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

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse i Nordre Herred 
bliver Inel i ethvert Hjem ag egner sig den 
for beds' fil Avertering, 

„Nord-Bornholm Ugeblad" 
optager gerne Rekendigorrlser af enhver A ri 
saasam Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
• udinar hver Fredag; kan besiilles pnn alle 

Postkontorer samt paa 191nriels Kontor og 
koster I Kr. halvaarlig. 

Indsamling og 
Dyrkning af Lægeplanter 
ved cand. pharm. H. Pyndt. 

—o— 

VI. 
Bulm eur ten, Hyoscyamus riger, 

er en Plante, der er udbredt over 

næsten hele Europa og Asien. Og-
sne hos os vokser den vildt og kan 
t11 Tider træffes i større Mængder 

pas Ryddepladser, ornkrhig Gaardene 
og lignende Steder: men eflerhaart-
den son] del udyrkede og ledige 

Areal indskrænkes, bliver den ogsaa 

sjældnere. 
.. 	• 

ældnere. Del er en indtil 4 Fod 
høj Plante der pas Stængler og 

Blade er forsynet med klæbrige 
Haar: den har er stærk og bedøvende, 
meget ubehagelig Lugt og smager 

afskyeligt Dens Blomster ere sprud-
...sig-gule og have en netformel For-

giening af violette Aarer. Bladene 
ere oin.Foraarer roset formel samlede, 

og man begynder Indsamlingen, saa-

snart Stængelen begynder at løbe 
til Vejrs. De nederste Blade indsam-

les, og dermed vedbliver mat], eller-
haanden som Stængelen løber (il 
Vejrs, Bladene tørres stralcs ophængte 

paa Traade, enten binder man dem 

sammen ved Stilkene to og to, eller 

ogsaa slikker man ved Hjælp af en 
Sloppenaal en Snor igennem dem 

alle og spreder dem herred Snoren. 

Udspredt paa el tørt Loft, der er 
dækket med Avispapir, kan de og-

san godt terres. Derimod mea de 
ikke tørres i direkte Sollys. 100 
Dele friske svarer 15 Vægtdele tørre 
Blade. 

Deri er meget let-  at dyrke og 
k,tilinier villigt op al Fie selv paa 
libealbeplet Jord ; den kan treles 

øveraft, men giver dog det bedste 

Udbytte paa fed og gød ningsri g Jord, 
Den saas bedst tidligt om Foraaret. 

Frøene udblødes i 24 Timer og blan-

des derpaa med rigelig Sand for at 
faa dem hedve fordelt, eftersom de 

tre meget sum. De bredsaaes der-
efter i det tilberedte Jordstykke, som 

aftrædes i Bede, naar Planterne ere 

5 cut. bøje. Bedene maa dog ikke 
være bredere, end al Planterne kan 

naaes fra Gangene, uden at uran 
træder ind i Bedene. Om nødven-

digt foretages en Udtynding, da de 
ikke teater en Omplantning. Den r 
er itsaaiig, sari først næste Foraar 

kan man begynde Indsamlingen. 

Er Sommeren meget ler, num 

man vande den ; er Vinteren kold, 
kan den fryse bort, dersom den 
ikke dæklces ined FInlin eller Løv, 

eller den gror pen el beskyttet Sted 
med gode Læforhold. Dell tyske 

Opgivelse at Prisen fra 1911 nævner 
1,30-1,50 Mark pr. Kg. tørret Vare. 

Del er en ret farlig Plante at have 
med at gere, idet den hører til vore 
aller mest giftige indenlandske Ur-

ter, hvilket især gælder Roden og 
Frøerne. Giften har en ganske mær-

kelig indflydelse paa det Individ, 

der nyder den. Selv et mindre Kvan-
tum Gift fremstillet af Roden, kan 

i kort Tid dræbe Hunde : 111C11 Gif-
len synes langt fra at have den 
samme Indvirkning pas alle Dyr, 

og den er fuldkommen uskadelig 
for Heste, Svin og Faer. Delt fran-
ske Kemiker Orfila har anstillet en 
Række Forsøg over dens Virkning 
og beskriver denne saaledes: Man 

bliver, straks efter at have indtaget 
en Dosis, munter og overgiven saa 
den allsaa viser sig straks al virke 
oplivende: men dereftrr udvides Pu-

pillen i øjnene meget stærkt, hvor-
pas der følger Træthed, underlige 
Syner, Fjollethed, en stærk Rødme 

i Ansigtet, vekslende Kuldegysnin-
ger, Stivkrampe, fuldstændig Vanvid 
og endelig indtræder Døden. 

I Atlerbonis nydelige Digtsamling 
„Blonimorna" findes et mærkeligt 

Digt om ,,Bolmørten", hvori Digte-

ren træffende har skildrel dens sæl-

somme Virkninger pas Mennesket. 

Underligt lidenskabeligt vildt hedder 

det : 

„Min Rot år siSt 
Du rijiir 	Du rip? - 

tivad? Er det ej Ireiliø at rasa?" 

Og i sidste Vers Inder han Plan-

ten sige: 

„HvorfOr? Fivorlik? 
Du dør I Du dor: 

Jag g-bulmer mig i bladen od] skratter!" 

ønsket. 
Der findes en ameilkinisk Historie 

om en Mand, som ønskede sig alt, 
hvad han saa, andres Penge, andres 

Lykke, andres Kærlighed, 	al( 
vilde han have. Og jo længere 

han ventede og ønskede, desto fat-

tigere blev han, til han tilsidst pjal-

tet, sulten og ulykkelig raabte 

„Andre Mennesker faar alle deres 

ønsker opfyldt; det er kun mig, 
som ikke faar det". 

Og da hændte det, at han fik 
Lov at ønske sig eii Ting. En Gang 
i Livet skulde han fas, hvad hall 

ønskede sig. Dog kun denne ene 
Gang. 

Han aandede lettere og begyndte 
at gruble over, hvad lian skulde 
ønske sig. Valget var vanskeligt; 
Nat har: fik jo 	Lov at ønske 
en eneste Gang. En rig Mand pas-

serede halli i sin Vogn. Han blev 
forarget og havde næsten højlydt 
ønsket ham noget ondt. Imidlertid 

kom han iliu, at da vilde lians ene• 
ste Ønske blive opfyldt, og san 
havde han intet mere at ønske. 

Han gik til et Værtshus og følte 
sig sire svag, at han næsten havde 

ønsket sig alt, hvad han saa; da 
kram lian til at tænke paa, al Sulten 

vilde melde sig igen senere, og da 
havde han intet Ønske mere, 

Paa Gaden blæste Vinden tværs 

gennem hans Klæder, og del var 
lige ved, al han havde ønsket sig 

ny Klæder. Nej, tænkte 11311, Klæ-
der slides jo. Saa to han af sin 

Enfoldighed og vandrede videre. 

Tidligere havde han instinktivt 
ønsket all, hvad han saa t nu deri-

mod vogtede lian sig og vovede 
ikke længer uden videre al ønske 
sig noget. I Bevidstheden mis, al 
lian hun behøvede at ønske for at 

eje, hvad lian vilde, Jaalle lian Kulde 
og Sid!, lit han kom tit en By, 

hvor lian log en Plads, i hvilken 
han arbejdede for Mad og Klæder. 
Derpaa fortsatte han varm og mæl, 

og tog sit dyrebare ønske stille 

med sig. Han vandrede utrættelig 
og levede at sine Hænders Arbejde, 
saa godt det lod sig gøre, BI han 

kom til et Sted, [mor der var udbrudt 

Krig. Snart bar han selv Soldatens 
Uniform, og da han 	i Kamp, 
var lian ikke fri for Frygt. Imidler-

tid behøvede han jo hare at ønske 
sig, at alt skulde gaa godt. Dog, 
ligesom hidtil vilde han ikke udtale 
sit Ønske; lian fattede Mod, stillede 
sig pari de svagestes Side og ople-

vede, al de vandt efter en haard. 

Kamp. 
Da Freden var genoprettet, blev 

han forelske( i en Pige, som ikke 
besvaredellansFaleiser. Først nenkle 

lian pan at tvinge hende til al elske 

sig ved Hjælp af sit Ønske; men 

lian kom ogsaa til at lænke part, 

at hendes Kærlighed kunde forsvinde 

med Aarene, og saa kunde han ikke 
ønske sig den IiIhnge. 

Merl med Tiden lærte hun al el-

ske ham, og de giftede, sig. 

Tanken paa hans hemmelige Magt 

gjorde ham stor og stærk, og han 

trodsede alle Storme og arbejdede 

af al Kraft og blev en anset Mand. 

Alt hvad lian tidligere havde ønsket 

sig og forgæves ventet paa, fik han 
gennem sit Arbejde. 

Genmæl og syg las lian for Dø-

den. Da stod det alter for ham, 

at lian havde Ret til at ønske en 
Ting. —_ Han fortalte det til sin 

Familie, som forsøgte at forrnaa ham 

til at ønske, al han fik Lov at leve 

endnu længer. 

Resigneret og klog af en lang 

Livserfaring nægtede lian det og 
sagde: — Gennem Arbejdet har 

jeg opitaael alt, hvad et Menneske 
behøver tor sin .Lykke. Nu er der 
intet mere, jeg begære'r. Jeg vil 
udtale mil - Ønske: Jeg ønsker at 
dø. 

Og hans Ønske gik i Opfyldelse. 

kod [ler er dit, er opoo dl! 
—ø— 

Der var en Gang, fortæller „Sorø 
Aintstdg; en Lærer — ikke langt 
fra Slagelse —Juni er der for Re- 

sten endnu, Han havde en Cykle 

og en slunken Hest. Og saa havde 

han en Nabo, med hvem lian, som 
del sig hør og hør, levede i Fred 

og god Forstenelse. 
Saa kom det mærkværdige Aar, 

da der var Krig i næsten hele Ver-

den, da alle matte sine Skulder 
mod Skulder og hjælpe hinanden, 
og da den russiske Revolution lod 
Kommuirismens og Broderskabets 

Ideer lyse som Brandtakler over den 
ganske Jord. 

Den ny Tid greb Lærerens Nabo, 
— En Dag, da Læreren stod og 

tændte sig en fredelig Efterinid-
degspibe, saa han Naboen gas ind 
i Skolens Cyldeskur og trække af 
Sled med hans Cykle. 

— Hov, hvor skal du ben med 

den? reable deri betuttede Pædagog. 
— Hvad kommer det dIg ved ! 

lød Svaret. I disse Tider gælder 
det, ved du nok : Hvad der er dit, 

er ogsaa mit ! Det inaa du finde 
dig i !  

Og saa rullede Naboen paa Cyk-
len. Men Læreren salte sig til at 

grunde, og næste Dag var han for-
trolig med Tidsaanden. Han købte 
et nyt Tøjr til sin Hest, og trak den 
ind paa Naboens Mark, hvor Græs-
set stod grønt og frodigt. 

— Hov, hvor skal du hen med 
den? raable Naboen, som kom til. 

— Hvad kommer det dig ved ! 
lød det rapt fra Læreren. I disse 
Tider gælder, ved du nok 	Hvad 
der er dit, er ogsaa milt Det maa 
du finde dig i! 

Og saa bankede lian Tejrpreten 
fast i Jorden, medens Hesten log 
for sig af del saftige Græs. 

Nu begynder Naboen saa smal 
at ønske delt gode gamle Tid tilbage, 

da Grundlovens § 82 om Ejendoms-
rettens Ukrænkelighed dannede en 

af Samfundets Grundpiller. 

••••••«* 

Del Hildrgffile 

El mærkeligt Naturfænomen fører, 

efter hvad der fortælles i „Unischau", 

til, at Niagarafaldet i Ordets egent-
ligste Forstand befinder sig paa 

Vandring. For at forsten delte, rime 
niais først sætte sig lidt ind i nogle 
Kendsgerninger angaaende Kæmpe-

faldet. Niagarafaldet ligger som be-
kendt omtrent nøjagtig midt imellem 

Eric- og Ontatioesøen, og ved en 

Klippe, Gedeklippen, som deri kal-
des, deles Faldet i to, den amerikan-
ske og den kanediske Del. Det 
amerikanske Fald er 275 Meler liel}t, 
det kanadiske 580 Meter og ligger 

dybere end del amerikanske. Men 
Klippevæggen, som Faldet flyder 
udover, bestaar i den øverste Halv-
del af Kalksten, i den nederste Halv-
del af Skifer eller Sandsten, som 
er temmelig løs. Da de løse Sten-
lag ved Foden af Faldet stadig va-
skes bort af de vældige Vandnas-
ser, bliver ogsaa den haardere Kalk-
stensvæg længere oppe undergravet, 
san al der lidt efter lidt løsnes Styk-
ker af deri. Følgen bliver, at selve 

Faldet langsomt, men sikkert, ryk 
ker opad mod Strømmen. Eller 
nøjagtige Beregninger er den Stræk-

ning, som tilbagelægges pr. Aar, 

gennemsnitlig 1,50 Meler, 1 Løbet 
af de sidste Aartier, siden man blev 
opmærksom paa Fænomenet, har 
Niagarafaldet flyttet sig ca. 178 

Meler. 

EI Fællessprog For de 
Alliersder 

Under Diskussionen om Planer 
for de kommende Fredsdage er der 
el Spørgsinaal, som atter og atter 
dukker op, nemlig hvorledes de 

Allierede ogsaa efter Krigen skal 
kunne fortsætte et frugtbart Samar-
bejde til Trods for de store Sprog-
vanskeligheder, Hvad kan del nytte 

skriver ,,Daily Mail", at England, 
Rusland, Frankrig, Italien, Japan 

og en Del af det spansklalende 
Sydamerika har tælles Sympatier 
og Interesser, naar Sprogene lægger 
uovervindelige Hindringer i Vejen 

for et intimt Samarbejde mellem 
disse Nationer. Der gives kun et 
Middel, fortsætter Bladet, man maa 
hurtigst mulig bestemme sig til at 

indføre et Fællessprog for alle de 
allierede Lande. Man kan forlange 

af hvert Menneske, at han foruden 
sit Modersmaal behersker et frem-

med Sprog, forudsat at dette ikke 

byder paa nogen som helst Vanske-
ligheder. Et saadant Sprog maatte 

være sammensat afGrundelementerne 
og Grundbegreberne i de vigtigste 

Verdenssprog og være saa enkelt, 
at det var tilgængeligt for alle, Et 

saadant Sprog gives der allerede, 

det lieder „Ido" og er Resultatet 
af en international :Filologkongres' 

flittige Arbejde i syv Aar. Ido er 

bygget paa de enkleste Vendinger 

i Verdenssprogene og bestaar ude-

lukkende at Ord, som er kurante 

i alle de store Kultursprog. Ido 
har ingen Grammatik, hvert Ord 

skrives, som det udtales, og for at 

kunne beherske Sproget helt, behø-

ver man kun at lage Undervisning 
i 14 Dage — en halv Time hver 

Dag. Den, som tilegner sig Ido, 

dygtiggør sig til at tjene de Allie-

redes Sag ogsaa etter Krigen, lieder 

del til sidst i den engelske Avis. 

Natten. 
Til W. S. 

Det mægtige Mørke Ilar favnet 
de takkede Klipper og Skær — 
og Natten er nu allevegne 
omkring ulig og frydeluldt nær. 

De tusinde kendte Konturer 
er gemt i den sodsorte Nat, 
og Stjernerne glimter kun sparsomt .  
bag Ritter i Skytæppets Vat. 

Der klinger en Rytme af Bølger 
imod den forvitrede Kyst — 
som Bølgerne fade i Hjertet 
gear taktfast i Skvulp inod unit B?yst., 



P. C. Holm. 

Fernis 

Pensler. 
Gulokker 

Rødt 

Dodenkopf 

Jeg elsker det favnende Mørke 
om Huse og Stammer og Skær. 
Del satvger sig kærligt oire Egne, 
oms Egae, jeg ogsaa har kær. 

Det strømmer som Stødregn fra 
Himlen 

-- ad Vejene vælder del frem -
ad alle de velkendte Veje, 
jeg ofte har vandret med D e in. 

Men Natten vil følges af andre 
blaa Nætter i SUrernernes Tegn 
og jeg vil beruses al Skumringens 
Vin i en vildfremmed Egn. 

Naar Foraarets Nætter gear over 
de takkede Klipper og Skær 
— saa favnes de fremmede Skove, 
og jeg gear og mindes Dem der, 

Og samler hver festlig Erindring 
en stille og skumrende Stund, 
hvor Natmørket er som et Øre, . 
der bøjer sig tæt til min Mund. 

Jeg hvisker min Ensomhed til det, 
mit Savn ved den fremmede Vej. 
„Der gear ved de klippegraa Strande 
en Mand, der er ensom som jeg 

Og Mørket skal hære det til Dem, 
skal komme og være Dem nær, 
og hviske det i Deres Øre 
.Han mindes — han mindes dig 

der". 
Chr. Slub Jørgrnsen. 

Danmarks Lileoreeeroill. 
• 

Man kan undre sig over, al Lir- 
cernedyrkningen i Danmark er af 
omtrent samme Alder som Rødklø-
verdyrkningen — gatur nemlig ca. 
150 Aar tilbage —, men medens 
Rødkløver har været en meget be-
nyttet Plante i dansk Landbrug gen-
nem del 19. Aarhundrede, saft er 
Forholdet det tor Lucernes Vedkom-
mende, at ved Aar 1900 var Lucer-
nearealet endnu saa ubetydeligt, at 
man end ikke har fundet det Ulej-
ligheden værd at gøre det op. Først 
i de senere Aar begynder Lucernen 
saa smaat al brede sig. 

I 1907 udgjorde Danmarks Lucer-
neareal 7127 ha., i 1912 9745 ha. 
og i 1915 10,643 ha. 

Altsaa Fremgang, men bare endnu 
i altfor beskeden Grad. De fleste 
er dog nu enige om, at Lucernen 
er en ganske udmærket Plante. Ikke 
alene gør den udmærket Fyldest 
ved Sommerfodringen, men og-
søn Vinterfordringen kunde 
blive adskelligt mere økonomisk, 
hvis vi raadede over tilstrækkelige 
Mængder af Lucerneher. — En og 
anden Lucernedyrker har forlængst 
erfaret, at en større eller mindre 
Plet af Kraftfoder lader sig ombytte 
med velliøstet Lucerneliø — en Er-
faring, der rm ogsaa synes at finde 
Bekræftelse ad forsøgsvis Vej. 

En af 
Danmarks 

dygtigste Lucernedyrkere, 

;ildede Ingeniør L. Jørgensen, 
Tranekær, udtalte lidt og ofte for 
mere end 15 Aar siden, at vi burde 
saa dertil al have Lucerne paa en 
Trediedel af Arealet. De fleste fandt 
den Gang, at delte var for meget 
al del gode, men maaske vil Tiden 
give ham Ret. Elterlinanden som 
del læres mere og mere henimod, 
at Oliekagerne er at regne for en 
Luksusartikel, som til sidst ikke 
kan købes, da vil sagtens en og 
dilden Landmand sige med et Suk, 
„Havde jeg nu hare efter L. Jørgen-
sens Anvisning haft en Trediedel 
.if min Jord udlagt med Lucerne." 

Trist nok, at vi ikke en Gang 
har 1/150  af det dyrkede Areal i Dan-
mark med Lucerne. men der maa 
da siges at være alvorlig Grund til 
n stærk Udvidelse af Lucerneare- 

.del. En enkelt Landsdel — Bo r Tl-
holm — er el Hestehoved foran i 
denne Henseende. Der findes no-
get over 1000 ha. eller ca. Vie  al 
Danmarks Lucerneareal paa denne 
I.IIc ø, hvilket dog næppe skyldes, 
et der er særlig gunstige Vilkaar 

for Lucernen part Bornholm, som 
gennenignaende har et barsk Klima 
og Jorden, ikke over Middelgodhed. 
Snarere har man der ovre følt sig 
noget opfordret til-al benytte Lucer-
nen. Forsommeren er oftest paa 
Bornholm noget tør, og Græsmar-
kerne giver da ofte for lidt, medens 
Lucernen trodser Tørken sorttingen 
anden Kulturplante. 

Grund til, at' Lucernen har fartet 
sne godt Fodfæste paa denne ø, 
man dog siges at være, al Bornhol-
merne i en Aarnekke har haft Kon-
sulent Eiherg, som er sart energisk 
og utrættelig Talsmand for Lucernen, 
og ved hans Rand og Daad er man-
gen en Lucernedyrker der ovre kom-
men godt I Gang. 

Sagen er jo nemlig den, at del 
aldeles 

Ikke er noget Hekseri 

at fas en Lucernemark til at lykkes. 
Det er næppe stort vansIceligere at 
gennemføre et vellykket Lucerneud-
læg end det almindelige Kløver-
Og Græsudlæg, blot man ved Lucer-
neudlæget sørger for, at .lorden i 
enhver Hensende er sund, samt ved 
Slutningen tilføres de for Lucernen 
nødvendige Bakterier. 

At Jorden er sund, v11 bl. a sige, 
at den hverken maa lide af skade-
ligl Vand eller være k alk træ n-
Rend e. Begge disse Mangler er 
i vore Dage saare lette at konstatere 
og afhjælpe. 
Bakterietilførset besørgede man tid-
ligere gennem saakaldt Podejord, 
men dygtige Lucerneavlere kommer 
nu mere og mere ind paa at benytte 
rendyrkede Bakteriekulturer, der un-
der Navnet „Nitragin• fremstilles 
paa Statens Panteavls-Labo-
ratorium i Kebenhevn og almin-
deligvis kan rekvireres herfra. Dette 
giver baade en nem, billig og dog 
sikker Podning al Jorden og er der-
for meget at anbefale. 

Naar jeg før nævnte vort beskedne 
Lucerneareal, bør del dog i denne 
Forbindelse huskes at der fortiden 
de .rene' Lucernemarker findes 
en hel Del Græsmarker med en 
større eller mindre Del indblandet 
Lucerne. 

Allerede for en 

Menneskealder siden 
brugte flere Landmænd den Metode 
at iblande nogle faa Pund Lucerne-
frø i den almindelige Udlægsblan-
ding. I de senere Aar har ikke 
saa fan vænnet sfg til at lade Lucer-
nen dominere mere og mere paa 
Rødkløverens Bekostning, hvor denne 
er bleven usikker. En sandart Frem-
gangsvande kan være fuldt forsvar-
lig. Der hør ved den Slags Udlæg 
passes part, at Grædt-e.:mængden 
ikke er for stor, thi da trykkes Lu-
cernen for meget, og saa er det 
endvidere muligt, at man ved Lucer-
ne-Blandingen vil staa sig ved at 
vende tilbage til de mere langvarige 
— tnaaslce 3- eller 4-aarige — Ud-
læg igen. 

En Førsterangs-Plads vil dog nok 
Lucernen i Renbestand altid have, 
selv om man indskrænker disse 
Markers Varighed noget og til Gen-
gæld benytter Lucernen som Veksel-
frugt og dermed drager sig dens 
Eftervirkning paa kommende Afgrø-
der til Nytte. 

Kunde det ad disse forskellige 
Veje lykkes al bringe Lucernen 
(rem til mere almindelig Benyttelse 
i dansk Landbrug, da burde der 
være Rimelighed for, at denne Plante 
kan fan lige saa stor Betydning 
for det 20. Karhundredes Landbrug, 
som Rødkløveren har haft for del 
19. Aarhundrede. 

Johannes Jensen. 

En ny Kdpenickhistorie. 
Til tyske Blade meddeles fra Kassel: 

En 20 Aar gammel Smedesvend 
S p oh is, som tidligdere har været 

anbragt pari en OprIrngelsesenstalt, 
har i den senere Tid sammen med 
en Deminiondedame foretaget en 
Fnrnøjelsesrejse gennem en Mængde 
af Tysklands Garnisolishyer. Han 
har under Turen Oberstuniform og 
udgav sig for Kompagnichef for et 
Minekesterkompagni. Ved Hjælp af 
falske Stempler havde lian lorskallet 
sig de nødvendige Legimitaiionspa-
piner. 

Smykket med talrige Ordensbeend 
indfandt han sig i Kesernerne, hvor 
han med rund Haand uddelte Ferie-
pas og Fribilletter til Jærvhanerne. 
Han reviderede Milinerreenskaber, 
gav forsømmelige Officerer en Iret-
tesættelse og forte samtidig et Her-
reliv pile de bedste Hoteller sammen 
med sin Elskerinde. 

Men ak — Krukken gik for længe 
til Vands. Minekasterknmpegniche-
fen blev endelig afsløret i Kassel, 
hvor han idømtes 6 Mnaneders 
Fængsel. 

Ile lyske blervadsliede, 
—o- 

1 en Artikel I Geds danske Maga-
sin skriver Kaplejn S peer s c h n e i-
d er, at man ved Krigens Beeyndelse 
regnede, at Tyskland havde ca. 27 
Undervarictsbande til Raadighed, 
mens 16 var under Bygning. Des-
uden erhvervedes kort eller, al Kri-
gen var begyndt, 6 Bende, snm 
var under Bygning, i Tyskland for 
Østrig og Norge. Før Krigen kunde 
en Snes Bande hygges samtidig I 
Danzig og ved Krupp-Germania• 
Værftet. Delte Tal er sandsynligvis 
nu langt større, og andre Skibsbyg-
ningsselskaber: Vulcnn, Blohni og 
Voss, bygger nu sikkert ogsaa Un-
dervandsbande. 

De ældste Typer for Kyst-U.bande 
var .U.5-16° med et Overflade-
Deplacement paa 350-450 Tons, 
Part i Overfladen 12-15 Knob og 
neddykket 8-9 Knob. Armeringen 
bestod af en lille hnrtigtskydende 
Kanon, 1 Mitrailløse og fire 45 
cm Torpedondskydningsrør. Behold-
ning 4-6 Torpedoer. 

Derefter forsøgtes med et Par 
andre mindre Typer: „U—A• og 
..U— B", hvorefter kom "U—C"-
Typen, der omrotter ca. 60 Bande, 
bestemte til Mineudlægning. Depla-
cement ca. 200 Tons, Fart en. 6 
Knob, Aktionsradius 1000 Sømil. 
Armering I Mitrailløse og 12-15 
Miner. Bygget 1915-16. 

San er der de screenende Typer. 
Den første Type bestem: al .U. 

17-47", hygget eller 1911, Depla-
cement 600-650 Tons, Farten 15 
— 171 /2  Knol4 i Overfladen og ca. 
10 Knob neddykket. Aktionsradius 
2000-3000 Sømil. Armeringen he-
staar af en 88 min. og 1 mindre 
Kanon, 1 Mitrailløse, fire 50 cm, 
Torpedorør og 3 Torpedoer. End-
videre er der .U.61-65", bygget 
1913-15 med et Deplacement af 
585 Tons. 18 Knobs Fart i Over-
fladen og en Aktionsddius af 4000 
Sømil. Armering en 88 min Kanon, 
1 Mitrailløse og samme Torpedoer-
mering som forrige Type. 

Endelig findes der .U.41-60" 
og .U.66-100", bygget 1914-16. 
Deplacementet er 700-850 Tons, 
og Armeringers beat/sar af en 10,5 
cm og en 88 min Kanon sand en 
Mitrailløse. Andre Oplysninger ha-
ves ikke out denne Type, som vel 
nok er den interessanteste af dem 
alle. 	- 

Den tor [J—C-Typen anførte Fart 
anser Artiklens Forfatter for al være 
aet for lavt, ligesom Tallet paa de 
oni Bord værende Torpedoer i an-
dre Baadtyper. Ellers niaatte Baa-
dene jo efter næsten ethvert Angreb 
søge, tilbage for at faa Beholdningen 
kompletteret. Deplacementet for de 
største Heade er vistnok ogsaa sal 
for lavt, og Oplysningerne om An- 

tallet el Bende er naturligvis yderst 
usikre, da intet nærmere IlleddeleS, 
1,g der stadig tabes og bygges 
Baade. 

Alle Lbaadene er forsynet med 
Radiotelegraf og indrettet til Under-
vandssignetisering. Oplysningen om 
Armeringen er vistnok ogsna ringet 
upaalidelig. Før Krigen var de 
større tyske Baade forsynet med 
to Kanoner, hvoraf den ene i nogle 
af Baadene var indrettet til Luftfor-
svar. 

Om Torpedoerne siges, al de har 
en Sprængladning paa 190-20C 
kg og en Fait af 50 Knob paa 1000 
m. Mine-U.baadene af U—C-Typen 
udskyder Minerne gennem Rør. De 
angivne Aktionsradier kan rimelig-
vis, om fornødent, betydeligt over-
skrides. 

OurisljoHoslor og, Moder. 
Søndag 21. Juni. 

St. Ols Kirke Kl. 	Skrin. Kl. 9, 
Allinge Kirke KI 2. 
Oni Eftm. Mode Kt. 21f, i Olsker 

Missionshus, og Kl. 5 i Tejn, 
Bøgh. Rasmussen inter. 

~dag Aften Kl. 	Mede for K. 
F. U. K. pan Menighedshjertet. 

Tirsdag for K. F. U. M. samme 
Sled. 

F.vang. Intim. Missionsforening. 
Allinge Søndag Kl. 31 /e. T. Madsen 
Rutsker 	— Kl. 311,. P. Rømme. 
Rø 	 KI. a1 /e. T. Madsen, 

Kommoins Mure 
anmodes ilichraengende om at udvise 

den størst mulige Sparsomlighed med 
Vandforbruget 

Havevanding er ikke tilladt 
Allinge den 22.-6. 1917. 
for Gas- og Vandværksudvalget 

Chr. Olsen, 

Øltræer. 
Tomme (}Ilræer tilhørende Under-

tegnede, bedes uopholdelig tilbage-
sendt. 

NB. Efterse Kælder og Lager, da 
der sikkert uberettiget henslaar øl-
træer mange Steder. 

Allinge Bryggeri. 
(i. Sal itunt. 

kojbjer0000rd lokalloreoiou 
i Dansk Andels Gødningsforretning 
af 1916 beder sine Medlemmer op-
give ved første Mejeriudbetaling, 
hvor meget Chilisilpeter de har 
modtaget I Foraaret og til hvilken 
Pris til 	 Bestyrelsen. 

Fineste Sagomel, 
Fineste Kartoffelmel, 

Grove Hvedegryn, 
Bedste Rismel, 

Maismel 
Japah-Ris, 

Byggryn, 
Store Sago 

sælges til laveste Dagspris 

Nordlandets Handeistens. 
RØ. - 

Sukker- og Brødkort 
udleveres Lørdag den 30. ds., Eftm. 
Kl. 5 paa Rø Afholdshotel. 

Sogneraadet 

Strobin. 
Bedste Rensningsmiddel til Slraa-

hatte. Faas i Pakker a 25 Øre m. 
Brugsanvisning. 	• 

ej3. Larsen. 
By- og Fierredsflildmægtig 

Johannes Kofod, Hasler 
træffes paa Ra ad huset i Allinge 
hver Mandag efter KI.10 Form. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Ægpc Sybilles Eloksir 
China Livs Elekeir 

fans hos 

Ingen St. c flans 
—o- 

Hr. Sommer skr. i .Dg. Nyh.": 
For første Gang i umindelige Ti-

der skal altsaa Midsonimerattenen 
være uden Baal for første Gang 
skal Sankt-Hans-Ildens skønne, gule 
Rose ikke flamme op mod den lyse 
Sommernat og bringe Solen vor 
Tak for den nanderige Varme, den 
netop i Aar har bragt os. 

.1 Henhold 111 § I i midlertidig 
Lov af 7. August 1914, jævnfør Lov 
al 16. November 1914 — —" osv. 

denne Kancellistils golde Prosa 
drukner Indenrigsministeriet Som-
mernattens Poesi. I Sandhed en 
mærkelig Tidsarder, vi lever i! Deri 
hør snart have delle Molto over 
sig : ,Hvad lader vi vore Efterkom-
mere tilbage at forbyde?" 

Sankt-Hans-Baalet er saa gammelt 
som Danmark selv. De første Flam-
mer blev tændt den første Sommer, 
da Skoven havde holdt sit Indtog 
paa de Ilede Grunde, Ismasserne 
havde forladt. Bag vore Urfædres 
lidt snevre Hjerneslcaller var der 
Plads nok til et Jubel-Offer over, 
at Bræen nu var veget mod Nord, 
og til et Skræminebaal, der skulde 
forhindre den i nogen Sinde at vende 
tilbage. 

Mon det høje Ministerium har 
været klar paa, hvilken Traditioner-

' nes Tradition del her har standset ? 
Og har det virkelig været nødven-
digt for de Par ((visles og gamle 
Tjæretønders Skyld al forbyde den 
skønne, muntre gamle Skik ? 

Forlrengst tæmmet og dresseret 
i Neutrainareites Manege maa vi 
naturligvis svare herpaa ined et Ja! 
Vi man spare paa liver Draabe Pe-
troleum, hvert gyldent Sædekorn. 
hvert diamandlsort Kniklump og 
liver Fiber brændbart Ved. Vi maa 
ofre -Midsommerens Beat ined Tan-
kers hen mod Midvinterens Kulde. 

Hvor trist for de unge! Del kan 
endda grin ined os ældre, der bare 
mister el smukt Skue. Men Sankt-
Hansbaalet er ligesom noget af Ung-
dommen selv, er et Symbol paa 
Livets evige Blusser' og Flammen; 
og den kommende Sankt-Hans. vil. 
de unge Par, der stirrer tid over 
Landets eller Sluttidens Høje, føle 
det som noget bittert og vemodigt, 
at de onde Dage nu entlogsaa har 
laget Glædesbaalet fra dem. 

Ja, hvordan skal det gaa med 
alle de Hekse i By og' Trolde i 
Sogn, som alerte Blusset efter Dig-
terens Ord kan holde borte fra os? 
Og hvad bliver det til nued den 
Fred lier til Lands, som vi alle 
vil, nuar vort Haats og sikre Forvis-
ning ikke tør flannne op mod den 
lyse, dejlige Hi111111e1 I 

12rrodsro[119i og bobler! 
haves pari Lager .  

i I Zinkhvidt og andre Farver C. Larsens  holojsrorroloiq anbefales fra 

Allinge. 	Allinge Kolonial- og Produktforretning 



Altid 

Prima iriolouialvror 
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 Isenkramlager hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Badeartikler. 
Dragter, Hætter, Haandklæder, Lagener 

m. m. sælges billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Del er saa mmr1(eligt 
i denne Tid, 

for nogle Folk synes el, andre no-
get andet ; men jeg synes, De skal 
tage det med Ro og saa købe Dem 
et Par af mine billige og gode 

Viking Klædesko! 
For det er nu alligevel baade vist 

og sandt. 
Alt betales helst kontant i 

M. Lunds Træskoforretning, 
Lindeplads, Allinge. 

-Nyrøget Sild 
haves som Regel hver Dag hos 

Nye delikate Rollmops og 
Kryddersild. 

P. C. Holm. 

Cement Fals-Tagsten 
store, firkantede, vellagrede 

sælges til gammel Pris. 

Johan C. Xoefoeb, 
Allinge 

Sild. 
— Bestiflinger paa fersk Sild til 

Saltning og saltet Sild i Tønder, 
Fjerdinger og Ottinger modtages 
og ekspederes i den Rækkefølge, 
som Bestillingerne indgaar. 

5/4, 5/8  og c/16  nysaltet Sild er 
paa Lager og sælges til en rimelig 
Pris pr. Kontant. 

I. B. Larsen 
Allinge Telefon 12. 

Stort og flot Mønsterudvalg 
af hvide og ecru Gardinløjer 

Nordlandets 
Wg§ 

Roehakker 
anbefales b a 

Allinge Kolonial-
og Produktforretnitig. 

•-__._..s._.  sandvig  
----.-- 	 . 

min Filial i Sandvig hos Købmand Esber Hansen er for-
synet med mine kendte gode Kvaliteter i Manufaktur 
og Trikotage samt Badeartikler i stort Udvalg, 

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

Kjoler og Bluseliv 
i Moll og Moire. 

Udsalg, Allinge. 

Nederdele i Front: og Vadmel. 
Damelingeri i stort Udvalg. 

Magasin du Nordgi 
 

Skal der plantes om i Roemarkerne? 
da anbefaler vi først og fremmest Sommerroen 

Øster Sundom". rr 

Denne Sort vokser hurtig stor, er fast og holdbar til 
langt hen paa Vinteren. iøvrigt har vi Frø af „Grey-Stone", 
„Fynsk Bortfelder", „Yellow-Tankard" og Bangholm Kaalrabi. 

Nordlandets Handelshus. 

Superfosfat og Kaligødning! 
Vi beder om Bestillinger til Efteraarsforbrug, idet vi 

ikke tager mere hjem, end som der bliver bestilt. Prisen bli-
ver omtrent som i Foraaret og lavest i 

Nordlandets Handelshus. 

   

 

J3adedrajter 
J3adebind 

oUadekaaber 
cnadelq_gener 

cBadehmtter 
Badesko 

(Badehaan d k la,der 
Strandkyser 

 

    

    

Magasin du Nords Udsalg, Allinge. 

SlifileSidt-illIdeff, Leil9olllle, Holorke, Haamiriver, 
Vi har udmærket gode Redskaber og sælger særdeles 

billigt, saa længe det gamle Lager rækker til. 

Nordlandets Handelshus. 

De bedste, fikseste og prisbilligste Varer 
køber De i Magasin du Nords Udsalg, Allinge 

Stor Skolojsiluldioll 
paa Klemens Kro 

Tirsdag den 26. ds., Efterm. KI, I 
lader Skomager Munch, Klemens 
ved offentlig Auktion paa Klemens 
Kro bortsælge : 

350 Par forskellige Sko og Støv-
ler. Et Parti Klædninger, En Del 

Tæpper og Hestedækken, 3 Syma-
skiner, 1 Spisebord, 1 Skrivebord, 
1 Boufet, 1 Kobberkedel, 2 antikke 

bornholmske Stueure med Metal-
skive, 3 fire Mdr.s Grise, et ungt 

Faer ni. in. 

By- og Herredsfogedkontoret i Hasle, 
den 11. JIM] 1917. 

Borgen. 

Olsker. 
Statsskatten 

for 2det Halvaar 1916 Irma være be-
talt inden Juni Maaneds Udgang, 
hvorefter Udpantning vil blive fore-
taget. 

Kommuneskatten 
for I. Halvaar 1917-18 modtages 
ved Mejeriernes Udbetaling i denne 
Maaned. 

Sogneraadet. 

Sild. 
Ærede Forbrugere af fersk og 

saltet Sild bedes indgive Deres Be-
stillinger Id 

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

Nysallel bornholmsk Spegesild 
Stykkevis og Fjerdinger fans hos 

P. C. Holm. 

Olsker. 
Sukker- og Brødkort 

udleveres i Olsker Forsamlingshus 

Onsdag den 27. Junl Kl. 5-8 og 
i tein Skole Lørdag den 30. Juni, 

Eftm. Kl. 4-7 til Tein Beboere og 

alle deur, der bor øst for Gaardene. 

Tailorierne for Sukkerkortene man 
afleveres. 

SI. Ols Sogneraad den 5°'8  1917. 

K. A. Mogensen 

Nyrøget Sild 
fra eget Røgeri haves i Reglen 

hver Dag. 

Nylagt Spegesild 
fra eget Salteri haves I 1 /.,, 1 	1 /1 ,, 
Tander og Stykkevis til billigste Pris. 

Bestillinger paa Læegesild mod-
tages gerne. Saltning besørges. 

I. J3. Larsen 
Telefon Allinge 12. 

En flink og proper Pige 
vant til almindelig Husgerning, kan 

til Isle Juli faa en god Plads hos 

Jernstøber Schjerring i Nexe 

Humledal 
Lokal-Boilninglorening, 

De Medlemmer, der i Foraaret 
1917 bar købt Chili -Salpeter 
udenom Foreningen, kan muligvis 
faa Godtgørelse ved at opgive Par-
tiets Størrelse og Pris inden 25de 
Juni til 

G H Kjøller, 
Sødeskov, Olsker .pr. Tein. 

Tein og Omegns 
• 

Brugsforening. 
Udsalget er lukket paa Grund af 

Opvejning M an dag den 2den og 
Tirsdag den 3. Juli. 

Bestyrelsen. 
111111■111■11101 

I Inderlig Tak til alle Dem, 
som hjalp os med nt lede ef-
ter lille Robert. Særlig takkes 
Formand Berg og Urmager 
L i n cl be r g og lille Willy. 

Edith og August Svendsen. 

Pita 

Mac bruds HosImaskiner, 
Smøreolier etc modtages 
Bestillinger.  

2 brugte Slaamaskiner, 
1 - Mejemaskine 
1 - Selvbinder 

sælges billigt. 

Johan C. lioefoed, 
Allinge .  

Tombola. 
Søndag den 24. ds. Kl. 4 Elin]. 

Amider „Olsker Afholdsforening" 
Tombola i den fhv. Præslegnards-
have, evenf. i Forsanilingsliuset 

Tilfælde af ugunstigt Vejr. 
Foredrag af Murene. Søren Jen-

sen, Sandvig. Koncert. 
Afholdsbeværtning forefindes. 

Vi har endnu rigeligt til Eftersaaning: 

Vikker, Solvboghvede, gul Sennop, 
ligesom vi har' nogle faa Sække Chili-Salpeter,  som sæl-

ges til første kontante Køber. 

Nordlandets Handelshus. 

Allinge Bogtrykkeri 
anbefales.  

Tryksager for Foreninger og Mejerier. 

Vi har rigeligt af Maizena-Mel 
i Pakker, i/2 og I Pd, engelsk Vægt. 

Dette er Mel formelet af den allerfineste amerikanske Majs, hvori 
der kan laves fortrinlig Grad og Budding. Pris 40 og 75 øre Pakken. 

Nordlandets Handelshus. 

Af de gode tyske Smedekul 
venter vl_endini et lille Parti i næste Maaned. Vær saa god at sende 
Beslilling til 	

Norillandels Nalldelsirn 

Drengedragter 
i hvid Satin, gul Satin, cadttstribet Satin 

er hjemkommet i fikse Fasoner. 

Magasin du Nords Udsalg, Allinge. 



Ikke holdbar 
ægep 	lian giver v n L!ivls, av 

Kone en Rucepii- Se. her har De 
et Middel. Gnid D,111 med det tre 
Gange om Dagen tre Dage i Træk. 

Næste Dag kalmus'- Kranen igen 
og forlanger en rav Recept. 

Lægen : Men del. De hk i Gaar, 
skulde jei vare i Le Dai.te! 

Kimen (viser den formene Reccp1 
frem): .1a„ men del var !saa hørlit t 
Papir, al det kun holdt til et Par 
Gnidninger ! 

Ingen Ligklæder til de døde. 
Til Reklædning al Lig man der 

Tyskland ikke længer gives Knrt 

til ny Klæder, linned og Skriloj. I 

en officiel Meddelelse skrives i denne 

Anledning: ,Del er en gammel Over• 

levering, der kan føres lilhage til 

Menneskehedens tidligste Tid, at 

der ved Begravelsen snot den sidste 

Ære medgives de døde deres bed-

ste Klæder I Graven. Ved denne 

ogsaa hos os sædvanlige Skik at 

begrave de døde I deres bedste 

Klæder, bliver en stor Del godt 

Materiale af Stoffer, der netop tnt 

under Krigen er nerstallelige, und-

draget Almenhedens Brug. Navnlig 

er delle Tilfældet med Herrestoffer. 

Ved den tvingende Nødvendighed 

et trække alle vore Forrand af væ-

vede og strikkede Varer synes del 

trundga artig( i Folkealmenhedens  

Interesse, over for hvilken den enkel-

les Inter sner maa træde tilbage, 

ngsaa al bryde med denne gamle 

Skik. Del hør lages under Overvej-
else at klæde  !hm I en Ligskjorte 

af Papirstol og dække det med el 

Tæppe al samme Stof. ligeledes 

Iran Plidebetrrekkel beslan af Papir-

stof. Al give l.lgel Strømper og 

Sko paa er i Befragtning al Forhol-

dene overhovedet ikke tilladt". 

Erindringsliste. 
—o— 

Toldkamret 8-12' Form , 2 -7 Efterm. 
Kæmneskontoret 10-11 og 2-4 
Lanne- (1'.4 Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 
Dampskibsexpeditionen, aaben ved-Ski- 

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
Og Fredag Efterm , Mandag og 
Torsdag Form. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Postkontoret: Sognedage 9-12 og 2-6. 

Søndag 12-2. 
Telegrafsiaiionen 8 Morgen til 7 Aften. 

Søndag 12-2. 
11.orgniesteren Iræffes paa Kremnerkont 
Branddirektøren Mandag og Fredag 

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

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

Tirsdag 1(1. 3, Fredag 7-8, 
Jernhanest. er  :leben for (lods 8-12. 2-7 
fljarlpekassen: Forind, &genis P.1-Inlin, 

Kasserer 11. f'. Knfoed. Kontortid livet 
Fredag Ira 5- 7. 

øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller inang-

i.—J ler De en Svend eller Lær-
ling en Fodermester eller an-

den Medhjælp, bør De snarest aver-

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

i 1700 Hjem og læses af saa god( 

som hvert eneste Tyende. En An-

nonce her i Bladet vil derfor saa 

godt som allid bringe el tilfreds. 

stillende Resultat. 

Mere%/1.1~~yrieaøø~ 

Ordet er frit ! 
Vi gør vore mange Læsere i By og 

paa Land opmærksom pas, at enhver kan 
fag optaget Artikler og Indlaig om Emner 
at almen Interesse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad". 

Betingelsen er kun, ar del skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt at Indsendere- til 
Underretning for Redaktionen - opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser oniNaa. 
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Delte vakler baade Byen og Lande 
og det er en Selvfølge. at Redaktion, 
altid vil iagttage den strrangeste Diskre 
tios med Hensyn til sine Kilder. 

0refille-1(111Piligent 
Blaa & kulørte Matrosdragter 
Vaskebluser og Benklæder 

Drengestortrøjer 
Matros- og Sportshuer 

Altid de billigste Priser i 

Nordlandets Handelshas 

Telefon 93. 	
A. M. Lindberg. Gravering gratis. 

Damef rakker. 
Et Parti moderne Frakker i Alpacca og Klæde 

sælges 	i 

Nordlandets Handelshus. 

horlr i Nonilionlio11118 Ugeblad! 
Billigste Annoncepris. — Største Udbredelse paa Nordlandet. 

livem lur Aliveudelse for 
Ui har et Parti Pigge-Hegntraad og galv. Jerntraad, 

af passende Numre, som sælges forholdsvis billigt inden 25, Maj 
til Runder herhjemme. Galu, Honsetraadsfietning og Kram-
per hertil sælges foreløbig efter Prislisten 1916. 

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- & Produldforretniiw. 

Uldne strikkede Klude 
betales med 1,50 pr. kg, naar Varer tages i Bytte. 

Nordlandets Handelsbus. 

Straahatte. 
Stive og bløde Filthatte. 

Huer og Kasketter: 
Nordlandets 

Neølky" 	 rele~~11~1~~111~~~ 

S'artoffetutet, 
*31mgrIpt, 5:)fthregmi, Z-agogrmi, 

1.1ebiter og 
'1flt i prima 'lualitet anbefale 	fra 

Slotultiat gag 43roDuftforvetnilig. 
i~momelemearee~ell 

Smeltene Ankerr Jernstøberi & Maskinfabrik 
Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljepumper ni. ni. 

Murerværktøj og Kalkkoste 
anbefales fra 

Allinge Kr,Ionial- og Produktforretning. 

C. lusn's Skokijslorrelllq, Al liger 
Største Udvalg af solidt og moderne Fodtøj 

til de mest mulig billige Priser. 

Telefon 104. 

Teefegrimer, 03rimeirafter, Sl'obiffl>":41er, 
Zoirepitle, &fer og Cer, '.jebertmger 

f altli :;)aiiip, 9.1/alting og M'ofilMoo 
aithefgle fra 

,Skoføttiof- 	Z.)robtifilrorrefiiiii(3.  

CalCILIMStjære og Tjærekoste 
anbefales fra 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Bornholms Spare- & lullekuses 
Afdeling i Allinge 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
modtager Indskud paa ahu. Sparekassevilkaar 111 en Rente 

af 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p a. 

Gødningskalk, GedniQgssalt, 
Superfosfat og Kaligødnincs. 

Nordlandets Handelshus. 

              

 

Nu er det Tiden 

 

              

     

al købe 

      

              

 

Haveredskaber. 

              

              

              

              

              

       

flh 

     

              

  

Vi har stort Lager 
og sælger til rimelige Priser. 

              

Allinge Kolonial- 
og  

Aalborg Portland Cement 
i Sække sælges 

Nordlandets Handelshus. 

Vort 14eli er mobil lorspel med 
51 pCt. Texas llomuldsfrokager 

43 pCt. New-Orlean Bomuldsfrokager 
Kokoskager. 

Gildings kontrollerede Foderblandinger 
Langelands Kontrolfoder 

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

Allinge Kolonial- & Produktforretningi  

13"--ti.c.€5 .avør  
køber De bedst og billigst i 

Allinge Ur- og Guldsmedeforrretning. 
Skeer og Galler i Sølv og Sølvplet er aner paa Læger. 

Lommeure til billige Priser i ekstragode Kvaliteter med skrift!. Garanti. 
Brugte Ure tages i Bylte. 

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

Allinge Kolonial- & Produktforretning 


