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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes i et Antal af mindst 1600 Exempl. 
og forsendes gennem Postversenet i Allinge. 
Sandvig, Olsker, Rutsker, Ro og Klemenskm 

„Nordl Bornholms Ugeblad„ 
har den stente Udbredelse i Nordre Herred 
bliver fer t 1 ethvert Hjem og egner'sig der,  
for bedst til Avertering, 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager grene Rekendkorelser af enhver Art 
saasom Kob, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Af lysninger, Auktioner rk. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer sand paa Riadels Kontor og 
koster 50 Ore 

Turisliorniqell Igpr 
Den danske Turistforening forbe- 

reder Sæsonen. 
Der er udsendt to Brochurer om 
Danmark, en russisk og en svensk. 

Den danske Turistforening havde 
netop forberedt en større  Agitation 

for al gøre Danmark bekendt ind-
lem de Fremmede, da Krigen brat 
afbrød disse Bestræbelser, Sjælden 
havde vi haft bedre Chancer for at 

gøre Landet til et af Turisterne søgt 
Sled end i Sommeren 1914. Den 

store Journalistkongres og den bal-
tiske Udstilling gjorde København 
og alle vore smukke Egne mere 
kendt end nogen Sinde før. Men den 
vældige Opstandelse i Juli og Av-
gust fik Folk til at lænke pas no-

get andel. Turistforeningerne Verden 

Over blev komplet komiske, og vor 
desværre ikke mindre ligegyldig end 
de andre. 

Nu er man blevet nogenlunde ro-

lig. Og i disse Dage har Turistfor-
eningen lagt ud, søgt at lorherede 
det store Kup, gjort en fortjenstfuld 

Anstrengelse. 
Hvorledes anlægges Arbejdet ? 

Det staar jo klart, at Skandinavien 

er snart den eneste Del af Evropa, 
der har Betingelser for at være Tu-

risterne velbehagelig i den kommende 
Sommer. Fra Tyskland og Østrig, 
Ira England og Frankrig kan vi vist 
ikke vente særlig stort Besøg. Dog 

forlyder det rundt omkring fra, al 

velhavende Tyskere allerede har 
lejet Villaer og forespurgt ørn Pen-
sionats- og Hotelpriser til Sommer-
ophold nu om en Maaneds Tid. 

Ment fra Rusland og Sverig Og Norge 
merler Turistforeningen, at Danmark 
vil blive søgt, og det gælden derfor 
om al forberede Invasionen. 

Der er saaledes udgivet ert svensk 
Brochure om Danmarks skønneste 

og interessanteste Egne. Deri er 
forfattet af den svenske Forfatter 
Torsten 13011cm:uh hvis Moder er den 

kendte Redaktør af Sverigs Turist-

forenings statelige AarssIrrift. Hr. 
Bohemans Pjese har et for Svenske 

tiltalende Udstyr. Omslaget, det 

samme, der var paa Pierre Oester- 

byes Brochure .A !rovers le Dame-
mark` fra i Fjor, viser et karakteri-
stisk kristianshavnsk Motiv, Vor 
Frelsers Proptrækker-Taarn, omgivet 

af røde Tage. Resten af den gamle 
Vold og Voldgrav er Billedets For-

grund. Pjcsen, der er trykt i Stock-

holm, er nydelig udstyret. Billederne 
er sari klare og indtagende, at de 
uvilkaarlig maa gøre Indtryk. Man 

num selv se de Bygninger. de Sta-
tuer og Pladser, de interessante Ga-

departier, de gamle Slotte og bløde 
Sandklitter ved Skagen og pas Fanø, 
Bornholms Idyller og Wiens Klint. 

Som vi blader igennem det lille 
Hæfte, faer vi selv Lyst til en Dan-
markstirr.' Mere kan man ikke godt 
forlange. 

For at gøre Russerne bekendt med 

vore Herligheder har Turistforenin-
gen endvidere udsendt endnu en 

Brochure, en russisk. Dens Navn 
er klangfuldt. Det lyder ,Danija 
Strana Morja", og det betyder .Dan-
mark, Havets Land". Forfatter er 
den kendte russiske Præst i Køben-
havn, Paslur Sichelkurroff, og hans 

lille Hæfte er den første—virkelige 
Rejsefører gennem Danmark paa det 
russiske Sprog. 

Først siges der nogle Komplimen-
ter til os. De er jo paa deres Plads. 
Der gøres opmærksom paa vort for-
trinlige Lægevæsen, paa Dødelighe-
dens lave Promille, paa hele Lan-
dets høje Kulturstade. Her kan man 
godl sige, at der intet er sparet for 
at gøre et eventuelt Ophold iblandt 

os tiltalende. Sao føres den rejsende 
Russer rund( i Landet ; han ser den 

berømte Søjle i Roskilde Domkirke 
'ned Peter den Stores og Alexander 
den Ill's Maal, han føres til Peter 

den Stores Hus i Nykøbing (og til 

H. C. Andersens i Odense), han kan 
i ypperlige Illustrationer beundre 

hele Landet. Kun synes vi, at Kej-
servillaen i Fredensborg, hvor Cza-
ren boede, burde have været ;ned. 

Det vilde have glædet Russerne. De 

fleste Billeder hentyder III Landet 
som Havets Land, og det er ikke 
nogen daarlig 1dd. Rusland vil som 

bekendt ud til Havet. Paa Brochu-
rens Omslag ses Kronborg og paa 
Sundets Bølger ses en lille Yacht, 

der stryger af Sted for fulde Sejl. 
Vi kan kun ønske, at begge disse 

Brochurer man faa god Vind i Sej-

lene. Turistforeningens Formand, 

Prof. Karl Larsen, puster i alt Fald 
af alle Kræfter, for al det skal lyk-
kes. 

Helge i „Pol." 

Syreel Skunelulk, 
—o — 

• Ved Statskonstilent N. Hør I y c k. 

Mange af Mejerierne syrner nu 
ca. to Trediedele af Skummetmæl-
ken, og i mange Hjem anvendes 
denne Mælk til Dyrene. De spæde 

Kalve og Grisene bevares mod For-
døjelsesvanskeligheder, og de trives 

hurtigere, Men det er endnu de  

færreste, der har opdaget, at man 

med Fordel kan anvende den syrnede 

Mælk til Husholdningen. 
Syrnet Skummetmælk er pasteuri-

seret, afkølet Skummetmælk, der paa 

Mejeriet underkastes samme fine, 

lette Syring som Fløden, Den er 
derfor et fint Produkt, sart ren som 

Fløden og Smørret. Syrningen trol-

der deri frisk i flere Døgn, hvilket 
yderligere forøger dens Værdi og 
gør den til Menneskeføde mere vær-

difrit(' end almindelig Skummetmælk. 

1. Man skal drikke den. Den er 
forfriskende, nærende, mere vel-

smagende end Kærnemælk, som 
I Almindelighed er blandet med 

Vand. 
2. Mari skal spise den med Brød 

og Sukker, og man vil opdage, 
al deri smager bedre end Tyk-
mælk, man selv laver al Sød-

mælk. 
3, Man skal anvende den til Æb-

leskiver og Pandekageri Stedet 
for almindelig Skummetmælk. 

4. Man skal bruge den til Kærne-
inællecvælling, men lier rosa føl-

gendelfeje -lagilages:. Melet ud.: 
røres i lidt af den syrnede Mælk. 
Efter god Udrøring blandes del 
sammenrørte med den øvrige 
Mælk i Gryden, som sættes 
over Ilden og bringes i Kog tin-
der stadig Omrøring. Denne 
leærneniælksvælling bliver sul ukt 
jævn og'ineget velsmagende. 

5. Man skal anvende deri til Kær-
nemælksost. Den syrnede Mælk 
i en emaillerel Gryde sættes 

over svag Ild opvarmes under 
sari lid( Omrøring som muligt 

til 90 Gr. Celsius. Det,  hele 

hældes over et Klæde, hvorved 
Vallen løber igennem, nuedens 

. Osten bliver i Klædet (Lærred). 

Her Inas den blive VII  Time 

med lidt Pres paa for at firerne 

Resten af Vallen. Derpaa æl-
tes den med lidt Salt, Kornriven 

(hvis man ønsker og noget syr-
net Mælk eller Fløde — sart 

meget, at Osremassen vil klæbe 
sammen, og  man former den 

derpaa med Haanden. Osten kan 

spises straks. 
1 Byerne spises den under 

Navn: Flødeost. 
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Krigsromantik. 
—: 

I „Le Malin finder vi følgende 

romantiske Historie fra Krigen. 
For nogle Dage siden kørte en 

prægtig Avtomobil op foran en Re-
stavrant i en By i Sydfrankrig. En 

smuk, ung hvidklædt Pige, aaben-
bart en Brud, stod ud at den og 
rakte Haanden til en ung Officer, 
der bar Militærmedaillen paa Brys-
tet. Det var en høj, statelig Mand, 
men han gik famlende og støttede 
sig til sin smukke Bruds Arm. Thi 
han var blind. Det unge Pars Hi-
storie er følgende: 

Hun er en rig Godsejers eneste 

-Datter, han Søn at en Forpagter  

pas Godset. Og de havde holdt af 

hinanden fra deres tidligste Barndom. 
For to Aar siden begærede den unge 

Mands Fader pari sin Søns Vegne 
deri unge Piges Haand af hendes 

Fader. Men han fik en Kurv i en 
alt andel end venlig Form, thi del 
blev rent ind betydet ham, at el Æg-

teskab mellem hans Søn og Gods-
ejerens Datter vilde være en Mesal-
liance for hende. 

San kom Krigen; den unge Mand 

drog til Fronten, Inert de Elskende 
korresponderede stadig sammen bag 

Forældrenes Ryg. 
Eller Mobiliseringen havde den 

tunge Mand skrevet : „leg rejser af 
Sted i Morgen og faer dig !lumske 
næppe niere at se. Hvis Jeg dør, 
bliver du fri ; gift dig da efter din 
Stand og bliv lykkelig." 

Men den unge Pige svarede: 
„Gør din Pligt, men udsæt dig ikke 
for unødig Fare. Jeg vil vente pari 
dig, og din Død vil ogsaa blive min 
Død." 

I Slaget ved Marne udmærkede 
den ringe Mand sig ved stor Tap-

perhet1 og tik tildelt Militærinedail-
len. Nogle Dage senere blev han 
ramt af en Granatsplint og sendt 
til et Lasaret. Tre Maaneder senere 
blev han udskreven — med Militær-

medaillen, men uden sit Syn. Nu 
turde han ikke længere tænke pas 
Giftermaal, men skrev til sin Elskede 
for at løse hende fra hendes Løfte. 
Deri unge Pige tog nu Mod til sug, 
gik til sin Fader og sagde : „Sætter 

du dig endnu imod mit Giftermaal?" 
— ,Nej, mit Barn", sagde han; „jeg 
giver rink Samtykke. Din Elskedes 
ædle Saar er el Adelsbrev, som i 

mine Øjne gør jer jævnbyrdige." 

Fart Dage Dage senere fejredes 
deres Bryllup. Ved denne Lejlig-

hed sagde Brudgommens Moder til 
ham : „Hvor det er sørgeligt, at du 

ikke kan se, hvor smuk din Brud 
er." ,Nej, beklag mig ikke", sva-

rede han. „Jeg kan se hende, som 
jeg før har set hende, og selv om 

hun bliver gammel og gran, staar 

hun for mine Øjne stadig ung og 
frisk," 

Palæstina under Krig 
—o— 

Det zionistiske Hovedcentrum i 

København. 

Zionistiske Problemer og Opgaver. 

Verdenskrigen, der har rejst saa 

mange Problemer her hjemme, har 

ogsaa bragt Zionismen tættere ind 
paa Livet af os. 1 nogle Maaneder 
har København været Sædet for det 

zionistiske Organisationsbureau, der 

efter Krigens Udbrud forlagdes her-
til, og som nu opretholder Forbin-
delsen mellem Zionisterne i alle 
Lande. 1 Spidsen for dette Bureau 

slam' Hr. L. Motzlon, en yngre, ener-
gisk Russer, i mange Aar bosat i 

Berlin. 
Zionismen er, som vore Læsere 

ved, den af den afdøde hajthædrede 

Theodor Heri! startede Bevægelse, 

der Ram ud part at føre Jøderne til-

bage til Palæstina. For Lederne af 
denne Bevægelse har der, Well Kri-
gens Udbrud, været to Hovedopga-

ver, nemlig at sørge for de jødiske 
Kolonier, der for Tiden findes i Pa-
læstina, som tæller 120,000 Menne• 
sker, dels at forberede det Arbejde, 

der sikkert forestaar, naar denne 

Krig en Gang er endt. 
Om begge disse Sider af Zionkt-

bureauets Arbejde giver Hr. Mori-

kin „Pol." bemærkelsesværdige Op-

lysninger. 
Palæstina har næppe endnu væ-

ret direkte berørt af Krigen, men 

indirekte er de jødiske Kolonister 
høj Grad ramt, fordi Udførslen at 

deres Produkter er hemrnet. Der 
opstod derfor eller Krigens Udbrud 

stor Nød i Palæstina. Men da saa-
ledes hele det zionistiske Kolonisa• 
tionsarbejde truedes med Ødelæg-
gelse, greb de amerikanske Jøder 

ind og fik foranstaltet store Hjælpe-

ekspeditioner. Den amerikanske 
Regering stillede sig overordentlig 

velvillig, og i Løbet af Vinteren er 
først Krigsskibet Tenessee og senere 

Damperens Vulkan sendt til Palæstina 
med Penge og Levnedsmidler. 

Et andet, meget vanskeligt Spørgs-
rnaal opstod, idet der mellem 

120,000 Jøder, der udvandrede tit 
Palæstina, findes Statsborgere fra 
alle Lande, ogsaa fra saadamie, der 
som Frankrig og England er i Krig 

med Tyrkiet. Ved Mægling al den 
amerikanske Gesandt' i Konstantin-

opel, Morgenthan, der selv er Jøde, 

ordnedes dog denne Sag saaledes, 
at med Undtagelse at ganske en-
kelte, der af specielle Grunde udvi-

stes, fik alle de andre Lov til at blive 

boende, hvilken Nation de end til-
hørte. 

Indsamlingen til de nødlidende 
Jøder i Palæstina fortsættes i øvrigt 
rundt om i forskellige Lande og le-

des fra det omtalte Bureau i Køben-
havn 

En langt mere omfattende Opgave 
vil imidlertid, som antydet, komme 

til at foreligge efter Krigen, idet det 
allerede nu kan betragtes som gi-

vet, at der fra de hærgede Egne 
russisk Polen og Galizien vil finde 

en Masseudvandring af Jøder Sted, 

som Verden næppe har set Mage 
til. Hvad skal de Ulykkelige gøre 
andet end at udvandre fra det ud-

pinte og ødelagte Land ? Man er 
forberedt paa, al efter Krigen vil i 
det mindste mellem to og tre 
Millioner fattige Jøder strøm-

me ind over de tilgrænsende Lan-
des Grænser. Del vil blive et stort 

Problem, og det er dette, hvis Løs-
ning Zionistburearret paa Forhaand 
søger at forberede. Løsningen er 
efter Lederens Menig netop at finde 
i Zionismen, i Jødernes Tilbageven-

den til Palæstina og Syrien, hvor 
der findes Land nok og rige Mulig-

heder i alle Henseender. 
Saaledes faer det zionistiske Spørgs-

maal for Tiden Betydning tor næ-

sten alle Lande i Evropa. Krigen 
har skabt en Opblomstring af Zio- 



Tilstande i Tyskland for 
Øjeblikket. 

Special Korrespondence til Nordborn-

holms Ugeblad. 

En ældre Købmand i Krisliania 
er i disse Dage kommet hjem efter 
Maaneds Ophold i Tyskland og har 
meddelt forskelligt om sine Indtryk. 

Han har været heade i Berlin og 
Sydtyskland og med Forbavselse 

mærket Folkets gode Humør, store 

Kraftudvikling i alle Retninger, samt 
sikker Tro paa fremtiden. 1 Berlin 
saa han f. Eks., at Bygningen af 

den store underjordiske Bane under 
Friedrichstrasse var i fuld Gang; 
16 Millioner Mark skal Anlægget 

koste: og det synes man at have 

Rand til nu midt under den rasende 

Krig. Saaledes er det ogsaa med 
alt muligt andet. Den tyske Rege-

ring har i Aar bevilliget 55,000 

Mark til Fortsættelse af Udgravnin-
gerne i Babylon. 

Overalt fandt vor Rejsende, at 
Teaterne spillede som i Fredstid, 
delsvis med udsolgt Hus. 1 Berlin 

spilledes der paa 30 Teatre, for 
ikke al nævne Varieteer og de mange 
Hundreder af Kinomatografer. Endog 

de Forretninger, som man skulde 
tro var fuldstændig hørt op som f. 
Eks. Kunst- og Antikvitetshandlere 

mærkede ej noget videre til Krigen. 
I Mtinchen solgte en Kunsthandler, 

medens Fortælleren var der, gamle 
Malerier for over en Million Mark. 

Køberne var Tyskere og Østerrigere. 
Jærnbanetrafikken havde i Januar 
naaet 95 aes  af sin normale Indtægt. 

Det mærkeligste er, at man ser 
saa mange Mænd i deres bedste Al-

der endnu synes Landet at have 
Soldaterreserver. Verdenskrigen har 

ikke i nogen særlig Grad kunnet 
hæmme det tyske Forretningsliv. 

Krigsmaaneelen December udviste 
for Aktieselskabernes Vedkommende 

en Gennemsnilsdivfdende af 7 0/0  
niod 9,4 samme Maaned 1913. Den 

lille Forskel beror ikke engang paa 
en mindre Gevinst, men er foraar-
saget ved ekstraordinære Forsigtig-

hedsforholdsregler f. Eks, større Til-
læg til Reservefonden. 

I December dannedes 109 nye In-
dustriforetagender med en samlet 
Kapital af 74 Millioner Mark. Paa 
Brødkortet faer ntan rigeligt Brød 
for Dagen, al anden Mad fandtes 

som sædvanlig paa Hoteller, Restau-
ranter og Cafeer. Meget belysende 

for Situationen er, at de offentlige 
Madsteder I Berlin, hvor 20,000 fat-
tige daglig kunne faa Mad gratis, 
har rimeriet lukke af Mangel paa 

Kunder, I Midten af forrige Maa-
ned blev Prisen paa Mel nedsat i 

i Berlin merl 3 Mark pr. Centner og 

Kartofler med 2 Mark, Æggeprisen 
sank med 4 Pf. pr. Stk. 

Aried. 

Er Døden smertefuld? 
- 

Er Døden smertefuld? Dette 

Spørgsniaal, der gennem Krigen bar 

faaet sin særlige Interesse, behand- 

ledes for nylig i et Foredrag af den 

kendte og dygtige tyske Kliniker, 
Professor Hermann Notnagel. 

Som Eksempel anførte han forst 

Soldater, der dør i Kampen. Neer 
ell Anfører i Stridens Virrer nied 
hele sin Vilje, hele sin Euergi kon-
centreret om et eneste Punkt, der 
for øjeblikket synes at være ham 

det eneste Maal, styrter frem i Spid. 
sen for sine Folk og pludselig fal-

der, ramt af en Kugle, der i svim-
lende Fart gennemborer hans Hoved 

— da er Døden indtruffet uden 
nogen fysisk Lidelse. Nolnagel paa-
viser ogsaa, støttet af sikre fysiolo-
giske Grunde, at Soldaten ikke en 
Gang i del øjeblik, da Kuglen ram-
mer hans Pande, mærker nogen 
Smerte. Døden indtræder, før den 

mindste Følelse af Smerte indtræder, 
før deri mindste Følelse af Smerte 

har kunnet komme til hans Bevidst. 
hed. 

Lige saa smertefri er Døden i alle 

saadrimie Tillælde, hvor en pludse-

lig fysisk Kraft afskærer Livstraaden, 

mener Notnngel. Saaledes f. Eks., 

neer en Klippeblok knuser et Men-

neskelegeme, eller Øksen skiller 

Hovedet Ira Kroppen. Han anser 

det ogsaa hævet over enhver Tvivl, 
at Døden ved Lynnedslag er smerte-

fri, thi den elektriske Strøms dræ-
bende Virkning er hurtigere end no-
gen Sanseevne, og Døden intræder, 

før nogen Følelse kan komme til 
Bevidsthed. Heller ikke Døden ved 

Nedstyrtning er saa grufuld, som 
den menneskelige Fantasi ofte ud-

maler den. 
Døden ved Forblødning er lige-

ledes smertefri. Selv ved haarde 
Sygdomme skal Døden ikke være 

forbundet med nogen Smerte. Og 
er Menneskene gamle og svage og 
dør en naturlig Død, er Dødserje-

blikkene befrieefor Skræk og Pinsel. 

Den døende slumrer da ind i Fred 

og Ro. 

Natteblindhed. 
—o— 

Blandt 0jensygdorrimmerie indta-

ger den ret sjældent ferekormie Nat-

teblindhed -  -  Hemeralopi — en Sær-

stilling. Det for denne Sygdom ka-

rakteristiske er, at de Personer, der 
er angrebet af den, om Dagen i er 

Stand til al se fuldkommen skarpt 
og klart, men ved Mørkets Frem-

brud mister de Evnen til at skelue 
de forskellige Ting og er saaledes 

ude af Stand til at orientere sig. 

Natteblindheden beror pare at øj-

nene har mistet Evnen til at ind-
stille sig efter Mørket og til at ud-

skille Genstandene. 

Sygdommen er som sagt sjælden 

under almindelige Forhold, men 

Krigen har forøget Tilfældenes An-
tal. 1 Følge et tysk medicinsk Uge-

skrift er den begyndt at optræde epi-

demisk blandt Soldaterne i Felten, 

og en ikke ringe Procent af Øjen-
sygdommene paa Krigslasarettente 

udgøres af denne. 

Patienterne klager alle over de 

samme Ubehageligheder Efter Mør-

kets Frembrud er de ikke i Stand 
til at finde sig til Rette i Terrænet. 
De ser ingen Hindringer og styrter 

derfor ofte i Grave eller Søer. Til-

standen kan blive saa pinlig, at de 
maa melde sig som utjenstdygtige. 

Og det er i Reglen store, kraftige 
Mænd, der angribes el Sygdommen, 
hvis egentlige Aarsag turde være 
den legemlige Overanstrengelse, der 
er en Følge af det liaarde Liv i Fel-
ten. Natteblindhed er allsna en Svæk-

kelsestilstand, og skal i de fleste 
Tilfælde kureres ved styrkende Mid-
ler, Ro, uforstyrret Søvn. Det er 

derfor nødvendigt, at de syge for 
en Tid befries for Felttjeneste og 
lægges ind paa el Sygehus. Efter to 
til tre Ugers god Pleje er Sygdom-

men som Regel hævet. 

Dusk Træ til 

—o- 

Til Erstatning for det til Tænd-
stikfahrikati.onen sædvanlig anvendte 

russiske Aspetræ, hvis Tilførsel længe 
har været standset paa Grund af 
Eksportforbud i Rusland, har der i 
de sidste Maaneder over hele Lan-
det været foretaget ret betydelige 

Opkøb af Bævreasp, Graapoppel, 

Sølvpoppel, kailadisk Poppel og Pil. 
Efter Sigende skal der felt være op-

købt flere Hundrede Tusind Kubik-

fod, deraf henimod Halvdelen paa 
Fyn. Disse Opkøb har sat sig rel 
betydelige Spor langs Veje og i 

Hegnene, men har samtidig med at 
give Træernes Ejere en ikke ube-

tydelig Ekstra-Indtægt gjort det mu-
ligt for den danske Tændstikindustri 

at holde sin Produktion i fuldstæn-
dig normal Gænge — hvad der vist 

er ret enestaaende for Tiden. 

Det skal dog straks betones. at 
der her kun er Tale om en Nød-

hjælp, saaledes at man ikke maa 
stille Forventninger om en inden-

landsk normal Tæridstik-Trreforsy-
ning, thi dels er næster] alt i delte 
øjemed brugeligt Træ ved siet sted-
fundne 1(øh taget i Brug, dels af-

giver de indenlandske Træsorter 
ikke samme Kvalitet som den rus-
siske Asp og er ligeledes mindre 

økonomiske i Udnyttelsen. 

Jier kommer 

Der kommer en Tid i Sjælens Liv, 
hvor den tvivler paa alle og alt, 

Det er som [nørke Skygger 
over ens Livsvej faldt 

Der kommer en Tid med Vækst 
og Brud, 

da fældes saa mangen en 
ssire rk Gud 

I Tvivl-Stormens vilde Brus, -
en Tid, hvor meget ungt blir forødt, 
hvor meget, der voksede sundt 

og støt, 
brat skal styrtes i Grus. 

Men nye Guder vil hæve sig stolt 

over alle de Guder, der faldt. 

— Der kommer en Tid, en Vaar-Tid, 

hvor man tvivler part alle og alt. 
* " 

Kunsten at vaagne til 
bestemt Tid. 

—ri-- 

I en Artikel i et tysk medicinsk 

Ugeskrift bekræftes den kendte Er-

faring, at man ved inlersitiv Tænk-

ning kan vaagne paa en bestemt 

Tid. Ved 33 forskellige Forsøg be-

løb . Fejlen sig kun til en kvart Time. 
Jo mere den bestemte Tid adskilte 

sig fra den sædvanlige Opvaagnings-
lid, desto længere i Forvejen vaag-
nede Forsøgspersonerne. 

Det psykiske Forhold ved Opvaag-

Ilingen er af tre forsellige Arter. 
Nogle vaagner pludseligt og tror al 

have sovet for længe, hos Andre 
finder er] rolig Opvaagning Sted, 

den tredie Kalagoli er al vaagne ef-

ter at have kastet sig uroligt paa 
Lejet i den sidste Time før Opvang-

ilingen. Mest punktlig vaagnetle 
Personer, der stod paa et lavt Dan-

nelsestrin, mindre punktligt dannede 

og nervøse Individer. 
Selv Forholdet ved Søvnens Be-

gyndelse var forskelligt. De fleste 

var ængstelige for at skulle sove 

for længe og havde derfor vanske-
ligt ved at falde I Søvn, undre søgte 
bestemte Ideassociaticher for et 

kunne sove, og nogle for at kunne 
vaagne, medens to ganske unge Pi-
ger sov ind som sædvanlig. 

--o - 

De linje Hæles skadelige leds etc-
ning paa Legemet i dels Helhed er 
for nylig blevet fremhævet at en Læge 

i Beset. 
Ved den unaturlige Stilling, son, 

Foden tvinges til at indtage, vil selv 
fjerntliggende Muskelgrupper kom-

me til at fungere unormalt. Naar 
Hælen hæves, vil Benet indtage en 

freinacIlmjet Stilling i Stedet tor den 
normale lodrette. Derved aristræn-

ges Laarets Strækkemuskler i særlig 
Grad for at holde det fremadbøjede 

Knæ tilbage og for at søge at bringe 

Skinnebenet i lodret Stenrig. Paa 
Grund heraf maa en modsat Anstræn. 

gelse og en modsat Stilling gøre 

sig gældende i Hofteleddets Muskel-

partier. Bækkenet bøjer mere end 

sædvanligt fremad og anstrænger 

derved Bug- og Rygmusklerne for 

at modvirke den abnorme Stilling, 
der selv paa Underlivets Organer 
øver en ugunstig Indflydelse. 

At de høje Hæle i høj Grad sti-
stiænger Musklerne, fremgear til-

strækkeligt af den Kendsgerning, at 
en Person, der bruger høje Hæle, 
ikke kan gaa langt uden at blive 
træt. En Soldat med høje Hæle 

er uduelig til at niarschere, hvorfor 
der for Miletersko foreskrives en vis 
Højde. 

Til Slut fremhæves det, at de ska-
delige Følger at de høje Hæle er 

meget større, end nier' i Alminde-
lighed forestiller sig, og al mange 
Kvindesygdomme man skrives paa 
de høje Hæles Synderegister. 

Ny engelsk 
Luftskibs- ødelæggere. 

-OD-- 
Londonerbladet .Daily Ekspress" 

meddeler, at et engelsk Kompagni 
har under Bygning fem store Luft-
torpedobaade, som ventes at skulle 
blive et virksomt Middel mod Ty-

skernes Zeppelinere. Desuden skal 
de anvendes til at udspejde og øde-
lægge de tyske Undervandshaatie. 

Disse ny smaa styrbare Luftskibe 

betegner, meddeler samme Blad, 

en helt ny Type. Hvert af dein ud-

styres med en Torpedokanon, og 
de Torpedoer, som udskydes, eks-
ploderet ved Berøring. 'Hvert Luft-

skib faar en Besætning af fire Mand, 
og Skibet menes at kunne holde sig 
i Lullen i mindst 10 Timer. Mens 

de tyske Zeppelinere af nyeste Type 
har en Længde al 560 Fod, er de 

ny engelske Luflbaade kim 230 Fod, 
Diameter en er 28 Fod De har hver 

to Maskiner, en for og en agter med 

henholdsvis 90 og 125 Hestes Kraft. 
Kanonen, de medfører, skal kunne 

skyde sikkert paa en Afstand af 1600 

Fod. 
For at gøre de ny Luftskibe saa 

lette som muligt, bygges Skroget 
af Træ, fine tynde Stivere af bedste 

'canadiske Fyr, der snoes fra den 
ene Ende til den anden, ligesom 

det ydre Lag paa en Cigar. Flere 
saadanne Lag, som snor sig spiral-
form igt I modsat Retning og er fæst-
net til hverandre med Kobbereagler, 
skal give en overordentlig stærk 
Konstruktion. Inde iSkroget er saa 

Gassen anbragt i '14 store Sække, 
som hver er arilMagt i et Rum for 
sig. Det hele er beklædt med vand-
tæt Læred, son; er aluminiseret og 
skinner som Sølv. Konstruktøren 
mener, at set ved Siden af en Zep-
peliner vil Luftskibs-Ødelæggeren se 
ud som en Sværdfisk ved Siden af 

en Hval; og del ventes, at den med 

sin større Hurtighed og større Be-
vægelighed ikke vil have vanskeligt 
ved at gaa op og kaste stue Torpe-
doer ned over Zeppelinerne Ira en 
temmelig betydelig Højde.  

trække 

Den tilrejsende : Hvad er det for 1 
en Vind ideg? 

Deri indledte: Det kan man teglrist 
sig til 

 — Hvad mener De? 
Jo se, rund Nord ligger Gar-

veriet, mod ost Røgeriet, og mod 
Vest Gasværket. Lugter De ingen 
Ting, saa er det sydlig Vind.  

Grossereren var i Selskab, og kln 
han skulde forsyne sig at Desserten, 
var der meeten bleen Ting igen. 
Han tog imidlertid Resten og sagde: 
— Mine Damer og Herrer, jeg har 
herved den Ære at tømme Værtens 
og Værtindens Skeel. 

Professoren kommer hjem til Mid-
dag og hænger Overtøjet fra sig 
Korridoren. --- Fru Professorinden 
kommer farende ind fra Køkkenet, 

— Tænk dig, Henrik, udbryder 
lime Glarmesteren, som var her ter, 
har skanret el Stykke al en Finger 

Professoren aandsfraværende• Nej 
virkelig! Var den da for lang ? 

Hvor Iran det være, at du ser ud 
til al være, I daarligt Humor, !liden 
din Kone rejste til Udlandet ? 

Det er jeg jo nødt til. Faer hun • 
at vide, at jeg er i godt Humør kom-
mer hun straks hjem. 

To Bisser staar og ser paa, at to 1  
af deres Medmennesker rinas. Plud-
selig siger den ene : 

Undskyld, er det privat Slagsmaal, 
eller kan man faa Lov at være med? 

Friten: Fisken er ikke frisk. Den 
lugter daarligt. 

Konen: Feren -kor kanske, et 
De er paa Blomstertorvet. Det, 
sælger her, er ikke til al pund" 
Næsen. 	 ►  

Der manglede noget. 
Grosserer Hansen arbejder hjem-

me hos sig selv. Han sætter sig 
til Skrivebordet, ser sig søgende 
omkring, bander og ringer. 

Tjenestepigen Alma viser sig. 
Hansen: Det er da ogsaa for galt. -- 

Hver Gang man skal til at arbejde, A, 
saa mangler der noget. 

Alma: Jamen Grossereren har jtf 
havde Pers Blæk og Papir . . • ea 

Hansen : Fjols, siger jeg. I- f ur  
er Proptrækkeren? 

Maallos. 
Første Professor: Jeg gav den 

stakkels døvstumme Tigger en Krone. 
Anderi Professor . Hvad sagde han 

til det? 
R Første Professor: Han blev maal-
løs al Glæde. 

Auklioll olier Holelilluelliar, 
Mandag den 17. Maj d. A Form. 

Kl. I 1 afholdes efter Begæring af 
Sagfører Fr. Phil i Rønne for ved-

kommendeUdlægshaver Tvangsauk-
tion pas Afholdshotellet I Allin-
ge, over det dertil hørende hos 
Gæstgiver J. V. Nielsen udlagte Ho-
telinventar hvoraf fremhæves: 

Chalselonguer, Sofaer, Borde 
og Stole. 1 Bonlet, 1 Regulator-
uhr, Glas, Porcelren,e'Køkkeninven-
ter, Bakker, Gryder ns ns Senge-

klæder hvorimellem 40 Stk. store 

og surale Dyner. Sengetæpper, Vat-

tæpper, 11 Senge hvoraf 8 med Fje-

dermadrasser, Servanter, Spejle, La-

gener og Dækketøj, Gardiner, !Ta-

lerstol, 16 Bænke in. ns 

Kredit i 3 Maaneder. 

By- og Herredsfogedkontoret i Hasle 
dem, 12. Maj 1915 

Borgen. 

Gudstjenester og Meder, 
—o— 

Rutsker Missionshus Mode Søndag 
Kl. 9V,, 	 0. Westh. 

nismen, Og socialt interesserede Per-
sonligheder sten f. Eks. de tyske 
Kolonialpolitikere 	Rohrbach 	og 

'• Jackh, de franske Socialister Herve 

• og Ministeren Senilere den engelske 
Forlener Bernard Shaw og deri rus-

siske Oktobrist Kowalewski har kas-
tet sig over Problemet, som de be-
handler i Skrifter, Artikler og Fore-
drag. Uenige i meget mødes de 1 
Enighed om, al ,del er nødvendigt, 
at Palæstinas og Sydens Porte I vid 
Udstrækning aablies for zionistisk 
Kolonisation. 

lige Indflydelse. 
De høje Hæles skade- Ugens Humør, 

Et Par re, forlovede 	,,„se i 
!huen. Ilnu havde kys, t sende  
fyrretyve Gange i Træk og ela han 
holdt op er vijebhie gentile hun 
ham med Terrier i 	: 

...- eksede, kkcn du mig ikke 
mere ? 
- Jo, jeg skal leer 

Vejret t 



Alle de kære Venner, 
som glædede os to gamle paa vor 
store Højtidsdag, bringe vi vor kær-

ligste Tak. Gud velsigne' dem alle 
med sin rige Naade. 

J. P. Sonne og Hustru, 
Allinge 

-5•45111•4."---  

Straah>te 
i alle FP,-coner. 

• 
Udvt.alg 

N0111 1fildeldlIS,  

,.y 
Lyngbrænding. 

1 en nær Fremtid vil el Parti Lyng 
;live afbrændt. 

Opsynsboligen, Rink Højlyng. 

Lund, 

AI Jagen ()*1 
er stlærigi forbudt paa 	g"  

Bakkegaard I Olsker. 

PrimaSaasæd 
ai 

Tystofte 6-radet Byg, 

Tystofte 2-radet Byg, 

Sval& Seger Havre, 
Bornholmsk Graahavre, 

Gul Næsgaard Havre 

og et lille Restparti 

Blandsæd med Vikker 
og Hestetandsmajs 

sælges til nedsat Pris ved kontant 
Betaling 

Nordlaudets Vandelshus. 

\Hinge 

1 Mortnsen 

Søn- og Helligdage. 

Sand vig-Ran tie. 

	

Fra Sandvig 	7oo 050 1  to 755 

	

Allinge 	7oa 055 1 15 8os 
71 a 039 1 29 815 
754 Ose 1 46 835 
764 1 16 254 865 
80, 160  220  908 
820 1 60 240 80 

Itonno -Sandvig. 
Fra Rønne 	713 040  130  815 

Nyker 	755 1 00 1 60 83s 
Klemensker 	755  117  207  852  

816 	135 226 91, 
8ao 	1 65 245 927 
84/ 201 264 952 
848 210 300 945 

Rø 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

Tein 
Rø 
Klemensker 
Nyker 

Til Rønne 

Til (tulr  soul buer selv! 
Ny Sendinger at 

det allerbedste amerikanske Kagernel 

og 	do. 	do. 	Bagerimel 
som er en Blanding af haard og 
blød Hvede og som giver et stort, 
smukt og velsmagende Brød. 

Vi bar endnu nogle Sække til 
Salg af 

Prima ren Rugsigtemel og 

Prima grovl Rugmel, 

malet al tulret Rug. 

Vi sælger I smart og store Vægte 

og til allerbilligste Nettopris. 

Nordlandets Vandelslulsn 

Bulle- og hskesvuilipo. 
G111171 ni isvampe 

Tavlesvampe 2 til 5 øre. 
Kamme, Tandbørster. 

Burbi•rpenmier, Strygeremme 
Altid righoldigt Udvalg 

og billige Priser. 

J B. Larsen 

beds( 

og 

billigst hos 

Allinge 

Kolonial &Produktforretn 

Cremetabletter. 
Ekrlitabletter til Gardinfarvning. 

Colmans- og Remy-Stivelse 
i 2 kg Pakker 

anbefales til billigste Priser. 

. I. B. Larsen. 

Fra Sandvis 
Alling - 
Tein 
Rø 
Klemensker 
Nyker 
Rønne TrI 

~21.  ccoecz,de 
FINESTE DANSK FABRIKAT 

,7&(4. re,z ry f/21-1Lfc-,  /7:2' /0 —100~ 

Rask vort tel  

Trælast-Lager! 
Forlang 

 

'filbud, og vi fr til Tjeneste. 

  

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

„PLBII 
411 

Vi har rigeligt Lager af 

Glænø-Ærter og Vikker 
og anbefaler samme til billigste Dagspriser 

cillhage cKolonial-  og cproduktforretnin_g. 

Færdige Bomuldskjoler 
i mange Nyheder og Priser fra 3 Kr. 50 øre. 

Nordlandets Handelshus. 

D 1:1 es u, Deres Regninger, Med- 
delelser, Konvolutter og 
Brevpapir i Allinge Bog-

trykkeri. Hurtig Levering. Billigste 
Priser. Ring op Telefon 74. 

Løg! Nye :e zvrts.:(7 	h;em. 	ElP f-inn(n isifk firf 
komne. Prisen billig. 

anbrfa Irs fru 
Toget afgaar 

Søgnedage 

;ro wrs 3 io 7ss 

7" 1055  350  8°3  
718 1057 355 sis 

7" 1054  3" 8" 
76a j 1 17 411 stis 

815  11" 426 953 
880 1 162 447 950 

Ban," -34endsig. 

	

Fra Rønne 	7.15 1035 330 sis 

Tein 

Nyker 
Klemensker 
Ro 

	

Allinge 
	S" /153 448 927 

7" 10" 351  8" 
755  11'5  411  8" 
814 Har 455 go 

845 1206 301 gag 

8" 12" 507  945  Til Sandvig 

Rullegardiner haves paa 
Lager.  i forskel. Mønstre. 

"we 

I B Larsen 

hIliuy-Suun sygekasse 
30111 er slatsinerkeinii, optager ?sted-
lemme] i idtil 40-aars Alderen, For-
uden en daglig Pengehjælp yder 
Sygekassen fri læge og Medicin 
for Medlemmerne saml fri Læge for 
deres hjemmeværende Børn under 
15 Aar, desuden frit Sygehus- og 
Saitalorieophold, 

Indmeldelser kan ske hos Kasse• 
reren, Hr. Bager P. Holm, Allinge 

Stort Oplag af 

Stærke Cementrør, 
Glasserede Lerror, 
Glasserede Svinekrybber, 

Billigste Poser i 

Nordlaudets Valldelsliusr 
Lim! Prima dansk 

• Prima Kølner Lim! 
anbefales til billigste Notering. 

Større Forbrugere stor Rabat. 

I B Larsen 

Duk?' til HauseFrde, 
Nye Varer og alle Bredder af 

galvaniseret Hegntraad Nr. 6, 

8, 9 og 10 samt Piggs-Hegn-

iraad sælges til særdeles lav 

Pris. 

— Den bløde galvaniserede 

Tækketraad Nr. 18, 19 og 20 

sælges i 

Nordlandets }funkishus. 
Undertegnede har nedsat 

sig i Klemensker og har 
indtil videre Bopæl paa 
Kroen. 

Otto Arends, 
Læge.  

Ordet er frit! 
Vi bur vore mange Læsere i Fly og 

paa Land opmærksom paa, at enhver kan 
fas oplaget Artikler og Indlæg onn Enmer 
al almen Interesse i „Nord-Bombetins 
Ugeblad". 

Betingelsen er kun, al del skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt al Indsendere- til 
Underretning far Redaktionen - opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser on.] sart-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladels Spalter. 	- 

Dette gælder baade Byen og Landet 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den strengeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder, 

Sidste Nyt! 
-o- 

Mange Nyheder i Vaskestoffer, 

Uldmousseliner og Crepon saint i 

Kjole- og Blusellvsstoffer ere hjem-

komne. 

Vadmelsjaketter og sorte Klæ-

desfrakker. 

Kostumer leveres efter Maal paa 

Isa Dage. 

Gummlfrakker fra 10 Kr. • 

Nederdele fra 3 Kr. 

Færdigt Damelinned af stærke 

Stoller. 

Smukke Bomuldskjoler fra 3,50. 

Elegante Bluseliv ira 1 Kr. 90 

Et Parti hvide Mollsbtuser sæl-
ges til ca. halv Pris. 

Pynte- og Køkkenforklæder i 
stort Udvalg. 

Voksdugs-Forklæder til Voksne 
og Børn. 

Strømper, Handsker, Bælter, 
Damekraver. 

All i største Udvalg. 

Norilluntels Iludelshus. 

c.7111ia (*;P ,13o r v kke ri 

Prima Havregryn 
i los Vægt til billigste Pris. 

OTA Havregryn 
i 1.13  og 1 kg Pakker 

anbefaler 

(P. Lars. en. 

Ny huhu. - stort fidustg 
af rigtig fede og velsmagende 

OSTE 
anbefales. 

Nordlaudets Vandelshus. 
By- og Herredsfuldmægtig 

James Noloer!, liusle, 
træffespas Raadliuset t Allinge 
hver Mandag efter KI, 10 Form. og 
i Klemensker Kro liver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Køb Kaffe 
hos I. B. Larsen. 
Altid friskbrændt til billigste Priser. 

n. og ienvasIcede, strik- 
' 	 kede uldne Klude be- 

tales ined højeste Dagspris. 

Chr Olsen, 
MESSENS ENE-UDSALG. 

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

Billeder indrammes. 

Dame-&Borneliatte 
!111;,.N 

AllingeModebazar 
Louise Larsen & Marie Jensen 

Linoleums.Taglak 
er den bedste til Paplage_ Vi sæl-

ger denne i Tønder, Ankere og 
Spande, ng Prisen er billigst i 

Nordlaudets buitelshils, 

Koh Deres Tapeter 
tiar 

B. Kjøllers Enke. 

En ung Pige 
kan las Plads paa GOTHEGAARD 
i Klemensker. - Oni ønskes kan 
Vedk, blive fri for Malkning.  

Er i ndringsliste. 
Toldkamret 7-12 Form., 2-7 Efternu.  
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Larme- it Diskontohanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Stempelfilial I Sparekassen 10-12, 2-4, 
Dampskihsexpeditionen, anhen ved Ski-

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

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Postkontoret 9-12 rig 2-7. 

Søndag 12-2, 
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Aften. 

Sondag 12-2. 
Borgmesteren. Kontortid hver S6gnedag 

Ki. 3 paa Skolen. 
BranddirektørenPlandag og Fredag 

Form. 8 til 10. 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em. 
Folkebogsamlingen paa Raadhuset: Fre- 

dag 7-8, 
Jernhitnest. er  anhen for Gods 8-12. 2-8, 

Frirnærkep. og Ilgods desuden 7-11 Atten 
samt til Tag, der alganr udenfor nævnte 
"rid, fra en halv Time lur Togets Afg, 

Den rigtige stærke 

Læder--Tagpap 
Nr. 00 i 18, 24 og 36' Bredde 

og Isopal Tagpap 1 /2 m sælges 

billigst i 

Nordlandets Vandelshits. 

Tilbud 
paa Forskelligt Muri,a 	psa 
Mejeriet Kaj hjer g g .1 .11 ,1 ■■!..d.,e3 
ved Ilenveurtelse hl 

P Pedersen, 

Prima Fro til Ortli3splgenfkr, 

lide og3lonisterfro 
tiel ss i 

Nordlandets Hancielshus, 

BLOK-ClIOCOLAD13. 
pr. 	kg SO 0te, 
pr. 2 kg 300 Om, 

I. B. LARSEN. 

,R11e Slags Skilte 

og (plakater 

billigst i 

caogtrykkeri. 

Sager Be en Livsledsagerske, 
skal den gamle Cykle sælres, «- 

sker De Adgang over deres Ejendom 
forbudt, har De fundet et Par Oil■ 

loscher, skal der være politisk Møde 

eller Bal, har De Kreaturer li! Salg 
eller vil De købe saadanne, har 
De (anet nye Varer hjem, paalager 

De Den] Reparationer, har De 
slarlet en ny Forretning -- hvordan 
skal Folk saa fan det at vide, hvis 

De ikke averterer i et Blad, som 
virkelig læses. 

.Nordhornholma Ugeblad« 

læses af saa at sige alle i Nordre 

Herred og er derlor et fortrinligt An-
nonceblad. Send deres Annoncer 

til .Nordbornholms Ugeblad'. 

Telefon Nr. 74. 

Hjemmelavede Byggryn 
fine, mellem- og groue samt do. 

store Bankebyggryn — fortrinlig 

Huzlitet, sælges i 

Nordlaudets flumbishus. 



Vihår rigtig gode firkantede 	1 I 
J4- og tykke -- alle Længder Udskudsbrædder 
ug Bredder. Foreløbig sælger vi 
tit Priser som i Fjol. 

Nordlandets Handelshus. 

Vor bekendte fine Kaffe 
samt The, Chokolade og Cacao 

anbefales det ærede Publikum. 

c.AcB, Chokolade og Cacao til 2amle cf-)risep. 
Kaffe, altid friskbrændt og nymalet. 

Xolonial- og cprodaktfopretaing 

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 
anbefaler 

Fest- og  Brudegaver, Smykker, Lommeure, Stueure, Briller ni. ni. 
Alt i stort Udvalg til billige Priser. 

Telefon Nr. 93, A. M. Lindberg. Gravering gratis. 

Rigtig  tørre og  paalidelige 

Gran- og Fyrrebrædder 
som har været stablede i 2-3 Aar og  som derfor passer sær-
deles godt til Gulve, Loft, Vægge og  lign. — har vi i rigeligt 
Oplag. Vi sælger billigst mulig  og  paa gode Vilkaar. 

Nordlandets Handelshus. 

   

 

Syal De giftes? 

 

forsøm da ikke at bestille Bryllups-
sangene i Allinge Bogtrykkeri. 

Fest- og  Lejlighedssange leveres 
billigst og  med kort Varsel. 

Visit- og  Takkekort. 

Kotøjre, Legner, Esser og O'er 
samt alle Sorter Tovværk 

anbefales til billigste Priser. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Alle Sorter Mark-, Illoifisier- og Metro 
i gode, sunde og  spiredygtige Varer haves paa Lager og  an-
befales ærede Forbrugere til billigste Dagspriser. 

Rabat pr. Kontant. 

Allinge Kolonial- og Produktforretnirw. 

GlffliW Ærter. Solo jErter. Gule Ærter, 
Engelsk Vikker, Hestetandsmah 

som Udsæd til Grøntfoder, Der er kun Smaapartier til Rest. 

Nordlandets Handelshus. 

Bornholms Spare- & lullekuses 
Afdeling  i Allinge 6 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente 

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

Calciums- og Linoleumstiære 
er det bedste 	Paplage og 	i kvart, halve oe 	-1 - d r, samt i 15 og  25 kg Beholdere billigst bos 

ifoloniol od produktforrvtial,,, 

Bestil lieres liegoiogef og Meddelelser i Allinge Bogtrykkeri 

1W» • •• 	•• •  	 

anbefales 

Færdige Klædninger i stort Udvalg. 
Blaa Serges Klædninger til 26 - 30 - 35 og  40 lir,

(Alle gararteret teg teblaa)  

korte Ouchskinds- og holgartis-KIEloioger 
til 18 	20 - 25 - 30 - 35 - 38 Hr. 

Arbejdstøj 
af stærke Stoffer til smag Priser. 

Manschetskjorter fra 3,50. 

Kravetøj, 
saavel i Lærred som i Zephyr Reform, 

Slip 8 i kolossalt lidoalg 
Sokker, Seler, Bælter og  al Slags Underbeklædning 

Et stort Parti Fodtoj sælges til gamle Priser. 

Stor Rabat for kontant Betaling. 
Gode Uarer til laveste Priser, 

Nordlandets Handelshus: 

Galvaniseret Traadvæv 
i alle Bredder og  Maskevidder er paa Lager og  anbefale- til 
billigste Priser. 

rfroduktforretnitLg.lr'  

Aldeles frisk Portland Cement 
i Sække til den laveste Pris i 

Nordlandets Handelshus. 
ti 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

NB.c 
=gvoodre Margarine Nr. 4o  til 67 °prr! 1/2 kg  

Aldeles fortrinlig  til Bordbrug. 

Allinge 1(01011d- og Proddliorreibillti.  
Køb Deres Fodtøj 

C. lusells 81(010jslofrelliiilll, 
Stort Udvalg af moderne Fodtøj til rimelige Priser 

Absolut bedste Kolonialvarer 
til billigste Dagspriser anbefales. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Cement, Tagpap, 
Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre, 
Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser. 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

BI3oril vore egne huer. 
Det rode Flag. 

Kompagniet er ude i Terrænet til 
Felttjeneste, fortæller „Vends. Tid.• 

Forinden Øvelserne paabegyndes, 
gives Instruktionen, der gaar ud paa, 
at Fjenden er markeret ved torsket. 
lige Flag, el rødt betegner saaledes 

en Rekylafdeling. 
Saa begynder Fremrykningen, der 

udvikles i Skyttekæder, og fremad 

gaar det mod Fjenden. En større 

Afdeling kommer under Fremryk-
ningen i Nærheden af et Havegær-

de. Del giver et Sæt i de brave 

Krigere. thi er det ikke et rødt Flag, 
der nok saa frejdigt blafrer i Vinden 

lige bag Havegærdet. 

„Holdt!' brøler Føreren, Skytte. 

kæden farer ned paa Maven som 

et Lyn, og der brager en voldsom 

Salve løs mod den markerede 

Fjende. 
Nu er der jo som bekendt inden-

for Militærsproget noget, der hedder 

Massevirkning, og selv om en Re-

kylaideling er slem at bides med, 

saa maa den dog ogsaa bøje sig 

for Overmagten. Altsaa ligger man 
spændt og venter paa Fjendens Til-

bagetog, men „Rekylerne" er stand-
haftige, de viger ikke tid af Pletten. 

Naa ja, saa maa man lidt nærmere 

ind pas Livet af den tavse Fjende 

— og fremad gaar del paany. 

Der kommanderes atter holdt, en 

ny og voldsom Salve brager løs, 

næn „Rekylerne" er lige standhaf-

tige. Ja vil lian ikke ined det „Gode', 
saa maa han jo ha' del med det 

Onde. Bajonetten sættes paa, og 
Alt er klar til at give Fjenden et 
rask lille Stormangreb. 

Imidlertid er Kompagnichefen 
kommet til Stede. Han kan heller 

ikke begribe Fjendens Forvovenhed, 
og under mindre smigrende Bemærk-
ninger om den tapre Modstander 
nærmer han sig Fjendens Stilling 

for at give ham en ordentlig Over-

haling. 
Der bliver et Par Minutters Tavs-

hed. Saa kommer Chefen ridende 

tilbage: „Tag Bajonetterne af', ly-

der Ordren i al Stilfærdighed, „det 

er en lille Fejltagelse". 
Fejltagelsen pæsenterede sig nem-

lig ved nærniere Eftersyn i Form af 

et Par røde Unævnelige. 

Han lugtede 'allerede. 
Kompagniet svingede ind i Kase'. 

negaarden. øvelsen var ikke grinet 
helt tilliedsstillende, hvor lur „den 

gamle" var yderst grim i 1111, og 
efter at have kommanderet Ret 1 

holdt han en dundrende Tale til 
Mandskabet, der tik at vide, al de 

var nogle sløje Fyre, som absolut 

ikke var til Pryd for den danske 

Arme osv. Kaptajnens virknings-

fulde Tale sluttede endelig ined de 

drastiske Ord : Og nu kan I for 
Resten blive slaaende, til I raadner 

opl Kaplejren vendte Ryggen til 

og der indlraadle el Par Minutters 

forventningsfuld Stilhed. Saa traadte 
Kompagniets Spasmager frem, gjor-

de stram Honnør og meldte : A met-
ier, Hr. Kaplejr, te 79 ettere' er 

begyndt aa laut! 
Saa besluttede Kaptejnen tit lade 

træde al, før Opløsningen helt fuld-

byrdedes. 

søger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller triang-

ler De en Svend eller Lær-
ling, en Fodermester eller an-

den Medhjælp, bør De snarest aver 

tere i Nord-Bornholms Ugeblad, 
der hver Fredag bringes direkte ind 

i 1700 Hjem og læses af saa godt 

som hvert eneste Tyende! En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat, 


