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

„Nord-Bornholms-Ugeblad"
har den største Udbredelse I Nordre limnød
bliver Irrst i ethvert Hjem og egner sig derfor bedst IR Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Arl
saasom Kob, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller Aflysninger, Auktioner

„Nord-Bornholms Ugeblad"
udguar hver Fredag; kan henlilles pan alle
Postkontorer saml paa Bladets Koala,- og
koster 1 Kr, halvaarlig;
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Hvor højt strækker Jordatmosfæren sig.

—9—
Spørgsmaalet om, hvor højt Jordatmoafæren strækker sig op mod
'1-Yrailiinlrumme1, er det -endnu ikke
muligt al give noget. direkte Svar
-,aparr, hvis tarm ikke pas Forliaand
bliver enig om, hvad der egentlig
menes :ned Jordatmosfære. Udtrykket .Jordatmosfærens Højde" skulde
forudsætte, al der er en bestemt
Grænse oventil, hvilket ikke slemmer
nied, hvad Videnskaber; lærer om
den Ting. Alle Undersøgelser af
den Art, som man hidtil har foretaget, har startet fast, at der ikke gives nogen saadan bestemt Grænse,
roen at tværtimod Luften omkring
os hestaar af en Blanding af forskellige Gasarter, som lidt efter lidt
gaar over i del lomme Rum, der
findes mellem Planeterne. Del gælder altsaa kunstigt at optrække en
Grænse for Jordatmosfæren, idel
man regner al den kun strækker
sig saa langt som derhen, hvor man
ved Hjælp al forskellige Iagttagelser
kan slutte sig til, at den endnu
findes,
Der er to Kræfter, som indvirker
Væsentlig paa de Gasmolekyler, der
findes i Luften: For del første Gravitationen eller den Kraft, der søger
at trække Molekylel mod Jordens
Centrum, eg for det andet Centrifugalkraften, som opsliar ved, at Jorden drejer sig rundt og som virker
modsat af Tyngdekraften, altsaa
trækker Molekylet • Fra Jorden. Da
Gravitationen bliver mindre og minjo større Afstanden er fra Jorden, medens derimod Certrifugalicraflen stadig tiltager, maa man nødvendigvis lænke sig et Sted, hvor de
to Kræfter ophæver hinanden. De
Molekyler, som bolinder sig udenfor denne Grænse, er ikke din elite afhængig al Jordens Tyngdekraft.
Ved en Beregning af Jordatmos:
færens Højde mener man allsaa den
Atmosfære, som er Gravitationen
eller Jordens Tyngclepurikt underlagt.
Efter de tørste Avloriteters Forskninger ligger denne Grænse ved Æk-vater i en Højde af ca. 35,600 Kilometer, ved Polerne 215,000 Kilometer, og dette er saadanne Afstande,
at de ikke hjælper os stort til Besvar-

eiset] af Spørgsmaalel, og pris an- Ægtefælle. Enlige Kvinder og unge
dre Maader er man nødt til at fair Piger, der ikke linder deres Arbejde
nøjagtigere Besked. En sandal] Me- har hall del Tilfælde al stifte Bekendttode er Iagttagelsen af forskellige skaber, der moligvis kunde føre til
Lysfrenoniener. Allerede i del 12. Ægteskab, vilde uden ÆgteskabsanAnrhundrede forsøgte arabiske Astro- noncer være tvunget til al søge
nomer at beregne Jordatmosfærens sandarne Bekendtskaber pas Gaden,
Højde ved Hjælp af Iagttagelser og i Dansesainner eller pas lignende
og Mnalinger af Solslraalernes Re- Steder, hvis de i det hele taget vilde
fleks i Luftlagene eger Solnedgang
have noget Hash OM at blive delDe nyeste Forsøg følger samme agtige i Familielykke.
Metode. Men Nøjagtigheden af den
Oin man vilde stemple ÆgteskalasSlags Beregninger afhænger i høj annoncerne som umoralske, vilde
Grad af de indre Luftlags Renhed det- betyde al udelukke alle disse
og af Tallet paa de Straatelegenter, fra den ægteskabelige Lykke.
som i de øvrige Luftlag reflekterer
Ægleskahels Lyk!rc beror mindst
Soistraalerne. GenneMsnittel af Un- pas den Mande, pas hvilket man
dersøgelserne gav del Resultat, at har fundet sin tilknimuende. Et Ægde yderste lysreflekterende Luftlag teskab mellem Nabohdrri, (ler har
ligger 63 km. over Jorden.•
kendt hinanden fra deres tidligste
De interessanteste Mnalinger er
Barndom, kan blive lige arm ulykimidlertid de, som er blevet foretagne keligt, smil hvis Parterne førtes samved Hjælp af Nordlyset. De af formen ved er flygtigt Tillm!de
skellige Forskere angivne Tal varieÆgteskaber, der kommer i Stand
rer stærkt ; dog kan man rimeligvis gennem Annoncering, kan være lige
antage, at Gennemsnitshøjden bliver saa gode som andre Ægteskaber.
ca. 110 km. Kun i UndtagelsestilTaktfuldt og værdigt affattede Ægfælde har man iagttaget Nordlys i en teskabsannoncer er meget mere moAfstand at 210 km. og derover.
ralske end andre Maader, hvorpan
Endefig giver ogsaa de Stjerneskud
der stiftes Bekendtskaber og indgus
som vi ser i klare Nætter, Besked
Pagter. Mange saakaldte .Selskaom Jordatmosfærens Højde. De falher" og .Foreninger" har jo i Grundende ' Meteorer bliver paa Grund den, niar alt koturner til alt, intet
af Luftens Modstand glødende, og andel Formsal end det, som Ægtenaar disse Fænomener iagttages sam- skabsannoncerne aabenl og ærligt
tidig fra flere Punkter, der ligger udtaler.
tilstrækkeligt langt fra hverandre,
— I vore Dage, mens Verdenskrikan man beregne Sljerneskuddenes gen vedbliver at affolke Landene,
Højde over Jorden. Middelværdien er der el Grund til al lægge et godt
for Stjerneskuddenes Afstand fra Ord ind for Ægteskabsannoncerne,
Jorden i deres første Opblussen blev slutter den tyske Avis sine ægteskabelige Betragtninger. '
fra Observatoriet i Berlin i sin Tid
beregnet til ISO km. Da andre ForDe bliver jo da ogsaa hyppigere
skere har faael et langt lavere Tal og hyppigere.
som Resultat, mener man, al 130
Og Bladets Ekspedition er tavs
km. ninaske vil være nær det rigtige. som Graven.
Sammenfatter, man alle de Iagttagelser, som er gjort ang. Jordatmosfæren. kommer man til den Slutning,
at den endnu i en Afstand af 200
—300 km. fra Jordoverfladen opviser en Tæthed, som er stor nok til
ved cand. pharm. 11. Pyndl.,
at udløse optiske Fænomener. Men
i denne Afstand fra Jorden er Atmosfæren noget helt andet end det, som
lI
vi betegner med delte Navn.
Jeg skal nu gas over til al omtale
hver enkelt Lægeplante for sig, idet
jeg anser det for mest hensigtmæssigt at omtale Tørringsmelhoder,I
Opbevaring, Salgsforhold osv under
—ohver enkelt Art. Men som en fæl„Paa denne nu niere sædvanlige leS Hovedregel for dem alle, kan
Vis" — med disse Ord søgte man
jeg ikke tilstrækkeligt indskærpe:
sig for 30-40 Aar siden en Livsled.Kun sande i tørt Vejr !" Blot
sagerinde.
Spor af Fugtighed og Dragerne bliDenne Maade al søge sig el pas- ver mørke mister deres aromatiske
sende Parti paa bliver nu mindre Lugt og Smag og bliver helt eller delog mindre usædvanlig. Og Millioner vis ubrugelige som Handelsvare.
af Mennesker hele Verden over
Ulvefoden, Lycopodium chwaturn,
hat [iranske ad denne Vej fundet er en typisk Hedeplante, isen foreLykken.
kommer dog ogsaa i Naaleskove.
Men endnu i vore Dage findes Den er udbredt, over næsten hele
der en Del Mennesker, der med Jorden, og her paa Bornholm har
Haan og Foragt ser paa Ægteskabs- jeg i Højlyngen mange Steder funannoncerne, hvilke tilmed af mange det betydelige Mængder at den.
anses for umoralske.
Stængelen, der kart blive benved
Lad os alligevel betænke —skri- 1 Meter lang, kryber langs Jorden
ver ,Betl, Morgenzeig.", al en Del skydende Grene ud til Siderne, I
Mennesker saa al sige ikke har no- Juli — August modnes de akslignende
gen anden Udvej til ål finde en Sporehuse, som indeholder det saa-

Indsamling og
Dyrkning af Lægeplanter

kaldte Lveopodiam eller Heksemel.
Dette finder Anvendelse pas Apnthekerne, men ogsaa ti! Fyrværkeribrug,
f. Eks. til Fremstilling af kunstige
Lyn, idet det ved Antændelsen
Luften brænder med el stærkt Skær.
Har man Hedejord til sin Ritadighed dyrkes den bedst pas den
Mande, at man i ,11111 Maaned rydder et Stykke for lyng og ved
Hjælp af et Jernredsicab kradser
man Jorden løs. De modne Sporehuse anbringes nu lier og holdes
nede med Sten, Træstykker eller
lignende. M1111 kan derom] lade del
hele passe sig selv. Den kan ogsari 0111 Fornam( formeres ved Plantedele med Rod. Har deri først
slaget Rod sker Udbredelsen af sig
selv.
Indsamlingen finder Sled pari (len
Mande, al man kort før Modningen
i
–August skærer Aksene af og
anbringer dem til Eftermodning I
en Beholder (Tønde eller lignende)
i Solen. Beholderen maa endelig
være, tæt. Da Sporerne der jo ere
yderst Sn-AR, trænger Igennem den
mindste Sprække. Ved Rystning og
Bankning samler Sporene sig pas
Bunden af Beholderen, og man behøver kun at sigte dem. Der indsamles en Del her pas gen og i
Egnen om Frederikshavn, men langt
den overvejende Del indsandes i
Rusland. Herhjemme kunde der
samles meget mere rig da navnlig,
hvis man vilde gøre Forsøget at
dyrke den, man havde saa ikke
Besværet med at oplede Voksestederne ligesom man lettere kunde
benytte gunstigt Indsamlingsvejr.
Om Prisen kan der i disse Tider
ikke siges noget bestem:, men en
tysk Opgivelse fra 1911 nævner c.
4 Mark pr. kg. Herhjemme kan
Prisen i Øjeblikket sættes til c. 3
Kr. pr. kg, men man maa erindre,
al alle Priser i disse Tider ere meget svingende. Men i Betragtning
af at Ulejligheden nærmest kun ligger i at plukke Sporehusene, al alt
andet næsten gaar af sig selv og
ikke mindst, den ringe Jord den
fordrer, kan det godt betale sig al
dyrke og indsamle nævnte Plante.
Den købes gerne af enhver Apotheker,

Ægteskabsannoncer.
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En epokegnrende Opfindelse.
To Amerikanere, Georg og Ernst
Williamson, har gjort en Opfindelse,
der er af største Betydning for Kineinatografiens Udvikling. Det er
nemlig lykkedes dein at konstruere
el Rørsystem ved Hjælp at hvilket
man er I Stand til at filme paa
Haybunden og afsløre Dybets HemIlt eligherier.
Ideen til Opfindelsen havde de
faaet af Faderen, en gammel Skibskaptejn 1 Amerikas Handelsflaade;
der en Gang havde faaet sit Fartøj
op 'fif Havets Dyb ved Hjælp af et

Slags Ror af vandtæt Stol. Hvorledes denne Ide kom I Filmens Tjeneste meddeler en Skribent i et fransk
Tidsskrift.
En Sommeraften i Anret 191" ankom den ældste Son Ernst Willamson til Norfolk pan l'irealans Kyst
tor at tilbringe nogle Dage hos sin
Fader, den gamle Skibskaplein. Ernst
var Tegner og Fotograf for _Virginia Pilot" og kendt for sine Irentregemte Egenskaber i den Retning.
Under sit Ophold I Hjemmet urin.
dedes lian Faderens ringet primitive
Oprindelse og lik den Ide, et den
kumte fuldkommengøres og anvendes til Kinematrigridering under Havoverfladen. Hvilke vidunderlige Pillerier vilde ikke ved Hjælp af Rør
kunne tilvejebringes.
Men for at Resultatet kunde blive
godl, maatle det Rar, der skulde
anvendes, have tre væsentlige Egenskaber. Det skulde være tilstrækkelig bredt, for at Passagen gennem
dette kunde foregaa uhindret, tilstrækkelig fast for at kunne modstaa
Vi-indtrykket, selv paa de større Dybder, og endelig tilstrækkelig elastisk
for at kunne følge Fartøjets Bevægelser.
Efter mange Eksperimenter lykkedes det de to Brødre at løse Problemet,
Tynde StaallaInde mellem Basnd
af smedel Jærn hen ved 30 Centimeter fra hverandre dannede Apparatets Skelet, der omgaves af et
tyndt Lag Gumrnivæv, uigennemtrængeligt for Vand. Røret kunde ved
denne Indretning fas 'en Længde
pas 30" Meter og forkortes efter
Behov. Trappetrin i dets Indre gjorde
det muligt al stige op og ned, og
da Rørets Aabning var i Højde med
Fartøjets Dæk, var Ventilationen
god. Ved den modsatte Ende under Vandet var Røret udvidet, saa
at del dannede et lille Observatorium pas to Meter i Diameter. To
Personer kunde opholde sig der
nede, den ene for at lage Fotografier bag ved en Glasrude, dannet
af to vældige Skiver, tilvirket
Frankrig specielt f delte Øjemed,
og af en Tykkelse paa 4 Centimeter, den anden for at signalisere
til Fartøjets Besætning og for at
give Ordre til Rørels Forkortelse
eller Forlængelse. Hævning eller
Sænkning reguleres ved Hjælp af
to Kæder, fæstede i Fotograferingsrummets Bund.
De første Forsøg gjordes i Havet
uden for Norfolk Harbour, hvis Vand
var sart mørkt, al 111a11 intet saa paa
to Meters Dybde ha Overfladen.
Et Batteri pan 9 Lamper, hver med
2400 Lys, oplyste Havbunden. Saa
snart en Medesnor med Agn, nedsænkedes ud for Observationsglasset, slimede Fiskene sammen i Tusindvis. Brødrene Williainson tog
Øjebliksbilleder, der blev yderst vellykkede.
Pas den internationale Kineinalografudstilling i New York vakte disse
Fotografier sen stor Opsigt, at der
straks dannedes el Konsortium at
amerikanske Kapitalisier, for al der
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kunde foretages flere Eksperimenter,
og i Slutningen af Marts 1914 afgik
en Ekspedition til Bahamaøerne.
De forenede Staters ypperligste Kinematograf -Karl Gregory og Historikeren Ket ilte Glenan fulgte med
Brødrene. Nassaubuglen frembød de
gunstigste Betingelser for Eksperimentering. I den østlige Del al Atlanterhavet er Vandet saa rent og
gennernsigligr, at man kan se langt
ned i Oceanet selv paa anselige
Dybder. Med Undtagelse af Film
tages ved Nattetid med elektrisk
Belysning, behøvede Ekspeditionen
aldrig at betjene sig af Hewitt-Larnperne.
Paa en Maaned byggedes i Nassau en Baad, konstrueret for at
betjene Undervandsrøret. Den var
13 Meter lang og 4 Meter bred og
havde midt I Skroget en Aabning
I Form at et Skakt med 6 Kvadratmeters Aabning og med Vægge af
vandtætte Brædder, til hvilke Røret
skulde anbringes.
For at hylde Jutes Werne, gav
Brødrene Williamson Banden hans
Navn. Bugserbaaden, der skulde
fere ,Jules Werne" til de udsete
Steder, kaldtes .Nautelius". Var
det ikke et nyt Kapitel i hans Bog
„Tyve Tusind Mil under Havet",
der her begyndte. Næppe havde
„Jutes Werne" sat sig i Bevægelse,
før begge Brødre log Plads i Bunden af Røret, og Havdybet oprullede
sine Undere, der flittigt filmedes.
En Mængde Optagelser gjordes,
og mange af Dybets Hemmeligheder afsløredes, sart nt Videnskabsmændene kunde notere en hel Del ny
Havdyr og Havplanter paa deres
Samlingslister.
Hvilken Triumf for Filmen vilde
det ikke blive, om Opfinderen kunde
faa Lejlighed til at filme en Kamp
mellem et Menneske og en Haj.
I dette Øjemed nedsænkedes et
Hestelig nogle Mil fra Kysten paa
et Sted, hvor der sædvanligvis holdt
mange Hajer til. Røret nedsænkedes derpaa i Nærheden af det ved
et Anker fastholdte Hestekadaver,
og havde næppe været nede et Kvarters Tid, før en hlaaagtig Skygge
med en hvid Bug viste sig, kredsede
omkring Stedet og forsvandt for efier
en halv Times Forløb at komme tilbage i Selskab med et Dusin andre
Hajer.
Røret syntes dog at indgyde dem
Mistanke, og det varede to Dage,
før de blev beroligede. Først den
tredie Dag bestemte de sig til at
smage paa Lokkemaden.
Om Bord paa „Jutes Wernes"
stod en høj Neger med straalende
øjne og en stor Kniv mellem de
hvide Tænder. Han undersøgte nøje
Vandel og afventede det rette øjeblik.
Negeren var Landets ypperste Dykker og havde en Dag dykket paa
30 Meters Dybde og frygtede ikke en
Haj mere end end en Guldfisk.
Pludselig saa man ham hæve begge
Arme, lægge Hænderne sammen og
forsvinde i det klare Vand.
Et Sekund kunde man følge ham,
medens han styrede Kursen mod
Hajen. Bag ved Glasset pas Rørels
(lund ventede de to Brødre i stærk
Spænding paa, hvad der vilde ske,
Mennesket og Hajen befandt sig
allerede saa a( sige „Ansigt til Ansigt". Et Øjeblik spilede den Finlierne ud og lod Halen piske i
Vandet. Med en rask Bevægelse
søgte Hajen at overmande Dykkeren.
Med Arme og Ben satte Negeren
Vandet i stærk Bevægelse og gled
ard under sin Modstanders Bug.
Et Knivstik el Glimt og purpurrødt
islod farvede Vandel, medens Sejrherren nærmede sig Overfladen.
Den nervepirrende Duel var endt
ined Menneskets Sejr.
Hele denne Scene fotograferedes,
og Georg Williamson havde sat en
Verdensrekord for Filmen.
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Æventyret.
—n-Det blæste let. Lavt over Jorden
gled to Sinaaskyer — gled og gled.
De var paa Valfart, de to Skyer,
og Valfarten gjaldt intet mindre end
Æventyret. Den største af de to
Skyer havde lovet at vise den mindste /Eventyret
Æventyret, som
deri kun havde drømt sig.
Neden under Jern spyede Uhyrer
med sorte Munde Ild og Reg milelangt bort. Og der borte lød skarpe
Smæld, Jord og Stene føg med et
Spetakel som om alle Helvedes Vogtere var sluppet løs.
— Er det Æventyret ? spurgte den
lille Sky.
— Nej, svarede den store — det
er Krigen.
San linnede en Brusen op til dem.
Fra en Katedrals Hvælvinger strømmede Orgeltoner op imod dem.
Dagrende og rusende lød de — og
de-sejlede lavt over Jorden.
— Men del — det er de Æventyret? spurgte den lille
— Nej. sværrede den store det er Menneskene der beder til
deres Gud.
Længere gled de. Som lyse Prikker sprang stime Beat ud af Mørket.
Sang og leende, lystige Stemmer
slog dem i Møde — snart saa de
Mennesker i mørke Kredse svinge
sig om Beatene — deres Ansigter
fik Festskær øg lyste i overjordiske
Smil.
— Det er da Æventyret? sagde
den lille.
— Sludder, brummede den store
det er bare Menneskene, der morer
sig.
Men længere gled de, over de
maanelyse hvide Veje — og de saa
der to Mennesker. De gik tæt ind
til hinanden, han med Armen om
hendes Liv, og hvert Ord de talte
var sne "blødr som et Kærtegn. Saa
standsede de og han drog hende
nærmere til sig og kyssede hende.
Og deres øjne lyste af Ungdom
og Lykke.
Da hviskede den store Sky med
skælvende Slemme :
— Det er Æventyret
Og tavse gled de videre, ind i
Natten.
Chr. Stub Jørgensen

Har

bumlet] voksell Ooroeorm?
At de fleste Børn paa et eller
andet Tidspunkt hjemsøges at „Børneorm", er saa kendt en Sag, at
man næsten finder det i sin Orden,
men at Snylterne, hos voksne forekommer hos hvert andet Menneske,
er unægtelig temmelig forbløffende.
— Dette fremgear imidlertid med
Sikkerhed af en Undersøgelse, som
Dr. Sven Muller har foretaget af
Tarmindholder hos 200 Patienter,
der er døde paa Kommunehospitalel. Han meddeler i „Hospitalstidende", at lian fandt Børneorm hos
51 pC1. af de voksne Mæmd, 42
pCt. af de voksne Kvinder og 62
pCt. at Børnene.
Disse høje Procenter er saa meget mere mærkeligt, ja afskrækkende,
som Børneorm ikke formaar at holde
sig fast i Fordøjelseskanalen og forplante sig der. Den atgaar bestandig med Afføringen, ligesom dens
Æg, og der kreeres ny Tilførsel at
Æg gennem Munden — søn uappetitligt det lyder — for at Børneormen
kan holde Valpladsen. Der foregaar
ogsaa en stadig Selvinfektion, Æg
fra Ekakrernenterne befordres — naar
Hygiejnen er mangelfuld — ind i
Munden, hvorefter Æggets Skal opløses i Mavesaften, og Ungen bliver
fri. rarinsaften kan ikke opløse Ægget Skal, og Ungerne kan derfor
Ikke blive fri, uden at dette Kredsløb har fundet Sted.

Man vægrer sig ved al tut pas
dette Førhold, men en spec:el 'ndersøgelse, son]
.Se
en Midler
har foretaget, viser tydelig Ilygiejuens Betydning i denne Sammenhæng. sted at skelne mellem Patienter, der var døde inden 10 Dages
Ophold prut Hospitalet, og dem,
der havde været længere Tid under
Behandling, konstaterede lian, at
Børneormen forsvandt under Hospitalopholdet. I de 10 første Dage
var Procenten betydelig højere end
ovenfor nnført, hos Mænd 58 pCt.
og lins Kvinder ikke mindre end
64 pCt., men hos dem, der dør efter den 10. Dag, fandtes Børneorm
kun hos 37 pCt. al Mændene og
16 pCt. at Kvinderne. Hos Børnene
derimod var Nedgangen kun ringe,
fra
pCt. til 61 pCt. — en naturlig Følge af, at Børnene viser endnu
mindre hygiejnisk Forsigtighed end
voksne. Hos samtlige Patienter, der
vor døde efter 70'Dages Hospitalsophold — f alt 13 — fandtes overhotredel ikke Børneorm.
Af Interesse er det, at Børneormenes Forelcomst viste sig at variere
med de Sygdomme, som de paegældende Patienter led af. Procenten
var særlig ringe ved Lunge- og
Hiærtesygdomme, Nyresygdomme og
Fordøjelsesforstyrrelser. Det synes,
som det er de kroniske Lidelser,
snip i længere Tid er behandlet
med Diæt og Medicin, der fordriver
Børneormene. Hvor en Diarrhe havde
spillet en fremtrædende Rolle i Sy-.
gehistorien, var fleirrierirmene ligeledes i de fleste Tilfælde forsvunden.
Det praktiske Resultat al disse
talmæssige Undersøgelser man være,
at de almindelige Krav til KlosetHygiejne sættes op. Vi har tidligere
i anden Sammenhæng peget pari
Vejen, man maa slea ind paa Den
nu anvendte Soignering med Toiletpapir er utilfredsstillende og maa
erstattes med Afvaskninger med
Vand. Og man bør aldrig forsømme
at vaske sine Hænder efter et Besøg
paa Klosettet. Vi tvivler i øvrigt
ikke om, at den ovenfor givne Fremstilling vil gøre et saa stærkt Indtryk
paa vore Læsere, at de ufortrøden
vil iværksktte den nødvendige Reform.
Naar Tallene for de første 10 Dages Hospitalsophold er højere for
Kvinder end Mænd, hænger del antagelig sammen med, at Børnepasningen ude i Livet pnaltviler Kvinderee. Der er da Anledning til al
indskærpe Nødvendigheden af deri
største Renlighed, næn Sinnabørnetie
skal „lave Bæ'. Moderen eller Barnepigen bør vaske Barnet efter „Antiningen" og derefter sine egne Hænder.

Brug Sol i Stellet for OH,
—rat alle Husholdningerne bruges
der saa meget varmt Vand til Madens Tilberedning, Opvask og Rengøring, al del er af stor Betydning,
om man i videst mulig Omfang
kan undgan al benytte Gassen til
Opvarmning af Vand.
Saa længe der var fyret i Kakkelovnene, kunde disses Varme benyttes dertil ; i den kommende Tid,
hvor Kakkelovnene etaer kolde, bør
Husmødrene søge til en vis Grad
at erstatte Savnet ved al benytte Solens Varme.
Det er konstateret, at Solens
Varme allerede i Februar Maaned
knnde opvarme Vand fra 8 Grader
til 16 Graber, og nu stillet Forholdene sig selvfølgelig langt gunstigere.
Mari bør derfor fylde saa mange
Kar, Gryder o. s. v. som muligt med
Vand og stille dem et Sted, hvor
Solens Strimler kan lilla dem ; fortrinsvis bør main benytte .mørke Beholdere, da den mørke Overflade
som bekendt indsuger mere Solvarme

end den lyse.
Del Vend, som maledes er opvarmet af Solen, vil Negl hurtigere
bringes i Kog end det, det hentes
direkte fra Vandhanen, og der kan
altsaa ved at følge den givne Anvisning opiums stor Gasbesparelse.

—leg har Ingen enden at stof
pas end Gud og Dem, naadige Heri
tig,• tilføjede Ansøgeren.
•Saa mas jeg beklage Dem me
gel, non gode Mand," svarede Heri
Lugen, .for vi to gælder netop mindd
af alle ved tioffeL•

"Ved Qri.

Cu[Isljeoesler q Moder.

Jeg la' mig lettes tilhvile
duftende, nysiaaet Hø.
Træt af de vandrede Mile
ined Fryd saa jeg Dagen de.
Med Randslen under mit Ho'de
jeg søgte i Søvnen Trøst;
nu hilser jeg, glad til Mode,
den gryende Dag i øst.
Ommi lidt kravler Bonden al Sengen
og kommer om Gavlen frem,
mens Solen skinner paa Engen,
der driver af hvidgule Em.
Og Kløveret ligger og dufter
med Dug pas de visne Slien ;
Koldt over Engen det lufter.
Jeg spænder min Randsal paa.
Og dugvand ad Vejen Jeg stamper,
Himlen er hine som Viol.
Se — mine Klæder damper,
som var jeg en Eng i Sol.
Jørgen Vibe.

Søndag 29. Maj.
Allinge Kirke 'Kl. 91/t. Skrin. K!. t.
Si. Ols Kirke Kl. 2.
2. Pinsedag : Altluge Kirke Kl. 7.
St. Ols Kirke Kl. tyl 4. Skrin. 9l!,
Tirsdag Aften Kl. 8 Mode for K .F.
U. K. paa Menighjemmet, for K.
F. U. M. Kl. 7'!,. hos Skomager
Larsen.
Torsdag Aften Kl. 714. Missionsm øde
i Sandvig, Præsten taler.
F.vang. luth. Missionsforening.
I. Pinsedag.
Allinge
3%.
0 Poulsen.
Rutsker
91/1,
Rø
10
M Kofod.
Allinge
Rutsker
Rø

2. Pinsedag.
3''s .
Forsamling.
3
10
11 Po ulsen.

God Plads
for en pæn flink kontinueret Dreng.

Heinemotiv,
Og da jeg for længe i fremmede By'r
var draget paa Jagt efter Æventyr,
blev den evige Venten min Kærest
for svær ;
hun syede Tøj til sin Brudefærd
og tog under ømme Kærtegn til Ægte
den dummeste al alle dumme Knægte
Min Elskede var sart mild og smuk.
An — endnu jeg mindes sne tit
ined Suk
hendes Rosenmund, hendes ØjeaViol,
der smilte omkap med den blankeSol.
Og ofte ined Smerte jeg overvejer
deri dummeste af mine dumme
Streger.
Chr. Sleb Jørgensen.

Hotel Sandkaas.

25 Par kurie Ilamesisyler
C. Larseas SkolkisforreloioL
udsælges til gammel Pris.

Allinge
Prima

Manilla-Tougværk
Hamp-Tougværk
Reb til Grimer
Kotøjr og Næsegrimer.
Esser, Led, Tøjrepæle.
Billigste Priser i

Nordladers
Fra den rigtige Ende.
En af Frederik den Stores
Ministre foreslog ham en Gang at
fradrage Arbejderne i den kongelige
Tobaksfabrik 8 Groschen daglig.
Kongen forlangte et skriftligt Forslag, og da han havde undersøgt
delte, gav lian Ministeren følgende
Svar
„Jeg finder det rigtigt, at Besparelsen indføres; luen da de fleste
af Arbejderne er Invalider, og mange
af dem endog gifte, saa kan de
ikke undvære noget. Men ikke desto mindre vil jeg dog følge Forslaget og benytte Deres gode Sindelag.
De hin nemlig 4000 Thaler i Gage,
og af denne faer De for Fremtiden
ikke niere end 3000. Naar et Aar
er gaaet, melder De mig, om dette
Afdrag har været Dem nyttigt eller
skadeligt. Hvis det første saa er
Tilfældet, vil jeg nedsætte Deres
Gage til 2000 Thaler.•
Hvad Kejseren ikke formaaede.
Paa Rigsforsamlingen i Basel I
Aaret 1434 var der truffet den Bestemmelse, al alle Herrer af Adel
skulde lage Plads paa højre, men
de lærde paa den venstre Side.
Da Kejser Si gi sintr nd korn ind
i Salen og kastede et Blik paa Forsamlingen, bemærkede han, at en
lærd og brav Jurist ved Navn Dr,
Fe se I hi s, som han for kort Tid
siden havde adler, havde laget Plads
mellem Adelen.
„Skarn skal lage ham 1• udbrød
Kejseren vred, „at han agter sit
Dolctordiplom ringere end sin Adel,
Paa een Dag kan jeg gøre tusind
Adelsmænd, men ikke een lærd
Doktor, om jeg saa levede i hundrede
Aar."
De mindst betydende.
En Mand bad Hertugen af Buchingham om en Anbefaling, der kunde
bane ham Vej til Hoffet.

Olsker llusinaurisforeoing
afholder Møde Lørdag deri 2. Juni
Kl. 7 Aften.
— Landthingsmand M a egaa r d
taler.

Emanerede
do.

Vaske
(rødgryder

Mange Størrelser, billigste Priser i

Nortilaadels ilaadelshus.

Ililsicol(joler 0(1 lil lser
— I hvide og kulørte sælges en
Serie Prøver, nye, moderne, til extra
billige Priser.

Messen Elle-11431g,
Chr. Olsen, Allinge.
Forbytning.
En pukkelrygget passtod, at han
en Gang havde været en dejlig,
velskabt Dreng, men Zigeunerne
havde forbyttet ham.

Luther og Dans.
„Troen og Kærligheden gatir ikke
tabt ved Dans, naar du viser dig
tugtig og niandeholden deri', skrev
Luther. „Smile Børn danser jo, uden
at det er Synd . gør du ligesaa og
bliv Barn, da skader Dansen dig
ikke-.

Aldrig tilfreds.
Godsejeren (til sin gamle Skovfoged): Naa, 1111 har du da laaet det,
som du vil ha det. Et fint nybygget
Hus, dejlig Have, Hønsehus — - Javel Hr. Godsejer, mi er der
kun to Ting, jeg ønsker mig : et nyt
Svinehus og en Vikar til at løse
mig af.

Dr. Borch
er bor trejst Onsdag, Torsdag og Fredag i meste Uge. Dr. Petersen
træffes paa ruin Bolig Torsdag fra

1"

1 Slagteko

er til Salgs hos L und,

Pellegaard. Rutsker.

3-4.
Privat Vaccination og Revaccination
tit 14. Juni.

daglig ha

2 Stk. 5 Mdr.s

Have- og Markredskaber.
Kædevarer.
Traad og Traarlfletning,
Søm, Skruer og Bolle.

Bygningsbeslag, alle Slags.

tjenlige til Tillæg, er til Salgs hos

P. C. Holm.

13. Slvpcl., Olsker.
som elsker Græsning tilleje part Kommunens Biveje
maa henvende sig til Gade- og Vejudvalget inden 8 Dage fra Dato.
Allinge d. 23. Maj 1917.

el

Udvalget.

Havevandkander

Uldgarn!
blaet, brunt, rødbrunt, blegrødt, lysnormal, hvidt, grant og sort fra 5,50
pr. 1/2 kg.
Et lille Parti sort dansk Uldgarn
4 Kr. pr. 112 kg.

MESSEN, Clir, Olsen, ållillger
~§§

Transporfspande

RØ.

Omfortinning af gamle Spande

igk

Zinkhvidt og'andre Farver
.
_ _
•

anbefales Ira

Allinge Kolonial- og Produktforretnirg
mawas~a/wriarmarairnapa".~.*

Farver til Fernis og Kalk.
Lak, Fernis og Terpentin.
Bronce, Tiutur og Pensler

i

5100 Udvalg til billige Priser.
Farvetabletter

til Farvning af Uld, Bomuld
og Silkestoffer.
Cestechn til Barkning af Fiskeredskaber leas bedst og J billigst hos

P. C. Willi.

Allinge Kolonial- & Produktforretning

En 21,/, Møgnøds

SN

Gris til Salg

Tørrede

Hyldebær
Blaabær
Kirsebær

haves paa Lager.

rT

B. LarseD.

Smed Stange, Tein

En Tyr,

passende til
Kvier, er til
Salgs hos

Pedersen, Faaregaard, Olsker.

Kartofler til Salg.
Hansen. Hyldegaard, Olsker.

Prima Drain rør
1 1/4", I J/2", 2, 3'..

Gode Mursten
Prima Cementrør
Prima glasgi. Lerrør

Nordlalldels handelsbils,

ket Erstatning for Margarine og Smør
og langt billigere at anvende.
Købes bedst og billigst hos

P. C.

Holm.

Et Parti af hver Sort

Koldiskager og Palmekager
ventes i de første Dage.

Sidste Nyt!

Galvaniserede Baandjærn.
0
0
Vi har modtaget en større Sending

son,

fikse Klædninger
vi sælger

Arbejdstøj i stærke Kvaliteter.
Hatte og huer i elegante Nyheder.

MESSEN! Chr. flisen, ~llinger

Nordlandets

Iladelshs.

1111~11111~1111111■

P. C. Holm
anbefaler :

Kraver, Flipper og Manchetter,

Barnevogne i stort Udvalg.

Moderne Slips i alle Farver,'

Legevogne og Trillebøre.
Barnesenge, Dukkevogne og

Sokker, Dansere og al Slags Underbeklædning.
Gummifrakker extra billigt.

Gynger.
Haveredskaber til Børn.

Nordlandets Handelshus.

Krocketspil.

am"••••=tmeri~um Molarra.119411nafearml~01~~~m

11[11 lilpr er rigelig tempel med
51 pCt. Texas Boum ldsfrokager
43 pCt. New-Orlean Bom ldsfrokager
kokoskager.
Coldings kontrollerede Foderblandinger
Langelands Kontrolfoder
Svinefoder

Allinge Kolonial- & Produktforretnin g

By- og Herredsfuldmægtig

Johmos Kofod, Hasle.
træffes paa Raad hu set i Allinge
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og
i K 1 e in e n s Ic e r Kro hver Fredag
fra 2-5 Elm]

Knækmajs og Byggryn
til Kyllinger anbefales.

Nordlandets horloisillis
Et Parti gode tyske

Smedekul
er ventede i næste Uge.
ger modtages i

Bestillin-

Nordlandets Handelshas

Allinge Bogtrykkeri
anbefales.

Tryksager for Foreninger og Mejerier.
Sotojr, 9cefea rtmer, Oirinieffafter, obinb er,
Zojreomie,(.%fer og Jer, g•fe'oert)ager
ramt s)anto, 9.naitilla og R'ofiWto»
anbefated fra
Sk0fOtlitlf

fr't.c)itRifortdliii4

Dame- og Barnehatte
i pænt Udvalg og billigst i

Mode- og
Broderiforretningen
Havnegade.
per

NB. El mindre Parti pyntede

Børnehatte udsælges fra 1 Kr. Stk.

Marie Kjøller

Gammelt jern
og
Stobegob
købes

A I linge liolullial& Produktforretning.

prima Kvalitet.

fra 50 Øre.

sælges i

Manchetskjorter fra 3 Kr.

Herre-Uldtrøjer,

Halvstrømper til Børn

Nitter, alle Størrelser,
Bræddebolte, Maskinhofte,
Hjulbolte, fr. Træskruer

til yderst billige Priser,

Dame- og Borne-Uldtrøjer,

Dame- og Børnestrømper,

Vognhi odsloreohm
forhøjer fra 1„iiiiii 1917 Køreprisen

Bestyrelsen

brilladels
Tricotage.
i mange Størrelser og Kvaliteter.

A Mogensen

for snavet Stads- som Arbejdskørsel.

Anbefales son] udmærket Foderstof for Kalve og Ungkvæg.

Dame- og Børne-Benklæder

K

biltoge sandgig

Alt i prima kontrollerede Varer og IH billigste Dagspris hos

sælges i

leveret Rag til Brødkorn.
SI. Ols Sogneraad, 24. Maj 1917.

mmarnmamemilonsierrar"~"amorawm~~~~VIIIZ

En ny Plov
og en ny Radrenser er til Salg hos

Olsker.
Eller modtagen Meddel,-1,e !la
',net kan Godtgaselse ogsaa rur
Rug, der er forbeholdt til Hjennnsbagniug i Tider' Ira 1. Mai til I ste
Oktober udbetales, nom det forbeholdte Kvantum ikke overstiger 50
kg for hver til Husstanden hørende
Personer.
For at komme i Betragtning rune
Erklæring pan Tro og Love om,
hvor meget der er forbeholdt ride.
hikkende ti] Brødbagning i egen
Husholdning samt om Antallet al
Husstandens Personer indsendes
hertil inden forsik. 3. Juni.
Dette bliver sidste Udbetaling for

Illilkdria

Rutsker.

i baaser og løs Vægt er en udmær-

Gulokker
Rødt
Dodenkopf

og franske Strygejærn anbefales fra

er til Salgs hos

Kunsthonning

Pensler.

af Anker Heegaards bekendte gode Kvalitet samt Strygeplader

Gelius Jørgensen

i løs Vægt og Glas.

og

Emailerede og raa Gryder

it 4-ugers Grise

Frugtmarmelade

Fernis

A. M. Lin dberg.

Harald Pedersen. Allinge.

Skrættder Kofoed, Allinge.

M. Lund.

Gravering gratis.
Telefon 93.

udføres saasnart et passende Parti
er indleveret.

for 10 Kr. hos

De af Sognets Beboere, som bager
Rugbrød hjemme eller har bagt i
for at faa
Vinter, anmodes om
Godtgørelse af Staten for den anvendte Rug — senest 3. Juni at
sende undertegnede en Erklæring
, pas Tro og Love orn, hvor megen
Rug af Høsten- 1916 af egen Avl,
de har brugt til Brød i egen Husholdning jra Høsten 1916 ti] 1. Maj
d. A., og de som bager ogsaa nu
og fremdeles til 1. Oktober anmodes
om at fremsende en lignende Erklæring paa Tro og Love om, h vormegen Rug af egen Avl af Høsten
1916 de agter at anvende til Brød
i egen Husholdning fra 1. 'Maj til
(Delle Kvantum
1. Oktober d. A.
Rug maa ikke overstige 50 kg pr.
Person i Husstanden). I samtlige
Erklæringer maa opgives, livormange
Personer vedkommende Husstand
omfatter, og desuden maa Erklæringerne fra de Beboere, som har bagt
hjemme i Tiden tør 1. Maj, være
underskrevne af 2 Mænd, som alle
sterer, at vedkommende har bagt
selv til egen Hasholdning.
De af undertegnede udsendte Opgørelser til Beboere, som har leveret Rug i Tiden fra 15. Marts til 1.
Maj, bedes underskrevne og tilbagesendt mig senest 3. Juni.
R ø Sognerand d. 22. Mai 1917.

Skeer og Gaffer r Sølv rig Sølvplet er atter paa Lager.
Lommeure til billige Priser i ekstragode Kvaliteter 'ned skrift'. Garanti,

i alle Størrelser anbefales.
som i Forhold til Fabrikspande sælges til rimelige Priser.

#}}*

Allinge Ur- og Guldsmedeforrretning.

Emanuel Madsen,

Møbelbeslag, Værktøj.
Ali sælges til billigste Priser hos

køber De bedst o;... billigst i

[Ilagte Ure lages i Bytte.

Kviekalve

Havemøbler!

e t- cs,g. Brudea.vør

og t Malkeko

R.artoffelotei, eagomet,
3t)figrIpi, 1')cioregrwt, e,agognpi,
oetiffer og 9Nfiner.
5..)(1 t i prima S-tonlitet anbefale fra
gotuniniz og $roDuttforretuing.
911'(?,,

Ægla 8JVil cs Eleksir
China Livs Eleksir
fans hos

P. C. Holm.

G. P. Petersens Skotojsforretning
Telefon 107

Allinge
anbefaler en Del Skotøj i sort og brunt
Telefon 107.

til langt under de nuværende Dagspriser.

Viking Klæde- og Sejldugsko
sælges til smaa Priser.

Pinse=Hattene

Sommeraften.

GodniQgskalk, Godninassalt,

!Eiler WILLani er■ snholin)

Lutten er diset, lun og /dan,
Mnanen små glimrende gul,
Sælsomt det dutter, Nat falder pas:
Langt ind i Skoven jeg sagte vil gaa
— der findes tavse mai] Skjul der kan malt glemme al Længsel
og Kval,
Naget og Hadet og Sorgen. Der vil jeg hvile i Skovens Sal
til Fuglene kvidrer i Morgen.

Chr. Slub fruffenstn.

er nu hjemkomne i stort Udvalg.

8traahatte i alle (Faconer og Størrelser.
.

Bløde Filt og Velinshatte fra 4-7 Kr.
Stive

Filthatte fra 4-7 Kr.

Største Lager af Yachtclubs- og Sportkasketter.

Nordlandets Handelshus.
Vi har stort Lager af ekstra prima

Icopal- og Lædertagpap
fra Jens Villadsens Fabrikker og anbefaler samme til
billigste Dagspris fra

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Vi har dølg Wer og sælger
Prima Gadekoste, stive og halustive, alle Størrelser.
Prima Stuekoste, Kokoskoste, Striglebørster.
Tæppekoste, Karskrubber, Blankebørster.

Nordlandets Handelshus.
Altid

Prim Kolowlvarer
til billigste Dagspriser.

Altid friskbrændt Kaffe.

Alligevel pligttro.
Principalen De skulde skamme
Dem, De sidder jo simpelthen og
sover ved Pullen I
Bogholderen : Jeg heder om Forladelse, Hr. Grosserer, men jeg
drømte hele Tiden om Forretningen.

Superfosfat og Kaligodniv.
Nordlandets Handelshus.

C. liusn's holojslorreilliool Allinge,
Største Udvalg af solidt og moderne Fodtøj
til de mest mulig billige Priser.
Telefon 104.
Iffill1~11•11
1011~12

Aalborg Portland Cement
.

i Sække sælges.

Nordlandets Handelshus.

Selvfølgeligt.
Advokaten :.Før jeg antager mig
Deres Sag, mas jeg vide, om De
er skyldig eller ej"?
Fangen : ,Skyldig ? .Tror De, jeg
engagerede en al Byens dyreste
Advokater, hvis jeg var uskyldig!"

Nemt nok.
Hun og han havde længe betragtet hinanden henrykr, men uden at
kunne finde det relle Ord, som
kunde afgøre Sagen. — Pludselig
gjorde han en Opdagelse
— Du har din Moders vidunderlige øjne, sagde lian.
Hun følte, at det nu var paa Tiden at udspille en Trutml.
— Jeg har ogsaa'noget til Bedste
i min Faders fortryllende Pengeskab,
sagde\ hun.
Faa Minutter ofrer var de forlovede.

Calciumstjære og Tjærekoste
anbefales ha

Allinge Kolonial- Produktforretning.

lonholms

& Lanekasses

Afdeling i Allinge
Kontortid : 10-12 og 2-4.
Modtager Indskud paft alm. Sparekassevilkaar til en Rente
af 4 pCI. p. a., paa Polio lil 2 pCt. p a.

ørelige-Klædninger
Blaa & kulørte Matrosdragter

En gammel Kirke.
— Det er vel en meget gammel
Kirke, denne?
Jøsses ja ' Den er vel sine
2000 Aar gammel.
— Saah ?
San er den jo fra
før Kristi Fødsel.
— Ja bevares, — den goer s'gu
hiet) tehaves le' Katlelosismen,

Vaskebluser og Benklæder

Drengestorlrejer
Matros- og Sportshuer

'1

Altid de billigste Priser i

il a nd elshils

Altid extra prima Margarine
til billigste Dagspris.

Altid

stort Udvalg i

Glas og Porcelæn
til smaa Priser.

Altid velassorteret Isenkramlager hos
Allinge kolonial- & Produktforretnin;2;
~MIN

Stort Udvalg af Redskaber
f oz., etz•Gej,att ti grectz4i.

09. Xavez.

Gravegrebe, Løvespader, Staalskovle, Haveriver,
Skuffejearn. Hækkesaxe. Grensakse.
Altid laveste Priser.

Nordlandets Handelshus.

Erindringsliste.
—0—
Toldkamret 8-12 Form„ 2-7 Efterm.
Kæmnerkontoret 10 - 11 og 2 -4.
Laane - r6 Diskontobanken 2 - 4 Eftm.
Sparekassen 10 -12 og 2 -4.
Stempelfilial I Sparekassen 10-12, 2-4,
Dampsklbsexpeditionen, asken ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm., Mandag ng
Torsdag borm/
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6---7.
Distriktslægen 8-9 eg 2-3,
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2—.5,
Søndag 12-2.
Telegrafstationen 8 Morgen til 7 Alles.
Søndag 12-2.
Borgmesteren træffes paa Kæmnerkant
Branddirektøren Mandag og Fredag
Form. 8 til 10
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Fm.
Folkebogsamlingen paa Raadhuset:
Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8,
Jernbanest. er aaben for Gods 8-12, 2-7
Hjælpekassen: Formd. Bagerm. P, Holm,
Kasserer H. P. Kofoed. Kontortid livet
Fredag fra 5-7.

Anker
Brødrene
----

Jernstøberi & Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.
Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljepumper ni. In. @.

Hvem inr Amindelse for hørm!?
Ui har et Parti Pigge-Hegntraad og galv. Jerntraad,
: f passende Numre, som sælges forholdsvis billigt inden 25, Maj
til Runder herhjemme. Galv. Hønsetraadsfletning og Hramper hertil sælges foreløbig efter Prislisten 1916.

Nordlandets Handelshus.
Murerværktøj og Kalkkoste
anbefales Ira

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Allinge

Cykler!

Diel. c -

Allinge

larver

haves paa Lager som sædvanligt i stort Udvalg og
disse til meget billige Priser
saalænge det gamle Lager strækker til.

sælges

Reparationer og Ovnlakering
udføres paa eget Værksted.

H. C. Mortensen.

Nu er det Tiden
at købe

Haveredskaber,
hør 06

en Livsledsagerske,

skal den gamle Cykle sælges, ønsker De Adgang over deres Ejendom
forbudt, har De fundet el Par Gak:miler, skal der være politisk Møde
eller Bal, har De Kreaturer til Salg
eller vil De købe saadanne, har
De fimet nye Varer hjem, paatager
De Dem Reparationer, har De
startet en ny Forretning — hvordan
skal Folk sne las del at vide, hylet
De ikke averterer i et Blad, som
virkelig læses.

Vi har stort Lager
og sælger til rimelige Priser.

Allinge kolonialog Proilnklioffeilling.
~asfila~^^~4.01~^~

„Nordbornholms Ugeblad'
læses af sen at sige alle. i Nordre
Herred og er derfor et fortrinligt Annoncablad. Send deres Annoncer
til ,Nordbornholms Ugeblad".

Ring op Telefon 74
•

Urtefrø, Charlotter, Rosenkartofler, Plænegræs
sælges I
Nord landets Handelsfius.

