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Nr. 96

Fredag den 6. Avgurt 1915

„Nord-Bornholms Ugeblad"
trekkes i et Aula! af mindst 1600 Extrupl,
og forsendes gennem Postvirsenet i
Sandvig, Olsker, Ridsker, 12n og Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad„
har den siers((- Udbredelse i Nordre Herred
bliver lensl i dirret Hjem eg egner sig der
for bedst til Averlenng.

'„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne liekendkorelser e.bl. enhver Ad
snosum Kai', Salg; FnrørirrgsraerldrIelsrr,
Efter- eller .41 lysninger, Auktioner elm.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
kern lrrslilles urin alle
Paslkonlotw saml part
Konlor rag
koster 50 (-)re

Ligheden mellem Forældre
og Børn.
Under el for nogen Tid siden
i Wien anneldt Lærermøde lyttede
Deltagerne med star Interesse til
et Foredrag af Docent i Biologi,
Dr. Bravebeda. Hen talte om Betydningen af Syve I- S il ioder for Arvelighedsteorierne og segle al paavise, at Ligheden mellem Forældre
og Børn forklares nas følgende
Matrite: Det Barn, sue lignede sin
Moder, truede han med Bestemthed
el henne sige var født i hendes 21.
eller 28. Aet, eller er et andet Aar,
som lader sig dele med syv, og liges ledes, nit cl Barn, SOLI' lignede sin
Fader, var født i el af barns ined syv
delelige Levnedsair, f. Eks. det :35.
eller 42. Aar.
Til Bekræltelse paa denne Teori
anførte Dr. 13, liere historiske Eksempler. Sigfred Wagner lignede meget sin Feder og var født I dennes
56. Aer. Fitosyferne Frelle og Herbert, som lignede deres Mødre, var
født i disses 21. Aar. Bjørnstjerne
Bjemsou skal have lignet sin Fader
og var fodr i dennes 56. Aar.
Hvert syvende Aar foregaar en
Foreyelse eller, ore man vil, en Genfødelse af vort Legeme, og det er
altsaa i den Tid, el F9rældrelighederi bliver stærkest fremtrædende.
Bemærkelsesværdig er endvidere
Doktorens Paastand om, at i Fald
Forældrene lider af arvelige Sygdomme, 1.,i1 disse i de af Forældrenes
Livsaar, soin kan deles med syv,
komme til at gøre sig gældende, i
'wire Aar derimod te

.

'Ldkure og Bade i
•ældre Tider.
Hos :Egypterne, trete. 1.regekunsien tidligt indvikledes og faldt ind
meler Peestegerningein, hørte del
til de religiøse Cen enheder ål lage
bade tre Dage en Gang 001 Maaneden. Desuden var det en almindelig Skik at bade ±i Nilen , ligesom
Intliernte rm ger i Gangr es.
Eller Ægypterne optog Moses
Ideen om Legemets Renselse som

en religiøs Pligt, og denne Ide gen- Sale Dimensioner og desuden 970
nemførte lian senere ined stor Klog- enkelte Badehuse. Smagen for de
skab og Konsekvenst de Forskrif- varme Bade dreves efterlmanden abter, han I hygiejnisk Henseende ud- surdum, saa at man begyndte at
færdigede for Israels Børn.
sky det kolde Vand.
Hos disse var selv Profeterne LæSnart opstod der ell Reaktion mod
ger. Elisa f. Eks. var godt kendt Dyrkelse af det varme Bad. Og semed Vandkurene og anvendte disse nere da Antonius Muss kurerede
i Praksis, Han helbredte Nathan Augustas med en Kotdvandskur,
ved at ordinere ham en Vandkur I kom saadainte i Ry. Tapre Mænd
Jordan, og han foreskrev selv den satte en Ære i at tage kolde Bade
syriske Konge Benladad en Vand- om Vinteren og om Sommeren at
kur, som dog mislykkedes paa Grend bade sig i Vergo, Roms koldeste
Kilde.
af Kongens egen Fejl,
Da Romerne udbredte deres HerFra det ny Testamente mindes vi
Vandkuranstalten Belhesda, hvor redømme over Genmanien, begyndte
alle Slags syge lag og ventede paa ogsaa Germanerne at benytte de nadet Tidspunkt, da Vandet skulde turlige helbredende Kilder.
Blandt de berømte Kuraineleller,
vælde frem. Dette tyder uden Tvivl
pas, al Belhesda herte til de lægende som Romerne Indrettede, kan vi
Kilder, hvor Vandet kun viser sig nævne Aeclien, Dælen, Aix og Wiespas visse Timer at Døgnet, og som beden.
ansaas for et fortræffeligt Helbreddelsesmiddel.
Babylonierne, Mederne og Perserne badede flittigt, og hos dem
opfandtes det ravine Bad, der hos
—oPerserne fra Daris Tid udvikledes
Naar man nu til Dags ofte hører
til Luksushadet. Grækerne lærte AnRøster, der klager over den megen
vendelsen af Bade af de østerlandUlejlighed ved , vore Hilsernetoder,
ske Folk. At Grækerne tidligt brugte
maa man betænke, at i Sammenligvarme Bade, lærer vi hos Hormier,
ning med andre og lavere stillede
der beretter, at Circe beredte et varmt
Folk er Hilsner megot simple. Mange
Bad til Odysseus for at sætte Liv i
af de vilde maa ligge og vride sig
haes stivnede Lemmer, Og i et
danse rundt paa Maven for ethvert
varmt Bad blev Kong Agamennon agtet Medlem af Stammen.
dræbt af sin troløse Hustru.
Skikken] at halte paa Hatten stamDa Lægekunsten ogsaa hos Græ- mer fra Middelalderen. Naar en Krikerne var forenet med Tenipelljeneger aftog sin Hjtelin, viste lian derstee, rejstes der mange Templer
igennem sit gode Sindelag, og i en
over Mineralkilderne, og disse ind- Bog Ira Middelalderen omir gode Steviedes til Asklepies, Lægekunstens der og Vaner hedder, del:» Naar man
Gud. Men ved disse Asklepies, ga'noder agtværdige Bei soner, bør man
ves der ogsaa Lejlighed til at tage gas Skridt og blotte Hovedet'. At
Havbade, Asklepierne var tillige Kvinderne ikke tager Hatten af, ligmedicinske Skoler og der forekom- i Skikkens Oprindelse, Kvinder har
mer ikke faa af den Art i den gamle
jo aldrig bearel 1-1jælni, men I øvrigt
graelciske Literatur,
vilde det vist i vore Dage blive temFlos Hoppilcartes, Lægekunstens melig besværligt for de fleste Danner
Fader, finder vi allerede Regler tor al „være paa Hal" med alle — elkolde, varme og salte Bade. Efter
ler er maaske Haltenaalenes Tid
al Lægekunsten begyndte at udøves forbi ?
uden for Templerne, opstod der
At tage hinanden i Haanden er
mange og berømte Badeanstalter f.
i Fl. „Østsj. Flkbl." ligeledes en
Eks. ved Aideptos paa Eubøa. Her
Skik fra den krigerske Fortid. Da
samledes i de varme Maaneder hele
rakte man Hænderne frem for. at
den fashionable Verden fra hele
vise, at man ingen Vaaben skjulte,
Hellas.
og saaledes kun havde de fredeligste
Det antikgi Folk, der bragte BaHensigter,
det til en Fuldkommenhed og en
Luksus, som siden aldrig er overtruffet, var dog Ronierne.Efter al de
fra Begyndelsen havde benyttet Tiberen som Badested, begyndte man
at indrette Bade saa vel i private officiel! Organ for danske HotelværHuse som paa de rige Romeres Land- ter i Sjællands og Lolland-Falsters
godser.
Stift, læser man den 23. Juli bl, a.
Først efter at den første græske
Vore Læsere vil erindre, at det
Læge havde slaget sig ned i Rom, fik
pas sidste Generalforsamling beslutBatterne helbredende Belydniug.
tedes at afholde Generalforsamling
Senere opfandt Sergius Orale Aar iaar paa Bornholm. Desværre har
89 f. Kr. de saakaldle svævende Bade Forholdene medført, at dette ikke
— valnea pensilimi, sammensatte kan lade sig arrangere, Dels finder
Varmevands- og Varuiluilshatie, og der nu kun Dagfart til Klippeøer],
derefter begyndte de varme Bades og den planlagte tre Dages Tur vilde
gyldne Tider i Rom, Hvem har ikke paa den Maa,de spænde over fem
hørt Tale om Roins Terner, Luksus Dage, et længere Tidspunkt end de
og Vellystens højeste Tilfredsstillelse fleste af Medlemmerne pert denne
Breves til det yderste Raffinement. Aarstid kan være borte fra deres
Al den Art handles der 11 al kolu- borrelentger. Dels hersker der og-

kikken at hilse.

I husk Dele! Blad

ses hos enkelte nogen Ængstelse
for Minefare, Hvor beklageligt del
end kan være aller al se den smukke
Tur udsat, sari ulan vi dog indrømme,
at Foreningens Bestyrelse har gjort
klogt ved at forlægge Generalforsamlingen til et mere centralt Sted, og
Køges Omegn er jo berømt for sin
Skønhed, al det, om Vejret ellers
bliver godt, kan blive en overerdentlig fornøjelig Dag.
Ja, det er virkelig en smuk Reklame for Bornholm, sorg den Dagfart og Minesludder gør for os.
Mærkeligt forresten, et der trods
al anden Reklame, vedblivende hersker den Anskuelse i del øvrige
Danmark, at der kuli er yen Dempskihslinie til Bornholm, roen det
kononer vel nok ell Gang, af Selskellet af 1866 ogsaa nuar al høste,
hvad det rul seer, Skaden har vi jo
imidlertid straks fanet al mærke paa
mange Mander herovre ved denne
mærkværdige Sonnuerfartplan. Lad
os haabe for Turistsagens Skyld, at
Selskabet snart kan fan en bedre
Ledelse, der har den rigtige Forstenelse af al overtage Bonilioltinernes Interesser bedre end nu er Tilfældet i disse vanskelige Tider.
Man skulde næsten tro at L. P.
fra Socialep og Forretningsføreren
derude var beslægtede Aander. Jo
saadan haandgribelig Reklame skal
nok virke gunstig!
0 . . . k.

Mellem Danske j det
fjerne Vesten.
Pari det Sted, hvor Fresco nu ligger
med sine brede Gader, Boulevarog Parker, var tier for 50 Aar siden
In a r øde Sletter og uopdyrket Land,
I Dag er Fresco en By paa 45,000
Indbyggere og Oplandet oversaaet
med frodige Vingaarde og venlige
Farmerhuse. Her er en hel dansk Koloni, hvor jeg har hall den Glæde
at være Gæst og det var med virkelig Sorg, jeg forlader mine danske Venner, skriver x i .Nibe Folkeblad."
Men lad ulig begynde med Begyndelsen:
Eli tidlig Morgen ruller jeg ved
min Værts Side i en magelig Ford
Automobil ad brede oliestampede
Landeveje, nid i det fede Rosinland.
Byggen er skredet og Vinbuskene
stnar saftig grønne og breder deres
Ranker i Solskinnet. Paa Engloddenne stnar Høstakkene, store og
tætte og i Haverne ved de byggeBeboelseshuse slynger sine gule og
røde Roser henimod Appelsint æerne,
hvor Friiglerne hænger tunge og
tætte. Langs Landevejene slaar hele
Skove af Fersken-, Figen og Mandeltræer. Jeg nyder med alle Sanser al denne Frodighed og bliver
meget forbavset ved at erfare, at det
næsten aldrig regner lier om Sommeren,
Al Fregtbarliederi kommer langt
borte fra
fra Bjergene, hvor Flo-

den eenneni Kantater ledes ned til
de tusinde Vingnarde. Fin Farmer
giver i uartigAfgift ca. 50 lir. for
at lage Vand fra Kanalselskabets
Ledninger. Næn Vinstokkens eller
Græsset trænger til Vand, gem- Farmeren og til den sivre Kanal og
bryder nretIMIII gen, samendes at Van.
det ledes ind I smna Kanaler, der
pas Kryds og Tværs er gravet I hans
Lancneal, og sætter saaledes det
Irøre Areal under Vand. For en
dansk Landniand lyder ilet eventyrligt, at inan pari en.kaliforniak Farm
kan avle Hø 5-6 Gange varligt,
notaberne niar man vander !fiffigt.
Den aliniedelige Størrelse port en
Vingnerd er 20 Acres, fivorpna almindeligvis holdes 2 Heste.
og I a2 Køer sand 30 -- 411 Høne.
Vingaardsejeien kan lettere det meste Arbejde selv, og flusmoderen
kan næsten føre hele Huslunidningen
for den Indtægt, hen lier af sine Hems
og Køer. Hvis det er el jævnt godt
Aar, er Netlo-lnicilæglen paa en sartdan lille Vingeard ca 5-6000 Kr.
Værdien af Vingaarden (20 Acres)
er ca. 40,000 Kr.
Den Dansker, jeg først besergt,
kom til Amerika med et.Par trinnene
I-tænder for 20 Aar siden. No ejer
han sin Farm frit og holder flot
Avtomobil. Mange Danske, jeg har
besøgt, har været lige saa heldige.
Jeg betænker mig ikke paa at
sige, at der for unge Danskere, soen
vil arbejde paa Landet, er store Muligheder i Kalifornien. Her henligger endnu store Strækninger, der
venter pari at blive beplantet.
Farmerboligerne er alle af Træ og
er holdt i livlige Farver, ligesom
Vaudtaarnet med Vindmotoren, der
gør et flot Indtryk. Rundt om Huset er den rummelige Veranda, hvorfra Fluerne holdes ude ved et tyndt
Staaltraadsnet. I et moderne Farmerhjem findes koldt og varmt Vand
samt Badeværelse. Vandet varmes
i Ledninger, der gear genen] Komfuret til en Beholder i Skorstenen,
og alt er seere praktisk indrettet,
ligesom Farrnethjemniel er hyggeligt. Klimaet er storartet. Jeg har
set flere Eksempler paa, at bleernesker, der hjemme i Danmark plagedes af Gigt og anden Sygdom, herovre igen er blevet hell raske.
Jeg var bl. a. ined 'til Fødselsdagsfest hos Rasmus Nielsen, der ejer
en vældig Farin under Bjergene.
Madsen tjente som Karl paa Egeskov paa Fyen indtil 18;40, da han
udvandrede. I Begyndelsen maalte
lian slide lnaardt for andre, indtil
han havde sammensparet saa meget, at han kende købe en lille Farm. Denne lille Farm blev elterhaanden
til 1100 Acres, med Høstmaskine,
der gear ved Motor og paa en Gang,
høster, tærsker, renser og hælder
Kornet pas Sække. I Dag er Rasmus Madsen, forhen en fattig Tjenestekarl, en Mand, der er værd
400,000 lir. I
Da jeg kom til hans Gaerd, gik
Dansen livligt i den store Autornobilgarage til en Harmonikas liflige
.t
Toner,

•

▪
En dansk Storkøbmand, der er
Sygekassernes Status for Indevækendt af mange danske i mange rende Aar bliver sikkert ikke saa
Miles Omkreds, el 1 I. Grafi i Fresno. gunstig. da Priserne paa Medicin
s. Han rejste for :et AM siden til Ame- er i stærk Stigning, hvorfor Allinge
rika. kun 19 Aar, og maatte ,for at Sygekasse irldbærle,eride retter en
tjene Foden tage fat paa hvad som Henvendelse til Medlemmerne urin
_I: helst, I Dag :arealer Navnet H. at spare pan Medicinen, tor at [IndGrafi i svære Guldbogstaver over mur yderligere Kontingentforhøjelse.
en mægtig Købmandshandel, der
strækker sig fra en Blok til en anden. Forretningen beskæftiger over
100 Mennesker og har I 1 Vogne,
Eo
24 Heste og 4 AvIonrobiler, der
ustandseligt kører Varer i Byen.
For omtrent 30 Aar siden rømte
Det er langt det største Firma i Koen tysk Soldat, Weber, for anden
lonialbranchen i Fresno.
Jeg aflagde bl. a. et Besøg pas Gang fra Militærtjeneste. Første
det danske Mejeri, der er kendt som Gang blev Iran indfanget og idømt
det bedste i Vesten. Mejeriet har 8 Maaneders Fængsel og Straffeek800 Leverandører med ca. 8000 Køer. sersits. Men anden Gang lykkedes
Det kærner 6000 Pd. Smør om Da- det ham at naa Belgien, hvormed
gen og omsætter aarlig 2 Mill. Kr. ban allsaa var reddet for den
Dat er oprettet af Grøft in. fl. for Gang.
Desertøren tog til Antwerpen, hvor
20 Aar siden. Første-Mejeristen er
fra Gjesten ved Lunderskov og hed- han arbejdede sig op fra neden i
der Beck. Han taler endnu rigtig Restavratør- og Hotelfaget, indtil han
omsider sad som Ejer af del store
uforfalsket Jysk. Jeg kørte derefter
til Gratis elegante Villa, hvor hans Hotel Weber i Nærheden af Antdanskfødte Frue opvartede med ægte wergens Hovedbanegnard. Det var
Mokka pas Sølv og i ægte .Posl- ogsna ham, der tik startet det størelina. De voksne Børn i dette Hjem ste Ølpalle i Antwerpen : Brasserie
som i de fleste dansk-amerikanske Flora;. og lian byggede et Hotel i
Hjem herude i Vesten taler kun me- °siende og indrettede sig en eleget daarligt dansk, og jeg man gant Villa uden for Antwerpen. Han
desværre slutte denne Arlikkel med havde imidlertid giftet sig med en
den .Afsloring", al største Parten Belgierinde, og de tik to Sønner,
af den næste Generation af de ud- som nu begge er Officerer i den
vandrede Danske kun vil være Ame- belgiske Her. Weber selv er Milrikanere. Selv Børnene i de danske lionær flere Gange.
Sne kom imidlertid Krigen og ødeFarmerhjem feter helst engelsk med
hverandre, og dette er jo seere na- lagde lians Lokaler og selv malle
turligt, da de udelukkende i Sko- han gemme sig i Kælderen. Derlerne undervises paa Engelsk. Men næst fik lian Ordre til at forlade
Dansk-Amerikanerne elskerDanmark Landet, eftersom bar] ikke var Belog er stolte, fordi de hører til den gier, men Tysker. Han rejste til
Holland, hvorfra han vovede sig vi. ægte danske Race.
dere til Køb]. Her blev lian opdaget af de tyske Myndigheder, som
gav ham Ordre til at vende tilbage
til Antwerpen og genoptage sin Forretning, da Byen var erobret. WeBar nu udsendt en Oversigt over ber vendte ogsaa tilbage og antog
deres Virksomhed i 1914. Da denne ny Folk til sine Virksomheder. Men
næppe er kommet alle Medlemmer hans store Vin- og Øllagre var gani Hænde, tror vi det vil interessere ske ødelagt ved Plyndring.
vore Læsere al faa et Uddrag af
Nu kom de tyske Myndigheder
Oversigten fra Sygekasserne her imidlertid under Vejr med, at Wepaa Nordlandet, af hvilke det over- ber for mange Aar siden var rømt
vejende Flertal er Medlemmer.
fra Millitærtjenesten. Han irreelle
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Endvidere havde Allinge Stenv.s
Sygekasse et Tilskud fra Kommunen
paa 200 Kr. og Hammerens. Granitværks Sygekasse en Udgift til Sanatoriet prut 196,85 Kr.

Kampen i 1,Lallyrioleo".
Paa Liv og Død.
Det har hidtil kun været ret sparsomme Meddelelser, der er fremkommen om de blodige Kampe, der
førtes om „Labyrinten", delte tælle
og næstens uigennemtrængelige Netværk af Skyttegrave, Hulveje, Pigtraad og underjordiske Gange mellem Ecurie og Neuoille, St. Vaast i
det nordlige Frankrig, ikke langt fra
Arms. Nu meddeler Londonerbladet
„Daily Ekspress" forskelligt nærmere
derfra paa Grundlag af Øjenvidners
Beretninger.
En saaret fransk Officer, som var
med i det blodige Haandgermeng
fortæller, at den almindelige Kamp
om Skyllegrave, som den har været
ført i Maaneder i disse Egne, ikke
har stort tilfælles nied de rasende
Nærkampe, som fortsattes Uge efter Uge i underjordiske Ruin og
Gange i Labyrinthen. Det var ofte
kun nogle Sandsække, som skille
Tyskere fra Franskmænd. — Famlende sig tren] gennem Gange, der
kun var svagt oplyste af Petroleumslamper, benyttede de Iranske hver

Lejlighed til at trænge gig frem cernliern A.i!minger og indiele rr
digt I laandgenueng ined Tvsheaa
isser med Anvendelse at fiagerellet
og Haanderanater. Tyskerne pal
paa deles Side benyttede mest Kino e
og Revolvere. Undertiden forsvarede
Tyskerne sig ogsaa ved at sprøjte
Syrer og brændende Væsker ud gennem Aabrungerne mellem Sandsækkene.
De franske Soldater kæmpede hele
Tiden med stor Energi. De brugte
ofte Geværkolben eller Næverne,
naar det ikke lod sig gøre at anvende de almindelige Krigsmetoder.
Labyrinlhens Gallerier er gennemsnitlig 30 Fod dybe, men enkelte
naaar helt ned til 100 Fod under
Jorden. 1 ugevis kravlede Franskmændene gennem disse Gange, hvor
Vandet ofte naaede helt op tit Knæerne, mens en muggen og ildelugtende Slank slog dem i Møde, I
de tre Uger var det ugørligt
at skaffe de lyske Lig bort, som Ina
dem i Vejen, efterhaanden som de
trængte frem, og som de derfor stadig snublede over.
I et af Labyrinthens Gallerier blev
udkæin pet et spændende Slag, solo
varede Dag og Nat i 13 Døgn. Paa
den fjortende Dag var Galleriet i
Franskmændenes Besiddelse, efter
at de havde overvundet de utrolige
Vanskeligheder, son] Fjenderne havlagt i deres Vej. Tyskerne havde
gravet dybe Ulvegrave, som kun var
dækket af cl tyndt Jordlag. De, der
fald i etm saadan Grav, spiddedes
pan Stnalspycl, som var nribragt i
lodret Stilling pas Gravens Bund.
Delle Slag blev udkæmpet ved
Lyset fra elektriske Lommelamper,
som Franskmændene havde sig. Til
nit det andel, som de franske tier
havde at overvinde, kom ogsaa den
den stadige Frygt for at blive undermineret al Tyskerne. En Dag
hørte en fransk Officer Lyden af en
Hakke, som han skønnede maalte
være Fjendens. Hurtigt sendte lian
Bud efter en Deling Sappører og
gav sine Folk Ordre til at trække
sig tilbage. Nu fulgte der et Kapløb, livor det gjait Livet. Men del
blev Franskmændene, der vandt, for
deres Mine blev saa hurtig færdig,
at den sprængte de lyske Sappører
i Letten. Derefter trængte Fransktriærlderie videre frem, „Del var
soul at slaas i en Kulgrube", sagde
en fransk Soldat, „der gik undertiden en hel Uge, uden ut vi saa
Dagens Lys. Vi kæmpede igen. Vi
slugte vore Marillider, naar vi havde
et Øjebliks Puslerum".
De franske Officerer giver deres
Folk del Skielsirmal, at de under
disse fiyglelige Foiliold viste en beundringsværdig Udle ildenliordetilted.
En stor Del af Byrden bares af Medlemmer af Freminedlegionen, Folk
fra mange Lande, der havde meldt
sig frivillig under de franske FaBlandt Tyskerne var del vistnok
ner.
en almindelig Opfattelse, at Labyrinthen var uindtagelig; og del
skal ikke negtes, al de stred soul
Løver for at holde den. Deres Modangreb Poretoges ofte med en Voldsomhed, der i en Heandevending
vilde have kastet en svagere Modstander over Ende. Nu endte som
bekendt Kampen med, at det Hev
Tyskerne, der manille forlade Stillingen.

Mærkelige Naturlyde.
--oNaar 1111111 taler om Sang, tænker
man naturligvis first og fremmest
paa Menneiker — eller paa Fugle.
For Rasten Irer mani jo ogsna fra
gammel Tid haft syngende Stene.
Man kender jo Fortællinger] 0111
Meinnonsøjlerne i Ægypten, der
„sattg" ved Solopgang. Men al der

(11,,C11

cvnermle Skove
1 1. , •'.11 , ,1, reale ,genne

ei aentan fat ae
Den genne 1li;k.,H,,•:1.h.
S c ti w 11101lb. bar ton
diet de 1,,rtrvIlt ide Skote
landet. I
Skove 9,.(11“.er Flol
teakasiaen, hvis eltenberisli ,. ide Torne som Følge af insekters Angreb
ved deres Rod udvides til runde,
hvide Blærer at en Valnøds Størrelse,
Naar de fuldvoksne Insekter kryber
ud al disse Blærer, hvori de har udviklet sig fra Larvestadiet, efterlader
de runde Huller i Blærernes haarde
Vægge; og i disse Huller blæser
Vinden 1111 sine Fløjtemelodier, mens
de hule Blærer tjener som Sangbund.
— Schweinfurth paastaar at have
Inert et Insindsleminigt Fløjtekor i
en saadan Skov, Han nar siden
rlanlel dette Musiktræ i en Have i
Kairo, saa man nu bekvemt kan op.
søge den fortryllende Skov — hvis
det I del hele falder i ens Lod at
komme til Ægypten.
For Resten findes der i Evropa
.syngende Dale", hvor Musiker]
frembringes af Vinden, nas' den
presses gennem en lang og snæver
Dalsænkning. Cams Sierne omtaler saaledes deri syngende Dal ved
Tronecken i Rhinlniidet og Klokkeringningen i Koralperne i Stelermark,
og gør gældende, al disse Naturlyde
for en Del hidrører fra Temperaturferskellieliederne mellem Bjærg og
Dal. For hvis det var Vinden nlene,
der Irembragteallsse Lyde, vilde man
oftere faa dem at høre. Man har
ogsna Irørt Sang fra Fingalshulen
paa Øen Sintre vest for Skotland.

fra Uge til Uge.
an

Billige Lystture.
faloiniskibel _Thor" afgaar atter
Lysttur til Gudhjem og Helligdommen paa Søndag. — Vi anbefaler
vore Læsere at benytte det gode
Vejr til en Udflugt med „Thor".
Det er en behagelig Baad at sejle
med, fri for al Rysler' og Slingren,
at sejle [ned den langs Kysten er
soul al glide herover et Vandspejl
med skiltende Panorama.
Benyt Tiden og Lejligheden, naar
den tilbyder sig, Sommeren er saa
korl, og man har godt af at se lidt
niere end „sine egne Vinduer". -Tag .nied til Gudhjem, se dig out i
den lille venlige propre By, Jer er
saa pillen og ren ; gør en Sammenligning med din egen, nem- du vanv
dyer langs Stranden forbi Anlærget,
og Skoven til Salene. Se de mange
lividlakerede Bænke, der paa privat
Initiativ er rejst og indbyder til
Hvile ved de smukkeste Udsigter,
hvor pæne og vel vedligeholdte de
er, skønt de har staaet i aarevis.
Man lænker uvilkaarlig paa de
Bænke der fur el Par Ann siden :tilbragtes langs Stranden lier i Kommunen, og undres over, hvilke Vatrdaler vor opvoksendeUrigdorn egentlig er, saa ødelagte og forskaarne
de ere blevue i den korte Tid.
Ved Salene kan man tage sig et
valml Rad eller er' kuld Bajer ganske efter Behag, eller man kan
indpakke sin Madkurv i det friske
Grønne, før Turen gear i Zigsag
op og ned indlem Kløfter, Klipper
og Skov til Helligdommen, hvor
man i Ro og Mag kan afvente Skibets Tilbagekomst. Og mens Solen
glitter ned bag Hammerens bias
Tnagedis og farver Bølgerne gyldne,
vil num sikkert og let med ,Thor"
glide hjem til den hjemlige Arne,
glad og tilfreds nied Dagens Udbytte.
— Det meddeles os, at -der paa
næste Søndag (den 15.) vil blive
Porelaget en billig Heldagstur langs
Kysten til Nexø ; men da _Thor"
kun kan rumme el begrænset Antal Passagere (ca. 80) nias Deltagere

t ee:•r' sis bet Hr C'
I ,•
:1

• ••,
ode

Iteityt Lejligheden ea • • Del
inara, i Tide.

•

Hotelliv blandt

(fuldgrave

Vi gruehør hen legat af Reelens
par „Grand Hotel - n en (inid
verhy!
1 Gæster, som ligger pan
gen med Stavler paa, mal
ekstra.
2. Tre Slag pens Dargn, hetyd
at der er Slagsinaal paa Hotellet, Og
Gæsterne kan deltage i Forntlfelien
(gratis).
•
3. Man bedes 0121 at skrive sit.
Navn paa Væggen, saa at Falk kan
vide, hvem der hor der.
4. Vil man have et fjerde Stoleben, ligger det i Skabet.
5. lyset er gratis, men det nias
ikke længtes.
6. Gæsterne maa Ikke plukki
Høvlspaanerne at Madrasserne
7. Skulde det regne ind, findes
en Paraply under Sengen.
8. Leg et Stykke Gammelost,
som ligger i Bordskuffen, 111111(.1
Sengen, sne samler Rotterne sig dei
og springer ikke op i Sengen.

Hvorledes her en Huslru være?
sprigte ct tergelalc Illad for nylig sine
Læsere, og del udsalte en Palerne
for det bedste Svar. --- !Islamit de
uenige Svar, soul indkom, fik ned, 11skulende Præmie :
En I Insten bør viere sund ee
skabt, snarere indtagende mel smuk,
ikke ældes for tidligt, base Caere,
der aldrig siger en tilsandhed, Arme, der med Stalthed og (Slæde
bærer el 2-Aars Aar, Hænder, der
er fine nok til at lave Mareager,
eller ordne Puderne om erg syg,
o e nok til at pudse ICakkeio
spille Klaver
ovn, sinaa nok 111"
deklø rir uenig. -kJ
og stole nok
Søn.

II Allinge Kirkenyt i Juli.
.: - Fiskehandler Anton
D ø b te:
Vilhelm Stanges Datter Olga Ingeborg Slange af Sandvig. 18.; Stenh.
Herman Gattfrid Lauder giens Søn
Hakon Peter Troels Landetgren al
Allinge. 25: Aviste uger Emil Julius
Andersens Datter Elsa Dagmar
helniiiie Andersen at Sandvig.
Begravede::i0.: Fyieaaaer Herluf Hoyeis S.111 Poul Borge Tiedemann Høyer al Alierge-Sandvig
Landdistrikt, 8 Arg gl.

Olsker Kirkenyt I Juli.
Ægteviede: 31 Ungkarl, Ar4reelsmand af Allinge Martin Valdemar Madsen og Pige af Olsker Ida
Karen Katrine Kofod.

0m1s1jellesler og Moder,
Surdag d. 8. Avgust
Ols Kirke Kl. 91/a, Skrin. Kl. 9.,„
Skrin. Ki. 1
Allinge K. Kl. 2
Torsdag d. 12. Avgust Filutur
de Kl. 71/3 ved liffintedalabuset a
-sten taler,
Mauritieren.
lscsmøden i Atiffhee
Ved Hcllr
Kirke, ofrede der pas Alice et 1/4 ed
Eiteriniddaw.inodet den 21., 0.5-1 Kr.
45 Øre som linse III K11 kelig Forening lur 1iidie :Mission i Danmark.
Evang. inlp. /44erouslorening Møde Søndag lel. 31,a, Ni Jensen.
Rutsker Missionshus Møde Søndag 1,j. 2.. M. Kulnid.

Smaa Sorger.
Modenen. Hvad gi æder du for,
lille Peter ?
Peter: Jo, jeg skulde sejle til
Amerika Med net Skib, og nu bar
Trofast drukket alt Vandel.

Bræddetaget.
irer er Ligt Itra),ider for at bed4■11e udastaget paa Ina !kæber, fure;l.11- Fotograferingen som sædvanlig. —
:zkont Raantaterialernes Stigning leveres
Pidogralierne endnu til de gamle Priser
Telefon 4.
Andr. Ipsen.
Atelieret ved Havnen_
~ir
e i Medlemmer af
t a g,'
ge-Sandvig Sygekasse
A
rierilte
sita Vidt Hurtigt al
s)eak,irs ,eltritilin.~:;'', •'
‹ a.,._)%iw forhøjes.

tyrelsen.

i

Emma og Herluf Hoyer,

Køb nul
NI den nærmeste Fremtid sikkert
vil bringe styre Prisstigninger paa
gæsten alle Slags Martmakturvater,
anbefaler vi vore ærede Kunder itu
al købe de Ting, der nødvendigvis
skal bruges i Løbet af Vinteren.
Vi har siret lager og næsten alt
bliver solgt til de beltendle billige
Priser.

NordlaudetsHilitrie!slills,
Deres Regninger, Me
delelser, Konvolutter og
Brevpapir i Allinge Bogtrykkeri. farirlig Levering,-. Billigste
Priser. Ring op Telefon 71.

Lysttur!

l'ilotorskibiL "MOR afgaar Søndag den 8. ang. KI. 2 Ellerin., med
. vestlig Vind fra Allinge, anløbende
Helligdonimi.-At • og Gudhjem.
Retur K1- 6.
Stiletpus Tur-Relur 1 Kr.
i.
I Tililelde al østlig Vind afaar
• THOR Ira Tejn KI 2 og fra
K•ipr

JI!Iferilepusilifiler

16 pCt. Superfosfat
37
Kaligødning

Ejendom til Salg.

udleveres gerne i disse første Dage.

Deir Hans Andersen tillimende
Ejendom af Allinge-Sandvig Markj,
sælges samlet eller delt træd eller
tiden Besætning. Ejendommen er i
god Drift og Bygningerne vel vedligeholdle. Henv. paa Stedet eller
til Chr. Olsen, Allinge, Fordelagtige
Salgsvilkaar.

Vi har foreløbig rigeligt paa Lager og sælger til allerfaveste
Pris pr. Kontont.

i Fol" Ulk isl Deltagelse ved
Illk Povls titel og Begravelse
takkes ir,eiteligst,

Kunstgodningen er nu paa Lager Til Syltning

El Parti hvide og ecrii Gardiner (Monstre fra ifjor) sælges ekstra billigt.

Prisen er .tilerlavest

NurgAidels 11 elshu s.

Nordlandets Handelshus.
Et Parti californiske Blommer
udsælges meget billigt.

Gardintøjer.

3nbef.des

Dansk Topmelis Nr
Dansk Demerara Nr I
Dansk hngget Krystalmelis Nr
Dansk grov slidt Melis Nr I

cRihttje ci-{0iOniaii- og rfroduktforrotninj.

Vi sælger ren h arpede fra Lager

prima engelske Dampkul pr. hl 3,85
Nordlandets Handelshus. store Darbyshire Ovnkul 3,75
prima tyske Ovn-Cinders
- 2,25
To 2-Vær. Lejligh.
og bedes om Bestillinger.
— centralt beliggende i Allinge —
den ene med Køkken, er til Leje,
om ønskes delvis møbleret, Bogtrykkeriet anviser.

Ordet er frit!
Vi ger vore mange læseret Ity og
paa Land opmærksom part, at enhver kan
[XI optaget Artikler og Indlæg om Emner
af almen InleresSe i „Nord-flornImlm,

l'aeblat1".
Betingelser% er krak at det skrevne er
bakdl i en sømmelig forte og ladentar
rimelige rir:anser, samm ar Indsendere -- ril
Underretning for Redaktionen — opgiver
Navn og Adresse. ligeledes modtager
kerlekrinneri gerne methieletser om ma.
danne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling 1 Bladets Spalter.
Dette gælder bamle Byen og Landet,
og det er en Selvfølge. at Redaktionen
altid vil iagttage don striangeine Diskretion 'ned Hensyn til Sulte Kalder.

Nordlandets Handelshus_

Ny stor

Fedesild
er hjemkommen.
cR.

Larsen.

„ALBA"

sygekasse,
som er statsanerkendt, oplaget Medlemmer indtil 40-nars Alderen. Foruden et) daglig Pengehjælp yder
Sygekassen fri Læge og Medicin
for Medlemmerne saml fri Læge for
deres hjemmeværende Børn under
15 Aar, desuden frit Sygehus- og
Sanatorieophold.
Indmeldelser kan ske hos Kassereren, Hr. Bager P. Holm, Allinge

Til INeste Dagspuls
købes renvaskede Uld og Klude i
Bytte med Varer.

Chr Olesen,
MESSENS ENE-UDSALG.

e/771-C2/12.t
17,C1C0eade
FINESTE DANSK FABRIKAT
Jia,9c,2 cy w,/ue.z
— ~7e

Monumenter.

Finde

Kage-Flormel „Pillsky ilet

Alle Slags Mourinienler udfares
efter Bestilling i smuk rød Sten.
Forhør om Prisen hos mig inden
De hestenoner Deur al købe.

V. Sørensen

i I i i Pd s Poser sælges, saa længe Lageret rækker a 220 øre
pr. Pose Netto.
Ekstra Kvalitet BAGERI-FLORMEL sælges til 18-20
Øre pr. Pd. i

Nordlandets Handelshus.

Borre pr. Allinge.

Den

afigthellSifi
er

Kvalitet
deo billigste,

Vi sælger indtil videre:

Skal De giftes?

Den rigtige stærke

Læder-Tagpap

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

Nr. 00 i 18, 24 og 36' Bredde
og Icopal Tagpap 1/2 m sælges
billigst i

Kaldeishus,

Visit- og Takkekort.

By- og Herredsfuldmægtig

Deerings prima Standard Høstbindegarn

farts hos

Nordlaudets

& Prodokliorrellli4 J011allues 1101`0011,
Hus til Leje.
3 Lejligheder, en større og to mindre med indlagt Vand og Clas i den
forhen Snedker Munch tilhørende
Ejeadoni i Allinge, lian faas til Leje
ved Henvendelse lit Sparekassen i
Allinge.

træffes part Read huset i A H in ge
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og
i Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

Regnfrakker,
Til Herrer Ira
Til Damer fr,
Sforsle Udvalg.

Kr
Kr.

lor[11Wels hillielshlls.

l ostrivor, loliomme
samt bedste iranske

Høst-Leer
f„asi,„,igst.„„s

Illilje

Xolonit

Fest- og Lejlighedssange leveres
billigst og med kort Varsel.

Alli uge
1)1øbeisnecikeri
—j. Mortensen =

Rullegardiner haves paa
Lager i forskel. Mønstre.

Vaskebluser.
El Parti Sluseliv udsælges for en,
halv Pris. Hvide Mollsbluser fra
65 Farm

112,!dshlls,

Dobhelsigtet ekstra Sagomel 25 Øre
Ekstra prima Kartoffelmel
30 Ore
Ekstra prima Ristill
25 Øre
Ægte Japan Ris
25 fire
4 pCt, ved konlaut Betaling.

Norrilatis

Raodelshusr

Fugleskræmsler.

sælges a 54 Øre pr. Halvkilo Netto i

Nordlandets Handelshus.

Erind ringsl ist e.
Toldkamret 7 -12 Form., 2-7 Efterm.
Kæmnerkontoret 10---1I og 2 -4.
LaaneDiskontobanken 2-4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2-4.
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-1,
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm, Mandag og
Torsdag f-orm.
Sognepræsten Tirsdag og FredEtw. is -7.
Distriktslægen 8-9 og 2 -3.
Postkontoret 9-12 og 2-7.
Søndag 12-2.
Telegrafstationen 8 Morgen 01 9
Søndag 12-2,
Borgmesteren. Kontortid hver Sognedag
Kl. 3 pas Skolen.
Branddirektøren Mandag og Fredag
Fortil. 8 til 10.
Statsanstalten tor Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em.
Folkebogsamlingen paa Raadbuset: Fredag 7-8.
Jernbanest. er aaben for Coda 8-12, 2-0,
- Frimærkeg. og Ilgods desuden 7-8 Aften
Saml til Tog, der afgaar udenfor nævnte
Tra, fra en halv Tinte ler Togets Aftf,

9 forskell. Vogne
staar til Salgs eller Bytte hos Smed

Lindbla.d, Klemensker.

øger De en Pige, en Karl

S

eller en Dreng, eller mangen Svend eller Lerling, en Fodermester eller anler De

den .Medlijælp, bor De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad,
der liver Fredag bringes direkte ind
I 1700 Hjem og læses af saa godt
som Yverl eneste Tyende. En ArtDouce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

I Thora Petersens

Modeforretning
findes mild et pænt Udvalg i fikse
og moderne Bluseliv. Leveres ogsaa hurtig eller Bestilling.
En Del HATTE udsælges billigt.

Fotograf Alfred K jgller.
Prisforandring:
Brevkort
1/2 Dusin Kr. 2,50
— - 1 — — 4,00
— 2,50
Visilbilleder 1/2
•1,00
1 —

En Indsender forheller i ,Vends.
Tid."
For nogle Dage siden kom ruin
Kone ind fra 1-laven med et Forklæde
fuldt afhuggede, halvmodue Kirsebær med Blade og Stnaagrene. Det
var det sørgelige Resultat af Fuglenes Plyndring af Frugttræerne,
Vi prøvede nu en Krigslist.
Op gennem hvert, Kirsebærtræ
rejste vi en Stang, paa hvis øverslea
Ende, der var bundet et Stykke Glas.
Ligeledes bandt vi Glasstykker hist
og her i Grenene. — Sejlgarnet
havde eri Længde, sad Glasset stridig bevægede sig ror Vinden. Er
det Vindstille, vil Giasset straks bevæge sig, hvis en Fugl rører Grenen. Der vil da frerid4untite Spejlbilleder, som jager Roveren bort.
Man hænger nogle Stykker Glas
saa nær sammen, at Vinden kan
slaa disse mod hinanden for al fremkalde en klingrende Lyd.
Midlet toar vist sig probat, ikke
en Fugl har vovet at nænne sig den
forbudne Flag!. Et Mylder af Fugle
sidder i Udkanten af Haven og skælder nu frygteligt ird. En Solsort
har taget Vagtposten paa Toppen af
Flagstangen, hvorfra den udsender
'forskellige Fløjtesignalet. Men Kirsebærrene rører de ikke.

Største Udvalg.3
Billigste Priser.
Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Restbeholdningen af Straahatte
udsælges til og under Indkøbspris.

Nordlandets Handelshus,

DRACHMANN
CIGAREN

Autoriseret

Ene-Udsalg for Allinge
af

Carl Petersen & Co.s CIGARER
— til Fabrikspris
Alle Mærkerne sælges ca. 25 pCi.
billigere end
Eksempelvis nævnes :
FUENTA
før 8 Øre, nu 6 Øre
DRACHMANN før 9 — nu 7 RUNEBERG
før 10 — nu 8 SCHILLER
før 12 — nu 9 —
GOETHE
før 15 — nu 10 --

KARL PETERSEN

Spøg og Alvor.

Vor bekendte fine Kaffe

Negere Ved Ve.stlooiten:
tivad sidder flu og spe!:::, :rer paa?
__. Jeg tænker pari. hvor længe
der varer, inden vi kan vende tilbage
til civiliserede Egne.

samt The, Chokolade c,1 Cacao

Der skulde være Bal pari Do\ stummeanslallen, og i den Anledning
havde Direktøren indbudt Amtmanden som Gæst,
Amtmanden lover al komme, men
beklagede at han ikke kunde Fingersproget, saa han kunde ikke tale
med Damerne. Det gjorde ikke noget, sagde Direkløren, hen behøvede
kun at nikke til den Dame, lian
vilde danse med.
Da Amtmanden paa Ballet fik øje
paa en nydelig, ung Dame nikkede
han til hende, og hun kom straks
hen og dansede med ham. Da Dansen var forbi, traadte en ung Mand
hen til Damen og sagde:
— Men Frøken' Den Dans havde
De jo lovet mig.
— Nu kommer jeg straks hen til
Dein, Hr. Holm, svarede den skønne,
der slet ikke var døvstum. Jeg var
blot ned til at danse nogle Gange
rundt med den døvstl1111111C Idiot.

ilve» bobler Åll11011C0f110 ?
Er del den averterende?

Høje Priser

betales for U 1 d og strikkede K I ud e,
naar Varer tages i Bytte.-

Nordlandets Handelshus.

Nej!
Thi ved Annoncerne skaffer han
sig større Omsætning, og det
giver ham forøget Gevinst.

Er det da Publikum?

Til Stegning og Bagning
anbefales vort ekstragode Plantefedt.
NB. Husk vor
'ekstragode

Margarine Nr. 48

til 67 Øre
pr. 1/2 kg

Aldeles fortrinlig til Bordbrug.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

c:\ (./;.

CiC

det ;urede Pub!

ohi

e.G1111,1 , f ris
Kaffe, altid friskbrændt og nymalet.
erri/0 fjj

Jillinge c/C0/0/Tirti-

llontiolms

i'rodukfforrffil

(),">

& ffallourzi; •

Afjeling i
Kontortid : 10-12 og 2-4.
Modtager Indskud paa alm. Spaiekassevilkan,' ril en .1'2elde
ar 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p. a.

De vil altid finde noget, der passerDem

Kaffestel
Stort Udvalg-i Kopper til billige Priser.

Fabrikens Garanti for u for a li d rei
Kvalitet. — Styksalg-VI Kassepris.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

ibef.i!es

Er Høstmaskinerne i Orden ,
til Hosten kommer?
Naar vi faar Mærke, Aargang og Nummer opgivet, skaffer vi
Reservedele til alle Maskiner.

Deerings prima Standard Binifi•garn
Nej'

Thi

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

sælges fra Lager billigst

Publikum faar ved at studere
Annoncerne Besked paa, hvor
der købes bedst og billigst.

Hverken Publikum eller den averterende,
men
den Næringsdrivende, som ikke
averterer sine Varer!

thi hans Omsætning gear tilbage til
Fordel for den Konkurrent, som
averterer! •
.Nordbornholms Ugeblad' er det
billigste Blad at avertere I, og har
den største Læsekreds paa Nordlandet
— enhver. driftig Forietning,smand
bør derfor i egen Interesse avertere

Nordlandets Handelshus.

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

Allinge Kolonial- Produktforretning. •

Morsø Regulerings-Komfurer
bager og steger ganske fortrinligt.

i Nordbornholms Ugeblad.
r.

Absolut bedste Kolonialvarer
til billigste Dagspriser anbefales.

froduktforretninis.
Allinge Ur- og Guldsmedeforretning
anbefaler

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

Telefon Nr. 93.

A. M. Lindberg.

Gravering gratis.

Husk vons vetassorterede

Trælast-Lager!
Forlems nbud, og, vi en !il Ielleyte.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Toget afgaar
Gælder fra 20. Juni til 20. August.

De ere rummelige og meget solide.

Sno dvIg—Ronne.
71° 12a° 340 745
Fra Sandvig
715 IP° 3as 7113
Allinge
7" 1245 349
Tein
Tia 108 Ann gal
Rø
804 126 495 841
Klemensker
82° 140 44° Etas
Nyker
84° 2°° 800 915
Tit Rønne

Disse fyres og reguleres ligesom Magasinovne. Støbt af fineste
Jærn med støbt Stegeovn, stor Vandgryde, Kageplade, Bradepande , 1
Endeblade og med store Kogehuller.

Hanne -Sandvig
035 1955
055 110
1" 157
181 146
147 20'J

Bygskraa, Majsskraa og Strømel

Fra Rønne
Nyker
Klemensker
Rø
Tein
Allinge
Til Sandvig

350 805
4 1° 825
457 842
4 45 901
503 917
159 2" 516 929
205 229 550 9315 .

Bornholms Spegesild.
Nylagt borute. Spegesild er aller
paa Lager.

J, J3. Larsen.

Sælges i

Nordlandets Handelshus i Allinge.

samt øvrige Sorter Foderstoffer
er paa Lager og anbefales til billige Priser.

c.7111inge

c froduktfoPPetniaj.

Stor amerikansk Majs
— aldeles frisk dg extra renset — sælges til Dagens billi gste Pris.

Nordlandets Handelshus.

