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„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes l el Antal af mindst 1600 Erempl.
og forsendes gennem Postvæsenet I Allinge.
Sandrig, Okker, Rutsker, Ri. og Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad„
har den størs', Udbredelse i Nordre Herred
bliver læst i ethvert Hjem ag egner sig der,
for bedst til .4 rerferiv.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Rekendlgriviser af enhver Art
saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter eller Aflysninger, Auktioner de.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
udgaar hm Fredag, kan bestilles paa alle
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og
kaster I Kr. hatraarlig.

Panamakanalens
gyngende Sider.
Den sidste Tid har bragt ny
EfIerretninger om de Farer, der
truer Panamakanalen. Nogle
Rejsebreve dernede fra, kunde
der for paaregnes al have alm.
Interesse, selv om de bar været
et Par Maarreder undervejs.
Panama.
Verdensudstillingen i St. Franelsk° var jo som bekendt den officielle Bekendtgørelse Id Verden, at
nu kan man sejle direkte fra Hav
til Hav og spare Tusinder af Kilometer, ikke al tale om Tid eller den
Fare, det gerne er al gaa om Kap
Horn.
Naturligvis gjorde Krigen ogsaa
lier sig gældende, som man overalt
— ligegyldigt hvor paa Jorden mærker den; men der var det sære
ved Udslillingen, at bods Krigen var
den ikke alene en stor Stikces, men
ligefrem en reel Profit. Overskudet
overgik selv de næst sangvinske Beregninger, der var gjort, inden man
endnu anede noget oin Krigen.
Da Kanalen godl og vel var aabnet, og store Skibe allerede var sejler gennem den, blev den som bekendt igen lukket, og al Trafik mellem de to Have blev som før. Alle
andre Nationer vilde rystes ved et
saadant Uheld, men ikke' Amerikaneren, i den Slags Tilfælde har han
netop sin Styrke. Kanalen er igen
sal i Stand.
Verdenspressen
telegraferede:
„Vulkanske Eruptioner har stoppet
al Trafik i Panamakanalen, der har
dannet sig Øer mit i Løbet. CU1Cbra-Snittet er Centrum for underjordiske Jordrystelser; der er Udsigt til,
al delle kan gentage sig ret hyppigt.
Mon Nicaragua ikke vilde have været bedre til Kailalptojeld end ParraIna?" San vidt Pressen, luen riran
mærker godt, at den sidste Ytring
er smagløs.
t Virkeligheden for holder del sig
anderledes, som jeg havde Anledning
til at undersøge ved en Rejse, jeg
netop fin har foretaget til Panama,
for al se den igen efter hele seks
Aars Fravær.
19:0 blev jeg sour rejsende Koresporklent af el Blad i New York

sendt til Panama for al skrive om
Kanalen. Bladet var fiol, som de
fleste amerikanske, betalte alle Udgifter, naturligvis paa tørste Klasse, og
alle Avioriteler var oversvømmende
i at vise ulig og give mig alle Chancer, for al lefle mig Arbejdet. Frikort tit Jernbanen, hil Hotel paa
hele Kanal-Zonen, officielle Frokoster, en Fører o, s. v. I en hel
Maaned studerede jeg Ingeniørarbejdet og rapporterede Resultalerne af
disse Undersøgelser, men da jeg opdagede, at man løsn saa all det, man
maatte se, log jeg senere Arbejde
paa Kanalen og saa nu hele Projektet med ny øj«. Der var saa meget, man kunde faa al vide gennem
Samtaler i det daglige liv, Mand og
Mand imellem. Der var mange ret
begavede Mennesker, timide Haandværkere og Ingeniører, der nu, da
jeg ikke mere var nogen officiel Person, man skulde vogte sig for al udtale sig aabent lil, meddelte alt det,
de vidste.
I et halvt Aar arbejdede jeg ved
Kanalen og skrev samtidig Id mit
Blad. Man kritiserede Maden som
usund ; det var den ogsaa til nok,
ikke fordi der blev sparet, snarere
blev der ødslet; af sanilære Hensyn
blev alt det, der var tilovers fra en
Dag til en anden brændt, og det
var ikke ringe Kvanta, der paa den
Mande blev rullet med. Men saa
at sige alt kom fra Amerika, bragt
ned i frossen Tilstand, naar det cIa
ikke var i Btikdaaser. Del var Sagen ; alt var første Klasses Varer,
men det var konserveret. Smagen
var olie tabt, eller man fik virkelig
Giftstof i sig fra Daaserne. Der var
ikke noget at sige dertil, da der ingen fede Bondegaarde faa i Zonen,
hvor man kunde fan frisk Kød fra eller friske Æg eller Smør. Men det,
der i denne Sammenhæng har Interesse, er, at der var ogsaa Tale
den Gang om Jordskred. Flere udtalte sig om Muligheden for en
Standsning af hele Foretagendet,
netop del, der nu er skel.
Det er ikke vulkanske Rystelser
eller underjordiske Hævninger af den
Art der har stoppet Panarnaltanalen.
Del er det umnadelige Tryk fra
Bjergene, der er Skyld i de Øer, der
har dannet sig tide i selve Kanalen
men kun i Forbindelse med ny
Trope-Regn.
Regnfaldet her i Zonen er som bekendt meget slorl, og denne Masse
af Væde trænger nu ned gennem
Culebra-Bjerget, der bande er al
Sten og Jord, og Vandet !rykker
saa paa Siderne af Kanalen for at
komme ud ; til Bunds kan del ikke
gaa, da der er Klippebund, men
saa trykker del Bunden op i Kanalen.
Og der er desværre al Sandsynlighed tor, at delle vil gentage sig.
Men der er Raad for all, og der blev
straks laget fat paa at forhindre en
Genlagelse. Man gik i Lag ined at
beklæde hele Bjerget med Cement,
al give del et Overtræk, der hindrer
Regnen i at bløde igennem.

razciamoacem

Det er et stort Stykke Arbejde,
Det lyser fra alle Lanlernerne
der er for financier' ; at delle lykke- Kanalen. der Heger store Dampere
des er et nyt Bevis ikke alene paa og ririller i Havnen. Panama er
Amerikanernes Udholdenhed, men splilevende.
ogsaa paa deres enestaaende Energi
Ebbe Kornerup i „Syl.). Av •
Panama 13y -- hvor forandret!
For seks Aar siden var det en roinanlisk lille spansk By, der bogsta—0-velig faa og sov i del; man saa Føl1 vor moderne Tid er der ingen
gerne af de hyppige Jordskælv, der
havde hærget den, der var næsten Tvivl om, at vore høreevner er el
noget drømmende over den, alle de af Menneskets mest mi'sbrug'e Orgamle Kirker, Piazzaen, alle Palaz- ganer, thi det er ikke alene nus Daneme ; i del hele laget del Indlryk, gen, al del moderne Livs Spektakel
man fik af Espairo, var saa velgø- Forfølger os i Form af Vognrummel,
rende. Del er ikke for ildet, at det Sporvogriskleinlen, AvIonrobilliorre
Fabriksfløjler, Gadesælgeres Raal)
er den ældste By i Amerika.
Og nu er del anderledes, man er osv., nej ogsaa om Natten førfølger
helt i Amerika, nien ikke del alene, Støjen mange nervøse Bybeboere
del er bleven en modbydelig Ne- som en Mare, Ilmi Hørelsen er nemgerby.
lig deri Sans, der sidst spærres for,
Ganske vist har de forbudt Ne- naar deri sovende Tilstand indtræder,
gerne al bo inde i selve Byen, men og helt afspærres den aldrig, skriver
hvad har det al sige, de fylder alle „Sundliedstilader.
Fortovene, de kører i Droskerute, de
At vi i Fremtiden, eflerhaanden
sidder paa alle Restauranter, og de som Støjen og Spektaklet i de store
trænger sig ind paa alle Beværtnin- Byer tiltager, maa komme ind paa
gerne!
at gøre noget for al mindske den,
Aviontobilerne suser gennem Ga- er aldeles sikkert, og det er da ogderne, der er nu elektriske Sporvogne, saa allerede skel] enkelte store udenGaderne er prydet med Skove af Te- landske Byer, bl. a. i New York,
legrafpæle. Jeg ved ikke Mennesker, hvor Hestekøretejer f. Eks. er forder lian anbringe Telegralpæle niere budt i en stor Del af Byen, og ensynlige og paatrængende end Ame- kelte _Kvarterer er lavet om Id stille
rikanerne; jeg tror, de Pæle minder Kvarterer, hvor Vognfærdslen kun er
ham om Skove, som han jo har saa tilladt paa en ganske bestemt Tid
sjelden Anledning til al lage ud i, af Dagen og aldrig orn Nallen. Der
af bane Iver for al arbejde sig en er heller ingen Tvivl om, at del er
Pukkel til og spolere hele sit Sy- muligt at formindske Sløjer' ganske
betydeligt, uden al Færdselssikkerstem.
Freden er borte i Panama, nu rege- heden lider derunder.
Imidlertid mag de nervøse Byberer Pengene, store Kontorer er aabnede, og man mærker, al der er Puls boere søge at hærde deres Nerver
og lage den faste Beslutning, at de
i Staden.
Men der er dog el eneste godt ikke bryder sig om denne, delte kan
Sled, et Sled med Ro og Fred; og, gøres i mange Tilkalde. Som el kasan underligt del lyder, det er pal rakteristisk Eksempel herpaa anfører
den bekendte Schweizer-Læge Dr.
el amerikansk Hotel.
Nu er „Hole] Tivoli" ikke noget Poul Dubois i Bern, at en Gang kom
almindeligt Hotel, alene Beliggenhe- en 40-arrig Neurasteniker til ham
den er god, oppe paa et Bjerg med med Klage over, at han blev saa
vid Udsigt, og der er rigelig Plads. forfærdelig træt, led at NedlryklhedsDet ligger i Udkanten af Byen. Paa tilstande, claarlig Fordøjelse og SøvnTerrassen er en herlig Udsigt. Om løshed. Men hvad der særlig pinte
Dagen ejer man det helt, for saa sli- ham, var hans Cluilaalelighed over
der Amerikanerne i del, og da de for Støj. Naar han hørte Rumlen
alle spiser paa akkurat deri samme paa Gaden, fik han Hovedpine. Jeg
Tid, kan man passende vælge en fik hane anbragt i et Pensional, men
anden, for at være sammen med næppe var lian konone' der, før han
niere stilfulde Mennesker. Maden begyndte al klage over, at en Kober derimod babarisli, og Priserne er bersmed lige over for hamrede og
alligevel høje, men hvad gør
smedede hele Dagen, medens Patienriaar del er Aften og Stjernerne ly- ten sad og lalle Harnmeislagene,
ser paa Himlen, og num sidder i desuden generede Vogn færdslen ikke
Flugtstolene fide pen Terrassen og snu lidt, især da Gaden havde alser ind over Palmer og Lys; der er mindelig Brolægning. Delte forekom
helt stille, man er Fri for Synet af
tenen aldeles ulaaleligt oni Dagen.
rille de vulgære Negre, der Dagen Men OM Nallen var der Hunde, som
lang har svirret om en. Del er i gøede i Nabogaarden, og Beboerne,
del trele taget kun Amerikanerne, som kom for sent hjem. Han korn
der kan holde Negre ud. Her er derfor og forlalte ntfg, at han maalle
meget var nul om Dagen og en slem absolut bo paa et roligere Sted, elslikkende Varme fuld al Væde, men lers vilde Kuren slet ikke hjælpe.
Hr. M. sagde jeg: „Jeg kan ikke
der er ogsaa Tider paa /truet, da
Klimaet er bedre i Panama; og skønt skalle Dem nogen anden Bopæl, og
Kanalen kun er 40 miles lang, er hvis De vil følge mil Rand, san skal
Klimaet i Colon helt forskelligt fra De netop blive boende, hvor De er,
del her. I Color] regner det vist ja jeg tilstaar enclogsaa, at selv oni
fire hundrede Gange om Amer. Det jeg havde el roligere Værelse, vilde
De næppe faa det".
er da den slaaende Vittighed.

Støj.

„Hvad siger Deir" udbrød 11.111,
det forekommer mig mindre eiskta.i•
digt af Dem'.

.1a, omaske, svarede jeg, men ikke,
hvis de rigtig forstnar mig, I).- km•
sker al komme af med Deres ømlaalelighed over lur Støj og Spektakel, som har plaget Dear i antevis, dersom jeg skulde kar n..111 juni
I el overortierilligt roligt, flot udstyret Værelse, vilde de nialske nok

befinde Dein bedre, men enar 1)e
saa manne forlade delle Værelse,
vilde De være endnu niere følsom,
De kender jo opart hl, at rinar vi

en Tid har siddet i Mørke!, sin kan
selv el lille Lys skære stærkt i
urne, og det er min Oplaltelae, at
De aldrig kommer over denne 0111følsom hed for Lyde ved at kæle for
den. Jeg ønsker ikke al overdrive,
og jeg har heller ikke anbragt Dem
paa el Sted, hvor den værste Speklakel findes, men deri Bopæl, jeg
bar forskallet Dem, er lige saa rolig som Gennemsnitlet. Overalt hvor
De kommer hen i Verden, vil der
være mer e eller mindre Støj og
Spektakel, loraarsaget af den Virksomhed, som nu en Gang Irma foregaa, og da De jo ikke ønsker ar le‘e
Deres Liv svin Eremit paa et ride
Sled, og da deres Livsstilling fordrer, at De maa bo i Byen, hvad
vil tier saa blive af Dens, hvis vi
ikke kan faa Deres Følenerver raske
igen?
„Men jeg kan ikke udholde delle
Spektakal, mine ørenerver lider af
en ganske sygelig Overfølsomhed.«
De tager Fejl, Deres Høreevne er
tværtimod ganske normal. Det er
ikke Deres ørne, der er saa følsomme, det er Deres øvrige Nervesystem.
Støj plager dem hovedsagelig, fordi
De har den Overbevisning, at de
ikke kan udholde deri. Tro nu pari
mig, Deres Øren maa ikke høre andet end det, De ønsker at høre. De
maa ikke høre etter, hvor mange
Slag Kobbersmeden slam.. De ved
jo godt ha andre Sanser, f. Eks. Synet, at De ser kun det, som De ser
eller eller ser paa, og vor Følsomhed
er stor i Forhold til, som vi skænker de forskellige Ting Opmærksomhed. Naturligvis kan el Speklakel
være saa slorl, et Lys kan være saa
blændende, al vi er nødte til al lægge
Mærke til del, og jeg vil ikke forlange, at De skal lade være med at
skælve, hvis en Bombe springer lige
i Deres Nærhed, men nogen Støj og
Speklakel kan vi ikke indgag i Livet. og vi mita opdrage os til ikke
at lægge Mærke til del.
Paa Grund af Nervesvækkelse
mangler de Tilpasningsevne, men
sig til Dem selv: Jeg vil ikke bryde
mig en boj! om disse Lyde, de er
slet Ikke stærkere, end jeg godt kan
holde dem ud!
Efter tre Dages Forløb var Pallenlen fuldstændig i Stand lit at ignorere sin Overfølsomhed.
Der er mange Byboere, der trænger til al bære sig lige saa fornuftigt og forstandigt ad.

At bande.
c.
Eri lurmærket Præstemand kom en
Gang ti al sige: .Saa længe man
er meget ulig i Tøjet, er man IIIImjelig til at dele Menneskene i to
Klasser: deur, der al Tid har deres
atund i Orden, og tTrui, der ikke
karl lade være med at sætte .en lille
en" pan nu og da, ja somme Ti''
en større. De første er man tilbøjelig til at anse for de bedste Kristne,
de andre er kun Muligvis-Kristne.
Men efterhaanden som man bliver
ældre, opdager uran, at blandt dem
med de pæne Munde er der adskillige, som har el stygt Sind og et
ukærligt Hjerte, og hvis _rene" Otti
som oftest er ret lomme, og at de,
der al og til lader en Skruptudse
hoppe ud mellem Tænderne, lit viser sig at være kærlige og retsindige
Mennesker, ja endogsaa Mennesker,
der ved Lejlighed ken sige et Ord,
der tyder paa, at de slam: i et ydmygt Forhold Ill Gud. Naturligvis
er det galt, at de ikke holder deres
Mund i Ave. Men jeg har for Resten den Tro, al Gud kan lettere faa
en Mund gjort ren end et Hjerte".
— Ja, det er en Side al se Banden
fra.
En anden Side er det aldeles meningsløse i at bande. Der overgik
et ungt Menneske den Tort, da han
i et Selskab af andre unge Mænd
bandede uhyre hyppigt, at en af dem
vittigt sagde til ham: „Hør du, det
er jn ikke nødvendigt, at du nævner Fandens Navn højt saa lit ; dit
kan godt tænke paa ham i dit stille
Sind endda!" Det hjalp den Aften.
A. C. Larsen har meddelt os følgende Historie om idiotisk meningsløs Brud af den ondes Navn : .Jeg
har i min Ungdom kendt en Jyde
at en iu forsvunden gammeldags
grovkornet Art. Han bekymrede sig
ikke rim Religionen og havde den
fæle Vane nl bande ved enhver Lejlighed. Tilfældigvis var han tillige
Kirkeejer og irreelle trods sin Gerrighed indlade sig pari al lade Kirken resfavrere. Da han eller Istandsættelsen indfandt sig med Synsmændene i Kirken for at bese den, blev
han saa greben af den Forandring,
der var foregaaet med den, at han
begejstret udbrød : .Nu er her — og
saa handle han — bleven kønt".
Men pludselig besindede han sig,
at han var i en Kirke, og saa skyndte
han sig at tilføje: „Fanden forlade
mig, at jeg bander f Herrens Hus".
Videre kan Meningsløsheden vel ikke
drives.
Et tredie Synspunkt skal gøres
gældende lier, nemlig dette, at der
er Overproduktion af Eder. Naturligvis er der i en vis Forstand al
Tid Overproduktion af det, der er
værdiløst eller skadeligt ; thi det
skulde jo slet ikke være til. Men
jeg sigter til noget andet: BandeProducenterne falbyder tit deres Varer, Ederne, overfor Folk, der ikke
har Spor al Brug for den Slags Ord.
Dette burde de betænke, og som en
Huskeseddel kan Budstikke-Bojsens
bekendte Udtalelse maaske tjene.
Han stod og talte med en Mand,
der bandede uafladelig. Det stødte
Bojsen, og han indskød da i Samtalen: „Aa, kære N. N., hvis De aldrig bander ellers, skal De ikke gøre
det for min Skyld".

Da

Nansen skulde lynches,
—D-

I et amerikansk Blad finder vi følgende lille Historie fra Byen Machias
i Minnesota:
Helten, Erik Hansen, er efter Navnet at dømme aabenbart dansk og
beklæder Stillingen som Postekspedient i nævnte By. Han skal have
et meget varmt Hjerte, og var I den
Anledning for nylig nær ved at blive

lynchet! Sagens nærmere %ørendiglieder er følgende:
Hansen er gud og har to Børa,
men i Stedet for ar sidde hjemme
hos Konen og lege med sine sinaa
tilbragte han altid sin Fritid bos en
Skanjomfut ved Navn Frances Alles.
Han var meget indtaget i hende, og
hun paa sin Side syntes ogsan godt
one vor unge og kraftig bygget Landsmand. Men deri dejlige lille By
Machins teater ingen K...— shedsever,lyr uden for de lovlige og konservative Grænser. Af den Grund samledes saa forleden lyve al Byens
mest haandfasle Mænd; i stellet
Trop begav de sig af Sted til Miss.
rallens Hjem og had om at marine
tale med Br. Hansen. Men saa snart
denne viste sig i Døren, blev lian
greben af 40 kraftige Arme, og nu
gik det af Sled til den nærliggende
Skov, hvor man straks Ind de fornødne Forberedelser til efter alle
Kunstens Regler at hænge Hansen
i et Træ. Overfor disse sørgelige
Fremtidsudsigter blev Hansen myg
og tryglede om Naade og Barmhjertighed — om ikke for hans egen
Skyld, saa i det mindste for Konens
og Børnenes. Hans Dommere lod
sig bevæge og lovede al udsætte
hans Henrettelse pen ubestemt Tid,
hvis lian pan sin Side højt og helligt
vilde love fremtidig at holde sig til
sin ægteviede Hustru, Delle lovede
da ogsaa Hansen.
Men allerede tre Dage etler saa
man lime penny styre sine Fjed mod
det Hus, hvor hans elskede boede.
Straks efter var de sammensvorne
paa Benene, og denne Gang vilde
Hansen næppe have undgnael sin
Skæbne, hvis ikke Sherifen jura Avtomobil var kommen til Miss. Alletis
Hjem, før Lynchmændene. Der arresterede han øleblikelig Hansen og
hans Elskede samt dennes Moder
og Husværten og lod dem sætte i
Fængsel tor al beskylle dem mod
den dydige Hobs Raseri.

Skonnert Berggrens Forlis.
—0—
Skonnerr „I. B. Berggren"s Forlis ved Hammeren under den stærke
Storm i Fredags er udførligt refereret i de bornholmske Dagblade og
største Delen af den københavnske
Presse, og Besælningens energiske
Karup for at føre Skibet i Havn,
saavel soen Kaptejnens opofrende
Arbejde for at samle og redde Mandskabet, fortjener vor udelte Sympati
og Tak,
Hvad er en Verdenskrigs Mord og
Brand og Avisernes lange Lister
over de faldne, saarede og fangne?
Det er eflerhaanden for os blevet
saa fjærnt og uvirkeligt mod den
lille Katastrofe, der Fredag Formiddag truede med at berøve vort lille
Samfund fem unge raske Mennesker.
For Beboerne af Allinge-Sandvig
var det derfor angstfulde Timer fra
det Øjeblik Hanimerfyret meddelte,
at .Berggren" var observeret synkefærdig, og senere, at nu smilt den,
og at Besætningen flød pan Vandet.
Flere Motorbaade ilede til Hjælp, og
del meldtes endelig, at mi havde
en Band frelst 4 og man klude fra
Fyret se, at der arbejdedes med de
to, hvorfor Lægehjælp blev rekvireret. — Det var Øjeblikke fulde af
Spænding, der først udløstes, da
Baaden korn i Land og — alle var
reddede!
At Mandskabet blev frelst skyldes
Brødrene Hammer og Peter Larsen,
der ined deres kraftige Motorhaad
.Pelikan" straks stak til Søs og
manøvrerede gennem den oprørte
Sø, for at komme de skihsbrudne
til Hjælp, Den kække Sømandsdtrad blev bemærket Ira Kysten, hvor
Hundrede al Mennesker iagttog Redningsarbejdet.
1 Bnghandlen i Allinge er fremlagt en Liste til Paategning for dem,

der gerne vil yde Fiskerne Hammer
og P. Larsen Erkendtlighed fur deres
djærve Færd. Listen shiner den 1.
September, hvorefter der ititivarsle
Id Møde af de undertegnede, tor al
tage nærmere Bestemmelse om, under hvilken Form man bedst kan
udvise Opmærksomhed.
Listen har følgende Ordlyd
„Undertegnede Beboere ønsker at
vise Besætningen paa Motorbaaden
"elikan", Sandvig, vor Anerkendelse af den smukt udførte Sømandsdaad ved Redningen af Skonnerten
.1. B. 13eiggreen"s Besætning Fredag deri 4 Ang. 1916.

Salg - eller ikke S31°.
— o—

Det foreslaaende Salg al de vestindiske Øer Sct. Cnaix, Set. Thomas
og Sct. Jan har sal Sindene i de
stærkeste Svingninger, og mange
Kræfter er i Bevægelse — for og
imod. Man bebrejder Regeringen,
at den ikke har henret sig fair ad,
neer den lige til det sidste benægtede Salgsrygterne, og gør sig allehaande Gisninger over, hvorfor Amerikanerne netop rm, da Panarnaka'mien efter Sigende er en Fiasko,
vil betale os 25 Mill. Dollars for
Øerne, riaar de nied lidt god Vilje
1902 kunde have fanet denu for 5,
ja 1867, da vi gerne vilde af med
dem tor en Slik, forkastede Salget.
25 Millioner Dollars er forresten
Ikke Ill al kimse af, og hvis Allinge
Sandvig Kommune ejede Øerne,
vilde vort Byrand sikker( slag til Ined
Kyslinand. Her faldt de mange rare
Penge sikkert f god Jord, nier] det
øvrige Danmark har nu ljent saa
meget Fra de mange Gullasch-Baroner, at der lades hamit om Penges Værdi og pukkes pan den nationale Selvstændighed.
Naar man ser bort fra de nationale Stemninger og Følelser, er
Handelen rent forretningsmæssigt set
meget fordelagtig, og Historien viser
ikke faa Eksempler paa Salg al Kolonier uden forudgaaet Henvendelse
til Befolkningen.
I 1803 solgte Napoleon den store
fransk-amerikanske Koloni Louisiana
til de forenede Stater for en Pris af
kun 15 Mill. Dollars. Den store
Feltherre havde ingen Forstenelse
af, at lian ved denne Lejlighed for
en forsvindende Brøkdel af den virkelige Værdi bortsjakrede en Chance
som, rigtig ud 'tyllet, havde sikret
Frankrig et af de mest lovende Kolonialriger 1 Verden.
I 1867, samtidig med at vi forhandlede OM Salget al vore vestindiske Øer, solgte Rusland hele Alaska for 71/,, Mill .Dollars Id de forenede Stater. En Betaling al 25
Mill. Dollars i ,Guld" for vore smaa
vestindiske Øer er et Vidnesbyrd out,
al Amerika alligevel efter Panamakanalens Aabning tillægger St. Thomas en overordentlig stor Betydning.
— Salg eller ikke Salg bliver den
kommende Uges Sensatiou, og selv
om der ikke opriaas Enighed, bliver
der dog et positivt Resultat, nemlig
en forøget Efterspørgsel og Stigning af vestindiske og Ø. K. Aktier
— og sen er niaaske Hensigten narret

I Køkkenhaven
har Sicalolleløgene nu alshillel deres
Vækst og man kan de allerfleste Steder Inge Løgene op og henlægge
dem til Tørring f fri Lilli. Man niaa
ikke afskære Bladene, men lade disse
henvisne paa Løgene.
Zittauerløgene og Rødløg vokser
fremdeles, og del er ganske urigtigt
nu at nedtræde Toppen, del man
man først gøre, nnar Bladene gulner
og Løgene har afsluttet Væksten,
antagelig i første Halvdel af September Maaned.
Porrene vandes med Gødningsvand, ligesom Knoldselleri og Kaalsorterne.

Man hør ikke skære Spidsen af
Pottebladene eller fjerne de ydersf•
siddende Blade af Sellerierne, saa
lidt som med en Kniv skære Redderne al S.-Iteriplantens Knold Bla•
dere og Rødderne er Planternes
Mave og Lunger, og det er jo ikke
surl at unthrere magen af disse
Dele.
De tillige Karruller optages, efterliaanden som deres Blade visner, og
i deres Sled kan plantes Grmikaal
eller Porre, SBAS Radiser, Salat, Kmvel eller Spinat.
Kartoflerne efterses desuden, om
der skulde være Planter imellem,
som er angrebne al Bladrullesyge.
Sandanne Planter fjernes straks, da
de kun bidrager til Svampens Udbredelse.
De sildige Kartofler hesprnjies
med Bordeauxemdske imod Kartoffelskimmel, og samtidig besprøjter
man Selleriplanterne med sammine
Slags Vædske imod Sellerirust.
Tomatplanterne vandes med Gridningsvand. og beskæres. Man fjerner alle Sidegrenene paa de to eller højst tue Hovedstammer, soul
man beholder. Derimod rum man
ikke afskære hverken hele eller !lak delen af Bindene.
Kruspersille er mange Stedt r i Aar
angrebet al Fluelarver pan Roden
og Toppen visner derfor ofte i simre
Pletter eller Striber paa Bedene.
011e er del klogest at opgive saridanne Bede slrnks og saa nye Bede
eller Rækker af Kruspersille. Sneet
kan Planterne blive skue Irak
til Overvinning, og man vil navnlig
til næste Fornar kunne have udmærket Persille, skriver .Krabenhavris
Havetidende,"

Jloorledes Tyskerne
hjælper sig.

.—

Garn

og vævede Stoffer af Papir.

Tyskerne har under Krigen forstaaet at hævde deres Ry som dygtige Kemikere. Alle Udslag af deres
Dygtighed paa delle Ornraade er jo
ikke just Beundring værd, men den
Mande, hvorpaa de har torstaael al
fremstille Surrogater for de Stoffer,
de har haft vanskeligt ved at skaffe,
er værd at lægge Mærke til. Man
har navnlig paa en meget rationel
Maade udnyttet alle Aflakisprodukter.
Efter al der er bleven Mangel paa
Bomuld, er man begyndt at fremstille Garn af Papirmasse, og anvender hertil gammelt Papir, Cellulose,
Træafslibning og Affald fra Bomuldsos
Papirmassen
skæres i Strimler, snos og spindes
til en Tinad,
Heraf væves Baard og spindes
Garn, som kali bruges til Vævning
at Tæpper, Løbere og Sække og som
ogsaa har vist sig anvendelig lit [solalionsurateriale. Garnet er smukt
glansfuldt og let at farve ; dets største Mangel er, at det ikke er meget
modstandsdygtigt overfor Vand. Herpari har man dog dels raadet Bod
ved at imprægnere del.
Tilvirkning af Garn og Tøj af Papir er en gammel, japansk Industri,
som nu I Tyskland alter er kommen
til Vterdighed eller at den i mange
Aar har været fortrængt af den Kanlcurrence, de billige Bomuldsstoffer
var dem

Fra Uge til Uge
——
Paa Søndag

stort otterilligl Bal paa Carlsens Hotel i Sandvig. (Se Annoncen,

Ga Fagland med en Forsyning.
ark:dreier ingen nicht sipiter
ventes III P.mine 1.0,dag etter Sam
dag
K. mimer del; ikke nak Adi gru,.
nem Minerne
Tyskereea Panoil
lebaade ser det muegtelig snut ud
ton Fol bruge! ne a1 Gas■ seilkets Pto•
/taklet.

Slhdetnngsten
har gennemgik:sende inar været grøn
ske god, selv om Kvaliteten Ikke altid er SAR god soult den knude VRIT
De sidste Dages Fangst har dog aller bragl en god, stor og fed Sild
pan Markedet, men Prisen er hil,
CA. I Kr. pr.

Fra Havnen.
Skonnert ., Aktiv' Ira Nem, ankom
klag Torsdag Ira Aalborg med Cement til Nordlandets 1 landebilitis.

rdsljenesler og Moller,
Søndag d. 13. Avgnaii.
Allinge K. Kl. 7.
Skrin. 1<1.
Ols Kirke 1<I. 10
Om Efterm. Kl. 4 Frilnflainøde i DaMiSlintlær
len ved lian
.tamis Dant og Præsten Mier.
MAndang den 14. taler Miaainnær
Flover Ira Arabien i Alling: Menieliedahjein Kl. 8.
Onsdag den 15. holder Sekterer
Nielsen Ilcdningenrissinnsnunte i
Tejn Missionshus Kl. 71/2,
Evan. lulle. Misaionalorrnine Allinge
Søndag 1(1.
Rutsker Missionshus
Søndag K1 3.
M. 1<ofned.

Hjertelig Tak
til alle dem, som har tidvist Deltagelse
ved vor kære Åland og Fader. If. C. A lid e r se ns Sygdom og ISegrsvelse.
Ilemten
Horn.

Nye Sendinger af ny Fangst
allerbedste Kvalitet

BHals
sælges i

Nordlandets Nandelshns
Kaleschevogn
I Promenadevogn og I Herrecykel, brugte, men gode er til Salg.
Bladets Kontor anviser.

Olsker.
Det L, K. Jespersen tilhørende
Hus paa 9 Slvj. Grd. overfor Hat).
bedam er billigt til Salg imod en
Mlle Udbetaling, ved Henvendelse
tilJohannes JespersenvedNydammen i Rutsker.

Til Syltning og Henkogning
bør de bedste Kvaliteter bruges.
Nr. 1
Hel Melis i Toppe
Nr. 1
Dansk Demerara
Ni. I
Dansk grov Melis
Nr. I
Dansk stødt Melis
Ægte Bourbon Vanille i Stænger.
Laveste Pris — og med Rabat pr.
Kontant i

Nordlandets
By- og Herredsfkildmeegtig

Johannes Kofod,

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

I. B. Larsen

Den sidste Vognladning
Kul tik vi i Gaar udleveret til Gasværket Ira Rønne ; mere kan de ikke
undvære, men en Damper er etgattet

Ilde.

træffes paa !bladhuset i Allinge
hver Mandag eller Kl. 10 Form. og
Klemensker Kro liver Fredag
fra 2-5 Eftm.

En

broderet Barnekrave fundet

og kan mod delle Avertissements
Betaling afhentes paa Bogtrykkeriet,

Kunstgødning til Efternarsbrug!
15 I1C1. Sliller1081d1 3 13,40. 37 i)bl, bliffilllipg d 1650
er paa lager og udleveres gerne s.raks Prisen er Netto kontant — og
gælder tor de begitte Partier, som altrentes i denne Mariner'. Det kniber
'
• ellers med at skaffe det særlvarilive Kvanta Superfosfat.

It

Nordfar dets Handelshus.

Stort offentligt Bal

Klædevarer.
Sort Drapa Satin og Craise
Ægtehlaat Cheviot til Dame- og
Flerre-Kostumer.
Svære uldne Stoffer til Dame- og
Bernenerhij.
Efter de
som Fabrikanter
og Grosi-■ er in/ udbyder Klæde.
varer til, er disse i min Beholdning
værende Varer ekstra billige.

fra Kl. 8 til 2 afholdes f1ondag den 13. Avgust paa

Chr. Olsen,

CARLSENS HOTEL i Sandvig.

Messens Ene-Udsalg
ALLINGE

flyd huk Byg og mim reli llyplun
Blandsædskraa, Majsskraa og stor, tørret Majs.
Priserne er beregnet lavest muligt.
Af danske
i næste Uge.

Kirsebær

Nordlandets Handelshus.

Dame=Lingeri.
Fra Magasin du Nords Systue i København fører jeg
stort Lager af Chemiser, Benklæder, Underliv, Underkjoler. Underskørter og Natkjoler i mange Mønstre og
til yderst billige Priser.

J. P. Sommer.

Nordlandets Handelshus.

Stort Lager af Dynesatin og Bolster samt prima
lette damprensede Fjer og Dun er hjemkommet.

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

Adioni P111131111 BMW' i Sække, Frise ifffer,
Vi losser i disse Dage og sælger meget billigt.

Nordlandets Handelshus.

til billigste Dagspris fra
Allinge Kolonial- fi

Produktforretnigg.

Kaffe, The,
Chokolade og Cacao samt alle

Systue.

i fineste og bedste Kvaliteter og til billigste Priser
anbefales fra

Kolonialvarer

Tirsdag den 15. August anhner jeg en tørste Klasses Systue for

Kolofiial & Prollllklforreioillg

Kjoler, Spadseredragter og Overtøj
God Pasning garanteres.
Moderate Priser.
J3.

Sonuner.

NB. Nogle Syersker og Elever
antages til 15. August.

2 IIPIIgIe

Slumskiur

Deerings

Gode Redskaber til Hosten

Prima

er

bornholmske Haandriver
bornholmske Lobommo
franske Støbestaals Hostleer.
Rixford Høforke. Batavia Strygespaan.

Altid billige Priser i

Nordlandets Handelshus,
11■■•■•••■■••

Mejfildiille
Johan C. Koefoed,
Allinge.

Korsetter.

Fluefangere

Magasin du Nords Udsalg i Allinge

til 5 øre Stk. farts hos

Dyner syes og stoppes gratis og leveres hurtigt.
Stort Lager af Vattæpper i flere Størrelser og Farver.

St. Ypes Salt

Tørv til Salg

sælges meget brIligt.

Senge Udstyr.

tif Sild onbcfaks

Nordlandets Handelshus.

(Rimeligvis !nar vi endnu cu Ladning i EfleraareI).
Vi raader Forbrugere heraf at gøre Bestilling, thi det er jo altid
vanskeligt og besværligt al skaffe Kalk rettidigt til Foraaret.

Tit 1(.(11,1,jninci

paa Lundegaard i Olsker
a 1 Kr. hl.
F. Jacobsen.

j'

Nørresundby Gødningskalk paa Lager,

Nordlandets Handelshus.

Vi har smaa Partier til Rest og beder om Ordre snarest.

Gartner Kofod,
Banelys', Allinge.

købes.

er prima Foderblanding for Malkekvæg.
Ny Sending, som sælges til laveste Pris.

Høstbindegarn! Halm pressegarn!

Gode

Hvedeklid og livedestrontel venter vi aller Tilførsel

Langelands Kontrolfoder Nr. 1.
Langelands Kontrolfoder Nr. 2

3.

B. Larsen

En Køkkenpige

har det største Lager af Korsetter i ekstra gode Faconer og
saavel ganske billige som bedre Kvaliteter. Prima Pasform.

J. P. Sommer.

kan lam Plads til Iste September
paa Hølers Hotel, Allinge.
•

Uanset den senere Prisstigning sælger vi

Renvaskede

Linoleumstjære & Kalciumstjære

strikkede uldne Klude og
hvid eller sort Uld

i hele, halve og kvart Tønder og Dunke til de gamle Priser — og dette
vil sige billigere end Dagspriserne er for ras Kultjære.

hylles med Varer til højeste Dagspris.

Messens Udsalg,
Chr. Olsen, Allinge.

Nord landets Handelshus
Prøv vor udmærkede

MARGARINE

Ligkister

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

og Ligtøj haves paa Lager.

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Johannes Pedersen
Vestergade.

_J

Til Hjeffiffiehagning anbefales!
Ekstra dansk Rugsigtemel al del allerbedste.
Bageri-Flormel, son, giver stort og smukt Brød.
Vi har store Oplag og sælger billigt havde i store og smaa Kvanta.

Nordlandets Handelshus.

Til Stegning og Bagning
anbefales vort ekstragode Plantefedt.

joakk

Allinge Kolonial- & Produktforretning

lad

(„PLBP

Berliner-Koks er kraftige
og prima Brændsel i Magasinovne.
trit tilkørt her i Byen -- Vi tilraader Køb

Pris a 360 øre pr. Hektoliter
til Vinteren.

Nordlandets Handelshus.

Største Salg i Danmark
• Største Export •

eirn-c2/rd"
.
n ccoeo,c4:3
FINESTE DANSK FABRIKAT
0 c74r,9c.i2ay. .9?..idlaie/2a /C —

Vort t ager er rigeligt forsynet med

Prima Bygskraa af ny Byg.
prima Majsskraa samt Byg,
Majs og Oliekager.
NB. Coldings kontrollerede Foderblandinger
altid frisklavet og til billigste Dagspris.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Restbeheljningen af

Straahatte
sælges med stor Rabat.

Nord landets Handelshus

Arbejdstøj.
Stort Udvalg i prima stærkt Arbejdstøj er hjemkommet
og bedes De i egen Interesse se mit Lager og høre mine Priser, før De køber Deres Forbrug.

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

Patronhylstre,
Kaliber 12 og 16 samt Jagtkrudt og alle Numre Hagl og 6 mm Salon
Patroner ined Kugle er paa Lager og anbefales til billigste Priser,

cHllinje J-Colonial- o(ss

rroduktforrefiainj.

Q.5-r Brødrene Anker
4k9
Jernstøberi å Maskinfabrik
Vandsnegle, Centrifugalpumper til Tømning af Tørvemoser og

/

Mergelgrave. Hesteriver, Selvbindere, Slaa- og Mejemaskiner.
Reparationer af Høstmaskiner.

Badeartikler
køber De billigst i

Nordlandets Handelshus.

Uldgarn.

s

Om Ægteskabet.
—o-

En Pige burde aldrig gifte sig
med en Mand. med mindre hun
vidste an ovn ham. Hvis hun paa
deri anden Side vidste alt om ham,
vilde hun ikke gifte sig med ham.
Mange gifte Kvinder har den kedelige Vane at bruge alle deres
Penge, før de faar deirs -- og saa
Jaar de dem ikke.
Det vilde være et stort Gode, om
Kvinder var lige saa ivrige efter at
blive gift, soin de er efter al blive
det.
Den fuldkomne Ægtemand tilhører altid en anden Kvinde.
iEgletkabels Baand indbefatter aldrig Hustruens Tunge.
Det er nutildags overordentlig vanskeligt for en Mand al sætte Næring efter sin Kones Tæring.
Intel i Verden bringer saa megen
Skuffelse som en Ægtemand — saalrenit del da er Ens egen.
Livet er fuldt af Modsigelser —
efter Ægteskabet.

Gødningskalk
hjemkommer til Efteraaret.
gerne hos
rif tdoithd

't-ofirrkiffirt.pf

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

Ogsaa et Spøgelse.
—0—
—En gammel Kone i Leksand i
Sverrig var en Søndag Aften ifærcl
ined at lægge Dejg til næste Dags
Bagning ved Lyset fra ell Lampe,
som kun havde sat pari Bolde' ved
Siden af Truget. Under delle var
Nahogaardens store spile Ged, soin
netop havde slidt sig løs, kommet
hen til Vinduet, lokket af Lyset og
drevet al Nysgerrighed efter at se,
hvad der gik for sig.
Da Konen saa op og fik Øje paa
det frygtelige „Gespenst" udenfor
Vinduet, var hun først ved at besvime, men fik omsider Mod til at
krybe langs Væggen til sin Seng,
hvor hun blev liggende med Dynen
over Hovedet og læste alle de Bønner, hun kunde, til Solen atter stod
op. Der fandt Nabokonen hende
om Morgenen; men den gamle vilde
ikke op, før uran havde set efter,
om Spøgelset var ganet. Historien
om Bukken vilde hun ikke tro paa,
men mente, al del var „Hiininanden'
selv, som var kommen for al tage
hende, fordi hun lagde Dejg out
Søndagen.

in,,k1tages

J. P. Sommer,
Magasin dll Nords 11(18aln,
Cement, Tagpap,
Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre,
Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser.

Allinge Kolonial- Produktforretning.

Allinge
Ur- og Guldsmedeforretning
anbefales.
NB. Navn isættes gratis i Løbet af 112 Time,

T, •1::t,O1

A. M. Lindberg.

lloruholms Simre- & Lailllekilsses
,-----P°- Afdeling i Allinge 6----Kontorid: 10-12 og 2-4.

4S Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente
af 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p. a.

Jeg har stort Lager at prima dansk og engelsk Uldgarn I sort og
groal og sælger yderst billigt.

J.

P. Sommer.

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

Ø
Vi anbefaler
vort velassorterede Lager af

Isenkram, Glas, Porcellæn og Fajance
til billigste Priser.

Allinge Kolonial- og hoddllorreining,
I

[c<>=1 =>(><=1-1

11

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

Nordlandets Handelshus.
Alliugc

Bogtrykkeri anbefales. Telein 74,

Busk nor! velassorterede

Trælast-Lager!
Forlang Tilbud, og vi er fil 1Yenesle.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

En kedelig Misforstaaelse.
— o—
Der skulde være Bal paa Døvstummeinslitulet og i den Anledning
havde Direktøren indbudt en højereslaaende Embedsmand.
Embedsmanden lovede at komme,
men beklagede, at halt ikke kunde
Tegnsproget. Han vidste ikke, hvordan han skulde hin Damerne til al
forstas, at lian gerne vilde danse
ined dem.— Ikke andet, sagde Direktøren,
De behøver bare at nikke paa denne
Meute.
Embedsmanden mødte til Ballet
og sari der en ung, vakker Dame.
Han nikkede til hende og de dansede ud. Medens de hvilede sig
efter en Dans, kom en mig Mand
og sagde til Damen :
— Men Anna, du lovede jo af
danse denne Dans ined mig!
— Jeg kommer straks, svarede
den skønne, som heller ikke var
døvstum. Jeg skal blot danse et
ParOnigatige med denne døvstimune
Idiot I

Magasin du Nords Udsalg
Teleifols 5

Allinge

Jeg har daglig faaet stor Tilførsel af nye Varer
og anbefaler eksempelvis:

Prima

enkelt og dobbelbredt Dowlas og Medium
snild bleget og ubleget Lærred i mange
Kvaliteter og til yderst billige Pi iser.

Prima

vaskeægte Bomuldstøj og Zefyrlærred
i stort Mørister.Soninient.
Prima Vaskestoffer til Kjoler og Bluser.

Bluseliv

i hvide og mønstrede
Stort Udvalg og
Kjoler i Voile og Frottestof

Stort Udvalg

i hvide, sorte og "ritørre Strømper i mange Kvaliteter.

Stort Udvalg

i 'Tand-Handsker, GlaceHansItel og Ruskind-11;11151(er.

Stort Udvalg

i Jabots, Stormstar, Strandtør klæder og Strandhuer.

Stort Udvalg

i Badedragter og Badesko,
Badehætter, Haandklæder
og Badekaaher,

Badeliv ved Skagen
set gennem svenske Briller.
Den bekendte svenske Forfatter
Henning Berger opholder sig for Tiden ved et Vesterhavsbad. Derfra
skriver ban til en af sine Venner i
Slokholin
,Her er billigt og godt. Vi bader
i Nordsøen mellem Hajer, Hvalfisk,
Miner, Torpedoer og Lig. — Skeel."

Telefon 5

Stort Udvalg i alt til Kjolesyning henhørende.

Se mit Lager

og hør min Pris, før
Deres Forbrug.

J. P. Sommer,
Magasin du Nords

i

de køber

a

w

