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for Ingernter part Forffildhrti IS ør.. 
A lmindelige 1, om noureq• I. Enug to øre 

eftorfolgende Gnuge 5 øre. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
rykkes 1 el Antal af mindst 1600 Exempl. 
opforendes gennem Postvæsenet 
Sandvig, Olsker, Rutsker, Ro og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse I Nordre Henna' 
bliver læs? i ethvert Hjem og egner sig derr 
for bedst til Avertering, 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendlgrorelser af  enhver Art 
saasora Kob, Salg Foreningsmeddelelser, 
Efter. eller Aflysninger, AuklIoner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgear hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og 
koster 1 Kr. halvaarlig• 

Indsamling og 
Dyrkning af Lægeplanter 

num de selvfølgelig plukkes med 

Hænderne. De bredes straks ud 

pas et tørt og luftigt Loft og tørrer 

meget hurtigt, som Regel i Løbet 

af en 8 Dage. Man regner med 
at 5 Dele friske Blade giver een 

Del tørrel Vare. Vil man nu gøre 
Forsøget at dyrke deri, lader det 
sig jo kun gøre, Rnafrenit Mose, 
Eng eller lign. skar til Rastlighed. 

Man skaffer sig Rodstokke, deler 
dem og spreder dem [lemur tid pas 

Jorden. Derpaa presser num dem 

ned i Dyndet og dækker dem der-
paa med Jord. Hvor der i Forvejen 
findes Bukkeblade, kan man straffe 

dem gunstige Livsvilkaar ved at 
holde dem fri for Konkurrenter. Den 

finder udstrakt Anvendelse bande 
til Mennesker og Dyr som et fortrin-

ligt maveregulerende Bittermiddel. 
Tysk Opgivelse fra 1911 nævner 

50-60 Pf. pr. Kgr. tørrede Blade. 
I øjeblikket vil Prisen herhjemme 
kunne sættes til ca. 75 øre pr. Kgr. 
tørrede Blade. Da den er saa let 

at tørre, købes den helst i tørret 
Tilstand, da Bladene ikke hiater at 
være pakkede for længe i frisk Til-

stand. Varen skal være af en smuk, 

grøn Farve og saavidt nnnligt frifor 
de store Stilke og Græs. 

al bekæmpe disse Muskelforandrin-

ger og til en vis Grad bevare Musk-

lernes Spændighed og Styrke. 

Den, som endnu kilder over et 

nogenlunde godl Helbred, hør dag-

lig spadsere en til to Timer, en 

Time om Morgenen og en orn Af-

tenen. Bevægelsen i fri Luft opli-
ver Sindet, giver ny Indtryk, styrker 
Hjærte og Lunger og øger Modstands-
kraften mod Vejrets Omskiftelser, 

Ethvert Menneske kan vænne sig 
til Vejrforandringerne og derved for-

mindske eller helt befri sig for Ten-
denser til Reumatisme og Katarr. 

To eller -tre Gange om Mnaneden 
bør man foretage en Marsch paa 

flere Timer og, om Forholdene til-
lader del, skifte Opholdssted en 
Menned hvert Aar. Rejser er en 
god Hjælp 'frir Legeme og Sind, 

fordi de medfører Forandring i ens 
Levevaner. 

Svage Mennesker bør ofte køre 

ud om Sommeren og underkaste 
sig en Liggekur i fri Lidt. Livet i 

Lys og frisk Luft øger Legemers 
Modstandskraft, selv om del ikke 
ledsages af Bevægelse 

En anden for Alderdommen vig-
tig Sag er, at Maven holdes i Orden. 
Først og fremmest gælder det om 

ikke at spise for meget, thi med 

Alderen kan man formindske Brænd-
selsmaterialet i den • menneskelige 
Ovn. Madmængden ved de forskel-

lige Mannider hør lidt efter lidt ned-

sættes, hvilket er hedre end helt at 
stryge et Maallid. For det andet, 
maa Føden være let fordøjelig. 

Pen virkelige Hygiejne præker 
ingen streng Afholdenhed. Den, som 

synes om el Glas øl eller Vin eller 

en Kop Kaffe, en Pibe eller en Ci-

gar, behøver i Alderdnnimen ikke 

at skille sig af med disse Vaner. 
Paa den anden Side af 50-Tallet 
lever Mennesket paa Resterne at 

den Kapital af Livskraft, som det 
har samlet i den første Menneske-

alder. Derfor gælder det saa længe 

som midigt om at bevare Kapitalen 

uformindsket. Selvfølgelig vil Over-

drivelse Ved Nydelsen af Alkohol, 

Kaffe og Tobak formindslce denne 

Livskapital. 
Ligesom man ved Legemsøvelser 

og regelmæssig Diæt kan bevare 

sin Muskelstyrke i Alderdommen, 

saa er endog Hjernens Arbejde et 

Middel til Livets Forlængelse. Ann-
delig Virksomhed tilfører Hjernen 
rigelig Blod, saa Nervecellerne og 

hele Nerveapparatet fast god Næring. 
Ja, det ser ud, som man er meget 
sikrere paa et langt Liv, jo virksom-
mere Hjernen er. 

Sult og Tørst. 
—0— 

Spørger ruar; .Hvor sidder Sult-
og Tørstlelelsen?" vil vel nok de 
fleste Mennesker for Sultens Vedkom-
mende erklære, at deri sidder i Ma-
ven. Men eller hvad el tysk viden-
skabeligt Skrift fremfører, skal Viden-
skaben nu være kommet til den 

Opfattelse, al Følelsen at bande 

Sult og Tørst i Virkeligheden sidder 

i Svælget og Struben_ 

For at overbevise sig herom lur 
man bedøvet el sultent og tørstigt 
Menneskes Svælg og Strube ved 

Indsprøjtning af en Kokainnpløsning. 

Straks forsvandt enhver Følelse Af 
Sult og Tørst, og i fem-seks Døgn 

vægrede Manden sig ved at tage 
nogen Føde eller Drikke til sig, 
idet han forklarede, at han ikke 

trængte til noget. 
Den ny Teori forklarer ogsaa, 

hvorledes det er muligt. ret Opdagel-
sesrejsende kan udslag svære Sim-
backer i flere Dage inden at tage 
nogen Føde til sig, men kun ved 

al tygge Blade al Koksplanten. Saf-
ten af disse Blade bedøver nemlig 
Svælget aldeles ligesom en Koknin- 
indsprøjtning. 	Selv Nikotin virker 

delvis part samme Maade; dette for-
klarer, at en Cigar kan fordrive Fø-
lelsen af Sult for nogle Timer 

Bekcemp Fluerne! 
—a— 

Rundt om fra Landet meldes, at 
det kolde Foraar har bevirket, al 
Flueplagen i Aar ikke er særlig stor. 
Det vil derfor netop nu i denne 
Periode være af Betydning, for i 
videst Udstrækning at kunne formind-
ske Flirernes Antal i den tilstundende 

Sommer og Antallet af de Infektions-
sygdomme, der formentlig overføres 
gennem Fluen, med alle til Raadig-

hed staaende Midler at dræbe de 
fra i Fjor overlevende Fluer (de 

saakaldte Vinterfluer) og deres Lar-
ver. 

Opmærksomheden henledes paa 
følgende Foranstaltninger," enhver 

bør bidrage til at foretage 

I. Dræb alle Stuefluer. Kredser 

fortrinsvis om alle frit nedhængende 
Genstande som Lamper etc. 

2. Hold altid Laaget paa Affalds-

beholderen tæl tillukket, at Fluerne 

ikke kan søge sin Næring eller af-

lejre Æg her. 

3. Hold Fluerne borte fra Forret-

ningslokalet med Fødemidler og fra 

Restavrationer. Det sker hensigts-

miessigst paa den Maade, at alle 

Varer tildækkes og gemmes efter 
Lukketid, samtidig ined, at der rundt 

om i Lokalerne ophænges Fluefan-
gerstrimler med Fluelim, iblandet 
Kemilcalier, der hurtigt dræber Fluen. 

4. TilintelgørLarvepladserne, der 
hovedsagelig forefindes i Dyrestalde 

(især Hestestalde) og i Gødningsku-
ler. Det foretages bedst ved at vande 
Gulvet i Staldene daglig med en 20 

pCt. Opløsning nf Jærvvitriol og 
dels besprøjte Gødningen i Yderkan-
terne ined samme Vædske i 25 pCt. 

Opløsning. 
Hvis disse Larvepladser i Tide 

uskadeliggøres, vil allerede et stort 
Resultat være narret, og Betydningen 
heraf vil kunne forslags, naar del 
oplyses, at i Byerne stammer over 
90 pC1. at Fluerne, der lindes i Hu-

sene, fra Hestestalde i deres Om-
givelser. 

Da en enkelt Vinterflue i Somme-

rens Lab vil kunne producere ca. 
40,000 Fluer — vil det indses, at 
blot en enkelt Flues ødelæggelse 

har vidtstr.rekkende Betydning. 
Fluernes Formeringstid begynder 

for Alvor i Juni Mnaried, søn opsæt 
ikke al gøre alle fornødne Foranstalt-
ilinger til al forringe deres skadelige 
indflydelse. 

I Juli og Avgitst vil del være for 

sent. 

Paa Solsiden. 
—n- 

Det er med Planterne som med 
Menneskene, de trives bedst Ina 
Solsiden. 1 hvert Fald i Ungdom-
men niaa man have rigelig Sol, 

ellers bliver del ikke rigtig til no-
get med Væksten, og saadnn er 
det ogsaa med Planterne. Derfor 
vil vil man ogsaa i denne Tid ofte 
se en karakteristisk Forskel i Plan-
knyet paa de solbeskinnede og 

paa de beskyggede Steder. F. Fka. 
paa el saa prosaisk Sled som en 

Grøftekant her er allerede paa den 
lykkelige Side et helt kraftigt Blom-
sterflor, medens de mere spredt 
staaende Blomster paa den anden 

Side Vejen strækker sig alt, hvad 
de kan, efter Lyser, og skæver mis-
undeligt over til deres solbadede 
Brødre. 

Foraaret er, Ungdommens Tid, og 
som alt bliver ungt og søger mod 
Lyset i Foraaret, saadatt vil ogsaa 
Vandringsmanden ad Vejen gøre 

det, og han vil sætte sig til Hvile 
der, hvor Solen skinner stærkt og 
varmt, og glæde sig over, hvad der 
gror paa den lille Greftekantskraa-

ning, hans Blik omfatter. 

Der er store, gule Kurve at Mæl-
kebøtte, en af de dejligste og mun-

treste Solblomster, vi har, men Føl-

fod staar allerede med bløddunet 

Frugtstand, og nu slikker ogsaa 

Planten sine Blade frem. „Sønnen 

før Faderen', som Planten ogsaa 

kaldes paa Grund af delle Forhold 

mellem Blomst og Blad. Storkenæbs-

kronernes smaa, blegrøde fragte tit-
ter frem mellem flerjelsbehaarede, 

graahvide Blade, der er ligesom 
sniaa Srøvkapper med Terrænfarve. 

Vedbendbladet Korsknap kryber be-
skedent mellem fjorgamle Græstot-

ler, deres smaa blaa Læbeblomster 
er smukke, den behøver ikke at 

skamme sig over dem, men der er 

jo saa meget netop af det smukke, 
der skjuler sig. Der er lav Slnaen, 
hvis tætsiddende, kortstilkede Blom-

ster lægger sig som Snopuder paa 
dens glinsende Grene og op om 
deus lange Torne. Helt underligt 

ser det saa ud i al denne Frodighed 
at se Agerpadderokkens mærkelige 
Frugtskud, delte sære, vissentbrune 
oprette Skud med det koglelignende 

Frugtlegeme i Spidsen og med de 
tandede Bladskeder op ad Stænge-

len, men dens grønne smaa, juletrees-
lignende Enæringsskild ses dog og-
saa fremme rundt omkring. 

Mange af de overvintrende Plan- 

ved cand. pharm. H. Pyndl. 

—o— 

IV 

Bukkehinde, Menyanthes trifo- 

Rundt om i vore Moser, Enge, 
Snidadanune og Vandhuller vokser 

en Plante, som man til daglig ikke 
skænker nogen videre Opmærksom-
hed, madske snarere ærgrer sig over, 

idet dens Blade er meget bitre og 
derfor ikke egner sig Ill Kreaturfo-
der. Det er desvære de færreste, 

udstrakt Anvendelse paa Apotekerne, 	Alderdommens Niejne, 
der ved, at denne Plante finder en 

at den har mange lægende Egenska- 	 —o- 

ber og derfor staar i høj Kurs. Hvis 	_Arbejdet er Blodets Balsani", 
først Landmændene vilde prøve paa synger den lyske Digler Herder. -

simpelthen at nieje den, hvor den For at holde sig frisk og livsglad, 

staar tæt nok, brede den ud til Tør- trænger Mennesket til et visl Antal 

ring pas et Loft og i en Sæk trans- Pligter og en Virkekreds, indenfor 
portere den lit Apotheket, og saa hvilken del kan udrette noget. Vi 

med Pengene i Lommen vende hjem, serjo, al pensionerede Tjenestemænd 
vilde de sikkert faa et andet Syn og Personer, som har trukket sig 

paa Sagen. San var det en indbrie- tilbage fra Arbejdslivet, og som ikke 
gende Urt, istedetfor at den nu staar inar skaffet sig nogen anden Virksom-

og tager Pladsen op for Græsset hed, ofte faar en tidlig Død pas 

til ingen Nytte, og samtidig vilde Grund af den uvante Ledighed. 
de saa være med til at fjerne den 	Alderen bør man for øvrigt ikke 
Uskik, al vi skal erholde vort For- regne efter Aarene, men efter Lege-

brug af hjemlige Planter fra Udlas- mels Beskaffenhed, særlig Hjærtels 

det. Det danske Navn, Bukkeblade, og Blodets Funktion. Disse Orga-

er ikke saa betegnende som det nev slides ikke ved en regelmæssig 
tyske Billerklee, den bitre Kløver, Virksoml%d, men styrkes derimod 

idet del hentyder til Bladenes Udse- under Arbejdet. Arignaende Mn51{- 
ende og overordentlige bitre Smag. levne kan man let nok konstatere, 

Er nogen i Tvivl om Planten, da at de ved regelmæssigt Arbejde 
prøv blot paa at tygge Bladene. bliver stærkere og fastere. Ikke bare 
Det er en meget Trdbredt . Plante I Muskeltrandene, men ogsaa Blodkar-
Europa, nordlige Asien og Amerika, rene vinder ved disse Øvelser. Ar-
Den har en lang, krybende Rodstok, bejlet tvinger endog de mindste 
fingertykke,kødede,vidlontkrybende, 	Blodkar til al føre Blodet frem til 
leddede' Stængler,' der sædvanlig eil- Vævet og fjerne de forbrugte Stof- 
der nied to Blade. 	 I for. Paa. denne Mande holdes Blod- 

Bladene er store og ved IndskTe- karrenes Vægge i god Stand, og 
ringer delte i tre ligestore Afsnit, 	AltierdommensSpøgelse,Anreforkalk- 
saaledes al den ligner meget store 	lungen, holdes borte. 
Kløveblade Den blomstrer i Juni 	bladr el Menneske har 'Janet 60- 
og har !noget smukke hvidirlirede 	Anisaldereir, kan det imidlertid ikke 
eller blegrøde Blomster. Under og ved I ljælp af Leg,einsar bejde forøge 
efter Blomstringen finder Indsandin- I Muskelmassen,Fysiologerirepaastaar 
gen Sted. Vokser de tæt nok og endog, at men Alderdommen indtræ-
er der ikke altfor meget Græs iblandt, der en vis Muskelindskrunipning, 
kan de simpelthen slags med en Le, hvis Aalsag formentlig ligger i Be-
dog mna man ikke tage furineget skafferilleclen at den Væske, som 
alder] store Fællesstilk ined, ligesom 	omgiver Muskeltraadene. Ilvad man 
Græs og lign., som . senere maa i i Alderdommens Dage kan opium 
bortpilles. Vokser de mere spredt, - ved regelmæssige Legemsøvelser er 



ter har deres Binde samlet roeetet11- 
let ved Grunden for at beskytte sig 
mod knir: og Fordampning, men 
nu skyder de op ined ran ke  stæng. 

ler der nede fra, riii gælder det al 
komme frem opad, op mod tiet liv-
givende Lys, nu er del ikke længere 
Defensivens Tid, Fo'r5Or mod rigt'''. 

slige Forhold, nu er del Kamp, 
Plante mpd Plante, ont at Irma at 

erobre Lysets forjættede Land. 

Hakon Jørgensen, i „Kbh." 

Kvægbestandens 
Bevarelse. 

Der forreligger forreligger nu Oplysninger 

om 4 Kreaturtællinger under Krigs-
perioden eller umiddelbart før denne. 
Der fandt en ordinær Kreaturtælling 
Sted den 15. Juli 1914, allsan'umid-

delbart før Verdenskrigens Udbrud, 
siden da har der været afholdt 3 
ekstraordinære Tællinger, nemlig den 

15. Maj 1915, den 29. Februar 1916 
og den 20. Februar 1917. 

Før Kriger fandtes der her i Len-

. det knap 2,5 Mill. Stkr, Kvæg, heraf 

var godt Halvdelen eller 1,3 Mill. 

Køer, som havde kælvet. 1 Tiden 
fra 15. Juli 1914 til 15. Maj 1915 

gik den samlede Kvægbestand tilbage 

med 46,391 Stkr. eller 1,9 pCt,, fra 

15. Maj III 29. Februar 1916 var 

Tilhngegangen større, nemlig 126,475 

Sikr. eller 5,2 pCI. Den sidst fore-
tagne Tælling, den 20. Februar i 

Aar, viser, sammenlignet med Tæl-
lingen I Fjor, en Fremgang paa 

162,857 Sikr. eller ca. 7 pCt. Det 

vil med andre Ord sige, et Danmarks 
Kvægbestand, efter i Begyndelsen 

af 1916- al have været nede pas 7 

pCt. under det før Krigen værende 
Antal, nu igen er bragt op til at 

omfatte praktisk talt det samme An-

tal som før Krigen. 
Der var før Krigens Udbrud rela-

tiv Kødnød i Verden, Priserne pas 
Kød var da ogsaa den Gang meget 

høje. 
Der er ingen Grund til at antage, 

at Kødnøden er bleven formindsket 

— snarere det modsatte — under 

Krigen. Der vil sikkert efter Krigen 
blive sna stærkt Brug for Kød som 

ingensinde før. 
Det man derfor betragtes som en 

Fordel, al danske Landmænd staar 
med fyldte Stalde : ganske vist er 

de Dyr, der stad i Staldene nu, 

yngre 'og mindre end Bestanden før 

Krigen. 
Sommeren staar for Døren : giver 

den god Græsning, kan vort Land 
opretholde sin Kvægbestand uafhæn-

gig al Tilførsler ude fra. Ganske 

anderledes stiller det sig for den 
kommende Vinter. Vi maa være 
forberedt paa store Vanskeligheder 

for Tilførslen at Foderstoffer, hvilket 
naturligt vil medføre en Tendens 
til stærkere Bortsalg af Kreaturer. 

EI stort Kreatursalg kan let med-
. fare, at vi eller Krigen staar med 
en lille Kvægbestand og derfor ikke 

er i Stand til at udnytte de Chan-
cer, som Markedet til deri Tid byder. 

laet vil vistnok derfor være rigtigst 
at reducere Kvægbestanden mindst 

muligt og samtidig indrette sig 
paa at overvintre den størst mulige 
Re sætning. 

Men selv om dette sker, maa der 
Enide nogen Afgang Sted fra Besæt-
ilingerne, og det gælder da om, al 

ddine Algang linder Sled fra den 
rigtige Ende. 

Køerne. 

De ovenomtalte Kreaturlællenger 
iser, at Koantallet u Danmark fra 

rerigens Begyndelse til Februar 1916 
er genet tilbage 'ned ca. 170,000 
Stk. eller 12,9 pCt. Fra Februar 
1916 til Februar 1917 har der ikke 

rundet nogen yderligere Tilbagegang 
Sled i Antallet al Køer, og -der 
!midtes deri 20. Februar i Aar 

1,140,649 Køer her I Landet. 

TrellingsresnItaterne viser, at det 

er fortrinsvis de ældre Køer, der er 

Read tilbage i Antal. Køer over 
10 Aar er fra Juli 1914 til Februar 
1917 ganet tilbage med næsten en 
Trediedel Medfører Forholdene, al 
vor Kobestand num formindskes, 
er del selvfølgelig rigtigst al begynde 
ined de ældre og ikke stærkt ydende 
Køer. 

Vi har her 	Landet i Tusindvis 

af Køer, der giver for lidt Mælk til 

al betale alle Omkostninger ved 
deres Røgt og Pleje under normale 

Forhold, og langt værre stiller det 
sig nu med de abnormt høje Kraft-

foderpriser og relativt lave Smørpri-
ser. 

Snacianne Køer kan uden Skade 

vige Pladsen for yngre Dyr, og det 

kan være en Fordel for Nutidens 

Økonomi og Fremtidens Kvægavl, 

at de urentable Køer sættes ud. I 

Følge Danmarks Mejeristatistik leve-
redes der i 1915 Ilt 742 danske 

Andelsmejerier 2570 kg Mælk i Gen-

nemsnit pr. Ko. Der fandtes i Maj 

1915 1,281,132 Køer i Danmark. 

Gear man ud fra, at disse Køers 

Mælkeproduktien (min. Hjenimefor-
bruget) svarer det til, der I Gennem-

snit er leveret af Køerne til de 

nævnte 742 Mejerier, film man, at 
der i 1915 i ah i Danmark foruden 

Mælk til Hjemmefra' hrug skulde være 

produceret 3292 Mill. kg Mælk. Det 

burde i el Land, hvor Kontrolforeein-
gerne snart kan holde 25 Aars Jii-
bilærim, være muligt at producere 
den sidstnævnte Mælkemængde ved 

Hjælp af 1 Mill. Køer eller mindre. 
Hvis det kan lade sig gøre at faa 

Mill. d Danmarks bedste Køer 

til at give 3292 kg Mælk i Gennem-
snit aarlig, kan vi undvære endnu 

140,000 Køer og endda holde vor 

Mælkeproduktion oppe, forudsat at 
der kan faaes Foderstoffer. 

Er der en forholdsvis ringe Mængde 
Foderstoffer til Raadighed, er det 

at største Vigtighed at udnytte For-
randene bedst muligt, og det vil de 
blive ved Anvendelse til unge trive-
lige Dyr og til yderige Malkekøer. 

At fylde Foder i Mriveligt Ungkvæg 

og daarligt ydende Malkekøer har 
aldrig værd nogen god Forretning, 
og det vil under vanskelige Forhold 

være et stort Misgreb. 

Skal der derfor sælges bort af 
Kvægbestanden, lad del ran først 

og fremmest blive af de Køer, soul 

giver for lidt, og dernæst af mindre 

triveligt Ungkyæg og ældre, ret gode 

Køer. Gør under alle Oinslæridiglie-

der, hvad der lian gøres for al bevare 

de gode Køer og det trivelige Ung-

kvæg. I Fremtiden vil saadanne Dyr 
antagelig blive al stor Værdi, og de 

er altid niere værd end de middel-
maadige og daarlige Individer. 

Lars Frederiksen. 

Den lille Dreng ved 
Bornholmeren. 

—ø— 
Den knirkende gamle Bornholmer 

gaar, 
som den har gruet fem Slægtleds 

Aar 
med sindige Lodder og Hjul. 
Den lille Dreng ved dens Rude staar 
og ser paa den blanke Pendul, 
der gear og kommer og kommer og 

gear. 
— Han tror at den leger Teet og 

Skjul. 

Han tror den vil lege, som all hvad 
der sker, 

han tror den kan tale som alt hvad 
han ser, 

den lille Dreng med del bløde Haar, 
der straalende højt og henrykt ler 
af et og treljerdedel Aar. 
— Næh sje og næh sje og dikkedak 

der] 
Hans glade smart Fødder i Taktslag 

gaar. 

Du lille Dreng med det aabne Sind, 
hvor Timerne flyve som Ftigle ind 
og synger og flyver igen, 
en Gang vil Tiden vel stramme din 

Kind  

og Stillæden blive cl;r1 Ven 
(.g Tinrcnre lrnrnnrr Iran broer Trin 
og (kæle ug drae r Ta vshed r ;•. err•  

Og da vil du lænke pair fjærne Aar, 
da Solen kyssel tht bløde Haar 
ile alting teged i Solens Skin. — 
Saa sindigt den gamle Bornholmer 

• garn 
med selvsamme Tempo og Trin 
som den har grad lem Slægtleds 

Aar. 

Lille Dreng nied det rudere Sind. 
Leg du kun trøstigt din Solskinsleg, 
Gud Fader bereder din Skæbnes 

Vej. 

Mads Nielsen, i .Kbli.• 

Havets Rigdomme. 
—o- 

-- Ligesom for al hamre Menne-

skeheden, skr. „Natur und Geistes-

welt', har Naturen gemt i Jordens 

Indre det Metal, der er mest dies 
stræbt, og for hvis Skyld Riger slyr-

les, Slæder jævnes ined Jorden, 

Mennesker dræbes, ja, alle oplænke• 
lige Forbrydelser begaas. Man an-

tager nu, al Guldet pas Grund af 

sin høje Vægt sank ned, da Jordskor-

pen en Gang i Tiden vor i flydende 
Tilstand, Det vilde vel ogsaa ved-
blivende have været skjult for Men-
neskene, om ikke Vandt t igen efter• 
lynanden havde ført der op hl Jol d-

oveifladen i opløst 'Frisland. I de 

underjordiske [(ilders hede Vand 
findes Kiselsyre. og delte opløser 
Guld. Winger' hed Spiiiigkilde fø-

rer ett smulen Opløsning helt op 
til Overfladen og afsætter den som 
Kiseldrypsten. Man har undersøgt 

Stykker deraf og konstateret, al de 

indehold( Guld. 
[midlertidig afsætter Kiselsyren 

sig i betydelig Dybde par, Kildesprin-
gets Vægge som Kvartsmasser. Ment 

sar kan Guldet ikke længere blive 

i opløst Form. Som smaa Sten og 
Korn sidder det da indblandet i 
Kvartsen. Ved Paavirken af Varme 

og Kulde og ved del sivende Vand 
forvitrer efterhaanden Klippen, og 

liver en Sten smuldres. Paa denne 

Maade kommer ogsaa de guldførende 

Lag eflerliaanden op i Dagslyset. 
Her forlsættes Forvitringsarbejdet af 

Vandel, og den guldførende Kvads-

sien danner paa den Mande Bidr-

og Flodsand. 
Paa mulige Steder opslainnies og 

vaskes Flodernes guldholdige Sand. 

Snalecles var I. Eks. Guldvaskiihig 
al Rhinens Sand indlem Base! og 

Slrassbing ret Mimende i Fortiden. 

Den baderisiske Reeer Mg kunde 

hvert Ane derved lade skin nintreid 
2000 Guldmønter, prut hvilke slud 

Indskriften : „En Dukat al lehinguld". 

Den samlede Værdi al del i Rhinen 

liggende Guld anslnas nii af Geolo-

i gerne lit omkring 140 Mill. Mark. 

Altsaa støtter Sagnet OTTI Rhinguldel 

sig til den fakliske Virkelighed. 

• Men ogsaa andre tyske Floder 
har givet Guldet' fra sig. Saaledes 
fandt i 1826 en Dreng i Drossbach 
ved Enkirch det største Stykke Raa-

guld, der er fundet paa tysk Jord, 
det vejede 66 Gram, Undtagelses-

vis har num paa forskellige/Steder 

pile Jorden fundet meget større Guld-

klumper i Floderne. En smulen 
Guldklunip har vejet 124 Kilo. Men 

det hører lit de allerstørste Sjælden-

heder at finde tilnærmelsesvis saa 
store Stykker. 

Da alle Bække, Floder og Strømme 
tilsidst munder ud i Havet, er det 

jo ikke underligt, at der i det med 

Salt og Syrer blandede Vand findes 
store Mængder opløst Guld. Hav-

vandels Guldindhold blev fastslaaet 
af Sherry Hunl 11866. Der findes 
fra 32 til 60 Milligram Guld i 1000 
kg Vand, og i alle Have tilsammen 
for omtrent 5000 Billioner Kr. Guld. 
For al udvinde et Kilogram Guld 
vilde der efter denne Beregning 
medgaa omtrent 300 Millioner Kilo-
gram Havvand. Duke har i 1889  

laget det førere Patent pas ni udvinde 
Gnid t England, og han efitelidgre• 
ruart dier af Mide 	Ciantar 
Belgien. 

Del er ogsaa bekendt, at der i 
19t)5 dannedes et engelsk Alniesel-
skab med den bekendte Kemiker 
Ranisny i Spidsen for eller en al 
Ranisay opfunden hemmelig Metode 

at udvinde Uruld  af Havvand. Men 
til Dato foreligger der dog ikke 

for Offentligheden nogen Meddelelse 
om, at Selskabet har haft noget Ud-

bytte af sin Virksomhed. 

EN ukrud t 
—o- 

1 Aarel 1857 eller 58 konu under 

en forrygende Storm en stor engelsk 

Damper lud i Listerfjorden. Den 
havde laget Skade under Uvejret 

og var ikke i Stand til at Ina Lods 
udenfor, da det var umulig! at gaa 

ed med nogen Birad fra !And. Dam-
peren sejlede derfor paa Lykke og 
Fromme indefter og kom op rinder 

Varners Fyrstation, hvor der tjente 

en ung Pige ved Navn Ingeborg 

fra Gaarden Øksendal I Bakke pr. 

Flekkefjord. Hun fil< Øje pen Ski-
bet fra en Fjeldkant, og uden Op-
hold begav hun sig ned til Fyret 

og opfordrede 2 unge Sømænd, 

som var pari Slatintien, til al bringe 
Skibet Hjælp : delle gav nicc stadig 
Nødsignaler. Men Pigen blev mødt 

ined Indvendinger og Forrestillinger 
om, at et Forsøg 'terperi i el saadant 
Vejr vikle være det rene Vandvid 

og kun føre til Tab af Menneskeliv. 

Nødsignalerne fortsattes og med dem 
nye indtrængende Forestillinger fra 
Pigen og heftige Bebrejdelser for 
Umaridighed, hvilket til Slut fik de 

2 Sømænd til al give efter. Banden 
en almindelig Jolle, der tilhørte Sta-
tionsbestyrerep, blev sat i Vandet, 
og Ingeborg var den første om Bord 

og halede ud i Aarerne sammeir 
med de andre. Heldigvis klarede 
den lille søvante Besætning Baader] 

ud gennem Brændingen, trods det 
stærke Uvejr, og ined ungdommelig 

Djærvhed og Kraft lykkedes det at 
tilbagelægge det Stykke Vej, der ad-

skille dete fra Damperen. 

Ingeborg var den første, der sprang 

over Rælingen, ligesom hun var 
deri første i Banden. Hvorledes den 

kække Jenle dryppende af Søvand 
og blussende af Anstrengelse og 

Ungdomsmod blev modtaget paa 
Damperens Dæk af de snminenstim-

lede Passagerer og Mandskabet til 

hvem hun korn med sikker Udsigt 
til Frelse, er let at forstaa. 

Al bringe Skibe( i Havn var en 

let Sag for de velkendte Sømænd 

saavel som for Ingeborg selv, og 
en god Time efter Ina Dampskibet 

trygt for Anker i Flekkefjord, hvor 

Ingeborg af Passagerer og Mandskab 

overøstes med velfortjenle Gaver i 
Guldpenge og andre Kostbarheder. 

Der blev ogsaa fra flere af.,Passage-

rerift gjort hende Tilbud oin at 
modlage et Hjem i deres Familie, 
Invad hun dog afslog. Senere mod-

tog litm fra den engelske Regering, 

hvem Skibet tilhørte, en velfortjent 

Belønning: Ilii uden den unge Piges 
energiske Optræden var Skibet sand-

synligvis grundstødt et eller andel 
Sted k den haard) udsatte Fjord i 

det stygge Vejr. 

Ingeborg var fedt pas Øksendal 
i Bakke pr. Flekkefjord, Hun (jente 
paa Varnesfyret ved Indsejlingen til 
Flekkefjord, blev gift med en Land-
mand i Nærheden al Killiehavii og 
er nu død. Flere af hendes Børn 
lever enrum ligesom hun har Slægt-
ninge paa Øksendal. Slægten paa 

Hitøre saavelsoin paa ~endel er 
agtede og ansete Folk. 

Fra Uge til Uge 
Sølvbryllup. 

Fiskelialidler C 11 r, NS o ge risen 
og 11 o sir u kan pen Søndag fejr% 
25-aarsdagen for deres ellythip. 

Vi ønsker til Lykke. 

Bryllup. 

Paa Søndag vies i Allinge Kirke 
Sømand A I f r. M. Olee n, Rønne 

til Louise Ka [Ise ri, Allinge. 

Dødsfald 
Lærer Bjerregaard, Tein, har igenr• 

haft den Sorg ved el Hjerteslag at 
miste sin unge Hustru. 

Pædagogik og Griseopdræt. 
I en sydsjællandsk By boede en 

Lærer i Sitren og en Tømrer paa 
1. Sal. De to Husfæller køm glim-
rende ud af del, fortæller ,Skelskør 

Venstreb1.•, og havde endog i Fæl-
lesskab en lille Gris, som havde sit 
Domicil nede i Gaarden. Men efter-
herinden nom Grisen voksede 111, 
aribenbarede der sig en ubehagelig 
Divergens i de lo Ejeres Anskuelser, 

orn Grisenpdrwl. Læreren vikle have 
al Grisen skulde være smuk og vele 

formet, og derfor skulde den fravi 
Bevægelse. Men Tømreren lagde 

mere Vægt paa Fedmen og deraf 
følgende mere hovnende Flæskesider: 

Resultalel : stor Strid mellem de 

tvende fordums Venner. Læreren 
skældte over, al hans Kompagnon 

fik del smukke Dyr iirat lægge sig - 

ud, og Tømreren handle over, at 
Pædagogen travede Fedtet af den. 
Forleden traf jeg Læreren, lian sart 
mørk og melankolsk ud, men havd 
lagel sin Beslutning 

— I Morgen slagter jeg min Halv-
del! 

— Og Medejeren ? 

7:— Han slagter først i 

Græsken f Rønne Latinski-r1 
og Jens Kure. 

Om den ny Præst i Ugill, Dr. 
phil. Jens Kure, fortæller » Aalborg 
Antistil.', at han som Dreng og ungt 
Mermestre gik i Rønne Latinskole. 

Gamle Rektor Kofoed, der var en 

haard Negl og en stor Spasmager,- 
kaldte ham ,græske Jens" — et 
Navn;  lian naturligvis bærer den 
Dag i Dag mellem Studenterkammes 
rater —, fordi lian kunde ekstempo-

rere aldeles fænomenalt i det højær-  
værdige Klassiker-Sprog. 

— Naa Jens, sagde Rektor paa 
si! brede bornholmske Maal, nu 

skal du (og saa bandede ban en 
nriegrig Ed) far en Skryne at tæve 

i, som bli'r din Skalle for sejg ! 

Og saa henlede Rektor fra sit •Pri-

vaibrbliotek en græsk Autor,' hvis 

Indhold Jens Kure ikke før havde 

stiftet Bekendtskab med. 

Og ,græske Jens" oversatte fly-
dende med et Ordvalg, som var 

del en dansk Forfatter, Iran læste. 
Du bli'r !niti Sjæl og Salighed 

en stor 'Mand en Gang, Jens —, - 

alle I andre Høveder ender uhjælpe-

lig I Horsens Tugthus, eller Landets 
all for faa Idiotanstalter man udvides 

for Jeres Skyld. 

En Arm stjaatet. 

En Mand i Newling, som har en 

kunstig Artn, har i Følge ,Herning 
Folkeblad' anmeldt til Politiet, at 

denne Ann for et Par Nætter siden 
er blevet] ham hastjaalet. Han havde 

lagt den fra sig om Aftenen i sir 
Tør vemose, og da har skulde bruge 
den ulæste Morgen, var den borte. 

Advarsel. 
Da der genlagre Gange er sket 

Skade paa de af Kominurien 
lejede Arealer, advares mod' 	d 

reitiget Færdsel, der fremtidig vil-

blive paatalt, 



Del er SN mr1(eligi 
i denne TId, 

tør nogle Fol( synes el, andre no-
get andel ; men jeg synes, De skal 
rage del med R., og san købe Dem 
et Par af mine billige og gode 

Viking Klædesko! 
For det ei nu alligevel bande vis/ 

og sandt. 
All betales helst kominut i 

M. Lunds Træskoforretning, 
Lindeplads, Allinge. 

Frelsens Ilir, Allinge, 
Sofapuden blev vunden 

paa Nr. 40 (rødt Nr.) 

Nyrøget Sild 
haves som Regel hver Dag hos 

P. C. Holm. 

Til Hjælp' i Huset 
søges en Pige til 15. Juni paa 

PaEiregaard i Olsket. 

Nysaltet horoholoisk Spegesild 
1 Stykkevis og Fjerdinger faas hos 

• P. C. Holm. 

Emailerede Vaske 
do. 	Grodgryder 

Mange Størrelser, billigste Priser 

Nedfaldets Hafidelshos. 
Havemøbler! 

Have- og Markredskaber. 
Kædevarer. 

Traad og Traadlletning, 
Søm, Skruer og Bolte. 

Bygningsbeslag, alle Slags. 
Møbelbeslag, Værktøj. 
Alt sælges til billigste Priser hos 

P. C. Holm. 

CLO.T TA 
ALBA 

Spise -Chocolader 

Averk i Nonllionillohos 
Billigste Annoncepris. - Største Udbredelse paa Nordlandet, 

!lod Wel' er rigelig lonpel med 
41 Kt. Texas Bomuldsfrokager 

43 put. .New-Orlean BoinuldsfrOkager 
Kokoskager. 

('oldings kontrollerede Foderblandinger 
- Langelands Kontrolfoder 

Svinefoder. 
Alt i prima kontrollerede Varer og til billigste Dagspris hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

ar Blaa Kors" i Rø 
holder Møde i Forsamlingshuset 

. Onsdag den 13. Juni. Efterm. Kl. 7'/2 
Alle i Afholdssagen interesserede 

bedes give Møde. 

Strobin. 
Bedste Rensuingsmidelel til &ran-

balle. Faas i Pakker a 25 Øre in. 
Brugsanvisning. 

J. en. Tiarsen. 

klagt Spegesild 
ril billigste Pris. 

Ohr, Jørgensen, 
Telefon 92, Allinge. 

Fernis 

Gulokker 

Rødt 
Dodenkopf 

Zinkhvidt og andre Farver 
anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning 

Galvaniserede Baandjærn. 
Nitter, alle Størrelser, 

BræcItlebolte, Maskinhofte, 
I ljulbolte, fr. Træskruer 

Nortiladels 11014101811118. 

Allinge Sandvig 
llogemeollsioreeiog 

forhøjer fra I. Juni 1917 leoreprisen 
for snavet Stads- som Arbejdskørsel. 

Bestyrelsen 

En Iste Klasses 

Lødekvie 
ønskes Ill Købs. 

Niels Rasmussen, 
i<takly, Ihrlsker. 

En kraftig Kørehest 
fra 4-6 Aar, 65-66 Tommer, øn-
skes til Købs. 

Vognmand Jacobsen 
Telefon Allinge 19. 

Nogle Arbejdere 
kan straks lila Arbejde ved Optag-
ning af Tørv hos Jacobsen, 

Lundegaard i Olsker, 

Andeæg 
er til Salgs a 15 øre pr. Sdr. 

Julegaard i Rutsker 

Havevandkander 
i alle Størrelser anbefa les. 

Transportspande 
soul i Forhold til Fabrikspande sæl-
ges til rimelige Priser. 

Omfortinning af gamle Spande 
udføres saasnarl et passende Parti 
er indleveret. 

Harald Pedersen. Allinge. 

Udplantningsplanter 
Kaal. Tomater. Selleri 

og Blomsterplanter 
in. ni. anbefales. 

Hallelyst, Allinge. 
M. Kr. Kofoed 

Forretningen er lukket Søn- og 
Helligdage samt Søgnedage eller 
Kl. 7 Aften. 

P. C. Holm 
anbefaler.  

Barnevogne i stort Udvalg. 
Legevogne og Trillebøre. 

Barnesenge, Dukkevogne og 
Gynger. 

Haveredskaher til Børn. 
Krocketspil. 

Knækmajs og Byggryn 
til Kyllinger anbefales. 

Ilierdlaollefs 'ledelsen 
By- og Herredsfuldmægtig 

Joltailoes Kofoed, Hasle. 
trællespaa Raadhusel i Allinge 
hver Mandag efter K1.10 Form, og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Elbil, 

Suger Ile eo Livsledsagerske, 
skal deri gamle Cykle sælges, øn-
sker De Adgang over deres Ejendom 
lorbirdt, Ilar De fundet el Par Ga-
loschor, skal der være poliiNk Møde 
eller Bak, har De Kreaturer til Salg 
eller vil De købe saadanne, har 
De buret nye Varer hjem, paslager 
De Deøl, Reparationer, har De 
starlet en ny Forretning - hvordan 
skal Folk saa fan del al vide, hvis 
De Ildte averlerer t el Blad, som 
virkelig læses. 

,Nridlhorn hol nis 1.gehlail. 
læses-  af saa rit sige alle i Nordre 
flerred og er delhyl er Kno firligi An • 
nonceblad. Ser:, deres Annoncer 
ri .Nordirraairomis 1 

Ring op Telefon 74 

Eo eyliq 	Oreog 
søges fur Sommeren. 

Alexandersens Hotel 
Sandvig. 

Sild. 
- Bestillinger jura fersk Sild til 

Sallning og saltet Sild i Tønder, 
Fjerdinger og 011inger modtages 
og ekspederes i den Rækkelølge, 
som Bestillingerne inclgaar. 

Bl,. '51, øg 5/,„ aysaltet Sild er 
paa Lager og sælges Id en rimelig 
Pris pr, Kontant. 

B. Larsen 
Allinge Telefon 12. 

Et Parti gode tyske 

Smedekul 
er ventede i næste lige. Bestillin• 
ger modtages i 

Nordlandets liadelshos  
25 Par kue llainestoitier 

udsælges hl gammel Pris. 

C, Larms Skelejstorreloing, 
Allinge 

Hus til Salg. 
Mil Hus, smuld beliggende, er til 

Salgs. Ca. 6 Skpl Jord. Stor Prygl-
have. 

Christiane Hansen, Tein SI 

Sild. 
Ærede Forbrugere af fersk og 

stillet Sild bedes indgive Deres Be-
stillinger IH 

Allinge-Sandvig Salteri, 
Telf. 92. 	Chr. Jorgensen, 

essine./'enarerr4 e.aut~~ 

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, hør De snarest aver-

Iere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 

i 1700 Hjem og læses af saa godl 

som hvert eneste Tyende. En An-

nonce her i Bladet vil derfor san 
godt som altid bringe et tilfreds-

stillende Resultat. 

eireille6g9~~111.10110111~ 

Roehakker 
anhelales fra 

Allinge Kolonial-
og Produktforretning. 

To flinke Piger 
søges straks eller senere.  

Herivendelsn paa Blæreirs Hotel 
eller FresiekonIenet i Rønne. 

Prima Drainrør' 
',", I 	2", 

Gode Mursten 
Prima Cementrør 

Prima glass. Lerror 
sælges i 

Nordlandets lladelsbus, 
Frugtmarmelade 

I løs Vægr og Glas. 

Kunsthonning 
i Daaser og løs Vægt er en udrnzer-
kel Erstatning for Margarine og Smør 
og langl billigere at anvende. 

Købes bedst og billigst hos 

P. C. Holm. 

Gammelt Jern 
og 

Stobegob 
købes 

Allinge Kolonial- 
& Produktforretning. 

Eleksir 
China Live Eleksir 

faas hos 

P. C. Holm.  
Et Parti al hver Sort 

ifekeskager og Palmekager 
ventes i de første Dage. 

Anbefales som udmærket Foder-
stof for Kalve og Ungkvæg 

Nordloodets 
ffi§ 

Farver til Fernis og Kalk, 
Lisle, Fernis og Terpentin. 
Itronee, Titlen'. og Pensler 
i stort Udvalg til billige Priser. 

Farvetabletter 
til Farvning at Uld, Bomuld 

og Sillrestofrer. 

Crtteeliss til Barkning af Fiske- 
redskaber faas bedst og billigst hos 

P. C. Holm. 

Erindringsliste. 
Toldkamret ; 7 otm.2 -7 F.fierm. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2 4. 
Læane- 	Diskontobanken 2 4 I' 
Sparekassen 10- 12 og 2-4. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 
Dampskihsexpeditionen. aaben ved Ski- 

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm , mandag og 
Torsdag Form. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag b.-7, 
Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-8, 

Søndag 12-2. 
Telegralstarionen 8 Morgen ilt 7 Alten, 

Sendag 12-2. 
Borgmesteren trædes pari Krernnerkont 
Branddirekinren Mandag og Fredag 

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

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em, 
Folkebogsamlingen paa Randhuset: 

Tirsdag Kl. a. Fredag 7-8, 
Jernbanem. er  aahen for Gods 8-12, 2.7 
tlirelpekessen Forind. Bagton. P. Holm, 

Kasserer H, P. Kofoed. Kontortid livet 
Fredag fra 8-7. 

Ordet er frit! 
VI ger vore mange Læsere i by og 

paa Land opmærksom paa, ar enhver kan 
faa optaget Artikler og Indlæg om Emner 
at almen Interesse i „Nord-Bor-14101ms 
Ugeblad'. 

Betingelsen er kun, al der skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, saml ar Indsendere- til 
Underretning for Redaktionen - opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om sne-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Binders Spanier. 

Dette gælder haade Byen og Landet, 
og det er en Setelolge, at Reduktionen 
altid vil iaguage den sirrengeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

En Tvivler. 
- Lille Else, kan Du sige mig, 

hvad Du ved om Moses Barndom? 
- Ja, Moses var en Søl, af den 

ægyptiske Prinsesse.. 
- Nej, mit Barn, Prinsessen havde 

lurdel Moses i Nilen. 
- Ork! Det skal De renok ikke 

401 Det var bare nogel, hun sagde! 

Han vilde have noget for Pen-
gene. 
En Bondemand kom forleden Ind 

til en Barber og forlarigle at Ina 
blikket en Tand ud. 

Barberen gav sig ogsaa straks i 
Lag med Arbejdet, men Tanden syn-
tes al sidde urokkelig last, og efter 
en halv Times haardt Arbejde lagde 
den sveddryppende Barber Værktøjet*  
Ira sig, idel Iran sagde: 

- Den Tand sidder djævleblændt 
fast ; jeg tror ikke, al jeg fæar den 
ud ! 

- Jo vist, lo Bondemanden, det 
ku' Du 11' saadan at tjene Pengene 
paa en 4-5 Minutter. Nej, inin 
Ven, Du maa arbejde mindst en 
halv Time til, ellers betaler jeg ikke 
nogel! 

Cement Fals-Tagsten 
store. firkantede. vellagrede 

sælges til gammel Pris. 

Johan C. Xoejoea, 
Allinge 

Gudsljeoester og Moder, 
Søndag 10. Juni. 

St. Ols Kirke Kl. 91/2. Skrin. Kl. 9. 

Allinge Kirke Kl. 2. 
Om Eftm. Kl, 21/2. Møde i Bethel 

Kl. 5 Tejn Missionshus, Lærer 
Roos taler. 

Mandag Børriegudsljenestens Udflugt 
til Hammeren Kl.- 3 Pastor Rend-
torff taler. 

Evang. ludl. Missionsforening. 

Allinge Søndag Kl. 31/. Forsamling 
Rutsker - - - 
Rø 	Kl.31/s. Janus Nielsen. 

Paa 

Mac Cormichs Hestioasktner, 
Smøreolier etc modtages 
Bestillinger. 

2 bruste Slaamaskiner. 
- 	Mejemaskine 

1 - Selvbinder 
sælges 

Johan C. Koeroed, 
Allinge 

og 

Pensler. I~.~ffios 

.3, 



Altid 

Primil Koluiillurer 
til billigste Dagspriser. 

Altid friskbrændt Kaffe. 

Altid extra prima Margarine 
til billigste Dagspris. 

Altid stort Udvalg i 

Glas og Porcelæn 
til smaa Priser. 

Altid velassorteret lsenkramlager hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Blaa& kulørte Matrosdragter 
Vaskebluser og Benklæder 

Prengestortnijer 
Matros- og Sportshuer 

Altid de billigste Priser i 

Ilar rigcligf Lager og Riller J 
Prima Gadekoste, sti 'e esq halustiue, z [le SiorrelsLr. 
Prima Stuekoste. Kokoskoste, Strigieboreter. 

Tæppekoste, Karskrubber, Blankeborster. 

Nordlandets Handelshus. 

Fest- og- lartxcieg-a-cri-- 

Allinge Ur= og Guldsmedeforrretning. 
køber De bedst og billigst i 

Skeer og Gafler i Sølv og Sølvplet er atter pen Lager. 
Lommeure lit billige Priser i ekstragode Kvaliteter med skrift'. Ginanti. 

Brugte Ure tages i Bytte. 

Gravering gratis. 
Telefon 93. 

A. M. Lindberg. 

Emailerede og raa Gryder 
af Anker Heegaards bekendte gode Kvalitet samt Strygeplader 
og franske Strygejærv anbefales fra 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

MZEONNI 

Stort Udvalg af Redskaber 
efvf,e;iM. 	 09. jrcivert, 

Gravegrebe, Løvespader, Staalskovle, Haveriver, 
Skuffejærn. Hækkesaxe. Grensakse. 

Altid laveste Priser. 

Nordlandets Handelshus. 
111=10■•■~11111~1111~111~1~ 

Vi har stort Lager af ekstra prima 

Icopal- og Lædertagpap 
fra Jens Villafisens Fabrikker og anbefaler samme til 

billigste Dagspris fra 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Brødrene Anker %1-9 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

ri Selvvandingsanlæg, Vand- & Atjepumper 	nl. 

bom lur Allvelltielse Tor 'opbind? 
Vi har et Parti Pigge-Hegntraad og galv. Jerntraad, 

af passende Numre, som sanges forholdsvis billigt inden 25, Maj 
Ill Runder herhjemme. Galv. Hønsetraadsfietning og Hram-
per hertil sælges foreløbig eller Prislisten 1916. 

Nordlandets Handelshus. 

Murerværktøj og Kalkkoste 
anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Urtefrø, Charlotte'', Rosenkartofler, Plænegræs 
.:elges I 

Nordiandets 

F.rindrif15,SliSte. 

Kasse- og Regnskabsudvalget-
Brsrginesseren (sPh.s;,rve?,), 
Pedercen TAM!. PC,e,en. 

Allinge Havneudvalg 
11, -,2tiwlerrn (-elvskreveu), H. C. 
"• 	!-.o Chr. Olsen). Laer,. Peter. 
sen ,L 	JorunSen. 

Sandvig Havneudvalg 
Borgmesteren (selvskreven), Ge-
org Holm, Chr. Olsen. Otto Niel-
sen, Hans H. C. Madsen. 

Fattig udva !gel 
Landdistrikisforstandere n 	(selv- 
skreven), Emil Holm. P. C. Holm 
S. M. Jensen I am. Petersen. 

Alderdomsunderstøttelsesudy.: 
La svid; 	ksfo rslamteren (selvskre- 
ven), Emil Holm. P. C. Holm. J. 
Jørgensen. 

Skoleudvalget 
Lanuld striksfos s la n cleren (selvskre-
ven). Emil Holm. Georg Holm 
Chr, Larsen. 

Gade- og Vejudvalget 
H. J. Petersen. Georg Holm, Jørg, 
Jørgensen, Hans Madsen. 

Forskannelsesudvalget 
Chr. Olsen. P. C. Holm Georg 
Holm. S.M,Jensen, Otto Nielsen. 

Gas og Vandværksudvalget 
H. C. Mortensen. H. J. Petersen. 

Chr. Olsen. S. M. Jensen' .lerg. 
• Jørgensen. 

Read husudvalget 
Emil Holm. 	Pedersen. S. M. 
Jensen, 

Va lgudvalget 
Borgmesteren H .1, Petersen. Lam. 
PeICfRetl. 

Legatudvalget 
Boremesteren P. C. Holm, Hans 
Madsen. 

Henrik Hansens Guldbryllupslq 
Borgmesteren. P. C. Holm P. I.. 
Holm (udenfor Byraadel). 

ni at tiltræde Sessionen 
Chr. Olsen. 

Medlemmer af Skolekommissi-
onen 

H. C. Mortensen. I,. Petersen, 

Tilsyn med Børnebogsamlingen 
Chr. Olsen, Jørg. Jørgensen 

Til Medlem af Folkebogs. Best. 
Chr. Olsen, Chr. Larsen. 

Til Medlem af Sygehusets Best. 
Emil Holm, Lam. Petersen, 

Til Medl. af Sundhedskommis.: 
Chr. Olsen, S. M. Jensen.. 

Til Karantænekommissionen : 
Chr. Olsen. 

Til Brandkommissionen: 
H. C. Mortensen. 

Til Bygningskommissionen: 
Borgmesteren, Georg Holm, H, J. 
Pedersen, S. M. Jensen,  førg. Jør-
gensen, Brandinspeldøren. 

Til Kirkeinspektionen Emil Holm. 

Form.for Politikorpset Chr.Olsen 

Tit Medl. af Værgeraadet: 
Emil -Holm, Otto Nielsens, Sup. . 

Til Medl. af Repr. for Jaarnbanen 
Emil Holm, Jørg. Jørgensen, H. 
C, Mortensen, Otto Nielsen. 

Til Medl. af Repr. til Sanatoriet 
H. C. Mortensen. 

Svendeprøver: S. M. Jensen. 

Bevillingsnævnet: Emil Holm, G, 
Holm, Hans Madsen, J. Jørgensen 

Prisreg ulering skom mis sio nen 
Jørg. Jørgensen. 

Dyrtidsudvalget: Emil Hobe, P.C. 
Holm, Georg Holm, S. M. Jensen, 
Lane. Petersen. Borgm. 

Enkelovsudvalget:, H. C. Morten-
sen, Otto Nielsen.' 

Brændeudvalget: Emil Holm, P. 
C. Holm Jørg. Jørgensen, S. M, 
Jensen. 

Tilsynsmand med Brændehand. 
H. C. Morleusen. 

Fattigforstandere: P. P, Møller, 
Beger Holm, Bager Th. Andersen. 

Kapiteltaksten: Bogli. Lintrup. 

Grevinde Genners Legat: 
P. C. Holm. 

Tilsyn med Plejebørn : 
A. Mailsen, E, Holm, Fik. Hjorth. 

Prima 

Manilla-Tougværk 
Hamp-Tougværk 
Reb til Grimer , 

Kotøjr og Næsegrimer, 
Esser, Led, Tojrqpæle. 

Billigste Priser i 

Nordlffilds 

Cr lilrsti1s 8kotqsiorrelom 1  q Allinge. . 
Stklr:,le ladvalg af solidt og moderne- Fedli)j 

til de mest mulig billige Priser. 
Telefon 104. 

1=101..IME 	 

Aalborg Portland Cement 
i Sække sælges. 

Nordlandets Handelshus. 

CalCIUMStjære og Tjærekoste 
anbefales fra 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

7  Bor holms Spare- & 133110bSSOS 
.....-Q-_--- Afdeling i Allinge 6--.9---- 

Kontortid: 10-12 og 2-4. 

IS
Modtager Indskud pari alm. Sparekassevilkaar tll en Rente 

al 4 pCt. p. a., pita Folio til 2 pCi. p a. 

Godnirgskalk, GodniQgssalt, 
Superfosfat og KaligodniQg. 

Nordlandets Handelshus. 

             

 

Nu er det Tiden 

 

             

     

al dunbi' 

      

             

 

Haveredskaber. 

             

             

             

             

             

  

Vi har stort Lager 
og sælger til rimelige Priser. 

             

        

Prorliddiorfehlifig. 

             

Allinge Bogtrykkeri 
anbefales. 

Tryksager for Foreninger og Mejerier. 

Sotoir, 9iceregrI111er, (rintefrafter, 
ojrcpmle, &fer og mer, 's'ieDert)ager 
famt 	fialiiita ug Uoriu.jtoO 

alibefaie fra 

51010111ill. 8 r.)j)rolifilf.orreliiiinj, 

ifill.)fiff, 9W, 9iMel„Slartoffellitel, eagoinel, 
'-Bt)fiArt)11, 5:)a»regrtm, eaqvutpt, 

cuebffer og Wofitter. 
?tit i 	Mucuiter anbefalet fra 

M'oloniol. ug 13ruDnftforretniug. 

1~1 


