-

lige Apparater, og her ser du, hvor-

ledes Filmen til Slut vindes pan en 

Tromle for al tørres. Del er noget 

andel end enar du selv slim og 

fremkalder en af dine smart Amatør-

plader — og dog kan ogsaa du lave 

levende Billeder. Se en Gang: 

Delle er 6 smna Øjebliksbilleder 

af en lille Pige, som ganr over en 
Plæne. Hvert enkelt Billede viser 

et lille Fremskridt. Lover du en 
sandart Serie Billeder, og del kan 
jo meget godl udføres i et ganske 

lille Format, kan de indkiæbes I et 

Hefte. Og blader man del hurtigt 
igennem pan den Mande, at man 

lader Bladene smulte hurtigt etler 
hinanden under venstre Haa‘nds 
Tommelfinger, sen vil du se den 
lille Pige spadsere nole sne nydeligt 
over Plænen, 

Siderne i  Hæftet skal være noget 

større end Billedet, for at delte kan 

ses helt, og naturligvis mas  fnd-

klæbningen foretages med Omhu 

og ikke snart oppe snart nede pari 

Siden. Efter samme Princip kan 

du, hvis du har Anlæg derfor, lave 

en Tegnefilm. 
— — — 

Alt delle er nu ikke saa lige til, 

men her skal du se el Puslespil, 

SOM du bogstavelig kan Isse af, 

hvad du har I Lommen. Al et Stykke 
stærkt Papir eller tyndt Karton laver 
du en Lap med to Riller og el Hul, 

snittedes som du ser pan nedenslaa-

ende Tegning. 

En Snor igennem Hullet og Ril-

lerne og en Knap i hver Ende af 

Snoren fuldender Spillet. Hvorle-

des nu Ina den Snor ud uden al 
rive noget itu ? Ja, dermed vil dine 

Kammerater forgæves bryde Hove-
det, men du kan se Løsningen pan 
Tegningens nederste Halvdel. Du 

ser, hvorledes deri smalle Stribe er 
bukket sammen og ført gennem 

Hullet nedenunder, og saa er det 

en let Sag at tage Snor og Knap-
per ud eller sætte dem ind igen, 

Onkel Peter. 

Fikserbillede. 

itonne-Allinge . 1  r nbn rlæq 

Køreplan. 

Søgnedage 
konesei—MaieldrIg 

Fra Remfis 	71.' 	12N1  
- Nyker 	731 110 
- 	1 K ....erneet," 	74J 	12e 
- Ro 	73e 1 46  
• Humledal 8110 154  
- Tein 	si2 204 
• Allinge 	8.22 217 
- Sandvig 	ax 225 

N..e,t,„It.„.. 
Fra Sandvig 	9-%0 5.4o 
- Allinge 	9 41  54rt 
• Tein 	946 6m 

Rø 	 950 6M 
Humledel lo.,2 6T 
Klemensker 1018  6.17 
Nyker 	1030 65i 
Rønne 	1030 71ri _. 

Mænds. Ig—Renwe 
Fra Sandvig 	03n 533 
• Allinge 	(.417 	602 
- Tein 	 946 611  
- Rø 	 930 611  
• I lumledar 	1001 	fin 
• Klemensker 	1017.= 6Z 
- Nyker 	1027 632 
- Rønne 	1045 771 ._ 

• • 

j
øger Ise en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-

ler De en Svend øller Ler-
ling en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c. 1700 Hjem og las's a f saa godt 
SOM hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds.' 
stillende Resultat. 

41101111■111~» 
Ordet er frit ! 

Vi ger vore mange Læsere i By og 
pas Land opmærksom paa, at enhver kan 
laa optaget Artikler og Indlæg om Emner 
al almen Interesse i ,Nord-Bornholms 
Ugeblad-. 

Betingelsen ar kun, at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt at Indsendere— til 
Underretning for Redaktionen — opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Dette galder bude Byen og Landet, 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den strengeste Diskre-
tion med Hensyn tit sine Kilder. 
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