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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
(tykkes 1 et Antal af mindst 1600 &emu!. 
Og forsendes gennem Postvæsenet 1 Allinge. 
Sandrig, Olsker, Rutsker, Ri.r og Klemensker, 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den sterste Udbredelse l Nordre Hrned 
bliver læst 1 ethvert Hjem og egner sig der-
for bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgrrelser af enhver AH 
saasom Keb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller ARysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgaar hver Fredag; kan bestilles pan nik 
Postkontorer samt paa Bladels Kantor og 
kaster 1 Kr. halonarlig. 

Unge Piger 
og deres Opdragelse. 

—o— 

Medens snavet Barnet soni den 

voksne i høj Grad har været Gen-
stand for Psykologernes Opmærk-

somhed, har Overgangsalderen, hvori 

IndividetsLinier under stærk, gærende 
Udvikling frestnes, hidtil været sted-

moderligt behandlet. Saa meget 
mere Interesse knytter der sig til 
det Samlerværk, den amerikanske 

Forsker Stanley Hall har udgivet 
om delte Emne, et Arbejde i to 
svære Bind, der rummer et omfat-

tende Materiale, tilvejebragt gennem 

omfattende Undersøgelser paa de 

forskellige Omraader. 
Den franske Pædagog Gabriel 

Compayre har i et Skrift om Over-
gangsalderen stiller det amerikanske 

System i evropmisk Belysning og 
dvæler i sin Fremstilling ikke mindst 
ved Stanley Halls Anskuelser om 

"den kvindelige Opdragelse. Dertil 

har lian saa meget mere Grund, 

som de unge Pigers Opdragelse 
forekommer den amerikanske For-

sker at være baade vanskeligere 
og mere betydningsfuldt end Dren-

genes. Kvinden er nemlig i Stanley 

Halls Øjne ikke bare Mandens Lige; 

men i visse Retninger er hun ham 
overlegen, idet hun er et mere tro 

Udtryk For Slægten. Ja, Amerika-
neren, som frit vedgaar, at han op-

rigtig misunder sine katolske Ven-

ner deres Mariakultits, betænker 
sig end ikke paa ganske uamerikansk 

at sætte Kvindens naturlige Evner 

over de Fortrin, Undervisningen 
kan skænke hende. Del hedder 
i hans Bog, 

.1 fem har nogen Sinde spinet 
Sig :4 1 ,1v, ovn Maria, den hellige 

der, stiln visse Mænd har tilbedt, 
kendte til den Irnlilæiske Stjernekure/- 
skab, om hun havde studeret Ægyp-
tisk eller Bahylouisk, om hun kunde 

læse eller skrive sit eget Sprog? 
Hini har ikke desto niindre været 
Genstand for Tilbedelse gennem 
Aarlumdreder, fordi hun har været 
Forherligelsen af Kvinden, Kvinden, 
der staar Naturen og Slægten nær-

mere, end Manden gør, og som er 
rigere end han pas Kærlighed, Barm-
lijærlighect, uegennyttig Hengivenhed 
og indre Blik. Kvinden lærer os, 
hvor niegel vigtigere det er at være 

,Kvinde" end at blive Kunstnerinde, 

Taleriede, Lærerinde, og hun hen-
leder vor Opmærksomhed rine, at 

det er langt mere at være en „Mand" 
end at være en Adelsmand, Filosof, 

General, Præsident eller — 

Men misforstan ikke dette. Hvad 

Statiliy Hall angriber, er ikke, al 

Kvinden erhverver sig Kurskaber 
og giver sig i Lag med Studier. 

Det saakaldte svage Kan har efter 

hans Mening fortættes! lagt for Da-

gen, al del i Intelligens ikke er 
Manden underlegent. Der kan ikke 

længere være Tale om al tvinge 
Kvinderne til den samme indeluk-

kede og fornedrende Liv som før 
i Verden. De gør med Rette For-
dring pas Lighed i Opdragelsen. 

Den Tid er forlængst forbi, da 
man kunde paastam at ,de var 
kønne som Engle og dumme 

som Gæs', da Karikaturen viste en 
ting, nygift Frue, som fra Køkkenet 

kommer farende ind til sin Mand 
for at spørge ham, hvor meget to 
Gange to er; hun faer til Svar, at 

det er tre for Kvinder og 4 for Mænd, 

Og gear tilfreds sin Vej med et yn-

defuldt „Tak du kære l" Den Tid 
er ogsaa forbi, da Kvinden al Man-
den ikke fordrede andet end fader-

lig Hengivenhed, da de levede som 
Dukker, tilfredse med at være en 
Art Legetøj og med ,,Vedhendran-

ken ved Egestammen" til Ideal, 
da de, uvidende og overlladiske, 

ikke nærede nogen Interesse for 

Mandens Gerning eller Livets Kampe. 
All delte hører Erindringen til, 

og Stanley Hall glæder sig der over. 
Men hvor dybt han end sympatise-

rer med at højne Kvindernes minde-

lige Niveau, protesterer han ikke 

desto mindre mod den moderne 

Opdragelse, som synes al skiffle 

medføre, at der en skøn Dag „nok 

findes et Kvindekøn, men ikke no-

get kvindeligt Væsen'. I sin Iver 

for at slette Forskellen mellem Køn-

nene og sikre de unge Piger per-
sonlig Selvstændighed og Mulighe-
den for at kunne forsørge sig selv, 
glemmer man efterhaanden efter hans 

Opfattelse at forberede Kvinden 
paa hendes fremtidige Pligter som 
Hustru og Moder. 

Fællesskolens Fordel maa han i 
Kraft af sin Ide out Nødvendigheden 
af en særskilt Opdragelse for det 
kvindelige Køn forkaste. Selvfølge-

lig har han intet imod, al det anven-
des i de almindelige Folkeskoler, 
hvor Børnene gaar fra 4-5 til 12 

Aars Alderen; han kan ogsaa, oni 
end uden Begejahing, være ined 
til, at Systemet benyttes I de saa-
kaldte Colleges, som i de forenede 

i Reglen ikke modtager sine 
Elever før i 16 Aars Alderen. Men 

i den nielleitiliggeude Tid, den kri-
tiske Alder fra del 12. til det 15. 

Aar, da de tinge besøger high 
school, vil han tor ingen Pris vide 
af det. 	. 

Hvorledes forestiller Stanley Hall 

sig da det ejendommelige ved den 
unge Piges Opdragelse ? Jo, Iran 
fremhæver først og fremmest den 

Betydning, man har at tillægge hen- 

rier eller ødelægges af Svamp, og 

en Del ener tofut pan anden Mande. 
Men hvis Landets 3 Millioner store 
Befolkning Mol fortemete 1 ', Pund 

Frugt pr. Individ daglig I AMIS 

1.0b, !Ina vilde der narlIgrforbritges 

en. 150 Millioner Pund Frugt, 

Materielt indfares Frugt for en. 6 

Mill. Kr. narlig. Og selv one en 

Del nf denne Frugt er Appelsiner, 
Citroner osv., Sorter, der naturligvis 

dnarllgt kan erstattes, saa beløber 

I. Eks. Værdien af de importerede 

Æbler sig alene til l Mill. Kr. Men 

hint Prnduktimien al for I Mill Kr. 
Fulgt vil jo skaffe Arbejde oR. Ind-

'—e! til nuneg danske Hænder, 
Hvilken Værdi et bæredygtigt 

Frugttræ egentlig her kan jeg bedet 
belyse ved at fortælle en lille Epi-

sode, som for nogle Aar siden fandt 

Sted nede i Tyskland : 
Ved Anlæget af en Jernbane i 

Beden blev del nødvendigt at eks-

propriere en mindre Del af en Frugt-
have, hvorpaa der stod 5 ældre og 
5 yngre Frugttræer. Ejeren forlangte 
en Godtgørelse herfor al 3700 Mark, 

men Komiteen tilbød ham at betale 
2400 Mark for Træerne. Ejeren 
kunde imidlertid godtgøre gennem 

nøjagtige Optegnelser, at Træerne 
i de senere Aar havde givet en Ind-

tægt svarende til Renterne af en 

Kapital paa 3700 Mark. Komih'en 
maatte bøje sig herfor, og Godtgø-
relsen blev fastsat til 500 Mark pr. 

Stk. af de ældre Træer og 240 Mark 

pr. Stir, af de yngre Triner! 

Denne lille Historie viser jo tøv-

rigt ogsaa, hvor nyttigt det f givet 

Tilfælde kan være at føre nøjagtigt 
Regnskab med hvert enkelt Frugt-

træ. 
Frugthøsten i Aar tegner rigtigt 

godt! Al .,Ebler ventes en god 

Middelhøst! Pærerne derimod foyer 

over Middelhøst! Kirsebærrene har 
ogsaa (i Modsætning til i Fjor, hvor 

der jo ingen var) givet noget over 

Middelhøst. Det eneste, det er skralt 
med er Blommerne. Buskfrugten 
er ogsaa ualmindelig god i Aar. 

' 
Hvil. 

--o— 

Jeg har slængt for en Stund 
min Stav og mig selv 

og min tyngende Remiseli Grøften, 
— ligger og lytter til Cyklernes 

Klemt 
og Automobilernes Snerten. 

Og føler mig i en middagsfred Rus 
som Barn af deur store Sommer, 
naar jeg stirrer tilbage ad Vejen, 

jeg gik, 
og frem ad de Veje, der kommer. 

Antiej, der er ingen Rns som den: 
al stirre pas Agre i Flantmer 
af Sol, naar Skyggen dækker en selv 
fra Grøftens forvredne Stammer. 

To Stammer, forenet i Kronens Noel, 
der slynger sig Vidje ved Vidje -
som hovsko'de Ben af en Faun 

stikker frem 
fra en bukkelaadden Midje. 

Jeg kender dig, store, lystige Faun, ' 
og dil Rige, den straalende Sommer. 

::111 

 

des fysiske Udvikling. Kvindens 

Sundhed er for Slægtens Fremtid 

vigtigere end Mandens. Intet hør 
derfor spares for ved Legemsøvelser 

og paa anden Mande at fremme 

hendes Legemes sunde og kraftige 

Vækst. En Pigeskole bør være et 
Tempel, viet „Gudinden Hygieias 

Dyrkelse". ,Alt maa gøres for at 

sikre de unge Piger del rette Antal 

Timer at sove i, og der mim nøje 
vanges over deres Maaltider, idet 
man retter sig efter Appellien, der 

er en Art „legemlig Samvittighed'. 
Fri Lege skal træde I Stedet for 

den all for kunstlede og mekaniske 
Gymnastik, og Dansen, som fiske 
bare gør Legemets Bevægelser har-

moniske, men (tesen giver Sjælen en 
vis Rytme, ritag ikke forsømmes, -
„en ung Pige er ikke opdraget, hvis 

hun ikke har læet at danse". 
Det vil føre for vidl at komme 

ind pas de Studier, Stanley Hall 

anbefaler for at forberede den unge 
Pige til hendes fremtidige Stilling 
i Familien og Livet. Del kan være 
nok at sige, at han, som men kunde 

vente, overalt understreger det prak-
tiske, det huslige. Han tilraider 
varml Studiet af de levende Sprog, 

for Historiens Vedkommende peger 
han paa de store Mænds Levneds-
løb, inden for Litteraturen paa Poe-
sien og Dramaet, Den største Vægt 

lægger han imidlertid pas Barnepsy-
kologi og Predegogikens Historie, 

ligesom lian gør sig til Talsmand 
for en omhyggelig Undervisning i 
huslig økonomi. Og Compayre 
shitter sin Fremstilling af Stanley 

Halls Tanker med de Ord: 
„Han billiger ingen af de tre Ty-

per, som han ser virkeliggjorte om- 
kring sig 	Hverken den overfladi- 

ske, til eti stor Dukke opvoksende 

Kvinde, der fejer sig efter Mandens 
Nykker, men til Gengæld forlanger 

Luksus og ydre Glans, ikke heller 

deri lærde og pedantiske, hovmodige 

og selviske Kvinde, der ofrer alt 

for sin personlige Uafhængighed 
og sin intellektuelle Kultur; ikke 

heller den Kvindetype, der spæger 

sig og isolerer sig fra den virkelige 

Verden. Hans Ideal er den uden 
al Overdrivelse dannede, virksomme 

og ined Sans for Livets Realiteter 

udmalede Kvinde, der frem for alt 

eftertragter „Moderskabets Ære". 
Vil det lykkes Stanley Hall at 

overbevise sine Landsmænd om, at 
han 'rar Ret? Det er ikke godt at 

vide. Men i deri gamle Verden er 
der ikke Tvivl mil, at den emerikan-
ske Forskers Tale adskillige Steder 

vil finde en modtagelig Jordbund. 

  

 

her I og for sig har været Mangel 

paa Frugttræer, men fordi Dyrkerne 

Ikke har haft Forstand pert del, de 
gav sig af med. Der er navnlig 

et Forhold, som tit Sindighed er 

blevet ganske overset, og som vi 

nu gennem vor Forening gør alt 

for at oplyse Frugtavlerne om. Del 

er Jordbundens Indflydelse pas Træ-

ernes Bæreevne. 
Mærkeligt nok har man tidligere 

hun i yderst ringe Grad regnet 
med denne Faktor, eller vistnok 

som oftest ganske overset den. 
Man har valgt de Soller, som 

man enten selv syntes bedst om, 
eller som i Planteskolernes Katalo- 
ger var fremhævet med de fedeste 

Typer. Men om de paagreldende 
Sorter virkelig egnede sig til de 
lokale Forhold, man havde al byde 
døn, skænkede man ikke en Tanke. 

Nu er Forholdet jo delle, at de 
fleste Frugtsorter har en Periode, 
hvor Væksten er den overvejende, 
og derefter skulde saa normalt følge 

Frugtbarhedsperioden. Saalænge el 
Træ befinder sig i Volcseperioden, 

vil det dog i Reglen nogenlunde 
kunne trives i de fleste normale 

Boniteter af Kulturjord. Men gan- 
ske anderledes stiller Forholdet sig, 
navr Træet skal til at bære Frugt. 
Saa skal selv smaa Nuancer og Af-

vigelser fra de rette Villaar nol< 
gøre sig gældende. 

Jeg skat nævne et Par typiske 
Eksempler pas dette Forhold. Den 

gule Gravensten f. Eks. trives gan- 

ske storartet pas svær Lerjord og 

bærer lier rigelig og god Frugt, 

medens den sygner hen og bliver 

ufrugtbar paa Sandjord. Søde Kir-

sebær gaar ganske stille ud i Løbet 

af fag Aar, hvis man planter dem 

i Lerjord, medens lige det modsatte 

er Tilfældet med sure Kirsebær. 

Den Slags Eksempler kunde jeg 

blive ved med at nævne I 

Saa er der en anden Ting som 

Frugtavlerne ofte overser, og det 
or Ernæringsforholdet. Del gælder 
jo nemlig ikke alene orer at gøde 

sine Frugttræer, del gælder ogsaa 
out at gøde dem rigtigt. Et ganske 

ypperligt Gødestof, som vi ogsaa 

gennem vor Forening og vore Kon- 
sulenter agiterer stærkt for, er Gød- 
ningskalken. For del første bliver 
Frugterne paa de Træer, der er gø- 

det hermed, af en ganske ualminde- 

lig Saftighed, Sødme og Aroma! 
For det andet Uldgarn Kalken, risar 

den med Safterne trænger op gen- 
nem Træet, en kemisk Forbindelse 
med Bladenes Oksalsyre og Vinsyre. 

Der danner sig da smaa skarpe 
og ætsende Krystaller inde i Blad-

cellerne;  og disse er af vital Betyd- 
ning for Træet, idet de for det før- 
ste beskytter det mod Insektangreb 

(Insekterne skærer deres Munddele 

paa de skarpe Partikler), og dernæst 
gør del uimodtageligt for Svampe-
sygdomme. De syreholdige Krystaller 
ætser nemlig Svainpekimet bort. 

Der prodficeres for øjeblikket ca 
20 Mill. Pund Frugt her i Landet 
om Anret. Dog bliver næppe al 

denne Frugt anvendt. En Del read- 

      

  

Friiglavlou i flaimiark. 

  

      

 

Af Konsulent Dalskov. 
—o— 

Vi har lier I Danmark udmærkede 
Betingelser for en rig og i dobbelt 
Forstand frugtbringende Frugtavl! 
Men indtil for ganske nylig er denne 
Erliversgren rigtignok blevet slemt 

misrøgtet herhjemme. Ikke fordi 

 



GillislieResler og brier. 
Søndag 29. Juli. 

Allinge Kirke Kl. 9'/e. Skrin. Kl. 

St. Ols Kirke Kl. 2 Stiran. I Ile. 
Kl. 4 Friluftsmede iAltinge (An1 
ger), Lærer Roos taler. 

Mandag Aften 7t/e. Møde for 
U. K' 

Du fulgte mig tro ad de Veje, jeg gik, 
Du følger ad Vejen, der kommer. 

Min Sjæl er jo selv som 
en Strøm al din, 

Jeg mærker din Vilje brænde. 
Mer Lreitgael er fedt at din 

Vandrerdrift 
mod Verdens og Sommerens Ende. 

Og suser d i n Længsel sari stærk 
som en Sh'ern, 

min  Længsel fyger som Avner. -
Hvor er dog vi Mennesker svage 

og 511180 
mod Sommerens mægtige Fauner. 

Chr. SNG jortensen, 

liere urede vilde Plank, 
—o— 

Den langvarige, store Krig har 

I højeste Grad belært os om Nytten 
Og Nødvendigheden al al savne og 

spare; delte, at det danske Folk 

delvis mart undvære Kul, Brænde, 

Petroleum, Brød, Mel og Sukker, 

og de fabelagtige Priser, der mart 

betales for Mælk, Kød, Æg, Kartof-

ler etc., er blevet en daglig flydende 

Kilde af Lidelse for Tusinder af 

Husmødre, Hvad der skærper Sav-

net er ogsaa, at de alle er lige kon-

servative og nødig eller slet ikke 

afviger fra de nedarvede Vaner i 
Husførelse og Madlavning. Umaade-
lige Værdier gear aarlig tilspilde, som 

kende bringe Mennesket Nytte og 
Næring, grundet paa, at Tradition og 

Mode spiller en altfor stor Rolle, 
Hvorfor træder da ikke nogle af 

vore mange dygtige Husholdnings-

Lærerinder frem med Oplysning og 
Belæring om Anvendelsen af de en-

orme. Kvanta af Planter i vort Lands 
Flora? Værdier, som hidtil ringe-
agtes og forødes. Plaider vokser, 

modnes, visner og dør ligesaa upaa-
agtet som Strandbredens Sand og 

Smaaeten ; maaske netop fordi de 

staar fremme i ubegrænsede Masser 
og Mængde, tilgængelige for enhver, 

der vil bukke sig for at plukke og 

hjemføre dem. 

Nu, da vort dejlige Land paany 

udfolder sig under Sommerens Sof 

og byder os alle Jordens rige Afgrø-
der, finder jeg, at vi bør drage os 

disse til Nytte i videste Omfang. 

Med den Tid vi nu gennemlever, 
og den maaske endnu værre, der 

ligger for os, mart Samfundet mate 

sig paa alle Felter og ikke i tilvant 

Forblindelse stadig holde paa del 

nedarvede. Følgende Planter, der fin-
des overall i Naturen, vi] kunne sup-
pleres med mange flere Arter : 

Den lille, lavtstaaende Brænde-

nælde, U r ti ca, der hæver sig 4-10 

cm over Jorden, er aldeles fortrinlig 

som Spinal i Ked og Kørvelsuppe; 
plukkes med Stub og Stilk. Denne 

Zlante spises overalt i Sverige, af 

Rige og Fattige, gennem flere Slægt-
led. 

Vor Løvetand Tor os ca e u 

spises overalt i hele Frankrig, giver 
en herlig, velsmagende Salat og 
Gemyse. 

Den almindelige Følfod Tuss I-
to g a, ligesaa loragtet som Tidslen, 
leverer gennem sin Blomst og Stilk 

en meget velsmagende Gemyse. 

Tidslen Co rdu us findes i lige 
saa stor Overflod som Følfoden. 

Den plukkes med Rod og Stilk og 
helst ganske ung, mulige Smaatorne 
Bortskæres, 

Gaaseblom sten Tusindfryd, Bel! is 
per en ni s, saml dens Blade, er 

meget anvendelige, ogsaa som Vin-
tersalat. 

Den lille Syreplante r ra n nese 
acet ose bruges til Suppe og som 
henkogt Gemyse, navnlig i Tyskland, 
hvor Tusinder af fyldte Krukker 
tretigemmes. 

En ofte rel besværlig Ukrudtsplante 

man kalder Skvalderkaal, Æg o ;lo-
d i u ni p o do g ra ri e, hvis Blade 
og Stilke giver god Spinat — kort 

sagt, hver Maaned bar sine vilde 

Planter og Frugter lige fra Maj til 

Oktober. 
Disse faa, spredte, ululdkormie 

Oplysninger har kun ti] Hensigt 
at vække Interessen for en sand Linds-
nvtlig Sag, og skulde helst høre til, 
el Familier rundt i Landet vendte 

hjem fra Udflugten i nærmeste Opr-

egn med Net, Kurve og Haandta-
sker fulde af friske, nærende, sunde, 

velsmagende og billige Planter. 

Tørrede Grøntsager vil ogsaa om 

Vinteren være et fortrinlig( og sundt 
Næringsmiddel, idet man først tilsæt-

ter samme Vandmængde, som er 
fordampet ved Indtørringen (Plan-

terne drikker sig mætte. 30 Gram 
Tørgemyse vil efter endt [udsugning 

og Kogning give 300 Gram friske 

Grøntsager, tilstrækkelig for een 

Person. 

Tungen er en god og ubestikke-

lig Dommer, og den vil blive bildt 

tilfredsstillet ved den her nævnte 

og overordentlig megen anden Plan-

teføde, hentet frit fra Skov, Mark, 

Mose, Sø, Hegn, Grøft og Landevejs-
kant. 

Del var et smukt og rigl Felt 

for den arbejeissomme og 'initiativrige 

Husmoderforening al bringe Sagen 

frem om; „Vore næringgivende Vild-

planter og Frugter' med Belæring 
om de flersidige Fremgangsmadder, 

naturligvis i Samarbejde med en 
Bolaniker. En sandara ikke særlig 

vanskelig Opgave vil bringe Fore-
ningen stor Ære og Paaskreinelse 
og Hjemmene og hele Samfundet 

en god Støtte. 

M. P. B1 lefler t. „B. T.• 

Kilo flyr lorstaa Mider? 
Mange Forskere og Naturvenner 

har eksperimenteret og gjort Iagtta-
gelser for at bringe pas det rene, 

hvorledes de forskellige Dyrearter 

forholder sig lige overfor Billeder. 
Saaledes fortæller Alexander v. Hum-
boldt, al han en Gang ved Orinoco 

viste et Par smaa Aber en Række 
farvede Billeder af Græshopper og 
Hvepse. Straks rakte Aberne Hæn-

derne ud tor al lage fat pas del, 

som de troede var levende Insekter. 

— Foran et Kloster i LIIRS3a i Cen-

tralasien havde Munkene en Dag 

opslillet en Træhund der var saa 

godt eftergjort og malet med saa 
naturlige Farver, at en Slange kom 

og bugtede sig om dens Hals for 

at kvæle den. 
Fugle kender godt deres eget 

Billede, naar de ser i et Spejl. En 
Stær, som var saa lam, at den ple-

jede at flyve ind gennem Vinduet 
til et Værelse, som vendte mod Ha-

ven, fløj altid lige hen til Spejlet 
og begyndte at synge til sit Spejl-

billede. 
Hunde forholder sig meget forskel-

ligt. Medens Racehunde undertiden 
bliver synlig oplivede ved at se 

deres eget Billede og logrer ivrigt 

med Halen, viser Kølere en bestemt 
Uvilje mod Spejlet. 

En Dyremaler havde en Gang 

malet sin Hund, en lille Foxterrier 
i naturlig Størrelse. Næppe havde 

Hunden fattet Øje paa Billedet, før 

den gøende sprang løs prut det, 

En Jagthund, som lilfeeldigvis fik 

et Billede af en Parforcejagt al se, 

begyndte straks al løbe omkring 
og gø, og del . var tydeligt, at Bil-
ledet havde vakl dens Jagtlyst. 

Hvad ea Hustru er 
ICamsclialka betaler en Mand, 

som gitter sig, 3 Rensdyr for sin 

Komme. Kelteren maa ud med 6 
fede Okser for at faa sig en Livsled-
sagerinde. I Unganda tiltusker man 
sig en Kone for en Pakke Patroner 

og 6 Synnale og paa Sydkysten af 

Australien er det Skik og Brug at 
betale den udvalgte med hendes 
Vægt i Smør. Særlig billigt feer 
man købt sig en Ketle blandt  Tar-
linerne i Tinkastan, da deri gængse 
Pris her er en Æske Tændstikker. 
Hvor misundelige vilde ikke de gif-
lelystne unge Mænd at vilde Folke-
stammer blive, hvis de vidste, at i 
Evropa slipper. man for at betale 
noget for en Hustru — ja, at man 
olie endog faer en større Medgift, 

naar man gifter sig, 

En sund Udvikling 
bor ikke skæmmes ved Forbud, 

Skal 1,700,000 Mennesker sættes 
under Politillisyn af Hensyn til 

Drankerne? 
—o— 

I en udforlig Artikel om Forbude-
kravet skriver fhv. Folketingsmand, 
Kommandør E. Bluhme bl. a.: 

I Norge og Sverrig 'br jo 1 vid 

Udstrækning gennemført Forhuds-

love, og Statistiken meddeler, at 

hist forbruges mindre Spiritus end 
hos os, men deraf at slutte, at hine 

Folk er mere ædruelige end vi, er 
selvfølgelig Nonsens. Naar de ikke 

faer Spiritus, forbliver de ædru, for 

saa vidt som de ikke bruger Surrn-
geler ; leen bring dem her. til vore 

billige og gode Drikkevarer, de v11 

det nok vise sig, at vort Folk er 

det ædrueligste; deres Søfolk og 

Turlater undsiger ikke delle. 
Ingen vil benægte, at vort Folk 

er muret glredeligell frem I Ædnie-

lighed gennem de sidste Menneske-

aldre, siden hin Tid, da Jeppe drak 
sin daglige Rus og hele Borgerska-

bet uden Skamfølelse lod sig føre 
drukken tit Hjemmet fra Klub eller 
Gilde, Til denne Fremgang har i 

høj Grad medvirket Afholdsfolkenes 

Arbejde, og med Sympati og Agtelse 
ser alle hen til delle deres fri v i !- 

lige Virke, ikke mener jeg hermed 
særligt Redningsarbejdet mellem 

de Forfaldne, hvad jeg ikke tillæg. 
ger stor Værdi, men Arbejdet gen-

nem a lie Klasser  til Fremme af 
Maadehold. 

Men med al Agtelse altsaa for 

Afholdsfolkenes Virke har dog det 

virksotnte Middel til elEdrneligheds 

Fremme været stigende Oplysning, 
Dannelse, højere Lønninger, dermed 

mere Velvære og øget Trang til 
Hygge, Skønhed og Luksus i og 
udenfor Hjemmet. 

En sno velgørende Udvikling i 
vort Folkeliv er det syndigt at ville 

skæmme ved Magtmidler, Lovlind 

og Politi. De Ulemper, som Dran-

kere paafører Samfundet, maa og 

bør kunne henunes ved andre Mid-
ler. 

Naar Forbudsmænd og deres Fy-

siologer paastaar statistisk at kunne 

bevise, al Drik avler Forbrydelse 
og at Drankere- avler Børn forudbe-

stemte som Drankere og Forbrydere, 

da tror jeg nok, at Statistik her, 

som saa ofte, benyttes til Bevis 

for, hvad man ønsker bevist, men 
næppe kan bevise. Dog, selv om 
saa var, skal det da forbydes mig, 

endog ved Lov, at leve, som jeg 

anser sundt og behageligt. Skal 
det forbydes mig at drikke er Glas 
Øl, et Glas Vin eller en Snaps til 

Maallidet, fordi min Nabo er ett 
Drukkenbolt, som muligt I Fuldskab 
prygler sin Hustru, eller hvis Bøn! 

!iranske bliver ulykkelige — dette 
er dog Vanvid. 

Der findes her i vort lille (.and, 
naar Børn under 15 Aar fraregnes, 
vel omtrent 1,900,000 Mennesker. 
Samtlige, Afholdsforeninger tæller 

med fradrag af Bern ca. 180,000. 
Det vil sige, at vi andre ca. 1'700,000 
Indy/renere skulde underkastes Po-

lititilsyn eller Paabud al en forholds-
vis lille Kreds af Fanatikere, idet 
jo de færreste Afholdslotte er Tilluen-

gere af Forbud. 

I vore Snsfresnsieller hensidder 
gennemsnitlig ca. 2000 Fanger. 
Egentlige Drankere var jer kun de 
færreste af dem. Det kosthare Til- 
syn er germentreaaeride vistnok 
ikke til Forbedr- rug af Individerne. 
Var det dag ikke naturligere, oml; 
Staten her i Lander med vore mange 

Smaaøer pas nogle af; disse opkøbte 
samtlige Ejendomme, hvilke jo selv 
i disse Dage kan erhverves forholds-
vis billigt, og til snedunte ger over-

førte samtlige Fanger og Drankere, 

hver Kategori sin ø, gav dem her, 

hvorfra de ikke kunde undslippe, 
begrænset Frihed til at leve, ordne 

sig og arbejde for Livet ved Jordens 

Dyrkning, ved Fahriksdrift o. I., 
neer de naaede at las opført Byg-

ninger og Boliger m. m. Selvfølge-
lig manne nogen militær Magt være 

IirStede for at hindre Mord eller 

Mishandling, men løvrigt overlade 

Fangerne selv at ordne deres Sam-

fund og Arbejdsdag til Forrenlning 

og til Livets Ophold og med Ret 

til at erhverve Frihed med rimelig 

Garanti mod Tilbagefald, 

Maaske var det en Fejl has de 
Regerende 1 min Ungdom, eller 

rettere I hin Tid, de hver By var 

saa lykkelig at have sin Galgehakke, 
et man ikke da hængte alle Dran-
kere. Vi vilde efter Forbudsfolkenes 

Paastend da nu have været en sun-
dere og hæderligere Slægt. Dog 

ved jeg ikke, om der 1 vor Tid er 

flere Forbrydere i Forhold III Indvara-

nerne, rim der findes flere ebnoritit 

Nelle eller om der er liere, der mis-

handler deres Koner ni. ne Drankere 
er der ubetinget færre af, og en 

stor Trøst er del at vide, al pari 
Sessionerne sporer man en udmær-

ket Fremme hos Ungdommen ; 
den er højere, mere velskabt, bre-

dere over Brystet. bedre Gangart, 
færre kassable. Det gælder ogsaa 

den kvindelige Ungdom, — og hvad 

vi alle ved: Ungdommen er sande-
ligt mere Udviklet, mere oplyst, 

mere sundt levende end forhen -
saa at vi vist nok rør med oprejst 

Pande hede Forhudsmændene om 
at moderere sig, og da med varm 

og oprigtig Anerkendelse af Afholds-
foreningernes almindelige Virke, alle, 

alle straks ,melde os ind i den 

„Nord for Lov og Ret" nysindstiftede 
Forening for _Den personlige Fri-

heds Værn• (Hjemsted i Aalborg). 

c ffrit/1/11 ersh us 
genopførelse. 

Hr. Arkitekt Einar  Ørn s h olts 

primierede Rekonstruktion al Ham-

mershus, saaledes som Fæstningen 

sne ud i sin Glansperiode, er for 

Tiden paa Rundrejse tier paa Øen, 

for at Bornholmerne kan faa Lejlig-

hed til al se, hvorledes den gamle 
Borg har set ud, eller hvorledes 

den vil komme til al se ud, sne-

[rend Planerne om at genopføre 

„Slottet« bringes til Virkelighed. 
Her i Allinge bliver den udstillet 

part Teknisk Skole d. 17-18-20. 
August fra 6-8 og vi anbefaler 

vore Læsere at se delle lille Kunst-
værk. Som Bygningen præsenterer 
sig en miniature er det et lille 

Stykke malerisk Middelalder, fyldt 
til Randen al historiske Minder, der 
bringer os til at tænke pas de Tider, 
da Borgen efter Erik Glippings Død 

var el Tilflugtssted for de Fredløse, 
da-  Hammershus blev overgivet til 

Christian d. Anden, som her bragte 

sin Fange, 'den opsætsige Odense-
Bisp, Jens Andersen Belderrech, i 
Forvaring, og da Corfitz Ulfeldt og 
Eleonora Christine sad 'fangne her 
og foretog deres eventyrlige Flugt 
ned ad Klippeskrænterne: 

Bornholmerne har rm Lejlighed 
til at tage Spørgsmenlet op: Restav-
rering eller Genopførelse! 

Naar Jternet bliver dyrt. 
Rundt om lamel +ore Kysser lis 

Dykkere de sidste Aet varet trav 
beskeelligede med at optide og .1 
tage de gamle Slerbeskrog, nhr ee 
lige Minder om Sortnende feerhe 
Vinternettene surere Storme. • 	De 
rar de taegeklemnie, enelyldte 
terneeller og de skjulte Skær Sølet 
dens Skræk, uu er det Miner o 
natlige Torpecloatiereb. — Kulbue 
sejrer over Nataren ogeart pen Ræd, 
selens Ommede. 

Hvad Bølger og Strøm ikke Ira 

kunnet sønderdele ilg føre merl :d 
de masive, vægtige Jernmasser 
Skrog og Maskiner, som det ik 

tidligere har kunnet lønne sig at op 
tage Ira Havels Dyb, er nu under 

Jernmanglen bleven en søgt Vine 

og en rentabel Forretning at tage 
op. Her udfrir Kysten, hvor Skan- 1 
diriger lidligere bypplel Madt Sted, 

optages i denne Tid Resterne at ett 
for 27 Aar stelen smuglet Damper, 

og paa Pladsen syd for Havnen er 
man beskæftiget med et skille Jerne 
pinderne ad, Disse har holdt sig• 

godt, trods del lange Ophold 1 det. 
vaade Element, og sendes herfra  Ill 
Støberierne, for at tursmeItes. 

Mange Skibes Banner, der har be. 
slaget al Jern i Blokke, bliver f. T. 
gjort i Penge og frie:titel merl Cee 

meillblokke, saaledes har Ejeren af 
dell leende Fregat „Jylland« gjort 
en lin Forretning. 

Dit Jordemoderens Praksil 
steg. 

I el Sogn i Vendsyssel bilede de 
Mæud, der forestod Petroleumstide 
delingen, indført den „bekvemme' 
Ordning, at man kan hm Petroleum 
hos Købmændene, naar man kom. 
m'er kørende med Jordemoderen, 
og hun rekvirerer. 

— Men nu skal f Følge .Nordjul 
Dght• Jordeninderens Praksis vær 
steget i saa forbavsende Grad, å 
d'Hrr. Petroleumsmænd begynd 
al hænge med ørene. 

En Almanak•Reform. 

Den Almanak, som København 
Observatorium udgiver, vil til næs 
Aar undergaa en Reform, idet d 
i Følge „Bert. Tid.' ikke mere 
blive angivet, hvornaar Aarstider 
begynder. Før stod der, hvorna 
Foraar, Sommer, Efteraar og Vin 
begyndte; men det falder altsaa  bo 
fordi — som Professor Strømere 
siger — Vejret retter sig slet ik 
efter Kalenderen. 

Vær forsigtig med Solbad 

En 12-Aarig Dreng i Korsør d 
i Søndags al Solstik. Drengen ha 
været i Vandet og las derefter 
Timer [røgeri og tog Solbad. 

Om Aftenen blev han utilpas 
fik Hjærnekrampe. Læge Lund, 
blev tilkaldt, beordrede Dren 
indlagt paa Sygehuset, og en TI 
eller Indlæggelsen døde han. 

Danske Sprogblomster. 

Vort Sprog er ikke rigt nok. 
vader jo allerede i Ord med flere 
dig eller i all Fald meget almind 
lig dobbelt Belydning, uden at Spro 
kritikerne pastaler det, endsige s 
ger at hjælpe os ud over Varask 
lighederne. 

Hvad er I. Eks. Korset ? Sidd 
del over Kirkedøren eller om e 
Kvindes Liv? Læg (Del al f3en 
eller Fold i en Dug osv.). Lidt (1111 
eller at lide). Aflæsning (at læs 
eller al læsse). Vandrende (Fodgre 
ger eller Tagnedløb). Og nu U 
talem Betegningan af Volcalerne 
Vi nævnede foran Korset, men v 
dere: Os (Lampe eller vi). Ry 
(en eller To ak). Talte (tælle elle 
tale). Helt (en eller ganske). M 
deroe (Halte), men Moderne (er a 
die I Aar). 



RØ. 
Godtgørelse for Rug, 

leveret lit Brødkorn i Tiden Ira Irt. 
Marts til 1. Maj samt Cingtgerrelse 
for Rng anvendt til Hjemmebagning 
udbetaler Onsdag den I. August 
Eftm. Kl. 5 paa Rø Afholdshotel. 

for Sogneraarlot 

M. Lund. 

Sild. 
Ærede Forbrugere af fersk og 

saltet Sild bedes indgive Deres Be-
stillinger til 

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

det 
Skrivj 

bag Øret 
og glem ikke, at Nordborn-

holms største Lager og største 

Udvalg af Manufakturvarer 

findes i 

Magasin iiii Nords 
Allinge. 

Nyrøget Sild 
fra eget Røgeri haves i Reglen 

hver Dag. 

Nylagt Spegesild 
fra eget Salteri haves i 1/4, 1/8, 
Tønder og Stykkevis til billigste Pris. 

Bestillinger paa Læggesild mod-
tages gerne. Saltning besørges, 

I rB Larsen 
Telefon Allinge 12. 

Erindringsliste. 
—o— 

Toldkamret 8-12 Form., 2-7 Efterm. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Laane- 	Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Stempelfilial i Spareldssen 10-12, 2-4, 
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mandag og 
Torsdag borm. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Posikonloret: Sognedage 9-12 og 2-6. 

Sortdag 12-2. 
Telegrafstationen 8 Morgen til 7 Aften. 

Søndag 12-2. 
Borgmesteren træffes paa Kæmnerkont 
Branddirektøren Mandag og Fredag 

Form. 8 til 10. 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em. 
Folkebogsamlingen paa Raadhuset: 

Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8, 
Jernhariest. er  aaben for Gods 8.12, 2-7 
Hjælpekassen: Forind. Bagerm. P. Holm. 

Kasserer H. P. Kofod . Kontortid hver 
Fredag fra 5-7. 

Aldeles prima Kvaliteter 
Corve-Eddikesyre Nr. 1 

Heidelberg Lagereddike 

Sprit-Eddike Nr. 1 
sælges i 

Nordlandets Handelsblis, 
-*ae øger De en Pige, en Karl 
%lak eller en Dreng, eller  ruang- 

ler De en Svend eller Lær-
ling en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
i 1700 Hjem og læses af saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

Magasin du Nords Udsalg, Allinge. 	5, 

Ejendom til Salg. 
En god lille Landejendom i Rø 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, 	Nærniere Oplysning ved Sparekassekasserer 
H. Ipsen, Allinge. 

Et Parti 

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

Nordlandets Handelsbus. 

Strikkede uldne Klude 

ALBA 
spise - 

 

J3adedrac?s,ter 
J3acMbind 

(Badehaaber 
cRadelajefier 

13adehretter 
J3adesho 

cRadellaandklmde 
Strandkyser 

 

   

købes, og betales med 1 Kr. 50 øre kg, naar Varer tages i 
Bytte. 

Magasin du Nords Udsalg, Allinge. 

Tirsdag Aften Kl. 71 ',. Møde for K. 
F. L', M. i Menighedshjeunnet. 

Onsdag 1. August Fælleskredsmøde 
pan MenighecIshjemillet Kl. 71 ',. 

A. Dam taler. 
Evaug. link. Missionsforening. 

Allinge Søndag Kl. 	M Kofoed 

Rutsker - - 3 0 Westh. 

Ro 	 - R M Kofoed 

En J'ige eller Enke, 
der vil malke to Køer og hjælpe til 
med Husets Arbejde, kan straks el-
ler senere Ina Plads hos 
Jens Hansen, Lindeskoven, 

— Om ønskes kan el Barn med-
tages. 

En rund Guldbrosche 
bestaaende af en Blomst i Midten 
omgivet af Bogstaver, er Søndag d. 
22. Juli tabt af en Dame, boende 
paa Hammershus. 

Bedes mod en god Ductar afleve-
ret til Hotellets Portier. 

Olsker. 
Kommuneskatten 

for Iste Halvaar 1917-18 maa være 
indbetalt inden 4. August, hvorefter 
Rente vil blive tillagt. 

Fremtidig modtages Skatter kun 
paa Broddegaard. 

Sogneraadet. 

Tysk Kryslillull 
anbefales til Saltning af Kløver og 
Hø. Prisen er 3 Kr. 50 Øre pr. 
50 Kilo. 

Nordlandets 11E111018k 
Al hærplukning 

i Tøredalen er forbudt. 

L. Dam, 
Tuleborg, Ruin. 

Sild. 
- Bestillinger paa fersk Sild til 

Saltning og saltet Sild i Tønder, 
Fjerdinger og Ottinger modtages 
og ekspederes i den Rækkefølge, 
som Bestillingerne itidgaar. 

5/4, 5/8 og 5/16 nysaltet Sild er 
paa Lager og sælges lit en rimelig 
Pris pr. Kontant. 

I. B. Larsen 
Allinge Telefon 12. 

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

davand fra Lager ikke mere vil finde 
Sted. Flaske-øl og Sodavand ud-
leveres herefter kun i hele Kasser, 
mindre Partier faas Eros Købmændene 

Jacob Larsen, 
ruborg-Depot. 

Store gode kirsel2r 
køber 

briller blod, Mhp.  
En paalidelig Xarl 

søges til Iste November pan .AL-
DERSRO" pr. Allinge. 

Høj Løn gives, naar vedkommende 
vil malke. 

Alle skattefri Ølsorter 
og Sodavand  samt Bay-
erskøl faas hos 

P. C. Holm. 

Roehakker 
anbefales Ira 

Allinge Kolonial-
og Produktforretning. 

Højeste Pris 
betales for renvaskede, strikkede uldne Klude og prima ren-
vasket tor Uld, naar der byttes med Manufakturvarer_ 

Chr. Olsen, Messen,- Allinge. 
Telefon Nr. 100. 

Vi har Lager af de gode franske 

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

Allinge Krlonial- og Produktforretning. 

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

Nordlandets Handelshus. 

1C--f- Brødrene Anker 
J 	Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

9 Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljepamper rn. 

Danske uldne Klædevaren 
til Damer, Herrer og Børn. 

Telefon 100. 

Chr. Olsen, Messen, Allinge. 

Stoliestaals-Ilaslieer, Leliomme, Horork, HaandriYerr 
Vi har udmærket gode Redskaber og sælger særdeles 

billigt, saa længe det gamle Lager rækker til. 

Nordlandets Handelshus. 

Danske og engelske Strømper 
og Sokker for Damer, Herrer og Børn. Stort Udvalg, 

Telefon 100. 

Chr. Olsen, Messen, Allinge. 

kInt.skafi• 

Meral' ventes dagl,,,.; 
Ladning. - Alle længdes - ane 
Bredder. Prisen billigst i 

Nortiluhls 
Olsker, 

Al Bortkørsel af Sand og Gru: 
fra Kommunens Forsliand fra 
til Re Gramse forbydes alle 
kommende (dein, der ikke I ,, ,T 
Olsker). Overtrædelse heraf vil blive 
pantall. 

St. Ols Sognerand den 1 
P. S. V. 

K. A. Mogensen 

Plusilidsffoubsiz 
passende for 

Oliver- og Canada-Plovene 
Nr. 07 ng 98 90 sælges i 

Nortilamiels Ilandclsllusr 
Hus til Leje. 

Del Arbejdsmand .gulmannes Olsens 
Enke tilhørende I lus paa Nørregade 
i Allinge er al fan til Leje ved I len• 
vendelse til Anton Sanne. 

Slagtekreaturer 
er til Salg eller Bytte mod Kælve-
køer eller Kvier hos I. ti ri d, 

Opsynsholigen i Butsker Plantage, 

Til Nedsalilliiig 
af Sild, Fisk og Kød mart vi anbe-
fale : 

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

Nordlandets 
50 hele, 20 kvart og 25 sjettedels 

Tønder 

Bornholmsk Spegesild 
haves paa Lager og sælges billigt. 

Bestillinger paa Læggesild mod-
tages gerne. 

Mathias Jacobsen, 
Telefon Nr. 25, Allinge. 

By- og Herredsfuldmægtig 

Johannes Kofod, Hasle, 
trælles paa R aadhu se t i Allinge 
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

SZtorfalf, ,-furquiDer, 
3legjoba, £fibplituer, 
6roll utrbe Wr.1, 

31t(1). 

~Ji igeligt £aAct, 
43rifer. 

91orbInOct 
lapbet bil . 

Lucerne-Xløver 
Ca. 3000 Pd. ønskes til Købs. 
Tilbud bedes opgivet til Telefon 

Sandvig 17, 

Gammelt jern 
og 

støbegods 
købes 

Allinge Kolonial- 
& Produktforretning.;. 



Vr vugged' i dybe Drømme 
I Dafnien en stille Kverrd 
pie Maanestraaliesnes Suømme. 
-- el gyldent, ridende Væld. 

Og taagel i Maasseg,larsana 
las Skyggeøen lyst. - 
Der vugged' Spøgelse-Dansen 
til Toner, der skælved' af Lyst. 

Vi hørte dens Smelten og Døen, 
en Vellyd, der steg ng sank. -
- ak, men vi sejled paa Søen, 
og dets laa endeløs — blank! 

Chr. .Cfilh Jpr-prn,rn. 

Hvad der kan findes paa 
Norsk .Morgenbladet` fortæller 

følgende .nye og sandfærdige Vid-

nesbyrd" om Livet blandt vort Broder-

lands mange nye Nabober: 

En Flok godhjertede yngre Skibs-

rhedere fik Medlidenhed med en 

jævnaldrende, som ikke havde været 

med i Spekulationen. Vi byder dig 

en Tjans, siger de til ham. Du skal 

fan 50, 000 Kr. hvis du Inden tre 

Maaneder kan spille Solveigs Sang" 

fejlfrit. Manden var ikke musikalsk ; 

men han terpede las paa _Solveigs 

Sang" Dag og Nat og kunde den 

til Slut. Ved den afgørende Prøve 

I et af Byens eleganteste Lokaler 

gik han dog af luller Nervøsitet fra 

Koncepterne og tabte derved de 

50,000 Kr. 

VI byder dig en ny Tjans, siger 

saa Vennerne. Kan di! lage Studenter-

eksamen paa to Aar, skal du fan 

250,000 Kr. 

Nu har Manden forladt Hustru og 

Børn, ligger paa Landet med en 

Manuduktør, som betales med 500 

Kr. pr.'Mafined, og læser paa Kraft. 

Det bliver en spændende Censur for 

ham I 1919. 

En Vovehals. 
For ca. 80 Aar siden var den ungarske 

Grev Sandor en al de mest kendte og 
omtalte Personer i Wien. Han var en 
Svigersøn af Statsmanden Fyrst Metter-
nich og var kendt for at være sin Tids 
største Vovehals. Man fortælleren Mængde 
Historier om hans Paafund. Engang lod 
han sin Hest springe over en Torvekone 
med alle hendes Varer. 

Han var Politiets Skræk, og Politiet 
vovede ikke at røre den almægtige Fyrs-
tes Svigersøn. '1 den Anledning fik han 
en Gang et pudsigt Væddetnaal i Stand. 
Han passtod, at han skulde Ina Politiet 
til at arrestere sig paa en offentlig Plads, 
uden at han havde gjort sig skyldig i den 
mindste Lovovertrædelse. 

Iført enkle, men skidne Klæder, gik' han 
ind i en tarvelig Cafd. Da han skulde be-
tale Kelneren, saa lian sig urolig omkring 
og tog tilsidst en Seddel paa 1000 Gyl-
den op fra sit ene Støvleskaft. 

Kelneren fortabe øjeblikkelig dette til 
Værten, som straks meldte det til Poli-
tiet. Nogle Øjeblikke deretter kom en 
Politikonstabel, som bragte horn til Politi-

stationen. 
Han blev taget i Forhør, og man spurgte 

ham, hvor han havde faaet Pengene. 
„Det angaar ikke Dem", svarede San-

dor. „Hvorfor har De i det hele taget 
ladet mig anholde? Er det maske forbudt 
at gas med Penge i Støvleskallet?„ 

„Deres Navn?" 
„Grev Sandor, var Svaret. 
„Er De lorrykl? 
„Nej, men De er det, som lader anholde 

Folk, der intet galt har gjort. 
For mig tii min SviaerfadersStot,saa kan 
vi tale nærmere om Sagen". 

Sandor vandt Væddemaalet, samtidig 
med, ns han ogsaa fik ærgret Politiet. 

Eller eis Folkefest gaar del i Toget sars 
livligt til, at Knud ak turen ser sig nødsaget 
ril at skride ind, de der smides tomme 
Flasker ud paa Perronen. 

– Jeg num gøre d'Ilrr. opmærksom 
paa, et det er forhud! at kaste Genstande 
ud gennem Kupevinduet. 

Hvortil en af Passagererne meget for-
nærmet spørger: 

Hvoruarar er man begyndt et kalde 
en Ions ølflaske ler — en Genstand? 

Herren : Lider Frøkenen ogsaa al 
ubehagelige Drømme ? 

Damen: Jo, meget ofte, forleden 
Nat drømte jeg, at Jeg var gift med 
Dem ! 

Heine-Motiv. 

Strand4scr. 
Nyt stort Udvalg paa Lager. 

Magasin du Nords Udsalg, 
Allinge. 	 ~,J 

, rø 
T-Ilsay`\- 

til billigste Dagspriser. 

Altid friskbrændt Kaffe. 

Altid extra prima Margarine 
til billigste Dagspris. 

stort Udvalg i 

Glas og Porcelæn 
Altid 

Vær saa god snarest at opgive os Behovet til Efteraaret af 

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

Nordlandets Handelshus. 

Kjoler og Bluseliv 

Magasin du Nords Udsalg 

Nederdele i Fro 	og Vadmel. 
Damelingeri i stort Udvalg. 

i Moll og Voi le. 

Allinge .  

Et Parti 

Bord- og Gulvtæpper 
sælges ekstra billigt i 

Nordiandets Handelshus. 

Altid 

?rm Kolomilluror 

til smaa Priser. 

Altid velassorteret Isenkramlager hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Superfosfat og Kaligødning! 
Vi beder om Bestillinger til Efteraarsforbrug, idet vi 

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

Nordlandets Handelshus. 
fliamallae~~~11~1.111~1~1101~Iesar~ 

Vort Lager er rigelig formet ell 
51 pCt. Texas Bomuldsfrokager 

43 pCt. New-Orlean Boniuldsfrokager 
Sukkermelasse, 

Colditigs _kontrollerede Foderblandinger 
Langelands Kontrolfoder 

Alt i prima kontrollerede Varer og til billigste Dagspris hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Arbejdstøj. 
jahlwr, BenWeeder og Ueste, 

forarbejdet al stærke Stoffer, findes pas Lager i stort Udvalg. 

Blaat Maskintøj i prima Kvalitet. 
l'riserne ere yderst lave i 

Nordlandets Handelshus. 

Lærredsfodtoi og Sandales 
haves paa Lagar i 

C. lArsoll's Skol(ilislotiiiellliim, Alliqe. 

llorotiolms 811311- & in110i(gSOS 
	...._ 	 

------ 	Afdeling i Allinge 6-- -- 
Kuni,ort,id : 10-12 og 2-4. 

4S) Modtager Indskud paa alm. Sparekesse■,Ilksar til en Rente 
at 4 pCt. p. a , pas Folio III 2 pCt. p a. 

• 

Med Sejler J. P. Holm" ventes i Lohet af 8 -12 Dage 

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

Prisen er billigst fra Skib, 

Nordlandets Handelshus. 

Regnfrakker og Paraplyer. 
Stort Lager og Udvalg i 

Magasin du Nords Udsalg, Allinge. 

.1011"ftd111.1"~",~114/~0~1.1111/~m.~ 

Køb Klædninger og Arbejdstøj 
i Nordlandets Handelshus. 

aterasksPetwate~s",1~^~~~44ataree"dørse".••••■■ 

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

Aliine Kolonial- & Produktforretni. 

P" 	 71E3rii g-et-1:751- 
køber De bedst og billigst i 

Allinge Ur= og Guldsmedeforrretning. 
Skeer og Gafler i Sølv og Sølvplet er atter paa Lager. 

Lommeure til billige Priser i ekstragade Kvaliteter med skribl. Garanti. 
Brugte Ure tages i Bytte. 

Gravering gratis. 

1~0~01101011~0~M 

gartoffelmet, ,C..;.agontet, 
'-13t)urtm,"-)abregrutt, eagogtm, 

,e»ebfter og giofiner. 
tilt i Trinla Mptilitet aittlefole fra 

3101011id= 	??.?roltfilforrellifil 
awassinam~mr srat~e~~~11■~0~1■■•••~1161.41." 

Nortillorilliolms 
Billigste .Annoncepris. — Største Udbredelse paa Nordlandet. 

~111•1~1■1~.~"..1 

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. 

Nordlandets Handelshus. 

Telefon 93. 	
A. M. Linder 


