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„Nord.Rornholms Ugeblad" 
trykkes 1 et Antal af mindst 1600 Exempl, 
og forsendes gennem Postvresenet t 
Sandvig, Olsker, Rotsktr, Re ag Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
har den største Udbredelse i Nordre Herred 
bliver læst i ethvert Item og egner sig der-
for bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser aj enhver Art 
saasom Kob, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner eta. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgaar hver Fredag, kan bestilles pan alle 
Postkontorer samt pna Bladets Kontor og 
koster 1 Kr. halvaarlig. 

Nur der 11111103 VO[1 Sy111101011, 
—o— 

Det er naturligt, at man nu ogsaa 
er begyndt at optage Films ved de 
arktiske og antarktiske Ekspeditio-
ner. Men at det ogsaa er forbundet 
med betydelige Vanskeligheder, faar 

man et Begreb 0111, naar man læser, 
hvad Hr. Pontingron, der har været 

Filinsoptager ved Scorts Sydpolseks-
-pedition, -lortetier. derom i el ameri-
kansk Blad. 

Der var ingen større Lysvauskelig-
heder, skriver Ponlington, men den 
lave Temperatur voldte adskillige 
Besværligheder. Tog man for Eks-
empel en Handske af og anbragte 
den bare Haand i Nærheden af Lin-
sen, blev den øjeblikkelig overtruk-
ket med el Islag, som modstod et-
hvert Forsøg paa at faa det fjernet. 
Og blev Linsen fugtig, var den ubru-
gelig med del saninie. 

Messingbeslaget paa Apparatet er 
en stor Fare for Polar .  fotografer. Kom-
mer man nemlig til at berøre Me-
tallet med den hare I laand, faar uran 
straks et Saar paa Huden, som om 
man havde brændt sig paa et glo-
ende Jærn. En Gang, jeg skulde 

indstille Apparatet, kom jeg tilfældig-

vis til at væde Læberne; min Tun-
gespids korn i Berøring med Metal-
let og frøs øjeblikkelig fast. Jeg 
blev saa bange, al jeg mistede Be-
vidstheden og faldt om. Da jeg igen 
korn til mig selv, mærkede jeg, at 
jeg havde mistet det yderSte af Tun-
gespidsen, som var blevet] siddende 
paa Apparatet. 

En anden Gang havde ruin Ufor-
sigtighed nær kostet mig Livet, Der 
var ingen af os, der havde videre 
Kendskab til Sværdfisk, og da vi en 
Dag blev Vidner til en Flok Sværd-
fiskes Jagt paa Sæler, sprang jeg ud 
af Banden ud paa Isen fur at optage 
den sjetdrie Scene. Men uran kan 
forestille sig min store Forfærdelse, 
da Uhyrerne paa en Gang opgav 
Forfølgelsen og i Stedet for retlede 
deres Angreb mod mig. Mere end 
el Dusin al dem ordnede sig i en 
Linie, dukkede under Vandet og 
stemmede deres Kremperygge mod 

den Isflage, jeg stod paa. De drev 

Viden paa denne Maade flere hundrede 
.....'.1t4elet bort, og jeg havde kun at sørge 

4 for al komme af Vejen hurtigst mu- 

hvilket ogsaa lykkedes mig, 
e« tørst efter at jeg ett Tid lang  

havde svævet i største Fare og mere 
end en Gang været ved at falde i 
Vandet og havne blandt de graadige 

Fisk, 
En Gang havde jeg del rurerkelige 

Tilfælde at blive bidt af en Sæl. 

Sælerne er pari disse Kanter ikke 
videre bange, fordi de saa sjældent 
jages, og jeg havde søgt at faa en 
Sæl, en af de største, jeg har set, 
i den for mit Apparat mest gunstige 
Stilling. Herved kom jeg den saa 
nær, at det lykkedes den at gribe 
mig i Benet og vælte mig omkuld. 
Dens Tænder skar helt igennem 
mine Klæder og ind i Kødet — for 
øvrigt uden at jeg led videre Skade. 
Men det skyldes Tilfældet, 

De Optagelser, Hr. Pontington har 
bragt med fra Polarlandene i Syd, 
er ikke blot af stor videnskabelig, 
men ogsaa af betydelig almen Inter--  
esse. lian er en at dem, der som 
Optager har den vide Verden til Vir-
kefelt. Jeg har — udtaler han — 

• arbejdet i Javas giftige Sumpe, paa 
Mandschuriets Højsletter, hvor Luf-
ten er saa tør, at Huden revner, jeg 
har fotograferet fra de højeste Bjerge 
og i underjordiske Huler, men-den 
interessanteste og mest maleriske 
Del af Verden har jeg fundet i Po-
larlandene. 

i gamle Dage. 
--o— 

Plejlen hænger paa Museet, og 
Leen faar sig snart en Knage der. 
Den gamle Høstmaade, der er ud-
trykt i Franskemus Høstvise: 
.Vipper springe over Klinge under 
Leens Lyd -- — overalt er Fryd", 
lever nu snart kun videre i Kunstens 
og Poesiens Verden, i vore Folke-
livsmaleres Billeder og Digternes 
Værker fra Guldaldertiden. Borte er 
Høstens Poesi. Maskinhøsten frem-
stiller Arbejdslivets fattige, tomme, 
sure Prosa. Hvor er det rige, le-
vende Liv, der skabte Ordet, at Hø-
sten er Fattigmands Jul? 

Hvor har i Aar Kornet bølget paa 
Vangen, fyldigt og Irisk, Rugen og 
Hveden med tunge Vipper. Hvilken 
Rigdom, og hvilke Kapitaler, hvilke 
Eksiatensmullgtieder for mange Men-
nesker bærer Jorden ikke i denne 
Tid frem'? Hvem mindes en lignende 
Frodighed og Afgrøde, som de dan-
ske Agre i Aar yder Jordbrugeren? 
Hoved ved Hoved staar Aksene der-

ude paa Bondelandet, og del paa 
baade de svære og lette Jorder. Kor-
nets Dage er nu talte. Sti-anet har 
nu stammet sin længste Tid pna Ro-
den ; det har længe arbejdet paa at 
sætte Kærne og modnes. Nu hvid-
ner del overalt og afhugges. Høsten. 
er inde. Rugen, Brødets Korn, fal-
der for den raslende Maskine. 

Den Travlhed, der forhen herskede 
i Bondens Gaard før de store Høst-

dage med de mange Høstfolk, fin-
des ikke niere. 1 lighed med Aarcts 
øvrige Arbejder er Høstning nu en 

Syssel, som ikke i særlig Grad løjer 
noget mærkbart og betydeligt Plus 

til den daglige Gerning. 

Skønt Landet vel til alle Tider er 

ens af Ydre — Skov og Sø, Kvæg 
og Korn — saa er dog nu et Lands-
bybillede forsvundet, det, som præ-
gede Høstlivet og var fastknyttet til 
Ilet. Der rørte sig forhen el stærkt 

Folkeliv paa Marken i Høstens Tid. 
Ja, det afgav et helt Billede for sig, 
naar f. Eks Høstfolkene om Aftenen 
vendte hjem. Der er næppe noget 
su i den Forstand som tidligere, 

der kan kaldes en Høstaftens glade 
l.iv paa Landet. 

— Den første og fornemste Høst-
dag var for nogle Tinar siden den 
Dag, da Rugen faldt. Man samlede 
da i en almindelig Bondegaard i Re-
gelen saa mange Folk, at Rugmarken 
kunde høstes op paa sera Dag, og 
denne Dag var Høstens største, der 
blev imødeset med store Forbere-
delser. 

Først kiggede man efter ,de lange 
Straa" og tog Kæmpestraa hjem for 
al fremvise og maale med Naboens 
det længste af den Slags. Karlene 
sørgede for at have Mejeredskaberne 
i Orden, og Pigerne gjorde deres 
Forklæder og Lærredsovertræksær-
mer i Stand. Imidlertid holdt Man-
den i Gaarden Øje med Kornet og 
anstillede sine Prøver, om f Eks. 
Straaets nederste Knæ var brunt, om 
der faldt tre eller flere modne Ker-
ner i Kasketten, naar Iran kastede 
denne ind mellem Vipperne o. s. v. 

Saa bestilte han sine Høstfolk. 
I den aarle Morgenstund stillede 

da Mandskabet hjemme i Gaarden. 
Den sædvanlige Husmand og hans 
Kone kom i god Tid og log en lille 
Ilaand f Ilanke med. Sart fik hele 
Styrken en rigelig Davre og blev 
kørt paa en Vogn, forsynet med Ha-

ver og Siddefjæle, ud til den dug-

friske Rugmark. 
Nu strøg Mejerne Leerne, saa det 

klang og stod efter, og parvis log 
man fat — hævdende den strenge-
ste Rangforordning, Følgerækken 
vedrørte. Det gjaldt for Husbonden 
om at have en Slider til al gaa foran, 

saa det efterfølgende Par maatte 

rappe sig for at følge denne Fore-
gangsmand; men ikke nok med det, 
i det næste Par havde dette maaske 
en skarp Drivfjeder i Hælene. 

Karlene var midt pan Dagen kun 
iført Skjorte og Bukser; Kvinderne 
manne derimod beholde deres tunge 

livergarnskjuler pari; ganske vist var 
de kortskørtede, ug Helgolienderhat-
ten skyggede, men Sol og Varme 
samt Anstrengelsen drev dog Sveden 
ud, saa de af og til tog en Snip af 
deres Forklæde og viskede sig med. 

Hvilket Liv, oni Vejret var godl. 

Men hvilken Forstyrrelse i Planen, 
om det blev Regnvejr, og det hele 

ninalte standse. Høstfolkene havde 
maaske lovet sig andre Steder hen 
den næste Dag, og hjemme stod 
Konen ved Skorstenen med Gryden 
fuld al gode Sager. Det var en stor 
Begivenhed at stille alt Mandskabet 
og alle Forberedelserne paft Benene 
to Gange. Men var Vejret, som det 
var ønskeligt, da var Rughøstdagen 
ligefrem en Festdag. 

Naar Mellemmaden kom ud i Mar- 

ken, var der ingon Brist paa Mad 
og Drikke. Dunken med det gode 
Gammeltal gik ikke saa let tom, 
drak man ud, var der mere, hvor 
det kom fra. Maaltidet gik med 1.iv 
og Løjer, og Tonen var pan sin Vis 
saa Irisk og lystig, saa livlig og vit-
tig, som mangt et umoderne, kost-
bart Selskab paa anden Vis og un-
der beherskede Former ikke formnar 
at lage del op med. 

saa til Arbejde igen! Mejeren 
spyttede i Hænderne og greb om 

Leen og salte den i Kornet, saa del 
susede rig sang i Lutten. Kræfterne 
blev ikke sparet, Munterheden lige 
saa lidt. Manden paalog sig i Reg-
len selv at udføre den ikke mindre 
anstrengende Dagsgerning at sætte 
Kornet i Hobe, hvad der medførte 
en uafbrudt Traven frem og tilbage 
Dagen lang. 

Klokken lidt før 12 tog man hjem 
til Middagsmad, Middagssøvn og 
Kaffe. 
Laa Høstmarken langt fra Hjemmet, 
bragtes dog ogsaa undertiden Mid-
dagsmaden derud ; den bestod da i 
saa Fald af Grød i store Fællesfade 
og Flæskeæggekage. Om Eftermid-
dagen kom Konen og maaske en 
Pige eller Datter ud med Mellem-
maden. Kommen maatte da prøve at 
binde et Neg rot at vise, at hun ikke 
havde glemt denne kvindelige Kunst. 
Imedens gjorde Høstfolkene — sid-
dende paa den bare Jord — sig til 
Gode med Kurvens Indhold. Der 
var til Efterret Æbleskiver eller, det 
kunde hænde, en Portion Rødgrød. 

Sari sled man videre, til Marken 
var gjort til Stub, 	Det blev lidt sent. 

Ja, Solen var ved at gaa ned, men 
del nyttede ikke. Kunde de Folk 
ved Siden at i Nabomarken blive 
færdige, saa kunde den Flok, her 
skildres, ogsaa faa sin Mark høstet. 
Det gjaldt da nu kun om, hvem af 
de to Mar kers Folk, der blev først, 
og med bedste Ben foran satte hver 
Mand i med en Sluttravlhed, der 
gjorde det svært for de kvindelige 
Bindere at følge; men raget skulde 
Marken være. Og naar det sidste 
Neg var bundet — Kættingneget 
saa forenede man sig til et rungende 
Hurra, der gav Genlyd viden om. 

San kunde Høstfolkene, syngende 
gennem Landsbyen, med rolig Sam-
vittighed køre hjem til Nadvergryden. 
Det gjorde godt at skylle Ansigt og 
Hænder I Vandingstruget hjemme 
ved Posten. Og den gode Nadver 
— ikke sjældent en Suppe kogt paa 
Oksekød, Ænder eller Høns -
smagte fortrinligt. 

Det var min mørkt, og Dagen kunde 
ogsaa med Rette være til Ende for 
de flittige Folk, men de kunde blive 
ved. Nervetræthed og Uoplagthed 
var dem fremmede Magter, som de 

ikke behøvede at bøje sig for. Hvor-
naar manglede disse Mennesker 
Energi og Udholdenhed ? Thi nu 
kom en eller anden Spillemand og 
stemte Violinen, eller en yngre Har-
monikaspiller kom ben, med sit In-
strument, og saa forlagdes Skueplad-
sen til Stadsstuen eller til en Lo, 

og nu gik det løs med Dans paa 

I losesokker, indtil man omsider syn' 
tes, at selv en Rughøstrlag man have 
Ende. 

— — — 
Høsten gik nu videre sin vante 

Gang, indtil den Dag kørn, da man 

havde mejet det sidste Korn. Da 

stillede Karlene ude i Haven og fin-
gerede, at -nu var det Grankanieris 

Tur -- Høstfolkene _strøg for Kaa-
len", sagde man — men hurtigt korn 
Husbond og Madrunder til Stede og 
reddede Kanthaven ved at byde pna 
et lille ekstra Traktement. 

Men nu var det om at gøre al 
faa Avlen bjerget i Hus, og her 
kunde Vejret jo ofte gribe int og 
gøre dette Arbejde meget brydsomt. 
Man kom da alle Vejrtegn i 
lige fra Per Røgters eller Mads Hjul-
mands Meteorologi til deri bibelske 
I Matthæus 16 Kap. 2. - 3. Vers: 
.0i31 Aftenen siger I: Det bliver en 
skøn Dag, thi Himlen er rød ; og 

Om Morgenen Det bliver Storm 
Dag thi Himlen er rød og nuark.• 

Under Indkørselen kom paa mange 

Egne følgende gamle Vers frem : 

„De første Kærver, j, hrim.15r i 11115, 

dem rækker jeg hen til Rotterog MteArell 
Disse Kærver, dem maa de fortære, 
at rare det andet, de skal lade være." 

Kom saa endelig den Dag, man 
hjenikerte det sidste Læs Korn, hvor-
paa alle Høstfolkene havde Sæde, 
svingede man del op foran Indgangs-
døren, og Husmoderen korn da at-
ter frem med Æbleskiver, Most, gam-
melt øl o. I. Det sidste, altid lille 
Læs forestillede saaledes den hele 
Høst, idet denne til sidst samler sig 
i Agerens sidste Straa, der bliver 
fejret og forherliget paa forskellig 
Vis — hver Egn har sin Maade, paa 
hvilken man festligholder Ophøst-
ningsdagen. 

Der var Høststernning ogsaa over 
Hjenrkørselen. Selv om man nu 
ikke mere mejer Kornet, saa kører 
man det dog fremdeles hjem paa 
den gamle Mande, og noget af Hø-
stens gamle Folkeliv og Høstens 
Skønhed er dog derved endnu bibe-
holdt i det moderne industrielle 

Landbrug. 
Hesten har endnu sine bestemte 

Led, der danner Kæden. Kornet 
mejes og bindes i Neg; sættes 
Hobe og køres i Hus eller sættes 
i Stak. Men hermed er malm nu 
færdig. Naar Maskinerne er gaflet 
over Stubjorden, har man alminde-
ligvis ikke mere med vedkommende 
Agers Indhøstning at gøre. 

1 gamle Dage hørte der endnu 
et fast Led til Høsten og Høstlivet 

paa Landet, et stort 1.ed, der ikke 
mindst særtegnede og var en Part 
af Høstens nu tabte Poesi. Det var 

Akssamlingen. 

Der gik da gamle, stivryggede 

Koner og Børn, ogsaa undertiden 
gamle Mænd, deres stille Vandring 
hen over Stubmarkerne, bøjende sig 
Gang paa Gang, naar de fandt et 
Straa, skar da Akset af og puttede 

det i en Pose, der bang i en Skul-
derrem. Pose efter Pose fyldte de, 
og det var en god Hjelp i mange 



,Smaafolks Huse i de Tider, hvor 
Bebor.rne der ikke fik Alderdomsum 

dersisgiefse eller anden Hjælp. Da 
':' var disse Folk kun stillet Valget 

.., 

 

• imellem at _komme pas Sognet' 

'7..: 

 
(faa FatrigIrjælp) eller sørge for sig 

: selv. 

i Men da knarke Godgørenheden 

n stærkt til, og den støttede Familien 

i den lille Indsidderstue, saa den 
kunde klare sig selv. Dette gentog 
sig forøvrigt Anret rundt, sar] paa 
een, saa pari en anden Mande, alt 
eftersom Aarstiden irembød Disse 
Familier fik Mælk, Æg, Uld, Slagte-
mad, Gryn og Brød o. s. v. til For-
æring til de forskellige Hajtider og 
andre Tider af Aarel. Naar Høsten 
var endt, fik de Tilladelse, til at 
sanke Aks paa Gaardens Marker -
og 'saa havde dette møjsommelige, 
men ret godt lumrende Arbejde sin 
aarlige tilbagevendende Tid. 

Akssamlingen var et Billede pas 
Udholdenhed og Flid, pas Hjælp til 
Selvhjælp, paa Nejsomited og Til-
fredshed med Forholdene, ligeledes 
paa det nu i den 'noderne Filantropi 
saa ofte praktiserede System : ,De 
mange Bække smaa —•. Thi de 
mange enkelte Aks kunde give flere 
Skæpper aflærsket Korn, rent Korn, 
rettere, end Kornet den Gang var 1 
Negene. 

Del hedder i Adolph Reckers 
Høstsang åf 1868: 

„Marken er mejet, og Høet er hostet, 
Kornet staar i Laderne, og Høet staar 

i Hæs. 
Se, Frugten er plukket, og Træet er rystet, 
og nu gear det hjemad med det 

allersidste Læs. 
Riv saa Marken lett 
Riv den ej for tæt! 

Fuglen og den fattige skal ogsaa være 
mæt." 

Nu levner Rivemaskinen ikke saa 
mange Straa som Haandriven — og 
i gamle Dage var det ogsaa et Ger-
righedstegn, naar man rev Mar-
ken, saa der ikke blev et Straa eller 
en Kærne tilbage til Akssamlerne 
men endnu kan der dog samles Aks. 

I gamle Dage herre Rapsen med 
til Høstens Afgrøder og dannede en 
egen Høst for sig. Rapsdyrkningen 
var en meget indbringende Avl. Der 
staar ret pudsigt i en ældre Land-
brugsbog om el Sogn, i hvilket der 
da næppe var nogen Bonde, „som 
ej rapser og er velhavende° 

I Reck es gamle Høstvers hedder 
det : 

„Raspen er ude, og den skal vi skære; 
rapper jer med Rapsen — lad det bare 

gaa lidt raskt' 

Efter Høstens Slid og Møje korn 
til sidst Høstgildet med megen Mad 
og Drikke — Høstudbyllet og Ejert-
dommens øvrige Grøde i forældet 
Skikkelse — og aller tier udfolde-
des den priseligste „Arbejdslyst'.  ved 
Forteettæringen at alle de gode Sa-
ger, der da vankede. Med usvæk-
ket Madlyst kunde man blive ved 
at lage for sig af Retterne, til -
eller almindelige Begreber om Por-
tionernes Størrelse og Antal — mæg-
tige Partier var sal til Livs. Man 
lod ikke Lejligheden gas fra sig el-
ler ubenyttet hen. Paa større Gaarde 
endte Høstens Gilde med Dans. Det 
gik da her, som Mads Hansen 
har skildret det i en Sang, hvis sid-
ste Vers lyder saaledes: 

„Loen vi pynter med Blomster og Blade, 
vi har Georginer og Bonderoser nok. 
Bornerte danser allerede saa glade, 
alle vore Piger staar i ventende i Flok. 

Bind saa Korn i Krans! 
I lorral Her til Lands 

slutter vi Hosten med et Gilde og en 
Dans I" 

Christine Reimer i 

O gsaa o i , ,K riilsmosmor. 
—0-- 

1 London er der i disse Dage 
aabnst et ganske ejendommeligt 

Mrisreunr, der har sin Oprindelse i 
Ktigsillslanden, og soni I sin more 

Brogethed leder Tanken lien paa 
en Handelsrejsendes Prøvekollektion 
— fur udsat al vedkommende rejser 

i saa godt som alt mulig' — ligets 
Skinke til Juveler. 

Det er nemlig deri engelske Cen-
surs 1■111SZVIIIII, og de udstillede Gen-
stande stammer fra mislykkede For-
søg paa at narre den engelske Sø-
kontrol. Hinsides Atlanten er der 
nemlig vokset en Industri op, som 
beslaar i at tan Ting og Genstande 
til at se tid som noget helt andet 
end det, de i Virkeligheden er, og 
man er kommen saa vidt i denne 
Kunst, at man kan fart et Kilo Fedl 
til at se ud som et Bundt Aviser 
og en Pakke ren GlIT11111i til paa en 
Prik al ligne en Pose med spanske 
Løg. 

I mange Tilfælde overstiger Vær-
dien at de Frimærker, der er ofret 
pas Pakken, langt Indholdets Værdi, 
i det mindste efter Englændernes 
Opfattelse. Gaflende tid frn, al Breve 
ikke vilde blive undersøgte af Cen-
suren, har foretagsomme Personer 
hinsides Atlanten ofte i disse ind-
lagt en Skive Gummi, og hvis den 
var tunet frem lit Tyskland, vilde 
den rimeligvis en skønne Dag have 
været at skue I en Gummiring paa 
et eller andet Køretøj. 

Er imidierlid Pakkernes Indhold 
rigtig angivet, konfiskeres de ikke, 
de bliver kun internerede og vil en 
Gang i Fremtiden komme Adressa-
terne i Hænde. Ganske vist vil en 
Del af detn, mur Krigen er forbi, 
ikke være i den allerbedste Konsti-
tution; f Eks. vil Fedtet og Skin-
ken næppe være velsmagende. - 

Men den Dag kommer nok, da 
Gummipladerne genfindes pas Au-
tomobilerne, da Støvlerne slides paa 
Urler den Linden og de niere hold-
bare Fødemidler, soni Ris og Havre-
gryn, finder den rette Vej til Grej-
schens og Fritzschens sultne Maver. 

Terpentinolie. 
—0— 

Terpenlinolie tiører til den Slags 
Ting, soni vel nok findes i de fleste 
Husholdninger, men hvis nyttige 
Egenskaber er ret ukendte. 

Terpenlinolie er et fortrinligt Mid-
del til al gengive lakeret Fodtøj dels 
tabte Glans, ogsaa Rejsetasker op-
friskes betydelig, naar de gnides Ind 
hermed. 

Har man brændt sig saalecles, at 
- Huden endnu er hel, men smerter 
stærkt, behøver man bare al gnide 
sig med lidt Terpentinolie for straks 
at faa Lindring. 

Stryger man Terpentinolie paven 
Brandblase, vil den hurtig og smerte-
frit svinde bort. 

Malertorklæder, som 21 Timer før 
de skal vaskes, udblødes i Terpen-
tinolie, bliver fri for alle Oliepletter. 

Lidt Terpentinolie, omtrent en Spi-
seskefuld til 5 Liter Vand, naar num 
sætter Tøj i Blød, giver Vaskertrajel 
Hvidhed. 

Et godt Middel mod Hæslied er 
en Flonelsklud dyppet i hedt Vand 
og oversprøjtet med Terpentinolie, 
lagt om Halsen saa varmt soin 

Delle Omslag er ogsaa godt 
for Hold og Rheurnalisme. 
Terpentinolie, anvendt mod Ansigts-
snerler, skal have hjulpet mange 
Gange og lindret i :trange Tilfælde; 
men er Huden meget sart og fin, 
maa den anvendes med Forsigtig-
hed. 

Nogle Draaber Terpentinolie i Ki-
ster og Skabe holder Møllene borte 
Man gør da bedst i at hælde Ter-
pentinolie pas uldne Klude, der for-
deles omkring i de forskellige Møb-
ler, hvor Klæder, navnlig Pelsværk 
og uldne Ting, opbevares. Tøjet 
laber buelig Lugten ved Udluftning. 

En Blanding af 2 Dele Oliven- 

olie og en Det Terpentinolie giver 
ell god Merhelpoliinr. der 'ming fjer-
ner alle Pletler og ligne urle fis pa- 
ktelte Møbler. 

j-lorinelgrotia(er (il ril 
11'oje Rolle ocrl. 

—o— 
.Ribe Stiftstid." bringer følgende 

Udtog al et ucensineret Brev fra 
Vestfronlen; 

Sække fyldte ined Haandgranater 
niaa de menige bære rid i Skytte-
gravene. Af disse Granater er der 
mægtige Oplag, og de bruges me-
get. 

En saadan Granat er forsynet med 
et Træskilt, hvorigennem gaar en 
Metaltrand ind til et Fæagrar. Naar 
Granaten skal kastes, griber man 
Skaftet med højre Haand og rykker 
Tranden ud med den venstre. San 
varer det ikke mange Sekunder, før 
Granalen springer. 

De franske Haandgranater er me-
get bedre end vore. 

En mærkelig, men naturligvis ikke 
almindelig tilladt Anvendelse af de 
tyske Haandgranater i Skyttegravene 
er følgende, som Soldaterne har fun• 
del pas ; 

Man bryder Træhaandlaget af Gra-
naten og piller Dæksler bort over 
Salpetersprængstoffet i den, sin at 
Luften fnar fri Adgang. Granaten, 
som man derefter anbringer mellem 
tre Stene, kan rm uden Fare antæn-
des med en Tændstik, og den ud-
vikler da saa megen Varme, al en 
Kalle kan koges ved en Haandgra-
nat paa et snadant Ildsted. 

Mange .1113r/endte Granater om-
kring i Skyttegravene vidner om en 
hyppig Anvendelse al de tyske 
Haandgranater f delte næppe forud 
paalærikte Øjemed. 

Uge-ns Huskeseddel. 
—.— 

I Køkkenhaven. 

I. Kaalsorterne vandes med Kvæl-
slofgødning, Chilisalpeter, opløst Ko-
gødning, Latrin ell. lign 

2. Kaalplanterne, der har Kaallus, 
Agurkerne, der har Spindemider paa 
Bagsiden af 1:ladene, Selleriplaiderrie 
der har grønne Lus paa Bladene, 
hvorfor disse krøller sammen, be-
sprøjtes med kraftig Nicolinopløs-
ning. 

3. Porreplanler, der er angrebne af 
Løgskimmel, der viser sig som sorte 
lange Pletter paa de ældste visne 
Blade, Irma ljernesstraks. Ligeledes 
liernes Kartoffelplanter, der er an-
grebne al Bladrullesyge. 

4. Tomatplanterne beskæres ogsaa, 
fjernes saadanne Blade, der teskyg-
ger Frugten. 

5. Skalolleløgene tages op og tør-
res godt, man fjerner ikke Bladene, 
men lader disse blive siddende og 
visne paa I.øget. 

6, Jordbærplanter udplantes. Man 
lager den Plante af Ranken, som 
sidder nærmest Moderplanten; lige-
ledes panser uran, at samtlige Blade 
paa de unge Planter er fuldstændig 
fejlfri, Ikke krusede eller gennem-
hullede. 

7. Pas Hindbærplanterne bortskre-
res de gamle Grene eflerhaanden 
som de afhøstes. Vanding med Gød-
ningsvand er meget al anbefale, 

8. Hvis der viser sig gule Pletter 
pas Selleribladene eller paa Bønne-
blade, da besprøjtes disse 'ned Bor-
deauxvædske. 

9, Ledigblevne Arealer kan Illsaas 
med Radiser, Kørvel, Spinal, Salat 

Frugthaven. 
10. Den nedfaldne Frugt, saavel 

den brugbare som den ubrugelige, 
ogsaa al Kirsebær og Blommer, op-
samles og brændes eller anvendes. 

I I. Træer, der er angrebne af Blad-
lus, besprøjtes med Nicotinopløsning. 

12. Træer, hvis Stamme og Gerne 
er angrebne af Korninaskjoldlus. 
oversmøres enten med 20 p°. Svos (-
kalk eller 20 per. Lysopløsning. 

13. Fangbrelier anbringes pas Træ-
stammerne. Delendobteller anbefa-
les. 

14. Gødningspropper anteingea 
navnlig omkring de ældre Træer, 
hvis Ernæringsforhold ikke er i Or-
den, 

14. De lidligmodne Æbler og Pæ-
rer f. Eks. Sorterne Beatity of 
Lord Stiffield, nr. fl. Juli Dekanpære 
osv., afplukkes, naar Kærnerne har 
trinet brune Spidser i de faa For-
søgsfragter, som man gennemskæ-
rer. Den tidligst nedplukkede Frugt 
at disse Sorter holder sig bedst. 

Blomsterhaven. 
16. Roser, Georginer, Pelargonier, 

Fuchsia, Heliotroper int. fl. vandes 
nied Gødningsvand. 

17. Man sætter Stiklinger af Pe-
largonier, Maanedsroser, Fuchsia, 
Heliotroper, Lan1ana osv. samt af 
Thuja og Chamalcyparisvarietelerne. 

18. Chrysanthenium beskæres, 
vandes skilrende med forskellige 
Slags Gødningsvand og omplantes, 
naar man synes, al Planterne træn• 
ger dertil, 

19. Brixboruhrekke, Lavendelliæk-
ke, Tax og Liguskinirtiregge klippes. 

20. Man indsamler Frø af Stauder 
og omplanter de ældre a Iblornsli ede 
Stauder, navnlig Iris, Arabis, Aribrie-
tia, Camparrila, tleraarige Forglem-
migej ni. II. 

21. Planlægger Nyanlæg eller For-
andringer i de bestaaeride Anlæg. 

„Københavns Havetidende". 

Krigens udslidte Heste. 
—o— 

Vejen til Delatyn snor sig frem 
halvvejs oppe i Fjeldene, dybt ne-
denunder flyder Pruth. Floden, 
Vejen, Kolonnerne, alt i fremstrørn-
mende Bevægelse. Dag og Nat har 

det regnet, Mand og Hest vader til 
Ankelen i Slam og er saa vante til 
Væde, at de kun kan lænke sig Him-
len i Regnstraaler. Folkene synger 
— synger i Syndfloden ; men He-
stene ligger udmattede i Selerne, 
og mange af dem falder. Kuskene, 
sone hjælper Hestene mere end sig 
selv, kan ingenting gøre. 

De døde Heste kastes i Vejgrøf-
ten. Enkelte strækker alle fire Ben 
fra sig som en Gyngehest, der har 
mistet Gængerne. Andre er oppus 
tel af Gas som en Ballon. 

De syge Heste drives i Flokke til 
det nærmeste Hestehospital. De har 
blodige Materiesaar i Nakken, og 
deres Ribben kan man tælle. En bli-
ver tilbage og synker sammen; den 
har store, blanke, sørgmodige øjne, 
det mørkerøde Blod• rinder den ud 
at Mule og Næsebor, den anstren-
ger -sig magtesløst for al løfte Ho-
veder og strækker sig sitrende, me-
dens der lægger sig el dunkelt Slør 
over de bristende Øjne. Straks sprin-
ger en Vogterdreng som et Rovdyr 
op paa deus Nakke, borer sin Kniv 
I den døde Krop og begynder al 
Ilaa den; for Læder er blevet en 
Kostbarhed. Imedens ruller Vogne-
nes lange Tog videre. 

Da Narren faldt paa, blev der slagel 
Lejr, og Heslerie løstes. Midt paa 
en lille Plads, hvor der voksede eu 
Busk, stod en syg Hest og trykkede 
sig op til Buskets. Den var mager 
som den apokalyptislce Rytters Hest, 
dens store Hoved hang tied mellem 
Forbenene, som havde Oppakningen 
været for lung for den tørre Hals. 
Dens indsunkne Flanker sitrer un-
der hver Regndraabe. Aldrig saa 
jeg noget mere haabløst end delte 
udslidte Dyr. 	• 

Rønne -- A Ilingehanen 
r t; „d, 

vissi en Nedgang 	samlede 
Indtægt al 2510 Kr 67 øre, idel 
Indtægten i sidste Dirtisasr har væ-
ret 113,366 Kr. 2S Ore mod 120,876 
Kr. 95 øre forrige Aar. 

Banens sandede Udgift har været 
104,471 Kr. 91 Ore mod 90,433 Kr, 
56 Ore i [jol- eller 14,038 Kr. 
større. 

Driftsoverskuddet er smiledes 
13,894 Kr. 37 øre mod 30,44:1 Kr 

39 Øre forrige Driftsnar eller 16,5-Itt 
Kr. 02 ore mindre. 

Rønne—Nexobanen. 
Driftsaaret 1915 —.16 udviser en 

Stigning i den samlede Indtægt 
af 30,283 Kr. 74 Øre, idet Indlægten 
sidste Aar har været 219,909 Kr. 20 
Ore mod 189,625 Kr. 46 øre Aaret 
forud. 

Banens samlede Udgift har været 
146,143 Kr. 43 Øre mod 125,942 
Kr. 77 øre ifjor eller 20,200 Kr. 66 
øre starre. 

Driftsoverskuddet er snittedes 
73,765 Kr. 77 Øre mod 63,682 Kr. 
69 øre forrige Driftsaar eller 10,083 
Km. 08 Øre større. 

Goilsijoneslor og Mor. 
—0— 

Søndag d. 27. Avgusl. 
Ols Kirke Kl. 91,', 	Skrin. Kl. ti 
Allinge K. Kl. 2 
Mandag Aften Kl. 8 Møde for K. 

F. U. M. paa Menighedshjemmel 
og IC. F. U. K. i Præstegaarden. 

Evan. luth. Missionsforening Allinge 
Søndag Kl. 31/1. Jobs. Kolod. 

Rutsker Missionshus 
Søndag Kl. 3. 	Forsamling. 

Til Syltning q 11011k0gIliq 
bør de bedste Kvaliteter bruges. 
Hel Melis i Toppe 	Nr. I 
Dansk Demerara 	 Nr. 1 
Dansk grov Melis 	Nr. 1 
Dansk stødt Melis 	Nr. 1 
Ægte Bourbon Vanille i Stænger. 

Laveste Pris — og med Rabat pr. 
Kontant i 

Nordlandets  
By- og Herredsfuldmægtig 

Jolialloos 1(olood, Hasler 
træffes paa Raadhuset i Allinge 
hver Mandag efter KI.10 Form. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Renvaskede 
strikkede uldne Klude og 

hvid eller sort Uld 
byttes ,reed Varer til højeste Dags-
pris. 

Messens Udsalg 
Chr. Olsen, Allinge.  

En yngre Karl 
samt en Pige kan faa Plads til Iste 
November. 

Gadegaurd, Østerlars. 
Telt. Gudhjem 61. 

Ell lige koofirmorot Pille 
kan faa en lel Plads paa Landet til 
Isle November. Bladets Kontor an-
viser. 

2 Kviekalve 
til Tillæg er til Salgs hos 

Chr. Koch, Rø. 

En større Sending af 

glaserede Ko- & Svinekrybber 
af bedste Kvalitet er paa Lager. -

Vi sælger disse billigt og giver 
stor Rabat pr. kontant. 

lrerdlalldets lladoishos. 



1/2 Pris. 

Kulørte Manschetskjorter 
Kulørte Kraver med Manschetter 
Kulørte Veste 
Kulørte Sokker 
Kulørte Sportshuer 
Kulørte Slips 
Seler og Bælter. 

J. P. Sommer, 
Magasin du Nords Udsalg, Allinge. 

og bedes afhentet. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

K ■ +1",  tidlig La'g.zek:?rh.,!;er 
(;):r SLIT:meit pr. Ke.nin!:! 

Iiidstrup, 

To ædruelig-e, flinke ((len ene 
helst gib) 

Arbejdere 
kan bla Rod Borig' ng varig! vel-
lønnet Arbejde snaks red Hen ven. 
delle til 

Direktør Joh Sonne, 

Christianslunds Tegl- og Kalkværk. 
Odder, 

Klædevarer. 
Sort Drapa Satin og Croise. 
Ægtehlaat Cheviot til Dame- og 

Herre-Kostumer.  
Svære uldne Stoffer til Dame- og 

llarneovertej. 
Efter de Priser, som Fabrikanter 

og Grossister nu udbyder Klæde-
varer til, er disse i min Beholdning 
værende Varer ekstra billige. 

Chr. Olsen, 
Messens Ene-Udsalg 

ALLINGE . 

Tørv til Salg 
paa Lundegaard i Olsker 
a 1 Kr. 1)1. 

F. Jacobsen. 

6 Skp. Lel. god gril 

Segerhavre 
er tit Salgs hos Murer J_ P_ Lund, 

Søndergade, Allinge. 

De Herrer som ønsker 
at benytte 

Ro Tærskeværk 
bedes at henvende sig til Fyrbøder 
Bidstrup, Rø, el. Sandemand Funch, 
Olsker. — Prisen er smit før 3 Kr. 
pr. Time. 

Systue. 
Tirsdag den 15. August aab-

rier jeg en første Klasses Systue for 

Kjoler, Spadseredragter og Overtøj 
God Pasning garanteres. 

Moderate Priser. 

cr. Soguner. 
NB. Nogle Syersker og Elever 

antages til 15. August. 

aspropsniewereiewet."~"eawar" 

Fluefangere 
til 5 Øre Slk, faas hos 

1 B. Larsen 

Rosenkartofler. Nyt huk Byg og ppm ru ilipkna 

ventes de allerførste Dage. Bestillinger modtages. Sælges kun pr. kontant. 

Klædevarer. 

Magasin du NordsUdsalg Allinge 
fører 

nyt og stort Lager af alt 
til Herre-Ekvipering henhorende. 

De sidste moderne Ting i 

Klædninger 
Stortrøjer 
Ulstre 
Overfrakker 

er nylig hjemkommen og anbefales til yderst billige 
Priser. 

J. F. Sommer, 

	 • £211) 

Prima Bretagne Saarug 
er paa Lager. 

Prima Petkus Saarug 

Nordlandets Handelshus. 

Pil JVedlæjninj ar Sild anbefales 

St. Ypes Salt 
til billigste Dagspris fra 

Allinge Kolonial- 	Produlctforretnirw. 

Matrosdragter 
af prima ægteblaa Serges føres paa Lager i alle Storrelser. 

J. P. Sommer, 
Magasin du Nords Udsalg, Allinge. 

Stort offentligt Bal 
i Sandvig Søndag den 27. August fra 8.2 paa 

Carlsens Hotel. 

Vi har størst Udvalg og sælger til rimelige Priser. 

Ethvert Klædningsstykke leveres efter Maal med kort Varsel. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi anbefaler 

vort velassorterede Lager af 

Isenkram, Glas, Parcellæn og Fajance 
til billigste Priser. 

oll ProiluldlorreloiN, 
C 	II 	I 

•••••11111~~11111~111.• 

Berliner-Koks er kraftige 
og prima Brændsel i Magasinovne, 

Pris a 360 Øre pr. Hektoliter kit tilkørt her i Byen. — Vi litraader Køb 
til Vinteren. 

Nordlandets Handelshus. 
~11111111~1111■1111111 

Allinge 
Ur- og Guldsmedeforretning 

Nyt stort Udvalg hjemkommen passende til 
File Sti- 	 In- 

NB. Navn isættes gratis i Løbet af V2 Time. 	Telefon 93. 

M. Lindberg. 

Blandsædskraa, Majssskraa af stor, tørret Mejs, 
Priserne er beregnet leres) nrokgt, 

Al danske Ilvedeklid rmc  Ilvedestromel tem C' 	'ører Trt rr ,rsel 
i næste Uge. 

Nordlandets Handelshus. 

Nyt stort Lager af 
Skjorter, Strømper, UncferbeklesidnIng i 	Bom- 
uld og Maceosan, Seler og Sokkeholdere, Men-
schetskjorter 1 hvidt og kulørt, Ftipper, Slips og 
Veste Cr tip:Mk0111111C1 og anbefales til billige Priser. 

For at skaffe Plads til de nye Varer 
realiseres ekstra billigt en Del ældre Ting. F.1(5011. 
pelvis anføres: 

lorilholms 	& talllokisses 
Afdeling i Allinge 

Kontortid: 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa øltø. SparekassevIlkaar til en Rente 

af 4 pCt. p. a., pa; Folio tit 2 pCt. p. a. 

Et Parti Vaskebluser 
sælges til og under halv Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

Kjoletøjer og Klædevarer 
anbefales i nye fixe Monstre og Farver. 

Prima helulden Casimir, Etamine og Satin i sort, hvidt & kulørt, 

Prima sort og hvid Alpaeca. 
Prima Kostumestof I Legtebiaat Serges og meleret. 

J. P. Sommer, 
Magasin dn Nords Udsalg, Allinge. 

Gjødningen er  hjem l ommen 

M de gode kalltskarlle ildskuilsimbler 
har vi endnu en Det 31, og 1 Toms tykke i forskellige Længeler - samt 
ogsaa en Del frasorterede pløjede og høvlede Granbrædder. Disse 
sælges forholdsvis billigt. 

Nordlandets Handelshus. 

Cement, Tagpap, 
Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre, 

Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser. 

Allinge Kolonial-  Produktforretning. 



Nordlandets Handelshus. 

Ett 

Hvidevarer 
Stort Lager 

af Magasin du Nords bekendte gode Hvide-
varer er hjemkommen og sælges trods Pris-
stigning meget billigt. 

J. P. Sommer,  
Magasin du Nords Udsalg  i Allinge. 

Damelinned 

jfidlanacts 'Qadelshus. 

• 

P 

fl 

rt 

af gode Stoffer i stort Udvalg og smuk Forarbejdning 

sælges i 

'Drivremme. Remsamlere &Delfimeigdi 
saml betiste Sorter 

Motor-, Maskin- og Cylinderolie 
anbefales til hilliw;k• Priser fra . 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Høstbindegarn! Halmpressegarn! 
Vi har smaa Partier til Rest su beder tun Ordre ,;ilarest. 

Nordlandets Handelshus. 

Kaffe, The, 

Chokolade og Cacao samt alle 

Kolonialvarer 
i fineste og bedste Kvaliteter og til billigste Priser 

anbefales fra 

  

Kolonial & Prorluldlerrellibill 

  

  

  

    

Nørresundby Gødningskalk paa Lager, 
(Rimeligvis faer vi endnu en Ladning  i Eiteraaret). 

Vi mader Forbrugere heraf til at gøre Bestillin g, thi det er jul 
vanskeligt og  besværli gt al Skafte Kalk rettidigt til Foraaret. 

Nordlandets Handelshus. 

Vort Lager er rigeligt forsynet med 

Prima Bygskraa af ny Byg. 

prima Majsskraa samt Byg, 
Majs og Oliekager. 

NB. Coldings kontrollerede Foderblandinger 
altid frisklavet og  til billigste Dagspris. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Gode Redskaber til Høsten er 

Prima 
Altid billige Priser i 

bornholmske Haandriver 
bornholmske Lebomme 
franske Støbestaals Høstleer. 
Rixford Høforke. Batavezt Strygespaan. 

Nordlandets Handelshus 
~orosii~~~ 

Patronhylstre, 
Kaliber 12 og  16 samt Jagtkrudt og  alle Numre Hagl og 6 um Salon-
Patroner ined Kugle er paa Lager og anbefales til billigste Priser. 

J-Colanial- .oms j)roduktforretnitLsi. 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Vandsnegle, Centrifugalpumper hl Tømning  af Tørvemoser og  

Mergelgrave. Hesteriver, Selvbindere, Slaa- og Mejemaskiner. 
Reparationer ni Høstmaskiner .  

Til Hjemmebagning anbefales! 
Ekstra dansk Rugsigtemel af det alleibedsle. 

Bageri-Flormel, soli] giver stort og smukt Brød. 

Vi bar store Oplag og sælger billigl haack i skue og sniaa Kvanta. 

Nordlandets Handelshus. 

[Kunstgødning til Efteraarsbrug! 

15 te, 5nperlosiat a 13,40, 37 pCt. Nalip[laiq 3 16,50 
er !, 	1.ager og udleveres gerue straks til dero, som har 	Priert 
e, Nem) kontant og gælder lor de bestille Partier, son; afhentes i denne  

Superfosfat er rm udsolgt og der køn ikke fans mele til rIleraaret. 

Uanset den senere Prisstigning sælger vi 

Linoleumstjære & Kalciumstjære 
i hele, halve og kvart Tønder og Dunke til de gamle Priser — og delle 
vil sige billigere end Dagspriserne er for rat Kultjære. 

Nordlandets Handelshus 

Strikkede Uldklude 
betales nu med 120 Øre pr. kg, naar Varer tages i Bytte. 

Nordlandets Handelshus. 
~~~~1~~egelw1•01~~11~~~~~w~my 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Prøv vor udmærkede 

MARGARINE 
og De vil blive tilfreds saavel med Kvalitet som med Pris.  

Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

',$AWWAiskilk¥414%,W4 
Nederdele 
Ekstra gode Nederdele i Serges, Cheviot 

og melerede Stoffer er hjemkommen og anbefa-

les til billige Priser. 

J. P. Sommer, 
Magasin dn Nords Udsalg, Allinge 

ø)V-8-ksk4W-WWA`k 
Husk vort velassorterede 

Trælast-Lager! 
Forlang Tilbud, og vi er hl 7Yanesle. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

J-1d sforp 	re 
—:o:— 

Skipper ()kiln m41.'er i en 1<ied, 
af altdæelige Ti:11.4rere De  lorireller 
run sine Oplevelser. Da spørger en 
a! Vennerne, om Iran har truffet at 
faa det store Soullyre Al se. Men 
da blev der Liv i Olsen. 

— Om jeg  har set det! Ja det 
kan du kølhale dig  paa. Det var 
90-erne, al jeg  tan ude med Skip. 
per Karlsen. Briggen „Aurnra•. Vi 
havde ligget ude i nær ved to Maa-
netter og  syntes det kunde være 
part Tide at rejse hjem igen, og  det 
var ligesom Skipperen havde gættet, 
hvad vi tænkte, for Da gen efter kom-
manderede lian os til at varpe An-

keret op — og  vi varpede glade-
Ilgen, del kan I tro. 

Men netop som Ankeret kom op 
i Vandskorpen, kom det store Søu-
hyre og  stri gle del, 'San vi manne 
lade Ankerkjetlingen gas igen, søn 
hurtigt vi kunde. 

Da vi havde sluppet saadan om-
trent 5000 Fod Kjelting  ud, saa be-
gyndte Bugseringen. 

Nu ved 1, at Solen er rund ng  
gear fra Styrbord til Bagbord, men 
del forbistrede Dyr fo'r afsted den 
anden Vej, saa vi begyndte at gal,' 
ba glæns ind i Tiden. Vi fo'r afsted 
fra Torsdag  til Tirsdag  i et eneste 
Træk — og  saadan en Fart 	sine 
150,000 Mil I Timen, saa sikkert 
som jeg  sidder her. Del gik sne 
rask, at Nætterne kun hang  som 
sorte Forliæng  imellem Da gene. Og  
saadan blev vi ved til Midsommer 
99, da Udyret endelig  lorvildede sig  
ind til Kalmar. 

Men da var Skuden blevet sari 
tynd som et Aspeløv og  Kjettingen 
som en Urkæde 

Og  saa spørger I mig, om jeg  
har set Søuhyret. 

J-k/the1/æ/id 

Imr►  ikke fifle 
—0— 

Nedenstaaende Svar paa dette ak-
tuelle Spørgsmaal stammer fra en 
ung  Frue i Slokholm og  er hentet 
fra en svensk Avis. 

Gifte sig  bør ikke: 
1. den, som ikke har Forstand 

nok til at vælge den Kvinde, som 
kali opfylde hans Fordringer ;  

2. den, som ikke kan elske sin 
Hustru som sig  selv ; 

3. den, der ikke har sari prægtig 
Mave, at han kan Jordøje Resulta-
terne af hendes Madlavuingskunst ; 

4. den, 90111 anser Kvinden stærk 
nok til at bære alle de Ubehagelig-
heder og  Forlrydelser, son; over-
stiger hans egne svage Kræfter ;  

5. den, der ikke har Fantasi nok 
til at finde hver ultramoderne Drag t 
vidunderlig  : 

6. den, som gerne vilde være 
den stærkeste, men som ikke er 
stærk nok til at dølge sine mange 
Svagheder ; 

7. og  den, som Ikke ser op til 
Kvinden og  betænker, al hun er 
Skabelsens Mesterværk og  forøvrigt 
g jort af meget bedre Materiale end 
Manden. 

Siler ile en Livsledsagerske, 
skal den gamle Cykle sælges, øn-
sker De Adgang  over deres Ejendom 
forbud!, har De fundet el Par Ga-
loscher, skal der være politisk Møde 
eller Bal, har De Kreaturer til Salg  
eller vil De købe saadanne, har 
De faael nye Varer hjem, paatager 
De Dern Reparationer, har De 
startet en ny Forretning  — hvordan 
skal Folk sne Ina det al vide, hvis 
De ikke averterer i et Blad, som 
virkelig  læses, 

„Nordbornholms Lgeblad-
læses af saa at sige alle i Nordre 
Herred og  er derfor et fortrinligt An-
nonceblad. Send deres Annoncer 
til .Nordbornholms Ugeblad". 


