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Et blodigt 10 Aars Minde. Vintersol. 

Solen kommer, Solen gaar, 
Mergang den mit Vindu' nuar, 
lyser fire Tulipaner, 
fire hvide stumme Svaner, 
skinnende, med rode Skalte 
Solen kommer, Sielen gear, 

Solen kommer, Soten gaar, 
hvergang den mit Ansigt neer, 
finder den i langsom Sagen 
Sjæleris Klippelandskab nøgen, 
hvide Flækker — røde Skruer. 
Solen kommer, Solen gaar. 

Ristat A hl/onanis. 

Paris' Spisekammer. 
ØQ 

Et Morgen bessog ved 
H a 1 ern e'. 

Klokken er henimod 1 om Nat-
ten, neer de lange graa Teg kom-
mer buldreede ned gennem St. Mi-
chel paa Vej til Hallerne med deres 
Ladninger al Fødevarer ude fra 
Landet. Dei er veritable Tog, truk-
ket al Damplokomotiver, der diri-
geres ind paa Sporvognsskinneree 
og nu i den sene Time kommer 
klemlende og hvæsende ned gen-
nem den natlestille Boulevard. 

Og paa samme Tid genlyder As-
falten i de Gader, der Ira Paris' 
nordlige Porte fører ned ill Haller-
ne, af Heslehovens Klip-Klap, og 
i Hundredvis af tunge, tohjulede 
Kærrer ruller frem mellem de mør-
ke, tillukkede Husrækker. I de Ga-
der, der munder lige ud til Hal-
lerne, holder de ventende i lange 
Rækker, indtil det bliver deres Tur 
til at koturne frem og faa læsset 
af. Hestene skar ludende, med 
Hovedet dybt begravet i Mulepo-
sen, nu og da stamper de med 
Forbenene eller ryster sig, saa Se• 
letøjets Bjælder ringler. Kusken 
og hans Kone eller Svend sidder 
i Agestolen og blunder, sammere 
krøbet, indpakket i Tæpper og 
Fodposer. — Nye Vogne kommer 
stadig til og forlænger Rækken 
bagud. 

Hallerne 1 Paris er det Centrum, 
hvortil alle Byens Levnedsmidler 
bringes, og hvorfra de fordeles, 
De er byggede 1851 af Balkan] 
ug bestaar af Ir store, zlnkieekle 
Pavilloner, meget lignende Flyver-
hangarer. Dellen de mellemligger. 
de Gader har Tag. Herinde og 
de omkringliggende Gader foregaar 
Handelen. 

I 
 

Hallerne lorhandles aarligt a-
ver 250,000 Tons Kød, over 40,000 
Tons Fisk, 25,000 Tons Grøntsa-
ger, 15,000 Tons Smør og 25 000 
Tons Æg. Fedevareroe kommer 
ha alle E.glie al Frankrig, Vinter 
og Foraar tillige fra Kolunierne, 

Den nedase Tid ar besøge Hal-
leere paa, er henimod Klukkøn 3 
om Morgenen, Laer Arbejdet er i 
told  Ging. Man kommer ude fra 
tavse, mørke Gader, drejer om et 
Hjerne og befinder sig pludselig 
Halterres myldrende og levende Vir- 

I disse Dage er det 10 Aar si-
den, at den forfærdelige og fryg-
telige blodige Kæmpestrid om Ver-
dun tog sin Begyndelse under 
Verdenskrigen og derefter fortsat-
tes hele Foraaret og Sommeren 
1916, Indtil den nye tyske Hærle-
delse en af de første September-
dage gav Ordre Ill, at de frugtes-
løse tyske Anstrængelaer skulde 
ophøre. Mange Millteerkrilikeie 
betragter hele Oftensivfelttoget pap 
Vestfronten I Begyndelsen af 1916 
som et Misgreb. I hvert Fald var 
det en Indsats af Menneskemateri-
ale, en ødelæggelse af Værdier 

var. Stærke, rlekirlske Buelamper 
kaster el dagklart Skær over hele 
den ejendommelige Natteacene. Og 
over det hele etaer en krydret Duft 
af friskskyllede Grøntsager, al Pur-
rer, Leg og Silleri. 

Håndalen med Grøntsager fore-
gear næsten fuldstændig uden for 
Hallerne og især langs disses øst-
lige Sider. Hver Handelsmand har 
sit Stade afmærket peer Fortovs-
kanten med Kridt. Disse Stader 
lejes pr. Nat for en ganske ringe 
Befaling. Her aflæsser han sine 
Varer, Salathoveder og Kealhove 
der stables i maridshoje Pyrami-
der med Sider saa lige, som truk-
ket efter en Snor, Uulereddetrie 
lægges alle med Toppen udad, og 
saaledes har hver Art al Grønt-
sager sin særlige Maade at udstil-
les paa: den, der bedst tremheever 
deres appetitlige Udseende. 

Hele Scenen minder ved sin 
Rigdom al Farver og sine varierede 
Forrurer om Frodighed hos de 
gamle, tredeelausee Mestre 

Gear man en Tur gennem 
ser man overall, hvorhen man 

vender Blikket, den samme yppi-
ge Overdeadiehed. Inde i Vildt-
handlernes Afdeling havuger Ræk-
ker af amen, bi one Harer og serie, 
efne Kaniner, hist og her et Stykke 
Storvildt med det paplrindsvebte  

som ikke førte til den ringeste 
strategiske Gevinst for Tyskerne. 
Verdun blev omtrent skudt fuld-
stændig I Ruiner, og efter at det 
stærke Port Douaumont var bleven 
taget af de tyske Tropper, saa det 
ud til, at Verdun skulde løbes; 
men Jofireds koldblodige Ordre, 
at Verdunfronten skulde holdes 
samt den Omstændighed, at Ty-
skerne ikke fik Forstærkninger ret-
tidig frem, bevirkede, et Fronten 
blev holdt, skønt den tyske Krigs-
maskine hamrede løs paa Verdun 

el halvt Aar, næsten uden en 
Dags Afbrydelse, 

Slavede slæbende i en Blodpøl pas 
Jorden. Paa Disken ligger Fjerkræ 
op Fuglevildt. Her er alle Sierrel-
ser og alle Arter lige fra alminde-
lige Høns og Kalkuner til Sæsoe-
Vildt lom Snepper og Ryper. Bæl-
gekonerne sidder med Srekkeirer-
redsforklæder og plukker og ren-
ser, medens deres glathaarede, 
glinsende fede Katte taalmodigt 
afventer deres Part. 

I Kedhellen hænger Legioner al 
Flæskesider i uoverskuelige Ræk-
ker ned fra Jernkroge, og der lig-
ger Stabler al Kød paa lange, lave 
Træbords.. Hverken i Oste- eller Fi-
skehallen opholder man sig unød-
vendigt længe — I Fald man da 
er forsynet nied normalt virkende 
Lugleorganer. 

Har man været Hallerne igennem 
og dukker frem pas Bygningernes 
Nordside, kommer man ud, hvor 
Blorusteihandelen foregaar. Blom-
sterne pakkes ud al langagtige, 
flettede Spaankur ve, hver eneste 
Blomst er Icelst eht i et Puppeslør 
81 flere Lag fugtigt Silkepapir, 
Blunisierne ordet!, i Buketter, som 
stikkes Krueker elur Kur ve med 
Mos, eller bredes ud over Disken. 
Har et Tulipaner les Holland, Vi-
oler fra fallen, Roser frir Syd Fran-
krig og Spanien, her er a kideer 
i prægtige Farver fra fremmede 

Naar man nu ser Byen, skulde 
man ikke tro, at disse rædselsfulde 
Krlesbegivenheder Ikke ligger mere 
end godt 9 Aar tilbage i Tiden. 
Efter Fredsslutningen har men ar-
bejdet energisk paa Byens Genop-
førelse, og den kan i disse Dage 
fejre 10 Aars Mindet for Angrebet 
paa den med Stolthed over Igen 
at være en stor og smuk By. 

Pas vort Billede ser man det 
genrejste Verdun. Fugl Føniks, 
der har rejst sig e! sin Aske. 

Verdensdele. Man !dam betaget af 
delle brogede Virvar og denne 
berusede Vellugt, man drømmer 
sig fjernt fra Parti' regnvaade og 
grise Gader ned i Sydens farve-
prangende, sødt duftende Haver. 

Nord tur Hallerne, lige for Blom-
stersælgernes Stader, ligger Kirken 
St. Eustauche, mørk og tung hvi-
lende. Trappen ked dens Fod er 
hele Natten igennem belejret af 
pjaltede, hvilende Tiggere; Paris' 
Proletarer søger Ira de morgenkolde 
Gader ned mod Hallerne, hvor 
der er Liv og Mennesker, og hvor 
der er Læ tor Regnen. Her ligger 
de ved Overflødigheden' Tærskel 
og stirrer med hungrige øjne ind 
mod det lukkede Paradis. Skæret 
Inde fra Hallerne falder over de 
fattige Skikkelser. 

Der er hm Steder, hvor Mod-
isætningerne mødes saa skarpt, som 
netop i Paris, 

Ralph Christian Holm. 

Brug Honning. 
Af J. M. Møller, Gi ønning, Jebjerg. 

__ o-^  
Honning er der letteste fordøje-

lige Næringsmiddel, der findes, 
og mere Honning bar frades I og 
bruges 1 ethvert Hjern, hvor der er 

Barn og gamle Mennesker. Hvor-
for? 

 er I ethvert Barn en natur-
lig Trang til  søde Sager.  Denne 
Trang kan tilfredsstille', saa del 
fremmer Barnets Sundhed og 
Feergi, natir man daglig giver Bar-
net Hunping paa Brødet til Mor-
gendrikken. Honning er nemlig 
ikke alene I sig selv lie fordøje-
lig, men  den indeholder tillige En-
rymer,  som indvirker paa den øv-
rige Del af Maden, sne den spar-
tes og bliver lettere fordøjelig.  Det 
er en Kendsgerning, at ved  en 
passende Brug at Honning kan 
!nars redde sin Fordøjelse i °ideal 
til Gavn for hele Almenbefindendet. 
Da Honning firetiden sine 1. inved. 
bestanddele, Frugtsukker og Dru-
esukker, tillige indeholder stnaa 
Mængder al Jern, Kalk, Fosfor nr. 
re. sne laer Nydelsen af Honning 
i passende Mængde en vidunder-
lig gavnlig Indflydelse paa blod-
fattige, svagelige og nervøse Børn. 
Overlægen paa et Børnehjem i 
Schweits har brugt Honningkur til 
en Mængde Børn og ved Udtag-
ning al Blodprøver konstateret en 
overraskende stor Stigning i Blo-
det, Jernindhold og Børnenes Vægt 

de 6 Uger, Kuren varer. Det 
stigende Forbrug af Honning paa 
vore Sygehuse er et Udtryk for, 
at Nutidens Læger lige las ves 
som Oldtidens berømte Læge Hip-
pokrat forstsar at sætte Pris pas 
dette naturlige Nærings- og Læge-
middel. 

Honning er ikke UniversalIsegee 
middel, men det er forbavsende 
mange Sygdomme, Honning kan 
modvirke eller helbrede. Mavesyg-
domme, Nervesygdomme, Hals-
og Brystlidelser er i mangfoldige 
Tilfælde blevet helbredet ener stærkt 
hæmmet ved Brug af Honning. 
Jeg har hørt ikke  saa Isa Mænds 
og Kvinders Beretning om, hvor-
ledes de er blevet helbredet enten 
ved systematisk daglig Brug af 
Honning eller ved en diætetisk 
Honningkur, og jeg tvivler Ikke 
one at hvis 111311 vilde spørge 
gennem Aviserne ud over Landet, 
hvor mange der er blevet hjulpet 
til ny Sundhed ved Brug af Hon-
ning, da vilde der komme I Tu-
sindvis af glade Skriveleer med 

Besked: „Det er jeg, det er jeg!' 
Den svenske Prolesser S. Rib-

bine skriver i ain Bog ,Om lem-
pelige Reformer I den svenske 

Landbefolknings Kosthal' (her i 
0.ersættelse): Honning fortjener 
at blive ikke blot et Krydderi 	III 
Maden, men et Fødemiddel, som 
daglig bruges, for alle Mennesker 
og allermest for Børn og unge. I 
nokle Egne al Europa anser man 
Honning tor at være lige saa nød-
% emnet paa Frokostbordet, som 
Smørret anses hos os, og det skulde 
sikkert være rit Gavn f or Helbre-
det, om vore Funnlier havde større 
Firbrug al Honning, ovn ogsaa 
des skul 'e Ske ved formindsket 
Brug af Smør og Margarine — 



Brænde Spiritus og Kulde. Ikke mindre vigtigt som diætetisk 
Lægemiddel s Iser Honning sig at 
være tor voksne syge. - 

Mod Søvnløshed anbetales det 
at spise en Skive Rugbrød med 
el godt Lag Honning, lige inden 
man lægger sig. Til Gurling af Hel-
sen, naer den er øm og hævet, kan 
anvendes lunken Honningvand, at 
bruge en Gang hver Time. En 
Æggeblomme udrørt med Hon-
ning nydt langsomt modvirker 
Siæshed, Honning med lidt revet 
Ingefær i virker dæmpende pari 
1-Laste. 

Men I alle Tillalde gælder det 
om kun at bruge ægte Honning. 
Køb derfor kun Honning, hvor 
der er absolut Garanti for, at De 
faer velbehandlet ægte dansk Hon• 
rung. 

Mungoen. 
—0— 

Fortuelling frit Indien. 
--o— 

Det blev sent, inden Mrs. Bleu-
net korn hjem fra Middagen hos 
Landsdownes. Træt og medtaget 
klædte hun sig af og gik i Seng. 

Men sove kunde hun ikke, Med 
aabne øjne laa hun og tænkte 
paa sin Mand, ham, til hvem hun 
først for faa Uger siden havde 
knyttet sin Skæbne for stedse. 
Hun drog et dybt Suk, 

Midt i Hvedebrødsdagene havde 
hans Regiments Udkommandering 
revet Item bort, langt bort fra 
hende. Helt dernede bag Bjergene 
havde en af Stammerne, som altid 
kun modstræbende bøjede Nakken 
under Fremmedaagel, endnu en 
Gang— som saa ofte før — gjort 
Oprør, og det Regiment, hendes 
Mand tilhørte som Major, var ble-
vet sendt ud imod den. I samful-
de 8 Dage havde hun intet som 
helst hørt fra det eneste Menneske, 
hun elskede her paa Jorden. Hvor-
ledes mon det gik ham? Mon han 
overhovedet endnu levede ? -
Hvor var det dog forfærdeligt sen-
ledes stadig at nisalte vente, sta-
dig at mealte leve i Uro og Angstl 
Aa, dette frygtelige Indien med 
sin vanvittige Hede, sit Utøj og 
sine evindelige Opstande! Hvor 
hun dog hadede det ! 

Med et Hjerte søn tungt som 
Bly saa hun og tænkte, — Stadig 
sortere og sortere forekom alt 
hende, og det var, som hendes 
Hjerte sneredes sammen af en 
uforklarlig Angstfølelse, hun Ikke 
kunde faa rystet af sig, en Anelse 
om noget truende og rædselafuldt. 

Lyst og klart send:e Marinen 
sine Straalei ind i hendes Værelse. 
Dens Sølverskeer gled langsomt 
fremadskridende henad Gulvet og 
lagde sig kærtegnende over Møb-
lerne. 

Fra den nærliggende Urskov 
lød nu og da en jagende Tigers 
Brøl og en Rovfugls skingrende 
Skrig. Kendte Lyde, der ikke mere 
kunde forskrække hende. Og I 
Palmernes Kroner foran hendes 
Vindue susede Naitevinden saa 
indsmigrende, som var det lasng-
seisfulde Suk Ira hendes Ægtefæl-
le i det fjerne. 

Men trods alle Bekymringer 
gled den ensomme Kvindes Ojen-
laag dog tilsidst I. 

En Gang forekom det hende, at 
hun hørte en sagte Hvislen, en 
lille skrabende Lyd. Men hun var 
for søvnig til at rejse sig. Der 
gled en behagelig Døsighed over 
hende, hendes Bryst hævede og 
sænkede sig i dybe, regelmæssige 
Aandedrat, og hun var paa Nip-
pet til at falde 1 en dyb Søvn. 

Da gav del pludselig et Sæt I 
hende. 

Den sagte Hvislen, hun for lidt 
siden syntes at have hørt utydeligt,  

lød nu igen I hende, umiddelbare 
Nærhed, højt og ulykkevarslende. 

Rædselslagen satte hun sig over 
Ende og sari sig omkring, 1 det 
samme var det, som Fill Blodet 
stivnede i hendes Aarer, og hun 
stirrede halvt vanvittig af Skræk 
pas Gulvet, der las badet i Maa-
nelys. 

Pas Mmetten lige ved hendes 
Seng las en vreldie, sort Copra-
slange med løftet i Als og Hoved 
— parat til Angreb. 

Uden at kunne røre el Lem 
stirrede Mra. Bleunet paa Slangen, 
der strakte sig højere og højere I 
Vejret og vuggede Hovedet lang-
somt frem og tilbage, som for at 
udsøge sig del sikreste Sled for 
sit dødbringende Bid paa den un-
ge Kvindes Legeme. Og samtidig 
hvislede den højt og truende. Og 
nu korn der pludselig Mordlyst 
dens øjne. Langsomt rakte den 
Hellen endnu højere til Vejrs, ka- 
stede Hovedet tilbage og 	 

Mrs. Bleunet vilde skrige. Hun 
kunde ikke. Gysende lukkede hun 
øjnene, 

Hvad var det? - 
En svag, kradsende Lyd naaede 

hendes øren, Med vidt opspilede 
øjne stirrede', hun: rædselslagen 
pas det Syn, hun nu blev Vidne 
til. 

Pludselig som et Lyn var der 
dukket en ny Medspiller frem paa 
Scenen — et lille bille Dyr, ikke 
større end en_Viesel, listede ben 
imod Stengen, forsigtigt med ejen-
dommelige vuggende Trin. Alle 
Httarene paa den lille Krop stritte.  
de som rasende og dens rødgisa• 
dende Øjne var stift heftet pile 
Slangen. Dens Skikkelse og Haer-
beklædning mindede om en Kats, 
men det lille Hovede med den 
spidse Snude, der lod ane de 
skarpe Rovdyrtænder, førte Tanken 
hen paa en Ulv. 

Det var en Mungo, elle Slangels 
uforsonlige Fjende. 

sKikk, Kikki, brk!' led dens 
Kampraab. 

Cobraen sænkede langsomt Ho-
vedet, der svulmede op af Vrede. 
Den hvislede og hvæsede rasende 
— den havde genkendt sin Dada-
fjende. 

Og nu begyndte Kampen. 
Mungoen dansede som en be-

sat omkring Cobraen og gjorde 
sig stadig Umage for at komme 
ind per den bagfra. Dens smart 
øjne gnistrede som glødende Kul. 

Nu huggede Slangen til. Men 
Mungoen sprang som en Fjeder 
tilbage og højt op i Luften. 

Atter og atter for Slangens Ho-
vede hen imod den, for hver Gang 
med en dump Lyd kun at træffe 
Gulvet. 

Den lille Angriber var paa sin 
Post. Den gjorde de utroligste 
Spring og Drejninger for at afværge 
den rasende Slanges Bid og kunne 
gen over til Angreb. 

Alter havde Cobraen gjort et 
forgæves Hug og kom derved med 
Hovedet Ind under en Stol, hvor-
fra den ikke hurtigt nok kunde 
fnis det ud. _ 

Dette ene Sekund var nok for 
det lille Dyr. Med Lynets Hast 
satte den ind paa sin Modstander, 
gav den et kraftigt Bid I Ryggen 
og var allerede i næste øjeblik 
uden for Gifttændernes Rækkevidde. 

Biddet satte Cobraen I et sandt 
Raseri, saft den gav sig til at dreje 
rundt som en vanvittig. Dans lange, 
smidige Krop snoede sig rundt 
pas Gulvet i Cirkler, Trekanter, 
Arabesker og sammenfiltrede Knu-
der, medens den hvislende virrede 
med Hovedet til alle Sider, 

Nu var det Tid for Mungoen. I 
et højt Spring satte den fremad 
og havde I næste Nu bidt sig for-
svarlig last i Nakken paa Slangen, 
som i sin voldsomme Smerte gjorde  

de mest fortvivlede Anstrengelser 
for at ryste sin lille og dog sag 
farlige Fjende af sig, 

Men det var fergreves. Mungoen 
slap ikke mere sIt Tag. Dens Tæn-
der borede sig stadig dybere og 
dybere ned i Stangens Hals. De.. 
blev slynget og hugget frem og 
tilbage, snart mod Væggen, snart 
mod S egestolperne eller Gulvet 
i store Buer eller korte, krampag-
tige Trækninger. Men den slap 
ikke. Det saa ud, som begge dens 
Kæber var fuldstændig begravet i 
Cobraens Hals. 

Omsider lød der et lille Knæk, 
og Stangens Bevægelser blev lang• 
sommere, mere matte. Sne steppe-
des Ringene, der gled en Skælven 
og Sitren over den glatte, smidige 
Krop og — dens jordiske Løbe-
bane var endt. 

I et vældigt Hop sprang Mun-
goen bort fra det døde Legeme, 
og medens den snurrede rundt 
omkring det og sprang højt i Vej-
ret den ene Gang efter den an-
den, udstødte den stadig alt trium-
ferende: „krrch-kerch I' 

Med hver Nerve spændt til det 
yderste havde Mrs. Bleunet fulgt 
den grusomme Kamp. Hun var 
ude al Stand til bande at tænke 
og føle. Alt det Liv, der fandtes i 
hende, syntes at hive koncentreret 
sig I hendes øjne. Og de bare 
stirrede — stirrede - 

Pari en Gang afslappedes hen-
des Nerver. 1 Med et skingrende 
Skrig, der bragte hele Huset pas 
Benene, faldt hun besvimet tilbage 
i Sengen. 

Da Mrs. Bleunet næste Formid-
dag bleg og forvaaget sad ved 
Frokostbordet, lød der pludselig 
ved Siden af hende en sagte Skra-
ben og et velkendt „kikk, kikki, 
krich,s 

Hun vendte sig hurtigt og ase 
ned forsig. Det var den lille 
Mungo, der med svajende Hale 
kom hen imod, hende og saa til-
lidsfuldt paa hende med sine smart, 
lystige øjne. 

I en Fart bukkede hun sig ned 
og rakte den et Stykke Sukker. 
Mungoen gnaskede det velbehage-
ligt i sig og sprang sne ganske 
roligt op paa hendes Skod. Hun 
knugede sin lille Redningsmand 
ind til sig og klappede og kyssede 
den alter og atter. 

Det hede hun Ikke tænkt sig, 
rinar hun før I Tiden tankeløst 
kastede et line Stykke Kiks eller 
CT1 Appelsinskal hen lit den, et 
delle lille, ubetydelige Dyr en 
Gang skulde komme til at redde 
hendes Liv. 

Mungoen var Ikke I Ro ret længe. 
Vips sprang den op paa Bordet 
og dansede rundt paa det, stak 
sin lille, lyserøde Snude ned I 
alle Tallerkener og Glas og hop-
pede til sidst op pas Skulderen 
af Mrs. Bleener, der evigt forsy-
nede den med Sukker. 

1 flere Manneder blev det vævre 
lille Dyr passet og forkælet af 
alle i det Bleunetske Hug, indtil 
endelig en Cobres Giftrand traf 
den ude i Haven, 

Efter en rasende Kamp endte 
det lille Knæ sit Liv paa Ærens 
Mark. Og dog blev dens sidste 
Karup en Sejr. For I Sandet ved 
Siden af dens lille Lig fandt man 
den ihjelbidte Cobra. 

Den ligger bugravet under en 
Platan, og Mrs. Bleurner har sar 
en Sten pen dens Grav. Hver 
eneste Gang, hun grim.  forbi Ste-
det, lænker hun med Vemod paa 
sin lille Mime Redningsmand, sum 
Platanerne synger 	deres Vugge- 
sang aver. 

—0— 
Neer en frysende Mand skyller 

en Snaps ned, har han en tesen-
dende Fornemmelse l Halzeu og 
San føle dens Fornemmelse t Ma-
ven, ja, an Alkohoten jager som Ild 
gennem hans Arner. Intet Under 
derfor, at en saadan Mand t fuld 
Overbevn :Ing kan peastaa: Spiri-
tus varmer. 

Ikke dearnirche har han Uret, 
hvad et simpelt Termometer uigen-
driveligt viser. I de første 3-10 
Minutter eller Nydelsen kan Le-
gemstemperaturen ganske vist som 
ved enhver anden Nydelse af Mad 
og Drikke slige ens ren Ubetyde• 
lighed (0,1 0,4 Gr.) — men efter 
den Tids Forløb synker Tempera 
turen 0,1— 0 6 Grader, ja ved Ny-
delsen af Spiritus i større Mæng-
der kan Legemstemperaturen end-
og melde en Temperatur pen 26 
Grader, mens 37 Grader er Men-
neskets normale. 

Det, der sker, er følgende: 
Spiritussen, der hurtigt optages 

i Blodet, føres med dette tid I 
Legemet og saeleries ogsaa til Hu-
dens fine Aarer. Disse bliver ved 
Spiritussens Pirring irriterede og 
udvidede og dermed mere blod-
fyldte. Derfor bliver en Mand, der 
nyder Spiritus, rød i Ansigtet; men 
derved udsættes mere at Blodet 
end før for et komme i na=r Be-
røring med den omgivende Luft. 
Er denne saa kølig, kommer Blo-
det naturligvis III at afgive Varme 
til denne. Det afkøles derfor, og 
Legemstemperaturen synker. 

En Følge heraf bliver sen atter, 
at Hudens Blodaerer ud vides, især 
paa Legemets yderste Dele, Næ-
sen 1. Eka., der, naar den saa bli-
ver udsat for Kulden, let kommer 
til at beholde deri røde Farve, Blo-
det har give! den, 

Komponist P. E. Longe-Miltler 

Vor stole Komponist, P. E. 
Lange-Muller, der afgik ved Dø-
den forleden Dag, fyldte den I. De- 
cember 75 Aar. 	Lange-Miniers 
Kunst omspændte med samme Ge-
Malket alle Musikgenrer•Operaer, 
Kammermusik, Karetater, Kor- og 
Kvartetsange, Serenader, Symfo-
nier, Teatermusik, Klaverkomposi-
tioner osv., men det er dog hans 
herlige Romancer, der vil bevare 
Nana Navn friskest i Folket til 
rene Tider; de var sari ægte dan-
ske i Tonen, skønne og sedn.e-
fyldte. Ved Lange-Mellers 75 Aars 
Fest for tre faleaueder siden braete 
dansk Ungdom .Der var engaug's 
Komponist en straalende Fakkel-
hyldest udenfor Det kgl. Teater. 
Nu drager deri med Vemod til 
hans Grav. 

En ung Gase 
ønskes til Købs paa 

Frignard i Rutsker 
Tlf.  Hasle 46 y kan benyttes. 

En Ko, 
som kælver i April. samt 1-2 
Kvier som har kælvet er til Salg 

Tlf, KI, n. 32 re 	lijoller, 
Landlyst, Krashave, 

sælges eller bettee med Hahn 
og Roer. 

Skovgurd. Disk«. 
En 14-15 Dreng søges til Maj 

Pæn Saahavre 
(Segerhavre) er til Salg eller Byt-
te med 2-radet Byg. 

Spise- og Lægge-Kartofler samt 
et mindre Parti Kløver- og Hve-
dehalm er til Salg pas 

111rognard pr. Allinge. 

En Karl 
og en 15— ln nars Dreng kan 
I Maj faa Plads pas 

Ydr. Norregnard Ro. 

Spegesild 
til Salg has 

lird. Henriksen, 
Tlf. Allinge 142. 

3 Karle 
en Forkarl, en Malkefodermester 
samt en Id 15-nars Dreng søges 
Hansen, RIffleganrd. Olsker 

Radiomodtager, 
3 Lampe, sælges billigt. 

Thor Poulsen, Sandvig 

En Medhjælper 
søges straks eller 'enene. 

Anhaiseganrd, Rutsker. 

hal De have NV 
saa henvend Dem til ung og hør 

mine Priser. 
Solidt Arbejde — Billige Priser. 

Haler P. Manch, 
Allinge- 

Til Salg. 
To KviekaIve, 9 og 31/1  Md., 

tjenlig til Tillæg, 1 ungt Feer, et 
Par Stavseler til mindre Heste, 
10 Stk. unge Hans og 1 Hane, 
brune Italienere. 

Skovsholm, Olsker. 

Pæn ung Pige 
kan faa Plads til 1. Maj 

Mejeribestyrer Hansen 
Allinge. 

Kød og Flæsk 
modtages til Rogning. 

Phillipsen. Tlf. Sandvig 19. 

1(311eriserile 
er atter nedsatte. 

Altid nyttriendt Kaffe. 

Allinge 	 sieCadra Tlf, 12. '• 
k 
  

parketgulve 
Hvem vil ikke have 

et pænt og solidt Gulv? 
Som saaclant antrafeles: 
Egetræ. Siatvparketgulre 

Og Thrleguive. 
Gerne til Tjeneste 

med Prøve og Pris 

ofr finnes Hylllleforreloing 
Tlf. 69. 	Indeh. Chr. Somme, 

EP imoli[leb Fodermester 
'an faa Plads fra 1. Maj 
St. Myregaiird I Olsker. 

En 14 aars Dreng 
kan fan Plads til April eller Maj. 

Peter Hansen 
New Yorks Minde, Tlf. Rø 73 y 



ALLINGE 

for 2,50 

Dobb. bredt 	do. for 3,15. 4,25. 4,55. 515 

Prima Fjer (Ande-Halvdun) 
pr. Halvkilo 3,25. 3,65. 4,25 

Alle andre Manufakturvarer 
til meget nedsatte Priser. 

KonfirmatlonskItedninger saavel i Matros-
som i Jakkesæt i prima Cheviot og Serges. 

Alt,  hvad der tilhører Beklædning. 

Stort Udvalg og billigste Pris. 

'9> 

Vi sælger prima dobheltbr. 

Lagenlærred for 1,70 

Dobb bredt bleget 	do. 	for 2,25 

Enkelbredt fin og grovtraadet do. 	fra 0 55 

Dewlas og Medium prima Vare fra 1,00 

Floneller til billigste Priser. 

Enkelbr. stribet og ensfarvet prima 
Dynesatin 

fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højflne Produkt til sine Maal-

tider. - Alle Forretninger i Allinge-Randvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

	• 

Bornholms Spare- & Imodasses 
Afdeling i Allinge 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Renten af Indskud er paft: 

3 :MK/meders Opttigehte 	 4,5 pCt. p. n. 
Almindelige Sporeltumbevilltnor 4 
Folio 	 se 	. 

3,5 - 
hvortil Prisøde, hidtil 2,5 pCt. 

	• 

Fyldte Chokolader 
„A L B A" Spise—Chokolade 

; ,,ANKER" Cacao kun i 1/8 kg Pakker 
FINEST E DANSK FABRIKAT 

Golg000slo og Mor. 
—o— 

Søndag den 7. Marts. 

Allinge Kirke Kl. 10. Skriftm. 9.-15 
Ols Kirke Kl. 2. 

Kl. 6 i Sandvig Missionshus. 
Tirsdag d, 9. i Tein Missionsh. 

og Onsdag den 10. i „Bethel" 
Fasteprædiken ved- Sognepræsten 
Kl. 7,30. 

Luth. Missionsforening 
Tein: Lørdag Kl. 7,30, 

Møde for unge Mænd. 
Tein: Søndag Kl. 2,30. Allinge 

Kl. 5. 	Thorogreen 

Nye hjemkomne 

tørrede Frugter 
saasom 

Æbler, hele, borede og i Skiver 
Blandede Frugter, en aldeles 

udmærket Kvalitet. 
Fersken, Abrikoser. 

meget billige Priser. 
Svedsker med Sten 50 ø. IlI kg 

do. 	uden Sten r.0 — 
Tørrede Ringhær, Hyldebær 

og IiIrNelner 

g. S. .Carsen,,R7linge 

Lokalforeningen 
Kajbjerggaard 

afholder den ord. Generalfor-
samling, Torsdag 11. Marts 
Kl. 5,30 hos Fru Christensen 
(Havestuen) med følgende 

Dagsorden : 
1 Beretning og Regnskabet, 
2 Valg af Bestyrelse og Revisor 
3 Forhandling om Foreningens 

Anliggender. 

Bestyrelsen. 

   

 

"M Stitibkru 
Urmager og Guldsmed 

   

Allinge 	Tlf. 93. 

 

   

Tør, god Halm 
er tii Salg paa 

Bammersitolm, 
Tlf. Sandvig 23. 

En nedliggende 

I Hostes lleslepoq 
med Tærskemaskine, samt en 
opstaaende Hestegang til Hakkel-
seskæring er billig til Salg. 
St Dammegaard, Klemens 

Yngre Karl 
og en Fodermester kan 1 Maj 
faa Plads paa 

Mortingegaard, 
Tlf, Ro 34. 

Drik 

.I,:•,• 	). 

SPORTSVAND 
NY FORFRISKENDE 
SOMMERDRIK 

••••••••••••••• 
• • 

ffliografen. 
Søndag den 7. Marts Kl. 730 

kuks bro. 
En Historie fra New Yorks 

Jødekvarter i 5 Kapitler. 

Ekstranummer: 

„Hæng paa" 
Morsom Dukkefilm i 1 Akt. 

• • 
•••••••111111••••• 

gryder eL 
/eesLc)ce4 Jef 

930n9. 

r 	 

slanke Pasker 
m Gu/d-t7k. 

<d. 
Carlsberg 
export 

(91 

De bedste Kvaliteter i Arliejrisloj. 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Jakker i alle Storr. 
baade til voksne og Bore fra 4,50-700. Prima blaa Molskindsben-
klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder. Trojer. Blu-
ser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 
Bern. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Ty,  29. ,ieize3 X anjen. Tlf  29. 

r 

Aarligt Udsalg 
Samtlige 917anufakturvarer, 2lldgarn 

undtaget, udsælges mod kontant 

Retaling med 70 :Procent 

fra 5. til 31. 917c:ris. 

Anker 3psen, 
Til' Kl. 112 gt'elmerfius Tlff, Kl. 112 

Fikse og heluldne 

Dame-Golflakker 

  

115 
75 saalænge Forraad haves. sælges for pr. Stk. 

 

  

1: (11-1( .elst-?114 

Bornholms IlevelibliNdroorine 

Stote 	t;rifetter. 
23i »ar lof«t 	„refa" i bije Zafie 

og anbefaler port „Vager af 1)rinta s2rceubfet. 
93aa 3rttlib af belbhit (,,Itbfob og Rurotte: 

ftigningen er 43rifen pat] 	nebf at. 

%flange gotoutal, og 13rolauftforretniug. 

i c*tr rigeligt tager af ftrerfe, futhfirwithte 
Trtritror 1,5", 2", 3" og 4". 

tereb ftorre kob 	løntant fe?fge meget billigt. 
el)org. om 4.3riferite beb Zelefoneu. 

Nordlandets Handelshus. 

Alle MennesKer, 
som har set. hvorledes 

1 

Metodist-Menigheden („Betescla1). 
Søndag Gudstjeneste Kl. 4 Eftm. 

Søndagsskole Kl, 2. 
Enhver er hjertelig velkommen, 

Pastor Berger-Petersen 

Carlsberg 
13.n_iggererne 

?Inthorg «nutid- i Zdfc. 
C~relge.€.?, til nebfat 	i 

Nordlandets Handelshus. 

er betydelig nedsatte. 
Jeg fører for Tiden: 

Dansk &ren tha ler, 
• , 	Rochefort. 
„ 	Schweitzer 
Fuldfed Gouda. 

Lagret skarp Gouda. 
Steppeost. Dansk Ejdost. 

Myseost, Klosteroste, 
Grønne Alpeoste, 

Margarineost, Kommenost, 
Dansk Baelisteirner, 55 øre Pd. 

1. B. Larsen. 

Pianoer, (1,"i-(1■: t ;■ier" 
Chr. Transen Nulm, Allinge 

Ostepriserne 



Ajletønder 
er i Aar gaaet betydeligt ned i Pris. 
Til Foraarsbrug bedes Bestilling 
snarest indgivet til 

Klemensker Mnskinsilefieri 
13 OD 83vyrk, Tlf. n. 13 

Isl. Lammekød 
prima Kvalitet. 

Letkogende gule Ærter. 
Afskallede Vlctortea»rter 

Flækurter 
Brune Bønner 

Billigste Priser. 

3.3. VarUst. 
aczicr=-Iz 

Store silde 
• • 

MOSS1113 Apile13ffier 
Valencia Appelsiner 

Friske Æbler 

Alle tørrede Frllgor 
inmeimmoale»~~~~94me, 

: 

 i BORNA MARGARINE  

• 

• 11 
er fin, frisk oy velsmagende og giver 

I LÆKKERT SMORREBROD 

••••••011111141•11•4114111114•111906•99111~1111! 

Fortræffeligt Svinefoder sælges. 
Blodtoder, tilsat~lasseKlIcl, som 

er stærkt tørret, derfor let og med en solid 'Analyse. 75 kg 
for Kr. 13,50 - fri Sæk, Ved større Handel sælges billigere. 

Alm dansk Melasseklid, iblandet Hvedeklid .  
Smaa Sække a 50 kg sælges billigst. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi sælger 
svær stribet Flonel til Bluser og Undertøj 

for kun 1,25 pr. m. 
130 cm bredt Lagenlærred, 

svært, ubleget 2 Kr. pr. m. 
130 cm bredt bleget 	ilærred 

svær, stærk Vare 2,75 pr. m, 

Nordlandets Handelshus. 

Prima Klipfisk 
Ekstra fin, hvid Klipfisk atter hjemkommen. 

Ekstra Kvalitet — Ekstra nedsat 

9Ifthint golottial, ug Vroburtforretniun. 

Vore store Kul, Koks og Briketter soder ikke 
Alle Bestillinger ekspederes straks, og Priserne er rigtige 

Nordlandets Handelshus. 

Vore Klædevarer ei\ 
er de billigste! 
Foraarsvarerne er nu hjemkomne, 

og Priserne er billigere end nogensin-

de før. 

Ægte blua Sergeshabit, 

	

syet efter Maal 	92,00 

	

Ægte blaa do., særlig fin Vore 	125,00 

Lyse Sommerhabitter 

	

tif fint heluldent Kamgarn 	90,00 

Grats Kanigarnshabittet 
	

95.00 

Nodlilildels Handelsbos. 
46 

t;etreilfet enn'hrb tiltiranret 1926. 
Qi »ar lobe '13artier af .Zøtofte 2-tab. 
Leger 	gul N3ice4aarb r,..)aute, galle ?Crter, 
Colo (ftter, (ilcrno Mrter, ciffer og falger 
til f or'l)olbrui 	flut1a 93rifer. 

cet• fem qob at gøre 	 fnareft. 

'Nordlandets Handelshus 

„ROYAL" Koge-Chokolade 
„B E C A" Koge-Chokolade 

FINESTE DANSK FAIIRI.KAT 

Husk at Skotøj 
forsaales bedst og billigst med Garanti for at Ar-

bejdet bliver smukt og hurtigt udført. 
Galoscher og Sko med RaagummisaaIer repareres 

Træbunde sættes i Træsko og Støvler' 

Skomager 	Jørgensen, 
ved Bager Holm, Allinge. 

	 110■1■1011~~~~~ 

•••■••■.■■■«. 

Gulvklude 
i stort Udvalg, — Bedst og billigst 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

rmfi 
Glas, Porcelæn og Ildheoudslyr. 

Efter at have gennemgaaet vort store Lager, har 
vi fremlagt en Masse Varer til 

uhørt billige Priser. 
Vi fremhæver: 

12 komplette Spisestel a 22 Kr. 
Porcelæn-Kopper. pr. Par 6o Ore, 6 Par 3,45 
Stærke Fajancekopper 35 Ore, 6 Par 1,90 
Dybe og flade Tallerkener pr. Stk. 29 bre 
Saetskaale 3 Kr. 	Saucekander 135 bre 
Kaffe- og Chokoladekander 1,65 
Mælkekander 1,20. Terriner 5 Kr. 

paa Fod 34 øre. 
Dekorerede Servantestel pr. Sæt 5,75 

Paa alle kaffestel, Spisestel, emaljerede Varer 
ni, ni. ydes yderligere stor Rabat pr, Kontant. 

" Allinge Kolonial og Produktforretning 
fflm, 

Pk. 

Alle Slags Klover=, Grrem og Roefro 
tilbydes. Ved forud Bestilling ydes den største Garanti i 
i alle Retninger, og Priserne er jo praktisk talt kun det 

halve, sammenlignet med Priserne i 1925. 

Nordlandets Handelshus. 

nedsat i Pris og særlig billige i 

Noribmiets lindelshils, 

Allinge Teglværk. 
Fra Lager sælges til billigste 

Dagspriser: 
Drænrør i alle gangbare Stør i 

rejser. Tagsten, Mursten og 
haandstrøgne Facadesten. 	I er lavere  

Et Parti frasorterede Tagsten lig billigt. Forlang Tilbud. 

sælges for 100 Kr. pr. 1000. 
Priserne paa Teglsten og Rør 

er nedsat med 20 pCt. 

Alle Foderstoffer, Majs og Korn 
i Pris. Ved større Køb pr. Kontant sælges sær- 

Nordlandets Handelshus. 

%Lie Zenbistger af frilfe t;itrer. 
cotbi ltø ilt))U".,1 	 9libnielage  
til %Ilte-toer, 	 turret tit (%rifene, 
fniaa 9..~ til '"Nidtene, ftor tirret 9.nai.,-3 til
,flaii~lg, 

 
og ui . fMger til allerbilligfte 

Allinge Teglværk 

Appelsiner 
søde og saftige, delvis Blod. 
Friske Æbler. fine Rya- 

forskellige Priser. 
nadzebler. gud Kvalitet, billige. 
Store, saftige Citroner 

nedsat Pris. 

Alle Bestillinger paa Kunstgødning, 
18 pCt. Superfosfat, 37 pCt Kali, Norgessalpeter, Tysk 
Kalksalpeter, Svovlsur Ammoniak og Kalk bedes afhente 
Chilesalpeter kommer senere. — Bemærk at vi har Lage-` 

al den tørre og letopløselige Nørre Flødals Gød 
ningskalk. — Ved mindre Kob bedes Sække medbragt. 

Vi har endnu rigeligt Lager og gør gerne Notering. 

Nordlandets Handelshus. Nordlandets Handelshus. 	S. Larsen, 


