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Bornholms Laanc- & Diskontobank
Renten paa Indlaansbeuis er 4 1 .'2 pCt. p, a

„Nord-Bornholms Ugeblad"

siden, al der er født saa faa Børn
som i 1913, og det er overhovedet
i Forhold til Folketallet den laveste
Fødselshyppighed, der nogen Sinde
„Nord-Bornholms Ugeblad" er konstateret her i Landet.
har den største Udbredelse i Nordre Herred.
Fra 1906 til 1913 er Fødselshypbliver last i ethvert Hjem og egner sig derpigheden gaaet ned fra 28,5 til 25,6
for bedst til Avertering.
pr. Mille.
„Nord-Bornholms Ugeblad"
Som bekendt er Fødselshyppigoptager grene Bekendlgorelser af rak ivr Art
hedens Aflagea et Fænomen, som
saasam Køb, Salg, Foreningsmeddelelser,
marv i nyere Tid træffer i saa at
Efter- eller Aflysninger, Auktioner ett.
sige hele den civilicerede Verden,
„Nord-Bornholms Ugeblad"
saaledes ogsaa ret udpræget i vore
trelgaar hver Fredag, kan bestilles pars alle
skandinaviske
Nabolande; i SyerPostkontorer saml paa Bladets Kontor og
rige fødtes der i 1912 kun 23,7 lekoster 50 Ore Kvartalet.
vendefødte Børn for hvert 1000
Indbyggere, og i Norge var det tilsvarende Tal 25,4. Danmarks Fødselsyppighed synes saaledes i øjeblikket at være noget større end
Skilsmisser her i Landet
baade Norges og Svarriges, men
i 1913.
1.
løvrigt hører Danmark til de Lande,
hvor der fødes faa Børn i foruden
I Aaret 1913 blev jan 802 Ægtede rrysnævt.ri slcaeudinaviske Lande
° 'Etber oplos Ved SkilsMise, 'hvorer del kyin de britiske øer, Sweitz,
ir 6 ifølge Dont, 212 ved OverøvBelgien rie. Frankrig, der har lavere
ri hedens Bevilling, 84 ved kongeFødSets(hyppighed end Danmark.
li Resolution 'og "500 ved Bevilling
1 n lang Aarrække var det overgennem Justitsministeriet. I 1912
veje de i Byerne — og især i Hovar Antallet af Skilsmisser 724, i
1911 736, i 1910 748, i 1909 734 veds arien —, at der. var Nedgang
i F selsinyppigheden, men i de seog i 1908 651.
neste 'tr - har Bevægelsen ogsaa giAntallet at Skilsmisser, der efter
vet
sig ret udpræget til Kende paa
i en Aarrække at have været stærkt
Landet
imark. Dette gælder i
bet
stigende, i Aarene fra 1909 til 1912
holdt si4 Nia omtrent samme Tal ganske sært' g Grad del sidst forløbne .Aar/idel der i 1913 i Danhar altsasi i 1913 paany vist en ret
stærk Stigning, idet der i dette Aar marks Lfanddistrikter fødtes over
var mere end 50 Skilsmisser eller 1800 Beiryi færre end i det forcerrover 7 pCt. ilene eee i det foregaa- -d& Adr. Ogsaa i Byerne var der
absolut Nedgang i Tallene, inen
ende Aar, og Antallet af Skilsmi
ser var i 1913 mere end dpbbelt Nedgangen er her ikke nær saa
saa stort som ved dett.;? eareeirdne- stærk, hvad der er rimeligt, fordi
des Begyndelse; i 1,"e4ri var der Fødselshyppigheden i Forvejen er
dalet stærkere i Byerne end paa
nemlig 'kun 376 Skilsmisser,
Landet.
De fraskilte Ægtefællers HjemAntallet af Dødsfald her i Landet
sted var i 1913 som i tidligere Aar
i 1913 var omtrent 35,400, hvilket
i overvejende Grad Hovedstaden er ca. 1000 færre end i 1912. I ForKøbenhavn og Frederiksberg i alt 442 af Skilsmisser« fandt Sted hold til Folkemængden var Dødeligheden meget lav, nemlig 12,5
der, 168 i Provinsbyerne, 150 i
Landistrikterne, hvoraf dog ikke pro milte, del laveste Punkt det
endnu har naaet. I Begyndelsen
saa faa i Villabyerne i Hov'edstadens
af det 19. Aarhundrede var DødeNærhed. I 7 Tilfælde opholdt begge
ligheden ca. 24 pro mille, og ved
Ægtefæller sig i Skilsmissens øjeOvergangen
til det 20. Aarluindrede
blik i Udlandet ; i 35 Tilfælde mangvar
den
endnu
16-17 pro mille.
ler Oplysning om Hjemstedet.
trykkes i et Antal af mindst 1700 Erenrpl.
og forsendrs grenrem Pa.sterrsrnel i
Scurrinig,0sker, Mukker, Ru ag Klemensker,

Detalende Tal.

Ægteskab, Fødsler og
Dødsfald.
1 1913 stilleetes der tier i Landet
20,400 Ægteskaber, hvilket er omtrent samme Antal som det foregaaende Aar. G iltermaalshyppiglieden
,,.. el 7,2, hvilket vil sige, at der blev
tulgaaet 7,2'. Ægteskaber for hvert
'000 Mennesker. i 1906 var Talet 7,9, i 1907 var det 7,6, i 1908
var den 7,5, i 1909 var det 7,4, 1
ittik.i og 1U2 var det 7,3 og i 1911
var der 7,2.
`Taer.fadleg i '19.1'3 ca. 72,400 leveleindle jaørn, hvoraf 36,900 var
Dre » ge og 35,500 Piger. Tallet er
over '2000 rinin¥ end det foregaaende idft, og d't er adskillige Aar

Danmark er nu det Land i Evropa, der har den laveste Dødelighed
Antallet af Dødfødte er for 1913
opgjort til ca 1750, hvilket er ret
„Kbh."
normalt.

Sol- og Luftbade.
G or ki's Drama „Solens Børn'
siger Kemikeren Protassow de store
og smukke Ord: „Vi er Solens Børn,
Solen brænder i vort Blod. Den
vækker fyrige og stolle Tanker hos
os. Den kaster sit Lys gennem vor
Tvivls Mørke. Solen er Energiens,
Skønhedens, dem sjælsberusende
Glædes Dryade.

Hans nervøse Søster Lisa afbryder
ham og siger: „Paul — det er vidunderligt ! Solens Børn ! . . Tror
du, at jeg ogsaa hører til dem? Er
jeg ogsaa et Solens Barn? Hurtigt,
Paul! Er jeg det ogsaa?"
Han svarer: Ja, ja I Du ogsaa
alle Mennesker. Selvfølgeligt. Det
er sikkert nok."
Vi lever nu i Solens Tid — den
blomstrende, den gyldne Tid, kalder
Maxim Gorki den. Sera luk da alle
Døre og Vinduer op`lot den! En
Stue uden Sol er som et Ansigt,
der har mistet øjnenes Lys, •
Jeg har boet lige overfor et H us
med menige Lejligheder. Hver eneste Dag, imar Solen skinnede, rullede alle Mennesker derovre deres
Gardiner ned og sænkede Markiserne. Der matine endelig ikke
komme en Solstraale ind til de fine
Møbler og Tæpper. Det vilde jo
falme af det.
1 en af Lejlighederne var der en
lille Pige. Hun tilbragte en stor
Del af sin Tid i Sengen for nedrullede Gardiner. Jeg ærgrede .etrig
ofte over saa taabeligt de Forældre
handlede mod det Barn.
Sæt en Blomst i Mørke, og den
visner. Den minister sin Farve og
dør. Hvor Skal saa et lille Menneskeliv kunne trives der ? En fransk
Læge har engang sagt: „Taherlarlosen er før st fremmest en Mørkets
Sygdom." Og de solløse Slimer avler mange andre Sygdomme. I Sollyset derimod dør Bacillerne. Luft
ug Sol er de bedste Desinfektionsmidler.
I riulke: Bog, jubler den sViermetiske
: ,,l(rereste, halste .
Tænk engang, num lever og lever,
og stier
som om main sov
pludselig rystes man vaagen og slaar
øjnene op. Part en Gang bliver der
Lys. Det er Dag; Solen er der.
Man er blændet, men snart minder
man med hele Sjælen — i saa ren
en Glæde som under Froprædiken
Paaskenat."
Lidt af denne store, rene Glæde
kender enhver, der har Sans fordel
hemmelighedsfulde, befriende Trylleri, der strømmer en i Møde fra et
Bad i Lys og Luft,
At gøre Læserne opmærksomme
paa Sol- og Lufthygiejnen var Meningen med denne Artikel. De faar
tilgive den lidt lange Indledning.
Helt udenfor Emnet fakler deri dog
næppe.
Hvordan skal man tage Sol- og
Luftbad?
Ja, hvordan?
Folk lager ud paa en Badeanstalt.
De klæder sig af og gaar paa Hovedet i de kølige, salte Bølger, og
naar det er besørget, lægger de sig
stille lien i Solen en Times Tid eller to, saa længe Tiden tillader det.
Hvad er M1 Følgerne af et sa
dant Solbad?
Det første Resultat er det, at Huden bliver brændt i Stykker, saa den
gaar af i Laser og Stumper. Og
de Steder, hvor Huden saaledes bliver forbrændt, er saa ømme, at nian

lang Tid efter næsten ikke kan taale
at have Tøj paa. Det skal være
nederdrægtigt sundt. Er man rigtig
heldig i sine Sundhedsbestræbelser,
kan man ogsaa ved denne Trafik
erhverve sig et.. mere eller mindre
pragtfuld— men ogsaa smerteligt
og undertiden I'et 'farligt --- Solekcern.
Men føler 'man sig da -ikke sjæleligt forfrisket efter et-saadant Bad?
Som oftest ikke. De bete bliver.
sløve, trætte og ugidelige. : Nokle
— f. Eks. nervøse Mennesker
bliver ligefrem syge .
Alt dette ved jeg af Erfaring.. Men
da jeg gaar ud frs, al Folk vil være
tilbøjelige til at blæse mine Erfaringer et Stykke, saa vil jeg køre frem
med en Autoritet, som de., meraske
dog vil bøje sig for. Det er Overlægen ved Bispebjerg Hospital, Professor Sophus Bang.
Lyset er gunstigt for baade sunde
og syge, siger Professoren, og det
er der ingen, der nu til Dags vil
bestride. Men alt med Maade og
paa den rette Facon.
Ikke saa saare har vi udsat os
en Times Tid for Ford ;rets stærke
Lys, før Pigmentdannelse (det brune
i Huden) tager fat for at beskytte
vore Celler mod for meget Lys.
Kun ved Hjælp al kunstige Midler
formar den hvide Race at beskytte
sig, daartigt nok endda, mod Propennes Lys, og kun de Racer, der
er beskyttet ved et efter vore Skønhedsbegreber 'ganske overdrevent
Pighnentlag i brune, røde eller endog kulsorte Nuancer forinaar fuldt
ud L at tilpasse sig til det stærke
Professoren skildrer derefter Artiklen har staaet i ,,Nordisk Tidsskrift for Terapi" — hvorledes særlig Tuberkulosepatienter behandles
paa da store Luftkursteder i Udlandet. Han omtaler den store Forsigtighed, med hvilken man gaar
frem, og mener, at en saadan Solkur ogsaa kan anvendes i vort Klima, naar vi bærer os ad paa rette
Maade.
Men det' et .netop det, man sjældent gør. Man lader baade sunde
og syge ligefrem forsluge sig paa
Sollyset. Man lader sarthudede Bymennesker „hade" sig i direkte Solstraaler' paa en solglitrende Strand
uden at ænse Ildebefindende og Hudreaktioner. Naar del i. Reglen løber af Uden større Skade, er Lykken bedre end Forstanden og skyldes den Energi, hvormed Organismen reagerer mod Mishandlingen
ved Hjælp af Pignientdannelse. Og
naar Feriegæsten vender tilbage til
Byen, sort som en Neger, lænker
man ikke paa, at han i den følgende Tid faar for lidt Lys, idet Pigflintlaget forhindrer en indtrængen
al det spredte Dagslys, som han
næsten udelukkende er henvist til i
sine daglige Omgivelser.
Man skal lage Luftbade i Stedet
for Solbade, hævder Professor Bang.
Ved Luftbade opnaas en forbavsende
fin Regulation af alle Hudvirksomheder.

Jeg har anført ovenstaaende Brudstykker , og Uddrag af Professor
Bangs Artikel for at faa slaaet fast,
at Solkurens rent ovenud begejstrede Tilhængere ofte kører part
et fejlt Spor.
Hvordeles skal Man de lage Solog Luffbade? spørger De.
Jeg svarer med en anden Læges
Ord. Det er Dr. 11. P. Lunds. Dr.
Lund har for nogle Aar siden Læge
paa Hareskov Kuranstalt, hvor han
indrettede en Luftbadeanstalt til
Brug for Kuranstaltens Gæster.
cl beskriver sin F1,6~1
gangsmaade saaledes :
Man begyndei om Morgenen efter at være staael op og om Aftenen' før Sengetid at udsætte det
nøgne Legeme i 10-15 Minutter
for Luftens Paavirkning, medens
Temperaturen i Værelset holdes paa
15-22 Gr. C., og medens man
samtidig foretager lettere gymnastiske Øvelser. Naar man ikke længere føler Kuldegysninger, gaar
man over til at tage Luftbadet i det
fri. Her ,maa Begyndelsestempera-s,
turen dog ikke _ gerne være under .\
12 Gr. C. og Tiden ikke faerigere
end 10 Minutter.
Om Sommeren kan man straks
begynde i det frie, helst med en
Begyndelsestemperatur paa 1:5-20
Gr. C. og en Tid af 10-15 Minutter, idet man begynder paa den
varmeste Tid af Dagen. Og medens
main .nu efterhaanden forlænger Tiden, flytter man den mere og mere
bort fra Middagstiden for at faa lavere Temperatur. Jo mere man
ørn Sommeren undgaar det direkte
Solskin, desto mindre vil mart føle
Kulden paa den koldere Aaistitl.
Der vil paa denne Maade ikke være
noget til Hinder for at bruge Luftbade hele Aaret rundt. Kun maa
man pausere paa de meget sludfulde Dage; Blæst derimod er som
Regel af mindre Betydning.
Som den vigtigste Regel gælder:
Brug aldrig Luftbade længere, end
De føler Velbehag derved. Kommer
der Kuldegysninger, niaa man klæde
sig hurtig paa og gaa sig varm.
En Nødvendighed er det, at Huden gennemstrømmes med Blod,
men man maa paa den anden Side
heller ikke svede for stærkt. Man
rime derfor afpasse Legemsøvelserne
efter Temperaturen. Det er lige saa
lidt. heldigt al øve Idræt, saa Sveden driver, som det er at ligge
stille i Solen og lade sig gennembage. Brug Legemsøvelser og Sol
saa meget, at De føler Dem behagelig varm, men heller ikke mere.
Har man Trang til at lade sig afkøle efter Badet, kan man benytte
et Styrtebad, men man inaa frottere
sig godt og straks klæde sig paa.
Den Paaklædning, man bringer
under Luftbadningen, skal være saa
let som mulig, helst slet ingenting.
Skal Damerne endelig bruge LuftBadedragt, bør de anvende lette
Flors Chemiser uden Ærmer og
absolut ikke Trikotdragt.
— —
Badesæsonen staar for Deren.

Bladets Læsere vikle sikkert handle
klogt i at lytte til de to `erfarne
Lægers Ord, naar de om f.rt.: Tid
har Lejlighed til at svælge i Vand.
Luft og Sol. Maaske bliver de lidt
mindre .sorte - deraf, men sikkert
ogsaa mere sunde. Og det er dog
vel egentlig det sidste, der skal opmiss.

Asmus Dinner,

Ringen, efter at have fortalt, hvor
han havde faaet den, En Times
Tid etter ramtes det Skib, paa hvilket de begge gjorde Tjeneste, af en
Bombe. Løjtnanten dræbtes, og
Storfyrsten tror fuldt og fast. al han
udelukkende har Ringen at takke for,
at han selv slap fra Affæren med
Livet.

•Sund Sans-

Overtroiske Monarker.

—o—
Den rusiske Kejser er meget religiøs og meget overtroisk, og han
sammenblander altid disse to Begre, her paa en ejendommelig Maade.
IDa han for nogle Aar siden tænkte
at foretage en Rejse til England,
I holdtes der, som Indledning dertil,
en højtidelig Gudstjeneste, hvori
Kejseren og Kejserinden og deres
Børn deltog foruden alle dem, der
skulde følge dem paa Rejsen. Under hele Gudstjenesten søgte de
alle at finde et eller andet Tegn,
og til alles store Glæde skiltes pludselig Skyerne, og for første Gang
efter to Ugers uafbrudt Graavejr skinnede Solen og kastede sine Straaler paa et gyldent Krusifiks, som
Præsten holdt i sin opløftede højre
Haand. Det var tydeligt at se, at
Tsaren følte sig kendelig oplivet
ved denne Tildragelse, men straks
derefter samledes Skyerne igen, Regnen strømmede ned, og om Natten
saa man el besynderligt Skær paa
Himlen. Hele Hoffet blev betænkelig ved Situationen, thi disse Tegn
I kunde ikke betyde noget godt, og
Englandsrejsen blev opgivet.
Adskillige Spiritister og Profeter
har i Aarenes Løb været knyttet til
Tsarens Hof. For nogle Aar siden
var det en vis Phillippe, en mystisk
Doktor fra Lyon, som særlig nød
Selvherskerens Bevaagenhed og Tillid. Og saa stor var Tsarens Tillid
til ham, at han søgte at formes den
franske Regering til at udnævne Yndlingen til Doktor ved et fransk Universitet, At man ikke vilde, vakte
megen Undren ved Hoffet. For Tiden er det den hellige Mitja, en
,iritist fra Krim, der kan glæde
.»,g ved Kejserens særlige Bevaagenhed.
Kong Peter af Serbien hører ogsaa til de overtroiske Monarker.
Han foretager sig for Eksempel aldrig noget vigtigt paa en Fredag,
og han kan ikke fordrage Tallet 13.
I Modsætning hertil har den nuværende engelske Konge og Dronning megen Forkærlighed for dette
Tal.
Den tyske Kejser vaager meget
strengt over, at Hohenzollernes gamVugge, som i over 200 Aar er gaact
i Arv fra Slægt til Slægt, bliver benyttet hver Gang der fødes et Barn
indenfor Familien. Denne ærværdige Vugge tror man nemlig beskytter den Nyfødte for alle Slags Børnesygdomme. Ogsaa i andre Henseender er Kejseren overtroisk og
navnlig i hvad der angaar en gammel Fingerring, som han altid bærer. En Nat for flere hundrede Aar
siden — saaledes fortælles det —
viste en stor Skrubtudse sig i Kurfyrst Johan af Brandenburgs Soveværelse. Den lagde en lille Sten
paa hans Seng og forsvandt for Resten lige saa hurtigt og uforklarligt,
som den var kommen, Denne Sten,
som forøvrigt i alle Henseender er
ganske værdiløs, bar altid været
basret af Familiens Overhoved.
1 det kongelige Slot i Rom er der
to Værelser, som aldrig benyttes.
Det ene af Værelserne har været benyttet at Kong Umberto som Soveværelse, det andet af hans Fader,
og i Italien hersker den Overtro, at
der vil hænde Landets regerende
Konge en eller anden frygtelig
Ulykke, .dersom en afdød Monarks
Soveværelse benyttes førend efter
mindst to Generationers Forløb.
1 Slottet Windsor i England findes ogsaa et Værelse, til hvilket
der knytter sig forskellig Overtro,
fordi flere af de engelske Konger
er døde i Værelset.
For nogle Aar siden havde en
ung, russisk Løjtnant Audiens hos
den daværende Pave Leo 13., som
gav ham en Ring med Formaning
om aldrig at skille sig ved den, fordi den vilde bringe ham Lykke og
• skærme ham mod Farer. Nogle Aar
efter, da Løjtnanten under den russisk-japanske Krig var bleven Adjutant hos Storfyrst Cyrill, lagde han
imidlertid ikke Vægt paa Pavens Formaning, men forærede Storfyrsten

Salomons Xapel.
—0-

Hr. S. M. forespørger os i Bladets forrige Nummer om, hvorunder Salonions Kapel hører.
Det er os en Glæde at kunne
oplyse den ærede Indsender og vor
Læsekreds om de stillede Spørgsmaal.
Ruinen hører ind Under -Nationalmusteet" og staar under dettes
Forsorg og Tilsyn.
Der foreligger intet historisk om,
at Allinge Kirkes mindste Klokke
stammer fra Kapellet (Kappeled),
men derfor kan det jo godt være
Tilfældet, Fortællingen herom kan
jo godt være bleven fortalt fra Slægt
til Slægt til Slægt i de forløbne
Aarhundreder, og ogsaa være sand.
Det er forresten glædeligt, at Indsenderen rører ved denne Sag, da
da vi derved kan faa Lejlighed til
at sige, at der er skellig Grund til
at tro, at der I en nærmere Fremtid vil blive taget fat paa Reparationen, som jo ogsaa er saa aldeles
paatrængende nødvendig.
Det er sørgeligt at se, hvorledes
denne Fortids Ruin bliver ilde behandlet af vor Ungdom Af ren
ødelæggelseslyst, for andet kan det
jo ikke være, brækkes det ene store
Stykke af efter del andet og smides
omkring, bliver det saaledes ved,
som i de sidste Par Aar, vil snart
det hele være sunket i Grus Forældre bør indprente deres Børn,
naar de færdes ude paa Hammeren
paa egen Haand, at de da lader
den ærværdige Ruin i Fred.
A/S „Østersøbadet Bornholm" har
gentagne Gange bekostet Oprensningen af den _hellige Kilde" ved
Ruinens Fod, ogsaa sat et Bræddehegn op om den, men den bliver
Gang efter Gang kastet til igen
nied store Stene og Hegnet brækket
ned.
Ved Hammerens Salg i 70erne
blev Arealerne til Fyretabllssenlenterne opinaane og afmærkede, men
ved en Forglemmelse blev der intet lignende foretaget ved _Salomons
Kapel", dog kan det jo let rettes
nu, da Staten har købt Hammeren
tilbage.
Vi haaher ligesom Indsenderen
og mange mange andre, at Restavreringen af disse Ruiner snart maa
blive iværksat, før de helt ødelægges.

Red.

Prolog
ved

Første Danske KvindegymnastkStævne.
6.-7. Juni 1911.
I Skov og Eng, i Lo og lyse Sale mens out dem sang Skærsommers
Nattergale,
mens Sneen føg — har Nordens
Ungdom dyrket,
kaad, sund og fyldt af Livets Lyst
og Lyster,
igennem Tiden Legen —. Kampens
Søster.
Dans, Leg Idræt — skønne Ord
for Glæde.
At være fri, at aande ud — at drømme,
at vi er Svaner højt i Ætrens
Strømme,
at vi er Herskere
at vi er rene,
med Sjæle skinnende som Ædelstene . . .
Mands Drøm er Kraft. Fra Oltid af
var Maalet :
stærk som en Bjørn — og hurtig
som en Mynde.

er Kraft.
nI dertiPstjS jæl
ill er Ymte.
14%'lvaild

Men

Dertflr ei Idræt ikke Musklers Staal,
ej vildt ug voldsomt Vovemod for
hende —
fra Arilds Tid den fødte Danserinde,
med Barnelemmer og et sangfyldt
Sind,
er hendes Drøm det fine Elverspind,
den dybe Rytme, som vi nævner:
Kvinde.
At være helt sig selv, sig selv
alene,
det bedste i sig selv — at være
skøn,
ej blot i Sjælens Dyb, ej blot i
Lader,
men Aand og Legem eet — det er
den Bøn,
som hun, Mandinden, hvisker frem
i Løn
til Vinden, Havet, Solen — Livets
Fader.
Saa staar hun der — slank i sin
hvide Dragt,
i Salens Lysvæld, paa den grønne
Plæne,
saa staar hun der — at lære og al
tjene
de skjulte Love, Skønheds dybe
Magt.
Fra Evighed med Underet i Pagt,
hun finder fjernt fra Døgnets grove
Tramp
den Livets Have, hvor hun tyst kan
dyrke
de Blomsters Duft, hvoraf hun drikker Styrke.
Saaledes ruster Kvinden sig til
Kamp.
Dans, Leg og Idræt. -- Statuer gik
tabt
fra Oldtids Vaar — men Livet lever,
strømmer,
Se, unge Kvinder -- Mesterværker,
skakt
af Nuet, Nuet, hvor al Fortid drømmer.
I denne Stund — o se, imod os
slaar
en ny og sælsom, frisk og frodig
Vaar
Imod os gaar en ung og ukendt
Kvinde
Skønheden er hun — Jordens Herskerinde I
KAI HOFFMANN.

Kryolilon og SibilSSO11.
Den nye Ordning af den store
Virksomhed ved
Ivigtut. '

Mæl k eg la s eg A 1 ti rn i n i Til .
Forrige Aar udførtes fra Grønland
Talt ca. 6000 Kubikmeter Kryolit.
Og det er nu det 49. Aar, man hugger løs paa Ivigtutljældet.
Takket være den nye Kryolit-Kontrakt, vil Grønland fremtidig give
Overskud paa Statsregnskabet, en
Mulighed, .man unægtelig ikke nogensinde har regnet med.

Shahens Kronjuveler
stjaalne.
—o-Fra Teheran telegraferes om et
kolosalt Juveltyveri, hvis Hovedmand
er den tjenestgørende Kammerherre
hos Shahen af Persien, LessanedDovleh. Ved et Shah-Skifte for en
halv Snes Aar siden forsvandt en
Del af de kejserlige Kronjuveler
sporløst. De havde en Værdi af
over en Mill. Kr. Trods alle Anstrengelser lykkedes det ikke at opspore
dem. og under Revolutionsuroen
gik Tyveriet i Glemmebogen.
De den nuværende Shah i 1909
tiltraadte sin Regering, foranledigede
han imidlertid en Undersøgelse, og
den har endelig nu, 5 rAar senere,
ført til et Resultat Tyveriet opdagedes tilfældig ved, at Politiet fik
Kundskab om et mistænkeligt Smykkesalg. Detektiven Vali Khan tik
Sagen overdraget, 'og en Dag de
han stod paa Gaden i Teheran og
passiarede med en Bekendt, passerede den kgl. Kammerherre Lessaned- Dovleh forbi og blandede sig
i Samtalen. Han spurgte herunder
tilfældig, om Vali Kahn, hvem han
ikke kendte, købte Smykket, og da
Detektiven svarede ja, fremvistes et
Par kostbare ' Diamantlialshaand.
Det opklaredes straks, at Diamanterne tilhørte de stjaalne Kronjuveler, og Kammerherren blev anholdt.
Han forsøgte efter persiSk Mønster
at undslippe ved Hjælp gf Bestikkelser; men det mislykkedes. — Man
antager, at de fleste af Kostharhederne er ført til Evropa og suragt i
de store Diamantcentre i Hollauld
og England

Eri Tunnel mellem »
Skotland og Irla.nd.

Et Udvalg inden for den engelske
Parlament
behandler fur -Tiden et
For ikke længe .siden lykkedes
det Indenrigsministeriet at faa af- kæmpemæssigt Tunnelprojelt, der
sluttet en særdeles fordelagtig Kon- gaar ud pari- at bygge en ',Tunnel
trakt med det grønlandske Kryo- mellem England og Irland. 'catnce.
litselskab. Selskabet skal efter denne len skulde udgaa fra Campletown
fremtidig yde en Afgift pari 575,000 paa den skotske Halvø og munde
Kr. aarlig, mod en tidligere Aars- ud i Ballicastle paa Irlands Nordkyst. Længden vil blive 44 Kilomeafgift af 150,000. Kr
ter. Forslaget anses ikke for uigenKilden til de betydelige Indtæg.neniførligl, men det vil koste meget
ter paa denne Konto er det vældige
store Summer.
Kryolitfjæld ved Kolonien Iviglut.
De foreløbige Overslag viser en
Undersøgelser har vist, at Fjældet
Anlægsudgift paa ca. 200 Mill. Kr.,
endnu i en meget lang Aarrække
og Arbejdet vil vare ca. 10 Aar.
er i Stand til at levere al den KryoOm Planernes Realisation foreligger
Ib, man overhovedet kan faa afsat.
der endnu intet. Det sandsynligSamtidig med, at Afgiften til Staten
ste er vel, at Kanaltunellen mellem
nu femdobles, bliver Arbejdsstyrken
Frankrig og England først vil blive
deroppe forøget fra 50 til 125 Mand,
gennemført.
i hvert Fald for Sommersæsonens
Vedkommende. Selskabet har til
Princip udelukkende at anvende
danske Arbejdere. .
Kryolitbrydningen foregaar saa
godt solo altid ved Hjælp af SprængSin egen Urmager.
stoffer. Man undersøger og afmærEn Karl, der tjener hos Gaardker et Parti af Fjældet, anbringer
Patroner paa de passende Steder, ejer Laust Jacobsen, Vorde, tabte
forleden, da han gik og arbejdede,
og tænder an.
Naar Kryolitep er ført til Kø- sit Ur i en Grøft, fortæller „Vib.
benhavn med et af Selskabets Flkbl." Uret blev ganske fyldt med
Skibe, .1vigtul" eller „Fox IL", kø- Vand og gik i Staa. Men Karlen
res Ladningen ud til øresunds ke- var ikke raadvild. Han tog et Halm miske Fabriker for at blive renset skan og sugede Væden ud saa godt
og teknisk bearbejdet. Efter at han kunde, og nu gaar Dikkeværkel,
denne Proces er sluttet, føres Stør- som om det var smurt.
stedelen til Amerika eller Rusland.
Dansk Aften i
— Navnlig i de senere Aar har
Den danske Turistforening har nu
Kryoliten funden stor Anvendelse,
særlig ved Fabrikation at Emaill e, taget Planerne op om Afholdelse af

fra Uge til Uge.

en

saakaldt dansk Aften, hvortil der
sælges Billetter, og paa hvilken der
holdes Forredrag om og Vie" Lys,
billeder, shint paa anden Maade gives Tilhørerne en Forestilling om
Landet.
Aftenen afholdes i Forbindelse 1
med det berlinske Tysk-Nordisk Turistforbund, og man venter sig en
hel Del af den.
En tidligere afholdt svensk og en
finsk Aften var udmærket godt besøgte, og som Turistreklame for

Danmark er en saadan Aften særdeles god.
Damen, der spyttede paa
Forfatteren Andersen-Nexo.
Det radikale _Silkete Venstrebl."
fortæller :
Et ejendommeligt Optrin fandt
Sted paa Himmelbjærget efter Handels og Kontormedhjælpernes Stævne
forleden.
En ældre Dame trængte sig frem
til Forfatteren Martin AndersenNeksø, der havde talt om Forholdet
mellem Danmark og Tyskland. Hun
var nationalt krænket over Foredraget. Hun spyttede paa Forfatte(en
og sagde i Vrede : .De har lila«
en ond Sædt Nu har jeg sagt det.
Jeg ved, det var bedre at tie. Men
jeg kunde ikke lade være med at
sige Dem Sandheden!"
Optrinet vakte pinlig Opsigt. Der
var ganske vist adskillige, som
mente, at Neksøs Tale ikke havde
været vellykket. Men man fandt
dog, al det var en ejendommelig
Maade at demonstrere paa.

Glædelig Pinse!
Aarhus Byraad har med visse
Mellemrum Besøg af Tøm mermester
Martin Christensen, der mener sig
forurettet af Byraadet. f sidste Møde tråadte han hen til Skranken,
da Dørene skulde lukke, og talte i
Følge „Aarh. Amtstid." kort, men
saafunde :
fyndigt
Maa jeg spørge Borgmesteren,
hvad det bliver til med min Skrivelse, som nu har ligget her i fire
Aar. Nu vil jeg have min Ret.
Borgmesteren : Nu vil vi ikke høre
den Snakken mere her. De kan jo
gaa til Domstolene!
Christensen . Domstolene ? Nej,
men jeg vil have de MestertyveStikpenge frem, ellers skal jeg Dælen gale mig lære Dem i Frenitiden
at øve Ret. Der er blevet gr'et Bedrageri mod Borgerne. .klædelig

rfaerd
ae
. ligt Svineri i
Odense A
Den
9f Æventyrdigteren H. C.

O

Andersen saa ofte poetisk beskrevne
Odense Aa med de store Skræppeblade langs Bredden og Klokkeklangen fra Klokkedybel, tik forleden
en ordentlig Omgang ved et Møde
i Odense. Den ene Borger efter
den anden stod op og berettede om
det utrolige Svineri, det findes i
Vandet. Ofte skyder store, sorte
Siainkager op i Vandoverfladen, og
i dette indbydende Vand skal de
stakkels Skolebørn bade.
Fabrikant Neckelmann viste derefter Prøver paa Aavandet i Karafler, og man mindes Krible-Krables
Ord i H. C. Andersens Æventyr:
Det er Grøftevand
Efter at Konsul Dessau havde omtalt, hvorledes Væverierne i sin Tid
fik paa Hovedet, fordi Vandet fra
Farveriet løb ud i Aaen, saa de
smaa hvide badende Drenge blev
lyseblaa, vedtoges det at indbyde
til et Borgermøde, der skal sætte
Byraadet Kniven paa Struben.
Allinge Skibsliste.
lndgaaede

8/8 Gal. .1. P. Holm - ledig Aarhus
Udgaaede

8/8 Skol'. .Hammershus" Granit Assens.

11)/8 Gal. .1. P. Holm"

do. Fixe.

i>azr iSt*ral,eb.iWtR•i_Siagert
Rønne blev hl a. følgende Vers
su ngne I Revyen:

kigge

•Noget at
—o--

paa.

grd i Solens Lys med næsten intet paa
sirsadens Sand, det er min største Glæde
Men sum en Dag jeg laa,
da kom en Pastor H
og saa paa mig, som vilde han mig æde
og saa sa' Pastoren, at det ikke gik I
Glæden gik forloren, for jeg fik et Blik
„Med for lidt paa Kroppen
du ikke ligge maa,
for saa er der skarn lidt for meget
at kigge paa

• Vi et Rekylkorps har nu ogsaa faaet her,
som til en kon Parade er kapapel;
Vi har ingen Uniform,
hver gaar med egne Klæ'r
og mlettpaa et Bælte med en Sabel.
Nog'n har Cyklehuer, andre Hat af Filt,
hvad de vil, de hneer, det er meget snik.
Aa, men jeg for saaaarei Syn
kan ikke staa,
for der er lidt for meget Sjov
at kigge paa.
Hr. Rolf !Miler taget har i Entreprise
Simrishamn-Sejladsen, han vil tjene Sol'
og paa samme Tid han Ostens Folk
vil vise,
hvordan ,Davidsen' helst købe skal sit øl.
Der er sikkert stort at tjene paa den Rute,
naar der ombord er det rette „hiv-ohoj".
Blot han senere ej ser, han har
fortrudt det
for „Kong Kristian", ved De,
bruger Damp og Rog!

Paa TouW i Byen.

Vi sadlede vor Pegasus og red i
en Støvsky ned ad Gaden.
Udenfor ,.Central" standsede vi
forbavsede; thi se, Havemuren var
nedbrudt og_ eva- af vor By's mest
kendte Murmestre lagde med sin
kunstfærdige Haand Sten paa Sten
paa to antike Søjler, der skulde
danne de taste Støttepunkter f or en
Ft ny indgangsportal til Hotellets H ave.
„Ventes der fornemt Besøg, siden
,. der bygges slig Æresport", tl-s,
vi Værten, der med spændt Opmærksonihed fulgte Arbejd:As jævne
Fremgang.
„Ja, „Kong Kristian" skulde komme i Aften, hvis der da ikke er
sket en eller anden Forsinkelse.
„Kong Kristian ! — Nna — Skibet . . vi troede .
Portalen ?"
„Jo, ser De, jeg har jo lagt Mærke
til, at Turisterne altid kigger over
mit Havegærde; de er jo Friluftsmennesker, og jeg har jo alle disse
dejlige Lysthuse og Smaaborde;
men — de kan sjælden finde Havelangen ; den er jo anbragt — lidt
diskret. — Men denne . . . "
Ja, den kan jo ses. — Forhaabentlig faar De god Søgning i Sæsonen. Her maa jo være sværme' risk dejligt at sidde om Aftenen,
naar den gamle Kirke ligger badet
i Maaneskin med det guldglitrende
Hav som Baggrund
.
Vi blev 'afbrudt af en ny Støvsky, der korn jagende omkring
Thorheks Hjørne og tog mig med
i Farten.
Først nede ved Barber Jørgensen
kunde vi atter trække Vejret, og
Hr. Jørgensen korn deltagende ud
med en lille Sifon med noget vellugtende.
„Tak, her støver det mærkeligt
nok ikke saa meget", sagde vi forpustet.
Nei, jeg læste jo en Notits i
„Nordbornholms Ugeblad" forleden
om denne støvbindende Væske,
som den fynske Billedhugger havde
opfundet, og skrev straks efter en
D L k; her kan De se Virkningen;
Stør )I -Bakterier forbinder sig ved
H jælp af Væsken til en næsten cementagtig Masse, der kan holde
aarevis.
HT. Jørgensen snoede med et lyst
Smil' sit fikse, mørke Overskæg, da
vi takkede ham som Banebryder
for den nye Opfindelse he r i det
støvplagede Allinge.
Ved at illustrere Væskens Fortrin-

lighe d ,il De give :stødet til, af
mange Hoteller, Handlende eller
private -- ja muligvis Kommunen',
vil gaa over til at vande Gaderne
dermed; Byen vil blive dobbelt saa
sund, Folk dobbelt saa gamle, og
Turisterne kan frit, uden beskyttende
Ansigtsmaske, færdes i vore Gader.
— De har virkelig Krav paa Byens
Erkendtlighed.
———
I Drømme ser vi „Central's Have
hadet i Maanelys. I den stille støvfrie milde Aftenluft sidder Gæsterne
ved smaa Borde, medens Totterne
fra en Mandolin lyder fra Lysthusene,
Værten staai midt i Haven og dirigerer sine tjenende Aander. Der er
Jasmin- og Rosenduft, og over den
smukke Indgangspoilal staar en nydelig lille Venus i Marmor og rækker
en leende Baccus Hinanden. Udenfor kører Damptromlen med en Sten,
dobbelt saa stor som Syversens;
den skal rejses af taknemmelige
Borgere til Minde om den Mand,
der først førte Kampen mod Sløvplagen i Allinge . . . og saa kom
„Kong Kristian" sejlende ind i Haven
— med 6 Timers Forsinkelse,

Nu er det Foraar,
kom derfor snarest ined Dew• Billeder, som sk,11 im7t muse,.

Afdeling i Allinge 6 •
Kontortid : 10-12 og 2-4.

.§

Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente
al 4 pCt. p. a., paa Folie til 2 pCt. p a .

Vaskeartikler,
absolut det bedste til billigste Priser,
anbefales.

JVJJ. Sekunda Varer fore ikke.
Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Telefon 4.

Andr. Ipsen.
Atelie:et cd Ifasnen.

Vær sparsommelig

og beregnende.
Køb Varerne hos os, thi vi sælger de bedste Varer til den laveste
Pris.
Sælg Æggene til os, Ihi vi betaler den højeste Pris.

Nordlandets
Friskr8p1 hordolllisk Silt1
jaas i Reglen hver Dag liw;

Bemærk Priserne

Bedste
5 Ore pr. Stk .

fluefangere „

re Bos.

anbefaler

I. B. Larsen.

Kemoutur,

Vi sælger:
Gudstjenester.
Allinge K. Kl. 7.
Skrifteror. 91/2.
Ols Kirke Kl. 10.
Kl. 4. Eftm, Friluftsmøde i Hammersholms Skov.
J. Dato taler.
Mandag Udsalg KI 21/2 i Olsker
(„Daggry"). Præsten taler Kl. 4
Onsdag den 17.: Fælles-Missionskredsmøde Kl. 8 i Menighedshjernmet.
....leimee.■•••••••

Til Eilerreininui
For at „Nordbornholms Ugeblad"
ogsaa kan benyttes som Efterretningsblad mellem de mange Gæster,
der i Soinmermaanederne opholder
sig paa vor smukke (1, er det blevet 1,:::.taget fra e.,q med næste Nr.
r tegnetst
af Bladet at optage en
over Gæsterne fra de Hoteller og
Pensionater, der kunne ønske en
saadan, og vil disse — efter nærmere Overenskomst — laa tilstillet
saa mange Eksemplarer af Bladet,
som de har liggende Gæster.
„Nordbornholms Ugeblad" vil antagelig efter denne Ordning blive
trykt i et forøget Antal af ca. 1000
Ekspl. eller ialt benved 300(1 Ekspi.
ugentlig — og saaledes blive det
mest læste Blad paa Nordlandet.

Billigt Salg
af

One- og linrue-Konfekhon.
Fra Hovedforrelningen har vi
neritag.

I Serie kulurf 'Kosher,
1 do.kul.& sode Alpublrukker
I do. sorte 1{IdesErakker
El Parti kulorle Nederdele.
Det indbudte er prima solidt forarbejdet Konfektion, der sælges særlig billig.
Er De Køber for ovennævnte,
bedes De velvillig gøre Dein bekendt
med Tilbudet.
Allinge, Juni 1914.

Chr. Olsen.

Messen Eiiolldsillo.
En brugt Drejebænk
til Træde- og Haandkraft, samt dobbel Udveksling og Forlagstøj til
Kraft. En ny Hakkelsemaskine og
2 Radrensere, er meget billig til
Salg hos

fhv. Smed P. Pedersen.
Allinge

Natkjoler fra 4,00
Vaskeskørter fra 1,50.Moirskørter fra 2,25.
Fløjlsbælter fra 45 øre.
Lakhælter fra 25 øre.
Eleg. Skulderschawler fra I Kr.
Stormslør fra 1 Kr.
Korsetter, Blondekraver

Elegante Nederdele fra 2,50
Blaa Serges Nederdele 5,5o.
Et Parti Nederdele,
opsyet af Rester, for halv Pris.

Færdigsyede Bomuldskjoler
i nydelige Faconer og af gode
Stoffer til 3,85, 4,50, 5,00. 5,25.

Store Køkkenforklæder

Gardintøjer

Nordlandets 1131111BISIIIIS,
cQ7

Halsriish, Strømper,
Hansker, Lommetørklæder,
Kjole- & Blusestoffer

Kulørte & hvide Pynteforklæder
i stort Udvalg.

i særdeles flot Udvalg.
Et Parti nye
Dame - Gummifrakker
sælges fra 11 Kr.
"4

AltiC, det største Udvalg.

Altid de billigste Priser.

Nordlandets Handelshus
Husk, at de gode

Patent—Roehakker
faas hos os.
fij(! fro knial-

nag ,Produkt forretning.

Uld og strikkede Klude

ak"--

til sutart 1'n-zen. anbefales.

med og uden Ærmeopslag,

i mange nye Faconer fra 1 Kr.

Chemiser fra 1,5o.
Benklæder fra 1,5o.
Underliv fra 65 Øre.
Nattrøjer fra 1,80.

Hvide og ecru

1(oin hl os ind
For rene

vi

nye Æg betaler

en extral-mj Pris.

Norilludels
C!--3*C9)C=3C~91:53
ager De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lærling, en Fodermester eller anden Medhjælp, hør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad,
der hver Fredag bringes direkte ind
i 1700 Hjem og læses af saa godt
som hvert eneste Tvende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som 'altid bringe et tilfredsstillende Resultat.
Ring op Tlf. 74, Allinge.

S

tages i Bytte til højeste Pris.

NORDLANDETS HANDELSHUS.

With. dansen,

Husk vort velassorterede

Trælast—Lager!
Forlang Tilbud, og ri er til Tjeneste.

cffolonial; og, c froduktf'orreinin_.!,i.

Sager De en Livsledsagerske,
skal den gamle Cykle sælges, ønsker De Adgang over deres Ejendom
forbudt, har De fundet et Par Galoscher, skal der være politisk Møde
eller Bal, har De Kreaturer til Salg
eller vil De købe saadanne, har
De faaet nye Varer hjem, paatager
De Dem Reparationer, har De
startet en ny Forretning — hvordan
skal Folk saa faa det at vide, hvis
De ikke averterer i et Blad, som
virkelig læses.
„Nordbornholms Ugeblad"
læses at saa at sige alle i Nørre
Herred og er derfor et fortrinligt Annonceblad. Send deres Annoncer
til „Nordbornholms Ugeblad".

Sandvig

forefindes

det sterste Udvalg
i paategnede og paabegyndte

Broderier samt Besætningsartikler,
I)

By- og Herredsfuldmægtig

Jolunes Kohierl, Hasle.
træffes paa Raadhuset i Allinge
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og
i Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

Nii-Majs til Kyllinger
anbefales.

I. B. Larsen.

4-rigers Grise og Gylter
som skal have Grise i denne og
næste Maaned er til Salgs paa

Kaasbygaard.
Telt. Rids 13.

7IfiØl3r(lf.
Søndag den. 14. Juni Kl. 8 og 9.

llcii sko Operillioll.

eller
Korn-Konges Datter.
Virkningsfulde Kapitler af Nutidslivet.
Iscenesættelse af Robert Dinesen.

Knold og Tot.
Da Kaptajn Vom skulde paa
Rejse, men blev forhindret.

Trio Murilt o Trio

Mufik.

Spøg og Alvor.

HØST-LEER;
bedste og billigste, anbefales fra

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Kaalrabi, Bangholm. Fyns Bortfelder
Glænø Ærter, Vikker, Gul Sennop
og Sølvboghvede
anbefales til billigste Poser.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Bedes bemærket.
Paa given Foranledning træffes følgende Bestemmelser:
Enhver, der ønsker at alhente af vore Produkter, det være sig
Stenaffald, Grus eller lignende, skal først melde sig paa VÆRKETS KONTOR, for at faa en Udleveringsseddel.
Al egenmægtig Afhenten af Stenaffald, Grus eller andre
Varer fra Værkets Lagerpladser forbyder., og Afhentning af Varer
maa kun finde Sted indenfor Værkets Arbejdstid.
Betaling for Varen erlægges kontant ved Modtagelsen
af Udleveringssedlen.
Med Hensyn til STEN MEL gælder dog indtil videre den
gamle Regel, at: dette kan afhentes gratis og uden Anmeldelse
paa Kontoret.

Hammeren, Juni 1914.

Akts. Bornholms Granitværk.

Haveredskaber.
Spader, Skovle, River, Skuffejærn.

Enten er man Telefondame
eller man er det ikke!
— Min Forlovede er Telefondame.
Til sin Fødselsdag ønskede hun
sig en Bog, en pragtfuld Eventyrbog, hun havde læst som ganske
ung, men Titlen havde hun glemt.
„Kan du slet ikke huske noget
af den ?" spurgte jeg.
Hun spekulerede — pludselig gik
der et Lys op for hende:
,.Jo, nu har jeg det 1 Det er TiNul—en Nat !•

Rabat for Col-1 4ia11t
kives pai alle

Allinge Kolonial - og ProduktforretrtIng.

Vor bekendte fine Katte,
The, Chokolade og alle øvrige Kolonialvarer i absolut
frisk og sund Tilstand, anbefales til billigste Dagspriser,

c7fo1oniol- F ,Produktforrelninsr.

Konen til sin Naboerske, der er
blevet gift for anden Gang:
,.Hvor De dog har laaet en god
og brav Ægtefælle!'
Naboersken : ,,Ak, ja, det har De
saamænd Ret i 1 Tænk om min salig Mand kunde have oplevet det!•

Et Vidne.
-- Jeg vil vædde paa, at Pigen
nu igen staar og lytter ved Nøglehullet, sagde Fruen til sin Mand og
rev i det samme Døren op.
Pigen, der virkelig stod bag Døren, tumlede tilbage, men samlede
sig hurtigt og sagde: Fruen har vundet Væcidernaalet, jeg er Vidne.

Bedre sent end aldrig.
En Søndagsjæger, der foretrak
Jagtfrokosten for Jagten, var saa forsynlig at købe en Hare hos en Vildthandler for at kunne bringe sin
Kone den.
Da Fruen serverede den for sine
Gæster, udbredte den en Frygtelig
Stank, og naivt udbrød hun:
— Det var rigtignok paa høje Tid,
at du fik den skudt søde Adolf.

Bibelstærk.
Læreren: Naa, Knud, lad mig saa
høre. Altsaa:. Aanden er redebon
og —
Knud: — og Kødet — Kødet er
dyrt

Yi

per højeste Pris ler 101
o‘g jiroduktlarretninø

Hos 1• R.A

Kolonial- og Produktforretning.

Pigge Hegntraad, Glat Hegntraad,
Traadvæv til Hønsegaarde
sælges i hele Ruller til en meget billig Nettopris i

Nordlandets Handelshus.

. hjemmebagning anbefales:
extra prima groft Rugmel i Sække og srriaawegie. Det allerbedste Bageri Flormel i Sække og Poser.
Aldeles extra tor og sund Brodrug. Vi sælger til allerbilligste Pris.

Nordlandets Handelshus.
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FINESTE DANSK FABRIKAT
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Cement, Tagpap,
Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre,
Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser.

Jillinje (Kolonial- oj c rroduktforretninj

Bangholm Kaalrabi, Fynsk Bortfelder,
Gulerodsfrø og Rødbedefro
i løs Vægt — samt alle Sorter Urtefrø.

„Øster Sundom" Kaalroe
vokser hurtig, er fastkødet, holdbar og at vælge i Stedet for Gray Stone

Nordlandets Handelshus.

Chefen: Er Du -ikke den samme
Dreng, der meldte sig her for fire
Uger siden, og som fik den Besked,
at vi maatte have en ældre?
Drengen : Jo — — og nu er
jeg blevet ældre!
Deres Hustru er jo Læge . . . .
hvorfor lader De Dem ikke behandle
af hende, naar De er syg?
Det bliver mig for dyrt. Sidste
Gang beordrede hun mig et otte
Ugers Ophold i Schweiz j. . . . og
tog selv med!
Naar en Franskmand( erfarer om
HVor grunrger lial
ti a,ns.r....
eml,.Dløvdasrfa ld
d
Tyskeren spergte livad døde han
af ?
Italieneren siger: (;takkels Mand •
Russeren: Han eqfr lykkelig, lian
behøver ikke at ;rit7ejde niere'
Men .Alnerikanerdrtuut serirmet . Var
han forsikret?
, ..
Tror du paa Nytten af at averterer?
Oni jeg gør? Forrige Uge averterede jeg efter en Narvagt, og allerede samme Nat var der Indbrud
i min Butik.
Den venlige Dame Du ryger vel
ikke Cigaretter, min lille Ven?
Drengen: Nej, inen en Skraa kan
De godt faa!

Grovkornet Kaadbed.
En hos Gaardejer Fr. Pedersen,
Udsholdt, tjenende konfirmeret
Dreng, Søn af Husmand J. Hansen,
samme Sted, havde i Følge „Nordsj.
Venstrebl • forleden fartet fat i en
„Skyder", og den lins samme Gaardejer tjenende Karl,. Aksel Mortensen,
vilde da formodentligt i Kaadlied
sætte en Forskrækkelse i Drengen.
Medens denne var beskæftiget med
at røgte Kvæget, lagde Karlen et
uforsvarligt stort Skud i „Bøssen"
— ca. y, Kardus Krudt — og sagde da til Drengen: .Nu har jeg ladel Geværet, saa nu kan Du skyde
Krager!" Drengen blev noget betænkelig, da han af deri i Kardusen
tilbageværende Krudtmængde saa
Skudets Omfang, men lian tog dog
Geværet -- et ældre Militærgevær
af svær Kaliber — og affyrede Skadet udenfor Gaarden. Geværet
sprængtes, og Drengen fik venstre
Haand meget ilde tilredt, Tommelfingeren helt afrevet og tillige et
dybt Saar i Hovedet. I betænkelig Tilstand blev lian bragt paa Esbønderup Sygehus.

anbefales som delikat Smørrebrøds-

køber elan altid de bedst vellagrede

Cigarer og Cigaretter.

1. JI3 Tiarsen.

Stort Iraker af grovt og finskaarrie

Tobakker samt Shagtobak.

Ønsker De
smukke og moderne Fotografier,
da henvend Dern i Atelieret ved
Havnen.
Andr. Ipsen.
Telefon 4.

Nymalet Malt,
Frisk G-ær,
Kraftig Humle.
Priserne er billigst i

NorrIldBis

Sygekasse

Stort Udvalg og til billigste Priser .

Allinge

!La
l Nr
GS
Eell

Røgede Lammelaar,
Ruget Oksefilet,

som er statsanerkendt, optager Medlemmer indtil 40-aars Alderen. Foruden en daglig Pengehjælp yder
Sygekassen fri Læge og Medicin
for Medlemmerne samt fri Lægrfor
deres hpinmevavende Børn under
15 Aar, desarien frit Sygehus- og
Sanatorieophold.
Indmeldelser kan ske hos Kassereren, Hr. Bager P. Holm, Allinge.

Nysaltet

Borllhollllsk Spøgesind
faas bos

1. B. Larsen

1011 et heldigt Indkøb

1

kan jeg sælge et P.irti nye

Sommer.Blusellv fra 1 kr. Stk.
Nye Herreklædni tiger fra 2t)Kr.
Et stort Parti I'lysrester, egnet
fillStolebetr;ek og Lappesko, sorteret efter en Ildebrand, realiseres ;neget billigt.
Nye Cykledæk, opkøbt ved en
Fallit-Auktion, sælges fra 1 Kr. 500rc
Stk.
løvrigt anbefales mit righoldige
Lager af godt, brugt Tøj til billige
Priser.

Muskaiiihr-Formiiiingefi

ved Havnen. 11

kliGsifigktfli af grigdske
Covviabriks-Cykler,
Alle Køberne er henrykte
over den fine Kvalitet og
billige Pris.
Herrecykler !10 Kr. Damecykler 115 Kr.
Bestillinger modtages fremdeles

Job] G.

holm!, doge,

Kartofler til Salgs
hos P. L. Holm, Allinge

Ved De
3'

Eddikesyre
prinia'valitet - anbefaler
(B.

Larsen

I. B. Ulrsen
Fineste badensisk 114.14nflelmel 150.
Fineste dobbelt sigtet Sagoup.,1 ISO.
170.
Fineste vasket Rismel
200.
Fine Tapioe Sagogryn
27
0.
Store Tapioe Sagogryn
Bedste Havregryn
los Vægt IS Ø. og 2 kg a 17 Ø.

Chr. P. Dam
Allinge, Telt. 96,
har Udsalg fra Nexø Bryggeri af Øl
og Sodavand, fabrikeret af det bedste Vand i Landet.
Prøv, og De drikker aldrig andel.

Kyllingegryn
anbefales.

Avena Havregryn

i plomberede

ist kg Pakker

Gyldeetlinmemar leavregrYea

Allinge

Kolonial- og Procloktforrotiliog

i I kg Pakker 18 LY

ilednte ilanNIke Byggryn

fine, mellem, grove I. 0.
Vinemte Kry« ■ I !Byggryn Il 0.

II Ø.
Kyllingegryn
noriie semoulegryn
IllIsteeettaryn, Boull v e llezryw.
ti "i'Mulzer

Vanille.
I stor Stang 9 øie, I mindre 7 Ø.

I. B. LARSEN.
Vi anbefaler cl omhyggeligt Bryg
af line Kvaliteter JAVA KAFFE.
Extra Sort a 120 Øre anbefales. •
Rio og Brasil Kaffe har en bitter
Smag og sælges ikke fra vor Forretning.

Nordlandets Handelshus.

Forlang altid

Otto Mønsted

OM A

Plante Margarine

