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Fredag den 12 September 1919 

COCD:OZOCCOMCOM000, 

I'llgnnr I et Antnl af 1609 EkNemp!, 
og  formentli.n geltisolo PoNtvwm•na,t 

til lille Hjem i 
Tinhiker, ill) og 1,(Irtnenttkrr 

cseccoccoect emigrere te.9.3s 

7de Barg. 
camcce=occxx. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes I et Antal af mindst 1600 Exempl. 
og forundes gennem Posho.send I Allinge. 
Sandvig,Olsker, Raske]; Ro Og Klemeriskt" 

,,_Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den stersk Udbredelse i Nordre Herred 
bliver last 1 ethvert Hjem og egner sig der. 
for bedst 10 Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optage: ge-ne&kendlgerelser af enhver Art 
saasom 1(eb, Salg, Por....ningveneetdelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Aaktioaer etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer saml paa Bladets Kontor og 
koster t Kr. halvaarlig. 

Aften. 
Nu synker Sol mider Strande 
efter den lyse Dag. 
Over de stille Lande 
gear Aftenklokkernes Slag. 

Sælsomt, hvor Luften gløder 
i Tusmørkets korte Stund, 
naar Dagen sin Elskede møder 
og kysser den blussende Mund. 

Sælsomt, hvor Himlen luer 
med Glød sum al stillede Savn, 
naar Natten spe Brudgom skuer, 
og tager ham varligt 1 Favn. 

-- Da føler jeg Freden sænke 
sig over mit hætte Sind: 
det er, smil liver Dagens Lænke 
brydes soni 

Alt, hvad Sindet har inde 
af lyst og end og smukt, 
stiger paa Aftenens Vinde 
med Svalevingers Flugt. 

De er del først, jeg skalter, 
at Filetens Kalk er tømt. 
Da er del føls', jeg fatter, 
hvad jeg om Dagen har drømt. 

Frederik Skousbo, 

Lidt om Thedrikning. 
—o— 

Medens de lærde strides om, hvor-
vidt Tedrikning er skadelig eller ej, 
tiltager Forbruge( af den  „himmel. 
ske Urt" Dag for Dag. Det kunde 
da manstre være iateressant at un-
dersøge, hvorledes desi er uanet 
saa langt, frem i Publikums Yndest, 
og hvor længe den har været kendt. 

Tedrikningen er ældgammel, og 
deri har sone bekendt sin Hjemstavn 
i Kina. En kinesiSk Legende fortæl-
ler, et Teplantens udmærkede Egen-
skaber blev opdaget af Kejser Chin-
sung, som levede 3--4000 Aar tør 
vor T[dsregning. Historisk sikkert 
er del, el Te brugtes som Drik i 
Kina fat alkorede 15-1600 Aar si-
den. 1:ra Kina kom Kendskabet til 
Teen til Japan, Ceylon og andre 
Lande. Teens Kvalitet og Kraft be-
ror pari Bladenes Alder. de yngste 
Blade giver den lineste Kvalitet Te 
og yder det stærkeste Udtræk ined 
[len theede Smag. Den Te, som 
nem kan fae al Blade, der allerede 
sen Gang har været anvendt, og 
Biede, som er medtaget af Vand 
og  Fugtighed ng sansedes har mi-
stet deres Kra11, kalder ruar I Kina 
tør ,treane-Te". 

Selve Ordet T e kommer af et 
gammelt kinesisk Ord, c h a, som 
paa en vis Dialekt udtales Ih; delte 
Navn bragte Englænderne videro 
ud i hele Verden. 

I England dukker Teen op i 1615, 
og endnu 50 Aar efter betegnes 
den af en meget fornem Person 
som „en kinesisk Drik, hvilken jeg 
aldrig fer har smagt', En meget 
besøgt Kafe begyndte samtidig at 
gøre stærk Reklame for „den kine-
siske Drik", der anbefales i følgende 
Udtryk: 

„Den gør Kroppen livlig og kraft-
fuld, hjælper mod Hovedpine og 
daarligt Humør, beskytter mod tunge 
Drømme og styrker Hukommelsen" 
Til yderligere Anbefaling for Drik-
ken sagdes, at den agtedes højt af 
Læger og Videnskabsmænd i Frank-
rig, Italien, Holland og andre kristne 
Lande. 

Et morsomt, gammelt Avertisse-
ment fra 1658 meddeler, at den for-
trinlige og af alle Læger anbefalede 
kinesiske Drik, som at Kineserne 
kaldes Tuba, at andre Nationer Tay 
eller Tee, sælges i .Sulianindens 
Hoved' i Sweetings Rorats ved Royal 
Exchange, London. 

Teen blev betragtet — navnlig 
paa Grund øl sin Kaarbarlied ug 
Sjældenhed — som et seerlig fint 
Traktement ved Mart reelt, og Sel-
skaber, og Te bliv dtnasng brugt 
som Gaver fil Niaser og fyrstelige 
Personer. 

Omkring I660 faldt Prisen tor le 
Ira 50 Shillings jer. Pd. ill IS Shit 
tings; dermed blev den mere ud-
bredt ug mere almindelig, og efter, 
'manden som delt blev billigere, 
erobrede den (tere og flere Venner. 

Te og Te er imidlertid Ikke idol 
to Ting, men mange Ting. Kine-
serne blander otte tørrede Blomster 
mellem den nylørrede Te, Perserne 
søder Teen /ned Lindesaft, i Birnia 
kommer man Kryddernelliker i, i 
Marokko Blade af Timian, og i [e-
land kommer man ofte Syltetøj ned 
i Teglassene. 

En gammel udmærket, engelsk 
Regel for at lave Te lyder som føl-
ger: 1 Teskefuld Te for hver Kop 
og 1 for Tepotten. Dette gælder, 
enten man regner med store eller 
smaa Portioner. Teen bliver ypper-
lig, men selvfølgelig stærk, hvilket 
dog ikke gør noget, da Englænderne 
altid kommer Fløde i. 

Traveller. 

Trøsten. 
—§— 

I falmede Blade! du kølige Vindt 
hvad har jeg Ined eder at skifte? 
Hvad rører det mig, 

hvem der blegner om Kind, 
mens Elleraarsvindeue vifte! 
Gear jeg Ind, gaar jeg ud, 
etnar [niv Harib ej til Gud ? 
Sig, min Sjæl! dog, 

hvad klynker du over? 

Se Storken og Stæren 
og Svalerne surar;, 

de rask dem til Rejsen berede; 

de er dog kun Fugle, 
som ikke forsten 

med Tro og ined Tillid al bede. 
Se til dem! se til Gud 1 
gør din Bøn! gaa dit Skud! 
Sig, min Sjæl ! dog, 

hvad klynker du over? 

De graanende Skyer, det vildene Hav, 
hvi gør de ej Fuglene bange ? 
Med kraftløse Vinger i bundløse Grav 
der sank og der synke jo mange; 
uden Knor, uden Frygt 
liden Fugl flyver trygt. 
Sig, min Sjæl I dog, 

hvad klynker du over? 

De truende Farer, 
dem tænker du pas -

o, lænk dog pas Trøsten langt heller I 
Du kender jo ham over Skyerne graa, 
som Stjærner og Hovedhaar tæller. 
Hvad er det, h a n ej kan? 
Hvem er god uden han' 
Sig, min Sjæl! dog, 

hvad klynker du over ? 

Klynk over dig selv, 
over alt under Sky, 

som end for dit eget du holder, 
bortkasted vel ofte, optog dog penny 
det Tvivlen og Bangheden volder. 
Hold paa harm, som er all, 
hvad Guds Ond par ham kaldt! 
Hold paa barn : 

hold paa J e s u s alene! 

Da briste med ect alle jordiske Baand, 
Da linies ej Mod du og Vinger ; 
da hviler du bødl I hans linand 

'ned Guds Aand, 
da lutter I Sky dig Guds Finger; 
ingen Lærke med Sang 
glad som du sig reivane. 

Mis Sjitif dog, 
livret klynker dit [iver Ir' 

I ›a ...eaehr 	Vemel, 
dis 11 ext du leet, 

MIA glad, !Willi ej ['lukket lom !hules; 
Ihl ke}sen en sikker, 

og Vejen fuld kort, 
din Træthed sne liflig InivIndes. 
Geni CL/ ind, garn du ud, 
evig glad I din Gurli 
0, min Sjæl ! hvad ell urter 

du forlerigy ? 
I'. S. rirundivie 

September. 
—0— 

De lyse Nætters Tid er forbi; al-
lerede nu tænder vi tidligt Lys, og 
Aftenerne er mørke og sorte. Hvor 
hastigt deri svandt, den Sommer, 
vi ventede i Fryd og Glæde, den 
Sommer, som vi den lange triste 
Vinter siet hen til ined samme For-
ventning, som Børnene ser hen ril 
Julen. Og au er den borte, deri 
dejlige Sommertid, der i Aar slet 
ikke har været dejlig, riten træsk 
og underfundig og lunefuld, slet 
ikke til at stole pas. Snart var del 
varmt, og snart var det koldt, saa 
regnede det, og saa kom Solen 
frem, nu fik vi garnske sikkert det 
gode Vejr, vi ventede saa længe. 
Og Himlen blev bias, og vi fik alle 
vort glade Smil frem, og lidt efter 
samlede Skyerne sig sammen igen 
i graasorte tunge Masser, og alle 
Himlens Sluser sendte igen Strøm-
me al Vand ned over vore syndige 
Hoveder. Aftenerne var uden Blid-
hed, mest smaatras man, og sad 
man ude, var varmt Overtøj en  

dejlig Ting. — Nu er det Tiden, 
da „Stjernerne falder", og ønskeli-
den er inde ; men vær snar i Tan-
ken, betænk dig ikke for længe, 
sad at Stjernen er faldet, før du har 
ønsket. Og mon de fleste af os ikke 
mødes i et stort, brændende ønske 
I disse Aftener, naar vi ser et Stjer-
ueskud — ønsker vi ikke alle Fre-
den, Roen, Hyggen og Endrægtig-
heden igen, saaledes at der atter 
blev Glæde ved Livet, Tryghed og 
Harmoni. 

Nu er det September, nu modnes 
Druerne, i Skoven dufter del af 

,Svampe og Bær, og Frugterne rød-
mer i Haven, og Meloner modnes 
og Blommer og Græskar. Saa kom-
mer de ,purpurrøde Tomater, tunge 
og skønne, og Rønnebærrene vil 
skinne i store Klaser. 

September er Opbrudets Tid. Op-
brud fra Ferie og Farvel til Sommer. 
September kan være den dejligste 
af alle Aarets Meneder ined sin 
stærke lutrede Luft, med sine vid-
underlige Farver og sin blide vel-
gørende Efternars Friskhed. 

Dejlige September der kan være 
sari bedaarende med skønne lune 
Dage og skønne tavse Nætter, med 
sorthlaa Fløjlstieriniel og el Mylder 
af skinnende Stjerner, der giver Liv 
og Husvalelse til alle, der forstnar 
og lærer af Naturen. 

Høstvinden. 
,leg kommer fra Syd og fra Vest, 

hvor jeg vil, 
ug filmeder min Smug 

I del klingende Spil, 
liner Gimahoppen gnider sin Fele, 
og Myggene danser dertil. 

Jeg vanglier i Bruset al Sivenes Suk, 
jeg leger med Tidslernes 

sprælske Fnug 
ug drikker de kølige Draaher 
af Morgenens skimtende Dug. 

Jeg styrter i Spring 	. 
over Bakkerne ned, 

og Rugen bli'r hvid, 
naar min Aende er hed, 

jeg stryger saa lindt gennem Havren, 
den siger mig alt, hvad den ved. 

Og Byggen bar sænket 
de strittende Spyd, 

den svinger sig stift 
med en klirrende Lyd ; 

naar først deri er inde i Dansen, 
den smittes af Høstens Fryd. 

Jeg leger Tagfat under Leernes Klang 
om Kærvernes Stade i Rugens Vang, 
i al den rusende Sødme 
fra Vippernes buskede Hang. 

Jeg svaler en Kind, 
der er strimet af Sved, 

for Høsten har Hastværk, 
og Dagen er hed, 

og ind i et drømmende øre 
jeg hvisker om alt, hvad jeg ved, 

Naar Høstdagen slukkes 
i Kvældens Fred, 

jeg lægger mig stille i Stubbene ned, 
der drømmer jeg Høstens Drømme 
og alt det, som Vinteren ved. 

Joechini Kattrup. 

Lidt om Kighoste. 

I enhver By er der saa at sige 
altid Kighoste, det er jo en al de 
almindeligste Børnesygdomme, og 
[ned Mellemrum kan den stige til 
en hel Epidemi. 1 øjeblikket er der 
en lille Stigning af denne frygtede 
Sygdom, hvis kyminingsagtige Ho-
steanfald, Smilsonilied og Langvarig-
hed alle Forældre ængstes for. 

Sygdommen paadrages altid ved 
Smitte, og Faren for Smitte er større 
i et Værelse end i fri Luft; derfor 
bør Børn med Kighoste altid holdes 
hjemme fra Skole, og de maa hel-
ler ikke have Samkvem med andre, 
Børn, som ikke har Sygdommen. 
Dette gælder navnlig svage Børn, 
da de lettere smittes og er niere 
udsatte for alvorlige Angreb og for 
de farlige Eflersygdomme. Allerværst 
er Sygdommen for Børn i det før-
ste Leveaar, da de sjældent har Kræf-
ter til at sten Sygdommen igennem. 

Kighoste begynder gerne som en 
almindelig Forkølelse med lidt Fe-
ber og en Smule Hoste, og kun 
hvis Børnene har været sammen 
med Kighostepatienter, lænker man 
paa denne Sygdom ; der er Nysera, 
og Øjnene er røde og ønitaalelige 
for Lysindtryk ; denne Begyndelse, 
der ogsaa kunde tyde paa Mæslin-
ger, varierer mellem nogle Dage 
og flere Uger. 

Men saa følger den for Kighoste 
ejendommelige Karakter, saa al Tvivl 
udelukkes; den optræder nu i An-
fald med fire Mellemrum; Hostean-
faldet indledes med en dyb, hivende 
Indaanding, som følges af en Række 
Husteslød, hvorved Slim kommer 
op og ogsaa ofte Brækninger frem-
kaldes. Saa er Anfaldet forbi, og 
Barnet begynder atter at lege. 

I Begyndelsen er Anfaldene faa 
og Ildet stærke og tiltager de efter-
haandell i Voldsomhed og Hyppig-
hed. Naar Sygdommen er paa sit 
Højdepunkt, bliver Barnet, lidt før 
Anfaldet begynder, utroligt og græ-
der, og efter de langvarige Hoste-
eksplosioner, der kan være fuldstæn-
dig krampagtige, hvor Ansigtet bli-
ver blaarødt, og der ofte kan kom-
me Blødninger fra Mund, Næse el-
ler Øren, er Barnet selvfølgelig træt 
ug mat og græder over Smerter i 
Bryst og Underliv. 

Selvfølgelig lider Barnets Ernæ-
ring under dette Studium af Syg-
dommen, fordi Maden kastes op 
ved Hosteanfaldene ; det er derfor 
af stor Betydning at give den syge 
hyppige, slime og kraftige 'tMaalti-
der. Om Sommeren kan Barnet fær-
des ude hele Dagen, oms Vinteren 
man der iagttages større Forsigtig-
hed, navnlig bør de vogtes for kolde, 
østlige og nordlige Vinde. 

Nogen virksom Behandling af Kig-
hoste er egentlig ikke fastslaget; 
inert man har part saa mange Man-
der, med saa mange Midler og Me-
toder søgt al lindre Sygdommen, 
navnlig • daglige smart Kinindosel 
virker godt, ligeledes slet gnask 
Rand at dryppe nogle Draabcr Ben- 



gin paa Hovedpuden eller kun lægge 
del paa en bile Pose, stoppet med 
Val, som hver Dag vædes med Ben-

sin. 
i'.: 	Temperalinen tages Morgen og 
[-• Aften, og er der lien mindste Stig- 

iniere, maa Lægen tilkaldes. 
Kighoste er som Regel ingen far- 

lig Sygdom, naar der ikke støder 
noget særligt til, og Varigheden 
plejer at være 6-12 Uger, men 
stundom 1/5-5/4  Aar. 

Hygrea. 

Bornholmsk Landbrug 
under Krigen. 

.Svendborg Avis" Korr. fortæller. 

Den flyvende 'Krigsgrosserer, 

der skaffede øen billig Mælk, 
—x— 

Hvad ved Jyderne og deres Na-
boer paa Øerne om Bornholms For-
hold under Krigen? Ja, de husker 
tnaaske en Lov om særlig Statsstøtte 
ril enj fattig Kommune, der ikke 
kunde klare sig paa anden Maade, 
og derfra slutter nok de fleste, at 
den lille Klippeø maa vene en gold 
Halvørken med nogle Smaabrug 
spredt om i Dalene, hvor de nøj-
somme Beboere lige kan klare Fø-
den ud af Klippeskraaningerne. 

Sandheden er imidlertid, at Born-
holm er sag frodig, at Sagnhistorien 
godt kunde have henlagt Edens 
Have dertil ; Figentræet savnes i 
hvert Tilfælde ikke der. Der findes 
Hundreder af Figentræer paa Øens 
Nordøst-, Øst- og Sydside, og det 
berømte store Figentræ i Gudhjem 
kan i varme Somre give over 100 

Pd. modne Figener. 
Vindruerankerne paa Husene er 

lige saa almindelige som de vildt 
voksende Kirsebærtræer, der tynges 
til Jorden al Frugler i Læssevis i 
Aar. 

Selvfølgelig lever Landboerne inde 
par] Højlyngen og Landet inden for 
Kystens Klippeskraaninger ikke af 
Frugtavl og Vinbjergdrift; men oppe 
paa Bornholms Højderyg, hvor man 
venter at finde golde Bakkeflader, 
hører man i Aar Molorplovene i 
Brakmarkerne hamre om Kap med 
Selvbinderne, som stormer sig gen- 
nem den tykke, lejeliggende Hvede. 

Bortset fra nogle enkelte Stræk-
ninger af Højlyngen, som for længst 
er forvandlet III frodig Grønskov, 
er Bornholm, fra Nord til Syd og 
Øst til Vest, frodig og frugtbar som 
de bedste Egne pas Sjælland og 
Fyn. Fra Kongemindet paa Rytter-
knægten, hvorfra hele Øen kan 
overses, kan man se hvert Sogn 
oversaaet med lysende røde nye 
Tegl- eller Cementtag, som talende 
Vidnesbyrd om, hvorledes det born- 
holmske Landbrug i de senere Aar 
har givet en Del mere end til at 
klare Dagen og Vejen. Motorplovene 
og Selvbinderne taler ogsaa deres 
lydelige Sprog om, at Bønderne 
følger med derovre; thi disse mo-
derne Maskiner er ikke Herremands-
eje, da Herremænd er et ukendt Be-
greb paa Øen. 

Under Krigen har Bornholm paa 
adskillige Omraider indtaget en Sær- 
stilling med Hensyn til de regule- 
rende Foranstaltninger, idet Øen i 
ikke ringe Udstrækning har matiltet 
sørge for sine Forsyninger fra Øen 
selv, og man har klaret Opgaverne 
med stort Held. 

Paa et enkelt Oinraade har 
Øen hall en Særstilling, som man 
over det øvrige Land har Grund 
til at misunde Bornholmerne. Born- 
holm har nemlig haft Tilladelse til 
at udføre Ostemasse til Tyskland, 
og en ung Krigsgrosserer, T h o t- 
s t 

 
r u p, har for de bornholmske 

Mejerier solgl Ostemasse 90(1 fordel-
agtigt, al alle Landbrugerne har fimet 

ikke Saft lidt Mere for dem Malk  

end i dal øvrige Land, og samtidig 
har ulan gennemført en saadan Ord-
ning, al del mælkeitubende Publi-
kum faar Sødmælken til 22 Øre pr. 
Liter (Halvdelen af Prisen i Køben-
havn), og den billigste Malcsimalost 
paa Øen er en Himmerigsmundfuld 
ved Siden al det Saaleiæder, man 
kender i Byelme ovre i det øvrige 
Land. 

Det er intet Under, at Grosserer 
Tholstrup er en populær Mand over 
hele Øen, og ingen misunder han] 
hans Millionformue eller hans Fly-
vemaskiner, som han benytter til 
sine Rejser. Nu har de bornholmske 
Landboforeninger og Grosserer That-
sirup indledet Forhandlinger med 
Tyskerne om en ny Eksportforbin-
delse over Sletfil]. 

Bornholm efter Krigen. 

I det hele laget er man stærkt 
paa Tæerne paa Bornholm for at 
udtryk Chancerne efter Krigen. Man 
haaber, at Øew ogsaa skal fag sin 
Andel i den Opblomstring af Han-
delen paa Østersøen, som optager 
Sindene slædet i København. 

Rønne ligger, ligesom København, 
paa Vejen til de baltiske Lande, 
og ogsaa her staar Havneudvidel-
serne paa Dagsordenen, Ogsaa den 
gamle Forbindelse med Tyskland 
over Stetlin venter man genoptaget, 
og Øst-Bornholm spejder, i Modsæt-
ning til Rønne, efter Genoptagelsen 
al den saakaldte Landrule til Køben-
havn over Cimbrishamn, over hvil-
ken en Bornholmstur kan gerer paa 
6 Timer. 

Bornholm er med sine 60,000 
Indbyggere, alt for stor til al opda-
ges paa een Gang; men Bornhol-
merne faar trøste sig med, al den, 
som først en Gang har lært at kende 
den milde bornholmske Lufts Veder-
kvægelse, Klippekløfternes henriven-
de Ynde og Fryden ved Klitternes 
krystalklare Renhed, rejser tilbage 
med det Indtryk, al herligere Plet 
findes der ikke bag Datamarks Græn-
ser. 

Niels Pr. 

Jeg sidder i den Stue 
Jeg sidder I deri Stue, 
du en Gang kaldte din 
der, hvor du ead og sømmet!' 
det snehvide 1.1n -
der, hvor du sad og soled' 
dig i Som'ren ung og glad, 
mens Blomsterne I Karmen 
du kendte Blad for Blad 

Der — hvor jeg lagde Piben 
den Pibe, der var min -
før jeg tog Plads i Stolen 
bag det hæklede Gardin, 
og hvor i Skumringstimen 
jeg søgte og fandt Ly, -
mens Mørket stille bredte 
sin Kappe i vor By I 

Der, hvor du lofted' Drengen 
til Rudens blanke Glat, 
imens hans Øjne straaled.  
I Velkomst til sin Fa'r — 
der, hvor jeg leged' Bamse 
vist med jer begge to, 
mens alle dine Vaser 
højt klirred, naar vi lo —! 

Jeg sidder i den Sitre, 
du en Gang kaldte din, -
for længst er faldet sammen 
det hæklede Gardin -
og ingen mer' mig hilser 
fra Rudens matte Glar -
og ingen lille Røver 
er Bamse for sin Fa'r! 

Men hvor en Birk højt knejser 
paa en gammel Kirkegaard, 
staar en Sensommerrose 
i det kolde Efternar —I 
— Og her, hvor du dig soled' 

Soso'ren une og glad, 
er Blomsterne i Karmen 
ak — visned' Blad for Blad 

Inge Sidenius Nielsen. 

Til !Idel Fimedilell 
er ankommen den storslaaede og 
spændende 

7silader-film 
i 4 Akter, som spilles Solid ti a 
Etterm. Kl. 5. 

Derefter Koncert og Bal til 
Kl. 12. 

Billetter til Filmen kan forudbe-
stilles i Telefon Sandvig 26. 

Jagen og skyden 
samt Brombær- og Nød de pin k 
luftig forbydes paa min Ejendom. 

M. Schou. Hammershus. 

Hasle Hodkerlorreloing. 
Aljetonder og Saltekar 

samt al Slags Bødkerarbejde haves 
paa Lager. Reparationer udføres. 

C. Aakerlund, 
Telefon Hasle 105. 

Prima 

Taglak ou Tilfire 
samt Tjærekoste anbefales fra 

Alttoge Kolonial- & Prodilkllorrolpirig, 

Sandvig. 	Sandvig.  

E. Abrahamsens 

Papir- og blalllorgorr, 
bringes i velvillig Erindring. 

Konfirmationsigaver, Sal-
mebøger og Telegrammer i 
stort Udvalg. 

Foto-Artikler, Billeder, Rammer, 

Tapeter m, m. 	Telt 55. 

131:inlct 931ciffinolie 
= Votorolie 
= 

ritneinine f 1.(1 1 
9ientfamlere 
glenunefebt 

Cticiiitorefanber 
st. tbiett)ift 

hedal og Iffiligat hos 

?Ming Poloninf= 
og 14;roluirtfurretiMql. 

hipr-Symulfmell. 
Gode Belalingsvilkaar. Rabat pr. 

Kontant. 

E. Abrahamsen, Sandvig. 
Teleion 55. 

Rester. 
En Del Rester af Hvidevarer. 

Gardintøj, Voile m. in. sælges til 
nedsat Pris. 

J. P. Sommer. 

Dampkul, 
Nøddekul, 

Koks, 
anbefales Ira 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning. 

En ganske fortrinlig 

Lak-Fernis tor Gulvene 
hurtigtørrende og holdbar og dertil 
rimelig r Prisen — sælges i 

Nordlandets Handelshus, 

Taghalm 
er til Salg pas 

Gudmingegaard i Re. 

Klipfisk 
1,20 Ore kg. 

Allinge Kolonial- & Produktforretnin g 

En Dreng, 
15-18 Aar, kan las Plads straks 
eller til I. November paa 

Kaggaard i Rutsker, 
Telt. 62. 

Alle Traadsom, 
Dykker og Stifter 

er nedsat ganske betydeligt i Prisen 
og er billigst i 

Nordlandets Mandsishus, 

r 
Forlang hos Deres Handlende 

Viggo Glistrups 
KAFFE 

Specialitet: 
Ægte Java Kaffe. 

cz-t)ite,Qbbire 
el)ttquiper 
9-.11,PbeTier 

anbefales fra 

2Ifiiitge Qelyttiat= 
1:roDurti-orretning 

Spegesild. 
Fiskernes Salgsforening 

I Hasle anbefaler sig med Sommer-
sild i Fjerdinger og Ottinger til 
Dagens billigale Pris. 

Ring eller skriv til Salgsforenin-
gen i Hasle. Telefon 107. 

Tobak 
C. W. Obels bekendte Mærker 

anbefales Ira 

Allinge Kolonial og Produktforretning 

Ligkister og Møbler. 
anbefales. 

1(letuensker Snerikerlorrelning 
Telf. Kl. n 13, 	L. Pihl. 

its~eallF~.41~61.1%.141. 

1 disse Dage har vi losset store 
Parlier — og hvorimellem er nogle 
særlig gode 

kaniskaarne iltiskudsbraider 
3/4" og l" lykke i alle Længder. 

Disse ere udmærket anvendelige til 
mange Ting og alle Reparationer. 

Prisen pas disse er noget rimelig, 
og beder alle om at gøre Forespørg-
sel og Handel i 

!Indlandets Handelshus 
iaire~a~leaPass~masee" 

Prima Hvedemel, 
Bagepulver 
Cltronessents 
Handelessents 
Vanilleessents 
Vanilletabletter 
Vanillelakker 
Vaulliestreuger 
Kardemomme 
mode Handler 
bittre do. 
Rosiner 

Allinge Kolonial,  og 
Produktforretning. 

EI Mahogni 

Sovekammer Møblement 
bestaaende af 2 Senge, 2 Servanter, 
1 Toiletmøbel og 2 Slole, er tb Salg 
hos Fru Alhede. 

Køb Negbaandskniven 
meget praktisk — !nas hos 

Allinge Kolonial- og 

Produktiorretning. 

Gudstjenester og Maller, 
Søndag den 14. September. 

Allinge Kirke Kl. 2. Messefald. 
St. Ols Kirke Kl. 10, 
Tein Missionshus Kl. 2m',. J. Dam. 
Allinge Menighedshjem Kl. 5. 

Mandag Ungdomsafdelingen, 
Tirsdag K. F. U. K. 
Onsdag Samfundsmede. 
Torsdag K. F. U. M. 

Vi har rigelig Lager al Kærnefo-
der til Grise og Høns. 

Hel Maja, valset Majs, 
[mink. Byg, amk. Foderbyg, 

Hvedeklid, Bygskraa 
og sælger smaa og store Partier ef- 
ter allerlaveste Notering. 

Nordlandets Ilandelshus 

Blandet Frugtsaft 
Hindbærsaft 
Hyldebærsaft 
Jordbærmaft 
Kirsebærsaft 
Ribssaft 
Solbærsaft 

Allinge Kolonial-
og Produktforretning. 

Nye friskmalede Varer af: 
amerikansk Flormel 
dansk lyst Flormel 

dansk Rugsigtemel 
dansk groft Rugmel 

meget smukke Byggryn 
valsede, fine og grove, 

som vi sælger til allerlaveste Prls. 
Til Rugmelssorterne forlanges sta- 

dig Kort, 	de andre Sorter er der 
fri Handel med. 

Nordladdets Bandeishus, 

Rø. 	RØ. 
Elever i Haandarbejde modtages 

15 September, Børn fra 5 Aar For-
middagstimer, slørre Børn Eftermid-
dagstimer, Voksne Aftentimer. Nær-
mere ved 

Flora Jensen, 
Rosenly. 

Til Malkekøerne har vi: 
valsede Jordnødkager 

do. Bomuldsfrokager 
do. Hørt rokager 

frisklavet Soyaekraa 
frisk Melassefoder 

Pris 15 Kr. for 200 Pd. 

!indlandets Bandeishus 
Fulditr?ffille Mursleo Nr. I 

Haardtbramdte do, til Ajlebeholdere 

Aldeles frisk 

Aalborg Cement 
sælges fra Lager og frit tilkørt 
Banen efter laveste Beregning. 

Nordlandels Bandeishus. 
Alle Slags 

Plasayakoste og Borster, 
Kalkkoste, Kalkpensler, 

Halerpensiler 
sælges til billige Priser. 

Nordlandets 
Handelshus. 



46Å4 
omp. tig 
fi( 4 

Forklæder. 
Stort Udvalg. 

Fikse Faconer. 

Prima Stof. 

Billige Priser. 

' r. 

3. F. Sommer, 
du Nords Udsalg, Allinge. Magasin 

Superfosfat og Kali 
er hjemkommen. Bestilte Partier bedes afhentet. 

41flinge Molottiak Cq 13robitttfortetitittg. 

'XXX:CYJCOCOMZOD 

Bornholms Marlarmiilliriks 
VEGETABIL 

MARGARINE 
er anerkendt som den bedste. 

Faas hos alle llandleode. 

Bordolffis Spare- & landasses 
Afdeling i Allinge G 

Kontortid: 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud pas airn. Sparekassevilkaar til en Rente 

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

En flink Pige 
kan fan Plads naar som helst eller 
til Isle November paa 

Borregaard 
Tel Rids 41. 	pr. Allinge. 

Abrikoser 
Bliimmer 
Rosiner 
.Elder 

Mod - og atol al gas 
Fort. Skildpadde 
Stegte liodkager 
lialerNke falser 
lameret 11 vidltnal 
lioe11imew ru: Itrunkanl 
Hakkebøf 
li a I ve I.. rim n a de 
1111*41•111.4 
Gullaptele 
Loberietive,4 
Stegte Frikadeller 

1 Ing D. 3,50 
— „ 3,00 
— , 4,00 
— 2,25 
— , 2,40 
- 3,20 
- 3,20 
— „ 3,20 
— 3,20 

– „ 3,20 
— . 3,20 

Værktøj 
og Haveredskaber 

Stort Udvalg. Billige Priser 

Allinge kolonial tt Produktforretning 

li
liPartotreIntel 

Senin legryn, Havregryn 

Fitekterter 

Brune Bønner 

Prima attak. Flormel 
(I' 

Prima danuk Flormel 

[1.14~110.11 

Ri" Rismel 
Sagn, Sagomel 

Byggryn, Majtunel 

Mannagryn 

alt sunde og friske Varer fra 

ag 

Allinge BIOGRAF. 

Bornholmske Naturbilleder. 

Cicilianerhovdingens Bryllup 
Spændende Skuespil i 1 Akter. 

Spillet paa Nordbornholms smukkeste Steder 
at vore bedste Skuespillere. 

Disse Film har %ærlig lokal Interesse, da de er optaget pas kendte Steder.  

NB. En Pianistinde søges. 

Koillirmaud-ildslpi, 
1110~=~11111■ 

erVelzjoler, 
liatrosdra_gter, 

J{joletøjer, 
J{Icedeoarer, 
cljealstre, 
8tortrojer, 

UnderbelzIcedninj. 
Alt i prima Kvalitet 

til billige Priser. 

83141112.t.., 

Magasin du Nords Udsalg. 
Allinge .  

Søndag den H, da. Kl. 71/1 og 

Sandvig saml Kysten til Gudhjem. 

Regulatorure 
Ined de gamle gode Messingværlrer 
er atter pas Lager. 

A, M. Lindberg, 
Telt. 93. 	Urmager, Allinge. 

Sirup 
prima lys amerikansk 

Allinge Kolonial & 
Produktforretning. 

Eo 	Iriro Pip olier Eolco, 
som kan malke to Køer, kan faa 
en lel Plads til 1. September eller 
I. November hos 

Jens Hansen, 
Lindesskoven i Rø. 

Fru Hahn, f. Prusse, 
begynder 15. September Undervis-
ning i Klaver og Sprog. 

Kursus i Tysk, Aften SV/.,j-9t/s. 

Violinundervisning. 
2 Kr. pr, Time, 2 Elever 3 Kr. 

Greta Westphal, 
Sandhans. 

Tagpap og Som 
Billigste Dagspris. 

HifIg0 KE110(11J- rg Proditklformifiifig 

Mit Hus „Staalhøj" 
i Rutsker, 6 Tdr. Land, er til Salg. 

Børstenbinder Lynge. 
Samme Sted er en Tillægskvie-

kalv til Salg. 

Overrolssolli, Pojesoo-1{Plood 
Sct. Mortensgade 17, Rønne. Telf. 22 
(midti. Fuldm. ved Byfogedkontorel i 

ilasie). 
Konliardag i Allinge Mandag 

do. I Klemens (Kroen) Tirsdag 19. 

Bonevoks 
altml harver til Olie el; Kalk 

aiihelales fra 

0111P, 1(0i011'131 (i() Protkildlord[rq, 

	

HaalA 	 Hasle.  

Salmebi5ger 

	

an!, 	 Priser. 
n gratis. 

Kort og Telegrammer 
i skut Udvalg. 

Rammelister anbefales. 

Re.ilagliel af TAPET sælges med 
Rabat. 

Loltspap pas Lager lit billig Pris. 

Charles Svendsen, 
Telefon Hasle 66. 

Prima 

Bord margarine 
Ren amerikansk Fedt 

anbefaler 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Drif 
Mineralvandsfabrikken Bornholms 
fortrinlige Sodavand 

ipollioarts, Citron og Iscrem 
fans pas Hotellerne, 

Emil Holm og Brugsforeningen 
i Sandvig, 

Produkt-forretningen i Allinge, 
Afholdshotellet og Brugsforeningen 

I Gudhjem, 

Majsskraa 
Knækmajs 

Hel Majs 
Soyaskraa 

Melassefoder 
anbefaler 

Allinge Kolonial-
Produktforretning 

Flink ung Pige 
kan faa Plads til Iste Oktober. Bil-
let mrk. P modtager delte Blad. 

Gødningskalk 
venter Bestillinger, bedes venligst 
indsendt til 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning-,. 

Stort Bal 
afholdes Søndag den 14. ds. Aften 

Kl. 8. (Koncert fra Kl. 4). 

Turisthotellet. 

En Pige, 
s'oni kan ligge hjemme, kan faa Plads 
fra Iste Oktober. 

Fru Christensen, Toldkamret, 

Allinge Kolonial- & Produktforretning, 

Borstenbinderi urer. 
Gaardlcoste, Stnekoste, Kokardtettker, Sknrolinr‘ler. 

Gulvtiltrupper, Kartikrupper. 
Kalkkattle, ,Malerpensler, 1i:trilre/sker, 

Mobelbormter, KIreeleborster, II narborrder. 
Blankebormter og Paaltmorebormter. 
Alt i Prima Varer og til rimelige Priser fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

itiesk~freterr,,,,ø~~~~~.111.11112 

 ProduldiorTelliop 

VI, kg D. 1,30 

- „ 2,05 
,, 1,15 

- „ 1,25 
— ,, 1,65 
- „ 1,65 

„ 1,65 
- 1,65 

„ 1 ,65 

~llillga Kolonial- og Proilokilorroillioll. 



Vaskeartikler. 
Mareeliersrebe, gror og brun Sæbe, 

Soda, Blegende, Ludpulver, Stivelle, 
Skurepulver og Klorkalk 

anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning 

Brødrene Anker 1..._,  Jernstøberi & Maskinfabrik 
Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Langelands kontr. Hønsefoder 
fremstillet under Kontrol af Dalum Laboratorium — jaas hos 

%ringe Swfoniof- 8 7robufitrorrefnig 

Kul haves sindig paa Lager ved Levka. Pris 4,50-5,50 hl. 
De nye Efteraarsstoffer 

er hjemkommen.  
Vinterfrakker fra 110 Kr. Fine engelske Kamgarns-
klædninger fra 140 Kr. Fineste blaa liantgarne-Serges 
til Klædninger 180 Kr. 

Nogle Buchskingsklædninger sælges meget billigt. 

J. Johansens Skrædderforretning 
Telefon Allinge ]37. 

Medbragt Slot forarbejdes. Spadseredragter og Ulstre efter Maal. 
OCILCO 

Kunsten at rejse. 

»Kunsten al rejse" faa kun forstanr; 
mange den 1< unsl 

at Navn blot kende, 
rejse af Sled paa maa og faa 
stolte ved Vue-Kort hjem at sende. 
Lidt de aner, Verden har Baner, 
Baner, hvis Skimler ingen sar. 

Kunsten at rejse hm kun forstaa. 
„Ej blot til Lyst« 

bør Langfart være. 
Eet er: en Rejses Maal a! nna, 
andet : at hm de Steder kære, 
som en Stjertre, tændt 1 det fjærne, 
ns aabenbaier bag Tanger graa. 

Kunsten al rejse faa kun forstaa; 
færre vel knapt den gider lære. 
Dog la'r man Symilssløvler pas, 
gælder det langsynt og' at være 
for at linde Længsels Kærminde, 
den, som kun blomstrer 

paa Bjærge blaa. 

Kunsten at rejse hm deri forstaa 
— Rejsen el Billed er paa Livet. 
Den, som vil alt paa en Gang naa, 
ham blev ej Mindets Glæde givet. 
Hvo sig splitter, samler kun Flitter, 
gemmer til Minde en Visk 

— af Straa. 

Kunsten al rejse! — Herlige Kunst! 
Evigt den Ungdomskilde rinder 
Op over Døgnets Slam og Dunst 
hæver sig Spir og fjærne Tinder. 
Stolt at fare — Skønt at bevare 
Mindet om dal, 

vi — som unge — sar 1 

Adolf Langsted. 

Kaffe. 
Vi har frael Eneudsalg af en aldeles prima 

Java Kaffe. 
Prøv deri og De vil blive tilfreds, 

iøvrigt fars Kaffe, Te, Chneolade og Cacao 
altid i prima Varer hos 

Allinge Kolonial-& Produktforretning. 
0 DZCCOCCCOOCOZICO 	 OZCCC 	OCOCCO:100000C0=om 

Bygningsartikler. 
Brædder Planker Tømmer 

Tagpap, Som og Spiger, Støbegods 

Cement, hydraulisk Kalk 
anbefaler 

Allinge Kolonial tt Produktforretning 

Messens Ene-Udsalg 
ilj 

Habit- og Frakkestoffer 
for Etteraars- og Vintetsaisonen i prima engelske Varer, indkøbt i For-
saret til billigere Priser end der nu er fremme, anbefales. 

Kjoletøjer, 
helulden sort og kulørt Alpakka med ni. m. Heluldne fra 6 Kr. og Al-
pakka fra 5 Kr. Meteren. 

Hvide Varer. 
Median', prima 	175 øre m 
Madapolan, ekstrafin 220 — 
Dowlas, god Kvalitet 160 - 
Lagendowlas 	375 — 

Lagentwil, dbr. 	315 øre m 
Lagenlærred, dobb. 

bredt halvlin 535 -
do. hellinned prima 800 — 

Et Parti ]klort Flonel, hvid, blegrød, lyseblaa og graa 
165 til 215 Øre rn. 

Jydske Uldvarer 
Dame-Uldtrøjer, Herre-lndtrofer. 

Hvide Valel-Sengetrapper, Størrelse 150 190 cm. 
Priser Ira 1 1 Kr. Stk. 

Engelsk Uldgarn, 
sort, graa og hvid. — Stoppegarn i Uld og Bomuld paa Vinaler. 
Brochs Rullegnrii i alle Numre. Bjelnetraed Nr. I, 2 ng 1. -- Ankergarn 
DMC i Nøgler og Dukker. Kulørt Rullegarn. Kulørt Sy. og Knaphuls. 
Silke. Sort Sy- og Knaphuls-Silke til Herre/doner. 

Strømper, prima uldne for Damer, Herrer og Børn. 

Kurvemøbler 
i Sæt: Sofa, Stole, Bord og Taburet, samt enkelte Stk. sælges billigt for 
at skaffe Plads til Manufakturvarerne. 

Allinge i September 1919. 

Chr. Olsen, Allinge 
Telefon 100. 

Dobbelt renset Salt 
til Nedsaltning af Kød, Sild og til Madlavning. 

Billigt Salt til Høsaltning. 

Nordlandets Handelshus. 

MODERNE DAIbiEBLUSEP 

Restbeholdningen 
af hvide Voilebltuser sælges i denne Maaned med 

10 pOt, Rabat. 

J. P. Sommer.. 

Bestil lieres Tryksager i illmge Bogtrykkeri t  kogninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter. 

fra 


