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Aleril•gement•pri•en er pr. retIllied•
for lie•ernter pnn Forqlden 11!: Ore.
Almindelige Annoncer I. tQnnig 10 Ore
efterfølgende 1.:moge 5 Ure.

entokah.
or et Inle
AuovormlInvende: Otto Gornilzko,
Forretning,forer Spnreknonell. Ridder
Trykt 'Allinge Itngtrykkeri.
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Nord-Bornholms Ugeblad"
/rykkes l et Ada! af mindst 1600 Exempl.
az forsendes gennem Postvæsenet l Allinge.
Sandvig, Olsker, Rutsker, Ro ag Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den slarsie Udbredelse I Mardi-, firv, ed
bliver last t ethvert Hfeen og rener sig der
far bedst til A verfenøg.

— Desuden anvendes den ved
1.ikørfabrikationen og som Krydderi.
Stephan Nyeland anbefaler at saa
den i Riller pas tværs nf el 4' bredt
Bed med 6- mellem Rillerne og sne
udtynde Planter til 4". Frøet bevarer
sin Spireevne i 4 Aar.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art
saasom Kok, Salg, Foreningsmeddelelser,
F:Pr- eller Aflysninger, Auktioner rk.

„Nord-Bornholms Ugeblad"

Vore Fædres Grave.
—0—

Det. er en gængs Skik i delle
Land. at najes sned to Ord, nuar
man til give et Menneske et rigtig godt Skudsmaal. Spørger jeg:
Hvad er del for en Mand? og
Spørgeren skanner, at det Pr Ved ,
Indsamling og
Tromnsendes Værd, jeg vil vide
Dyrkning af Lægeplanter noget om. saa faar jeg i mangfoldige Tilfælde det Svar • Tran
ved.cand. pharm. H. Pyndt".—
er en dygtig Mand, nq han er
—o—
ogsaa en god Mand.
IX.
Lad os spørge sned Tanken
Korbendikl, Cnicus benediclus,
lader sig let dyrke i Haverne over vendt mod Danmarks 011ideearave,
det Meste af Europa, men er oprinde- bande ,dem fra Stenalderen og
lig hjemmehørende i Persien og dem fra Broncealderen: Hvad
t for Mennesker, som blev
Syrien samt Grækenland. Den fik nar de
en stor Ubredelse i Munketiden, vel stedte til Hvile der?
Vi kan saa først svare: Der
netop fordi det var saa let at dyrke
den i Klosterhaverne. Det er en var mange dygtige Folk iblandt
enaarig Urt, som saris i April eller dem.
Gaa isvi paa Nationalmuseet
i Begyndelsen af Maj og høstes
allerede i Juli—August, naar de i Kohenhasm og se, hvad Stenalgulblomstrede Kurve er ved at aabne derens Mennesker drev det til i
sig. De enkelte Planter skal have smukt og mangfoldig Udformning
en indbyrdes Afstand a! 40 rm. af del RaasInf, særlig Flinten,
Udbyttet pr. Td. Land kan blive som de d'itnnede deres Vanben,
Redskaber og Smykker af! Og
Ira 300 111 350 Kgr. 5 Dele friske
Urter svinder ind til 1 Del tørre. se, hvilke herlige Ting man ,formanede al dams'? i Broneealderen.
Vil man selv avle Frø, Irma man
Ingen kan vel se Nordens storsir.
saa saa tidligt som muligt, og Frøene
ere de modne i September; Hovederne ,Metalsager fra denne Tid, de
skæres af, naar Stængelen begynder saalealdte Lurer, uden at gribes
at blive tør, og de lægges derpaa af Undren. De er skønne for
øjet, og .en meget musikkyndig
til Tørring paa et Loft, og naar de
Mand, A ug ul H a sn nt er i ah,
ere 'gennenitørre, tærskes de, og
Frøerne renses fra gennem el Sold; siger, at disse Instrumenter vidner
De bevarer Spireevnen i 10 Aar. om en mærkelig Udvikling, idet
Ønsker man al skaffe sig Frø de besidder alt, hvad selv vor
for al dyrke den, kan de fæas hos Tid fordrer af Renhed og Vellyd,
Klarhed og Bøjelighed, samtidig
Fru Hans Knuelsen,. Sandsgrav pr
med Styrke og Blødhed, 1894
Slagelse.
Korbeedikt er et bittert:Middel, det fandt Skolelærer Frode Christenanvendes mod Mavesygdomme og sen i Tørring ved Horsens el
undertiden mod Forkølelse; desuden forkullet Hvede/torn i el Lerkar
fra Broncealderen. Dette Fund
i. Dyrlægepraksis. Største Delen af
forte fil, al G, Sarauw, AssiForbruget kommer fra Thtiringen og
stent ved Natinlalmuseet, kom ind
Ungarn.
Koriander, Cariandrum sativum, paa en omfattende Undersøgelse
er en enaarig Urt, soni let lader sig 4/ Lerkarrene fra .Oldtiden. , Og
dyrke paa al Slags Jord. deri ynder han fandt da, at allerede i Stendog især kalkholdig og solrig Jord. alderen blev Hveden dirket her i
Vort Forbrug af Koriander tilføres
Landet. El nyt Vidnesbyrd om
især fra Tyskland og Italien. Den
Fædrenes Dygtighed..
er vildtvoksende i det tempererede
]4en Gravene kan ogsaa farAsier] og i Middelhavslandene, luen tælle ns, at mange af de gamle,
har længe næret dyrket her. Den som levede i Danmark ,for flere
saas tidlig om Foraarel i April og Tosynd Aar tilbage, havde. Syn
høstes, naar man kan skønne, at
for del, »som ædle kabler Livets
Frøene ere modne, Den friske Frugt
Lyst".
er ildelugtende øg kan i Følge
Del er allerede nævnt, al de havde
Henrik Surids Ur tegaardsbog ,gøre
Sans for Sfronhed. Men der er
vild og galen."
noget sneget ærilifuldere at sige
Koriander er et behageligt kryd- om det gode hos
r et Alførningsmiddel og anvendes
Allerede i Stenalderen har vore
• sammen med ambe Afføringsmidler,
Fædres Ha været (sendt til et freså al tides i Harn borgl li e, Wiener La zer- deligt Hjenalie. Der fandtes trindt
drik osv.
om i Landet en ayerdyrkende og
udganr hver Fredag, kan heslilles paa alle
Poslkonlorer saml paa Risdyk Kantor og
kaster 1 Kr. halvaarlig.

klyegarlende Befolkning. Den har
haft lagte Reetoder, og Stengrave.
tres Lejring tyder paa samlet Re.
boelge,
Kvinden har eller all at skanne
nydt rier: samme Hæder ved sin
Dod som den, der blev rist Manden, Men dette vilde selvfølgelig
ikke have været Tilfældet, hvis
hun i levende Lire havde været
ringeragtet og set ned paa son
Mandens Slavinde,
Synet pars Kvinden er. sem vi
ned, alearelyle. for Familieliret.
Rm dette Syn er, vil Hjemmet
Almindelighed Nive. Stenalderfel.
kel har riet nal, gennemganewle
leret el Familieliv under Rnaillene
Ordning. Et Par Eksempler blandt
de mange:
I en .Tættestue fandtes Skekelterne
af en omtrent 30.aariq Mand,
en jævnaldrende Ruindo. et Barn
paa 6-7 Aar og et paa 7— 8
Aar.
1 en anden Jættestue Lena der
rar gasal paa 40-50 Aar, en
Kvinde Daa «sved 40 og et 3aariat Barn,
I en Langdysse: En 7dand
paa 40-50 Aar, en Kvinde
ved de 30 og et Barn paa 4-6
Aar.
Man aner .gennem gendanne
OplysningerÆrbodighed for Hjemmels Ære og dermed for Slægtens
Fremtid.
Og endelig vidner den Omhu,
hr5rtried man bande i Stenalderen
og Broncealderen stedte de aldede
til Jorde, at vore ældste Forfædre
ikke har været helt ukendte med
de dybe Længsler, der kun kan
blive „f yldestgjerte af Glans .fra
Evigheden", Med Betle er der
sagt, al de sned stor Umage og
megen Omtanke opforce Jættestuer
og Gravhøje taler mit Tro paa,
at Menneskelivet ikke er bestemt
til al ende netir( noden.
For orer 1800 Aar siden sammenlignede en romersk Digler sit
eget Folks og' Nordboernes Livssyn i disse Linier :
„— hvor vi kun blege Skygger
skimter gennem Taaneeky,
derfor eders øjne bygger
Aanden sig en Hal paa ny!
Kan jer Sang man regne eller,
Dod kun deler Livets Flod,
som sig hist sned friske Kræfter
rører i hvert Ledemod!
Held de Folk, som bor i Norden!
Fares- de end vild deri,
for den værste Frygt paa Jorden
Dørlers Frygt, er de dog fri!
De har Kæmpemod i Bringe,
de er Dødens Overmænd,
finder lumpent det at tinge
om et Lir, man ,faar igen!"

J P Kristensen-Randers.

Solens vidunderlige
Helbredelseskraft.
Utallige er de Beretninger, som
fremkommer om den vidunderlige

Helbredelseskraft, der lindes i Solens varme, klare Straaler, skriVer
.SunclhedshIndeb",
Solens Lys er den naturligste og
hurtigste Helbreder. Man lader de
snuede Steder uden Bandage daglig
i nogen Tid udsættes for Solens
Straaler. I Mellemtiden mellem disse
Solbade lægges der en lel tør Bandage over Søarene, I Begyndelsen
er det nødvendigt nt lade Samene
beskinne ofte og ikke i frir kort
Tid af Solens Straaler senere, netir
der begynder at vise sig riv Væv
eller en Skorpe, kan del ske !Mudre
hyppigt og ikke sen længe ad Gangen, Ved saalerles al henylle klare
Solskinsdage, sen ofte Lejligheden
dertil bydes, vil man erfare, al Solens Straaler læger Sner pen langt
kortere Tid, end der ellers vil være
nødvendig, hvis man benytter Salver og Bandager, Det er en ideel
og antiseplisk Saarbelmndling, hvorunder de øvrige, naturlige Helbrelnesevner, som Legemet besidder, bedre
kommer til deres Ret.
Selv stærkt materieflydende Saar
helbredes pari en vidunderlig god
og hurtig Maade ved denne Behandling, Man skal under Krigen
have gjort højst intresante Erfaringer,
hvad angaar Helbredelse af Skru-Isen'', der blev behandlet med Solens Straaler, og som hurtigere og
sikrere helbredes end med andre
Behandlingsmander. Man har kunnet
følge Helbredelsen og se den skride
frem fra Dag til Dag, og har der
været en Dag, Solen ikke har skinnel, har man kunnet se det paa
Saaret, idet der ligefrem har kunnet vise sig en Stilstand i Helbredelsen pant en saadan sølles Dag.
1 et Børnesanatorium, hvor man
behandlede tuberkuløse Børn med
Solbade, opstod der en Skaalkoppeepidemi, og nu indlraadte det ejendommelige Tilfælde, at de Børn,der
f. Eks. af en eller anden Grund bar
Forbindinger, de fik Skaalkopper paa
de bedækkede Steder, medens de
Steder, der var tibedækkede, og hvor
Huden gennem Uger eller Maaneder
havde været udsat for Solens Straaler, der optraadte Skaalkopperne
ikke, det var ligesom Forbindingen
salte en Grænse, og uden for denne
Grænse kom Sygdommen ikke.
En bekendt Læge, der havde nogle
Patienter med Betændelse og Hævelse i Leddene til Behandling, lod
disse flere Timer daglig og i ugevis
komme under Solens direkte PaavirkIling, og lidt efter lidt forsvandt
Hævelsen og Betændelsen, og Ledene fik den tidligere Bevægelighed
igjen.
El andet interesant Eksempel paa
Solens lægende Kraft er følgende:
En Mand havde Hudkræft paa øret,
og man mente, at en Operation var
nødvendig. Imidlertid vilde Manden
en Tur pas Landet, inden lian underkastede sig Operationen; der ude
færdedes meget i Naturen og I Solskinnet, og da der var ganet nogen
Tid, gjorde han den overraskende
Opdagelse, at hans Hudkræft var

ved At forsvinde ncr endon mere, at
den til Slut helt forsvandt.
Snlhnde har ngaart en ganske udmærket helbredende Virkning pen
forskellige Sines fludiulalet. Er Udslettet vredskende, viser del sig, at
det allerede eller nogle fan Behandlinger hurtigt tørrer ind ng snart læ.
ges helt. Nogen længere Tid synes
nødvendig, forinden de samme Virkmed del tørre (Idninger
slel,men forholdsvis hurtigt begynder
det al skalle af, Hinden bliver glat
og brun. Efter længere Tids RI,
skanning danner der sig fuldstændig
sund Hud.
Snlstranlerne forager i bøj Grad
Stofskiftet og opildner Kræfterne
til' fornyet Virkaninheil. Derfor lader
Sollyset sig med meget end Virkning anvende ved alle Slotskitleaygdomme sno Fedtsyge, Sukkersyge,
Reumatisme, fschias, Gigt, ja man
har F.kserupler paa, al en vattetsnttig Patient. iler daglig flere Timer I
Træk fik Solbad, blev helbredet i ,
Løbet af 14 Dage. Efter Solbade
bliver ogsan ofte Reumatikere i lang
Tid torskaanet for deres pinefulde
Smerter. Andre nevralgiske Smerter
kan ngsaa ofte forbedres paa forbavsende kort Tid. Endelig skal nævnes, at de røde Blodlegemer formerer sig betydeligt i Sollyset, hvad
der jo har den største Betydning
for blodfattige og blegsottige Mennesker.
Derfor lad os alle, sunde og syge,
vandre ud i Sollyset og finde Helbredelse og forøget Sundhed.

Vanding
og Godningsvanding,
—0 —
Af Gartner J. Petersen

Mange vil sikkert finde del meningsløst at ville belære Folk om,
hvorledes man skal vande, og dog
begaas der netop paa dette Omraade
mange Misbegreb, som siden kan
fan de alvorligste Følger. Fejlagtig
Vanding er indirekte Aarsag til mange .1
Sygdomme, for naar en Plante staar
i Stampe, er den hurtig en Bylte 1.

for Uløj og andre Sygdomme, som
kunde have været undganet, mur man
blot havde vandel paa rette Mande. 1
Vandingen maa altid foregaa med, -I
Vand, som har været tappet et Døgn
Tønde eller el Kar; .
og slaaet i
del iskoldeVand er skadelig, navnlig /
etter en venni Dag.
Vandingen maa altid udføres grundigt. Kali man ikke overkomme at
vande hele Haven paa en Gang,
deler man den i 2 å 3 lige store Dele
og vander da hver Del liveranden
eller hver tredie Dag.
Folk er ofte tilbøjelige til at vande
overfladisk. Er Jorden, blot vaad
overipaa, er man tilfreds; slikker
man saa Fingeren i Jorden efter
Vandingen, er den vnad i —ca. 1
enn's Dybde og—tor som Aske nedenunder; derfor; Vand grundigt, mier
der skal vandes, saa Vandet trækker
ned og kommer Raiderne nilgode'

Naar der er vandet grundigt, kan
Planterne godt undvære Vand '2-3
Dage, selv i Saniniericarkeir.
Frugttræer, Roser og andre Buske
- varder mga tmsgst ved at grave en
Rende op oms: rug og give en a to
,•, Saaade Vaail til hver. Vandet paa
den Maade behøves der under ingen
011.sta:udrettede! Vand mere end en
Gang om Ugen. Efter Vandingen
dækkes Randen til igjen.
.. Sammerplanter betaler sig ogsaa al
vande pna samme Maade: rille smag
Render op, vande grundig heri, og
derefter dække til igjen. Arbejdet
med Oprilning og Tildækning opvejes rigelig med al der skal mindre

dig; men jeg. din jordiske Dommer,
maa lølge Loven og straffe (11111 Ulydighed.
Haren vinkede til Mesrur, som
bar DnfiltlICICIIS Sværel. Da Asim
saa det, hviskede kno til Kalden:
— Jeg bærer pas en Hemmelighed;
lad ulig Ina Lov al fortælle den, før
jeg dør.- -For 'to Nætter siden sad
jeg ved Faders Sygeleje. Søvnen
overvældede Mig, og Suleimansden
Kloge viste sig for mig og lærte mig
en Tryllelorniel. Naar den læses over
el Guldstykke, og del derpaa lægges i Jorden, vil der skyde et Guldtræ med gyldne Frugter op; men
til egen Nytte mas man ikke bruge
Trylleformlen.

ti! for at opnaa samme Virkning.
Midt pas Dagen imellem Kl. ll og
— Kom med ned i Haven. Lad
4 bør der ikke vandes, og den bedste os prøve din Troldom. Guldet vil
Tid er om Aftenen.
jeg anvende til Rigets Gavn, sagde
Potteplanter, som, er I Haven om
Kalifen og gik ned fra sin Trone.
Sommeren, bør•være nedgravede i
Da de strid i Haven, fik Ask]] en
Jorden til Potteranden, for at de ikke Guldmmil i Haanden. Han udtalte
skal tørre for hurtig tid. De maa, som Trylleformlen, men rakle derefter
Regel, have Vand hver Dag.
Mønten til Kanten og sagde: Kun
Chrysaniliernum og andre krafligvok- en ren Herind, som aldrig har taget
sende Planter kan det endogsaa blive noget Ira sin Næste, man lægge Monpankrævel at vande to Gange om
tell i Jorden ; kun da kan Trylle.
Dagen: man man prøve sig frem,og formlen virke. Min Haand er ikke
titan mærker snart, hvor meget der ren ; jeg har jo taget et Brød. Læg
skal til.
dit Mønten ned, mægtige Herre
1 Solskin er det gavnligt at dosche
Harm' vendte sig til Slorveziren.
Planterne i Middagsstunden; del hol— Allah er stor, han forbarme
der dem rene paa Bladene og fore- sig over rides Jeg kan ikke lægge
bygger Sygdom.
Mønten ned. Da ruin Broder sad
Af ovenstaaeende fremgaar del, at paa Kalifens Trone, log jeg lidt
man bor foretrække Vanding med af hans Skat. Læg du Mønten, StorVandkande frem for Slangevanding, vezir !
det iskolde Vand er ikke heldigt; dog,
Storvezir log Mønten, men sagde:
det er jo meget lettere og i flere
—Store Herre ! Rigels Indiregler
.... Tilfælde gør del ikke saa meget. grimr mellem mine Hænder, Jeg tror
Græsplæner, Træplantning og Grønt- ikke, afTrylleformlen vil virke under
sager. i del hele laget de mere haardmin Haand , Derpaa rakle han Mønføre Ting, teater Slangevandingen; ten til Stor Imamen . Denne svarede:
dog kan del tilraades at henlægge Forvaltningen al Kirkeskatterne hvidenne til Morgentimerne; Planterne ler paa mig ; jeg tror ikke, al jeg
. er da ikke ophedede som om Afte- har holdt min Haand fri fra fremmed
nen efter en varm Dag.
Ejendom .
1 Regnvejr, naar Jorden er godt
— Og jeg, sagde den næste, udgennemblødt, kan man med stor For- betaler Løn til Armeen og deler
del give Gødningsvand, da næsten Krigshytter : jeg tør heller ikke lægge
alle Planter har godt heraf, haade Mønten ned .
de, der staar i Potte, og de frit udAsim løftede øjnene og saa pas
plantede.
de Troendes Hersker .
Med de frit udplantede gør det, Harrin-al.Hradschid hævede sin Røst
i Modsætning til Potteplanterne, ikke og sagde :
saa nøje med Gødningsvandels
— Asim, jeg takker dig for denne
Styrke. Potteplanterne gødes, uden
Lærdom. Du er nu en fri Mand, og
Hensyn til Regn eller ikke, to Gange .fra i Dag af er du Overherrei Bagdad.
i Ugen. Vandet maa være svagt,
Hønsegradningsvand 'eksempelvis,
kun saa det er grumset; Kogedningsvand, saa det har Kulør som tynd
The. Anvender man Blonistergødting i Pakker, retter man sig efter
—o—
Brugsanvisningen. Før GødningsBetragter man først, i hvor vid Udvandingen maa Potteplanterne altid
være grundig gennenivandecie med strækning Pariserkonventionens Bestemmelser, skønt pro forma anerrent Vand.
Fra Udgangen af August ophører kendt af praktisk talt alle Stater, i
Gødningsvandingen for de Planters Realiteten er bleven anerkendt eller
Vedkommende, som skal overvintres. overholdt, behøver man maaske blot
Det er da mere om at gøre at faa at pege paa den Kendsgerning, at
dem godt modne i Træet, end at de alle har regnet med den Mulighed
vokser frodigt. Den regelmæssige som noget ganske naturligt, at FjenDuschning ophører al samme Grund, den vilde opbringe ens Skibe, uden
den indskrænkes til kun saa meget, Hensyn til, om disse Skibe sejlede
med Kontrabande,' med neutral Ladal Bladene holdes rene.
ning eller lomme. Dette godkendes
ogsaa faktisk af alle, altsaa med andre
Ord. Kravet om, al Opbringelse ikke
maatte finde Sted, hvis enten Skibet
—o—
eller Ladning var neutrale, er aldrig
En ung Mand, som hed Asim, bleven anerkendt. Man opbringer
førtes en Dag for Kanten Harunal ganske rolig alle fjendtlige Skibe,
I Iradschid. Asim havde stjaalet et med andre Ord, Kravet om, at Opitrød. Han bøjede sig far Kalifen og bringelse ikke limene finde Sted,
saa bønfalende op i hans strenge og hvis enten Skibet eller Ladning var
alvorlige Ansigt.
neutrale, er aldrig bleven anerkendt.
—Du har krænket Koranens Bud Man opbringer ganske rolig alle
og forbrudt dig mod ruin Lov, hvor- fjendtlige Skibe, nied andre Ord,
dan har du kunnet gøre det, spurgte man inddrager Privatpersoner og
Kalifen.
Privalejendom i Krigen til Søs, sik—Du Store og Mægtige, Jeg har
kert ud fra den rigtige Betragtning,
ell gammel og syg Fader, som jeg at Skibsfarten, hvor neutral den end
Lims pleje, og af den Grund forsøm- optræder, heade direkte og inddirektg
'Iler jeg mil Arbejde, Sulten tvang forøger et Lands Kampevne. Derimig derfor til at stjæle et Brød.
mod synes man — endnu — at
Kalifen 9/10 strengt paa ]ram.
overholde og respektere Kravet om,
"Analt, som ved, hvad der bor I at'Privatimend ikke maa deltage i
Menneskenes Hjer ler, vil nok tilgive Krigen, idet enhver Form for Kaperi

Er U-baads-Krigen
lovlig?

Den rene Haand,

af Privatpersoner sikkert vil blive
betraisis sant Savbror Tig snalret
som saadant.
Trods den aribeetyse Keratsge,
mug, at der paa det farm] omtalte
Punkt gøres Brud paa deri vedtagne
Overmistgonist, er delte dag saa absolut ens for alle, at det vist betragtes sorn en Selvfølgelighed.
Derinind er der ikke Enighed
om Begrebet Kontrabande. Dette
udvides nemlig eherhaanden i en
sandav Grad. at der ikke blev meget 'flitsae at sejle med. Ogsaa
Iler har de neutrale Stater protesteret mod Opbringelsen af Varer, som
man ikke har villet anerkende som
berettiget at kalde Kontrabande. Om
Protesterne vil Ina nogen praktisk
Betydning, er naturligvis en anden
Sag.
Om Blokade bestemte Pariserkonventionen endelig, at den skulde
være ,effektiv", d. v. s. opretholdes
af en saa stor Styrke af Krigsskibe,
at det ikke lader sig gøre al bryde
Blokaden. Altsaa ikke et blot og
bart Forbud. Ejlieller er del forbudt
al bryde Blokaden, hvis det er muligt. Men paa den anden Side hør
det erindres, at et Skib betragtes
som Blokadehryder, saa snart det
er miklarerel fra en Havn med Last
til en blokeret Havn eller Kyst.
Delle medfører, at det man være
de krigsførende Magter tilladt at
undersøge Skibene endag linet fra
det blokerede Sted (Russerne opbragte saaledes i Krigen ured Japan
Skibe heade i Rødehavet ng ved
Kap Det gode Hash). En Visitalian
betragtes imidlertid — og vel nok
med nogen Grund — som lidet betryggende, hvorfor England straks
ved Krigens Begyndelse indførte
den Skik at bringe Skibene i Havn
for at blive visiterede, samtidig med,
at man erklærede hele Tyskland
for blokeret. Dette Skridt har Tyskland altsaa Till besvaret med nt erklære visse Farvande for Krigszone,
hvor del simpelthen forbødes at
sejle. Skønt delle var noget ganske nyt kunde det rnaaske endda pro
tonna forsvares, saafremt man havde
nøjedes med at anholde og opbringe
Overtræderne. Men man sænkede
dem med Besætning og alt — hvad
man ikke selv havde Brug for. Der
er ved denne tyske Form for Krigsførelse indført' 2 nye Momenter,
som man aldrig hag kendt før: Forbud mod at besejle hele Have og
Sænkning sat i Stedet for Opbringelse med settere Prøvelse af Sagen
for en Friseret.
Bortset fra den Havne og Sorg,
som Sænkningerne medfører, og bortset fra det reelle Tab, som hele Verden lider derved, bliver Spørgsmaalet
altsaa lilsidst : Er hele denne Krigsførelse lovlig ? Kan en Slat af egen
Magtfuldkommenhed udstede et Forbud mod at besejle Havene og myrde
dem, sorn trodser Forbudet ? Kan
en Stat sænke Skibe, krigsførende
og neutrale i Flæng, som besejler
det nabite Hav ? Findes der nogen
SOM helst Hjemmel derfor ? Svaret
maa sikkert blive el absolut Nej !
Og derfor bør der stadig protesteres derimod Derfor bør det hard-tes.
al der efter Krigen Irma blive givet
Erstatning for hvert sænket Skib og
gjort Bod for liver myrdet dansk Sømand
VI er ganske vist en lille Slat,
og vi er neutrale ; men naar der
opirredes overfor os pas den Mande
som Søkrigens sidste Stader har med.:
ført, saa man vi vel havde Lov at
høabe.

Amerikansk Laksos,
—o—

Den virkelig rige Amerikaner,
særlig hvis han er bosat i New-York,
maa have sin Yacht. Medlemmerne
i de 30 Yachthlubber, som findes

i New York City, ejer omkring 28
Tusind Yachier at de mest larskelItge Typer, Ira den enkle Sejlhaad
Id den pragtfulde Lystdamper. I
nihold hertil varierer ogsaa Omkostningerne; der findes Fink, som
bruger deres Hurtigsejlere næsten
Anret rundt og i denne Tid knapt
Inar større Udgifter end 1000 Dol.
tars, medens andre, efter Fartøjets
Størrelse og Besætning, vanskelig
klarer sig med 25.000 Dollars et
Par Sommermaaneder.
Nylig saltes paa Vandet en Dampyacht, som kostede 1 Mill. Dollars,
med en Besætning pas 50 Mand,
hvilke tilsammen havde 10,000 Dut.
lars om Maarreden, naar Yachten
var i Brug.
Del er bekendt, at de rige Amerikanere paa deres Jernhanerejser
ikke gerne sidder i samme Kupe
som andre Dødelige de benytter
særskilte Vogne og otte Ekstratog.
En egen Vogn koster f. Eks. paa
Pennsylvanialinjen 18 Gange Beløbet for en første Klasses Billet for
samme Strækning; for et Ekstratog
svarer Prisen til ca. 200 almindelige
Billetter.
I New-York betales anelig Blomster
tor 3 Mill. Dollars og for Potteplan.
ler 2 Mill. Naar man læser, at der
ved en eller anden Lejlighed har
været anvendt Blomster for 10,000
Dollars, kan man være sikker prt,
at delle nitte er i Overensstemmelse
med Sandheden. Selv ved de mest
elcentriake Middage eller Baller
bruges der sjælden over 1000 Dollars til Blomster.
Om de _lykkelige' Ejere af de
mange Millioner Dollars aflid er
sari lykkelige, er vel uvist. Betegnende er i den Henseende følgende
Ytring, som stammer fra William
1-1 Vanderbill:
— Del er del samme, hvor rigt
et Menneske er, det kan alligevel
kun sove i en Seng ad Gangen,
hære en Dragt ad Gangen og ikke
spise sig niere end mæt.

En

Proleli
om Krigen.
— ()—

Ved Nedrivning af en Mur i Helligaandsklosterel i
i Mecklenburg Fandt man i en Bibel et
Pergament med en Indskrift af profetisk Indhold, som nu genne
Verdenskrigen har faaet særlig Interesse. Pergamentet, som er skrevet
af mr Munk i 1701, ophevages i
Glas og Ramme paa Raadhuset i
Wismar. Indskriften lyder:
Europa skal en Gang, da Pavestolen
staar lom, hjemsøges af en for færdlig
Tugtelse. Syv Riger skal rejse sig
mod en Fugl med et og en Fugl
med to Hoveder. Fuglene skal med
sine Vinger beskytte deres Ret og
forsvare sig med Kløer. En Fyrste
Ira Midten, som bestiger sin Hest
fra den gale Side, omringes af en
Mur af Fjender.
Der skal blive en haard Kamp fra
øst til Vest og mange Mennesker
onikomme,Vogne skal suse hen] uden
Heste, Ilddrager skal flyve gennem
Luften, spy Ild og Svovl og ødelægge
Byer. Magttøse skal Menneskene se
paa alt delte; Folket skal høre Grills
Advarsel, og 'Gud skal vende sit
Ansigt fra dein. Tre Aar og fem
Manneder kommuner Strideg til at vare.
Hungersnød, Sygdomme og Pest skal
dræbe mange Mennesker. Den Tid
skal komme, al der hverken kan købes
eller sælges. Brødet skal optælles og
uddeles. Husene skal farves røde al
Blod. Meneskene skal leve pan Havels Bund og lure paa deres Rov.
Syvstjernens Folk skal gribe ind i
Striden og falde del skæggede Folk
i Ryggen og vende sig fra Midten.
Hele nedre Rhin skal dirre, dog Ikke
dukke under, men hesten Ill Tidens
Ende.

Krigen skal begynde, naar
Aks boler gig, og skat Ira* fkIl
punk t , agar Kuselsartrrerne
tier for tredje Gang. Freden
Fyrsten aet! Ment,

Kunst og Natur.
— Det s ir Malere at delt gamle
Skole, der for en Mennealrealit
siden opdagede Barinrolm
-se e. ltg
deres Naturindtryk ud over Lam
dene. Deres Billeder slog an, vakte,
Publikums Interesse. De vilde ts,
se, om dette brusende Hav, diss
fantastiske Klipper •meti de lys
Birke og det ludende Egekrat stemt
med Virkeligheden.
Turistlivet begyndte.
Malerier over bornholmske I sindska
her blev kopierede og mangfaltli
gjort som Souvenirs paa Platter o
Terracotta, man saa dem allevegn
i Hytte og Borg. — Motiverne Weir
fortærSkede og Kunstnerne sagt
nye ukendte Egne, ave Felter fn
deres Virksomhed — Hederne, Sk
gen etc.
Hvor de danske Malere slap, to
de tyske fat, og en tysk Invasin
blev Følgen. San kom den stn
Krig og gjorde en brat Afshitnin
paa Turiatlivet.
Det er gladeligt at danske Tir
sier trods Krig og bulakrrenkninge
i Dampskibs- og Togforbindelse
holder Forbindelsen vellige ni
vor afsidesliggende ø, og særli
opmuntrer-Ide for os er det, at N
turens Penselsmørere, Malerne,
saa stærkt repræsenterede.
Lad være det er en ny og yn
Generation, de fleste maaske r
ukendte. Nye Ideer, nye Sma
retninger fører de ined sig, og air
føler Kunstens hellige Ild bræs
i sig og venter at i al Fald det næs
Billede skal bringe dem Berømme
sens Laurbær.
Unge lovende danske Kunsture
søger atter Motiver pas bornholms
Klippegrund, fæstner dem pan d
ru Lærred og sender dem over
Kunstudstillingerne, hvor et stor
Publikum daglig vil have dem fo
Øje — og disse Malerier virk
derfor ofte som en langt bedre R
klarne for vor skønne Ø end spalt
lange Artikler — særlig, naar Knas
neren er i Begreb med at --skab
sig et Navn.
En af disse unge Kunstnere, M
gens Ege, har en lille Samlin
Malerier udstillet hos Barber B
Det skæggede Publikum har s
ledes Adgang til at se disse tale
fulde Produkter ; men tøvrig?me
vi, at alle — særlig Bornholmere
burde have Adgang til at se d'Hrr.
Malere efter i Sømmene! Det er
ikke [tiere end ret og billigt, naar
de faar Lov ti at smøre vor bornholmske Natur af paa Lærredet.
Vi henstiller derfor, at d'Ilerrer
Malere i Samling udstiller deres
Billeder offentligt, f. Eks. paa Teknisk Skole, der tidligere er alcilaant
tit - dette Brug. De mange Badegæster kunde tier faa et Førstehaands-Indtryk, og Allinge blive en
Attraktion rigere.

Hvor lieje er liadelgeroe?
—o—
Al maale Havels Bølger 'ned Nøjagtighed, er et meget vanskeligt PR).
Mein. Selv Afstanden fra Bølgekam
til Bølgekam er ikke saa let at bestemme, da jo Maaleobjeldet er i
stadig Bevægelse. Et tysk Tufsskrill
fprireller, al det nu er lykkedes ved
en egen Metode at beregne Bølge- højden nied termit:lig snor Nøjagtighed. Son, Regel er man tilbøjelig
til at overvurdere Bølgernes Højde.
— Fagfolk !nerier, at selv under den
stærkeste Orkan forekommer de! ikke
Bølger, som overstiger 18 Meters
Højde. Da de højeste Bølger ikke
er at finde- i Farvande, hvor Cyklo-

ner eller Taifuner optræde, men paa
sydlige Breddegrader, f. Eks. ved
Kap Horn, fører delte til den Antagelse. at der, hvin- Storme blæser
i længere Tid omtrent fra samme
Kant, der optræder de højeste Bølger. — Eller Forskeren Prof. &bolts
Beregninger er Bølgernes Gennemsnitshøjde under en stiv Brise
b Meter. Nærmere Bestemmelser
stammer fra Forskeren Dr Cornish,
som regner nied en Gennemsnitshøjde af kno 4 1/2 Meter for stiv Brise,
51.'2 Meter ved middel Storm, 6 1/2
Meler ved frisk Storm, 71/2 ved stærk
Storm, 91/ for orkanagtig Storm og
11 1 '., for fuld Orkan. — Manlinger
ved Hjælp af Fotograferinger efter
Stereofotogrammetri-Meloden foretog Gehejmernad Rotloch under en
Forskningsrejse til Chile. Efter disse
Maalinger er Højden paa Bølgerne
endnu adskilligt mindre, idet den
højeste Bølge, han havde malt, kun
var 6 Meler.
••••.
•• ........■•
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Godstjenester og Mader.
Søndag 15. Juli.
St. Ols Kirke Kl. 8
Allinge Kirke KI 95/4. Skrin. Kl. 91/,.
Kl. 4 Eftm. Møde paa Næs ved Allinge, Indremissionær Hans Nielsen, Lenene, taler.
Mandag Aften Kl. 8 Møde for K.
F. U. K.
Tirsdag Affen Kl. 71/2. Møde for K.
F. U. M. paa Meninhedshjernmel.
Torsdag 19. Kl. 2'4. Udsalg i Bethel i Olsker.
Svang. luth. Missionsforening.
Allinge Søneag-- Kl. 31/2. Forsamling
Rutsker —
— 3 0 Jensen.
—
— 3 H Rønne
Rø

Hus til Leje.
Det Arbejdsmand Johannes Olsens
Enke tilhørende Hus pas Nørregade
i Allinge er at faa til Leje ved Henvendelse til Anton Sonne.

Strobin.
Bedste Rensningsmiddel til Straahatte. Faas i Pakker a 25 Øre ni.
Brugsanvisning.

J Id. Larsen.
Olsker.
Regnskabet over Kommunens Indtægter og Udgifter i Regnskabsaarel
fra Iste April 1916 til 31te Marts
1917 vil være fremlagt til almindeligt Eftersyn i Olsker Forsamlingshus i 14 Dage fra 15. Juli d. A.

Sogneraadet.

Sild.
Ærede Forbrugere af fersk og
saltet Sild bedes indgive Deres Bestillinger til

Allinge-Sandvig Salteri,
Telf. 92.

Chr. Jørgensen,

Olsker.
Det bestilte lirende og Torv
kan nu udleveres ved Henvendelse
til Tillidamanden, Gaardejer Janus
H a n se n, Hyldegaard.
Brændselet maa betales før del
udleveres. — Et lille Parti Kvasbrænde er til Raadighed og kan
sælges ogsaa til dem, der ikke har
bestilt.

Sogneraadet.

Tysk frIsNull
anbefales til Saltning at Kløver og
Hø. Prisen er 3 Kr. 50 Øre pr.
50 Kilo.

Nor[blels
Sild.
— Bestillinger pas fersk Sild til
Saltning og saltet Sild i Tønder,
Fjerdinger og Ottinger modtages
og ekspederes i den Rækkefølge,
som Bestillingerne indgaar.
nil 4 /8 og alfa nysaltet Sild er
pari Lager og sælges til en rimelig
Pris pr. Kontant.

I. B. Larsen
Allinge Telefon 12.

Ordet er frit
VI ger vore mange Læsere i By og
paa Land opmærksom pen, at enhver kan
faa optaget Artikler og Indlæg om Emner
af almen Interesse i „Nord-Bornholms
Ugeblad'.
Betingelsen er kun, at det 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 om saadanne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling i Bladets Spalter.
Dette gælder haade Byen og Lande
og det er en Selvfølge, at Redaktione
altid vil iagttage den strængeste Diskre
tion med Hensyn til sine Kilder.

Roehakker
anbefales fra

Allinge Kolonialog Produktforretning.

Allinge.

Slagtekreaturer
er Ill Salg eller Bytte mod Kælvekøer eller Kvier hos Lun d,

Til Nedsalillinl
af Sild, Fisk og Keld maa vi anbefale

Ægte spansk grov Salt
og raffineret Køkkensalt,
son] sælges til laveste Pris.

Northodels
Bornholmsk Spegesild
haves paa Lager og sælges billigt.
Bestillinger pas Læggesild modtages gerne.

Mathias Jacobsen,
Telefon Nr. 25, Allinge.

træffes paa Raadhuset i Allinge
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og
i Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Elbil

Nysalle[lo S peges ild
i Fjerdinger og 1/3 Tønder
sælges pr. Kontant.

Nordlandets llandelsllnsr

og

En ung Kelner

købes

kan faa Plads straks. Henvendelse
paa Manch s Hotel eller Fæstekontoret i Rønne..

Toldkamret 8-12 Form., 2-7 Efterm.
Kæmnerkontoret 10 -11 og 2 — 4.
Laane- & Diskontohanken 2 —4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2-4.
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4,
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Etterm., Mandag og
Torsdag I-orni,
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7,
Distriktslægen 8-9 og 2 -3.
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6.
Søndag 12-2.
Telegrafstationen 8 Morgen til 7 Aften.
Søndag 12-2.
Borgmesteren træffes paa Kientrierkont
Branddirektøren Mandag ag Fredag
Form. 8 til 10.
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em.
Folkebogsamlingen paa Raadhuset:
Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8,
jernbanest. er aben for Gods 8-12, 2 -7
Hjælpekassen: Fornid. Bagerm. P. Holm,
Kasserer II. P. Kofod . Kontortid hver
Fredag fra .5 -7.

• .At

Drengedragter
i

hvid Satin. gul Satin, cadetstrihet Satin
er hjemkommet i fikse Fasoner.

Magasin du Nords Udsalg, Allinge.
r3-) .r2) W

4>

-c-

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

Nordlandets ilandelshus.
Vi har Lager af de gode franske

Rostleer,
Lebomme, Forke, Hostriver
og anbefaler samme til billigste Priser.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

cRadedrajter
cBadebind
criadekaaber
cBadela_gager

(13adeka,t ter
diadesko
Jiadehaandkked©
Strandkyser

Magasin du Nords Udsalg, Alling
Vi 'har endnu rigeligt til Eftersaaning:

-Vikker, Soloboghvede, gul Sennop,
ligesom vi har nogle faa Sække

Jernstøber Schjerring i Nexø

Gammelt jern
Stobegobs

t'

Johannes 11010011,

Nylagt Spegesild

Telefon Allinge 12.

Allin ge kolonial- tv.< Produktforretning.

50 hele, 20 kvart og 25 sjettedels
Tønder

vant til almindelig Husgerning, kan
til !sic Juli Ina en god Plads hos

I. cB. Larsen

fra Jens Villadsens Fabrikker og anbefaler se= til
billigste Dagspris fra

Opsynsboligen i Rutsker Plantage.

fra eget Røgeri haves i Reglen
hver Dag.

fra eget Salteri haves i
1/s, 1/16
Tønder og Stykkevis til billigste Pris.
Bestillinger paa Læggesild modtages gerne. Sallning besørges.

Icopal- og Lædertagpap

Nordlandets

Ell flid og proper Pige

—0—

buil du Norils

sælges til laveste Dagspris i

Nyrøget Sild

Erindringsliste.

og glem ikke, at Nordbornholms største Lager og største
Udvalg af Manufakturvarer
findes i

Fineste Sagomel,
Fineste Kartoffelmel,
Grove Hvedegryn,
Bedste Rismel,
Maismel
Japan-Ris,
Byggryn,
Store Sago

By- og Herredsfuldmaegtig

Allinge Kolonial& 'Produktforretning.

Skriv]
det bag Øret

Udsalg i Olsker!
— Torsdag deri 19. Juli Kl. 2 1 ,
afholdes det aarlige Udsalg for Missionshusets Drift i BETHEL i Olsker. Gaver modtages med Tak.
Sognepræsten taler.

Olsker.
Al Bortkørsel af Sand og Grus
fra Kommunens Forstrand fra Allinge
til Rø Grænse forbydes alle Uvedkommende (dem, der ikke bor i
Olsker). Overtrædelse heraf vil blive
paatnIt.
St. Ols Sognernad den 4/7 1917.
P. S. V.

K. A. Mogensen

Zatifte tiwrfraager
‘1)1.Aftran
9lt) Q3lobuiela,3fefober
tor 9.flcø
zexa€3 otiittiMvorager
oberbtaltbilig
ventes pr. Sejler „Kristian' først i
næste Uge. Vi sælger gerne til 19
Dages Forbrug ad Gangen.

Norfill[lels

Chili-Salpeter, som sæl-

ges til første kontante Køber.

Nordlandets Handelshus.
RØ.
De af Sognets Beboere, sort har
bestilt Brænde hos Kommunens
Brændsels-Tilsynsmand, Gdr. Krøjer
„Kroggaard", kan nu afhente del
bestilte Brænde. — Vedkommende
bedes henvende sig til Krøjer med
Betaling for Brændet, hvorefter de
fair Udleveringsseddel.

Sogneraadet.

Stadig uheldig.
Første Landstryger: Hvorledes er
det med Dit Giftemaal med Alma ?
Anden Landstryger : Aah, vi har
Uheld med os ; hver Gang, jeg slipper ud af „Brummen' ,saa putter de
Alma derind, og naar huri bliver løsladt, saa hugger de mig. Paa den
Maade bliver vi jo ikke gift for det
første.

11~•~•~1~■~. En Forskel.

Nor De eo Livsledsagerske,
skal den gamle Cykle sælges, ønsker De Adgang over deres Ejendom
forbudt, har De fundet et Par Galoscher, skal der være politisk Møde
eller Bal, har De Kreaturer til Salg
eller vil De købe saadanne, har
De fane( nye Varer hjem, paatager
De Dern Reparationer, har De
startet en ny Forretning — hvordan
skal Folk sen faa det at vide, hvis
De ikke averterer i et Blad, som
virkelig læses.

— Giver jeg dig maaske ikke alle
de Penge, Du behøver ?
jo, men
for Brylluppet lovede Du mig alle
de Penge, jeg kunde bruge.

Fra Skolen.
Moderen : Du fik nok Prygl i Gaar
at Eders Lærer. Karl : Ja, men han
er saa svag, det gjorde ikke ondt.
Moderen : Hvorfor skreg Du da ?
Karl :Bare for at glæde- ham og
bevare hans Venskab.

Geografi.

Lærer P. søger al give sin Klasse
en Forestilling om, hvor tæt befol.Nordbornholms Ugeblad•
ket Kina er i Sammenligning med
læses af saa at sige alle i Nordre andre Lande.
— Tænk jer, Drenge, hver Gang
Herred og er derfor et fortrinligt Annoncehlad. Send deres Annoncer vi trækker Aende, dør to Kinesere.
En Stund efter mærker han ed vis
til .Nordboraliolnis Ugeblad".
Uro i Klassen.
Ring op Telefon 74
— Hvad er det, 1 gør ? Svar fra
VI er ved at dræbe KineKlassen :
emeere,~~~4~ sere !

Si8besinis-lystleer, Lehomme, 11811M,
har udmærket gode Redskaber og sælger særdeles

billigt, ,1. 1 lzviie det gamle Lager rækker til.

Nordlandets Handeishus.

og Bluseliv

Kjoler

i Moll og Voile.
Nederdele i Frotte og Vadmel.
Damelingeri i stort Udvalg.

Magasin du Nords Udsalg
Allinge.

Skal

der plantes om i Roemarkerne?

da anbefaler vi først og fremmest Sommerroen

„Øster Snodom".
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.

Moderne Reklame
I et ar de si. rele Varictileatre r,.'
gjorde en Andets Optræden Hoved- r.g
bensmionsnummeret.
Han luftede en Jernplade, paa tørlken
et Automobil med tre Pas›-agerer kører
omkring. slog enhver l'erdensr‘kord
med Løbning og Presning a( V:e4re og
senderbrod vældige Jærvkæder som om
det var Garnender.
Efter det sidste Nummer udbrod der
selvfølgelig et stormende Bifald. og den
unge Athiet maatte Gang eller Gang træde
frem og bukke.
Bifaldet syntes ikke at ville ophøre, og
vor Herkules besluttede da at gave endnu
et Forsøg
En Tjener rakte ham da en lille Pakke.
som han under almindelig Spænding
aahnede.
Han tog en Strømre frem. en sort
Strømpe, som er ganske almindelig.
Athletcn tog under Musikkens Tavshed
Strømpen ved begge Ender og lod, som
om han tænkte paa at rive den midt over.
lian trak og rykkede. hans Muskler
spændtes. Amernet i Ansigtet traadte
frem; han Biorde alt far, al de fingerede
Anstrengelser skulde se tid, som om de
var virkelige.
Men Strømpen forblev hel. Eller flere
forgæves Forsag traadte han med et
Skuldertræk frem til Rampen og erklærede,
nr hans Kræfter ikke lorslog til dette,
thi Firmaet X.'s Strømper var umulige at
rive itu.
Denne Meddelelse blev modtaget med
en skraldende Laller. Uagtet Firmaet
matine betale et anseligt Pengebeløb for
hver Aften. gjorde det deis, takket være
denne Reklame, vældige Forretninger.

Skorpionens Selvmord.
Intet undgnar den tyske Videnskab. I Jena findes en Professor
W. Preyer, sort midt tinder Krigen
En god lille Landejendom i Rø Sogn er billig til Salg. har tifendehragl en videnskabelig
Ejendommen er smukt beliggende lige op ad Sognevej. Areal Aflinirdling om det liajviuligr Sporgc7 Tdr. Land. Gode Bygninger, brandforsikret for 7000 Kr. mani : Regnar Dyrene Selvmord ?
Stor og god Frugthave, --"Ejende nmen eger sig fortrinlig Pro.ressorenerkommen,fil del ResutNærmere Oplysning ved Sparekassekasserer fat, at Selvmord erukendtlinsDyrene,
for en Fisker,
Klin et eneste har ripnimel den Grad
H. Ipsen, Allinge.
af Menneskelighed, at der kan være
Tale om Selvmord, nemlig Skorriinnen. Delle Dyr stikker sig selv nied
sin giftige Brod, hvis det udsættes
for stærkt Sollys. Men dette Selvmord beror kan pas en Vildfarelse.
Skorpionen føler en heftig Smede i
forarbejdet af stærke Stoffer, findes paa Gager i stort Udvalg.
sine lyssky øjne oe tror, at den
angribes ar en Fjende. Den indbilder
sig, at Fjenden rammes ved, at
Priserne ere yderst lave i
den giftige Brod rettes mod det Sted,
hvor det gør ondt Verden er bleven
en opsigtvækkende og betydningsfuld Opdagelse rigere.

Ejendom til Salg.

Arbejdstøj.

Jahher, Eknhla2cler og Ueste,
Blaat Maskintøj i prima Kvalitet.

"Nordlandets Handelshus.

Kongelige Julegaver.

Altid

Prima Kolowlvarer
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

& Produktforretning

Superfosfat og Kaligødning!
Vi beder om Bestillinger til Efteraarsforbrug, idet vi
ikke tager mere hjem, end som der bliver bestilt. Prisen bli, er omtrent som i Foraaret og lavest i

Nordlandets Handelshus.

Tidligere var det Skik og Brug,
at Monarkerne hver Jul sendtehin
anden Julegaver, der ofte var af stor
Værdi.
For nogle Ane siden sendte sanledes Kong Georg af England sin
Fætter, Kejser Wilhelm, et Cigarlitterat at massivt Guid, prydet med
Kejserens initialer i Diamanter. Filterakt havde en Værdi af 4000 Kr.
Meget værdifuld var ngsaa den
Julegave, som Kong-Georg samtidig
sendte den russiske Kejser, der som
bekendt ogsaa er hans kødelige Fætter. Hans Julegave bestod af en Ellenbensstolc med et Haandlag at 21
Karats Guld, Denne Stok havde sin
egen, ganske mærkelige Historie, El
Medlem af det engelske Hof havde
en Dag købt Stokken I en Antikvitetsforretning for Kongens Regning. Settere gjorde man den ganske uventede Opdagelse, al Stokken i sin Tid
havde tilhørt Peter den store. Kong
Georg besluttede da at sende den
til sin russiske Fætter, som naturligvis blev henrykt over nt fan en Gave
af sart stor Affektionsværdi.

.51 Kt. Texas Homuldsfrokager

43 pCt. New-Orlean lbmuldsfrokager
Sukkermelasse.
Coldings kontrollerede Foderblandinger
Langelands Kontrolfoder
i prima kontrollerede Varer og til billigste Dagspris hos

Allinge

& Produktforretning

C,

Larsell's holfijsiorreloiq ølli

-' øger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller 'Hangler De en Svend eller Lierling en Fodermester eller anderi Medhjælp, bør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der liver Fredag bringes direkte ind
i 1700 Hjem og læses af søn godt
som hvert eneste Tyende, En Annonce tier i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe el tilfredsstillende Resultat.

e,

Nye Sendinger

Smedekul og grove Koks
pf prima Kvalitet, sælges billigst fra Lager.

NordIRndets Handeishus.

Oorillielms Spare- & lanekilsr
es
,..----Q
----ms
e Afdeling i Allinge 6 --'
9*---Kontortid : 10-12 og 2-4.

Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkanr al en Rente
af 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p a.

Fist-

Og" iEti-11.1.Cles
køber De bedst og billigs(!i

Allinge Ur- og Guldsmedeforrretning.
Skeer og Gafler i Sølv og Sølvplet er atter paa
Lommeure til billige Priser i ekstragade Kvaliteter med skriftl .
Bi ugle 1.11e lagesi flytte.
Gravering gratis.

A.

Telefon 93:

M. Lindberp'.

adeartikler.
Dragter, Hætter, Haanclklæder, Lagener
m. m. sælges billigst i

Nordlandets Handelshus.
41,„,"~^^~isames","

allue~."~",,...~11•41~

Vi har rigeligt af Maizena=Mei
i Pakker, 1 /2 og 1 Pd. engelsk Vægt.
Dette er Mel formalet af den allerfineste amerikanske Majs, livord
der kan taves fortrinlig Grød og Budding. Pris 40 og 75 øre Pakken.

Nordlandets Windelskus
kniptiff,
.Qcirtoffetmet,
finir»ri, ti5abregnit,
oq
s2((t
Smilitet anbefale,r; fra

Stoloniaf=

8 P.,:)rollfilforteliiiit4i.

a•moommire~aamm atleie~ri«~~met amil~a~e~es~

Straahatte.
- Stive og bløde Filthatte.
Huer og Kasketter:

Nordladgis bil eishus.-

Brødrene Anker
r Jernstøberi
& Maskinfabrik
Telefon 2,

"1/4""'"'""'`""%"~"•~•~•••"%”~"...^..rs......." ~111111~1=~~1•011111
""".

Vor( Lager er rigelig !mispel mod

Lærredsfotitrij og Sandaler

Hasle

Telefon

2. -

Selvvantlingsanlatg, Vand- & Aljepumper nl. 11:•

1[11011111 i Nlid110111i1011118 IWIild!
Billigste Annoncepris

Stersle Udbredelse paa Nordlandet.

