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„Nord-Bornholms Ugeblad„
•

har den stiatetlfihredelse i Nordre Herred
Niver læst i ethvert Hem og egner sig derbedst til

„Nord-Bornholms Ugeblad"
Ølagn l'erne. Prkendipury.fser af enhver Art
scrasrvn Koh, Salg, Forrningsnierldelelser,
Efter- r1 re. Aflysninger, .4uktionfr

,Nord-Rornhohns Ugeblad"
udgear hyr,. frodog, kan h,-fillen par: alle
Postlian6rm samt pin Pladrts /(ordar og
koster 50 ore Kranstel.

Tyskerne i Belgien.

—o
Hvad Besættelsen koster I andet.
kir- Ingen kan andi es over, at Tilstandene i det for mindre end et Aar si• den ens rige Belgier, Da; r ei nig
bliver elendigere rinder alen fjendtriaillige Besættelse, borts— air del,
der er ligefrem edele,J ii stilrene
Værdier, Fortidsminder r.g deslige,
. som aldrig vil kunne gen,-Ipstaa i
Sin g amle Skikkelse.
Eller hvad et engelsk Blad fortæller , uder Beholdningerne af de
nra:Ivendieste Artikler, Brød, Kul,
Petroleum 'ned mere, nied hurtige
Skridt for hver Dag, der gaar, og
•og Nøden bliver bestandig stene.
•' I Aniwerpen er nu 95 pCf. af Befolkningen uden Arbejde.
I Løbet af den første Maaned efter Belgleris Ochupering sendte Tyskerne til Berlin : 40,000 Tons Hvede,
15,000 Majs, 48,000 Tons Byg,
Linned og Lærred til en Værdi af
100.000 Pd. Sterling, Oliekager for
200,000 Pd, Uld for 240,000 Pd.,
Gumler for 400,000 Pd., Kobber for
300,000 Pd., Ris for 30,000 - Pd.
Dertil uhyre Mængder af Bomuld,
Træ m. m.
Tyskerne fandt Læder og garvede
Huder til en Værdi af 1,200,000 Pd.,
som ligeledes sendtes til Tyskland.
De talrige Flodbande, som Belg ierne
havde lastet !ed Huder og Skind
og sænket under Vand, tog Tyskerne
op igen og beslaglagde Varerne.
Der [Indlægges stadig Belgierne
ny Krigsskafter under forskelligt
Navn, og de, der ikke ,er i Stand
til 'at betale, maa arbeicle.
Kuristskalle og Malerier af
•ørar Værd,
NOM fandtes i Belgien,
er • til Tyskland. ligeledes er
alt kirren af Meta,1 omkring i
Værksteder og Fabriker beslaglagt
og sendt til Tysklaud med Undtagelse al de Fabriker, hvor der kan
treale rillea Produkter, sum' art komme til direkte Nytte rinder Kulgen.
Det engelske Illad, pa.aaaber sig
srim Støtte kil. disse Meddelelsen
Rigtighed .L11 liøjisirmende B Iltier",
der maje kender TrIstaudene i
som de har at le t sig under
den fjendtlige besættelse,
sta
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Niar Mern uriner,
En Dag gik jeg ude i min Have
i mine eg ne Tanker, da Jeg tilfældig kommer til at se hen til min
Bikube; pludselig farer en Sværm
Buer ud af Kuben og vælter sig I
et vildt Kaos over hverandre I Sollyset under Sang og Musik, der lyder en Summen og en Brummen,
og snart er Sværmeri højt oppe I
Sommerluften, snart helt nede ved
Jorden, pludselig beg ynder der at
komme Orden i Geledderne, deri
vilde, planløse Flugt gennem Lullen koncentrerer sig mere om et bestemt Punkt. Paa Toppen af en
Gren opdagede jeg en lille Klynge
Bier, og et øjeblik efter var deri
dobbelt saa stor; den voksede med
rivende Hurtighed, tor tilsidst at samles i en stor, tyk kompakt Masse.
Dens Vægt er saa stor, at hele Grenen tynges ned, og her hænger saa
hele Sværmen tæl sammenpakket,
lige saa stille som de før var højrøstede, lige saa nbevægefige, som
de fer var livlige.
Denne lille Udflugt er den allerførste, Sværmen nogensinde har foretaget, og af de Tusinder, der pludselig har lorladt Kuben, vender ikke
en eneste igen tilbage. Fra nu af
udgør hele Sværmen en Koloni for
et nyt Samfund, og de vil hellere
stille ihjel end vende tilbage til den
gamle Kube efter denne Flugt i
Sommerluften. Før Sværmen forlod
Kuben vilde de tyve—tredive Tusinde
Arbejdsbier af alle Kræfter og med
den sidste Gift i deres Brod have
forsvaret Kuben, men efter denne
Udflugt vilde ikke en eneste al dem
røre saa meget som en Vinge for at
redde deljgande Hjem, hvilken Fare
der end truede det.
1 alle de øvrige Dage i Aaret er
Kuben et Eksempel paa den mest
fuldkomne Samfundsorden, som
man kan tænke sig.
Hver Bi er el lysende Eksempel
paa Lovkyndighed, Orden, Forsigtighed og Flid.
Om Sommeren bestaar et Samfund af en 20-30 Tusinde Bier, og
hver af disse Bier har et bestemt
Arbejde at udføre. Dronningen er
i stadig Virksomhed ined at anbringe
Æg i Cellen, og hun kan mageligt
lægge flere Tusinde paa en Dag.
Arbejdsbierne hasler ud og ind
af Kuben med den søde Blomstersaft, hvoraf der bliver Honning, og
Blomsterslev, der tillaves til Føde
for de sinaa Bler,,soin endnu ikke
er kommen ud al Cellerne. Desuden bringer Arbejdsbierne Vandforsyning; thi Vand er en Livsbetingelse for Bierne i deres hele Tilværelse.
Saaledes gaar Tiden for Bierne
Dag efter Dag, Maaned etter Merlned uden Hvile, Indtil Samfundet
sent paa Forumet har alle Forraarlskamrene fulde. Kubens Befolkning
bliver Dag for Dag talrigere; tilsidst
er de nær ved „at træde hinanden
over Leeine". Men saa tf det, et
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det mærkelige sker. Disse Tusinder al 'liflige Skabninger, der har
arbejdet SRI utrætteligt og med nu
stor Flid, fur pludselig el Anfald
af den højeste Letsindighed og kaster alt, hvad der hedder Principper.
over Bord, med et Slag nedlægger
de Arbejdet og farrer ud af Døren
— bort fra deres surt sammensparede
en eneste Time at slag Gækken løs i Solskinnet
i den friske Sommertur'.
Naar den store Sværm forlader
Kuben, bliver der dog altid nogle
tilbage, endda ikke saa faa, og Arbejdet synes at bliv e fortsat part den
daglige Vis, som efter det store Oprør at den flygtende Arbejdshær
en lettelse for de tiloverablevne. higen har endnu kunnet besvare
Spergsmardene: Hvorfor stuk disse
Bier Ikke af sammen inert de andre ?
Hvorledes traf man Valget mellem
dem, der skulde blive !nemme, og
dem, der skulde følge S‘rernien 9
Den gamle Dronning følger Sværunge Bier og
men,
bliver tilbage i Kuben,
det er i det hele taget alt, hvad man
ved; men man kan være sikker pal],
at der ikke er noget i Vejen med
Biernes Samfundsorden
Hvis man ser en Bi ved Hjælp
af et Forstørrelsesglas, vil man se
et helt Arsenal af Arbejdsredskaber,
og den har nogle I omnier, der i
Forhold til dens Størrelse karl trimme lige saa meget som en
kan
Bien have vanskeligt ved at slæbe
sig
med sin Blomstersaft og
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de herlige Spadserestier, SOM snoet
sig langs Kysten — gennem Skov
og Krat, højt oppe paa nøgne eller
lyngklædte Kriller og ned gennem
dybe Klaner med rislende Kildelen
— kan man helt ude i Vandet linde
de nydeligste smaa Badekamre bygget op af truende Granitblokke. 1
nogle af dein bruser et evigt Skum,
i andre ligger Vandet ganske stille
og varmes op af Solen. Nogle Steder kan man shin ganske trygt I
den stærke Brænding og stemme
Hænderne mod en Klippevæg, medens Bølgesprejt daler ned som det
herligste Regnhad. Andre Steder
kan Børnene uden Fare lege I de
selen vandfyldte Gryder.
Der findes ogsaa Fa miliebad paa
Kysten ved Allinge. Atter et al den
lovpriste tyske ForeIngsombeds Resultater. Det første, lyske Turister
foretager sig, nunar de koturner til el
fremtræd Badested, er utidig at oprette Familiebadestrande i Smag med

Stram

deres snavsede, lerede. gule
ved Wansee's ferske Vover, hvor
der Ikke er RadeanstnIter og Afklædningsrum og hvor man derfor er
al
fra Stedet, man
nødt til
hvor kan anadan en
stiar paa,
Flok grimme Mennesker ødelægge
en Findestrands Skønhed.
flornhohns Familiehad hedder
Sandkaaa. Det er et af de fan Stehvor der kV
der 'prIfl
en dejlig bred Sandstrand, kranset af høje Volde af Granit.

alle hade

sig

dannet

øen,

Det mest udprægede Flateraneria
Stnento er Kysten ved hø, hvor I lelligdomaklipperne, Lyseklippen og
Kongeskueret lindes.
Her stillede jeg Bekendtskab med
en virkelig levende Neptun. Han
sad højt oppe pita en svi
Klippeafsats gnaske I samme
Stilling, som man kan se ham tide
ved Indgangen til Toll/oden. [Stedet for Trefork havde han
støtte sig til, og lian

mlende

lille

el Far.
bar

spir at

og det er de
Dronerne, der

Sæk paa
et Menneske. Er disse fyldte,
hjem
sit Blornsterstøv
Det paastaas, at Bierne stridt I
forreste Række blandt Skabningerne,
hvad Intelligens anganr, og at de
ogsaa har flere Sanser end Mennesket.

liashogslililde fra ell
Bornholmslur.

ganske vist merkebtaal;Stortraj som gud — og saa et Hammeren endSømænd bruger dr_l cr,; flad Kasket; da kun en lille Part af den Hunmen — det kobberbruse, salleands- dredlusindaarige bornholmske Gragarvede Ansigt, Vildmandsskægget nitkyst.
og de graa Lokker — det var Neptun. Lidt gammel er han naturturligels bleven siden den Gang,
de gamle Romere gjorde ham til 'Dell *latinske
Havets Behersker. Nu sidder han
—0—
og bevogter Indgangen til .den sorte
Er i Kldt

—o—

Gryde", sørger for Olie paa Lampen,
som oser 150 Meter inde i dens
Mørke og laaner smaa Tællepraase
red til de besøgende for hvad de vil
give,

ved Bornholms Klippekyst
kan ligge roligt som Sundet en blikstille Sominerinorgen , det knapt nok
skvulper lidt inde i Ovnen e, som
man kalder de bornholmske Klippehuler, og saa kan man tage sig det
Fantasi kan
forunderligste Bad.
Sommerfremmane pen en
dag. Over En hvælver sig Kuplen
af Granit. Vandel, som kotes al
usynlige Kilder, svøber sig isnende
Ens Krop
og prikkende
som one der fo'r elekiiske Strømme
igennem det . .
Kysten kan
start i et frandeude Skum Brændingen buldrer ind bande i de tørre
og de vande Ovne, og hver Gang
en Sø lukker lit for Klippernes Hulrum og sænker sig igen, saa at
Luft kan slippe ud,
lyder det SOM drønende Skud ude
fra Havet,

Hvordan den gamle Neptun kommer op paa sin Klippe, er ubegribelig'. Man skal op ad Rebstiger
og hen ad Balance-Bræder for al naa
op til lians Hules Indgang. Og
hvordan den gamle Mand kan rykke
sideltengs ind i den smalle Klipperevne, hvor der er slimede Sten og
glatte Granitvægge, hvorhen man
famler, det er nærmest gaadeluldt.
Men en herlig Livsaflen for en udtjent Gud inaa det nu alligevel være
at sidde saadan pari Klippen ved
Havet, spejde ud efter de nye Havels Beherskere med fire Skorstene,
pansrede Taarne og Turbiner, der
stiger dein frem med en Hast, som
laer gamle Neptun til at ryste 'sine
glad over kun
gru
at behøve at fremvise sin Hule for
moderne Nutidsmennesker for al friste Livet.

Naturen bar ødslet med Badeanlæg paa

Saaledes er der paa Hammeren
— et St Helena for en afsat Hav-

Vandet

Fils
tropehed

omkring
Eller

sammenpressede

den

denne Kyst. Oder uran ad

Lokker og være

Et franskvenligt Tidsskrift i Geneve forherliger de smaa gules enestaaende Soldateregenskaber og Tapperhed. Da det nu ser ud til at
Japanerne skal deltage i Krigen paa
russisk Side kan nedenstaaende Skildring paaregne en vis Interesse.
Man mindes endnu fra Kampeng
Manschuriet General Karaura i
Spidsen for en Brigade, i
Skærf over
Skulderen, da de begyndte at storme
et Fort, der ansaas for uindtageligt.
1 Japan er hvidt Sørgefarve, og Brigaden vilde dermed betegne, al de
var villige til et ofre deres Liv. Der
var ogsaa knap hundrede, der slap
Ira del med Livet, men de havde
dannet en Bresche, gennem hvilken
den næste Brigade kunde passere.
En lignende Dødsforagt er uden
Tvivl blevet lagt for Dagen af Troppeener saavel paa Øst- som paa
Vestfronten, skønt de ikke kunde
prale af at være Sambraiernes Ætlinge og desuden I Egenskab af
Kulturmennesker have langt niere
følsomme Nerver end de smag gule,
til hvis religiøse Forestillinger det
deltiden hører at ofre nig.

alle Soldater bar d hvidt

hvilken

De Oplysninger
Tidsskriftet giver
Opl
,r, den japanske Soldats Liv og
ddannelse, er af største Interesse.
Det hedder enaledes
For den japanske Soldat er Regi.
menter i egentlig Forstand lians Familie, og Kassernes er et Hjem, som
han seeldont forlader, højst en eller
to Gange i Maaneden, og da kun
om Søndagen. Paa de almindelige
Ugedage forlader han aldrig Kasernem Officererne forlader ikke Kasernen et Øjeblik n Løbet af Dagen.
De kommer om Morgenen og de
bliver der til langt ud paa Aftenen.
Hvad enten de er gifte eller ikke,
indtager de deres Middagsmaallite
paa Kasernen, De omgags Mandskabet med største Venlighed og
straffer dem kun i Nødstilfælde.
De underviser ikke blot Soldaterne
i Vaabenbrug, men søger ogsea at
udvikle deres moralske Egenskaber.
Undervisningen foregaar ved Spørgsnittet og Svar, men gøres levende
ved Forklaringer og Anskuelsesmateriale.
Det er unegteligt ejendommeligt,
at den japanske Arme, der har arvet
saa urgamle Traditioner hvad Bevæbning, Uddannelse og krigersk
Erfaring angaar, er den mest moderne af de evropæiske Armeer. Den
har 'hentet noget fra den ene og
noget fra den anden af de evropæiske Sinters Hære, og derved naaet
en høj Grad af Fuldkommenhed.
Infanlerigeværet fra 1905 er en
Type, der er snolog med Mausergeværet, men bedre. Artillerimaterialet er fra Krupp og en Del af det
fra Creusot. Uniformen er Khaki
af en Nuance, der minder om Englændernes, men Hovedbedækningen
er anderledes. Taktiken er den
tyske.
Officererne, der har gennetngaaet
Militærskolen I Tokio, er unge og
raske, og Japanernes Olficerskorps
er utvivlsomt det yngste i Verden.
I intet Land er Princippet: .Plads
for de unge" saa gennemført som
i Japan. Det er almindelig Nationalskik i Japan, at en Mand, saa
snart . han bliver gammel, forlader
det aktive Liv.
Enfamiliefader, der føler sig svag
part Grund af Alderen, deler sin
Ejendom mellem Børnene og overlader det til dem at sørge for fram
i sin Alderdom. Der er ikke fastsat nogen Slags Aldergrænse for
Officererne, men naar de føler sig
gamle og udslidte, !rækker de sig
tilbage. Af finansielle Grunde ser
Japan sig nødsaget ill at begrænse
sit Militærbudget. Indbyggerantallet
naar efter den sidste Folketælling
op til 50 Millioner, og man kunde
stille en anselig Militserstyrke.Men
af pekuniære Grunde ser Staten sig
nødsaget Id at lægge mere Vægt
paa det kvalitative end det kvantitative. Al de 500 til 550,000 unge
Mænd, der hvert Aar stiller til Session, udtages kun 100 til 110,000.
Skønt de nøjagtige Glitre hemmeligholdes, kan man ikke regne Fredsstyrken til mere end 300,000 Mand
og Krigsstyrken til 750,000 Mand.
Hvad Landeværnet angaar, skulde
det kunne give Landet en Miklen
Soldater; men hele Japans Arme
paa. Krigsfod er ikke beregnet til
mere end 1,200,000 Soldater, fra 21
til 33 Aar, med fuld militær Uddandannelse.
Forfatteren af denne Artikkel anser Japan for at raade over Verdens
ypperste Infanteri. De er sjælden
udholdne og uovertræffelige, hvad
det angaar at opløse sig og trænge
ind over alt. De er Mestre i natlige Overrumplinger, slutter han,
og citerer følgende Udtalelse af en
fransk Officer, der havde fulgt den
japanske Armes Operationer I Manschuriet. I Mukden var en hel Bataillon kommet paa mindre Afstand
end 50 Meter fra de fjendtlige Forposter, uden at disse havde hørt den
mindste Støj.

De er meget dygtige til at bruge
Hakke og Spadt, og Mestre i Kunsten at maskere deres Løbegrave
ed at dække dein med Græs og
Løv, saa at man ikke kan skelne
dem fra Terrænet I Angrebet lægger de en Energi og Dødsforagt for
Dagen, der er egnet til at vække
Fjendens Beundring.

'Ikon Maaned er du

lutr,

Tycho Brahe har efterladt følgende
Spaadom om Kvinden :
Den Kviede, der født i Januar,
er ofte smuk og sørgmodig. Hun
er guddommelig, men kommer pas
Grund af sit Koketteri i mange Fristelser.
Den Kvinde, der er (ødt I Februar,
er upraktisk, romantisk, blid og føjelig mod sin Ægtefælle og retter
sig altid efter ham. Selv om hun
viser sig nok sne øm over for sin
Mand, bliver hun dog ikke nogen
god Husmoder. Hun gør ikke sin
Mand lykkelig.
Den Kvinde, der er ledt i Marts,
er meget erotisk anlagt, har en god
Forstand, er i Almindelighed smuk
og behagelig, Hun bliver i Almindelighed en god Moder og Husmoder.
Den Kvinde, der er født i April,
har et vanskeligt Sing, er gnaven,
stiller store Fordringer til sin Mand
og opfylder kun daarligt sine Pligter. Hun faer mange Børn og bliver tilsidst nogenlunde tifreds.
Den Kvinde, der er født i Maj,
er glad og skælmsk, men meget
samvittighedsfuld i sit Hjem. Hun
har en stor Kreds af Venner og Beundrere, men er ikke økonomisk.
Børn al dette Ægteskab bliver ogsaa smukke og intelligente.
Den Kvinde, der er født i Juni,
er imponerende og præsentabel, men
i Besiddelse af kvindelig Blidhed
Hun er en god Økonom og forstnar
at spare. Hun er meget godmodig,
men bestemt og hvas, naar hun finder, der begaas Uret,
Den Kvinde, der er født i Juli, er
meget kundskabsrig og videbegærlig, god Husmoder, har et kærligt
Sind og har let ved at gøre sig afholdt. I Almindelighed faer hun
mange Børn.
Den Kvinde, der er født i Avgust, er religiøs, poetisk, plager ofte
sine Omgivelser med sine Anfægtelser, ellers er hun medfølende og
godgørende, er en Smule erotisk,
men faer ikke mange Børn.
Den Kvinde, der er født i September, er letsindig og bryder sig
ikke om Børn, søger med Iver fornemt Selskab, men trækker sig tilbage, naar det gælder Pengepungen.
Deri Kvinde der er født i Oktober,
er listig og forlystelsessyg, foretrækker Herreselskab, men er sparsommelig og ordentlig i sit Hjem og forstier al klare sig med lidt.
Den Kvinde, der født i November,
forstar at lede sin Mand og holde
sit Hus i Orden. Hun er fornuftig
med sine Husholdningspenge og
faar mange Børn, som hun giver
en fornuftig Opdragelse.
Den Kvinde der er født December, har et vindende og behageligt
Væsen, erhverver sig hurtigt sine
Omgivelsers Kærlighed, er en Smule
koket, men bedrager ikke sin Mand.
Hun er en øm Hustru og en god
Husmoder. I Husholdningen er hun
meget sparsommelig uden at være
gerrig og velgørende mod de fattige.

fra Uge til Uge.
—UD-

Forsvunden

-

funden.

DC Il 31. Maj henstillede en Mand
fra Rø ser Cykle ved et Hotel i
Allinge. Efter et kort Ophold var
Cyklen forsvunden. Nu er den funden i en Halmstak paa Avlsbruger
Alfred Mortensens Mark. Deri midlertidige Bruger har vel funden Risikoen for stor, da Cyklen var særlig kendelig.
En anden Cykle blev borttaget fra
Slente. Math, Lindgren, mellem Byerne. Cyklen henstod i en aflaaset
Kælder, Det oplystes ret hurtigt,
at den var Jean(' af en ung Mand,
der har boet i Sandvig, men nu
tjener paa en Gaard i østre Herred.
For at slippe for kriminel Tiltale,
matine vedkommende paa Politiets
Foranledning selv bringe Cyklen
tilbage ,,med Tak for Laan•.
Vore Havnepladser
mod Syd og Nord er ved Udgravningerne fra Havnen bleven betydelig udvidede; her er nu Betingelser
for Fiskerne lor at faa Garnene
tørrede umiddelbart ved Havnen.
Nu er Spørgsmaalet har Kommunen Read til ved Forkastning af
store Granitblokke, at sikre Pladserne
mod Ødelæggelse af Vinterstormene?
Regner tir an hiver Plads Udlejningsværdi til 10 Kr , er del normal Rente
af 20011 Kr., og fur delle Beløb kan
de nok tilvejenrhiges Forkastning,
der under almindelige Forhold kan
sikre Pladserne og tillige for en Tid
bringe Fortjeneste i nogle Hjem.
De store Kloakbeholdere
skulde vore Havnebassiner ikke i
Fremtiden med Rette have Navn af.
Som det nu er, er der en hel Del
Rendestene, der udgyder deres til
Tider stærkt stinkende _ indhold i
Havnen, og-`ivrere end en Gang har
Havneudvalget været tvungen til at
lade Havner' oprense, Konturruren
mart derfor Være interesseret i for
Fremtiden at iiiidgaa deri dyre Havne
opmudring ved al føre Kloakevne
ud i Søen. Det, som• det i Øjeblikket koster, indvindes mange
Gange 1 Fremtiden.

Efter Forlydende har Singlerne i
Sandvig nu lenet Dyrlæge ,Malling
Ira Haste til al stemple deres slagtede Kreaturer og Svin, hvilket Fremskridt sikkert vil blive modtaget rued
Tilfredshed af deres Kunder .
Da Stemplingen pita Gerrild el
Dyrlægens dagflge Rejse frem e g
tilbage fra Hasle, er en betydelig
Merudgift for Slagterne, arbejder
disse energisk paa at faa Kommunalbestyrelsen til at yde el vist
aarligt Tilskud til ell Dyrlæge, saa
Stemplingen kunde blive lovbefalet
for alt Salg af Ked til :Kommunens
Beboere, saalcdes som det er i alle
andre Byer.
Det vil da ikke blive vanskeligt
et faa en Dyrlæge til at nedsætte
sig her paa Pladsen, og vi behøver
hverken at frygte for "1. riberkler ell
Trikiner, og som f Eks. Postmester
Schou, være nødsaget til at las sit
Kød kontrolleret og -stemplet — frir
Rønne

ning.:
Kommunerne skulde udrede den
ene Trediedel at Udgifterne. Hvor
mange Familier der alene her i
Kommunen kommuner ind under Dyrtidsloven lader sig ikke overse fortiden, men Antallet bliver i Forhold
til det samlede Indbyggerantal vistnok meget anseligt.
Jordsalg.
Avlsbruger Emil Andersen, Sandvig, har af Hans Andersen, Egelykke,
købt den ham tilhørende Jordlod,
5-6 Tdr. Land, beliggende ved
Byggehøj, for 5000 Kr., samme Pris
som Andersen betalte for 8 Aar siden. Høstet, tilfalder Sælgeren og
det paa leredillarmet afbetalte Køberen.
Ny Dyrlæge?
Siden Dyrlæge Dam afrejste herfra Byen for herved en halv Snes
Aar siden, har Slagterne heri Kommunen maaltel savne den for Publikum saa betryggende Kontrol og
Stempling at deres Kødforsyninger,

el
nrbe ide
bese rime 0
denne

ft it311Zr, der for t lett
dee
"9 1
Ma.
pli id '

Ilturen
ke, le dette
og søgte med A,
n al standse
Farten, rwur se
den piLld!WIL):Ze
slyn e
enessen ud
al (spleen og
e -raget af et
nærliggende H4 hvo
hier rt*
lede ned og ydZirlig~ !!",lahe,g
dig at falde ne,I
ved Huset.
Johansen blev bevidettos barnet'
ind i Gæstgiver Nielsens 1tre. e, og
der blev tefoneret efter Læge Rosengren i Rødby, som i Løbet al 10
Minutter kom til Stede,
Doktoren konstaterede en lettere
Hjernerystelse, men ellers var Johansen sluppet heldig fra denne
kombinerede Luftgynge- og Flyvetur uden Brud paa Lemmerne,

Da Hesten vilde benytte Alje- Naar „Bert. Tid, bader paa Skagen.
„Bed. Tid • tiringer i en Arkkel
pumpen som Kløpind.
Forleden gik, lort/eller ,Skive
Folkeblad", en Hi st hos Gaardejer
Magnus Nielsen n V. Lem og græssede i Nærheden af en Alfebeholder,
der var opn u mret flaskelormigt og
forsynet med cis Pumpe. Denne
Pumpe syntes Hesten ret indbydende
som Kløpind, hvorfor den drejede
Bagparten op til den og Iraadte ined
Bagbenene paa Dækker for al klø
sig. Men Dækket brast, og Dyret
styrtede ned i Beholderen, Dn Hestens Frir-parti var for svært til al
gaa igennem Aabiringen, blev den
hængende med Friben og Hoved
oven for Beholdernes Hals, Man
tilkaldte Hjælp og søgte at fna Hesten trukket op, men delle viste sig
ugørligt.
Mari irreelle saa grave ned uden
om Beholderen og slaa dennes Væg
i Stykker, saa peholderens Indhold
kunde flyde ud.
Derpaa fik man Hesten ned paa
Bunden af Beholderen og gravede
en skraa Opgang op fra Beholderens
Bund, saa at Hesten kunde gaa ud.
Hesten, der er el meget
D
Kyr
og har en Værdi af ca.
Kr.,
menes ikke at ville faa Meu al del
ikke just rensende og forfriskende
Bed.

Dyrtidstillneget,
Konsulent Madsen Mygdals Forslag III Dyrtidstillæg har vakt berettiget Opliv iksomIted. Forslaget
er i Korthed, at enhver ikke !risterisat Arbejder slud have et Dyrtidstillæg svarende til el samlet Beløb
i Viniernmani. (Jerne al hidtil 120 Kr.,
men al Forslaget dog nærmere bør
udarbejdes og Regler sæltes om en
stigende Skala efter Børneantal og
de lokale Priser paa Livsfornødenheder burde ogsaa tages i Betragt-

ler

I Zoologisk Haves Rovdyrhus
forbavsede il. .Nationallid." en af
Løvel ise forleden Dag de besøgende
ved rejelellrlig at adlyde, da en bøj,
elegant Herre traadte ind og paa
Svensk sagde til den: .Korir hit!'
Da Herren derefter stak sin Arm
ind til Løven og begyndte at klappe
deri, skyndte den gamle Dyrepasser,
som havde staaet i nogen Frastand,
sig derhen for al forbyde denne
Overtrædelse af Havens Reglement.
Men ved at se Løven lægge Hovedet kælent paa Siden og vise alle
Tegn paa Venlighed over for deri
fremmede Herre, forstod Dyrepasseren et del var det smukke svenske
Sprog, der havde en saa beroligende
hicillydelse paa Løven, og idet han
viste Herren, at han ogsaa selv var
saa gode Venner med den, al han
kunde klappe den, forklarede lian
den fremmede, at Løven saa at sige
var opdraget pari Svensk, idel den
som Unge var blevet ført til Evropa
af Prins Vilhelm af Sverrig, tier senere havde forærer den til Haven.
Da Dyrepasseren henledte Herrens
Opmærksomhed paa en Metalplade
over Buret, hvorpaa der stod malet,
at Løven var en Gave fra Prins Vilhelm, sagde han smilende: _Det dr
jag", Og før han gik, stak lian ham
en Mønt i Haanden, fordi lian havde
passet lians Vildene saa godt, at den
nu lød hans Kalden lige saa hurtigt, som sin tidligere Herres.
En værre Gyngetur.
Under en Gyngetur i Fredags Af-

fra Skagen følgende :
— Selvfølgelig hader Damer og,L,,,
Herrer sammen. Man vænner sig -N
hurtig af 'ned al generende I lemithed. Alt fooregaar som I en Balsal.
[Veen engagerer etl Dente til Bad pal -samme Mande, som man byder hende
op til en Vals. Og mier en ring e
Københavnerinde ined det henrivende Smil, som man ser saa nite
Raattliuspladsen og Kongens
Nytorv, siger til en: Skal vl hade
sammen I føler man sie lykkelig sone
en Paalugl.
Der slikker el smukt [lovede in
ad nid Vindue, og en Stemme so
Fløjl og Honning hvisker:
— Skal vi bade sammen?
Jeg slipper Pennen og følger Kul
det.

Lystture
Atter paa Søndag lægger Motor:— •,
baaden ml, men da den planlagte
længere Tur til Nexø ikke havde
vundet det fornødne Tilslutning,
og mange havde udtalt Ønsket om
at sejle langs Kysten til Hasle, hvor
Kulgruberne for Tiden er .11rære.
clende",‘ vil _Thor" paa Søsulag
tage den Vej, hvis Vejret formodes -- bliver sti galende Hammerhavnen anløbes paa Forlangende. Skulde Vinden blive stærkt
vestlig, gatir Skibet 'rugs kysten
til Gudhjem -Helligdommen.
Se løvrigt Annoncere

Gudstjenester q Mider,
—0 —
Søndag d. 15. Avgust
Ols Kirke KI 91 re, Skrin. K 9
Skrin. K tie
Allinge K. Kl. 2
Møde Etterne lel. 5 paa Lurgeni
ved Teer Skole. Missionær Ærøe
og Præsten taler.
Tirsdag d. 17J Fielles-Ung , lornsmøde i Allinge Menighedshe ,r, Kl.
8.

Narrestreger. som let kunde være
bleven til Alvor.
Ved Kongstuej Mølle har Nerdialr
Films-Conip, (Ole Olsen) i Sendags og Tirsdags ladet iiplage uu
Række Films. I Følge .Ns eng
Avis" kunde der let i firdags ,,age
sket en Ulykke.
En af Pariaerne, der roede paa
Mølledainmere'skulde tabe r itereare
og ved et række eller den - falde
over Bord og, raabe om I leelp. En
Herre inde pas Vejen slculde saa
springe ud og redde hende.
Den tørste Del af Dramaet gik
programmæssigt, Damben styrtede ud
men saa skete det, at hun blev indviklet i sin Kjole, sadledes at hun
ikke kunde røre sig, og efter 10rtvivlet at haveiaabe om Hjælp, sank
•
hun tit Buird.
Men inde paa Land troede. man

3 %, Ilun
.iteriningeenned.
tede vare .e
. .
i ee-• eg
te , Pruste, •r••
!let sar er •ii 1.-•
.NIts!In1;e og

øffe ,
"e vendr, • . •r• r e op
• '• re re
•'e
e: • • n.

Kunstgødningen er nu paa Lager
16 pCt. Superfosfat
37 - Kaligødning

'•
.ilradet ,,g

udleveres gerne i disse første Dage.
rigeligt paa Lager og sælger til allerlaveste
Pris pr. Kontont.

'4111e reddet i yde •

ste
Hate var dug ikke mere fortne, t,
end at hun, da hun var knomen
lidt III Kræfter, kuede fortsætte Forestillelg.. t.
HelerScenen blev filmet, og først
' bag eller erfarede Fotografen, hvor
virkeligt del havde tæret.

Vi har

fOrelobie

Nordlandets Handelshus.
Et Parti californiske Blommer

Det henstilles 1i1 Medlemmer af
Sygekasse
saa vidt multet at Bidskt:enke N'te dreinfortsruget, da Sygekassekonitngenre! ellers yderligere re 11 forhørsBc ste releen.

Hothr, IA01111118
samt bedste franske

Høst-Leer
Nas billigst hos

Allinge

iiihfige Jfolonial- os$ MrOcluld forret ninj.

I Tilfælde at vestlig Vind afsat
THOR Kl. 2 fra Allinge, anløbende
Tejn, Hellrgdormit en og Gudhjem.
Retur Kl. 6.
Diner'ers Tur-Retur I Kr.

3-Vær. Lejlighed
er til Leje fil 1:,1e November 'bos

Bager Henriksen.

Kolonial- &
Vi sælger renharpede fra Lager
prima engelske Dampkul pr. hl 3,85
store Darbyshire Ovnkul 3,75
prima tyske Ovn-Cinders
- 2,25
og bedes om

Bestillinger.

Nordlandets Handelshus.

r

efSearatii~~~~^~~,elitatae

Hus til Leje.
3 Lejligheder, en større og to mindre med indlagt Vand og Gas I den
forhen Snedker Munch tilhørende
Ejendom i Allinge, kan farm fil Leje
ved Henvendelse til Sparekassen i
Allinge.

Breddetaget.
Trods der er lagt Brædder for at lir
skytte Glastaget paa mit Atelier, horn
gear Fotoer-fileringen som'. sædvanlig.
Skønt Raamaterialernes Stigning leveres
I otografierne endnu til de gamle Fliser

Telefon 4.

Andr Ipsen
Atelieret Ved I lavnen,

Sorte Iiiredesfralt ker, extragode Ting,
sælges for 20, 22, 25 Kr.
Udrangerede Dinner 200, 2,50, 3,00, 4,00, 5,00.
6 Stk. Ulsters 10— 12-14 Kr.
Drenge Stortrøjer.

Hvide MolakJoler,

Aderileprils llrytler

Hatrorthuer.

med Egetræsplade er Ill Salg.
Bladets Kontor anviser

En Del Seagefjer 85 Øre pr. Pd. Bedre Varer

Magasin du Nords Udsalg,

faas hos

Allinge

lartala~

Prisen er rillede vest i

& Prorluktiofrelning,

eeriiins prima %tnribarb .S5og1iøegurti
sælges a 54 Øre pr. Halvkilo Netto i

Nordlandets Handelshus.

e

Deres Regninger, Meddelelser, Konvolutter og
Brevpdpir i Allinge Bogtrykkeri. Hurtig Levering. Billigste
Priser. Ring op Telefon 74.

~CS i

øger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lærling, en Fodermester eller anderi Medhjælp, bør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad,
der liver Fredag bringes direkte ind
11700 Hjem og læses af saa godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

S

r

,.ALBA

t,eim-a/nt rizacceczde
FINESTE DANSK FABRIKAT
,747.6reiz og w7& /(.1 CC — JOCCee

Monumenter.
Alle Slags Monumenter udføres
efter Bestilling i smuk rød Sten.
Forhør om Prisen bos mig luden
De bestemmer Dem at købe.

V. Sørensen

Største Lager af prima Dynetøjer med Garanti.

Toget afgaar
Standviir—Illonnp.

Re
Klemensker
Nyker
Til Rønne
it01110,t,

Fta

Rønne

Nyker
Kleniensker
Rø
Tein
'
Allinge .

Til Sandvig

820 14(i

743
732
804
821
841
866

tunnelmat
10" 122° 330 802
1022 110 410 822
.11" 127 927 8"
.1121 1" 942 901
1447 202 502 917
Il 5ii 214 511 929

210 5'0 936

Allinge

Rullegardiner haves paa
Lager i forskel. Mønstre

84° 200 500 gis

1203

Trarsnri.

Peu allerbedste Kvalitet
er den bilNsle,
Vi sælger indtil videre

Dobbelsigtel ekstra Sagomel 25 the
30 øre
Ekstra prima Kartoffelmel
251re
Ekstra prima Rismel
25 øre
Ægle Japan Ris
- 4 pCI. ved kontant 'kelen e

Nordlandets

Feltsenge og Madrasser til Fabrikspriser.
Stor Rabat ved kontant Betaling.

Altid de billigste Priser.

Nordlandets Handelshus.
Leverandør til Varelotteriet

handelshas,

rimelige Grænser, samt at Indsendere • • tir
Onderreloing for Redaktionen -- opgiver
Navn og Adresse Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om saadanne Ting og Forhold. som egner sig
tit Behandling i Bladets Spalter.
Dette gælder heade Byen og Landet,
og del er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil Iagttage den strængeste Diskretiofii med Hensyn til sine Kilder

To 2-Vær. Lejligh.
— centralt beliggende i Allinge • den ene med Køkken, er til Leje,
om ønskes delvis møbleret. Bogtrykker lel alliilser.

By- og Herredsfuldmægtig

Johannes Kofod, Hasle,
træffes paa Ru adb uset i Allinge
hver Mandag efter Kl. 10 Form. eg
i Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

Erindringsliste.
Toldkamret 7 -12 Form., 2-7 Efterm
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Diskontobanken 2 —4 Etton
LaaneSparekassen 10-12 og 2 .4.
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4,
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag

Sondag 12-2.

MobeIstiecIlkeri
J. Mortensen =

er fra 20. Juni til 20. August.

Tefa

Fedesild
er hjernkmninen

Postkontoret 9-12 og 2-7.
Søndag 12-2.
1 eleg,ilstationen 8 Morgen til 9 Arien.

Damprensede Fjer og Dun.

Prima Twistlærred, Hør- og Blaarlærred til Lagener.

710 121° 330
7'8 1238 310
e er Iran 341
ere 10o 4°8
Bos 1211 436

Ny stor

og Fredag Ettern., Mandag og
Torsdag burm.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7Distriktslægen 8-9 og 2-3.

SENGE-UDSTYR.
Fuldstændigt Senge-Udstyr leveres med kort Varsel.

Borve pr. Allinge.

F a dielvig
Allinge

Allinge-Sandvig Sygekasse,

Pur

til ganske særlig billige Priser.

Nordlandets Handelshus.

4,(114

'2,50
4,00

Vi gør vore mange Læsere i Fly og
Land opmærksom paa, at enhver kan
km oplaget Artikler og Indlæg om Emner
al almen Interesse i „Nord-Bornholms
Ugeblad-.
Betingelsen er kun. at det skrevne er
boldt i en sømmelig Form og indenfor

En Del Lrerredir-Nederdele og Lærreds-Jaketter sælges

Nr I
Nr I

•

Ordet er frit I

150-175 øre

En Del prima heluldne Gulvtæpper 10-12-14 Kr.

arbef ,i,

--

som er statsanerkendt, optager Medlemmer indtil 48-aars Alderen. For.uden en daglig Pengelnrelp yder
Sygekassen fri læge (ril Medicin
for Medlemmerne salut In Læge tor
deres hjemmeværende Bern under
IS Aar, desuden frit Sygehus- og
Sanatorieophold.
Indmeldelser kan ske hos Kasseler en. tir. Bager P. Holm, Allinge.

Haandlthededrejler, Dynetuf, Lierredor, Hvidevarer

Til Syltning

, Dusin Kr.

Vislthilleder I ,

Færdigsyede Drengedragter,

En ny, god Høvlebænk

DansJ;...T.pr"Elik_Nr I
husk Dernarara r
Dask hngget Krys
Dansk grov stilif

Fotograf Alfred Kjoler.
Ihrvkott

c

—e1 Tilfælde af gunstigt Vejr afgaar
Motorskibet „THOR" til Hasle
Søndag efeu .15, ds.
Afgang Ira Tein 1(1. 1, fra Allinge
1,30, øvem, fra Ha miner havnen Kl.
2, forte Johus Kapel til Hasle.
Afgang fra Hasle Kl. 6.
Enketbilletter Tur-Retur Kr. 1,50,
Familier I Kr pro persona.

i forske:bet I id t• • Irt beei e
1-21gmor

Prisforandring •

udsælges meget billigt

Lysttur til Hasle.

Ekner

Allinge-Sandvig

Til Mosle Dagspris
købes renvaskede Uld og Klude i
Bytte med Varer.

Chr Olsen,
MESSENS ENE-UDSALG.

Itorginestegen Kontortid hver Sozned4
Kl. 3 pr' Skoters.
ItranJJirdruren NImiudg ug riedag
Form. 8 id 10,
Sriusanstairen kur livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em.
Folkebogsamlingen paa Kaadhuseti Fredag 7-8,
Jertibitneir er aaben fur Gods 8-12. 2-6.
Frimærke p. og Ilgods desuden 7-8 Alten
siimt til Tog, der afgaar underdør nævn te
Tid, fra en halv lime tor Togets Afg

Regnfrakker,
Til Herrer tra 11 Kr.
Til Damer fra 10 Kr.
Største Udvalg.

Nordlandets Handelshas,

▪

I Spøg og Alvor.

Vor bekendte fine Kaffe
samt The. Chokolamie k)g

Fru Rasmussen. de r bor hos
Datter og Svigersøn, kommer forfærdet ind til dem og fortæller, at
et Vargur, der hang lige over hendes Lænestol, er faldet ned og gaaet
Slikker. Og hun tilføjer: — Vil
Du rænke Dig, at hvis Uret var faldet ned blot et halvt Minut før,
havde det ramt mig i Hovedet og
!lumske slaaet mig ihjel.
livorpaa Svigersønnen bemærker!
— Ja, det er et skidt Ur! Det gaar
altid lorsent

Storste Udvalg.
Billigste Priser.
Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Restbeholdningen af Straahatte
udsælges til og under Indkøbspris.

Nordlandets Handelshus.

DRACHMANN
CIGAREN

Er man forbeholden .og meget
forsigtig,
mistænkes man som utaelelig
vigtig.
Siger man Visdom, der ikke forstals,
fam. man Karakterers: Kedelig Praas!

Autoriseret

Ene-Udsalg for Allinge

Carl Petersen & Co.s CIGARER
fil Fabrikspris
Alle Mærkerne sælges ca. 25 pCI.
billigere end hidtil,
Eksempelvis nævnes
før 8 øre, nu 6 øre
UENTA
DRACHMANN før 9
nu 7
før 10 — nu 8 —
RUNEBERG
før 12 — nu 9 —
SCHILLER
før 15 — nu 10 —
GOETHE

KARL PETERSEN&Ce

Fabriketis Garanti for uf o r a fidrel
Kvalitet. — Styksalg til Kassepris.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Høje Prise r

betales for U I d og strikkede K 111 d e,
naar Varer tages i Bytte.-

Nordlandets Handelshus.

Til Stegning og Bagning
anbefales vort ekstragode Plantefedt.

Margarine N ,8 "re

NB. Husk vor
ekstragode

pr.

i'.

(Af el Skæmtedigt i en ung Piges
Dagbog.)
Hvad skal man sige til unge Piger ?
Taler man kønt, salt kaldes
det Smiger
Men hi is man nøjes med,
hvad der er sandt,
saa hedder del straks, man er
Ikke galant

kg

Aldeles fortrinlig til Bordbrug

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Cae.:10

anhefale.s det arr ede I 'e 'ikuni

„yd/.

t.r/ tapfile'
Kaffe, altid frillkhrtendt ov, nusuttet

oVI11115.iC

- Ja, sandel ig skal de ha' vores
Mathilde, kære Hr. Humbehneyer,
men — æh — De er vel Ikke overtroisk
— Jeg? Net? ,
— Jeg skal sige Dern, De er nu
Nummer Tretten, der har friet til
hende.
En Mand korn til Hovedstaden og
tog ind paa et af de fineste Hoteller. Da lian spurgte om, paa hvilken Tid man spiste, tik han del
Svar:
— Morgenmad fra 9 til 12, Frokost fra 12 lit 2, Middag 2 til 7
og Aftensmad fin 7 til 11.
— Men, spurgte den forfærdede
Gæst, hvor naar skal jeg saa gaa
ud at se paa Byen?

H~enl betaler Annoncerne?

P

1(1flIfil. ll" ( 1 )r(Prilik f I. ri 1'1 hin
.:

lionitiolms Simre- & ladasses
i Allir,e t_
Kontortid : 10-12 og 2 4. Modtager Ind-J:ud pal alm Sparekassevilkaar til sir Rente
a t 4 r‘er 1 , a , pas Folr,1 til 2 p(1. p .1.

De vil altid finde noget, der passer Dem

Hvis man deri od lader sin Vittighed
spille,
kommer' man
tnt I Ry for at
drille.
Give gode R
kunde være slidt.
hvis ikke de
r saa sørgeligt spildt.
— ——
Deri klogest
and er vist den
i Grunden,
der lier og I er den] efter Munden.
Da en Dame, som stod udenfor
en Butik i Krise:luta, sari en løbsk
Hest komme fare ride henne I Gaden,
begyndte In vi at hamre løs paa deri
store Spejigladsrude, som hun ogsari tik knust. Hun vilde nemlig
redde sig ved Flugt ind gennem
Vildnet
f festen blev sart lamstaael
af Forbavselse at deri standsede og
saa til,

1 )7

ug

bile*1

Stort Udvalg i Kopper til billige Priser.
Allinge'.; Kolonial- & Produktforretning.'

Filte* amerik. Kage-flormel „Pillshory hsl"
i 10 F'd s Poser sælges, saa længe Laiferit rc kkcr ;t 22+1 ( lre
pr. Pose Netto.
Ekstra Kvalitet BAGER 1-11.0 I? N1 [I. salpe,
- .
.
Øre pr. Pd i

Nordlandets l-+,; andelshus.
Cement, Tagpap,
Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre.t.
Riste og Renseluger anbefales til billigste PrIsi r

Allinge Kolonial- Produktforretning

Morsø Regulerings-Komfurer
bager og steger ganske fortrinligt.

Er det den averterende?
Nej!
Thi ved Annoncerne skafter han
sig større Omsætning, og det
giver ham forøget Gevinst.

"rs

Er det da Publikum?
Nej
Thi Publikum faar ved at studere
Annoncerne Besked pari, hvor
der købes bedst og billigst.

Absolut bedste Kolonialvarer
til billigste Dagspriser anbefales .

Jfolonial-

cproduktforretninj.

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

thi hans Omsætning gaar tilhage til
Fordel for den Konkurrent, som
anbefaler
. 4
averterer!
Fest- og Brudegaver, Smykker, Lommeure, Stueure, Briller m. rn.
„Nordbornholms Ugeblad' er det

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning
Alt 1 stort Udvalg til billige Priser.

Telefon Nr. 93.

A. M. Lindberg.

Gravering gratis.

Busk vort velassorterede

Trælast-Lager!
Fort"? Tilbud, q vi ør til Istieste.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

-1-444ivtle Blad at avertere i, og har
(len største Læsekreds paa Nordlandet
— enhver driftig Forretningsmand
bør derfor I egen Interesse avertere

De ere rummelige og meget solide.
Disse fyres og reguleres lieeso]n Magasinovire. Stald .1i f læste
Jtern med støbt Stegeovn, stor Vander vde, Kageplade, ftrad, pande, 1
Endeblade og med store Kogehuller.
Sælges i

Nordlandets Handelshus i
Bygskraa, Majsskraa og - Strømel
samt øvrige Sorter Foderstoffer
er paa Lager og anbefales til bilifte Priser

jColonial- Q.; Froduktfin-i ,,inin,55

i Nordbornholms Ugeblad.,

Hornpolitis Spegesild.
Nylagt bandt. Spegesild er atter
paa Lager.

cB. Larsen,

Stor amerikansk Majs
-- aldeles frisk dg extra renset

"sadges til Dogens billigste Pris.

Nordlaudets Handelshus.

