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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes t el Antal a/ mindst 1600 Exempl. 
og forsendes gennem Postreesend t Allinge. 
Sund'elg, Olsker, Rakker, Ro og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den storsle Udbredelse t Nordre 1 /med 
bliver last 1 ethvert Hjem og egner sig der-
for bedst 111 Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendlgerelser af enhver Art 
saasom Kob, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter. eller Aflysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adguar hver Fredag, kan bestilles lian alle 
Posikoniorer saml part Bladets Kontor og 

koster 1 Kr. halvaarlIk'. 

Sommersol. 
—0— 

Sol spreder Lys over Allinge By,—
Fugle svinge sig højt imod Sky. 
Solen s!aar Smut over Søens Vande, 
— bringer Bud til min Sjæl fra 

ukendte Strande. 

Solen sender sin varmende Kraft, 
ind i Sjæleris dybeste Indre, -
den styrker mit IIsal3, — 
den styrker mit nik 
og gør mig i Hjerte og Tanke - 

helt god 
og fremtryller Vaar i mit Sind. 

Nu Soinmersolstid er inde, -
nu Mørke og Sorg maa forsvinde, 
nu er Haabet Hvermands Eje, 
hvor Haabels Flag end kan vaje. 

All fik ved Lysets Magt 
sin stillende Daaliens Pagt, - 
alt del siraaleude lyse skal vejre 
bort alt det gamle, triste, og sejle 
— ved sin maretyldte Krab. 

Edmund Florents. 
Sanger 

rela 1918. 

„Krigens Biologi." 

Professor Nicolais Bog 
er udkommen paa Svensk. 

—0— 

En af de allerførste Dage udkom-

mer paa et svensk Forlag en af 
Ellen Key besørget Oversættelse af 

deri her til Danmark pr. Flyverna- 
' skine flygtede Professor 	Nicolai 
skrevne Bog „Krigens Biologi', 

hvis Udgivelse uden de tyske Mili-

tærmyndigheders Tilladelse jo var 
den egentlige Grund til Professorens 

Flugt. Der svenske Blad _Dagens 
Nylieter• gør kort Rede fur Bogens 

Indhold. Forfatterens Fag er SOM 
bekendt Medicin, inden lor hvilken 
Videnskab han har gjort sig kendt 
som en virkelig Banebryder paa 
Hjertesygdommene3 Garraade. Men 

han er en alsidig Begavelse og 
føler sig lige godt hjemme paa 

Litteraturens O iirsade som i de 
sociaie Piriblemer. 

Ved Udgivelsen af den nævnte 
Bog satte han paa Spil alt, hvad 

Iran gennem mange Aar ved møj-
sommelig Stræben havde tilkæmpet 

sig. 	akademiske Hæderspustet og 

Udmærkelser, en stor Stilling og I 

mangenarige Venskahsforbindelser 

— alt for at følge Samvittighedens 
Stenlille. Og hans Bog' er bleven 

til under de ugunsligsle Vilkaar 

under en streng og disciplinhaard 
niilllær Tjeneste, hvorved mange 

Kilder var lukkede for ham. 

Professor Nicolaj meddeler selv, 

at den ydre Anledning til Udgivel-

sen at hans Bog var del bekendte 
()pral*, som i Oktober Maaned 

1914 blev udsendt 111 den ktilturel-
le Verden al 93 Repræsentanter for 

tysk Videnskab og Kunst, hvilket 

Opraah han skarpt kritiserede smit 
mindst af !alt videnskabeligt og eg-
net til al nedsætte Tyskland i Ver-

dens øjne. For øvrigt adskiller 

Professor Nicolais Bog sig fra den 
lange Række andre _Krigshager" 
derved, at lian ikke beskæftiger sig 

med Spergsmaalet om Skyld eller 

Skyldfrihed 1 snævrere Forstand, 
men søger at samle Sporgsmaalet 
Krigen i dens ensartede Ytringer 
ud fra den pas en Gang naturviden-

skabeligt, filosofisk og historisk sko-
lede Forskers reel saeligeSynsprinkt. 
Forfatteren ser i Krigen et iorlæirgsl 
tilbagelagt Stadium i Menneskehe-
dens Udvikling, overvundet lige saa 
vel som Kannibalismen og Slaveriel, 

hvilket dog en Gang sikkert udsprang 

af en kulturel Udviklings Nødven-
dighed, hvor ejeetnilinelig end den-
ne Pansiand ved en flygtig Betragt-

ning maa lage sig ud. 
Ogsaa Krigen har en Garig pas 

andre Stadier al Menneskehedens 
Vandring Zarer en Tiorrigærigt lig 

Nødvendighed, Irren Forfatteren be-
strider ved Eksempler fra forskelli-

ge Videliskabsoarraader, at Menne-, 

sker iboende Stridshistinkt skulde 

være oprindeligere og derfor mere 

„helligt" end Trangen til Sammen-
hold, og han er overbevist om, al 

Stridsdriften bande bør og kan over-

vindes af Fornuften. Naar trods det-

te den nu rasende Verdenskatastro-
fe blev Ill Virkelighed, saa niaa 

dette forklares ved, at der endnu 

bestaar en Mængde middelalderlige 

indretninger og „Fornemmelser", 

som med velberaad Hu er bleven 

sejgt bevaret af interesserede Kredse. 

Det er altsag nærmest Krigen som 

,institution", Forfatteren beskæftiger 

sig med, dens Forudsætninger og 
Følger, politiske, sociale, økonomi-

ske, biologiske. Og under enhver 
Synsvinkel linder han, at Krigen 

er et daaillgt Middel, ikke mindst 
fur den sejrende Part, Hans Don 

over Chauvinismen er haard, under 

hvilken Form den end viser sig. 
At Professor Nicolaj ved denne 

Bog er kommen i Strid med nogle 

af de mest fremtrædende Tendenser 
og Personer, ikke mindst i sit eget 

Fædreland, er en klar Ting. Man 
forstnar godt, at en Mand luden 
for et krigsførende Lands Grænser, 

som vil have sagt delte og rere 

til, som uden Forbehold bekæmper 
Krigen paa enhver Tid og i delle 

Øjeblik — kan behøve at tage sin 

Tilflugt til — en Flyvemaskinel 

Stirejser i del 13. Åulimfilrothi, 
—0— 

Da der kun eksisterer forholdsvis 
fon Beretninger om Søfarten i Mid-

delalderen, kan det niaaske være 

af luterease at læse en Skildring, 
soul lormentlIg stammer Ira en fransk 

Gejstlig, der um Summeren i Anret 

1240 skulde kuretage en Rejse Ira 
Genua til Mundingen af Tiberen. 
.11atisa",livorira nedeustaaende med-
deles, niøjer, at selv om det maa 

antages, al Skildringen er betydelig 
Oir.erdreven og meget drastisk, faar 

, man dog et ganske godl Begreb  

om den Mangel paa Koinlort, som 
den Gang blev budt de Rejsende 
selv pas kortere Sørejser. I Skrivel-

sen nrevnes bl. a. følgende: 

Til Søs er Brødet ufordøjeligt 
Og haardt, Vinen udrikkelig paa 

Grund af Skibets voldsomme Be-
vægelse og Vandet fordærvet, da 
det er fuldt af Orme, saa at man 

kun kan drikke det med den slør-
ste Modbydelighed, idet man hik-

ker øjnene og bider Trenderne sam-
men. Hertil kommer de hidtil ukend-

le mægtige Skinne, som — I Stedet 

for at lask Skibet lande ved Tiberen 

— bringer del til barbariske Egne, 
hvor ens Sprog ikke ikke kendes, 
og hvor man risrlterer livsvarigt 

Fangenskab. 
Del er ikke ualmindeligt, al der 

paa Havet rejser sig en Storm, der 

betabringer laarriliøje Bølger, saa 
at Skibet det ene øjeblik flyder 
pas Toppen af disse, og i del an-

del synes at synke i Afgrunden. 
Til Farerne ved Sejladsen pas Ha-
vet hører ogsaa, at Skibet kan bi-
ve sønderslaaet paa et Rev, eller 
det han boaflyde i den høje Sø, 
og det er ret almindeligt med stænk 
nordlig Virid, at en Hvirvelsiorin 
bryder ud, hvorved Skibet lider 

liaardt, Rorgængeren dræbes, Ma-
sten knækkes, og Skibet prisgives 
for Vind og Vove for tilsidst at gaa 

under. En anden af Havels Farer 
er Angreb af Sørøvere, der tager 
Mandskab og Gods til Bytte og 
stenteer Skibet. 

Selv om uran er i Nærheden af 
Havner], hænder det hyppigt, af Ski-

bet romer paa en Klippe, saa at 

Besætningen drukner, eller at et 

pludseligt, 'rærligt Vindstød, som 

kommer fra den modsatte Side, at-
ter driver Skibet tid paa Havet, hvor 

tiet kan ligge i lange :rider, saa 

at Provianten slipper op og Besæt-

ningen lider Døden. al Tørst eller 
Hunger. 

løvrigt gives der paa Havet an-

dre uudholdelige Farer, som kun 

faa Mennesker kan midgaa, idet 

de pludselige Forandringer i Skibets 

Bevægelse bestandig foraaisager 

Opkastning, saa an man tilsidst ikke 

ved, ont num kan beholde Indvol- 
deue i sig. 	I 'et al Folk overtyldt 

Skib er denne Sygdom forfærdelig, 

da Lullen ikke er til at udholde, 
de halvdøde Personer kastes over 

butd, og man tvinges til at hanle 

de afskyeligste Ting, sum Man paa 

Landjorden aldrig vilde finde sig t. 
Selv 1. i e eirkelie, den ikke angribes 

al Søsygen, kats ikke udholde den 
frygtelige Lugt fra de Døde ug Sy-

ge, der ligger blander mellem hver• 

andre, 1111211 smiltes rul Sygdommen, 

sauledes at der næppe lindes eau 

blandt Tusinde, der er fuldstændig 
rask. 
I , Den enkelte, der er undgaaet 

Døden og nimet at komme i Land 
vil I bedste Fald umulgaaeligt hirse 

Offer tor en eller anden ulielbieile-
Ilg Sygdom, der tidligere siler se-
nere vil lægge ham t Gralen. Ad-
skillige, der har været arigiebrie af 
delt forpestede Luft, konim,1 r Land 

i saa svækket Tilstand, al de gør 
Indtryk af at være vendl tilbage fra 

Underverdenen. Da alle Metaller 
antager en anden Farve end den 

oprindelige ved Havets indflydelse, 
kan det jo ikke forundre, at den 

stærkt paavirkelige, menneskelige 

Nalur ogsaa 'mandlen. 
For al fremstille Havets utallige 

Farer i cn enkelt Sætning, vil jeg 
sige, at der kodes aldrig Sikkerhed 
pair Ilovet, men deri(' er 1 heslan. 
dig Bevægelse, aldrig roligt eller 

velvilligt, altid ondskabsfuldt, der 

lindes aldrig noget godt, men som 

Regel alt muligt ondt. - 
-r)g. 
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brlohlskiminelop 
dells llokupdse, 
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Der er i Aar endnu Tid fil at 
herrytie et vigtigt Middel til at for-
øge Kartoffelavlens Størrelse, nem-

lig en r Løbet al de nærmeste L'ger 

foretagen Sprøjtning med Bordeaux-
vædske, hvorved man forebygger 

Angrebet af den farlige Svamp, som 

kaldes KartofIelski uden. 
Naar Behandlingen med denne 

Vædske er rettidig og omhyggeligt 
udført, kan man paaregne en gen-

nemsnillig Forøgelse af Kartoffelud-
byttet med ca. 25 Tønder (2100 

kg) pr. Hektar (ca. 14 Tdr. pr. Td. 
Laud) for en enkelt Sprøjtning, og 

med ca. 35 Td. pr. Hektar (ca. 19. 
Tdr. pr. Td. Land) tor 2 Sprøjtnin-

ger. Dertil kommer, at Kartoflerne 

bliver næringstigere og sundere. 

Kartoffelmarkerne bør derfor sprøj-

tes mindst en Gang med Bordeaux-

vædske. Hvor man kan overkom-

me del, sprøjtes 2 Gange, andels 

3-4 Uger efter første Gang. 
Sprøjtningen er et forebyggende 

Middel; del kan derfor ikke nytte 

at sprøjte, naar Sygdonnnen er 
fuld Udvikling over hele Marken, 

De tidlige Kartoffelsorter (Juli, 

Rosen, Skarpe, Victor, Webbs, Æg- 

geblominer u. IL) maa sprøjtes sna-

rest. De sildigere Sorter (Up to 

date, Magnum bonuin, Richters  lm- 
pension) sprøjtes, naar Angrebel er 

ved at udvikle sig paa de tidlige 

Sorter. 
Til Sprøjtningen anvendes 700 -

$00 kg I pCi Boldeauxvædske pr. 

Helena: (c I. 400 kg pr. Td. Land), 

for udsat at uraa th Hyller en god 

Spi øjne, (:4 turdelen Vædsken 901111 

en fin Tange over Planterne. Sprøjt-

ningen roltrages i tørt Vejr. 
100 kg I pa Bordearixeredske 

fremsules saaledes: 

1) I et Trækar anbringes 1 kg 

sladr Biaasien (Kobbervitriol), der 
overhældes med et Par kg kogende 

Vand rig ursmøres, indtil Blnastenen 

er opløst. Derefter fyldes koldt Vand ' 

pas indtil Karret i alt indeholder 

90 kg Vædske. 

2) I en Spand tilberedes Kalkmælk 
af I Ing brændt Kalk (eller 11/, kg 
læsket Kalk) og 10 kg Vand. 

Socidsfer! 
—0— 

*Dagens Ekko-, meddeler et Par 
Oplysninger om de socialdemokra-
tiske Førere og oplyser, at Raad-

mand Fr. Andersens Benliste ser 

saaletles ud : 
Forvaller, antagelig 4000 Kr. 

Lotterikollektion 	1,500 Kr. 

Raadmand 	6970 Kr. 
Folkelingsmand 	4500 Kr. 

Nu skal han have Dyrtidstillæg I 
Riradinand Jessen er Overretssag-

fører, Raatlinand, Journalist, Folke-

tingsmand. Regnestykket ser saale-
des ind 

Stgiører 
	

20,000 Kr. 
Raadmand 
	

6970 Kr .  
Folketingsmand 
	

4500 ler. 

Juul- ufikst 

31,170 
Ogsaa denne Mand skal have 

Lønningslillæg og Dyrtidstillæg. 

Brændenælder som 
Fjerkræfoder. 

Som Fjerkræfoder, navnlig til 
Brug om Eirersaret og Vinteren, 

egner sig særlig Brændenældens 

/lade og Blomster (Toppen). Eller 
eller bedre ler Vejringen skreres 

de til Hakkelse, og lægges saa f. 
Eks. paa et Lob i et Par Tontiner 

tykt Lag, der vendes ined en Rive 

flere Gange daglig. 1 Løbet af Som-
meren vendes Bunken nogle Gange 

helst i Germeniiræk, og hen ad El-
teramet, hvor Hakkelsen er godt 

gennerulini, fyldes den i Kasser el-

ler Sække og opbevares pas et tørt 

Sled for ikke al mugne. 

AfIelten før Hakkelsen skal an-

vendes, tyndes den i en Beholder 

og paaliæltles kogende Vand, hvor-

efter Beholderen tildækkes Natten 

over med Sække eller Aviser eller 

nedsættes i en Høkasse, og om 

Morgenen, da Massen er gennem-
kogt, opblandes den med det øvri-

ge Blødfoder, som Nældehakkelsen 

lidt efter lidt kan udgøre i/s  af. 

Brkendemeldeblatie og ' de unge 

Skud kan i hakket, Irsk gren Til-

stand ligeledes anvendes i Hønse-

nes, Ærlingeines og Kalkunkyllin-

gernes Blødluder. 



2) li..11rmæIken heldes over I 

Blaaste 	1 riso jaøsrangen i suraa Porlio- 

tier; ide hver G,uti 	røres der om i 
Vædsken !ned en Stok, og der pra- 

ves 	Lakmus- eller Ferrolltaleirr- 
papir ('sari paa Apoteket), Naar 

Vædsken Lover del røde Lakmus-
papir biaat eller det hvide Ferrollta-

leinpapir rødt, standser man Tilsæt-
ningen al Kalkmælk. 

4) Vædsken røres derefter stærkt 

og er de færdig til Brug. Den skal 

røres igen, for hver Gang 5j:tropen 
fyldes, og den er kun anvendelig 

samme Dag. 
Til liver Hektar skal allsaa anskaf-

fes 7-8 kg Blarislen (ca. 8 Pd. pr. 

Ld.) for hver Sprøjtning. 
Karloffelskinenelen er i Anr end-

nu kun bemærket pas et enkelt 

Sled (i Viborg-Egnen paa tidlige 
Kartofler). Men da Vejrforholdene 

synes gunstige for Svampens Ud-
bredlelse, er der god Grund til sna-

rest at forberede Sprejtningsarbejdet 

ved at gøre Sprøjterne i Orden el-

ler anskaffe ny, købe Blaasten osv. 

For at vælge det rette Tidspunkt 
for Sprøjtningen af de almindelige 

Karloffelmarker, vil det være nød-

vendigt nøje at følge Angrebets Ud-
vikling hos de tidlige Kartofler. 

Enhver kan til Undersøgelse ind-
sende Kartoffelblade til underlegne-

de (Adresse : Landbohøjskolen, Kø-
benhavn V.). 

Statens plantepatologiske Forsøg, 

i Juli 1918. 

F. Kølpin-Ravn, 

Sangeren Edmund Florents 

fra København, som for Tiden gæ-
ster Bornholm, hvis Natur han pri-

ser i høje Toner, giver paa Opfor-
dring en Evangelie- og Dansk FOI-

kesangaften Søndag d. 28. ds. Kl. 
7 i T yin Missionshus og Tirsdag 
d 30 ds. Kl. 71/, i Allinge Menig-

hedshus. Hr. Florents har overall, 
hvor han har optraadt, saavel heri 

Landet som i Udlandet, vunder Pres-
sen og el begejstret Publikum. 

Ved en Koncert i Odense, skrev 
Fyns Tidende : • _Sangeren Edmund 

Florents indtager en absolut Første-
rangsplads som Fortolker al religiø-

se Sange og danske Folkesange." 

Ved Koncerterne i Tein og Allin-

ge ,vil Sangeren bl. a. synge en 

Del dejlige religiøse Sange og nog-
le al vore mest skattede Folkesange 

bl. a. .Det var en Lørdagalten", 

„Agnete og Havmanden", .1-før 

Klokkerne ringe til Ave", og .1 
Danmark er jeg født". Ogsaa vil 
en Sang som .Mylius Ericksens sid-

ste Digt" kunne paaregne interesse. 
Digter skal være fundel paa Brønds-
lunds Lig i Mylius Ericksens Dag-

bog, og deri skønne nye Sang: 
Fred paa Jord. — En D.1 af Over-
skrider vil ved Sangerens Imødekom-
menhed tilfalder Menighedshusene. 
Koncerlert fortjener fuldt Hus. 

x 

Sol-Galskab. 
—0— 

Markus fortæller i .1)g, Nylr." : 
Mesildreiurride Finken Hval-

aa er rejst pair otte laaees Sommer-
ferie. 

Mere har hun nu ikke Raad tili 

— Hellere, Fru Møller, bo faa 

Dage pas et orden 1 I ig Hotel 
og deltage I S els k a bet — end 
lade de samme Penge strække sig 
over en Maaneds Ophold paa et 
andet Klasses Pensionat! 

Frøken Hvalaa drager til Bortiliolm 

— og [lyner hid paa Hotel „Hånt- 
mershus". Pas Hotel ,Hammers-

hus" klæder man sig om til Mid-
dag — og  der er Bal hver Lørdag 

Aften. 
Fiøken Hvalaa ifører sig hver 

Eftermiddag Kl. lem den grønne 
Silkekjole og heller afdøde Tante 

Didas Guldbrosche paa sit Bryst. 

FFrøken Hvalaa er seks og tredive. 
Men i den grønne kan hun godt 

se ud lit kun at være fem og tre-
dive. 

Hendes Omgivelser anslaar hende 
til Fyrre! 

Frøkenen kaster sig med Energi 

Ind i Selskabet. Her kommer hen- 

des musikalske Evner hende til 
Hjælp, Hver Aften efter Teen fan-

taserer hun paa Flygelel i Salonen.. 
Mens Maimen slam op om Ham-

mershus Ruiner — hvilke Ruiner 

mærkværdigt nok vokser i Omfang 

tor hver Sæson, der gaar. 

Hun indbydes paa Tur med en 

virkelig Etalsraadfainilie til Hellig-
domsklipperne. Dejligt I 

Og Dagene gane . .1 

Foruden al faa Lov at [Vinge i 
,Selskabet", nærer Frk. Hvalaa et 

brændende Ønske om al blive sol-

brændt. Rigtig indianerlønn — saa-

ledes al man, naar hun vender til-
bage — kan se, al hun har ligget 
paa Landet. 

Derfor tilbringer hen timevis i 

liggende Tilstand paa Klipperne og 
lader Solen riste hendes Ansigtslund 

over en sagte Ild. For at Virknin-
gen skal være fuldkommen, indsmø-
rer hun sig Morgen og Aften med 
.Strand 

Frk. Hvalaa er lykkelig over Re-
sultatet. Ganske vist skaller hun i 
en paafalderide Grad. Men det er 

— ''„søde Fru Etalsraadiritle, saa 
interessant at skalle. Det min- 
der En om den Gang, de man var 

lille Pige og havde Skarlagensfeber ". 
Desværre syntes Frøkenens Næse 

at være villig til at lade sig brune. 

Den anskaffer sig eflerhaanden en 
mærkværdig kakaoagtig Kulør, der 
egentlig ikke „stiar" ril det øvrige 

Aasyns Valmueglød. 
Men Frøken Hvalaa er henrykt. 

Thi nied del Ansigt, niaa de enhver, 
naar hun kommer tilbage lit Køben-

havn, knurre se, at hun har ligget 

ved et Badested- 
Og det Ansigt er da ogsaa Skyld 

i, at hun med mindre Sorg ottende 
Dagen efter sin Ankoms1 forlader 

del mondæne Badested og den elsk-
værdige Etatsraadfamilie, der har 

.behandlet .hende som eir Datter". 

Men i Toget til Rønne, den By, 

hvor Damperen .Hejnidal' venter 

hende, for at føre hende tilbage til 

Østersøgade og Schylles og Horne-

mans Etuder, faar hun sit Banesaar. 

Overfor hende i Kupeen sidder 

en bornholmsk Bondekone, der læn- 
ge har betragtet hende med Undren, 

og S0111 nu pludselig bøjer sig over 

mod hende ag siger part sit skaansk-

danske og med den dybeste Medli-
denhed i Slemmen : 

— Herregud, ær del Rosen, De 
ha'ar ? 

Fra Uge til Uge 
—0— 

Hvor man morer sig_ 
e%.ruli Maarred er i Almindelighed 

i hvilken vi karl notere det 
,tøisse Frernuredbesøg ; men saa 
mange Gæster som iaar, har Hotel-
lerne ikke hall siden 1914. For al 
bidrage tit disses Underholdning 
kappes Hellenerne i at engagere de 
bedste Ketcher. .Bondestuen" har 

Ikke mindre end 5 agerende -
og byder saaleden paa er ineeet 

omfattende Pmgrain. Hotel Allinge 
lægger sig særlig efter Ha,  chancer-

ter — det er  jo  Byens  sia.sie og  

smukkeste Hotelhave —, Sidste Søn-
dag gav Koncertsanger Ilerlach sit 
Bidrag for et ret talrigt Publiknm, 

og pas Søndag bliver der Efter-

middagskoncert af et 10 Mands Or-

kester — og om Aftenen Reunion. 

Vore Folkedansere tager pas Søn-

dag pas Tourne til Klemensker. -

Antagelig vil de ogsaa der samle 
fuldt Hus og vinde mange Laurbær. 

Endvidere er der Folkefest d Da-
len ved Skovgaard i Olsker — se 

løvrigt omstaaende Annoncer. 

Naar Tordenskjold drak Skaaler, 

Tordenskjolds Navn er uløselig 

knyllel til Krisliansh syn. lian boe-

de i Pavillonen i Abraham Lehns 

gamle Gaard i Strandgade, som 
endnu slam., og hans urolige Blod 

gjorde del efter Forlydende noget 
utrygt i Nabolaget, Han lod køre 

op i Gearden to Kanoner fra Hol-
men, rig naar Iran hold' Gilde, lod 
Iran skyde Salut for hver Skasl. 

Blandt andet drak han sin høje 

Konge Frederik deri 4. under Bor-
det, saa denne blev Immer ud i 
sin Karel til stor Forbavselse tor 

de Abekalte, Tordenskjold for sin 

Fornøjelses Skyld havde installeret 
i Porten. 

Spiser man Pindsvin? 
Pindsvinesteg og Prielsvinesrgspe 

smager udmærket, skriver .flerl. 
Td.", og Kødet er hvidt som Høn-
sekød. 1 gamle Dage stegte man 

Dyrene pas lølgende Mande: De 
blev rullet i Ler og lagt i gloende 

Aske. Naar der var gaael nogen 
Tid, blev de taget ud, og Leret, 
der vor brændt til en haard Skal, 
blev slaael itu 	Piggende blev da 
hængende i Skallen. Derefter blev 
Pindsvinene spist. 

Lønnende Gaaseavl. 
Der fortælles i .Helsingør Avis" 

et Eksempel paa, hvad Gaaseavl 
kan give, naar der er lidt Held 

med. En Mand ejede Gæs og 

1 Gase. Han har faaet 69 Gæslin-

ger rugel ud og har solgt de 39 
halvstore Gæslinger lur 810 Kr. 

Talbage har han 30 Gæslinger og 

Moderdyrene. Det luer blive ben-
ved 1.'700 Kr.s Nettolordenesle, da 

Udgiften til Foder jo næsten er 
lig intet. 

En Tønde Land Tobak sort Sommerløn, 

Eli Gaardejer pas Fodbykanten 

Ilar truffet den Overenskomst nied 
sin Fodermester, at Iran i Stedet 

for Sonimerløn gratis faar overladt 
en Tønde Land Jord til Tobaksdyr k-

nivg. Fodermesteren har plantet 
2000-25000 Planter, og Sydsjæl-

lands Venstreblads Hjemmelsmand 

mener, al de vil give el godt Ud-

bytte, saa Fodermesterens Ekstrafor-
Ijeneste bliver ganske betydelig -

selv 0111 lian skal betale Skat al 

.Fuelby-Tohakken". 

Det sidste ny Reklame-Tricks i London 

En al Londons SIorlorrelninger 

søger al hække Kunderne ved at 
bekendtgøre, at hvem som helst, 
der [Marer Livet i Forretningen un-

der et evereuelt Luftangreb, er for-
sikrer for 2000 Pund Sterling. 

En appetitlig Brønd. 
To Familier, der bor til Leje I 

Søtoli ved Lemvig, havde gentagne 
Gange klaget til Husejeren, Tøm-
rermester Brun, over Brøndforhol-
dene, men stadig uden Resultat. 

Da el Bækføls, hvorfra de havde 
laget Vand, nu er fuldstændig ud-
tørrer;  og en fornyet Henvendelse 
til Ejeren intet hjalp, søgte de Po-
litiets Hiælp. — Forleden blev Brøn- 

den undersøgt, og det konstatere-

des i Følge ...lyllandsposterg, at 

O.-enladen Øl Vandel var fuldsreen-
drg  dækket af et Iykt Lag døde 
Rotter, Mus og Frøer. 

Naar Turister Immslrefl 
—0— 

Forfatter  Poul Westergaard 
Inar 	Nyir." sk revet et Ferie- 
brev fra Bornholm, i hvilket der ig, 
a. forekommer  følgende materielle 
Udgydelser : 

— — 

Den bornholmske Nal er Poesi 
af den anden Verden! Den born-

holmske Dag er — røgede Sild I 
Over det lille Fiskerleje Tejn staar 

en evig Sildealmoshere. I Tejn le-
ver og aander man tor Sild. Matt 

fødes til Sild — og dør ni Sild. 

Fra de kegleformede Skorstene -
saa festlig-hvide mod den bias Him-

mel og det bias Hav bølger Røgen, 
og udenfor hvert Røgeri hænger 

Jernskinne ved Jernskinne, dekore-

ret med sammenbundne Sild, op-

sprællede og indrnadsforladle -
parat 111 Rygning. 

Overfor en snadan Sildeoverdan-

dighed fordufter al den Ernærings-

nervøsitet, uran har bragt med sig 
fra København. 

Hvis den da ikke allerede er for. 

dulm!, da man stod inde I del Tejn-
ske Bageri og lod Øjnene frnadse 
i Hyrdernes friskbagte Kæmpe-Rug-
brød og meterlange Sigtebrød. 

For en 1918-Københavner er er 
saadarit Bageri Hans og Grethes 
Kagehus om igen I 

Bombols synes i det hele laget 
al være en Eldorado-Ø for alle ra-
tioneringsforpinte Mennesker. Gan-

ske visl følger Ernæringskortene 
ogsaa herovre i Hælene paa 

Jo, vi er med! Men de københavn-
ske Forretningers ustandselige og 
deprimerende ; _Det er udsolgt!" 

høres kun sjældent her. Tværtimod 

findes der ikke saa fas Varer, som 
i København hører den vemodige 
Fortid hl, men herovre endnu staår 

i deres blomstrende tiveidaadighed. 
Saaledes blev Køllerhuset I For-

gaars Aften fyldt med Højspænding. 

Med Aftenvinden kom svævende et 
Rygte tan, at der 'andres Havregryn 
i Allinge. Hvad er det, I siger ? 

Virkelige Havregryn ? Masser af 

Havregryn! Og ikke Tale om hver-

ken Mær ker eller Recept?? 
I den tidlige Morgenstund vandrer 

vi al Sted over Klipperne. I det 

Fjerne ligger Allinge sum ens bro-

get Kæmpepakke Havregryn. Vore 

Sandaler skæres itu paa Klipperne 
— vore Fødder kradses til Blods. 

Gang paa Gang under den møjsom-

melige Vandring spørger vi os selv: 
— Hvad i Alverden skal vi med 

Havregryn ? Er vi Spædbørn der 
skal holde Livet oppe med Grød 

og Mælkemad? Hvad nytter det at 

spergel Ikke i mange Aar har Hav- 

regryn været i vore Tanker. Men 

Hamstringen er over os! Den har 
bidt sig last i Nakken paa os ug 

sporer os hernatl — over Klipperne, 
opad stejle Hulveje, genuern Sand 

i stegende, boeuderele Sol — frem-
ad nitid Havregrynenes Paradis. 

Vi vender irloage ured Havregryn 
for et helt Liv I Vi kan lave Read-

huspladsen menu til en Cirkus-Mane-

ge 'ned ,Havreglyu soul Savsmuld. 

Vi er ved at faa Kvierne al Hav-
regrød! 

Men saadan er Livet og saadan 
er Menneskene i det mærkelige 
Aar 1918! 

Midt i en vild og ubændig Natur 
— med Skumsprøjt over graagoan - 
tre Klipper, med Trolddomsattener, 
Duft af leaprifol og Si. 11411501111e, 
der lyser i nattevaadt Græs — [cen-
trer Merineskenes B0111 pas Mad. 

Mad, Mad, Mad og atter Mad! 
Der findes ikke deri Badegæst 

rafl Bornholm, der Ikke beskæftiget 

sig med de Varer. man kan faa 
Ir e r 	men i k ke kan fremskaffe 

Københav n . Bølleamtet med Pakker 

vender man irlbilee til I idleller dit 
Pensionater. En har forsynet sig 
med Sikkerhedsmage, tilstrækkelige 
di tre Slægtleds Kjaler, en anden 
irrer opdager, at man — tænke sig! 

-- kan fan Hanrifler i ,.Brugsen" 
-- en tredie triumferer med to Kilo 

fornem engelsk Shagtobak • . . .111, 
hvad giver De mig! Den boligsti, 

engelske Tobak! 

Og op til alles Fødder, til de 
hvide Turistske og de lokale Træ-

sko, ligger Havets store, overil:mdl-

ge Spisekammer, hvor der bl. a. 
mellem Klipperne .piskes' de her-
ligste Laks — til 1.911 Pundet. 

Mad, -Med, Mad og  aller Mad ,  

I Allinge findes der Havregryn, 

der kan lam uden Recept og III 
45 Øre Pundel I Gudhjem ligger 

der Shaelohnk rag venter grus alle 

lomme B.B.B.Prher — og i Tejn— 

Tejn, mine Damer og Herrer -
kan der bras Wienerbrød, samt store 

snip Tallerkener, hl 7 Øre Stykket. 

— Og Laksen koster 1,90 Pim-

del — lige hentet op fra Klipperne 

— renset og istandgjort! 

Gnisijefieslor 	Mider, 
Søndag den 28. Juli. 

Allinge Kirke Kl. 7. 

St. Ols Kirke Kl. 10 Skrin. Kl. 91/, 

Søndag Efini. Kl. 3 Møde i Anlæ- 
get Missionær Ærø taler. 

Mandag Aben Kl. 8 K. F. U. K. 
Tirsdag Kl. 71/, Koncert paa Menig- 

Ir edslijenierer. 
Onsdag Aften Kl, 8 Samfundsmøde 

(Esajas 44). 

Kaffe 
er udsolgt for Tiden. Som Erstat-
Iling herfor 

ecvtrafin-  Conjo-The, 
fin Jfina The. 

Maksimalpris — mod Kort. 

Nordl tilels huhlsbus. 

„bejlijeq" 
slentr opstaldet til Bedækning paa 

Kittlesgaard i Olsker. 

Erstatning for 

dyre friske Citroner .1  

• 

Mejeriet „Kajbjerggaard . 
Prisen paa Mærk el . 

Ved Aflevering al Mærker 
Sødmælk 	 16 Øre pr. 1. 
Skum.- og Kærnemælk 6 -

Uden Mærker : 
Sødmælk 	 36 Øre pr. I. 
Skum. og Kærnemælk 14 Øre - 

Mærker saavelsorn Penge aula er-
lægges kontant. Kredit gives ikke. 

pir Bersærk; Surørinrerkerne 
modtages absolut ikke før i den 
Uge, Datoen lyder paa. 

De averterende 
anmodes om ar indlevere deres AU. 

noncer indery Torsdag. Sinaa Aver-
tissementer kunne dog som Regel 
[nedtages indtil Torsdag Middag. 	, 

Som udmærket 

de 

anbefaler vi 

Citronolie i Kapsler 
a 10 Øre, 

Citron-Erstatning 
FI. a 150 Ø.e. 

KAI) anvendes ril al Madiavning 
og giver ogsaa de mest daglige 
Reder, som Ølbrød, Kætnemzelks-

I suppe og Sødsuppe, en dejlig frisk 
og pikant Smag. 

Nordladets Handelsbus 



MESSEN'S ENE-UDSALG 
ALLINGE:. 

Udvalg i hvide og kulørte Bluser samt Kjoler, Pigefrakker og  
Kaaber. 

Sorte Alpaccafrakker i alle Størrelser. 
Nederdele i stort Udvalg af Frotii, Alpocca og Klæde. 

Damelinned, hvide og kulørte Forklæder. 
Korsetter, hvide og kulørte Skorter. 

MESSEN, Chr. Olsen. 
Fra I. August lukkes Forretningen Kl. 6, 
Lørdag Aften Kl. 9. 

Uld og strikkede Uldklude. 
Vi modtager atter Uld og Uldklude og betaler hojesta 

Pris i Bytte med Varer. 

Nordlandets liandelsbus. 

    

Badetøj Badetøj 
«f,w1,1k.5$kffi 

   

 

.11; 

 

    

Dame-, Herre- og Bornebadedragter samt Badehætter, 

Haandklæder og Sko anbefales til rimelige Priser. 

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

 

Billigste Priser 

 

Køkkenrekvisitter 
faas hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Chokolade og 
Cacao 

faas hos 

Produliforretllifigi  
Allinge 

Hvor tilbringer man 
en fornøjelig Aften 

i? 

I den bornholmske Bondestue 

øst-Leer 
Lebomme 

Høstriver og Hoforke 
anbefales fra 

Allinge Kolonial-
og Produktforretning. 

Cigarer, Cigaretter 
Tobak 

anbefales fra 
Rllirge Kolonial- Og Produldformlnifig 

Prima letsaltet 
• KlipfisK 

120 Øre 	kg  
Prima saltet 

bornholmsk Torsk 
75 øre 1,', kg. 

anbefaler 
c̀l. ch. 5:e2u4•! • 

Bagepulver 
Buddingpulver 
Uitronessents 
Mandelessents 
Mandler 
VaniliestEenger 
Yftllilletubletter 
Vanilieessents faas hos 

Allinge Kolonial & 
Produktforretning. 

Hasle Hofieriorrelning. 
Aljetonder og Saltekar 

saini al Slags Badketarbejde, lim es 
paa Lager. Reparationer udføres. 

C. Aakerlund, 
Telefon Hasle 105. 

Modn e 
Spise-Stikkelsbær 

og Kirsebær kobas. 

ik k els b wr købes, 
Mallelyst 

Allinge. 

Sygeplejeforeningen. 
Festlig Mede i Olsker Præstegaards-
have Søndag den 4. August Kl. 3. 
(1 Tilfælde af ugunstigt Vejr i For- 
samlingshuset). 	Præsterne C b r 
stiansen og Høyrup taler. 

Konditori forefindes. 
Alle indbydes venligst. 

Bestyrelsen 

Dr. Borch 
vacsinerer privat daglig til 10. Aug. 

Rø Brugsforening 
er paa Grund af Uddelerforeningens 
Udflugt lukket Mandag 25. Juli 
fra Kf 12. 

Extrafine Portvine 
Madelensine Sorternes Rie inmli vine Rodvine Frugtvine 

anbefales fra 

Muge 
& Prodiildforrelning 

By- og Herredsfuldmægtig 

Johannes Kofod, Hasle, 
trænes paa Ra ad tiil se t i Allinge 
hver Mandag eller Kl. 10 Form. og 
i Klemensker Kro hver Fredag  
fra 2-5 Eftm. 

Prima 

Taglak ag Taggærs 
samt Tjærekoste anbefales fra 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning. 

Vi har rigeligt Lager af 

Høsalt 
og ligeledes af 

rent groft Sildesalt, 
extra renset Køkkensalt, 

og fin hvid Bordsalt. 
Priserne er meget rimelige i 

Nordladels Handelshus 

En engelsk 8pisesille, 
mørk Egetræ, beslaaende af Buffet 
med Sideskabe, Deekketøjskab, An-
retterbord, Spisebord og 6 Stole er 
meget billigt til Salg. Meget smukt. 

Jul, Mortenseis 
Møbelsnedkeri, Allinge. 

Stadig ny Tilførsler af 

Ublandet amk. Flormel, 
Frisk dansk Flormel, 
Frisk dansk Rugsigte, 
Frisk groft Rugmel. 

Friske valsede Byggryn, 
Friske alm. Byggryn, 
— i alle Sorteringer — 

Maksimalpriser. Ved køb af Mel maa Melkort afleveres; Byggryn 
sælges uden Korr. 

Nordlandets Handelshus, 

Frugtsukker 
faas hos 

Alling,. Kolonial- 45L, 
Produktforretning, 

1(ollceri & 
paa. Hotel Allinge 

Søndag, den 28. Juli Kl. 4 

10 kids Orkester, 
Dans i Salee fra KI 10. 

Klemens Kro. 
Sondag  d. 28. Juli Kl. 7' Y 

Folkedanse og bornh.Sange. 
Derefter Bal til Kl. 12. 

Tein.  

Evangelie- og 
Dansk FOIIMII[Åriell 

ved 

Sangeren Edmund Florents 
afholdes Søndag d. 28. Juli Kl. 7 Aften 	Tel  Missionshus og  Tirsdag  deri 30. Juli I Allin ge 
Menighedshjem Kl. 71/2. Billetter a 75 Øre, reserv. 1 Kr., 
faas ved Indgangen. 

Obs. Programmel er ypperligt. Alle man møde til denne Koncert. 

Et Bornholmerur 
eller løst Værk ønskes til Købs, 

Urmager A. M. Lindberg, 
Allinge. 

Blodbedding 
er en nærende og forholdsvis billig 
Spise. Faas i 2 kg Danser hos 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

^1 Grise, 
der bliver 4 Uger den 2. August, 
er til Salg paa 

Narre Nerregaard i Re 

Den af Stenh. N. Larsen i Lø-
sebæk beboede Lejlighed kan straks eller senere faas billigst til Leje. 

Henvendelse til 

Postmester Alhede 

Trillebør 
brugt, ønskes til Købs eller Leje. 

Bladeis Kontor anviser. 

RØ. 
Rekvisitionssedler for Heste- og  

Hønsefoder udleveres paa Afholds-
hotellet Onsdag  deri 31. Ira 3 - 7. 

Kornnævnet. 

Olsker. 
Bestille Tørv kan faas ved Hen-

vendelse til Undertegnede. All, hvad 
der er bestilt, kan afhentes Træffes hjemme Mandag  29, ds. 

Hyldegaard, Olsker. 

Janus Hansen. 

Leverpostej 
Fiskeboller 
Fiskebudding 
Hakkebøf 
Kalvekarbonade 
forluren Skildpadde 
bairslie Pulser 
Gullasch 
Boller I Selleri 
Frikadeller 
Medister Med Kaul 
Labescoves 
stegte Kodkager 
Bollet Beef 

faas hos 

Allinge Kolonial-
Produktforretning 

Baluil. llaalldjærti 
Ny Sending  i Bredder 

', 7/8' B/4" 
Sort Baandjeern 

kommer i Løbet af 14 Dage. 

Nordlandets Handelshus 

Olsker. 	 Rutsker. 

Fælles buer- og Folkefest 
alholdesi Dalen ved ,Skcngaard.• 1 Olsker Søndag den 28. ds. Kl. 3. 

Landstingsmand, Statshusmand A. P. Hansen Ira Møen og  Fol-ketingsmand C. N. Hauge taler. Koncert af et Hornorkester. øl, So- davand, Kager og  varmt Vand Id Kaffe forefindes paa Festpladsen. Alle indbydes. 
Store søde Mandler, 
Prima Noddekærner, 

Kanariefrø 
Natron 

Nye store blaa Rosiner 
Store friske Citroner 

Vær sag, god at gøre Bestilling, som vi vil elispedere•bedst muligt. 
Nordaridels Handelshis 

Prima Flormel 
Ryggryn 

Semulegryn 
Maccaranni 

bias hos 

Allinge 
& Prorldllorrehirig, 

Sæbeerstatning 
anvendelig til Vask og anbefalet af 
flere af vore større Dampvaskerier. 

Fans til 1 Kr. kg hos 
m3. 

Blommer 
Rosiner 

Tørrede Æbler 

anbefales 
fra 

Rllioge Kolonial- 6 Prodokliorroloiog. 

fine avemøbler 
altid paa Lager, billigt 

Klemensker SfiglikeriOrreilliilll 
Telf. KI n 13, 	L. Pihl. 

Richter 
Kaffeerstatninger 

er meget gode, men dog  bedst til Opblanding. Vi anbefaler 
Kaffina i gul Tilsætning, 

Mocca, Cikorie, 
som alt sælges uden Kort. 

Nordlandets Handelshus 

Sode Maniller og Noddekærner 
er hjemkommet og anbefales til 
billigste Pris. 

J. B. Larsen.  

Billige Blommer. 
Et mindre Parti udsælges til 160 

pr. kg hos 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning, 

Allehaande 
Kanel 
Kardemomme 
Muskat 
Nelliker 
Peber 

fans hos 

Allinge Kolonial og Prodoldforroloiog, 

RØ. 
Ho Husmandsforening. 
Udflugt til Nyk er med Vogn 

Send a g den 28. ds. Hvem der ønsker at deltage be-
des melde sig til 

Bestyrelsen 

Overreissagl, Hojesen-Ifoefoe[i 
Set, Mortensgade 17, Benne, Telf. 22 
(udu. Fuldm. ved Bytogedkontoret Hasle). Kontorda g  i Allinge Mandag  do. i Klemens (Kitieti) Tirsdag Ell. 

Hasle. Hasle. 

folograieriill af Ejendomme, 
Stuer og  Selskaber, udføres gerne overalt. — Billeder forstørres. Billeder indrammes, Bøger indbindes. 
Charles Svendsen, 

Telefon 66. 

NB. Tapet og Tapetklister altid paa 
Lager. 

Vi anbefaler 
j-  edek iks, 
J?1L8sk i k s, 
J-Cafrebrod, 
The brød 

i forskellige Blandinger. — Melholt maa alleveres ved Køb. 
Nordlalltlels Handelshus 



ts  Jernstøberi & Maskinfabrik 
Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsanlæg, Vand. & Aljepumper ni. ni. a 

Brødrene •Anker «‘-k-S) 

fineste Snit. 
fikseste facon, 

Jjedste Stof 
Stort Lager af Alpaccafrakker, hvide Vadmelsfrakker 

og Kostumefrakker forefindes til rimelige Priser i 

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 
anbefaler 

EkStragode Lommeure med Garanti. 
Brugte Gre tages i Bytte. Alle Reparationer udløies. 

Telefon 93. 	Ae_.. 1%4E. i_airic:riperrg-- 

no%tbonn I ng i 
.Eblemenor 
Abrikos 	1 
Hindbær 

og 	-11- k.,r, 	Spande 
- 	r 	. 

.1 o rd b:er Ylnrmelatler 
NotIblee i i  2 og  3 kg  Glas. 
Tyttebær 
Kompot Ert gter i ' 	og 	kg Ds. 

Frugtl■iorter Jaas hos 
Allinge Kolonial- 

& Produktforretning. 

Damelingeri. 
Chemiser, Benklæder. Skørter, Underliv, Fricertrojer. Natkjoler. 

Gammelt Lager, syet af prima Stof. 
111 

Fikse Faconer. 

Vi tilra'ader Landmændene at forsyne sig i god Tid 
med Redskaber. 

Rixford Høforke, latije og Dorte. 
franske Støbestaals-Høstleer a jtr. 10,5o. 

Saenske Staal-Høstleer a 8 JCr. 

JQ?ornhohnske Lebomme af ren l'oppel. 
J3ornholmske c flostriaer, e(drastabrke. 

Nordlandets Handelshus. 

tr Boroholifis Spare- & laankasses 
----- ---i",, )̀  Afdeling i Allinge 6'9-- 

Kontortid: 10-12 og  2-4, is  Modtager Indskud paa Mul. Sparekassevilkaar Uf en Rente 
at 4 pCt. p. a., paa Totro til 2 pst. p a. 

ventes i den nærmeste Tid. - Bestillinger bedes sna-
rest indsendt til 

Allinge Kolonial-  og Produktforretning. 

Endnu forefindes et velassorteret Lager af Dame-, 

Herre- og Børne-Underbeklædning. Forsyn Dem i god Tid i 

Hvis Paptagene skal stryges 

ørt Udvalg 

Moresco's Dameovertøj 

sort Tagpapstjære, 
fifs 7; øre 	i smaa V.egre- cirer 65 Ore ; hele Tumler stind 

Rod Tagmaling i Dunko a 20 kz, Pris 20 Kr. 

Nordlandets Handelshus. 

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

Magasin du Nords Udsalg, Alliiigc, 

Tricotage. 

ri Lunds bekendte tias Emaljegods 
Priser hos 

►elit4.$01ihtl & Produktforretuhlg 

Godningskalk 

J. P. Sommer. 

• anbefaler vi 

Stort Udvalg 

—0— Toldkamret 8-12 Form, 2 -.5 filierni 
Kæmnerkontoret 10-11 og  2-4. 
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Laane- 	Diskontohanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og  2-4. 
Ifrariddirektoren 
Stempelfilial I Sparekassen 10-12, 2-4, 
Danipskihsexpediiioneli, :tabel] ved Ski• 

henes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Freilakr F..fterni., Mandag og 

orsdae 
Sol:In:gra:sten Firsdag og  Fredag  
Disiordstiegen 8-9 og 2-3. vie-ak...mor et: -sognearies 9 12 og 2- 7. 

Søndag 12-2. 
Tulegralsiatwileil i ,11urw,i1 hl 7 Amer) 

• Søndag 1.2-2. 
Statsairstatten tur Livsforsikring ved Chr. ()isen, Messen. kontortid 1-4 Int 
Folkehogsandingen paa Raadliuset: • Fredag  7-8, 
Jernbanesi. er tiaben for Gods 8-12, 2-7 
Fljrelpekassen: f'orind. Bagene. P. Holm, 

Kasserer 11. P. Kofod . Kontortid hver 
Fredag Ira 5--7. 

— Næh, der er sommer; ikke noget i V.  len -- siger F: ti fl.00,em  
Id Pr i Pedersen 1 .Krabenhavir' -
jeg er hale saa ga} t !foder, nu 
ska' De høre, jeg  hade hørt el 
Sted, hvor de hade Sygarn. 

Saall, hvor'? 
— Ja, det er lige majet, mi har 

de vist ikke mere, eller de sælger 
ikke — naa, men jeg  masede jo 
ind i Bolekken, forstnar De, og si-
ger altsar) se: maa jeg  be' om en 
Rulle sort Sygnet? Del var en Da-
me, der ekspederede. Surt Sygarti? 
siger hun saa. Vi sæller kun til 
vores Kunder. «lamen jeg  handlet 
iu osse her, siger jeg  saa — gan-
ske frækt -- ja, liva" ska' titan gøre? 
.leg  sender saa lit min Daller her-
hen, siger jeg  — jeg  ku' jo ikke 
si ge, al jeg  sæl rendte der, vel ? 
Naa. Sna siger hun;  hvad er Deres 
Navn ? Larsen, siger jeg  saa. Del 
var saan el Navn, der røg  mig  ud 
af Munden, jeg  ved ikke hvorfor, 
jeg  ku' jo lisse godt ha' sagt Han-
sen — tuen saan er'el, naar man 
Maar og  er rodet ind  i Løgnen . 

— Ja. 
— Hvor bor De.? siger hun saa .  

Hvor jeg  bor, siger jeg, jeg  bor 
henne r Gaden. Hvad Nuroer? si-
ger hun. Nunier 32, svarer jeg. 
San skil De se, hvor hun gloede 
paa mig. Og  imidlertid var Manden 
Immune!' hl i 13otekken. — Nuroer 
32 paa første Sal, siger jeg  saa, 
lur jeg  begyndte at blive gal i 
del, første Sal til højre! Savt sko 

De, se, Ilvuf de begge to grinte. — Grinte ? — Ved De, hvad saa Mandet) siger ? - ? ? ? 
— Det er mærkeligt, siger han, 

for der bor jeg  ossel 
— Del forstnar jeg  ikke. 
— Nie,ie& forstod det heller 

ke 	føi .bag-.;rter.-- da jeg Ironi 
ud. Ved De, liva jeg nemlig saa 
opdagede? Jeg  opdagede, a Bolok-
ken var netop i Manier 321 

— Gu—d! 
— Ka De forstaa, jeg  Fæhode, 

a jeg  ikke saa efter det, inden jeg  
gik ind i 13oleleken? 

— Jamen, sikke osse et Uheld, 
ti De netop skil sige 321 

— .la. Det var osse et Tal, der 
røg  ulig  ud af Munden. Del er 
altana, naar man ska rode sig  ind 
I Løgn. Jeg  ka godt forslaa, de 

— Ja. Fik De saa ingen Sygen]. 
— Jo, et lille Visset. De val 

egentlig  majet flinke, sæl 0111 de 
grinte. Met; flov bliv ulan jo. 

— Det er snu y:uartig. 
— Jeg  hader nu al Løgn. Men 

liva' ska' man gøre ? Mart ka' ikke 
lime Tøjet sammen, tel? 

Da Fru Hansen 
kobte Sygarn. 

Erindringsliste. 

for Efteraaret 1918. 

Vi har ,:lort 	paa Ladninger af 20 eller 37 "u 

Kaligudning og Nørresundby Gødningskalk 
ot;  venter at fan disse hjem i god Tid. Vær saa god at gøre, 
Bestilling i 

i Længder Ira 6-15 Fod og  rigtig gode  1 k, niskaarrie do. i  Længder 

fra 0-12 Fod sælges til billigste Plis og  med 1 1,Ct. Rabat pr. Kontant. 

Bestil Deres Tryksager i øllink Bogtrykkeri 

Lenlon.Squas.q ocf Orangesari 
anbefales S0111 1:1-1 særdirles læskende og  behagelig  Soltunerdrik. 

Fnes pen Halvflasker hos 

Stort nyt Udvalg er hjemkommet i fikse hvide, sorte og 

kulørte Moll og Voilebluser. 

Nederdele i alle Størrelser forefindes i fikse Faconer og 

prima Stoffer. 

Yagasin itu lods Udsalg, fillinge. 
J. P. Sommer. 

WW 

anbefales som 

Allinge 

Magasin du \ords Udsalg, Ållinge. 

Citronerstdtning 

J. P. SOMMER, 

te)V-A%Yi-g-A M~ 

ExinGoile 

Bluseliv, Nederdele, 

en glimrende Erstatning  fur rigtige Citroner, og fags pas 
hele og halve Flasker hos 

Kolonial kk-, Produktforretning 

Kunstgådning 

Nordlandets Handelshus. 

Nordlandets Handelshus. 

(‘_,'".;f)robtifIfforrefitin. 


