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Sarnets Sommer, 

Kom, Barnlille — ilt det ukønnet 
solskinagyldne, blis og grønne 
kalder dig Ira Dagen gryr: 
Solen og de vævre Fugle, 
Græsset og de hvide Skyr, 
hele Jordens lyse Kugle 
er dit eget Æventyr. 

Dine blanke Øjne tindre: 
Du har Solskin i dit Indre, 
og det blomstrer i dit Sind, 
selv naar træt af Leg du lægger 
trygt paa Puden ned din Kind; 
dine Solskinsdremme rækker 
dybt i Nattens Rige ind. 

Og i Søvnen mange Gange 
vil de speede Hænder fange 
noget skønt, vi ikke ved. 
Somrens Solskin lyser over 
dine Barnetanker ned, 
og du smiler, mens du lover 

din Drøms Lyksalighed. 

Ak, for Barnets AabrtnbrrIng 
har vl kun den gris Erfaring, 
at vor Sommer snart forgrim. 

naar Vintermulmet kommer, 
dybest I vort Hjerte starir 
en foricengst forsvunden Sommer 
i de fjerne Barnenar, 

Er dens Glæder evigt fløjne, 
kan jeg nu i Barnets Øjne 
se et Genskær, blankt og blidt. 
Grønnes ej de samme Glæder 
for et Hjerte, der er slidt —; 
o Barnlille, hvor du træder 
leger Lyset — del er dit! 

Chr. Stub-Jiirginsen 

ilduret af et Interemient.kab. 
Anowarnbavende: Otto Goraltr.kn. 

Telefon 74. 
Trykt I Alttuts Bogtrykkeri 

- /414. .._,_ ..,,,,,,,, .._yr--),-,., 	tur Willi  

— — 	•, 	— ,.."if›. .,„~",_. --'-'-'-.".~ 

=u.+ 	occrayze COCCalD 

Fredag dert:8. August:1926 
CIOCITUCCO2CCOXICCOMCCOZOC,CCOOCCCCCMC07 CCCCCOCCCC03:02CMIX/CCOM MCCCCCOCCI DZI12:0 

Sømmer•Idyl. Interiør fra Gronlieelni Hotels Ilave• 

17dgmar I. at Antal af 1800 Ekesirnpl 
ill elle Hjeml I Altliga-Setadvls, 

°Imiter, itntnker, Rø ag Kleateaakat. 

CCCCei MOCIDCCIZO2 MOMS 

14. Aarg. 
nommen= 

skevennen' Tade pegede først pie 
at Drikken svækkede, medførte 
Ængstelser og I Ijerteslappelie. Se-
nere 'linede han sig mere velvil-
lig og dvælede ved den Itembrag-
te &brillens — »enhver forstandig 
Matrone, som lier sine Piger ved 
Vaskebaljen, regulerer dem den Nat 
med en god Kop Kalle - den 
llt0T312 ndige Madmoder derimod 
giver dem Brændevin.' 

Hvorom alting er — Busken fra 
Yemen erobrede Verden. ikke 
mindst efter at Hollænderne havde 
begyndt Kaffedyrkning paa Java, 
og efter at Kaffetræet var Indført 
i Brasilien, ned man den sorte 
Drik over hele Verden. VolIalre 
havde en ligefrem Passion for Kaf-
fe. Digtere fra Milton til Keats har 
sunget deres Lov. Og hvem af os 
vil ikke stemme I med I dette Kor! 

B. T. 

--:"-s›,':-;.-----'4.-:-',,„-,,,,,4,: ' .--, ->•,:-F.:' .  
-.---- • ---,,&,- -,.."-wur 

--„, 

• -f---i.,,„- -- . 	--- -..?,--, 

gfoslet-Vise. 

Har I nu Tænder I Riven set? 
Er I parat, mine Drenge? 
Duggen har drysset den hele Nal, 
Leen har ventet os længe. 
Armen er styrket af Søvnen sund, 
Solen os hilser fra Bakkens Rund; 
bag Syrener forborgen 
kukker en Gøg: Godmorgen? 

Mor har puslet til Arnens Glød, 
sysler derinde ved Davren ; 
se, hvor Røgen fra hendes Grød 
sænker sig blødt over Havren! 
Mad hun smører, nom kan forslag, 
øl hun styrter t Dunke gris, 
lægger en Klukkert I Tejnen 
som kan la' Tonen fra Degnen. 

Nu pas Vr gnen enhver især! 
Plagen I Stenene skraber. 
Vidt opsligen, mod østens Skær 
Porten undrende gaber. 
Svalen sviner om Vognens Spand, 
Dagen venter den glade Mand. 
Blodet synger I Bringen 
dæmpet til Klokkers Ringen. 

Jeppe Aakjær. 

Den sorte Drik. 
— 0 —  

Naar blev den første Kop Kaffe 
drukket? 

En gammel Legende fortæller: 
Nogle Munke var nuder Forfølgel-
serne mod de Kristne i del tredie 
Aarhundrede flygtet og havde slett-
et sig ned i del abessinske Høj-
land, hvor de ernærede sig ved al 
dyrke Jorden og drive Kvægavl. 

D2 yngre Brødre magtle skiftes 
til at passe Fear og Geder. 

En Nat kom deri vagthavende 
Hyrde ind til Prioren og fortalte 
noget mærkeligt, der var sket. i 
Stedet for som ellers al lægge sig 
til at sove havde Dyrene tumlet 
om med et Liv og en Lystighed, 
som om der var Troldovn med I 
Spillet. 

Til Tror!' for Priorens og Bra-
drenee Bønner og Besværgelser 
gentog dette sig Nat efter Nat. 

Omsider opdagede en af Munke-
ne, at den usædvanlige Opstemt-
hed kun indfandt sig, naar Dyre-
ne havde spist Bær fra en bestemt 
Busk. Han gjorde en Prøve for sit 
eget Vedkommende, og al Lyst til 
at sove forsvandt som ved et Tryl-
leslag, navr han havde spist af 
Bærrene. 

Munkene drog nu Fordel al Op 
daeetsen og tog godt for sig al de 
rim rkelree Bær, sari snart del gjaldt 
-el al !Lede sig vnagen under de 
n iiiige Bønner i,g Andagoøvelser, 
aorn Gruk nireglerne pasbad. 

Nigle af dem foretrak dog at 
I, 1  g.,øre sig Bærrenes Egenska-
th i red Hjælp UtInrek i varmt 
V. rias, 

I r r 4..!r '1..:Na,r en anderi Legende. 
Heri IN*. 0111W, en I.).tc pøl al 

den ærværdige Præst Siejk-er.-.SjA-
oho, 5.)111 eik Meaneskeaidel efter 
P.iiktens bortgang døde under en 
Nedruster(' 

 
rul Mekka, plukkede 

nogle Bkr, som en  himmelsk Fugl,  

siddende i et vidunderligt Træ mrd 
vellugtende Blomster og Frugtrr, 
havde ladet falde fra sit Næh ned 
for hans Fødder. 

Da han kogle nogle Urter til sit 
enkle Maaltid, slap disse Bær med 
ned i Kedlen, og Drikken skænke-
de den ellers lidt savntunge Omar 
en ny og mærkelig Evne til at start 
op den næste Morgen og forrette 
sin Bøn. 

hvert Fald synes Kaffen al hi-
ve været kendt ved det Tidspunkt. 
Da Mohammed forbød de rettroen-
de Vin og stærke Drikke, medtog 
han ikke Kaffen i Forbudet, hvad 
enten han nu ansaa den for uskyl-
dig, eller Brugen ikke var saa al-
mindelig, al den gjorde Indgriben 
nødvendig. 

Først efter næsten tusinde Arns 
Forløb gav Kaffen Lejlighed til et 
Forbud, der endda igen blev om-
stødt. Det lykkedes to persiske Læ-
ger at overbevise Emiren Kair-Bey-
Mimer om, at Ordet Kaffe paa ara-
bisk Ikke for intet betyder ,en rus-
givende Drik', og han forbød Bru-
gen i Mekka, hvor lian herskede. 
Det vil sige, Sultanen skulde, for 
al Sagen var i Orden, bekræfte Af-
gørelsen. Foreløbig gav Forbudet 
imidlertid Anledning in en voldsom 
Forfølgelse mod Kaffedrikkerne — 
Emirens nidkære Tjenere brændte 
alle Kafeer og Kaffeudsate. Mel 
Nederlaget fdrvandledes til Sejr. 
Den vise Sultan Selirn ophævede 
Forbudet og lod de to persiske 
Læger hænge, under I-henvisning 
trl, al Kaffen oprindelig var bragt 
til Jorden af Engelen Gabriel for 
at gengive den syge Mohammed 
hans Helbred. 

En arabisk Digter har lovprist 
den sorte Drik t de højateint e Ord: 

»Sorgen findes ikke loden tor di-
ne Er,einferker. Kummeren iiygter 
lortærdel sin Vej red din Ankomst". 

Du er den Drik, si. m Alkali har 
skænket sine syge Børn, du er 
Sundhedens Kilde. 

Du er den Strøm, hvori vi tvæt-
ter os rene for vore Bekymringer. 

'Du er liden, som sortærer vort 
Tungsind. 

Den, som blot een Geng her 
siddet ved det Bord, hvor du frem-
bæres, vil 111 evig Tid føle Afsky 
for Vin og stærke Drikke af Fla-
sker og Gedeskind. 

Prisværdige Drik, din Farve er 
Seglet paa din Renhed. 

Fornuften siger os, al du Ikke 
kan være noget Menneske nægtet. 

VI drikker dig  med Tillid og lev-
ner ikke øre til Taabers daarlige 
Tale sum vil domhelde dig uden 
at kunde nævne Grunde for dere, 
Dom. 

Først I den nyere Tid lærte Ve-
sterland Kaffen at kende. Fra Ita-
lien gik den sorte Drik gennem 
det syttende Aarhundrede sin Sejrs-
gang til Frankrig og England, til 
Tyskland og Norden. 

Den indførte en hel lille Revoln. 
don i den daglige Levemaade. 

Sammen med The og Chokolade 
fortrængte Katten Ølebrød og Grød. 
Katten var en Eftermiddagsdrik. 
Særlig blev den hurtig yndet af Da-
merne. Korfits siger i „Barseisslu-
en": 

»Jeg tror, ingen enden er Autor 
til denne Kaffedrikning end Luci-
fer; thi den er værre al komme I 
med end Brændevin. Min Kone be-
gynder all paa deri store Vis at 
klage sig ilde, Ifirend 111311 faer 
Kaffe rim Dagen, Jeg har mærket 
en synderlig Virkning hos disse 
brændte Bønner: jeg har set man-
ge Koner og Piger siddet sart stil-
le og ærbar i Se1akaber, ligesom 
de kunde være i Kirke, men saa 

tul Maet delte brændte 
Djie‘eislial» Lb.i.t, begynder Mul-
dene al løbe pas dem som Petiei• 
kværne. Ja, der, trom mere er, sire 
snart faer de ikke tre a fire Skatr-
ler til Livs, førend de straks tiar 
Lyst til al spille Kort. Del har jeg  

mærket ti og ti Gange, saa der .; 
endelig maa være nogen Forgift I 
samme Bønner; jeg har altid hadet 
den Drik, om ikke for andet, saa 
dog aleneste for den Aarsag, at 
samme Bønner kommer fra Tyrker-
ne, som er Kristendommens Fjen-
der.' 

Saadan taler den gamle Spids-
borger. Men hans Nabo, Jeroni-
mus, er al en anden Mening: 

»Matt Ikke det gode Fruentim-
mer °gane have noget at fotoøje 
sig med om Eftermiddagen seavel 
som vi andre, der kan gaa fra Vin-
truaene om Aftenen og komme 
drukne hjem. Jeg har aldrig præ-
ket mod The og Kaffe, thi af al 
Slags Drik es det den uskyldigste. 
Tænk engang, hvor del gik til I 
gamle Dage, da Fruentimmeret 
drak Koldskaal om Sommeren og 
spansk Vin om Vinteren, de kunde 
de ikke gøre mange Bevægelser, 
uden de mutte lave sig pas en 
halv Rus." 

Det var saa omtrent ogsea Hol-
bergs Mening. Hen holdt selv al 
en Kop Kalle, og han fandt, at 
Drikken betegnede et sundt Frem-
skridt: 

»Nu kan vore Hustrue og Dø-
tre gøre li Visitter om Eftermidda-
gen og komme ganske ædru tilba-
ge. Delte kunde ikke ske i gamle 
Dage, da man intet andet havde 
at byde de Besøgende uden Gyl-
denvand, Sek, spansk Billervirt, 
Lutlendrak og andet, hvoraf et Fru-
entimmer i det mindste tIllatte pim-
pe lidt paa hvert Sted, saa at, neer 
man lagde alle de sm an Doser sam-
men, som lages I hver Barseiatue, 
del omsider kunde beløbe sig til 
noget; i det ringeste fik de Smag 
pari visse stærke Liqueura, hvorom 
de rot ingen Ide have og derlor 
ingen Lyst kan la(' dertil." 

Man drønede ivrigt Kaffens gavn-
lige og skadelige Virkninger. En 
Forlener som „Lægen og Menne- 



Villaen i Fredensborg. Skuespillerparrets Æresbolig. 

Miodoki tor Tycho Brahe, 
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. ses 
Deri 8. August elholdes pars Hve-

err 	Jubilæunisiest for 
Ceundsiensnedlæggelsen til Tycho 
Brahes Stjerneborg derovre. Sam-
me Dag er det 50 Aar siden, at 
den overfor geneivne Tycho Brahe-
Statue udenfor Observatoriet i Kø-
eentinvn blev afsharel. 1 de samme 
Dige vil der linde en international 
Astronoinkongres Sted I Køben-
havn, saa alt kommer sadledes til 
at staa i Stjernernes Tegn og  vil 
naturligvis samle sig om Mindet 
om den berømte Dansker, den 
udødelige Tycho Brahe. 

Sprøjt Xartollerne 
Der er en god Dagløn at tjene. 

Hvis det terre, varme Vejr, vi 
hidtil har haft i denne Maaned, vil 
vare ved endnu nogen Tid, er der 
Hash om, al der i Air vil kunr.e 
føres en virksom Kamp mod KIT-
tolfel5kimmelen, der ellers er en 
slem Plage og nedsætter Udbyttet 
stærkt. 

Det hjælper ikke meget, at man 
har en velbehendlet Mark, der er 
godt fodret med Gødning, naar 
man intet foretager sig over for 
Kartoffelskimmelen, der er 

Kartoffelmarkens snrte Hed 

og forhindrer, al der opnaaa et 
virkeligt rentabelt Udbytte af den-
ne Produktionsgren. 

Man maa være paa Færde og 
ikke komme for sent med Sprøjt-
ningen, der skal være udfart for-
inder] Sygdommen viser sig. Tiden 
er netop nu inde til at tage Kam-
pen op. Bordeauxvaidsken, der 
overbruses Karloffelioppene, skol 
blive det beskyttede Overtræk, der 
dræber de Sporer af Kartoffelskini-
melen, der forsøger at sætte sig 
fast paa Planterne. Derved hindres 
Toppen i al sygne hen I Ulide,  og 
de grønne Blade kan stadigvæk op-
fylde deres Bestemmelse, at tilføre 
Kartoflerne Næring, saaledes at 
Knoldene bliver større og mere 
tørstofrige. 

Gennem talrige Forsøg 
er det konstateret, hvor stor Ska-
de Kartoffelskimmelen loraersager 
I vore Marker, og der kan Ikke ind-
trængende nok opfodres til Sprøjt-
ning. Enhver kender den Ærgrel-
se, som Optagningen af Kartofler-
ne volder om Efteraaret, mier Kar-
tolfelskimmelen har hærget Marker 
og nedsat Udbyttet betydeligt, og 
mange lover sig selv, at maden 
skal del ikke gas til næste Air. 
Men naar Sommeren igen kommer, 
er man tilbøjelige til al start sig til 
Ro, fordi man Intet har hørt eller 
set til Kartoffelskimmelen, før det 

en skønne Dag ved en Markvan-
dring opdages, at den slemme Gast 
etter med Oreadighed har sal sig 
til Bords I Kartoffelmarken, 

Det er unødvendigt her at give 
Anvisning pas Fremgangsmanden 
ved Sprøjtningen; enhver Lomme-
bog for Landmænd eller ethvert 
Landbrugsblad indeholder god Vej-
ledning! den Henseende. Kun kan 
det ikke stærkt nok fremhæves, al 
Tiden ikke er inde III at ligge pas 
den lade Side med Hensyn til den 
bedst mulige økonomiske Udnyt-
telse al vore Marker. Det gælder 
om I en Nedgangsperiode at sætte 
alle Ssil hl, sne at Produktionen 
foragt s, Man skal gøde godt, man 
skal rense godt to, Ukrudt, og man 
sk 	sne Inehigt som muligt be- 
kæmpe Sygdomsangrebene. Husk 
pari, det er i den sidste Ende, Fer-
tjenesten beger. Oe fes Steder hier 
man bedre Lort for sit Ar In jJe end 
ved at anende Kartoltelsprejiers 

Jornholmere". 
Bornholmere kan betyde tre Ting: 

øens Beboere, Bornholmer-Urene 
og de røgede Sild. Her menes med 
Bornholmere — røgede Sild. 

Listed er et nf Bornholms ube• 
rørte, idylliske Fiskerlejer, hvis 
Havn er forholdsvis stor. Vil man 
se Stedets Sildebaade komme ind 
med Fangst, rune man slag op 
den sidste Nattetime, eller skel vi 
sige første Morgentime. 

En dump Tøflen ude fra Vandet 
forkynder, at Motorbnadene nær-
mer sig Kysten og snert ligaer de 
ogsaa alle i Krans inde i Havnen. 

Saa snart en Band har lagt til, 
forlader Mandskabet den for at gas 
hjem og drikke Kaffe og hente Hu-
sets Kvinder og større Børn med 
ned, al de kan hjælpe tit at tage 
Sildene al Nettene. Disse sorte lin. 
maskede Net, der er bundet I Byl-
ter og rigelig spækket med sølv-
glinsende Sild, slænges fra Fartøj. 
arne op paa „Brygjans (Bryggeri), 
hvor de løses op og hænges over 
Stolper, at man kan komme til at 
brede dem ud og tage Sildene al 
Maskerne. 

Da Sildene er selen, er Nettene 
fine, og idet de bredes ud, lignet 
de, belyst af Morgensolen overdrys. 
set som de er med blanke Skæl 
det allerefeganleste Paillet-Stof. 

Alle Hænder gear hurtigt — det 
er Alvor delte her — Sildene skal 
pari bestemt Tid være i Røgerierne, 
hvorfra de alter paa bestemt Tid 
afhentes III Forsendelse. Der snek-
kes ikke meget mellem de arbej-
dende, man hører kun smag Klask 
al Sild, der kastes I Spande og Li-
sted-Hanernes Morgenkoncert, der 
stemmes np fra snart det ene, snart 
det andet af Fiskerlejets Bindings-
værks-Huse. Disse ligger, set nede 
fra Havnen, højt og forsvinder næ-
sten i de mange blomstrende Hyl-
delrærs Kroner. Mod den høje græs-
klædte Bakke ses Bedehusets sor-
te Kors — Listed er i denne Mor-
genstund vidunderlig smuk. 

Seasnart Nettene er pillet rene, 
gear Kasserne med Sild op i Rø-
gederne, hvor Fisken I hurtigste 
Tempo gælles af Koner og Piger, 
skylles og forbindes to og to der-
ved, at det ene afgællede Sildeho-
ved stikkes gennem det Andel, hvor-
paa de hænges paa lange Stænger 
og anbringes 1 det fri for at tørre 
inden de røges, 

Mens Fisken tørres, samles Ko-
ner og Piger om Kattebordet Inde 

Røgeriet. Udendørs holder sam-
tidig de skrigende Maager, der he-
le Tiden her omkredset Stedet, Gli-
de, pas det udkastede Sildeaffald. 

Regningen al Sildene er Ikke saa 
lige al gas til, som man skulde  

tro. Konen, der passer „Røgen', 
oplyser os til Overfledighed om, 
at det er en s værm" Bestilling. 
Hun maa nemlig blive ved Beatet 
de tre Timer, Regningen varer. Det 
skal helst være den samme Person, 
der hele Tiden holder Røgen, II-
den man slet ikke flamme op, for-
klarer hun os pan sit syngende 
Bornholmersprog, 	528 bliver Sil- 
dene „tone" —. Og sile snart en 
næsvis Flamme slikker opad et 
Brændestykke, laer den en Douche 
af den vaade Klud, der hele Tiden 
holdes parat, og som sidder fast 
pari en lang Bambusslang. 

— Hvad er det for Brænde, de 
bruger, sgsogre vi hende, reers 
hun ristens seliet tj luer enhver 

Fromme, der viser sig, med den 
vaade Klud, som dyppes i en Spand 
Vend. 

— Det er Eline:ras! Vi kan oe-
sen til Nød bruee Kirstbærere, — 
men en af de to Dele man det væ-
re, ellers faar Sildene ikte den 
rette Farve. — Sel siger hun og 
tager et Par Sild ned af Stænger-
ne i Rageskorstenen, — de er næ. 

sten pæne; nu mangler de kun el 
Kvarters Tid. 

Og del er rigtigt, da Kvarteret 
er omme, er de Sølvfisk. Morgen-
solen skinnede paa, blevet tit Guld-
fisk. Stængerne løftes ned og sæt-
tes part Bukke til Sildene er afsva-
let en Snude. Da trækkes de i pæ-
ne Rader al Stængerne, og pakkes 

Kasser, der foret med rent Pepir 
staor parat. Mellem hvert Lig Sild 
strøes et Lag Salt, 

Allerede næste Morgen er Kas-
serne i København, og de stiles 
lækre Bornholmere, der maa be-
tragtes som en Nationalspise, for-
deles Landet over. 

Vel har vi altid sat Pris pas den-
ne Nationalspise, men vi tør alli-
gevel paaslaa, al den, der ikke 
har spist de røgede Sild lige af 
Slangen, har hverken smagt dem, 
som de kan smage, eller set dem 

deres fulde, gyldne Glans. Man 
passtier, at Bornholmere aldrig spi-
ser røgede Sild udenfor øen, hvil-
ket turde være Bevis for, at de er 
at samme Mening som vi. 

(Kvinden og Hjemmet) 

Fru Ella Nielsen fylder 75 har 

Om Bord prut el Skib I Libau 
Havn fødtes den 7. August 1851 
den senere saa folkeyndede Skue-
spillerinde Fru Oda Nielsen. Hen-
des Fader var Kaplak' pan Skibet, 
og Forældrene havde deres Hjem 
her pas de lange Rejser. Den lil-
le Oda opbrudte første Gang paa 
Scenen — det var par Ciedno -
den 11. Maj 1870 som Thora 1 
,Et enfoldigt Plgebern", og alle-
rede samme Sæson fik hun Ho-
vedroller. Men da hun 1871 gif-
tede sig, opgav hun Scenen og  

først efter Mandens Død 10 Air 
efter gik hun tilbage ril Scenen, 
hvor hun unægtelig ogsaa ved sit 
fremragende Talent hørte hjemme. 
Hun ansattes ved Nationalscenen. 

1891 fik hun kgl. Ansættelse, 
men da hun kom 111 al Indtage 
en mindre fremskudt Plads, tog 
hun i 1902 sin Afsked. Siden 18e4 
har hun været gift med Skuespil-
ler Martinus Nielsen. 

Fas Skuespillere har som Fru 
Oda Nielsen vundet sig Venner 
over hele Landet og blandt Bern 
samel som blandt voksne. Hun 
har selv i de senere Air kaldt sig 

LOV Mil ell 
Lav mig en Luftballon 
at Æbleblomstens Blade, 
fyld den med alle 
Syrinernes Duft, 
sy den saa sammen 
med Vnndliljestilke, 
klæd 5112 det hele 
med Nellikesilke, 
giv den pas Toppen 
en hvid Hyacinth! 

Saa vil jeg købe 
al Verdens Roser, 
dynge dem sammen 
og fylde Gondolen, 
og sne vil jeg sætte 
Kursen mod Solen, 
le til jer alle 
og svinge min Hall 

Mærker I saa, 
at det drysser og drysser, 
mærker I saa, 
at det bysser og kysser, 
3I11, siers hvor 1 sladr; 
thi se! i Gondolen 
stilar der en Galning 
og ler imod Solen! 

Det er mig, som vil drukne 
el Synd og Brøde, 
drukne jer alle 
i Roser redet 

Helldal' Christiansen. 

En Springtur 
op ad Gyldenaaen. 

—0— 

Ude pen Bornholms Klipper og 
paa Landevejen er der ulideligt 
hedt, men her pas Gyldetarten, 
der fra Halshavn snor sig gennem 
den smalte Skov, er der svalt og 
dejligt. 

Langs Men kan man 
— dens Bredder er  

alle Børns Bedstemor, og Ingen 
er s ei heller mere elsket af Børs' 
end hun, naar hun fortætter dem 
,Eventyr eller synger for gene 

Da Skuespillerne for er  At„ 
Tid siden fik Olaf Poulsens smukke 
Villa I Fredensborg skænket som 
Æresbolig for en gammel Skue-
spiller, blev Frit Ode Nielsen den 
første, man valgte til al bebo Æres• 
boligen. Som Kunstner var hendes 
Repertoire omfattet Tragedien og 
Lystspillet, Skuespillet og Vaude-
siglen, størst Popularitet har hun 
dog vundet sig som Visesangerske 
og Æventyrfortre ler. 

Brinker, der ligger i urskovlignen-
de Vildnis 

Pia Aaen kan man heller ikke 
færdes som paa andre Aser — 
sagtelig glidende i en Baad — nej 
opad Gyldenaaen kommer man 
kun springende. 

— Hvad der menes med det; -
Jo! Asens Leje er saa fyldt med 
store Sten eller smaa Klippeblokke, 
at nalre springe fri Sten til Sten, 
hvis man da vil færdes paa den. 
Denne Mande er Ikke uden Spæn-
ding. — Vil Stenen, man har ud-
set sig, rokke, saa faar man en 
valid Sok, niar man springer over 
pan den. 

— Møder man ingen pas den- 

ne_ Ingen Mennesker i hvert Fald, 
men levende Væsener møder man 
nok at. Gyldenanen er stærkt be-
færdet al Laxerred, og disse hø-
rer til de mere muntre Vejfarende. 
Med hvilket Humør sætter de ikke 
over Stenene eller smutter mellem 
dem. Hvordan de slipper igennem, 
forstiller man ikke, thi Fisken er 
oftest større end Smuthullet, men 
gennem kommer de, 

Pas Arsens mere aabne Steder 
leger Ørrederne, særlig hvor Solen 
skinner ned pari Vandet gennem 
det tætte Lav, — men naar vi nær-
mer os, farer de, som Barn, der 
frygter for Atstrefning, ind under 
Bredden eller de store Sten — er 
der daarllg Plads, lægger de sig 
pas Fiadaiden og metier pas til 
Stenen skjuler dem. 

Vi, der har nok at gøre med 
Springene fra Sten til Sten, tyn-
ger Ingen Sange, som den rette 
Vandrer ellers gør, og ørreden, 
der ellers er livsglad nok, iler og-
sne af gode Grunde stille — men 
del gør ingenting, tor synger de 

ikke gas Vejfarende ikke, UB synger her 
skovklædte , selve Vejen i Rislelyde, der er saa 
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Sommersalg 
til ekstra billige Priser. 

Restlageret af Sommerkjoler og Mommeroverfoj til 

voksne og Bore udsælges med 20 ptt. ligbol, 

Alle Kjoler 	Frnkker fra 'sidste Aar udstelges til 
halv Pris. 

Stk. sorte og kintorte Golfjaketter udsælges 

til halv Prim 11.25. 

3 Stk. Gollfaketter i lyne "Farver, halv Prim, hi,011, 

3 Stk. kWlort stribede Siliteluntiters 5 Kr. pr. NUL. 

4 monstrede Smutters I llonmhismunmeline ft 3,75 
4 	 do. 	11Jldmnsseline 	a 5,25 

3 	do. 	 lliderepentarocain I Kasaque 
facon, halv Pris 12 Kr. 

2 	 do. 	 Slikefonlard fra sidste Åer, 
opr. Pels 27.75, udsælges for 10 Kr. 

Alt part Leger værende letenge,Sommertol I stribede 
og ensfarvede kulørte Bluser. bænklieder, hvide og  ku-
lort stribede llnititter, hvide og stribede Matroshuer nd-

sælges med 20 pCt. Kubet. 
Et Parti heluldne lialvstromper, sorte og brune No 

6, f3 og 9 sælges for 75 Ore pr. Par 
Et Parti heluldne Kalvet-ramper. sorte og brune No 

I, 9 og  3 slinge. ror 25 Ore Parret 

Et Parti kulørt stribede Lærredskjoler No 42,44,40 

sælges for 3,85 
200 Stk. ekstra svære Kokkenhaltitilkireder. Storr. 

55x110 em sælges for 75 Ore Stk. 

iOtlik Stk. Guivkinde, meget tætte i Vævningen og 
derfor ekstra stærke, sælges for 42 Ore Stk. 

Ved Kolt af 2o Stk. og derover 38 Ore. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planels. 

forfriskende, at de alene er nok 

til at stille enhver Tørst. 
Se, ørreden trættes ikke, den 

springer stadigt lige muntert, men 

vi som ikke er øvede I Springene, 
er efterhaanden blevet mødige og 
maa bruge de sidste Kræfter til at 
bane os Vej gennem Vildniaser, 
hvor „Præstelus" og Brombærren-

ker, Brændenælder, vilde Roser og 
Tjørn har deres tornede Grene ude 
efter os. 

De vi endelig har stridt os gen-
nem Vildnisset og arear ved Sko-
vens Udkant, er ogsaa Anen med 
det samme forsvundet tor os, -
vi lierer den kun dernede. 

Gyldenrisen skjuler sin Skønhed 
foi den Vandrer, der kun følger 
Vej og Sti, man rime ned i selve 
Aaen for at lære den al kende, 
r oen al færdes opad den, er intet 
mindre end el Eventyr. 

Xugust. 

S4a svandt de lyne Nætter, 
saa bildt de første Neg. 
Pari Danmarks gule Sletter 
gear Høstens travle Leg. 

De tørste Roser segner 
Havens Blomalerbed. 

Der lyner og det regner 
Nætters dybe Fred, 

Lange alle Veje ringer 
del lydt et Klokker Mari- 
Mene Slørkuld prøver Vinger 

Skyens rene Blote 

De hvide Kæruld lyser 
Enge og i Kær, 

og Bloinsierblade drysser 
i Solens Gyldenskær. 

De mule Farver svinder 
med Sorn'rens lyse Nal. 
--- Men 	ej de fagre Minder, 
som Hjerterne fik bil. 

Ejnar Nielsen-Skovbolt. 

William Bootht's 
Livsroman. 

Manden, der prædikede for 
Whilechapels Dagdrivere 

og Vagabonder - 

Der gaar en mægtig Linie gen-
nem engelsk Historie, betegnet ril 
Trekløveret Fox, Wesley og Booth. 

Alle tre var de hver for sig store 
religiøse Personligheder, fulde af 
Magt over Mennesker og Sjæle. 

Fremskridtet gælder ikke sart me-
get indre Ltv som ydre Organisa-
tion. Kvækeren Fox, Cromwells 

samtidige, brød sig kun om per-

sonlig at frelse Sjæle. Metodisten 
Wesley i del næste Aarhundrede 
var et organisatorisk Geni, 

Og Frelserarmeens Skaber, atter 
hundrede Aar efter, William Booth! 

Der foreligger netop pas Engelsk 
en omfangsrig Biografi af ham, 

trinrevet at Harold Beghie. Den vi-
ser en Mand, der ikke giver For-
gængerne noget efter, en. Slags 
Krydsning at en Evangelist og en 
Hærfører, hvis Virksomhed ikke 
begrænsedes til den engelske Ver-
den, men omspændte hele Jorden. 

Det var i Nuttingharn, han korn 
til Verden. Faderen, en Bygmester, 
for hvem del var genel stærkt op 
og ned, havde efterladt Hustru og 
Børn i Fattigdom. Om Moderen, 
der tilhørte den store Jødefamilie 
Mous, skriver Sønnen: 

„Da jeg var tretten Air, døde 
min Feder; men arta stærk var min 
Kærlighed til min Moder, at skønt 
jeg dybt !ølle Tabet ef ham, trang-
tes Følelsen af Savn I Baggrunden 
I min Moders Nærhed. Jeg var 
glad, at det ikke var ruin Moder, 
som var gaaet_bort.• 

En smuk Aftenrede fulgte for 
gamle Fru Booth, Vedkommende 

paa en stormfuld, skyavanget Dag. 

Hun Fik Lov til at glæde sig i Skæ-
ret al sin Søns Sejre. Beghie gitter 
et Billede af Moder og Søn fra de-
res senere Tid 

.En Søndag, da hun var i Lon-
don, prædikede hen f en overfyldt 

Kirke. Hans Emne var Fred. Gamle 
Fru flooth, som var grænseløs stolt 
over ham, sagde ved Hjemkoms'eu: 
„William, det var en dejlig Pi redi- 
ken.' Han betragtede hende smi-
lende med et Blink i øjet og sagde ; 
,Nu har du hørt din Søn prædike. 
Vil du agten høre ham bede, som 

lien lud, da hen var Dræne ?' Og 
I del samme bøjede han Knæ ked 

Siden af hel de, j.erree A• ilgier i 

bandes Skød og had med en Var-
me og Kraft, som løftede os alle 
med siv.' 

Kort lut sin Dø,/ havde Fade en 
leget fersieminelse om, hvilken Vej 
Sen: en skulde gas, og sat ham I 
Lære hos en Pentelaaner I Byens 
Fait gkvhr'er, Drengen var foreløbig 

fastlænker til et Arbejde, rom han 
vilde have givet Alverden for al 
slippe for. 

15 Aar gammel sluttede 'William 
sig lit Mutodleteree, og han følte 
ea pludselig Trang til al gøre den 
Uret god, han havde tilføjet andre. 
Samvittigheden anklagede ham for 
Bedrageri. Han havde franarret nog- 
le Drenge et lille Pengeskrin al 
Sølv. At give Skr.nei !nage var jo 
ingen Knust; men Samvittig heden 
krævede ogsaa en aaben Tilstaaelse 
lur Kammergie ne af, at h in med 
Overlæg havde bedraget dem. Det 
tog Irere Dage, før han kunde be-
kvemme sig dertil. Men saa en Al- 
ten hjorde han Alvor af det og af- 
lagde en aaben Bekendelse. Og al-
<hig F  1,,.rnle han, hvorledes med eet 
en lung Byrde var taget Ira bane 
og hvilken Fred han havde blad I 
sin Sjæl. 

Umiddelbart dereiter begyndte 
Drengen sammen med en Ven et 
holde Friluftsmøder i en af Notting- 
hems Gyder. Hans Kammerat sang, 
og han selv prædikede, steeende 
paa en Stol. Siden drog han i Spid- 
sen for sin lille Trup til Metodist-
kirken. Der trak man paa Næsen 
at den snavsede og lasede Gadens 
Ungdom og forbød ham at gen ind 

ad Hovedindgangen. Han lod sig 
ikke afskrække ; Bagvejen var lige 
saa god, Hans første, store Sorg i 
Livet var Tabel al den første, syn-

gende Stridskammerat, sem døde. 

William Booth var blevet en Snes 

Aer og fik en Stilling i London. 
Der hørte en Fabrikant Rabbita ham 
engang tale og invitterede ham ef-

ter Talen hjem til Middag. Fabri- 
kanten tilbød ham et Pund Sterling 
om Ugen, hvis hen vilde forlade 
Penterlaaner laget og blive Prædikant 
i Steder. Den ringe Mand modtog 
Tilbeder. Generalen huskede siden 

tre Ting i den Forbindelse : 
,Den tørste Dag, jeg kunde glæ-

de mig ved min Frihed, var Lang-

fredag, 
Det var ogsaa min Fødselsdag. 
Det tredie, og det vigtigste, var, 

at den Dag blev jeg uhjælpelig lor,  

elsket i den Kvinde, der senere blev 

min Huldre." 
Hun hed Calherine Murrnetord. 

De aaas ved Møder, og efter at 

Booth havde været med hende i 

hendes Hjem i Brixton, forlovede 

de sig. Og de blev hinandens Med- 
hjælpere. Til høns Kampglæde kom 
hendes Moderlighed. --- Mens Ca-
therine endnu var Barn og en Dag 
kom løbende ned ad Vejen med sit 
Tøndebaand, amt hun en Dranker, 
der blev trukket pas Stationen al 
en Politibetjent, mens Folk to og 
havde det stakkels venneløse Vrag 
iii Bedste. Øjeblikkelig følte Katy 
sig opflammet af Kærlighed og Med-

ynk. Ilurs løb tværs over Gaden og 

fulgte med Y.Inda, 'ret, vel! hans 

Side, for at han kunde mærke, al 
der dog var eet lille Hjerte, som 
slog for ham og ønskede at kun-
ne hjælpe ham, — 

Puritansk kan Begble med Ret-

te kalde de to's Kertighedabreve. 
Men hvad der er enkelt, er ofte 

ægte. Og sjælden har et Ægteskab 
været lykkeligere end William 

Booths. 
Megen Spot var den unge Præ-

dikant Genstand for; Kapellet, hvor 
han talte, kaldtes id uvenlige Folk 

the converting shop, Omvendelses-
butiken. 

En Søndag Eftermiddag, da Booth 
var færdig med at prædike og hav-

-de sagt Amen, rejste Fru Booth sig 

og styrede henimod ham. 
„Hvad er der pen Færde?' spurg-

te han forskrækket. 
„leg ønsker blot at sige el O'et,' 

svarede hun. 
,,Min kære Hustru ønsker at ta-

le,' forklarede han Menigheden og 

satte sig. 
Hul; begyndte at tale 	 

Og hvilken Tale! Booth følte sig 

ganske betaget; han kunde, sagde 
han bagefter til Cetherine, ha nu 

af blive hjemme og tage sig af Bør-
nene — hun burde herefter besør- 

ge Prædikenerne, 	
folie. 

Gudsljeusle ag Moder. 
n--  

Søndag den 8. August. 

Set Ols. Kl. 8. Allinge Kl. 10. 
Skriftm. 9,45 

Luth. Missionsforening 
Allinge Kl. 3. I Hammers Løkke. 
Tejn Kl. 6. 	P. Svendsen. 

Til Salg. 
3 Borde, et gammelt Chatol, 1 

Decimalvægt med Lodder, 1 Hjul-
bør, I ny Plov og en Smedeblæse 
er billig til Salg. 

Andrea Stange. Tein. 

Bolsterbjerg. 
Offentligt Bal førstkom-

mende Søndag. 
Musik af 6 Mands Strygeorke-

ster. 
Ærb. Julius Hansen 

En Sejlbaad 
15 Fod lang og saa god som ny 
med 4 Sejl er til Salg. 

Helmuth Nemer, Allinge. 

Antik Sofa 
med Stole, Flojbord og Dobbel-
seng sælges billigt paa Grund af 
Bortrejse. 

Henvendelse Tlf.-Centraien. 

Dræningsarbejde 
kan fans paa Pilegaard i Ro. 

En Kvie 
er bortløben fra Aahalsegaard i 
Rutsker. Tlf. 46. 

Ejendom. 
En Ejendom paa 4--8 Tdr. 1.. 

Jord ønskes til Købs straks. 
Vognmand Munch, Allinge. 

r•••"•••••«1 
ffliografen. 
Brodag din 3 August KI 

Hvorledes ugelager 'Ho en 
llos!ro? 

Lyetspil i 5 /kere:-  

Challiirl SE Bebe 

Morsom Chaplin-Film i 2 Akter. 

• 
11~111411111114141411,4119111: 

4-5 Pers. Biler 
udlejes (I Luksus- og I Person 
Bil) til billige Priser. 

Joh. Petersen, 
Tlf. Rø 35 y. Auto Vognmand 

En Karl 
kan faa Plads straks hos 

JIMIP6111, 
Lille Laerkegaard. 

Gaffelbidder 
i østerssauce, 

i Tomatsauce, i Dildsauce, 
i Pickles, i Krydersauce m. Løg, 

Benfri Sild, 
Ane 	i østerssauce 

og alm. Krydersauce 
Røget Lak. i Skiver og Danser. 

g B. Larsen, 

8-9 Pers. Luksusbil 
- 	udlejes. 	H, Marcker. 

Bestillinger modtages 

TIL. Allinge 120. 

Bilkørsel 
udføres 

Juline Eitreher. 
Tif. Klemensker n. 78 u. 

Bilkørsel 
udføres med 14 Pers. Chewrolet 

Bestillinger modtages gerne 
Wilhelm Bils og 

Fiskel. Jørgensen 
Tlf. Allinge 19. 

9raveme6ler. 
Tlf. n 13 — Klemensker — Tlf. n 13 

Klemensker Skaereri. 

,ZIE 
Urmager og Guldsmed 
• ilinge 	Tlf. 93. 

Bilkørsel, 
Last og Peraonkersel med 
en 12 Personers 1111 

Klemens n, 7 y 
Antonlioloed. 

Det hænder 
før eller senere, atiDe har Brug 
for en lille Annonce. Et Værelse 
eller en Lejlighed ledig, brugte 
Sager til kb eller Salg, Under-
visning, Pension eller andet.. 
Husk da, at Nordbornholms Uge-
blad har den største Udbredelse 
her paa Egnen og at dat koster 
mindst at avertere i vort Blad. 
iismessiimeisiMili~1111101~ 

1 
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• BORNA MARGARINE 	• 

f• • 	er fin, frisk og velsmagende og giver 
•  • 
• LÆKKERT SMORREBROD 
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Ved De, 
vi sælger Arbejdstøj til de billigste Priser! 

Blaa Jakker, alle Størrelser 	5,00 

	

do. Benklæder 	 4,85 
Stærke Overalls 	 5.85 
Ægte, gule Jakker 	 8.50 

	

do 	 7,50 
Hvide Benklæder 	 5,75 

Nordlandets Handelshus. 

llorobolffis Spare- & [melasses  
Afdeling i Allinge G ---9----- 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Renten af Indskud er paft: 

3 Nrennedere øpeigelee 	 4,5 pUt. p. n 
Almindelige Spnrekaerevilknor 4 
Folio 	 2 
i Forworgelsemardelinen 	3.6 
hvortil Præmie, hidtil 2,4 pCt. 

Alle Mennesker, 
som har set, hvorledes 

Bornholms Vegetabil Blund!!e 
fremstilles, behandles og opbevares. vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højline Produkt til sine Maal-
tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

De bedste Kvaliteter i Arliejlisloj, 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Jakker i alle Story. 
bamle til voksne og Børn fra 4,50-650. Prima hlaa Molskindsben 
klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder. Trøjer. Blu-
ser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 
Børn. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Jens Hanse n. 

Prima Standard Høstbindegarn 
i store Nøgler og meget langtrækkende er lige hjem-

kommet og tilbydes fra Lager til billig Pris 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

etriSkt3 

&port 
ØI 

slanke Flasker 

gi:yder eL. 
fisic9ceMet- 

ord. 

at 

Køreplan. 	AverW i Nordbroheims 
Renne-Allinge 

Jernbane 
Billigste Annoncepris. Lreeee overalt pas Nordlandet 

1

Drik 

i,I  

SPOPTSVMD 

LOtrrA:' 
„ROYAL" Koge-Chokolade 
"13 E C A" Hoge-Chokolade 

FINESTE IDAPi9B FABRIKAT 

Store ekstra kraflipe Dampkul kVl niheltes 
til laveste Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Til Syltning 
Syltekrukker og Sylteglas, 

Henkogningsglas og Geleglas, 
Stort Udvalg i alle Størrelser til billige Priser 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Bestillinger tii Efteraaret 1926 af 

18 pCt Soperlos131, 37 
samt Nørre Flødals Gødningskalk til de 
for Efteraaret gældende betydeligt nedsatte Priser bedes 
afgivet snarest. 	Ladninger ventes i August, September og 
Oktober Mdr. 

Nordlandets Handelshus. 

Til Syltning 
anbefales fin Topmelis, krystalliseret Demerara 

Syltepulver, Salicylpulver, 
ekstrafin Vanillie, 

Vanilin i Kapsler, ekstrastærkt Pergament 
købes fordelagtigst i 

:)ttliitge 	ofi s43rokiliftforretitii4 
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5fdrsfe 
Bedste Kyclifefer 

Billige Priser 

Mdqd5illduNordslids. 
VICTOR PLAIICK 

Teif,5 	ALLINGE 	'Mf.  5 

Søgnedage. 
Bwasee-MasdvIg 

Gyldig 16. Maj til 15. September 

Rønne H. 8,00 1,30 4,20 7,15 9,30 
Nyker 	8,17 1,50 4,37 7,32 9,47 
Klemens 8,30 2,05 4,50 7,45 9,59 
Rø 	8,46 2,21 5,06 8,0110,13 
Humledal 8,54 2.29 5,14 8,10 1C 21 

900 2.36 520 8,1610,27 
Allinge 	9,12 2,48 5,32 8,2710,37 
Sandvig 9,20 2,55 5,40 8,3510,45 

*) løber kun Mandag og Torsdag. 
fra 28. Juni lii 30. August.  

t) løber ikke Mandag og Torsdag. I 
fru 28. Juni til 30. August. 

MnledvIg-lkiamnne- 

Sandvig 6,45 
Allinge 6,51 
Tein 	6,59 
Humledal 7,03 
Rø 	7,13 
Klemens 7,27 
Nyker 	7,37 
Rønne H. 7,55 

løber kun 
fra 30. 

t) løber ikke 
fra 30. 

Søn- og Helligdage. 
Rd.nne-Nandvit 

Rønne H. 	8,00 1,15 4,10 
Nyker 
	

8,16 1,31 4,26 
Klemensker 8,28 1,43 4,37 
Rø 
	

8,43 1,58 4,51 
1-3umledal 8,51 2,06 4,59 
Tein 
	

8,57 2,12 5,04 
Allinge 
	

9,07 2,22 5,13 
Sandvig 
	

9,15 2,30 5,20 

Mandel;-Rønne 
Sandvig 9,00 ,00 5,35 8,50 
Allinge 	9,08 .06 5,41 8,57 
Tein 	9,16 ,14 5,50 9,06 
Hurnledal 9,20 ,19 5,55 9,11 
Rø 	9,31 ,28 6,06 9,22 
Klemens 9,46 ,42 6,22 9,38 
Nyker 	9.56 ,52 6,32 9,50 
Rønne 	10,15 2,10 6,50 10,10 

NY FORFRISKENDE 
SOMMERDRIK 

Carisberg 
Bruggerierne 

Erindringsliste 

Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Dampakibsexpeditionen, aftnen red Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Etterm., ._,Mandag og 
Torsdag Form. 

Distriktslægen 8-Q og 2--3. 
F6lkebogsambgen (Borgerskolen 1. Sal 

Læsestuen. Søgnedage fra .5 -9 Vil 
UdIaln Mandag og rre-, 1.; 7 ;1 

saml Toslag .14. 
; 	Arb WaLl Larsen 

Kasserer 5th Mans Svendsen, Smuk 
.krnhanest. er amben far GoLIN 8-12, 2-n 
Klemens Jernbanestatinn du, 
K.edinerkontoret Il. i I o,, 2 4 

1,Isnt..tunanken 2 4 173n,, 
nstkontoret: ::;■Ignedsge 0 12 	2 
kandinavien-Aim,rikalinien: 

Agent tlito rinruitrka 
Sp;trekaNh-en In- 12 og : 4 
St mpelfilial i Sparti~en ia r 2 

Hrand.lirrkleren do 
Starsanstalti, for Lit sk., sikring 
Slatiottforst Knfoed 	 1 	f".- n, 
.Telegral)ta ionen 9 -12 o;?, 2 6 
TWJkamret 8 11 Folm, 2- 	I 

9,13 1,22 5,33 8,28 
9,22 1,31 5.42 8,37 
9.26 1,36 5,47 8,41 
9,38 1,46 5,59 8,53 
9.53 2,04 6,15 9,08 

10,05 2,15 6,25 9,20 
10,25 2,33 6,45 9,40 

Onsdag og Lørdag 
Juni til 28, August. 
0.isdag og Lørdag 
Juni til 28. Aii,_,ust. 

7,15 
7.31 
7,43 
7,58 
8,06 
8,12 
8,22 
8,30 ' 

■••••■•■ 

Alle Slags Syltesukker 
* 	t 	 af bedste Kvalitet sælges meget Ægte Rør- 9,05 1,15 5.25 8,20 billigt. 

sukker og stødt Melis i halve Sække 
. til laveste Notering. 

Nordlandets Handelshus 

Vi har Lager af særdeles kraftigt, tort og sundt 

Bageri= Flormel, 
som sælges i hele og halve Sække samt i Poser og Smaa-
vægte til meget billig Pris. - Bagningen lykkes altid ved 
Brug af disse gode Melsorter som sælges i 

91orblatibet5 klanbcf4h1W 

Standard Høstbindegarn 
(ekstra Kvalitet) langtrækkende (400 Meter) i store faste 

i Nøgler er paa Lager og sælges meget billigt. 


