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„Nord-Bornholms Ugeblade 
ifrkitt: I el Antal egf mindst I600 Exempl. 
og forsendes gennem r'ostne.seort 1 Allinge. 
Samling Olsker, Rutsker, Rø og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse t Nordre Her? td 
bliver trit 1 ethvert Item og  egner sig  der 
for bedst fil Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art 
saasom Køb, Salg, foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
edgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt mug Rinde* Kontor og  
koster I Kr. haleaarhk. 

Havet. 
Hav, jeg vil komme og Irøre 

dig synge 
Sangene, dur bærer ind fra 

del ljærne. — 
Fjærnt i min Barndom jeg husker 

dig gynge; 
langt ude vippet] en enlig Lanterne. 
Sijæreerne saa jeg i Erieraarsneetter 
saaet som Dug paa de 

gyngende Skuer, 
lytted til Bølgernes Hulken 

og Latter. - 
Hav, se her kommer jeg — 

syng del saa aller. 

Du har i Tider, der længst 
er henfløjne 

kogt over hede og størknende 
Klipper. 

Sælsomme Slimdyr med 
stilkede Øjne 

lønrede ind der hvor Sirandskvrepet 
slipper -

Flodbølgens vaskende Vande 
har givet 

Goplernes Mumier tilbage til Livet, 
vugget dem ud i de glidende 

Strømme, 
værnet om Skabelsens 

Evighedsdrømme, 

Og Arkæopteryx har du s1 stige 
op i det hiaa i en svimlende 

Hav-Rus, 
vugget helover Korallernes Rige 
Kongen den glidende Plesiosaurus, 
kærtegnet piggede, hornede Øgler, 
Imam' b I Havs Araukarie-Søjler -
Stammer og Frø paa de 

glidende Vande 
drømte den salige Drøm om 

at strande. 

Ved dine Kyster har 
Menneskets Vugge 

gynget til Vindenes Susen i Sivet 
Selv har du lært dem at længes 

og sukke, 
selv har du lært dem at juble 

mod Livet. 
Og du har set deres landende 

Færden 
før de drog urt og erobrede Verden, 
henret de tørste Udhulede Bande, 
son] de har viet til Vardeles Naade. 

Selv har du basret dem - 
vuggel deur vide 

i deres Svækker pen dristige Togter, 
mens dine Bølger gik stofte 

og stride, 
Høvdingens Hærvej og 

Landenes Vogter. 
Vikingedragerne tog du I Favnen, 
slynged dem sydende Skumskvæt 

om Stavnen. 
høvdingen saa du i Stormvejr 

og Magsvejr 
Invue sig tungt fil vil mægtige 

Slagsværd, 

Ja, du har drevet dem ud 
I deri vide 

Verden, og vist dem hvad 
Togterne gælder, 

kærtegnet blidt Gallioternes Side, 
vippet de stolle og kry Karaveller. 
Der hvor Atlantis i Mulm 

er begravet 
viste du Vejen til Lande bag Havet, 
førte Columbus ad ukendte Stier 
udad mod fjeerne og ny Kolonier. 

Og du har gynget fra Bølge 
til Bølge 

Skuder, der rummede kostbare 
Fragter, 

Skummet i Kølvandets evige Følge 
(indred mod Flaget, der 

vajede agter. 
Tit har du rejst dig i stridige 

Kamme, 
søndret ined Vælde Fregaller 

og Pramme, 
taget i rasende, stormjagne Dage 
Tilsende af drægtige Laster tilbage. 

— Hav, jeg vil høre dig synge 
de Sange. 

Syng om din Gavmildhed, 
syng om dm Øden. 

Fyld ulig med Tryghed, og gør 
ulig kun bange, 

Hav, der er Fødslen og Livet 
og Døden. 

Fyld ulig med Drømme, jeg ikke 
kan fortne, 

fød dens i Længsel og knus dem 
med Storme. 

Giv mig de store og stjærnede 
Nætter. 

Fyld mig med Rasen af Uvejrets 
Vælter. 

Alt har du givet mig — Stormen 
og Suset, 

og du har vuggende smilt 
mig inøde; 

spejlende seblank og vaarbrisekruset 
steg der en Sang fra det 

%ofrende Øde. 
Og 'laer du srandred de 

fraadende gramme 
Bølger med hvide, sktunkronede 

Kamme 
hidsigt i Stænk som Fortvivlelsens 

Taarer 
følte jeg Stormene i mine Aarer. 

Hav — jeg vil komme -og høre 
dig synge. 

Giv mig del alt, som du engang 
har givet. 

Lad mine Tanker i Krusninger 
gynge, 

Hav, der er Skæbnen og Døden 
og Livet. 

Lad dine grønne og røde Lanterner 
gynge imellem de spejlede Stjeerner, 

all Liv tinder Tidernes Øde 
fødes og vandrer mig evigt imøde. 

Chr. SNG Jørgensen. 

1 Panterens Hule. 
(Al James Adams Oplevelser.) 

—0- 

I sydlig Retning drog vi videre 
gennem Humboldi-Bjærgere I Kali-

fonden og da vi var kommen til 
en vild og ujævn Klippeegn, lod 
vi vore Muldyr blive tilbage og 

klatrede ned i en dyb Klett fuld 
af Klippeafsatser, Huller, Revner, 
Tjørnekrat og Buskads, el Sled, 
der syntes særlig egnet for vilde 
Dyrs Huler, hvis der overhovedet 
fandtes saadanne Dyr. Vi tog heller 
ikke fejl, thi vi fandt snart friske 
Spor af en Panter, hvad der i høj 

Grad opmuntrede os, og I Haabet  

sne vi allerede den seakaldle ,Pur-

purpattler• for os, et Dyr, som var 

os ganske ubekendt. 
De go Indianere, der havde slut-

tet sig til os, lod mig forslaa, at 
de var øvede i at forfølge et Spor, 
og de Ironi snart til al vise deres 

Dygtighed ; thi de fulgte Sporet af 
Parderen ad mange Snoninger og 

Krydsveje adskillige Mil ned igen-
nem Dalen, til de korn til nogle 
store Klippeafsatser og fremspringen-
de Pynter, der sari højst mærkelige 
ud, og som Gribbene særlig hygger 

deres Reder i. Klipperne var store 
og guide al Revner og Spalter, og 
adskillige Steder !andres iler spredt 
hvide Knogler af forskellig Ad, som 

syrnes al være efterladt der af Hu-
lernes vilde Beboere. 

Da vi var muret hertil, antændte 
vi flere Baal og søgte al drive Rus-

gen ind i Hulerne, nien da Vinder] 
var ugunstig, lykkedes denne Plan 
ikke, og all, hvad vi opriaaede, var, 

at Røgen sved os dygtig i Øjnene 
Vi tændte da nogle Fakler al Gran-
grene og gik med dem ind i allsk11- 
lige Huler uden dog at finde noget. 
Omsider besluttede vi os til al hol-

de Vagt der hele Natten og saale-
des udfinde, hvor Vildtet opholdt 
sig. Da del blev mørkt, valgte vi 
os derfor en Standplads paa en Klip-

peafsats, hvor vi let kunde forsvare 

os, svøbte vore Tæpper om os og 

begyndte vore Iagttagelser. 
Saa snart del var blevel rigtig 

infarkl, riaaerle en fuldkommen Kon-

cert af Panlerslirig vore Øren, og 

der, hvor vi laa, genlød Ekkoet en 
halv Snes Gange af hvert enkelt 

Skrig, saa al hele Kløften rungede 
af forfærdelige Lyde. Vi kunde og-

saa høre Dyrene rasle gennem Bu-

skadset, merl vi kunde ikke se dem. 

Ved Midnat blev det mere stille, 
men hen imod Morgenen begyndte 

Koncerten igen, tvoral vi sluttede, 

at Dyrene havde forladt deres Hu-
ler om Aftenen, havde jaget efter 

Bytte Natten igennem og vendte 

tilbage igen 0111 Morgenen. Vi var 

saaledes overbeviste om, at der fand-

tes mange vilde Dyr ; men det var 
umuligt at se, hvor de skjulte sig, 

og vi vidste ikke, hvordan vi skul-

de jage dem. Som vi nu overveje-
de Sagen, underrettede en af India-

nerne os om, at han havde fundet 

en Panters Hule, hvor der var Un-

ger, og eller 'files Beskrivelse be-
fandt den sig en Fjerdingvej længer 

nede i Kløben pari el Sted, der var 
meget vanskeligt at bestige. Ved 
al udspørge ham, blev del mig klart, 

at.lian forstod sig ligesaa godt paa 

Kendetegnene paa el Vilddyrs Nær-
værelse soul jeg selv, og vi beslut-

lede straks at begive os til Stedet. 

Vejen kunde kun 'ned den stør-
ste Vanskelighed passeres paa Grund 
af del tælle Krat, Kløfter, Afsatser 

og Klippestykker, der i det frygte-
ligste Virvar laa opdyngede paa hele 
Strækningen. Nogle Steder mutte 
vf med Livsfare stige ned fra den 
ene Klippeatsals til den anden, og 
da vi kom til selve Stedet, Minn vi 
det uendelig vildt og sørgeligt, just  

el Sled tor vilde Dyr. Knogler af 
Hjerte, Antiloper, Graaulve, Præri-
ulve og Fugle laa spredt rundt onr• 
kring mellem Fjer og Hane Nogle 

af Knoglerne var friske og gule, 
andre fuldkornineir blegede og alter 
andre !ornerede af Ælde, Stedet 

syntes al have været en Twilleplads 
tor Vilddyr siden Meiluisalems Ti-
der. 

Efter opmærksomt int have en un-
dersøgt Omgivelserne korn vl lir 

deri Anskuelse, al en speciel, vand-
ret Aahning I Klippeure mande føre 
ind til en uniaadelig stor Hule, og 

vi besluttede at vente, til det 111nat-
le behage F3ehoeine al vise sig. 
Min Kammerat og en Indianer stil-
lede sig nu paa et Sled, jeg selv 

og den anden Indianer et andet 
Sled ondren1 halvandet 1-buldrede 
Fod fra Hulen og saaledes, al vi 
havde godt Sigte og kunde komme 
hinanden lil Hjælp, hvis det gjordes 
fornødent. 

Solen var nær ved at gaa ned, 

da vi indtog vore Puster, og vi 
havde ikke ventet ret hænge, løn 
jeg havde den Glæde at se to Prin-
tere komme ud af Klippehulen. De 
legede med hitranden, brødes og 

kærtegnede hinanden, og jeg saa 
snart, at den ene var en Han, den 
anden en 1-hin. Aldrig i mit Liv 
har jeg set to store Dyr lege saa 

nydeligt nied hinanden, og jeg iagt-
tog dein derfor uden at forstyrre 
deres Krumspring. Faa Minutter ef-

ter kom der tie smaa Killinger frem 
at Kløfter], de gav sig ogsaa til at 

lege, sprang op pas Ryggen at For-

ældrene og ned igen og knurrede 

af Glæde. Jeg kunde have staaet 
og betragtet dem længe, merl da 

en saa gunstig Lejlighed ikke maal-

te forsømmes, lagde jeg an, gav 

det aftalte Fløjtesignal til min Kam-

merat, fyrede paa Humlen og ramte 

hende i Hjertet. Min Kammerat skød 

ogsaa, tuen uheldigvis pair det sam-

me Dyr, saa at Hannen forblev 

uskadt. Han kunde imidlertid ikke 

se os, og da Iran var bleven forvir-

ret al den ukendte Lyd, flygtede 
han ikke, men studsede, sprang 

over sin døde Mage og spejdede i 
alle Retninger, inederis den hvert 

Minut udsendte et Skrig. Saa hur-
tig som muligt ladede jeg igen og 
tyrede paany men uden al ramme 

dødeligt som første Gang. Dyret 
var imidlertid bleven ramt, og i el 

fiyegeligt Spring styrtede det frem 
i Retning at min Kammerat. Jeg 
troede, den styrtede sig over ham, 

og :ned del værste Hyl, der nogen-
sinde er kommet over mine Læber, 

drog jeg ruin Kniv og stormede 
frem ; men Panteren:var blot blevel 

forskrækket, den for forbi dem og 
sprang over et Klippestykke ind i 
Buskene, saa vi ikke kunde se den, 

og delle var del sidste vi saa af 

den. 
Vi ventede nu til dens Skrig var 

hendøet f det Fjærne, tivorpria vi 
langsomt nænnede os Hulen tor al 
sikre os Ungerrie ; men de undgik 

alle vore Eflia-surebeiser. Vi kastede 
vore Hjorteskindskrallerter over dem,  

tuen de dukkede sig og sprang 

omkring med en sandnu Ihinlighed, 
at vore Forsøg var Hl Ingen Nyde. 
liver Gang vi troede, at tin havde 
vi dem sikkert, var de væk, og til 

sidst løb de ind i Hulen og skjulte 
sig I dens Inderste. Der var kun 
cl at gøre — at tolke efter lem; 
vi tændte da et stort [bal ved Ind-

gangen til !lugen, skaltede re( erigle 
Fyrrefakler og jeg belavede mig paa 
al gas ind. 

Min Kammerat satte sig først iv-
rigt deri:mal, men jeg Inrestillede 

hang, at de (linde sikkert rir af 
Vejen, og der var rm ilder al frygte 
Han svarede som en Mand, al hvis 
jeg var læsterlig paa at gag derind, 

vilde han dele Faren med mig, og 
Iran beredte sig til at krige efter. 

Jeg log rm min f Ijorteakindskødert 
og viklede deri om Halsen for at 
beskytte mit Ansigt og Bryst og 
log lidt Kayetinepeher i Lommen 
for om fornødent at blænde ruin 

Modstander dermed. Det var sjæl-

den, jeg ikke var forsynet enten 

med Peber eller tørret Snustobak, 
skønt jeg ikke ret ofte fik Brug 

derfor. I den venstre Haand holdt 
jeg Fakkelen og Kniven, i den høj-

re nen Revolver, og min Kammerat 
var udrustet omtrent paa samme 
Maade. 

Det var nu blevet mørkt, og Eg-
nen forekom frygtelig melankolsk, 
og Lysel fra Baalet, der kastede sit 
flakkende Skær over de kantede 

Klippestykker, forøgede Mørket 
udenfor og gjorde ikke Scenen rarere 

tiltalende. En Mand uden Erfaring 
vilde være veget tilbage fra et saa-

dant Forehavende, men vi havde 

begge to stærke Nerver og vilde 
ikke opgive det, da vi først havde 
sat os det tor. Vi gik da ind gen-

nem Klippespalten og krøb fremad 

otte eller ti Fod over Skeletter og 
Knogler, der raslede, naar vi rente 

ved dem. Genreur et lille Hul krøb 
vi ind i en ny Hule, der strakte 
sig fem eller seks Fod ind, og der-

paa ind i en tredje, der var storre 

end nogen af de foregaaende. 
Her herskede den mest fuldkom-

ne Stilhed, og der var intet at se, 

før vi kom i Nærheden af nogle 

sønderbrudte Klippestykker i et Hjør-
ne; her rejste de snigg Pardere Bør-

ster og gav sig med flammende 
Øjne til al spytte ad os. Da vi saa, 

al der ingen andre Dyr var at vær-
ge os imod, lagde vi vore VaAlien 

Id Side, og jeg løsnede Køllerten 
out [Min !Luis; man i Betraglein 
af al den Besuer, vi allerede havi.t 
hall med de sums livlige Dyr, to:  

jeg len Peber i Ha:nicher, og s 

smut jeg saa Lejlighed, kastede je 
det i Ansigtet paa dein. I sarrin 
Øjeblik kastede vi os over de 
med vore Køllerter, og fair Minutl:  

efter havde vi dem i vore Arme 
skyndte os ud af den arievre, 

reglyldle Hule. 
Imidlertid var Indianerne forble 

ise ved Badet udenfor Hulen, me l.  
de blev frygtelig forskrækkede, 
de hørte os komme ud med Ung 

ise skrigende i Armen paa os, 

Fredag den 6 September 1918 
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Ly,Fedioldene der pas Stedet var 
højst kjenderunieltge, og da de her-
te ell saa lorlærdeng Larm, vidste 

de ikke, hvad der ti:frittede sig. 
Mer, da de 1,1115111er saa os hukke 
nikame Irere med vore Trofæer, 

anses de vort Held fur en Helledatid 

og malere ærbødigt: .Bravo, bravo!" 
Selv var jeg henrykt, da jeg troede, 

jeg havde faaet fat i den berømte 
Purpur-Parder'', men da vl flaaede 

den døde Hun foran Ilden, opklare-

des Fejltagelseit. Den var saa gul 
som Sandet og i enhver Henseende 
den samme Panter. som Naturfor-
skerne kalder Kuguaren, der er al-

mindelig i hele Landet. 

Europas Ourisicamp. 
Af Christian Slub Jørgens en. 

—o— 

Fra at være en europæisk Styrke-
prøve har Slorkrlgen mere og mere 

udviklet sig til en Verdenskrig. Al-
lerede JapansKrigserklæring til Tysk-

land var et Skridt henimod dette, 
et Skridt der ganske vist endnu 

ikke har facet vidtrækkende Følger, 

takket være de Allieredes forsigtige 
Holdning overfor den gule Forbunds-

fælle. Men i de sidste . Tiders Kam-
pe i Sibirien og paa Murmankysten 

lader det jo til, at Japaneserne mere 
og mere udfolder deres Stridskræf-

ter, og overfor det splittede Rusland 
lader det lit at de vil faa en ny, 
letkøbt Sejr. 

Desværre — Rusland tegner i 

mange Henseender til at blive For-
billedet til Europa, et Land, der er 

splittet og rnisregeret og hvor ikke 
alene Statssamfund, men ogsaa Klas-

serne lever paa Krigsfod. I det øje-
blik de vesteuropæiske Troner vak-

ler, vil Forholdene der sikkert og-
saa blive — russiske. 

Hvad der foreløbig er el større 

Betydning end Japans Deltagelse 
er imidlertid den amerikanske Olien-
siv. Mens Europa er udsollet og 

forarmet, er U. S, A. en kraftig Stat, 

der har sandet en Masse Folk og 

Tungemaal under et Penge- og In-
dustriherredømme, hvis Magt ligger 
i Individets Undertrykkelse. Det 

amerikanske „Demokrati" viser hvad 

et Demokrati kan blive — i Magt-
havernes Haand. Og Magthaverne 

i Amerika er Trustkongerne, Penge-

markedets og Industrimarkedets Be-

herskere. 1 hvor høj Grad de er 

enevældige viser Tiden : allerede 

nu har de Europas Skæbne i sin 

Haand, idet de raader for Tilførs-
lerne. Alliancen med de sydameri-

kanske Fristater gavner dem end-
ydermere, de de paa den Maade 

er i Besiddelse af alle deri nye Ver-
dens Forraadskamre, saa de i lange 

Tider kan føre Krig uden at mangle 
det aller vigtigste : Levnedsmidler 

og Raastoffer. 

De Allierede bliver saalecles mere 
og mere afhængige af deres mæg-

tige Forbundsfælle. Allerede nu er 

de i mægtig Gæld tiI de forenede 

Stater. Uden amerikanske Penge 
og amerikanske Tropper havde En-

ternens Sommeroffensiv været mis-
lykket. For er Tyskland forarme!, 

er Frankrig og England det ogsaa, 
England i ringere Grad, paa Grund 
af Beliggenheden og den Omstæn-

dighed, at Krigen ikke er ført paa 
engelsk Grund. Ganske vist ligger 
England adskilligt bedre for Tilførs-

ler end Tyskland, uren den tyske 

Blokade har dog gjort en ikke ringe 
Virkning og Rationeringen er alle-
rede i Englang ai gennemgribende 
Virkning i Sainfundsmekanismeni 

Men ved de Allieredes forisalte 
Krig voxer Europas Gæld til Arne-
rilca og med den selvfølgelig Ame-
rikas Magt i Europa. En al de før-
ste Virkninger al dette Fuiliold el-

ter Krigen vil blive der financielle 

Markeds Forrykkelse, idet Verdens 
Finanscentrum vil !lytte fra London  

til New-York. Samtidig vil den ame-

rikanske I landelsflaade blive dell 
europæiske overlegen, idet U. S. A. 
for Tiden er ved al realisere omtal-
tende Skibsbygningsprejekter. Og 
Sejren vil blive let, efterdi Europas 
Handelsflaade gennem U-Baadskri-
gen er forringet i meget betydelig 
Grad. 

Til delle kommer, at de Forenede 

Stater, som hidtil har udviklet sig 

under fredelige Forhold, nu under 
Krigen hævder sig som militær Magt. 

Dette vil efter al Sandsynlighed Ina 
meget vidtrækkende Følger. 

Saalerles vil U. S. A. efter Krigen 

slaa med alle Fordele. At noget 

europæisk Land skulde las Fordele 
af Krigen er udelukket. For hver 

Dag, der gear, gear Europa mer og 
mer sin Undergang i Møde. 

Det eneste Lyspunkt i hele denne 

Affære er Japan. Allerede før Kri-
gen var Forholdet mellem Japan 

og de forenede Stater meget spændt. 
Gear disse to Stater styrkede ud 

af Krigen, er der Haab om at disse 
lo Magters Konkurrence efter Krigen 
kan give Europa Lov til at samle 

ny Kræfter i Ubemærkethed. Kun i 

Samarbejde efter Krigen ligger Euro-
pas Frelse. 

Havoarhojdorllo i september, 
Af 

Konsulent H. G r a in, Sorø. 
—o— 

God Regn i August, om end lidt 
knapt med Varme, har fremmet de 
Heste Haveplanters Vækst rigtig 

godt, saa al Haverne nu ser langt 
bedre ud, end man havde turdet 

vente det, og navnlig har de sildige 
Kekkenurler og Æblerne udviklet 
sig udmærket, medens Blomsterha-

ventes Flor mange Steder er blevet 
slemt forpisket af de stærke Byger. 
Skadeinsekterne, navnlig Jordlopper 

og Knoporme, hærger fremdeles, 
og det fugtige Vejr har fremmet 

Svampeangrebene alvorligt, saa at 
Ærter, Bønner, Løg, Kartofler, To-
mater rn. fl. har tidl slemt, ligesom 
mange Æbler og Blommer sidder 

og raadner paa Latente af Skimmel-
svamp. 

Køkkenhaven. 
Der er nu ikke mange Arbejder 

ud over at afrenrone de Planter, soul 

ikke giver mere Udbytte i Sommer; 

disse Planterester man Ikke blive 
liggende til Efteraaret eller rolaske 
endda til Foraarsgravningeti, nier] 

maa sandes ug' sættes i Komposten, 

helst sammen med lid! Irisk Gød-
ning eller hellere Kalk, for at frem-

kalde en livlig Gæring, men begge 

Dele bør ikke iblandes, da Kalken 

uddriver en hel Del al det kostbare 

Kvælstof af Gødningen. De afrøm-

luede Stykker graves eller overhak-

kes med Haand- eller Hjulhakke 

for at faa Ukrudtsfrø til al spire in-
den den egentlige Eftemarsgravning. 

Faar Høns og Ænder Lov til at 

følge Gravning eller Hakning, lager 

de en Mængde Larver, bl. a Knop-

orme; disse optræder mange Steder 
saa labigi, al de helt afgnaver Kul-

turplanterne (Porre, Gulerødder, Sa-
lat o. s. v.), saa en Indsamling at 
dem samtidig med Urternes Opreg-
ning maa meget tilraades og er in-

genlunde uoverkommelig. 

I Reglen naar en Del Tomater 
ikke at blive modne, inden den før-
ste Nattefrost; har man kun faa 

Planter, lønner del sig at dække 

dem med lette Mariner el. lign, -
det gælder i Reglen kun ganske 
faa Nætter. Ellers afplukkes Frug-
terne ; de udviklede kan lægges til 
Efienuodning i et solrigt Vindue 

eller pakkes, indsvøbt i Papir, i en 
Kniv eller Kasse, som sættes paa 
et varm( Sled, hvor de ogsaa vil 
modnes lidt eller lidt, men ganske 

vist ikke opuaar Somme' toiletternes 

Velsmag. Lag optag, s, ',sar Toppen 
er vissen, tørres pa soles, finten 

de gentures hen pas et tørt og frost-
trit Sted. Kartonerne nptages lige-
ledes, useroppen er 'alder rig 

Knoldene løsner let fra Stænglerne; 
lør er de ikke „modne' nok til 
Overvintring. Læggekartoflerne -
helst middelstore — frasorteres sam-

tidig med Opsamlingen, og soles 
nogle Dage, idet de vendes med 

en Trærive, indtil de er grønlige; 
saa modstaar de Sygdomsangreb 

Langt bedre, end naar de straks 
hengermnes ; de, der skal bruges 

riciligt om Foraaret, overvintres helst 
i Kasser i en tør Kælder, de andre 

nedkules, men endelig ikke i for 

store Kuler, som let bliver for var-

me i del tidlige Efieraar, og de bør 

ventileres godt. Spisekertollerne hør 

derimod kun tørres el Par Dage 

eller al være tildækkede med Halm 

eller Mariner, hvorefter de bringes 

i Kælder eller nedkules; foreløbig 

dækkes ogsaa disse kun ganske 
lel. 

Spinat og Kørvel sans nu HI Vin-
ler- og tidlig! Foraarsbring; de over-

vintres oftest godt uden Dækning. 
Ogsaa Radiser og Karse kan endnu 

sans til Elleraarsbrug. 
De fleraarige Planter som Syrer, 

Ileraarig Spinat, Purløg, Rabarber 
o. s. v. kali nu omplantes, hvis de 

trænger ilede, efter at Jorden pan 
det ny Plantesied er gødet godt og 
gravet dybt. 

Selleri, Purre, sildig Bloinkaal og 

Peberrod kan endnu først I Maane-
den med god Fordel vandes med 

Gediringsvaud (Ajle, fortynder La- 
tnn, opløst Fjer 	eller 
Vandingen hakkes Jorden mellem 

Planterne, saavidt Bladene tillader 
del. 

Frugthaven. 
Afplukning af Æbler og Blommer 

er nu det vigtigste Arbejde tier, 
Pærerne er de fleste Steder nemt 

plukkede i Aar.' Frugten er dog I 

—2 Uger sildigere modne end nor-
malt, og den egentlige Vinterfrugt 

hør ikke plukkes før midt — sidst 
i Oktober. Efleraarsfruglen bør hel-
ler ikke tages, før den er virkelig 

plukkemoden, d, v. s. naar Stilket] 

ved at bøjes noget lel løsner fra 
Grenen, og navnlig den fine Bord-

frugt vinder meget ved at sidde, 
til den er tjenlig, og, del bande i 

Smag, Vægt og Udseende. For øv-
rigt hører der en Del Erfaring_ til 

at ramme det rene Tidspunkt, sone 
ikke falder ens hvert Aar, navnlig 

for Pæresorternes Vedkommende. 

Jordbund og Frugtinærigde, foruden 
Vejrliget, indvirker ineget herpaa. 

Frugten bør plukkes i tør Tilstand, 

og selvfølgeligt omhyggelig! uden 

Stød og Tryk; heller ikke bør den 

aftørres, hvis den skal genertes, da 
dens fine, beskyttende Vokslag da 

tager Skade. De! er manske heller 
ikke overflødigt at nævne, al selve 

Træerne maa s.kaaries ved Pluknin-

gen; ofte ser man, naar denne er 

endt, et helt Lag al Frugtgrene og 

Blade ligge under Træerne ; det 
skader dem selvfølgeligt og kan 

mindske Udbyttet ad Aare f bøj 

Grad. 

Alle nedfaldne Frugter indsamles, 
helst dagligt, og udnyttes eller uska-

deliggøres af Hensyn til de Skade-

insekter og Svampesygdomme, soul 

de huser; fremfør ell mart der ikke 
blive siddende raadne eller skimlede 
Frugter paa Træerne ; de smitter 
videre bande nu i Efreraaret og til 

Foraaret. 
Del er mange Steder I Aar nød-

vendigt at sætte Støtter under Æb-
le- og Blourineiræernes rigt læssede 
Grelle; der man forinden vikles lidt 
Sækkelærred om, at de ikke skal 

blive gnavede. 

Blomsterhaven. 
Denne kræver nu særlig Pudsning 

og Ovenivning for visne Blade. De  

kælne Planter, !torn Gearginer, 
finnier o. fi. dækkes me.1 ?daterer 

tie enkelte Nætters Flom og 
kant detaber otte blefastre treuge 

(mildt]. Siden tages Knoldene op. 
Teinarres og iffVCrkliiilies mørt ise bom-

be, f. Eks. under Loftet i en sta ld. 

Blomsterløg lægges trit — heade 
paa Friland og i Potter, ligesom 

ogsaa tidligIblomstrende Løgplanter 
(Plaske- og Pinselillter, Gækker o, 

s. v.) bedst omplantes nu ; ogsaa 
de tidligIblornstrende Stauder og 

Indfarningsplaider samt Naaletræer 
omplantes saa tidligt, at de last 

Tid til at danne ny Redder inden 

Vinteren. 

Fre kan indsamles ef renlige af 

de smukkeste Blomstetplanter, og 
Potteplanter, der har nydt Somme-
ren ude, maa hu flyttes hid, inden 

Nattefrosten Indfinder sig, 
Forarbejderne til ny Haveanlæg 

og Nyplantninger foretages og Or-

drer paa Planter afgives I god Tid 

til Planteskolerne, hvis Beholdnin-

ger i Aar germeingaaende ikke er 

særlig rigelige, saa man hør sikre 

sig i Tide. 

Ros og Dadel. 

Mande, vil ikke blive sneet toraer-
ses, filen spire rig ['irere rige og 

skønne Frugter lur de ulige. og 
nyre lien i Livet lur den voksne I 
hans fremtidige Arbejde -- og del 
har en smide Betydning ogsaa fer 
dell legemlige Sundhed, end de He-
ste Irør. 

To Digte 
af I<ai M. W e 1. 

—o— 

Sol, 

Der skinner Sol over Marken, 
ag Duggen som Dianinnter 
lyser over den stubbede Agers 
eftemarsgronne Plaider. 

Der skinner Sol pas Tage, — 
paa en lividkalkel, enlig Bygning, 
og Duggen driver soul Teurer 
ned ad den teglhængte Rygning. 	• 

Og Telefonpælens Snore 
i Soler] vuggende glimter. -
Langt borte en sort-brun Agers 
tusind Nuancer jeg skimler. 

Sol er der alle Vegne, 
Sol over alle de Hytter, 
der ludende suler. Og Solskin 
i alle Landvejens Pyller. 

Sol i de riges Sale, 
Solide farliges Stue; 
Sol til hver truntet Madamme, 
og tel hver en sitørlivet Frue. 
— — — 
Der skinner Sol i min Sjæl, 
den varmer ind i mit Sind, 
hvor der forhen var idel Graavær, 
lukker jeg Solen ind, - 
hvor der far kun raste Storme, 
hvor der kelter: var mørkt og 

Jeg anbrier i Dag mit Hjærte! — 
Saa kom dog Solen til sidst I 

Hvide Roser. 
Jeg elsker de hvide Roser, 
saa sarte og line at Lød, 
De minder mig om Asken, 
der dækker deri ulmende Glød. 

De minder mig om Længslen, 
uendelig rig og stor, 
en Længsel, der forvandler 
en Øiken til frugtbar Jord. 
— — — 
Du skal plukke dem i min Have, 
du skal juble over dit Fund. 
De skal staa paa vort Bord og lyse 
i Dæmringens tyste Stund. 

De skal fange de sidste Solstrejf, 
naer Solen gear bort i Sky. 
De skal prange i Morgentimen, 
i Dagens vaagneede Gry. 

De skal staa diarnardbesarte 
med Diaaber af kølende Dug. 
De skal visnet Solens Hede 
ilden et klagende Suk. 

De skal dø, de dejlige Roser, 
deres Blade skal blive Muld, 
men rued røde Hyben staar Busken 
i Efieraarstarver af Guld. 

Jagi og Nolidoplulmog 

Rutsker 
Tyende- og Landarbejderforening 

afholder Generalfor saiterng hos Ja-
nus J ø r gense n, nord for Meje-
rier, Onsdag d, II. September Aben 
Kl. 7 r/s, hvortil alle Medlemmer be-
des 'nøde, 

Nye Medlemmer oplages. 
Bestyrelsen. 

rio dsijouoslor og Nor. 
Søndag den 8. September. 

Ols Kirke Kl. 91/, Skrin. Kl. 9. 

Allinge Kirke Kl. 2. Skrin, Kl. Pis 
Om Eftm. Kl. 2t/5  taler Begholde 

J. Rasmussen e Bethel t Diske 
og Kl. 41/2  i Tein Missionshue  
Alle ere veikortine I 

Mandag Aber, Kl. 8 Made lur K. 
U. K. (Hedningernissioneri). 

Tirsdag Kl. 7l/s  Møde lur K. F. U. 
Onsdag Aften Kl. 8 Samlundsmed 

(Esajas 48). 

—o— 

De fleste Mennesker har sikkert 
tør eller senere I Livet ved en eller 

anden Lejlighed følt, hvor velgøren-
de et anerkendende Ord kan virke 

paa et Menneske, skriver Sundlieds-

bladet. Hvorfor mon Mennesker de 

I Almindelighed er sari karrige med 

Ros? Mon det ikke skulde ligge i, 
at de fleste Mennesker ikke lorstaar, 

hvilken opdragende Indflydelse for-

tjent Ros har paa menneskelige 
Sind. 

Et anerkendende Ord vil altid 

være en Spore til del gode og en 

moralsk Drivfjeder. Selv Barnet fø-
ler det allerede aaaledes, og det vil 
føles saadan hele Livet igenriem. 

Enhver, der har Mennesker i Arbej-

de one sig, burde derfor aldrig for-
sømme al opmuntre dem ved sin 
Ros, naar de har fortjent det. 

Selv det mindre artige Barn eller 

den daarlige Elev vilde ved lejlig-

hedsvis Ros fra Lærere eller Foræl-

dre sikkert Føle sig opmuntret og 
gøre sig ekstra Anstrengelser for at 

blive bedre og artigere. Naturligvis 

maa man vide at bolde sin Ros og 

Anerkendelse indenfor de rette Græn-

ser. Børn, som I Aliniedeliglied er 
gode og flittige, lian let tage Skade 

al lur megen Ros. Derimod burde 

man overfor andre Børn, naar de 

ved en eller anden Ting har gjort 

sig bemærket, ikke spare paa det 

anerkendende og opmuntrende Ord, 

og man vilde hurtigt erfare, at man 

ormaaede bedre Resultater end ved 

evig Dadel og strenge Slraffe for 	 • 

enhver Forseelse. 

Og gennemførte man denne Me- er forbudt paa 
[ode overalt, i Skole og Hjem, vilde 	Lundegaard i Olsker. 
det vise sig, al den fik Betydning 	Samme Sled kat: en Kari 17— 
for hele Samfundet. Tidernes Man- 	IS Aar faa  Plads til I sle Noeenber. 
gel pan fortjent og opmuntrende 

Anerkendelse gør sig gældende I 

mange Forhold og paa umage Ste-

der — i Værkstedet soul pas Arbejds-

pladsen, i For holdel til vore Tjene-
stefolk som i Suldatersjenesten, og 
desværre meget ofte i Hjemmene i 

Forholdet mellem Mand og Kone. 

Og denne Mangel bliver Aarsag til 
meget Utilfredshed, Arbejdstræthed 

og mekanisk udført Arbejde. 
At skabe Lys og Glæde blandt 

sine Medniennesker et en stor Lykke 
for et Menneske, og hvor alle ses 

del ikke, al et lille venligt opmunt-
rende Ord har gjort Underværker. 

Lad i vor Opdragelsesmetode Ros 
og Dadel følges ad, lad os strafle 
ug dadle ell, hvad der bør straffes 
og dadles. Men lad os heller ikke 
glemme at rose og anerkende alt, 
hvad der bør roses og anerkendes 
hos vore Børn og undergivne. 

Den Sæd, der sans paa denne 



Ny Sild 
do, letvirket. 

norsk Fabrikata i 
I bele Tomler og 

mindre Kvanliiiii, sælges til billigste 
Dagspris hos 

Kunsthonning i -.2 og -1' ; kg Spande 
Kompot Frugter i ' 2 og .1 kg Ds. 
litIverse Frugtsafter bias hos 

Allinge Kolonial- 
& Produktforretning. 

En flink 

Malke-Fodermester 
søes tvl 1,:11: N.n euther pal 

Store Myregaard. Olsker. 

Jagen og Skyden 
samt Plukning af Nødder, Broffibrei 
og Hyldebær paa min Ejendom for-
bydes herved. 

M. Schou, 
Harn iuershos. 

, 2 Nekvier 
er til Salg eller byttes med en Kø-
rehest. 

Kofohd. 
Klemens Kro. 

En flink Pige 
kan faa Plads ved indvendig Ger-
ning til iste November pas 

Lindesgaard. 

Olsker 
Da her i Henhold ti] Indenrigs-

ministeriets Bekendtgørelse af 15. 
August skal optages kommunalt 

Mandtal Tirsdag 10. Sept. 
til Brug ved Ernæringskort-Udde-
lingen, skal man herved anmode 
Beboerne om saa vidt muligt al 
sørge for at der et nogen bjernnie 
som kan give Besked til Tællings-
kommissærerne. 

Skulde nogen blive forbigaaet, 
bedes det anmeldt 

Sogneraadet. 

Hs5stbal 
afholdes 

Senelag den 8. September. 
Turisthotellet. Sandvig, 

Sommerlejlighed 
ved Vandet, 4 Værelser, møbleret, 
ønskes til Leje til 1919. 

Billet miltt. „SoninierIejliglied" 
bedes indlagt paa Bladets Kontor. 

Villa 
med indlagt Gas og Vand, ønskes 
lit Købs. 

Schneevogt. Sandvig. 

Gammelt Jærn, 
Kobber, Messing, Tin, Zink, Bly, 
GlITHF111 q Hestebaar købes. 

Træskomg. L. Larsen. 

Grise, 
som bliver 4 Uger den 

14. ds. er  til Salg. 

Faaregaard, Olsker. 

Jog' og købing 
aflyses i mine Lyngparceller. 

Avlsbruger P. Pedersen. 

Rø. 
Lulhers Missionsforening 

afholder om Gud vil Møde S ø ri-
dag den 8. September Kl. 51/2 I Rø 
Forsanitingshus. 

H. Pedersen taler. 
Alle indbydes venligst. 

4 Ugers Grise 
er til Salg tros Avlsbruger 

P, Pedersen. 
Allinge. 

Ny Klipfisk, 
fin Kvalitet. 

P. C. Holm. 

By- og Herredsfuldmægtig 

ohnos I( o to od, llos)g. 
ir,,enes part Randhuset 	Allinge 
hver Mandag efter Kt. ro Form. eg 

Klemensker Kro tree r Frode(' 
Ira 2-5 Eftm. 

En Pige 
søges til Isle November pari 

Mellegaard i Re 

Advarsel. 
Al Frugtplukning i ruin Have er 

sir ærigt forbudt. 

Caroline Jørgensen, 
sul limj, Olsker. 

Græs paa Rod 
er til Salg paa Lyrigholl i Klemen-
sker. 

Chr. Aaby Ipsen. 

Al Jagt 
og Brombærplukning paa min Grund 
er paa det strængeste lorbudt. 

Chr. Hansen, 
Skærpinge, Rutsker. 

Nysaltet 

Torsk 
haves altid paa Lager og anbefales 
til billigste Dagspris. 

a. 

Al Færdsel 
samt Brænde-„ Frugt- og Nødde-
plukning paa Byggehøj er forbudt. 

H. P. Feldt. 

Pergament 
i Ruller 

til Ombinding al Sylteglas 
anbefales. 

J. B. Larsen. 

Frugtsukker 
er atter paa Lager. 

J. B. Larsen. 

Alle Sorter. 	Prima Kvalitet. 

Syltesukker. 
Krydderier 

anbefaler 

Nonlion[lols Eloodolshos 
En Dreng, 

14-16 Aar, kan til Iste November 
faa Plads paa 

Brørldegaard i Olsker. 

Leverpostej 
Bak kebuf 
IZalvelcarhonade 
forloren Skildpadde 
Itairske Pølser 
Gullasch 
Boller I Selleri 
Frikadeller 
Medister nied Karl 
Lobemeoves 
stegte Kodkager 
Voilet [leer 

nas hos 

Allinge Kolonial-
Produktforretning 

Honningglas 
haves paa Lager. 

=On. irig 
købes. 

J. B. Larsen. 

Allehaande 
Kanel 
Kard C11110311 nie 
Muskat 
Nelliker 
Peber 

Mas bos 

KfiloHi31 og Pro[Itildforroloiog. 
Al 

Hrooll2r- og Nothloplukoing 
paa min Grund forbydes, 

Gartner N. Jacobsen. 
Olsker. 

Fluefangere, 
nye — 25 øre Stk. 

J. B, Larsen. 

De averterende 
anmodes om at indlevere deres An-
noncer ruden Inislag.  Smaa A‘er• 
tisseinenter kunne dug sten Regel 
medtages rutllil Ton dag Middag. 

Hroolli?dr- og No[1(1[,)glokolog 
forh‘ des paa Munkegaards Grund 
I Olsker. 

Therica The 
Tire-Erstatning i Pakker a 50 øre 

anbefaler 

(B. Larsen. 

Frugtsukker 
Mas hos 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning. 

Prima 
Maskinolie 

Cylinderolie 
Konsistent Fedt 

Vognsmørelse 
anbefaler 

Nordlllrille1s killeislills 

Billige Blommer. 
El mindre Parti udsælges til 160 

pr. kg hos 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

Hasle Hohorlorroliliog. 
Aljetonder og Saltekar 

saml al Slags Bødkerarbejde haves 
paa Lager. Reparationer udføres. 

C. Aakerlund. 
Telefon Hasle 105. 

Prima Flormel 
Byggryn 

Setnulegryn 
31acenronni 

Mas hos 

Allinge 
& Prorloldlorfoloiog, 

arilms~t~a~sirsika" 

Sællstke 	Loolls1 
Sække udleveres kun til Frem-

sendelse af Sæd til vort Statslager, 

og uran I k k e benyttes pari anden 

Mande, — Banefragt og eventuelle 

Reparationer af Sækkene bliver til 

Leanlagerens Debet. 

Nordfondets Ilmololsbos 
1..111‘41~4~11"1~ 

Extrafine Portvine 
Madeiravine 

Snitternes 
Rhinskvine 
~vine 

Frugtvine 
anbefales fra 

klliilge 

14110E41- & Prodoldlorroloiog 
Nye Sendinger af alle Stør-

relser 

Søm og Spiger 
Gibsrørvæv 

anbefales. 

Nordlandets floorielsbus 

Blodbudding 
er en nærende og forholdsvis Hil 
Spise. Faas i 2 kg Danser hos 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

Udebliver Bladet 
beder vi Læserne henvende sig paa 
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt 
blive rettet. I modsat Fald maa De 
henvende Dem til Bladets Kontor, 
og vi skal da sørge for, at De faar 
del tilsendt. 

Cigarer, Cigaretter 
Tobak 

ankefiles Ira 

11114M K01011i21- 0(1 Prouktforrotlliog 

Syltepulver 
er atter paa Lager. 

1.13. Larsen. 

fine riavemøbler 
altid paa Lager, billigt. 

Mollusker 3lleilkoriorre1lliog 
Telf. Kl. n 13, 	L. Pihl: 

Prima 

Taglak og Wire 
samt Tjærekoste anbefales fra 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning. 

Demerarasukker Nr, 
anbefales til Syltning. 

J. B. Larsen. 

Blommer 
Rosiner 

Tørrede Æbler 

anbefales 
fra 

Kolonial- & Produkiforrehog, 

Rene strikkede Uldklude 
købes og betales nied Maksimalpris 
3 Kr. 25 øre pr. kg. 

Emil Krak, 
Olsker pr. Allinge. 

Der er ikke gode Udsigter for Tilførsel af Kaligodning 
til Brug, for Vintersæden lægges. f h is 

Gødningskalk 
kan erstatte, saa er endnu et Parti til Salg fra Skib som ven-

tes. Pris 25 Nr. pr. 1000 Kilo fra Havnen. 

Nordlandets Handelshus. 

Bestil Deres Tryksager i Glliiige Bogtrykkeri 
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter. 

-Ens 

Bagepulver 
Buddingpulver 
Citronessents 
Mandelessents 
Mandler 
Vanillestrenger 
Vanilletabletter 
Vanilleessents 

hos 

Prima eng. Smedekul 
sælges fra Lager til billigste Dagspris. 

Nordlandets I—Iandelshu~. 'l 

111b, 3ontltlb og 'Marrofait = jculge?:, enstill tit 
rimelige 

Nordlandets Handelshus. 

Allinge Kolonial & 
Produktforretning.  

Overrolssogl, Nom-bold 
Sct, Morteusgade 17, Rønne, Telt 2 
(tidli. Fuldm. ved 13yfogedhontoret 2 

Hasle). 
Kontordag i Allinge Mandag 

do. i Klemens (Kroen) Tirsdag Ell. 

blilkomme, 
Remsamlere, 

Smørekander, 
Remmefedt 

salut 
Smøreolie og Cylinderolie 

jaas hos 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

jfirsk Spegesilk 
Prima nyfanget, led norsk Sild 

er hjemkommet og sælges I Fjer-
dinger med 7 a 7i/J 01 til 23 Kr, 
kontant. 

Fjerdingen betales ekstra med 3 
ltr, eller byttes med tilsvarende gode 
Fjerdinger. 

J.J3, Larsen:, 
Teleton Allinge 12. 

Sylte-Eddike, 
Heidelberger Lager. 

Af Krydderier til Syltning 
haves endnu de fleste Sorter, snur 
sælges i smart Kvanta. 

Syltekrukker. alle Slags, 
Sylteglas, Syltepulver. 

Anker Heegaards 
emanerede Gryder 

er de bedste til Syltning, jaas hos 

P. C. Holm. 



GLOET 
ALBA 

Spise -Chocniader 

Heluldne sti ikkede Klude 
samt Uld købes til Maksimalpriser i 

Nordlandets Handelshus. 

Hasle! 
Telp 	Hasle! 

Til Konfirmationen 
anbefales Salmebøger til billige Prisar (Navn grabs). Kort og Tele-

grammer i stue Udvalg samt Pengebøger, Dametasker, Albums, 
Æskepost ru. ni., passende til Gaver. 

Fotografering udføres gerne saavcl ude som hjemme. 

Charles Svendsen, 

Hatte og Huer 
i alle Faconer købes bedst i 

Nordlandets Handelshus. 

Lemon-Squash og Orangesaft b 
anbefales som en særdeles læskende og behagelig Sommerdrils. 

Faas paa Halvflasker hos 

`)robtifiirorreiliii,(3 

Til Hjemmebagning og Stegning er 

Morsø Regulerings-Komfurer 
O 

ij 
777.1 

8 

0 

de allerbedste. 5 Størrelser — højre og 
Til disse kan anvendes al Slags Brændsel, og dette udnyttes fuldt ud 

ved Regulering ligesom ved Magasinovnene. Vi bar en særlig kontant 
Pris paa disse og mener, at Priserne i Løbet af kort Tid bliver endnu 
højere. Vi lager gammelt Jærn og Støbegods til højeste Befaling. 

Messing-Gelændere til Morsø Komfurer leveres. 

Nordlandets Handelshus. 
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Sæd. 
Gode rensede Varer modtages til Statslageret hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Til Syltning og Kogning sælger vi 

ilder lieeprds eliderede kiwier. 
Alle Størrelser fra I til 25 Liter; meget stærke og nemme at 
holde rene, Vi sælger disse til Fabrikens Priser. 

Støbte jærn-Murgryder, Fyrdøre, Store Riste. 
Rensedøre, ildfaste Sten og ildfast Ler. 

Nordlandets Handelshus. 

Billigste Priser 

Kokkenrekvisitter 
fags hos 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Øde. 
—0— 

0..er Nattens mørke flakke, 
blege S jærilei slam og Kikket. 

Skønt de synes næ,  hverandre, 
fireint og ensomt ruas de vandre. 

Boll i Mulreet dør den firerne 
Sijærnes Kalden efter Sijærne. 

Hør udt Raab, o Sijæruesester! 
Ingen svarer —• ingen trøster. 

Men i Rummels bitre Kulde 
sitrer Stjærner længselsfulde. 

Og jeg stanser — for jeg aner 
Rank fra fjærne Stjærnebaner, 

som der var I Mulm og øde 
(41, der længtes mig imøde. 

Chr. Still, Jorgrnsrrt 

Med Musik! 
Der fortælles „Roskilde Dagblad* 

følgende Historie, som skal være 
passeret en Gang under en Manøvre. 
Bladet kan ikke bære det over sit 
Hjerte at forholde sine Læsere den, 
men samtidig maa vi pointere, al 
vi fralægger os alt Ansvar for Paa• 
lideligheden. Men derfor bliver den 
ikke mindre morsom. . Ali 	: 

Kongen deltog og havde I god 
Tid meldt sin Ankomst. En Gods-
ejer skulde have Æren af ar huse 
deri høje Gæst. 

Nu var Godsejeren en uhyre kon-
gen() Mand, og tillige led han af 
den Svaghed, der kaldes Knapbids- 
kløe. Han gjorde selvfølgelig alt 
for at indremse sit Hus sari behaee- 
ligt som muller ; i 	Lokaler blev 
den 'Iles' 	 1.1Lit,us  udinl- 

del, 	 lille Ilwc, snut ural 

riske 	J..i tit wvviit., gi, u •1.1111 du 

altid spille: en viking Rolle, selv 
for ru Kuli i', blev prægtig udstyret, 
I,Iru di an tel flige itv r paa et skjult 
S'et anbragt en Spiiredaase, det 
saa snart man tog Plads, begyndte 
at spille Notionalinelodien. 

Et saadant Bevis pas Ærbødighed 
maalle vel føre til, al Godsejeren 
fik den saa !rærlig atiraaede Orden. 

Men del gik ikke saafedes. I 
den elvte Time meddeltes del nem-
lig, at Kongen ikke selv kom, men 
kun den kommanderende General. 

- Naa, ja, tænkte Godsejeren, 
Generalen vil nok pas højere S:e-
der tale um, hvor godt alt har væ-
ret ordnet. 

Generalen syntes imidlertid ikke 
at befinde sig rigtig vel i Godseje-
rens Hjem. Der var en vis Uro 
over ham. Han talte kan lidt, og 
der var et underligt fraværende Ud-
trylc i haus Ansigt, og hele hans 
Adfærd tydede paa, at der var no-
get, der trykkede kant. 

_Godsejeren spurgte ham derfor 
en Dag, cm lian ikke var tilfreds 
med Opholdet 1 Huset. 

— Jo, sagde Generalen, alt er 
del hele taget langt bedre, end jeg 
kan forlange det, linen denne Sprlle-

daase, som 
— Men, Hr. General, albrød Gods-

ejeren, den spiller jo Nanortalinelo-

dien. 
— Ja, det er netop Ulykken ; 

san snart jeg sætter mig, begynder 
deri at spille Nationalmelodien, og 
da jeg som Soldat kun maa høre 
den staaende, maa jeg øjeblikkelig 
rejse mig igen. 

øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng-, eller rufang- 
ler De ens Svend eller Laer-

ting en Fodermester eller mi-
den Medhjælp, hør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c. 1700 Hjem og læses af sal] godt 
auto hvert eneste Tyende. En An-
nonce lier i Bladet vil derfor saa 
godl som altid bringe et tilfreds-
surrende Resultat 

Islandske Vanter, 
Strømper og Trøjer er paa Lager.  

Nordlandets Handelshus. 

Citronerstatning 
anbefales som en glimrende Erstatning for rigtige Citroner, og lass pari 

hele og halve Flasker hos 

Moluitiok oq il3roiwitforretnioq. 

Cement. 
Prima Portland Cement i Sække a 85 kg Netto. 

- bornholmsk - 	i Tønder a 125 kg. 
Nye og friske Varer sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

Chokolade og 

Cacao 
Lebomme 

Høstriver og lioforke 
anbefales fin 

Kolonial- 
og Produktforretning:. 

Brødrene Anker 
Jernstøberi Se Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsaffiteg, Vand- & Aljepuniper ru In 

Friskbrmdte flammede Mursten Nr,1 

Jan nbanesiation. 
sælges ril laveste Priser tilkøn her r Byeii — og leveres paa nærmeste. 

Ildfaste Mursten. Ildfast Ler. 
Gla.sserede Lerrør. Prima Cementrør 

Nordlandets Handelshus. 

Stort Udvalg 

Carl Lunds bekendte blaa Emaljegods 

til billigste Priser hos 

Allinge kolonial & Produktforretning 

t-  honiliolms fliure- & linllobsses r‹, -------- -- Afdeling i Allinge 6------- 
Kontortid : 10-12 og 2-4. 

Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente 
al 4 pCt. p. a., paa Folio 111 2 !Alt p. a. 

De sidste Dage af August Maaned venter vi Tilførsel af 

Gode skotske Dampkul 
til Tærskningen. Vær saa god at gøre Bestillinger i 

Nordlandets Handelshus. 

Aucrtcr i Nordliorilliolms behlad! 
Billigste Annoncepriser 	Største Udbredelse 

her paa Nordlandet 

Vi har kontrakt med Ermeringsraadet 
om at oplagre Sæd for Statens Regning og modrager gerne alle Soller. 

Vi man dug huthrreirgeirde ireustitle ui ville Kunde', at Sæder) afleveres i 
t ør Tilst rt ri d — og vel ren.et; i modsat Fald ødelægges jo Kornet, 
og Svindet bliver meget stort — ug kosrbair. 

Altsaa. fugtig. vaad og uren Sæd modtages ikke. 
Husk at Levelingsionlimer skal lølge liver Sending, og først da 

kan vi betale for Sæden. 

Nordlandets Handelshus. 
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Stort Udvalg 


