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

Trods det nyere Syn paa Drømmene kan det dog ikke nægtes, at
og forsendes gennem Postvæsenet I Allinge.
at de frembyder mange mærkelige
Sandvig, Olsker, Rutsker, Ro og Klemensker.
Sider. Ikke sjældent hænder det,
„Nord-Bornholms Ugeblad„ at den sovende foretager mere eller
mindre indviklede Handlinger eller
har den største Udbredelse I Nordre Herred
bliver hest i ethvert Hjem og egner sig derBevægelser, hvorved Sanserne rime
for bedst til Avertering.
være medvirkende, uden at han dog
„Nord-Bornholms Ugeblad" ved Opvaagningen har den mindste
Erindring om, hvad han har foreoptager gerne Rekendtgerelser af enhver Art
taget.
saasom Kab, Salg, Forening-smeddelelser,
Efter. eller Aflysninger, Auktioner etc.
Til Belysning af disse dunkle Fo„Nord-Bornholms Ugeblad" reteelser skal vi — efter et norsk
Blad — fremdrage nogle niere eller
udgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle
mindre ejendommelige Tilfælde.
Postkontorer saml pao Riad,* Kontor op
koster 1 Kr. halvaarlig.
Det er ikke usædvanligt, n1 en,
der ligger og sover med Arme og
Ben udenfor Dynen, drømmer, at
ban gaar ude paa Gaden i bidende
Kulde, medens den, der ligger altfor varmt, bilder sig ind at vandre
„Hvorledes skal jeg opdrage min
paa et glødende Krater. En Mand,
Søn, saa at han bliver et godt Men- der sov for vel allaasel Dør, drømte,
neske og følger den rette Vej?' at han blev overfaldet af en Røver,
som greb ham voldsomt i den højre
spurgte en Fader en Ven.
„Ved at gaa den selv", var det Arm. Del viste sig, at det var hans
egen venstre Haand, der under Søvfornuftige Svar.
Delte minder om den gamle Lods, nen var kommet til at klemme den
der var ude .og morede sig ured at højre Arm og havde fremkaldt Foresejle i Skærgaarden sammen med stillingen one Overfald.
Et lignende Tilfælde forefaldt for
sin Søn, liver i sin lille Baad. Da
det begyndte at blæse, og Mørket en Del Aar siden paa en Gaard i
Norge. Der var kommet Underretfaldt paa, raable Sønnen til harer
„Nu niaa du sejle først og vise mig ning om, al Bjørrinn var set oppe
Vejen, Fa'r 1" Først da forstod Fa- i Skoven, og Egnens Folk traf straks
deren, hvor let det kunde gaa galt Forberedelser til næste Dag at foretage en Jagt paa den ubudne Gæst.
med Sønnen.
Dersom Fædre altid erindrede, at Især var et Par Drenge paa Gaarderes Sønner kommer sejlende efter den levende oplaget af den usæddem mellem Livets Klipper og Skær, vanlige Begivenhed. Om Natten laa
med hvilken Forsigtighed og Om- de sammen. I Søvne begyndte den
tanke vilde de da ikke sejle af Sted, ene al sprælle og sparke voldsomt
hver Gaug det var vanskeligt at og vilde tilsidst fare ud al Sengen,
klare sig. De aller fleste Sønner hvorfor deri anden med el kraftigt
følger i Faderens Fodspor. Ryger Tag vilde holde ham tilbage. I det
og drikker lian, saa vil de prøve samme udstødte den urolige Fyr et
det samme. Er han hidsig og op- Rædselsskrig og vaagnede. Han forfarende, saa vil de ligne ham deri. klarede da, at han havde drømt, at
Hvad de ikke har faaet i Arv, vil.de Bamsen var lige i Hælene paa ham,
oplæres til som Følge af Eksemplets rig da Kammeraten greb ham i Ryggen, syntes han lydeligt at føle VildMagt.
Det store Ansvar, enhver har for dyrets skarpe Kløer i sit Kød.
Det er bekendt, at man i Søvne
sine Børns Fremtid, skulde lede alle
Fædre til at agte nøje paa sig selv uden Spor af Afbrydelse kan fortog til at beherske sine Følelser til sætte en Bevægelse, man i vaagen
det yderste. Sløvhed i denne Hen- Tilstand har gjort. Man har saaleseende medfører ikke alene Fare for des Eksempler paa, at Kuske og
en selv, men ogsaa for Sønnerne, Styrmænd med fuld Sikkerhed har
der saa gerne følger i Faderens Fod- fortsat med at styre Vogn og Skude,
spor.
efter al de er faldet i Søvn. Der fortælles om en Letspiller, at Søvnen
overvældede ham ell Aften under
Spillet, anen at han en Stund fortsatte fint og korrekt og først blev
vækket ved deri Støj, Liden frembragte de den faldt ned paa Gulvet,
Ogsaa en Korrekturlæser faldt under
I svnnchre Tider satte man Drøm- sit Arbejde i Søvn, uren vedblev at
mene i Forbindelse med overnatur- telte med fuldkommen Nøjagtighed.
lige Kræfter og tillagde dem en overSormainbulisinen har endnu mærordentlig Betydning. - Man saa i dem
keligere Fænomener at opvise. Der
et Varsel fra Guderne eller en Aaben- er staaende Eksempler paa at Mabaring af lilkoninieude Ting, hvorfor tematikere i Drømme har bindet Løsman til deres Forklaring havde sær- ning paa Opgaver, de længe har
lig uddanede Mænd, de saekaldte. grundet pari, at Digtere under SøvDrømmetydere". Men den stigende nen har faaet de subliniesle InspiraOplysning har forkengst kuldkastet tioner og Komponister undfanget de
denne Opfattelse. Nu ser man ikke skønneste Musikværker. Oni en ung
længere i Drømme noget overnatur- Præst fortælles, at han ofte i sovende
ligt, men heft naturlige Fænomener. Tilstand stod op, satte sig ved sit

Eksemplets Magt.

Naar man drømmer
— og gaar i Søvne.

mono

Arbejdsbord og nedskrev Dele af
sin Prædiken, idet han hyppig foretog Rettelser af Ord eller Vendinger. Hans Omgivelser gjorde forskellige Forsøg for at forvisse sig
om, at han virkelig befandt sig i en
hypiroltsk Tilstand. Det Papir, lian
skrev paa, blev saaledes lydløst ombyttet med cl andet af samme Størrelse, eller man anbragte en mørk
Skærm mellem hans Øjne og Papiret, uden al han ophørte -at skrive
videre. At Folk lian stige sovende
W Hest og ride, har riran ogsaa
løjerlige Eksempler pen. En Bondemand, som plejede al være til Stede
ved nærmeste Bys Marked stod en
Nat op, klædte sig pna, gik ned i
Stalden, sadlede Hesten. salte sig
op og red af Sled i Rehling af Byen,
øjensynlig for at lage til Markedet.
I bildt Trav satte han af Sled og
vaagnede forst, da Hesten standsede
ved en Port.
At Folk ogsaa kan tale i Søvne,
er jo heller ingen usædvanlig Foreteelse. En Mand drømte, at han saa
et Barn falde i Elven. Han fo'r op,
kastede sig i Svømmetag i Sengen,
greb fat i en Pude, behandlede den,
sonr om den var det druknede Barn,
svømmede ind til Land og lagde
den forsigtig fra sig pari den formentlige Bred, hvorpaa lian fremdeles sovende med flakkende Tænder
og skælvende Stemme raable: „Lad
mig faa en Dram, jeg blev saa
kold I" Og uden at vaagne lagde
ban sig igen til Hvile.
Man har ogsaa overraskende Eksempler paa, al en Person under sonriamtmlislishe Anfald fuldstændig
udførte sin daglige Gerning. En
Herskabstjener var en Aften fablet
i Søvn i Køkkenet. Pludselig begyndte han at gra omkring og tale.
Han gik ind i Spisestuen, dækkede
nøjagtig Bordet og stillede sig som
sædvanlig ined en Tallerken i Haanden bag sin Herres Stol. Der blev
Iran staaende, indtil den indbildte
Middag var færdig, lagde saa alle
Genstande tilbage paa deres Plads,
vandrede ind i sin Herres Soveværelse, som han gjorde i Stand til
Natlen, leasede alle Husets Døre og
gik saa selv til Sengs. Hele Tiden
havde han genet med lukkede Øjne.
Der fortælles ogsan om en Vintapper, al han under Tiden stod op om
Natten, i Mørket klædte sig paa gik
ned i Kælderen, tappede Vin af en
Tønde og saa gik op og lagde sig
igen, og om Morgenen havde han
ingen Erindring om sin natlige Færd.
Men en Gang vaagnede han i Kælderen, og nu havde han i Mørke(
den største Møje med at lin op
igen, skønt lian liciter Vanskelighed
i Søvne havde fundet Vejen lied.

Kaffe og The.
o
Maaske forekommer det mærkværdigt, at man advarer mod overdreven Brug af The og Kaffe, og ikke
desto ruindre er det ganslce rigtigt.

To Franskmænd, Naturforskeren
Buffo!! og Digteren Voltaire, fortæller men, drak sig ihjel af Kaffe, og
del er sikkert, at Buffons zoologiske
Arbejde blev skrevet under stærk og
skadelig Stimulering af Hjernen, og
Stimuleringen skete ved Hjælp af
Kaffe. bledeus en rask og stærk
Mand kan nyde et Par Flasker Vin
one Dagen uden øjeblikkelig Livsfare,
saa vil han ved at drikke de somme
Mærigdar Kaffe enten blive Idiot eller snart dø af anden Sygdom.
For nogle Aar siden saa num en
Mand i London, som overdreven
Kaffedrikning havde gjort til en Krøbling. Staklen kunde ikke røre sig,
men da han ingen Smerte folk, sari
drak han endnu den samme Kaffemængde hver Dag.
Hvad The arignar, da er det jo en
kendt Sag, at mange Mennesker I
England og Rusland drikker saa
store Kvariliteler deraf, at deres Fordøjelse aldeles ødelægges, og Fare
for Livet opstaar.
Kaffe og The bør aldrig nydes for
Ver sre, ikke heller sent om Aftenen,
da det har Tendens til al frembringe
Søvnløshed. Naar det nydes for
Varme, ødelægger det endvidere Pepsinet (den vigtigste Bestanddel af
Mavesaften), heraf følger slet Fordøjelse, mange andre Forstyrrelser
i Legemet og Tab af Kræfter.
Mange al disse Fordøjelsesforslyrrelser, der ined deres Følgesygdomlire er en sand Plage for en Mængde
Mennesker, hidrører efter mangfoldige Lægers Udsagn fra for varm
The og Kaffe, der drikkes 5-6
Gange om Dagen.

J3 fik k ets
Den berømte Løvetæmmer Amboroug blev en Dag i en Restaurant
spurgt af en af sine Bekendte, hvorledes lian bar sig ad for at faa Dyrene saa helt i sin Magt. „Jeg viser dem, at jeg ikke er det mindste bange for dem", svarede han,
og holder altid Blikket rettet paa
dem. Jeg skal for Resten straks give
Dem et Bevis paa Magten i mit Blik".
Med disse Ord pegede lian paa en
Herre, sovs sad ved et Bord lige i
Nærheden, og fortsatte: „Ser De den
Mand der? Jeg skal faa ham til at
rejse sig og koturne hen til mig,
uden at jeg ytrer en Stavelse ti!
trani."
Løvetæmmeren gav sig til at se
skarpt og gennenitrærig,ende paa den
fremmede. Del varede ikke længe,
før denne rejste sig og langsomt
nærmede sig Løvetæmmeren. Da
han var kommet ganske nær, og
Amborough fremdeles mønstrede
ham skarpt, hævede den fremmede
Herre med en rask Bevægelse Armen og gav Aniborougli en kraftig
Ørefigen, idet lian ganske rolig
sagde: „Hvis De fortsætter med at
stirre saa ulorskanintel paa mig, skal
De snart faa en til". Ainborougli
skal aldrig siden have forsøgt at
bruge et Menneske soul Objekt for
Blikkets Magt.

Ode Aarg.
xicoocceocomococcol
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.Kvindernes ældste Prydelser ;
øreringe ile Halsbaand. Romer nr!terne bar Ringe at Perler og Dia•
inanter, vg rimes gerninnske Søstre
syntes at have haft den !monne
Smag. Blandt ile Prydelsesgenstande,
som - i det 9, Aarhundrede
frankisk Ileringinde, den hellige
I failiumodis, ved an Lejlighed neglede at modtage, nævnes tot øvrigt
øretinge.
Længere frem i Tiden, de Hovedet dækkedes af en Kappe eller Hue,
mistede øreringene adskilligt ilderes Betydning. 1 det 16. Aartirindiede korn de atter part Mode og
har siden den Tid - mit end med
nogen Afveksling — sindig titanet
højt i Gunst hos Kvinderne. Deres
Form har stadig skiftet, snart har de
været tynde og lette, snart massive
og tunge, og endelig har de enten
været glatte eller rigt prydede. Metallet har været at endt' eller Sølv,
hvori Perler og :Edelstunu har vx- 4
ret indfattet.
Halsbaand brugtes af de ægyptiske Kvinder og var sædvanligvis sammensatte af brogede Glasperler, undertiden ogsaa af Muslinger, Elfenben eller smaa runde Ædelstene.
Disse Halsbaand slyngedes i utallige Rækker omkring Halsen, der helt
dækkedes deraf. I Grækenland og
Italien derimod brugtes Perlehals!mand eller Halsbaaird fremstillede
af Guldtraad, der kun gik en Gang
omkring Halsen. Ofte fastgjordes
saa mange Smykker og Amuletter
dertil, at de dækkede hele Brystet.
Hos de germanske og skandinaviske Folk brugtes allerede i de ældste Tider massive Hals- og Arturinge,
undertiden Baand al farvede Glaskugler, der senere utvivlsomt tilvirkedes i Udlandet.
1 Middelalderen benyttede Europas adelige Damer ofte pragtfulde
Halskæder, der bares over den øvrige Dragt. I Italien anvendtes foruden den sædvanlige Guldkæde ogsaa Koralhalsbaand. Paa Ludvig den
15.s Tid begyndte man i de højere
Klasser at bruge Guldur og Lorgnetter. Begge Ting fæsledes lit en
Guldkæde omkring Halsen.
Tørklædet om Halsen, fastgjort
som det var med en Guldnaal, udgjorde en virkelig Prydelse for den
kvindelige Dragt, men erstattedes
senele af Snørelivet. Dog er Tørklædet — om end i nogen ældre
Skikkelse -- bevaret lige til vore
Tider.
Ringe og Arnibaand, de senere i
Norden kaldte Armringe, er ligeledes urgamle Prydelse,. De findes
saavel hos Romerne og Grækerne
som hos Kelterne og omtales ofte
i gamle skandinaviske Sange og
Sagn. Særlig i Norden satte man
dem meget højt. Den sædvanlige
Belønning for et heldigt Skjaldedigt
var en Armring al Guld.
I Middelalderen, da Mændene For
længe siden havde opbød at bære

Afroringe, bares denne Prydelse !ledig al Kvinderne. Da lange Ærmer
knur i Brug i det 16. Aarhunclrede,
ophørte man at bruge Amdi:rand,
men da Ærmerne i det 17. Aarinindiede alter blev korte, alivemiles
Armringene igen. De lavedes i Almindelighed al Silke eller Fløjl og
smykkedes med Perler, Ædelstene
of Medailloner. 1 Begyndelsen af
det 18. Aarhundrede forsvandt Autohaandelle, skønt deri kvindelige Højtidsdragt da aldeles savnede Ærmer,
men kom snart paa Mode igen,
prægtigere og kostbarere end nogen
Sinde før, sædvanligvis af Guld og
Sølv.
Ogsna Parasollen turde regnes til
de kvindelige Prydelsesgenstairde.
De Solskærme, de fornemme Romerinder anvendte, bestod at koslbare
Strudsfjer eller malede Elfenbensskiver. De førstnævnte var de mest
almindelige I Middelalderen. Men
fra Slutningen af det 18. Antiliundrede begyndte man at benytte en
ny Slags Parasoller, der kunde udbredes og sammenrulles. Denne
Form blev den mest anvendte, og
pan saadanne Parasoller ofredes der
det fineste og mest udsøgte Kunstarbejde. Selve Stellet var sædvanligvis af Elfenben eller Træ og forgyldt eller malet, undertiden ofte
prydet med kostbare Stene. Fer
øvrigt bestod Parasollerne a! Silke
eller Papir med Miniaturtnaterier i
dæmpede Farver. Parasollerne har
næsten uafbrudt været i Brug lige
til vor Tid.

ørets Finhed.
—o—
De fleste plejer at anse øjet for
vort fineste Sanseorgan, men der er
dog ikke saa Ina døve, der paastaar,
at de hellere vil undvære Synet end
Hørelsen. Der sladr samledes endnu
Strid om, hvilket af de to viglige
Sanseorganer, man skal give Fortrinet. Hvis vi spørger orn, hvilket
af dem, der er mest fintmærkende,
saa gaar 'iranske Øret af med Prisen. Professor Zahn skriver saaledes i sin Bog „Sound and Music°,
al Øret overgear langt Øjet i Opfatlelsesevne. Medens øjet saaledes
kun raader over ca. 1 i/2 Oktavs Fornemmelse, har et almindeligt Øre
et Omfang paa 6 eller 7, og et fint
udviklet øre spænder endogsaa over
hele 11 Oktaver. øvede Folk kali
uden Vanskelighed skelne mellem
3/4s Del af en Tone, og øvede Piarisler skal kunne finde 600 Nuancer inden for en enkelt Oktav.
Det er jo ogsaa en bekendt Sag,
at vilde Naturfolk, ligesom de har
skarpt Syn, ogsaa har en meget skarp
Hørelse og kan høre paa lang Afstand, men ogsaa det civiliserede
Menneske kan opdrage sit Øre til
en overordentlig sikker, fin og stor
Ydelse. Selv om nu ikke alle kan
drive det til at opnaa lige saa fin
Hørelse som de største Tonedigtere,
saa kan dog meget opnaas, især hvis
man opdrager sin Hørelse fra Barndommen af. Anlægel har sikkert
alle, det er saaledes en Kendsgerning, skriver „Sundliedsbladel", at
det ganske unge Barn kan opfange
Lyde, som mangen dygtig Musiker
ikke kan høre.

En natlig Kamp.
—er—
Den havde hverken Familie eller
Hjem ; den havde ikke engang el
Navn. Den var, tværtimod Slægtens
Traditioner, født i et Hul i et udgaaet Træ, og dens Moder havde
forladt den, da den var ganske lille.
Den knude Kamp for Tilværelsen,
den derfor milene føre, havde udvikler dens Legeme og dens Sanser i
en for en Kat usædvanlig Grad,

Den var gran af Farve, og nanr
den jagede i Skumringen, faldt deri
fuldstændig sammen merl Tusmørket. Rovilvrinsiinklet, som hos Slægten, paa Grund af dens Degeneration, kun gav sig tidslag i 1111115k
Fejglied, var hos denne maiglige Kat
kommet til Udvikling, og dens Ydre
var præget deraf. Hovedet var kort
ag meget bredt, gjort endnu mere
bredt af de enormt udviklede Tyggemuskler, der gav de smalle Kæber
med de sylespidse Tænder en farlig
Kraft ; deri longe Krop og de senestærke Ben vidnede om Smidighed
og Styrke.
Den sart med arislokratisk Foragt
ned pan sine civiliserede Slægtninge,
linskallene, snet den kun flygtigt
kendte. Heri den udstrakte Granrykning vaagnede de slumrende Driller, som den havde fane! I Arv fra
sine Forfædre, og den blev en Vildkat — et Rovdyr at Ralleslæglen.
———
Skyggerne bliver lange, Skumriiigen falder pan. Den vilde Kat vangrier i sit Skjul mider en gammel,
eroserne! Vinclf,•eldc. Den viser sit
røde Gab i el søvnigt Suk, livorpaa
den giver sig i Lng med sit omhyggelige Aftentoilette. Den gnnr manske incl til knude Knmpe — dens
flængede ører og forrevne Skind vidner om adskillige sandanne — og
om kort Tid er den rimeligvis tilsølet at sit eget eller sit Offers Blod ;
roen den sætter Renlighed højt og
forbereder sig ril den natlige Jagt
ved en grundig Vask ,
San lister den med indtrukne
Kløer og lydløse Fjed ud i det tiltagende Tusmørke.
Alle Nerver er anspændte, medens
den langsomt sniger sig afsted.
Den har i sit Eneboerliv lært nt betragte alt Liv som fjendtligt og er
forsigtig. Den trykker sig fladt ned
mod Jorden i samme øjeblik som
en Solsort flyver op. Væmmeligt,
hvor de larmer, de Solsorte! Den
elsker Stilheden, linder all Spektakel.
Nu hører det tælle Granskjul op;
den kominer til en lille Lystring i
Skoven, tæt bevokset med langt
Græs. Dens skarpe .1ægerøie opdager I Mørket et Ilte Prikl, der stødvis bevæger sig fremad Hoveder af
eti Fasan, der rastløs spanker omkring, nimaske søgende efter en Mage
at dele en Del af nit Liv med.
Mygt og lydløst sniger Katten sig
frem. Nu standser den og lytter;
nien den sagte Puslen af Fasanen
er den eneste Lyd, den hører. Tilsyneladende er de lo ene.
Fasanen buldrer sned Vingerne og
udstøder en forskræmt Keglen ; nu
aner den Urrad; men for sent. Katten savnier sig til Spring — med en
halvkvalt Gurglen og en kort Basken
med Vingerne garn den pragtfuldt
farvede Fasan ud af Livet.
Men fra den modsatte Side kommer en langstrakt Skikkelse luskende
med den friske Tæft af Fasan kildrende i Næseborene. Vildkatten
lugter ikke godt, men den ser og
hører bedre; den hører del visne
Græs hviske om en Fjendes Nærhed.
Og da den ser et spidst Hoved med
et luende øje komme frem bag en
Tue, slipper den sit Bylte 'ned et
Sæl, og den tænker et Øjeblik pan
Flugt. Dens Hjerte hamrer af Angst
for den enøjede Skikkelse bag Tuen,
det eneste nf de jagende Dyr, som
den har Respekt for.
Da vaagner dens medfødte Trodsighed og vilde Had. Den krummer Ryggen og hvæser vildt, mere
og mere vildl jo nærmere den Enøjede kommer.
I et lydløst Spring er den Enøjede
over Katten. Fri frygtelig Hvæsen,
iblandet en dump Smerten — saa
bliver der aller stille.
Den gamle Ræv snapper Fasanen,
som nu, ifølge Naturens udskrevne
Luv, er 1111115 Bytte, og iler inod Tykningen, tilfreds med sin letkøbte Sejr.

Pludselig føler han noget tulret
ilde pas sin Nakke ve en sviende
;merle hag del ene øre. — Del er
len elme Kate Kanipmetrle. Trods
Biddets Ularliehed sellerier det mc•
aet, og da tillige Vildkattens skarpe
Kløer hænger. igennem Rævens
Skind, bliver den vild af Raseri. Indtil nu har det fra den Enøjedes Side
:æret en Kamp for Vinding — rur
',liver det en Hævnakt. Den snaprier rasende efter Katten og laer far
• dens lange Hale, som deri i el Bid
klipper over. Men Katten er følelsesløs af blind Vildskab og har ganske mistet sin sædvanlige Forsigtighed; den bider sig længere og længere nednul mod Rævens Strube, og
deri gamle, erfarne Ræv, der har
blødt af mange Saar, ved, hvad det
Netyder, da den mærker en varm
Strøm risle ned over farvel og Ben.
Den føler allerede sine Kræfler stilede. Da kaster den sig lynsnart om
paa Ryggen, Vildkatten mister sit
Tag, og en Knasen af Knogler vidner om dens Død.
Den gamle Enøjede slæbte sig
møjsommeligt til sin Hule dybt inde
i et dunkelt Granskjul, efterladende
del Bylte, som deri smalte betale
med sit Liv. Den narrede kun til
Sandbanken ved Hulens Indgang.
Der drømte den en Drøm 0111 en
stille Mnaneskinstral og eri smækker
Hunræv — og døde.
Morgenen anbenharede Narrens
Hrendeleer for den enge Fnrslelev,
der gik sin Runde. Han fulgte Blod.
sporet fra Kamppladsen og fandt den
gamle Enøjede.
Han var eng nok til at beklage
det Spild nf Livskrall; men han var
gammel nok i Slcoverie til at vide,
at Naturen ødsler med Liv.
S. Højbolt i „Kbh."

Krigen og Joroh000rilo.
—0—
,,Det femte Vaaben".
I de nevIrale Lande, hvor man
har det hele paa en vis Afstand,
gør de færreste sig noget Begreb
om, hvor overordentlig en Betydning,
Jernbanerne har for Krigsførelsen .
En Milikerforlatter i Londonerbladet
Express' skriver, at del ikke
er nogen Overdrivelse at paastaa,
at Krigsførelsen før Jernbanernes Tid
og Krigsførelse nu er to helt forskellige Ting.
optrække Hovedlinierne for
Jernbatternes Betydning i et 'noderne
Felttog, vilde være det samme som
at skrive en Afhandling omt Nutidens
Krigsførelse. Alle Mobiliserings- og
Koncentrationsplaner er bygget part
Jernbaneerundlag. Her gælder del
ikke blot Jernbanenettet, dets Længde og dets Forgreninger, men Lokomotivernes Hestekræfter er lige saa
vigtige Faktorer, hvortil san konturer
Forsyningen med rullende Materiel,
Stationernes og Slationsommadels
Størrelse, Signalvæsnels Udvikling
og forskelligt andet.
Det er indrømmer fra begge Sider,
at Erzernms Fald skyldes deri Omslæriclighed, at Tyrkerne manglede
Jærvbaner til al føre Forstærkninger
frem merl. „I vor Tid", udtalte Ge❑ernlfelturarskal Hintlenburg for nylig, ,er Afslanden ikke læriger nogen Hindring for Krigsførelsen ; det
gælder kun al have el tilstrækkeligt
Jernbanenet til Randighed".
El sandart( System madede Tyskerne over, da de trængte incl i
Belgien. I narevis havde de — netop
med el Felttog for øje -- bygget
særlige strategiske Linier, flere ni
den] endog i al Hemmelighed. Og
tiden dette Hjælpemiddel vilde Belgiens og Nordfraukrigs Oversvømmelse med tyske Tropper i saft stor
Hast have været en Umulighed. Part
deri anden Side saa man, hvorledes
Russernes Mangel paa Jernbaner

,nev skrehnest•anger for dem under
rede den første Del al Krigen.
Napoleon seede en Galle. - .Fn
[lær marscherer pas sin M.rvet• 1

,enre Page provianterer Ilæren snit
vidt muligt ved Jernberienies I ljærp.
Dem er del. der fører Kanonerne,
Ammunitionen og andre Krigsloruntderrheder lierne samt ninu i Nutidens
Krige med Rette taler om er] „Jernbanefroul` hag den egentlige Front.
Dg dens Opgave er n1 virke med
Jen højest rumlige Korrekthed og
Præcision.
Men det men heller ikke glemmes,
at Jernbanerne er bleven et vigtigt
Middel til tit redde Menneskeliv,
som ellers uhjælpeligt vilde have
genet tabt. Siden Krigen brigyudle,
er del Materiale, snip det rade Kors
render over, vokset ril et Omfang,
som 111/111 ikke tidligere havde læakt
Sig Muligheden af. Og der burlige
Transport, som derved ormens, betyder, at Titusinder af sanrede Soldater tiden Ophold bringes til Hospitaler, hvor de kan tan den bedste
Pleje og Specialbehandling, mens
de for ikke mange Aar sider' vilde
have været henvist til Behandling
Telte og Skure, som var opfød i en
Fart,
En Ting, som ide sidste Aar har
lagt Beslag paa Slrategers og Diplomniers Opmærksomhed, er Jernbaneniagtens hidllydelse paa
Del nænnes! liggende Eksempel
er deri herønde, endnu Ikke fuldførte,
Bagdadba ure Denne Linie i Forbindelse nied en anden Jeernbnne J det
nære østen var bestemt til al danne
en Indlandsrute fra Berlin og Wien
til deri persiske f lavIrugl, kvinter i
Virkeligheder' vil sige:
Indien og
Ægypten. Sam længe som deri britiske Sørmet hævder sin overlegne
Stilling, er det umulig! for Tyskland
at bruge Middelhavet til Tansporl af
Soldater, Ammunition eller Proviant;
men en Indlandsrute til del nære
østen i tysk-østrigske Hænder vilde
ikke kunne kontrolleres og beherskes af den britiske Flaade. Og selv
om deri tyske Smagt var ganske
tilintetgjort, vilde en tysk Bagdadbane betyde en alvorlig Svækkelse
af den britiske Sømagt.
.Denne Krig er en Jernbanekrig',
udtalte General klirre allerede ved
Felttogets Begyndelse. Tysklands
heldige geografiske Beliggenhed er
er bleven i høj Grad udnytlet ved
dels tætte og fuldkomne Jernbanenet,
som muliggør hurtig Overførsel af
Tropper fra øst ril Vest eller omvendt
1 kritiske Øjeblikke, og disse Faktorer har for Tyskland haft lige saa
stor Betydning soin mange Armej<OF pS.

Fra Uge til Uge
Verdenskrigen
føres nu videre paa Tredje Aar, og
det glødende Had raser end nu usvækket mellem de krigsførende Nationer.
higen af Parterne er dog tilsyneladende udmattet, tværlimod: Krigslekniken udvikles mere og mere og
Angrebene bliver vildere mider en
djævelsk Regn af Projektiler.
Aulallet at Fanger, der hober sig
op indenfor de respektive Lejre, er
imponerende, og mart undres over,
hvorledes det er muligt al anbringe
disse kolosale Masser. Det havde
heller ikke været muligt, hvis num
ikke havde studeret Oldtidens og
Romerrigets Krigsførelse. Vor Tids
Krigslanger bliver derfor anlungle
som en Slags moderne Slaver eller
Trælle — ikke alene til Armeernes
Brug ved Anlæg af Fæstningsværker, Veje og Jernbaner, men de benyttes ogsaa af Slat ug Kommune
og til Markarbejde. Hver lille Bondeenard har nu indrettet en eller
flere Iirgitrede Celler, hvor deres billige Arbejdskraft indespærres for

N.m.f.rt
Den fri !nemee Arkir' !er
" !riteen en Siga Sotiardiamen har
ranet et rillierisied. il g
rejser de
regerende Oeseheeeder fed Slavernes Hjalp nikke ikke Pviauddrt
for
de tapre

relllIC111, sen gelloellIbIlle$

dog storstilede Artsg, liFAVIling tf
Kanaler,
underjordiske Itaneariln,
der engem,: i Fremtuderi sol staa sien
Undere.
Under Ale:muler og
Cæsar tog
man imidlertid [femsyn til Farmertres Kvalilikatietrer,'i tur Tnt rager
man del ikke ses nøje -- Ivrestinind
Akndernikeren, Teologen, -ruristen,
man samvel som den udannede Krigs-

fange

grave Løbegrave og hyppe
Kartofler, Modeskrredereu ug Arkt.
telelen muge I Svinestalden. Der
er hverken Brug for Kunstneren,
Virlirosen eller de kloge Hoveder I
Nulidens Slavetejne.
Allerede forrige Aar arbejdedes
der for at mildne Kaareue for I tivert
Fald de nf Krigen ukentpdygliggjorte
Fanger ved disses Anbringelse i de
neutrale Lande ved en Ordning mellem Røde-Kors Afdelingerne. Pianed: vandt da særlig Tdshyttirig I
Sveilz, hvor Patienterne entragtes
paa de mange ved Krigeeituationen
ledigblevne Hoteller, °gære her I
Danmark arbejdes der for al fan anbragt disse ulykkeligst stillede hurivider, af hvilke el stort Aula' tulrerkriløee Patienter vistnok nu bliver
antiragl i Værløse-Letren. Der rares
om, al bornholmske [foreller vil fan
Ink vader Mg ril irer vesvkkkerle Krigslangen; uren Forhandlingerne er
enden i deres Vorden.

P ist-Adressebogen.
Vi har til Gennemsyn kuret tilsendt den af d'fIrr. Postekspedienter
Christensen og Lauritzen, Rønne,
udgivne Post-Adressepog tor Bornholm. Bogen er efter alt at dramme,
fortrinligt udarbejdet og alhj.elper
et virkelig! Savn. Alle Bornholmere,
særlig Forrebriugsfolk, vil fair Glæde
og Nytte af denne lille Haandhog,
og mange postale Forsinkelser, megeir Strafporto og Ærgrelse vil I
Fremtiden kunne undgaas. Det er
egentlig underligt, at vi med vore
indviklede Postruler saa længe har
kurmet undvære slig en bile Rettesnor, at Postvæsenet ikke for længe
siden har laget Initiativet. El fortrinligt Suplement til Bogen vilde
et godt Bornhohnskort med AfmærkMug af de forskellige Pusldishilders
()tweeder være. Hvor Sognene, som
her, er dell mellem 3-4 forskellige
Postkontorer, hvis Ruter er mer el.
mindre indfiltrede, vilde et Anskueligheds-Kort i hej Grad lette Forstaaelsen af Generalpostdirektoratets
velvise Inddeling. Antagelig kommer Kortet i en settere Udgave.

Post-Bilen.
Del var ved Hasle Badehotel, da
vi forleden var ude, for al se de
sammenstyrIede Kulgruber, al vi
første Gang tral den nye Postbit,
„Colbergs-Bil", som delt populært
kaldes. Den var netop paa Prøvetur med _Pressen', der just indtog en Forfriskning paa Hotellet,
mens Bilen, stor og bred, stod udenfor i Solskinnet, nymalet, støvet og
prustende. Den er Mi fra I. Ang,
gearet f Post- og Passagerfart mellem Hasle og Rønne. Først IH nresle
Aar gaar Bilen videre til Allinge,
men Hr. Colherg, der altid er forud
med sin Reidar:le, mente, ar det var
rigtigst allerede nu al give Anineboerne en lille Forsmag paa cis Bilrules Bekvemmeligheder, og inviterede os derfor med udsøgt Elskværdighed paa C11 Prøvetur ad den ny
Landevej Haste—Allinge.
Efter at være bleven anbragt paa
de polstrede, fjedrende Sæder, rullede vi gennem Hasle Bys loppede
Gader. der forresten nu, da Bilen
er bls n en Virkelighed, er !færd
med at blive omlagt. Først da vt
fik fast Landevejsgrund under [tju-

tene, kanes Farten op, og vi tog
med gravmi Bakker re, Over for de
fas Køretøjer, vi modt.:, var Riten
glan galant at holde stille, men Hestene tog lorreslen ikke ringeste
Notits af Dyret.
Rilen har Plads til en halv Snes
Personer, endv. er der Plads til lem
I Postulat:riet, rirrar delle ikke benylles. Paa Vejen. optog vi en De;
hvidklædle Damer og fik saaledes
ret hm ligt .all oplaget'. — 13ilen
vedligeholder nu Forbindelsen Hasle
--Ronne 2 til 3 Gange daglig og
modtager Passagerer,Post,Frimærkepakker og Fragtgods til moderate
Priser.

Dame=Lingeri.
Fra Magasin du Nords Systue i Kohenhavn forer jeg
;tort Lager af Chenni-ior. Benklæder, Underliv, Underkjoler. Underskørter (-4! Natkjoler i mange Monstre og
:il yderst billige Priser.

Danske grove I Ivedeklid. Dansk I ivedestromel Nr. I
Flere Slags Skraaning af !Vals og Byg. Smaa Majs: Stor
tørret Majs. Alle Sorter er absolut prima Kvalitet.

Senge=licistyr.
Stort Lager af Dynesatin og Bolster samt prima
lette damprensede Fjer og Dun er hjemkommet.
Dyner syes og stoppes gratis og leveres hurtigt.
Stort Lager af Vattæpper i flere Størrelser og Farver.

J. P. Sommer,

En Dreng
og en Pige kan straks fas Plads
paa Sondre Bedegadegaard,
Klemensker.

Reservedele til Deerffigs
Slaa- og Høstmaskiner
er paa Lager. Reservedele til andre
Mærker Slaamaskiner skaffes hurtigst muligt

Nordlandets Handelsbus,

cHiliDje JC0/0//10/-

_____
Brødrene Anker

(i

Jernstøberi & Maskinfabrik
Reparationer af Høstmaskiner.

Høstriver
Strygesp aan, Lebomme og bedste franske Hostleer
anbefales fra

J-telonial

rrroduktforretning.

Tegn Abonnement paa
Nordbornholms Ugeblad.

Ca. 200 Par Arbejdssokker
sælges for 28 Øre pr. Par saalænge Lager haves.

Kaffe, The,
Chokolade og Cacao samt alle

Kolonialvarer
i fineste og bedste Kvaliteter og til billigste Priser
anbefales fra

Altlogo Koloniel & Prorlukilorreiniq

Albue llogrykkeri allbetales. Telololl 74,

J

Linoleums-Tjære
er den bedste Sort til al dække Tagpap 'ned; denne sælges i hele, halve
I ,g kvart Tioder samt i Spande a
15 kg billigst i

Nuntl uilels ha ndelshas

ser, for De køber Deres Forbrug.

J. P. Sommer,
Magasin du Nords Udsalg i Allinge.

Badeartikler
køber De billigst i

Nordlandets Handelshus.

Uldgarn.
Jeg har stort Lager af prima dansk og engelsk Uldgarn i sort og
graat og sælger yderst billigt.

J. P. Sommer.

Vandsnegle, Centrifugalpumper til Tømning af Tørvemoser og

Merg elgrave.
e. Hesteriver, Selvbindere, Slaa- og Mejemaskiner.

Nordlandets Handelshus.

Vestergade.

Stort Udvalg i prima stærkt Arbejdstøj er hjemkommet
og bedes De i egen Interesse se mit Lager og høre mine Pri-

oj c lirodaktforretnin.

for hvid vasket Uld og strikkede Uld-Klude, naar Varer tages
i Bytte.

og Ligtøj haves paa Lager.
Johannes Pedersen

Arbejdstøj.

sælges til billigste Priser fra

Høj Pris betales

Ligkister

Nordlandets Handelshus

Høsalt

til 5 Øre Stk. faas hos

3. B. Larsen

sælges med ;tor Rabat.

Magasin du Nords Udsalg, Allinge.

Nordlandets Handelshus.

Fluefangere

Straahatte

Nordlandets Handelshus.

Døbte: 6: Gdjr. Viggo Magelins
Riis's Datter Elna Dorlhea Riis nf
,Skovgaard i Olsker. 16.; Smed Karl
.Peter Olsens Datter Ida Jensine Lovise Olsen af Humledal i Olsker.
Ægteviede: 30.: Ungkarl Fisker Ernst Julius Munk og Pigen
Johanne 011oline Vilhelmine Hampc,
begge af Tejn (i Allinge Kirke).
Begravede: 8.: Gdjr. Hans Mathias Holms Hustru Lise Marie f.
VesIli af St. LærIcegaard i Olsker,
•
40 Aar.

Søndag d. 6. Avgusl.
Ols Kirke Kl. 71/4.
Skrin. Kl. 91/2.
•:Allinge K. Kl. 10
1(I. 31/2 Møde i Sødeskov i Olslcer.
Herregaardsmissionær Carl Jensen
fro Haslev taler.
'Mandag d. 7. Avgust Fælles-Syforeningsmøde i Allinge Menighedshjem KI, 2. Møde for K. U. F.
M. paa Menighedshjemmet, for
K. F. U. K. i Præstegaarden Kl. 8.
Tirsdag d. 8. taler Herregaardsmissionær Carl Jensen fra Haslev paa
Næs Kl. 73/4.
Onsdag d. 9. taler Præsten pas Skole-Engen i Tejn K1: 71/2.
Evan. lunt. Missionsforening Allinge
Søndag Kl. 372.
Rutsker Missionshus
0. Jensen
Søndag Kl 91/2.

Restbehold nialgen af

For Tiden har vi rigeligt. Lager at

Olsker Kirkenyt i Juli.

Gudstjenester eq Mor,

rus 1.5
Allinge Kolonial- oc, Produktforretning.

J. P. Sommer.

Allinge Kirkenyt I Juli.
Doble: 2.: Formand Peter Mandrup Tuxens Datter Maria Magdalene
Bertha Tuxen af Allinge. 15.: Fiskehandler Karl Johannes Jakobsens
Datter Ella Jakobsen af Allinge. 30,:
Stenl'. Otto Johannes Thontgrens
Datter Aase Judith Thnnigren af Allinge. Steril'. Karl Theodor Rømers
Datter Sylvia Romer al Allinge.
Begravede: 6.: Pige af Sandvig' Tlrekla Maria Nielsen, 35 Aar.

Colbings kontrollerde yderbiadinger

NB. Ren Uld og rene uldne
Klude købes til høj Pris.

1 Kaleschevogn
I Protnenadevogn og 1 Herre.
cykel, brugte, men gode er III Salg.
Bladets Kontor anviser.

Bedste
l'ordshire Dampkul

•

Haodolshus

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

I. B. Larsen

De ore luede el Nnivshel!
Bolcher Roehakker med Knive.
do.
do.
uden do.
Den rigtige Slags, soul holder er

Rixford Hoforke,
hjemmelavede River,
do.
Hoforke,
franske steheslaals Hostleer,
billigst

Norriludels

Røget Laks
Skiver i 1/2 og 1/4 kg. Danser,
haves paa Lager.

Husk vort velussorterede

Trælast-Lager!
Kortriag 'Tilbud, og vi er lit '1Y etursle.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

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

Norilludels Handelshus.

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

Nordlelels

Ny stor Sending af

I. c13. Larsen

Olsker Skydeselskab
afholder si:: aarlige Priernieskydning
ved Tejn Lørdag den 5. Avgust
Efternu, Kl. 2.

By- og Herredsfuldmægtig

Johnoes Kofod, Hasle,
træffes paa Raad huset i Allinge
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og
i Klemensker Kro hver Fredag
Ira 2-5 Eftm.

Krystal
Pulveriseret S

o da

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

Nordlaudets hilleislills
To 2-Vær. Lejligh.
— centralt beliggende i Allinge -den ene med Køkken, er til Leje,
om ønskes delvis møbleret. Bogtrykkeriet anviser.

Patronhylstre.
Kaliber 12 og ledte Patroner Ka liber 12 'ned I Innse- og Harehagl,
er hjemkommen.

I1.

,
I./Et .LarEU

Prima Drænrør
i Demensioner 4", 3" og 11/4" er
paa Lager. I de allerførste Dage
venter vi endvidere et Parti Drænrør al 11/2" og 2".
Bestillinger modtages. Prisen opgives pr. kontant

Nordlaudets Handelshus

fl> biro blnin.qtrer

Cement, Tagpap,
Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre.
Rists og Ronsbruger anbefales til billigste Priser.

Allinge kolor'-d- Produktforretning.

og sætter Bær. S,,a1 og kølig ng
gren staar den ng breder sine 11% ide
Mumme! shferille, sure runde hvide
at Mer rid. I lusniandskoneine pluk•: Blomsterne og tørrer dem i Vin-

Korsetter.
Magasin du Nords Udsalg i Allinge
har det stursle Liger
Korse ter i ekstra gode Pa,:oner og
i saavel ganske billige som bedre Kvaliteter. Prima Pasform.

J. P. Serumer.

uru,artnen, del bliver til Hyldeille

«.

i Vinter, mur Rollingerne er forkølede. De grønne Bær sylter de i
Eddike og kalder dem for Kapers,
og de modne Bær laver de Saft af.
Hylden er et nyttigt Træ. Allerede
Henrik Smid omtaler Hyldebær

-...',Magasin du Nords Udsalg
TrInfon 5

Allinge

Tele fon 5

Jeg har daglig faaet stor Tilførsel af nye Varer
og anbefaler eksempelvis:
enkelt og dobbelbiedt Dowlas og Medium
samt bleget og ubleget Lærred i mange
Kvaliteter og til yderst billige Priser.

43

Prima

vaskeægte Bomuldstøj og Zefyrlaerred
i stort Mønster-Sortiment.
Prima Vaskestoffer til Kjoler og Bluser.

Bluseliv
Stort Udvalg ioghvide
og mønstrede
Kjoler
i Viole og Frollestol

•

Stort Udvalg

i hvide, sorte og kulørte Strømper i mange Kvaliteter.

Stort Udvalg

i Traad-Handsker, GlaceHansker og Ruskind-Hruislier.

Stort Udvalg

I Jabots, Stormslør, Strand-

Stort Udvalg

f Badedragter og Badesko,

-r

tørklæder og Strandhuer.

Badehætter, Haandklæder
og l3adekaaber.

e

Stort Udvalg i alt til Kjolesyning henhørende.

Se mit Lager

og hør min Pris, før de køber

riS

_t#

Deres Forbrug.

J. P. Sommer,
Magasin du Nords Udsalg i Allinge.

Friskmalet op beget Bruillffill til kisen.
ren Majsskraa, ren BygVi har rigeligt Lager af alle Sorter
skraa, — Blandet Skraa, som bestaar af lige Dele Majs og bornholmsk
Byg. Dansk Hvedestrømel Nr. I, Danske Hvedeklid og el lille Parti
dansk Svinemel. Palmekagemel til Blanding er el sundt Foderstof.
Priserne ere billigst ved kontant Betaling.

Nordlandets Handelshus.

fil c1Vedlcrjrninj af Sild anbefales

St. Ypes Salt
til billigste Dagspris fra

Allinge Kolonial- & Produlctforretniiw.
Vi har

1 ny Deerings Slaamaskine
staaende fra lfjor. Denne sælges for 210 Kr. pr. kontant.
Deerings komplette Staamaskinknive, Knivblade og

sin Lægebog. — .De er gode for
mange Onder', siger han, .1 Særdeleshed til Krydderposer for Tandværk og Ørenpine", -- men tilføjer
han, .ogsaa for Gigt og for Barselkvinder'.
!fylden er Ikke oprindelig noget
r hinsk Træ, selv om den har level
her længe, skriver Turdis i .Kbh.'
I Sverige kaldes Hylden for .Danskablock — ifølge et Sagn orn, at
Hylden spirede op efter et tabt dansk
Slag i Kalmaregnen.
Sagn og Myther ~svæver I-fylden. H. C. Andensen har i flere
af sine Eventyr og Dramaer givet
Overtroen om .Hyldemor' Udtryk.
Gamle Damer og graaskreggede
Ungkarle plukker Hyldegrene, naar
de om Sommeren ligger pari Landet,
de stiller Grenene i Vinduet og tror
al det beskytter mod Fluer og Myg
— hvad det vistnok ogsaa gør.
Det nordiske Navn .Hyld -, det
lyske Navn "Hoflunder - og det engelske Navn „linllow• betyder b ir I,
og hentyder [utvivlsomt til Hykleris
hule, af Marv fyldte Grene.
Men alt det er jo ligegyldigt. Hylden ser — og det er del vigtigste — saa skøn ud i denne Tid
med sine hvide Hjul shinet ud, overbroderet staar den og drømmer i
deri lyse Nat.

Generalens

Icopal -Tagfilt behøver ingen Vedligeholdelse!
bt,,le

I

- og

Nordlandets Handelshus.

vort

Vi anbefaler
velassorterede Lager af

Isenkram, Glas, Porcelken og Fajance
til billigste Priser.

billoge Kolonit

Dg

PtiorluldlorNIHirm,

Allinge
Ur- og

Guldsmedeforretning
anbefales

NB. Navn isættes gratis i Løbet al ., Time.

A. M. Lindberg.
Prøv vor udmærkede

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

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Ko.

Ved en sydamerikansk Garnisonsby havde Generalen taflet opdyrket
et Stykke Jord, hvor hans eneste
Ko skulde gas og græsse. Jordstykket Ina mellem to Veje, og der
havde før været en Fodsti over det.
Generalen satte en Soldat til at holde
Vagt, for al ingen skulde benytte
den gamle Sti, og paalagde ham paa
del strengeste at passe, at ingen gik
over Jorden.
Dagen efter kom Generalens Frue
gaflende og vilde tage Vejen tværs
over Marken.
— Ingen faar Lov til at passere
her, sagde Soldaten og salte Bajonetten I Vejen for hende.
— Ved De, hvem jeg er, udbrød
Fruen indigneret.
— Nej, Frue, svarede Soldaten,
jeg atter ikke, hvem De er. .leg
ved bare, at De ikke er Generalens
Ko. og ingen anden end deri har
Lov til at sætte sine Ben paa denne
Græsmark.

'

Den szelgt's i Rullet

til laveste Pris pr. 1<mitant i
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Store Fordele opnaas
i
Nordlandets Handelshus.
ved at købe Manufakturvarer

Vi har stort Lager og sælger trods de enorme Prisstigninger
til yderst billige Priser.

Bornholms Simre- & ballekasses
Afdeling i Allinge 6'9"---

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

andre Reservedele er paa Lager.

Nordlandets Handelshus.

Til Stegning og Bagning
anbefales vort ekstragode Plantefedt.

Allinge Kolonial- & Produktforretning

Husk, hvis du vil være afholdt.
Vær ikke paastaaelig, selv om du
ved, at du har Ret!
Spørg ikke nysgerrig, naar det
gælder andres Sager!
Vurder ikke andres Ting lavt,
fordi (let er noget, du ikke selv
ejer!
Tro ikke Ell andre har det bedre
end du!
Sig ikke, at du uldrig hat fandt
noget godt i din Leveild I
Tro ikke alt del gale, du bener I
Fortæl ikke Sladder!
Gør ikke Nar af andres Frygt!
Klag ikke for lidt Smerte, og tue('
Modgang med Smil I
Lær at passe dine egne Sager
Det er en meget vigtig Regel.
Forsøg at være sand og oprigtig
og rev efter den gyldne Regel : Gør
mod andre, hvad du vil, at andre
skal gøre mod dig-.

Nyt stort Lager af Skjorter, Strømper. Sokker, Underbeklædning i Uld
og Maccosan, Seler og Sokkeholdere,
Manchetskjorter i hvidt og kulørt,
Flipper. Slips og Veste er hjemkommet og anbefales til billige Priser.

J. R Sommer,

Magasin [III Notlis 11ds3111,

