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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes 1 el Antal af mindst 1000 Exempl. 
eg forsendes gennem Postvæsenet I Allinge. 
Sandvig, Olsker, Rutsker, Ra og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse i Nordre Hen ed 
bliver host 1 ethvert Hjem og egner sig der-
for bedst til Al•eriering, 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Relandigerelser nf enhver Åre 
saasom Kob, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgazer hver fredag, kan he.stilles tam alle 
Postkontorer samt paa Martets Kantor og 
koster i Kr. balvaarlig. 

Indsamling og 
Dyrkning af Lægeplanter 
ved-tand, pharm. H. Pyndt. 

—o— 

X. 

Salvie, Salvie officinalis, er en 

æleig-ririi niel Lægeplante. Den hører 
hjemme i Sydeuropa, hvorfra den 
efterhaanden er udbredt til del øvrige 

Europa som Have- og Lægeplante 

og dyrkes tin tiere Steder, f. Eks. 

i Tyskland, i stor Maalestok til me-

dicinsk [enig, Saaledes skaffede Carl 
den Store sig Frø af den fra Italien 

og sørgede for, at den blev udbredt 

overall i hans vidtstrakte Riger ; se-

. nere dyrkedes den meget i Klosterha-
verne og brugtes baade til ind- og 

udvortes Brug. I sin Hjemstavn er 
eden ell meterhøj Brusk, nordligere 
bliver den lavere og ineie forgænge-

lig, sen al den i Nordnorge er urle-
agtig og eliaarig. De modsatte Blade 

alearierer meget i Form fra ægformede 
fil lauceiformede endog paa samme 

Plante;eogsaa Beliaarhigen er ulige 

stærk, saaledes at undertiden kun 
de unge Blade ere haarede paa begge 

Sider, [liedens de ældre ere næsten 

glatte paa Oversiden. Herhjemme 

rometer den sig selv, hvor den ell-

gang er plantet; det meste af den 

dør bort om Vinteren, men næste 

Foraar skyder den frem igen. Man 
faer de bedste Salvieblade at Varie-

teten Augusltritoiia, og den fineste 
Vare af de Planter, der dyrkes paa 
tør, kalkholdig og solrig Jordbund, 

Man kan enten plante den i Rækker 

med 30 cm. Afstand , eller anvende 
den som- indfatning al Bede. Naar 
den tier staael et Sted i 4 Aar, kan 
Buskene deles og prentes om. Den 

plantes dybe neer den omplantes. 
Vil mini avle Salvie al Frø (som 

fans hus Frøhandlere), udbløder lime 
først Frøene i Vand i 24 Timer rig 
udsaar dem i en Kasse under Glas 
eller i en Mistbænk tidligt om For-
tlret og ildplatiler dem i Juli med 
6 a 8" Mellemsum. Man opusar 
altid et bedre Udbytte ved Frøudsæd 
end ved Deling af gamle Planter. 

Et varmt Udtræls af Salvieblade 
beityltes som Gurglemiddel ved Hals 

og Svælgkatarer; el koldt Udtræk 
mod Nattesved, det nydes som The. 
Demileer anvendes de i Husholdnin-

gen I. Eks. til Sauce. Særlig yndet 

er Salvien af Kineserne, der gerne  

bytter deres bedste The bort for deri. 

Fra England ener der earlfg flere 

Skibsledninger Salvie til Kina. 

Lovende!, Tenvergitila vers, er en 

indfil meterhøj, stærk grenet Busk, 

som er vildtvoksende I Nordafrika, 

OsIspnnien, SydErnrilerig og Italien 

ag almindelig dyrket I største Delen 
af En.ropa indtil Trondlijem; i Dan-

mark findes den hyppigt I Haverne 
Og brugtes især tidligere meget til 
Potporri. Fuldt udsprungne Blom-

ster giver en mindre smuk Vare, 

og de samles derfor hyppigst før 
Udspringningen. De trives pari næ-

sten enhver Slags ,lord, men bedst 

pas lel Jord. Formeringen sker en-

ten ved Frø eller ved Stiklinger 
Marts. 

Man kan tidligt om Fornaret saa 
i Mistbænk og saa tulpInnte, sanseart 
man ikke mere behøver at befrygte 
Nattefrost De plantes bedst i Ræk-

ker med en Afstand af 30-40 cm. 
Planterne sættes dybt, ligesom trian 
sørger for at holde Jorden løs og 

Ukrudtet borte. Hvert Aar rime Plan-
terne beskæres, ikke gerne senere 
end i Begyndelsen af August, nier 

Blomsterne ere høstede, da Planterne 

ellers ikke vil Isa Tid nok til at 
komme sig og derfor lide Skade 
al Frosten. En Lavendelplentning 
kan vare mange Aar riden særlig 

Pleje. Sker det, at Planterne efter 
5-6 Åer blive daarligere, skæres 

de ned indtil Jorden og forynges 

paa denne Mande. 
Medicinen anvendes Lavendel-

blomster meget udvendigt som sti-

Muterende ag fordelende Middel ved 

Hævelser og Lainheder i Fonte af 

Krydderpose. 
Desuden anvendes den til Desti-

fallen af ætherisk Olie. Deri bruges 
ogsaa meget til al lægge i Skabe 

og Skuffer, da den antages at holde 

Møl borte. Indgaar som Bestanddel 

i fordelende Urter. 
Perikon, Hypericum perforeluni, 

er en fleraarig Urt, som findes al-

mindelig ved Vejrande og paa Græs-
marker; den indsamles i Blomstrings-

tiden Juli—August og tørres lettest 

ophængt i senen Knipper. Den reg-
nes for at være ormedrivende og 
inaveslyrkende, anvendes meget som 

Bitterurt, fordi den giver Brændevin 
en smuk klar rød Farve og en be-

hagelig bitter Smag. 

Halvdelen a! Danmarks Jord 
tvager til [(alk. 

— o— 

Resultatet af 6 Aars Undersøgelser, 

Løbet af de sidste 6 Aar har 

,.Deenniarks geologiske Undersø-

gelse" træd Bista.nd af Statens Plan-

teavls-Laboratorium analyseret over 

28,000 Jordprøver fra alle Landets 

Egne for al fas fastslaaet i hvilket 
Omfang Jorden trænger til Kalk. 

En væsentlig Del af de indsendte 
Jordprøver stammer fra de id Landbo-
og liusmandsioreninger iværksatte 
lokale Marlstorsøg. 

Del sandede Resultat al de 6 Aars 

Undersøgelser er, at næsten Halvde-

len af Danmarks Agerjord i Øjeblik-

ket behøver Tillarsler af Kalk. I 

Gennemsnit for bele Landet er nem-

lig 47 pCt. af alle Agerjorderne 

Icalktrængencle. Størst er Trangen 

pas Bornholm, hvor 64 p°. af Prø-

verne viste Kalktrang, dernæst .1y1- 

lend (61 pCI.), Fyn (34 pCI.) og 

Sjælland (25 p0.1. Mindst er Tran-

gen 'ane Lolland-Falster;livnr kun 6 
pCi af Prøverne viste Kadetseng. 

Ser man pari de enkelte Ander, 
kommer Aalborg ng Ribe i Spidsen 

med 82 pCt. Derefter følger Viborg 
med 78, Hjørring med 75. Ringlea-
bleg ined 66, Vejle med 64, Rentiers 
med 67, Frederiksborg med 52, 

Aarhus med 40. Thisted med 47, 
Holbæk med 36, Sorø, Svendholg 

og Odense Ined 34, Københavns 
med 27, Præstø med 25 og Maribo 

med 18. Særlig mange kalktreen-
gende Jorder findes inden for Sand-
jordernes Gruppe, idet i Gennemsnit 

for hele Landet 68 pCI. af  Sandjor-

derne er Iralidrærtgende, men kun 

27 pCt. af  Lerjorderne. Kalktrangen 
er altsaa mere end dobbelt saa hyp-

pig for Sandjord som for Lerjnrds 
Vedkommende Bornholm indtager 
dog her et Særstandpunkt, idet 68 

pCt. af  Bornholms -Lerjorder trænger 

til Kalk. Til Gengæld viser kun 5 
pCt. af  Lerjorden paa Lolland-Falster 
sig at være knIktrærigende, I Jyl-

land er Prncentlallet af Icalideengencle 
Lerjord større end paa Fyn og her 
igen større end paa Sjælland, inden 

for Sandjdrdernes Gruppe findes 
ikke alene flere kalletrængende, nien 

ogsen flere stærkt kalktriengeride Jor-

der end inden for Lerjordernes. 

Norges Salpeter. 
_0- 

De mægtige Anlæg paa Rjukan, 
Et Nutids-Eventyr, 

Et moderne Eventyr kan man med 

Rette kalde Salpeterværkerne puma 

Rjukan. Og pile delle Eventyr byg-

ger Norge en stor Del af sin Frem-
tid. Eventyret hviler navnlig part 

deri vældige og sindig fornyede 
Kraft, der bor i de norske Vandfald, 

og paa del uendelige Lufthavs uud-
tømmelige Mængder af Kvælstof, 

Hvordan Eventyret opstod. 
Dette Eventyr har som sne meget 

andel sin direkte Oprindelse i en 

Tilfældighed. Det var i Februar 1903, 
Deri nuværende Statsminister Giro-
nar Knudsen holdt Middagsselskab. 
Ved Bordet sad daværende Ingeniør 

Sam Ey de ved Siden af Frøken 
Kmulsen, og næst efter sad Profes-

sor Birkeland, der fornyiig er 
afgned ved Døden. De to Polytek-

nikere vekslede nogle Ord forbi Frø-
ken Knudsen. lehteid eksperimente-

rer De nu med — spurgte Profes-
soren? Ingeniører' fortalte, at lian 

vilde spalte Luften, men at han 
manglede et Lyn. Del kan De faa 

hos migl — sagde Profossoren,  

stem netop eksperimenterede med 
en elektrisk Kanon, og herunder 

følte sig stærkt generet af en stor 

Lystme, som fremkom, hver Gang 

han skød med Kanonen. De aftalte 
at de skulde mødes næste Dags 
Formiddag. Det gjorde de — og 

Grunden til en verdensnnispændene 

Opfindelse, til selve F.ventyret, blev 

lagt. 

Fra smaat til stort, 
Der blev opstillet ell Ovn pas 

Frneneersæteren, og ved Anvendel-

sen af et Par Hestes Kraft lykkedes 
det et producere Selpelersyre (Kvæl-

stofilte) af Luften. Derefter gik man 

til Anlæg fif større vg større Ovne, 
Ved Akerselven blev der bygget 
en Foreogsstation med 2 Ovne og 

30 Hestes Kraft 	11904 blev der 

hygget en ny ved Arendni !ned 
300 H. K. og Aarel efter den første 

Forsøgsfabrik pas Notodelen pen 
6-700 H. K. Her begyndte Prnchilr-
finnen af Kalksalpeter til Gødning. 
1 1911 sattes del 'første og i 1915 

det andet Rjukanværk i Gang. Med 
disse to Værker anvendes deri alt 

ca. 400.000 H. K. til Fabrikationen. 
Inden vi gear videre, mim vi imid-

lertid fortælle ridt om. 

Vandfaldene som Kraftkilde. 
Den Tanke at anvende Vandleraf-

ten er jo ikke ny. Men hvortil an-

vende den mægtige Kraft, der her 
er Tale om. En lille Brøkdel af 
Rjukans Kraft er tilstrækkeligt til 

Fremstilling af Elektricitet til hele 

Kristianias Forbrug. Rjukans Vand 

bliver nu anvendt en halv Snes 

Gange, inden del faer Lov til at 
løbe ud i Skagerak, øverst oppe, 

omtrent ved Faldets Udspring, eller 

rettere 100 Meter over for dette, 

tager Salpeterværkerne nu Vandet 

i første Omgang. Her dæmmer 
man op for Vandel i Møsvandsdam, 

saaledes at Vandstanden holdes 

konstant hele Amtet. Bassinet inde-
holder ca. 800 Mill. Kubikmeter. 

En Tunnel paa 26 Kv.-Meter og 

af 5 Kilometers Længde fører Van-
det til Sanderbassinet. Deri samlede 
Vandmængde, benved 50 Kubikme-
ter pr. Sekund, føres til de to lqatt-
steder gennem 11 Slaali ør paa 2 

Meter i Diameter øverst. 1 hvert 
Anlæg er 10 kolossale Dobbelttur-

biner pile hver 14,450 H. K. koblet 

direkte til Højspændingsgenerato-
rerne, der omsætter Kraften til elek-

trisk Energi. Gennem en 5 km 
lang Fjernledning, bestaaende af 
60 Kabler delvis af Alluntinium og 

delvis af Kobber, og hvis Totalvægt 
er ca. 300 Tons, overføres Kranen 
ined 10,500 Volts Spænding Ira "Rju-
kan 1" til Fabriksanlæget, Den 

anden Kraftstation er derimod nær-

mere ved dette. 

Salpeterfabrikationen. 
Nu har tuen allsaa [(mel omsat 

Vandfaldenes Kraft til Elektricitet 
og raader for disse to Anlæg over 
150,000 H. K. Den elektriske Strøm 
føres ind I Ovnhuset. Takket være 
den kolossale Temperatur, der op-
elans i disse Ovne, oksodyderes Luf-

tens Kvælstof. Ved Lyftens Opvarm- 

ning til 3000 Gr. C forbrænder 
Kvælstoffet i Luften. Ved rim plud-

selig Afkøling til 1000 -1500 Gr. 

frembringes Salpetersyre. Der lin-

rier yderligere Alkobrig Sted, og 
ved Behandling nied Kalksten frem-

brieges Kalksalpeter, armt hl uges 
til Landbruget Desuden fretestilles 
knncentreret Selpetereyre, Natrium-
nitrit og Natriumnitrat. Endvidere 

fremstilles snere Mængder al Am. 
ninnimunitrat, el int Sprrenestofin-
duslrien meget værdifuldt Produkt. 

Franske og tyske Interesser. 
De niæetige Anlæg blev i sin 

Tid panbegyndt ved Hjælp af teak 

Industri ng fransk Kapital. I 1911 
løste .Norsk Flyelm" (Selskrittrea 

Natte) Imidlertid Tyskerne (Anine-
og Sodeavarentabrikerne I leidwiga-
halen) ud mod Betaling ef et Mini-

nnbeløle Det har sikkert for Selska-
bet og tor Landet været en Lykke, 
al det ikke nu under Krigen har 
været udsat for den Spæmline, iler 

vilde være fulgt ined de to modstri-

dende Interesser (fransk og tysk) 

inden for Selskabet. linder Krigen 

har man ved Kontrakt bundet sig 
til Levering af næslsen hele Fabri-
kationen for de første Aar. Men 
denne Omstændighed har ført med 

sig, a! hele Virksomheden i dobbelt 
Forstand er blevet af en farligere 

Karakter end hidtil. Efter hvad der 
berettes, er der taget mange Spioner 

i Anlæggenes Nærhed, og enhver 

fremmed, der besøger Stedet, niaa 

have særlig Tilladelse lit at .ened-
følge Færgen", der fører til Rjukans 

Havnestation. 1 øvrigt mener man, 

al en af de tyske Brandbomber al-

lerede er bragt til Anvendelse mod 

en al Norsk Hydrol Dampere. 

Produktionens Betydning for 

Danmark. 
Under normale Forhold har man 

været indrettet pas Produktionen af 
150,000 Tons Norgessalpeter om Aa-

ret. Det danske Landbrug har hidtil 
foretrukket Chiliselpeteren, hvilket 

væsentligst hidrører fra, at Norges-
salpeteren lettere flyder ud. De! nor-

ske Landbrug foretrækker imidlertid 
absolut Norgessalpeteten, bl, a, for-
dels Kalkindholds Skyld. Det havde 
sikkert været en Lykke for Danmark, 

om vi før Krigen linvde aftaget. 

vort Salpelerforbrug i Norge, thi 
saa havde vi ikke pao dette Dulmede 

været saa afhængige af de vanske-

lige Tilførselsfolltold osv. De land-

biugslekniske Forsele, der et foreta-

get bl. a. her i Landet, viser, at 
Norgessalpeteren fuldt ud slam paa 
Højde med den Ina Chile. Krigen 

kan uranske bringe ined sig, at vi 
i Fremtiden vender os mod NtftgC 

angaaende dette vigtige Gødnings-

nitddel, af hvilke( vi for Tiders bru-
ger op imod 50,000 Tons om Anret. 
Og lier vil det have Betydning, at 

der arbejdes saa energisk part en 
direkte Forbindelse Rjukan—Skien 

Brevik—Frederikshavn. • 



De gamle. 
" -- 

kr 	Dette lille vemodige Digt al den 

• norske Digter Jonas Dahl har 
jeg finittet i et tide Blad „Slefatitis', 
og da jeg ikke saa sjældent har 
lagt Mælke til, hvor ubehagelige 
Børn og unge Mennesker ofte lian 

være.ovnefor de gamle — særlig 
enlige gamle Kvinder — ved gene-
rende Tiltaab og lignende, er jeg 
sne naiv at mene, at en eller anden 
ved Læsningen af Digtet niaaske 
kan komme paa bedre Tafter og 
ihukomme det gamle Ord : .De 

unge skal man lære, de gamle skal 

man ær e'. 

Vær god mod de gamle, 
de trænger det sna ; 

engang var de unge og flinke, 
engang var de store,' 

nu bliver de smag; 
det er ikke lystigt at minke. 
Gud hjælpe hver en, som er gammel 

Engang var de søgte 
af hver og af en 

stod midt opi Arbejd og Glæde; 
men den som er gammel 

er alle for sen 
fra Sted og fra Stilling maa træde; 
Det er ikke godt at bli gammel. 

Han staar som en Rod, 
der er ribbet for alt, 

for Grene og Blade tilsammen, 
og føler saa fattig, 

hans Time er talt, 
det næste, son] styrter, er Slammen. 
Det er ikke godt at bli gammel, 

Og øjet del ser efter Kærlighed om ; 
o ve den, som vilde den nægte. 
Vær god mod den gamle, 

og hjælpe ham from 
fra Hinden at aende den ægte. 
For Gud han er god mod de gamle. 

Vær god mod de gamle 
og hjælp dem at tro 

paa ham, som kan Livet forynge, 
og læg dem Barn Jesus i Armene to 
saa glade de med Simon synge 
om Gud, som er god mod de gamle. 

Vær god mod de gamle, 
de trænger det saa, 

kan komme den Tid, du vil sende 
dit Stik efter Soletraaler 

selv til din Vraa, 
naar selv du blir gammel kan hænde. 
Del er ikke godt at bil gammel. 

Da tidsnok har tænkt 
og da tidsnok fortrudt 

har mangen i Alderdoms Skygge, 
paa hvad de i Aarevis 

blindt har forbrudt 
ved ej om de gamle at hygge 
Gud hjælpe hver en, som er gammel. 

H. P. Kofod. 

Da Kriplulloroo gral, 
_o_ 

Løgstør Sangkor var forleden paa 

Udflugt til Viborg, og traf ved Hald 
Ruiner sammen med tyske og øst-

rigske Krigsfanger, som i et Antal 

paa et Par hundrede kom marscher-
ende under Sang til Ruinerne. De 

lejrede sig straks paa Voldene, Tysk-

erne for sig og østrigerne for sig. 

Der var iblandt den] bande ældre og 

ganske unge Mennesker, sikkert lige 

ned til 16-17- Aarsalderen, alle var 
‘le mærkede af Krigens Gru, hver 
paa sin Maade, nogle med meget 

sørgmodige Træk i Ansigtet, andre 
med en Arm eller Ben i Bind. 

Sangkorene sang for dem; de for-
langte den danske Nationalsang og 

danske Sange. Det var et smukt Syn 
at se alle Fangerne i deres spraglede 

Uniformer rive Huerne af, da Sang-
erne sang „Kong Christian stod ved 
nejen Mast*. 

Som Tak sang Tyskerne National- 
eg 	rigtig nydelig. øst- 
. 'gerne og Ungarerne sang derpaa 

ri Par Sange, om man kan sige, at 
de sang, det blev, efterhaanden som 
Sangen skred frem, nærmest Graad 

-- Hjemlængslen og Sorgen over 
ilet oplevede I Krigen overvældede 

dem, saa de næsten ikke kunde fuld- 

føre deres Sang. Del var' — skriver 

_Løgstør 	— et gribende (le- 

blik, som sent vil glemmes. 

de omskorollo Bollier, 
—0 — 

En Korrespondent til Nationaltid- 

ende', Phil. la Cour, har i Krimierne 

haft en Samtale med Opdagelsepoli-

Bets Chef om Spion- og Bombenf-

Ireren og har haft Lejlighed til at bese 

de mærkelige Bomber, der er ma-
skerede SOM Fyldepenne, Ure, Ciga-
retæsker, „Smaaskraa", Kulstykker 

og flere andre Ting. Korrespondenten 

yder den tyske Opfindsomhed sin 

Anerkendelse, men propeger med 

Rette det uhyggelige Tidens Tegn, 

at den højeste Viden og fineste Tek-

nik bruges 111 Fabrikation nf Helve-

desmaskiner, der synes bestemte til 

Anvendelse mod en neutral Magts 

fredelige Handelsfart og uskydige 

Søfolk. Hr. In Cour giver følgende 

Beskrivelse ni enkelte af Bomberne: 

Der er for Eksempel et Kulstykke. 

Tager man det I Haanden, bliver 

man straks klar over dets forbavsende 

ringe Vægt. Del er nemlig ni Pap-

mache. Men tænker man sig del 
lagt I en Kulbunke, vil intet Menne-

ske kunne skelne det fro de øvrige 

Kulstykker. Og det vil være farefrit, 
indtil en ulykkelig Fyrbøder skovler 

det ind i Damperens ildsted. San 
vil Hylsteret brænde og Sprængstof-

fet eksplodere. Resten giver sig af 

sig selv: i heldigste Fald en ødelagt 
Maskine, i sandsynligste Fald en 

oprevet Skibsside, en Sænkning, et 

Massemord af .  Søfolk. 

Ved Siden stuer en Blikæske. I 

Langet findes en Forsænkning, som 

rummer en Cylinder. Inden i denne 
er atter Urværket. Æsken er foren,- 
rigt fyldt med Petryl. Bomben kan 

stilles til Sprængning paa Tid -
fra ganske faa Timer til fjorten Dage. 

Perkuteren er en lille drejet Mes- 

singtingest, hvis brede Hoved gem-
mer Urværket Holder man den i 

Haanden, skimter man de mange 

Tandhjul og Fjedre gennem enkelte 
Aahninger 'Cylinderen. 1 det øjeblik, 

den skat springe, slaar en Stift til 

Detonatoren. Eksplosionen i den 

omgivende Æske finder Sted. 
Imidlertid — delte er dyre Sager. 

Billigere er de ernen Glasbeholdere. 
Man har af dem fundet 470, smukt 
indpakkede og nedlagte i Papæsker. 

Syren i dem æder en Jærntrnad op, 
denne holder Slagstiften. Efter som 

Syren er stærkere eller svagere, fore-
gear Detonationen hurtigere eller 

langsommere. Styrkegraden er skre-

vet uden paa Glassene, og Bomben 

kan springe paa nøjagtig fastsat Tid 

— 3 til 192 Timer efter, at alt er 

sat i Gang. For at Forbryderen ikke 

skal mangle Værktøj, er der ved 

hverÆske nedlagt en Fil. Men denne 

overfiles Glaset, Jærntraaden anbrin-

ges, og Resten overlades til Skæbnen. 
Hvad angaar Fyldepennene, saa 

behøver man kun at tage en ganske 

almindelig Fyldepen — sen ved man, 

hvordan denne Helvedesmaskine ser 

ud. Grut ned til en Boghandler og 

se paa hans Udvalg af Fyldepenne, 

liggende i Papæske — saa veed De, 
hvorledes Helvedesmaskinen er ind-

pakket. Ingen kan se Forskel. Maaske 
er disse mytiske Tingersier lidt større 

end de almindelig brugte ; men og-
saa Fyldepenne kan være af forskel-
lig Størrelse. 

Og som disse Penne, som Kul- 
stykket, som Cigaretterne, som Skraa - 
tobakken — saaledes er det allsarn-
men — omhyggeligt, fikst, smukt 
eller gjort. Messingen skinner, Slaalet 
skinner, alt er saa nyt og flunkende, 

det venter kun pan — Anvendelsen. 
Paa denne faar det heldigvis Lov 

til at vente i Evighed. 

Kunsten at spise. 

Dr. Hindhedes Dyrtids-Kogebog 

indhales med følgende gyldne Leve- 

regler : 
Det er ikke nok, at Husmoderen 

lorstaar at tilberede Maden; naar 

Husstanden ikke lorstaar al spise 
den, nytter det hele kun lidt. „Ikke 
forstaa at spise,* hører jeg Læseren 

udbryde 	„At spise (rustent-  vel et- 

hvert Merane e''" Nej, del er netop, 

hvad ethvert Menneske ikke forslaar- 

Sna længe, Mennesket levede i 
Naturtilstand, manne kæmpe for Fø- 

den, leve al de Raaprodukler, som 

Naturen bød og som fordrede en 

meget energisk Behandling fra Tæn- 

dernes Side, da var Spisning Ingen 

Kunst. Nu derimod, hvor en raffi- 

neret Kogekunst tilsyneladende gør 

Tænderne til eu unødvendig I.uksus-

artikel, der næsten Ikke bruges og 

som Følge deraf forfalder allerede 

I den grønneste Ungdom, nu er 

det nødvendigt el lære den svære 
Kunst at spise. 

Jeg vil anbefale hver Husmoder 

over Spisebordet at hænge en Tavle, 

hvorpaa der med store Bogstaver 

slaar skrevet : 

Intet Maaltid uden Sult! 
Hor op at spise, saa snart Sutten er 

stillet! 

Ved Bordel skal ikke tales, men tyg-
ges! 

Spis Brød! Spis Kartofler! 

Mange Mennesker aller slet ikke, 

hvad del vil sige at være silken. 
Hvor sjældent — naar undtages 

de allerfalligste — høres man et 

Menneske klage over Sult, men 
hvor hyppigt over „Mangel pen 

Appetit"! Mim ved næppe, om man 

skal le eller græde over de Tusin-
der af Mennesker, der kommer til 
Lægen for at fan „Noget for Appe-

titten'. Mangel paa Appetit er Na-
turens eneste, eller i alt Fald virk-

somle, Vnaben mod den moderne 

Overentering, der slapper Energi 
og Arbejdsevne og til Slut kan føre 
til Fordøjelsesorganernes, ja til hele 

Legemets Ruin. Men dette udmær- 

kede Vanben røger vi taabelige Men-

nesker al sien Naturen ud af Haml- 

den ved raffineret Kogekunst, ..af-

vekslende Kost" osv, osv. Er Nalu• 

ren alligevel paa Vagt, søger man 

al narre den ved „Appetitvækkere" 

af nile mulige Slags. Kan man 
tindre sig over, al Mave og Tarm 

til sidst gør Strike overfor slig Be-
handling? Lykkelig den Mand, hvis 
Mave striker i Tide. Der er noget 

sandt i den tilsyneladende menings-

løse Udtalelse, at ,det er sundt at 

have en svag Mave'. En Struds-

mave fører ofte i en tidlig Grav. 

Det maa altsaa være en uomstø-
delig Regel aldrig at spise, tør man 

er sulten. Men man forveksler ofte 
Sult med unaturlig Appetit. Lysten 

til at spise en eller anden kunstig 

tilberedt, pikant Ret er ikke det 

samme som Sult. Sulten er man 

først, naar er Stykke groft Brød 

med et tyndt Lag Smør, men uden 

Paalæg, smager godt. At skaffe 

sig denne Apptit, er den letteste 
Sag af Verden, den kommer nem-

lig af sig selv, etnar man blot ven-
ter. Om man skal vente en halv, 

en hel eller flere Dage, er ligegyl-
digt. Faste var en god, gammel 

Skile, som — desværre er gaaet at 
Brug. Fastekure part 8 n 14 Dage 
er dog nu ved at blive moderne 

og skal kunne helbrede mange 
Sygdomme. Men slige vidtgaaende 

Elcsperimenter skal man ikke indlade 
sig paa egen 1-Jaand. Alt godt kan 
overdrives. 

Vil Appetitten ikke komme, sen 
spadser en Mil eller to hver Dag, 
del burde ethvert Bymenneske, der 
ikke har anden Motion, gøre. Den 
Kur skal nok hjælpe. - 

Omhyggelig Tygning er en Ho-
vedsag. Jeg vil tilrande enhver at 
tage sig et Par Dage til at studere  

.Kunsten at tygge'. Man serger 
for at være sulten og tager da et 

Stykke haardl Brød, helst Skorpe, 

nied kun lidt Smør, tygger del og 

forsager al holde del sile længe 

som muligt i Munden. Lidt efter 
lidt vil Blandingen bliver saa lin 
og tynd at den løber ned af sig 
selv. Fortsætter man pen denne 

Mande, indtil Sulten er stillet, men 

lirke længere, vil man føle sig lel, 

veltilpas og oplagt til Arbejde, me-

dens man f. Eks. efter en solid 

„Bøf med Spejlæg', som man rime-

ligvis sluger uden ordentlig Tygning, 

føler sig mere oplagt til Søvn end 

til Arbejde. 
Hvis man gør samme Tyggeekspe-

riment med Kød som med Brød, 

vil mart snart opdage, at Kød Ikke 

egner sig for Tygning. Kød Sma-

ger dnarligere og &artigere, jo læn-

gere man tygger, Brød smager der-

Imod bedre og bedre. En Ting 

til vil man opdage, nemlig, al man 

en Tid efter et kraftigt Kedinaeltirl 

vil føle stærk Tørst, og man vil 

tørste efter noget stærkt, noget pi-
kant, Vand smager flovt. &Samme 

Slags Tørst føles Ikke efter Brød 
og Frugt. Derfor tror Jeg, at det 

vil være vanskeligt at afvænne Dran-

kere tinder stærk Kødkost. 

Ran man forebygge 
TorperloangrA? 

For at forebygge Torpedoangreb 

pan Handelsskibe foreslaar den nor-

ske Ingeniør Carl Dyb be r g, al 

nian paa hver Side at Skibet, i en 
Afstand fra dette ni 5— 6 Meter, 
skal anbringe 3 eller flere lodrette 

Træplader, 01 er e, der fastgøres til 

Skibet ved Staaltraadskahler. Pla-
derne kan f. Eks. være 2 å 3 Tom-
mer tykke og forsynet med Jernkøl. 

Ved Hjælp af Kablerne kan Pladerne 

gives d en Skraastilling I Vandet, 
som man finder passende. Man 

stiller dem i den Stilling, at Pladerne 
under Skibets Fart stadig holder 

sig i en Afstand af 5-6 Meter 

fra Skibssiden. 
En Torpedo, udskudt nitid Skibet,. 

vil kun træffe en af disse Plader 
og derved bringes til at eksplodere, 

uden at dette vil have nogen ska-
delig Indvirkning paa Skibet. 

Man vil maaske synes, at disse 

Plader vil reducere Skibets Fart be-
tydeligt, men delle behøver ingen-

lunde at være'Tilfteldet,!thi Pladerne 

behøver kun en ganske svag Skraa-

stilling for al holde sig ud fra Skibs'. 
siden. 

Udgifterne ved denne Anordning 

er Ikke større, end at det niaatte 

kunne lønne sig al gøre et Forsøg, 

og kan man kun i al Slags Vejr 

faa disse svære Plader til at holde 

sig pas Plads, vil Torpedoens An-

greb være brudt. 

Sæl- og Hvalkød som 
Menneskeføde. 

—o — 

Den Tanke er ikke saa underlig, 
som mange vil tro, skriver el en-

gelsk Tidsskrift. Bande Hval- og Sæl-
ked blev regelmæssig frembudt paa 
Markedet i Nordengland for et Par 

Aarltunclreder siden. Hvalkød blev 
solgt i Billingsgate for ca. 15 øre 
Pundet 	en høj Pris efter Forhol- 

dene dengang, 	og tørret og sal- 

tet Hvalkød førtes ogsaa paa Marke-
det Hvalkød er et almindeligt Næ-
ringsmiddel pan Færurerne. I 1909 
meddelte den britiske Konsul pen 
Færøerne, at det vor „alene Hval-
kødet", som reddede Folk fin Hun-
gersnød. Kødet blev købt fra Hval-
fangststationerne, og desuden blev 
der fanget en hel Del Hvaler, som 
kom ind i Bugterne. Indtil 500 tit 
1000 surnu Hvaler er ofte fanget, 

og Kødet er billigt (ca. 15 Pund 

for R nte), nærende. NI *1v d 
mest klemte linder det velsmagend 
Pot nogle Ane siden rejste en Et  
gelskmand direkte fra 	,fein 
i Paris til Færøerne, og han udtalt 
som sin Mening, at Hvalkadet se 

en delikat Ret. ti:vikled egner al 
ogsaa tit Menneskefade: sten Smage 
anses ikke for at være sen Rod. 

Tyskland spiser man Srellort 

Haveselskabet 
foranstalter part Sandeg en Udhu.  
til Ud mark sm ilde ved Sandkap.  
Ejeren al den store ejendommelig 

.Stenhave', Hr. Je n a e n, er en 

Haveselskabets !sande Veteraner o 
har i de fefTlohne Ane 11Afi et sto 

og anstrengende Arbejde med 0 
fremelske en Havekultur i deri de 

værende vilde Natur. De titan 
Stendysser og Grotter mellem de 

frodige Plantevækst vækker gele 

Fremmedes Interesse, og man• 

vil sikkert benytte sig af Søndage 
til at aflægge Haven el Besøg. 

En praktisk Præet 
Det fortælles rim en islandsk Præ 

at han en smuk Solskinsiondag en in 
ger regnfuld Høst holdt følgende Tale. 

„Mine Venner, vi har i Dag for tø 
Gang 1 Høst en smuk Dag, Solen ski 
rier varmt, Det gennemvande fin In 
nit hurtigt. nal alle sammen hjem ell 
Messen og kor Høet ind Det er en v 
signet Dag. lovet være llerren. amen 

De censurerede Kys. 
Censoren i en vis tysk Fangelejer m 

være en mere end forsigtig Mand, el 
°galla maa han være blottet for Pam 
følelse, skriver en engelsk Avis. En 
tisk Soldat, som var inteneret i vedkom/ 
niende Lejr, sendte nemlig et Brev hje 
til sin Kone, og som Fædre flest gør, h 
han hende i Slutningen af Brevet om 
hilse Børnene og kysse dem saa man 
flange fra Far. Ulder denne Hilsen send 
han en Række Kryds tdr.  at angive Ta 
let af Kys, som Børnene skulde have. — 
Den tyske Censor havde imidlertid om-
hyggelig sværtet alle Krydsene over, mu-
lig i den Tro, at det var en hemmelig 
Chifferskrift.  

En Elev i en Latinskole gæstede i Fe-
rien sine Forældre paa Landet og glemte 
ikke at omtale, hvor meget han havde 
lært. 

En Dag satte Moderen bl. a. to Æg 
ind paa Frokostbordet. Den lærde Søn 
sagde da, at det var en let Sag for ham 
at bevise, at der var tre Æg pas Bordet 

saa, sagde Faderen, det gad jeg 
nok se. 

—Det er meget nemt, vedblev Sonnen. 
—Der er et, og der er to; men e! og 

to er tre, som alle ved. 
—Rigtigt, sagde Faderen. det var snIkIt 

udregnet. Ja, saa skal din Moder have 
det ene, og jeg mager det andet, og saa 

kan du deholde det tredie for din Klog-
skabs Skyld 

Reflektioner. 
Inden en Kvinde bliver gift, tror hun, 

at Kærligheden er den siælneste Forete-
else i Verden. Etter at hun er blevet gift, 

ved hun det. 
I alle Kvinders øjne er Ægteskabet 

Kulmitionen af al virkelig og sand Kær-
lighed, Dette betyder, at Ægteskabet og-
arta er Endepunktet for den, Hvilket og-
saa er sandt. 

Indtil en vis Tid stoler en Kvinde paa 

dig. Senere begynder hun al rnis!a-are 
dig. Nalr hun hverken kan stole elle  rn 
paa dig, forguder hun dig. 

Tungen er Kvindens bedste Ven, uaar 
hun har noget at sige, og hendes 
Fjende, naar hun siger det. 

En Mand lærer a? Erfaringen: men en 
Kvindes Erfaring kommer for sent til at 
være til nogen Nytte for hende. . 

Boilsliooeslor og klor. 
Søndag 22. Juli. 

St. Ols Kirke Kl. 91/2. Skrtn, Kl. 9. 

Allinge Kirke Kl. 2 Sltinl. 11/1.. 

OillEfttn. Kl. 4 Friluftsmøde i Krim-
pedalen ved Bakkemøllen, 1. Pihl 
taler. 

Mandag og Tirsdag 7'4. Møde som 
sædvanlig for K. F. U. K' og K. 
F. U. M. 



., 	. 

Det meddeles herved ærede Kun- 
der, D 	at Detailsalg af øl og So- 

' devand fra 1. er ikke mere vil finde 
Sted. Flask-(2/1 og Sodavand ud-
leveres herefter kun i hele Kasser, 
mindre Partier fans hos Købmændene 

Jacob Larsen, 
Tuborg-Depot. 

Store gode Kiiisehr 
køber 

Karloer Noloed, grille, 
Ell paalidelig Rart 

søges til Iste November pas „AL-
DERSRO" pr. Allinge. 

Hej Løn gives, nier vedkommende 
viI malke. 

Alle skattefri gisorler 
og Sodavand samt Bay-
erskøl faas hos 

P. C. Holm. 

hcerne-{lover 
i' 	Ca. 3000 Pd. ønskes til Købs. 

Tilbud bedes opgivet til Telefon 

Sandvig 17, 

Olsker. 
Regnskabet over Kommunens Ind-

tægter og Udgifter i Regnslcabsaaret 
fra Iste April 1916 til 3lte Marts 

1917 vil være fremlagt til alminde-

ligt Eftersyn i Olsker Forsamlings-
hus i 14 Dage fra 15. Juli cl. A. 

Sogneraadet. 

Sild. 

Olsker. 
Del bestilte iklende og Tørv 

kan urt udlevers ved tfeuvendefse 
til Tillidsmanden, Gaardejer Janus 
Hansen, Hyl( egaard. 

Brændselet maa betales før (let 
udleveres. — Et lille Parti Kvas-

brænde er til Raadiglred og kan 
stelgesogsaa til dem, der ikke  har 
bestilt. 

Sogneraadet. 

Tysk ihslillsilli 
anbefales til Saltning af Kløver og 

Hø. Prisen er 3 Kr. 50 Øre pr. 
50 Kilo. 

Nordlandets  
Sild. 

— Bestillinger pas fersk Sild IH 
Saltning og saltel Sild i Tønder, 
Fjerdinger og Ottinger modtages 
og ekspederes i den Rækkefølge, 
som Bestillingerne indgaar. 

5/4 , 5/8  og 5/48  nysaltet Sild er 
pas Lager og sælges til en rimelig 
Pris pr. Kontant. 

I. B. Larsen 
Allinge Telefon 12. 

Olsker ilMoldsloreolop. 
Spadseretur ill Helligdommen 

Søndag den 22. ds. — Deltagerne 
samles i Tein Kl. 3, afmarcheres 
med Fane og Musik Kl. 4 præcis.  

fælles Kaffebord ved Helligdom-
men, Fesllegn 25 Øre. 

Hus til Leje. 

Allinge-Sandvig Salteri, 
Telf. 92. 	Chr. Jørgensen. 	Slagtekreaturer 

er fil Salg eller Bylte niod Kælve-

køer eller Kvier hos Lund,  

Opsynsholigen i Rutsker Plantage. 

Til NotIsillibilig 
af Sild, Fisk og Kød maa vi anbe-
fale : 

Ægte spansk grov Salt 
og raffineret Køkkensalt, 
som sælges til laveste Pris. 

Nordladels llaotlelshos, 
50 hele, 20 kvart og 25 sjettedels 

og glem ikke, at Nordborn- I Tønder 

holms største Lager og største 	Bornholmsk Spegesild 
Udvalg af Manufakturvarer 
findes i 

Illi Nords Udsalg, 
Allinge. 
	 By- og Herredsfuldmægtig 

Ærede Forbrugere af fersk og 
saltet Sild bedes indgive Deres Be-
stillinger fil 

• • 

Det Arbejdsmand Johannes Olsens 
Enke tilhørende Hus paa Nørregade 
i Allinge er at faa til Leje ved Hen-
vendelse fif Anton Sanne. 

haves paa Lager og sælges billigt. 

Bestillinger pas Læggesild mod-

tages gerne. 

Mathias Jacobsen, 
Telefon Nr. 25, Allinge. 

Nyrøget Sild 
fra eget Røgeri haves i Reglen 

liver Dag. 

Nylagt Spegesild 
fra eget Selleri haves i 1/4, 1/8, Vi e 
Trimler og Stykkevis -til billigste Pris. 

Bestillinger paa Læggesild mod-
tages gel ne. Saltning besørges. 

1. c.8 Larsen 
Telefon Allinge 12. 

Gammelt )ern 
og 

Stobegob 
købes 

Allinge kolonial- 
[ & Produktforretning. 

Johannes Kofod, Hasle. 
træffes paa Randhuset I Allinge 
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og 
i Klemensker kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Aldeles prima billileler 
Corve-Eddikesyre Nr. 1 
Heidelberg Lagereddike 
Sprit-Eddike Nr. I 

sælges i 

Nordlandets Hadelshos. 

Ell flink oo proper Pip 
vant til almindelig Husgerning, kan 
til Isle Juli fan en god Plads bos 

Jernstøber Schjørring i Nexo 

Skriv 
det bag Øret 

Et Parti' 

Bord- og Gulvtæpper 
sælges ekstra billigt i 

Nordlandets Handelshus. 

Ejendom til Salg. 
En god lille Landejendom i Ro Sogn er billig til Salg. 

Ejendommen er smukt beliggende lige op ad Sognevej. Areal 
7 Tdr. Land. Gode Bygninger, brandforsikret for '7000 Kr. 
Stor og god Frugthave. — Ejendommen egner sig fortrinlig 
for en Fisker, 	Nærmere Oplysning ved Sparekassekasserer 
H. Ipsen,  Allinge. 

Regnfrakker og Paraplyer. 
Stort Lager og Udvalg i 

Magasin du Nords Udsalg, Allinge. 

eil~eilerialeiur~"Ieere"~øierre.~1erare~~1 

Køb Klædninger og Arbejdstøj 
i Nordlandets Handelshus. 

LOETTAS , 4 

ALBA 
Spise - Chocolader 

Strandkyser. 
Nyt stort Udvalg paa Lager. 

Magasin du Nords Udsalg, 
Allinge. 

Vær saa god snarest at opgive os Behovet til Efteraaret af 

Superfosfat og Kaligødifing. 
Sendinger kan ventes i Løbet af næste Uge. 

Nordlandets Handelshus. 

Nørresundby Gødningskalk. 
Vi forsøger at skaffe en Ladning heraf i Løbet af en 

Maaneds Tid. Pris 19,50 Kr. pr. 1000 Kilo fra lossende Skib 
og frit paa Banevogn i hele Vognladninger. 

Nordlniels Handelsflos. 

Et Parti 

Badedragter og Hætter 
(lidt falmede) sælges til ca. halv Pris. 

Nordlandets Ilandelskus. 

Strikkede uldne Klude 
købes og betles med 1 Kr. 50 øre kg, naar Varer tages i 
Bytte. 

Med Sejler „I. P. Holm" ventes i Løbet af 8-12 Dage 

Prima Portland Cement i Fade • 
Vi tilraider Forbrugere at forsyne sig ved denne Lejlighed. 

Prisen er billigst fra Skib. 

Nordlandets Handelshus. 

En ung Kelner 
,11.111“ 

pen III aneha hotel ell(1 Ti.e%tei 
kontoret i Rønne, 

Onde kantskaarne , 	I • 

Eldskutis-Brædder! 
— Heraf gentes daglig en sintre 

Ladning. — Alle Længder -- alle 
Bredder. Prisen billigst 

Mindets Handelshas. 
Olsker. 

Al Bortkørsel af Sand og Grus 
fra Kommunens Forstrand Fra Allinge 
til Rø Grænse Forbydes alle Uved-
kommende (denim der ikke hor 1 
Olsker). Overtrædelse hertil vil blive 
ensian. 

SI Ols Sognerand den ' ; 1917, 
P. S. V. 

K. k Mogensen 

Movsiiitlsorogilovslar 
passende fur 

Oliver- og Canada-Plovene 
Nr. 97 og 98-99 sælges i 

Nordladels Handelshas. 
–se øger De en Pige. en Karl 
t1111% eller en Dreng, eller niang- 

ler De en Svend eller Lær-
ling en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-

tere i Nord-Itornliolms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte incl 
i 1700 Hjem og læses at saa godt 

som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 

godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

SIorralf, €-furqul»er, 
3tegroba, ruMtlper, 
Cbrim £cebe 91r. 1, 

43ttl». 

Rigeligt rager, 
billige 43rifer. 

forbidrtbctt  
'',)ottbe154114. 

Ordet er frit 
Vi ger vore mange Læsere i By og 

f
aa Land opmærksom pas, at enhver kan 

an optaget Artikler og Indlæg om Emner 
al almen Interesse i ,Nord-Bornholms 
Ugeblad'. 

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

Dette gælder bande Byen og Lande 
og det er en Selvfølge. at Redaktion* 
altid vil iagttage den strangeste Diskre 
tios med Hensyn til sine Kilder. 

Sager Ile eo Livsledsagerske, 
skal den gamle Cykle sælges, øn-
sker De Adgang over deres Ejendoer 
forbudt, har De fundet et Par Ga-
loscher, skal der være politisk Møde 
eller Bal, har De Kreaturer til Salg 
eller vil De købe saadanne, har 
De facet nye Varer hjem, peatager 
De Dem Reparationer, har De 
startet en ily Forretning — hvordan 
skal Folk sen fan det at vide, hvis 
De ikke averterer i el Blad, som 
virkelig beses. 

,Nordbornholms Ugeblad.  

læses af san at sige alle i Nordre 
Herred og er derfor et fortrinligt An-
nonceblad. Send deres Annoncer 
til ,Nordbornholms Ugeblad'. 

Ring op Telefon '74 

Strobin. 
Bedste Rensningsmiddel til Slraa;.; 

hatte. Faas i Pakker a 25 Øre m, 
Brugsanvisning. 

c7, DU. bars 

Magasin du Nords Udsalg, Allinge, 



ist farligt Forsog. 

Hun kunde ikke sc  han, a,..-. .i • 

han laa paa Knæ foran t • 
hun vilde blive hans. Mei, 	, 
lig glad ved det, for hun kunde ikke ud-
holde at se, hvor meget han led, da hun 
tvav ham sit Nej. 

— Huri sagde, saa venligt hun kunde. 
at deres Skæbner umuligt kunde for-
enes. at hun beundrede ham, men at 
hun Polte. at haa de hans og hendes Frem-
tid vikle blive ødelagt, hvis hun samtyk-

kede i at gifte sig med han) 
Det var en rørende Mie Tale, og hun 

gjorde sig megen Umage for ikke at snare 

ham. Tilsidst had hun ham om at blive 
ved med at være hendes Ven. 

Dn hun var færdig, rejste han sig op. og 
først nu saa hun, at han havde en Notits-

hog i Haanden. Han bøjede sig ærbødigt 

og sagde! 
„Jeg takker Dein al hele mit Hjærte, 

Frøken". 

„Hvad mener De?" spurgte hun forhav. 

set 

„De sagde det saa smukt alt sammen, 

jeg er Dem usigelig taknemlig. Jeg er 

nemlig ved at skrive en Roman, hvori 

der forekommer en Scene med en ung 
Pige, som giver en Mand en Kurv. Jeg 

vilde gerne undgaa den sædvanlige Stil 
som bruges i den Slags Tilfælde 	De 
er den syvende unge Pige, jeg har friet 
til, og alle de andre har givet mig Ja". 
Havde De ngsan manet den Id& saa havde 
jeg fuldstændig tabt Modet" 

Vogt dig! 
I !vor nyttigt det kan være at kunne sine 

Ifinsikere, er følgende lille sandfærdige 
Historie ej Bevis pan 

En gammel Professor, der hor i en 
Villa pan Fredrlksherg, høne forleden Af-
ten, da han sad i sin Stue, Sløj al Grene, 
der knasede og slog mod Ruderne oven 
over ham. Han listede sig ind i et mørkt 
Værelse ved Siden af og sari der, at et 
Menneske var krøbet op i det huje Ka-
stanietræ udenfor, og derfra var i Begreb 
sted at svinge sig over i Vinduet til Pro-
fessorens Soveværelse i Etagen oven over-
I det samme mindedes Professorens det 
mystiske „Vogt dig", som i Hostrups „Gen - 
boerne" udslynges mod Løjtnant von Bud-
dinge og skræmmer ham fra Vid og Sans. 
Fra Tanke til Handling er der ikke langt; 
af sine Lungers fulde Kraft brøler Pro-
fessoren et tordnende „Vogt dig" ud i 

den dødsstille storke Have. 
Virkningen var overvældende. I næste 

Nu Ina Tyven sonderslaaet og jamrende 
paa Jorden ; i Srækken over det pludse-
lige og uventede Raab i Nittens Stilhed 
havde han sluppet sit Tag og var faldet. 
Er par Minutter senere saa Professoren 
barn luske bort fra Haven, hinkende og 

stormende af Smerte. 

En moderne Maler stod ved sit Stafeli 
paa Marken og malede Solnedgangen med 
rode, hlaa og gule Streger, En ældre Mand 
stod i respektabel Afstand og sari til. 

„Naa", sagde Maleren, „har Naturen og-

sari lahnet Deres Øjne for sin Skontied 7 
Har De set de røde øer, som sejler hen 
over den hlangule Himmel ved Solnedgang, 
mens violette Lys ligesom sitrer mod del 

varme Guldpurpur? 
„Nej", svarede Manden eftertænksomt, 

„ikke siden jeg 'blev Afholdsmand!" 
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anbefales Ira 

og Produktforretning. U Deres Tryksi Allinge 
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Kjoler og Bluseliv 

Altid 

Prima Kololliillwer 
til billigste Dagspriser. 

friskbrændt Kaffe. 

extra prima Margarine 
til billigste Dagspris. 

stort Udvalg i 

Glas og Porcelæn 
til smaa Priser. 

Altid velassorteret lsenkrarnlager hos 

Allinge 	 & Produktforretning 

Superfosfat og Kaligødning! 
Vi beder om Bestillinger til Efteraarsforbrug, ide i 

ikke tager mere hjem, end som der bliver bestilt. Prisen bh-
ver omtrent som i Foraaret og lavest i 

Nordlandets HandelShus. 
owialtidlta~amilm/s~u/euleVallt al."~" 

Icopal- og Lædertagpap 
-fra Jens Villadsens Fabrikker og anbefaler samme til 
billigste Dagspris fra 

Allinge Kolonial- & Produktforretniag. 
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Drengedragter 
i hvid Satin, gul Satin. cadetstribet Satin 

er hjemkommet i fikse Fasoner.  

Magasin du Nords Udsalg, Alling:  

(iej 	Iffiffill=1111111•11 fik.) 

Uldne strikkede Klude 
betales med 1,50 pr. kg, naar Varer tages i Bytte. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har Lager af de gode franske 

Høstleer, 
Lebomme, Forke, Høstriver 
og anbefaler samme til billigste Priser. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning.': 

er i Glliu e Bo ir kk 

Altid 

Altid 

Altid 

Arbejdstøj. 
Jakker, Benklæder og Ueste, 

frarhejdet af stærke Stolf2r, findes paa La-ger i stort Udvalg. 

Blaat Masizintoj i prima Hoalitet. 
Priserne ere t;derst lave i 

Nordlandets Handelshus. 

Lærredsfodtøj og Sandaler 
haves paa Lager i 

C. Luse it's 

lloroliolms Spire- & Lullobsses 
Afdeling i Allinge 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa ahm, Spareltassevilkent tll en Rente 

af 4 pCt. p, a., pan Folio til 2 pCt, p. a. 

c).g-  Brudagaver 
køber De bedst og billigstii 

Allinge Ur- og Guldsmedeforrretning. 
Skeer og Gafler i Sølv og Sølvplet er aller paa Lager. 

Lommeure til billige Priser i ekslragode Kvaliteter ined Skribl. Gsranli, 
Brugte Ure tages i Bylte. 

Gravering gratis. 

artoffetniel, 
.pgartni, :..)aPrefirtm, 

i,-Pcbfter og 1.ofilier. 
ftt i prima gPalitet alibefaled fra 

21111Ne &hid= (S' Z'robilfilRwrditing. 
uffilmosa■~•~01 l""1"~ ~•801~01•1•11"" 

Ave* i Nordlionholois beillild! 
Billigste Annoncepris. — Største Udbredelse paa Nordlandet. 

Brødrene 

 Jernstøberi   r--- 
Telefon 2. 

dre,seneMaskinefa 
Hasle 	Telefon 2, 

Ls Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljepumper ni. in. @... ..il 

Sidesinisleslieer, [elmene, HHIorkel  Undflyer, 
Vi har udmærket gode Redskaber og sælger særdeles 

billigt, saa længe det gamle Lager rækker til. 

Nordlandets Handelshus. 

lort Wer er rigelig lorspel med 
51 pCt. Texas Bomuldsfrokager 

43 pCt. New-Orlean Bomuldsfrokager 
Stik kermelasse, 

Coldings kontrollerede Foderblandinger 
Lang-elands Kontrolfoder 

Alt i prima kontrollerede Varer og til billigste Dagspris hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

1011~11~1•1111■1 

Telefon 93. 
A. M. Lindberg. 


