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„Nord-Bornholms Ugeblad"
'denar hver Fredag, kan bestilles paa rile
Postkontorer samt paa Riadets Kontor og
koster I Kr. halraarlig.

elito6erskov,
I den sorte, stjerneløse Nat
der de Toner, som i Dagen skælved,
Vinden risler dybt i Somrens Krat.
Tunge Skyer driver under Hvælvet.
Og mit Sind, der blaaned som en Sky
suger nu af Nattens sorte Kilde,
gløder ind i Mulmets Bug paany
som et Foster, skælvende og lille.
Bruset er omkring mig. Jeg maa dø.
Dødens Violiner er alt strøgne.
Dø — som Somrens Blonistervæld
maa dø,
visne skaanselsies1 med
brustne Øjne.
Vinterskoven rykker mig saa nær ;
Grene, sortforbrændt af Høstens Lue.
Og jeg mindes, hvor de mørke Træer
sang som Strænge
under Vindens Bue.
Klart jeg øjner nu, hvor Vejen gear
gennem Skovens øde Labyrinter.
Jeg skal vandre mod den nye Vaar
gennem Ørkenstaækninger af Vintre.
Somres, ak den Sommer
jeg har kendt,
ser jeg visne, hvor den Vintren møder
— ser to sorte Øjne, som forbrændt
lyser fjælen bag Asken
som to Gløder,
Ser — og segner hen i Død og Drøm
her, lior Høstens onde Vinde hvine
— kvæles alter af den gamle Drøm
om to Hænder, der har sluppet mine.
Fjernere jeg ser den gyldne Glød
evigt, evigt uden Skaausel smile,
før den slukker mig, den sorte Død.
Her — kun her er Glemsel tæl mig hvile.
Christian Stub-Jørgensen.

Kartoffelsygdomme.
—0 —
Tiden for Kartoflernes Optagning
er kommet. En Del Steder er Optagningen trods den sene Høst godt
i Gang, og der er allerede leveret
en Del lit Karloffelmelfabrikkerne.
Saa godt som alle ikke sprøjtede
Kartoffelmarker var gaaet fra Grøde
allerede omkring den 4.-6. September. Skimodangrebet tog rigtig
Fart de sidste Dage I August, og
i de !teste Marker faldt Toppen i
Løbet af 2-3 Dage. Saadanne Kartoftelafgrøder har sikkert været tjenlig ti! Optagning I snart 14 Dage,
og det vilde have været en Fordel,
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om de forlretigst kunde have været skaffe sunde Kartofler Ira Sandjord. Morbær- og Kirsebærtræet, og Fruglaget op, idet der med den sidste
En manden Ombytning kan vel ik- I ten er næsten overmoden, thi Vejen
Tids voldsomme Regnskyl er ført ke foretages uden Udgift, men det er slibrig og sort af de mange ned.
uhyre Mængder Ski ni ni el sporer ned spiller en stor Rolle at have gode faldne og nedlrnadte Ilter. Jeg spitil Knoldene, sne disses Velsmag og velsmagende Spisekartofler og ser en Mængde Frugt, mere end
sikkert er nedsat meget stærkt. Imid- sunde Læggekartofler.
jeg har godt af.
lertid har Vejret, Høsten og VinterPasserer Rovereto uden al kunne
Wm. Chr.
stedsaaningen lagt saa betydelige
finde noget passende Herberg, og
Hindringer I Vejen, at det næppe
drev langsomt videre i den stille
har været muligt al fremme KartofSommeraften. Pas en Gang Irak
fel opta gn ingen.
det op til Uvejr og begyndte at regne
Skønt Sprøjtningen at Kartoflerne
Jeg søgte ind i en Trattorin og bede fleste Steder er gennemført forstilte et Glas Vin i Ilaab om ogsaa
holdsvis tidligt, og til Trods for at
at kunne sove der om Natten. VærSems forheller om sine
Vejret har været saa uheldigt 1101I1
ten havde dog ingen Plads, men en
Dagbogsoptegnelser og Minder.
al Gæsterne inviterede mig med sig
vel muligt, har Virkningen dog væ(Kun tor Nordbornholms UgehInd)
Hjem. Pan Vejen korn vi I Snak:
ret fuldt tilfredsstillende. De sprøj— ø—
selv kunde hen ikke tale Tysk, men
tede Marker har gennemgaaende
startet grønne 3-4 Uger længere
Gennem den maleriske Alpedal, han havde en Søn, der lærte Tysk
end ikke sprøjtede og er først „lal- hvor de røde Porphyr- og ejedom- i Skolen, og hvem han omtalte med
det" de sidste Dage. Merudbyttet meligt formede Dolomitklipper titter megen Stolthed. Da vi nnaede Irans
af Sprøjtning vil blive stort i Anr. frem mellem Løvet, hvor trøje, stejle Hjem, hentede han en kold HønseSprøjtningen forøger som bekendt Bjergtinder snævrer Dalen ind og steg og rettede Aftensmad for mig,
tillige Tørstofindholdet med ca. 2 truer med at kvæle al Vegetation, og skønt jeg havde splet. lit Aften,
pCt.
hvor Floden snart bruser skummen- maatte jeg i den sene Nattetime
Ved Optagningen har det vist sig de vild mellem nedstyrtede Klippe- gøre ham Selskab, for ikke at støde
betydelige Angreb al Kartoffelskim- stykker, snart gilder lydløst mellem an mod italiensk Gæstfrihed. Jeg
mel paa Knoldene. Skimmelen viser trøje Sivskove, neer jeg henad Af- sov ogsaa til langt op ad Formidsig 1 denne Tid som uregelmeesalge ten Bozen, Tirols vigtigste Handels- dagen, og det var næsten Middag
brunfarvede Partier paa Knoldenes stad, klemt inde mellem Bjergene, inden jeg kunde forlade det gæstOverflade, disse vil senere skrumpe hvor Eisch og Eisack forener sig. frie Hjem.
Her er italiensk Klima og italiensk
Uden videre Eventyr overskred
ind til indfaldne bløde Pletter og i
Snit paa Knolden Ses Skimmelen Sprog, og I Hovedgaden er der jeg Grænsen og fik i Ale mine østsom brun til sortfarvede Striber, der Buegange langs Fortovet, saa Fod- rigske Penge vekslede. Bjergene
bliver lavere, Fæstninger og Forter
strækker sig langs Overfladen knapt gængerne kan faa lidt Skygge.
Bozen har en smuk gotisk Kirke, dominerer Højderne, hvor Dalen
1 cm. ind i Knolden. Ved Kogning
udvikler de angrebne Kartofler en hvis kunstnerisk gennembrudteTaarn snævrer sig ind. Her er meget at
er vidunderligt. Ogsaa her er rejst se, men jeg haster fremad I forceret
ram ubehagelig Lugt.
Paa lave og vande Arealer viser et Mindesmærke for Walther v. der Tempo, trods Træthed og overenKartoflerne sig I Aar i stor Udstræk- Vogelweide og et Musreum for Ti- strtengte Fødder, ned mod Italiens
frugtbare %haver, ned mod Verona.
ning at være angrebet af Knolbak- rols Folkeejendommeligheder.
Overnattede i Bindergasse og var Badede mine emme Fødder i Floterioae eller Knoldforraadnelse; I
enkelte Tilfælde er Indtil 10 pCt al eidllgt oppe næste Morgen. Dalen dens iskolde Vand, fik KrampetrækKnoldene angrebet og samtidig er er nu bredere og rnan laer [Tiere ninger og Feber. Overnattede i en
indtil l/e af Knoldene angrebet al Oversigt over de høje, snedækkede Traitoria i Volargnie, kunde ikke
Bjerge ; men Landevejen er god og sove for Væggetøj, tog libidst et
Skimmel.
Knoldforraadnelse hos Kartofler jeg naaede tidligt Neumarld og gik Tæppe og lavede mig et Leje oven
viser sig i Begyndelsen som ufar- videre til Selurn, hvor jeg tik Væ- paa et stort, rundt Bord i Spisestuen.
vede eller svagt brunfarvede bløde relse for Natten og sov godt og bil- Her fandt Pigen mig næste Morgen
og gav et Hvin fra sig. Skyndsomt
Pletter paa Knoldens Overflade; i ligt.
Den 3. Juli naaede jeg Trient — milene jeg med Tæppet retirere tilmel Jord under gunstige Temperabage til Soveværelset -, — men jeg
turforhold breder Forraadnelsen sig TrentO pas italiensk — og Byen har
stærkt og de angrebne Knolde dan- ogsaa fuldstændig italiensk Tilsnit havde Feber og Tørst næsten hele
ner snart en blød, ufarvet, svagt og Befolkning; selv Kassereren, der Dagen.
Hen pas Eftermiddagen ruter jeg
syrlig stinkende Masse. Kartofler er ordner min Bog for Grænsen, kan
kun enkelte tyske Gloser. Det er Verona og gear over den gamle
som bekendt meget ømtaalelige
vaad, fast og leret Jord. En længe- ligefrem befriende atter at komme Ponte Pierre ind I den berømte By.
re llen:Iggen under sandanne For- ud al den snævre Dals knugende Den gamle gitre Fæstning lyser i
hold, kan bringe en stor Del af Af- Favntag, faa lidt Luft og Overblik Eftermiddagssol, der pludselig svinInden den næste Indsnævring, og der, En mørk Sky ruller frem fra
grøden i Forraadnelse.
Let Sandjord holder sig altid me- Trient ligger herligt op ad den skatr- Bjergene. Et Øjeblik etter knitrer
Lyn og Tordenskrald rasler. Hagl,
nende Bjergside med karakteristiske
re tør, hvilket sikkert er en al de
vigtigste Aarsager til, at man der romerske Borgruiner og gamle Fæst- saa store som Dueæg, braser ned
altid avler mere holdbare og bedre ilinger ragende højt op over hvide over Bliklagene, el øredøvende SpekHuse. Blandt Byens orange Kirker takkel. En halv Time efter skinnede
Kartofler.
Hvor der ved Optagningen viser maa nævnes den treskibede roman- Solen atter, men jeg havde oplevet
sig at være svagere Angreb af ske Søjlebasilika, Domkirken, Maria at se Veronas Gader dækket al Hagl
Skimmel og Knoldforraadnelse, bør i Maggiore al redt Marmor og Peters- midt i Sommerens Hjerte.
Faa Minutter efter var Islaget rinKartoflerne sorteres skarpt, tør de i kirken, hvis høje Kuppel bæres af
nedkules, ligesom de bør være fuld- fire Søjler. Endvidere Slottet, Read- dende Vand og Vandel fordampet.
stændig tørre og fri for vedhængen- huset, Juetitspeladset og de gamle Luften var renset, frisk og kølig, og
1 Klostre. Cirka 25,000 Indb., Silke- min Feber og Utlipashed borte. de fugtig Jo,d.
Er der større Angreb af Skimmel spinderier, Frugt og Vinavl. Oppe Eller havde Traltoriens Vin, som
og Knoleforreadnelse, hvilket sær- i Bjergene store Stenbrud (rød Mar- jeg nød, medens Uvejret stod paa,
ligt vil være Tilfældet paa sværere mor). Herfra fører gode Veje over gjort Underværker, Trætheden var
og fugtig Jord, gør man klogest I Bjergene, bl. a. til Gerdasøen, men som blæst bort, og jeg skyndte mig
at tage Kartoflerne op saa snart Lej- den næste Dag bølger jeg Dalen, ud for tit faa set saa mange af Bylighed gives, afhænde dem til Kar- i der atter snrevrer elg ind, men er ens Seværdigheder som muligt.
tollelmelfabrikation og i Stedet an- meget frugtbar. Langs Vejen staar

"a .Fodtur
gennem europa.

lOde Aarg,

Ugespejlet.
rilonrigs.
I Tyskland rr Sarnmenehrtnin-

gen mellem de to Mære Socialistpartier nu enstemmigt vedtaget.
Man panteenker at afskaffe
"'Etes-, Tugthus- og Dødsstraf i
Tyskland.
I Balkan-Sptargnmnalet er der
nu ved at komme Ordning, —
hvis Tyrkerne kan holde sig frit nt
krænke den neutrale Zone altfor
groft.
England stad eg stiler temme- •
lig alene mod Tyrkerne, ikke for
at skabe et nyt Gibraltar, hvad
Frankrig vel har frygtet, men for
at sikre Standernes Frihed og,
med Smyrnas Brand for Ore, forhindre Tyrkerne i f. T. at komme
over til Konstantinopel og fortsætte Krigen blandt det letfrenge.der. San
lige
længe den engelske Flande ligger
i Dardanellerne, kommer der vanskeligt tyrkiske Tropper over,
selv one de skulde forsøge derpas.
Senere er de Allierede nu filevne enige om, pare den Konference,
der skal afholdes, at tillade Tyrkerne at besætte Thrakien til og
med Adrinopel, paa Betingelse af
en af Folkenes; Forbund overværget og ef feetivt hævdet og af Tyrkerne garanteret fri Gennemsejling gennem Dardanellerne.
Spørgsmaalet er nu om Tyrkerne, da deres Kavalleri allerede har
krænket den neutrale Zone, ikke
trænger længere frem her og derved giver England Lejliøhed til at
optræde paa egen Flaand. Paa
den anden Side høres nu om ny
Rejsning af den armsko Hær. for
at forhindre, at Tyrkerne fæstetter Thrakien.
Paa Folkenes Forbunds Møder
er der sket det sensationelle. at
Lord Cecil har forestil:æt, at Forbundet skulde beskæftige siv med
Erstatningsspøresreaalet ret den
interallierede Gæld. Magiske endnu mere mærkeligt er det, at dette
f ra fransk Side har fartet Tilslutning, hvilket tyder pen en Frontforandring i det franske Erstittningssporgsmaal. Der er endda
fra fransk Side udtalt. at en militær Afrustning ikke var mulig
uden part Bagerand af 1. /1 moralsk.

L.1 stor engelsk Flaadeafdeling
bar besøgt Kribenhevn.
Der har fra flere Sider. været
rejst Krav om Statshirelp til de,
mindre Banker, der er i Bekneb*
for ogsaa at si'n'e Sparerne her.
Det maa dog ikke overses, at tier •
at ..
er-en betydelig Forskel pa
Staten litauer en Kapital ud til en
Bank, som kan forrente Le. ruet,
og hvor Pengene nu mart nese& •
for sikrede; og saa paa, at Sivem_
skuldeskyde Penge til de starro
Banker, der ikke kan garantere
Kapitalen og nepp' gen forrente
Lønnet.

InPlututithl. Anbefaling.
En Pige, der Tilsatte forlede niti Venus-te v. Gr, at Urenlighed, bad om os
Anbefaling, idet hun anmodede Fruen
ont at berøre Grunden til al hun mistelet nom muligt. Fruen
de sin Plade.
skrav da: >Anne J. har tjent 06 godt 1
intigere Tid, og forlader kun sin Plade

paa Grund ar vanaakrrek.c

En Andelsvirksomhed.
(Eftertryk Ikke tilladt).
I realeg den 26. Aug. d. A. var tin.
ilertegneile sammen med en snævrere Kreds af Repræsentanter for
landbruget og Pressen indbudt til
at se Fyns Andels-Foderstofforretlines nye Pakhus ved Odense Havn
mell indlagt Foderblendingsfabrik.
!reer Gang Landmændene i Samling bar test e niivilesopgnve fer
et betrygge dereføkonomiske Stil'ing, her Andeles/teens Venner med
Grund glædet sig.
Det var ogsaa en Fornøjelse at
re dette store, smukke og grundmurede Pakhus med sin moderne
sig praktiske Foderblandingsfebrik, som vi fik forevist i Virksomhed.
Ved en efterfølgende lille Festlighed kom da ogsaa denne lyse
Stemning til Udtryk i en Mængde
Taler. En af Talerne betonede
endog under stærkt Bifald sit Ønske one, at den nye Bygning og,
Fabriksvirksomhed meget snart
ineatte vise sig at være for lille.,
Der var kun een Side af Sagen
som ingen fandt Anledning til at'
tele om og marxske var det heller
ikke sne passende af Gæster ved
en festlig Lejlighed.
Jeg kom noget tidlig ind
Odense den Dag, og fik derved
Lejlighed- til, før Forevisningen af,
Andelsbygningen fruidt Sted, nti
bese to konkurrerende private Foretagender af samme Art. De var
ikke son flotte, men linede =aske til Gengæld været billigere.'
De var underkastede samme Kontrol som vor Andelsvirksomhed.
Der er Grund til, at vi Andels-,
folk spørger os selv, hvor langt'
ude vort Maal ligger. Skal vi i!
dette Tilfælde sætte os som Maal
at fan hele Foderstofhandelen
over pan vore egne Hænder, sart
bl. a. et Par konkurrerende Foretagender. som de nævnte, blev,
fortrængt af os? Magter vi det?'
Vilde det senere blive os til Gavn?
Selv om det lyder sart rigtigt og
bestikkende det kendte:
>Har til Maalet -du naaet, sætter straks du et nyte, sen maa vi
ikke glemme, at det gælder om,.
nt vi faer FRIllfetere i 'ilet-rcsf2Jtel-•
Maal; fer vi jager efter et nyt;f
med andre Ord, at vi konsoliderer
os, har betalt Prisen for -let første
Maal og har lagt noget op til det',
næste. En Forretning, som giver
et betydeligt Underskud og samtidig paatager sig store Gældsforpligtelser, har endnu ikke fundet
det Fodfæste, som berettiger til
et nyt Spring fremad.
Jeg tror ikke, det gælder om, at
vi altid inden for Andelsvirksomhederne kan pege paa, at sart og
sart meget nyt Land er indvundet.
Det, som det gælder om, er, at
vi altid er stærke og dygtige nok
til at knægte enhver Form for
uretmæssig Udbytning af Handelsstanden.
Vi skal være vore Konkurrenters Konkurrenter, med andre Ord:
Vi maa være Sats :tiere og sna stærke, at vi forhindrer enhver trustagtig Prisopskruning; men vi maa
ogsna være sea dygtige eg arbejde
sna billigt, at det er os og ikke altid vore Konkurrenter, som sætter
de mindste Priser. Den private
Handel lærer hurtig at følge vore
Priser og indkassere den Fordel,
der er, hvis v, arbejder for dyrt
real vore Priser bliver for store.
Hvis vi havde Magt (som maaelce enkelte Andelsfolk har Agt)
til selv at erobre hele Hande'en
.med Foderstoffer, ras frygter jeg
for, at Feleen vilde blive dyrero
Foderstoffer for Andelshaverne.
Hele vor Administration, vore
Funktionærers Krav om Lønninger,
Komfort og øget Medhjælp, den
Slappelse i Ydelse, som vilde indtræde, naar Konkurrencen var
borte, Forrentning og Arne] tiration af de enorme Kapitaler bundne i Virkeligheden, som Landdene da selv skulde stien inde for,
vilde fere til, at vi panteg oa en
større Forpligtelse.
Et, virkeligt forstagende Andelsfolk vil derfor ikke Ødelægge
det private Initiativ. For sin egen
Skyld vil det lade det leve.
Neer jeg derfor nu med disse
Slutningslinier vil udtale mine gode ønsker for Fyns Andels-Foderstofforretnings nye Bygning og
Fabriksvirksomhed, da vil jeg ikke stile bpjere, end, at jeg vil ønske, at den kan Hove til virkelig
okenorniski Gavn blade for dens
egne Andelshavere salat ogsaa fur

dem, som keber sine Foderstoffer
hos Konkurrenterne.
Jeg haaber, at den mal kunne
fart nok at bestille hele Tiden, mut
den kan forrente sig og amortisere
sin Gæld.
Skartrup Lrinutbrurnk , Repthr.
Cl. (lansen.

Trænende Svar.
D:1 Cortez vendte tilbage fra
Amerika, blev hnn modtaget meget tin:Ledigt af den spanske Konge. En Dag trendte han pludselig
uanmeldt frem for Kongen, der
spargie: 'Hvem er D?
>Jeg er den ef• nier ;varede Cortez, »som har e:vet Eder flere
Provinser, end leders Mejestats
Forfædre har efterladt Eder
Slotte !e

Siamesisk Sprog.
At lære dette Sprog volder Europæere! utallige Vanskeligheder
p, (le. af de inenge tilsyneladende
filltlettenclige ene Ord, I alt Fald
hvad Stnvemarele armeer.
Siger en Siameser f. Eks. >Klud
Klud Klud Klud Klud na
sart betyder de (c: »Kun man ikke
købe Æg her i Ilyenc, »Sælgeren
er dødet. Forskellen mellem disse
tilsyneladende ens Ord kan kun
opfattes ved Udtalen, hvorved Siameseren nied fine Tonevariationer angiver den Betydning, det
enkelte Ord har.

Hofspog.
Kong August den Stærke af
Polen holdt meget af en drøj
Spøg, men til Tider fik han Latteren vendt mod sig selv. Navnlig
brugte han en Professor Taubmann som Skive for sine Spøgefuldheder.
En Gang, da der skulde være
stort Taffel, havde han beordret,
at der ikke maatte lægges nogen
Ske ved Professorens Kuvert. Da
nu Suppen var budt om, og enhver greb efter sin Ske ,udbrød
Kongen højt: »En Hundsvot er
den, der ingen Ske heri<
Professoren-tog nu hurtigt en
stor Brødskorpe, hulede den ud
og satte den paa sin Gaffel, hvorefter han, om end med Møje, fik
sin Suppe spist, under de Tilstedeværendes Latter. Da han var færdig, udbrød han, sus alle kunde
høre det: »En Hundsvot er den,
som ikke spiser sin Ske,‘ han
spiste derpaa Brødskorpen under
fornyet Latter, hvori ogsaa Kongen deltog.
Ved en anden Lejlighed spurgte
den pavelige Gesandt, Clesel, i
Kongens Nærværelse, om Professor Taubmann kunde nævne ham
hvor mange Dødssynder der fandtes. >Nej, Hr. Gesandt,« svarede
Professoren roligt, »det ved jeg
ikke, men kan De sige mig, hvorledes man kan skrive 150 Æsler
med eet Ord«. Da Gesandten nu
maatte tilstaa sin Uvidenhed om
dette Spørgsmaal, tog Professoren et Stykke Kridt og skrev pas.
Gulvet Gesandtens Navn pan følgende Mande: »CLesele (Romertallene for 100 og 50 med Æsel
bagefter).

Høg over Hog.
To amerikanske Farmere fortalte hinanden om den Kunst, at
fede Dyr op, og prøvede at overgas hinanden.
Den ene fortalte: »Jeg har haft
Svin, der var sart magre, at man
niende stille to sammen, for at de
kunde kaste Skygge, og jeg har
dog fanet dem fedet op.e
»Og jeg,‹ svarede den anden,
»maatte hinde Knude pan Halen
af mine Svin, for at de ikke skulde smutte bort mellem Revnerne
i Træet pan Staldvæggen, men
det blev nogle gevaldige smukke
Fedesvin let
Frit efter eteear.
Dommeren: Anklagede, De hor jo Ikke tidligere vimret straffet, hvorledes
v11 Do forklare Deres Iinnullemande?
Anklagede: Det ved jeg ikke Hr.
Dommer. jeg kom, sum og tog.
Nogle Mennesker har lige netop Forstand nok til at besmykke
deres Dumheder.

•

Pas Søndag fremvises I Biovals n cii Filmatisering af August
Seineltierg: ,Skrergaardsfølk•.

Popularitet

.

kan ofte opstaa ved mærkelige
Midler, dette gælder ogsak de
gamle Folkeviser. Man fortæller
saaledes om cLgt bekendte Vise:
»Me:lboreugh s'en va-t-en guerre.
Mirenton, mirent-.n, mirontaine,
o. v, v.r, ilte i r. n '1 i I var meget
yndet i Frankrig, at dens store
Ildbredelee skyliltes en ung lystig
Bondekone, Feltrige, der i Anret
1781 blev antaget som Amme for
Dronning Marie Antoinettes Søn.
Hun sang altid den lille Prius til
Ro med denne Vise, Dronningen
herte den pan den Maade stadigt
og begyndte ogsaa at nynne den,
hvorefter egene Kongen begyndte.
Da de kongelige Herskaber
sang den, begyndte hele Hoffet
naturligvis ogena derpaa, og herfra gik Visen ud over Paris og
over hele Landet. Den havde fimet
et fint Stempel, og hvad de fornemme sang, det maatte hele Folket synge.

En Samler.
Da Platin første Gang var bleven opdaget, sendte man fra Rusland en Plade heraf til den bekendte Kemiker Diibereiner i Jena. Goethe, der var en lidenekal,elig Mineralog, var en af de første,
der fik Pladen at se; han tog den
med sig og var, trods alle Dabereiners Henstillinger, ikke at forman til nt aflevere dan igen. Kemikeren henvendte sig nu til Storhertugen med sin Beklagelse herover.
»Lad den gamle Æsel i Frede,
svarede Storhertugen. »Den Plade
giver han nu engang ikke fra sig,
jeg vil skrive til Rusland og bede
dem sende en ny.<
Trulmetilghed.
Moderen: Elia, du men ikke danse
mere med Købmanden, det er ['Kerede
fjerde Gnng.du har danset med ham.
...•-risutteren; Atili.du ved jo, at ban stammer. kno nar allerede fimet sagt >Jeg
elsker< og næste Dans tulr han sikkert
sagt stuerne:
Ondskabsfuldt.
Forfatteren: Head mener du, skat jeg
lade mine humoristiske Fortællinger
trykke?
Vennen: Ja„ hvorfor Ikke, mønske
kan der forekomme . nogle morsomme
Trykfejl deri.
VenInder.
ilran: Hvem skal vi forst rende ror.
leurInvolsnskort til?
Hun: TII min Veninde Enren, hun
vil ærgre sig mest.
Hurtig Udvikling.
A.: Jeg horer, eu har Jeget din Tjener bort!
B.: Ja. først duede hen Ikke til noget
og snart efter ene hen I Stand til alt.
Kunst.
En Kokette spurgte en Herre: Tvivler De om Ilden 1 min brændende 'Kærlighed?
Jeg har aldrig været nogen Ynder af
Kunstførvrerkerl, lød det nodsIanende
svar.
ingen Koger uden Enkefruen (1.11 den unge Mand, der
June anholdt om hendes Datters Anend):
De ønsker allsan nt blive min Svigersøn.
liejleren: Ikke netop det, men nnar
Isg 1111111 Sines med Deres Datter, kan
dit 111 ikke mulens!

:••••~1111111•••••
•

Allinge Biogral,
Sødlig den 8 Oklbr, Kl. 71/2

Skærgaadsfolk.
Filmatiseret efter Stritulheree berømte Skæreaardsfortælling I 5 elore Alder al Sk n udle-Film i Stok holm,
Optaget ide nalurskonne svenske
Sktergaarde og spillet tnf de bedste
svenske Skuespillere.
Pen Grund al Filmens Længde
begyndes Kl. 7V,,

•
•
•••••••••••••••

Gtidatjenest ■■ og Moder

Om Ludvig Holberg.
ikke blot i denne Tid, Wel .\ars
Tiden for Aideningen af den Skueplads. der skylder ham eaa meget,
men (semit ePers mindes man Indvie Holdberg mest som den komiske Forfatter. Selv lagde han en
ulige starre Vægt paa de Arbejder,
der stod mere i Forbindebat med
hf ns Stilling som Professor i Histrie ved Universitetet.
Holberg tjente godt som Ferfatltr. uagtet han ikke tog testet af
Teatret og da han desuden barde
sin Embedsbolig og var ugift og levede meget tarveligt, hvad masa
hans svagelige Helbred medførte,
blev lian en rig Mand, der kunde
købe Gods i Sømegnen. Det er her
glædeligt at er, at Hoblerg, der i
Komedien >Jeppe paa Bjerget< har
vist os Bonden I stor Fornedrelse.
men ogsaa fort et Forsvar for ham
i de berømte, af Talsmænd for de
fortrykte ofte gentagne Ord: >De
siger nok, at Jeppe drikker, men
de siger ikke, hvorfor Jeppe drikkere nu som Godsejer var en ged
Mered med sine Bønder, som han
ogsaa gerne talte med, near han opholdt sig derude.
En Tid var han i Uvished med
Hensyn til Anvendelsen af, hvad
ban kom til at efterlade sig — sin
norske Slægt havde han ikke vedligeholdt Forbindelsen med. Nu
trængte Undervisningsnnatniten i
Sorø, Akademiet, i høj Grad til
Penge, og det var ikke svært, at.
fas Holberg interesseret herfor,
ene han traf den testamentariske
Bestemmelse, nt hans Gode, efter
hane Død, skulde tilfalde Akademiet, hvilket han desuden varlig gav
en Del at sine Indkomster, Sort
Amtmand fik den Tanke, at det vilde være praktisk, at Holbergs, for
Akademiet bestemte Gods, blev
sikret ved, at det blev et Baroni.
Holberg gik ind paa dette, som Regeringen derefter tiltrnadte. Hen
blev som Følge deraf adlet og Baron
I sit Vaaben satte han en Gran,
en Lyre og en Bjerghule. Granen
hentydede til hans norske Nationalitet, Lyren til hans Livsgerning ose
Bjerghulen til hans Navn. Der var
dem, dei- opholdt sig herover. Holberg havde blandt sart meget andet
ogsaa revset det tomme Adelsvæsen, f. Eks. i Komedien: »Don Ranudoe, hvis Navn skal hidrøre fra.
at en spansk Syngemester en Gane
vilde adles af Kristian den Fjerde,
der sart foreslog ham at kalde sig,
Don Ranudo. (Don er den spanske
Adelsmands Mærke, Ranudo er >0d'u-Nalar, naar det læses bngfra).
Ophøjelse i Adelsstanden var imidlertid en Udmærkelse, der ofte
blev fortjente Mænd til Del, og=
Biskop Kingo, vor store Salmedigter, var bleven adlet. Det kan forstens, at Holberg blev noget bitter
over den Ubilliehed. han medie hos
mange. (Holbergs Fader hnvde som
Oberst haft Adelsrang)- Han udtalte, at bon dag ikke i nogen Henseende havde fer: udret sin Marele
at være pan, og nt man, neer hans
Skrifter-nu meg:toges med mindre
Velvilje, skulde tro, at Folk forlangte større Dygtighed ag Skr:I.
ki,nt af et Bern end af en Professor.
En Statue nf Holberg, udført af
Billedhugger Stein, har vi i leebenavn uden for dit kongelige Teater. De det nus-ærende Teater var
bygget, for snart 50 Aar siden, vilde man foran ilet sætte Oehlensehlagers og Holbergs Statuer, den
største Tregediedigters og den største Komediedieters, og et Par Aar
efter var Sagen i Orden. En Fejl er
det nu egentlig at vi, ligesom for
Oehlenselilligere Vedkommende. her
ser Holberg som gammel Mand.
>Der sidder lian den gamle Herret.
stod der i H. P. Holsts Sang ved Afsløringen. Det er jo som Komedieforfatteren, han sidder der, og sin
bedste Virksomhed i den Henseende udfoldede han, dn lian var i den
krftigstc Mandd, mealder.
Part Treslaseganrcf. en fif hans
Gaside, hvor hnn oftere har boet,
er der fredet om hans Minde, bl. n.
derved, at man har søgt at føre de
nf ham benyttede Værelser tilbage
til den gamle Skikkelse, maleriet;
at der har for Efterverdenen er
dannet et lille Holbergsmuscum.
F. P. T. Lneirldnli•

Søndag den 8. Oktober
0.sker Kirke KonfrrmattenKL. 10.
Atlisge K rke ingen landatj.
Alltuge Menighedshjem Kl. 7
Anker Larsen.

Al Jagt
Nu H Horisens, Maredam, Lille.
myiegaards, Faregairds, Hvide.
grunds, A. Holms, A. Bagers, H.
Hansen+, P. Hansens, Heslegaards,
Khkebogaards a t( D/log/buds Jorder et
strengt forhud' alle uvedkommende.
11.,n ingtheersttlg•de.

7j tr Heti g YaR
ler udvist Opmærksomhed ved min
Konfirmation.
Ella Jørgensen,
Sandvig.

Frelsens Hær, Allinge.
Husk den liere Koncert I Christensens Sal al Sangbrigaden (14 Medl.)
Ira Norge — Ientkommende Tirsdag d. 10 Kl. 8,
Min og mine Poreddres

fijærteligsfe S'afi
for udvist Opmrerksomhed ved min
KordIrmallor.
Loyd Bendsen.

To nye Plove
etaer til Salg og nye Millilljtele har
jeg og kan stege pen gamle Plove.
Smed Stange, Tejn.

Al Jagt
pas Østre Borregaard, Kaggurd,
Rutsker Kommunes Plantage pos
Borrelyngen, Vang Stenhuggeriers
Grund, I labbedamgaard og O. Linds
Lynglod 101sker er strengt forbudt
alle uvedkommende.
Ligeledes pas Carl Bergs Jorder.

Rutsker Jagtforening.

Jagt og Nøddeplukning
aflyees pas Hullegaards Grund i
Rutsker. Tillige aflyses Jagten pat
Anton Petersens, Thorvald Jacobsens
og Pelleeaards Jorder.

AI Jagt.
er forbudt paa 14. Selvejergaards
Gru id i Rutsker.
Den jagtherettigede.

Jagten
pas Gothegaard, Muregaard, Nordholt, Vibeljst og 2. Sig. Pcl. i Klemens samt riedebu i O:sker aflyses.

Den jagtberettigede.

Al Jagt
er forbudt paa undertegnedes Jorder. Amandus Haren, Klemens..
Ludvig Larsen, Ejnar Jespersen,
Lyiiggasrd, Risegaard, A. Jensen,
P. Holm, Olsen, Stenbækken,
Hansen. Kr, Madsen. H. Kjeller I
Olsker.
En saa god som ny

Enspændervogn
med tætte Charabarcifeder er III
Salg eller Bytte med cn god Ledeko._
V, Sørensen.
Tif Sandvig 32.

.7a k !
hjertelig Tak til alle dem der
glædede mig paa Konfirmationsdagen.
Kristine Jørgensen, Rø.

Hjemmets Snitmønstre
til all omfattende Ddrne- og- filernegarderobe sælges kun i AllingeSandvig tir
MESSEN, Allinge.

Mover i Stak
er Id Salg.
Gartner Jensen. Til. 41.

81orsig liller al
og lblevarer,
kFtlille
w: ' De er altid sikker paa hos lille at Isa de bedste klædninger
Overfrakker, Stortrøjer, Regnfrakker, "'otos-jakker, In.
dej rt hker ,.p. Henh. læder samt pnata I I redern re r t Buctiskind,
nrirer til ttilligstr Priser.
.: Cii,.,.im, seigt:,el;.! andre kulørte Kam ,
Siersle UJvalg i Dr engeklrednInger og Stortrøjer.
Besolimeer paa Klædninger modtages, syes efter Mast i Lølkt af
. 10 Delve, og gmatileres for god Pasning og godt Arbejde.
Vi furer alt i Melet in a al, ligetra Silketøj til Bomuldslærred, og til
•
billigste Pr/ser.
Storl Udvalg i Hatte, liner, Seler, Slips — samt ah 111
Herre-Lingeri. For retlig og reel Behandling er De altid sikker hos mg.

1.

gens Xansen.
Roofing, amerikansk Tagpap.
meget svær. 25 Kr. for 20 Kvadrat Meter.
Som og Lim. gratis,

§2itiinge Q01011101, nil $robittqurrentilta.

L

5rugtsafter.
i SUlL C

er nettsar e.

J li. Larsen.

Cyklist, se her!
Et Parti sItei1;e DÆK med
l- m.1i
Im Kr. 5 50.
Prima 5:,teLer Kr. 2,50.
All:nge.

Slagteheste
købes in Itejeste Pris.
Konrad Nielsen, Øslervang,
Tit. Allinge

Æbler til Salg.
Maler Nielsen, Allinge.

Olsker.
Tomrer-, SnedKer- og
Karetmagerarbejde udføres, saevel nyt som Reparationer.

Eskild Jensen & B Nielsen
Til. Allinge 82 y.

Kaffe.

■111~1~1111~

Fin, lys Klipfisk,
%Qin«

fordelagtigt indkøbt, udsælges for 22,50

Kr. pr, Stk,

Magasin du Nords Udsalg
Ved Victor Pinuck.

Ga-

Cyklehandler Mikkelsen.

BORNA smager delikat.

Et Parti prima Golftrøjer
i alle Farver, særlig

Garanteret ren og kraftig Kvalitet.
140 Øre pr. Halvkilo.

J. B. Larsen.

& 1;rebuttforretning nye Rosiner

Faxe Gødningskalk
er ventende pr. Sejler. Bestillinger modtages. Prisen er billigst pr, Skib.

Allinge Kolonial- og Produktforretning

Kul, bedste Derbyshire.
En Sejlerladning ankommer i denne Uge.
Bestillinger modtages.

?Muge goloslial & $robuftforrettling
Til

Konfirmationen!

anbefaler vi os med et stort Udvalg i Matros- og Jakkehabitter, samt et righoldigt Udvalg i sorte og hvide Kjoletøjer.
Kvaliteterne er gode og Priserne rigtige.

Mordladets handelshus.

1 Kr. pr, Halvkilo.

Største Udvalg i Trikotage.
Deres Trikotage al Undertøj og Garn køber De selvfølgelig billigst og bedst hos mig, da vi selv fabrikerer saa meget som muligt.
Kulørte Golftrøjer og Vask med og uden Ærmer samt danske Lama-Sjaler i pænt Udvalg. Stort Lager al Uldtæpper, Hestedækken og Plaid fra 5,75.
Ligeledes et righoldigt Udvalg i hel- og halvuldne Kjole- og
Kaabestoffer I prima Kvaliteter og pæne Mønstre.
Lager al Pigefrakker.
Vi fører alt head der hører til en velassorteret Manufakturhandel
til de billigste Priser. Det har og skal altid være mit Formaal ved reel
Behandling at vinde mine Kunders Tilfredshed.

Jens Hansen.

.Wye Japan Ris,
40 øre pr. Halvkilo.
smaa Japan 1,2s 30 Øre pr. Halvkilo.
9:

S. Larsen, Arninge.

Nye Rammelister
anbet. til betydeligt nedsalte Priser.
Vinduesglas tilskæres i alle
Maal billigt. Træuld er til Salg.

Harald Petersen.
En flink

Fodermester
kan fan Plads 111 1. November paa
Ilondegnard, Re.

KAFFE.

Dame-, Pige- og Berneforkla3der

i

saavel lijemmesyede som dansk
Fabriksarbejde, I hvidt og kulørt.
Fikse Faconer og smukke Farvesemmensætninger.

Nye Sendinger Flormel
Chr. Olsen, Messe, lliage,
til nedsatte Priser.
Til 100.

Amerikansk meget kraftigt Mel sælges i 100 — 50 og 5 Kilogi.
Poser samt i løs Vægt.
Prima dansk Fabrikat, malet al ny, tør Hvede, n 100 kg Sække,
5 kg Poser og løs Vægt.
Vi sælger meget billigt og bytter ogsaa !gerne med alle Slags
Tørre Korrivaler al ny Høst.

Nordlandets Handelshus.

Alle Slags tørre Kornvarer
købes efter koil. Vægt. Prisen udregnes derefter paa Basis at Københavns Børsnotering, — Fugtige og spirede Varer købes ikke foreløbig.
•

Nordlandets Handelshus.

£ameXonfektion.

?Muge %Møntet & 13robitttforretulttg

NunstgErdningen
er hjemkommen og bedes afhentet.
Vi har endnu et lille Parti af det ekstragode Bindegarn

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Chr, Lou, Musgd,

91,0øtaitriet

Nordlandets Handelshus.
<BORNA er bedst og billigst

Mejerielbjhjergpard
Eiler endt Udbetaling Torsdag d.
19. Oktbr. afholdes Kl. 4 Licitation
over Mælke- og Smørkørslen for
Anret 1923. Samtidig bortsælges
Mejeriets Mælkeaffald. Konditioner
og Beskrivelse r over Mrelkeruterne
fremlagt pas Mejeriet.
Bestyrelsen.

— 7,00 —
— 11,50 — 13,50 -

Alle Støvler i Nr. fra 40 til 46.
Forede Kapsko med Plyskant
Nye Klædesko sælges
Kr. 6,50.
meget billigt.
Træskomager

.C. Larsen.
I

,

øger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller niangler De en Svend eller Lær.
ling en Fodermester eller anden Medhjælp, bør De snarest aver-

å

c.1700 Hjem og læses af saa godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor sas
godt som altid bringe et tillredtstillende Resultat.
•
•

• • •
• • •
ea • •

•

h gad ildkkolsosmskmo
er billig til Salg hos
Gæstgiver Christensen, Allinge.

Tlf. 100.

70 Ore
100 150 -

do.
Hægtestøvler nye
do. filtforede nye

pr.
Par.

tere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind

I fortrinlige sorte og kulørte Stoffer
og Faconerne adskiller sig meget
stærk! fra tidligere Aargange, Skind
fil Kraver og indvendig Fovr anvendes meget,
Og del, der særlig bedes herhæt..

Sund, stor Majs

sælges billigst i

Trmskolmer L. barsel

Alt er Dansk Arbejde

Ny Havre og Blandsæd

tli Honsefoder so3Iges.

Fra I Dag sælger jeg jyske Træsko fil følgende Priser.
Som Eks. Nr. 40-43 med nyt
Læder Kr. 4,25 pr, Par (er Kr. 1,25
under Træskomagernea Pris pr. Par)
Nr. 40-43 uden Læder Kr. 2,45.
Nr. 27 med nyt Læder Kr. 2,05.
Nr. 27 uden Læder 1,25.
— Alle øvrige Numre i Forhold
hertil.
Dette enestanende Tilbud til og
under Fabriksprisen og ofte uden
Beregning af Flagtomkostitinger trodser enhver Konkurrence.

Det ser ud til at Forretningen v11
faa Glæde al denne Afdeling i Aar.

kel, er de regel smalt Piler, der
har rakt Opmærksomhed lins Ke.
herne i denne Sæson.

70 cm.
80 cm.
80 cm.

Stort Udvalg forefindes i

Forklæder. meget billige Træsko Trdin[leslovk Kr. 6,25

140 pr. 1-3..esti-v
Allinge Kolonial- & Produktforretning

Tvistlærred
do. svær
Svaertkipret

SylteKruk.Ker!

paa Haandtagot og!ring op Telefon
Allinge 74, naar De har et eller
andet at avertere.
Nordbornholms Ugeblads Annoncer virker, bedst og koster mindst.
Glem det ikke.

1"le...I"■./1"•teme"..4"

En Fodermester
kan 1. Novbr. Isa Plads paa
Pilegaard I Rø.

En Forvalter
eller Forkarl, en Anden Karl og en
Fodermester kan til 1. November
fas Plads one
Kildesgaard pr. Tein.

lommes Rubrik

LOIET
"

.9a

Fineste dansk Fabrikat
i Xst(g Pakker.

x,1rRedr,

91orbtaltbe0 siatibeMm,

.{ar var Dreng.

Dat kunde more mig at vise dig
nogle af de Løjer Far lavede, da
han var Dreng. Naturligvis risikerer
jeg, at der er „Diks' deriblandt du
kender — men det Tsar være.

klo

Vi har endnu nogle faa Dusin tilbage af vore kendte, storke
til 1,80. Forsyn Dem for der bliver udsolgt.

Strømper

Sere trikotage
køber De med størst Fordel hos os. da vi bar dot største Lager al
nye. kurante Varer til yderst billi‘e Priser..
Herretrojer fra 2.00. Heluldne Damotrojer 1.50.
Heluldne Bornestdmper BO Ore.

9torblanbet5 k•alibelouø.

~ffiemee~

Maskinolie.

har Eneforhandling
af det ægte

••:4

Cylinderolie til Oliemotorer og Dampmaskiner.
Konsistentfedt, Pudsetvist.
Kun fineste Kvaliteter føres.

,9EPHITH HEF.011,M NHAVETOJ-'
Spur
P enge — Spar V mele.
all.
s
11M3:ilci<•

Bemærk Varemærket.

'" V,irem

Nordlandets Handelshus.

I

BORNA

giver lækkert Smørrebrød.

sirbejddt31 og
Underbeklcedning

En almindelig Spiseske fasthindes
I en Sytrand, og man stikker ved
Hjælp af Pegelingrene Enderne al
Trnadene ind i ørene. Nu lader
man Skeen gynge frem og tilbage
og ganske let sien mod et B red eller en Stol, Det vil da tone son] en
stor Klokke, ja, er det en stor Ske,
vil del ringe for dirre Øren som
om du var oppe i Teamet og ringede med Domkirkens store Klokker.

nitiluge Rolonial & $robuttforretuing
Vi kan anbefale vore Kunder at gøre Deres Indkøb af

Skeer Knive og Gafler m. m.
,

Da Tilførslen fra Tyskland er ved at høre op,
er Prisen atter stigende.
Det største Udvalg finder De i

Allinge Kolonial & Produktforretning
for dine øjne.

køber De altid bedst og billigst hos mig, naar De vil have
noget, der er godt. Jeg har det største Lager til de billigste
Priser, Eneudsalg at amerikansk Arbejdstøj og Overalls, det
bedste, der findes til 8 Kr. pr. Stk. Drengedragter føres paa
Lager i alle Størr. og Kvaliteter.

garanteret ægte.

Allinge Kolonial & Produktforretning

Jens Hansen.

1

Alle Mennesker,
som har set, hvorledes

Bornholms Vegetabil byde

51 irCl. Foderlilaoding.
J. J. Larsens, Odense.
Det lyder jo utroligt at en Syliaal
skulde svømme — ikke desto mindre vil el Forsøg overbevise dig derom. Vanskeligheden bestaar i al
sænke Naalen vandret :red paa Vandspejlet, og Billedet viser dig hvorledes det kan gøres. Enten med 2
smaa Traade, som føres bort ud til
Siden naar Naglen svømmer, eller
man anvender en Gaffel saaledes at
den sænkes ned gennem Vandet,
hvorved Naalen holdes tilbage. Man
kan ogsna som Tegningen til højre
viser, lægge el tyndt Stykke Papir
pen Vandbadet og oven paa det
Naalen. Naar Papiret gnar lit Bunds
vil Naalen blive liggende paa Overfladen. Det som holder Metallet oppe er den elastiske Hinde, som findes over enhver Vædske, — — og
af den Grund maa Naalen være aldeles tør for al knurre svømme.

BORNA er god!

i

fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvilkaarligt forlange dette højfine Produkt til sine Maaltider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine.
1.
41^~~
1711^
.
11.1"01110101~~^~^~

1

Regnfrakker.
En ny Sending Regnfrakker er hjemkommen.
Raglan Frakker med Bælte 23,50,
Engelske Militærkapper sælges med Garanti for 40,00,

Nordlandets Handelshus.

Saahvede

under Kontrol af dansk Landbrug
og Handelslaboratorium.
Prøv den, og De vil blive forbavset over del gode Resultat.
Prisen billig.

%Ilittge Rotoniat. ug
l■roDuWorrtstning.
Holder du al at imponere dine
Venner med et lille Kunststykke,
saa har du et her. I Bunden af en
Flaske laver niart et ganske lille
Hul, hvilket skal kunne lade sig
gøre ved f. Eks. lade en spids Fil
falde ned paa det Sted hvor man
ønsker Hullet. Man filer Hullet rundt
»n der akkurat kan gaa et Søm
igennem, som man vel at mærke
har knebet Hovedet af. Nu sætter
du Fingeren for Hullet, fylder Flasken med Vand og sætter Prop i, og
sag kan du rolig lage Fingeren væk
— Vandel skal nok blive i Flasken.
Nu viser du Flasken og Sømmet
frem og paastaar, al du uden at
aabne fm. Flasken kan slikke Sømotet gennem Glasset ind i Vandet.
Under f. Eks, et Haandklæde foretager du i alles P.tasyn den lille
Kunst, og se, Naalen sidder som
Alle kan se paa den indvendl.;e Side
al Flasken. Og Hullet kan ingen
opdage, hvis det kun er lavet lidt
fikst.

%Utugt gotinsiiW

og lhobuttforretniitu.

Hatte, Huer og
Kasketter
anbefales til meget billige Priser.

Filthatte i alle Farver
Sportshuer fra
Blaa Kasketter fra

6,75
4,00
4,00

Handelshus.

Grønne Ærter.
Aspares samt andre Grøntsager i
Danser er betydelig nedsatte.
‘S. t;*

Vartir.

Overretssagfører
gojesen J'Cofoed, Rønne
4e, norte.u2vide, 17.

laktssation, Dokumentskrivning m.

m.

Trælles i Hasle Onsdag Forind,

Faaborg Frugtvine.
anbefales til billige Priser.
Aalborg Taffel Akvavit

Trifolium Nr. 14. Panserhvede. Tystofte Smaahvede
1 Aars Avl.
Saarug. Petkus Rug, ren og fyldig, Prisen rimelig.

Sveitserost,

Fyld en Flaske med Vand. Bor
gennem en Prop to Huller og stik
lo Halmstraa igennem, el langt og
et karl, og sæt san Proppen fast t
Flasken. Skellene maa sidde nogenlunde lufttæt i Hullerne, og der
man være gral Luft gennem dem.
Tager du mi er lille Glas meden
• eller anden Vreilske — f. Eks. Vand
--- og stikko del korte Stran ned I
dette, sari vil Vandet løbe ud af det
lange Straa og Glasset vil tømmes

er nedsat med 80 øre Flasken.

T
A trilg2e.

v-4-'
9‘.

L'azu,14,:

Citron=Essens,
Selv den stærkeste Mand kan
ikke med de tre mellemste strakte
Fingre, knække en Tændstik, naar
den anbringes sluttedes som du ser
paa (h), Holder du den derimod
som vist paa (n), sari er det en
smal Sag. — Prøv ad.

Vanille Essens,
Mandel Essens,

Rum Essens,
Annanas Essens,
meget kraftige Varer I store og man
Gins tel billige Priser.

J. B. Larsen.

