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11.41:::1•et Nif rl InterrIgnrrot.krilt.
A„,,,,,,„1.,,h.vende: Otto Goretilzkn.
Telefon 71,
Trykt 1 Allinge Itualrykkerl.

„Nord-Kornhalms Ugeblad"
trykke i et Antal ar mindst I6011 Exempl,
og forsendes gennem Posireesenet I Allinge.
Sandelg, Olsker, Rntsker, Rø og Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den største Udbredelse I Nordre Herred
bliver lastl ethvert Hjem og egner elg der.
for bedst Ill ,Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager genre Bekendtgørelser al enhver Ad
saasam Kab, Sak, F. -e::':..,,-sareddeleiser,
Efter- eller Aflusninger, A rkliner de.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
ankaar Irrer Fredag, kan huslines part alle
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og
koster I Kr. hatraarlig.

Havearbejderne i hvis!.
Af
Konsulent H. G r a ni, Sorø.
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kold og fugtig, og Planterne derved
let fryser op om Vinteren, er det
raadeligere at prikle dem paa el

eller de plantes i Rækkepar med
skiftevis e0 og 70 cm., hvor ved
der bliver bedre Plads til al færdes.
35-95 cm. mellem Planterne i Rækkerne. Mari passer pas kun at tage
Planter fra de bedste Moderplanter
og fremfor alt ikke sandarme, som
har forkrøblede Blade, do de er
angrebne af de ødelæggende Jordbærinidder.
Tomatplanterne opbindes og Sideskudene afskæres, efterheauden
som de bliver for kraftige; men rm

skrænkes. Visne og syge Blade
fjærnes, og viser der sig Spor af

var uanet ud til Læserne, faldt der
god Regn hist og her, og senere
er der faldet saa stærkt blødende

Sygdom — først i Avgust er gerne
en farlig Tid —, hør de sprøjtes
med Bordeauxvædske.
Peberrod og Selleri „afnakkes
for at maa dem smukkere glatte, ved
at den øverste Jord fjærnes, saa

mende, og al de nu næst trænger

og for heaberrilig kan de sildigt udviklede Grønsager til Vinterbalg

man kan komme til at afpudse de
øverste Rødder. Pas Peberroden
paa de to Tredjedele og paa Selleri Halvdelen, hvorefter Jorden føres
til igen, og der vandes grundigt,
hvis der ikke konturer god Regn

endnu maa a( blive gode, roedeus

hurtig etter. Senere gives Gredniegs•
vand. Meget almindeligt er det og-

mange af de tidlige lit Sommerbrug

saa at fjærne de nederste Blade

har faaet et saadent Knæk, at de
ikke overvinder del, hvorom de
ogsaa de høje Priser vidner tilstrækkeligt. Aldrig før har vist Bybeboerne været saa stærkt interesserede
i Vejrets Virkning i Mark og Have
som i Aar I

Køkkenhaven.
Hvor Jorder' er leret eller tilbøjelig til Skorpedarinelse efter de stærke Byger, mas den nu løsnes, hvis
Planterne ikke helt dækker, og hvor
der bliver Stykker ledige, rufle de
straks tages i Brug igen, r da der
godt kan blive en Afgrøde endnu.
Eller hvis Jorden er uren, bør den
renses ganedigt ved gentagne Gravninger og Hakninger. Foruden de
helt kortvarige Urter som Radiser,
Salat og Karse, kart der endnu plantes ell tidlig Sort Bloinkaal (dansk
eller Enurter), Gieenkaal og Porre,
og der kan sans Majror til Vinterbrug.
Jordbær planles. Jorden dertil
gødes godt 'ned Staldgødning, god
Kompost
p051 eller Fjerkitegørirring, der
eprievares lenst i Blanding ined
Tørvestrøelse.; derefter graves et

paa Selleriplaulenie ; men del er
selvfølgelig teet al berøve dem en
Del af deres' Arbejdsorganer ; kun
hvis de er syge at Rust eller Skimmelsvamp, hør de trækkes af, sari
snart det viser sig.

Frø indsamles, efterhaanden som

Frugthaven.
De tidlige Sorter begynder nu at
modnes; ofte lønner det sig godt
at plukke dem flere Gange ; de elbageblevue udvikler sig da ofte
hurtigt og godt, Al Frugt, der skal
gemmes, mas kun plukkes, naar
den er tør, og det maa ske med
Varsomhed — uden Tryk og Stød.
Heller ikke bør den efrørres, da
man sile let fjærner det flue Vokslag, som omgiver den og som er
del naturlige Værn mod Randsvampe. Stenfrugt-Espene-træer faer deres væsentligste Beskæring, naar
de sidste ler ugler er plukkede; de
laster den da bedre end om Foran.
let. Vinranker og de andre espalierede Planter nuet af og hl studses
og tilbindes. Naar de sidste Hind.
bær er plukkede, skæres de gamle
Skud af snarest muligt og tæt nede
ved Jorden, for at fjærne de Skadeinsekter og Sygdomme, som hjemsøger dem; er der mange ny Skud,
udmyndes disse til 4 6 paa hver
Plante. RigIbærende Frugttræer vandes med Ajle, hvortil helst sættes
2-4 kg. Superfosfat til livet! middelstort Træ, eller nued opløst Fjerkrægødning

Blomsterhaven.
Den starir nu I ser fineste Pragt
med Roser, Stauder, Georginer o.
s. v., og Notesbogen bør bruges
flittigt ved Besøg i Planteskolerne
og hos Bionistervernier, hvis man
lænker paa Nyplantninger.
Har num oplaget Blomsterløgene

Skalotter og andre Løg optages,

efter Afblomstringen, bør de nu af-

naar Toppen er visnet; de soltørres
godt og henlægges paa et tørt og
nogenlunde frostfrit Sted. Krydder-

aller sidst i September eller senere

pudses, tørres godt og lægges saa
paa Friland. Foraarsblomstrende
Løgplanter og de lidligIblonistrende

urter som Timian, Merian, Estragon,
Malurt, Basilikum o, s. v, indsam-

Stauder og ludfatningsplanter kan

les, naar de har begyndt at blottet
sire, bindes i Smaabundter og hæn-

at fan dem rodlEestede inden Vinte-

ges lit Tørring. Tidlig modne Kartofler, hvis Toppe er helt visne,
kan optages og nedkules eller lægges i Kælder. Skal de bruges til
Læggekarloller ad Aare, maa der

nu omplantes, hvis de trænger, for
ren
Galla, fjorgamle Cyclamen, unge
Planter af Primula,- Cinerana osv.
omplantes nu. Stiklinger af Pelargonier til næste Aars Flora sættes ;

passes særligt paa dem, og de bør

ogsaa Stiklinger af Lavrbær, Vibur-

ventelig efterses en eller to Gauge

slum, Myrthe o. lign. sættes bedst

inden Vinteren, ogsaa hvis de ligger t Kule, og navnlig ikke holdes

Itu, i saildblatidet Jord. Tidligtblomstrende Vinter-Asters plantes med

for varmt, merl tørt.
Der vandes med Gedningsvand
overalt til de sildige, graadige Ur-

senere i Stue. Roser kan okkuleres

ler, navnlig Selleri, Porre og Vinterkaal ur:raske ogsaa Tomaterne
trænger, — og de Jordbærplanter,

sendes omhyggeligt. Naar de unge
Prenter paa Moderplairterries Ranker

sort nu er albaerne og som skal
staa ei eller to Aar endnu.
Hvis Syre, engelsk Spinat, Rabarber, Spansk Kørvel, Purløg, Estragod o, a. fleraarige Køkkenurter

er store 'rok, skæres de fra og henpiemes r det tilberedte Jordstykke,
hvis de kan ()lames her, i knuste
I lalvdel af August., Kari dette ikke

har stenet nogle Aar paa samure
Sted, hænger de inaaske til Deling
og Otti platrining. Jorden tilberedes
nied Gødning og dyb Gravning,

nairs, og navnlig hvor Jorden er

og de plantes da sidst i Avgusl

Spadestik dybt og afrives ; navnlig
alle Redder al fleraarigt Ukrudt af-

først i September, sari dekan rodfæstes inden Vinteren.

den det hengemmes — paa et tørt,
ikke for varmt Sled, der er sikkert
for Mimi.

en Afstand af 10 cm. Plantes de
paa Blivestedel, faer de en Afstand
mellem Rækkerne paa 60-70 cm.

A eeeriemereerrreprileree er pr. 7'r tiillnln
fur Innernter pnra For,h1rti YI1 ørn
Iruk1I■ iirrigr .11.1,11'0511, ,r 1. 11:itug 1Y pure
rfirrfolarndr 4;neteri 6 Orø.
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Icce=ccoxxicca
Fredag den 9 August 1918

og hvorfra de saa udplantes til Foranret ; de sættes pas Bedet med

' Efter at sidste Maarredsoversigt
var skrevet, og inden den endnu

til Varme, thi Planterne har faaet
el saa slemt Knug at Tørken, al
de begynder ligesom en hel Nyvækst,

'a

det modnes, og soltørres godt, in-

lager Frugterne i øvrigt den meste
Næring, saa Beskæringer' kan ind-

nu kan sige, af -Siloalrunen er reddet' ogsaa for Havernes Vedkom-
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Bed, hvor de bedre kan dækkes,
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Regn — om end meget forskelligt
— hele Landet over, at man vel

Jaw leilkilin

••

god Klump i Potte og indflyttes
midt i Maaneden.

Overgangen over Floden.
—o —
En tysk Digter, Edv ard St
elge ba ue r, har skrevet en Bog
om Krigen. Deri er blevet forbudt
i Tyskland, men udkommet paa
fransk.
Dens bedste Afsnit handler om
Overgangen over Yser. Det var I
1914, teen Skildringen har i disse

bede Olfensivdege faaet fornyet Interesse, eg vi gengiver den derfor
Oversættelse :
Fremad til Stormangreb,
—
Marsch I
Saadan lyder Kommandernebet
fra hundrede Kaptajner lettes Ysers
Løb.
— Fremad! Marsch 1
Kaptajnens øjne er trandl mut al
deres Huler, Jernkorset skinner nyslaael pas lians brede Bryst. Med
højre Haalid svinger han Sabelen,
i venstre holder han sin Revolver :
— Fremad til Stor roangreb, Marsch!
Overgangen oven Yser skal lenceres endnu en Gang. Seks Regimenter rykket frem til Stormangreb.
Den ene Soldat styrter over deri
anden, snubler og falder,
— Fremad, Marsch I Hurra! Hurral
Musiker] skingrer. Den skal overdøve ScrapneIs og Granater og elurraraabene de frygtelige Dødssktig.
De s k a I, men de k a n ikke. Thi
Flodens anden Bred er fuld af Kanoner og Maskingeværer.
Den ene Løjtnant, Sergent og
Underofficer efter den anden brøler
sig hæs. Kommandoraatiene er stadig de samme
Til Stormangreb, fremad, Marsch
Hundrede ildspyende Jernsvælg
dæmmer op mod de rasende. Tusinder mejes ned — ogsaa Manden
med Jernkorset. Han ligger der allerede, et Nuroer som de andre,
paa en Dynge Lig.
Og en andem brøler, som han
gjorde, før lian faldt:
— Til Stormangreb, fremad,
Marsch !
— Hurra !
— Hurra!
— Gud med os!
— Hurra lur Kejser og Fædreland!
Hurra!
— inid med os ! Gad med Os !
Og fra Bjergene derovre paa den
anderi Side Floden lyder det samme
Ekko :
— Gud med os!
Kanonerne dræber Jublen og de
jublende:
— Gud med os !
Knokkelmanden mejer de fremadstormende ned, mejer og mejer og
gør Kæmpehøst — det ene Tusinde
efter det andet mejes ned, mejes
ned.
Men Gud er med dem.
De franske Kanoner tier et øjeblik. De venter paa det tyske Kommandoraeb:
— Votwerts, Marsch !
Men indtil Masserne løber frem
til Kanalen, Iler de. Der skal spares pas. Ammunitionen.
Fjendens (Franskmændenes) Kanoner steler i Dækning bag Klitterne, og det lille Spejl, (ler bevæger
sig paa Lavettens Ryg, viser enhver
af de raserides Bevægelser.
— Til Stormangreb, fremad,
Marsch !
Der er Mænd med dragne Revolvere bag dem.
Rateratat, rateralat. Kardæsker,
Granater, Scrapnels. Mørserne hinsides Kanalen brøler som vilde Dyr.
— Fremad, Marsch
— Hurra I Hurra!
De vanvittige synger et frygteligt
Dødskor, de fordømtes grufulde
Slutningssang
Die Wacht an] Ritein I Lieb Vaterland, !nags( uting seler!
De stormer Yserkanalen! For sjette Gang gear de Imod en Mur af
Jern -og Hvirvelvind af Bly slem
dem I Møde — til Jorden.
De falder, lemlæstes, falder, overrumples, skriger, og atter Ir iler Ranbet der vil kræve nye One:

f3te Aarg.
— Fremed, Marsch !
Rateraterat, rateraterat.
Fremed mod Broen! Fremad,
Marsch!
Der er virkelig endnu en Bro,
— en Rrn, som Franskmændene
har glemt, (la de flyetede tor de
uovervindelige.
De franske Kanoner tier el øjeblik. Skyttelinien stormer frem som
i Vanvid. Kun af (Tg til et Skud I
Hvad skal (let sige. Her (le derovre
ikke mere Ammunftion ? Er Sejren
vor ?
— Prenter!, Marsch
De senderekuilte Faner vajer i
Vinden.
Dentschlend, Deistchlend (lær
alles, nher elles in iler Well.
Del lyder Ira tusinde Struber:
Det første Kompagni har tinnet
Broen, Nu kommer del næste og_
del næste igen.
— Hurra !
Overgangen over Yser er lykkedes. Den skulde ogsaa have været
koste, hvad det vilde.
gennemført,
Det vrimler paa Broen som I en
Myretue.
— Hurra! Hurra!
Og nye Kompagnier trænger paa.
— Hurra I
Og saa et langtrukkent Renere ...
r at.
Dødelig endeløs Forvirring.
— Ad/ Gult !
Fjenden er altsaa endnu ikke bragt
til Tavshed.
Raterattrat, raterarat, rateratral!
Soldaterne paa Broen mejes ned.
Officerernes prustende Heste snor
sig mellem de forvirrede Soldater,
men Regimentets banner vajer endnu, — skønt søndersknust.
— Fremad ! Fremad
San pludselig ! Hvad var dog det'?"
Styrtede Himlen sammen eller revnede Jorden tre øverat til nederst?
Et Jubelskrig fra tusindvis af
Struber lyder fra den anden Side
Floden.
Listen er lykkedes !
Deri i ugevis underminerede Bro
er sprunget r Luften [ned 1000 fjendtlige Soldater.
En Kæmpesky af giftig Dampog Dynamitrøg ligger over Floden
— og Fjenders styrter frem fra Bagholdet.
Og de andre, son] endnu ikke
ved, hvad der er sker, skubber paa
og skubber de forreste ned i Vandet. Tusinder kæmper allerede dernede med de kolde Bølger, udmattede og halvdøde var de i Forvejen,
men Angsten for del fattige Liv
har gjort dein levende igen.
Og nu igen.
— Renate-rat, rateuateral !
Kanonerne rettes illod dell], der
trænger paa og nedmejer ubønhørligt den ene Kolune efter den anden.
— Vicioire! Vicioire (Sejr) lyder
del ha Tusinder,af franske Struber
derovre.
— Viclnire I
Famlende Arme, blænder, der
griber efter de helseode Bredder,
— Dødssaaredes Siceineu og Skrigen, som nal men her kunde henbe paa Hjælp.
Her, lue I
Bajonetter og Geværkolber i ! Leudenne lure de opfaniliserede. Disere„
der vil myrde tor Murdes Skyet
og ikke længere kan matre anderi'
Tanke end at myrdet Hvorsoulterist
el Hoved dukker frem ved den telsende Bred, bliver denne erreele,
denne frygtelige Tanke Isl blodig
Handling. Kniven i brystet paa Næsien, der svømmende har ireaet
Bredden, Geværkolben i Hovedet .•
pat] den, der løfter sig op af del..
mudrede Vand. Grufuld Kamp ved
Breddeir, men endnu grufuldere

Kamp ude I Vandet, Mand mod
Maud og Bryst mod Bryst.
Med Kolbe og Bajonet!
Knuste Hjerneskaller, splintrede
Skuldre, gennemborede Rygge. og
— — Hjerner paa KulBryster
benre - — — bævende, blødende,
levende Menneskehjerner!
En pu.purfarvet Strøm al Blod,
hele denne Kanal. Og stadig trænger andre paa, Regiment efter Regiment, der skat tiltvinge sig Overgangen over Yser bag del brænderide Vores.
— Victoire, Victoire, Vicloire!
— Tilbage, tilbage, tilbage først fra en Mund, senere fra Hundreder og Tusinder kommer det
frygtelige Ord.
Menneskestrømmen viger som et
eneste Slag tilbage Ira Floden ....
bort, bort . . tilbage, bare tilbage
. . over Kammeraternes Lig, over
de dødes endnu varme Legemer,
over de samrede, som trygler om
at blive reddede — over Stok og
Sten, tilbage, bare tilbage I
— Victoire, Victoire, Victoire!
Ralerateral, rateraterat, rateraterat,
Som en mægtig, uhyggelig Klump
af blødende og lemlæstede Menneskekroppe vælter de store Reginenter tilbage over den grønne Slette.
Stormen paa Yserkarialen er for
sjette Gang mislykket.
Den paabudte Storm! Trods Blomsten af Tysklands Mandskab, der
her syngende har ofret sig.
Vicloire, Vicloire
Rateraterat, rateraterat, rateraterat.
Bag de flygtende høres Kationernes Torden ! Floden," der er fyldt
med de faldnes og druknedes Lig,
svømmer blodrød over begge sine
Bredder og skyller den ene Ligdynge efter den anden op paa Flanderns
grønne Slette.
Vicloire!

Overernærede Hjerner —
fortørrede Hjerter.
—o—
Ved- Skoleaarets Slutning i Svendborg holdt Rektor Bødtker, Larvik,
en Tale, hvor af vi gengiver et
Brudstykke.
— Intellektualismen, den overvejende Hjernekultur, hører med til
vor Tids Billede. Tilgangen af sandelig Stof er saa overvældende rig
i vore Dage, at selv den stærkeste
Hierne ikke formaar at obsorbere
Stoffet, at gøre det til sin personlige Ejendom. Vore Hjerner lider
af Overernæring, mens vore Hjerter
fortørrer. Voel Hoved er fuldt af
Viden, men den træder ikke i Forbindelse med vort Følelsesliv, den
slaar ikke Rod i vore Hjerter og
fæstner sig ikke til sand Overbevisning. Just fordi vi saa daarlig fordøjer Ideerne, er vi saa graaduge
efter altid ny Ideer. Ungdom er altid radikal, men vor Tids Ungdom
virker ofte næsten som rodløs, deri
ligner Børn, som i en Legetøjsbutik springer fra det ene og til det
andet og altid griber efter det nyeste. Mangen ung, moderne Dame
kan i en halv Times Passiar afsætte Vorherre, afskaffe Ægteskabet,
omordne Skolen og endevende Sam:
fundet. Hun kostumerer sig med
Ideer som med skiftende Dragter.
Kommer der Talent til, saa opstaar
ldeprofessionistens Type. Han blænder og duperer med dristige Systemer og Paradokser, hvor Sort gøres til Hvidt, Sandhed til Falskhed
og Ret til Uret. Han tjener ikke
Sandheden, men latiner dens Skin,
og den Aandsføde, han byder pas,
rener nok, men nærer ikke.
Samtidig som vi lever i en Hvirvel af ny Ideer, omskaber Inclustria•
!ismen alle vore Eksistensforhold,
dynger os sammen i Storbyer, gør
os til Dele af et evigt snurrende
Maskineri, gør Livet rastløs, urolig,
kunstigt, kompliceret og glædesløst,
undergraver Huslivet, Hjenifølelsen,
gammel Sæd og fas; Tradition.
Begge disse Magter i Forening har
frembragt en egen Aandstype, præget af Hjernekultur og Meakinkultur, smidig og mangesidig, luen
principløs, egoistisk oe magtsyg.
Vore Fædre var rnaaske ikke saa

kloge som vf, men de var lykkeligere. De nød en enklere og simplere sandelig Kost end vi, deres
Tænkning sugede Kraft af Liv og
Tro, den var mindre fordomsfri end
vor, men til Gengæld mere personlig, de kunde leve og dø i deres
Tro, mens vi er fattigere paa Tro
og Overbevisning, midt i al vor
=idelige Rigdom.
Som ved del 18. Aathundredes
Slutning Raabel lød til en overkultiveret Slægt : Vend tilbage til Naturen, saa lyder det nu igen med
dobbelt Ret og øget Styrke til
Evropas forpinte Folkeslægt
Væk
fra Maskinkulturen og Overforfinelsen, tilbage til Naturen, til Jorden,
til Personlighedens Dybder, Ill det
jævne og det enkle. Det er mere
end tvivlsomt om Slægten som Helhed kan følge Raabel, bryde Strømmen og lægge Kursen out; men
de bedste vil I alt Fald stille sig
ny Idealer og søge at leve efter
dem. Og Ungdommen, som ser
med friske øjne pas Livet, og hvis
Sind har Grobund for ny Tanker,
gør vel I at rette sit Blik mod den
gryende Dag.

Solbade.
—o-Læge 1. 0. Jacobsen skriver
I .Vore Herrer" følgende Artikel!
1 de senere Aar er Solbade kornmen svært paa Mode herhjemme,
og de fleste er vist af den Mening,
at det drejer sig om en splinterny
Opfindelse, affødt af vor Tids udviklede hygiejniske Sans og Trang
til at dyrke Idræt og Friluftsliv. Selvfølgelig har Sporten, som har grebet alle Samfundsklasser, og Somnierens frodige Badeliv ved vore
Kyster en væsentlig Del i, at Solbade nu dyrkes saa ivrigt, men nogen moderne Opfindelse er de absolut ikke. Hos Oldtidens Grækere
og Romere brugtes Solbade efter
en udstrakt Maalestok, ikke alene
som et almindeligt hygiejnisk, styrkende Middel, men ogsaa mod en
hel Række Sygdomme, særlig Gigt,
Rheumalisme, Lever- og Nyrelidelser, Nervesmerter, Fedme, Kirtelsyge, visse Hudsygdomme o. s. v.
De gamle tog Solbad paa Husenes
flade Tage eller paa Strandbredden,
hvor de ligeledes i rigt Maal benyttede varme Sandbade, idet de ganske simpelt gravede Patienterne ned
i det solhede Sand, saa kun Hovedet ragede op. Det var særlig Gigt,
der behandledes pas denne Maade
og forslaaeligt nok ofte med stort
Held. Rheuniatiske Lidelser paavirkes jo i Reglen gunstigt af Varme.
og Solbadene brugtes da ogsaa
mest som Svedbade, idet inan lagde særlig Vægt paa at udnytte Solens Var In e — ganske modsat de
Principer, vi hylder nu om Stunder.
Med Oldtidens Kultur gik Solbadene imidlertid i Glemmebogen,
og først i det 19. Aarhundrede vender Interessen for dem tilbage sammen med Tidens Trang til Anvendelsen af Nalurhelbredelsesinidler
det hele taget. Og vi skal endda
helt hen til Aaritundredets Slutning
førend vi naaer til en videnskabelig
Begrundelse af Sollysets Virkning
paa Huden. Banebrydende i saa
Henseende er den svenske Forsker
W - i d in a r k og vor geniale Landsmand Fi n se n. Widinark er den
første, der videnskabelig har bevist,
at det ikke er Solens Var me, men
dens Lys, der pasvirker Huden,
naar den bliver solbrændt. Men det
blev Frasen, der trængte dybest til
Bunds i hele Spergsmaalet om Lysets Vir kiring, og hans Arbejder er
ganske overordentlig interessante.
Harm vralt, al det er de ,kemiske"
Straaler i Sollyset — de blaa, violette og ultravrolette — der fremkalder del saakaltite .Sulekserns, hvor-

vel Huden bliver rød, svullen hed
og ørn og undertiden besat med
væskefyldte Blærer — med mudre
Ord bliver Sædet far en Bersintelse. Ost han forklarede, hvorledes
denne skure Lysbeneridelse efterfølges af en Mørkfarvning af Huden,
som beror paa, at der i Hudens
ydre Lag aflejres en Mængde stuen
Farvekorn (Pigment) som senere
beskytter Huden mod Sollysets skadelige, belæridelsesvækkende Virkning. At det ikke er Solens Brand
(a: dens Varme) der fremkalder Soleksemet, havde man bl. a. kunnet
slutte deraf, at Nordpolsfarere og
Gletscherturister kunde fas Huden
stærkt betændt selv ved Temperaturer langt under Frysepunktet og
netop pas Steder (i Nakken og pas
Hagen) som ikke var indsat for
direkte Sollys eller Solvarme, men
paavirkedes ved Lysets Tilbagekastning fra Sneen og Isen, Finsera
førte imidlertid det nøjagtige Bevis
for, at del ikke er Solens Varme,
men dens Lys, der fremkalder Forandringerne i Huden, Han gjorde
det pari følgende Maade : Pas sin
til daglig tildækkede Underarm malede han med Tusch en bred Stribe
tværs over Armen og indsatte den
derefter for stærkt Sollys i tre Timer.
Da han nu vaskede Tuschen af,
viste Huden sig derunder ganske
hvid og normal, fordi den havde
været utilgængelig for Lyset, medens
den paa begge Sider var rødlig og
efter el Par Timers Forløb blev Sædet for et udtalt _Soleksem" med
stærk Rødme, Hævelse og ømhed
af Huden. Rødmen holdt sig i nogle Dage, og derefter blev Huden
kraftigt far vel ("solbrændt"). Nu
udsalte Fnisen igen den samme
Arm for stærkt Sollys, denne Gang
uden at sværte den. Og Resultatet
var da ganske det modsatte al forrige Gang: nu blev del hvide Hudbælte rødt og hævet, medens Omgivelserne var uforandrede.
Det samme Fænomen genfinder
vi jo løvrigt ofte i det daglige Liv.
I Begyndelsen af Sæsonen faer Kaproere meget hyppigt etter en lang
Tur i Solskin stærkt Soleksem paa
deres med Lyset uvante Arme, ruedens Hænderne, soni hl daglig er
udsat for Lyset, ikke angribes. Men
senere paa Sæsonen, naar Aneene
er blevet' brunede, teater de udmærket Solen. I Dyreverdenen ser vi
ogsaa, hvorledes det i Huden aflejrede Farvestof spiller en Rulle soul
Beskyttelsesmiddel mod Sollys. Broget Kvæg og Heste faer næsten
udelukkende Soleksem paa de lystfarvede Pletter. Og gennem hele
Dyreriget ser vi, at den for Solstraalens mest udsalte Flade a: Ryggen
er stærkere farvet, allsaa bedre beskyttet, end Bugen. Polardyrene
har mørke Farver i den lysrige Sommer, medens de er hvide i den
solfattige Vinter. I Planteriget genfinder vi lignende Forhold, idet der
i Bladenes Overbudsceller er anbragt
Farvestof til Beskyttelse mod for
stærkt Lys, som har en skadelig
Indflydelse paa Planterne.
Overalt iagttager vi, hvorledes
Naturen værner sig mod Lysets skadelige Virkninger. Og nu forstair
vi Meningen med den tilsyneladende San mærkværdige Hensynsløshed,
at Negrene har faaet tildelt den
varmeste og Nordboerne den koldeste Hudfarve. Negrene har netop
faaet deres sorte Farve tl, v. s. særlig rigeligt Pigment i Huden for at
blive værnet mod Tropesolen,
Disse Kendsgerninger og Erfaringer skal vi naturligvis drage Lære
af, naar vi vil anvende Solbade,
VI skal — i Korthed sagt — u dnytte Lysets gode Virkninger og undgaa de skadelige,
De gode Virkninger er mange.
Lyset har en gunstig Indflydelse
paa Nerverne og Humøret. Del sætter Stofskiftet op og øger Lungernes

flieniptag
ia
n ealsvek

etrev et Maablel, eller naiv man er

iiotgr Blodets Farveslof,
formerer de røde Blodlegemers Antal og forbedrer Kredsløbet, ufri
Lyset udvidet Hudens smart Blodkar, som gennemstrømm es al en
større Biodinsengde, hvorved Kredsløbet i de tindre Organer lettes. Endelig virker Sollyset desinficerende,
hærdende og styrkende paa Huden,
der sættes i Stand til et udskille
flere af de giftige Stolskifteprodukler, som Organismen skal af med.
Blandt de skadelige Virkninger
er først og fremmest Lysbetrendelsen og dens Følger, som kan være
overordentlig alvorlige, naar Betændelsen rammer store Partier af Huden. Vi har gentagne Gange haft
Lejlighed til at iagttage meget alvorlige Sygdomstillrelde hos unge
Mennesker, der om Søndagen drog
ud til Stranden og solbadede i Timevis. De fik ikke alene et stærkt
og plagsomt Soleksem over hele
Kroppen, men var syge i flere Dage,
saa de maske holde Sengen.
Naar man vil dyrke Solbade skal
man gas frem med Lempe, for gradvis at vænne Huden til Lyset. Pan
Højfjældssanatorierne i Schweilz,
hvor Solbade med stort Held anvendes til Behandling af Knogle- og
Ledluberkulose, begynder man smiledes med kun at hestesale Fødderne
i 10 Minutter og stiger ganske jævnt
til en Belysning al hele Kroppen i
lo Timer daglig. saa langsomt behøver man dug ikke et gas til Værks
herhjemme, hvor Sollyset Ikke er
nær saa kraftigt, fordi det berøves
en stor Del af sine virksomme Skinler ved al passere de laveste Luftlag med deres Tange og Støv, især
naar Solen staar lavt, saa dens Straaler falder skraat ind og derfor skal
igennem et langt større Luftlag end
naar den staar højt pas Himlen.
Hvis del er stærkt Solskin skal man
den første Dag bade i ca. 10 Minutter og vende sig hvert andet
eller tredje Minut for ikke at fire
et enkelt Parti at Huden belyst for
længe ad Gangen. Dag for Dag
forlænger man derefter Tiden, og
efterhaanden som Huden brunes
behøver man ikke at skifte Stilling
saa ofte. Ved saaledes at gas langsomt og gradvis frem, uudgaar liren
Lysbeueridelsen, Huden tam en smuk,
jævn brun Farve, ug man kan nu
iaale at solbadet Timevis.

meget sultan.
De Anvianinger, vI har givet I
del Imegartentle, gælder kun s u
ti e Menneskers Brug al Solbade.
Syge Mennesket skal ikke tage
had ilden Sammad med deres Lægetdels fordi adskillige Sygdomme slet
ikke egner sig for disse Bade, ogdels Leth man olie man smit endnu
mere varsomt til Værks og til en .
Begyndelse kun belyse en enkelt
Legemsdel, medens den øvrige Del
af I-tuden er tildækket.
løvrigt kan Solbade benyttes aes.
vel af Vogne som af BOM, og brugt
ined FOTmilt har de en udmærket
Virkning, ikke alene paa Huden,
men pas hele Organismen.

Man kan tage Solbad ikke blot
paa Strandbredden eller en Badebio
tuen ogsaa pas en Veranda eller
Terrasse, der vender inod Syd, pas
et fladt Tag eller i en Have, hvor
der er en lun, sollys, ugenert Piet.
I lukkede Verandaer er Lysets Virkning dog ikke saa stærk som i fri
Luft, da selv almindelige Vinduesglas tilbageholder en stor Del al
Solens .ketniske• Straaler. Man ligger paa en Madras eller et tykt
Tæppe med en Skraapude eller et
sammenrullet Tæppe under Hovedet,
som saa beskyttes mod direkte
Sollys af en &teatret eller Lærredshal eller en Parasol, som kan indstilles efter Solen. Fornuftigst er
det ogsaa al dække Øjnene ined
et Par Solbriller, Naar man vender
sig flittigt mider Badet, føles Varmen
ikke saa generende, men pas meget' hede Dage, naar Solen slant
højt, niaa man undertiden køle Hovedet med en vaad Kompres puma
Panden, og efter langvarige Solbade num man have en tempereret
Douche eller 1Sarbad og hvile sug
enten inden Døre eller, hvis det er
godt varmt, paa en skyggefuld Plet
i Haven. Foregaar Solbadet ved
Stranden, afsluttes det naturligvis
med et Søbad. Den almindelige
Skik herhjemme først at gaa i Vandet, derefter tage Solbad og saa
klæde sig paa er ikke saa heldig.
Strandlindel skal følge oven paa
Solbadet. Endelig maa der advares
mod at tage Solbad umiddelbart

Paa Teknisk Skole
i Altuge har Malerparret Elme og
Knud Jespersen, København, arrangeret en fiks lille Udstilling ni de
Billetter, de i Sommerens Løb lun
malet herovre. Deres Billeder, Motiver Ira Allinge og Omegn, har noget vist tiltrækkende, malet I friske
livlige Farver etter moderne bredt
Tilsnit. Knud Jespersen er en for3tFIRCIIIIC Skildrer af Naturen I dens
skiftende Stemninger, og Ft- Irena
Billeder udmærker sig ved en fnat
Komposition. Der er Kraft og Farveglæde i de brede Penselstrøg, Begge har I en Aarnekke været
Udstillere paa Charlottenhorg.

Curistieogsler od ker,
Søndag den II. August.

St. Ols Kirke Kl. 9i/a Skatt. Kl. 9.
Allinge Kirke Kl. 2 Skrin. Kl. 1 Ve.
Søndag Efim. Kl. 3',', taler Missionær Ærø i Præstegaardshaven i
Olsker.
Mandag Eftr». Kl. 21/a Syforeningen
r Allinge holder Møde, Præsten
taler. Kl. 8 Aften Møde for K. F.
U. K. (Hedningemission),
Tirsdag Kl. 71/5 Møde i K. F. U. M.
Onsdag Aften Kl. 8 Samlandsmøde
(Esajas 45).
Fredag Aften Kl. 7 taler J. Dam
og Sognepræsten r Sieenbergs
Skov i Vedby i Olsker.

Billige
E, 'hindre Parti udsælges til 160
lir, kg hos

Allinge Kolonial- og
Produktforretning.

Hvor tilbringer man
en fornojelig Aften

9
I den bornholmske Bondestue
Det Billed af din Skønheds fulde
(Stands,
Som dette Hjerte dybt og trofast
gemmer,
Hvor lidet kender du dig selv og ulig!
I. L. Heiberg

Igennem de gule Marker
Jeg ruller saa fri og let,
Og øjet flyver saa vide
Og bliver dog aldrig træt.
Hver Skønhed det til sig suger,
Hvert Bilied paa Hav og Land
Pat Skyernes hvide Flade
Og Hindena titenuende
H P.

øst-Leer
Lebomme
,aoforke
Høstriver og IH

Allinge Kolonialog Produktforretning-.

En Pige
kan til

November faa Plads hos

P, Caspersen,

En ny Fjedervogn
med 2 tætte Sæder samt en brugt
Tærskemaskine er til Salg.

P A Juul.
Telefon Allinge US.

Olsker
1A1111diejfir&Tyoorloforooiog
afholder Bestyrelsesmøde Søndag
den 25 August hos Karl P. Hasgenser' i Tein Kl. 3 Eftm.
xj. 31/, Generalforsamling. Nye
Medlemmer optages. Mød talrigt.

Kode 5-tigers Grise
er til Salg Iran

Risegaard i Olsker.

Sam udmærket Erstatning for
de dyre friske Citroner
anbefaler vi

Citronolie i Kapsler
a 10 øre.

Citron-Erstatning
Ft. a 150 øre.
i
Kan anvendes Hl al Madlavning
og giver ogsaa de mest daglige
Retter, som Ølbrød, Kærnemælkssuppe og Sødsuppe, en dejlig frisk
og pikant Smag,

Nordlandets Handelshus

Olsker Lnmlorbeiller
og TyomleloNoing
vedtog den 28 Juli en Priskurant
paa følgende Arbejder:
Høstarbejde 55 øl e pr. Time med
Kost og 75 Øre pr. Time uden Kost.
Tærskearbejde 60 Øre pr. Time
med Kost og 85 Øre pr. Time uden
Kost.

Bestyrelsen

der bliver 4 Uger den 15. August,
er til Salg hos Gdr. Da in

Melgaard, Rutsker.

En flink Karl
kan, grundet paa Militærindkaldelse,
straks faa Plads paa

Risegaard i Olsker.
Samme Sled kan en flink Pige,
som vil malke, faa Plads til 1. November.

Dobb. Klædeskab
1 dobbelt Seng, 1 Linnedkisle, 9
Stole, et stort Fløjteord til 16 Personer, I sort Silke-Herrehal, 1 Slagklokke, 1 Sildefjerding og 1 Kogeapparat er til Salg hos

Af Færdsel over min Jord samt
Plukning af Frugt er strengt forbudt.
Solbakken, Rø.
Samme Sled er 2 Kvier, ca. 1
Aar, til Salg.

Therica The

daglig fra 6-12. August.

Motiver fra Allinge og Omegn
rit Malerne

Eline Hertz Jespersen og
Knud Jespersen.

Ruts Kirke.
Under Sognepræstens Ferie falder
Gudstjenesterne i Ruts Kirke saaledes :
Søndag den 11. August Kl. 3 Eftm.
Pastor Christiansen, Rø.
deri 18., Fin. Kl. 8
Messelaldstjeneste.
den 25 , Kl. 91/, Fm.
Adjunkt Høyer, Rønne.
den 1. Sept. Kl. 2
Pastor Egerup, Nyker.
Eventuelle kirkelige Handlinger
foretages i Tidsrummet fra 12----20.
August af Pastor Møller, Vestermarie og fra 21. Aug. af Pastor Reeh,
Rønne.

Et Parti Lucerne
er Iil Salg hos

Avlsbruger Lund,

Olsker 84[1080131(d
afholder sin aarlige

Præmieskydning
ved Tein Lerdag den 17, Aug. KI I

Mursten
fra Røn ne Teglværk haves paa
Lager.

Tein Brugsforening.

God Enspændervogn
med Charabancsæder, til 1 eller 2
Heste, er til Salg eller Bytte med
en fast Enspændervogn.

V. Sørensen,
Borrelyugens Stenhuggeri.

00[10 I1895

og Nylliogor

salut

Huder og Skind
købes.

Tein Brugsforening.

Allinge.

Haltelyst, Allinge,
Ribs, Kirsebær, Solbær
og modne Stikkelsbær købes.

(11.elfr. 3-(ofod.

Frugts ukker
hus
A Minig kolonial- &
Produktforretning.
faas

I lundedal

Abrikoser og Fersken
i halve og hele kg Daaser
anbefaler

I. B. Larsen.

Blodhudding
er en nærende og forholdsvis billig
Spise. Faas i 2 kg Daaser hos

Allinge Kolonial- og
Produktforretning.

En Pige
kan straks eller til Isle November
faa Plads hos

Avlsbruger Lund,
Allinge.

ci7hfs.

Sonderjysk Forening for Allinge-Sandvig
og

Allinge-Sandvig- Foredragsforening
~1.1.
Foredrag af Hr. Pastor Nørgaard fra Vejstrup Tirsdag den
13 August Kl. 7,45 paa Forsamlingshuset _Hammershus'. Begge Foreningers Medlemmer gratis Adgang. Andre! betaler 25 Ave, Alle indbydes
Efter Foredraget vil der blive Lejlighed til al —give el Bidrag til
faldne Norgslesvigeres Elleriadre.

En lille brun Pengebog
indeholdende godt 10 Kr er tabt
paa Vejen fra Allinge Apotek til
Sandkaas. Den ærlige Finde« bedes
meddele det til Telf. Rø 12.

Et Gulvtæppe

Kaffe

er udsolgt for Tiden. Som Erstatning herfor

ecxtrafin Gonjo-The,
fin Jfina The.

Advarsel.
— Uvedkommende advares mod
Plukning af Ælter pas min Mark.
Alle, der træffes vil blive draget til
Ansvar.

Mikkelsen, Roesvang,

Maksimalpris — niod Korl.

NodlutIols Handelshus,

Cigarer, Cigaretter
Tobak
anbefales fra

Spise-Stikkelsbær
og Kirsebær købes, Alliogo Kolonial og Profikltrirmlmiq

","3 sl'ctreit

Extrafine Portvine
Madeira% line
!lovternes

lortel .kvh11e
Rad V1 Ile

Frugtvine
anbefales fra

Kolonial- &

Allinge
Produklforreloitig

By- og Herredsfuldmægtig
Jobnones

Stadig ny Tilførsler af
Ublandet amli. Flormel,

Frisk dansk Flormel,
Frisk dansk •Rugsigte,
Frisk groft Rugmel,
Friske valsede Byggryn,
Friske alm. Byggryn,
— i alle Sorteringer Maksimalpriser. Ved køb af Mel
man Melkort afleveres; Byggryn
sælges uden Kari.

Nordlandets Handelshus,
Leverpostej
Hakkebøf
lialvekarbounde
forloren Skildpadde
hairske Pølser
Gullasch
Boller i Selleri
Frikadeller
Medister med tiavl
Løbe:moven%
stegte Kødkager
Bollet Reel*

trælles pna Rnadli n set I Allinge
hver Mandag eller KI. 10 Form. og
1 Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

Prima

Taglak og bllijre
aas hos

Allinge Kolonial- &
Allinge KolonialProduktforretning.
Produktforretning
Vi har rigeligt Lager af

linlliWeril

Høsalt
og ligeledes af

rent groft Sildesalt,
extra renset Køkkensalt,

og fin hvid Bordsalt.
Priserne er meget rimelige i

Nordlandets

Hao[lolshos

Prima letsaltet

Ny Sending i Bredder
11/s", I ",

Sort Baandjærn
kommer i Løbet af 14 Dage.

Nordlandets Handelsluts
Bagepulver
Buddingpulver
Citronessents
Mandelessents

pendler

120 Øre 1/, kg

Vaniliestoenger
Vanilletabletter
Vanilleeakents

Prima saltet

bornholmsk Torsk
75 Øre V„ kg.
anbefaler

J.

£C1,7,U11.,

Stillo Miloriler og Nedpeg orilfir
er hjemkommet og anbefales ril
billigste Pris.

J. B. Larsen.
L H ell lut mb,

Kanel
literdernoulme
llnskrti
Nelliker
Peber
fans hos

Alliogo i(01011i31 og PrOfIllkIfOrP0101110,

Rasle 118(11(orlorroloiog,
Aljetonder og Saltekar
samt al Slags Bødkerarbejde haves
paa Lager. Reparationer udføres.

C. Aakerlund,
Telefon Hasle 105.

Vi anbefaler
nedehiks,
RuGskiks,
clfaebrad,
Thebrad
i forskellige Blandinger. — Melkort
inaa afleveres ved Køb.

Nordlandets flomlelshos
Chokolade og
Cacao
fans hos

Allinge Kalooial-

Kofod, Mk

samt Tjærekoste anbefales fra

1?ranuner,
rHundested.

Nærmere Oplysninger og eventuelt Rejsepenge ved Henvendelse til
delte Blads Kontor.

lll~~~~1•111 er tabt mellem Ols Kirke og Brogaard Mandag den 5. ds. og bedes
afleveret mod en Dusør paa „Brogaard i Olsker.

Larsen.

paa

Fru

Hjertelig Tab
for udvist Opmærksomhed ved talt
Jubilæum,

Peder Hansen.

The-Erstatning i Pakker a 50 Øl e
• anbefaler

Teknisk Skole, Allinge.

L. Pihl.

Telf. Kl. n 13,

Modne

Advarsel.

Fri Rejse frem og tilbage. 10 Tinters Arbejdsdag a i100 Ore, •
Søndags- og Overarbejde
15 pCt.

Klemensker SomIkerlorreloing

Karl Drejer

E. Madsen,

Mbde.

fine Pavemøbler
altid paa Lager, billigt.

ved BakkeinoIlen pr. Allinge.

og en mindre [ned Charabancsæder
saml en Kreaturvægt er til Salg hos

Fredag den 9. August Kl. 7
Aften vil der blive erholdt Møde i
Haven ved Habedam.
Missionær Ærø og Pastor Høyup taler.

Dr. Bo rc h

15 a 20 unge Piger
i Alder fra 18-30 Aar, der kan behandle Sild til Nedsaltning, han ~ages i vore Salterier for 1 a 2 Man nederr.

vacsinerer privat daglig til 10. Aug.

Grise,

En stor Læsfjedervogn

13. Slvpcl., Olsker.

J. J_3, Larsen.

H. Kofoed,

Sjeldne Antikviteter
sjældent og i udmærket Stand sælges. — Bladets Kontor anviser.

anbefaler

Samme Sled modtages Bestilling
Pas Gæs at levere straks eller senere.

Bestyrelsen.

Bragki.ste, Bornholmer-Uhr. Taffeluhr, Mahogni-Bufet (Skænkform) og
en Samling Kobbertøj, — alt antikt,

Rom, Cognac,
Whisky,
Svensk Punsch

faas hos

Allinge Kolonial &
Produktforretning.

Profiktforretuillg,
tJ kJ .1,X. \J

XY.A

Sæbeerstatning
anvendelig lil Vask og anbefalet af
flere al vore større Danipvaskerier.
Faas til 1 Kr. kg hos
a. Ø. £54:1•t ell.,.

Prima Flormel

Byggryn
Sentulegryn
1
Maeraronnt ,'
faas hos

Unge
& Prorlokl[orrelnion,
el~11~~01•11~1111
Ch

Kaffeerstatninger
er meget gode, men dog b .dst til
"
Opblandirig.
Vi anbelaler

Kaffina- i gul Tilsætning,
Mocca, Cikorie,
som alt sælges uden Kort.

Nordlandets Handelsbos

Lmon.Squash Orangesaft
anbefales som en særdeles IæsSiende og behagelig Sommerdrik.
F.Ias pas Halvflasker hos

,Sofoilidf=

8 '-Probl;Iførrdniiiii.

Exino[le ",131{iluile
i Længder fra 6-15 Fod og rigtig gode 1" kanlskaarne do. i Længder
fra 9-12 Fod sretges til billigste Pris og ined 4 pCt. Rabat pr. Kontant.

Nordlandets Handelshus.

Citronerstatning
anbefales som en glimrende Erstatning for rigtige Citroner, og farts paa
hele og halve Flasker hos

14%~~

Erindringsliste.
- 11 Form-. 2-5 Eller.,
Kæmnerkontoret to-- 11 og 2 - 4.
11114.1kam( el

Ftorgroctutl.kootortt

Diskontohanken 2-4 F.11.1.
Sparekassen 1ø-12 og 2- 4.
Branddirektøren do.
Stempelfilial i Sparekassen 10- 12, 2-4,
Dempskibsespedilionen, aahen ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag, Efterm, Mandag og
Torsdag Form,
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-7.
Søndag 12-2.
Telegrafstationen 8 Morgen til 7 Afteri.
Søndag 12-2.
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em
Folkehogsamlingen pas Randhuset:
Fredag 7-8.
Jerribanest. er aaben for Gods 8-12, 2-7
Hiætpekassen Formd. Bagerm. P. Holm
Kasserer H. P. Kofod - Kontortid hver
Fredag fra 5-7.

ALIINGE
Udvalg i hvide og kulørte Bluser samt Kjoler, Pigefrakker og
Kaaber.
Sorte Alpaccafrakker i alle Størrelser.
Nederdele i stort Udvalg af Frotd, Alpacca og Klæde
Damelinned, hvide og kulørte Forklæder.
Korsetter, hvide og kulørte Skørter,

MESSEN,

Chr. Olsen.

ALLINGE.

Fra 1. August lukkes Forretningen Kl. 6,
Lørdag Aften Kl. 9.

.13ornholnishe c llostrioer, c),kiroNtwrIx.(,.

Nordlandets Handelshus.

Borllliolffis Wro- & Unebsses
-- -----j Afdeling i Allinge (5—•=9---

Kontortid: 10-12

Køreplan.

Stort Udvalg

Gødningskalk
ventes i den nærmeste Tid. - Bestillinger bedes snarest indsendt til

Allinge Knionial- og Produktforretning.

Søgnedage.
SilodvIg—Ronne

Fra Sandvig
540 1140 430
- Allinge
aT 1151
43 1204
- Tein
1222
CG
- Rø
1245
Klemensker
g
INyker
X 120
- Rønne
0111111114,— Mnudviic
9-- 2Fra Rønne
923
- Nyker
943
- Klemensker
1003
- Rø
1021
- Tein
Allinge
1034
1010
- Sandvig

840

851
904

Carl Lunds bekendte blaa Ernarjegods
til billigste Priser hos
tt Hinge

Uld og strikkede Uldklude.
Vi modtager atter Uld og Uldklude og betaler højeste
Pris i Bytte med Varer.

Nordlandets Handelshus.
Billigste Priser

630

71.5
7311
7.51
BF
8111

Sandvig—nonne

Fra Sandvig
- AIIingc
Tein
Rø
Klemensker
Nyker
Rønne

1010 230 645
1048 238 653
1058 248 703
1 114 304 719
11.33 323 78
1145 335 Tro
1 205 355 310

Brødrene Anker
Jernstøberi & Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.
Selvvandingsanlæg, Vand• & Aljepomper in. itu.

Kunstgdning
for Efteraaret 1918.
Vi har gjort Bestilling paa Ladninger af 20 eller 37

Kaligødning og Nørresundby Gødningskalk
og venter at faa disse hjem i god Tid. Vær saa god at gøre
Bestilling i

Nordlandets Handelshus.

florene—Sandvig.

Fra Rønne
845 1 235 450 93.5
- Nyker
904 1 254 509 954
Klemensker 971 111 026 1011
939 129 544 1029
Rø
954 144 556 10:ri
Tein
Allinge
1004 154 6119 1054
Sandvig 1010 2= 615 1100

Vi gør vore mange Læsere i By ug
pas Land opmærksom paa, at enhver kan
fan optaget Artikler og Indlæg om Emner
at almen Interesse i „Nord-Borriliolins
Ugeblad",
Betingelsen er kun, at del skrevne er
holdt i en sømmelig Form og indenfor
rimelige Grænser, 551111 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 SpalterDette gælder bande Byen og Landet,
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den strængeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

Kunsthonning i 1/2 og 4'/ kg Spande
Abc., hos
Hindbær
Jordbær
Hurniehader
Solbær
'14 1/: og 3 kg Glas.
Tywdrier
kompot Frugter i 4', og
kg Da.
Diverse Frugtsafter faas hos

Køkkenrekvisitter
faas hos

Kolonial- og Produktforretning,.

Hvis Paptagene skal stryges

Allinge koionial& 1)roduktforretniqg.

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning
anbefaler

Udebliver Bladet
heder vi Læserne henvende sig paa

Allinge

Kolonial & Produkt forretning

1010

Ordet er frit !

Stort Udvalg

Stort l Rivalg

Søn- og Helligdage.

~"tkW1.8-WW

Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt
blive rettet. I modsat Fald mita De
henvende Dem lit Bladets Kontor,
og vi skal da sørge for, al De faar
det tIlsendt.

Ekstragode Lommeure med Garanti.
Brugte Vie tages i Bytte. Alle Reparationer udføres.
Telefon 93

A. M. L1a1c1bØr,.

OVerfeISSgi. hieSe11-100100[1

Sct. Mortensgade 17, Rense, Telf 22
De averterende
(udb. Fuldm. ved Bylogedltonlorer i
Bilmo des om al indlevere deres Au.
Hasle).

noncer Inden Torsdag. Sinna Avertissementer kunne dog som Regel
medtages indtil Torsdag Middag.

Kontordag i Allinge Mandag
do. i Klemens (Kroen) Til srlag Eli.

anbefaler vi

sort Tagpapstjære,
Pris 75 Øre kg i smaa Vit•gle ellei 65 øre i hele Tønder saml

Rød Tagmaling i Duuke a 2.) kg., Pris 20 Kr.

Nordlandets Handelshus.

Besid Deres Tryksager i Alimoo Bogtrykkeri
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter.

og 2-4.

Rønne-Allinge Jernbanes

Kun Mandag

MESSEN'S ENE-UDSALG

Rixford Roforke, _att,sie ojkorft'.
( Fransk' Sh)l)Psfools Rostleer r, thrr. 1(),.7.
Snenske Staal-Hostleer
CH"
Jiornholnisl<0 Lebomme (11' ent) ,Popinit

..... 5 Modtager Indskud paa ninl. Sparekassevilkaar til en Rente
at 4 pa p. a., pari Folio Ill 2 pC1. p a.

Allinge Kolonial tt Produktforretning

WAiw-

Vi tiiraader Landmændene at forsyne sig i god Tid
med Redskaber.

uger De en Pige, en Karl
1111% eller en Dreng, eller 'udrig•-■1ler De en Svend eller Lærling en Fodermester eller anden Medhjælp, hør De snarest avertere I Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte lind
c, 1 700 Fijeni og læses af saa godt
solo hvert eneste Tyende. En Annonce tier i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

Hasle. Hasle.

folombriog ai Ejendomme,
Stuer og Selskaber, udføres genre
overalt. — Billeder forstørres.
Billeder indrammes,
Bøger Indbindes. -

Charles Svendsen,
Telefon 66.

NB. Tapet og Tapetklister altid paa
Lager.

Blommer
Rosiner
Turrede Æbler
anbefales
Ira

Profildfarrdiliq.
Store søde Mandler,
Prima Nøddekærner,
Kanariefrø
Natron
Nye store blaa Rosiner
Store friske Citroner
Vier saa god at gøre Bestilling,
som vi vil ekspedere bedst muligt.

Nordhildels iludgishus

