•

4.1 eisT
Ss, rf

„,„

fi

•

•

.

le*Z.

Udgivet af et Interennentskah.
Annvormbnvende: Otto Gornitz cn.
Forretningmforer Spnreknqseb. Ridder
Trykt i Allinge Ung- trykkeri.

k.' ' ' .1!
---. 11 P4fA
fils
, ;"""::

COZOCCOZODCOZOZICCCOD

O

Nr. 144
CCOGOCC0X)

Fredag
ceocooaux:cocccccoceoc0003o

„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes I el Antal af mindst 1600 Exempl.

og forsendes gennem Poshursenet i Allinge.
Sandvig, Olsker, Rutsker, Ro og Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad„
kar den største Udbredelse i Nordry Herred
bliver hest i ethvert Hjem og egner sig der,
for bedst til Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art
saasom Kob, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter. eller Aftysnin,ger, Auktioner de.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
udgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og
koster 1 Kr. halvaarhg.

Roemarkerne.
—o—
L. Rasmussen skriver i .Kbhs.
Landbrugslid.`:
Pas de fleste Roemarker er Planterne nu kommen op og stiar pænt
uden Spring i Rækkerne. Jordlopperne har nok enkelte Steder indfundet sig og gnavet en Del Huller i
Kaalroe- og Turnipsplanternes Blade,
men dog ikke toraorsaget nogen
nævneværdig Skade. Det kolde Vejrlig har holdt Roeplanterne noget tilbage i Væksten, men har saa lit
Gengæld ogsaa ødelagt en Del Skadedyr og Plantesygdomme.
Blandt Landmændene er det i
disse Dage et almindeligt Samtaleemne: „Til hvor stor Afstand er det
fordelagtigt al udtynde Roerne?"
Som Svar paa delte skal kort tetereres nogle Forsøgsresultater fra Statens For søgs vi kso udred.
Pas Forsøgsstationerne Askov,
Tystofte og Lyngby prøvede man at
saa Runkelroerne jura tre forskellige
Afstande mellem Rækkerne, henholdsvis 18, 21 og 24 Tommer. Roerne blev for hver af disse tre Saamander udtyndet med tre forskellige
Mellemrum ; 8, 12 og 16 Tommer.
Det høstede Udbytte af Tørstof
pr. Td. Land var i Gennemsnit for
tre Aar følgende ved en Afstand
paa:
18 x 8 T.; 92,5 CM.; 18 x 12 T.:
87,2 CM.; 18 x 16 T.: 82,9 Cln 21 x 8 T.: 89,8 Cln.; 24 x 12 T.:
81,2 CM.; 24 x 16 T.: 75,2 CM. 24 x 8 T.: 86,8 Ctn.; 24x 12 T.:
81,2 CM.; 24x 16 T.: 75,2 Gin. Som det fremgaar af Tallene. giver Runkelroerne størst Udbytte,
navr de udtyndes med en lille Afstand mellem Planterne i Rækken,
og de saas med den mindste Rækkeafstand. Men man maa ogsaa (tuske paa, at 'ned lille Rækkeafstand
faer man flere Rækker pr. Td. Land,
og Arbejdet med Roemarken vil som
Følge deraf [møges, saa man vil i
flere landbrug, hvor det kniber lidt
med Arbejdskraften, sten sig ved al
have en Rteldreaistand pas 21— 22
Tommer og saa udtynde Roerne i
Rækkerne til 8 Tontiner.
For Kaall oei nes Vedkonarreude er
udført lignende Forsøg, og der viser
Udbyttetallene i Centner Tørstof pr.
Td. Land sig'al være følgende ved
en Afstand mellem Planterne paa ;

18 x 10 T:. 80,4 Chr.; 18 x 15 T.:
82,1 Cln.; 18X 20 T : 77,6 CM. --22 x 10 T.: 79,6 CM.; 22 x 15 T.:
81,0 CM.; 22x 20 T.: 78,3 Clii. —
26 x 10 T.: 77,9 CM.; 26x 15 T.:
76,9 CM.; 26 x 20 T.: 74,5 CM; Som det ses, er det fordelagtigt
at give Kaalroerne noget større Voltseplads end Runkelroerne.
Størst Udbytte opnaas ved et Voirserum 10 x 15 Tommer, metro en
Rækkeopstand ca. 22 Tommer og et
Mellemrum mellem Planterne paa
12-15 Tommer vil vist være det
mest fordelagtigste, naar der skal
tages Hensyn til den større Arbejdsudgift ved den lille Rækkeafstand,
1 Praksis har det vist sig, al mange
Landmænd udtynder Roerne meget
sent, man har derfor forsøgsvis undersøgt, paa hvilket Tidspunkt af
Planternes Udvikling Udtyndingen
bør foretages, for at ROC11411- kell skal
give størst Udbytte.
I Forsøgene udtyndedes Roerne
paa følgende forskellige Tidspunkter :
1) Naa- det før ste Løvblad var synligt invIlein Frøbladene. 2) Naar
Planterne havde tre tydelige Løvblade foruden Frøbladene 3) Naar
Planterne var ca. 6 Tommer høje.
1.1dbyi ret af Centner Tørstof pr. Td,
Land efter de forskellige Udtyndingstider var følgende for:
1. Udlyndingstid for Runkelroer ;
66,3, 2 do. 66,3, 3, do. 56,8.
For Kaalroer: I. Udlyndingstid;
69,2, 2. do. 54,0, 3. do. 54,2.
For Turnips : 1. Udlyndingstid
56,3, 2. do. 54,0, 3. do. 45,9.
Tallene viser tydeligt, al en sari
tidlig lldiyntIning som mulig giver
det bedste Resultat ; dog er der ikke
stor Forskel pas tidlig og midlertilig Udtynding, hvorimod Tabel ved
nt lade Roerne vente til deri serie
Udtyndingslid, er ret føleligt. Mellem anden og tredie Udtynding var
for Runkelroer og Turnipsens Vedkommende ca. IC) Dage og for '<mimerne ca. 14 Dage. Ved at udskyde
Udtyndingen til det sene Tidspunkt,
vil man tabe lienimod en Femtedel
af Afgrøden eller ca. I Centner Tørstof pr. Td. Land for hver Dag, der
gaar, inden Roerne udtyndes efter
at de er tjenlige dertil. Hvis vi regner med, at 1 Centner Roetørstof
har samme Værdi som 1 Centner
Korn, vil der med de nuværende
Priser ske et Tab paa ca. 10, Kr.
pr. Td. Land for liver Dag Udtyndingen trækkes ud.
Udtyndingens Udførelse bør foretages med Omhu. Ved Undersøge'.
sen har det nemlig vist sig, at ogsaa pas dette Oniraade bliver veludført Arbejde betalt 'ned en Overpris.
Man har undersøgt, hvor stort
Merudbytte der kunde opnaas, [mar
det ved Udtyndingen blev udvalgt
den største og kraftigste Plante, uredens Resten fjernedes. Til Sammenligning blev Udtyndingen paa andre Stykker udført paa der? Maade,
at en middelstor Plante blev bibeholdt, idet man gik ud fra, at der,
nem- biler Udvalg Poretoges ved Udtyndingen, vil være Planter af mil-

del Beskaffenhed, der bliver staaende.
Merudbyttet man opnartede ved at
lade den største og kraftigste Plante
blive staaonde, visle sig at være
Gennemsnit for en Aarrække, ved
en Afgrøde paa ca. 95 Centner Tørstof pr. Td, Land for Runkelroer ca.
5 Centner eller omtrent 5 pCt. af
Afgrøden. Ved en Afgrøde af Kaalroer pas ca. 85 Centner Tørstof høstedes et Merudbytte af II Centner
Tørstof, omtrent 13 pCt. af Afgrøden.
For Turnipsenes Vedkommende var
de tilsvarende Tal henholdsvis 40
og 3 Centner eller omtrent 8 pCt.
Forøgelse af Afgrøden.
Omsættes Merudbyttet i Penge til
de nuværende Priser pas Foder ca. 10 Øre pr. Pd. Roetørstof —, vil
det repræsentere en Værdi af 50,
110 og 30 Kr. pr. Td. Land for henholdsvis Runkelroer, Kaalroer og
Turnips.
S0111 Mali ser, er det ikke nogen
helt ringe Sum, man kan erhverve
sig for veIndført Arbejde. Og da del
er lige saa let at lade den største
som den mindste Plante blive slaaende, vil Arbejdets Mængde være
ens. Det, som det kommer an paa
er, al Vedkommende, der udfører
Arbejdet, rigtig for Øjnene op for,
hvilken Værdi Arbejdets rette Udførelse har.

Sorgens Farver.
—0—
Ministre aldrig før har Sorgens
Farve, den sorte Dødsfurve, varel
sari stærkt Irembrederule som netop
ror, da den bæres af ,saa mange efterlevende eller de Olre, sone der?
store Krig har krævet.
Al sort for næsten alle kristne Folk
er blevet Sorgens og Lidelsens Farve
niaa tilskrives romersk Indflydelse.
Farveris symbolske Betydning ligger
meget nær. Ligesom Lyset. er el
Billede paa Glæden, er Mørket el
Billede paa Sorg og Død. Allerede
hos de gamle Ægyptere var sort
Sørgefarven, uren under nogle Perioder havde de ogsaa gult som det
faldende Løv, Briar Sommeren dør.
Araberne har først sort og derefter
blaa Sørgeklæder, idet de derved mil
tilkendegive, al den hedengangne
for evigt er taget fra dein og dem
lige saml fjern som Himlens blaarrende
I Ivælv.
Al Judenalis, ()uldlus, Propert' us
og andre Digtere og Forfattere i det
gamle Rom ved vi, at man der sørgede over de døde i sorte Klæder.
Euripides' Dramaer giver os den
samme Oplysning for Grækernes
Vedkommende.
I lyst, solrigt hvidt at se noget,
der symboliserer Døden, er imod
vore med Døden forbundne Forestillinger, og dog er den Skik at
sørge i hvidt langt ældre og mere
udbredt; end Folk i Almindelighed
tror.
Er? tysk Forsker antager, at for
de gamle germanslce Stammer. har
den hvide Farve en Gang været Sor-

Averti.mement.prinen er pr. Petitlini•
for In‘eroter 1
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gens Farve, ligesom den i Folketroen altid hentydede til Døden. Vi
smykker jo endnu den Dag i Dag
de dødes Ligkister med Blomster og
planter minimum pen deres Grave.
1 Schweiz' og Tyrols fra Verden adskilte Dale, hvor gammel Brug endnu
holdes I Hævd, bruges den hvide
Sørgedragt den Dag i Dag, og pas
Rilgen hører det hvide Hovedklæde
ubetinget til Sørgedragten.
1 Japan, Kina og Annanm bærer
num endnu hvide Sørgeklæder, i Japan tillige bias. Ogsan Perserne I
Bornbay gaar med hvide Klæder i
Ligtoget, og Avstralierne saavel som
Arnalraweme i Nordamerika maler
Kroppen hvid, nuar nogen af Stam.
men dør. Pari flere Steder i det gamle
Hellas sørgede man ligeledes i hvidt,
og lige saa i Rom under Kejsertiden. Tyrkiske og ægyptiske Kvinder følger en Slæglirings eller bekendts Kiste med blaa Boand om
Hovedet, og de lejede arabiske Grædekoner sønderslider under deres
Graad blaa Bomuldsklude, som de
lader flagre bort for Vinden. i det
lyske Højlands katolske Lande er
den foreskrevne kvindelige Sørgedragt blaa, og Kvinderne kommer
derfor gerne til Begravelse i hvert
Fald med blaa Forklæder.
Hos nogle etiopiske Stammer er
graat Sørgefarven, og delte er narligt at henføre til del bibelske Udtryk om at strø Aske paa sit Hovede
(2. Macc. 3.47) eller til Esters Bog
(4.3), hvori det hedder: De græd,
sørgede og klædte sig i Sæk og Aske.
Grant er i de fleste evropæiske Lande
Halvsorgens Farve, ved ett Landsfaders Død bliver den gerne ligefrem
panbudl son? saadan. Kirkefædre
som Chlysostorrats (334-407) og
Cyprianus (200-258) udtaler sig
Imod de mørke Sørgefarver, idet den
synes at stride Imod Haabet om den
evige Saligheds Glæder.

Plantemælk.
—o
Et nyt Produkt, der kan afløse
Komælk, som Margarine
har afløst Smør.
Ligesom man i Plantemargarinen
har fundet et Produkt, der i Næringsværdi og med Hensyn til forskellige
andre gode Egenskaber stiar pen
Højde med Smørret, har man nu ogsaa begyndt at fremstille Mælk af
Plaidestof fer. En tysk Læge, C. von
Norder?, har tilgivet et Værk herom,
og delte er blevet anmeldt i „Ugeskrift for Læger".
Vegetabilsk Mælk eller rettere mælkelignende Drikke udvunden af
Fruglkærirer, er ikke noget nyt, skriver Bladet. Mandelmælk har været
brugt tidligere som forfriskende Drik.
I deri nyere Tid har A. Fischer viet
Plantennelken en grundigere Undersøgelse. Det er egentlig lcuri Pam'rød saml Mandel, der dels af tekniske Grunde, dels lian Grund af
Smagen er egnet til Anvendelse. En
Analyse af en heraf tilberedt Plantemælk visto, at Indholdet al Ægge-

tro vide omtrent svarede til Komælkeris
medens Indholdet a! Sukker er væsentlig ringere, af Fedt og Kalorier
derimod betydelig højere. Kogsalt
findes kun som Spor, og PurInstoffer mangler ganske. Udseendet svarer til Komælk, Smagen er mælkelignende med svag Aroma.
Bladet anfører derefter et? lang
Række Sygdomme, i hvilke det har
vist sig heldigt at anvende Plantemælk og mener, at der bør skænkes Plantemælken al Opmærksomhed. Del var hans Hensigt mit fuldstændiggøre Erfaringerne, men det
har desværre ikke været muligt paa
Gould af Vanskelighederne ved at
skaffe Materialet dertil til Veje.
Manclebriælk fremstilles af 250 g.
søde Mandler og 1 I kogt, ;tilredet
Vand. Mandlerne skoldes, smuttes.
tørres og knuses (med en enkelt
bitter Mandel) i en Mandelmølle,
udrives fint i Morter med 3 —4 Skefulde, Valid, hvorefter Resten at delte
tilsættes. Efter to Timers Henstand
paa køligt Sted sies Massen gennem
et fint Klæde og er nu færdig til
Brug. Opbevares paa Is i rene, helst
udkogte Flasker. Ved Henstand danner sig „Fløde", og den maa rystes
før Brugen. Er ikke anvendelig,
hvis den bliver sur. Paranødruælk
tilberedes paa tilsvarende Maade.

En rask Dame.
At der ogsaa i Thisted findes Damer, der ikke er bange for en lille
Ausbengelse, naar der derved kan
vises Herrerne en Opmærksomhed,
fik i Følge .Thisted Annstid.• Officererne pas Krydseren .Hejnidat"
forleden Bevis for.
Just som Dæksofficererne stod og
Stirrede ind mod Land, opdagede de
et Menneske komme svømmende
mod Skibet, medførende en stor Genstand. Kikkerterne kom hurtig frem,
og man saa nu en ung Dame svømme med en =gag stor Kurv Blomster i Retning efter .Hejnidal".
Da den unge Damme naaede ud tit
Falderebstrappen, stod Officererne
parate med en Kappe til at slaa om
Ilende og indbød Frøkenen til at
komme om Bord og udhvile sig lidt,
før Tilbageturen paabegyudtes. Det
vilde h u n dog ikke, og holdende
sig ved Trappen afleverede hun
Blomsterne og passiarede lidt med
Officererne, der alle som en lakkede
og 1«mrplimeriter ede herude for deri
lille fine Opmærksomhed og for den
præsterede smukke Svømning irrer}
den ret omfangsrige Blomsterkurv.
Frøkenen begyndte saa Tilbageluren, men da Chefen, Kommandør
Krogh, var bange for, at hun ikke
skulde kunne holde ud paa den
ikke helt ringe Afstand, og Vandet
tilmed kun var 12 Grader, beordrede
lian en af Skibets Bande til at indhente hende, og holdende sig ved
Baadens Ræling, blev hun nu ført
over i Nærheden af Badehuset, hvor
hun klarede sig ind ved egen Hjælp.
Chefen for Krydseren var saa be-

ge$tret for den unge Dames Optræden, al ban pas staaende Fod foranstaltede en lille lin Middag for
Officererne, hvortil Damen pr. Ilbud
', blev inviter et. Invitationen blev selv, følgelig modtager, og saavel Damen
aren Office er ire tilbragte nogle fornøjelige Eftermiddagstimer sammen.
Bordet var smykket med de Blomster, Damen paa den ikke helt
Maade havde bragt om
Bord.

Køkkenhavens Drift.
—o—
Billige Fødemidler.
Nu, da de fleste Fødemidler er
dyre og rimeligvis vil vedblive at
være det foreløbig, falder det ganske naturligt for enhver Husmoder
at spejde efter, hvorfra Fødemidler
billigst kan skaffes til Veje.
Under disse Forhold bør man have
Opmærksomheden henvendt paa
Køkkenhaven, hvor billige Fødemidler let kan skaffes til Veje i store
Mængder. En stærkt øget Interesse
for Planteføde er ogsaa ganske tydelig at spore for Tiden. Selve disse
Fødemidlers Betydning skal jeg ikke
Irer komme ind paa ; de fleste vil ved
Foredrag, som er afholdt rundt omkring i Landet, have haft Lejlighed
til at faa gode Oplysninger i saa
Henseende. Det er angaaende Havens praktiske Drift, jeg kunde ønske
at give et Par Read.
Jeg gad vide, hvor ofte jeg har
hørt Landmanden begynde at vise
sin Køkkenhave frem omtrent med
følgende Udtalelse: „Ja, den faar vi
jo ikke passet, som deri skulde, for
vi har jo først og fremmest Marken
at passe". Hvor sand deri første Bemærkning er, kender vi alle ; den
sidste undskyldende Bemærkning vil
vi analysere lidt nøjere. Der er sikkert ingen der vil paastaa, at noget
Areal, drevet som almindeligt Landbrug, svarer sig forholdsvis nær saa
godt som Arealet i en veldreven Køkkenhave, og dog forstnar jeg saa udmærket golfl, at Landmanden søger
at finde en Undskyldning at berolige sin Samvittighed med, for Sagen
er I Virkeligheden den, at han leler
pas Forhaand en Skræk for al komme
ind og grave eller rense Køkkenhaven. Den er nemlig, sandart som vi
oftest ser den anlagt, ganske upraktisk, saa at Jordbehandling og Rensning kræver all for meget Arbejde
og vanskeligt kan gøres godt, fordi
man altid er henvist til Flaandkraft,
og saa er der desuden ofte Træer
og Buske omkring Køkkenhaven eller endog inde i den, som skygger
og tager Næring og Fugtighed, san
Urterne kun
vokser meget kummerligt,
ikke at tale om, at man undertiden
helt opgiver at dyrke f. Eks. Jordbær,
fordi 111B11 ikke kan holde dem rene,
eller Kagl, fordi Arealet er for indelukket.
Alt dette ligger i Reglen paa Bunden at Mandens Bevidsthed, naar
han undskylder sig rued, al „han
har jo først og fremmest Marken at
passe •. Han anser Havearbejdet for
tidsspildende og ørkesløst, og derfor
skyder han det helst ud til eu ledigere Tid, som inaaske kommer for
sent. Hvis derimod Køkkenhaven
blev indrettet, saa Hestekraft kunde
anvendes i stor Udstrækning, blev
Arbejdet meget lettere at overkomme
og lettere gjort I rette Tid. Der er
derfor fordelagtigt af mange Gruede
at vælge et Jordstykke dertil, som
ligger mere frit.
Et langagtigt, firkanterJorristykke
uden for den egentlige Have kan
indrettes hertil, saaledes al Rækkerne
gear pas den lange Led ; for hver
Ende lægges en Gang saa bred, at
der kan vendes med Redskaberne,
paa langs lægges [iranske en enkelt

smal Gang. Jorden behandles saavel Efteraar som Foraar med Plov
og Harve, og Planterne sættes eller
saas næsten alle med sari stor Afstand, al der kan renses med Hest
uuellem deny, Kaal og Tomater med
60 cm. Afstand mellem Rækkerne,
Selleri lidt mindre. Gulerødder, Pastinakker, Rodpersille, Rødbeder,
Porre, lave Ærter o. 1. med saa stor
Afstand, at titan lige kan køre med
Hest mellem dem, ca, 40 cm. Da den
Afstand inairske er lidt større end den
aha anvendte, kan Planterne slag
lidt tættere i Rækken. Til Radiser,
Salat, Spinat, Karse, Kørvel, Kruspersille o. I. kan et enkelt Bed langs
Rækkerne i Reglen staa til. Samledes anlagt vil det kun være el Øjebliks Sag at foretage den væsentligste Rensning i Køkkenhaven med
Hestekraft, og del er desuden en
bedre Rensning end med Haandkra
sart Urterne under disse Forhold vil
trives bedre end ellers. Ogsaa Hindbærstykkel trænger gerne Itaardt til
hyppig Radrensning.
Jordbærrene.
Til slut har jeg Lyst til at omtale
Jordbær- kulturen lidt nøjere, da det
vist er den eneste Køkkenhavekultur,
som i Almindelighed volder Folk
noget videre Bryderi. Planterne sættes, saa snart de har gode Rødder,
i Reglen i Avgust, September Maaned. Afstanden mellem Planterne i
Rækken kan passende være 20-25
cm. og imellem Rækkerne 75 cns
eller endnu bedre vekselvis 80 og
50 cm ; i saa Tilfælde færdes man
kun i de brede Gange. Den første
Vinter har Planterne godt at el
Dække af halmet Gødning; Dækning
af ældre Planter er unødvendig, Renholdelsen foretages bedst ved hyppig Radrensning, som begynder hvert
Foraar, saa snart Jorden er bekvem,
og fortsattes, indtil de tunge Frugtklaser falder ud mellem Rækkerne,
den afbrydes da, indtil de sidste Bær
er plukket, hvorefter Jorden gennemarbejdes godt dybt mellem Rækkerne
igen.
Hvis man vil have Planter til Nyplantning, maa Jorden derefter ligge
roligt i Reglen 4 -6 Uger, for at
Planterne kan rodfæstes godt I den
løse Jord. Er der ikke Brug for
Planter, afskæres Rankerne før Radrensningen ved al fare Spidsen af
en Le hen under Rankerne langs
Moderplanten. Radrensningen [udsættes derefter sari længe, del er nødvendigt om Elleraarel.
Lugning i Rækkerne mart naturligvis foretages, saa ofte det er nødvendigt om Sommeren, men Lugningen lettes uhyre meget ved god
Radrensning. Det sidste Ukrudt
ødelægges lettest ved Gravning imellem Rækkerne om Elleraarel. Behandlingen af Jordbærstykket efter
Plukningen har saa stor Betydning,
for at Planterne kan komme til Kræfter igen og forberede næste Aars
Høst. Men hvor ofte har vi ikke i
Eftersommeren ude i Haverne set de
bekendte Firkanter med Jorden faststampet som et Logulv og med en
kraftig Vegetation af Ukrudt, hvorunder Jordbærrene staar og „samler
Kræfter' I Af
Gødningsemner
kan enten anvendes Staldgødning
eller Kunstgødning. Staldgødningen
kan udbringes etter Plukningen samt
Efternar eller Foraar og maa nedgraves, hvis den er saa !tabuet, al
den kan genere Radrensningen. Dækningen mellem Rækkerne med Hahn
o. I. under Bærrenes Modning er
naturligvis heldig. Ajle og Superfosfat eller Chilisalpeter, Superfofill
og Kaligødning kan gere samme
Gavn solb Staldgødning og anvendes paa samme Maade som til Landbr ugsplanter, der kan passende gives samme Mængder som til Roer
eller helst lidt mere. El velbehandlet Jordbærstykke kan i Reglen give
godt Udbytte i 4 Aar, enkelte Sorter
dog knap sari længe.

Af del Utal af Sorter, der eksisterer, vil jeg særlig fremhæve lo,
deri udmærkede ug tidligst modne
Sort Evert og en nyere Sort Wer h ni, som modnes lidt senere
ser,
og har næsten alle gode Egenskaber:
frugtbar, velsmagende, god til Syltning og let al plukke. Som Kuriosum er Bed f ord Champion
(Krempejordbærrel) nok værd rit have,
del vækker altid berettiget Opsigt og
har her vist sig meget frugtbart, men
Smagen er ikke særlig fin. Kø ni gi n
Lou i s e (Jordbærdronningen) er meget efterspurgt III Flødebær paa Grund
af dets Velsmag og smukke Udseende, luen lier her undertiden vist
sig mindre frugtbart.
Øvli Christensen,
Aarslev Havebrugsskole.

bleven suget med op. Koen syntes
at slippe rigtig godt fra Historien.
Deri blev noget hævet i Halsen, formentlig fordi Hugormen har bidt,
cher at den er kommet op i Munden, og derefter noget syg. Men
nogen Tid efter kom Hugormen tid
sammen med Koens Afføring, og det
ser 1111 ild til, at Koen har det rigtig godt.

' Hvad Drenge kun tinde paa.
Nogle Drenge i 9-10 Arns Alderen morede sig forleden i Sjørring
med at kaste Sten efter nogle Lam
paa Masken. Hver Gang en af de
rare Gutter havde ramt de ulykkelige smaa Dyr særlig godt, jublede
Drengene i Kor, og endelig lykkedes del en af dem med et velrettet
Stenkast at knuse Hovedet paa et af
Lammene saa det sank dødt om.
Heldigvis blev denne modbydelige
Tidkort opdaget, forinden flere af
Lammene havde maattet lade deres
Liv, og Dyrenes Ejer meldte, som
rimeligt var, Ugerningen til Politiet.
Fra dette vil Sagen nu i Følge „Viborg Stst." blive oversendt til Værgeraadet.

Fra Uge til Uge
—o—

Forbindelsen over Rønne.
Der indløber næsten daglig Klager over den mindre hensynsfulde
Ordninginellein Jernbane- og Dampskibsforbindelsen i Rømte, idet Toget, naar' Skibet er forsinket, kun
afventer Postens Ankomst og lader
Passagererne til de andre bornholmske Byer blive i Rønne til næste
Dag, hvilket for deran betyder yderligere Forsinkelse og ekstra Udgifter. Endvidere burde der paa Vognene ophænges lydelige Skille, der
giver Oplysning om, med hvilke
Byer Toget har Forbindelse. Forleden skulde et Selskab til Gudhjem.
De ventede taalmodigt til Nexø-Toget var kørt, og først da SandvigToget var klar til Afgang lod de en
Ytring falde om, hvoinaar Toget til
Gudhjem kørte !rem, og kunde ikke
begribe, at de skulde have været
med Nexø-Toget, da denne By jo
laa i en anden Rehling end Gudhjem, og de anede ikke, at de skulde
skifte i Aakirkeby.
To Danner, der slcutde til Allinge,
var til deres Held Vidne til meldte
Optrin og forhørte sig skyndsomt
om, hvilket Tag de da skulde med.
De artede ikke, at del var Toget til
SandvIgl

Storm P og Ayoe W.
der pari deres Turne „øen
har sal Bornholmernes Lattermuskler
i de loalligsle Svingninger, giver
paa Lørdag en AlskedsforestIlling
ruin I lille' ,Sandknas" Med nyt Program. Benyt derfor Leillgl milen 111
endnu engang al se Storm I' og
Ayoe W.

Da Spanden faldt i Kengeaaen,
„I lejnidal" skriver: Tjenestekarl
Thomas Nielsen, Aristrupgaard ved
Haderslev, stod forleden for Landsretten I Flensborg tiltalt for at have
hjulpet en Medtjener, der var udtaget til Soldat, ud af Landet.
Da de en Dag var. i Færd med at
hente Vand fra Kengeaaen, lod den
anklagede en Spand falde i Vandet.
Resolut sprang Kammeraten ud i
Aaen, tilsyneladende for at redde
Spanden i Land. Under Redningsarbejdet korn han imidlertid over til
den anden Bred, hvor han san gik
i Land og forsvandt nord pas.
Deri anklagede indrømmede nok
at have ladet Spanden falde i Aaen,
merl han paastod ikke al have kendt
noget til Kammeratens Hensigter.
Retten var dog af den Mening, at
del drejede sig om en nøje overlagt
Plan og idømte den anklagede 9
Maaneders Fængsel, hvoraf de 2
Maaneder fraregnedes for den Ildle
Varetægtsarrest.

En Ko slugt en Hugorm.
For nogle Dage siden skele i Fl.
„Aalb. Amtsl." det mærIcelige, al en
Ko, der var ved at drikke af Vandet
i Vildmosen, samtidig single en Hugorm, der formentlig har ligget i
Overfladen af Vandel og sauledes er

Hun maatte af med Livet!
„Fredericia Dagblad" fortæller :
En Danne agern Soldat kom forleden
med Toget fra Kolding. I denne By
havde Damen lagol et Liv, som hun
havde paa. Politiet i Kolding var
imidlertid bleven sat i Bevægelse af
den Person, af hvem Livet var Infant,
da vedkommende frygtede ikke at
faa sin Ejendom tilbage.
Der blev derefter truffet den mindelige Ordning ved Politiets Mellemkomst i Fredericia, at Damen fik Lov
til at rejse videre med Soldaten, luen
inaatte til Gengæld af merl Livet fra
Kolding.
Der skele dog ingen Kirellicelse
af Blufærdigheden. Dalren havde
nemlig endnu et Liv i Kufferten.

•

Verdens mindste Bog.
Overbibliotekar Grundtvig, Aarhus
har i Udlandet købt til Stalshibliateltet el Eksemplar af Verdens mindste Bog, der har Titlen : ,Gatslev
K. Minimum Christiana Di Lorene
1615" og er trykt i Pada:n 1686 —
97. Bogen er paa 208 Sider, hver
pari 1) linjer og cin 100 Bogstaver,
og deri er i Følge „Aarhus Aultst."
ikke større end I lal vdeleii al el Stykke
hugget Slikker. Den var udstillet
paa Udstillingen i Leipzig ag er ret
kostbar.

For store Støvler.
„Viborg Stiltsld." fortæller: Det
var forleden ved Eksercerpladsen ;
der havde været Sløvleuddeling, og
en Silo ingsmand havde da lenet et
Par, som var lovlig store. Følgelig
stillede han hos Oversergenten og
meldte det.
— San-aa, sagde Oversergenten,
det er ,vist ikke saa slemt.
— Jo, Hr. Oversergent, naar man
har to Par Strømper og Gyinnastilcsko paa inden i Støvlerne og de alligevel bliver slaaende stille, naar
jeg gør omkring — saa maa de være
for store.
En Fiskefangst til 9000 Kr.
Kulterflaaden fra Lemvig, der tæller 60 Baade, kar i Følge „Lemvig
Flkbl." i de sidste Dage indbragt
noget over 250,000 kg. Kuller til
Lemvig Havn.
Forleden Dag Ironi Kulleren „Haabet" af Lemvig hid med en Fangst
paa 15,000 kg Kuller ; del er den
største Fangst, nogen Kulter endnu
har indbragt i Havnen.
Gennemsnitsprisen paa Kuller var
i de Dage omkring 60 øre pr. kg.

Japanske Hunde.
De fleste Hunde i Japan er af indfødt Stamme og er I det bele taget
meget forskellige fra Vestens Hunde.
Ligesom den japanske Hest er de
mindre, niere hanrede og snu, lige-

som de er af en

særligt egemshYg-

ulitg
e: almindeligt, indfødte japanf)11
ske Hund har et vildt, ulve,e,Jsigt
Udseende merl fladt Hoved, lnits.
Sunde og Icor le opstaaethie øren og
busket, irevenglig 11.11e. De er dristige og stædige, og synes ikke rit
mærke, naar de bliver slimet. En
Gang gav Ibilezvshi en levende
Hund til sin Yndlingstiger som et
Traktement ; men Dyret, der benyttede Lejligheden før Tigeren, greb Tigeren i Struben og kvalte den,
før den kunde forsvare sig, skønt
Hunden ogsaa døde af sine Saar.
Den japanske Hund er saaledes
berygtet for dens eksempelløse Vildskab og haardnakIcede Bidøn-sig-fast,
der miuder om Bandagen.

Allinge Kirkenyt. i Juni.
Begravede: 2.: Fotograf Bendt
Kjøllers Enke Christiane, f. Lund,
72 Aar gl., Allinge; 9.: Stenhugger
Karl Adolf Peter Kjøllers Hustru
Petrea Marthea, f. Jensen, 55 Aar
gl., Allinge : 13.: Particulier, forhiv.
Avlsbr. Frederik Jørgensens Enke
Christine 1 iarisine Nicoline f. finsin
af Sandvig, 80 Aar gl.: 10.: Arbur.
Jørgen Thorvald Grønberes Hustru
Moristne Jacobine, f. Holm, 61 Aar.
Æg le v ied e: 3.: Enkemand, Isle
Lærer ved St. Ols Kirkeskole, Kirkesanger Jørgen Nrelsermlørgensen og
Pige af Allinge Theodora Marie Jacobsen (i SI. Ols Kirke).
DØ b le: 4.: Art«. Emil Olssons
Søn Edvard Andreas, Sandvig; 11.:
Slentr. Johan Patrik Alexanderscnt
Westerholnis Søn Hans Peter Rudolf
BI misell af Allinge: 18.: Dr. julis
Vilhelm [kim ick Peters Søn Heinz
Peters af Allinge: Steril]. Karl Frederik Nielsens Søn Karl Edniu,nd af
Allinge. Fremstillet: Slentr—foliar] Patrik AlexandersonWesterholms
Søn Robert Johan Alexander Brun-,
sell W af Allinge (hjemmedøbt '-'5/3
14). 18.: Mandler Christian Holms
Datter Else af Allinge ; Fisker Frits
Johannes Hammers Datter Bodil af
Sandvig.

Olsker Kirkenyt i Juni.

Dø ble; 4.: Parcellist Emil Kor-J,
fichus Hansens Søn Ernst Sigfred
af Olsker ; 12.; Gdr. Ludvig Johannes Sommers Søn Arne Ludvig Johannes af Olsker; Avlsbr Konrad
Gelius Nrissons Søn Konrad Andre
af Olsker ; 25: Smed Hans Jørgen
Jespersens Datter Marie Antonie af
Olsker.
Begravede: 14.: Ugift Karoline
Elisabeth Jensen af Broddegaard, 20
Aar gl. (t 7,/,; 16 i Knudsker); 17.:
Parcellist Emil Kornelius Hansens
Søn Ernst Sigfred Hansen af Olsker,
3 Uger 'gl., 25.: Murer Niels Peter
Holm af Tein, 73 Aar gl.

Gudstjenester og Øseler.
—o—
Søndag d. 9. Juli.
Ols Kirke Kl. 71/4
Allinge K. Kl. 10
Skrin. 91/4Kl. 3 Etterns. taler Købmand Tscherning-Møller fra Neksø i Sandvig
Missionshus.
Mandag Kl. 8. Møde for IC. F. U.
M. i Allinge Menighedshjem og
for K. F. U. K. i Præstegaarden.
Torsdag d. 13. Juli Kl. 8 Friluftsmøde paa Havnepladsen i Tejn.
Præsten taler (1 Tilfælde af ugunstigt Vejr i Missionshuset).
Bemær k: Bien Kors Lokalforeningernes Udflugt fra hele Øen til
Gudhjem, hvor Pastor Høyrup og
Missionær Ærø taler i Skoven paa
Søndag Efterm. Kl. 3.

illisits~~~1~

Bedste
brchltire Ompkill
Vi har et lille Parti af disse gode
1<ul, som vi anbefaler Landmændene
at købe og hente, for al have til
Tærsketiden kommer. Pris 7 Kr.
pr. Hektoliter.

Nordlandets Onielshils
Veriamilaiii~1~4~

2 Buffeter, I Anretterbord,
I gammelt Harmonium og en Tøjrulle ti til Sab,s.
Olsker Kirkeskole.
elefon Allinge Ol

Høstriver
Strygespaan, Lebornme og bedste franske Høstleer

:Ungkvæg er til Salgs
paa Søndre Bedegadegaard,
Klemensker.

om og se

liporinkfforretnin,55.

Til langt under almindelig Pris
udsælges

50 Par brune Damestovter
35 =
Damesko
- Herresko
20 =
20 - Stof Dame-Snoresko.

Storm P.
og Ayoe W.

C. Larsens Skotøjsforretning

paa

Telefon 104. ALLINGE. Telefon 104.

Hotel „Sandkaas"
Lørdag den 8. Juli Kl. 81/2.

Nyt Program. Billet I Kr,

En god brugt Klapvogn
med næsten nye Giumniringe er til
Salgs for 10 Kr. kontant.
Bladets kontor anviser.

FrisIdgf og huld Grofiling fil Grime.
Vi har rigeligt Lager af alle Sorter
ren Majsskraa, ren Bygskraa, — Blandet Skraa, som bestaar af lige Dele Majs og bornholmsk
Hyg. Dansk Hvedestrømel Nr. 1, Danske,Hvedeklid og el lille Pauli
dansk Svinemel. Palmekagemel til Blanding er et stimil Foderstof.
Priserne ete billigst ved kontant Betaling.

Ny stor Sending al

Nordlandets Handelshus.

Læder-Tagpap
prima Kvalitet i 18 og 24' Bredde
er hjemkommet og sælges til allerlaveste Pris pr. kontant.

Nordladols Handelshus.
Billigt

Bøgebrænde
Grov afrevet Lyng og
Iran Das a 5 Kr. Læsset.

Ene

Vaskestofferi moderne blomstrede og smaaptikkede Mønstre, opgiven til Levering i
April, men først hjemkommen nu, bortsælges for 80 Ore ru.

Massere

Cementror

over Rug paa Rod
Torsdag den 13, ds., Efierm. K1 3
lader Vang Stenhuggerier ved
offentlig Auktion bortsælge en 10
Tdl. Rug part Rod.
Mødested ved Pensionat Skuebo
i Olsker.

By- og Herredsfogedkontoret i Haste
(kil .5, Juli 191(;.
Borgen.

OLSKER.
Kommuneregnskabet for Atriet
1915- 16 vil være fremlagt til almindeligt Eftersyn i Olsker Forsamlingsha 1.-14. Juli ti. A.
Sogneraidet.

Imiterede Musseliner
fra 50 øre ni.

Chr. Olsen, tilessens Ene-Udsalg, cHllinie.
Telefon 100.

Cement, Tagpap,
Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre,

I. B.•Larsen

Den rigtige Slags, som holder er

Rixford Høforke,
hjemmelavede River,
do.
Roforke,
franske slebestaals Rostleer,
billigst

Norrlhorlels

010 39i0 1000
925 380 1018
' 945 øl 1065
lOCKI 425 1053
1012 442 1102
1025 451 1113
1022 530 11"

Nand Ig—Ron n e.

Fra Sandvig
Allinge
Tein
RØ
Klemensker
Nyker
Til Rønne

Hos

700 1200 740
708 12°8 748
718 1219 800
731. 1238 811

With. Hansen,

7" 12'0
go.; 110 glo
833 13o 910

Sandvig

Søn- og Helligdage.
Ro n n o—Nea Ih Ig.

Fra Rønne
Nyker
Klemensker
Rø
Tein
Allinge
Sandvig

900 1260 gao
gis lod 936
934
154 966
960
110 1018
1004 154 1025
10,4 20, 1030
1020 2/0 1045

Sat ts el vIg—Itonne.

Fra Sandvig
Allinge
Tein
Rø
Klemensker
Nyker
Til Rønne

845 1255 7,5
855 1245 7"
9" 1255 805
9" 1" 8ie
936
126 838
918 138 850
1P01 155 910

4,.......%

Ligkister

Prima Blogoder Nr. I

Nordlandets Handelshus.

Prima Blodmelassefoder,
ny Sending af ny Fabrikation.
Pris 9 Kr. 25 øre pr. 50 kg.

Nordlandets
By- og Herredsfuldmægtig

Jolimos Kofod? Hasle,
Inelfes pari Rand huset i Allinge
liver Mandag eller Kl. 10 Forur. og
I Klemensker 1( o hver Fredag
ha 2--5

Elever.
Nye

Iste Klange.

Landbrugsmaskiner og Redskaber
af enhver Art sælges pan gode Albetalingsvilkaar.
Følgende brugte Maskiner sælges billigt :
Sølvkoren de Lokomobil og .1It4 • Torradarvarrk

,
1'1,11014,mm, Lokomobil og :111" 'FmrNk værk .
Dum ado k 01111obil 5 lak og -IC— 'rrrrak 4.1 mrk.
tuml Kedel 6.8 Itk. 1 Rejemaski ne.
1/ttou aaaaa esk
I Land motor 8 Itk.
Silla1111111‘kilIC. l Sk rm! I eplov,
tik ined Skrueir j.
Ho radio ot or 6 hk og 1 linadmotor

Johan C. Koefoed, Allinge.
Aktieselskabet

Coldings kontrollerede foderblandinger
Das Ilos

og Ligtøj haves paa Lager.

Johannes Pedersen
Vestergade.

fra Vejle Blo..1foderfabrik.
Pris 1I Kr. pr. 50 kg.

Allinge Kolonial- Produktforretning.

disse Dage er hjemkommet et Pari' (i u ril nt ifrakker, som vi tilbyder til 14 Kr.
Endnu have.; el lille Parti I lerre- Ciiiininifrakker
til gammel l'ris

Prima Torv hl Up.
Abildgaard, Olsker.

Prima Klidmelassefoder

Dame-Gummifrakker.

finder De et stort Udvalg i Bomuldstøjer, hvide og kulørte Vaskestoffer i Crepon, Moll, Viole og Flonel. Færdige Bluser, Forklæder
og Linned. Alf til billige Priser.
Uldne strikkede Klude købes til
1 Kr. kg.

Bestillinger modtages gerne.

aldeles frisk, sund og god Vare.
Pris 10 Kr. pr. 50 kg.
Priserne er pr. Icontant.

Nogle tinge Piger antages som
Islever til 15. A vgust paa Magasin du Nords Systue, Allinge.
Man bedes henvende sig til Fru
Tnorbek.

Berlinerkoks
af prima Kvalitet er oplosset. Pris
Kr.3,50 pr. Ileklohler. Vær saa god
at gøre Bestillinger heraf snarest
snarest muligt.

Nordlandets Nandelshlls
olver De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lærling, en Fodermester eller anden Medhjælp, bør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad,
der hver Fredag bringes direkte ind
I 1700 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

Røget Laks
1111111111111111~1■ i Skiver
i 2/5 og V, kg. Dasser,
Krystal
Pulveriseret Soda

haves paa Lager.

I. J3. Larsen

Blegsoda, Ludpulver af alle Mærker. Vi har endnu rigeligt Lager
af disse Varer og sælger gerne i
passende Kvanta — men kun til
Forbrugerne

Nordlziels Nalldelslllls
111~~1111111111~~1

Linoleums-Tjære
er den bedste Sort lul at dække Tagpap med ; denne sælges i hele, halve
og kvart Tønder samt i Spande a
15 kg billigst i

Nordlandets lloodelsluis

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

De ore ludo g Kolysloall
Reicher Roehakker med Knive.
do. k uden do.

Fra Rømte
Nyker
Klemensker
Rø
Tein
Allinge
Til Sandvig

Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser.

Spegesild.
Nysaltet bornholmsk Spegesild haves pan Lager i Fjerdinger
og Ottinger og sælges til billigste
Dagspris pr. kontant.
Bestillinger paa saltet Sild modtages gerne.

Søgnedage.
Ilioatue—NInn cl vig

Ensfarvet Crepon

og vi sælger meget billigt.

Nordlandets Handelshus
Auktion

Toget afgaar

i mange Farver 64 Ore nr. Billigst og praktisk til Vaskekjoler

V. Sørensen, Borre.
Vi har rigeligt Lager af prima
doiverinreerkrybber

Nordbornholms Ugeblad.

:tribut:des fin

c/711inge JColoiri(11 (r2

kan pari Grund Af
Karle I3ortrejse straks faa
lads paa Sondre Bedegadegd,
Klemensker.

Tegn Abonnement paa

Allinge

Bogtrykkeri mildn. Telefon 74.

Regllsblishogor og Koolraliliger leveres eller cher! Hem
Husk vort vetassorteredv

Trælast-Lager!
Kirlfitly ;Mimi, og vi er lit lyeneste,

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Til Tagstrygning
anbefales en ekstrafin Calciumstjære eller Linoliumstjære
fra

Allinge Kolonial= & Produktforretning.

For Tiden har vi rigeligt Lager af
Danske grove Hvedeklid. Dansk Hvedestrømel Nr. I
Flere Slags Skraaning af Majs og Byg. Smaa. Mais. Stor
tørret Majs. Alle Sorter er absolut prima Kvalitet.

Nordlandets Handelshus.

MESSENS ENE-UDSALG
har stort IT valg i

flx-Forlel
erolirdu,
—0 En Krigskorrespondents Beretning.

hellinnede Duge,

Glutenfoder
er paa Lager og anbefales til billigste Dagspris fra

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

S!orrulse passende til -I— 8-12-16— 20soner.
Per.

Vi uddrager følgende af en Beretning i Londoner bladet „Daily EksHellinned dobbelbredt Hørlærred til Lagener.
presl" om det heltemodige Forsvar
Hellinned enkelt og dobbelbr, Creaslærred
af Vaux-Forler foran Verden:
til Broderi.
Man har regnet ud — hedder det
Hellinned stribet og mønstret Haandklædedrejl
— at siden Matts har Tyskerne ikke
Alt i ekstra prima Kvalitet.
nogen Dag affyret mindre end 5000
svære Granater mod Fortet og dels
Omgivelser, og ide sidste Dage før
Rømningen forøgedes Tallet til del
rent utrolige. Fortet var da skudt
Leverandør
til
Varelolleriet.
Telefon 100.
næsten fuldstændig I Ruiner. Den
almindelige Indgangsport var blokeret, og i længere Tid havde der kun
været Passage gennem en skjult Dur
pas NordvesIsiden. Gennem den
holdtes Forbindelsen med Omverdenen vedlige trods alle Vanskeligheder. Og i dette Helvede under
de stadig gentagne Iryglelige Eksi fineste og bedste Kvaliteter og til billigste Priser
plosioner af mægtige Projektiler,
anbefales fra
som kunde berøve en Mand baade
Sans og Samling, holdt Besætningen ud Uge efter Uge.
Omkring Fortet var del ti nuligt
al foretage noget som helst. Skyttegrave jevnedes med Jorden, endnu
inden man havde gravet den færdig, og tilsidst var det ogsaa 1111111ligt al benytte Løndøren mod nordVi har for Tiden et meget stort Lager af alle Slags Klæ- vest, saa Fortet berøvedes enhver
varer til rimelige Priser.
Forbindelse med de franske Linier•
Sari forsøgte man al klare sig ved
Klædninger leveres med faa Dages Varsel.
Hjælp af Signaler, ruten Systemetarbejdede ikke tilfredsstillende. Der
meldte sig en frivillig, som vilde
gaa med Bud gennem Dødszonen,
og det lykkedes ham at komme levende gennem Fjendens Ild.
Der var ogsaa en ring Officer,
hvem det lykkedes at slippe igennem 'ned en Melding, hvorefter lian
til billigste Dagspris fra
vendte tilbage til Fodet og Kammeraterne, som han ikke vilde forlade.
En Sygebærer arbejdede utrættelig
med at forbinde de saarede, eller
Vi har
al ban havde transporteret dem til
de mindst udsatte Steder bag Ruinerne, Naar han ikke var optaget
al de saarede, gik han ud for at
staaende fra lfjor. Denne sælges for 210 Kr. pr. kontant.
hente Vand.
Deerings komplette Slaa mask inknive, Knivbiade og
I del hele var Vandspørgsmardet
det vanskeligste af alle. Tørsten var
andre Reservedele er paa Lager.
en af de værste Prøvelser, Soldaterne
havde at gerritenigaa, og Breve, som
er fundne hos tyske Fanger, viser,
at det stod ikke bedre til hos den'.
Troppeafdelinger blev olie maledes
isoleret at Spærreilden, al de ikke
kunde røre sig al Sledel ler det var
blevel mørkt. Men I Juni er Nærlerne kurre, og der sendes stadig
Lysraketter til Vejrg, Men enkeltvis
lykkedes del en og anden at liste
sig freon efter Vand. Desværre forslog del, de fik fat i, anfør lidt. —
[i=a=.0.=a= (=-Oci rip®
i=re•Oca=1
Der var 550 Mand, der skulde forsynes.
Fjenden avancerede langs iløjtleryggen, hvor Frenskinæridene samFuldstændige Sengeudstyr leveres nied kort Varsel.
lede sig i Ruinerne. Ved hvert Vindue, i hver Døraabning, bag ',hver
Vi leverer kun prima Varer, der sælges med
Grusdynge anbragtes der Muskinfuld Garanti.
geværer, og hver Tysker, der DaaDamprensede Fjer og Dun.
ede Fortgrænsen, blev skudt ned.
Barrikader kastedes op ved hvert
Hjørne, og herfra Fortsattes Forsvaret.
Tyskerne søgte al fire hele Kurve
i=a=,•Ocri=r1 c›CK:i
fyldte med Granater hen foran Aabniugerne i Fortet,. for derefter at faa
den] til al springe ved Hjælp af en
sindrig anbragt Mekanisme. —Men
trods ilt holdt Besætningen fremdeles ud.
Imidlertid er der jo en Grænse
for menneskelig Udholdenhed. Det
sidste Bud ha Chefen, Major Raynal, lød saaledes! „Enden er nær 1
Vi har gjort vor Pligt til del yderste. Leve Frankrig!"
Den 6. Juni iagttog Iranske Flyvere tælle Røgskyer og vældige Explosioner i
ux-Fortet, og den 7.
meldte Tyskerne, at de havde laget
del nied Storro.

Straahatte

Filthatte, Huer og Kasketter.

Chr. Olsen.

Største og smukkeste Udvalg i

Messens Ene-Udsalg, Allinge.

Kaffe, The,
Chokolade og Cacao samt alle
Kolonialvarer

Allinge >{olooial & Produldforreliiiiiri

ri?)

Nord landets Handelshus

Restparti Sukkermelasse
bortsælges meget billigt.

Icopal-Tagfilt behøver ingen Vedligeholdelse!
Den sælges i Ruller -- 1/2 Meler brede — 20 Meters Længde — og
til laveste Pris pr. Kontant i

Nordlandets Handelshus.

Klædevarer.

1

c=0,=31

Vi anbefaler
vort velassorterede Lager af

Isenkram, Glas, Porcellæn og Fajance

tiorbInitbetg ijonMsljus.

til billigste Priser.

Alliiiie Koloiii31- og Proildiforreliiiim.

nulnu clVedlcej5nims af Sild anbefales

St. Ypes Salt

rProduktfoPretning,

cRIlinje

I

Allinge Kolonial- & ProduktforretniQg.

1 ny Deerings Slaamaskine

Bornholms Simre- & lunkasses
Afdeling i Allinge

Kontortid : 10-12 og 2-4.
Modtager Indskud pas ahu. Sparekassevilkaar til en Rente
af 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p. a.

Nordlandets Handelshus.

Til Stegning og Bagning
anbefales vort ekstragode Plantefedt.

Allinge Kolonial- & Produktforretning

Sengeudstyr.

L

Nordlandets Ilandelshus.

Høsalt
sælges til billigste Priser fra

Jtolonial- o,s5 c froduktforrofnin.

Brødrene Anker
Jernstøberi (Sc. Maskinfabrik
Vandsnegle, Centrifugalpumper til Tømning af Tørvemoser og
Mergelgrave. Hesteriver, Selvbindere, Slaa- og Mejemaskiner.
Reprdlioner af Høstmaskiner.

Prøv vor udmærkede

MARGARINE
og De vil blive tilfreds saavel med Kvalitet som med Pris.
Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig.

Allinge Kolonial- & Produktforretning.
ii~•~•~11

fiqcf[i'w SlinnselielNorter,
smøler"
Al Slags

Ill

;fipper. ~:t utrd etfer.
defer. T)olitler.
Underbeklædning

billigst

•Nordlandets Handelshus.

Tegn Abonnement paa
Nordbornholms Ugeblad.

