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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkesi el Antal af mindst 1600 &impf. 
eg forsendes gennem Postvæsenet t Allinge. 
Sandvig; Olsker, Rutsker, R. og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse i Nordre Herred 
bliver laste ethvert 1-Jern og egner sig der. 
for bedst tit Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager grene Bekendtgørelser af enhver Art 
saemom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter. eller Aflysninger, auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgaar hver Fredag, kan bestilles pan alle 
Postkontorer saml paa lltadels Korsene og 
koster I Kr. halvaarhg, 

Forsikringspligten -
efter den nye Ulykkesforsikringslov. 

Bekendtgørelse fra Arbejder- 
forsikrings-Raadet. 

Arbejderforsikrings-Raadel har ud-
sendt følgende Bekendtgørelse til 

Offentligheden : 
I Følge Ulykkesforsikringsloven 

af 6. Juli 1916 paahviler der — ined 
ganske faa Undtagelser — enhver, 

der her i Landet driver Virksomhed, 
uanset om denne er erhvervsmæssig 

eller ej. eller som i sin Tjeneste be-
skæftiger andre, f. Eks. Arbejdere, 

Funktionærer, Kontor- og Butiksper-
sonale, Tyende in. 111., Forsikrings-
pligt overfor de af ham beskæftigede 

Personer med Hensyn til Ulykkestil-

fælde, der maatte opstaa ved Be-
skæftigelsen eller ved de Forhold, 

hvorunder denne foregaar. 

Loven træder i Kraft den 1. April 
1917. 

Da Tiden saaledes snart er inde 

for Lovens Ikrafttræden, skal man 
henlede Opmærksomheden pas, at 

alle efter Loven forsikringspligtige 
-- for at være pas den sikre Side 

— i nærmeste Fremtid bør have 

bragt deres Forsikring i Orden, idet 
de ellers risikerer, at Forsikringssel-

skaberne, der selvfølgelig i den sid-
ste Tid før Lovens Ikrafttræden ar-

bejder under Højtryk, ikke vil kunne 

naa al antage Forsikringen inden 1. 

April, hvilket vil sige, at de paagæl-

tiende Arbejdsgivere selv hæfter for 

indtrædende Ulykkestilfælde, indtil 
Forsikringen er bragt i Orden. Da 
Erstatningen efter den nye Lov for 
et Ulykkestilfælde, der medfører fuld 
Invaliditet, vil kunne andrage over 
12,000 Kr., er det i højeste Grad i 

Arbejdsgiverens egen Interesse, at 
Forsikringen bringes i Orden i rette 
Tid. Desuden vil i Følge Lovens 

§ 77 den Arbejdsgiver, der forsøm-
mer sin Forsikringspligt, kunne an-
ses med Bøder fra 50 —5000 ler. 

Ton for Ton. 
— o- 

1 den almindelige Bevidsthed er 

vel nok eflerhaanden de krigsførende 
Magtgrupper bievne opfattede som 

typisk repræsenterede af England og 

Tyskland. Og for saa vidt er delle 
rigtigt, som det er disse to Lande, 

for hvem Krigens Udfald er mere 

end el Spørgsmnal om en 1.nridstriek-
Iling eller en Pengeerstatning; for 
dem er det et Livsspørgsninal. For 

disse to Lande gælder det intet min-

dre end Kampen om Førerstillingen 
I Verdensomsætningen, og da natur-
ligvis først og fremmest Overherre-

dømmet paa Havet. Thi har del 

ikke været indlysende før, turde det 

maaske være -bleven del nu, at den, 
som behersker Havet, behersker Ver-

den, og for Øjeblikket er det Eng-

land, og all lyder pan, at delte Land 
er faSt besluttet pas al ville kæmpe 

til det yderste for at bevare dette 
Herredømme ved Hjælp af ikke alene 

en overlegen Krigsflaade, men og-
San en overlegen Handelsflaade; thi 
det er den engelske Flancle, der 

som et Baand knytter de engelskla-
lende Kolonier og Moderlandet sam-
men til et fastere Hele, end main 
maaske vilde have været tilbøjelig 
til at tro før Krigen. Men ligesaa 

vigtigt som del for England er at 
bevare. sin Overlegenhed, ligesna 
nødvendigt er det for Tyskland at 

faa Luft for sin indestængte Kraft og 

sit Befolkningsoverskud, og der ude, 

hvor de søger sig Albuerum i Kolo-
nier, som de søger Forbindelse nied 

gennem en stedse voksende Skibs-

fart, der ligger ;Iranske netop det 
Brændstof, som nu holder Ilden i 

Krigen vedlige. 

Man kan maaske mene om den 
proklamerede Handelskrig efter Kri-

gen, hvad man vil, saa synes det 

dc,g sikkert, al der, hvor Spørgsmaa-
let bliver om Skibsfartens Stilling ef-

ter Krigen, er (let de -engelske Re-

deres og Rederiorganisationers op-
rigtige Hensigt at optage en effektiv 

Kamp mod den tyske Skibsfart. Saa-
danne Udtalelser fremkommer ikke 

alene fra enkelte Redere, men ogsaa 
fra de store Organisationer, og Tan-

ken giver sig hyppigere og hyppi-

gere Udtryk i Kravet ørn Ton for 

Ton. 
Det synes at være den alminde-

lige Opfattelse i engelske Søfarts-
kredse, at Hensigten med U-I3aads-

krigen ikke alene er at hindre Til-

førselen af Kontrabande til England, 

men ligefrem at mindske Verdens-

tonnagen, for derigennem at holde 

Fragterne oppe ogsaa efter Krigen 

og saaledes indviede noget af den 

Fortjeneste, soul den tyske Skibsfart 
er gaaet glip af ved sin tvungne 
Uvirksomhed, tnaaske ogsaa den Li-
gestillethed med den engelske Han-
delsflaade, som I den sidste Menne-
skealder har været den store lyske 
Drøm. 

Hvis Kravet om Erstatning i Form 
af Ton for Ton virkelig gennemføres 
— og det synes som sagt virkelig 

at være Meningen fra engelsk Side 
— vil det blive et ikke ringe Tab, 
der skal dækkes gennem Alstaaelse 
af tysk Tonnage. Meget nær kan 
Tysklands Handels/lande før Krigen 

ensians til 41/2 Mill. Ton. Deraf 
har Tyskland mistet under Krigen 

773,000 Tons. Til Dækning af sæn- 

ket neutral Tonnage rutun regnes med 
ca. 600,000 Tons. For Srekning af 

fjendtlige Koffardiskibe henholdsvis 
britiske og andre 1,000,000 Tons og 

700,000 Tons. saa selv om der reg-
nes med en ret stor tysk Nybygning 

under Krigen, vilde der, hvis (let 

engelske. Krav blev gennemført, klin 

blive en tysk Flaade paa ca. 2 Mill. 

Tons tilbage. Overfor den vilde en-

gelsk Skibsfart have let Spil, saa det 

er forstaaellel, al Tarikeir om Erstat-

ning i Form af afstaaet Tonnage i 

sig selv er meget tiltalende for en-
gelske Redere. ! hvert Fald synes 

dette ikke nt blive taget alvorligt i 
Tyskland ; 	Illi netop i disse 

Dage, hvor det lyske Fredstilbud 
ikke synes at vinde tilshreldwlig 
Genklang hos Modstanderne, trues 
i den lyske Presse aabenlyst, og I 
de tyske officielle Kredse indirekte 

med en ganske hensynsløs Udlands-
krig, saafreint Krigen skal vedblive, 

og selv om Truslen fremsættes pas 
en Mnade, som lydelig viser den ir-
riterede Stemning, der fører den 
frem, er der dog alligevel en til Vis-
hed grænsende Mulighed for, at den 

vil blive gennemført. Og næst efter 
den Interesse, som Erstatningen af 

Ton for Ton naturligt ogsaa har for 

de neutrale, er det maaske, naar alt 
konturer til all, mere den tilstundende 
U-Baadskrig, som tiltrækker sig Op-

mærksomheden. Men ganske vist 
pan en for den nevlinle Skibsfart 

mindre tiltalende Mande. 

En Heltedaad. 

I en amerikansk Avis findes føl-
gende Beretning, smil Avisen staar 

inde for er sand fra Ende til anden: 
Det er Midnat pas Oldationiapræ-

lien. Et stort, tungt Passagertog, 
fuldt besat med Passagerer, kommer 

susende gennem Mørket. Lokomo-

tivføreren hører en Lyd bag sig, han 

vender sig, og ser en Revolvermun-

ding rettet lige mod sit Ansigt. 

„Ilands up!" lyder den korte Ordre. 

„Stands Toget øjeblikkelig, eller De 

er dødsens." Lokomotivføreren har 

ikke andet at gøre end at lystre. 

Banditterne — 15 i Tallet — lager 

Toget i Besiddelse fra den ene Ende 

til den anden. Togets Besætning 

num stille sig op f Linje ved Loko-

motivet. „Stil dig i Linje," brøler 

en al de sorlsintidskende Røvere til 

en gammel Sporskifter, som kommer 

raslende med en Signallygte 1 Haan-

den. „Jeg kan ikke", siger Spor-

skifteren, „Godstog i vente, jeg man 
signaliserer," og han løber op ad 
Bakken. „Stop," lyder del bag harm 
og samtidig hviner en Kugle forbi 
hans Øre. Gamlingen vender Ho-
vedet, men fortsætter sin Vej. Hvis 
han ikke faer signaliseret, vil det 
betyde (len visse Død for mange 
Mennesker. Nok et Skud og Gam-
lingen mærker, at to Fingre er ble-
vet skudt af ham paa venstre Herind. 
Men i den højre holder han godt 
fast ved Signallygten og løber videre. 

Røveren har indhentet ham og ran- 

her alter „Stop'. „Jeg kan ikke 
lade være at gøre min Pligt," siger 

Gamlingen, og Røveren sænker Re-
volveren og ser pan ham med el be-
undrende Glimt i Øjet. I det sam-
me høres Larmen hf et Jernbanetng 
pas den mulen Side Bakken. Spor-

skifteren er nu næsten helt oppe og 

svinger al alle Kræfter den røde 

Lygte, og el langt Tog, fuldt af Pas-
sagerer, er reddet fra en Kollision, 

som vilde have kostet dem alle Li-

vet. 

Legemskraft og Kød. 
— o— 

Ked slam Næring er slet Ikke no-
gen Betingelse for fysisk Kraft. I de 
forenede Stater gives der talrige At-
leter, deriblandt iiinnge Boksere, som 

aldrig i deres Liv har nydt Kød, 
men som hvad Legemsslyrke tungnar 
stiller de fleste al deres Medborgere 

i Skyggen. Paa mange Farme og 
smaa Landgodser i Unionens Mel-
lemstater bliver Sønnerne paa Gaar-

den, især der, hvor Familien er af 
engelsk Afstamning, holdt borle fra 
enhver Nydelse af Kød, ligesom de 
aldrig smager Vin, Øl eller Brænde-

vin. Den Slags Ernæring man man 
imidlertid vænne sig til straks i de 
første Barndomsaar. Voksne Men-

nesker, som vil forsøge helt at gaa 
over til Plantekost, gør det sjeldent 

uden skadelige Føtger for Sundhe-
den. 

Oltidens Rigmænd. 
—0_ 

I Oltiden finder vi mange Menne-
sker, SOM randede over uhyre Rig-

domme. Den rigeste af alle skal 

Kong Salomon have været, idet hans 
Formue, regnet efter vor Tids Penge, 

anslaas til 20 Milliarder Francs. Den 

havde han fanet efter sin Fader, 

Kong David. Krøsus, som ogsaa er 

kendt for sine vældige Rigdomme, 

er den næste i Rækken. Han havde 

en Formue paa 10 Milliarder, og 

Herodot fortæller, at han engang gav 

Templet i Delphi Gaver til en Værdi 
af 100 Millioner. Alexander den 

Store var ogsaa uhyre rig. Hans 

Rigdomme var væsentligt erhvervet 

som Krigsbytte, idet han paa sine 

Erobringstogler skrabede alle Værdi-

genstande sammen. — Kejser Augu-

stas var ogsaa meget rig. Han 

skænkede 50 Millioner til sitre pragt-

fulde Bad, al hvilke der nu kim fin-

des Ruiner. 

Hvad er Luksus? 
—o 

Efter at de franske Myndigheder 
har besluttet at lægge Skat paa al 
Luksus, er ganske naturligt det nær-
liggende, men ikke saa let løste 
Spørgsmaal opstaaet: Hvad er egent-

lig Luksus? 
Pariserbladel „Balaille" har gjort 

et Forsøg paa at udtømme, at defi- 

tiere delte Begreb, men vi betvivler, 
al de franske Myndigheder er hjulpne 

hermed. 
„Det er ilden Tvivl Luksus at 

købe sig en Papegøje til 500 Francs, 
skriver Bladet, ja, det er tilmed en 
skrigende Luksus, Det er ng.rin 

luksus Al hænge Diamanter til en 
Værdi af flere tusinde Francs i(rirene 

paa sin Hund. Endvidere er det 
Luksus al anskaffe sig en kostbar 

Racehund. Men hvor begynder, og 

hvor ender Imksits'eri? 

For den, der plejer at køre paa 

mulen Klasse, er det Luksers at køre 
pas første, og er man vanl til at 

Irøre I Droske, er det Luksus al an-
skaffe sig en Selvejer-Avtomnhil. 
For den, (ler plejer at spise sin Fro- øl 
kost pas en Bænk i en offentlig 

Park, er det Luksus al indtage en 
bedre Frokost pas en VInreatavrant. 
Den, der bor i et Hus med Elevator, 
vil gerne have !Sin egen Villa med 

stort Tjernerskab, thl Mennesket vil 
altid have det, som det i Øjeblikket 
ikke bar — og nu er vi ved Spørgs-
maalets Løsning: Luksus er alt det, j  
man endnu ikke ejer, men som man 

gerne vil have. 
Vi kan desværre ikke give vor 

ærede Pariserkollega Medhold i dette 
Punkt. Mati tænker sig en fattig 

Stakkel, der ikke har Tag over Ho-
vedet, og hvis Tarme skriger af Sult. 

Hvis han ønskede sig et Straaleje 

,Herberg for hjemløse' og en Tal-
lerken varm Grød — mon det saa 

egentlig kunde kaldes for ,Luksus?" 

0E1 amerikanske Krudikollge, 
—0— 

For en Million Dollars om Dagen, 

Det er kendt nok, at Amerika i 

længere Tid har haft Sølv-, Kobber-, 

Snut- og Petroleumskonger. Nu har 

Unionstalerne ogsaa ranet en Krudt-
konge. Han hedder Samuel du Pont 

og er udgaaet fra et gammel solidt 
-Krudtdynasti'. I Wilmington, De-

laware, ses endnu de skrøbelige Re-

ster af den lille Krudtmølle, som 
Pierre Samuel du Pont fra Nemours 

i Frankrig, 50111 udvandrede rinder 

den store Revolution, anlagde i 1802. 

Han begyndte sin Barre i del ny 

Land med at male Krudt. 
I Løbet af det 19. Anrhundrede 

oparbejdedes de du Pont'ske Krudt-
møller, som stadig forblev i Slægtens 
Eje, til en meget betydelig Industri; 
og nu har Krigen givet den el uanet 

Fremlød. I Løbet af et Aar vok-

sede de du Pont'ske Fabrikere Net-
toindtægt fra 5,6 til 57,8 Millioner • 
Dollars. 1 samme Ttd sprang Ar-
bejdsstyrken op fra 5300 til 62,100 
Mand. Hele Fabriksanheget blev 

Genstand for en ganske fabelagtig 
Udvidelse, og i Løbet af tre Manne-
der blev der bygget Barakker for 

20,000 nyankomne Arbejdere. 
Amerikanske Blade siger, at du 

Pont overgaas ikke af nogen hver-
ken paa deurne eller pas den anden 

Side af Atlanterhavet i Retning af .  



En Mængde Rester udsælges særlig billigt 

J. P. SOMMER. 

at udnytte Krigens Chancer, og han 
kar 1. irret i Stand til at eller komme 
alle (lidser nøjagtig i Overensstem-
melse med de ilidganede Kontrakter. 
]ligilt Firmede 68 Fabriker er der 
',linds' to, som til% il ker over 
Pd. F.I.spiosivstoner om Dagen. Og 
del siges almindelig, at du Pont af-
skiber for en Million Dollars Ammu-
nition daglig Anret rundt. 

Lederen' af dette mægtige Foreta-
gende er kun 44 Aar gammel. Han 
har knust al Konkurrence pas sin 
Vej. Da Krigen brød ud, forvand-
ledes et Utal af sum Fabrikker i 
en Haandevending til Ammunritions-
værkstæder. Men du Poul lagde 
snart sin kvælende Haand over dem, 
og Amerika har faktisk fartet en ny 
Trust i du Poill-Krudtfabrikerne. 

Ammunitions- Fabrikationen 	er 
uden Tvivl den væsentligste Aarsag 
ril Amerikas nuværende Velsinird, 
som naturligvis følges af store Pris-
stigninger paa Levnetsmfdler. Indtil 
30. Septbr. havde Ammunilionsud-
kristen og Eksporten al andre Krigs-
fornødenheder, som Heste og Auto-
mobiler under Krigen beløbet sig 
til ca 1 Milliard Dollars, hvilket er 
25 pCt. af  Staternes samlede Udtør-
sel i samme Tidsrum. Værdien af de 

Vørte Eksplosionsstoffer udgjorde 
over 500 Millioner Dollars. Og af 
denne vældige Masse havde du Pont 
leverel slørste Delen. 

Særlig rige pile kemiske Salte 
som Natron, Foeforsyle, Jern, Kalk, 
Kali isvi er Blommer rund 4,01, 
Pærer ined 3,37, sEaier med 3,8'8, 
Svedskebtorn mer .1,12, Jor &ær 2 80. 
Vindiner l,tr0 og Rul's med 1,21 pCI. 

skor snurrer odder 12,61, Selleri 
11,03„,Erter grønne 8, Kaalrabi 
7,80, Log 7,68, Gulerødder 6,59, 
Snillebønner 5,44, Græskar 5,16, Sa-
voykaal 4,73, Spinal 3,51, Hvidkaal 
3,10 pg Rabarber 3 pCt. 

Man vil' nu formodentlig antage 
at 1. Eks. Suickerindholder vil vise 
sig meget forskellig hos de forskel. 
lige Frugtsorter f. Eks. at Pærer og 
Æbler osv„ men delte er dog ikke 
saa varierende, hvorimod Syreind-
holdet kan gøre sig svagere eller 
stærkere gældende. 

Del er ogsaa Syreindholdet hos 
Tomaterne der !nar os til at bednin-
me disse betydeligt roindre sukker-
rige end f. Elcs Melonerne. 

Ved Frugtens og Grøntsagernes 
Opbevaring i frisk Tilstand sker der 
sindig ved deres Livsfunktioner 
(Aandedræl) el 'Tab af Kulhydrater 
og dette er slørs' ved de højere 
Temperaturer, medens det ved Op-
bevnring ved en Temperatur af 0 
Gr, kan reduceres til det mInds1 

De fleste Frugtsorter opbevares 
dog bedst ved en Temperatur, der 
ligger Imellem 0 Gr. og 1. Gr. 

Selvangivelse rn e. 
—o- 

1 disse Dage har Landoverskalle-
randet udsendt en Henvendelse til 
Skatieraad og Ligningsmyndigheder. 
Og Hensigten er klar: nu skal Folk 
tvinges tit at gøre .Selvangivelse. • 

Som Baggrund for dette Krav gi-
ver Landoverskalteraadet først en 
Række interessante Oplysninger :  

Skatteydernes Indkomst I de to 
sidste Skatteaar har været henholds-
vis 976 Mill. Kr. (Hovedstaden, 
herunder Frederiksberg og Nordre 
Birk, -114 Mill., Købstæderne 225 
Mill., Landet 337 Mill.) og 1265 Mill. 
Kr. (566, 278 og 921 Mill.). Skatte-. 
ydernes Formue udgjorde i de to 
Aar henholdsvis 5303 Mill. Kr. (Ho-
vedstaden 1802 Mill., Købstæderne 
815 Mill., Lande! 2686 Mill.) isg 6002 
Mill. Kr. (2080, 904 og 3018 Mill.). 
Den samlede Skal udgjorde ende-
lig i de to Slcalteaar henholdsvis 
27,1 Mill. Kr. og 43,9 Mill., en be-
tydelig Fremgang under Hensyn til, 
at Merindtæglsskatten ikke er med-
regnet. 

Af IndkonisIskalleyderne gjorde 
over hele Landet 67,4 pCt. Selvan-
givelse i 1914-15, 69,0 pCt. i 1915 
—16 og 70,0 pCI. i 1916-17. Merl 
Fordelingen er saa ulige, al meders 
København i sidste Aar staar med 
93,6 pCt. og Frederiksberg endog 
'ned 95,6 pa., har i Købstæderne 
kun 77,0 pCt. og pas Landet endog 
kun 48,0 pCt. gjort Selvangivelse, 
For Formueskatteyderne er Forholdet 
omtrent del samme. Betænkeligt er 
det, at medens der ved Ligningen 
for 1915-16 var Opgang i Procent-
tallet af Selvangivere, var der ved 
sidste Ligning Stilstand, 1 Provins-
byerne endog Tilbagegang. 

Dette skyldes — siger Landsover-
skatieraadel — Skattemyndigheder-
nes gennerugaaeride lempelige Lig-
Iling af de Personer, som ikke an-
vender Selvangivelse. 1 den Retning 
ruderes, al al 190,169 PerSorier uden-
for Hovedstaden, som ikke opgav 
Indtægter', overførtes ikke mindre 
end 36,897 med uforandret 	5308 
med lavere Ansættelse. Og al 
132,181, som ikke opgav Formue, 
ansattes endog 52,836 til samme For-
mue som i det foregaaende Anr, me-
dens 2508 fik Nedsættelse 

r rden er nu: Foreligger der 
ilas S,Italigheic fra 	i l!C, 
bør Ligningsuryindighederne give 

deir et 5a5 ktrelskelier Tillree til Ind-
kmnsten isg F■ 11 ttme,I. al niair er 
sikker paa at have 'snar,' de virke-
lige Beløb. 

Lmulsnver sir en (elanden gitter der ef-
ter ell Række Ans isninger 'Hed (hen-
syn til Fiernesingsmaniteri ved Lig-
ningen og kommer bl, a_ ind pas en 
nærmere Ovnale al det meget om-
debatterede Sporgsmal om Landbru-
gets Besætningers Værdi. lier kern-
hæves Nødvendigheden af, at deri 
virkelige Værdi af Besætning og In-
ventar lægges til Grumt ved Fornme-
beregningen. Merl Besætningens 
Værdi er ikke — hedder det -
hvad de enkelte Dyr kan sælges tot 
til Krigimils, men derimod i Almin-
delighed _den Sure, det vil være 
rimelig( frir en Køber for Tiden al 
give for deri samlede Besætning, 
ener deri sælges I Forening med 
Ejendommen til kg Isat Drift som 

Ironier' mdl i 33 No. 

Da Jules Werne skrev sin fanta-
sifulde Roman'  „lorden rundt i 80 
Dage', var der ikke mange, -der (ro-
ede paa Muligheden al cis saadaii 
Rejse i Virkeligheden. Først mange 
Anr eller blev del bevist. at man 
kunde pore en sandnn Rejse pas 80 
Dage og langt billigere end hin en-
gelske Mylord. Mrd de udvidede 
og forbedrede Dampskibs- og Jern-
baneforbindelser er Rekorden Gang 
pen Gang blevel slaget, ja for nogle 
Aar siden ved Aahningen af den 
russisk-nianschuriske Jernvej knude 
man gøre Rejsen ,lorden rundl i 40 
Dage. Det var deri moderne inge-
niør-Teknik, der fejrede sin største 

Men Enden er ikke endda. 
Trods Krigen beskæftiger man 

sig i England med en storstilet Plan 
for en ny Posl- og Passagerrute 
mellem Irland og Amerika Der skal 
fra )irlands Vestkyst gas hurtiggaa-
ende Dampere over Atlanterhavet 
til Newfoundland og tværs igennem 
dette Land fortsætte med Jærnhanen 
til en Havn ved Sct. Lawrencebug-
ten. Denne passeres med store 
Færger, som staar i direkte Forbin-
delse ined del amerikarislce Jernba-
nernæl, saa at Vognene fra Færgerne 
uden Ophold kan dirigeres til hvil-
kel som helst Sled i de forenede 
Stater og Canada. Rejsen over At-
lanterhavet skal gøres paa kun I re 
Dage. 

Tut Irlands Vestkyst gaar Rillen 
nied Jærvbane til det Irske Hav, 
som krydses med Dampfærger til 
Liverpool, hvor man kommer ind 
paa det engelske Jærnbrinenæt. 

Fra .Englends østkyst gaar malt 
over skandinaviske Havne, der er 
f. Eks. projekteret Dampfærger til 
Gøteborg. 

Med de skandinaviske Jernbaner 
naar man Sverrigs Østkyst og fort-
sætter med den planlagte Færge til 
Rusland. Her har man altsin en 
sairimenhængeride Linie New-Yorck 
—Petrograd. 

Man kan fortsætte videre paa de 
russisk—sibiriske Jærvbaner til let 
fjærne østen, krydse Stillehavet i 
hurtiggaaende Dampere til %Icon-
ver paa tiet amerikauske Kontinents 
Vestkyst og derfra lage Jernbane til 
New-Yorck. Sna har :nalr gjort Rej-
sen Jorden rundt i 33 Dage. 

Al disse Planer midt under Kri-
gen lager stadig fastere Former, er 
egentlig ikke mærkeligt, skriver den 
kendte svenske Korninuirikatioes-
mand Hjalmar Cesset; tlii Eugland 
Indser klarere end nogensinde, at i 
den kommende Handelskonkurrence 
vil den sejre, som mader over de 
hurtigste Riller, de sikreste og lie-
Icvernineste Forbindelser, de mest 
morterne Samfærdselsmidler. 

Den svenske Danipfrergelcommis-
sion har nylig besøgt England og  

der feset den hjerreligateKsdlagelse 
Mari !velær i 	nied al renlig 
engelsk Sultne for e ri Fæl- grimede-
de1se Ira Geteborg til en Havn paa 

den engelske 
Af særlig Betydning bliver Fks-

piesrureir for de amerikanske nord. 
estlige Stater som Chicago, min. 

neapotis og Winuipeg. Post og Pas• 
sagerer fra London kan nas Chicago 
paa mindre end 5 Døgn, fra Køben-
havn antagelig paa 7 Døgn, 

Fra Uge til Uge 
-- 0— 

I Dag vies 
i St. Ols Kirke Frk. Helene Koelod• 
Mogensen, Blaalion, til Gdr. Nico-
lai !lansen. ,Vakinøddegaard. 

Caprisiosa, 
den gamle fornøjelige Folkekomedie 
al Th. Overskov genopfriskes pari 
Christensens Sal Tirsdag den 6. Fe-
bruar af Martin Jensens [rinke Sku• 
espillerselskab. 

Gab op. lille Kone. gab op! 
Det var Helligtrekongers Alten. 

Doktoren fra Anlhorg havde Ifølge 
sAalb. Venstiehl." været en' Tur nied 
Harisundioget for at tilse nogle Pa-
tienter, Pia Hjemvejen havde han 
lovet at pensle en Kone I Helsen, 
niar hin mødte i —rup Stations 
Venlesal. 

Endelig holdt Toget. Doktoren 
sprang ricl og lo'r ind i Verilevaerel-
sel, hen til en Kratre, der sad ved 
Kakkelovnen, ng raahte: ,Gab op, 
lille Kone, gab op I", Konen gabede, 
og en, to, tre, havde Doktoren pens-
let heade i Halsen og skyndte sig 
glad ind i Toget, medens Konen 
harkede og spyttede. Da kom en 
anden Kone løbende ud pari Perro-
nen og raable _Men det var jo mig, 
Doktoren skulde pensle!,  

En Markedshistorie. 
Eir ældre Mand var, skriver „eistsj. 

Av.", taget til Ringsted Marked For 
at sælge en gammel kuldret Hest. 
Han traf hurtig en Prauger, hvem 
han solgte Hesten for 350 Kr., saa 
skulde lian til Gengæld købe en Hest 
af Prangeren igen, og de dulle al 
mødes el Par Timer senere. Som 
sagl, saa gjort, og Prangeren fore-
viste en ganske udmærket Hest som 
kun kostede 500 Kr. 

Handelen kom i Stand, og Man-
den kørte veltilfreds hjem. 

Da han kom ind i Gaarden, mødte 
han en Søn. Denne kiggede lidt  

pas den nye Hem og $agde 
_men det er 1,r, %in enen ■ra 
flest • 

Og der var rigtig rink. 
Prangeren hav de benytter .te 

Timer tit øm pynte den op, ha 
klippet Halen og Heilet Hamp 
Manke og Pandelok, og for del 
beide havde lian basel 150 Ki+ner;i  

Fedtblærer i Brikserne og 

Flæsk ved Ithertet. 

Fra Vamdrup skrives til s tesed. 
Avis': 

En Kone syd fra 'malte forleden 
Alten eller at have provianteret, kr,. 
res til Skodhorg, hun sar nemlig 
saa kraftig udsinppet, at det var 
hende komplet umuligt at hithage-
lægge Vejen til Fods. 

Eller hvad man fortæller, havde 
hun tårnet anbragt følgende Vilter 
rundt ens pas Kroppen : inden for 
Brikserne 2 Wiener Fedt, i Ferene-
alonernes Sidelornmer 5 Pund Krilre 
i hver Side. Inden for Bluseu nær-
mest ''perlet len en Flæskeside jan 
15 Pd., og i højre Side 10 Pd. Mar-
garine. Nederdelen, der var formet 
sien en stor Sæk, gemte adskillige 
Kilo Kaffe. 

Allinge lliopileiller 
Søndag den 28. Januar 

Kl. 71,', og 9. 

Det gamle hrtaarn 
samt et Lystspil. 

FnIree: Voksne 50 ø., Børn 25 

Afrevet 

Lyng og Ene 
kan lags a 5 Kr, Læsser. 

V. Sørensen, Borre. 

Syersker og Elever 
antages straks pas -urin Systue. 

Waldemar Jørgensen, 
Allinge. 

,Nordbornholms Ugeblad'  

læses al saa at sige alle i Nord 
Herred og er derfor et fortrinligt 
nonteblad. Send deres Annonc 
til ,Nordbornholms Ugeblad". 

Ring op Telefon 74 

lastolaersierea 

Næringsværdien 
hos Frugt og Grøntsager, 

—0— 

Ernæringsspørgsmaalet er maaslre 
ikke i øjeblikket san brændende 
hos os som i mange andre evropæi-
ske Lande, men da Udsigterne til 
Krigens Afslutning ingenlunde er 
lyse og Garantien for at vi stadig 
kan forblive saa uberørte af Krigen 
som hidtil ikke er absolut; saa kan 
den Dag jo meget vel komme, da 
elan ogsaa her maa regne alle dis-
ponible Næringsmidlers Værdi. 

Spørgsreaalet om Frugt og Grønt-
sagers Værdi som Næringsmiddel 
har ofte været Genstand for indgan-
ende Undersøgelser fra Fysiologer-
nes Side, men de fremkomne Re-
sultater er ret forskellige eftersort 
uran alene lægger Kalorieværdien 
til Grund for Værdibesternmelsen el-
ler man tillige regner med den sam-
lede Indflydelse som disse Produk-
ler kan udøve paa den menneske-
lige Organisme. 

Af gode Grunde skal vi ikke kom-
rue dybere ind paa dette Ormaade, 
saa meget. mere som vi kun kunde 
brunge et Referat af de modstaaende 
Synspunkter. 

Derimod skal vi efter det svenske 
Blad „Tregården" Nr. 1 1917 bringe 
nogle bestemte Talværdier paa 
Grundlag af Dr. J. K(Snigs Under-
søgelser. 

Disse gear først ud pas Frugtens 
og Graidsage:mes Sukkerindhold 
og dette angives at være hos Vin-

. druer 14,96, Morbær 9,9, Kirsebær 
8,94, Blommer 8,78, Pærer 7,11, 
Jordbær 7,10, Stikkelsbær 6,30, 
Blaabær 5,29, Grønne Ærter 4,50, 
Tomater 3,51, Meloner 3,45, Løg 
2,70, Rødbeder 2,19, Hvidkaal 1,92, 
Gulerødder 1,58, Græskar 1,34, Snit-
tebønner 1,16 pCt. 

Indholdet af Æggehvide angi-
ves til følgende Værdier: 

Grønne Ærter 6,59, Spinat VI, 
Savoykaal 3,31, Kaalrabi 2,87, Snit-
tebønner 2,72, Blonikaal 2,48, Aspar-
ges 1,95, Løg 1,60, Rødbeder 1,50, 
Hindbær 1,36, Kirstbær 1,21, Blom-
mer 1,01, Fersken 0,93, Abrikos 
0,86, Vindruer 0,69 pCI. 

Fedtstoffet udgør i Savoykaal 
0,71, i Rabarber 0,57, i Grønne Ær-
ter 0,52 og i Rødbeder 0,50 pCI. 

Særlige syreholdige Frugter er 
Tyttebær med 2 31, Ribs med 2,24, 
Hindbær med 1,48, Stikkelsbær med 
1,37 og Jordbær med 1,10 C!. 

OodlitsudsMet 
kid!' dii Nords Udsalg, Alio 

er begyndt 

og fortsættes indtil videre. 



Rø Sygekasse 

d 
altrnMel oidiniei Generaltorsamling 
I Bree•forenineens Sal Onsdag en 

31te Januar, Eftm. Kl. 6 med 

Dagsorden : 

1. Regnskabet for 1916 fremlæg-
ges Id Godkendelse. 

2. Foretag 	 V es de Fornødne alg i 
'Henhold til Vedtægten. 

3. Eventuelt. 
V 

Chili Salpeter - 
er hjemkommen. 

Bestille Partier bedes afhentet inden 
15. Februar. 

Allinge 
Proilnkflarrelning,  

En Pige 
kan faa Plads til 1. Maj pas 

Munkegaard i Olsker. 

Mejeriet „Najbjerggaaril". 
Torsdag den 8de Februar Kl. 3 

afholdes den ordinære Generalfor-
samling pas Højers Hotel med føl-

gende Dagsorden : 

I. Regnskabet fremlægges. 

2. Valg af 3 Bestyrelsesmedlem-
mer i Stellet for P. Petersen. A. Jen-
sen og H. Lund, som alle efter Tur 

fratræder, samt en Revisor i Stedet 
for Kofoed, Bakkegaard, som lige-

ledes fratræder efter Tur. 

3. Forhandling om Salg af Mælk 

til Ostefabrikation. 

4. Eventuelt. 

Regnskabet ligger til Eftersyn paa 
Mejeriet 8 Dage før Geeeralforsain-
!ingen. 

Allinge-Sandvig 
Foredragsforening. 

Hr. Overlærer Holbech 
taler paa „Hammershus" i Allinge 
Tirsdag den 30. Januar Ki. 71Ia sur 

Tyskland under Wilhelm II. 
Medlemmer gratis. 
Ikke- Medlemmer 25 øre. 

Medleinslcort for 1917 faas og ny 
Medlemmer indtegnes ved indg. 

Bestyrelsen. 

Gode Ris 
sælges (il 30 øre pr. Halvkilo. 

I. IB 1_3•151,1154LEarl. 

Brænde til Salg 
hos 

August Marker, 
Engvang. Olsker, 

Skøjter 
I stort Udvalg og til gamle Priser 

anbefales fra 

Enge 
Probldiorrelning.  

En Pige 
kan faa Plads pas en mindre Land-
ejendom til Iste Maj, 

Bladets Kontor anviser. 

Kløver- og Græsfrø 
Runkelroe- og Turnipsfrø 

til Foraaret 1917 
er paa Lager. 

Vi henstiller til Forbrugere, som 

endnu ikke har gjort Bestilling, om 
at sende os Ordre snarest muligt. 

Norilinflefs Handelshus 

H J Henriksen 
NB. Regnskabet ligger til EIter-

svn fra deri 24.-31. ds. hos For-
Manden. 

NobtroWithfalget 
glorMaOct.  

begitiike finehil Uit 22. ;litium. 

Ubfalg.ftarerne frembceoer bi 	 : 

(fil Zet 	efter  af VvmiliWttii, Ztuiftfirrreil, 
Zotelø,A>- nnubflirDeUrit, Fanet, ffluEMettij etc. 

t 43arti Znieczffiuniedfraffer, s]3ri fra 12 5-U. 

Wejthebotbningen af Stadier langt miber 
aa. 25 ktlinninger, 9jcerbi 3540, ittt 28:32 5?r. 
Cjt Tarti Stortxujer tit 	III:itef)«ri,S. 
tru Zel ljattc og 	ster tit meget nebfat 
(t tort 13arti futorte cZ‘14W-, R3cerbi 100.150, 

frit $alg. 45 £re. 

Zanictinucti, libt intubffet, meb 20 (£,t. 91abat. 
131Jutt-: og fteffeefurflitDer tit ca batu 
(a.  15 e^tf, litiWkerreii tit gammel 513rK 

20 	,s&millUtui og 251ceerliurdi 
extra 

5 Ctt. • Zueitn4 meb nbetnbelige £croefeil. 

(2t minbre Tarti• tl‘obtoi langt unber $cerbien 
DL DL DL 

ilfiber Ilblatget fwlge4-:-', tun mob 	ontant. 

giorbinnhet 

Nand ix—Rost n e. 

700  l2°° 
 

840 

7°11 1201  6" 
71' 12" 7" 
774 12se 711 

754 

750  
815 130 810 

Sandvig 
Allinge 
Tein 
Re 
Klemensker 
Nyker 
Rønne 

7" 12" 
806 110 

Tørrede Æbler 
65 Ole 11, kg. 

Tørrede Abrikoser 
100 	11,, kg. 

Tørred-, Bysabler 
Idt) øie 1;2 k g, 

Turrede Hyldebær 
125 øre 1,11 kg. 

Tørrede Kirsebær 
125 Øre tJ. kg. 

Smaa Rosiner til Bagning 100 Ore 

antidaler 

.13. Larsen 

Vi har rigeligt LMr al galy. 
Ballier, 

Kulkasser, 
Baandjærn, 

Hegntraad Nr. 6-8-lo. 
do. Pigge-Hegntraad. 

samt Spiger og Sen 
at alle Slags. Køl) særest, thi det 
er og bliver vistnok umuligt at 
skaffe ny Forsyning. 

Nordlandets Habrielsfins  
Prima 

Xunst-1onning 
i løs Vægt 55 øre pr. Halvkilo. 

Daaser nied 1/2 kg 65 Øre. 
Feas hos 

I. B. Larsen 

Allinge 
Auktionsvareforretning 

anbefales. 

En Del Vintertøj udsælges 
billigt. 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Aljepumper, Aljerender, Aljespredere 
Frostfri Pumper, Sugepumper. 

Jærvrør i alle Dimensioner. 
Alle, som har Brug for disse Genstande til Foraaret, tilisader vf 

at forsyne sig til de nugældende meget rimelige Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Ekstrafin Klipfisk og prima Ris 
anbefales til billigste Dagspriser fra 

Allinge Kolonial-,  & Produktforretning 

Gluten-Fodermelåsse 
er fortrinligt Kraftfoder til Malkekvæg. 

Prima Laplata Majs 
er paa Lager og sælges til laveste Dagspris. 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Tryksager billigst i Gorlli lzka's floglrykkerif  

le allerheble Sorter iloill ililgerillorffiel 
Dansk Flormel af vægtig Hvede 

Sigtemel af Hvede og Rug 
Hjemmelavede Byggryn i 3 Sorteringer og Bankebyg 

tilbydes til meget rimelige Priser. 

Nordlaudets Handelshus. 

Tazet afgaar 
Søgnedage: 

- Slagteheste, 
tilskadekomne 111.1 selvdøde Kreale.  
rer samt Svin købes id højeste Pris. 

Konrad Nielsen. Olsker. 
Telefon Allin2c 103. 

En_ Dreng 
kan til Iste Maj fan Plads paa 

Tuleborg i Rutsker 

Kød- og Benmel 
er hjemkommen. 

Bestilte Partier bedes afhentet. 

Allinge 
Produktforretning, 

Godt tørt Rughalni 
er til Salgs paa 

Hotel Sandkaas. 

e' 	I tsaltet Klipfisk 
uafnakket Klipfisk 
afnakket Bildals Klipfisk 

Prima Klipfisk i 1/,, og 3/, kg Pak-
ker anbefales. 

Ji Larsen. 

Gammelt jern 
og 

Stobegos 
købes 

Allinge lolonial-
kt Produktforretning. 

Vi indlager Bestillinger paa 
alle sorter prima Saml, 

tivialof Niegerlavrre, 
Tyidtol'te '3-rød. Byg. 

Toradet Hinder-Byg 
Bitindmied rued Vikker 

Gule Ærter, 
Sole. 3.1rter, 

Dniiiike 'Vikker. 
Gul Sennep. 

Billigste Notering i 

Nordlandets llandelslins 
Alle Slags Ure, 

Klokker, Gramofoner rig Harmoni-
ums in. ni. repareres solidt og bil-
ligt. 

Aug. Nielsen, Mekaniker, 
Kitkebyeri, Rutsker. 

Køb Kaffen 
lins 

I. B. Larsen. 
Den er drøj og velsmagende. 

godstjenester og Morter, 
Søndag den 28. Januar 

Ols Kirke Kl. 2. 
Allinge K. Kl. 51/.4 	Skrin. 5. 

Gave til Sømandsmissionen. 
Mandag d. 29. Møde for K. F. U. 

K. Kl. 8 i Prwsiegaarden. (Spørgs-
rnaalsbesvarelse). 

Tirsdag d. 30. Møde for K. F. U. 
M. hos Emil Holm. 

Fra 29. Januar til 3. Februar Mis-
sionsuge i Tejn. Møde hver Af-
ten KU. 7. 

Evan. bibh. Missionsforening Allinge 
Søndag Kl. 31/a. 	Forsamling, 
Tirsdag og Onsdag Aften Kl. 8. A. 

Christensen. 

Rutsker Missionshus 
Søndag Kl. 3. 	A. Christensen. 
Mandag Aften Kl. 6. A. Christensen. 

Bornholms Teaterpersonale 
spiller 

„Caprisiosa" 
eller „Familien i Nyboder" 

Tirsdag den 6, Februar KI, 81 /3 
paa Christensens Sal, 

Søn- og Helligdage. 
Banner—Mnn d v ig. 

Rønne 
Nyker 
Klemensker 
Rø 
Tein 	 1004 144 
Allinge 
Sandvig 	lel" 210 

Snnillylg—Rfrnne. 

Fra Sandvig 
Allinge 
	845 12" 6" 

8sa 12a 632 
Tein 
	

901 12" 701 
Rø 
	

917 1 47 Ile 
Klemensker 
	

954 1 .5 710 
948 1;3 750 Nyker 

T1 I Rønne 
	

1005 1 65 810 
NB. Hver Søgnedags Onsdag 

Aften afgaar Toget Ira Rønne 9,35, 
altsaa 35 Min, senere end normalt, 
hvorved der nonnes Forbindelse med 
Toget fra Nexø i Rønne N. 

irserwasseaøble~e~Peirsebomema 

S
øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Lær-

ling en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
teres Nord-Bornholms Ugeblad, 
der hver Fredag bringes direkte ind 

i 1700-  Hjem og læses af saa godt 

som hvert eneste Tyende. En An-
nonce tier i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

1•14~1~3111".114~~,a. 

Til 

Fie 

Til 

Fra 

Fra Rønne 
Nyker 
Klemensker 
Rø 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

itauseia imeisid•lz 
glo 330 90 
9523 350 913 
945 407 955 

1007 41a 91a 

10 18  941  t0°  
1015  454  1015  
10" 500  10" 

850 

gis las 855 
914 114 85$ 
960 1 40 913 

918 
1014 203 gaa 

955 

9" I250 

' Vi kotier gammelt 

31110[10:Plog SIONOIS 
og bet der højeste 

Nordlandets BandeisIiils 



Saabyg og Saahavre. 
Bestillinger modtages hos 

Allinge !Kolonial- & Produktforretning. 

Til Levering i Januar, Februar og Marts 1917 har vi købt 
flere Ladninger af 

Stor amerikansk Majs af ny Host 

Vi anhefaler vore Kunder at gøre Bestilling, hvilke vi noterer under 
Forbehold af, at Iniportiadningerne Ill Danmark Iroinnier lykkelig frem 

Nordlandets Handelshus. 

Saltet Helleflynder 
anbefales som en særdeles god og billig Spise. Faas hos 

Allinge Kolonial-  Produktforretning. 

Bornholms Spare- & talliebSSOS 
Afdeling i Allinge 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 

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

Markfrø. Markfrø. 
Bestillinger modtages hos 

Allinge Kolonial-  og Produktforretning. 

Store engelske yorkcshire Dampkul 
a 700 Øre pr. hlRopii ile  r_xnit Q a 375 Øre pr. hl 

Blanding med 	ti I 	 u n u giver et meget kraftigt 
Brændsel til Kakkelovne og Komfurer. Ved kontant Betaling 
leverer vi disse Sorter frit tilkørt heri Byen. 

Nordlandets Handelshus. 

W91 (~b;4~1.•41(-44,..s.;.)~•?$ ' 

Prøv vor udmærkede 

MARGARINE 
og De vil blive tilfreds saavel med Kvalitet som med Pris 

Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig, 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

ri 	og pince.ne3  
der passer til ethvert Øje, faas hos 

A. M. Lindberg. 
Telefon Allinge 93. 	 Urmager og Guldsemd. 

Vort Lager er rigelig forsynet mod 
Prima La Plata Majs 

51 pCt. Texas Bomuldsfrokager 
43 pCt. New-Orlean Bomuldsfrokager 

La Plata Rapskager 
Palmekager 

Coldings kontrollerede Foderblandinger 
Soyaskraa 

Sukkermelasse 
Alt i prima kontrollerede Varer og til billigste Dagspris hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 
NB. Vi venter Tilførsel af 

Hvedeklid og prima stor Majs 
og modtager gerne Bestillinger hcrpaa. 

Brødrene Anker 
4erns-toberi åc Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	2, 

Selvvandingsanlæg, Vand. & Aijepumper nr. III, 

Prima saltel Nille lys der 
er delikat Spise, billigere end Klip-
fisk eg Flæsk. — Denne skæres i 
passende Stykker og udvandes i 
skiltentielHold Vand i 48 Timer før 

Kogningen. 
Prisen er 65 Øre pr. Pd. 

■ 11111111011111111111111■11 

Nordlandets Handelshus 

I 	II 	I r=>0..c= 

Tegn Abonnement paa 
Nordbornholms Ugeblad. 

j 

Vi anbefaler 

vort velassorterede Lager af 

Isenkram, Glas, Porcellæn og Fajance 
til billigste Priser. 

Allinge Kolonial- og Produldforreilliq. 
i=.0«:=1 

Hall [1nalernlain fortyller, 
Af Rider Haega ril, 
(Paa f)a«.z. ved Chr. j.) 

Jeg hævede Riflen og  fik Papiret 
paa Sigielcornet 	saa sigtede jeg 
lige paa en hvid Plet, den havde 
lige hvor Slruben ganr over i Bryst 
ng Skuldre, Da jeg gjorde det, 
kastede Løven el Blik tilbage over 
Skulderen, saadan som jeg harerfa-

i el, at Løver altid gør før de sprin-
ger. Saa sænkede den Kroppen 
lidt, og jeg sari den spile sine sløre 
Poter ud paa Jorden, som nom den 
lagde hele sin Vægt over dem for 
al samle Kræfter. Hurtig bykkede 
Jeg af — og ikke el øjeblik for 
sent, for lige i det samme sprang 
den. Knaldet af Riflen lød skarpt 
og klart I Nattens forlællede Stilhed, 
og et øjeblik eller styrtede Uhyret 
med Hovedet ikke fire Fod fra os, 
og rullede hen imod os, idet den 
spredte de Buske, der mugne os, 
ined sine store Poter Vi sprang ud 
paa deri anden Side af Skærmen, 
og Løven rullede ind 1 den og Igen-
nem Ilden. Saa rejste den sig og 
sad paa Bagdelen som en stor Hund 
og begyndte at brøle. Milde Him-
m el! hvor den brølede. Jeg har al-
drig før eller siden hørl nogel lig-
nende. Den vedblev at fylde sine 
Lunger med Lufl og støde den ud 
igen i de mest lijærtetyslende, væl-
dige Lydbølger. Pludselig micfl i 
et af de højeste Brøl, rullede den 
over paa Siden og fan stille, og jeg 
vidste, den var død. En Løve dør 
i Almindelighed liggende pari Siden. 

Med el Lettelsens Suk saa jeg op 
mod dens Mage pas Myreluen. Den 
stod der lilsyneladende forstenet af 
Rædsel, saa over Skulderen og pi-
skede med Halen; men til vor store 
Glæde vendte deri sig, da del døende 
Dyr holdt op med al brøle, og for-
svandt i Mørket med et mægtigt 
Brøl. 

San gik vi forsigligt hen mod det 
udstrakt liggende Dyr. Maslitine 
brummede og improviserede Zulu-
sange undervejs, om hvorledes Ma-
curnaialm, Jægernes Jæger, hvis 
Øjne er aatine Nal og Dag, stak 
sin Haand ind I Løvens Mave, da 
den kom for at æde ham, og ryk-
kede dens Hjerte ud med Rod etc., 
lian sin hyperbolske Zniumancle, for 
rit udtrykke sin Tilfredshed nied 
den Vending Tingene havde taget. 

Vi behøvede ikke al være forsig-
tige: Løven var sen (lod, som den 
allerede var udsloppel. ~UM-Kug-
len var gaflet ind næsten en Tomme 
fra den hvide Plet, hvor jeg havde 
sigtet, lige gennem Dyret og ud 
gennem det højre Baglaar, lige ved 
Haleroden. Marlini-Riflen har en 
vældig Kraft, skønt den Rystelse den 
giver Organismen er foitiordsvis lille 
pari Grund al del lille Hul den frem-
bringer. Men heldigvis er Løven 
ikke noget srelig sejlivel Dyr. 

Jeg tilbragte Resten af Natten i 
dyb Slummer ined Hovedet hvilende 
paa den dræbte Løves Side, en  Stil-
ling, der havde — tror jeg — et 
pragtfuldt ironisk Anstrøg, skønt 
Lugten af deri svedne lind var ube-
hagelig. Da jeg vaagnede blusede  
Dagens første blegrøde Skær paa 
Østens Himmel Straks kunde jeg 
ikke forstaa den kolde Angstfornem-
melse, del Ina som en Isklump paa 
mit Hjærle, infil Lugten af deri døde 
Løves Skind under mit Hoved vakte 
rofim Erindring, oin de Omstændighe-
der vi befandt os. Jeg rejste mig 
over ende saa saa ivrig rundt for at 
se, om der var noget al se til Hans. 
Dersom han var undsluppet Ulykken, 
vilde lian sikker) vende tilbage ved 
Daggry. Men der var intet at se. 
Mit liaab blev svagt, og jeg havde 
paa Fornemmelsen, at noget var 
hændt ham. Saa satte jeg Mashune 
til at bygge Ildstedet op igen, me-
dens jeg hurtigt flanede Løven paa  

den ene Side. Det var et prægtigt 
Dyr. Jeg  ska r .Engle Kocisiykller Lul, 
som vi ristede og and graadigl. Ler 
vekød, saa mærkeligt det end reder, 
smager ypperligt -- del ligner Kal-
vekød niere end noget andet. 

Da vi havde endt vort li set til til-
trængte Maaltid, var Solen ved at 
sl am  op, og efter at have drukket og 
vasket os i Dammen, gik vi for al 
!bide Hans. idet vi efterlod den døde 
Løve Hl Hyænernes kærlige Omsorg. 
Balde Mashrine og jeg  var ved sta-
dig Praksis blevet vældig flinke III 
at spore, og vi havde ingen Besvær 
med al følge Hottentottens Spor, 
skønt del var svagt, Vi havde gaaet 
paa denne Matide en halv Time 

saadan noget og var manske en 
Fjerdingvej fra Lejrpladsen, da vi 
opdagede Sporet al en enlig Bøffel-
tyr, der fulgtes med Hans' Spor, 
og vi fandt ved forskellige Gisnin-
ger og Tegn, at han havde forfulgt 
Bøffelen. Tilsidsl naaede vi en lille 
Lysning I hvilken der voksede en 
forkrøblet gammel Minmsa-Tjørn 
med en mærkelig frernIndende Rod, 
under hvilken et Pindsvin eller en 
Myrehjørn eller el andet Dyr havde 
dannet en Hule med en stor Ind-
gang. Omtrent li eller femten Skridt 
fra Tjørnen var et tykl Buskads. 

„Se Mactuunzalin f Sel" sagde 
Mashitne ophidset da vi nrerinede 
os Tjørnen, „Bøffelen har angrebet 
halm Se, lier stod han og skød 

paa den — se hvor Fast han plan-
tede sin Fod pari Jorden — der er 
Mærket af lians krogede Tan (ban 
havde ril bøjet Taa) Se — her 
kom Tyren som en Rullesien ned 
ad Højen, mens dens Ben fik Jor-
den til at flyve omkrig som en Hakke. 
Hans havde ramt den ; den blødte, 
da deri kom — tW. er Blodpletter. 
Del slaar skrevet der alt, min Fader, 
der paa Jorden.• 

,Ja" sagde jeg, „men hvor er 
Hans?' 

(Forts.) 

Blandet Frugtmarmelade 
i løs Vægt. 40 øre pr. 1/2  kg. 

faas hos J. B. Larsen Allinge 

BJØRNE-HONNING 
i 1/5, kg Danser a 60 øre. 

Nordlandets Handelshas. 

3E114E, 
20 øre 

Lessive Grand Felix 25 Ore tile.  

J- P. Mollers Eftfl. 

200 Shagpibe 
er hjemkomne. Priser Pa 25 
Id 2 Kr. Kom og se ion Lager, 

Lauge Porcelloansplber og Spe 
sereslokke. 

Endvidere anbefales 	Lager a 
Krudt, Hagel, Patroner mig Knald-
perler. 

Kbm. Bidetrup, Sandvig. 

By- og Herredsfuldmægtig 

bollanses Kofod, Hasle, 
træffespas Randhuset i Allinge 
hver Mandig eller Kl. 10 Form. og 
i kle ni e ri skei- Kro !iver Fredag 
Ira 2-5 Eftm. 

lelkoilede og yelsmagellrle 
Gule hele Kogeserter 

a 65 øre. 

Prima Flækærter 
a 40 øre. 

Gode Flækærter 
a 35 øre. 

Sælges f 

Nordlandets Halldelshlls 
BesDeres Regninger ,Med-

ii, delelser, Konvolutter og 
Brevpapir i Allinge Bog-

trykkeri. Hurtig Levering. Billigste 
Priser. Ring op Telefon 74. 

Huk og Skind lidgS. 
J. P. Møllers EM. 

Rigtig gode 

Tørrede Æbler 
i Skiver, sælges a 70 Ore pr. Pd. 

Tørrede Calif Abrikoser 
sælges a 110 øre pr. Pd. 

Nordlandets Haildeishus 


