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tel alle Ment 1 illiinge-teandelg 

111.ker, Rot•ker. tto og Ililpine.sviier. 

Hosten 

Nu stiger aller Høstens Sang 
med Fryd, 

saa skøn som Vervens Sang 
af Fuglemunde. 

I Eftersomrens Luft. 
den karske, sunde, 

omkring os stiger ,Leens 
:blanke Lyd 

fraegyldne :Marker 
mellem grønne Lunde. 

Nu Eger over Mark de lunge Læs 
og nøgen ligger Markers 

brede Tavle, 
hvor Piger river Stram med 

Hænder travle. 
Snart rejser sig de høje, gule Hæs 
med Markens dyre Høst 

ved Gesrdene Gavle. 

Snart fyger over Marken 
Stormens Brus 

og Solen Dag for Dag 
sig mere fjerner. 

Den sorte Nat stiar fuld 
af store Sljerner. 

Men vi er trygge, naar vi har 
i Hus 

en Sommers rige Høst 
af gyldne Kærner. 

C. S. J 

Sommerens Plager. 
Som bekendt er ingen Nydelse 

her i Livet helt ublandet — heller 
ikke den danske Skærsommer. 

„Ingen Roser uden Torne", 
hedder det, Man kunde olene si-
ge : „Ingen Sommer uden Myg.' 

Og saa er der den Mærkværdig-
hed, at hvert Aar uvægerligt er 
,del værste Myggeaar, vi nogen 
Sinde har oplevet." 

Sommeren 1924 danner ingen 
Undtagelse. Oeaea i Aar drypper 
de smaa Blodsugere rigeligt med 
Malurt i Glæden over de fna smuk-
ke Sommerattener, vi har, Og til 
den Grad synes Myggene al have 
vænnet sig til vo e klimatiske For-
hold, at de er pest Færde °gess■ 

naar det er huni.,eeoldt oe Regn-
vejr. I gamle Dage holdt Myggene 
sig i Regelen pænt hjemme, neer 
det regnede, merl nu er de aaben-
bart lige ase hærdede som vor 
Tids Damer, der ogsaa trodser al 
Slags Vejr I deres myggelede Paa-
klædning -- og det er i hvert 

Fald et Tilfælde, der ligner en 

De mexikanske Indianeres Boli-
ger er i Almindelighed højst tar-
velige. De opfører deres elendige 
Hytter af Ler eller bruger alle-
'leende Affald dertil, f. Eks. kasse-
rede Jernbaand, gamle Tøndesta-
ver, Sukkerrør eller slidte Kokos-
maatter. Tidl bestsar Boligen kun 
al nogle Kæppe, paa hvilke der 
er hængt el eller andet Tæppe — 

Tanke, at det kun er Il u n-Myg-
gene, der slikker og suger Blod 
— ligesom det er et Bevis paa, 
at Kvindens Grusomhed aldrig for-
nægter sig 1 

Neer Myggene er en sne forfær-
delig Plage, som de er, beror det 
paa deres fantastiske Frugtbarhed. 
Man skal op paa astronomiske Tal, 
naar men vil give et Maal for dis-
se lasekters Yngledygtighed, og 
det gear aahenbart med Myggene, 

80111 med Menneskene: Kvinderne 
er de fleste. Ellers kunne de ikke 
mishandle os saa groft. 

Der har været talt og skrevet 
sari meget om, hvorledes man 
kommer Myggene Iii Livs, — at 
vi her skal fatte os i Korthed. 
Som bekendt udklækkes de i Ind-
søer, Damme, Vandhuller og Grøf-
ter, og overhælder man tidligt paa 
Foraarel disse  med Petroleum, 
dræbes Myggeyngelen. Men sam-
tidig forpester man jo Luften i vid 
Omkreds, og drejer det sig om 
større Vandflader, lader delle Mid-
del sig naturligvis ikke anvende. 

Men maa da nøjes med hver 
især at forsøge paa at holde sig 
de smaa Plageaander fra Liver. 
Myggeoe har — om man saa maa 
sige — en fin Næse. Ligesom de 
straks lugter Menneskeblod, opda-
ger de ogsaa hurtigt andre Lugte, 
som de Ikke ken fordrage. Og 
deraf kan vi benytte os til at hol- 
de dem 	r bogstavelig Forstand 
— tre Skridt Ira Livet. 

Et af de bedste myggelorjagen- 

helst saa broget som muligt — og 
under dette lever Indianeren og 
hans Familie Dag og Nat. 

Medens de nordlige Stammer 1 
Mexico ernærer sig af Jagt og Rø-
veri og endnu er Hedninge, be-
skæftiger de sydligere boende In-
dianere, der er kristnede, sig med 
Agerdyrkning og Kvægavl, ITI en 
ogsaa i denne Henseende slaar 

de Midler er Eukalyptusolien. Den 
har en ejendommelig aromatisk 
Lugt, som 1 Reglen ikke virker 
ubehagelig paa Menneskevæsener, 
men som jager Myggene langt væk. 
Indgnider man Huden_ med denne 
Olie,' flygter de skyndsomst, og 
da Olien er tyndflydende ug flyg-
tig, fedter og pletter den ikke og 
vil sikkert kun meget sjælden 
kunne irritere Huden.;: Man Man kan 
ogsaa anvende Olsen i Forbindel-
se nied andre Midler. En god Op-
skrift er svaledes denne: l0 Gram 
Eukalyplusolie, 5 Gram Eddikeæter, 
50 Gram Insektpulvertinktur og 10 
Gram Eau de Cologne. Og ende-
lig kan man lave en „Myggebal-
sam" af Methylealicylat, Menthol 
og et Fedtstof, der, ligesom de 
ovennævnte Midler, gnides ind i 
Huden paa Ansigt, Hals, Hænder, 
Haandled, og andre lettilgængelige 
Steder ; Ankler og Vrist, som vore 
Dages Damer særlig frister Myg-
gene med. Mentholealven virker 
desuden behageligt' ]ludrende og 
klør:stillende paa de Myggestik 
man har faaet. 

Myggestikkene kan jo nemlig 
være yderst ubehagelige, selv om 
de kun sjselden fører farlige Føl-
ger med sig — især ikke, hvis 
mop har Sjielsslyrke og Standliaf-
tighed nok til at lade være med 
at ,klø" sig. Thi det er netop ved 
al kradse og klø, at man irriterer 
Huden og Inar den til at hovne 
op og smerte, og kradser man 
særligt stærke river man med Neg- 

de paa et meget lavt Standpunkt. 
Bananer og Majs er de vigtigste 
Næringsmidler, men foruden disse 
dyrkes ogsaa Cacao, Agave, spansk 
Peber, Ananas og Vanille. 

Kun fart af de Indianere, der nu 
findes i Mexico, er af ublandet 
Herkomst, de fleste har mer eller 
mindre fremmed Blod 1 deres Aa-
rer. 

lene Hul paa Huden og inficerer 
dens dybere Lag ved at indpode 
Bakterier I Neglerifterne. Under 
saadanne Forhold indfinder der 
sig ofte Fænomener, som tager sig 
ret alarmerende ud : stærk Hævel-
se, Rødme, ømhed og Smerter. 
Men disse Symptomer laber sig 
i Reglen ret hurtigt igen, naar 
man hader det angrebne Sted med 
Sprit eller Kølnervand og lægger 
et Blyvandsomalag eller et almin-
deligt varmt — stort og tykt -
Vandomslag paa. 

Da det er Kløen, der frister til 
de skadelige Modforholdsregler ; 
Kradsningerne i Huden, som næ-
sten volder mere Men end selve 
Myggestikket, gør man godt ved 
at forebygge den, og da den jo 
I Reelen ikke indfinder sig umid-
delbart efter at Myggene har stuk-
ket — Giflen skal have nogen Tid 
til at virke — kan man med For-
del bade Huden med kleestillende 
Midler som Menthoispirilus (1 pCt.s 
Opløsning) eller tyndt Karbolvand 
(der aldrig maa bruges som Om-
slag !) eller fodende! Salmiakspiri-
lus. 

Men bedst er del, som sagt, helt 
undgaa Myggestikkene. Og der-

til tjener de omtalte Midler, som, 
rigtig andvendte, nok skal staa 
deres Prove, 

Dr. J. i ,Dg. Nyh." 
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Et Livssporgsmaal, 
(-) 	- 

Sundbedens Værdi 
af Overlirgo ('sari OtIonon. 

Overlægen part del nu ver-
derrsherønne Skodsborg Sanalo-
rium, Dr. Carl Ottosen, der i 
disse Dage i Anledning at sin 
60-manke Peellehrlag er blevet 
hyldet alle Vegne fra, har 
.Sundhedsbladet" ollentliggjort 
følgende interessmile Artikel, 
der har Bud Ikke blot til de 
Syge og Halvt-Raske, men til 
aile og Evliver. 

	

— — 	(Forts. fra forr. ægir.) 

reasinilame og Sol-194"er'. 

At de Aarsager, som fremkalder 

	

del mørke, 	triste Livssyn, vil vi 
ingenlunde underkende den nu 
eksisterende, højst ufuldkomne og 
mangelfulde Verdens- og Samfunds-
ordning. De forskellige Landes For-
hold til hinanden minder meget, i 
hvert Fald under Krigsforhold, om 
Barbarismens Tidsalder, indenfor 
de enkelte Lande og Folk finder 
v1 Forhold mellem de enkelte 
Samfundslag, som ikke er stort 
bedre. Egoisme, Karaktersvaghed, 
Mangel paa Ansvarsfølelse o. s. v. 
bidrager ofte til at gøre Samfunds-
forhold og Familieforhold utaaleli• 
ge. Menneskene er ofte ikke saa 
gode som de burde være, men 
ogsaa dette beror i høj Grad pin 
Sygdom. Den, der lider, er tilbø-
jelig til at blive gnaven, tvær, uri-
melig og umedgørlig ; den der er 
sund, er tilbøjelig til af blive imø-
dekommende, glad og selvopof-
rende. Men hvad enten det nu er 
Samfundsforhold, haarde Slag at 
Skæbnen gennem Ulykkestilfælde 
og Dødsfald, Sygdom tre ni., der 
tvinger Menneskene ind i et trist 
og mørkt Livssyn, saa staar det 
endda fast, at intet kan saa mæg-
tigt bidrage til at fjerne denne Til-

' stand som en højere Sundheds111- 
' stand gennem hele Kroppen. Al 

det ikke er Pengene, som afgør 
Spergsmaalet om et lykkeligt Liv, 
kan enhver Nervelæge bevidne, de 
rlgesle Mennesker kan være lige 
arts ulykkelige og fortvivlede som 
de fattigste Stoddere, og ofte fin-

, der man de lykkeligere og mest 
livsglade Mennesker blandt dem, 
som kun har lige til Dagen og 
Vejen, ja, ofte oplever man, at de 
mest sortseende Pessimimister, der 

• har pillet og tænkt pas Selvmord 

I aarevls, bliver ill de ungdomme-
ligste Mennesker pen ny, saa smut 
deres Sundhedstilstand helt rettes. 
Vi har set Mennesker højt oppe i 
Aarene, — Folk saa gamle, at de 
med Rette har kunnet paastaa, at 
de har levet el bedrnveiigt og sør-
geligt Liv i over 60 Air, — blive 
muntre, fornøjede og livsglade og 
faa en hel ny Ungdom pari et 
Tidspunkt, hvor ellers de fleste 
belaver sig pas at dø; dette er 
Kendsgerninger, som ikke lader 
sig rokke. Tusinder, som gear med 
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tejet Nakke og sænket Hoved, 
bande legemlig og aandelig talt, 
Folk uden Tro pas Livet og Men-
nesker, Mængder, som Slæber Li-
ve: hent Græmmelse og Livslede, 
kan blive helt forandrede, hvis 
blot de selv for Alvor vil, 

Dette er en af Livets al-
lervigtigste Sandheder! 

De halvt Baske. 
De færreste Mennesker er helt 

sunde, dertil kræves meget: nem-
lig at alle Livsfunktioner foregenr 
normalt gennem hele Kroppen. 
Det er det fuldt normale Slotskilte, 
del her drejer sig om. Det kendes 
pas, at uran er absolut smertefri 
fra den I. Januar til den 31. De-
cember, at man er i Besiddelse øf 
et helt og udelt Velbefindende 
hele Tiden, at Arbejdsevnen er tip-
top, saa Ladhed og Ugidellglied 
er ukendte Begreber, medens Ener-
gi, Arbejdslyst og Virketrang gen-
nemsyrer Livet fra Morgen til Af-
ten og skaber en dyb og varig 
Tilfredshed og Livsglæde : sandal' 
har del virkelig sunde Menneske 
det ; de Halvt-Raske derimod haler 
af og til smaa Skavanker heade 
her og der, Smerter i Nokken, Ho-
vedpine, Trykken for Bryalet, Hjer-
tebanken, Rygværk, Mavepine, Un-
derlivssmerter, Gigt I Benene, Mad-
lede, mangelfuld Afføring, Søvn-
løshed, Træthed, LIgidelighed, Ked-
somhed, Onavenlied og trille Tan-
ker, uden at de er saa syge og 
daarlige, at de ikke kan udføre et 
vist dagligt Arbejde ; for se:danne 
Mennesker er der uhyre meget at• 
vinde ved et rationelt Arbejde for 
en højere Sundhedstilstand, alle 
de nævnte Symptomer er nemlig 
Tegn pas Forstyrrelser i Livspro. 
cesserne paa et eller andel Punkt, 
Forstyrrelser i Ernæring eller For-
døjelse, Forstyrrelser i Blodomløb 
og Stofomsætning og allerhyppigst 
i Stofudskillelsen mellem Lunger 
Hud, Nyrer eller Tarm. 

Enhver Læge, der i længere Tid 
har befatter sig med Behandling 
af disse Lidelser, kan tale med 
om aldeles overraskende gunstige 
Resultater. mange bliver sag for-
andrede til del bedre, al de næsten 
Ikke kender sig selv igen, de har 
saa at sige facet en ny Ungdom, 
og deres jublende Livsglæde giver 
sig bi. a. ofte Udslag I en dyb 
Taknemmelighed overfor den Læ-
ge, der har været saa heldig at 
vise dem den rette Vej fremad. 

Kroniske Sygdommens- 
tilstandes Helbredelighed. 

De Syge og svækkede kan ofte 
opnas lige en store Resultater, 
nsar de søger dem paa rationel 
Made og gennem tilstrækkelig 
lang Tid, vi tænker her nærmest 
paa de forskellige kroniske Syg-
domme, paa Mennesker, der lider 
al Hovedpine, Nervøsitet, Nerve-
svækkelse, Tungsind, Søvnløshed, 
Blegsot, Blodfattigdom, Gigt og 
Reumatisme, kroniske Man e- og 
Tarmsygdornme, Forstoppe se, Hier- 

Bronchills, Astma, Stof-
skiftelidelser m. rn. fl. Tusinder al 
disse Syge gear og tror ore sig 
selv, at de er uhelbredelige, dette 
er heldigvis ikke Tilfældet, del 
Store Flertal kan enlen fuldstændig 
helbredes eller opnas um.  Stor en 
Bedring, at den af Patienterne selv 
regnes for Helbredelse. Del er en 
trornsiodelig Kendsgerning, al selv 
indgroede saakaldte kroniske Li-
deleer kan helbredes, naar uran 
gennem Illedraskkelig lang Tid an-
vender de nyere rationelle, fysiske 
Kurmidler sammen med en sund-
hedsmæssig Kost og hygiejnisk 
Levevli i det hele. 

Fremgangssinaadea. 

Hvad er del, der skal gøres? 
Jo, ved Behandlingen al siadanne  

kronleke Lidelser skal man ikke 

I
alene tage Hensyn til selve Syg-
dommens Symptomer, men III he-
le Organismens Tilstand. Har man 
en Patient med SevniosheJ, 
Hovedpine eller Hjerteknken i Iler 
Nervegigt i Benene o. s. !r., saa 
skal man ikke alene behandle det 
stedlige Onde, men hele Kroppen 
samtidig. Man skal bl. a. sørge 
for, at Blodet forbedres og renses, 
at Stofoptagelsen, Stofornsretningen 
oQ Stofudskillelsen foregaar med 
størst mulig Kratl, 'ierunder mio 
finne Lungerne og Huden, Maven 
og Tarmen, Leveren og Nyrerne 
samt Hjertet bringes til al fungere 
normalt og med starre Inlensitet, 
Muskulaturen og Nervevirksomhe-
den nias passes o. s. v. Efiergaar 
man sultedes hele Organismen og 
bringer hvert enkelt Organ til at 
tungere godt. eventuelt ved Hjælp 
al de mange udmærkede fysiske 
Kurmidler, som man nu til Dags 
Tander orer, saa er der de bedste 
Udsigter til el heldigt og udmær-
ket Resultat. 

A I deren 
ingen absolut Hindring. 

Eller de Erfaringer, vi har ind-
vundet ved narelange Ophold pas 
de største udenlandske Kursteder 
for Kronisk-Syge og ved personlig 
Behandling af langt over 30,000 
vanskelige Ttlfsade,  føler vl det 
som vor Pligt et sige, at der er 
flash for de saakaldie Hanbisse. 
Der er enten fuldstændig Neibre-
delse eller en Forbedring, der prak-
tisk 1811 er næsten lig Helbredelse 
at opnas for de allerfleste Kronisk-
Syge, naar de blot selv for Alvor 
vil, og naar de vil følge rationelle 
Forskrifter og ikke trættes for tid-
ligt. Der er et gammelt Ord, som 
siger : ,Rom blev ikke bygget pas 
een Dag.' Paa samme Meade kan 
man sige: „En mangelfuld Sund-
hedstilstand eller kronisk Sygdom 
afhjælpes ikke pas een Dag". Den 
afhjælpes manke heller ikke hver-
ken pas nogle Uger eller 2-3 
Marineder, men derfor kan den al-
ligevel afhjælpes og det selv hos 
Personer i en forholdsvis høj Al-
der. Havde vi ikke aller og aller 
set del med vore egne ("line, vilde 
vi pas det bestemteste benægte 
Rigtigheden af, hvad vi 'elv har 
erfaret ved Behandlingen at en 
Mængde svære Tilfælde og det 
selv hos Patienter I Alderen fra 
(10 — 75 Aar og derover. 

Ingen er for ung tit at gøre det 
bedst mulige for at ()pilne den hø-
jeste Sundhedstilstand og den der-
af flydende højere Arbejdsevne og 

Den engelske Opdagelsesrejsen-
de, Mr. Rich Mayah's Ekspedition 
i Panamas Omegn har gjort en 
meget interessant videnskabelig 
Opdagelse, idel han her fundet 
hvide Indianere. Disse Indianere 
har blondt Haar og hvid Hudfarve, 
de er et Mysterium for Videnska-
ben, hvis Man da ikke vil slam sig  

forøgede Erhvervsdygtighed, det 
større Liv. '''ette og rigere Livs-
indhold ; og ingen er for gammel, 
medmindre man ligefrem ligger 
pas Dadasengen, ni at opnas de 
Forbedringer t Sundhedetllatanden, 
der betinger en smertefri, behage-
ligere og lysere Livsaften. 

VI kiler det derfor som vor Pligt 
at sige til alle, der Tider af kroni-
ske Syedornme: Fat Hed! Bliv 
ikke siddende i Forsagthedens 
Sump, kald til Hjælp dem, som 
forstsar al hjælpe, følg Legens 
Rand samvittighedsfuldt, gennem 
tilstrækkelig lang Tid, underkast 
dem den fornødne sagkyndige Be-
handling, og de vil sikkert, hvis 
ikke Forlioldee er de allerugun-
stigste, fan al mærke, hvorledes 
ny Livskraft og Ungdom vokser i 
dem, og al de bliver stærkere og 
stærkere fra Uge til Uge eller I 
hvert Fald fra Marined til Masned. 

Den store Gevinst. 

Samfundet lider et uhyre Tab 
ved ile mange Kronisk-Syge, der 
ofte er saa daarlige, at de ikke 
alene intet selv udieller, men som 
eridogsas ofte er en Klods om Be-
net pas mange af deres Nærmeste, 
ja. de er det pari hele Samfundet 
ved at fylde vore I losplialer og 
Sygehuse, hvor de med deres kro-
niske, langsomt forløbende Lidel-
ser ikke hører hjemme. Helbredel-
sen al disse mere eller mindre 
Kronisk-Syge er en Samfundssag 
af allerstørste økonomiske Betyd-
ning for den enkelte, som selv li-
der derunder. Denne Tilstand hør 
snarest muligt bringes III Ophør, 
alle, som har Road til del, bør 
søge en eller anden al de Kuran-
stalter, som allerede findes, og for 
dem, der ikke har Read til det, 
bør oprettes en stor Statskuranstalt 
for ubemidlede Kronisk-Syge ; det 
vil koste en ganske stor Sum sar-
lig at gennemføre denne Foranstalt-
ning, men Ingen Kapitalanvendel-
se vil give rigere Renter for Sam-
fundet og Folket. 

De, som læser delte lille Skrift, 
begynd med Dem selv, gør noget 
hver Dag for at bringe Deres Sund-
hedsisistand højere op, gør neget 
liver Dag for at højne Deres Ar-
bejthevne legemligt og nendeligt, 
og De vil blive forbavset over Re-
sultatet. Men begynd hellere i Dag 
end i Morgen, fas andre ti] at gø-
re Dem Selskab, men hvis De ik-
ke kan det sidste, saa vis dem I 
hvert Fald et godt Eksempel. 

Begynd! Begyndt Begynd ! 
og hold ikke op, før de har naaet 
et Resultat, som de kan være stolt 

til Ro med den Forklaring, at de 
er en Art Albinon, d. v. s. en ab-
norm Varietet al Mennesker, som 
har  en mangelfuld Udvikling at 
Pigmentet, Farvestoffer, 

Vort Billede viser nogle al de 
fundne hvide indianerbørn sammen 
med en voksen red Indianer nat-
bord pert Ekspeditionens Skib.  

at, for saa ved vi, et De vil Rede 
Dem derover. saalienge som de 
lever, og vl ved tillige, et De det-
Igennem vil have beriget Deres 
eges og andres Liv og leveret en 
stor fissets for Samfundssundhedens 
Højnelse saavel som for Samfunds-
flyets Forædling og Forbedring. 

Begynd I Dag! 

Sloidpardagogen 

Axel Mikkelsen 
fyldte I Gaer 	Aar 

Han var oprindelig Jernsleber 
og Maskinfabrikant i Vester Brøn-
derslev, hvor han tik Interesse for 
Ungdommens tekniske Uddannelse 
og indrettede sit Værksted som en 
fleendværkerskole. Heri ordnede 
her en Række fremadskridende 
øvelser for sine Elever — først I 
Jern og senere I Træ — og kom 
derved ind paa Sløjd. 

Han gjorde en Studierejse til 
Sverige for al studere Siejduddan-
nelsen, var derefter Leder af Tek-
nisk Skole I Neatved, Inden lian 
1885 blev Leder af Dansk Sløjd-
forenings Kursus og Forstander for 
Dansk Slejdlreterskole I København 
— en Stilling han beklædte i 23 
Air. Fra 1907-18 var han Sløjd-
inspektør og Tilsynsførende ved 
Slejdundervianingen i de offentlige 
Skoler — ogsaa Siisjdakolen paa 
Allinge tekniske Skole — samt se-
nere tillige ved de militære Afde-
linger Undervisning i Sløjd og 
Husflid. 

— Mikkelsen er Banebryder for 
Sløjden herhjemme, han har skre-
vet en lang Række Skrifter om 
Sløjd og Arbejdsstillinger, og han 
har søgt al gøre dem til et Led 
ved Behandlingen af forsømte og 
forbryderske Børn. 

1 1917 udarbejdede han et For-
slag hl Oprettelsen af en Kuran-
stalt for Behandling at overen-
strængle og Rekonvalescenter og 
har siden virket meget for en saa-
dan Anstalt, hvortil han ovals har 
købt en Grund ved Korsar, hvor 
lian nu aenv tilbringer sine Alder-
doms Dage. 

Del bete Univers . 	. 
og Solen og Planeterne 
og Silenerne, Kometerne 	. 

Aa jaja ja . , . 
og midtt alt en sød Gestalt, 
der slim lo A me om min 11.413 
og kalder mig for sin 1 

Og Dommedag og Daab 
og Planeterne, Systeme ne 
og Graderne, Problemerne 

Aa ja. ja . 
jeg mer og mer alene ser 
en ørn. uskyldig Muret, der ler 
og nærmer sig Hl min I 

Og hele Livets Larm 
og Taabekrig oin Skik og Form, 
som Kyllingekrig I Kæmpestores ! 

Aa jaja ja . . 
Blot to ng In, har Sjælen Ro, 
og Livets store Reenbu'bro 
ølsar Hint om dig og mig ! 

Harald Bergstedt, 

Vor Fjende, Stavet. 
o 

Del er en 	edi Oplartelie, al 

—o— 
Det 	

— 

Lungetuberkulose paaforea derved, 
at f. Eks. Opspyt fra Luneeltdende, 
der henkastes hensynsløst, Ismer 
ind og bliver til Støv, som hvirv-
les op i Luften og tillige med de 
derværende Tuberkelbaciller ind-
Sandes, salter sig bul i Lungerne 
og angriber disse. Man har og-
sari Iøenkt øfg, at Lungelldende, 
luer de hostede, slyngede ganske 
fine Veskedraaber ud l Luiten, og 
at disse tillige med de i ilem væ-
rende Baciller kunde indaandes og 
angribe Lungerne. 

At Sygdommen ken oveilines 
paa disse Mander, er ganske alk-
ken pasvist ved Eksperimenter, 
men hvor ofte den i del daglige 
Liv nagledes overføres ved Indien-
ding, er nappe mas let at sige. --
Men Stiv rummer sluse en vis 
Fare og bør delfor undgeas saa 
meget som muligt. Andre Smitte-
kim kan ganske sikkert ligeledes 
tilføres vort Legeme ved Indtan-
ding al Støv, maledes Difieritia, 
Skarlagensfeber og smitsom Hier-
ne-Rygmervshetendelle samt Bør-
nelernmelse. 

Sagen er vistnok ikke altid III-

dan at lorataa, at Smittekimene 
sandes helt ned 1 I.ungen, men de 
rendes Ind i Næse og Svælg og 
kan dels udfolde deres Virksomhed 
der, dels fares ned I Maven og 
dels endelig gennem Næsen eller 
Svælgets Slimhinder føres ind I 
Legemets Saftstrømme og samledes 
volde Sygdommens Udbrud. 

Man bør derfor Sal vidt muligt 
I Boliger og Porsarnlingsiokaler 
søge al undgaa Ophvirviing al Støv. 
Man man saaledes aldrig leje nyt, 
men tørre at med fugtige Stykker 
og bestænke Gulve — for Resten 
ogsaa Gader og Gaarde — med 
Vand, forinden man fejer dem, -
Børstning og Bankning af Gardi-
ner, Møbler og Tæpper I Lejlig-
heden maa undgaes, og den Tid 
mas komme, da Støvsugere maa 
ante til Readighed for ethvert Hjem. 
Men disse Støvsugere skal være 
vel indrettede, paalidelide, og Ikke 
nogle tarvelige Apparater, der gi-
ver Husmødrene Forestillinger om, 
at alt Støv i Lejligheden er lier-
ne!, naar hun r Virkeligheden kun 
har fjernet netop det, som fandtes 
paa Møblerne eller Tøjets Over-
flade. Se* hellere end at benytte 
en daarlig Støvsuger, holde sig til 
den gamle Metode, at børste og 
hanke Møbler og Tæpper i Gar-
den, 

Ellliver hyr lire 
J. P. Mullor-Sysieifiel. 

—o— 
Det er endnu kun i denne Mai-

ned, der er Lejlighed til for Be-
folkningen i Allinge-Sandvig og 
Omegn at lære sig det nye J. P. 

M utile -System.  
Hidtil har det mest været Bade-

og Kergresterne der har nydt For-
del et Forstander Fmusiinua Ferle-
Kursus, der slutter den 31. August. 

Vi andre burde benylle den 
gunstige Anledning 111 for den 
moderate Pris disse Muller-Kursus 
tilbydes i Ferien (1 København er 
Honoract 100 Kr. for el Muller-
Kursus) at skalfe OS de mange 
Fordele I legemlig og ajælelig 
Henseende, der °isnen ved hver 
Morgen blot 5 filtmutter al fas al-
le de adle Organer I Legemet og 
hver eneste Muskel trænet pas en 
bestemt og for hele Organismen 
og Sjælelivet styrkende Mmade. 

Muller-Systemet har netop vun-
det sin Verdensberømmelse og 

Hvide Indianere. 



3.F.JsitullerXursus 
hver Dag fra Kl. 9 Fm. — Kl. 9. Alr. 

Indmeldelser i Insiitutets Lokaler 
ligeover for Strandhotellet. 

En I lægger 
søges ved Allinge Tærskeværk. 

Nærmere ved Henver,delse til 

Funeh, Lintlesganrd, 

Afdøde Enkefru Dorth. Jørgensens 

1.J 
er til Salg ved Ilenva rulelse til 

I', J. Nandermen, 
Allinge. 

En flink og panlidelig 

Pige 
kan til 1. September fan Plads pas 

Brogiiiird pr. Allinge. 

Samme Sted kan ell Hostkarl 
straks fart Arbejde. 

WIWOO.1.1.1.■11.1,2111=~1111=1:11«.11 

En Drengefrakke 
af graat Militærtej er gli.fint i 

Dampskibsekspedion i Fre-
dags da Skibet afgik til Kaberdiv. 

Kan allientes mod dette Avertis-
sements Betaling. 

Nu er Tiden inde 
til al lade Selverindersejlene 
efterse og reparere, saa de kan 
være I Orden ul Høsten. Og det 
laer de bedst og billigst i Klemen-
sker Sadelmagerforrenfing. Nye 
Selvbindersejl, 	Staksejl og Pres- 
senninger tit billigste Pris. 

Forlang Tilbud. 

Klemensker 
Smide I magerforretning. 

Tlf. n, 20. 

Tandlæge Hess-Petersen 
træffes for Fremtiden pas Hotel 
Allinge, Allinge hver 1.111ditg 

for 10 —4. 
OurIslieueste oo M8[18r. 

Søndag der, 17. August. 

Allinge Kirke Kl. S. 
Ols Kirke Kl. 10. 

Uveirret.isse.gførrsr 

.93ojesen 3Cofoed, Rønne 
3liortr.•.ged- 17 

Intaseation, Detumentskrirein; etc, 
Træffes I Hamle Onsdag Forind. 

Tørrede Æbler 
Abrikoser, 

Blommer. med og uden Sien 
til billigste Nit?. 

J. B. Larsen. 

Giv Agt! 
5 gode Ensparnderseler, 

de 3 aldrig reparerede, 1 brugt 
Chaleelongsse med ny Plyds 
80 Kr, saml en Del gpiraemen-
ge og ~kasser sanges uhørt 
billigt. 

Klemensker 
SadelmagerforretnIng. 

Klemene St., T11. n. 20. 

Der er Sol over Østersøens glit-

rende Flade, Sol over del hvide 

Sand, de knudrede Klipper og 

den brune Lyng. Varmebølgerne 

dirrer i Luften og e n svag Brise 

sender at og til en Duft af nyslaget 

Hø ned over Badegæsterne, der 

ligger og daser langs Kysten og 

misser med Øjnene ud mod Rød-

arettebasdene, der løfter atsted 

mod Fangststedet, — eller vækkes 

at Desigheden ved de mere ihær-

diges Tumlen, Pjasken, Laller og 

Skrig, medens de tumler sig ude 

i det vande Element. 

Saaledes forløber Sommermaa- 

liederne, vi er nallet Midten al Au-

gust, Himlen er stadig lige bien, 

Solen varm og straalende. Og i 

de lune Aftener er der en Valfart 

langs Kysten, helt ud til Hammer,  

fyrer, for nt se Solens glødende 

Kugle sænke sig I Havet, se Him-

mel og Hav skinne i alle Farve-

skalaer, for atter al vandre hjemad 

i Maanens kølige Skin. 

Luften er stærk og krydret, Da-

gens Bad og Spadsereture trætter 

de mindst hærdede ; det er kun de 

unge der føler Trang til en lille 

Jazz-Jazz i Palmehaven. 

Thi i Morgen er der atter en Dag. 

Sommerens Glæder. 

PA 

Ny ekstrafin neroisk 

Bankfisk. 
Ny alnakket islandsk Jagtfisk 
-- ren Delikatesse — sælges 

Norrilalldels 11311delshus, 

s tile  over al anden Gymnastik, 

for de: første derved, at det kan 

udøves naarsomhelst og hvorsorn-

helst, el alle og enhve , unge og 

gamle, Mænd og Kvinder, Syge 

og sunde, dernæst fordi tiet gen-

nem sine hensigtsmæssige Aende-

dretsevelser, der gennemsyrer hele 

Systemet, helbreder en Mængde 

Sygdomme, der skyldes Stolskiftet, 

derefter Nerve- og Gigtsvagheder. 

Melankoli o. s, v., og desuden for-

di de daglige bestemte øvelser 

skaber større Energi, Arbejdslyst 

og Arbejdsudholdentied ogsaa hos 

Raske og Halvt-Raske og efter 

nogle Maar.e,.'e71 Træning giver 

forøget Viljekraft og Karakterstyr-

ke, 

Paa 8 Dage kan Systemet læres 

grundigt under Foretander Fausti-

nus personlige Ledelse. — Under-

visningen gives hver Dag I Tiden 

fra Kl. 9 Form. til Kl. 9 Aften. 

Betalingen er t5 Kr. tor Enkelt-

' undervisning. 20 Kr. for hver naar 

2-4 Personer deltager i samme 

Hold. 

Forstanderen trieffes1 sikrest Kl. 

9 —3 I Institulets Lokaler ligeover-

tor Strandhotellet, 

••••••u•••••••• • • 
2iografen. 
Sindag den 17. Aniust Kl. 8. 

Lasse Ma anson 
fra Skaane. 

En inieressatii Fortælling Ira 
Svenskekrigens Tid i f Akter. 
taget af Nordisk Films Co. Spillet 
af vore bedste Skuespillere bl. andr. 
Martin Ylernberg kendt Ira David 
Copperfkeld. 

.7austi1tus s 3nstitut. 

Urtd.er visning i 

Til Sylloloo 
anbefales til billigste Priser. 

Topmelis 
Stødt K rystalittells 

Prima dansk Demaratra 
Stødt. Melis 

Ægte Sct. Croix Sukker 
Syltepulver i 11:eve 

Hvid Rom' 
b0 pCt. Hasholdningsapri i.  

Sal ley I Pergament.. 
lfl eidelkerg Sylteeddike 

Bedste Krydderier 

Allinge 2. 
Tlf. 12. 

Lemonadepulver 
5 Øre Pk. 

I. B. Larsen.. 

En 2-3-aars Plag 
ønskes til Købs. 

Peter Hansen. 
New Yorks Minde, Olsker 

( 
Spiralsenge 	 IP4,S5 og 15,75 
Pufsenge, prima Kvalitt I 	 25.50 
Spiralmadrasser 	 12,P45 og 11.75 
Prima Ilessiansmadras med Skram og Fod/ ie.:e 	19,145 
Ilarnemadrns ruet :s'kraapude og I lessiansheurek 	 0,85 
Dobbeltbredi gsranterel fjertet højrødt Bolster Ill Overdyne 

fra p', ni 4.75 
Ekstra god Kvalitet stribet fjertæt Seitinulsolster 

fil ludeldvne, 105 cm bredt, pr. In 
	

1,145 
70 cm bredt Satinsbolater 	 3,00 
Ubleget dobb. b ell Lagent“ istla.rred 

	
2,25 

Blegel 110 cm bredt 	 &to. 	 2.50 
Lagendowlas, dobbelt, 	 - - 

	3,20 
Bleget Illikullestønt, dobb. bredt, stærkere end Hørlærred, 

bliver ikke gult i Brugen, kan kun leas i Magasin 

	

du Nords Forretninger, 125 cm bredt 
	

3,140 

	

140 cm bredt 
	

4,25 
Lagendowlas til Barnesenge 100 cm bredt, 	 pr. m. 2.95 
Horlwrred, hel Linned. 110 cm hr,2d1 

	
4,P45 

Dobb. bredt kulørt stribet Oomuldstaj til Dynebetræk 2,45, 2,55 
Ensfarvet solægte blaat Medium, 110 cm br. 	- 	 3,75 
Smukke Mønstre i rosa og tilsat 80 cm br. Sirts 

	
2,10 

Hvidt stribet Dynesatin bobb, br. fra 
	

3,20 
Prima damprensede Fjer 	 fra pr. kg 3,25 

do, 	Dun 
	

14,00 

Dyner syes og stoppes gratis. 

De bedste Varer. Det største Udvalg. 
De billigste Priser. 

2iagasin duc.d)fordsUcidalg 
Victor Ylanck, Allinge. 0~110~~~emi■ 

011icendemoostralioll i Allinge 8311d114 
Frelsens Hærs Leder i Danmark Oberst R.Giandersen, 

assisteret af Oberstløjtnant 'Mel', Stabmkaptain og Fra 
lsrmen, Balle. Kaptain Ronager samt Bornholms Lektions 12 
Officerer leder 2 store Moder I: 

Sandvig Randstue, Mandag den IS. ds. Kl. S Aften. 
Allinge, Frelsens Hærs Lokale, Tirsdag d. 19 do. 

Et for Lejligheden sammensat Horn- og Strengemusikkorps 
medvirker under Møderne. 

Alle indbyders! 

Al Slags Syltesukker. 
Billigste Dagsposer, 

Ægte Sct. Crolx Sukker. Deutarara. Mørk Candis. 
Dansk Melis Nr. 1 I Toppe. Krystal Melis Nr. 1 

Alle prima Krydderier. Henkogningsglas 
Krukker, Sylteglas, Ren Vinsprit. Ægte Pergament. 

Laveste Priser og yderligere 4 pCt. Rabat pr. Kontant 

Nordlandets Handelshus, 

Kunstgødningen er paa Lager 
og vi udleverer gerne 

18 01 0  Superfoslat 37 Kaligodning. 
Den laveste Bestillingspris gælder tor alle Salg. som sker 

inden I. December. 

Jysk Godninskalk 
fint formalet og let opløselig, ventes til Losning snarest, og vi beder 

0111 flere Bestillinger. — Laveste Dagspris. — 

Nordlandets Handelshus, 

Standard Høstbindegarn, 
allerbedste Slags. Husl leer, Lebomme, Hostriver, Hostreb, 
Hol'ork e, alt af allerbedste Kvalitet, og vi sælger til billigste Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Alt Slags Laanegods, 
af Sække, Frøposer, Dunke, Kasser og Flasker m. m. bedes returneret 

inden 1. September. 

Nordlandets Handelshus. 
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LOETjLkhl  

Hof-Pilsner 

LOE99  TT/4:' 
„ROYAL" Koge-Chokolade 
„B E C A" Koge-Chokolade 

F I N STE Il A 11; P4 I{ F Å [IR h, 

LÆKKERT SMORREBROD 	II • 

Taglak Carbolinium 

• • 

Nt, 

Drej om 
paa Haandtaget og'ring op Telefon N\  Allinge 74, naar De har et eller 

V 	
andet at avertere. 	

k 
y 

+ 30d1Ord1011118 
Annoncer virker bedst 

eg koster mindst. 

Glem det ikke 

11/1/,  

lar  

rillede dansk Fabrikat 
i >1;Kg Pokker. 

Jens Hansen. 

Vine og Spirituosa 
fra e. N: ,717ensier & Sen, .7Ce6enflaun. 

Portvin, 3Iadeira, Bordeaux, itottrgogne Vine. 
Rom og Cognac 

anbefales 1 vellagrede fine Kvaliteter, 

Qtirtnge „%fonitif. 	?,robtifIlforreluinil 

P. Wulfs Cigarer. 
Alle Mærker vellagrede. 

Tobak, Shagtobak, Cigaretter. 
tyrkiske, ægyptiske, Virginia - stort Udvalg 

?j fritic 	SkOfollitlf 	'- `robtififfbrreltiii3 

Har De endnu ikke bestilt 

Standard HOstbindegarn 
i store, faste Nøgler, saa tlIrriades del meget at afgive Deres Bestilling 
de Priserne er stærkt opadgaaende og vi endnu kan levere til en me-
get billig Pris i 

?(Vinge Roloitiatz og 13ffillttforretning. 

s••••••••••••••••••••••••r: 
BORNA MARGARINE  

er fin, frisk og velsmagende og giver 

finsk Tjære, Cement, Tjærekoste 
og Kalkkoste 

og løvrigt alt hvad der hører 01 fur al Isa pudset Facaden, faas bedst 
og billigst 

%Hinge Roluidais & 13roburtforretillog. 

Bestil Deres Tryksager i AIIinQg Bogtrykkeri 

Fyldte Chokolader 
flA  L B A" Spise-Chokolade 

,,ANKER" Cacao kun i '/a kg Pakker 
FANESTE DANSK FABRIKAT 

Hvor hen i Dag? 
i 	-o- 

Dampsk•bene „Out bornholm« 
og „Rammerehne- 

til København Mandag, Tirsdag og 
Fredag Elm]. 

fra 	- 	Tirsdag, Onsdag og 
Lørdag Kl. 8 Aben. 

til Chrialionsø Søndag og Torsr -
med Mg. iia Allinge Kt. 11 P r,  

lidtorbriad TROR 
10,00 Sandvig 
10.15 	Allinge 
11,45 	Stammershalde 	3,45 

3 35 1,00 Helligdommen 
1,30 Gudhjem - 	3,00 

Kun Søgnedage. 

NI o torhand „Ilammeriliwe 
og „Olga' 

fra Hammer'', til Jons Kapel Kl. 2 
Retur Kl. 5 

Rutebilen 
7,55 WRønne 	A 9,25 10,10' 
8 30 Hade 	8,55 9.40 
8,48 lins Kapel 	8,42 9.27 
9,10 Allinge 	8,22 9,07 
9,20 Sandv:g 	8,15 9,00 
9,30 Ha Mniershu s 8,05 8,50 

10,00 Sandvig 	6,05 7,25 

10,07 Allinge 	6,00 7,20 
10,40 Re 	 5,25 11,45 
11,00 Gudhjem 	5,00 6,25 
11,38 Almin dyngen 4,27 5,47 
12,15 Rønne 	,1 3,45 5,05 
" kun Søn- og Helligdage. 

Køreplan. 
Rønne-Allinge 

Jernbane. 

Bownedk‘ge, 
Krem nw-hlau d•tie 

Rønne 11. 	8,00 12,50 4,10 7,15 
Nyker 
	

8,17 1,10 4,27 7,32 
Klemensker 8,30 .1,27 4,40 7,45 

1:1-?aumledal 8,54 1,51 5,04 8,10 
8,46 1,43 4 56 8,01 

Tejn 
	

9,00 2,00 5,10 8,16 
Allinge 
	

9,12 2,12 5 22 8,27 
Saml'. g 
	

9,20 2,20 5 30 8,35 

Ig-lisffinike 

Sandvig 	9,05 1,12 5,15* 8,20 

Tein 	9,22 1,28 
Allinge 	9,13 1,19 5,23 8,28 

5.32 8,37 
Humledal 9,26 1,32 5,37 8,41 
Rø 	9,38 1,44 5,49 8,53 
Klemensker 9.53 2,00 6,05 9,08 
Nyker 	10,05 2,10 6,15 9,20 
Rønne H. 10,25 2,30 6,35 9,40 

" Dette Tog løber kun Ira 15. juni til 
17. Aug. 

Søn- og Helligdage 
a.råne-Nandwtt 

Rønne H, 	8,00 12,50 4,10 7,15 
Nyker 	8,16 1,06 4,26 7,31 
Klemensker 8,28 1,18 4,38 7,43 
Rø 	8,43 1,33 4,53 7,58 
Humledal 	8,51 	1.41 5,0 t 8,06 
Tein 	8,57 1,47 5,07 8,12 
Allinge 	9,07 1,57 
Sandvig 	9,15 2,05 5,17 

5 25 8,22 
8,30 

›iandv1K-Idareams• 

Sandvig 	9,00 1,50 5,35 8 50 
Allinge 	9.08 1,56 5,91 8.57 
Tein 	9,15 2,06 5 50 9.06 
Humledal 	9.20 2,10 5 55 9.11 
Rø 	931 221 tilbi 922 
Klemensker 9 16 2,37 6 22 9,38 
Nyker 	9,56 2,47 6 32 9.50 ; 
Rønne H. 10,15 3,05 6,50 10,10 

Leer, Lebomme. 
Strygespitan, Rostriver med mime Hasselskalter, RoehaLker 
og Hyppejern haves pas Lager i stort Udvalg. 

Zainge ftotoniat=og 13robuttforrentinfi 

\ art Arbejdstøj . 
er det bedste og stærkeste til Prisen. 

Graa Buckskindsbenklaeder 6,50 
Biaa Maskin do.  o. 	7,00 svære d  

do. 	 8,75 
Molskindsbenklæder, extra svære 10,00 
Hvergarnsbenklæder 	12,00  

,

00 
Maskinjakker 7 00 
Blaa Overalls 	 8, 
Svære amerikanske Overalls 10,00 

9iorMaøet5 kpanbetoit 

Alle Mennesker, 
som har Bet, hvorledes 

Bornholms buelabilNargarine, 
fremstilles. behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette hujflne Produkt til stad Maal-
tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

En Sending Bomuldsstrømper 
af svær Kvalitet i sort og brunt er hjemkommet 

og sælges fra 85 øre pr. Par. 

Nordlandets Handelshus. 

i 

De bedste Kvaliteter i Arfiejtisloje 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Trojer i alle 

Storrelser baade til voksne og Barn. Prima blaa Molskindsben-

klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder, Trojer, Blu-
ser og Skjorter, Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 

Bo; n. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

5.0°  4,45 


