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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes I d Antal af mindst 1600 Pump,. 
og forsendes !MIM Postvæsenet 1 Allinge.  
Sandvig, Olsker, Ralsker, Ra og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse 1 Nordre derved 
bliver krse I ethvert Item ogegnsr sig dus 
for bedst til Avertering. 

,Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Ad 
saasom Keb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Ornholms Ugeblad" 
udgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer saml paa Bladets Kontor og 
koster 1 Kr. halvaarlig. 

Bedstemors Hyld. 

Bedstemors Have, du dejlige Plet 
med Duft af Syrener og Hyld. 
Blandt Lysthusets Tremmer 

gik Vildvinens Flæl 
og danned en storspraglet Fyld. 
Nuar Sommeren endte, 
stod Vildvin og brændte 
med Flammer af brorace og rødt, 
da sad man saa stille 
og følte sig lille; 
den dryssende Hyld dufted sødt. 

Bedstemor tog sine Glarøjne paa 
og gik til det snehvide Træ, 
hun plukked de Blomster, 

hun bedst kunde naa 
fra Grenenes skyggende Læ. 
Med Omhu paa Stolen 
hun 'ørred f Solen 
de plukkede Hyldhiornsters Sne. 
Dem skulde hun bruge; 
ved Vinter mod Snue 
hun kogte den dampende Te. 

Men siden, naar 
Efternarsstormene peb 

med Fynd over Bedstemors Hus 
og Hyldetrægrenene falmende greb 
om Værn imod Vindenes Sus, 
tog Bedstemor gammel 
sin trofaste Skammel, 
gik ud paa sin farlige Færd : 
med Pusten og Sukke 
hun stred med at plukke 
hvert Bær trods de rystende Knæer, 

Bedstemor plyndred 
for Blomster og Frugt 

sit Hyldetræ Aar efter Aar, 
til Viljen blev sløvet, 

til Kraften blev brudt, 
og hvidt blev del graasprængte Haar. 
En Atten hun lukked 
sit øje og sukked, 
mensStormen om Husgavlen jog 
og pinte og plaged 
hanrdl Hylden, som klaged ; 
helt tyst ind i Døden hun drog. 

Bedstemor, hvil i din KirkegaardsmuId 
lavs bag den hældende Sten. 
Af mørkegrøn Vedbend 

er Gravtuen fuld, 
den dækker de smuldrende Ber. 
Dit Hus var forældet, 
din Hyld har de fældet; 
men gemt under Dragkistens Dug 
fandt jeg en gylden 
Dusk Blomster Ira Hylden; 
den geminer jeg trofast endnu. 

Jørgen Vibe. 

En finsk Milfichlinsell, 

spillertid, da han rejste med Cortes' 
Selskab i Provinserne og i Norge. 
Her gengives en dansk Milnchhau-
sens Beretninger, 

Hellen Edvard Steiner, var 
Musikdirektør ved Selskabet. Han 
var født i Holsten og talte gebrok-
kent Dansk med et Sving paa S'erne, 
saa de blev til sch (stor til schtor) 
og for Resten med Accent som de 
gamle holstenske Underofficerer. 
Han havde i sin Ungdom været 
Trompeter ved Dragonregimentet i 
Itzehoe. 

Han var en skikkelig Mand, og 
ban troede fuldt og fast paa sine 
egne Løgne. I Rusland var han en 
Sommer med et omrejsende Sanger-
selskab. Om han nogensinde har 
set Kejseren af Rusland, er vist me-
get tvivlsomt. 

Efter denne korte Indledning føl-
ger her el lille Udvalg af hans mær-
kelige Historier. 

Kejserens Briller. 
En Dag, som jaj gaar i St. Peters-

borg — jaj var kajserfig kongelig 
Kapelmusikus, møder jaj mal den 
Kejser. Rent ud sagt, kære Ven, si-
ger den Kejser til mig : 

— Wie gear det ? 
— Takker, kajserlig kongelig Ma-

jestæt, siger jaj, aber die Gline er 
so schwach. 

— Hval, siger den Kejser, er die 
Øjete so shwacil po Ih. Eduard 
Bleloer ? So skat jaj, rent Hd sagt, 
kære Ven, sende III. Sleiner en Par 
Briller. 

— Takker 	kejserlig 	Majestæt, 
sagde jaj, und so gik den Kejser. 

Wenn jaj vangner den næste Mor. 
gen, banker det pari Døren, und 
hvem:træder ind? En kejserlig kon-
gelig Lake!! 

— Til Hr. kajserlig kongelig Ka-
pelmusikus Edvard Steiner fra den 
Kejser, siger han, und so eller hall 
maj en Kasse mit en Par Briller al 
Sølv. Det er de her, jaj har po den 
Næse. 

— Hils kajserlig kongelig Maje-
stæt, siger jaj. Hils fra kajserlig kon-
gelig Kapelmusikus Eduard .Steiner. 

Aber de Briller var for schwer -
for tung — over den Næse. Und 
jaj gaar mai hen til en Juveler og 
siger, rent ud sagt, kære Ven : De 
Briller er for schwer, jaj har faaet 
dem af den Kejser. Vil De mal file 
lidt af dem und bringe maj dem ? 

— So gerne, Hr. kajserlig konge-
lig Kapelmusikus Eduard Steiner, 
siger han. Und so gik jaj.• 

Den næste Dag kommer mal den 
Juveler til maj med de Briller und 
siger til maj: 

— Hier er de Briller fra den Kaj-
ser. Jaj har mal filet dem. Und hier 
er seks Potageskeer for det Sølv, 
jaj har filet af, rent ud sagt, kære 
Ven ! 

Fredag den 25. Juli 1919 
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kongelig Kapelmusikus Eduard 
? 

— Takker, kejserlig kongelig Ma-
jestæt, siger jaj. Und den Kejser, 
lian nikker, und lian smiler, und 
han slaar maj po den Skulder, und 
han gear. Und jaj gear." 

Aber — Habit! Kommer der en 
Politibetjent und grifer maj i Kra-
ven. 

— Du har talt mit den Kejser, 
siger han til maj. Du skal i Kachot, 
rent ud sagt, kære Ven. Und jaj 
kom i Kachot. 

— Om Aftenen kommer mal den 
Kejser i Opera, und wenn den Kaj-
ser hører den Opera, so holder han, 
rent ud sagt, kære Ven, Flaanden 
for sin Øre, und so raaber han : 
Still I Alt bliver still, und so siger lian 

— Hvor er den Steiner? 
Und Kapelmeisteren rejser saj op, 

und han siger: 
— Den Steiner er i Kachot, kej-

serlig kongelig Majestæt! 
— Hvorfor er mal den Steiner 

i Kachot? siger den Kejser. 
— Han har, rent ud sagt, kære 

Ven, talt til den kejserlig kongelige 
Majestæt, siger den Kapeltneister. 

Aber so siger den Kejser ; 
— Tag mig straks den Steiner 

ud af den Kachot! I kan, rent ud 
sagt, kære Ven, Ikke spille den 
Opera uden den Steiner, sin Violin! 

Und jaj blev straks laget op af 
den Kachot. Und so kunde de spille 
den Opera! 

Løven og 9kreederen. 
Rent ud sagt, kære Ven, jaj havde 

Intet cif Prak und en Pnr Bukser 
af CO Skræder og Ikke betalt dein, 
wenn en kajserlig kongelig Kapel-
musikus blot bekommer Gage en 

to Oringe om Anret, 
Den Skræder viste del. Aber korn 

doet' liver Dag und hatiked.  pari 
Eduard Steiner sin Dør. 

— Herut! sagde jaj hver Gang, 
aber lian kom igen. 

— Gut ! tænkte jaj, du skal mal 
faa Kærligheden at føle. Und jaj 
gaar hen til den Menageri sin Ejer. 

— Laan maj en Løve! 
— En Løve! Aber Hr. kejserlig 

kongelig KapelmusikuS Eduard &ei-
nem! Den riter, und den biter, siger 
den Menageri sin Ejer. 

Laan mig en Løve, rent ud 
sagt, kære Ven, sagde jaj igen. 

— Gut! Aber po eget Ansvar, 
und po, at den ikke kommer noget 
til, siger lian, und so kalder lian 
po en Løve so stor wie en Hest, 
der faa t sin Bur und knuste store 
Hestebene. 

— Se mal hier, Hr. kajserlig kon-
gelig Kapelmusikus Edvard Steiner, 
siger han, hier er en Snor at holde 
den i. 

Und jaj log den Snor mit den 
Løve und sagde : 

— Korn mal, kom mal I Und so 
gik vi hjem. • 

Und Folk und Drenge, de stod 
still po Gaden und de raabte: 

Der gear, rent ud sagt, kære Ven, 
Hr. kajserlig kongelig Kapelmusikus 
Eduard Steiner mit en Løve I 

Aber del kerede vi os ikke om, 
vi gik mal hjem, und der Løve lagde 
sig under min Seng und sov. Ja] 
gik ogsaa i Seng und ventede po 
den Skræder. 

Wenn det blev Morgen, kom han. 
Und ganske rigtig bankede han po. 

— Kom mal ind, sagde jaj, und 
den Skræder kom ind. 

Aber babs I — Brlill ! BMW Den 
Løve sprang op und greb ham i 
den Strube, und den Skræder blev 
ligesaa bleg i sin Gesicht som en 
hvit Væg. 

Aber jaj sprang op — for jaj vilde 
itrke have, at den skulde ære ham 
— und jaj tog varsomt hans Hoved 
ut af den Løve sin Gav. Und so 
sagde jaj: 

— Rent ud sagt, kære Ven, jaj 
holder ikke af den Rend po min 
Dør. Nu vet De det 

Und den Skræder gik, og han 
kom aldrig nier igen. Und den Løve 
und jaj gik til den Menageri sin 
Ejer, und so gav jaj ham ti Rubler 
for den Laan. 

Men Dagen derpaa blev han ædt 
af den Løvel 

Ben ukendte Gud. 

Paulus havde vandret rundt i Staden, 
havde set sig om i Tempelgaden, 
undret pari dens rige Martnor.Skrud. 
Son] en Sirmthedsrus 

han havde sanset, 
tuen var brat pas denne 

Vandring standset 
ved et Aller for en ukendt Gud. 

Og han grebes al en sælsom Tanke, 
som fik Aand og I ljerte til at hanke: 
I ler var Rum, ja nier end Krybberum. 
Midt I Hedenskabets Sjælemørke, 
midt I denne Godsforladtheds Tørke 
!endt han Plads for Evangelium. 

Se, paa Torvet slaar han op og taler, 
og hans Ord som 

hirnntelsk Manna daler 
ned i mangt el sygt og saaret Sind. 
,,Denne Gud, hvisAlter 1 har smykket, 
bort Templer ej, med Hænder bygget, 
men i Himlen højt bag Stjernelind. 

Sandelig han er ej langt fra nogen; 
som en Stjerne 

trænger gennem Taagen, 
lyser han for hver en hildet Sjæl. 
Han er Lyset, Luften, den, vi aander, 
han er Livet for hver den, der vaander 
sig for Slangebiddet i sin Hæl." 

Som en Storm i Høst hans Tale hørtes, 
og en Hær af bundne Sjæle rørtes, 
vendte om og ham til Fode faldt. 
„Vi vil høre dig igen om dette. 
Han, hvem du forkynder, er den rette; 
thi han er i alt, sone lever — alt." 

Adolf Langsted. 

Konservering af Træ. 
—0— 

Det store, tidsmæssige Imprægne-
ringsanlæg Norsk Imprægnerings-
kompagni AIS er nu if. ,,Dg. Nyli." 
helt færdig, og Selskabet har netop 
paabegyndt Imprægnering ar Træ-
virke. Anlæget ligger inden Larvik 
Bys Oniraade ud mod Numedals-
laagen og Larvikljorden. Bedriften 
har til Disposition hen imod 60 Maal 

rr- 

Grundareal, hvor Trærnaterialierne, 
stables til Tørring, før de kan præ-
pareres. 

Imprægneringen foregaar i en 26 
Meter lang Cylinder af 2 Meler Dia- 
meter, hvori Vognene fuldtlastede 
med Trænraterialier kører ind, og 
Cylinderen lukkes til. Inde i Cylin- 
deren bliver imprægneringsinidlet, 
Kreosotolie, indpresset under stort 
Tryk, op til 10 Atmosfærer, hvorved, 
Konserveringsmiddelet presses helt 
ind til Malmen i Træet og saaledes 
beskytter Træet pas den absolut 
bedste - Maade mod Forraadnelse 
og Angreb af Skadedyr i Søvand. 
Stort Tryk er den eneste Maade, 
hvorved man kan faa et virksomt 
Konserveringsmiddel helt ind i Træ-
ets Cellevæv. Ved Bestrygning med 
varmt Konserveringsmiddel, 1. Eks. 
Tjære, Kreosotolie eller lign., gear 
delte kun en Brøkdel af en Milli-
meter ind i Træet. 

Norsk Imprægneringskompagnis 
Anlæg kan med Lethed præparere 
35,000 Kubikmeter Trævirke pr. Aar, 
svarende til ca. 130,000 Stkr. Stol-
per. 

En Edb om, hvilken Betydning 
del har at anvende imprægnerede 
Materialier, faer man ved at lægge 
Mærke til, at Telegrafinesenes kre-
osoterede Stolper, opsat for ca. 24 
Aar siden, fremdeles er i god Stand, 
uden at en eneste Stolpe er skiftet. 
Havde denne Stolperække været byg- 
get af uimprægneret Trævirke, havde 
man multet anvende 3 Sæt Stolper 
i det samme Tidsrum, og naar man 
da tager Hensyn til de store Om- 
Icostitinger ved Udskiftningen, Ulem-
per og Driftsforstyrrelser, er det 
indlysende, at der kan lodspares 
umaadelig store Beløb ved at an-
vende godt imprægnerede Materie-
lier. 

Foretager man en Beregning over 
Udgifter til Stolper for de respek- 
tive Tidsrum, Stolperne varer, viser 
det sig, at man ved at anvende im-
prægnerede Stolper kan indspare 
ca. 50 pCt. i de aarlige Udgifter 
til Renter og Amortisation. Vil man 
endvidere tage Hensyn til de Om- 
kostninger, man har til Vedligehold, 
og de Ulemper, man faer ved Drifts-
forstyrrelser ved uimprægnerede Stol- 
per, vil Forholdet vise sig endda 
gunstigere for imprægnerede Træ-
stolper, da disse en Gang godt op- 
sat skar uden nogen som helst 
Vedligehold ; og efter Antagelse af 
de mest Sagkyndige paa dette Om- 
rande skulde man efter vore For-
hold trygt kunne regne med en 
Levetid af 30 Aar for kreosotimpræg-
nerede Stolper. 

Til Bygværk i Søvand er det og-
saa af stor Betydning, at der anven- 
des imprægnerede Mateiialier, f Flg. 
Beretning om Forsøg, gjort paa for-
skellige Steder, har del vist sig, al 
af alle de Beskyttelsesmaader, man 
har forsøgt for al holde Skadedyr 
i Søvand borte, er Kreosolimpræg-
liering det virksomste Middel. San-
ledes har kreosolerede Pæle ver' 
Strømmen Bro (Nordre Trondhjeue. 
Amt) staaet t ca. 27 Aar uden al 
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lildgIvet af et Interennentekab. 
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Telefon 74. 
Trykt Allinge Bogtrykkeri. 
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Fængsel. 
Wenn jaj en Dag gaar po Gaden 

i St. Petersborg, so møder den Kaj- 
En gammel Skuespiller med et 1, ser maj. Und den Kateer siger til 

Blod Navn har !.,etalt en Række ko- maj: 
stelige Historier fra sin unge Skue- 	Wie gaar det, Hr. kajserlig 



vise Tegn til Angreb, medens alt 
andet Trævirke paa samme Sted 
som Regel har været ødelagt pari 
4 til 6 Aar. Videre er i Langesund 
et større Bryggebygværk fremdeles 

god Stand efter ca. 25 Aars For-

løb, medens Trævirke torøvrigt paa 

delte Sted bliver totalt ødelagt i Lø-
bet af 3 til 7 Aar. 

Eller Sagkyndiges Udtalelser vil 

• man i Norge for Telefon- og Tele-

grafliniers Vedkommende ved at an-
vende imprægnerede Sveller og Stol-
per aarligt indspare ca. 50,000 Ku-
bikmeter Trævirke til en Værdi af 

ca. 6 Mill. Kr. 

Det gamle Ansigt. 
Af Dora Overgreard. 

—o— 

Det gamle Ansigt ! Ikke det ud-
vendig gamle Ansigt, som alene 

røber Tidens Tand og alle Tings 
Forgængelighed. Og ikke det uhar-
moniske gamle Ansigt, som trods 
Aar og Rynker ikke vil give Slip 

paa Ungdommen eller Livet. Men 
det gamle Ansigt, som er skønt, 

fordi det er gammelt ogsaa af Vilje 
og fortæller om Storme, som er stil-

net af og Kampe, som er kæmpet 

færdig og har Aftenstundens Stilhed 
og Fred lysende over sig. 

Man ser det sjældent nu om Stun-
der. Det er, som har vor travle og 

forjagede Tid ikke Ro eller Plads 

til det, mens der rundt om er fuldt 
op af Ansigter, som er gamle trods 
deres Ungdom. 

Trætte, blaserede Ansigter uden 

Livsglæde. Eller Ansigter, som sø-

ger at skjule Alderen under alle 
Slags ungdommelige Forklædninger, 

mens de — ofte helt op til Støvets 
Aar kæmper en fortvivlet Kamp for 
at bevare Skinnet af en svunden 

Ungdom. Men jeg kender et gam-
melt Ansigt, som er skønt i sin 

Ælde. 
El gammelt Ansigt, hvor Livet 

har plejet sin Vej i fine og dybe 

Rynker, — hvis Haar er hvidt -

og for hvem Alderdommen er ble-
ven en stor og hellig Mission. 

Jeg ser det tor mig, dette elske-

lige, gamle Ansigt, som jeg har set 

det gennem mange Aar. Bag Vin-
duet — paa den kendte Plads -

ser jeg det. Baade, naar jeg korn, 

og naar jeg igen rejste bort, saa 
jeg det der, spejdende, med Haan-

den skyggende over de svage øjne, 
lykkelig, længselsfuld og fyldt af 

Forventning, eller med Ansigtets 

Træk umærkeligt bævende I en uen-
delig rørende Resignation. 

Som Aarene gik, langsomt vis-
nende i ydre Farver, men bestandig 

smukkere, mere og mere lysende 

af indre Styrke — og Mildhed 1 

— Du, Læser, hvad enten Du 
nu er gammel eller ung, bedrøvet 
eller glad, mon Du forstaar, hvor 

rig Du er, saafremt Du har et saa-
dant gammelt klogt og kærligt An-

sigt at ty til. En gammel Far -

en Mor — som sidder i de Gamles 

fjerne, overladte Ensomhed og be-
reder sig paa Evighedens nye Land. 

Og følger Dig med uafladelige Tan-

ker. Og beder Livets bedste Lykke 
ned over al din Færd. Og skaber 

Dig et Fristed og et Tilflugtssted i 

Readlashed og Modløshed. Og altid 
er beredt for Dig i hver en Glæde 
— hver en Sorg . . . Mon Du for-
staar, hvor fattig Du vil blive, den 

Dag, det gamle Ansigt ikke lyser 
mere ? 

— — — 

Du kære, velsignede og skønne 
gamle Ansigt. Jeg ser Dig med dit 
hvide og silkebløde Haar og dine 
blege Kinder. Og dine kære, trætte 

øjne, som stirrer indadvendt og 
skuer fjerne Syner. Hav Tak for all 
— din rige Aand — dit lyse og 
førhaabnIngssIterke Sind 	din uaf- 
ladelige Kærlighed. Men mest maa- 

ske en Tak, fordi Du viste os, trods 
Svaghed og trods Almagt, en Alder-
dom, som Kronen pari et livslangt 
Værk, og gav Beviset part — i Yd-

myghed — din stærke Bøns Op-
fyldelse: Et Kim, som spirede og 
satte Frugt, og blev tilsidat, hvad 

det var tænkt. — ET-Fnug fra Uni-
versets Stjerneben], der daler ned 
til Kød og Blod og viste Vej mod 

Evighedens Maal. 

Sommerbillede. 

Det var en Morgen paa Landet 
i Sommerens bedste Stund, 
Køerne gik gennem Vandet, 
langsomt med gumlende Mund. 
Ved Fjorden inde lian Engen 
sad pair el Gærde stolt 
Køernes Vogter, Drengen, 
og Udkig med Skaren holdt. 

Duggens blinkende Perler 
som strnalende Øjne Ina 
paa Kløver og slyngende Snerler, 
paa Blade, Urter og Straa, 
og Tangen, der langsomt letfed 
fra Moser og fra Kær, 
sin blege Ramme fletted 
om Billedets lyse Skær. 

Ad Vejen gik Arbejdsmanden 
til Dagværket, rask og glad ; 
hans Øjne lo under Panden 
efter Søvnens kvægende Bad. 
Hvor Vejen sig drejed og højhed, 
en Gang tilbage lian saa -
ved Skovhaberhyllen han øjeed 
Konen og alle de smaa. 

Piger og mejende Svende 
man hurtigt dragende saa ; 
de gjorde Indhug der henne 
paa Rugens knejsende Straa. 
De svang deres Vanben med Latter, 
de fylkede Fjender sank 
og bandtes, imedens atter 
man hvæssede Leen blank. 

Og hele det friske stærke, 
landlige, travle Liv 
nød den velsignede Lærke 
i Fugleperspektiv ; 
den nikked med sit Ho'de 
og sang paa sin vanlige Vis - 
det var vist en lille Ode 
til Landlivets Ære og Pris. 

Christopher noeck. 

Danske Dronninger. 

Dorothea der var gift med to Konger, 

Den hohenzollernske Prinsesse 

Dorothea havde den ejendommelige 
Skæbne at blive gift med to danske 

Konger efter hinanden. Først med 

Kristoffer af Bayern, siden med Chri-

stian den Første. 
Kort efter, at den unge Kong 

Kristoffer var bleven forlovet med 
den fjortenaarige Prinsesse, sendte 

lian en dansk Adelsfrue følgende 

Indbydelse : 
„Vider, at Vi med Guds Neade 

ville holde vort Bryllup første Søn-

dag efter Battliolornær Dag næst-

kommendes her udi København. 

Thi bede Vi kærligen, al I rette 

Eder derefter, saa at I komme hid 

til Os Søndagen før Barlholomæi 

Dag det seneste, saa at I fare ind 

med Os imod Vor Fæstemø, at I 

for Vor Skyld reder Eder kostelig 

ud med kostelige Klæder, Smykker 

og andre saadaune Stykker og med 
Eders bespændte Karm og fagre 

Heste og vel udredte Svende og 

gerer Eder glade 'ned Os den Tid 
over og værer Gud og Os velkomne. 

In Christo valete." 

Brylluppet svarede til Indbydelsen. 
En Septemberdag red Kongen Do-

rothea i Møde i et festligt Optog, 

forrest „24 Drenge paa 24 hvide, 
smukke Hingste, alle i Ridderdragt", 

og I otte Dage fortsattes Festlighe-
derne — „paa Turnering og Spil 
og Dans var der ingen Ende'. Æg-

teskabet synes ogsaa at have været 
lykkeligt; men del varede kun kort 
— efter halvtredle Aars Forløb døde 
Kristoffer. 

Den attenaarige Enkedronning 
havde nu en vanskelig Tid; hendes  

tyske Slægtninge ønskede hende 
gift med Kongen al Polen, mens 
Rigsraadel sagtens har foretrukket 

at beholde hende i Landet, for paa 
den Maade at slippe tor at betale 
en anselig Sum til Erstatning tor 
hendes Livgeding. Resultatet blev, 
efter at den unge Grev Christian 

af Odenburg var optraadt som Kongs-
emne, at „Dronning Dorothea og 
Kroneris Stænder af Danmark for 

hans adelige Dyds, Dueligheds og 
Retfærdigheds Skyld valgte ham til 

deres Konge og Herre". Og stor 

Velvillie blev straks de to til Del, 

ikke mindst efter en Kongesøns 
Fødsel — „alle lovede Gud med 

endrægtig Stemme", fortæller en 
Landsmand af Dorothea,' som paa 

det Tidspunkt opholdt sig i Dan-

mark, „over, at der paa Fædrelan-
dets Jord endelig var født Landet 

en Konge, hvad der ikke var sket 
i hundrede Aar", Bande denne Søn 

og en til døde dog som snue; men 
gennem en tredie, Hans, blev Doro-

thea Stammoder tit det oldenburg- 
ske Hus. 

Naar Poul Helgesen har stemplet 

hende som ,en Kvinde af en sjæl-

den Klogskab, men all for paahol-
dende", stemmer det ganske godt 
med, hvad vi kender til denne Dron-

nings Liv. Under Christian den Før-

stes Krigstog og Udenlandsrejser 
styrede hun med Dygtighed Landet, 

men glemte Ikke, hvor hendes egne 

Interesser tan. Af de Slotte, hendes 
lidet økonomiske Ægtefælle efter-
Imanden havde mariner pantsætte, 

fik hun indløst en Række, men nem 

hun havde udbetalt Ridderne de 

pnagreldende Summer, sørgede hun 
ofte for, at Slottene atter pantsattes 

til hende — hun stolede riabenbart 

mindre paa Kongens end sin egen 
Evne til at forvare det vundne Og-
saa i andre Forhold viste Dorothea 

sig som en Dame, der vilde have 

sin Ret. Baade med sin Farbroder, 

Kurfyrst Albrecht, og med Sten Sture 
lørte hun bitre Stridigheder, under 

hvilke hun gentagne Gange manne 

paakalde Pavens Bistand. 
Som den religiøst interesserede 

Kvinde Dorothea var — særlig Fran-

ciskanerne af den strenge Retning 

kunde glæde sig ved hendes Be-
vaagentred — foretog Dronningen 

endda ikke mindre end lo Rejser 

til den evige Stad. Den første, der 

fandt Sted Anret efter Kong Christi-

ans lialialærd, stod i stærk Modsæt-
ning til hans. Mens hendes ridder-

lige Ægtefælle overalt havde gjort 
et vindende Indtryk og udfoldet al 

mulig Pragt, men ikke havde bragt 

synderligt Udbytte ined hjem, drog 

Dorothea af Sled i Nonnedragt og 

glemte hvert 0jebIllc Spisetiderne 

for at besøge Kirker og Klostre. 
Men da hun atter naaede Køben-

havn, medførte hun ikke blot et: 

Bulle, rettet mod Kurfyrst Albrecht 

og Sten Sture, men ogsaa pavelig 

Tilladelse til Oprettelsen af et dansk 

Universitet. Hun havde for Resten 

villet besøge sin Farbroder paa Ve-

jen, men traf kun Kurfyrstinde Anna 
hjemme 	Kurfyrstinder: fortalte se- 

nere sin Mand om Besøget — alt, 

hvad Dronningen saa, vilde • hun 

have, erklærer Anne, og hun fandt 
I den Grad Behag i Svigerindens 

Hovedtøj, da hun prøvede det, i 

Spejlet, saa hun gik ud og viste 

sig for sine Folk, for at de ogsaa 
kunde beundre Stadsen. Nordisk 

Optræden har overhovedet sikkert 
ikke været helt paa Højde med, hvad 
man Syd paa var vant til. 

De Dronning Dorothea efter sin 
Mands Død for anden Gang var 

Rom, Modtoges hun af en Række 

Kardinaler, men „Dronningen, som 
havde en Hal paa Hovedet oven 
paa Sløret, log den ikke af Som 
Tegn paa Høflighed og viste sig 

heller ikke ellers hverken beleven 
eller velvillig- , og hvad Dorotheas 
Vicekansler angaar, skal han have 

været „en Mand, der var ganske  

blottet for Optræden, en komplet 
Bonde.• 

Det mangepulde Ceremoniel hin-
drede imidlertid ikke, at hun penny 
ammede, hvad hun stræbte efter. 
Den danske Dronning at hollenzol-
lersk Blod var en nøgtern og kølig, 

men afgjort dygtig Personlighed. I 

Modsætning til sin fantasifulde. be-
vægelige Ægtefælle udmærkede hun 
sig ved en stærk og udholdende 

Karakter og kunde derfor ogsaa, 
som Chrisliern Pedersen udtrykker 

det, sige ,Kong Christiern mange 

mærkelige Stykker om Rigernes Bed-
ste og Lejlighed, som han ikke til-

forn vidste." 
„Dg. Nyh," 

Sangeren Edmund Florens 
fra København, hvis Billede ses 
over disse Linier, har vundet Ry og 

Anseelse som en ypperlig Fortolker 
af religiøse og danske Sange, som 
han foredrager med en Pietetsfølelse 

og Hengivelse, der kaster gyldent 

Skær over det, som Sangens Stem-
ning kræver. Hr Florents har Cl] 

Mission med sin Sang, nemlig den 

al vække Kærlighed til rene og gode 
Sange, han elsker at synge vore 
skønne Folkemelodier og øse af 

den Rigdom, som vi har i aandelige 

Sange. Ved en Række Koncerter 
paa vor Ø og ved en Sangaften 

han giver her i Allinge Menigheds-
hjem paa Torsdag Aften vil San-
geren foruden Folkesange og religi-

øse San2e synge nogle henrivende 
Sange om Sønderjylland. Hans Sang 

kalder paa det bedste i vore Sind. 

Hr. Edmund Florenls Sang fortjener .  

Interesse og (uldl Hus. 
nemo. 

GIIIISIJelleSiOr og Meder, 
Søndag den 27. Juli. 

St. Ols Kirke Kl. 2. 

Allinge Kirke 1(1. 10, Skr. 91/a  

Mandag Udsalg I Olsker Missions-
hus Kl. 2t/s. 

Tirsdag Fællesmøde for Ungdoms-
afdelingen og K. F. U. K. Kl. 8 paa 

Menigliedshjeminet ved Frk. Jør- 
gensen, København. 

Onsdag Samfundsmøde. 

Tot sdag Satigkoncert paa Menigheds-
hjemmel ved Koncertsanger Flo-
rens. 

Vil De spire hop? 
da bestil Deres Tøj hos mig, da jeg 

altid er den billigste. Træffes hver 

Onsdag Etterm. i Klemensker paa 

min gamle Bopæl. 

NB. En ung Pige, som har 
Lyst til at lære at sy Veste, antages 
straks 

• J. Johansens 
Skrtedderforretning,Allinge 

Telelon 137. 

Pæn ung Pige 
kan Ina Plads til 15. August. 

M. C. Funch 

Prima 

Taglak og Tagljære 
samt Tjærekoste anbefales Ira 

Probtfofrohog 

ALLINGE .  
Torsdag den 3!. Juli K1. 71/1 

giver Sangeren 

Edmund Florents 
en Sangatten i Allinge Menig. 
hedshiem. 

Billetter a I Kr. faas i  Allinge 
Boghandel. M u I i g tiloversblevne 
Billetter ved Indgangen. 

Ris, Sago, 
Rismel, Sagomel, 

Kartoffelmel, Majsmel, 
Abrikoser, Blommer. 

smaa og store Rosiner. 

Allinge kolonial-
Produktforretning 

Broderi- 
Modemagasin. 

Alt i Broderi, snavet tegnet som 
paatiegyridt og færdige Ting. 

Lyseduge pari Lærred Ira 3,50. 
Angola fra 1.50, færdige fra 8 Kr. 
Bomuldsgarn, Perlegarn, Hækle- 

garn og Broderlgarn I alle Farver 
samt DMC Garn. 

Stort Udvalg i Børsteholdere, 
Avishaand, Pibetæpper, Sybords- 
tæpper, 	Puder al Lærred, Klæde, 
Bøj og Finsk-Mer, 

Peabegyndte Ting i Slraanal til 
Puder, Skamler og lign. 

Færdige Pyntetorklesder, Underliv 
Chemiser og Benklæder. 

Stort Udvalg i fikse Damekraver 
til meget smaa Priser. 

Lærred i hvidt og kulørt, hol-
landsk Lærred, Batist, Moll, Tyll, 
Filt, Klæde og Bøj. 

Alle mine Hatte udsælges 
til nedsatte Priser. 

Gamle Hatte fra 0,75-1,25-3,00 
Bestillinger modtages i Tegning 

snavet paa Lærred som paa Kjoler, 
Veste og lign. 

Hulda Møller, 
Havnegade. 

Prima dansk og engelsk 

Narrehø-Sa2bQ 
Blod Sæbe 

Soda, Blegsoda, Ludpulver 
Risstivelse, 

Skurepulver 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Forlang hos Deres Handlende 

Viggo Glistrups 
KAFFE. 

Specialitet: 
Ægte Java Kaffe. 

L 

En Ged 
ønskes til Købs. 

Viggo Hansen, Stenshej, Re. 

Xaffe, Te, 
Chokolade og Cacao 

Billigste Dagspriser fra 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

Stor kogl Magosioovo 
ønskes solgt eller byttet med en 
mindre. 

E. Jensen. 
Havnegade, Allinge. 

Prima amerikansk 

Sirup og Froillsokkor 
er hjemkommen og sælges uden 
Kort. 

J. B. Larsen. 



Lyst-Ejendom 
Allinge. 

— Den Postmester Alhedes 
Dodsbo tilhørende syd for Allinge 
særdeles smukt beliggende Ejendom 
ud mod Kysten, at Areal godt 
10,000 Kvdr.-Al. er  til Salg ved 
snarest Henvendelse til 

Sagfører Fr. Pihl. 

Aldeles friske Byggryn, 
hele, knækkede og valsede. 

Friskmalet dansk Flormel. 
do. 	Sigtemel. 

Prima amerikansk Flormel 
— sælges uden Melinterker -
er nu paa Lager. 

Nordlaorfols lloodolshus 

Kits og Biflmit 
uden Kort 

fra 
Allinge Kolonial & Produktforretning 

Boble Sort Oraiorgr 
1V,"— 1 	— 2*— 2r4"— 3•— 4" 

Lagrede cementerede Mufferor 
— 6" — 9' 

Glaeserede Lerkrybber 
til Ko- og Svinestalde er paa La-
ger og sælges til allerlaveste Pris. 

Nordlaudets hodolshils. 

Hjemmefarvning 
Diverse Farver — samvel til Uld 

som Silke anbefaler 

Allinge Kolonial- og Produktforretning 

Hasle kikerlorreloioil. 
Aljetonder og Saltekar 

samt al Slags Bedkerarbejde haves 
paa Lager. Reparationer udføres. 

C. Aakerlund, 
Telelon Hasle 105 

blvmsorel Traadvn 
alle Bredder og Maskevidder haves 
paa Lager. 

Allinge 	& Produktforretning, 

Nye 
galvaniserede Vand spande 
af svær ny Plade — som i gamle 
Dage — alle Størrelser er paa Le-
ger først i næste Uge. 

liordludols Handelshus 

Koste 
af Revling og Piasava 

anbefaler 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

Alle Tradsom, 
Dykker og Stifter 

er nedsat ganske betydeligt i Prisen 
og er billigst i 

Nordlandets Hadolsilos. 

Nordlaudets 
hiloillohliselskah 

anbefaler sig med Kørsel 
over hele Øen. 

Henvendelse til Telefon Allinge 3 

og  Sandvig 12 og 13. 

rose~ooms~morn."1 

Ris, Rismel 

Sago, Sagomel 

Byggryn, ,lajsmel 

Mannagryn 

zi, Havregryn 
Kartoffelmel 

Sentulegry  

Fhekærter 

Brune Bønner 

Prima muk. Flormel 

Prima dansk Flormel 

Mit 4 Fags Hus 

.Lillehave] Olsker 
er til Salg ved Henvendelse til 

Postbud A. Hansen, Allinge. 

Tapeter. 
Stort Udvalg. — Billige Priser. 

Tapetklister. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning, 

Tobak 
C. W. Obels bekendte Mærker 

anbefales fra 

Allinge Kolonial og Produktforretning 

Bomuldsgarn, 
Hækle- og Brodergarn 

er paa Lager i alle Numre, 

Nordlandets Handelshus. 

Prima 

Bord margarine 
Ren amerikansk Fedt 

anbefaler 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Spisestel 
complette 12 Personers Stel i mange 
smukke Mønstre haves paa Lager. 

Kaffestel, Vandstel, 
Glasskaale, øl- og  Vinglas 

Porcelain og Fajance 
fra den kgl. Fabrik, 

Sol vplet-Skeer, Gafler 
og Bordknive 

alt i stort Udvalg til rimelige Priser. 

P. C. Holm. 
■ 10111■■ 

Udkommen er: 

Vejviser 
for Besøgende ved 

Hammershus Ruiner 
saml kortfattet historisk Oversigt. 

Nyt Oplag. — Pris 35 Ore. 
Ciornitzkas Forlag og Tryk. 

Faas i alle Boglader. 

1~111101011110~~= 

Tagpap og Søm 
Billigste Dagspris. 

i[ip Word- ag ProfildkrelPihg 

Postautomobilen 
Rønne-Hasle-Allinge 

I. Juni-30. Sept. 
Fra Rønne 2,15 Eltm. Relour 5,45 
- Hasle 3,00 — 	— 5,00 
- Allinge 3,45 — 	— 	4,15 
Ved Da mpskibstorsinkelse kan Af-

gangstiden udsættes indtil 5,45 Eftm. 

Frisk Melassefoder 
sælges nu i fri Handel 

24 Øre kg. 

Nordlandets Hilildelsbus 

Prima Hvedemel, 
Bagepulver 
Citronessenta 
Mandelessentm 
Vanilieessents 
Vanilietabletter 
Vaniliesukker 
Vaniliestænger 
Kardemomme 
møde Mandler 
bittre do. 
Rosiner 

Allinge Kolonial= og 
. Produktforretning. 

Emaljerede Jærnvaske 
Jernvinduer i flere Størrelser 
Staal-Brækstænger 

sælges særdeles billigt 

Nordlandets 
Handelshus. 

Abrikoser 
Ill 	 

Rosiner 
.Ebler 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

En ganske fortrinlig 

12k-Forois flor Gulvelle 
hurtigtørrende og holdbar og dertil 
rimelig I Prisen — sælges i 

Nordlandets hodolshos. 

Sirup 
prima lys amerikansk 

Allinge Kolonial & 
Produktforretning. 

Barnevogne 
i lyse og mørke Farver. 

Klapvogne, Legevogne og  
Trillebøre, Hjul til Legevogne 
og Guminiringe til Barnevogne 
haves pas Lager. 

P. C. Holm. 

Mel, 
amerikansk, tiden Mærker 

Allinge 
R0h111131- & Produkliorrolilillg 

Klipfisk 
1,20 øre kg. 

Allioge 

KolooW- & Prodokirorroloing 

Rom, 
Cognac 
Aquavit 

Brændesin 
Whisky. 

Diverse Vine 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning 

EffartiMelasse 
sælges for 15Kr. pr. 100 kg. 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning. 

Soyaskraa 
og 

Svinemel 
er paa Lager. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning, 

Blandet Frugtsaft 
Hindbærsaft 
Hyldebærsaft 
Jordbærsaft 
Kirsebærsaft 
Ribssaft 
Solbærsaft 

Allinge Kolonial-
og Produktforretning. 

Nye Varer. Kadettøj, 
btaastribet og hvidt. 

J31crat Alashilitøj i 3 J-Coaliteter. 
Stribet oelu,setoj samt 8110rteflonel 

er nu hjemkommet og sælges billigt saa længe Lager haves. 

Nordlandets Handelshus. 

alt sunde og friske Varer fra 	~el 

Allloge Nollilliai- og Prodokliorroloiog 

For Januar Rekvisitionerne 
har vi friske grove Hvedeklid al Statens Beholdninger, 

Nordlandets Handelshus. 

Skovle og Spader 
sælges billigt hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 
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VEGETABIL 

MARGARINE 
er anerkendt som den bedste. 

Faas hos alle Handlende 
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Bygningsartikler. 
Brædder Planker- Tømmer 

Tagpap, Søm og Spiger, Støbegods 
Cement, hydraulisk Kalk 

anbefaler 

Allinge Kolonial & Produkt forretning 

Ctutorer 
Ira 

k-)orwit 	S-tatteutib, Ø.u1f oq 
?I. fi. 

fas' salgs 

gotouint: S $roblittforretiMig. 

Langelands kontr. Hønsefoder 
fremstillet under Kontrol at Dalum Laboratorium — taas hos 

Skofoilidf- 8 7robilfilrorretnincl. 



Dell 110[1810 Taglak for Paplage 
sælges i hele, halve og kvart Tønder samt Spandevis — og den billig-
ste Pris er i 

Nordlandets Handelshus. 

Ponilloims slam- & lia31101MSSOS 
,..------- Afdeling i Allinge G--'=9"----- 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 

IS Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilknar til en Rente 

af 4 pCt. p. a., paa Folio ril 2 pCt. p. a. 

ISIA:GEB—A7—DINSKE.  

Damestrømper 
Bomulds, sorte og hvide fra 150 Øre Parret. 
Flor, sorte, hvide og kulørte 315 	— - 
Silke, 	do. 	 435 

Messen, Chr. Olsen, Allinge. 
Telefon 100. 

Børnestrømper 
Kulørte Bomulds fra 90 Øre Parret 
Hvide uldne 	100 	- 

Prima sorte Bomuldsstrømper, passende til 12 a 14 
Aars Alderen, udsælges fim 165 a 117 Øre Parret. 

Messens Ene-Udsalg 
Telefon 100. 

Arbejdstøj. 
Kulørte og hvide Herreskjorter fra 650-825. 

Bims Ravndug. Stribet Slusetøj. 
Busserundetoj 275 Øre rn. 

Uldne Kjoletøjer, Bomuldsflonel, Vaskestoffer 
Dynetøj, Lagenlærred, Duge-Drejler 

Chr. Olsen, Allinge 
Telefon 100. 

T 'n.  C( y, Y- ri 
JJ )3 /J JJ. 

Dobbelt renset Salt 
til Nedsaltning af Kod, Sild og til Madlavning 

Billigt Salt til ~affiling. 

Nordlandets Handelshus. 

x 

W Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Kul haves stadig part Lager ved Levka. Pris 4,50-5,50 hl. 

i 

~■1■•■••••s■ 

ARIT 
meget billig og færdig til at opstille 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Havemøbler 
staar nu færdige til Levering. 

Snedker L. 
Telelov n. 13, Klemensker. 

diraffilharruill■  	  

Hamves Haarkultus 
fjerner Skæl, styrker fladret. 

J. B. Larsen. 

FuldliruMle Mursten Nr, i 
Haardtbraindte do, til Ajlebeholdere 

Aldeles frisk 

Aalborg Cement 
sælges fra Lager og frit tilkørt 
Banen efter laveste Beregning. 

Nordlandets Handelshus. 

LO  ET TAS 

ALBA 
S . iset - Chocalader 

ÅPN 

Værktøj 
og Haveredskaber 

Stort Udvalg. Billige Priser 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Stort Udvalg  Billigste Priser 

sno 
r==-Oca=i 

SOP 
Isl 

du Nords Udsalg, Allinge 
J. P. Sommer 

Telefon 5. 	(ved Havnen) 	Telefon 5. 

Til Heste, Svin og Høns 
anbefales af fri Handelsvarer , 

Stor amerikansk Majs. Prima smaa Majs 
Amerikansk Foderbyg. Fine og grove Hvedeklid 

Friskmalet prima Bygskrae.. 
Knækmajs til Kyllingefoder. 

Varen er beregnet til laveste Pris pr. kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Køkkenrekvisitter 
faas hos; 	• 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Vi har lige udlosset 

;"t Cla rE5 el11.g et.1 

do. INT c, a cl <E, Li1 
og i Løbet af den kommende Uge ventes 

prima engelske Koks. 
Vær saa god at gøre Bestilling I 

Nordlandets Handelshus. 

Billig Mad - og nem at gaa 
For!. Skildpadde 
Stegte Kodkager 
Bolerske Pulser 
Farseret lividkaal 
Kødfars tn. Brunkaal 
Hakkebøf 
Kalvekarbonade 
Kitsch's 
Gullasch 
Lobescoves 
Stegte Frikadeller 

	

l_kg D. 3,50 	' , kg D. 1,30 
. 3,00 
„ 4,00 	— „ 2,05 

— „ 2,25 	— , 1,15 

	

— . 2,40 	— , 1,25 

	

— . 3,20 	— „ 1,65 

	

— . 3,20 	— - , 1,65 
— . 3,20 
— „ 3,20 	. 1,65 

	

— . 3,20 	— 	1,65 
— „ 3,20 	, 1,65 

Allinge Kolonial- og Prodildorrelning. 

Nye amerikanske Hvedegryn, 
ogsaa kaldet Mannagryn — og nye Sendinger af 

Friske amerikanske Havregryn og prima danske do. 
i Pakker er hjemkommen. Prisen billigst 

Nordlandets Handelshus. 

Flækærter 
hele Ærter 

brune Banner 
Klipfisk 

Allinge Kolonial & 
Produktforretning. 

Ligkister og Møbler. 
anbefales. 

Klemensker Somikerforreloing 
Telf. Kl. n 13. 	L. Pihl. 

Bonevoks 
Malerfernis, Gulvfernis, Linolie 
samt Farver til Olie og Kalk 

anbefales fra 

Kolonial og Produktforroloiog. 

By- og Herredsffildmægtig 

(lobelien Kolded, Hasle. 
trættes pas Randhuset i Allinge 
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Elbil. 

Det danske Flag. 

Der er ingenting, der maner 
som et Flag, der gaar ril Top, 
mens det drager vore Hjærter 
ng vort Sind mod Himlen op 
og det vajer under Saling 
som en flammende Befaling, 
aa, men ogsaa som en Hvisken 
orn det største, som vi ved: 
Ikke din og ikke min 
men hele Folkets Evighed I 

Del har vajet for de Stregler, 
hvorved vi og vort blev til, 
over Fredens milde Toner, 
over Kampena vilde Spil. 
Del var forrest, nuar de sejled', 
det var med dem, naar de fejred' 
langt fra Hjemmet, Hjerl:urets Fester 
del var Raabet, naar de stred, 
og det sidste Suk i Bølgen, 
mar det stolte Skib gik ned 

Derfor blotter vi vort Hoved 
hver Gang Flaget garn- til Top, 
mens del drager vore Hjærter 
og vort Sind mod Himlen op. 
Del er vore Drømmes Tolk, 
del er baade Land og Folk -
Lad det hvide Kors forkynde 
hver en fremmed Havn og Red 
— imens hele Verden strides -
jeg er Danmark, jeg er Fred I 

Axel Juel. 

Et Brev. 
En ung Mor, som var paa Rejse 

med sit lille Barn, skrev følgende 
Brev til sin Mand : 

„Vi har det rigtigt godt og mo-
rer os fortræffeligt. Vi er sunde og 
raske. Drengen kravler omkring paa 
alle fire. Høaber at høre det samme 
fra dig." 

En Præst beklagede sig over, at 
han ikke fik det Offer, der tilkom 
ham. 

„Har jeg ikke altid slaaet som 
et Lys for min Menighed ? spurgte 
han. 

„Jo', sagde Per, „men Menighe. 
den tænker vel som saa, al Lyset 
skinner bedst, naar inan snyder 
del!" 

— Godt skudt, Sørensen. Hvis 
Haren bare havde siddet ved Ste-
nen der, son havde du ramt den • 

Bliv rig! 	• 
Den nemmerite Mande nt blive 

rig paa, rr deg første I en Manuel 
al lægge en øre til Side, den An-
den to Nit — og smiledes dobbelt 
op, Indtil man rum den '2(1. I Man-
neden, man vil dn have en Formue 
paa 335,844 Kr. 11 

En Minforstraelse. 
liervreientle alene FoneWlug 

havde lin leden, fro heller .1(a11). Avis", 
eller el Averlissement i et 1 Inved-
siadablad om en ung Kontorist fanet 
Forbindelse med en 2(Jaarig Herre, 
hvem han skriltlig bød en Begyn-
delsesgage galt 150 Kr. Onigaaende 
indløb følgende Svar : 

,.Der foreligger formentlig en Mis-
forstnnelse. Jeg er Ikke Kontorlær-
ling, men udlært Kontorist. De 150 
Kr. er Lærlingegage her i Byen. 
Med Hejaglehe osv.• 

En Handel. som Køberen vil fortryde. 
Forleden solgte en Gaardejer i 

Sdr. Felding, efter hvad ,.Ringk. A. 
Dagal.• meddeler, hele sin Besæt-
ning, alle levende Dyr, til en Han-
delsmand samme Sted for en Æske 
Tændstikker for det første Dyr, og 
dobbelt op for hver af de øvrige. 
Da Gaardejeren har i alt 70 Dyr, 
bliver det en meget kostbar Besæt-
ning. 

Han fik sin Lyst styret! 
Forleden ved et Smedestævne i 

København var der en Mand fra 
Kaløvigegnen, som udtalte sig me-
get modigLtil en Flyver, at det ikke 
var mere farligt, at flyve end at gaa 
op i en høj y indmotor. Flyveren 
log ham paa Ordet og tilbød ham 
en gratis Tur i Luften. Manden kunde 
ikke saa godt sige Nej og kom med 
op. Flyveren startede og gik til 
Vejrs med den modige Mand. Han 
lod Maskinen slige og falde hurtigt 
op og ned i Luften. . 

Da Flyveren omsider landede paa 
den danske Jord, var Passageren 
besvimet, og han niaalte i -Følge 
„Denrokr alen' anskaffe arg et Par 
ny Benklæder. 


