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„Nord- Ro rn holms Ugeblad" 
trykkes i-e7 ,1111,-;:f 4 mindst 7600 Exempt. 
tig for<etteleT Årtaarm Post~ret i AUNT 
SaadvizOkker, Ruhkre,.1?■+ og Farm,..nd,r," 

„Nord-Bornholms Ugeblad„ 

har dril «~te Udbredelse i Nordre limred 
Ål rer last i "'byrd «æra ok rffrirr sig dril 
for bedst til Arrrienitg. 

- 	„Nord-Bornholms Ugeblad" 
oplager gerne PrkendignrrIstr N  enhver Air 
saaserm Keb, Salg; l'aretrinksmeddelelser, 
Efter- eller 414,snfrIger, Auktioner etr. 

Nord.,a2lwholms Ugeblad" 
ad,k-aar 	!veldag, kan bordlis /UM MW 
PtIStkfM1.• ,,, ,riral pair filodel Kpl.rlor ni? 

lee'mler 541 i i. r 

aoldineris MyrInit 
For Borum, 

--o 

41111111.1111ed r. Har d, Bodilsker, 
sk ver etter ''Sfiefordring i „Øslborn- 
lese 	 elet3e: aktuelle 
Em , 	r, 	a r ird er Fore- 

rtrangsriraud 	detre-Olutaade tiet 
e'paa øen og- geneern nreirge Aar 
se:atiridet en Del Erfaringer. har vi 

søgt og opriaaet Forfatierens. Tilla-
delse Id at °pil yklee Alt:hierne, der 
eventuelt vil blive Mest' viet leet! 
Billedet hil Skolehaven i Bodilsker, 

I. 
Nalr noget nyt_ skal urføres i en 

Skok, bliver del otte modtaget ined 
Uvilje, saaledes ogsaa Skolehaven; 
der bliver Indvendinger- isnik;-, -}Mt±it" 
synes, at der er Fag leer i Skolen, 
og at Børnene skal lære saadenne 
praktiske Færdigheder hjemme. Mali 
berøver Hjemmel dels gode Itidfly-.  
delse paa Børnene, naar inan over-
lader Havearbejdet til Skolen ; del 
er en Sandernisslrede al !inddrage 
denne Pligt for Hjemmet. Til denne 
sidste indvending kende jo svares, 
at det Hjem, som "ikke kan give 
Bentene en god Opdragelse, naar 
det skal afse lidt Havearbejde til 
Skolen, del Hjem er ikke-godt. -
Og alle Indvendinger vil ogsaa for-
slumme, naar tørst Skolehaven har 
været i nogle fan Aar. For Skole-
haven bringer Børnene noget gan-
ske særligt, som ikke de alminde-
lige Skolelag bringer, hvor gode og 
nyttige de mel cg; og den tager ikke 
noget hverken ha Skolens øvrige 
Fag elier fra iijumnrel, uren Ivæ}t-
Imod giver. 

En Skole, hvor der iledes Skole-
have, 'Lir del Fortrin Irenifor andre, 
al deri giver Bøsere% slime Inter-
esse for Skolen. Del er jo olie ble-
ven sagt, og desværre alt for olie 
med Sandhed, at Skolen kurl glves 
Stene fur Brød 	Man kim ofte se. 
hvor friske og lun venlningstulde de 
smaa Børn el, men de i Syvaarsal-
deren konterer i Skole"; nien saa 
ener der .3=i4 Aar, og Friskheden er 
bolde, Skotro hat ikke givet Boreeee 
det, som deres Forventninger lænk-
Itu eller, den blev en Tiædeiliolle 
nied den ene Dag °mlle:11 soul den 
ancien; Timeplanen keudte de, Fa-
gene kendte de, og de havde saa 
lidt letelesse for dens. Og de de 

slap ud at Skolen i rjorleriaarsafde-
ren, ding de el 1.ellelseri=1.1g. 
levede sig sele, al del skulde vare 
bimge, løn de igen beskæftigede sig 
med den Slags Ting. De var ret 
godt valreierrede Hind al erhverve 
sig Kundskaber 1 de første Aar. Jeg 
mener ikke, ni delte altid er Tilfæl-
det, men at det sker er sikkert, og 
del skulde jo aldrig have lov at 
ske, for er der noget, der kan hjælpe 
de ringe ud over den vanskelige Al-
der, saa er det gode Interesser, og 
saavel I Aftenskolerne soni I Folke-
bogsamliegerrie bydes der jo Ung-
dommen Hjælp til at erhverve! siti  
Kundskaber. 

Del kan gerne...mere, at du niere 
var I ærenes cad Skolens s Skole- 

t e gild deri 
Vej, }id han genre være, at Lære-
ren manglede, Friskhed, lian kan jo 
ogsaa blive træt men jeg er dog 
sikker paa, al Skolehaverne giver 
Friskhed i Skolen; Arbejdet i Haven 
er ganske sor,r skabt for Barnena-
turen; hvor ofte ser man ikke Suget-
ham. før de endnu irlsyriebeleede 
kar tinget, Grund ril del, lbefre-ge 
rode i Jorden, saa Morter er ved at 
blive ked af Svineriet ; de graver og 
plaider, planler blot nogle Kviste el-
ler nogle afbrækkede Blomster, som 
visner el Par Tililer efter. Og den 
Bevægelse, der rm er oppe for at 
give Børn Sand at lege med, som 
Ilar indført Sandkasser for Sinaabørn 
ved de offeelli te Legepladser i Stor-
byerne, er del alleitieliste Bevis for 
Børnenes store Lyst til at rode. 

Men naar Børneetes-biirer—størree 
nøjes de ikke med blot al ghn e eg 
plante; da vil de øre noget mere 
virkeligf, 	in e can aa el Resul- 
tat ud af, og saa er der nu ikke no-
get, der tredie passer dem, end Ha-
vearbejdet. Del bliver en foltræffe-
lig Afveksling fra Hjernearbejdet inde 
i Skolestuen; og Havearbejdet fan-
ger anderledes deres luleresse end 
Skolesluearbejdet, fordi Resultatet 
er bedre hasedgribellgt tor Barnet. 
I de Aar, jeg har haft Skolehave, har 
jeg stadig kunnet iagttage Børeenes 
store Interesse for deres Bed og de-
res Planter, lige fra Begyndelsen 
om Foraaret tit Planterne henledes 
hjem om Elleraarel, 

Vort kulmule Gasnric 
ll Gesuerksbestarer Noloed, Allinge 

— 0:— 

Gassens Forhistorie. 

Gasproduktioiren er ikke.nogeri 
ny Opfindelse, den praktiske An-
vildelse af Gasarter var første Gang 
feeauuc i Aaret 1786, da Apoteker 
Rebel i Werzbing belyste sit Laho-
ratonnin ined Ges; denne Ireinstil-
lede han ved Dislillation af Ben. — 
Eneland var del tørste Sled, hvor 
mim oplyste el helt Hnrs med "Gas. 
Del var figenfor William Muldne'', 
der 1792 oplyste sin Villa og Fa-
brik med Kulgas; lian slaar som 
den praktiske Gasfabrikations Slca- 

lier. Gassen blev ikke rens" ela 
I Liftet] i Værelserne var jo ikke be-
hagelig; ITIC11 delle Forhold forbed-
redes betydeligt, da Mindocha Elev 
Samuel Cleee indførte rordraabning 
af Tjæren og rensede Gassen med 
Kalk. 

Det første Gassetskab blev stillet 
London 1812, og den Isle April 

1814 k-mulles de første Gaslygler i 
Londons Gader. Store Skarer af 
Mennesker fulgte dis Lygtellenderen 
paa hans Vej emmens Gaderne, For 
al se den vidunderlige Opblussen 
al den 

eren 
1(apilaten Mistede sig nu med st r 

'(mil over Oprettelsen mit Gase,f7eta• 

rimen Die I Engliurd 
1 Aarel 1823 var der 52 Byer med 

Gnsværlrer, i 1868 havde England 
1134 Gasværker. Berlin tik Gas 
1826 ; det var et en  

perm} hænger tos Guidens Bredde 
er her 51 ni, saa rune vil herai Iii 

kunne_ forslae, al 311e6 _Hensyn _til 
Lysstyrke og firs pr. Blieildeione, 
kan Gassen let konkurrere med del 
elektriske Lys. 

Eiterhaanden som Utiviklinisen er 
ramlet fremad, er der blevet huggel 
en Mrengde Gassænker Verden (wc', 
og nu findes der smart ikke det, fly 

Danmark, soul ikke har alt Gas-
værk. I Førstningen var det særlig 
det privale Initiativ, der karle au paa 
GesvaerIcshygningens Oml-aede, men 
s cre e del Kommuneroe, som hm 
ile 	 , og det man 

es a 	tit r er 	Jicflein 

Sandvigs kolilligremer , 
først i .1111i b 	 kel regel- 
mæssigt at levere Gas til Forbru-
gerne. I Forbindelse hermed skel 

	

del bliv 	-  

leg nigus Teeng til Nedlæggelse i 
,trinl tinl Ka k egered, selv om jeg 
maiwke kan diel Omallendigliederne 
antage, at del tul snur et lille Mnal 
,Ay,16.414.... over Regelen, Inden 4111111 

begynder al grave i mig, og luders 
jeg niaasIne kan opleve at nen Pan-

deskal 31»44( fif Skue i d f. Sterienier-

viereke. 
Der er et Sled el Hjørne, hver to 

Diger mødes, I den ene Digeakraa• 

uring Rid for b011,11sitten et, feerke• 

rede iiiml 1 gran 1.111 grr, sole Mo-
denu mindede, mene raderem bang 
højt over Kornmarken og juralede n1 
Glæde over liv og Solskin og Hjem 

.stgleh ryle 

- 	•.urt 	11..  :,111i1e--t ikke 
nor et rod %vege. 

har jeg ligget i Leg med Kornenes 
italer og I 1.æ, naar jeg viklede"'" 
Moders Ko. Der vilde jeg genre 

es III Hvile -  sligjilig, 5 Al. dybt 
nede lJek/Iftrir7iiie 4'red 111 at ligge 
duwt.;,11: ,nikrænkrt og mørt, 111,1111 
Ilrisens rens Basierldang-garir rid over' 
V; rigene. Saa vitale jeg eje de  nr-
dersie lie Alen,snerlens Manden ad-, 
mit, kel menee eje og dyr ke de 

ish.}:;;;Ven. Haus bløde (113:,i-
tæppe ar 1:s 11411 Leje, Vinlem tilog 
geometri.' os 	F2uK, han. ligrun 
Leg vt,;1 del gamle D gen 	det 
vilde Ikke i mindste Maade for }a ySre 
ruin Gravfred. 

Selv OM 	nu ikke lian saa- 
dant et ganaucfl Dyreg hvor ulan 
Inmunde smiske sile Grev 'nr.:, kunde 
det eiel's1.....Usters.  at  enMudej 
gerne'viTele 	ls 	13.111.5  Lc- 
ge 	Plads i sin Bluinsiethave, al 

andelis Grav 
deri -Caisar.d„. hvor hans 

Gerning er gjort og hele deres Lykke 
har bloinsliel, at Børn -havde god 
Plads paa deres Ejendom ut fred-
hellig Gravsted for en gammel Fa-
der og Moder. 

Vilde det da ikke.virke eldialende 
ined saadanne Grave midt i Have 
eller ved Markers Hegn 

Jeg ved ikke, om mage! Menne-
ske nogensinde har hult, al Soldater-
graven skrmineede de gamles Have 

Bellelkobbel, eller al det virkede 
ubehageligt, naar man ved Grøft og 
Hegn dernede saa Krigergravene 
dukke frem midt I Kornmarkerne,, 
Og mier den Dag kommer, da de 
er borte, son' vil smykke en (trav 
med Blomster og hulde Haand over 
dens Udseende, ja da dyrkes Mar-
ken og Havem som anden Mark og 
anden Have; men han, der er gemt 
dernede, har alligevel Gravfied. 

Men sen Sundhedshensynet? 
Kemi item lade Folk paa den Mande 
lave Kuliegamele alle Vegrie's 

Saa længe en Landmand har Lov 
ni begrave kroppen al sin døde tiest 
lom' lian vii, er del vist ret over-
!lødigt al lage Sundhedshensynet 
med I Folhandinig, hvor det gælder 
Gravsted til el dødt Menneske, især 
om elan lølger det Ønske, jeg har 
af Hensyn til den forøgede Fred-
ningssikkerhed, at enhver Grav gøres 
5 Alert dyb. Selvfølgelig skal ingen 
begrave hverken Dyr eller Menne-
sker midt i Bakkedragets Kildevæld, 

denne Brærider • blev benyttet indid 	. 

--1938brsda- der kone en ny Brænder - - frod 	 Bei erries Skod. 

frem nemlig Xislielialebrrenderen's vokser end Særlen 
der isledellor Sne r Ina-lideren havde 	bliver  dog 	 ' 

to Huller, som var anbragt sandedes, 	
bCilir,ki.eare [vi 

vore djærve,
j:rvveer, dn:grliegnedeu.rhocirhg„ 

at Gassen fra begge Huller st røur- 	Modla min Pris, 'den er velment og ærlig, 
mede mod Midten af Brænderen, skille ej min Sang til et Elfenbenselektrons 

Delle bevirkede, at Flammen fik tonende Gang  over GuldsIrsnge lød. 

Form som en Fiskehale. 
Det saa ell Tid ud til, al den 

elektriske Kultraadslairipe skulde for-
hænge Gassen sone Belysningsmid-
del, men 1886 fremkom gslrigeren 
Dr. Alder von Wilsbachs Opfindelse 
af Glødelysel; dette fik en stor Be-
tydning for Belysningsgassen. De 
tørste Næl lavedes af Toriumilte; 
men disse havde kun en ringe 1111- 
straalingsevee ; det var først da Amter 
efter mange Forsøg opdagede, al 
der ved al tilsættes Torben 1 pCI. 
Cernlinsille fremkom et overmande 
kraftigt Lys_ 

Om end Alterlyset mødte megen 
Tvivl og Modstand, bredte del sig 	. . . Men hvorfor skal mani det 

dog hurtigt over hele Verden, ja, hele fastholde lovbundne 
ellerhanielen som Opfindelsen af de sespladser, da man har forlad' disse 

nyere store Lamper er fremkommet, Pladsers Ide : Kirkegaarderi, Kirkens 

f. Eks Presgallamperne, hvor Gas- Gaardsplads, værnel af Keleelteden 

sen trykkes seinmen ved særlige og med rolig, uforstyrret Hvilested 
Pumper og Blæsere, og hvorved Indtil Opelaridelsesdagen 's Jeg ved 
der kan remmes en Lysstyrke paa godt, al del vil føles som frygteligt 
3000 Normallys, har Gassen aller Kætteri ovenfor gængse Meninger 
forirrengt den elektriske Gadebelys- og strid Gang mod tilvant Følelse, 

urog i Simbyerne, 	 men jeg synes virkelig, al man i 

1 Berlin er der I, Eks. opstillet et vore Dage 'ned gyldig Grund kunde 
Presgasanlæg, som belyser Greifs- ophæve Kirkegarirdstvangen, da man 
walderstrasse ilg Feterer-Broen m.11. dog værner saa slet om del Hensyn, 

Det er Lygtes som er ophængt i der skyldes de paa Kirkegaardene 
Midten over Gattet', forbundne med begravede Mennesker. 
Barduner til begge Sider, saa Lam- 	For mit eget Vedkommende har 

som byggede Værket. 1 1833 lave- talt, }meledes Freml 	 AS 

gedel del tørste Gasvalk i Østrig. foregaar irer. 
1853 Ironi det tørste Gasværk i 

Drift i DattrInririderi se). 1 1859 
byggedes Jer Værker i Aarhus, Aal-
'b r lir Randers; de byggedes at 
et engelsk Selskab" ';Del delske 
kompagni". Først i Aaret P57 fik 
København nil Gasværk. 

Den første Tid man benyllede 
Gassen til Belysning havde mon 
ingen Brændere, Gassen brændle 
ild af el Ror, som var lielsusevnet 

Enden men 1805 korn Suilbræri-
deren, der blev opfunden ?it48,6~„,„,j3 rn hol ni. 

hejder ved Navn Storme r\ - .O:— 

Skønne Bornholm, 'kækt tor du knejse 
hue over laolgernes larmende Brus, 
stedse du trodser Braadsoeraes I larme, 
mandig og stærk, mens Bokerne larme, 
tættende, fraadende, som vil de knuse 
Fjeldenes knejsende Masser ril Grus. -
Skønne BornholmI Vor Genuin; du huse, 
dum er vor Grundvold, tinar vi vil rejse 
trygt for vort Virke:et ve/friende flus. 

Begravelse oIJ Lignothq 
Provst Jens C etuisic u.,en 

■ Odder ,l,river 

—0— 



qt livnidi e nærmeste Vi lv  erdr raravriee, 

Men det, der r dr 	I. natrude et 

telsnaekket ,e! et llen,ym til Sund- 

hedsloilleddeee vrdl)yrs Begravelse, 

er det 1/1,,,S 	,,,ed Hensyn til Men- 

neskegir. 

Saa graves v i da allsaa ned som 

Dyr i uindviet Jord. 	• 
Det er ganske, som man tager det. 

Eller nilo Mening helliger  del Men-

neskelegeme, som i levende Live 

var Bolig for Aand, og som pnany 

i Opstandelsen skal blive Bolig for 

Aand, Jorden, hvori det er nedlagt. 

løvrigt bryder jeg mig ikke om 

at hvile i hellig Jord. Men derimod 

ønsker jeg med den hele Menneske-

slægt fra fjærnest Oltid al fan Lov 

til al hvile i Fred og ikke skam-

skændes, neer el lille Aarrennal er 

gasel. For en Moder er delt Stump 

Jord hellig Jord, hvor hendes Barns 

Legeme hviler, enten saa Menne-

sker har med Ord indviet denne 

eller ikke. For mig Fader i Him- 
lene og derfor ogsaa -for mig er det 

hellig Jord, hvor hene Barns Legeme 

kommer hl Leje i Døden. Menne-

skeord behøves ikke dertil. 

Lovgivningen om Kirker og Kir-

kegaardc skal revideres med det al-

lerførste. Kunde vi da ikke ved 

denne-Lejlighed opnaa to Fremskridt, 

som altid betegnede en Begyndelse 

til noget bedre : En Fordobling af 

den nuværende Fredningstid og en 

lel, lovhjemlet Adgang til frit Valg 

ni Begravelsesplads udenfor Kirke-

gaardene ? Verden 

ru_ 

_.4.1ae 	 øer sket altwige  eau 
---tir geteLviee,11?=igt Brutalitet: 

Notivedig Soaloraosialloio 
—:o:— 

Der er i de senere Au med god 

Grund slaset til Lyd for 

Rugens Afsvampning med Formalin, 
Rugen — og navnlig den tidligt 

sneede — kan let angribes af Sten-

gelbrand, og mod denne Brand vir-

ker Formalinbehandlingen godt. 

Professor F. Kølpin Ravn anfører 

i sin Bog, „Smitsomme Sygdomme 

hos Land brugsplanterne", som Resul-

tat af 4 Forsøg 1910-11, at Brand-

procenten-gik gige...ud:gie til I pCI., 

og at Udbyttet steg fra 17-20 hkg 

Kasnreo1--.47--hkg Halm pr. Ira 

ved Fotntalinafssampninger 

Afsvampningen fnretneee <sig 

Saasteden anbriri 

i en flad D 	e og overbruses un- 

sder flittig Omskovling ved Hjælp af 

en Variniii-de ined Bruser. Til 100 

kg Rug bruges 10 Gram Formalin 

blandet med 15 Liter Vand. Naar 

hele Dyngen er gennemarbejdet saa 

længe, at alle Kærner er godt fug-

tede med Formalinvædsken, tildæk-

kes den med Presenninger eller 

Sække, der 1 Forvejen er gennem-

lugtede med Formalinvædske. Efter 

Henliggen I 12 Timer, spredes og 

luftes Sæden godt, inden den saaes. 

Ved Saaning af H ve de er 

Afsvampning med Blaastensoplesniug 
en gammelkendt Foranstaltning. 

Man har i de senere Aar mange 

Steder prøvet al afløse Blaastensbe. 

handlingen med Formalinbeliandling 

efter foranstaaende Recept, men i 

Praksis har Formalin til livede vir-

kot saa usikkeil, at der indill videre 

er Grund til at blive steaende ved 

Blaastensbeliandlingen. 

Den Brand, som angriber Hveden 

(Stenkbrand) er uhyre smitsom. -

Under Tærskningen og den øvrige 

Behandling af Kornel knuses Brand-

kornene, og en meget grundig Smit-

ning af de sunde Kærner finder 

Sted. 

Der er Eksempler paa, al Land-

mænd, som for 2 Aar siden har for-

nyet deres Udsæd nied Sæd, der 

aaa godt som helt var fri for Brand. 

i Aar havde 25 pCt. al  Hvedebe- 

standen angreben, ?mdl de ikke I de 

2 Aar havde alsvampet deres Ud-

sæd. 

Der bruges til 100 kg livede 150 

Gram  ~stel(  nytost I..., I iler Vand. 

Oplegeringen ruas imegan i tit Træ-

kar, og Blansielien opløses lettes! i 

varmt Vand. løvrigt foregaar Be-

liandlingen som nævnt for Fnonalin-

behandlingen. 

Der er Gereffl111 at vare sig for 

Udsted fra Hvedemarker med 

Brand (I. Elis. over 2 eet.), men selV 

tiur Maekgetee har været saa grelt 

som fri  for Brand rhelt fri vi vist 

nok ingen), er det med de nigerer 

Erfaringerta Mente en tvingende 

Nødvendighed al afsvampe 

Hveden med Mei 1L. n, hvas-

man ikke vil risikere, al en større 

Praceritdel af Avlen bliver helt øde-

lagt af Bigud og Resten betydeligt 

forringet i Handel og Vandel. 

Der er i disse Aar mange Rug-

dyrkere, der gear over til at dyrke 

Hvede, tig det er dedreerd al erindre, 

al Afsvampningen bliver nødvendig, 

ellers kan Fordelene ved at dyrke 

Hvede lel gaa op i Brand. 

Krigen i Orieoleo, 
—o— 

Som man ved, kriges der ogsaa 

i Østerland — helt ovre ved „den 

levre Kyst, hvor Par , 	 , 

hvor Sumpe ogogolde (Arker 

-frygtelige Strabadser, som engelske 

og indfødte Tropper maa udholde i 

Egnene om deri persiske Havbugt, 

giver et Begreb om. firsti det v il 

(gt 	dorge gennem vandtallige 

Temperattts  

ren ikke sjældent stiger til over 

50 Gr. C. 

Før vi forlod vor Rastplads, sagde 

Generalen, taS „eigakuldeslydele _ vore 

Feltflasker-1 Flodlejet lige ved, hed-

der dets Brevet. Vi havde marche-

ret hele Wien og jaget Araberhjor-

der oin Morgenen, og man kan der-

for lænke sig vor Skuffelse, da vi i 

Stedet for en rindende Flod kun fandt 

nogle Pylrer med grumset Vand. 

Der var intet andel al gøre end al 

slænge sig i Sadler' igen for at ride 

til en større 1-1“,1, aunt imidlertid 

var cit. 20 1(412~01141~~-  

Jeg prist  

 

lykkelig, fordr jeg 

, t limled r 	 nkedes 

altkels Indiske 
Soldater, som maallagnierechere I 

Sollieden. Vandet paa Feltflaskerne 

var snart opbrugt, og det varede 

ikke længe inden Soldaterne begynd-

te at blive liggende dødtrætte og al-

deles udmattede af Tersl og Hede. 

De blev anbragt t Trænvogne eller 

pare_ de Muldyr, der kunde afses ; 

mere'  omsider blev det ganske umu- 

lugt at avancere videre 	Olficererne 

gjorde all, hvad der var dem muligt 

for al opmuntre Soldaterne, og gav 

dem ofte den sidste -Draabe, de 

havde paa Feltflasken. Men tilsidst 

standsede allsaa det hele. Der blev 

givet Ordre til at slaa Lejr, urens 

Generalstaben og Kavalleriet red vi-

dere for at hente Vand. 

Den Elendighed, jeg var Vidne til 

omkring ung, trodser enhver Beskri-

velse; og da jeg ikke længere kunde 

holde del ud, tilbød jeg at lage saa 

mange Feltflasker som muligt med 

og ride saa hunligt, jeg kunde efter 

Vand. De 20 Kilometer, jeg havde 

at tilbagelægge, forekom enig S0111 
mindst 50. Og hvordan jeg omsi-
der naaede Floden, ved jeg ikke. 

Jeg hare klyngede mig fast til Sad-

len, mens de lomme Feltflasker 

dinglede omkring mig, og 6 Muldyr 

fulgte i Række efter. Jeg kom plud-

selig til mig selv, ved at jeg følte 

koldt Vand skylle over mit Ansigt. 

Hesten havde, straks den haaede 

Floden, kastet sig i Vandel, og jeg 

var faldet af. 

Nu falle jeg mig straks bedre 

Der stod jeg ude i Rideir ved Si-

den af Hesten og r Vand til aget. 

og jeg drak og drak, til ..4eg truede, 

Jeg skulde revne. Vandel var tern. 

inelig urent, men hvad gjorde det? 

Jeg fyldte Feltflaskerne, drak igen 

i dybe Drag, og skyndte mig tilbage 

til Lejren, hvor jeg korn fer de an-

dre,-C»r var tedel ud eller Vand; 

ogeleg tror eak. jeg reddede adskil-

lige frn den v isse Død. 

Deg russiske llrskoy, 
— 0— 

Af Krigetelegrammerne vil nier] 

-1;17i2 set, al Kampene mod øst nu 

har strakt :Slig helt til og udover Bie-

Invesh-Skoven mellem Bjelvslok øg 

flrest-Litovsk. 

Denne Hjelm esii-Skus erggsg.af 

de faa virkelige Urskove, der endnu 

er tilbage idel egentlige Evropa, og 

den er i orange Mander den mær-

keligste. Den dækker et Areal af 

ca. 1220 Kv.-Kilomett?rog er allsaa 

omtrent al Størrelse som Lolland. 

Her har alt fnaet Lov al vokse, som 

del selv vilde, titrerert af all Forst-

væsnets regulerende Indgriben Træ 

erne bliver her slaaeride, til de mini 

deres naturlige Aldersgrænse og fal-

der at sig selv, for saa vidt de ikke 

ødelægges at flendllige  Nnldrkræl- 
rvi wuudeu. Man blider 

V 	- 

'1 stiln deur, der rager op i Bie- 

es i Skoven, og her findes 'kris 

blot ældgamle Ege og Bøge, men 

ogsaa kæmpemæssige Fyrre, som 

hag starlet her langt tilbage i den 

Tid, da de gamle polske Konger 

agede i disse ir ildsoninie Skovlyk-

ger. Og Skuven fornyr 'bestan- 

dig sig selv. 	- 

Men mest 	 Bjelovesig 

Skoven 'lur sir it'e 	 . Her 

fiudek: endnu-en Best%14al Sgu .% e 

- Bi e crAlt'S eiSM41"t1ifore 'V-itrare 

over store Dele al Evropa, men soul 

nu folltengst er udryddet alle andre 

Steder. I Bjelovesh-Skoven skal der 

indtil Krigen begyndte have været 

omkring ved 500 at disse Dyr, soul 

i meget ligner den amerikanske Bu-

sonokse, der mini ogsaa for største 

Delen er udryddet, luen som man 

kan se-her og der i de zoologiske 

Haver. Men selv i den fredede Bje-

lovesleSkov er de til Stadighed lette-

de, især af Ulvene. Af disee 

des der nen 	 ge 

den mægtige Urskue,. og del tisuder 

af og til, al "(ren Flok angriber og 

nedlægger en Bisonokse, der er kom-

men for langt bort fra sin Flak. For 

Resten er her ,ogsaa Bjørne, tuen 

de jager jo gerne enkelvis, og en 

Bisontyr har selv deri  kraftigste 

Bjørn Respekt for. 

Naturligvis er her Masser ogsaa 

af andet Vildt. Her er heade Els-

dyr og Vildsvin, og her er Fugle i 

massevis, lige fra de største Rov-

fugle til de mindste Sangere, samt 

sorte Storke, Vildgæs, Svaner og 

Traner. Tidligere har ogsaa Bæve-

ren byggel her, men den forsvandt 

som Følge af de store Krav om Bæ-

verskind, der stilledes fra del kejser-

lige Hof. 

Helt ubeboet al Menuesker er Ur- 

skoven ikke. Rundl tini er der 

smaa ryddede Arealer, hvor  Opsy-

!lel og de kejserlige Jægere bor, og 

midt I Skoven part et Højdedrag, 

livortla nogle Smaafloder har deres 

Udspring, er deri lille By Bjelovie- 

ska med et JagIslot, som i sin Tid 

opførtes af Kong Avgust den Tredie 

af Polen. 

Omkring 13jelovesh-Skoven :aser 

nu Kampene mellem de fremtræn-

gende Tyskere og de vigende Rus-

sere. Hvorledes vil det slan til med 

Skoven og delte Vildtbestand, nnar 

Krigen er forbi ? 

Rønnebær som Lægemtddel. 
-- og- 

. Kun de Lurelle tænker s 	-s"  

at ogsaa Rønnebærrene, der 

Fablen kun har den Egenskab eit 

arre, kan være meget nyalge. 

Rønnebær kali anvendes pas tor-
sken% Maa14,  riTeTi 'kali de tun-
ges til at syke hele • efter all-Gak; 

men det er rel dyrt et sylte Rønne-
bær paa Grund af den betydelige 

-IlArilfeetTF''Tutrer, der skal brugte. 

RannehretsylIetiej renses elKertdete 

frir en D, 	 natir det 

anvendes fri Vrids 

Rønnebær kan  imidlerlid ogsaa 

være et nyttigt Lægemiddel. Elield. 

gainuseig Middel mod Rheu 
Forkølelse og Snue er Rømte/sælen', 

al hvilken der følger en Opskrift. 

Rønnebærrene plukkere heltellbrftre 

og, helst eller at de har faml 1411 

glouse, hvorved ge Inisler deres 

ramme Smag og bliver saftige. Til 

2 Klir) Bær fordres 21/0 Gr. Sukker 

og 125 Gram Rosiner Blandingen 

knuses, hvorefter del tilsættes lidt 

Vand. Delle skal derefter slag i 20 

— 24 Triner, hvorefter det sies. 
Saften hældes pan Flasker, der 

fyldes til Randen Disse Flasker 

bør ikke proppes til strakt, men 

sine nogle Dage til Vinen er ophørt 

al gære. Naar der ikke længere 

opstiger nogen Blærer fra Bunden 

af Flaskerite, er Vinen lærdig. Man 

køn da Bisætte noget Spril, for at 

forllitalre ny Grenug. 

• 8.kib 1 J/aonen. 
—0— — 

Onsdag Middag t,it Dykkeren for sid-

ste Gang nede i (len yderste Tommer-
kiste og fjernede de sidste Sien, og om 

gsiterneddagen gik man i Gang nied at 

faa den væltet og drejet ud i Indløbet. 
Del saa ud til at være et ingenlunde 

let Arbejde at bakse med Kammeraten, 

erdeeirmarreelhesiire firkel  pal allaL 

.°4111"ffiførst ved 3-Tiden "Iryletkkeerdeosg pgdet at faa den 
til at glide. 

Alle Øens betydeligste Blad-Referenter 

vare tilstede og, placeret paa de mest ud-

satte Punkter, fulgte de med spændt Op-

mærksomhed Begivenhedernes Gang, at 

ikke et eller andet vigtigt moment skulde 

undgaa deres aarvaagne Blik. 

Men ogsaa en Del interesserede Bor-

gere havde givet Mode og ventede tam-

modig' det højtidelige Øjeblik 

De Herrer Ledere og Øversibefelende 

Sorensen og - letefeen 'sted'  hver paa sit 

Brohoved ng dirigerede sig hæse, mens 

travle rbe'dere i Strømpesok ker og vande 

aiii nderlivat balancerede frem og tilbage 

pan de flydende Tommerstokke. 

— Endelig faa den yderste fornøjet og 

Turen kom te den inderste 	- 

Del var cut Æressag at lag Indlobet fri 

for Sejladsen pas den fastsatte Dag, 15.1e 

September, og Ingeniør Markessen var 

netop Dagens Anledning kommen til-

stede 

Der arbejdedes derfor ufortrødent Time 

. efter Time, medens Mørket faldt paa. -

Men den store Tornmerkiste var kommet 

Spænd og lod sig næsten ikke rokke 

Anker maatte flittigt bruge blade Ose 

og Sav, mens !gis udlade/es som Letma-

tros entrede Havaristen, for at anbringe 

Taljer og Trosser paa de ryguge Suder. 

Ved 8-Tiden var endelig eller flere for-

gæves Forsøg alt klar til at forsøge den 

sidste Dyst. 

Formanden slyngene de sidste Kom-

manduraab ud i Mørket, og mens han 

endelig fik Tid ril at tage sig en Irisk 

Skram, salme Dampspillet sig I Bevægelse 

— det knagede og bragede.- og Uhyrer 

hævede sig langsomt alen sikken.. 

I 

 
delle spændende øjeblik saris et Ild-

glimt i Mørket foroven ved den snore 

Kran, der hørtes el skarpt Srneld og en 

Raslen . 	. Det var en at Badunerne, 

der sprang 

Arbejdet maatte opsattes tit næste Dag. 

— Men i Morges ved 8-Tiden var 'Tone 

merkisten klar og bugseredes ind i Hav 

nen, og lige efier fulgte Skonnert „Kri-

stian" med Dannebrog paa Stortoppen. 

Havnen er atter aaben tor Trafik. 

Svip. 

Fragtta kerterne 
for de øslbornhohnske Dampskibe 

og Rønneskibene bliver antagelig 

forhøjede med Indtil 25 pet. 

Snpkis 

i Gear Gertera‘ ‘'iss ' 

løv et Lege Sintilleggell 

- 

D,21 var yjirat bas raa,, t,r;. 

	

N21. ,titgvNaibmitd* dat  Ent 	 r. 

at Cle I/C141111nre e rertinegamsektre var Ind 
vamle( 

thi man sturble .1.ge Ina at Medlege, 

meine arts47fle "N! -Ti§» tndllyd" 
paa tove eeRreler, • tiguka! under.  

gas en saa stor Forendens/eg 

Der hliver se e tedes Betydeltg gsegte,r 

Ydeilter III Adinitilerralionetg  oå 
del v elflages al sætte del nitatige 

Maksimum for MtlelleInfortatug pr, 

Medlem til 25 Kieeggeoltelte havde 

tidlige!, hall et Metileinfightti g at 

indfil Pil kr. nådig, 	4.  

Del vodluges endvidere tit stage_ 
Par:onien om, til Mumme tinarme 

Adgang til lit NIediein, hvilket sy-

nes meget ildemnkreilek, der netop 

Familier med mange Parti I Syg. 

Jfill ■ Slilfttlde hal ■ anskeliw;1 ved at 
mirede Udgifterne hertil,eare  ilarrteule 
I mange Tilfælde maa bøde deri«, . 

Da Grænsen for ,Medleintothrng 

III Børn jo kan nedsættes III f Fk*"  
10 Kr, nerie! og der -- som anført 

— for Voksne linder en betydelig 

Nedsættelse Sted. skulde man 

al denne Udgift med Lethed kunde 

bæres med en [Mudre Tilhrgehela-

ling pr. Barn, tilmed da Medlern• 

nierne nu selv skal udrede l'aDel 

nf Medlcittudgffterne. 

Men muligvis kan denne,  Paragraf 

endnu ændrer' 	Di-' .4, 	ku" "rødt 

krillfl åsekre,irtrtee,;  Be-

sivret  -gir resdregnel. 

Verdensfilmen ATLANTIS. 
der gjorde stormende 	 pan 

Paladsleatrel, udfolder 	, tindal; 

i Biografen. Stykket 	tirTimer. 

e2Lgq Mer. 
—o — 

Søndag d. 19. September 

Allinge K. KI 91/i. Skrni. KI 9 

Ols Kirke Kl. 2. 

Høstprædiken med Ofring pas 

Altret. 

Aften Kl. 7 Møde i Sandvig Mis-

sionshus. 2 at Kirkens Korshær ha-

ler. 

Mandag Efterm. Kl. 21:, F elles-

Syforeningsinøde i SandvigMissiorre-

bus..SestersSera taler. 

Mandag Aften Kl. 8 Mode iOl-

sker Missionshus. 2 af Kirkens Kors-

hær taler 

Evang. !ulk Missionsforening Møde 

Fredag Aften Kl. 8. S. Svendsen. 

Søndag Ungdomsmøde i Forsam-

lingshuse) Hammershus 0. Westh 

S. Svendsen. 

Rutsker Missionshus Søndag Kl. 

9Ve. 0. Westh. 

Mandag og Tirsdag Kl. 7. Sigurd 

Svendsen. 

Olsker Sop Sygekasse 
afholder ekstraordintei Generalfor-
samling i Olsker Forsamlingshus 

Lørdag d. 25. September El. 

termiddag Kl. 4 med Forhandling 

og Vedtagelse al en ny Vedtægt. 

Hvis det tilstrækkelige Antal Med-

lemmer i Henhold til Vedtægtens 

§ 22 ikke giver Møde vil en ny De-

neralforsandiug blive afholdt umid-

delbatt efler den første. Talrigt 

Møde udbedes. 

Bestyrelsen. 

filinge 
Søndag il. 19. Kl. 

Atlantis. 
Drama I 7 Akter 100..Ardelinger 

af Gehert Hauptntann 

Nordisk Filurs Co.s Mesterværk. 

Iscenesat al Dir. August Blo in 

Filmen er 2471 ni. lang. 

Forestillingen varer i 2 Tuner. 

Billetter: Voksne 50 Bre Bern 25 Bre 
ingen Skat, 



ug Ka~csfcl 

Hus til Leje. 
31-ejliget;iTeffr;gvggigaue 

the intet• 	end rik- as brien 
trut- 

forhen Suedker Munch tifireiende 
F....jendoin !Allinge, kan fans t31 Leje 

Sparekassen 

,:agtaflysning. 
1.4, Sart- 

rtre 	 Lindes 
giner* Jorder 

Al Jagt 
i fisker 

ende Rirude 
bit4e 

Jaaten aflyses 
lorder i fisker. 

Mnnkegeard, CT 

i.i u1s .1.ynglod, Karl Berg, Thom-
iiiiidselekkeit, A. Lind. BergiiimuLs 

Hunde bli-
ver slnidl. 

Niidde- og Brombrerplukn. 
er forbud! part. Mrinkegaards Grund 

i Olsker. 

bah* & hilrq 
anbefales til billigste Dagspris. 

blod- & Produklromloiq. 

Al Jagt forbudt 
paa Bioddegaards, Lykkegaards, M. 
Nielsens og Svendsens Jorder i Rø 

Den jagtberettigede. 

Al Jagt 
er s træii gt forbudt paa vestre 

4 	
ards og Kjollergaards 

.11::brf!W
w
,i 9,U'r4ttit:., 

Al Færdse 
med-Besse.ng Hund paa St. halle-

Grund er forbudt, 

Jacobsen, Forvalter. 

Fh orPriseii, 
som jeg- byder for De 	renvaskede renvaskede 
strikkede uldne Kitioe, soui 1,11.;,s 
i Bylte for - Varer 

Chr Olsen, 
MESSENS ENE-UDSALG. 

/SIN 4 Nem Grise 
er III Salgs pas' Kjollerguard 
Rutsker. 

Al Noddeplukning forbydes 
min Stine. 	 A. MUNCH. 

En ung Pige 
søger Plads til l ste November, helst 
i Allinge eller Sandvig. 

Anna Bireb, 
Adresse : Avlsbr. Grønhed], Sandvig 

Al Jagen og Skyden 
samt Brombær- og Nødde-

plukning forbydes paa mine 

Grunde,  

Schou, 
lianiniershos. 

Dell allerbedste Nvalitet 
er Ih hillipf0, 

Vi sælger indtil videre: 

llobbelsiglet ekstra Sagomel 25 Øre 
Ekstra prima Kartoffelmel 	30 Øre 

Ekstra prima Rismel 	25 Øre 

Ægte Japan Ris 	 25 Øre 
fra ved Icontaiii Betaling. 

Mindets Hanitelslins. 
Extra god norsk Sild' 
er hjemkommen, og Prisen et [neget 
billig i 11.91&j,Tdr, rig Ileitlingei. 

Kolonilog Produldformlpiq, 

Nyrøgede Makrel. 
lije ni kote mei hver "1 sdag Efter-
middag. 

I. [3. Larsen. 

ønsker De 
smid( ke og moderne Folograber. 
da 1rer..'§eit Deol i Atelieret ved 
Havnen. Endnu ingen Prisfurandr. 

Billeder indrammes. 
Telefon -1 	 Andr. !plien 

Atelieret red ilarnen 

Ny norsk Sild 
praina Krabler 

anbefales i bele Tdr F!erdinger og 
t)tinger til billigste Pris. 

j. ,R, Larsen. 

Gæs til Salgs 
tins Moltegnard I Rø, 70 Ore Pd. 

Nøddeplukning 1,1!,31,5 Amme 
Sted 

Hsslfest i Frelsens br 
i Allinge den 16 	17 	18. Septbr. 
IQ. 8 

Bordtæppet i Re blev viiiidet pari 
Nr. 30 

Til Syltning 
anbefales 

Dansk Topmelis Nr I 

Dansk Demarara Nr I 

Dansk hugget Krystalmelis Nr 1 

Dansk grov stedt Melis Nr 1 
Prisen er allerlavest 

Nordlandets Handelsbos 
inge-Sandvig Sygekasse 

som er statsanerkendt, optager Med-
lemmer indtil 40-aars Alderen. For-
uden en daglig Pengehjielp yder 
Sygekassen fri I æge og Medicin 
for Medlemmerne saml fri Læge for 
deres hjemmeværende Børn under 
15 Aar, desuden frit Sygehus- og 
,irralorreophold. 
Indmeldelser kali ske h+15 Kasse-

reren, Hr. Bager P. Holm, Allinge. 

Vadakeeegte 

Deske Bomuldslejer 
til Forklæder 32 Øre m. 

til Kjoler 	40 — 

G1R. OLSEN, 
Messens Ene.:1,TdElAki, 

Telefon Nr. 1110 

Monumenter. 
Alle Slags Monumenter lidløres 

efter Bestilling i smuk rød Sten 
Forhør om Prisen hos mig inden 

De bestemmer Dem al købe. 

V. Sørensen 
Borre pr, Allinge. 

Fineste Heidellierg Sylteeddike 
ri-t 	 Eddikeny ru 

Spounk Peber 
, 	Lang Peber 

»vid Peber 
Sort Peber 
Hel logerer 

list gul Sennep 
Syliepuiver 1 10 Ores Rreve, 

Prima Varer, billigste Priser. 

I. B. 1—AELrgSt3r2. 

bias h. ,, 

Allinge 
& Produktforretning. 

Til Leje. 
Den af Hr. Toldassistent Nielsen 

tidligere beboede Ejendom er lillaje 
ved Henvendelse til 

Chr. Olsen, „Messen'„ 

To 2-Vær. Leiigh. 
reidtall 	 - 

deri ene 
urir nuskes di•IN 1:4 tlioliferet, 	Dog- 
trykkenet anviser. 

Slagteheste 
sand iiTskadekonoie og selvdøde Kre-
aturer købes ril Dagspris 

Konrad Niolsen, 
ked Maegaaid i elske! 

En flink Pige 
kan Ina flad, paa 

St. .11- -regnard i obskir 

By- og Rerredsfuldrnregtig 

Johannes Kofod, Ilde. 
Tirre Randbruset i Allinge 

liver Mandag efter KI. 10 	og 
i K e in c riskei Kro liver Fredag 
fra 2-5 Enm. 

• 
trods Spise- og Madæbler sand 

gode Pærer købes 

3, B. Larsen 
Allinge 	Telefon 12. 

4111111•Validb#4.4.11lAdriliab~1141 

Til Kolikimlipoeo 
Sorte og hvide Kjoletøjer 

.elbekendle 

Meelbølkidb41411M113.•.•414telidmell 

Fotograf Alfred Kjeller 
Pristbrandring: 

Brevkort 	/,., Dusin Kr 
I 	- 	.1,00 

Visitbilleder 
1 	 -100 

Nysaltet Eleruh, Spegesild 
er atter paa Lager. 

I.B.]_jEII 

Pressegarn 

Bestil Deres Tryksager i 	Bogtrykkeri, - Telefon 74.  

Illkerileililards G[yder 	Kommuneskatten for 1, Halv- 

OLSKER. 

aar 1915 —16 bedes indbetalt til 
Kassereren Karl Hansen, Brod-
degaard, inden Udgangen af 
September, derefter vil Udpant-
ning blive foretaget uden videre 
Varsel, hvilket herved bekendt-
gøres. 

Forlang Tilbud, og r: et hd ;[}eneure, 

* 	 

(
eøaft   	Lr).~. 		 IDO 

0411 	 GIPed. 	 "Dø 

Trælast—Lager! 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Sognerdedet. 

finsk rorl reiffignrierelie 

OLSLN, 
Messens Ene-Udsalg --- 

Evang. luth. Missionsforening 
i Allinge afholder om Gud v Ungdomsmøde 

Sdndng d. 19. Sept. paa Forsarr 	shi.set lian nershus. 

Mødet begynder Kl. 2 og fortsættes KO. 
Alle, heade Unge og Ældre indbydes venligst. 

0. Westh. S Svendsen. 

De vil altid finde noget, der passer Dem 

Stort Udvalg i Kopper til billige Priser. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning, 

Fmesle antik. Kalle-Flormel ,fillshury Desi" 
i 10 Pd.s Poser sælges, saa længe Lageret rækker a 220 øre 

pr. Pose Netto. 

Iges til 18 --20 
Ore pl. lid. i 

Nordlandets an bilus. 

Absolut bedste Kolonialvarer 
til billigste Dagspriser anbefales 

erniimge ci(0 [g ia 1- 	j-ro (luk 1 orr(.1 n It CKs(Cts=== 
Køb Uldvarene nu! 

Vi anbefaler vore Kunder at forsyne sig med Uldvarer. 

Lageret er stort og Priserne endnu Meget lave. 

Nordlandets Handelshus. 
Leverandør til Vare- og La.ndhrugslotteriet. 

Avertr i 

Nordbornholms Ugeblad. 

KLIPFISK 
Fridun haves el lille Piuti bil lav 

Pris. 

I. B. Larsen. 

Jagtaflysning. 
Al Jagt, Smide- og finerplukning er 

strangt lorhudl. 
tinagensen, Maegaards Pd. Olsker. 

haves paa Lager og sælges til 
billigste Priser. 

blo[ii8I- q Prodttld[orrelniq. 

Melpriserne 
elv nedsatte. 

Bedste dansk Bageriflorrnel 
IS øse pt. Halvkilo. 

Prima dansk Husholdningerne! 
16 øre pr. Halvkilo. 

I. e13. Larsen. 

Allinge 
1)1øbelsttecikeri 

Mortensen 

Rullegardiner haves pas 
Lager i forskel. Mønstre. 



Toget sig-sar 
Søgnedage 

vssiad vIr —IR. I. ne. 

7 1015 
7c4/1114" 
7141 1037 

7" 10" 
7" 11 17 
Bro ns! 

8" 11" 

Fra Sandvig 
Allinge 
Tein 
Pø 
Klemensker 
Nyker 

Til Rønne 

314 7% 

31' R" 
3" fl" 
3111 ges 

4" 834 
4" goo 
4" e.i'" 

Kunstgodninien er nu paa Laer 
16 pCt. Superfosfat 
37 - Kaligodning 

udleveri,s gasue i disse tt ■rste 11;4; 
Vi barTOrinibig 	 , pi 

Pris pr. k 	' 

Nordiandets Handelsbus. 
omnar,,, Ct:Ccra=cCia==. 

tt otterlagel ['metro: . 

rr?43r*r !r. den .nullære Fmte ■ ne!abrik. Beldersgade, 	 upttertet 
altid Lager al Fel-ulken, vegotarisku Focionhdivr, Sundhedskalis 

Sorter Kiks øl WillSkstrakt tol Fabriken, originale 
A il hefAK 	alle !,,11`II , Iesker med stagelige Mai-er el 111614e 

11C114114(•kt• 111 de dhteisc l 'altrikalit uddeles. 

.1, 11. Lisrxt.tr, 

Eng. Damp- & Kakkelovnskul 
samt Koks anbefales. 

Beslillinger modtages genre 

clfolonial- o¢ ( j )roduldhrrPlninj. 

Jeg 

diverse 

Priser. - 
ST119/1 114111e , Ined 

rSelvva 

Brødrene Anker -%--&-S) 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

ndingslndlæg. Vand- & Aljepumper ni n, 

Alle Sorter Re,n1sa--r--' 
Smørekander, 

Podselwisl og 
bedste Soul, r 

Motor-, Maskin= og Cylinderolie 
anbefales til billigsle Priser fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Hanne- - Phand•If 
Om y J 815 
051 351 StS 
lit: 411 8!2 

1" 4 32 911 
1" 4" 9" 
2oa soi 
211 	945 

Søn - og Helligdage. 

!hudol,—Rønne. 

Fra Sandvig 	700 10,0 1,, 600 7,5 
Allinge 	708 ID" lim t• 8» 
Tein 	7is 10in I n 	844 
Kø 	 7,1 1055 T or f>as 8n 
Klemensker 765 Ilte 2» 6 85, 
Nyker 	80, I 1" 2" 	9" 

Til Rutine 	8" 115o 210 7,„ 9" 

Rønne-Sandvig 

Fra Rønne 	715 OM ISO 400 815 
Nyker 	7sa Ioo !so 4 20 8ss 
Klemensker 765 117 207 45; 8„ 

814 
880 
81, 
848 

Nu. da lagkæ,inien 
SiillajIkkert være paa sin Pia,IN her al 

Er. iVd nogle af de Synder, imod hvilke 
sus mange ,,Jægere" forser sig, ikke dem, 
der e r Jægere - disse behov,:r man nem-
lig ikke al frygte - men dem, der tror 
at være del. 

..! L,eiariden Gaard paa Lan-
det ihtengeilltrir jo nu en Jagtbøsse, der 
,t113afge> alt for ofte bliver lidet jæger 

mæssigt betjent. 
For det meste er det klin store Drenge 

eller halvvoksne -~ge Mennesker, der 
farer rundt og skarnsk7~1, 
- ja undertiden gaar_de 	aa udmorer

-de - taltiøre flyr'--  
usikker at færdes i bude for Mennesker 
og Dyr. 

De mange Ulykker, som hver Jagtsæ-
son har at opvise, skyldes tiere Uforsig-
tighed end Uheld. 

Nedenstaaende er da kun beregnet for 
dem, der tror at være Jægere. 

1. Sorg for at have en god Bøsse 
ikke de daarlige Kvaliteter, hvoraf der er 

qc i Handelen. 
1. Ilyd ikke Bossen stærkere Skud, 

end man srSikker paa, at deri kan tøale, 
og brug herd& alt aldrig ragsvege Pa-
troner, naar Bøssen ikke er indskudt for 
disse. Et enkfcTiltt . ki.4.11i iimggianeuejodt; 
men saa korli 	 n 

.3. Siet aldrig Bossen .bort med Skud 
i; man ved ikke, hvem der forst laar fat 
i den, hvad enten den er ladt eller ikke. 

il Kravl aldrig over Gærde, Hegn, 
Grøft eller lignende mrd spændte lianer 
- lier sker nemlig sari mange Ulykker. 

Jægeren snubler I. Eks., Skudel gaar af 
og Ulykken er der maaske 

5, Bær altid  Bossen med Mundingen 
opad - skulde det Uheld indtræffe, nt 
Skuddet gaar af, sker der ingen Ulykke, 
naar man da har ordentlig fat paa Bos-
sen. 

6 Skyd kun hvor der er fri Felt, d. v. 
5, hvor man aldeles bestemt kan afgøre 
Skuders Rækkevidde, og shyd fremfor all 
ikke over Bakkekantine, ind i Tykeinger 
osv. - der k a n komme Mennesker eller 
Dyr, hvem Skuddet ikke var tillrenkt. 

7. Er det Vandjagt, saa husk pad, at 
Haglene preller al mod Vand og kan fort- 
sætte 	 man ikke kan beregne 
deres Mani 

8. Skamskyd Ikke noget Vildt; lad hel-
lere være at skyde, hvis Alstanden er for 
lang --- det er bedre ikke at skyde end 
at se „Morten" humpe videre paa tre Ben, 
eller at en Agerhøne forputter sig, til deri 
bløder til døde eller bliver er B3 ile for 
Rævene 

9 Sidst, men ikke mindst: Lad være 
med den grimme Naltejagt; lad vore nt 
staa og passe Vildtet op, nnar det Aften 
eller Morgen !rækker ud af eller ind i 

Skoven -- det er nemlig ikke Jagt - 
det er Mord. 

Vildle) skal have Lov al forsvare sig, 

hvad entdn Forsvaret ligger i Benene el-
ler Vingerne; og at skyde en Hare, der 

fredelig græsser i Kløveren, er sandelig 
ingen Kunst og er mindst af all jæger-
mæssigt.. - 

Jæger. 

Fra Rønne 
Nyker 
Klemensker 
Ilø 
Tein 
Allinge 

Til Sandvig 

klo bod for ilooro. 

Re 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

7.5 

7"  
814 
Aaa 

R" 
8"  

1/58 220 150 9/1 
I se 2, 511 9,7 
20i 254 524 9n 
2io 3te5 	945 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

NB. el kl suka 
at tide Margarine Nr. 48 til 67 "re pr. s kg 

Aldeles fortrinlig til Bordbrug. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Høje Priser betales for U l d og strikkede 1< I ud c, 

natir Varer tages-.i Hytte. 

Nordlandets Handelshus. 

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

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

OarhellaSkiller tud 6 alglpi 	for h Krour 
11411111`111ehinde 111 lin, bur 	Meler 

r!It ry arrenroono I Il 4.lillelteblads., 

Ilamber', Ise. 2 

StrYgerl'n1 111C til Barberknive. 
Itztrberlk 
Prima Illarbersiriebe til forakellig Prim. 
Golantemi Itarbermiebei I Nikkel Etuier. 
('nioder 	 Itarlierwribir 1 	do. 
Willnm• Fintriberambe I 	du. 
Champoingpulver til Ilnoret, 3 Breve 25 01.6, 

Største Udvalg. 	. 

Billigste Priser. 

Allirge Kolonial- og Produktforretning. 

Vi sælger renharpede fra Lager 

prima engelske Dampkul pr. hl 3,85 
store Darbyshire Ovnkul - 	3,75 
prima tyske Ovn-Cin 	- --- 2,25 

(af!, lit d!.“, um 

Nordlandets Handelshus. 

Et Parti californiske Blommer 
udsælges meget billigt 

J-11Imje jtoloaial- og 1-)roduktforretniaj. 

Foip
ait 	6300 rPaarr DDaanirneessktøovler, 

1°,1 ' 15 Pur Herrestøvler, 
lidt ældre Faconer sælges Id langt under almindelig Pris i 

C. Larsens Skotøjsforretning, Alling». 

Stor amerikansk Majs 
dg exits rensur 	sa!igai .fså.-La,~4~-~?'"" 

N4/1.(14,1W1 

Køb Konfirmationsgaverne 
Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 

Alt i stort Udvalg til billige Priser. 

1.'"-INft.Zet''Zu?i,i'it,'„'er' A. M. Lindberg. Telefon 93. 

Konfirmand-Klædninger 
af gode Stoffer og bedste Forarbejdning haves paa Lager i 
alle Størrelser. 

Jtraver, flipper og cAlanehetter. 
Slips, Strømper og Lommeterklwder. 

cilso nfirmationsluter fra &.a ()re. 

Altid de billigste Priser i 

Nordlandets Handelshus. 

Bo~lulOUlls spare- & laallekasses 
Afdeling i Allinge 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager indskud paa aiai. Sparekassevilkaar til en Rente 

af 4 pCt. p. n., paa Folio Ill 2 pCI. p ri. 

Vor bekendte fine Kaffe 
samt The, Chokolade og Cacao 

anbefales det ærede Publikum. 

ckil. Chokolade og eacao til 'ante cfriser. 
Kaffe, altid frisklartendt.eg nymalet. 

JUMP Rolonial- og crroduktfor retning. 

J. B. Larsen, Allinge. 

" (RIG 


