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Fredag den 1. September 1916

„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykAes i et Antal af mindst 1600 Exempl.
og forsendes gennem Pastviesenet I Allinge.
Sandvig, Olsker, Rutsker, Re og Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad„
har den største Udbredelse I Nordre Herred
bliver læst i ethvert Item og egner sig derfor bedst til Avertering-.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Rekendtgrielser af enhver Art
saasam Køb, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller Aflysninger, Auktioner flt.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
udgraar hver Fredag; kan bestilles paa alle
Postkontorer samt paa Bladels Kantor og
koster 1 Kr. halvaarlig.

Bornholmske Runestene
—oGaar man Tusinde Aar tilbage i
Tiden, da er der ikke ret mange
Optegnelser, Historien har bevaret
for os om vore Forfædres Liv og
Færden, og dog er Tusinde Aar kun
el kort Afsnit i Menneskets Udvik-ling.• Det er Helleristningernes Billedsprog, som vi næppe mægler at
udtyde, Bavlastenene, Kæmpehøjene
og de gamle Gravpladser, der fortæller os mest i deres stumme Sprog.
Bornholm ejer endnu mange Minder fra disse Tider, hvorover Glemselen ellers har kastet et Slør.
Først da Kunsten at ridse og tyde
Runer begyndte at vinde Indpas. paa
Bornholm og bl. a. benyttedes som
Gravinskription, er det ligesom vi
paa en Gang rykker vore Forfædre
nærmere ind paa Livet og forstaar
deres Følelser og Tankegang.
Det er dog kun en forsvindende
Del af Fortidens Runestene, der er
levnet vor Tids Granskere.
Runestenene var nemlig gennem Middelalderen og helt op til vor Tid et
søgt Byggemateriale, da del anetoges
at Runerne beskyttede mod Trolddom, og meget har Tidens Tand
ogsaa fortæret.
De bornholmske Runestene vidner
om en Guldalder. Der ofredes gennerngaaende mere kunstnerisk Arbejde paa dem end paa Nutidens
Gravsten i Almindelighed. De stammer alle fra den kristne Periode og
de fleste vidner paa en egen rørende
Maade om en klippefaste Tro paa
den „hvide Christ", der kan gøre
:trangen Nulids-Farisæer til Skamme.
Den ældste bevarede Runesten er
Kongevejstenen fra Klemensker, der
nu findes paa Allinge Kirkegaard.
Deri skal have været mere end tre
Alen høj og stammer fra Tiden omkring 1035. Inskriptionen er ganske
kort: _Bruno og hans Broder lod
rejse denne Sten efter deres Fader
Thorlak og deres Broder Esge".
Brogaardslenen ved Hasle (1040)
bærer fadskriften : „Svenning lod
rejse denne Sten efter sin Fader
Tofte og efter sin Broder Altlak og
ener sin Moder og eller sin Søster."
Marevadsterien i Hasle (1060) bærer et indridset Ko r s og f ortæller :
.Ødtak lod rejse denne Sten efter
Sin Fader Sasser, en god Bonde.

Gud hjælpe hans Sjæl og Sct. Michael !"
Pas Lundlifijstenen ved Klemens
Kirke (1100) læses : _Gunhild lod
rejse denne Sten efter sin Husbond
Kris? hjælpe Ødbjørns
Sjæl til Lys og Paradis. — Krist og
den hellige Set. Michael hjælpe Ødbjørns og Gunhilds Sjæl til Lys og
Paradis l"
Paa Østermarkerslenen(I 080) staar
_Øde og Sven og Ødge rejste Sten
efter deres Broder Grimilv den gode
og efter Moderen Gunhild".
Den ældste og bredeste Sten, der
er indmuret i Nulars Kirkes Vaabenhus bringer os Bud om Vesets berømte Høvdingeslægt. Stenen 'har
et indhugget Kors og derunder en
i tre Slyngninger indridset Slangekrop, i hvilken følgende Runer er
indgraveret: .,Kaabe-Sven rejste den
Sten efter Hose, sin Søn, den brave
Mand (gode Dreng), som blev dræbt
i Kampen ved Udlænge. Gud hjælpe
Irans Aand og Scl. Michael I"
— Sandsynligheden taler For, at
Kaabe-Sven eller Kaabes Søn Sven
var en -Søn af -Sigurd Kaabe og Jarl
Vesets Sønnesøn (1040-60).
Den anden Nylarsker Sten bærer
Korstegn (omkr. 1100) og Indskriften .Sasser lod rejse Sten efter
sin Fader, Halvard, der druknede
ude paa Havet med hele sit Mandskab; den hellige Krist hjælpe hans
Sjæl, denne Sten skal staa efter."
Den yngste Vestermarkersten giver os et Billede af Brydningstiden,
og viser, at Kristendommen endnu
ikke (1140) havde read Bugt ined
del urolige Vikingeblod : „Asvalde",
fortæller Inskriptionen; ,deu gode
Svend, rejste denne Sten efter sin
Broder, Alver. Trækene Sønner og
Skove sveg den sagesløse (røvede
den uskyldige Livet ved Svig)." —
Træbetie findes endnu i bornholmTræbenegaard og
ske Stednavne
Mølle i Klemensker og 4. Vornedegaard i Ibsker.
Thora omtaler desuden forskellige
Runestene, bl. a. en ved Øslerlars
Kirke, en i Østermarie og en eller
to ved Aakirke, men mange flere,
der kunde have givet os interessante
Oplysninger om Bornholmere i svunden Tid, er sikkert gaael tabt.

Efter tysk Jklotio.
--:0:
Hver Aften, inden jeg gaar til Ro,
jeg ser ad mit Vindue ud,
og alle Stjerner paa Himlens Bro
bringer ung fra dig Bud;
Itri saa klare som Nattens Stjerne
er dine clybblaa Øjne, min Skat,
og jeg raaber ud i det Fjerne:
God Nat, du ruin Elskte, god Nat!
Naar Stjerner ikke paa Himlen slam
og blinker og vinker fra dig ;
men mørke Skyer i Natten gear
deres dunkle reglifyldte Vej,
da lænker jeg paa dit kulsorte Haar,
dirre Silkelokker, min Skat,
og hviskende ud i Natten der gaar
et Godnat, du Elskte, God Nal!

Lollemols Oriviud.
—0—
En Maskine kan være saa fuldendt i sin Konstruktion, den væne
vil, men mangler den nødvendige
Drivkraft, enten del nu er Damp,
Vand eller Elektricitet, saa nytter den
mest fuldendte Konstrulction dog intet. Af alle Maskiner maa Mennesket anses for den mest fuldkomne,
og derfor gælder del ogsaa For Menneskelegemets Mekanisme: Drivkraft
maa der til, skriver _Sundliedshladet".
Hvad kunde det vel nytte, om et
Menneske i enhver Retning var deri
mest fuldkomne Skabning, hvis ikke
en tilstrækkelig stærk Nervekraft gennenituengte lide Systemet og sammen ined Blodomløbet holdt det hele
i normal Tilstand og dygtiggjorde
de indre respektive Funktioner?
Livslcratten meddeler sig i første
Linie til den menneskelige Amid.
Derfor hedder det: Aanden behersker
Legemet. Aanden i Mennesket er
af guddommelig Oprindelse, den er
den guddommelige -Kraft i os, bestemt til bestandig at være virksom.
Man maa altsaa huske paa, at vor
Sjælekraft er bestemt til at gøre sin
Indflydelse paa Nervekraften gældende, og saa sammenligne dette
med den Iagttagelse, som man meget let kan gøre, al Sjælelivet behersker hele Nervesystemet, og saaledes hele deri menneskelige Mekanisme. Vi skal anføre et Par Eksempler.
Et Menneske, der er fuldstændig
rask, bliver med korte ~IC11111111
tiltalt af forskellige af sine Venner
med disse Ord : Kære Ven! hvor du
ser daarlig- ud i" du man jo være syg
og lide al en eller anden Sygdom I
Den første Gang lægger lian ingen
Vægt paa Udtalelsen, men eflerliaanden som Udtalelsen gentages, opskar i Mandens Indbildning den Ide,
al han virkelig er syg, han gaar
hjem, lægger sig til Sengs og bliver virkelig syg — ja dør maaske.
Et andet Bevis er delte: En Forbryder blev bundet tor Øjnene og
lagt paa cl Bord. Man lod som om
man aabnede ed Aare paa ham og
lod varmt Vand løbe ned over det
Sled, hvor Arnen skulde være aabriet. Manden hørte Lyden af de forskellige Instrumenter under Brugen,
han hørte Draabernes Fald og troede,
al han' nu virkelig forblødte sig.
Han blev svagere og svagere og
døde uden al have mistet en eneste
Draabe Blod.
Lægen kommer paa Sygebesøg og
siger til Patienten, der ligger i Sengen : _Ja, De er virkelig meget syg,
det vilde blive svært at fait Dem paa
Benene igen*. Straks bliver den
syge endnu niere daarlig, skønt han
egentlig slet ikke var sari syg, da
Lægen kom. Eller Lægen korunger
Ind til en Patient, der virkelig er
meget syg, og siger opmuntrende
til barn : .,Naa, nu skal De se, det
gaar nok. Deres Sygdom er slet
ikke saa alvorlig, De bliver nok snart
rask igen'. Disse venlige Ord op-

muntrer den syge, saa han straks
føler sig bedre og snart virkelig bliver rask.
En Kvinde er syg. hun fw uventet Besøg af sin Søn eller Datter og
bliver saa glad ved delle Besøg, at
Blodet flyder hastigere gennem hendes Aarer, og den Glæde, Besøget
bragte hende, bevirker, at hun snart
bliver helt rask.
Og det er ikke blot ved indbildte
Sygdomme, sligt forekommer. Nej,
alle patologiske Sygdomme skar under Indflydelse a! vor Amid og vor
Sindstilstand.
Et gnavent Smil tærer paa den
normale Nervevirksomhed, bringer
Forstyrrelse ind i den menneslcelige
Maskine, og enten gaar Maskinen
i stav, eller den gaar saa langsomt
og besværligt, at enhver kan se, at
der er noget galt. Det kan da ikke
nytte noget al lappe lidt her og der.
Man bør først og fremmest se at
finde Aarsagen og saa foretage det
nødvendige, saa Maskinen aller kan
komme til at arbejde normalt.
Del gælder altsaa som sagt først
og fremmest al søge at linde Aarsagen, og den kan ligge i trykket
Sindsstemning, økonomiske og andre Sorger, i Fortvivlelse osv., med
andre Ord: Drivkraften er for svag,
ligesom lammet, men Aarsagen kan
ogsaa ligefrem ligge i Nervesystemet. Nerverne kan være forgiftede
og mere eller mindre funktionsudyglige paa Grund af abnorme, sygelige Tilstande i Fordøjelsesorganerne
eller Kredsløbsorganerne, hvorved
Nervekraften let forhindres i at naa
sit Bestemmelsessted, og heraf opskar da let en sygelig Lammelsestilstand,. eller Nervekraften forhindres
paa en eller anden Maade i at flyde
i tilstrækkelig Mængde ud til de forskellige Organer, hvorved disse tremmes i deres normale Virksomhed. I
saadainie Tilfælde maa naturligvis
ogsaa den sygelige legemlige Tilstand behandles rationelt.
Har man slidt for meget paa sine
Nerver, maa man ad alle Veje og
med alle gode Midler sørge for at
faa dem i Orden igen. Men ved en
sandal] Helbredelse spiller ogsaa
Sjælelivet en stor Rolle, thi Patienten man med Villiens Kraft sætte
Arbejdet !terror i Gang, sætte Blodet i stærkere Cirkulation, saa det
ledes hen til de syge Steder, for at
den Helbredelseskraft, Blodet ejer i
sig selv, kan blive sat i Virksomhed. Blodet nærer og underholder
jo Legemet, og er der en eller anden Del, der er kommen i Uorden,
kan den ofte ved Blodets egen Helbredelseskraft atter bringes i Orden.
Hvis Menneskene ejede mere
Kendskab til den vidunderlige Maskine, deres eget Legeme, saa vilde
de olie blive forskaanede for megen
Sygelighed og kunde ofte selv fremkalde eller befordre Helbredelsen.

For store Skibe.
Det er jo ikke mærkeligt, al Skibe
son "Titonic' og _Valerian& og de
allerede gamle .Mauretanier - og .1.11sitania" har bragt Folk til med Undren at tænke paa, naar Grænsen
egentlig er minaet, hvor store man
tilsidst vil vove at bygge de flydende
Paladser, soen huser Tusinder at Liv,
og som undertiden faer en Skæbne
som „Titanic" og „Luzitania•.
At gøre Skibene ret meget hengere, vil etter de moderne Ingeniørers Mening være forbunden med
Fare for, at de simpelthen brækker
over. Tager man en .lærestang paa
12 Tommer, kan num Irma ske ikke
bøje den saa let, men lager man en
af den samme Tykkelse paa 12 Fod,
kan rimeligvis et 13arn gøre det.
Pare saunne Mande vil det gaa nied
de meget lange Dampskibe. 1 smukt
Vejr og med smult Vand vil der
ikke være nogen Fare for, at de skal
knække, men i Storm, hvor de udsættes for de høje Bølgetoppe og
dybe Bølgedale, vil Faren blive,
overhængende.
Erfaringen har allerede vist, hvorledes Dampere, som ikke var nær
saa lange som nogen af de her
nævnte Kæmper, er brækket midt
over i en Storm, som om de havde
været Glasrør. Damperne „Berlin',
der forliste ved den franske Kyst,
og „Dakola -, der faldt i to Stykker
ved den japanske, burde tjene som
en god Advarsel mod at bygge Skibene for lange. Den korte rundbovede kraftige Skude er og bliver
Forenen for Skibe, der med Sikkerhed skal kunne ride en virkelig
Storm af.
Hvis det altsaa er Hensigten at
bygge større Skibe, maa Løsningen
af Problemet ligge i Bredden. Damperne skal selvfølgelig haee et vist
Rumfang, deres Deplacement skal
være saa og saa stort. Men dette
kan i hvert Fald ikke ske ved at
gaa i Dybden, fordi man maa tage
Hensyn til Havnene. Man niaa
derfor tage sin Tilflugt til Bredden.
Krigsskibe har saaledes langt mindre Dyblgaaende end Passagerskibe,
fordi de maa være forberedte paa
at søge ind i en hvilken som helst
Havn. Og for at tilfredsstille de
umaadelige Fordringer til Tonnage,
er deres Bredde af en tilsvarende
Art.
Hensynet til Havnene er derfor
ogsaa en al de store og vægtige
Grunde, der taler imod at bygge
Skibene større efter samme Princip
som hidtil. De fleste af de Havne,
der er Hovedkvarterer for den store
transatlantiske Trafik, er Ikke [stand
til at modtage Skibe af større Længde
eller Dybtgaaende end dem, der
allerede er budt dem.
Selv Amerikanerne, der dog som
Regel er svært hidsige paa at sætte
Rekorder, advarer mod at bygge
Skibe, der naar udover de 8-900
Fod i Længden. Maaske er den
Grund dog ogsaa medvirkende til
deres Advarsler, at Skibskanalen i

",'ea.-Yerreks Havn er hele 50 Fad Staten det til pari? Det drejer sig
;hellere end „Mairretania• er lang, om en væsenlitt Difference. Etter
..ar at det derfor vilde nied'eue en Kurs 363 er Guldet %.ur,1 913,75 Mil.rre Katastiole, hvis el Skib al lioner Kr., eller pari Kens 93,25 Mil(terme Størrelse en Gang kom paa lioner 1<r.
tværs Af Kanalen og blev siddende
:.1•■! (ter i Lengere Tid. Det skete
nemlig engang for nogle Aar siden,
at „Celtic", der er 700 Fod lang,
paa Grund af Tidevandet blev drejet
—o—
rundt i en tæt Taage og derved korn
En norsk ,Unggut' skriver i .Eidstil at blokere hele Kanalen ved Ind•
løbet til Havnen og derefter blev volds Blad" følgende, soni ogsaa har
nødt til at dreje helt rundt og søge Ærinde i Danmark.
Henne paa Vejen kommer en Flok
ud i rum Sø igen. Det var kun
ved en mesterlig Manøvre at Kap- unge Gutter slentrende. De glider
tejnen, at det lykkedes at undgaa af Sted som Skygget. Ingen mimal li.kke New-Yoick Havn for al ter, naturlig Passier, bare noget barnTilgang til og fra Europa. Hvis agtigt Nonsens og af og til en Strofe
det samme var hændet med „Tita- af en raa Vise, thi synge en Sang
nic', vilde Følgerne ikke have væ- kan man ikke mere. Der er noget
dødt og tomt over delte Folk, saa
ret saa lette at overvinde.
Mange og vægtige Grunde synes Fjernt all del, som særpræger lys,
derfor at tale for, at Grænsen for sund Ungdom.
Ved et Vejskel staa nogle Jenter
Bygningen af Kæmpeskibe er tiaael
For at illustrere en moderne At- og lytter; deres Snak er al blandet
lantarhavsdampers Længde anfører Indhold.
Gutterne kommer nærmere; de
vi, at „Frederik VIII", som kun er
et Skib af Mellemstørrelsen, kun er standser og gør Bemærkninger om
541 y, Fod langt, rager 100 Fod op „Damerne". En modig Mand river
over den 449 Fod høje Cheops-Py- en Trendslik og holder den lige op
ramide og 236 Fod over Friheds- til Jentens Ansigt. Dermed er Bestatuen ved Indsejlingen til New- kendtskabet gjort, og Underholdningen begynder. Den bestaar af mer
Yorck.
eller mindre ran Villigheder. Hver
Gut finder sig hurtig en Pige at følges med. Pigerne ler og synes tilsyneladende godl om denne raske
Optræden. De gaar villigt med bande
til den ran Snak og Følgeskabet.
Dets Forskydelse under Krigen.
Saa mange af disse Unge driver
ind i Ægteskabet paa denne Mande
Man kan nu efter to Krigsaar sige, — uden Kærlighed til, uden Tanke
at Guldels Rolle i denne frygtelige paa, hvad de skal bygge deres Liv
Krig har været mere beskeden, end paa. De vil hare giftes.
man skulde have troet i Avgusl 1914.
Delte er stor Synd og Ulykke for
Det er endda kommen saa vidt, at Ungdommen, at det er blevet sonden.
enkelte nordiske Lande har afslaaet
Hvordan skal vi faa den trygge,
at tage Betaling i Guld.
gode Ungdom -igen, som før drog
Saaledes skriver „Frankfurter Zei- til deres Sammenkomster ved højlys
lung" i en Artikel om „Guldet i Kri- Dag, legende som glade 13ørri og
gen". Siden Avgust 1914 er Ver- gik hver til sit i ordentlig Tid.
densbeholdningerne al Guld forøget
Vi maa hjælpe dem. Ungdommen
med 3800 Mill. M., og det har sin maa lege og more sig, som dens
Interesse at se, hvorledes dette Guld Natur er. Se Naturen omkring os,
er fordelt mellem Landene, Trods hvordan al Ungdom leger og fryder
alle nye Teorier er jo dog Guldets sig. Se til Folen, Kalvene, Lammene.
Betydning som Udligner af Differen- Kattekillingen, hvor den springer 0111
cerne mellem Handelsbalåncernes efter Garnnøglet; og har den ikke
Tilgodehavende og Gæld urokket. I noget al lege med, bliver den gamMillioner er Udviklingen denne :
mel og stiv før Tiden. De unge Jenter og Gutter bliver ogsaa sky, naar
Juli 1914 Juli 1916
800 1720 920 de lyse Sale i Hjemmene slænges
England
260 for dem. Luk Dørene op for den],
Frankrig 3340 3600
2468 -I-- 1132 giv dein Idealer og Glæder, som de
Tyskland 1336
37 ikke behøver at skjule ! Nattens
Rusland 3374 3337
Holland 270 925 -I- 655 Mørke. Lær dem, hvad der et værd
Spanien 440 830 + 390
60 al elske, og der vil gro gode og
142
202
Schweiz
Danmark 78 180 --I- 102 sunde Mennesker og Hundreder af
56 132 -I- 77 sunde, lyse, lykkelige Hjem omkring
Norge
60 OS.
187 -ISverrig '
117

Ungdom.

Guldet.

Desforuden har Amerika, skriver
„Finansttdende", øget sin Guldbeholdning med ca. 2400 Mill. M., og
de sydamerikanske Stater har ogsaa
øget deres Guldbeholdninger. For
de evropæiske Lande gælder det, at
en stor Del al Tilvæksten skyldes
Guldets Koncentration i Seddelbanken, og saaledes er et indre Fordelingsproblem uden Forbindelse med
Handelsforholdene. Mest interessant
er Forøgelsen af de nevtrale Landes
Beholdninger, navnlig i den hollandske. For Skandinaviens Vedkommende vilde Forøgelsen have været
langt større, om man ikke havde
foretrukket andre Betalingsmidler end
Guldet.
Hvad Danmark angaar er Nationalbankens Guldbeholdning i indevrevende Aar vokset med over 50 Mill.
Kr., og dertil kommer nu de 25 Millioner Dollars, vi farer for de vestindiske Øer. Her rejser sig el Mieressant Spergsinaal. Hvad Provenue
faer Staten for det amerikanske Guld ?
Skal vi have del hjem i klingende
Mønt, eller deponerer vi det i New
York som et Tilgodehavende ? Saalie rut vi 1.16er Galde( hjem fra Arne.
ka, tril Nationalbanken sart afkøbe

Fra Uge til Uge
—0—
Dem der kunde ønske at give et
Bidrag sont Anerkendelse for Redningen al Skonnert „Berggren's Besætning bedes regne sig paa den i
Allinge Boghandel fremlagte Liste,
sluttes Mandag deri 4. September.
Onsdag den 6. September Kl. 8 Aften indbydes Bidragyderne til Møde
i Høiers Bondestue for at lage Bestemmelse orn under b virken Fortil
det indkomne Beløb bør anvendes.

Ved Fodblodkampen
i Søndags mellem Allinge og Klemensker Fodboldklub paa Thistedsletten paa Hammeren vandt Allinge
med 6 mod I.

det tages n Betragtning, liver fan
Midler Foreningen egentlig har haft
til Raadighed.
Ved Foreningens Stiftelse valgtes
en midleetidie Beat■ telse til at planlægge Arbejdet, nemlig : Lærer N.
A. Holm, Bager Hans Møller, Fru
Charlotte Jørgensen, Fru Marie Kofoed, Frk. Karoline Hammer og Avlsbruger Anton Grønhed]. Denne Bestyrelse fungerede i 3 Aar, da Pastor lund blev valgt til Formand
og Dr. Bord til Kasserer, de andre
Bestyrelsesmedlemmer blev Smedemester P. Pedersen, Købmand Chr.
Dam og Avlsbr. Anton Grønbech.
Ved Pastor Lunds Afrejse 1909
valgtes Agent P„ful. Sandersen til
Formand og den ny Bestyrelse kom
til at beslaa af Dr. Borch, Anton
Grønbech, P. Pedersen og P. Kure
samt Revisorerne Avlshr. P. Kofoed
og Mølleejer Cari Kofoed.
Da Foreningens Indtægter næsten
udelukkende bestaar !af MedlemsKontingent og den Indtægt, som
Sygeplejersken erholder hos betalende, foruden et aarligt Tilskud al
100 Kr. fra Kommunen, og deraf
skal lønne Sygeplejersken og andre
Foreningsudgifter — og Medlemsantallet til Tider har været ringe har Foreningen de sidste Aar arbejdet med Underskud, der kun ved
Kassereren, Dr Borelis, Velvilje og
ydede Forskud er blevet dækket.
Allinge-Sandvig Menigheds Sygeplejeforening har saa 911111kt et Forman] al arbejde for, og dens Virksomhed er en Samfundsopgave, soni
vi alle bør være med til at løse
ved at tegne os S0111 Medlemmer
ined el eller Evne større eller mindre Bidrag, og vi tror, at del er Bestyrelsens store Beskedenhed der er
Skyld i, at Foreningen for øjeblikket gear „pari Pumperne V
Saaledes bør det ikke vedblive at
være, og vi opfordrer kraftigt vore
Læsere til at yde den sin Støtte.
Vi kan alle komme til at trænge
til dens Bistand.

Menighedsraadsvalget i AllingeSandvig Menighedsraadskreds.
Valglisten, der tæller 617 Vælgere,
deraf 261 Mænd og 356 Kvinder, er
fremlagt til offentlig Eftersyn fra den
1. til den 15. September paa Randhuset i Allinge.
I Olsker Menighedsraadskreds er
Valglisten, der tæller 112 Vælgere,
deral 54 Mænd og 58 Kvinder ligegeledes fremlagt i St. Ols Kirkeskole
fra I. til 15. September.

Et smukt Træk.
En større lyrisk Proprietær modtog i Fl. ,Middelfart Venstrebl." paa
Opfordring fra den danske Præst i
Berlin før Sommerferien 15 Børn af
danske Forældre, som er bosiddende
I den tyske Hovedstad. Børnene
skulde efter den oprindelige Hensigt
kun være her i Ferien, og Proprietæren lejede dem ind i en nærliggende Anstalt, hvor der blev sørget
paa det bedste for dem. For nylig
har han imidlertid, efter hvad Bladet
erfarer, fra den danske Præst i Berlin fartet Forespørgsel om, hvorvidt
han er villig til at beholde Børnene
indtil Krigens Afslutning, og herpan
har Proprietæren svaret Ja, Han vil
nu fortiden i øvrigt at sørge godt
for de dansk-tyske Børn indrette særlig Skole for dem og paa anden
Mande drage Omsorg for deres Udvikling. Det siger sig selv, al den
lille Koloni er henrykt for Opholdet
paa det fede Fyn og teknernlig mod
den venlige Plejefar.

Tre „Forretningsmænd".
En Forening, der fortjener Støtte,
Det er snart 20 Aar siden AllingeSandvig Menigheds Sygeplejeforening blev stiftet (30. Nov. 1896) og
den har ide forløbne Aar gennem
Sygeplejerske, Frk. Em ilte Hjort,
ejm I et shiit ug opofrende Arbejde
lier I Kommunen — særlig naar

Nogle tinge Mennesker, d'Hrr.
Olsen, Herlev og Nordfred fik den
lyse Ide at drive Forretning ned
Æbler for paa deure Maade at blive
Millionærer. Til den Ende købte de
nogle tomme Æblekasser, som de
fyldte ined Murbrokker, Jord, Potteskeer og andet Affald. Oven paa

teede de et Lag !prate Klasses MT.
rede Æbler og ilhnd et Fnilzulli
et Parti tørret Frugt. Handelen 1:2,1e,,
sluttet og betalt pr. komaen metrer
Check pert 900 Kr., som stork, blev
hævet af det unge Firma. Da Snyderiet blev opdaget, gjorde det bedragne Firma Anmeldelse til Politiet,
som lukkede Forretningen.
De tre Herres Forretningstalent
vurderedes af Kriminalretten med 1
Aars Forbedringshus til Herlev, medens Olsen og Nordfred fik 8 Maalieder.

Olsker.
Der tiest ilte Ura.,nde
tage kan alliente...
, ••
Formtbereling til
St. Ols Sogereread
,;
K A. Mogensen.

Patronhylstre
Central Knliber
Stift
do.
12
Fænghætter til Cenirallaending
haves pen Lager.

Dansk Arbejdsmandsforbund ligger inde med en Kassebeholdning
at en Million Kr. Man havde i Ann
forberedt sig paa store Strejker, som
ikke blev til noget skriver _Aalborg
Aints1.•.

Torspn. •

r.

Pæn lille Kassebeholdning.

Vi har de rigtig gode
engelske ElniCk Bolchekat
paa Lager og sælger disse a 7,75
pr hl pr. Kontant.

Nordlantlels Kall lelshos

Det var ikke værd al gaa saa
langt for de 2000 Kr.
I Grene Kirke har man i adskillige Aar benyttet el Orgelliarnionitrin ;
uren da dette efterhaanden har visl
sig utilstrækkeligt, besluttedes det at
forsøge en Indsamling til et Pibeorgel. Deri Indsamling kom man i
Fl. „Vejle A. Flktil.• negl over ; thi
den første Mand i Byen, Krog, der
skete Henvendelse til, erklærede, at
det var ikke værd at gaa saa langl
efter de 2000 Kr., Orglet skulde koste, livorpae han gav Tilsagn mil ril
ville afholde Udgiften alene.

Allinge Klrkenyt I Avgust.
Doble: 6.: Gaardskarl Nikolaj
Andreas Hansens Søn Edmund Hans
Adolph Hansen al Allinge. Slentr.
Julius Vilhelm Bendisens Datter Eddy Kamma Remitter! af Allinge. 13.:
Fisker Hans Mathesius Pedersens
Søn Peter Kristian Hjort Pedersen
af Sandvig.
Begravede: 4.; Avlsbruger Hans
Christian Andersen, Egelykke, Allinge Vang, 38 Aar gl. 9.: Fhv. Skibsfører J. P. Holms Enke, Bodil Kirstine Frederika f. Schou, 87 Aar gi
Allinge. 10.: Fhv. Købmand i Horne,
Bogsælger Søren Kabell Lychegard,
77 Aar gl. 31.: Tjenestekarl af Sandvig Johannes Christian Nielsen, 15
Aar gl.

81 goplejeforeninj
afholder Onsdag den 6. September
Kl. 7 Genera !forse ni I ing paa Readhuset.

OST.
Prima Mejeriost 40 ( lie pr. Halvkg,
Sødmælks do, 65 - [las hos

Allinge

Dygtige Syersker
samt Elever
antages straks paa ruin Systue.

Valdemar Jørgensen,
Allinge.

Sorte og kulørte Kjolefløjl
(ca. 20 Farver) i slidstærke
florfaste Kvaliteter.

Olsker KIrkenyt 1 Avgust.
Døbte; 13.: Avlsbruger Hansinius
Andreas Hansens Søn Jens Peter
Hansinius Hansen at Olsker. 20.:
Fisker Martin Kristian Hansen Falks
Datter Ketty Margrete Xenia Falk af
Tein. 27.: Maler Theodor Frederik
Lunds Søl: Harry Aleksander Lund
af Olsker.
Begravede: 3.: Fisker Andreas
Peter Bellisen af Tejn, 44 Aar gl.
(t 31/7 paa Sanatoriet i Knudsker).
28.: Enke Elisabeth Andrea Olsen f.
Hammer, 86 Aar gl., af Olsker.

j. B. Larsen

Chr. Olsen,
Messens Ene-Udsalg
ALLINGE.

Cy

Gudstjenester og Moder.
—0—
Søndag d. 3. September.
Allinge K. Kl. 9% Skrin. Kl. 9
Ols Kirke Kl. 2
'—
Søndag Efterm. Kl. 4 taler L. Pihl
i Sandvig Missionshus. K1, 7 taler Redaktionssekretær, Missionær
H. P. Helveg Ira København i
Tejn Missionshus (Blaa Kors).
Mandag Aften Kl. 8 taler Missionær
Helveg i Allinge Menighedshjem
(Bina Kors).
Onsdag den 6. holder Sekretær Nielsen Hedningernissionsinøde i
Menighedshjem. Alle er velkomne.
Evan. lulh. Missionsforening Allinge
Søndag Kl. 31 ,. Forsamling.
Rutsker Missionshus
0. Vesth.
Søndag Kl. 91 /3.

En flink Pige
til indvendig Gerning saml en Barnepige søges til Isle November paa

Risegaard, Olsker.
By- og Herredsfuldmægtig

Johann Kofoed, Hasle.
træffespas Raadhuset i Allinge
hver Mandag efter Kl..10 Form. og
Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

O

eren

Fluefangere
til 5 øre Stk. faas hos

J. B, karsen

Sager De ell Livsledsagerske,
skal den gamle Cykle sælges, ønsker De Adgang over deres Ejendom
forbudt, har De fundet et Par Galoscher, skal der være politisk Møde
eller Bal, har De Kreaturer til Salg
eller vil De købe saadanne, har
De faaet nye Varer hjelm paalager
De Dem Reparationer, bar De
startet en ny Forretning — hvordan
skal Folk saa raa det at vide, hvis
De ikke averlerer i et Blad, som
virkelig læses.
.Nordbornholms Ugeblad*
læses af saa at sige alle i Nordre
Herred og er derlor et fortrinligt Annonceblad. Send deres Annoncer
til „Nordbornholnis Ugeblad".

,•

Rosen kartofler.
en Kop ekstragod Kaffe!

Patronhylstre.
„
,
Jagtkrudt
ratrener mr.! l‘ll- izt e er =,-.1.■ I ag

„ .

stcrlig nu i ihisiiiden har det st ,tr
velsmagende. Vi har en ekstra Kvalitet, sr,nr s;r,!Lys
extra Kvalitet rart Kaffe.
si,in sælges a 120 Ore pr. Halvkile.
Alle Ordrer expedcres 1rurIr sorn
eller pr. Bud heri Byen. — Ring til Nr. 7 elles

To ædruelige. flinke r■ en erg

Arbejdere

Nordlandets Handelshus.

••• !

1-szer

gs 'tie
le.r

Ne.! •
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ChrtSlianslumls Tql( rider

Sdperlostat

•i •i 2.1 c

det!'.
be,...111!

1.,•
7, 'Sf",

,kone

der kali

Nye Sendinger af ny Fangst
allerbedste Kvalitet

anbefales til billigste Priser fra

Xlipfisk

Allinge Kolonial- og Produktforretning.
sælges i

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

Hvidevarer

Nordlandets

Høstbindegarn! Halm pressegarn!

Stort Lager

r-

Nordlandets Handelshus.

Ligkister

af Magasin du Nords bekendte gode Hvidevarer er hjemkommen og sælges trods Prisstigning meget billigt.

og Ligtøj haves paa Lager.

Johannes Pedersen

Kaffe, The,
Chokolade og Cacao s mt alle

a

J. P. Sommer,

VesIergaile.
J

Kolonialvarer
i

forrrl

Nordlandets Handelshus.

samt bedste Sorter

Motor-, MaSkin- og Cylinderolie

!-■ aloe

Kunstgødning til l'.fteraarshrti!
15 pCt, SuperiG*1 a 13,40. 37 pCt. alipdlliq 8 15,H
• .- s

Renisaffilere & lleilfidodi

N ra Haat
s

1irolf)H1(■ [

I'r. Itid-rirrip, •

Vi har en aldeles

.•

store hollandske
Lø "—"' Prima
er lijeriikorrine og ann

fineste og bedste Kvaliteter og til billigste Priser
anbefales fra

??.

træ pr. I Inly,ki10.
l

bclaRs

1.liqrsen

& ProddllorreliN

Magasin du Nords Udsalg i

Carlsberg

Nordens største Bryriggri

Nørresundby Gødningskalk paa Lager,

Strikkede Uldklude
helales nu 111C<1 120 øre pr.

kg, naar Varer tages i Hytte.

N ordlandets Handelshus.

(Rimeligvis [nar vi endnu en Ladning i Efternarel).
Vi raader Forbrugere heraf Ill at gere Bestilling, thi del er jo altid
vanskeligt og besværligt at skaffe Kalk rettidigt til Foraaret.

Nordlandets Handelshus.
Vort Lager er rigeligt forsynet med

"'

Prima Bygskraa af ny Byg,
prima Majsskraa samt Byg,
Majs og Oliekager.

„.•

Største Salg i
• Største Expc3r1

NB. Coldings kontrollerede Foderblandinger
altid frisklavet og til billigste Dagspris.

Hsner
Lager
Porter

•

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

En yngre Karl
sand en Pige kan fim Plads til Iste
November.
Grulegaard, Øslerlars.
Telt. Gudhjem 61.

Brødrene Anker
Jernstøberi (Sc. Maskinfabrik

En større Sending al

Til Hjemmebagning anbefales!
Ekstra dansk Rugsigtemel at det allerbedste.
Bageri-Flormel, som giver stort og smukt Brød.
Vi har store Oplag og sælger billigt baade i store og spina Kvanta.

Nordlandets Handelshus.

Damelinned
af gode Stoffer i stort Udvalg og smuk Forarbejdning
sælges i

p'odlandets 'adelshus.

MARGARINE

al bedste Kvalitet er paa Lager. —
Vi sælger disse billigt og giver
stor Rabat pr. Miura'''.

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

Nordlandets Hadeishs.
Renvaskede
hvid eller sort Uld
t,yintis ined Varer og betales med

er

bornholmske Haandriver
bornholmske Lebomme
franske Støbestaals ~treer,
Rixford Høforke. Batavia Strygespaen.

120 Ore pr Kilo.

Messens Udsalg
Chr. Olsen, Allinge.

Det er en meget vigtig Sag

Altid billige Priser i

Nordlandets Handelshus
1.
Husk vort velussoylerede

Trælast-Lager!
Kurlang 'filhud, og vi ar lid

Allinge Kolonial- & Produktforretning

°luende 1(o- & Sviodrybber

strikkede uldne Klude og

Prima

anbefales vort ekstragode Plantefedt.

Prøv vor udmærkede

Vandsnegle, Centrifugalpumper til Tømning af Tørvemoser og
Mergelgrave. ,Hesteriver, Selvbindere, Slaa- og Mejemaskiner,
Reparationer nf Høstmaskiner.

Gode Redskaber til Høsten

Til Stegning og Bagning

1Yeneste..

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

)§wswAss-5.14-¥4,4%w
Nederdele
Ekstra gode Nederdele i Serges, Cheviot

og melerede Stoffer er hjemkommen og anbefales til billige Priser.

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

lit hin rigtig lulle Og fine

Granbrædder
imar der skal lægges nye Gulve
eller Lok i Stuehuse. VI har endnu Parlier nl saadanne prima Varer,
som er pløjede og høvlede, færdige
til Lægning straks, og vi sælger til
meget rimelige Priser.
5 pCt. Rabat pr, kontant.

Nordlandets kleldus,

Engelske prima Dampkul
til Damptærskeværkerne.
VI heder dem, som har bestilt, oin at afheute, sart snart der er
Lejlighed dertil. Vi har endnu ca. 120 Hektoliter af disse Kul, sum sæl•
ges a 7 Kr. til pr. Kontant.

NOrdlandets Handelshus

Kjoletojer og Klædevarer
anbefales i nye fixe Monstre og larver.
Prima helulden Casimir, Etamine og Satin
Prima sort og hvid Alpiteca.
Prima Kostumestof i legteblitat Serges og meleret.

Toget afgaar

Gødningskalk

Søgnedage:

hjemkommer til Efteraaret.

Ite.neop -14ffiersd ■ Ig
; 1:'(■■■

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

Fra Rønne
Nyker
Klemensker
Rø
Tein
Allinge
Til Sandvig

! jr,o neo
9.!7' 3N1) QUI

940 .107
10oa 40a
10" 4"
10"

955

1033 500 1013

IK-1519 n n e.

Fra Sandvig

Boreholms Spare- & liaallek3sses
61 Afdeling i Allinge
1
Kontortid : 10-12 og 2-4.
Modtager Indskud paa elm, Sprirekassevilkaar til cu Rente
af 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p a,

Al de gode hillskunie UdsNiidsbræddcr
har vi endnu en Del 3/4 og 1 Toms lykke i forskellige Længder - samt
ogsaa en Del frasorterede pløjede og høvlede Granbrædder. Disse
sælges forholdsvis billigt.

Nordlandets Handelshus.
Cement, Tagpap,
Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre,
Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser.

Allinge Kolonial- Produktforretning.

Allinge

Tein
Rø
Klemensker
Nyker
Til Rønne

700 12 6"
7" 1205 6"
715 12" 700
7" 12" 717
754 1256 7"
Bon po ;so
gys
so 810

Magasin du Nords Udsalg Allinge
~-)
forer

nyt og stort Lager af alt
til Herre-Ekvipering henhørende.
De sidste moderne Ting i

Søn- og Helligdage.
stønne — t§nndelic.

Fra Rønne
Nyker
Klemensker
Rø
Tein
Allinge
Sandvig

Produkt firrryblniti,ss-

903

10"
10"

Bestillinger modtages

gerne hos

900 1260

8so

1 08 Ses
111 8ss
1 40 913
1 54 9561
1014 20, 939
1023 219 943
918
934
9 60
1004

Tandvig—Rønne.
Fra Sandvig
845 12,5 645
Allinge
85, 1245 65,
Tein
90, 125, 70,
Rø
91: la 7,,
Klemensker
9,6 irs 7u
Nyker
9 48 1661 760
Til Rønne
1905 1 35 810

1905%.~99"^netesokb/~

1(8lisiderlies

Klædninger
Stortrøjer
Ulstre
Overfrakker
er nylig hjemkommen og anbefales til yderst billige
Priser.

J. P. Sommer,

Prima Bretagne Saarug
er paa Lager.

Prima Petkus Saarug
ventes de allerførste Dage. Bestillinger modtages. Sælges kun pr. kontant.

Nordlandets Handelshus.

Et Parti Vaskebluser
Allinge og Sandvig Købstæder.

sælges til og under halv Pris.

Nordlandets Handelshus.

Nyt dusk Byg og primg ren Bygskraa
Blandsædakraa, Majsskraa af stor, tørret Majs,
Priserne er beregnet lavest muligt.
Hvedestroniel venter vi atter Tilførsel

Af danske Hvedeklid og
1 næste Uge.

Nordlandets Handelshus.

Nyt stort Lager af
Skjorter, Strømper, UnderbeklasdnIng i Uld, Bomuld og Maccosan, Seler og Sokkeholdere, Manschetskjorter i hvidt og kulørt, Flipper, Slips og
Veste er hjemkommet og anbefales til billige Priser

For at skaffe Plads til de nye Varer
realiseres ekstra billigt en Del ældre Ting. Eksempelvis anføres:

Kulørte Manschetskjorter
Kulørte Kraver med Manschetter
Kulørte Veste
Kulørte Sokker
Kulørte Sportshuer
Kulørte Slips
Seler og Bælter.

y2 Pris.

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

Gjodningen er hjemkommen
og bedes afhentet.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Onsdag deri 13. September
d. A., Elterind. Kl. 3-5 foretages
paa undertegnedes Bopæl ved Havnen i Allinge Valg af 2 Valgmænd, deri Forening med Valg.
mændene fra Bornholms øvrige Købstæder har at foretage Valg af en
Repræsentant for Bornholm til
Købstædernes alm. Brandforsikring
for de kommende 8 Aar i Stedet for
Hr. Sagfører Janus 01 sen, Rønne,
hvis Funktionstid efter Tur udløber
den 1. Oktober d. A.
Valgberettiget er enhver i Foreningens Protokoller herst indtegnet
Interessent, der har Fuldmyndighedsalder, med mindre han ved Dorn er
funden skyldig i en i den offentlige
Mening .vanærende Handling eller
er•sal under' Værgeninal eller hans
Bo er tinder Fallitbehandling, ligesom de og ere , valgbare, naar de
have fast Bopæl I Kredsen, dog saaledes, at der for juridiske Personer,
saris= Staten, Kommuner, Kirker,
Stiftelser, Aktieselskaber, ikke kan
afgives Slemmer ved V algruandsvalget, ligesom vedkommende Beneliciaritis eller Bestyrer som saadan ej heller er valgbar som Valgmand eller Repræsentant.
En Fortegnelse over de stemmeberettigede henligger til Eftersyn
paa Branddirektoratets Kontor i 8
Dage før Valget.
Allinge-Sandvig Købstæders
Branddirektorat d, 29. August 1916.

Emil Bohn.
1‘11%,50~4111~4~.44

IVedla2nin,rg af Sild anbefales

St. Ypes Salt
til billigste Dagspris fra

Allinge Kolonial- & Produktforretninu.

Matrosdragter
af prima ægteblaa Serges føres paa Lager i alle Størrelser.

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

Allinge
Ur- og Guldsmedeforretning
Nyt stort Udvalg hjemkommen passende til
P"€,Sit- <=:)"" 331
-1...1.C.i•EtiELNTEE,1NB. Navn isættes gratis i Løbet af 7/, Time.

3n.

Telefon 93.

A. M. Lindberg.

Klædevarer.
Vi har størst Udvalg og sælger til rimelige Priser.
Ethvert Klædningsstykke leveres efter Maal med kort Varsel.

Nordlandets Handelshus.

Erindringsliste.
—o—
Toldkamret 7-12 Form., 2-7 Efteral.
Kaeninerkonloret 10-11 og 2 -4.
Laane - dl Diskontobanken 2-4 Eftm.

Vi anbefaler
vort velassorterede Lager af

Sparekassen 10-12 og 2-4.
Stempelfilial i Sparekassen 10 - 12, 2 —4,

Isenkram, Glas, Porcelhon og Fajance

Dampskibsexpeditionen, Banen ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Etterm , mandag og

til billigste Priser.

Torsdag I.orrn.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag n -7.
Distriktslægen 8-9 og 2--3.
Postkontoret 9-8. Sandåg 12-2,
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Aften.
Søndag 12-2.
Borgmesteren træffes paa Kffininerkont.
Branddirektøren Mandag og Fredag

Form. 8 til 10.
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em.
Folkebogsamlingen paa Raadhuset:
Tirsdag KI. 3, Fredag 7-8,
Jernbanest. er aaben for Gods 8- 12, 2 - 6
Frirnærkep. og Ilgods desuden 7-8 Alten
samt til Tog, der atgaar udenfor nævnte
Tid, fra en halv Time for Togets mg

Allinge Kolood- og ProdoldEorretping.
Berliner-Koks er kraftige
og prima Brændsel i Magasinovne,
Pris a 360 øre pr. Hektoliter bit tilkørt lier i Byen -- Vi 'Makler Køb
til Vinteren.

Nordlandets Handelshus.

