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Trækfuelakarer flyver højt 
over fjerne Bunker — 

Ye e,er med paa Rejsefærd 
dine egne Tanker. 

Sindet er saa fugleler, 
aldrig surt og sjelden træt - 
at dens Sang pas Farten 
kendes Fugleanen. 

Trækfugl er vel ogsaa du, 
Sangfugl vel enige 

du gear frem Ira Sted LII S'et.] 

geneena Vaa.eiia Rie 
Svagt endnu, merl gausee vist 
kneppes Lindetræcia Kvist,  
og ved Rislebæk kern 
blomstrer Hasselhækken. 

Milde Vinde søndenfra 
stryger over Landet -

du maa ud at gaa og gaa, 
du kan ikke andel. 

Vandreglædens rige Væd 
gemmes der bag Bakkeheld, 
Danmark, Danmark v enter 
til du Skatten henter. 

G. Just Petersen. 

Vandringsvise. 
.ree: 

Milde Vinde søndenfra 
stryger over Landet, 

Solen kaster Glimmerguld 
over Mosevandet. 

Visne stase de stive Rør -
men giv Tid, det teer, det teer, 
Vandet risler, rinder, 
Sne og Is forsvinder. 

Hver en Farve staar saa skarpt, 
Skovene, der blaaner 

Husene, som ligger lunt 
der, hvor Bakken skraaner, 

Markens gule, visne Sirat' 
imod Himlens Foraarsblua -
sprængt er Vennens Dæmning 
helt e: V..arens Sten ning. 

Vandrer, grib din Stav og gaa 
fra de st..re Byer 

ud, hvor Landet ligger frit 
under Sol og Skyer. 

Blæst og Sol vil møde dig 
som en Velkomst paa din Vej. 
Se, hvor Danmark smiler 
til dig, mens du hviler. 

EI Alvorsord fil do badede. 
Hvad man bør gøre. og hvad 

man bor lade virre med. 

Nogle Read af Formanden for 
Dansk Svømme- og Livredningsfor-

bund, Kag Holger Nielsen. 
Liveit Aar, uaar Varmen er kom- 1 

oret i [liten, opskræmmes Sine, I e 

et de Meddelelser, der kommer Ira 

mange Egne at Landet om Druk-

nings-Uiyk ke. r. Mange al disse 
Ulykker vilde kultre tre aindiea, 

hvis de voksne vilde , [risede den 

Pligt, de har, til ar sende ind over-

for Børn og uo.e Mennesker, eer 

barer sig ubtsmeigt eller dum-
dristigt ad. 

Indeefor Dansk SVOIIIMC- og 

Livrednings-Forbund gøres der el 

stort Arbejde tor at forebygge 

Druknings-Urykke., og Formanden 

idrætsinspektør, leapt. Hulgier N el-

sen giver !elgende Rand og An-

visninger : 

De store Grundregler. 

Først erg  sidst : Lær Børnene al 

svømme, og lær dem al kunne 

hvile paa Vandet (Flydning), 

For Svømmerne gælder det om 

at lære, hvorledes de skal bane 

sig ad, rinar de skal redde et Men-
neske. 

10 Punkter, der bor huskes 
1. Gaa aldrig alene i Vandet. 
2. Svøm ikke for langt ud. 
3. Bader du I en Mergelgrav el-

ler paa Steder, hvor du ikke ken-

der Vanddybden, tag da om Livet 

et Reb, som en anden, staaende 

part Land, holder 

4. Bader du fra Bad paa dybt 
Vand, tag  da ligeledes om Livet 

et Reb, som huldes af en i Baa-

den væren'le Person. Spring ud 

og gaa op fra Bandens For- eller 

Agterende. ikke fra Siden (at Baa-

den ikke skal kæntre). Skulde det 

ske, al B taderr kærere,. bliv da 

ved den (med mindre du er nær 

ved Land ee, er vis paa at kunne 

svarerne red), held dig  las. ved 

For- eder Agterruden al Baaden 

og rate) med Mellemrum on, Hjælp, 

indtil nogen opdager dig. Tag 

ikke fat midt paa Baader , thi da 

ruller den lel rundt 	og du kan 

derved let komme ind under den. 

Er Banden gavet lied og du er 

langl fra Land, søg da at Ina ist 

i en Redilingakrans, en Aare, et 

Bræt eller lignende, anbring Gen-

standen under dine Arme og svøm 

roligt indefter. 

Faer du ikke anden Støtte, og 

er du ikke en udholdende Svøm-

mer, er Redning kun mulig, hvis 

du ved at du hver Geng Kræfterne 

svigter. skal lægge dig paa Ryg-

gen i Flydestilling og søge at faa 

Lunger og Hjerte lidt i Ro, inden 

de igen udsættes for en ny An-

strengelse. 

Den Svømmeart, du skal be. 

nytte (særlig naar du ikke har 

har kunnet faa frigjort dig for dit 

Tøj), tør være Rygsvømning, thi 

med den kan du holde tre Gange 

længere nd end med nogen anden 

Syrer-write] emde. 

5. Gaa ikke I Vandet lige eller 

er Maaliid, ej heller eller stærk 

Anstrængelse (før Lunge og Hjerte 

virker normalt leen). Mennesker 

med Tilbøjelighed 111 stære Hjerte-

banken mast ikke bade uden Læ-

geds Tilludelse. 

b. Sig  til Børnene, at de aldrig 

Kaadtred maa skubbe hverandre 

i Varieret Ira Bro eller Band, og  at 

de aldrig t Vandel maa dukke 

hinandeus Hoved under. 

7. Lad dem ikke blive længe;e 

i Vander end højst til det Tids-

pule«, hvor den tørste Kuldegys-

ning  indfinder s:g. 

8. Tillad Ikke Børn — ukendt 

med Sejlads -- at rage ud paa 

egen Haand. Giv dem Advarsler 

mod Kaadlred, dersom tie i Robried 

tear Lov ar io uden voksne. 

9. Gaa ikke flere i en Band end 

at I er sikre paa at den kan bære  

jer, og overbevis jer one at Ban-

dens Sider er taele (ikke har slaael 

Revner). Søg straks Land, dersom 

Bruden tager Van I ind. 

10. Endelig bør alle, ældre og 

yngre, lære al kunne udføre et 

korrekt „kunstigt Aandedræt" eller 

Schefer-Meloden, — Det kunstige 

Aandedræt og hvad dertil hører, 

er lært I Løbet at en halv Time, 

Mordet I 
--- En sørgelig verdenshistorisk 

Mindedag indtueller i disse Dage, 

det er 10 Arns Dagen for Verdens-

krigens Udbrud. Vi skal i el Par 

Linier minde om den Begivenhed, 

der gik forud — de to Skud, der 

faldt i Serjevo den 28. Juni, og 

som tændte Krigsfaklen. Den Dag 

ankom den forhadte Erkehertug 

Frantz Ferdinand med Gemalinde 

til Serajevo for at afholde store  

rig den hurtige Pnabegyndelse al 
kunstigt Aandedræt kan være at 

afgørende Betydning for Rednin-

gen al et Menneskes Liv. Under-

visning i kunstigt Aandedræt kart 

uden Vanskelighed skaffes gratis, 

Idet der aarlig afholdes Kursus, 

hvor enhver, der vil interessere sig 

og arbejde for at føre denne Sag 

videre, gratis ken deltage. 

Serajevo. 
Militærmanøvrer i Omegnen. De 

hemmelige Organisationer i Bos-

nien besluttede at benytte Lejlig-

heden til ved en Daad at vække 

den bosniske Ungdom til Hand-

ling, og det blev den unge Stu-

dent Gavnko Princip, i hvis Lod 

det faldt at udføre den Daad, som 

gjorde ham til det serbiske Folks 

Nationalhelt. Da Automobilet med 

Erkeliertugparret kom til den la- 

tinske Bro, stod Princip parat, -
han trak sin Browning frem og 

affyrede to Skud, der pas Stedet 
dræbte Erkehertugen og Erkeher-

tugInden. Princip forsegle ikke 

at flygte, han lod sig uden Mod-

stand mishandle og Arrestere. 

I Forhøret beklagede hall at have 

dræbt Erketiertuginden, men ud-

talte sin Glæde giver, at hans Kugle 

havde ramt Frantz Ferdinand dø-

deligt. lian blev dømt til 20 elan( 

Tugthus, men døde I Fængslet 

April 1918. 
— De to Skud gav Signalet til 

Verdenskrigen, en at Historiens 
største Katastrofer, men de ind-

varslede ogsna Samlingen af det 

store jugosisviske Rige, saalecies 

501i1 vi kender det nu. 

Der: jegoalavisee Netion giesszfe 

da heller ikke Princip paa 10 Aars 

Dagen t r ha is Daad 	Et stort 

Monument rdattaredee præs Stedet, 

hver hans Skud faldt. En af Hæ-
dersgæsterne var Parricips gamle 

Moder — hun, som har vugget 

ham i Søvn med de gemte serbi-

sire Folkeviser og har indblæst 

ham den Kærlighed til Fædrelan-

det, sem Ida 'nem til at ofre Livet 

for dets Frigas:e;se. 

Liret i YON N8lislulgr 
i polio No. 

—o— 

De gamle Købstadborgeres Ho-

risont rakte ikke vidt, og Kaareue 

var oftest smaa, selv om Datidens 

,Lovgivning gik ud paa at værne 

om de forskellige Kebstadsboeres 

Erhverv og om Kebstedernes Sær-

rettigheder i det hele. Imidlertid, 

skriver R. Berg i sin Bog .Køb-

stad og Købstadmand", er det gi-

vet, at Købmændene havde et langt 

større Virkeomraade end Haand-

værkerne, og det hændte, at der 

blandt de Kobstadborgere, der drev 

Handelsnæring, opsamledes virke-

lige Rigdomme. 

Saaledes nævnes, at den Ribe 

Borgmester, Hans Friis, der leve-

de i Begyndelsen at det 17. Aar-

hundrede, tjente sart store Penge 

ved alskens Handel, at hans Døds-

bo kunde vurderes til over 50,000 

Rigsdaler. De fleste Købmænd var 

i Virkeligheden Prangere, der ikke 

gik af Vejen tor elendet at nogen 

Art, blot der var Penge at tjene. 

Med Haandyterkerne var det helt 

anderledes. De skulde leve af de-

res Hænders Arbejde og Spekuta-

don og Konjunkturer kom nor de-

des Vedkommende ikke væsentlig 

i Betragtning, og for at leve innat-

le de i høj Grad tage Tiden i Agt. 

I sele Livserindringer giver den 

kendte Politiker J. A. Hareseer en 

Skildring af hvorledes Deger] gik 

paa hans Fedtes Skomagervierkated 

i Rudkøbing, rig der hedder det: 
.Arbejdstiden var om Sommeren 

fra 4—f om Morgen, til saa læn-

ge man kunde se om Aftenen. Fra 

10 Aars Dagen 
for Verdenskrigens Udbrud. 

Kejser Wilhelm modtager ombord i sin Lystjagt, der 
deltog 1 Kieler Regatten, Meddeielse om Mordet. 



Hvem segle jeg, neer siden 
mig noget gik imod„I  

og hvem forstod at fjerne 
hver Hindring fra min Fod? 

Det var den bedste Kvinde, 
jag kender her pen Jord, 1 

det var min egern kloge 
og ejegode Mo'er ! 

Hvad giver jeg da hende, 
sum etred' sig fur 

og som med agtsomt Øje 
har fulgt mig pas min Vej? - 

Ak, ej jeg kun gengælde 
en Kærltghed saa stor, 

men ømt jeg elsker hende, 
min egen, kære Mo'er I 

Og naar saa Døden kommer, 	1 

og hendes Sjæl mod Sky 
sig frelst og fri opsvinget  

til høje Himmelby, 
da følger mig at Minde, 

hvor end jeg gear paa Jord, i 
! 

om Verdens bedste K•dinie, 
min egen, lille Mo'er I 

Hans Skrafinild. / 

Aareladning 
før og nu. 

D.see fer M.klnelsdag til 14 
Dage lar Partiske var dat en ufra-
vigelig Regel ogsaa at arbejde ved 
Lys, og Arbejdstiden var da fra 
5 - 6 om Morgenen til mindst Kl. 
t1 om Aftenen med Undtagelse af 
Mandag Aften, da der ikke arbei-
dedsg Frokosten blev fortæret, 
uden at A-heidet standsedes. Man 
fik sin Tallerken med Mader. skaa-
ret som den skulde spises. Kl. 12 
spistes til Middag, og efter Spis-
ningen gik vi, navr Vejret tillod 
det en lille hele Time ud i Gear-
den eller Haven. Aftensmaden spi-
stes som Frokosten, uden at der 
ophørtes med Arbejdet, naar det 
ikke var paa den Aarstid, at den 
kunde spises, efter at det var ble-
vet mørkt, og inden Lyset tændtes. 
Og nu selve Lyset! Paa en lille 
firkantet Disk sattes el Tællelys, 
og her omkring sad nu fire Per-
soner i de lange Vinteraftener fra 
Kl. 5 til 10 og stirrede sig næsten 
sten blinde paa Arbejdet naar det 
var af en lettere og finere Beskaf-
fenhed. Den ulykkelige, yngste 
Dreng, biers Pligt det var et pudse 
Lys, kunde næsten ikke gøre andet 
da de grove Blaagarnsvteger straks 
formørkede Skinnet, naar den nær-
meste Tælle var smeltet lie den'. 

Denne Skildring er fra Tiden 
for ca. et Hundrede lAar siden, 
men R. Berg, der anførte Stykket 
mener, at den er gyldig ogsaa for 
Forholdene Aarhundreder tilbage. 
og at den er typisk t det hele for 
Livet under den haandveerksmtes-
sige Teknik. 

Man vil ogsaa give Forfatteren 
Ret i, at der under saadanne For-
hold ikke kunde blive megen Tid 
til at uddanne Aanden, eller til 
at skaffe sig nogen finere eller hø-
jere Kultur. Og Mangelen heraf 
dannede den betydeligste Skranke 
mellem Haandværker og de andre 
Klasser. Der skulde Mod og Lyst 
til, om en Haandværker efter den 
Arbejdstid, der var til gængs, skul-
de have slaget sig paa Bogen. 
Tværtimud ■ il man forstas, at Kro-
en og Lavshusel med dels Sam-
vær mellem Fæller at samme Fag 
magtle blive hans vteaeratigeste Ad-
spredelse. Det hele Dagligliv var 
satire ensformigt, og Torvedagen, 
ikke at tale om de store Aarsinar-
keder ved hvilke der mødte Folk 
fra nær og ijærn, herre til Livets 
største Oplevelser. 

Først mod Slutningen af det 18. 
Aarhundrede var det, som en ny 
Tid begyndte at gry. Den mærke-
des førsti det højere Borgerskab, 
hvor de fra England stammende 
Klubber, indledede en ny Art 
Samvær, med Drøftelse 	Sgørgs- 
nuet, der las ud over Daglivet og 
kom til at betyde en Reform at 
hele del selskabelige Liv. Sansen 
for Dannelse og aandelig Oplys-
ning voksede og bidrog eflerhaan-
den til at omforme Livet i vore 
Købstedcr. 

Alligevel fik den ny Tids Ideer 
en lang og sejg Kamp at udkæm-
pe med det gamle Købstadssam-
fund; for det var jo alt for mange 
for hiers der kneb haardt at kom-
me nied. Man forstod jo, at det 
ny vilde ligesom kulegrave den 
Jord, man saa lange havde bygget 
paa. Og radar først Storhandelen 
korn og undergravede det lokale 
Marked og Maskinene ødelagde 
Haandvierkel, ja, sars var det jo, 
som Verdens Ende var nar. 

Men det gik jo, ørn end fur 
manges Vedkommende under Frygt 
og Bæven, og skønt der naturlig-
vis, som altid, rurer et Tidsskifte 
Med dels Omdannelser finder Sled, 
var et og andel der gik i Spasmer-
ne. Der gamle Kebsladssamfund 
mislede alt Særpræg ; men del 
havde ydet el væsentligt Bidrag 
til vor fælles Kultur, bl. a. ved 
den sunde Virkelighedssans, det  

havde udvikle. ,Indenfor Bymure-
ne voksede lidt efter Ildt dias, Bor-
gerrighedens mand frem, der er 
et Produkt al personligt Arbejde, 
og af Nødvendigheden af til sy-
vende og sidst kun at have sig 
selv at stole pas, og som, blan-
det og tilsat med Stramninger ude 
fra den store Verden, blev Bærer 
og Fører for dansk Kultur i vor 
Tid'. 

Den Udvikling. som har sat sin 
Frugt I Nutidens danske Købstads-
samfund, har Kontorchef R. Berg 
sat et smukt Mindesmærke i sit 
forannævnte smukke og oplysende 
Værk.  

Mio egn lille Mor. 
Da jeg til Verden stsevned 

sari hjælpeløs og spæd, 
da Ingen Ting jeg kunde, 

men klynkede og græd, 
da ej jeg kunde klare mig selv 

paa denne Jord, 
hvem hjalp mig da ? - 
Det gjorde min egen, kære Mor 

Hvem nynnede de Sange, 
som over Vuggen lød? 

Hvis var den milde Stemme, 
saa bævende og blød ? 

Et Ekko at de Sange 
dybt i mit Hjerte bor, 

og disse Sange nynned 
min egen, kære Mor. 

Hvem lærte mig at tage 
de første, svære Skridt? 

Hvem greb mig, naar i Gangen 
jeg vaklede saa Lidt? 

Hvem blæste paa de Buler. 
jeg slog mod Stol og Bord ? 

Det gjorde hun, min egen, 
min ejegode Mor. 

Hvem lærte mig at folde 
til Bøn de Hænder smaa, 

i Tro a; løbe Øjet 
mod Himmelhvælvets Blaa ? 

Hvem lærte mig, om ham, 
der er Barnevennen stor ? — 

Del gjorde hun, min egen, 
min elskelige Mo'er I 

Hvem tørred' bort de Teater, 
som ned ad Kinden randt, 

da første Gang med Verden 
jeg kommen var paa Kant, 

da Kærlighed blev lønne 
med Had og haarde Ord? -

Det gjorde hun, min blide, 
min ejegode Mo'er I 

fl•ekmidle•. 
I gamle Lage-Tidsskrifter skiid-

res Aareladning saatedes, .at en 
bekvem og smid Aaie, mest pas 
Armen, med en Lancet abne!, og 
det bydende Blod udlades«. Læ- 
gerne anbefalede især aldrende 
blodrige, korpulente Personer at 
lede sig aareiade 2 Gange om 
Aage!, navnlig anseas Foraaret for 
den rette Tid, Idet det indtræden- 
de milde Vejr mentes at medføre 
adskillige Svagheder, seesom „Stig- 
ning af Blod til Hovedet, Apo- 
plext og Svingel'. løvrigt greb 
man til Aareladningen især mod 
svære Febersygdomme som Lunge-
betændelse og Kopper. 

Aareladningen gik for sig under 
Udloldelsen af visse nedarvede 
Former. Nøer Patienten var bragt 
til Sæde, fik man Anrerne i Pati- 
entens venstre Arm til at svulme 
op, ved ovenfor Albuen at ombin- 
de Armen med et ,,Aareladebind", 
der skulde være rødt, for at Pati- 
enten ikke skulde blive alt for 
rædselsslagen, naar Blodet strøm- 
mede ud og vædede Bindet. Fore- 
gik Operationen eller at Mørket 
var faldet pan, skulde det ske i 
Skæret al to Lys. Thi, hvis man 
kun havde eet, og Blodet ved el 
Uheld skulde sprøjte hen og sluk-
ke del, vilde man være I en uhyg-
gelig Situation — 1 Mørke, og 
med Blodet strømmende ud al 
Blodasren. — 1-hor meget Blod 
der udtømtes, var forskelligt efter 
de forskellige Tilfælde ; men ofte 
Jaridt man det heldigt at lade Blo-
det flyde, indtil Patienten begynd-
te at besvime, 

Grunden til den store Aroendel-
se af Aareladningen 1 hine Tider, 
mutte steges deri, at en Blodud-
tømmelse I mange Tilfælde for-
masede ut lette Hjertets og Lun-
gernes Arbejde, at lindre Smerter, 
især Hovedpine, og at meddele 
ophedede, febrile Patienter en vis 
behagelig Mathedsfornemmelse. I-
midlertid blev Metoden drevet langt 
ud over alle fornuftige Grænser, 
og elierhainden som Lægekunsten 
skred frem, kom Aareladningen 

1 mere og mere i Vanry — som 
virkningsles eller nærmest skade- 

! lig. 
I vore Dage er der kun ganske 

enkelte sygelige Tilstande, hvor 
man griber til Aareladningen, og 
det drejer sig da om Sygdomme, 
hvor man oasen i gamle Dage 
vidale, al en Blodudtømmelse kun-
de lette Hjertets Arbejde, — saa-
ledes ved Lungebetændelse pan et 
Stadium, hvor Blodudstrateningen 
gennem Lungerne ikke kan Pore-
gas normalt. Ogsaa e visse Tilfæl-
de af Nyrelidelser, hvor Blodels 
Pres I Aarerne undertiden kan 
hindre Hjertet i dets Virksomhed, 
kan man nu til Dags linde det 
nyttigt at foretage en Aareladning. 
Men som sagt, paa de allerfleste 
Omraider har rnaattet vige Pladsen 
for nyere Behandlingsmander. 

Til et bestemt Formsal bruger 
man endnu at udtømme Blod fra 
Aarerne hos sunde Mennesker, 
særlie naar del gælder om at over-
føre sundt Blod ti, Petienter. De r 
har vist sig muligt at redde Livet 
hos Mennesker, der har lidt svære 
Blodtab, eller som har mistet for 
meget Blod gennem langvarige, 
mindre Blødninger, ved I deres 
Aarcr at indsprøjte Blod af sunde 
kraftige Personer. 

Foruden de omtalte større Blod- 

fra Aarerne, idet disse Blodprøver 
anvendes til laboraloriemiessige 
Undersøgelser, der ofte giver Læ-
gen værdifulde — ja, undertiden 
ganske uundværlige Oplysninger 
om Patientens Sygdom. 

Dr. E. R 

g3o Hilkollimelsul forhelres? 
- 

Skønt en god Hukommelae er 
Forudsætningen for al logisk Tænk-
ning, for en maalbevidst Vilje og 
en frugtbringende Fantasi, d. v, s. 
er Sjælen i al Aandsvirksomhee 
og al Fremgang i team, bliver den 
saa-e sjelden plejet og skolet sien 
den burde, sedan som andre 
menneskelige Evner. 

Og netop i vor Tid, hvor den 
skarpc Konkurrence og de stadig 
mægtige Fremskridt paa alle Om-
raader kræver bestandig større tran-
delig Anstrengelse af de enkelte. 
er  en sandart Skoling dobbelt nød-
vendig. Kun deri, der gennem 
sine Evner udmærker sig freinfnr 
andre Mennesker, har Udsigt til al 
komme fremad i sin Profossion 
eller I sti Fag. Og en af de bed-
ste Evner til at bringe al vor Villen 
og vor Kunnen til værdifuld prak-
tisk Anvendelse i Livet er en god 
Hukommelse. 

Men hvor mange Mennesker kan 
rose sig af en god Hukommelse ? 
Bestandig hører men Klage over 
Hakommelsessvaghed, Disoaation, 
Nervøsitet og sandelig Slappelse. 

Er der da ingen Hjælp for alle 
disse Hukommelaessvage ? 

Jo netop! — De sidste ti Aars 
Hukommelsesforskning har fluvial 
Midler og Metoder for en nnturlig 
og fremgangsrig Udvikling af Hu-
kommelsesvir ksomhederi ved at op-
øve de med Huknnirnelsen for-
bundne sjælelise Evner og Egen-
skaber metodisk gennem visse 
Øvelser, der er lige ara simple 
som de er lette, og som kun for-
drer ringe Tid om Dagen, blot de 
bliver samvittighedsfuldt udførte og 
de kan tilrettelægges lige saa vel 
for Kontoristen som for 11:er lærde, 
for Arbejderen som, for Studenten, 
for Haandvserkeren, Forretnings-
manden som for Husmoderen. 

Og det er denne Metode en al 
vore yngre Vtdenskebsmtend paa 
delte praktiske Psykologiens Om-
rande, Magister Porteifee•Ilabin-
sen, der er Leder af del af Kø-
benhavns Kommune nu i Forsuttet 
oprettede psyko-tekniske Labora-
torium, vil fremlægge ved det Fo-
redrag, der Trisdag Aften den 29. 
Juli danner Afslutningen paa denne 
Maaneds Kursus i sjælelig Hygi-
ejne. 

Man kan fas fuldt Udbytte af 
denne Kursus-Artur selv om man 
Ikke har overværet nogle af de 
tidligere. 	Deri finder Sted I Rand- 
huset i Sandvig Kl. 8,15. 

Oodsl000sio og Mader. 
Søndag den 27. Juli. 

Ols Kirke Kl. 8. 
Allinge Kirke Kt. 10. 

14-15 Aars Pige 
ønsker Plads i Allinge eller en let 
Plads udenfor Byen. 

Bladets Kontor anviser. 

Sandvig Raadhus 

Tirsdag Aften RI, rex,:  
Magister 

P. P. Bahnsen; 

11111(0111111dMIS 111141410, 

Adgangskure overale i Salen Kr. 
1,50 — hus I Allinge og Sandvig 
Boghandel saml ved indgangen. 

E 1181,, ii  I. 
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ikke under 20 Aar, flink til Hus-
gerning og Madlavning. kan las 
Plads hos en Familie i København 
til I. eller 15. August. Billet mrk. 
.Pige' modtager Bladets Kontor. 

Olsker ilosmoblorooiog 
afholder Medlemsmøde Lørdag d. 
26. da. Kl- e med Foredrag af 
Lanchingsmand Maegaard samt 
Beretning fra tre Delragere i Hus-
mandsrejserne. 

Efter Mødet indtegnes Deltagere 
I en Illludfingt til Rand-
kløve ni. v. den '2. August. 

Bestyrelsen modtager Indtegnin-
ger til Mandag den 28. ds .  

Gylter 
orer %ed Ferring, er ilt Sele. 

Charles Iiijoiler, 
.Skovfryd', Olsker. 

••••••••••1111•••11 
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Siografen. 
gendag den 27, Juli Kl. 8. 

Sidste Del af 
Eventyrersken fra Monte Carlo. 

Moderne Sensationsfilm i 5 Akter. 
Optaget i Marokko og Sydfrankrig. 

Gratis 
faer De ingen Møbler, men i 
Klemensker Sadelmagerforretning 

faer De pæne Ting til billige Pri-
ser. 1 Sofa, 4 Stole, mahognipo-
leret' i redt Plyds. 2 Chaiselonguer 
2 Divaner. I brugt Chaiselong 
60 Ke I Sofa 50 Kr. Begge i pæn 
Plyds. t brugt Spisebord til 12 
Personer. 1 do. Skrivebord t Eg. 
1 Bornholmerur 85 Kr. I Jumbe-
sele, 1 Arbejdssele, brugt. 

Sælges uhørt billigt. 

Klems Sorielmilllerrorrelog, 
1<!einenher St. 	Til n. 20. 

110..110.•11111.■ 	 

Fin ung velanbefalet 

Pige 
søges til er Embedsmandahjem 
Kobenhaslis umiddelbare Nærhed. 

Fuldmægtig Kaaroe, 
Vantøse Byvej 16, 

for Tiden Enelykke, Allinge. 
- • 	- — 

—o-- 

Gennem mange hundrede Aar udtømmelser anvender deri moder-
har Aareladning varet et 'il Læge- ' ne Lægekunst i meget stort Om-
gemidler, der anvendtes mod, snart lang Sluse-Udtømmelser af Blod 
sagt, alle mulige Lidelser. For 
blot hundrede Aar siden indtog 
Aareladningen Hovedpladsen mel-
lem Datidens vigtigste Behandlings-
ineader ved Siden af den ligele-
des meget udstrakte Brug al „La-
xermidler — Afføringsmidler — og 

Arbejdstøi•'' 
Itenklarder i Mulskind, Bucliskftul, Hvergarn og Cheviot. 
Jakker i Bischskind, Maskintøj og Drejl. 
Veste i Uld oe Bomuld. 
Varer og Priser el de rielige. 

teessens ene-21dsalg 
ved Chr. Olsen, Allinge. Telefon 100 

Avertérordboroholifis Elgehlad! 
Billigste Annoncepris. Læses overalt paa Nordlandet 



Ele11110111 i 
Olsker 

SOMMER-SALG 
til meget nedsatte Priser! 

Restpartiet af Sommer-Overtoj, Dame- og Pigeoverfrakker m. m., ud-
sælges med 20.25 pCt Rabat. Restpartiet af 'Vaskekjoler, Zepbr, Mousseline, 
Voile ni. m., udsælges med 20 pCt. Rabat. - Et Parti stribede Zephyrkjoler 
sælges for 4,85 pr. Stk. 

Restpartiet af Drenge:Vasketoj, lyst og morktstribet, kadetbabitter og 
Bluser, ensfarvede og kulørte Zephyrbluser og Skjorter udsælges med 10 pCt. 
Rabat. 

Ovennævnte Rabat kan kun gives mod Kontant. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planck, Allinge. 

En Sending Bomuldsstrømper 
af svær Kvalitet i sort og brunt er hjemkommet 

og sælges fra 85 Øre pr. Par. 

Nordlandets Handelshas. 

Vat- og Uldtæpper. 
Vattæpper, Størrelse 7 x 4, 8 x 4 og 9 x 4, Vægt i Vat 1-1,50-2 kg. 
-Uldtæpper, Størrelse 140/180, 150/190. 160/200 cm. 

Priser 9-33 Kr. Stk. 

øfir. Asen, teessen. 
Telefon 100. 

DAME LINNED 
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Chemiser,:BenklæderNatkjoler. 

Chr. Olsen, Messen, Allifike.; 

Masser g  lialliskilarile:Ildskuilsbrdder 
og forøvrigt Sparrer og Brædder af alle Slags sælges til de 

nugseldende meget rimelige Priser. 

Husk at vi har gode 11/$  Toms Udskudsbrædder, som er sær- 

lig gode og solide til alle Reparationer. 

Nordlandets Handelshus. 

LOikTirie 
„ROYAL" Koge-Chokolade 
„B E C A" Koge-Chokolade 

FINESTE DA N f, K FABRIK AT 
kr.  

Danske grove Hvedeklid, 
rIstnek e grove Itugklid, grore engelske lifvedeklid i 50 

ve Sække samt dansk grov Soyaskran og prima 'mas linje 
tulr vi nedsat betydeligt I Pris og der kan handles meget fordelagtigt. 

Nordlandets Handelshus 

Vi smækker Priserne ned 
paa alle Sorter tørrede Frugter af bedste Slags. 

Abrikoser, Ferskner, Blommer, Rosiner, udborede 

Æbler, Æbler i Skiver, Nan Hald Rosiner kan herefter købes 

meget billigt 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har rigeligt Lager af særlig gode Kvaliteter 

Bageri-Flormel og al Slags Sukker 
og Priserne er sat saa lavt, sag det kan tiiraades at købe stose Partier 
til Opbevaring. 

Frisk fiær, nye Krydderier, Husblas, Vanille. 
Ved kontant Betaling giver vi 4 pCt. Rabat. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi modtager gerne Bestillinger paa 

18 pCt. Superfosfat, 37 pCt. Kali. 
Nrre Flødals Gødningskalk 
snares( muligt IH Levering i August—September. 

Chili Salpeter i Sække. Norges Salpeter i Tønder. 
Restpartier heraf sælges billigt i disse Dage. 

Nordlandets Handelshus. 

Den Kubm. Herman Fimet' 
tilhørende, al Blikkenslager Hans 
Mortensen beboede, ved Apoteket 
i Allinge beliggende rummelige 
Forretningsejendom med Butik er 
meget billigt til Salg. naar Han-
del kan ske straks. 

Nærmere ved Henvendelse til 
Spaiekassebogholder Ridder i 

Allinge eller Sagfører Fr. Pihl. 

Det hænder 
for eller senere, at De har Brug 
for en lille Annonce, Et Værelse 
eller en' Lejlighed ledig, brugte 
Sager til Kdb eller Salg, Under- 
visning, Pension eller andet 	. 
Husk da, at Nordbornholms Uge-
blad har den største Udbredelse 
her paa Egnen og at del koster 
mindst at avertere i vort Blad. 
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Kommuneskatten for 1. 
Halvaar 1924-25 montages paa 
Dalegaard, saml ved Mejerierne 
»Hurnledal` og „Kajbjerggaards" 
Udbetalinger i Juil Marines]. 

Fra 1. August vil Renter blive 
tillagt med 1/1  pCt. pr. Maaned til 
Betaling sker. 

S6,.rneraadet. 

Salt. 
Nonalt, Saltsten, mellem-

fint og fint raffineret Salt. 
Spansk Salt og %tørsalt 

sælges til billigste Priser. 

%range %tørtid. ug 
$roDuftforretnistg. 

Gyklo .01k 
Cambridge Dnnlop Dæk 

udsælges til 5 Kr. pr. Stk. 

Cyklehandler 

971 e. Yunefi. 
Allinge. 

Olsker Forsemlingshils, 
Bibelsk Foredrag afholdes 

af T. Simonsen Ira Norge Onsdag 
den 30. Juli Kl. 7,30. 

Intern, Forening for Bibelstudium. 

Friskplukkede 

JORDBÆR 
Inas hver Dag. 

E. J. Andersen, 
Til. Sandvig 3. 

Slagte-Kyllinger 
købes. 

Hotel Standkane. 

Overretssagtorer 
2ojesen Xofoed, Rønne 

alt, urtFangade 17. 

Inkassation, Behmentskrivning etc, 
Træffes I Hasle Onsdag Formd, 

exishets 
xport 
Ø1 

slanke flasker 
rn. Guld- 	31BEG 

13ER: 

kP) 

S?)yDer el, 
fisidceMeZ. 

g3ord. 



Fyldte Chokolader 
„A L -r3 A" Spise-Chokolade 

„ANKER" Cacao kun i 1/8 kg Pakker 
FINESTE DANSK FABRIKAT 

Vort Arbejdstøj 
er det bedste og stærkeste til Prisen. 

Graa Buckskindsbenklaeder 6,50 

	

do. 	7,00 Blaa Maskin 
do. 	svære do. 

Molskindsbenklæder, extra svære 1:4:21;:2 
Hvergarnsbenklæder 

7,00 Maskinjakker 
8,00 Blaa Overalls 

Svære amerikanske Overalls 10,00 

9torblinale0£)a0e151jue 

sirbeidstej! 
Benklæder 1 Molskind, Buchskind, overgarn og Chevfol. 
Jakker i Buchsktnd, Maskintej og [bejl. 

Veste Uld og Bomuld. 
Varer og Priser er de rigtige. 

ffessens sne-Vidsalg 
ved Chr. Olsen, Allinge. Telefon 100 

Alle MennesKer, 
som har set, hvorledes 

En Kvie, 
SOM kirker i Løbet al • 
en Mg:med, er til Salg. 

Henry Hampe. 
Skovly, Olsker. 

Kalkbrænderiet 
ved Allinge. Førstkommende Tirs-
dag deri 5 August kan !nas frisk-
hrrenrit Kalk, 

Tandlæge Hess-Petersen 
træffes for Fremtiden pari Hotel 
Allinge, Allinge hver Lørdag 
fra 10-4. 

Udsalg i Betel. 
Syforeningen afholder Ud-

salg Tirsdag den 5. August Kl. 
2. D.! unges Udsalg Kl. 7,30. 

Sognepræsten taler. 

Brostenslagere, 
Stenkløvere og Rosslagere 
Ivan fan stadigt Arbejde pas 

Hammerens Granitværk. 

Allinge-Sandvi; 
Ungdomsforening 
afholder lfledlemsdrA1 Søndag 
den 3. August Kl. 8 pile Christen-
sens Sal.  

Bestyrelsen. 

Cykle-hk. 
Cambridge Dunlop Dæk 

udsælges til 5 Kr. pr. Stk. 

Cyklehand1er 

97r. e. :runelit. 
Allinge. 

Gratis 
faar De ingen Holder, men I 
Klemensker Sadelmagerforretning 

faar De pæne Ting til billige Pri-
ser. 1 Sofa, 4 Stole. mahognipo-
leret i redt Plyds. 2 Chaiselonguer 
2 Divaner. 1 brugt Chaiselong 
f0 Kr. 1 Sofa 50 Kr. Begge i pæn 
Plyd. 	I brugt Spiseburd til 12 
Personer. 1 do. Skrivebord r Eg. 
1 Bornholmerur 85 Kr. 1 Jumbe-
sele, 1 Arbejdsgele, brugt. 

Sæk:es idioti bortgr, 

h  gul 111111111111MIlilliiir aninalarsalinni 
DÅTE LINNED 

lle heri* Kvaliteter i Arbejdstøj, 
Mine gode bekendte amer ikanske Overalls og Trojer i alle 

Storrelser baade til voksne og Born. Prima blaa Molskindsben-
klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder. Trojer, Blu-
ser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 
Bo;'n 	Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Jens Hansen. 

Vine og Spirituosa 
fra C. X. ffenster & Sen, Xe6enfiavn. 

Portvin, Madeira, Bordeaux, Bourgogne Vine. 
Rom og Cognac 

anbefales i vellagrede fine Kvaliteter. 

%ringe Stofoninf- 65 7robfifforreinin 

P. Wulfs Cigarer. 
Alle Mærker vellagrede. 

Tobak, Shagtobak, Cigaretter. 
tyrkiske, ægyptiske, Virginia — stort Udvalg i 

Zfflinge .Skofonitif 	7robufifforretning 

Leer, Lebomme. 
Strygempaan, Hentriver med prima 1-las elskafier, Roehak ker 
og Hyppejern haves paa Lager i Stort Udvalg, 

Wainge Rolonialz og 93robuttforretning 

Har De endnu ikke bestilt 

Standard 1-16stbindegarn 
i slore, faste Nøgler, saa tilrandes det meget at afgive Deres Bestilling 
da Prise.ne er si,erki opadgaaende og vi endnu kan levere lit en me-
get billig Pris i 

%Hinge !kolonial: og 13robortforretning. 
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BORNA MARGARINE 

er fin, frisk og velsmagende og giver 

LÆKKERT SMORREBROO 

Taglak Carbolinium 
finsk Tjære, Cement, Tjærekoste 

og Kalkkoste 
og iøvrigt alt hvad der hører til for al tea pudset Facaden, fans bedst 
og billigst i 

?Minør anionint,  & $roDurtforrendug. 

c 	 

„ROYAL" Koge-Chokolade 
„B E C A" Koge-Chokolade 

FINENTE /.1)1NMK FAItRIK 

Bornholms liga Møde, 
fremstilles. behandles og opbevares, vil ganske uvil-

kaarligt forlange dette hejfine Produkt til sine Ma.al-

tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Blikkenslager- og Glarmester.. 
arbejde udføres hurtigt og billigt baade paa Lan-
det og i Byen. 

M. C. Funch, Allinge. 
Aut. Vend- og Gasmester. — Tif. 34. 

En Sending Bomuldsstrømper 
af svær Kvalitet i eort og brunt er hjemkommet 

og sælges fra 85 Øre pr. Par. 

M ordlandets Handelshus. 

Vat- og Uldtæpper • 
Vattæpper, Størrelse 7x4, 8x4 og 9x4, Vægt i Vat 1-1,50-2 kg. 
.Uldtæpper, Størrelse 140/180, 150/190. 160/200 cm. 

Pris er 9-33 Kr, Stk. 

efir. ellen, teessen. 
Telefon 100. 

nartsmaavade 17. 	'"j  " Chemiser ,  Benklæder Natkjoler. • „, 	 ._„_ , 
Inkenzticc, Dektuntetskrivnieg etc. 	 - 	- 
Træffe, I Humle Onsdag Formd. Chr. Olsen, in'essen, Allinge. 

118 Husmandsforening 
Udflugt :il Alkirkeby pi. V( ,gn 
Fredag den 8. Augusi. Samles 
ked Ro B.uy,slurening Ki. 10. 

Bestyrelsen. 

Klemens Sailelmaprforre14 
,. 1(,.,,,n,,ker  Si. TH n.  20 

Overrt.t.esagterrt+r 

.Boløsen .1rofoed, Benne 


