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„Nord-Bornholms Ugeblad' 
trekkes I et Antal al mindst 1600 Rempi. 

op forendes gl.,: nem rk,srefrsenet l 
Sandetg,Okker, Rutsker, Re og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse i Nordre Herred 

bliver læst 1 ethvert 1-1,1ern og egner sig der,  
for bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
Optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art 
jaajorn Køb, Salg, forritngsmetidelelser, 

Efter- eller Aflysninger, .4aktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgaar hver fredag kan bestilles paa alle 

Postkontorer samt paa Bladets Kontor og 

koster I Kr. halvaarltg. 

Det gule Ukrudt. 
—0— 

Hvert Aar tiar Sommeren begyn-

der, lyser de danske Vaasædsniarker 
gyldent at blomstrende Ukrudt. Mar-

ker med Vintersæd og Græsmarker 

staar derimod nied ensformige grøn-

ne Farvetoner uden guibloinstrende 
Agerkaal, Sennep og Kiddike. Hvor-
ledes kan det være, al disse fore-

kommer i el saa uumadeligt Antal 
i Vaarsædsmar kerne, skønt disses 
Plads skiller hvert Aar, og hvorfor 

er de saa sjældne i andre Marker 
og langs Veje, Grøfter, Gærder og 
Hegn, hvor ellers vor vilde Mark-

flora yppigst udfolder sig i Somme-

rens sollyse Dage? Svalet bliver et 

helt lille Kapitel nut .Agerkaal' 

og Agerbrug. Dog først maa vi 
kende de tre Pian.earter. I somme 

Egne indbetaltes de alle under Nav-

ner ,Agerkaal", medens „Kiddike" 

i andre Egne er Fællesnavnet. 
Alle tre Planlearter hører tir de 

korsbionisliedes Fuuulie. Agerkaal, 

der især findes paa sand niuldet Jord 

i liere jydske og fyeriske Egne, har 

glatte blaagrønne Stængler og Blade. 

Blomsterne er gule og Frugten en 
Skulpe, der aabiler sig ened to Klap-

per, hvorved Frøene let og hurtigt 

falder ud. Agersennep findes navn-
lig paa Øerne og adskiller sig fra 

Agerkaal ved at have stive Haar 
-baade paa Stængel og Blade. Kid-

dike har mere bleggule Blomster 

end de to loregaaende. Skulperne, 

der er perlesnorformede, aablier sig 

ikke paa langs, men i moden Til' 
tarrel deler de sig paa tværs Led 

for Led. Frøene bliver derved paa 
samme Størrelse som Korn og ren-
ses kun vanskelig fra dette. Kiddike 

er ikke slet saa almindelig som de 

to andre. klyppigst er den I magre I 

jydske Egne. I det følgende bruges  

Betegnelsen „Agerkaal" sortt Fælles- ! 
navn, hvilket ikke volder Fortræd, 
fordi Udvikling, Livskaar og Livs-

krav er næster: ens for alle tre Plan-
tearter. 

Hvis det ferudsæltes, at der i al 
Slags dyrker Jord lindes omtrent 

lige meget Frø al Agerkaal, maa 

der aabeirbdrt være Spiriligsbetingel-
refire, der bliver algøieude for, om 

Agerkaalen kommer op eller ikke. 
Ved Forsøg kan det ligefrem paa-
vises, at Agerkaalen ikke spirer,  

medmindre Freet ligger i det aller-

øverste Jordlag. Desuden skal Jor-

den være fint smuldret og passende 
fugtig. Ellers bliver næsten alt Frøet 
liggende i Dvale og venter paa be-

die Livskaar. Disse Krav opfyldes 
saa godt som ikke pas anden Jord 

end Kulturjorden, og følgelig bliver 
det paa den, al Agerkaalen naar 

sin største Frodighed og mægtigste 
Fylde. Uden Kulturjord vilde Ager-
kaal, Agersennep og Kiddike Ira at 

være nogle al vore mest almindelige 
vildtvoksende Planter synke ned til 

al være blandt de sjældneste. 
Al Agerkaalens Spiringsbelingel-

gelser er gode i Vaarsædsularkeitie, 

giver Planternes overvældende An- 

mark, men naar Dæksæden afhøstes, 

sker der da ikke ringen ny Jordbe-
handling. Jorden har i Snnunerens 
Løb sat sig noget, og Regnbyger 

har klasket det øverste Lag sammen 
til en ret haard Skorpe. Paa denne 
falder de modne Agerkardsfra, rig 

selv om Jorden skønnes ringet ni 
Froslen i Vinterens Løb, og Græs-
dækket i Foraarstiden holder Fug-

tighed omkring Frøet, vedbliver Jor-
den alligevel at være tor fast til, 
al Frøel kan spire, eller al Kimplan-
ler kan fra Roden ned. Hvis der-
imod en Muldvarp kommer Ind I 
Græsmarken og bearbejder Jorden, 
vil Muldvarpeskuddene Le hyppigt blive 

bevoksede med Agerkaal, hvilket 
viser, at det bare var Jordbearbejd-
iling, der manglede, for ni Spirings-
betingelserne skulde blive gode. 

Del er alisan kun i Vaarsæd, at 
Agerkaal bifil-  Held til al modnes 
og kaste nyt Frø. Hver enkelt Plan-
te giver under gunstige Forhold 

flere Hundrede Frø. Frøspildet 
en enkelt Afgrøde forsyner let Jor-
den med Ukrudt nok for de følgende 
lyve Aar, hvis da Frøet kan bevare 

Spireevnen saa længe. Erfaringen 
har vist, at Spireevnen holder sig 
i mange Aar. Dens yderste Grænse 
kendes ikke saa nøje, men alene 

det, at Frøet bevarer Spireevnen i 
en Aarrække, har unmadelig Værdi 
for Artens Bestaaen. Ide Aar, hvor 
Marken bærer Vintersæd, Roer eller 

Græs, har Agerkaalen en Trængsels-
tid, men i laden ligger der store 

Formad rit Frø, af hvilke altid en 
Del ved Jordbeharrelli ge til Vaar-

sæd bringes i Spireleje, vokser op 

og vinder del tabte Terræn tilbage. 

Paa Steder, hvor der aflæsses Fyld, 

film man el tydeligt Indtryk af, hvil-
ke utallige Mængder Frø, Jorden 

skjuler. I del første Aar slam Ager-
kaal, Sennep eller Kiddike saa tæt, 

som om de var saaede paa Losse-

pladsen. Seriere forsvinder de hur-

tigt, og andre Planter erobrer den 

ledige Plads. 

Naar Hede lægges under Plov, 

mangler Agerkaalen, thi Heden som 
saadati gav den ikke Betingelser 
for al trænge ind, Faa Aar efter 
Opdyrkningen plejer der at være 

mere end rigeligt at den. Indvand-
ringen sker under Udbringningen 

al Staldgødning, i hvilken der lin-

der en Mængde Frø. I Hedejordens 

Vaarsædsmarker slaar Agerkaalen da 

lal pas disse Marker øjensynligt 811, og ener Høst gaar Reserven 

Bevis for. Rug Hvede saas inridler- 
	Kvarter I Pløjelaget og bliver liggen- 

lid I lige saa velbehandlet Jord. Føl-  de der, indtil Vaarszeden kommer 

gelig burde Agerkaalen oksen myl-  igen. Hvad gør det, al en hel Del 
dre op i disse Marker. Det gør den Frø lokkes til Spiring sammen med 
ogsaa, men der er den Forskel, at Afgrøder, i hvilke de ødelægges at 

Rug og Hvede sans om Efteraaret, Frost eller Lugning. Der bliver al- 

hvorfor Agerkaalen man overvintre, 
	ligevel altid nok tilbage til at hæv- 

før den kan naa til at sætte Frugt, 
	de Artens Bestaaen og til at udbre- 

Overvintringen mislykkes saa godt de dens Herredømme. 

som altid. Frosten ødelægger Plan- 
	Hvorvidt Agerkaal i tidligere Aar- 

terne, og derfor er Vintersædsmar-  hundreder har han samme Herre-

kerne rene for Agerkaal om Foran- dømme paa Markerne som nu, kan 
ret. Græsfrø saas i Regelen i Blan- ikke siges med Sikkerhed, men det 
ding roed Byg eller Havre. I en er sandsynligt, al dens Troppesiyr-

saadan Udlægsmark har Agerkaalen ke voksede, elterhaanden 50111 JIM.- 

sain me gode Spiringsbetingelser som den blev bedre og bedre behandler 
i en almindelig Havre- eller Byg- j Man ved rierillig, at Jorden tidligere 

var stærkt bunder al Kvikeiressele 
lange Udløbere, arm stærkt, at man 

end ikke saaetle Græs, men fik nok 
i riet, der kom op af sig selv (Kvik). 

Disse Krav har sikkert ikke været 

de bedste for Agerkaalen. Dertil 
kommer, al Jorden lidIrgere blev 
grumme slet behandlet. Plovene 

kande ikke vendt „lorden, men kun 
rode i den, og de kunde ikke be-
arbejde den I Dybden. Efreiharm-
den som Plove og I larver blev be-
dre, blev ikke alene Spirnigshetin-

gelserrie hu Agerkaal bedre, men 
Pløjelaget blev ogsaa stedse dybere, 
hvilket set Ira Agerkaalens Stand-
punkt betyder, al Magasinerne for 

Reserven blev udvidede, saa al der 
kunde opbevares lang" større Mæng-

der Frø i Hvile end før. Samstem-
mende hermed taler Er!aringerne • 
fra de sidste 30-40 Aar ikke for, 

at Agerkaalen er laget al. Snarere 
er den taget noget tili Mængde, 
fortiden at dens Arealudbredelse er 

blevet udvidet ved, at nyt Land 
droges ind under Kultur. 

Vaarsæd har som flere andre Græs-
arter en temmelig god Busknings- 
evne. I den første Del af Vækstpe-

rioden holder Kornet sig lavt, me-
dens det herdmod Skridningstid og. 
lidt efter denne strækker sig vældigt: 

Naar Agerkaalen derfor skal tage 

Kampen for Tilværelsen op iblandt 
Kornet, maa den kunne holde Kor-
net nede I Begyndelsen al Vækst-
tider' og kunne række sig i Blom-
stringstiden tor ikke selv at blive 

skygget ihjel eller vegetere paa Li-

vets Skyggeside. Sin første Chance 

har Agerkaaiert i Frøets Spirehastig-

hed, idel Frøet spirer før Kornet 
og derved skaffer Kimplanterne et 

Furspring. Dernæst kommer Løv-
bladenes Stilling til at spille en 
Rolle. Løvbladene sidder ganske 
lavt og strækkes næsten vandret ud. 

Tilmed har Bladene en betydelig 
Bredde og kan derfor give kraftig 

Skygge paa Jorden under sig. Da 
nu Kampen for Tilværelsen for en 

stor Del former sig som en Kamp 
om Lysel, indses det let, at Kornet 

har svært ved at klare sig klods 

ind paa Agerkaalen. De skyggede 
'<omplanter busker sig ikke normalt, 

og de bliver spinkle i Blade og Straa, 

saa at Agerkaalen holder Luften 

lysaaben over sig. Agerkaalen be-
gynder sin Blomstring, inden Kor-

net rigtig rækker sig. Agerkaalens 

Blomsterstand er i Begyndelsen en 
Halvskærm, hvorved Blomsterne 
bringes i en gunstig Stilling for 
Lyset og virker som en kraftig Re-

klame i insekiverdenert. Men Ager- 

kaalen 	ikke færdig med 13initi- 
stlingen nitten Kornets Spirlingstid. 
Der begynder deltor et Kaplub mel-

lem disse Planter, thi oven vokses 
Ager kanter' betydeligt, bemales dens 
Blomstring og Frugtsætning i høj 

Grad. For at holde de unge Blom-
ster frem i Lyset og let tilgængelige 
for Insekter nar Blomsterstauden 
strække sig vældigt. Halvskærmen 

forlades og i Stedet udvikler Blom-
sterstanden sig til en lang opret 
Klase, hvis yngste Blomster stadig 

Der sidder en ukendt og jernhaard Gud 
fjernt fra Alverdens Spektakel. 
Eller passer det mon, at Guderne døde, 
al Himmelens Sale staar tomme og øde, 
at gjort er det sidste Mirakel, 
og vort sidste Haab slettet ud ? 
De nævner dig, Gud, 'ned de Iræresie Navne — 
og Svaret er Valpladsens Nærtog al Ravne. 

Der sidder en ukendt og jernhaard Gud 
en fjern og afsides Himmel. 

Han sidder urørlig i Bønner fra Taaber 
og trækker pas Skuldren under Skyernes Kaaher. 
Han glemmer Støjen fra Men'skeries Vrimmel, 
han glemmer sft store Kærligheds-Bud. 
lian føler sig aller som -Jødernes Jahve - 
hvert Offersted er nu de Faldnes Grave. 

Nu ligger der Millioner af Mænd, 
som vilde Dyr nedgravet i Huler. 
Saa slagles en gros med Gift og Kartoner, 
luens bag ved Fronten i Salmeloner, 
man lovsynger Guden, som Himlen skjuler, 
og Røgelsen slaar mider Hvælvingen lien -
En Bombe! Domkirkens HellIgheds,brærider -
tit Forargelse stor for Kulturens Venner. 

Man kæmped den Gang under Sllkeflag 
og troed helt last paa forrykte l&er. 
Man bar paa Hjelme sin Dames Handske 
og haaned sin Fjende ined Spøg paa det Franske 
og Faldt som en Fuldmdl og ret Kavaller 
for noget, der kaldtes en hellig Sag. 
Og Vennen fulgte den Dødes Baare, 
bortkyssed' vel ogsaa hans Dames Taare. 

Der sidder en ukendt og jernhaard Gud 
i en fjern og afsides Himmel, 
Han sidder urørlig i Bølger af Bønner 
som op fra en lidende Men'skehed strømmer. 
Den slaar i Stime, den hyler i Vrimmel. 
Er glemt da dit store Kærligheds Bud? 
Og rygende Byer som vældige Kærter 
hannl& over angstfulde knuste Hjerter, 

Der brøler en Flom af skurnhvidt Had 
fra Land lil Land i tordnende Floder, 
Og Guden smiler med solgInde øjne -
Hvad før var Sandhed er sorteste Løgne 
Oh, Jord, du mit kæreste Barn blandt Kloder 
i et skønt og foryngende, blodigt Bad 
bereder du dig til Helvedes øde — 
Og Mørserne jubler over de Døde. 

Der stod en Gang ovn Krigen en Pragt 
Hæren gik frem under vajende Faner. 
Forrest red Kongen i guldgylden1 Panser, 
Sol glintiet fra Spidser af tusind Lanser. 
Selv Hoffets Dandys og frække Galaner 
sig visle i Kampen uforsagt. 
Nu følger Kongerne Hæren — paa Kortet. 
Paa Mandsmod det aldrig Fyrster har skortet. 

En ukendt Gud. 
Af Harald Raage. 

r. 



De sorte Sko. 
—0— 

Else løb skam fra Fabriken 
med sin Løn hen til Bunken, 
og hun baade græd og lo, 
da hun tog den røde Æske 
med en Flaske Pudsevædske 
og de sortlakerte Sko. 
— — — — 

Ny Sild, 
mindre Kvantum, 
Dagspris bos 

er  oppe i Lyrel, medens Fruetmod-

Tringeir foregaai længere nede i Hab - 

skyg:Ken. Til Slut overvokses Ager-

kaaten alligevel al Km per, men More. 

sinin gen er da minien% futte, riv, 

Agerkaelen har haft sin Styrke i at 
kunne begynde teist og i at kunne 

lorts:ene den I lang Tid under Op-

løbet. 
Af Agerkaalens Udvikling i Mar• 

ken fremgear, at den maa gøre Korn-
avlen Skade. Man har miren meget 

betydelige Skader og selvfølgelig 
ogsaa søgt efter Midler til at und-
gru dem. Ordningen nf Sædskiltet 

og Markens Behandling I del hele 

tagel kan mindske Agerkaalens 

Mængde en Del, men disse Midler 

har ikke i Almindelighed formaset 
at holde Agerkaalen nede. Derimod 

er der ~set fortrinlige Resultater 

med Ukrudtsharvning og Vedel-
sprøjtning. Ukrudtsharvningen sker 

med ganske lette Harver dels inden 
og lige eller, at Sæden er kommet 

op. Nyspiret Agerknal har meget 

skøre Stængler, og disse ødelægges, 
uden at Sæden lider synderligt. 

Sprøjtning udføres bedst, naar Ager-

kaalen har el Par Blade foruden 
Kimbladene. Smaa Sprøjter bæres 

pen Ryggen, de store køres paa en 

Kærre. Sprøjtevædsken er en Op-
løsning af jernvitriol (svovlsur Jern-
forille) i Vand. Den drives ud ved 

Hjælp af Luft, som indpumpes og 
sammenpresses i Beholderen, og for-
deles skil/fint over elle Planterne. 

Kornel skades ikke, men Agerkna-

len svides fuldstændig sort af Væd-

sken og ender sin Saga samme Dag. 

Naturligvis ligger Reserverne uskadte 
i Jorden, men deres Tid kommer 

i de følgende Aar. 

Saa er da Agerkaalens, Agersen-

nepens og Kiddikens Stilling snerlen, 
at disse Planter efterhaanden har 
tillaget sig stedse større Magt paa 

Kullurjorden, men samtidig er Uvil-

jen mod dem groet op og har frem-
kaldt Midler, der kan lægge de tre 
Plantearter øde, dersom Midlerne 

konsekvent benyttes. Som Digteren 
Carl Ewald lader Lyngen sige i 

Eventyret: „Mod Mennesket kan 

ingen staa sig' — skønt endnu ly-
ser Vaarsredsmarkerne hvert Aar gyl-

dent i Skærsommersols Glans. 

der danses paa Estraden! 
— Der er Pigebørn fra Gaden, 
der er Urlekræmmersvenden, 
som kan slaa koket med Enden, 
— han bær' stolle Adelsminer, 
og han dufter — af Rosiner. 
— — Der er ogsaa En, vi kender, 
— er det Else — ja, min Tro : 
lille Else træder Dansen 

'i de sortlakerte Sko. 
Hun vil danse, danse, danse, 
danse Boston, Vrik og Tango 
og de friske Kinder gløder 
at Forelskelse — og Banko. 

Elses Fa'r, han skælder, smælder 
over delte Rend om Natten ; 
men naar Sommerdagen hælder, 
saa har Else ingen Ro, 
og hun tager varsomt Æsken 
'ned de sortlakerte Sko ! 
Og kun en Ting kan hun sanse, 
hun maa ud og danse, danse  
— til hun kam for sent i Pladsen, 
blev sagt op og fik paa Kassen 
af sin Fa'r, som selv kun drak 
med Alverdens lyssky Pak. 

Under Strøgets gule Lygter 
araer en lille Synderinde, 
kan du kende hendes øjne ? 
— Det er hende, del er hende 
med det skønne. glade Ansigt, 
som Ira Dansen mod dig lo. 
Det er Else, — lille Else 
med de sorilakerte Sko. 
Aah, hun skælver, narv de tager 
tiende frit og frækt om Armen, 

og nen' evemæn.I merl Ferillatig 
stryger Næven river lemmen, 
naar de blege Fir'is Dierige, 
5001 ger Sold for andres Penge, 
byder op til Natlens Glæder, 
biiver Hjæilel tungt og græder. 

Hør, hvad Gydens Folk fortæller 
om en Fir'r, der skælder, smælder, 
naar hult ikke har Moneter 
hjem fra Nattens lyssky Færd 
— lille Else er en Datter, 
som er mange Penge værd. 
Trælsomt slide vil limt ikke, 
inten paa Knejpen vil han drikke : 
Skeel I Stuen — han fresiaer det! 
Han kan leve af sin Yngel, 
korn eg kvæl en klar Karaffel 
med en ond, forhærdet Slyngel. 
Der er nok til Kniv og Galte], 
der er nok til begge to, 
— hun er trist og træt III Døden, 
men har lært al bjærge Føden. 
— Synderinden — lille Else 
i de sortlakerte Sko. 

Under Elses lille Hjerte 
er det lyst begyndt at gro, 
hendes Sind er sygt af Smerte, 
hendes Sjæl har ingen Ro, 
hun er altfor dybt bedrevet, 
og hun stirrer ned f Sløvet 
ene de sortlakerte Sko. 
For en Mand med kælne Fagter, 
som hun hader og foragter 
og har solgt sig til, er Fader 
ril et tungt belastet Barn, 
skabt I Synd og Last og Skarn. 

Hvem mon k a ri, og hvem vil frelse 
Synderinden : lille Else. 

Hun er ene, ganske ene 
denne Dag, da dette hænder, 
der som Ild i Elses Hjerne 
og i Elses Hjerte brænder. 
Disse Smerter — ganske fjerne - 
over Hofter, Liv og Lænder, 
bliver stærkere og stiger 
til en sindssyg, angstfuld Pine, 
hendes svage Kræfter viger, 
og hun presser sine Hænder 
mod del spændte Liv og skriger. 

I en red og falmet Æske, 
plettet ti] af Pudsevædske 
i en Bølle, skjult af Skarn 
har de fundet Elses Barn, 
og pas Husets skumle Trapper 
stikker Fruen og Madammen 
deres spidse Næser sammen 
for al sladre, for ar rode 
i de andres Skarn og Skidt 
— jo, de ved skam altfor meget, 
de forstaar kun alvor lidt. 
Synderinden, lille Else, 
trækkes frem af Trappesnakken, 
Politiet tager Tøsen 
med en jernhaard .Klo i Nakken. 
alle Husets Unger byled', 
deres milde Mødre lo : 
,Se, der gaar hun, Skidtprinsessen, 
i de sortlakerte Sko," 

Loven er saa strengt retfærdig, 
den kan dømme og fordømme, 
urten den kender kun vor Gerning 
— kender Ikke vore Drømme. 
Hør, de spørger lille Else 
— Synderrndee foran Skranken -
soul er syg al Nailevaagen 
og el angstfuldt Hjertes Banken. 

Men hun nægter, nægter, nægter, 
hun vil ikke lukkes inde 
i en skummel, nøgen Celle, 
som en mærkel Synderinde, 
Hør, de truer, hør, de beder, 
og hun nægter blot i 

Men saa blev den røde Æske 
frem for lille Else henret, 
og hun vakler, svinder, falder 
som el Dyr, der segner smilet, 
hendes spæde Lemmer ryster, 
og hun folder sine Hænder, 
og hun sænker ydmyge Blikket, 
bøjer Nakken og bekender. 
Fra de skønne blanke øjne, 
som en Gang saa lystigt lo, 
falder store, tunge Teater 
paa de sortlakerte Sko. 

— — — — 
Her skal Eventylet slutte 
om el Barn fra Gydens Skygge, 
som al Drømmene om Lykke 
blev ført vild og led Forlis 
og betalte selve Livet 
som de glade Nætters Pris. 
Vi kan drømme om at vandre 
over Lykkens gyldne Bio 
men de skarpe Stene skærer 
gennem sortlakerte Sko.' 

Aage Hermann. 

Tobak paa Kirkegaarden. 

I en kritisk Tid gælder det om 
ål være lysvnagen og udnytte en- 

hver Che,  e .'. - 	alle er lige 
Ihærdige og opfindsomme. men al 
der er enkelte, der er Situationen 
voksen, vil nedenstaaeede illitsbele. 

Tobak er som bekendt ell dyr og 

vanskelig Vare at faa fat i. Derfor 
er der mange, der har plantet den 
i Haver og paa Marker. I Slruer 
pranger den i Følge -Rillek• A. 
Av.' ogsaa paa Kirkegaarden. De 

ikke vedligeholdte Grave sløjfes og 
beplantes med Tobak. Et Medlem 

at Foreningen „Bort med Tobaken", 

der forleden var paa Kirkegaarden, 
!teede nær fanel et Tilfælde, da lian 

vilde se ell Slreetnings Gravsted og 
fandt det som en Tobaksplantage. 

Et Glas koldt Vand bragte ham 

heldigvis I Ligevægt igen, men del 
var Ikke smukke Ord, der lød, da 

han forlod Kirkegaarden. 

De skæve Hæle. 

Professor Carl Lorenlzen skriver 
I .Bert. Tid.• .  

De skæve Hæle er en Sygdom, 

sum Skomageren til en vis Grad 

kan kurere, eller han kan i det mind-
ste modarbejde den, naar lian fanr 

Lov til at sætte Flikker paa, lige 

saa snart Hælen begynder al vise 

sig skævt slidt. Men Doktoren ku-

rerer den bedre end Skomageren ; 
han regner ud, hvor i Benet eller 

Foden, det er, Skævheden sidder, 
og saa lader han lægge en skrin 
Stud ind I Skoen eller ordinerer el 

Bind om Anklen til at stive den 
nf med under Gangen. 

Mødrene skal have Mie for de 

skæve Hæle, lige fra Børnene fair 

Hæle pas. Og de unge Piger skal 
selv se deres kære, elegante Fodhuj 

nøje efter. De er ganske visl af 
Naturen noget kalveknæede ligesom 
Venus fra Milo; men Verrus fik ikke 

denne lille Fejl fra sine , Støvler, 
og lunede hun gaaet med Støvler, 
skulde man kende hende meget 

daarligt, one hun havde gaaet med 
dem skæve og marinske ranet sig 

lavet .hjulbeiret. 

Hunde til Hestepriser, 

„Vendsyssel Tidende- fortæller; 

Den begyndende Jagt har med-
ført en ganske ny Spekulation, nem-
lig i Jagthunde, En Mand paa Hjør-

ringegnen blev saaledes for nogle 
Dage siden for en Gordon-Setter 
budt ikke mindre end — 1500 Kr., 

men vilde dog ikke sælge til sen 

I a v en Pris. Hunden, der er ca. 
31/, Aar gammel, kostede for et 
Anr siden 600 Kr. 

Man maa ikke købe Korn 
af Akssamlere. 

I Anledning af, at der I Bladene 

har været indrykket Annoncer, som 

tilbyder Køb al Korn fra Alcssamle-

re, har Roskilde Politi spurgt Ernm-

ringsraadet, om devue Handel er 

lovlig. Randet har i Følge ,Roskil-

de Dagblad" svaret, at „det omtalte 

Køb af opsamlede Aks til høj Pris 

ikke er tilladl, idet Handel Træd 

Korn overhovedet ikke er tilladt, 

før det har været tilbudt Eruserings-

randet, og dette har erklæret ikke 

at ville købe det". 

En sød Kavaller, 
Da den unge Københavner Gros-

serer Blegler holdt Indvielsesfest prut 

Bangsbo, meddeltes knialrleristIske 
Smaatrælt fra denne Gullaschfest. 
Nu tilføjer de lokale Blade følgende 

Ille Historie 
I Frederikshavn vilde• Hr. Biegter 

forleden Dag købe en Grammofon. 
Hos en af brairumenturagerne valgte 

han en til 375 Kr. Da han skulde 
betale, lagde han en Femhundrede-

kroneseddel paa Disken. Den Nand-
'ende kunde ikke give tilbage, men 
tilbød al veksle Sedlen I Nærheden, 

— Næh, det behøves ikke, sagde 
Køberen og gik hen til Døren. hvor 
han knuste Ruden. 

— Saa passer Pengene, raable  

han Ill den lorskuekkede Handlen-
de, lie'r t.,g Sedlen ril sig rig sen,l'r 
1111d elle! ell Olaf 

Han blev overrasket. 

_Haslev Avis' her Armeret for 
følgende 

Som Eksempel paa de vanvittige 
Hestepriser kan nævnes, at en Han-
delsmand for nogle Dage tilhage 

kom ind hos en Mand og bod ham 

4000 Kr. for el Par Heste. Manden 
slog til. Men hvem skildrer hans 

Forbavselse, da Hestehandleren lalle 
8000 Kr. op paa Bordet. Manden 

troede, han skulde have 4000 -for 

dem begge — men Handelsmanden 

havde ment pr. Slk. 

Middel mod Frugttyve. 
I „Skive Folkehlad• læser vi føl-

gende Indlæg Ira en Gartner Boas: 
Et udmærket Middel mod Frugtlyve, 
der i Aar lader lil al være lemme-
ne ondarlede, er al give dem et 
Skud groft Salt, helst salt vidt mu-
ligt i den kødrige Del af Kroppen. 

Midlet er aldeles probat og hem-
melig uskadeligt, naar num tindin-
ger, at det giver en Del Svie; jeg 
Isar provel det før og udfører del i 
Følge ~stenende Bekendtgørelse 
herefter i Praksis. 

Gode at slide pair. 

En driftig Englænder har opfun-
den en ny Slags Berildmiler III Dren-
ge ; de har Kohbeihagdele, Støbe-
jærnsknæ, Nagler ned ad Sømmene 
og vandtætte Lommer til at rumme 
iluhrudte Æg. 

Opmærksomheden 

henledes paa onisteaeride 
hvoraf det fremgenr, at Formanden 

for „Dansk Andels Æeeexport•, Hr. 

Direktør Fr. Mølle r, vil komme 

til Rø og holde et Forrdra g om 
„Andelssagens Belydning I Nutid 
og Fremlid". Det maa paa det bed-

ste anbefales bande Mænd og Kvin-
der al benytte denne sjældne Lejlig-
hed til at hare en saa fortrinlig Ta-
ler som Hr. Møller, og formentlig 
faas forskellige Interessante Oplys-
ninger vedrørende Æghandelen. 

ett. 

Kirkenyt i Allinge i August. 
Dø ble: 11.. Fisker Frits Johan-

nes Hammers Datter Kelen Marie 
Haremer al Sandvig. Overlærer Jens 
Hansen Kolods Søn Svend Kolud 
af Sandvig. 18: Stenhugger Harald 
Martin Andreas Andersens Datter 
Elin Sonja Evelin Andersen af Al-
linge-Sandvig Landdistrikt, 

Begravede. 22.: Gift Stening. 
Nils Pelusun al Mellem Byerne, 64 
Aar gl, 

Kirkenyt i Olsker i August. 

Begravede' 4.: Bagermesler 
Martin Anders Christensens Datter 
Hedvig Marie af Tein, 7 Timer gl. 

Døble: 4.: Avlsbruger Peder 
Nielsens Søn Poul Gunnar Nielsen 
al Olsker. 	11.: Fisker Julius Her- 
man Thorsens San Ludvig Byrge 
Jensen Thorsen af Tein. Gaardejer 
Kristian Andreas Punchs Datter Ester 
Drejl Fun& af Olsker. Gaardejer 
Janus Adolf Hansens Datter Ingeborg 
Hansen af Olsker, 

Fremstillet i Kirker]: 4: 
Fisker Ernst Vilhelm Peter Munk 
al Tem. 

Goristleooslor og klor, 
Søndag den 15. September. 

Ols Kirke Kl. 2. Skrin. Kl. 11/a• 
Allinge Kirke K! 7 Skrin. Kl. :61/2. 

(Israelsinissimizer Petri prædiker.) 
Mandag Aften Kl. 8 Møde lur K. F. 

U. K. (Sporgsmaalsbesvarelse), 
og Kl. 71/1  taler Israeismissiumer 
Peu; i Tein Misaimishus. 

Tirsdag Kl. 	Møde for K. F. U. M. 
og Kl. 71/, haler Stabssekrener 
Wisseuberg fra Kirkens Korsliter 
i Sandvig Missionshus. 

Onsdag Alten Kl. 8 Samfundsmøde 

NB(.Es  i-aiii:s  stp4ræg)clikeit f begge Kirker 
Søndag den 22. September i St. 
Ols om Formiddagen, i 
om Eftermiddagen. 

Gammelt Jærn, 
Kobber, Messing. Tin. Zink, Bly. 
Gummi og Hestehår købes. 

Trkeskomg l.. Lersøn. 

Jagt og 
allyses r mine I Nogpaice-iler .  

Avlsbruger P Pedersen, 

Ny Klipfisk, 
lin Kvalitet, 
do. letvirker. 

norsk Fabrikata 
hele Tønder og I 
sælges til billigste 

P. C. Holme 

By-  og FierredefuldmFegtig 

011FHICS Noloed, liosle, 
træffes paa Re ad huset i Allin ge 
hver Mandag efter KI.10 FIM'', og 
I Klemensker Kro hver Fredag 
Ira 2-5 Eftm. 

Nysaltet 

Torsk 
haves altid 1;1:1 Lager og anbefale, 
til billigste Dagspris. 

Varsell. 

Blodbudding 
er en nærende og forholdsvis billig 
Spise. Faas i 2 kg Danser lure 

Allinge Kolonial- og 
Prod11ktforretuitig. 

Pergament 
i Ruller 

til Ombinding al Sylteglas 
anbefales. 

J. B. Larsen. 

Leverpostej 
111akisehof 
Kalvekarbonade 
forloren Ski ldpadde   
hairske Pølser 
Gullasch 
Boller i Selleri 
Frikadeller 
Medister med haat 
Lobesenves 
stegte godkager 
Bollet Beef 

aas hos 

Allinge kolonial-
Produktforretning 

Honningglas 
!raves paa Lager. 

Honning 
købes. 

J. B. Larsen. 

Allelottande 
Kanel 
Kardemomme 
Muskat 
Nelliker 
Peber 

ides hos 

'tKoolid og Kodtildfonittrig. 

fine 'avemøbler 
altid paa Lager, billigt. 

Hloofflosker Snedkerforretning 
Telf. Kl. n 13, 	L. Pihl. 

Prima 

Taglyre 
5„„d Tjærekoste anbefales ha 

Allinge Kolonial-
Produktforretn 

En Pige 
kan tit Iste November Ina  Plads pa 

Biaabelt i Olsker. 



Den jagtherettigede. 

Tabt. 

En Gedebuk 
efter 	rr 	 rr 	Arbe- 

nytlelse 
Mathias Nielsen, Re 

Jagten aflyses 
følgende Steder i Olsker: 

Pilegaard, Gildesboet, Heslegaard, 
Gadeby, Anion Harr greven, Karl Ol-
sen, Lars Pedersen og Per 

De jagtberellinede, 

Aflysning. 
AI Jagt samt Færdsel med Sky de 

vaaberi er silieriut forbudt paa A. 
Munchs, 0. Sielterisens, P. Hansens 
J. Mogensens, A. Mortensens og F. 
Madsens Jorder i Rø. 

— Omstrejfende Hunde vil blive 
skridt. 

Ft] Paraply og en Haandstok er 
tabt fra Vang til Allinge. Oplysning 
om samme bedes Rendt til 

Handelshuset i Vang. 
Telefon Ruts 20. 

Al hg! og Færdsel 
med Bøsse er forbudt paa „H a tri-
m ers hol in s" Gr nu d. Overtræ-
delse bliver tiltalt efter Loven. 

Plads søges 
til en 14-sars Pige til Iste Novem- 
ber, Billet 	„Ung Pige" mod- 
tager Bladets Kontor. 

Al Nøddeplukning 
saml Hasselskæring er strængt for-
budt. 

Emil Hansen, 
ved Ristgarod i Olsker. 

Al hg og Færdsel 
med Skytlevaaben er forbudt pal 

Biøddegaards og Lykkegaards Jor-
der i Rø. 

Alliugc Biograf. 
,Søndag Aften den tS, September 

Kl. 7 og 

2 Forestillinger. 
Program senere. 

Første Klasses Billeder. 
Entrees Voksne 50, Boni 25 øre 

Skat iberegnet. 

Al Jagt 
og Bronabærplukuirrg paa „Slc o v-

. g a a r d"s Grund i Olsker er for-
budt. 

Valsede Byggryn 
er til Salg pas 

Risemolle i Olsker. 

Konfirmeret Dreng 
kun til Iste November faa Plads 
hos Gdr. Schou paa 

Hejegitard i Rutsker, 

500 Tdr. Land 
Roer og Kartofler ønskes til Oplag 
niug pas Akkord. 

Tilbud modtages snares) af 
Karl Andersen. 

Kiernensker, 

RØ. 
Bornholms Ægsalgskreds Fælles- 

Forening 
lader afholde Mode paa Brugsfore-
ningens Salt Ro Tirsdag den 17. 
ds., Eftru. Kl. 7. 

Formanden lur „Dansk Andels 
Ægeksport, Hr. Direktør Fe. Møl-
ler holdm F.ii."drag onr 

Andelssagens Betydning- 

i Nutid og Fremtid, 
specleu ril. I 	 B. A. Æ. 

Ane .4'.gproduceirrer i Sognet og 
01)3 	inrade Mæiid og kvinder, 
Medienormi som Ikke-tvleilleinurer al 
D. A. Æ. indbydes venligst. 

Vier velkommen og mød præcis. 

hgle[lysolog, 
Al Jagt er mrierigi førhindi pari 

,.1._yriggaard-s Grund 1 Olsker. 

Eo Ilfok yngre Pige 
søges til Iste November pari 

Dynddalegaard i Re, 

Al Jagt aflyses 
paa „Kaggaard-s Grund t Rutsker. 

Samme Sted kan en 16-17-sars 
Dreng fan Plads tit 1. November, 

Bær- og Noildepidoiog 
forbydes part Dynddalegaards Grund 
i Rø 

Bladet Frogloiumelde 
ny hjemkommen 

anbefales lit Maksimalpris 
80 Øre 1/2  kg. 

-R11. cgarsen, 

Jagt og Noiltletilokoiog 
er forbudt pas Dalegaards Grund 
i Olsker. 

Ea Gedebuk og en Halm-
ryster er til Salg. 

L. Andersen, 

Rutsker 
Tyende- og Landarbejderforening 

afholder Møde i „Rutsker Forsam-
lingshus Tirsdag Aften deri I7de 
ds, Kl. 8 med Fr. Hansen, Mer-
løse, som Taler. 

Alle, der hører til Landarbejder-
klassen, indbydes. 

Bestyrelsen. 

Eo Iliok og mider Pige 
kan tit 1. November faa Plads hos 

Postmesteren i Gudhjem .  

En Karl 
kan fas Plads til 1. November hos 
Jørgensen, 

Krusegaard i Rutsker, 

Kjoler og Oreogeloj syes, 
Hedvig Andersen, 

Nørregade, 

Al Jagt 
pas Hullegaards og Nordre•Kirkeho-
gaards Jorder t Olsker er strængt 
lom budt. 

Den jagtherettigede._ 

Olsker taodarliejrierlonioo 
holder Møde Sø tida g den 15. ds. 
Kl. 6 Eftm. i Olsker Forsamlings-
bus med Frederik Hansen fra 
Merløse som Taler. 

I Rø Afholdshotel Mandag 
den 16. September Kl. 8 Eftm. 

Samme Taler. Alle indbydes. 

Bestyrelsen. 

Jagtaflysning 
ior Jydegaard i Klemensker. 

Michelsen. 

Kartoffelkurve 
og ægte Haarkoste anbefales til bil-
ligste Pris. — Uld og rene uldne 
Klude købes til Maksimalpris. Bom-
ulds- og andre Klude betales med 
14 øre pr. kg. Hestehaleharir 9 Kr. 
Rene Kohaleliaar 3 Kr. Jærir, Ben  
og alle Metaller samt gamle 
kander købes. 

D. Enevoldsen, 
26. S. F., Rutsker. 

ffibrit' som bliver 4 Uger deri 
23. ds. er  til Salg. 

Søndre Kirkebogaard i Olsker, 

En god bleschevoqn 
med Patenimisler sand en Jagt-Pore
nyvogn siarir til Salg hos P. 1:jol- 
ler, lialidelnlmsel, Vang, 

Telefon Ruts 20. 

Bagepulver 
Buddingpulver 
Cltronessentri 
Milludelessents 
Handler 
Vaniliest tenger 
Vanilletabletter 
VanIlleessentm 

fa as hos 

Allinge Kolonial & 
- Produktforretning, 

Overroissagi. Bojesell-betoeil 
Set, Mortensgade 17, Henne, Telt 22 
(tiilli. Fuldm. ved Byfoged kontoret 

Hasle). 
Kontordag i Allinge Mandag 

do. i Klemens (Kroen) Tirsdag Eft, 

Billige Blommer. 
Et mindre Parti udsælges til 100 

pr. kg lus 

Allinge Kolonial- og 

Produktforretning. 

Frugtsukker 
faas hos 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning. 

Prima 

Maskinolie 
Cylinderolie 

Konsistent Fedt 
Vognsmørelse 

anbefaler 

Nordlaodels HEIDISIIHS 

Chokolade og 
Cacao 

kras hos 

Alliop  KoloDial- 
ut Pdfiklforrelak, 

Jagen og Skyder, 
saml Piiikiloig 	.•.- •er, 
og  biybilribeei prim 	 let• 
nedes herved. 

M. F.3Ch011., 
Iiamnreridol  

Jagt og N8iirleplibirig 
er lorbmit pari 

Lundegas.rd i Olsker. 
Samme Sted karl en Karl 17— • 

18 Ara Lui Plads til Isle Noventrer, . 

2 Nekvier 
et til Salg eller byltes med ert Kø-
rehest. 

Kofoed. 
Klemens Kro. 

En flink Pige 
kan faa Plads ved indvendig Oer-
lang til Iste November pari 

Lindesgaard. 

Kaste Hofieriorroloiog. 
Aljetønder og Saltekar 

samt al Slags flødkerarlreple haves 
pas Lager. Reparationer udføres. 

C. Aakerlund, 
Telefon Hasle 105. 

hltromme, 
Remsamlere, 

Smørekander, 
Remmefedt 

Saint 

Smøreolie og Cylinderolie 
bras hos 

'Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

Norsk Spegesila. 
Prima nyfanger, led norsk Sild 

er hjemkommet og sælges i Fjer-
dinger med 7 a 71/2  01 til 23 Kr. 
kontant. 

Fjerdingen befales ekstra med 3 
Kr. eller byttes med tilsvarende gode 
Fjerdinger. 

j. J3. Larsen. 
Telefon Allinge 12. 

Sylte-Eddike, 
Heidelberger Lager. 

Af Krydderier til Syltning 
haves endnu de fleste Sorter, som 
sælges i suraa Kvanta. 

Syltekrukker. alle Slags, 

Sylteglas, Syltegulver, 

Anker Heegaards 
emailerede Gryder 

er de bedste til Syltning, faas hos 

P. C. Holm. 
Prima Flormel 
Byggryn 

Semulegryn 
NIlnearontal 

Allinge 
& Prodokliorreloiog. 

sædsække laosi 
Sække udleveres kun til Frem-

sendelse al Sæd til vort Statslager, 
og mas i kk e benyttes paa anderi 
Maade. 	Banefragt og eventuelle 
Reparationer af Sækkene bliver til 
Laantagerens Debet. 

NorOlgoilels flamleishos 

Rene strikkede Uldklude 
købes og betales med Maksimalpris 
3 Kr. 25 Øre pr. kg. 

Emil Krak, 
Olsker pr. Allinge, 

Grise, 

Vi har Lager af 

tørre, pæne Granbrædder 
til Gulv og Loft. 

Do. godtlavede Panelbrædder i alle Længder. 

Rigtig gode Udskudsbrædder i alle Længder. 

Sparrer, Tommer, Lægter, Lister. 

Priserne øre endnu meget rimelige i 

Nordlandets Handelshus. 

Rostbal paa Sandkaas 
Søndag den 15. September. 

Ekstra Ido Horske humer-Siiellosil[l 
sælges i hele Tønder og omlægges i medbragte Fjerdinger. -- 
Vi har to Størrelser, nemlig 18-20 Stk. pr. kg og 20-25 Stk. 
pr. kg og i hver Tønde er 100 kg Sild Nettovægt. 

Vi har en særlig billig Pris pr. Kontant. 

Nordlandets Handelsblis. 

Ekstrafin norsk Spegesild 
i hele, halve og kvart Tønder anbefales fra 

Allingel(olonial kt Produktforretning 

Vi har faaet en Sending 

letsaltet norsk Klipfisk 
af særlig fin og velsmagende Kvalitet. Pris 1 Kr, pr. Halvkilo. 

Nordlandets Handelshus. 

Spegesild. 
Tilbyder prima norsk Sild i Tdr. med 260 a 28o Stk. 

Vægt ca. 18 kg a 16 Kr. Emballage gratis. 

Silden er i Smag som den bornholmske, men større og federe. 
Gør et Forsøg  med en Tønde, — saafreint ikke tilfredsstillende i enhver 
Retning, lages denne tilbage med fuld Godtgørelse. Forsendes overalt. 

Mathias Jacobsen. 
Telefon Allinge 25. 

Storfaldende engelske Dampkul 
til Brug ved Damplærkning er oplosset i disse Dage. 

Rene tyske Nøddekul til samme Brug anbefales 

Nordlandets Handeishus. 
I Løbet af Efteraaret venter vi Ladninger med 

Nørre-Sundby Gødningskalk og 

Aalborg Portland-Cement i Sække. 
Vær saa god at gøre Bestilling snarest i 

Nordlandets Handeishus. 



Islandske Vanter I 
Strømper og Trøjer er paa Lager. 

Nordlandets Handelshus. 

Averter i Nordboridiolius Nelb[1! 
Billigste Annonceprisen 	Største Udbredelse 

her paa Nordlandet.  

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

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

Nordlandets Handelshus. 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsaniveg, Vand- t4 Aljepumper ITL ni. 

  

 

Stort Udvalg Stort Udvalg 

  

Carl Lunds bekendte blaa Emaljegods 
'til billigste Priser hos 

Allinge Kolonial 	Produktforretning 

liondiolffis Simre- & Indium - 	Afdeling 1 Allinge 

Kontortid 10-12 og 2 —4. 
Indskud paa alw. tipmeltit3sevilkaar til en Rente 

rl 4 pCt II,. a., pukl ['obo III 2 pCt. p. a. 

Prima eng. Smedekul 

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 

Søgnedage. 

RI41,11e 11- 630 

- 	Nyker 923 533 
- 	Klemensker 943 71.1 
- 	Rø 10113  7,17 	I 

Tem 1021 751 
- 	Allinge 1034 8F1 
- 	Sandvig 1940 

Nyker 1—  10=  
- 	Rønne 1 20 10F 

Søn- og Helligdage. 
Manne—Platidsig 

Fra Rønne 	845 1235 

- 	Nyker 	904 	1254 
- 	Klemensker 921 
- 	Rø 	939 

- 	Tein 	954 
Allinge 	1004 

- 	Sandvig 	1010  

111 
129 
144 
154 
2-- 

450  

609 
526 
547 
556 
609 

615 
Tandvig—litruno 

Fra Sandvig 010 230 645 
- 	Allinge 048 238 65.7 
- Tem 058 248 703 
• Rø 114 304 719 
- Klemensker j 323 738 

- Nyker 145 335 750 
- Rønne 205 355 810 

1."Imin,"~"tur~øø,  

840 
851 
904 
922 
945 

Sandvig—nonne 

1110 
1151 
1204  
1222 
1245 

Fra Sandvig 
- Allinge 

Tein 
- Rø 
- Klemensker 

og 

o •T 

ø 

(4  c 
;!: 

venstre. 

S æ d. 
Gode velrensede Varer modlages til Statslageret hos 

Allinge Krslonial- og Produktforretning. 

Til disse kan anvendes al Slags Brændsel, og delte udnyttes fuldt ud 
ved Regulering ligesom ved Magasinovnene. Vi har en særlig kontant 
Pris paa disse og mener, at Priserne i Løbet af kort Tid bliver endnu 
højere. Vi lager gammelt Jærn og Støbegods id højeste Betaling. 

Messing-Gelændere til Morsø Komfurer leveres. 

Nordlandets Handelshus. 

Til Syltning og Kogning sælger vi 

Allkof lleevaards emileredo Kogegryder, 
Alle Størrelser fra i til 25 Liter; meget stærke og nemme at 
holde rene, Vi sælger disse til Fabrikens Priser. 

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

Nordlandets Handelshus. 

Stort Udvalg Billigste Priser 

Køkkenrekvisitter 
faas hos 

Allinge Kolonial tt Produktforretning 

Bestil Deres Tryksag!) i Allinge Bogtrykkeri 
Regninger, Meddelelser. Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter. 

Til Hjemmebagning og Stegnip er 

Morsø Regulerings-Komfurer 

faas hos 

P;).PirkliliirOrre111114 

Heluldne strikkede Klude 
samt Uld købes til Maksimalpriser i 

Nord landets liandelshus. 

Hasle! Telt,fon 	Hasle! 

Til Konfirmationen 
anbefales Salmebøger til billige Priser (Navn gratis). Kort og Tele-
grammer i stort Udvalg samt Pengeboger, Dametasker, Albums, 
Æskepost nr. nt., passende til Gaver. 

Fotografering udføres gerne saavel ude som hjemme. 

Charles Svendsen, 

Hatte og Huer 
i alle Faconer købes bedst i 

Nordlandets Handelshus. 

Kaffe. 
En prima Erstatning herfor er 

Malt 
Normal 

R 
 alle-8 	o a I. 

de allerbedste. 5 Størrelser — højre 
sælges fra Lager til billigste Dagspris .  

Nordlandets Handelshus. 
II 

CLOETTAS  
ALBA 

Spise -Chocolader 

 

linerberlw>nino, 
i 111b, 13umtlla og finrrojait = jatICeø elibint tit 
ritllcltctc $rifer i 

Nordlandets Handelshus. 

IN"."~"V•19"011. 

Kunsthonning 	og 4i kg Spande 
Kompot Frugter r t

.5 
 og 	kg Os. 

Diveroe Frugtetafter fans hos 

Allinge Kolonial- 
& Produktforretnigg. 

Alene — 

Nu drager Fugle i Fink og Led. 
Men Menneskets 1.o1 er En,. 	bel 

Og ejet' han end de hundred Venner, 
lian sidder dog ene, mur Livet ender. 

Selv den, der inderligst tik ham kær 
kan aldrig vide h v e in lian er. 

Hans Sjæl er en Vtexl som han 
selv kun kender, 

San langt ind naar ej de bedste 
Venner. 

Han selv formaar knap at stirre Ind 
i de dybeste Dybder I sit Sind. 

Kun i Ensomhed lykkes hans Søgen 
hans Sjæl aabenharer sig stærk 

og nøgen. 

Men kalder hans Venner, deri gaar 
bag sit Panser 

— den vil ikke fattes al deres Sanser. 
Chr, Stub Jørgensen. 

Lilly. 
(Et Efteraarsdigt). 

Aa — ingen har jeg elsket 
som jeg vilde elsket dig -
Men fjærnt fra mine Veje 
har Livet lagt d i n Vej. 

Og fjærnt fra stire Veje 
i det døende Aar 
blandt gule, faldende Blade 
dine sprede Fødder ganr. 

Men dybt i mine Tanker 
der hilder sum vissent Løv, 
som bf r dig blot at træde 
det dybt i Vejens Sløv . . . 

Ja, dybt i mine Tanker 
der er en liøsrlig Egn -
Aa kunde de sur le Skyer 
hint 1«,L.es rad t Rt gin 

For du er usynlig tilstede 
all hvad ...lutr rig mig sker. 

I ;111e de  itluswinie Blade 
Kimer imod nrrg i 5  

Og alle cl, gule Bunde 
(le illyss, 	Lel 'mit 111111 Vej - 
Aa — tugt u har j■ g elsker, 
sum jeg vride elsket dig! 

Chr. Stub Jørgensen. 

Alle foreningsmoser 
og festlige Sammenkomster bekendt- 

gøres fordelagtigst og billigst i Nord- 

Bornholms Ugeblad, der læses i alle 

Hjem 	Mindstebetaling 511 Øre. r:!3 


