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giskjed.
Sommar går iumst forr enj vedd,
Tiden lovver håuse,
Høstenj kom me Revy å Sledd,
Fiskjed, de kom Anså.
Kårta, svårta, tungg Då
står vos nu i Mrenta;
Låjne e der injinj Stå,
Rajn å Bitte i Vænta.
Aldri hores Fåulasång,
rest e Starrå Svåla;
Solo ;næn ses enj ynka Gång,
alt går nu i Dvåla,

':ttr r

rrie.e.;

fit rfif

M!rf.

Sommersol å Fåulasång
kanj ju ente lavas;
Tiden går sinj vånta Gång,
gjer, va slæt beliawas.
Sorjen åger altid småt,
kommer livel håuse;
men me Vinjter, vedd vi gott,
Jyln hon kommer. åuså.
0 . L.
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Tygge-gummi
og

tygge-e nstinkt
Ikke saasnart er den Lilles Tænder brudte frem, før Tygge-instinktet melder sig. Hos primitive
Racer tilfredsstilles dette Instinkt
meget nemt, eftersom deres Føde
er tilstrækkelig grov. Men hos os
kniber det svært for Barnet at
komme til at tygge, fordi Moderen
hovedsagelig eller maaske udelukkende giver det blod Føde,
der ikke kræver mindste Tygning.
Ikke destomindre dør Instinktet
en sen Død! Vi behøver blot at
lægge Mærke til hvordan Børn
tygger paa deres Penneskaft og
Blyant, eller ofte i Timevis sidder
og tygger paa smaa Stykker Viskelæder. Jeg kendte et Barn, der
gnavede sit Ben-Penneskaft igennem omtrent som et kødædende
Dyr gnaver løs paa et Kødben.
Tygning alene for Tygningens
egen Skyld giver sig tilkende overalt i Verden, Ligesom Barnet tygger paa sit Viskelæder, tygger
Amerikanerne — Gamle og Unge
paa deres Tygge-Gummi, og
da De Forenede Stater giver Tonen an i vore Dage, tygger hele
den øvrige Verden Gummi; der
oprettes tyggegummi-Fabrikker,
ngsaa herhjemme, saa at vi herefter kan tygge med god Samvittighed: Pengene bliver her i Landet! Her som der staar vi overfor en Trang der skriver sig fra
vore Forfædre, og som forhaabentlig ikke helt kan udryddes!
Indianerne har altid drevet denne
Tygge-Sport, og den primitive Australier tygger endnu bestandigt
forskellige Slags Gummi. Selv en
Skik som Betel-Tygning, der jo
er stærkt udbredt i østen, maa

Kremt bestaar af to Kredse,
den ene inden i den anden. Begge
Kredse er orngivne af en Fæstningsmur, og begge er Mærkepæle
der betegner forskellige Perioder
i Moskvas Vækst.
Den inderste Kreds — Stadens
egentlige Kærne — er det vidtberømte Kremt, en Fæstning med
det gamle kejserlige Palads (i hvilket der nu ingen Kejser bor),
Skatkammeret, hvis Skatte Sovjet

henregnes til Tygge-Instinktets
Selvhævdelses-Former, Vi vhi jo
nok, at Betel-Nødden indeholder
stimulerende Egenskaber, nien nu
v&1 vi ogsaa, at den rent mekaniske Tygge-Proces stimulerer
Kredsløbet, d. v. s. Hjerte-Virksomheden!
Skærer man Tænder under Søvnen, beror dette paa en nervøs
Forstyrrelse. Da det imidlertid er
en veritabel Tygge-Bevægelse, der
gaar for sig, nemlig Kæbens Bevægelse fra Side til anden, maa
ogsaa dette opfattes som en af
Instinktets Ytrings-Former.
Naturlig og kunstig Malt-Extrakt.
Sukker i den raffinerede og denaturerede Form, hvori det leveres os, er absolut ikke noget nødvendigt Nærings-Middell Ganske
vist er Blodsukker en Livsbetingelse ganske som Ilt er det, men
vi faar alt det Sukker, vi trænger
til, Ira den rigelige -- til Tider
maaske lidt for rigelige — Mængder Stivelse, vi konsumerer i Form
af Brød, Kartofler osv. NB. Saafremt denne Stivelse omdannes
til Maltose-Sukker under rigelig
Æltning med Spyttet --- altsaa
Tygning!
Vi kan vistnok hurtigt blive
enige om at der er mere Mening
i at vi selv laver det fornødne
Sukker i det dertil indrettede Laboratorium, nemlig Munden, end

•_
forlængst har formøblet, og nogle
af Rigets ældste og erværdigste
Kirker. Deres Tinder og løgformede Kupler frembringer en vidunderlig Virkning, der yderligere
forhøjes ved Tagenes, Kuplernes
og Murenes straalende Farver og
Forgyldning.
i den allerældste Tid var Kremt
ligesom Akropolis i Athen beskyttet af en Egetræsbefæstning, og
indenfor denne boede altsaa Cza-

at bruge det af Lægen forordnede,
kunstigt præparerede „Malt-Extrakt", der tilmed koster Pengel
Jeg kender endogsaa Tilfælde,
hvor den Syge faar dette Extrakt,
medens Lægen samtidig fraraader
stivelseholdig Føde! Selvfølgelig
burde denne beordre Patienten at
benytte Anvisningen i „Kunsten
at spise", saa at Sukkeret (Maltosen) laves i Munden „af sig selv".
Hvor stivelseholdig Føde ikke kan
taales, er dette jo udelukkende
fordi den raa Stivelse i Brødet,
Kartoflerne etc. ikke i Forvejen
er blevet in und behandlet, men faar
Lov til at oversvømme Tarmen,
hvad der er meget skadeligt, ikke
blot for dem der allerede er syge,
men for Aller
Lad Barn faa Frugt istedetfor
Sukkergodt og Chokolade!
I Tidernes Morgen var vild Honning den eneste Form af koncentreret Sukker, som stod til Raadighed. Nutildags uddrages Millioner af Tons aarlig fra Sukkerrør og Sukkerroer, Alene af Chokolade forbruges -- siges der nu
-- herhjemme for ca. 30 Kroner
pr. Mund — Spædbørn iberegnet!
Det vil sige det samme som at
Kravet paa simpel og sund Føde
modarbejdes og at Tandlæge-Regningen svulmer uforholdsmæssigt
op. Den Tid ligger forhaabentlig
ikke altfor fjern, da Udsalg af

ren omgivet af sine Stormænd'
Men for ca. 500 Aar siden
rnaatte Trævæggene vige for Stenmure, der ydede bedre Modstand
mod de vilde Tartarers Angreb.
Flere Gange er de blevne ødelagt
og opført paa ny, og endnu hæver de sig til en Højde af over
60 Fod og er forsynet med Vagttaarne og Skydeskaar, saa de afgiver et meget malerisk og interessant Skue.

„Godter" og Slikkerier forbydes
af Sundheds-Styrelsen Spises saadanne Sager, bor i alle Fald Frugt,
f. Eks. blot et Stykke Æble, følge
efter -- det renser Tænderne langt
bedre end Børstningl
Alfred Bramsen.
(Verden og Vi).

En naturlig og sund
!legemsøvelse.
_o_

tiftlaub, er af flietabning. låruran de
at fpnbfere om Sommeren og man bar
2ejligtjeb tit at krage fig neb, er hefte
er nfimrenbe gRaabe at hvile van. tet
er 'Magt at farbrtfte lig Nats beb
anbinren3 r3egtinbelfr, man maa (tetri
fe at tamme i Znitbe !stejl, Vanftabnit:nen bar jeInfofgelig en ilte ringe
93eIbbning. Ragefigt aobtoj, bet, ilte
triitter, og ingen fnoetenbe ener tillige
Sflerbningt3flatfte aj nonen 'Ret, ion
Ranbrbreettet tan vine frit og gangen
imibia og elaftift. ']Ratt jer unbertitett,
al f§oll papa f'9obture gane. four gulne
be lebjage en af betea ermflinili ne tit
bel fittfte Zbiterleb. Ven bet er Ffejf,
og barer Mari fig ab port hen Raabe,
fnat' man ['te bet fuTbe llobatte af
Zaren; ibi 'laber en fat langl om @Gag
tommer VII obel ilte i (Siernlation. Vhb
ben rafle gang berintob foren tIllabet
ranbt, bet rente-J, og :31ff ri I b ,3 ftoiitr ab[tiara, 7)et er part Slrilustb ni tette
melnæ, at man fan bolbe stb at part
meget teengere, 'mat man gnnr roll
til, enb non! man gnrtr tangioint og
nentrenbe.
obture bar ben ;,"-arbet teeintor.
Ninnaftit, at be fait n/store-J aben
fanberfig ,tjeefp fra bjernenil Etb:,
ag man fan herfor one fine niiRter
jamtibig toreb, at man batter be baj
e re
9ternecentrer, ibet nemlig l'f•ogmarattcentrene fan ubfore ofte ben Slagå
icebtrattentergfige øoeljer. Zette er ba
ogjaa 1tarjugen til, at man neb trobture fan ane fine Unitter ftrertm meb
mirbre Zrcetebatalelje enb paa nogen
nuben Iftaabe. årte mittbft 2egemeW
uigtigfte U.Ituffer,
jaar en neon.
lig Endte, bet freeffer fig burtigere
farmen og briner for boet e7,-nninientræfning en flotte Q3Iubmsengbe til
gerne, og Teete af bife, font unber
mere rolige {S'orbotb itle !omnier i
ocegelfe, inge3 i rug, Stihø lem herfor let iorftna ben tAgirinifte *klin+.
Iling af Spabjereturene, naar be bar
en jan mægtig ?,nbfroelje Kier 2egenieW bigtigfte (Yentratorganer, 'unger
og $jetfe, .teri man man belbi,J og.
fan fuge ilrirfagert til ben 'irerne
petit, ben bebre 3.arbojefie, ben ftstb.
tormiere iCubeopfupsttug i 'urilten, 31t•
optageljen3 stigning i tungerne, be
ubffillimbe Orgrtnert=, Stubem og 91hrtrue3 fatogebe Viirtiontbeb og 'ae
frembele. rublære fait anbefales fan
gabt font one Vennefter unber atntinbeligr

(Malm og
i.labferen er en af be
nalurligtie og herfor oatria en af bt
finibefie 2enemaoneller, ben elfifteeer.
Stien itbforea jo Nina rent in'llinhurr:Srint af ane; men til Zruba for bena
glatiirlinbeh, jiiibea ber bog ilte fim
fan banetiae ctj'obaceitnere ilte minbft
blattbt Anitiberne. sIII(etibene Råøen ilt
—3a, fnnbelig finl be ba' twre
bane færre Stananter i benne Denfeenbe, buittet n a tligt borer familien natbilbr, flere Cim..fi n ntbdnieller, ett
4De er tiet ilt. ooertroift?
til[
ineb bered ftorre fjrilatt-gio og mere
sej?
9tet?1
ratioerne eftrebebrnet. lIbtort paa rette
;d eg Ral fine 'rem, 7)e er nu 91r.
'J-Raabe fan (fnug ilte almue Hine et
13, bet- bar friet til benbe,
Ilbtrtyt for .5.1egenitrrift va Sinrte,
_0_
men &latrin for Efolifjeb og 9hibe.
tour longe ena aobture il'a! nem
tsu Voub tont til ,ouebftabeii og
for 'Ceinibbebena e'e.-^. finb, beror nogei teg int pna et af be finilte ,t5oteller.
ban jpurgte um, huen:, hib
tran Viejena 4-t1effnljenbeb og 123eiree
Teet er bebft in tage ben tiblig um tie, fif bolt bet CStsar :
Wlorgenninb fra 9-12, al.oroft fra
'17torgeiren i ben rene og 'titte Veift,
Wlibbafi fro 2-7 og Vliten
men fan man ilte bet, er oglan anbre 12-2,
mat fro 7-11.
Ziber part q:ingen tjenlige. VIt bolle
!Akt!, fuurgte ben forf(erbebe Ofreft,
tin og ba, !mar man bar gane! 15- Litium:ar Rat jet.] fim qua d og te
20 Wlinittter, alt efter enm
paa 'Buen?

Fridtiof Bon :
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(.Hjeinstaviisbilleder fra Bornholm").

Skolebygningen var fra forrige
Aarhundrede. Tykke, fugtige Mure,
smag blyinfattede Ruder, hvorigennem Lyset sparsomt faldt ind
i det lange, lave Ruin -- Skolestuen, som syntes endnu lavere
med det svære Bjælkeloft ludende
tungt ned over sig. Den store,
røde Kakkelovn stod midt i Stuen,
— ud til begge Sider fra den de
lange, hvidslidte Skoleborde, og
det høje Katheter henne midt for
den ene Væg, hvor Skolens to
Landkort stadig hang i Hillvmorke
— det eneste, man kunde skimte
af dem, var det kæmpemæssige
,Wandkarte" henne i det ene
Hjørne; — de fiffigste blandt os
troede, det maatte være et ,Sjokort'. — Der gik en smal Gang
mellem Bordene fra Katheteret ned
til Døren. Paa den ene Side af
denne Vej sad Piblana, Horrana
paa den anden.
Det var en Dag hen i Begyndelsen af Foraaret, lige i det Aar,
hvor Jens Lars's Nicolaj og jeg
gik til Præsten.
Vi to blev derfor sat til at læse
med de andre Bælla, dvs. ældste
Klasse, som sad paa de øverste

Bænke oppe ved Katheteret; yngsta sad paa de bagerste Bænke
nede ved Døren og regnede paa
Tavle.
Bagved Katheteret dukkede en
tør Mand frem, hans Læber
var saa ualmindelig snærpede sammen, syntes jeg; han sad og skar
Raagefjer til — det var endnu før
vi fik disse Staalpenne. — De
yngste regnede højt, og deres
Stemmer flød sammen til en jævn,
tæt Susen, som lagde sig udover
hele Skolestuen.
Nicolaj og jeg havde mest Lyst
til at lade Pigerne læse; det var
nu især Hans Koefoeds to Pibla,
Hansine og Thea, som vi tog op.
De var ogsaa omtrent ,læsegamle'
(gamle nok til at gaa til Præsten)
den Gang. Vi to Horra var altid
enige, ogsaa her, jeg holdt mig til
Hansine, Nicolaj til Thea; de var
saadan lidt smaat Kærester med
os. Hele denne sidste Vinter havde
de kun kørt paa vore Kjelker,
skredet paa Is med os om Aftenen,
naar vi kunde se vort Snit til at
stikke hjemmefra — og nu havde
vi lige endt Overhøringen og begyndt at snakke lidt med dem;
Hansine var altid saa „gavtjivaejtu, hun vilde have os med ned
til Anders Kjinas og bræge uden
for Vinduerne, saa troede den
gamle, at det var hendes Fur,
som kom hjem fra Marken, og
kom saa ud og rebte: ,Mette,
Mette —6
Da standsede den jævne Susen
i Stuen, og vi saa forskrækket op.

Der var en, som havde taget i
Døren, og som nu kom ind.
Alle vi Børn kiggede hen paa
ham, — det var en Mand, han
havde sat Træskoene udenfor og
gik paa Hosesokker frem mellem
Bordene hen mod Katheteret.
Læreren saa op og sagde: „Kom
bare nærmere, Anders Kure.'
Anders drejede Huen mellem
Hænderne og svarede: Jeg var
ellers inde hos Madammen, men
hun 'sa.', jeg skulde gaa ind til
Dem",
Ja, kom du kun her hen, det
var jo det Skifte, du skulde have
i Stand'.
- - Efter at have gloet lidt paa
Manden og kigget i hverandres
Tavler, begyndte de igen at tage
fat dernede ved Døren. Nicolaj
lo hen til Thea og sagde: ,Det
er jo ikke andet end en Mand,
der vil ha' noget skrevet.'
Læreren var den eneste ,Prokurator" i vor lille By, og Folk
søgte ham næsten daglig for at
blive hjulpne med deres Skifter,
Skøder og Obligationer — og det
paa Skolen, der var de sikre paa
at træffe ham, ellers var han ude

i Landet paa Forretninger.
En af de store Horra spurgte
om Lov til at gaa ud, og det fik
han. Anders Kure famlede sine
Papirer frem af Inderlommen og
lagde dem op paa Katheteret. Læreren tog et rent Ark ud af
Skuffen, og snart begyndte hans
Raagefjer at ile ned ad Papiret,
for skrive, det kunde han, saa
baade Skipperne og Bønderne korsede sig. „Det var dog en svær
dygtig Skolelærer, det —" var de
alle enige om.
Miders stod helt andægtig og
foldede Hænderne. Saa rykkede
det igen i Døren, og den Horra,
der havde faaet Lov til at gaa ud,
kom styrtende ind og raabte:
„Niels Jørn lodser her ind ad med
en finsk Bark, jeg saa ham oppe
fra Skolebakken."
Læreren smed Fjeren og raabte;
„Det er da vel aldrig sandt, Horra?
_Jo, min Salighed er det sandt,'
svarede denne. Det var nu saadan
af bar Ivrighed, han bandte. ,Hans Kofod saa det med', lagde
han bekræftende til.
,Ja, saa er det bedst, vi kommer ud og ser efter ham', sagde
Læreren og rejste sig.
Yngste Klasse var allerede leben, nogle af dem faldt over Anders Kures Træsko, som stod
uden for Døren. Vi andre stormede bag efter. Anders og Læreren kom sidst; denne havde først
lagt Papirerne ned i Skuffen og
taget Neglen med. Vi Bælle styrtede ned gennem Byen, saa Træ-

skoene røg os om ørene og raabte:
_Niels Jørn han lodser!' Og der
kom Liv i Byen.
Folk raabte til os: ,Hvad er
det for en?'
.En finsk Bark."
.Aa, for Fanden, har han ikke
kunnet faa fat i en bær."
.Den har naturligvis Tømmer
i sig!"
Alle skyndte sig ned paa Havnen og ud paa Skærene for rigtig at faa Kig paa paa den. Ja,
her saa vi den saadan en lille
Havmil ude i Søen under et svært
Pres af Sejl. Det stod med Paalandsvind, men var ellers pænt
stille Vejr, saa der næsten ikke
stod nogen Sø paa Klipperne.
„— Det var ellers en svær, ny
Skude, den,' brummede en gammel Fisker.
.Aa, den er sku ikke ikke for
god til det," svarede en anden,
.de Finner er jo kuns bestemte
til det samme."
Niels Jørns Kone skod sig nu
gennem Sværmen hen til Stedet,
hvor Majnjana stod. Hun var en
svær, agterbred Madam, — .en
hollandsk Kuf", som Manden sagde
„Nu har du jo snart Manden
hjemme igen,» sagde en.
..1a- det har jeg jo; men det er
en svær simpel en, han kommer
med," svarede hun.
Ja, ja, men man maa jo ta'
til Takke."
•
.Ja, gu maa man det, Anders
Kjina," sagde hun, .men en Messingfarer havde dog været bedre."
.Jo akkurat sku; men man kan
da ikke komme i Himmerige hver
Dag, nej gu om man kan,' svarede Anders og spyttede Skraaen
ud for at tage sig en frisk.
Byens eneste kongelige Embedsmand — Tol-, Politi-, Borg- og
Postmester — kom nu gaaende.
,Hvad er her paa Færde, Folkens?" spurgte han.
.Niels Jørn ladserl• raabte vi
Børn, saa det skingrede efter.
Et Par af Byens Købmænd gik
hen og snakkede med ham. Snart
efter gik han igen, idet han sagde:
Ja, saa er det vel bedst, jeg gaar."
.Gaa De kun," blev der svaret,
,der bliver ikke meget af denne
Gang, det er jo kuns en Finne;
men noget bliver der jo altid til
os alle."
.Ja, Gud ske Lov for det, mumlede hele Byens „Mester" og forsvandt.
Der mindskedes Sejl ude paa
Barken, og den var nu kommen
helt ind under Land.
.Hvor tror I, han vil sætte
den?". var der en, der spurgte.
„Han plejer jo altid at tage den
henne under Prinseskæret "
.Ja, bare han nu kan rigtig
lægge den til.°
„Det er der ikke noget i Vejen
for, naar hun kuns ikke gi'r sig
til at friske mere, for saa kommer
sku Havet og snyder os for vor
Part."
Der blev igen mindsket Sejl,
og den gik for et Par Undersejl,
man kunde nu tydelig se en svær
Skikkelse, der stod til Rors og
spændt saa ind imod Land. Forsamlingen herinde havde hørt op
med at tale, alle stod tavse, Ansigtstrækkene vare spændte og
forventningsfulde. — De fleste af
Mandfolkene havde gravet Hænderne ned i Bukselommerne. Skuden tørnede; den .gav sig i
alle Fugerne — og der gik som
et Ryk gennem Mænd og Kvinder
paa Land. Den skurede over, kom
nærmere ind og tørnede nu for
anden Gang og stod fast. Masterne
gik over Bord. Der gik lige som
et Befrielsens Suk gennem hele
Forsamlingen. Vi Horra brød ud
i et skingrende Hurra.
NI-ad os saa alle i Guds Navn

deur',

komme i Baadene og ud til
sagde Jens Holm, han var Forbjerger.
Vi Bælla holdt Fridag der. Dag.
for det skete ikke hver Dag. at
Niels Jørn Jods-ede"; uren gjorde
han det, ja saa var der Fest over
hele Byen.
Saadan omtrent fortalte den
gamle Per Lyster mig, mens vi
en Dag sad sammen paa .Majn,Men kunde det
jabæjnkijn".
virkelig gaa, saadan at sætte Skuderne ind paa Land?' spurgte
jeg tvivlende.
.Om det kunde!' gentog Per
Lyster indigneret, ,ja midt om
lyse Dagen. Nu sker det kun ved
Nattetid, at de saadan kommer
til at lodse, og saa bar Taagen
Skyld. -- Nej, pøj, den Telegrafen
har vor Herre bestemt ikke skabt,'
lagde Per Lyster arrigt til.

fra 2lge tit 2lge.
_o
Strandinger for og nu.
Fridtjof BiNn har i „I tjemstavnsbilleder' skrevet ovenstaaende
Skitse, der giver et godt Billede
af Livet her i Allinge i Midten af
forrige Aarhundrede. Som Illustr.
har vi laant et Motiv fra Allinge
Havn i samme Periode, altsaa før
Stormfloden 1872 raserede de daværende temmelig høje Havnemoler, der var opført af løse Klippeblokke. Originalen, en Akvarel,
er tegnet af en Sømand og viser
Indbugseringen af en Havarist. -Det gamle Billede er gattet i Arv
gennem flere Slægtled og ejes
nu af Sparekassekasserer Hjort
Ipsen, der har overladt os det til
Reproduktion. -- Et andet gammelt Maleri, en Stranding i Sænebugten, ogsaa tilhørende Hr. Ipsen,
vil blive reproduceret i næste Nr.
af „Nordbornhoim". — Strandinger var i ældre Tider langt hyppigere end nu, særlig her paa
Nordkysten, og der skumledes
over, at alt vistnok ikke gik rigtig til; men Beretningerne om, at
Bornholmerne i de Tider lokkede
Skibene ind til den farlige Kyst,
er sikkert stærkt overdrevne, og
Fridtjof BOns Skitse er selvfølgelig kun bygget paa en Sømandsskrøne.
Den i Tirsdags syd for Havnen
strandede hollandske Motorskonnert GAZELLE ligger endnu fast
paa Klipperevet. Det solide Jernskrog har tilsynelandende klaret
sig godl i Braadsøerne. Losningen
af Tømmeret giver Beskæftigelse
for en større Arbejdsstyrke, og
det er vel tvivlsomt om Tømmeret
har saa megen Værdi, at det atter
vil blive omladet, naar Skonnerten
er taget af og har været i Dok.

fransk Tidsprift .Le pi
reproducei et flere Billede r° har
r
tegner Hr. Knudsen som TI,°11,
. bes
- uiaL
Arvtager.
Hans Studier i Aar fra
Bornholm
t idaenrsetivnid1 essælenia,gn
gode
s
oegr
interes.
friske Billeder, som vil gile.dt,
enhver Kunstelsker. Desuden e r
der en Del Gademotiver fia Al.
tinge ved Efteraarstid, som virker
ved den vemodige Stemning. der
er Aarstiden egen.
Det er desværre sjældent, at
Malere, der besøger v,sr ø, giver
Beboerne Adgang til at bese deres Arbejder. Naar Hr. K nudsen
danner en Undtagelse og ikke
skyer dermed forbundne Udgifter
og

oPgaasUkøleijiiiiigell iseed.ved at møde talrigt
op paa Søndag. Vore Læsere vil
sikkert have lige saa megen Glæde
af Besøget som Kunstneren.
Obs.
Bornholmske Folkedanse.
I Ir. Lærer H. P. KOEFOED har
som bekendt i mange Aar samlet
og indstuderet de gamle Folkedanse. 22 af disse vil blive samlet i et Hefte med Noder og forklarende Tekst og ventes færdigtrykt paa vort Forlag inden Jul.
De gamle Danse vil saaledes ved
11r. H. P. Koefoeds paaskønnelsesværdige Initiativ blive reddet
fra Forglemmelsen og forhaabentlig opnag en Renaisance.
Ostersobadet BORNHOLM
holder i Dag Generalforsamling
paa Hotel Allinge. Efter denne
er der som sædvanlig festlig Sammenkomst med Fællesspisning a
4 Kr. Kuverten.

Ildenior Redaktionel].

Blasert i Regnskabet.
Allinge-Sandvig Borgerforening
har faaet oplyst, at et Udgiftsbilag paa ca. 700,00 Kr. hørende
til Regnskabsaaret 1922 er vedlagt
sidste Aars Regnskab.
Nævnte Bilag har Kæmneren
glemt paa Bunden af Pengekassen
i disse 7 Aar uden tilsyneladende
at have savnet det.
Det besynderlige i denne Omstændighed bliver endnu besynderligere, naar man erindrer, at
Kæmneren gentagne Gange offentligt har udtalt, at Pengekassen
altid var tomt Naa, Udtalelsen
skal aaben bart forstgas saaledes,
at det kun var for Penge, at Kassen var tom, for nævnte Bilag har
vel ligget gemt under andre interessante Sager?
Enhver kan let gøre sig sine
De kommunale
Tanker herom.
Revisorer har fundet Fejlen: men
hvordan med Kasse- og Regnskabsudvalget og de lønnede ReFotograf [galler
har optaget en Serie nydelige visorer?
Kommentarer synes for Resten
Postkort-Fotografier fra den stranat
være ret overflødige. For den
dede Motorskonnert „Gazelle".
almindelige Borger maa det staa
som godtgjort, at der i 7 Aar
En interessant Udstilling
afholdes paa Søndag fra 10-5 ikke en Gang er foretaget en Nytpaa Teknisk Skole i Allinge af aarsrengoring i Pengekassen. Maleren PEDER KNUDSEN, som Endvidere maa det anses for deri en Aarrække har taget Studier med at være konstateret, at der
her paa Bornholm. Han er af den er aflagt 'uordentligt Regnskab i
gamle Skole og ingen Ynder af 7 Aarl
Borgerforeningen har indberetde brede Pensler, uden at Motiverne derved mister deres natur- tet Sagen til Indenrigsministeriet
lige Friskhed.
og anmodet om i den Anledning
— Fra et fleraarigt Ophold i at foranstalte en kritisk Revision.
Frankrig stammer en Del Billeder
For at Borgerne' kan være klar
fra Bretagne og nogle enkelte Ga- over med hvilken Letsindighed
demotiver fra Paris. Endvidere og Dilettantisme der omgaas med
nogle Vinterbilleder fra Norge, som deres Pengeforhold, bringes ovenogsaa har været udstillet i Paris stanende herved til almindelig
og nu skal paa Udstilling i Kø- Kundskab.
benhavn. Den franske Kritik udPaa Borgerforeningens Vegne
taler sig meget anerkendende om
C. E. KOEFOED
Formand.
Hr. Knudsens Arbejder, og et kendt

Dr. Danchels Sten.
Borgmesteren lovede Regnskab
om 14 Dage. - Tiden er nu udløbet. -- Hvad Fanden noler De
efter, Hr. Borgmester.
Tordenskjold.

Pro

Kaffe.

min friskmalede

11'Priserne betydeligt nedsatte paa alle Kolonialvarer.

AXEL MOGENSEN, TEIN.
Gode, nojagtiggaacnde

2Ir e

`Jr. 53orcfi

Gaver i Selv, Plet, Smykker
Briller og Pincenez.

træffes ikke
.Cerdag den 10. ds.

Gravering udføres.

Nyt islandsk

Kolonia1=Varer .:anzrneked

For at bedomme
en Vares Kobsværdi maa
Kvalitet og Pris sidestilles - og
ikke kun alene søge de
billigste Priser.
Hos mig faar De Kvalitetsvarer
til den rigtige Pris, da jeg har
over 25 Aars Erfaringer i Indkøb.

N. GR A PI, Gudhjem.

Siefi.
a jeg, begrundet paa min
langvarige Sygdom, desi
værre ikke naaede tilbage
til Allinge igen, beder jeg
alle, der har vist mig Venlighed, og
som jeg paa den ene eller anden
Maade er kommen i Berøring med,
modtage min Tak samt en hjertelig Hilsen.

j

Stærke og billioo Fyrrobrzider
til Vognkasser og alle Reparationer sælges til laveste Notering.
Stor Rabat pr. Kontant. Gode Sædvarer modtages som Betaling.

Nordlandets bandeishus.

Et velvoksent Lindetræ

Udtrukne Numre ved Bazaren.
passende stort til Opgravning og
Paa Indgangsbilletten.
Flytning for Anbringelse paa LinNr. 326.
1 Sybord
deplads købes. Opgiv Tværmaal
- 317,
1 Systativ
af Stammen 1 Meter fra Jorden
1 Aarskort til Barbering 206.
og Pris - skriftlig til
Paa 50-Ores Bortlodning:
Nr. 673.
1 Møblement
- 535.
1 Divan
- 908.
1 Sogræsstol
-- 239.
1 Bordtæppe
518.
1 Billede
er ti! Salg hos
996.
2 Bloinsterborde
E. Madsen, 13 Pcl. Olsker.
296.
1 Etagi:re
375.
1 Sofapude
319.
1 Steg
405.
100 kg Kartofler
De Genstande, der ikke er af- er forbudt paa Melgaard, Bagerhentede, udleveres hos Fragtmand gaard og Hojegaard i Rutsker.
Truelsen, Allinge. Tlf. 101, inden
er det bedste
den 16-11 -28.
Grøntfoder til
Til enhver, der har støttet BaHøns om Vinteren
zaren med Gaver og paa anden
Sælges hos
Maade, meddeles vor bedste Tak.
, Poul Jorgensen, Solbakken, Allinge
Komiteen.

Nordludels

Sund, god malkeko

Njerte lig 47aR
for udvist Opmærksomhed ved
vort Bryllup.
Johanne og Karl Vang.

kodekul

Arbejder ved Kommunens Veje
afholdes LØRDAG den 10. ds.
Kl. 2 i Forsamlingshuset.

Sognet-andet.

Olsker
Husflidsskolen begynder Tirsdag
den 13. Novbr. Kl. 7.
Bestyrelsen.

BIL
En Ford-Tourin i god Stand
er billig til Salg.
Billet mrk. .Bil" indlægges
paa Bladets Kontor.

Udstilling
af sine Malerier og Studier
paa Teknisk Skole, Allinge.
Aaben fra 10--5.

paa Vestlandet passende til en
Gartner er billig til Salg.
Snedker Karl Lind,
Bakkehuset, Rutsker.

strømper.
Svær ribbed fra 2,35.
glat svær Uld 2,50.
engelsk kulørt fra 2,25
do. sorte fra 1,65.
Uld-Silkestrømper i mange Farver

„III[MLEDAL"
Ordinær Generalforsamling afholdes Torsdag den 29 November
Kl. 2 i Olsker Forsamlingshus.
Dagsorden:
I. Beretning.
2. Regnskab.
3. Valg af Bestyrelse og Revisor
4. Tuberkulinsagen.
5. Afregning efter Fedtprocent
6. Eventuelt.
Regnskabet er fremlagt til Eftersyn paa Mejeriet fra den 26. 1:1.

Bestyrelsen.

halskor Husllidsloreifing
Skolen begynder Onsdag d. 14.
Kl. 7 i Forsamlingshuset.

Gymnastikken
for Damer og Herrer begynder
i Rutsker Forsamlingshus
TIRSDAG d. 30. Novbr.
Damer K1. 7.
Herrer Kl. 8.
Alle indbydes venligst.

Kød og Pølser
modtages til Røgning hos
Slagterm. Phililpsen, Sandvig.

akkelovne,

Det bedste Opbevaringssted for

Cement
i flere Miles Omkreds; - derfor
altid findelt, reel Vare.
Forhør om Prisen.
Jeg bringer gerne Cementen

H. GRAM, Gudhjem.

Køb
DrengeSportshuer
her.

Andreas Thomsen)

adio

3 Lampe
TelefunkenModtagere
sælges med
alt Tilbehør
og Højtaler for

sorte og emaillerede.
Lageret er godt forsynet med
Ovne i mange forskellige Stilarter
og Størrelser, og da Fahriken stadig foretager Forsøg for at finde
det mest brændselsbesparende og
tillige søger at fremstille smukke,
solide Ovne til billigst mulige
Priser, kan jeg anbefale alle, som
ønsker at købe en ny Ovn, at se
mit Lager.
Kaminovne til et og flere Værelser
Petroleumsovne, lugtfri og stærkt
■armende .

Ovnforsalse i .Messing og Nikkel.
Ovnskærme, Kulspande,
Kaminspande anbefales

SP.

ALLINGE

Kofoed & Mortensen
ityggeforretset pz

111■•■•••

Julius Hansens
Enke
Sandvig.

En brugt 4 Lampe-Modtager staar
til Salg for 100 Kr., dersom
Handel kan ske i denne Uge.
Demonstreres gratis.

Sortepolso og Leverpolso
faas Fredag d. 9.

Hasle Installaterforretning

Ligkister og Ligtøj.
stort [Amor.

Tlf. 128.

Stort Udvalg af

0. H Kjær Hasle.

i Guld- og Sølvvarer

Averter i ,Nordbornholm"1

Conrad Hansen, Tlf. Allinge 140,

findes i stort Udvalg.

Klædesko
(de fleste med dobb. Gummisaal)
Nr. 39-40 Pris 1,65 Kr.

Treeshomager Larsen,
ALLINGE.

Elletreesk.o

0.0Z1).41•111111611111111

danske Uldtæpper.
Svære graa fra 4,25. -- Ekstra Kvaliteter fra 6,00.
Lyse svære til 7,50-9,00 10,00 12,00.

tografen.

paa Lager.

TreesKostøvler
Nr. 40-43 Pris 11,5D Kr.

TraesKomager Larsen,

Søndag Kl. 8,

Den
glade
Enke
.9eilige friske 3piseæbler
Nordlandets Handelshus.

HiemmesIto
Mange Kvaliteter i Klæde-, Plydsog Skind med extra stærke
Sadler til uhurt billige Priser.

Traesliontager Larsen,
ALLINGE.

Lystspil r 10 Akter.
Forbudt for Børn.

10 Pund for 3 Kr. 20 Ore - enkelte Pund a 35 Øre.
Alle tørrede Frugter. Nye Sendinger af Abrikoser, Fersken, Æbler, blandede Frugter, Rosiner og Figner sælges meget billigt:

Nordlandets Handelshus.

Roeraspere, Roeskærere,
!Lampers til Honsefoder og alle Størrelser Raspe/linder
sælges i

Nordlandets Handelskulis.

!MANCHET
SKJORTER

Har De tænkt paa,
at Deres Portræt, som skal
bruges som Julegave,
maa være færdig i god Tid,
Gor Deres Bestilling nu,
og udsæt ikke Optagelsen til
de mørke Dage i December.
Bedste Tid for Fotografering 11-- 2. Aabent Søndage,

ved Ilavnen.

■
.

Telefon 4.

„Xallelyst" 3111inge

a

Gode Spisegulerødder
sælges billigt.
Frasorterede 2,50 for 50 kg.

317. Xr. Xofod,
Tir. Sandvig 6 og 47.

bili

Mdgd3ill du NOrdSIMS
VICTOR PI.ANCK
Telf.5
A L I N tj E
I cif 3 stats

0.988.941.0.061.

Fotograf Møller, Allinge

Il11111111111111111111111MIMIIT1111

Største Udvalg.
Bedste Kvaliteter.
Billige Priser

e. YColm,

150 Kr.

Nordindolis

sælges

Mejeriet

FLÆSK,

Brædder, Tagpap, Som, Hængsler
og Skruer anbt faIes

lli rs hsiiril gs Cigarep, Fest- & Brudegaver

Slagteheste.
Heste til Hjemmeslagtning købes til gode Priser.
Konrad Nielsen, Østervang.
Tlf. Allinge 103 x.

Maleren
Peder Knudsen
afh. forstk. Søndag en

nyt Hus

Et

Al Jagt

Licitation over Kørsel og

Gudhjem Handelshus.

Hfilli11113 -Artikler,

Signe Bendix Nielsen,

Olsker

hjemkommet.

o

9rammofon
ttl Salg, lidt brugt, 35 Kr.
Marckmann, Hasle. Tlf. 90.
14Stort Udvalg i Odeon, Polyfon
og andre Plader.

.Cad `gem fotografere
ho.,

P. AnKer Poulsen.

jrciatolbe4
,jaaber og
og tuoierea. - `jorfturrellet ubforr&
Zelejon taale 66.

den ny Herre-Ulster hos mig
og De faar den rigtige Frakke
til smaa Penge.

Andreas Thomsen

Xandsker.
Handsker med Krave fra 1,35.
Forede, Skind og Jersey fra 2,00
Laffer til Damer og Børn.
Uldne Vanter og Koreltondsker fra 1 Kr.

Norhildels Handelshas.

217Oderlicerlig6ed.
—o—
Øer. er fimet, lunget ug talt fart
meget om Ronedirt4brben, og hit
te jo ilte laa untiertigt, for ben er
bet Barfle, rendte og fmulfelle paa
;forben, b:ii giner alt og icihrer faa
£g bog er ber
11Dt ror fig fettt.
.riigbeo tit !Somme
`.ettante, i
bre buinher lig en gob 13oriron theittme. — f'er nar en Rober, Der bilagene men ?Irgugojne aner, at tirnbto
tre :Dum ilte gjutbe .3etelibtftaber,
Der funbe [ure til ?..neffah. —
tank ilte wide fig brætnet 'Iben De
tre ug mlle filten nibrig paa, at
nemt, ban engang bar bob og borte,
flot Ztorrene f ont gamle 931fier tilbage,
ube af 6tanb til at tage Stamper' up
for Zitueerelfrn, ba %.1.Roberrno blinbe
Stcrriiilbeb nttib (muh': rubbet mimer
(stel' bart af beret *fej.
'Man tan agne unbertiben trreff e eit
Rober, ber fra fortie Q)egUribelie mobtager fin enigerbattet niep
hun
benbe ilte — og Mine for
'.Hefteli nibrig flabe nogen — veerbi g
tit nt ej e
orinerli, Stirdigbeb, 4)nor•
f or? forbi
reb, at nu er Det
ibapuntr tomat" tutor lam iima tele
Sonnenn Strerligben men en ruinen, og
bet teater benbe4 '321/oherb jerte tite;
i begge be urnitte Zilfreibe er 'Rober,
Trerligbeben ilte
bier er ganet
C2goilhne i ben.
s.11tan bar ru trang Sang, .1.11ober•
hjertetTM, ber ogfaa foreligger paa 93[14,
men i
barnlig Oberfrettelfe. Z'et er
om en ung %mb, ber ciffer en knut,
men grufom Stninbe. bitn liger til bom:
Zrceb hin Rober og bring mig benbel3 biede, ina bil jeg tro paa bio
Sherligbeb og bønbøre big, — —tran
brcebte fin Rober, tog benbeo Merte
og ilabe til ben Qlftebe f or at gine
benbe bet; men pari Ziejen fnublebe
ban og Nan, bo borte ban bet blehenbe fD?oberbjerte bilifte; Stable bu
big, min ftattel4 Zreng ? — Snalebe
f»mboIlfere Snoberfrerligheben i Den
frnnffe Sang, Ægte, ufefoift fon ben er
i al fin Slorbeb.

Harald Jørgensen,
Tlf. 13.
Gudhjem.
TIL 13.
Kolonial, Vin, Tobak, Cigarer, F nserven.
Udsalg fra Slagteriet.
Albu friskt fra Køleskab.

Ægte Ementholee-Ost

øreane Alpeomle
Dorisk Crameneatbert-Ost
frildred Ementhaler
Schweliseroftt
do.Tilmittersmt

Gouda med Konturen
Ny-semit
Klonteroøte
Smalt, grønne Oste
Lagret Mejeriost kun 1 Kr. kg
Prima Kvaliteter og
altid billige Priser.

Keil derfor dere»

gros

Hindbær. Jordbær,
Appelsin. Citron

Stort Udvalg i færdige Habitter, Frakker og Ulsters.
I Nyheder i Hatte, Huer og Herrelingeri.

Mit SKrsederi anbefales. - Nye moderne
Stoffer til Habitter, Frakker og Ulsters i stort Udvalg.

Portvin og Gammelvin 2 Kr. pr. Fl.

0. C. TRANBERG,

.

t;. Varjeu,

111~111~11

Armbaands
Lomme

Tlf. 466.

Indbinding af Bøger. – Protokolfabrik. – Papirvarer.
I. Kl. Arbejde. -- Rimelige Priser. — Hurtig Levering.
Leverandør til Biblioteker, Forenin ger og Øens største Forbrugere.

Tapet-Rester -ladp%t —er ?av/%1:
Brevpapir, Konvolutter, Eskepost.

Uegante.77yfieder Papirhandelen ved Skolen, All.
Njoler,
2)interkaa6er,
3Catte
er hjemkommet til billigste Priser

NOilliG Jp.I2NSEN,
58.
Køb' ikke ved.9orene,

Emil Westlfs
Ur- og Guldsmedeforretning,

«Vorde og Stole

Tlf. HASLE 116

Tlf. n. 13 L. PIHL Klemensker.

Appelsiner

(a ikke over Åilea efter 1'30Ii

søde Jamaica 25 øre Stk.

Meget fine Spiseæbler
35, 50 og 65 øre pr. flalvkiln.
ne
e Smyrna Figen
Nye hjemkomn
løs Vægt.

Køh Deres Forbrug af
Sodavand fra
Mineralvandsfabriken

J. B. Larsen.

Hasle Snedker- og
Bygningsforretning.

tgllinge Yeglixerk

Største Lager af Ligkister, Ligtøj og Ligsenge.

anbefales.

Mursten, Teglsten, Drænrør.

TIL Hasle 35.

Ti!. 127.

Prima
Grisesylte
F'ers'« Medisterpølser

JERNSTØBERI .1£ 31 4,4 KINF.k liKik.
Alt til Faget henhørende anbefales.

Bayerske Pølser
'f2 og 1 /4-kg. Ds. og løs Vægt.
Knækpølser
Leverpostej

i

i Daaser og løs Vægt.

Store og smaa Størrelser af

Emaillerede Kogeoune

Ajletønder,
Saltkar og Skoldekar anbefales

Kogt, raget Skinke
Røgede, argent. Lammelaar
Røget dansk Flæsk,
stribet og Spæk.

og

noget Helleark

Slebne sorte Kogeoune.

samt alle andre Paalægsvarer
Iste Klasses kontrollerede Varer.

til billigste Priser.

Altid friske Varer og
billigste Dagspriser.

Hasle Bodkerforretning,
Tlf. Hasle 105.

.7. J3. Larsen. Allinge

4etondert

Yra 277016olandef.

Vandtønder, Vaskekar Og Saltekar

—0—

J. P. Rønne, Gudhjem.
1 If 85

jfasle Savværk
Træ modtages til Skæring.
Tommer og Lægter lov. efter Best.

Aillofidgllsgo8Cemalsigligri
Gudhjem.
Tagsten, Mursten, Ror, Cementvarer

Plorsø Regulerings-Komfurer
med ritur.

mtobt Stegeovn, støbt

V ad
ngr3

— og meget sparsomme
Brændsel. De nye Sendinger fremvises g
ger ne. Priserne
ere betydeligt nedsat, og sælges billigst muligt pr. Kontant.

med

No rdlandets Handelshus,

Jobs. Plarcussen,
og Galocher.

Benmel.
Godt, tørt Benmel er til Salg.
10 Kr. pr. 100 kg.
TIL 70.

Alliogg 81Jreri

Tlf. 29.

atolitc
Voiler af 'møl«
og 9IrbeibMoj
est

Allinge nye Møbelmagasin
tt)rI. •• kul- 1

Nedvig .977arekmann,
Haste.

Ejend.)

slurt

Simse:

stuer.

Fikse og stærke

fra 1,50

trttih4cr

[amt primo nrttcritanlTe Dvetart,..1/4 out altler fra 3,25 —5,00. --13ritna Man 3.11olitiab»clificebeT
nubre ?trbejbobeirttreher, rejer, '211ufer og
— llitberbellwbuitig
Illb og Voitrutb tit but4ne
tBunt
tBertiffinner pna Stlrebuinger efter Illant. I fie
tirbrjhe til billialte
%Udi bene 110alket dg itorlte 11Douln !ritelanr on Monolit.
1:4rrrearr en
511=cen
ttuntalbotoi.

ft-11~r Hunnen

aniestromper

re

Vække

samt Guitarer, Mandoliner, Harmonikaer og neldharenanikaer
itI
købes fordelagtigst i

RO DREYE A:,1 KER HASLE

anbefaler
hjemmelavet Fars, Medisterpølse,

Tlf. 66.

Soveværelser

3fedvig Yffarekmann, Xrasle.

Johanne liansens "
V letua 1 ieforretui ug

0,75 0,50 og 0,25

Torvet, Hasle.

Tlf. 66.

BORNHOLM
Telefon 25

Lysedug og to Løbere pas Lærred — bole Sættet Kr. 2,75.
Store Pyntehaandklæder 2,50. Toiletgarniture 1,00. Største
Udvalg i alle Slags paategnede og paabegyndte Broderier.
målle Slags Garn.
Tlf. Hasle. 90.

Haandtag

Sandvig

og gaa ikke for langt, naar De lige her I den nærmeste By
kan købe fikse og billige Ting i Broderier,
f. Eks. stor

Emil Wesths
Optorodulugmbrzende altid paa
billige P riser.
Ur- & Guldsmedeforretning

Gudhlem [lalles Flormel

Pamper 75 øre.
Klokker 0,75 0,50 og 0,35

Telefon Hasle Nr. 74.

Endervaelørabrikeu. Nyk er,

Enhver Ilusmoder brors,ei grelnantgo•e-

Kædeskærme I Kr.

Chr. DideriKsen, Rønne.

Tlf. .166.

0. C. TRANBERG,

M-11.-- Tlf. »mile 116 -K

6,505,00 og 3,00
2,00 1,50 og 1,10

Møllers Bogbinderi

Kul og Noks
Nøjagtig 1.1dmaaling med Stigmatometer.
Briller eller lægerecepter ekspederes.
Billige Priser.

Dæk
Slanger

EIIIII~~111~11
Extrafin, bornholmshi

Skotøjsforretning Hasle.

Keb altid Deres BRILLER

Cykietil beim).
H. ANDERSENS Cykleforretning

Ina Overirækstovler

i prima Kvalitet,

I. B. Larsen, Allinge.

f?01111111c1
A. Lyster

Chr, Westh's Herreekvipering og Skrffideri, Allinge,

3. 2. Larsen, .Tilinge

Xirfievin,

fineste Kvalitet er hjemkommet
og anbefales til billigste Pris.

Savora Fromagepuiver

Efteraarsvarerne er nu hjemkomne.

do. Gaerret
rett
tie.
Iteitriroj Juleost
halvfed Inaret G:tud/tout
Steppeost
Ejdnutost

7 Breve I Kr.

lifflniimmiffifflisiimmairMisamenpmentr.

Lindeplads - Allinge - Telefon 45

1"ker

!
-

Chneotade. Appelsin, Citron

25 øre Pakken — fores i

Lungepølse, Sylte og Leverpostej.
Fersk, saltet og røget Flæsk.

Ost!

' Buddingpulver
set.11eienu Islandsk Lammekød
-natigle.
natigle. gom,

Sirer
10

Indrounrq,.
INAh.at

,
1,11.

■",?

'

.

coLile Mnbler-

Peter Emil Holm.

Garanti.

Averter i NOIRDEIORNHOILMI

@famle Vtiel? Ilerfett bobbe miftet
70=aari ge Emte; bur nar bob af
et .ijerteflaa, fagbe ttoftarert, og tin
var olieli Verfeo 4o3 '3ectilett far at
beftifte iegratelfr. 13rcellett fpurgte,
boab Mag bet Nair olm.
.bn.i'3 tel tu blu!) po
a nitrit, fur faet fa her nol tomme
!lefl rp-olt til Sure," mente Meta.
g obt rigt, 9liel4
„N, De t tan
«R'er,
Merten, og er ber enbet,
jeg flat birelpe Teur nieb, Ina lig bare
til, jeg rr til t j enefte."
13aftur, ber nar blot be,
„Zaf,
boa for Sange, Der ffa fons& '11 bar
f anen pant an krimi ve nue Hal, n
ben fjer pren Sang tie ru brud, 13rtr•
ben fenner en not:
43rat af Singel rammeb,
?artet Ijnorbt til 3orb,
ligger b rtibt og Inunget
be vor prale Ror •
41 tutte betl paffer min Sibid,
ramt an a finly."
bur bleu
straftrit hot umætteligt part Sinife•
banebet : „;:teg tror hellere, »i bil boltre
os til be mere nbiiiiibelige Viegrauel•
Zerine bet, Zle natnone,
gul), men Det er `,5wbre•
tunget
urtic
talt
i ben. --- ;Ira
tonnet , her ri tale
Etal net rutin e Eminent tit [Ina .E,. on-

bog.

4.3rtiot."

„9.1tanue :in!, tr. 13nitur, og fan
fejer n Zulu 'na turl".
„antyd, glielb tl3crfen, og ido Zar.

