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„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den største Udbredelse 1 Nordre Herred
Wirer hrs! I ethvert Hjem og egner sig derfor bedst til Avertering.
„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager guru Bekendtgørelser af enhver Art
saasam Køb, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter• eller Af lysninger, Auktioner de,
„Nord-Bornholms Ugeblad"
adgaur hver Fredag, kan bestilles paa alle
Postkontor:æ saml paa Bladets Kontor og
koster I Kr. halvaarlig.

Tvollolgo [der huk

—0—
Som allerede omtalt i Bladene
har Boner Law i Underhuset meddelt, at den engelske Regering har
indledet Underhandlinger med den
franske om snarest muligt al paa,begynde Aniæget af en Jærnbanetunnel mellem England og Frankrig.
Hermed afsluttes en Agitation og
en Meningsforskel, der i benved et
halvt Aarhundrede har sat Sindene
i England i Bevægelse. Gang efter
Gang har det set ud, som om Tunneiprojeklets Tilhængere skulde finde
Gehør hos Regeringen og Parlamenter, naar de paavisle de store økonomiske Fordele ved en direkte
Jærnbaneforbindelse mellem England og Frankrig, men hver Gang
lykkedes det Modstanderne al ophidse Folkestemningen imod Planen
ved at skræmme den med .InvasionsSpøgelset
Selv om Planens Talsmænd hævdede, at man ved Tunnelens Anlæg
naturligvis vilde sørge for, al en
stor Del af den ved en eventuel
fjendtlig Invasion kunde sættes under Vand, forniaaede dog intet at
dæmpe Frygten tor; al en fremmed
Magt skulde benytte Tunnelen til
at landsætte rropper paa den engelske Kyst.
I dette som i saa meget andet
har Verdenskrigen kuldkastet tidligere Anskuelser. Nu indser man
i England, al det vilde være al største Betydning for de allieredes Sag,
om engelske Tropper og Forraad
kunde transporteres til Frankrig gennem en Tunnel. Samtidig vilde Tonnage-Spørgsmaalet blive teltet i en
betydelig Grad, og Faren for Undervandshaadene vilde være ryddet
af Vejen.
Der er nu Meningen, at Arbejdet
skal paabegymic samtidig fra fransk
og engelsk Sis:e. Tunnelen bliver
ca. 30 engelske Mil lang, og Jærnbarierejsen gennem den vil kun
vare etr bile Time, saa at mart kan
komme Ira London fil Paris paa
mindre end 6 Timer. Foruden at
vinde Tid, slipper man ogsaa for
Søsygens Kvaler. Man beregner, at
der hvert Døgn kan befordres 30,000
Passagerer ug 30,000 Tons Varer
gennem Tunnelen i hver Retning.
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„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes I el Antal af mindst 1600 Exempl.
og forsendes gennem Postvæsenet Allinge.
Sandvig, Olsker, Bakker, Re og Klemensker.

41 I' 16110 Elcsrrn ,

Tunnelen vil komme lit al ligge
ca. 150 Fod under Kanalens Bund.
Arbejdet ved dens Anlæg anslags
til at vare mellem 4 og 5 Aar og
Udgifterne beregnes til 20 Millioner
Pund Sterling.
Diskussionen om denne Sag har
som sagt starlet paa i omtrent 50
Aar. Allerede Napoleon den Store
omgikkes med Planer om at anlægge
en Tunnel under Kanalen for at
kunne foreinge el Indfald fEngland,
men først adskillige Aar senere blev
Sagen drøftet for Alvor. Et engelsk
Aktieselskab, .Brilisch Channel Tunnel Ca.", har i 50 Aar anstrengt
sig for al las Koncession paa Fore.
tagendet og liaaber nu omsider at
erholde den.
Det førte, der nu skal gøres, er
paa begge Sider al Kanalen at bygge
en Mængde Arbejderboliger, der tilsammen skal kunne huse ca. 12,000
Mand.

Minefarer'.
—§—
Naar der umiddelbart efter Vaabenstilstanden gjorde sig en mere
eller mindre ubevidst Forestilling
gældende orm at Minefaren nu i det
væsentlige var forbi, da har denne
Forestilling vist sig al være ganske
urigtig, skriver norsk Forsikringslidende. Stadig meldes der fra hele
den norske Kyst om ilanddrevne
Miner, Skibe ser pas krus Fart
indtil Snese af Miner, og der hænder desværre fremdeles Mineulykker.
Krigsf s'kring tegnes derfor fremdeles i rel stor Udstrækning, og
den en Gang antydede umiddelbare
Afvikling af Krigsforsikrings-Itistilu'ionerne er fremdeles uafgjort,
Nuar man ud fra de talrige Meldinger °tir observerede Miner slutter, al Antallet af Miner er større
end tidligere, er dette sikkert en
Fejltagelse. Den forøgede Skibstrafik fører naturlig med sig, at Meldingernes Antal bliver større. Men
det store Arbejde, som nu udføres
for at uskadeliggøre Minerne, har
allerede haft nogen Virkning, selv
om der fremdeles er meget tilbage.
Paa samme Tid er det naturligvis
saaledes, al der, all efter Vejr og
Vind, til visse Tider kan drive flere
Minier ind end til andre.
For Norges Vedkommende har
der været udlagt el Minefelt Vest
for Karmaen. Her har der 1 den
senere Tid været beskæftiget 10 af
Marinens Fartøjer med Uskadeliggørelse af drivende Miner. og Opregningen af del norske Minefelt.
Af Strækningen mellem Urter og
Utsire betragtedes Feltet fra Urter
til Føyns som renset i Midten af
Februar. Ogsaa pas den øvrige Del
af Kysten arbejder Marinen med
Uskadeliggørelsen af Miner med salt
50 Fartøjer. Der har været offentliggjort lølgende Opgivelser over Resultatet :
1915 opfiskedes ca. 460 M.
1916 —
. 260
1917 —
a 600

den 11. April 1919

1918
—
1374
i Januar 1919
—
„ 520 .
Et samlet Antal af ca. 3200 Miner virker vistnok imponerende, men
vejer kun lidt overfor Angivelsen
af, at den britiske Spærrezone i Nordsøen skal indeholde 2 Millioner Miner. De amerikanske Fartøjer, som
deltog den sidste Halvdel af Krigen,
opgives at kunne indlægge 400 Miner i Timen.
Arbejdet med Minernes Uskadeliggørelse er ret kosibert. Den svenske Søminister har saaledes overfor
et Blad udtalt, at Rensningen af
Kattegat indtil I. Januar d. A. har
kostet 670,000 Kr. Selv om dette
utvivlsomt er en større Sum, end
de fleste forestiller sig, synes det
klart, at den er vel anvendt. Hvis
Tabet ni et enkelt større Skib derved er undgireet, betyder dette alligevel en Forøgelse af Natiornalforlinien. Minesprængningen er heller
ikke farefri, og har i Sverrig og
Danmark medført Tab saavel af
Fartøjer som af Menneskeliv.
Bande i Danmark, Norge og Seerrig drives der et ihærdigt Arbejde
for at rense det territoriale Farvand.
Forholdet stiller sig noget anderledes i de eksterritoriale Galmider,
smut jo i første Række er af Betydning for Skibsfarten og derved ogsaa for Søforsikringer'. Efter Folkeretten er enhver Nation lorpligtel
til at gøre alt for at fjerne Faren
ved de Felter, den har indlagt. Særlig fra Tysklands Side synes der
pari dette Punkt al være syndet
meget, hvilket ogsaa er lorklarligl
under Hensyn lit deri Tilstund, hvori
Rigel befinder sig. I een Henseende
har Krigens Ophør endog medført
en lorøget Fare derved, at de tyske
Bevoginingstmløjer skal være fjernet,
og saaledes ikke længer kan give
Vejledning om Minefelternes Beliggenhed, Imidlertid er denne Fare
for saa vidt niere af teoretisk Arf,
som Stederne for de lyske Minefelter nu er kendt at enhver Sømand
i vedkommende Farvand.
I Sverrig har det vakt Misfornøjelse, al Søministeren for de tyske Miners Vedkommende har indskrænket sig til at rette en Henvendelse Ill Tyskland om, at de i Østersøen udlagte Miner atter skulde
tages op ved dette Lands Foranstaltninger. Af Hensyn til de store Omkostninger har Statsmodet gjort gældende, at der ikke fra svensk Side
kunde gøres noget, saa længe man
ikke var sikker paa, om Tyskland
selv vilde udføre Arbejdet.
Den engelske Marine arbejder
stadig, med Bistand fra den amerikanske, paa Rensningen af Nordsøen. Den amerikanske Understelssekretær for Marinen har om delle
Arbejde udtalt, at Antallet af de
Miner, aoin skal optages, mart regnes i Titusinder, Imidlertid stiller
han i Udsigt, at Nordsøen skal væne
nogenlunde renset til Sommer, Hvorledes Arbejdet skrider frem, er der
indtil farnyllg ikke givet nøjere Oplysninger om, undtagen for saa vidt
som der med visse Mellemrum ud-

sendes Anvisninger paa de sikreste
Sejlruter. Heri er der nu indbandt
en Forandring, for saa vidt som
den britiske Minerensniugskomite
er begyndt at give regelmæssige
Minevarsler. Midt i Februar erklæredes endnu følgende Farvande som
usikre paa Grund af Miner;
Atlanterhavet, Nordsøen og eislersøen Nord tor 43° nordlig Bredde
og Syd for 610 nordlig Bredde samt
Øst for 11° vestlig Længde.
Nordishavel mellem 30 og 450
østlig Længde, hvilket vil sige Farvande! ved Murinankysten og Hvidehavet.
Hele Middelhavet og del sorte
Hav.
1 Farvande udenfor Europa findes
der endnu Miner i Atlanterhavet
udenfor Nova Scotin indtil 90 engelske Mil fra Halilax. I det indiske
og kinesiske Hav gør Minerne Skibsfarten utryg Syd for Asien indtil
Æquator mellem 70 og 107° østlig
Længde, allsaa Farvandet omkring
Forindien, Bagindien og Sundaøerne.
Ogsaa omkring New Zealand er der
el usikkert Farvand.
Alle Fartøjer, hvis Ruter helt efter delvis ligger i disse Farvande,
maa derfor indhente nøjagtige Anvisninger om, hvilke Ruter de skal
følge. I de .farlige" Omraader er
der nemlig renset en hel Del Ruter,
som Skibene kan følge uden Fare
for Minefelterne, og som delvis er
markeret ved Bøjer og Lys.
Alle Farvande, som ikke er nævnt
blandt de forairstaaende, anses nu
for at være fri for Miner, og Navigationen er derfor nu givet helt fd,
N. F.

Violette Crocus.
Lille violette Crocus
den nøgne, sorte Jord,
ingen Duft og ingen Varme
i dit gyldne Bolster boer,
ensom staar Du der og fryser
i din spraglellarvel Dragt,
bringer Anelser om Solirrens
tifold større Farvepragt.
Lille violette Crocus lille kække Pioner.
paa din skøre, grønne Stængel
staar Du inunterl der og ler,
ler al Sne og Foraarsstorme,
ler af Solskin og a! Regn,
geminer for hver Hagelbyge
Dig bag Tjørnehækkens Hegn.
Lille violette Crocus ej vil Somsens Sol Du se
ingen nænsom Dug vil lindre
dirre sidste Timers Ve,
thi om nære Stunder vII Du ensom,
visnel slumre ind
og de violette Blade
spredes af den barske Vind.
Erik Plougmann .

Vonnalloqiihillw,
Forgiftninger med Veronal er 1
de senere Aar tiltaget efter en ganske nhyggellg Maalesiolc, og for
Tiden er de jo bleven til en ren

Epidemi, som I høj Grad beskæftiger Publikum, fordi flere kendte
Personer har været alvorligt engrebel af Forgiftningen.
Da Veronalel kom !rem i 1903,
fandt det hurtigt stor Anvendelse,
fordi det i mange Henseender er
et fortrinligt Sovemiddel, og I Annenes Løb fortrængte det ile fleste
ældre Midler. Det virker omtrent
dobbelt sne kraftigt som Klnral,
men angriber 1 almindelige Doser
hverken Hjerte eller Aandedræt, virker ikke lokall irriterende og hæmmer ikke Fordøjelsen. Det giver i
Regelen en dyb, rolig, drømmeløs
Søvn og fremkalder sjældent ubehagelige Efterveer, naar det anvendes I en passende Dosis, f. Eks.
50 Centigram. Da det udskilles
langsomt at Organismen, kan det
undertiden give Træthed og Døsighed Dagen efter og nogen Hovedpine, Kvalme og Svimmelhed, men
naar man bruger srnaa Mængder
og ikke anvender Veronalet flere
Dage i Træk, taber disse Bivirkninger sig hurtigt. Fortsat daglig Brug
af selv srnaa Mængder af Midlet
har imidlertid en uheldig Virkning,
idet den ene Dosis ikke er udskilt
af Organismen, inden den næste
indtages. De enkelte Dosers Virkninger summer op, og der indtræder en vedvarende let Rus med
Uklarhed og vaklende Gang. Ved
stadig Misbrug faer man en k r o n isk Forgiftning, som ytrer
sig ved almindelig sandelig og legemlig Svækkelse, Sløvhed, Svimmelhed, Opkastning, Appetitløshed,
Forstoppelse, Ryster' af Lemmerne,
usikker Gang, tilsidst Kramper.
Den akute Veronalforgiflning viser sig ved dyb Søvn, som
kan vare i 12-24-30 Timer eller
længere, ophævede Nervereflekser,
overfladisk, hurtigt, uregelmæssigt
Aandedræt, daarlig Hjertefunktion,
Btaalarvning af Huden osv. Reagerer Pupillerne slet ikke for Lys, er
Forgiftningen yderst alvorlig, men
forøvrigl kan Bevidstløsheden godt
vare ved i 2 —3 Døgn, uden at Forgiftningen behøver at ende med
Døden.
Den dødeligt virkende Dosis ensians af nogle til 8-10 Gram, men
langt ringere Mængder kan trave
skæbnesvanger Virkning. I en Afhandling om Veronalforgihninger,
behandlede pas Kommunehospitalets 6. Afdeling, meddeler Dr. H. J.
Schou saaledes, at en Patient
døde af 31/, Gram Veronal, medens
to andre Patienter, son] havde taget
henholdsvis 81/, og 10 Gram, korn
sig. Al de 40 Tilfælde, som Dr.
Schou omtaler, endte de 7 med
Døden. De Indtagne Veronalcloser
varierer mellem 1,4 og 10 Gram,
men lag i Regelen omkring 5 Gran],
50111 Pakemuerne havde fandt i ca.
10 Pulvere a 'bi Gram. Bedst Udsigter var der tor P.ailiiteroe, naar
de hurtigt kunde lag Maveudskylning. Denne er saa meget virksommere son] Veronl er tungiopløseligt og opllt.ilki s.g tet Isenge 1,
Mavesækken, hvor der endnu øft

8 Timers Forløb kan findes 5 pCI.
.1gt anvendes stimulerende Midi Kamfer-, Collein- og Digalanindsprøjtninger, eventuelt Saltvandsindsprøjtninger under Huden og Ilt:ger, som har en utvivlsom,
indaar
om end lorbigaaende Virkning.
Dr. Schou gør opmærksom pas,
hl Veronal næst eller Gas og Morfin er det Giftstof, som hyppigst
anvendes til Selvmordsforsøg, og
al dets Dødelighed procentvis i de
ativemite Doser er lige saa stor
som Morhuers. Han advarer i kraflige Ord Lægerne mod al give stærkt
nervøse og deprimerede Patienter
det farlige Giftstof i Hænde i større
M.engder. 1. cis burde udlevere
mere end 3 Graur ad Gangen til
saadarme Panenter. Lægerne er jo
selv Herrer over, hvor meget de
vil ordinere, og hvor mange Gange
der maa udleveres paa en Recept.
Men iøvrigt kan de, hvis de al praktiske Grunde vil foreskrive større
Mængder Veronal paa en Gang,
lade tilsætte en ringe Mængde al
et Brækmiddel til hvert Pulver. Tager Patienterne et eller to al <te
saaledes tillavede Pulvere, fant de
saa ringe en Mængde af Brækmidlet i sig, al de ikke mærker noget
som helst til det. Men tager de
. derimod flere Pulvere paa een Gang,
virker Brækmidlet saa kraftigt, at al
Giften eller i hvert Fald det meste
af den hurtigt kommer op igen.
Sættes der 10-15 Centigram Pulvis
radicis ipecacuanha (Brækrod) til
hvert Pulver Veronal a 50 Centigram,
kan man opnaa den snittedes tilsigtede Virkning, og hvis dette var
mere almindeligt brugt, vilde de
uhyggelige Forgiftninger sikkert
blive langt sjældnere.
En Kendsgerning er det imidlertid, at adskillige Patienter har vidst
at skaffe sig Veronal i store Doser
uden om Lægerne. Det gaar
med dette Middel som med Morfin,
som den drevne Morfinist forslaar
at skalte sig paa de snedigste Mander.
Dr. J. i „Dg. Nyh.'

Oiplotoaliels Kunst ler og
_§—

Personer, hvem det er blevet betroet at varetage en Stats Interesser
i en anden Stat, gaar gerne under
Navn af Diplomater, men i embedsmæssig Forstand hører til denne
Klasse kun Folk, som staar opført
paa Statens Diplomalliste. Det er
Gesandterne med deres Attacheer
saavel som de højeste Embedsmænd
i Udenrigsdepartementets politiske
Afdeling.
Hvis den gængse Opfattelse var
rigtig, at Diplomaterne sidder inde
med en særegen Evne til heldigt
at overvinde alle Vanskeligheder,
saa insalte de forskellige Landes
Diplomati repræsentere et Udvalg
af de fineste og skarpeste Hoveder.
Men desværre er i Virkeligheden de
frtnuagende Personligheder ikke
hyppigere Meler' for denne Stand
end i andre, og Gennemsnitsdiplomaten gør sig hovedsagelig bemærket ved sin Omgangskreds og sin
gode Klædedragt.
De nødvendige ydre Egenskaber
kan saa al sige alle og enhver erhverve sig ved passende Uddannelse;
deri diplomatiske Evne i højere Forstand er derimod medfødt som ethvert andet Anlæg. Men i Virkeligheden tager man ved Valget af en
Stats diplomatiske Repræsentation
ikke alene Hensyn til den rærlige
Begavelse uden at se hen til Stand,
Uddannelse og Navn, men vælger
i Reglen kun de Mænd, der tilhører
de herskende Kredse eller staar dem
nær. Talent alene gør sjældent Udslaget ; en Franklin eller en Bis, m trick havner under normale For: hold ikke paa denne Hylde.

Som Følge al den Hemmelighedsfuldhed og Alsondrethed, hvormed
politiske Anliggender omgives i alle
Stater, er t11311 hyppig tilbøjelig til
i enhver Diplomt at se en Mand,
der er Indviet i en Række dybe•og
farlige Stalsbenuneligheder, og som
kan bedømme enhver Sag med ganske anderledes Kompetence end en
almindelig dødelig. Saaledes lader
det sig forklare, at det selv i Republiken, hvor ethvert af Regeringens
Skridt er underkastet offentlig Kontrol, Iran forekomme, at Diplomatiets
Ledere gennem flere Aar træffer Forholdsregler, der i mange Punkter
strider mod hele Statens Interesser
og Hensigter.
Som Følge af de ændrede Forhold spiller Udenrigspolitikers Ledere iøvrigl nu en langt betydeligere Rolle end tidligere. Diploma•
terne kan mønske igennem deres
Indberetninger og Meddelelser til
en vis Grad Ina Indflydelse paa
Politiken ; men i Hovedsagen tilfalder der dem fremdeles Ittill den Opgave paa en saa dygtig Mande som
muligt at udføre de Hverv, man har
paalagt dem, og at paavlrke den
offentlige Mening i Retning af den
foreskrevne Politik.
Den højeste Betydning al den
Virksomhed, der udfoldes af Udenrigspotitikens Ledere, har haft vigtigere Følger. I parlamentarisk regerede Stater ytrer det sig bl. a.
deri, at Udenrigsministeriet sjældnere
skiller Leder end de øvrige Departementer. Hvor en hyppigere Skiften
af Udenrigsministeren ikke lader sig
undgaa, eller hvor forskellige Personligheder har noget at sige i
Politiken, sørger man i det mindste
for, at der i Departementet er en
upartisk, fremragende Mand, der
stadig har med de udenrigske Sager at bestille. Saadanne Embedsmænd, der aldeles ikke optræder
udadtil og sædvanligvis forbliver det
store Publikum ubekendt, har selvsagt en dybtgaaende Indflydelse paa
Statens Affærer. Starar ikke disse
Mænd og deres Ministre fuldlud
paa Højde med deres Opgaver, saa
formaar nu til Dags selv ikke den
bedste Diplomat al udrette noget i
Udlandet, mens omvendt en :neget
dygtig og overlegen Diplomat formast I betydelig Grad at støtte sit
Hjemlands Udenrigsledelse.
Hvad der imidlertid nu Id Dags
væsentligst adskiller den diplomatiske Tjeneste Ira, hvad deri var f
tidligere Dage, er den I de senere
Aar indtraadte, dybt indgribende Forskydning af dens Hovedopgaver.
Tidligere korn del først og fremmest
an paa, at Diplomaten forstod at
tilkæmpe sig og bevare den Suveræns Gunst, hos hvem han var akkrediteret. Dengang var det jo saaledes, at et Lands Politik udelukkende afhang af Suverænens Vilje.
Nu har delte fuldstændig forandret
sig. I de endnu eksisterende Monarkier spiller deri offentlige Mening
en lige saa betydelig Rolle som i
Republikerne ; ingen Regering tør
længere vove at fatte vidtrækkende
Beslutninger af en eliter anden Art
uden den ,illentlige Menings Billigelse. San rigtigt del derfor end
kan være ogsaa for en Nutidens
Diplomat at staa sig godt med de
ledende Personligheder i den Stat,
hvor han er akkrediteret, saa maa
lian ikke mindre besidde Evnen til
rigtigt og til i.,:tte Tid al forslag
den Offentlige Mening og om nødvendigt paavirke den. Den moderne
Diplomat maa saaledes foruden selskabelige Talenter og stor Viden
ogsaa rande over en mere end almindelig journalistisk Begavelse, og
Regeringen maa paa sin Side være
i den Stilling, at den kan under støtte
sine Repræsentanter ved en dertil
skikket Organisation i den fremmede
Presse. Intel Under derfor, at nu til
Dags bliver Bladmænd ofte betroet
diplomatiske Missioner, eller al lej-

lighedsvis Journalister spiller en indIlydelsesrigere Rolle end en Gesandt.
Den Tid, da Teologer, Stuelærde
eller rene Hofmænd med Nytle
kunde anvendes i Diplomatiets Tjeneste, er derfor sandsynligvis nu
.V. H.•
forbi for stedse.

Hjertelig Tak
for udvist Opnuerksomhed ved min
Konfirmation.
haj Holm,
I. Slvpc., Olsker.

. Frit Ordskifte.
I•T
I

sidste Nr. al nærværende Blad
gengiver en Indsender eller „AfholdsDagbladet' en Beskrivelse af et
saakaldt „Afholdshotel", der i Virkeligheden er Type paa en rigtig Sut.
Suiten er cis tidligere nedstemt Kro,
ug Indsenderen, der selvfølgelig er
anonym, men uden Tvivl en „Frihedsværner", spørger da i sin Overskrift; _Var Kroen ikke at foretrække?"
Jeg maa hertil svare ubetinget
nej, og skal søge at klargøre hvorfor.
'
Dersom Kroen var vedbleven at
være Kro, vilde Forholdene sikkert
ikke have været bedre ; thi da sad
disse tørstige Sjæle der med Lovens
Ret og muligvis sammen med en
Del flere, i hvilke Skamfølelser] ved
at sidde paa en .Sut" endnu har
Magten over Lysten og Trangen
til at nyde Spiritus, eller med andre Ord, Folk, der endnu har bevaret deres Æresfølelse nogenlunde
usvækket. Det er jo dog heldigvis
endnu ikke saa nær liver Mands
Sag at ville foretage sig Handlinger,
hvorfor de frygtsomme og skamfulde
maa krybe I et Musehul, saa snart
et ukendt Menneske viser sig, hvilket jo viste sig at være Tilfældet
med de omtalte „Sutgæster", og
dette Selskab, der er beskrevet, virker sikkert heller ikke tiltrækkende
paa andre end netop de, der gerne
sælger dem selv med Liv og Sjæl
for Spiritusen.
Del viser sig saaledes, at kun de
laveste Individer kan indlade sig
paa at sidde paa en saadan Sut ;
men Beretningen viser endnu mere;
Den viser, at Værten, der sandsynligvis er den tidligere Krovært, er
et degeneret Individ, der ikke skammer sig for ret meget ; han skammer sig ikke ved at tilsidesætte de
borgerlige Love eller ved at tage
den omtalte ulykkeligt stillede Mands
Penge og derved gøre ham og hans
stakkels Børn endnu mere ulykkelige, snu disse. stedse maa være
henvist til et elendigt Llv, der neppe
vil kunne bedres stort den Dag,
da Samfundet maa overtage Forsergerpliglen over tor dem.
Endvidere viser Beretningen, at
vore Politimyndigheder er ret ligegyldige, naar det gælder om al
komme Lovovertrædelser af denne
Art til Livs, og man kan ikke godt
frigøre sig for den Tanke, al Politimestrene adskillige Steder søger at
fremme Spiritusforseelserne i Stedet
for at haandhæve Loven i dens Aand
og Kraft.
Endvidere kan en Lovbryder jo
tiltales og straffes, hvilket jo vilde
blive gjort I det omtalte Tilfælde ;
men delle har den ærede Indsender
„glemt" at citere ; thi sart vidt del
erindres, stod delte anført i samme
Beretning.
At den ointalts Vært bor som beskrevet, tvivles der ikke om ; thi at
være Udskænker af Spiritus nedsætter uvægerlig Menneskets moralske
Sans, hvorfor de, der lever al denne
Trafik eller Beskæftigelse ikke undgaar at tage Skade paa deres Samvittighed, og disse Mennesker, der
forbryder sig imod Samfundets borgerlige og moralske Love, bør altid
betragtes for det, de er, nemlig Forbrydere, og det urten del er en fin
Hotelvært i Allinge eller det er en
Sulvært i Hanherred.
Kirkebogaard pr. Allinge d. 5/419.
0. Christensen.

aars Plag

samt en K vie, 2 Aar, — en stor
Kviekalv og en Ko. som har
kælvet for en Maaned siden, er til
Salg.
Chr. Kjoller,
Sandkaas, Olsker.
Samme Sled sælges en firkantet
Kis k k elo vn.

Malkerogter
søges til Iste Maj pas

Breddegaard i Olsker.

3 Kaniner
(Hunner) er til Salg.
Chr. Jørgensen,
Allinge.

HØ

kali t.ra Kids til tale Mat .

Valdemar Jørgensen.

Olsker.

En stor brun

1

En pæn ung Pige

Nallorskomrk,

De, som endnu slaar i Skyld til
Re Tærskeværk bedes betale samme
til fhv. Sandemand Fund', Store
Myregaard.
Ejerne.
Et lille Parti ekstra gode

Traosporispaode
og Malkespande er endnu paa
Lager til rimelige Priser. En stor
Del andre Varer sælges med 10 a
15 pCt. Rabat.
Reparationssager bedes afhentede
inden 27. April.

ilrtend,ipNSCdler I I. R.eionering) uddeles Mandag den 14. ds.
Kl. 9—II Form. Kontortid hjemme
hver Tirsdag ha 8-11 Form.
Hyldegrund. den 10. April.
J. Hansen,

Buddingpuls •,r
er inter hjemkommet.

.1. B. Larsen.

Ro Nyirekasse.
Medlemmerne gøres
pas

I) al fra Iste April er undertegnede Kasserer tillige Formand.
2) i Henhold til Vedtægtens 6 6
erindres om, at Sygeseddel uran
hentes hver Gang Læge søges og
sanfreint det undlades, ifaldes en
Bøde al 50 Øre lor hver Sygesed•
del, Bestyrelsen maa opkræve.
P. B. V.
M. Svendsen.

Skosværte
sort, brun, rød

Vibe Bastrups Fabrikat
er hjemkommet.

J, B. Larsen,

gode Spisekartofler
og sorterede Læggekartofler er
til Salg paa

St. Myregaard,

Rosenkartofler
til Salgs hos !Karlsen,
Telf. 72.
.Damvang• Rutsker.

opmærksom

Olsker

Rosen kartofler
Roer og Halm er til Salg paa

Andeæg
af meget store Ænder er til Salg
paa Ndr. Kirkebogsard i Olsker a 50 Øre Stk.

Tak
for udvist Opmærksomhed paa vor
Selvbryllupsdag.

B M. Bengtsen og Hustru.

RØ.
Møde om Gud vil Søndag den
13. ds. Kl. 714 r Forsamlingshuset.
H. Pedersen taler.

cRtr,ece,
af liv. Italienere er til Salg.

Mortensen,
Østergade 192 Allinge.

Varelotteriet
nogle Ina Stykker Lodsedler kan
endnu fans.

Valdemar Jørgensen.

14. Skyttekreds
afholder sin aarlige Generalforsamling paa Rø Afholdshotel Mandag
den 14. ds, Eftm. Kl. 7'/,
Ang. Olsen.

Muslingeskaller
, pr. 50 kg Kr, 3,50.

Allinge Kolonial- &
Produktforretning

Lundegaard, Allinge.
Telefon 77.

Hingsten REX
stiar til Bedækning paa Vestre
Borregaard i Rutsker. "
10 Kr. kontant, 10 Kr. for Drægtighed. Akord 25 Kr.
Dog ikke
om Søndagen.
Teleion Ruts 49

Blandet Frugtsaft
Hindbærsaft
Hyldebærsaft
Jordbærsaft
Kirsebærsaft
Ribssaft
Solbærsaft

Allinge Kolonialog Produktforretning.

Sildstiefiester og Meder.
Søndag den 13. April.
Allinge Kirke Kl. 10 Konfirmation.
Ols Kirke Kl. 2, Altergang.
Skærtorsdag:
Allinge Kirke Kl. 2, Altergang.
Ols Kirke Kl. 10, Altergang.
Langfredag :
Allinge Kirke Kl. 10.
Ols Kirke Kl. 2.
I. Paasiredag :
Ols Kirke Kl. 10
Allinge Kirke Kl. 2.
2. Paaskedag :
Allinge Kirke Kl. 9.

Olsker.
Rabatmærker, der er ude hos
de Handlende, bedes indleveret til
Indløsning inden 19. April.
Nognerandet.

Til Salgs.
1 3-aars Hoppe, særdeles skikkelig og gaar godt Enspænder, samt
en Ko, der kælver i disse Dage,
en ældre Malkeko, og et Faar,
er til Salgs paa

Gudmingegaard,
Tell. Rø 26.

Anoncer
til næste Nr.
maa paa. Grund af Helligdagene være indleverede

senest Tirsdag.

".

Vi ekspederer alene

a Hogarsk Locerdro
gte

med særlig gode Analysetal,

Italiensk Kællingetand
ekstra rldset og renset, sælges i

Nordlaudets HallhIsbus
Markfrd.
Alle Sorter er nu paa Lager
og anbefales
til billigste Dagspriser.

:Allinge Koloni•al- Produktforroloig.

L.

Vi har rigelig Lager a!

særlig smukke Glænøærter
Soloærter
do.
lit Blanding i Udsæden til Grøntfoder. Vær saa god at give Bestilling snarest i

Nordlaudets

iladelshus.

Urtefro,
3lomsterfro,
Sættechalotter
anbefales fra

Vi har rigelig Lager „j

20 pCt, Kaligridning
Den besbite

SuperFosial og Chilisalpeler
ekspederes gerne ide førsis Dage,

Norilladels Handelshus
Prima dansk og engelsk

Mar k elle-Sæbe
Blød Sæbe
Soda, Blegsoda, Ludpulver

Risstivelse,
Skurepulver
Allinge Kolonial & Produktforretning
Nye Sendinger at

Melassefoder til Hegne'
Soyaskraa Ill hellig
udleveres efter Komne:lyne-Is Anvisning

Norillaarlels Handelshas

Bonevoks
Malerfernis, Gulvfernis, Linolie
samt Farver til Olie og Kalk
anbefales fra

A I ling.it Kolonial- tt
Produ ktforretning. Allinge Kolonial og Prodtildlorroloiog,
Ligkister og Møbler.

Ægte Carry

er hjemkommen.

J. B. Larsen.

anbefales.

Nlemellsker belikerforreloiog
L. Pihl.

Telf. Kl. n 13.

Ris, Sago,
Rismel, Sagomel,
Kartoffelmel, Majsmel,
Abrikoser, Blommer.
smaa og store Rosiner.

Koste
af Revling og Piasava

tes n-K[iefocil

sct, Morlensgade 17, Rønne, Telf. 22
Fuldm. ved Byfogedliontoret i
Hasle).
Kontordag i Allinge Mandag
do. i Klemens (Kroen) Tirsdag Ell.

Kiks og Bifkuit
uden Kort
fra
Allinge Kolonial & Produktforretning
Nye Sendinger af

amk. Reb og Tov
ekstra stærkt, passende til Hammelreb, Tømmer og lign, sælges i

Norrilandels Handelshus

Xajle, Te,
Chokolabe og Cacao

Cyklereparation.
Vil De have Deres Cykle godt
repareret, saa send den id

M. C. Futieh.
Allinge. — Telefon Nr. 34.

Klasses Værksted,
Billige Priser.

Tobak
C. W. Obels bekendte Mærker
anbefales fra

%Allinge Kolonial og Produktforretning

Nye Flækærter
Brune Bønner
øre hjemkomne.

• J. B. Larsen.

Cigarer smaa Cigarer
Cigaretter
'gel' gI Lager.

Rugeæg
sælges al følgende &amme/ •
Plymouth Rocks, Rhode Islands
Reds, gule Orpingtons og Anconas.
40 øre pr. Stk. Alle Stammer præmierede,

Andersen, Allinge St.

Blodbudding
i 2 kg Daaser, pr. Daase 2 Kr.

Allinge Kolonial &
Produktforretning.
By- og Herredsfuldmægtig

Johalloes Noloed, Hasle.
træffes paa Raadlinset i Allinge
hver Mandag efter KI.10 Form. og
I Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

Prima

amerikansk Flæsk
er stadig pari Lager
.2/

Prima

Tao og Tqljære
sand Tjærekoste anbefales fra

Allinge Kolonial- &
Produktforretning.

Prima Malerfernis
forventes hjem Lørdag
til betydelig nedsat Pris.

£cct/Den.

NOR1131111018

hdelSilllS

•

Bordmargarine

Gode Japan Rim
Bedste Bisat el
Ekstra Nagogr:t
Eksran Snzom

J. B. Larsen..

Tagpap og Søm.

og anbefales til rimelig Pris,

J. B. Larsen.
14-16 Aar, kan til 1. Maj but Plads
paa Dyndegaard i Rutsker.

anbefales.
a (2).

,Ccira nev!..

Hasle Hodkerlorretatog.
Aljetønder og Saltekar
samt al Slags Bødkerarbejde haves
paa Lager. Reparationer udføres.

C. Aakerlund,
Telefon Hasle 105.

Soyaskraa
ankommer Lørdag.

sælges endnu til gammel Pris.

lEgle Cillelle Barker-Made

Allinge Kolonial & Produktferretning
Ægte engelsk

er pas Lager.

?erjectionssmbe

Italiensk Barbersæbe
er hjemkommet.

er hjemkommet.

c£arsen

J. B. Larsen,

Humledal
Gødningsforening
Den I 'Foreningen købte Gødning mita være indbetalt til Kassereren, Rlis, Kjollergaard, Inden
14. April.
Da vi har rigelig med Kali, kan
denne endnu fans paa
Holltenderganrd.

Prima Hvedemel,
Bagepulver
Citronessents
nandelemmentit
Varillieessents
Vaullietabletter
Vaulliesukker
Vanillestteuger
Kardemomme
mode nautiler
bIttre do.
Rosiner

Jord lit 0yrkolog
al Kartofler udlejes

Lundegaard, Allinge.
Amerikansk Soda
Krystalmoda
Engelsk Van kepnlven
30 øre pr. Pk.
Lensrive Ladpulver
60 C'Ire pr. Pk.
Ren dansk narmellIcurehe
Engelsk rerfelt tlormarbe
Blod Stelle al god kvalitet
Ægte Zebra Oveni/ærte
Ds. a 20 og 50 'øre
Bilisme, Å, mor, filannelme
Nalnelakmpirittim Blegvand

Nordlaodeis Hadelshos.

Allinge Kolonial- og
Produktforretning.

Elev til Modepid •

Rosenkartofler
er til Salg paa _Granneliferg"
i Rulsker.

kan straks antages, eller i Mangel
deraf en ung -Pige til Hjælp i Forretningen.

Ekstra stærke danske

Allinge.

Decimalvægte

Vi har staaende fra i Fjor:
1 svensk Fjederharve
9 Tænder
I amerikansk do..7 Tænder
stor Fraode-Plov
1 mindre do.
Som sælges til gammel Pris.
Telefon Allinge Nr. 7.

N ordlandets Handelshus.

med Skydelod — 500 Pds. — er
paa Lager.
Vi bar gjort en god
Handel og kan derlor ogsaa sælge
disse særlig billig pr. kontant.

Nordlaudets Handelshus,
Ns Beagslorellioll.
Bestilling paa Høstbindegarn modtages senest Mandag den 14. ds.

Prim Hamp qibllib-Tomrk
ef
anb ales

Allinge Kolonial- og Produktforretning
Vi beder vore Kunder paa Landet om Bestilling paa

bedste Sort amk. Høstbindegarn
til kommende Høst. Vi skal skaffe bedste Kvalitet til den
laveste Pris.

anbefaler
Allinge Kolonialog Produktforretning.

40 øre J/2 kg

Sætte-Chalotter
Urte- og Blomsterfrø

NortIladels flaorlelshs.

Barbermaskiner

Prima Kogeærter
Klipfisk
Prima ren amerikansk Fedt
Retsle
uden Aflevering af Kort
Amager-Hvidkaal

Store Husholdnings-Log

Nye store Citroner
12 vlre t,r .S1k.

P. C. Holm.

mod Aflevering af Kort
„
do. uden

Allinge Kolonial & Produktforretning

Bili Jlerrslna-f,ppelviner

Allinge Kolonial- og ProfildforMoiog

Gulvfernis og Gulvlak,
Farver og Pensler til Olie og
Kalk.
Terpentin, Tørrelse, Beitse.
Schellak. tør og opløst.
.ilshellakker, Tapetklister
Bronce og Tintur.
Kittechu og Beg.
Farver til Uld og Bomuld.
Alt i nye prima Varer til billige
iser.
Pr.

En Dreng,

Prima

1 .len Lietnn. n.fe 1,:: :a.' _e.:1 nyd
Sendinger ni

Louise Larsen

Risstivelse
Kiks og Kaffebrod Prima
er hjemkommen
friske gode Blandinger.

Unge Duer
købes og beiales med højeste Pris.

Billigste Dagspris.

Uden Brødkort sælges:

Billigste Dagspriser fra

Allinge Kolonial- og
oduktforretning.

lin og grovskaaren

J.

anbefaler

Allinge Kolonial- og
Allinge KolonialProduktforretning.
Prod ti ktforretn ing

Overreissagi,Bo e

Røgtobak

Aljetønderne
leveres gerne f rit til nærmeste Station fra
Snedker L, Pihl,
Telefon n. 13, Klemensker.
Prima

- Maler-Fernis.
Prima hurtigtørrende Gulv-Fernis.
Prima amerikansk Glans.Gulvlak
anbefales
111 betydeligt nedsatte Priser,

,41arsen,

Nordlandets Handelshus.
Halsla

Til Konfirmationen

anbefales Salmebøger til billige Priser (Navn gratis) sand et stort Udvalg
i Kort og Telegrammer, Pengebøger, Dametasker, Syæsker, Sykurve
Album m. m.

Charles Svendsen.

NB. Ny hjemkomne Tapeter anbefales.

Prima KjoleMil.
Sort, marine, brun og graa sælges ekstra billigt.

Nordlandets Handelshus.
Barbermaskiner
og ægte (filetteblade anbefales fra

Allinge Kolonial & Produktforretning

Prima Kjoleflonel.

Apritsvers.

Sort, marine, brun og graa sælges ekstra billigt.

Se April er et Barn,
er med Graad i sit Blik
bærer Smil um sin Mund
og sin Kind ;
den har Sne, den har Hagl,
den har Kulde og Stik,
men den friskeste, muntreste Vind.

Nordlandets Handelshus.
Store gode

Kornsække

og

Kodækkener

hjemkommer om faa Dage og sælges billigt.
Bestillinger modtages.

Nordlaudets Handelshus.

Brune Sejldugs-Sko
med Gummisaaler haves paa Lager i alle Størrelser.
Nordlandets Handelshus.

&Ali en Kvinde, der vaagner
ved gryende Dag,
som en Drøm, der gaar bort
uden Stands,
viser Himlen sit Aasyn
nied Regnskyer bag
og en Byge af Haglkorn i Dans.
Som en Taare i øjet,
der funkler i Sol,
som et barnligt og legende Smil,
som den sødeste Duft:
af hver lille Viol,
er ell Dag i den unge April I
Harald Land! Mornberg.

fteerre .tofer

Bord-Voksdug
samt sort Voksdug. Et mindre Parti hjemkommen.

Nordlandets Handelshus.

Kleffinshr Cyklelormillillg, Klemellskor,

Der siges saa meget i Vrede,
saa meget tankeløst, haardt,
der svider som Brod i Hjertet,
naar Vreden er dunstet bort.
Der saas saa ofte i Vrede
af Nagels Frøkorn en Hær;
den luges af Hjertets Ager
med Mareblandet Besvær.
Aa Gud, een Time i Vrede
lian fryse som Frosten bort
alt, hvad der bloinstred dernede
I Hjertet af mildt og godt!
Anna Kamp.

Nye Cykler hjemkommen.
Sælges til billigste Priser pr. Kontant.
Alle

Engelske Dæk og Slanger paa Lager til billigste Pris.
Cykledele haves og Reparationer udføres hurtigt og billigt,

11... 21

.

Jt. e Jfetnen,

Chili-Salpeter
er hjemkommen. Bestilte Partier bedes afhentet.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Nye Ting lijenikoniniel i Molloyarer og broderier,
Hellærred i Metermaal, dobbellbredl 9 Kr. ni.
Ekstrafint Halvlærred, dobbeltbrech, 6 Kr, m,
Indisk Møl] 250-335 øre m. Lyseduge, Kaffeduge, Løbere
Komodetæpper, Pynlehaandklæder, Servietter; Pyrrielorkiaeder, Puder m.m.
Alt nyt hjemkommen til meget nedsalte Priser. Lyseduge fra 2,00, 3,50,
4,50 Kr. pr. Stk. Paategnede Lommetørklæder 60 Øre- Alt I Bøj og
Klæde. Børsteholdere, Avisbaand, Pibetæpper, Sybordslæpper og Sofapuder.
Ca. 200 nye Hatte hjemkommen. Konfirmationshatte meget
billigt. Hatte fra sidste Aar til smaa Priser — fra 985-550-685 øre.
En Del Hatte udsælges til Spotpris.
Ærbødigst

Jrwr,Pct. 91tøtfe.zi,„JraV14,e,i3 et.Pe.

Alle brier hork°, gmslr8 og holm
er nu paa Lager og udleveres gerne.
Hvem der har passende Poser og Sække hertil, bedes sende os
disse til Afvejningen.

Nordlandets Handelshus.

Konfirmationsgaver
smukt Udvalg til rimelige Priser. Fine. Lommeure med Garanti
Telefon 93.

Allinge Ur= og Guldsmedeforretning.
M. Lindberg.
Al

hitlige Frnsorter, 1, Eks. til Enge og Ellersanning
har vi Blandingsfrø at Græsarter, let
do.
af Kløverarter, tungt.

Hjemmeavlet Rajgræs, bornholmsk Avl

og ganske rigeligt af

engelsk og italiensk Raigræs,
som sælges betydelig billigere end Maksimalpris.

Nordiandets Handelshus,

Stort Udvalg. Billige Priser

Allinge Kolonial &Produktforretning
Undertegnede har begyndt en

Malerforretning
i afdøde Malermester Pederwena Ejendom i Allinge og anbefaler sig
til de ærede By- og Landboere med alt til Faget henhørende.

A. Thorngreen.

I Vrede.

fange billigt i

91orbinithet kStutbelMjil.

Værktøj

Specialitet: Alt finere Vognarbejde.

gorktter i got ttcotter
og

Isftpiv\

Høstbindegarn.
Vær saa venlig at indsende Bestillinger snarest til

Allinge Kolonial- og Produktforretning

L.,

Brødrene Anker
Jernstøberi & Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.
Kul haves stadig paa Lager ved

ItX{M

Bygningsartikler.

Smaa Digte.

Brædder Planker Tømmer

Af
Knud Fr. Gamborg.
Løft mig, Sang
ud over Verdens knugende Ve;
lad mig Livslykken se.
Bær mig med Brus i Sollyset frem,
selv om Hjertet
af Glæde skal sprænges hellere dø i en lykkefyld) Stund
end længes — længes og længes!

Levka. Pris 4,50.5,50 hl

Tagpap, Søm og Spiger, Støbegods

Cement, hydraulisk Kalk
anbefaler

Allinge Kolonial & Produktforretning
Vi har mange 2" Ailepumper

Vær mild i dine Domme
vær kærlig I din Færd;
med Klogskab skal du handle,
da klar din Handling Værd.

af den rigtige Slags og sælger disse kontant til omtrent halv Pris —
Forhold til Dagsprisen.
Vi har passende Ror til Pumperne, saa disse leveres færdige,
[laer vi faar Højden opgivet.

Nordlandets Handelshus.

Bring Sol, hvor du kan,
bring Lys og Glæde ;
bring Trøst Ill dem,
der I Skyggen træde.

Skovle og Spader

000?.}00
Den gyldne Sol har kysset
din bløde, hvide Haml
og skabt en fin Nuance
paa. Kjolens SIlkebaand;
og over Haar og Nakke
et festligt Purpurskær
blidt glider ned og gløder,
som du nu sidder der.

Erindringsliste.
Toldkamret 8 -12 Form., 2-5 Efterm.

sælges billigt hos

Allinge Kolonial- og Produktforretning.
Vi har meget pæne
pløjede og høvlede Brædder.
Disse ere rene, det vil sige fri for store Knaster, og tørre egner sig udmærket til Gulve og Lofter og andet Brug. Alle
Længder, saavel korte som lange, helt op til 20 Fod.

!Arre Fgrehrdfler,

Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Borgmesterkontoret 2-9 Eftm.
Laane- & Diskontobanken 2-4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2-4.
Branddirektøren do.
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12, 2
Dampskibsexpeditionen, aaben 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 Atten,

Fifle llordindske
Alle Bredder og Længder passende til Møbler o. lign.

Et Parti gode kantskaarne Udskudsbrædder
°/," og 1" sælges forholdsvis billigt, idet disse ikke blev forhøjet ved sidste Prisforandring.
Ved kontant Handel gives stor Rabat i

Nordlandets Handelshus.

Søndag 12-2.
Statsanstalten tor Livsforsikring ved Chr,
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em
Folkehogsamlingen paa Raadhuset:
Fredag 7-8,
Jernbanest. er aaben for Gods 8-12, 2-7
Hjælpekassen: Formd.. Bagerm. P. Holm
Kasserer Fi. P. Kolod Kontortid hver
Fredag fra 5-7.

De averterende
anmodes om at indlevere deres Anri osi tecieure iii h
ndrell:IT
tlioicresladga.g Smaa Regel

medtages

indtil Torsdag Middag.
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