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,,Nord-Borahorns Ugeblad" 
; hm i et Antal af mindst 1000 &mani, 

...g:forsendes gennem Postvæsenet i 

Olsker, Rufs-ker, Ro og Klemensker. 

• . „Nord-Bornholms Ugeblad„ 
har den største Udbredelse i Nordre Herred 

bliver la-se i rthrtn' Hjem ez egner sig dee-

for bedst til A 1,e'd(rinC. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
oplagre gerne nekentlIgnrels.er af enhver Art 
sauscm tielu r  Salg, l'aiwtingsmayldelelser, 

Aftysnirtger; Auktioner rir. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
uelgirnr hrer Fredag, kan lues filles paa alle 

Postkontorer samt tube Bladets Kontor og 

koster 30 Ote 

ilel IliykkdP kras. 

De blinde i Ildlinien. 

Det stakkels Ar ras overdænges i 
denne Tid liver Dag med lyske Gra-
nater, skriver en Korrespoaderil til 
el Pariserb1;141. Vi kode denil en 

Aften, og saa ['yndedes Fjendens 

Skyts havde maser all sønder og 
sammen aminkring Jer'nlenjeslationen. 

Tagene Irma nede j•aa 'trostenene, 
i almene gabede Huller og Revner, 
Mærker af ' Projektilerne. Hist og 

her i delle uniaadelige Kaos, over 
hvilket Skelettet af et sønderskridt 

Klokketaarn tegnede sig mod Him-

len, hørte man Skrig 'imellem Eks-
plosionerne. Vi var bet Vidne til 
den systematiske ødelæggelse af en 
hel By, der indtil fol kort Tid sideir 

havde leve! et Liv saa rigt paa læ 
ran:listelige Minder. En hel Fortid 
sun:Ids-ede nu hen for vore Øjne 

under Fjendes Kanoner. Gesimser, 
Vinduer og Døre, som svundne Stor-

hedstiders Kunstnere havde smyk-
ker med de herligste Skulpturer, sank 
i Grus. 

Pan el Gadehjørne, som Grana-
terne enden ikke havde naaet, ser 

vi en Politibetjent, der søger Ly i 
en Part. Han faar øje pas os og 

raaber: Se dog at komme væk I El-
lers bliver I skudt af Tyskerne 1 Kan 

I se dein der henne? 

l;ak. 

	

	Han pegede mod et Punkt bag 

Jærnbarrestationen, Det var rigtigt 
nok. Der var de. Men vi havde 

været saa optaget af det triste Syn 
omkring os, at vi havde glemt Fa-
ren. 

Vi skyndte os derfra, og et Minut 
enes slog en Granat netop, hvor vi 

'. havde  stimer. 	13erjenlen saa vi ikke 
niere til. 	Hvis tran ikke var ramt 
at en Gianalstunip, havde vel de 

?neristynende Mare gjort del af 'ned 
hamr. .  

Vi karre i vor Avtoinobil tilbage 
ha A i res. DQI var imidlertid bleven 
mørkt, (mg kva rtet] slam] lede ned M 
Strømme, Pludselig tam vi paa den 
ene Side af Vejen Øje paa nogle 

c, 
.,gran Skygger, smil Icon] vandrende 
i Gaasegairg. De saa ud, som var 
-de loddet ril hverandre Led for Led. 
Al og til standser de sønu raadviide, 
nihu  fortsætter dem eft er laugsomit, for-

Sigligt og famlende. . 

Vor Vogn standsede, og vl lod 
Lyset falde pas del mærkelige Op-

tag. Nu opdagede vi en Nonne i 

Klosterdragt, og del gik op for os, 
at del var en lang Række blinde 

Mennesker. De kom fra Blindeasy-

let i Arras, og under Ledelse al de 

barrnhjærtige Søstre segle de nu an-

det Sted hen, isens tyske Kugler 

peb omkring dem, Med hule øjne, 

med Hænder, som tog last Tag i 
Jakken eller Skørtet paa deri, som 
gik foran, slæbte de sig møjsomt 
fremad. Hvert øjeblik var der em 

Iler snublede over grene og Træ-

stammer, som Granaterne havde re-

vet løs og splintret. 
Ikke en Klage kom over deres 

Læber, Ikke en Lyd fra de sammen-
bidte Tænder. Man mærkede, natir 

man saa paa disse Skikkelser, at de 
anspændte al deres Opmærksomhed 
mod det ene : at komme hurtigt at 
Sled og ikke al at falde. 

Af og til Irørte man en opmun-
trende Stemme i al denne Elendig-
hed. Det var eri af Nonnerne, der 
selv gennemblødt af Regnen, gjorde, 
hvad der stod i hendes Magt, for 
at holde Modet oppe bos de blinde. 

En Gang hørte vi en• lille blind 

Pige spørge : Er vi der snart, Søster? 
Men ellers blot Tavshed. 

Vi havde jo tændt vore Lygter, 
og lod vor Avlornobil køre meget 
langsomt, og smiledes kunde vi 

hjælpe Søstrene, som gik i Spidsen, 
til at komme fremad. Imidlertid 
hørte Regnen op, rig Hinden antog 

en violet Farve. Men af eg lit op-

lystes den af et grelt gel! Skær fra 
Fjendens Lyskastere, saa vi kunde 

skimte et Skovbryn el Stykke ude. 
Men over den saa vi nil ogsaa en 

fjendtlig Drageballon, og i den lunge 
Luft begyndte Kanonerne atter at 

tidspy deres dødssvangre Indhold. 

Et Stykke borte saa vi nogle Lys. 
Saa dukkede nogle lave Bygninger 

op langs Vejen, og en af Nonnerne 
udbrød : Gud ske Lov! Der har vi 

Aubignli ! 
De blindes Tog havde naael en 

foreløbig Havn, og alle gjorde Kor-

sets Tegn. 

Solbade. 
--o— 

En Læges Advarsel. 

Solbade er kommen stærkt paa  

Mode i de senere Aar. I denne 
Sommer, som i de nærmest fore-

gariende, kan alarm bande her og der 

se nøgne Mennesker af begge Køn 
ligge og sole sig paa Strandbredden 
i timevis, højst med et Haandklæde 

tværs over Maven. Og 'mar de saa 
har laael etc Hudfarve, som nærmer 
sig CholcoladerM, tror de, at de er 
godt pari Vej Ilrat vinde evig Sund-
hed. De merler, at Solbadet ikke 
blot beskyller mod Sygdomme, roen 

at det ogsaa gør Livet surt for alle 
de Bakterier, som niaalte tindes 
Kroppen, 

Solkurens begejstrede Tilhængere  

vil imidlertid kunde have godt af at 

læse, hvad en Specialist i Sol- og 
Lyster-ni, Prof. S. Bang, siger om 
Solbadet. 

Det er utvivlsomt — skriver Pro-
fessoren —, at Lys er nyttig saavel 
for syge som for sunde, og Solskin 

kan have en meget gunstig Indfly-

bande paa Tuberkulosepatlenter, og 
paa Folk, der lider af andre Sygdom-
me, hvis man gam ud fra, at jo 
mere Lys man fam, ties bedre er 
det. 

Saa snart man har været udsat 
ell Times Tid for stærkt Solskin, 
begynder der at danne sig Pigment 

i Huden som Beskyttelse for dens 
Celler. Hos de Folk, der bor nær-
mere ved Ækvator, har der udvik-
let sig saa meget Pigment, al Hu-
den er blevet] ganske brun eller 
endog kulsort. Og de hvide, som 
rejser i Tropelandene, maa treskytte 
sig godt for ikke at lage Skade af 
de farlige Solslraaler. 

Under vore Breddegrader er Sollyset 
jo svagere. Men ved Midsommer-
tid er det dog stærkt nok til at skade 
Huden og Organismen, hvis man 

kritikløst udsætter sig for det. Der. 
er talrige Eksemplarer paa at Folk 
har faaet Ildebefindende efter saa-

danne overdrevne Solbade, og bryst-
syge Mennesker har tit fane( Tilbage-
fald af samme Grund. Naar det 
Reglen gaar saa godl, som det gør, 

skyldes del den Energi. hvormed 
Organismen gør Modstaird niod 
Mishandling. 

[Afflade er derimod ganslre an-
derledes ufarlige. Og de har deri 

Fordel, ril de karm tages nuar som helst 

hjemme i Steen uden Hensyn til, 
om Solen skinner. 

hork' Ilel !olies til Fup, 
—o— 

En Korrespondent til et tysk Blad 

fortæller fra Vestfronten om, hvorle-

des en tapper fransk Soldat blev ta-

get til Fange. Han meddeler Histo-

rien med Soldatens egne Ord. 
Det var i Gaar, fortalte Soldaten, 

ved den forbistrede Sukkerfabrik i 

Souchez, hvor man aldrig kunde 
være sikker paa, om den tilhørte 

Tyskerne eller os, Nu hed del sig, 
at den var uigenkaldelig faldet i vore 
Hænder. Vi lavede i stor Ro vor 
Middagsmad, og jeg, som var kom-

manderet til at gøre Tjeneste i Felt-
køkkenet, tik Lysl til a t undersøge, 

om der ikke et eller andet Sted 
skulde findes el Par Flasker Vin. 

Jeg gik ned i en Kælder og fandt 
under de knuste Hvælvinger fire 

Flasker udmærket Vin. Jeg• stak 
dem til mig og gilc op igen, men 

blev betydeligt overrasket. Da jeg 
gik ned i Kælderen for  fem Minut-

ter siden, var Bygningen fransk, og 

tru, da jeg kom op igen, vrimlede 

det med de glas Tyskere. 
Jeg gemte mig og 

tænkte, at der var en Mulighed for, 
al nilue Landsni.eird sinnt tan her 

igen, Da saa to Tyskere mig. Det  

var de samme, som vi Dagen tør 

havde laget til Fange, da de var bie-

ven afskaaret fra deres Palrouille. 

Nu var de igen sluppen fri. Den ene 
af dens lalle Fransk. 

Det ser ud til, at Franskmændene 

vil lage Bygningen igen, sagde 
lian. 

Det kunde næsten se sandart ud, 
sagde jeg. Men mi vil jeg gøre 
Jer et Forslag. Lad os gaa nd sam-

men, saa faar vi al se, om I er mine 
Fanger, eller om jeg Jeres I 

Del gik de ind paa. Men des-

værre løb vi lige i Armene paa en 
en tysk Afdeling, og den lagde Be-
slag !made paa mig og pas mine 
fire Flasker Vin. 

.Hvilke Træer tiltrækker 
især Lynet? 

— 

Del er som alle ved almindeligt, 

at Lynet ofte slaar ned i bøje Træer: 
men alarm har allerede for længere 
Tid siden lagt Mærke tit, al det er 

ikke alle Træarter, der i lige Grad 
tiltrækker Lynet. 

En rumænsk Naturforsker, som 
har anstillet en Række Undersøgel-

ser over disse Forhold, har udfun-
det, at Egetræer enurenes seks Gange 
saa hyppigt som Bøgetræer 	her 
er selvfølgelig taget med i Bereg-

ningen det indbyrdes Forhold i Hen-
seende ril Træernes Mængde. Han 
hektarer delte deraf, id Egetræernes 
Sall er næsten fedtfri, milens Bage-

træernes indeholder en fed Ole, som 
medfører, at Træernes Ledningsevne 
overfor Elektriciteten bliver mindre. 
Til de Træer, der ogsaa forholdsvis 

sjældent rammes af Lynet, regner 

vedkommende Valnøddetræer. De 

indeholder nemlig ogsaa en fed Olie 
som væsentlig Bestanddel af Træ-

saften. 

I Lippe-Detinold har man opgjort, 
at i 6 Aar ramtes 3 Gange saa mange 

Graner, 22 Gange saa mange Fyr-
rer og 60 Gange saa mange Ege 
snot Bøge. Er enkelt Aar var det 

kun Ege, der randes af Lynet, og 
el andet Aar randes ikke et eneste 
Bog, skønt Bøgen udgør 70 pCt. af  

Skovbestanden i Lippe-Delmold. I 

det hele gav Undersøgelserne i dette 
lyske Fyrstendømme til Resultat, at 

Lynet langt hyppigere slaar ned i 

Bjærgfyr og Eg end i andre Træer. 
Bøgen er den, der sjældnest rammes, 

Man kan uf disse Meddelelser 

skam«, al rim nian endelig vil søge 
Ly under Træer for Uvejr, hvad jo 
ikke i Almindelighed er at anbefale, 

bør man søge til Bagene, men al-
drig til Fyrretræer eller Ege. 

halmk Ira Kripll. 
Ikke blot pas Valpladsen øves 

modig Daad, ogsaa Lazaretterne har 

deres Helte, Den 23. Februar an- 

kom den menige Infanterist Beim 
fra Cita tenktronx til Lazarettet i Creil. 
Ved Propinglie havde en Granat al-

revet hans højre 1- Irlands Pegefinger 
og hele hans venstre Ben. El vold-

somt Blodtab fra begge Saarene 

havde udtømt hans Livskraft, lian 
havde kun faa Timer tilbage, Felt• 

lægerne saa intet Middel til at redde 

hans Liv, eller rettere, de sal kun 

el : Overførelsen til ham af et an-
del Menneskes Blod ; men hvem 

vilde vel indlade sig paa en saa 
farlig Helledaad? Og pal den air-.  
der Side, Beati var FamiiiefArlek, 
der vilde efterlade sig en uforsør-

get Kone med et Spædbarn En at 
de militære Sygepassere, som lavs 
har hørt paa lægernes Forhandling, 

træder hent, han bar Liget sin Be-

slutning. Det er en slot, stærk 
Mand, Lægerne lylcOnsIter barn til 

hans Mod, men lader ham ingenlun-
de i Uviden om, hvilken Risiko li n 
løber for sin egen Person; i gun-

stigst Fald er Operationen forbun-
den med en ubeskrivelig, !mættede 

Angstfølelse, meget lig Dødsangst. 
„Jeg overgiver mig ril Forsynet," 
svarer Sygepasseren, som kun udbe-
der sig nogle Minutters Frist, for 

at lian kan skrifte hos Feltpr enten 
og modtage Bodens Sakramente, før 
man skrider 61 Operatingen, Denne 

ledes af Chefen for Lyrens Hoapila-
taler, Dr. Leriche, rag Chefen for 
Militærhospitalerne i Creil, Dr. Con-
sergues. De to Patienter lægges 

Side om Side paa Operationshorder, 
der bliver gjort et Indsl4li i en Blod-
aare paa den saaredes Ben og i en 
Pulsaare paa Sygepasserens Arm, 

et Sølvrør forbinder de to Aarer og 
Blodoverførersen begynder. Under 
Pulsaarens Slag hæver den slappe 

Blodaare sig og 'det næsten døde 
Legeme faar nyt Liv; det slaar paa 
i tyve Minutter, over en Liter Blod 

inokuleres den døende, og lian er 
reddet. 

De tilstedeværende var alle fulde 

af Beundring for Sygepasserens Mod 
og Sindsro. Hans Liv ebbede, efter-

som den saaredes vendte tilbage; 

særligt Natten efter Operationen var 

slem, da der var opstaaet forskellige 

Komptimationer i hane Blodcirkula-

tion som Følge af Pulsaarens Afbin-
ding; men det maatte saa være. 

Fjorten Dage efter var lian ved at 

komme paa Benene igen. 
Naar Folk udtaler deres Beundring 

for hans opofrende Handling ryster 

han riforslaaentle paa Hovedet og 

synes, at det var da den naturligste 
Ting af Verden. Han Navn er Abbe 

Basile Bourdonale, han er Præst I 
Marcillac, Departementet Aveyron. 

Ar der ogsaa i denne Krig kan 
findes tyske Officerer med ædel 
Tankegang og Handlemaade er vist, 
Derom har den franske Feltpræst 
Abbe Bergey gjort en smuk Erfa-

ring. 
Det var ude mellem Løbegravene, 

Kugleregnen var lied nok, men der 
havde lige været en Pavse i Skyd-
ningen; lian havde siddet paa en 

væltet Træstamme og skrevet et 



Per Breve, — Afskedskrave. Det 

1 

 ene af dein var til hans Sognepræst, 
ldieete  amtet 1 jt it,Ig  dde el l; i l iiegiennP1  elge rTs ikl  ipi s,twe:  

talt om Tyskernes fejge, umenneske-
. lige Voldshandlinger ; til de unge 

Piger havde han vel berettet om 
Krigens Gru og Sorg, men frau havde 
hævet sin Sjæl højt op over dens 
Bitterhed, havde mindet de unge om, 
al Fjende som Ven har en Sjæl, 
der lider og længes, og pareagt dem 
at bede indtrængende til Gud for alle 
Krigens Ofre nær og fjært]. 

Saa rejste han sig, og stak det 
ene Brev ind under sin Hests Sad-
del, det andel i sin Brystlomme, 
kastede Hestens Tøjle over sin Arm 
og gik ud over Pladsen. Der Ina 
saarede, som skulde hjælpes, og 
døde, som han knælede ned hos for 
at lukke de brustne øjne og bede 
en Bøn om den evige Hvile og del 
evige Lys for den Sjæl, der nys 
havde forladt sit Hylster. Uden at 
mærke det lod han sig drage længere 
og længere frem, sad hørte han med 
et en fjendtlig Patrouilles: „Vier 
da?" Han blev fort tit nærmeste 
Vagtpost og med skærende hanrd 
Stemme spurgte Officeren ham, hvad 
han havde al gøre indenfor deres 
Linjer. Præsten forklarede, ',vorte- 

' des hans Embedsgerning, at lindre 
og trøste de lidende, bande Ven og 
'Fjende, havde lokket ham udenfor 
de franske Linjer. Forklaringen hjalp 
ikke, Soldater fik Ordre til at under-
søge ham ; det første Fund, de gjor-
de, var Brevel i• hans Lomme. Of-
ficeren rev det op og gav sig til at læse 
det.. Nu kunde Præsten ikke ret 
huske, hvilket af de to Breve, det 
var, og inaaske heller ikke rigtigt 
deres forskellige Indhold. Hans 
Øjne hang ufravendt ved Officerens 
Ansigt, medens denne læste Brevet. 
Han saa Officerens Bryn trække 
sig sammen, det haarde Udtryk i 
hans Ansigt blive endnu alvorlige, 
hans Sind var øjensynligt heftigt be-
væget, men af hvad Art denne Be-
vægelse var, kunde Præsten ikke 
skønne, og i sit Hjerte forberedte 
han sig til Døden. Pludselig mild-
nedes Officerens Træk, og store 
Taarer løb stille ned over hans Kin-
der, han gik lige hen til Præsten 
og rakte ham Brevet tilbage. 

,Monsieur," sagde kan med rørt 
Stemme, jeg er Fader, jeg har to 
Døtre hjemme, jeg vilde ønske, at 
De var Deres Sognebørn, og at De 
skrev til dem saadan, som De her 
har skrevet til Pigebørnene i Deres 
Ungdomsforening. 

De er fri, Monsieur, — jeg skal 
lade Dem ledsage tilbage til Deres 
egne Linjer." 

Til Fremme al lEgieshhgl. 

Hvordan ulan bar sig ad i gamle Dage 

Til alle Tider har Statsmændene 
været af den Anskuelse, at jo folke-
rigere et Land er, desto større er 
dets Rigdom. Derfor har Lovgiverne 
ogsaa, særlig efter eraKrig med dens 
store Tab af Menneskeliv, altid un-
derstøttet hidgriaelsen af Ægteskab. 

De gammeltestamentlige skrift-
kloge erklærede, at det er Menne-
skets Pligt at gifte sig, naar det lier 
naaet en passende Alder, ogsaa de 
gammeiromerske Lovgivere søgte at 
understøtte Ægteskabet paa forskel-
lig Vis. Saaledes indførtes der alle-
rede under Camillus Aar 365 f. Kr. 
en Ungkarleskat, og del er bekendt 
at den gennemførtes med den stør-
Strærighed,,Del varCensorenies Skyl-
dighed at skride energisk ind mod 
Ungkarlene, fordi de syndede mod 
Nationalideen. 

Men de mest vidtgaaende For-
skrifter til Ægteskabets Befordring 

fastsattes af Kejser Avgustue Efter 
hans Ægteskabslov, deri berømte 
.Lex Julia at Papla Poppx.i", skulde 
alle Mirer] mellem 20 og 25 Aar 
være gift. Den som ved Død eller 
Skilsmisse mistede sin Ægtehalvdel, 
skulde gifte sig igen efter henholdsvis 
2 og I r Åers Forløb. Ugifte kunde 
ikke fan Arv, og barnløse Ægtefolk 
kunde kun arve halvt. De sidst-
nævnte kunde kun arve Tiendede-
len at Trinandens Formue Fandtes 
der ingen Arvinger, der havde Børn, 
traadte Staten i deres Sted. Fade-
ren havde til Pligt at give sine Døtre 
Medgift. 1-lindrede Forældrene de-
res Børn I at indgav Ægteskab, 
skred Myndighederne ind. Folk, 
der havde i Rom tre, I Italien fire 
og i Provinsen fem Børe, var fri-
tagne for alle offentlige Afgifter. 

Endnu langt ind i det 17. Aar-
hundrede var i Frankrig hver den, 
som giftede sig Inden sit 20. Aar, 
fritaget for Skatter indtil sit 25. Åer, 
Lignende Bestemmelser fandtes i 
Savojen og i Spanien. I det sidst-
nævnte Land var Faderen fri for 
Krigstjeneste, saalrenge hans Hustru 
laa syg ; et Aar efter Ægteskabets 
Indganelse behøvede man ikke at 
betale Skat. 1 Rusland udkom 1 
1607 en Lov, efter hvilken Ejeren 
var pligtig til at gifte sine mandlige 
livegne bort :fra det 20. og sine 
kvindelige fra del 18. Aar. Neglede 
han dette, kunde de livegne begære 
deres Frihed. I Pfalz 1 Hanover til-
faldt en Ungkarls Efterladenskaber 
Staten, ikke hans Slægtninge. En 
brandenburgsk Forordning af 1883 
fastsætter, at Drengene paa Landet 
bør gifte sig ved deres 20. Aar. 
1722 fornyedes denne Forskrift, Men 
Alderen forhøjedes til 25 Ane 

Den allerejendoin meligste Bestem-
melse var, at Livet kunde skænkes 
til en dødsdømt og al Straf eftergi-
ves ham, om nogen tilbød at gifte 
sig med ham. Et saadant Tilfælde 
indtraf i 1725 i Schweiz. En-  Pige 
skulde for Landslrygeri og forskel-
lige Tyverier hænges, da en Gar-
versvend fra Schwaben tilbød at gifte 
sig med tiende. Han havde aldrig 
før set eller talt med hende, men 
Medfølelsen dikterede ham trans Be-
slutning. Desuden var hans Farfar 
reddet fra Henrettelsen af en Enke, 
som havde giftet sig med ham paa 
Retterstedet, og Lykke og Velsig-
nelse havde fulgt denne Forbindelse. 
Retten tog mod Garversvendens Til-
bud, og Parre! viedes prut Sædet. 

EIlerslællra Jounalisiliestifiel 
—o— 

Om de mange svenske Avis-Ar-
tikler, som er os tilsendte, kan man 
i Hovedsagen — det er i Omtalen 
af Bornholm — sige, at de alle pri-
ser Øens storslaaede Natur og M-
inder paa del indstændigste at af-
lægge os et Besøg, og dette h a r 
allerede frugtet, thi over 3/4  Delen 
af de med „Kong Kristian" her til 
ankomne Turister er svenske. 

Af danske Blades Udtalelser skal 
vi bl. a. anføre følgende Udpluk: 

De bornholmske Nutidshelte er 
Hoteldirektørerne. Det er dem, der 
har skabt ny Velstand over Øen, 
og de lader sig ingenlunde stille i 
Skygge af Fortidens Helle, som man 
hist og her kan finde Ben af J Grav-
kamrene ved Kysten. I Blandis Ho-
tels Have faer man straks Øje paa 
en prægtig Runesten. Hvilket her-
ligt Fortidsminde, Men underka-
ster man Inskriptionen en nøjere 
Prøvelse, opdager man, at den med 
rune formede 'latinske Typer oplyser, 
at Hotellet blev grundlagt af latrinet] 
i Aarel 1887. 

Oldgranskeren gaar skuttet bort. 
Den letsindige Badegæst ler ; det er 
jo Bornholm, som Øen er nu med 
de evige Klipper, det uberørte Krat, 
del dejlige aabne Hav og de ultra- 

moderne Hoteller, Turisterne kom-
mer for. 

Ejerem at Blanclis Hotel hedder 
IS ej er ho I In. Det lyder ganske mor- 
somt ; men — ingen Vittigheder, han 
er den selvskrevne  Mand til at holde 
Talen For Amtmanden ved 'enlige 
Lejligheder. 

Af andre populære Nutidshelte paa 
Bornholms Nordvestspids kan jeg 
med det samme nævne følgende 
Schou paa Hotel Hammershus, 
Co lb er g Finnedalen, Stifter af 
Bornholms Rekylkorps, J ø r ge o s en 
paa Hotel Sandvig, Frk. Carlsen 
med det nydelige Badepensionat ved 
Sandvigs Havn, Colste r, der resi-
derer pas Helligdommen, Rolf Møl-
ler paa Stammershalde. De nævnte 
Steder er nogle af de populæreste 
pas øen, sanledes som de indbyder 
de Rejsende til at bo paa selve den 
Plet;  der er Egnens Seværdighed 
Men mange Turister foretrækker 
selvfølgelig at bo i den lidt større 
By Allinge. Der finder vi Jacob-
s en pas Hotel Allinge og Heler 
pas Hotellet af samme Navn. 

Den bornholmske Natur er haard 
som den Granit, der for Millioner 
af Aar siden dannede dens første 
Begyndelse. Derfor faer den mo-
derne Kullur aldrig Bugt med den. 
Badehotellerne !armeer absolut ikke 
al præge mere end de Ina Kvadrat-
alen, de Indtager. 

Hammershus Ruiners Skønhed 
overgear enhver Beskrivelse. Ud-
sigten fra de gamle Murlieder ud 
over del bornholmske Edens Have 
er betagende, Under En ligger en 
vidunderlig Dal med en næsten syd-
landsk Vegetation ; den krydrede 
Duft at Kaprifioler faer en til at lukke 
Øjnene og føle sig hensat til fjerne 
Jordstrøg 	. Ak, hvorfor er der 
der dog kun et Bornholm i Dan-
mark. 

En af Hammer-Egnens nydelig-
ste Attraktioner traf jeg paa Hotel 
ilammerslws — Sandvig og Allinge 
Sangforening, Dirigent Overlærer 
.lens Kofoed. Foreningens nydelige 
Damer kan foruden at at synge og. 
saa danse. Jeg konstaterer, at Dan-
sen pas Bornholm er upaavirket af 
Hovedstadens Afarter. „Ingeborg" 
er uberørt el' umoderne Unoder og 
„Den gamle Mølle danses ikke; thi 
de bornholmske Dinner vrikker 
ikke — heldigvis. De har bevaret 
naturlig Ynde, som Turisterne ikke 
Iormaar at præge. 

Fri prægtig lille B:indehave, en 
Del sien pæne Huse langs en lang 
Gade, hist og her en hvidkalket 
bred Røgeriskorsten og saa — lige-
som udenfor det hele — Ba dehotel-
lerne. Det er Sandvig. 

Her er øens eneste Palmehave, 
grusbelagt, ined Springvand i Mid-
ten, tropiske Landskaber i Baggrun-
den og Koncert fire Timer hver Dag. 
Her kan den københavnske Leve-
rhang ligge pari Landet uden at give 
Afkald paa sit Hverdagslivs tilvante 
Luksus , . Og tyve Skridt borte, 
henne omkring Hjørnet ved Silde-
røgeriet, har Klipperne dannet man 
naturlige Badehuse. 

I Sivene. 
--o— 

{Janas Hansen, Gudhjem venligst tilegner). 

Solen slaar dybt under Skovsøens 
filar, 

brændende blank og forblInderide 
Inde blandt Breddernes svajende Star 
sukker evindeligt Vindene. 
Her er son stille ved Skovsøens Bred, 
Sivene yndefulet bøjer sig. 
Her 'kan man ligge og drømme 

i Fred 
— Tanke til Tanke nu føjer sig. 

Ud over Søen, hvor Synet befri's, 
stirrer jeg inde fra Tykningen  
Langt borte Bakker i blaanende Dis 
løfter I Sommersol Rygningen. 
Tankerne flyver, hvor Blik ej 

kan naa, 

slumrende .re a sler bier vækkede, 
ud river Hata, rites toppede  hi.la  
fri)  rel tic arre•i eia ii.)15,ki,ekkede  

Tanken har s,..irret med summende 

der over Skovsøen dansede, Myg.  
Nu den forlader, ungdommelig tryg.  
Bredden den blombekransede 
vugger til Bølgernes Vaarmeledi 
mellem de svirrende Sværmere, 
føler sig glad Og forynget og fri.  
Evigheds Tonehav nærmere. 

Voverne skvulper mod Stenene ind, 
stille, uendeligt vuggende. 
Sommerligt vifter en susende Vind 
stille blandt Sivene sukkende. 
Vindene elsker de svajende Siv, 
kysser dem syndigt og hemmeligt, 
kun el Sekund i det evige Liv, . . 
dvælende og uforglemmeligt. 

Lykken skal [lygte - hvor Tanken 
bli'r ræd! 

Varden har Angst mellem Sivene. 
Vinden maa flygte Ira Sted til Sled, 
kender slet ikke del blivende, 
suser en Stund blandt de 

svajende Rør - 
Skilsmissen er uafvendelig . . 
— Sivene synker 1 Høsten og dør. 
Vinden er ensom — uendelig 	! 

Christian inrgeni,cm 

fra Uge til Uge. 
Havnearbejdet 

skrider fremdeles godt fremtid, bande 
med Uddybningen og Ssebringen 
den store Mole paa Yderkajens nord-
østre Side, Selve FundninenterIngen 
al denne sidste lier dog Ireinbudt 
en Del Vanskeligheder; særlig er 
det jo en betydelig Dybde man skal 
ned til, for at frie last Bund tictstøbt 
i de to Cmanstensgange, der løber 
langs med „Lange Hage". 

Der er imidlertid ved Anvendelse 
af Hævert i Forbindelse med 2 store 
Haandpumper nu opnaaet at fee 
Bundlaget lagt paa den nordreSide 
af Hagen, og dermed er jo meget 
vundet. 

Man har' nu anvendt Arbejdskraf-
ten paa at sætte en Lerdæmning 
paa den søndre Side, for derefter at 
pumpe dette Hul læns: men dette 
gaar mulig ikke saa let for sig, da 
her er Tale om en betydelig større 
Dybde, før emu naar Bunden, saa 
Fuirdanieutel kali lægges solidt nok. 

Hvorfor Arbejdskraften ensartes 
hertil f Onsdags, ligger i, at der 
skele el lille Uheld træd den store 
Dampkedel, sore dog nu er udbed-
ret, sen Pumpningen kan komme i 
Gang igen. 

Det er ellers interessant at se, nu 
da Indløbet ligger tørt, hvorledes 
nian i sin Tid ved Havnearbejdet i 
70-erne' nøjedes med at tage det 
knapt nok nødvendigste af paa selve 
Siderne, saa man næsten maa for-
bavses over, at det har kunnet gaa 
godt for Skibene med Ind- og Ud-
sejling med fuld Last. Paa enkelte 
Steder sad endog lange Bolte og 
stak ud, idet Bjælkerne, som Boltene 
sad i, ere vækskyllede i Tidens Løb 
af Bølgeslaget ; næn det har jo gaaet. 

Nu er det fastsat i Kontrakten 
med Entreprenøren, at ingen Del af 
Muren eller Klippen under Vandet 
man træde frem foran Vaierlisterne. 
Prut Yderbavnens Vestside er det 
samme Tilfældet; men her har man 
dog tidligere været opmærksom paa 
delle Forhold, idet man under Uro 
i Yderhavnen, brugte al stikke lange 
Bjælker ned mellem Kajen og Ski-
bene, for al de iltkr skulde blive 
gnavede i Siderne. 

Selve Sprængningerne er forløbet 
ret heldigt, Et Par Tegl og en større 
Vinduesrude er nok gaaet i Løbet, 
tuen det synes som om der lægges 
niere passende Sprængstof i Minerne 
laer end iljor, da man sprængte op 
i Inderbavnen; den Gang var Rava-

gen betydelig større. Men det er 
maaske det sikreste ,,a1 banke lidt 
under Bordel" — Enden er jo ikke 
endnu. 

Der ()litier ia pgr rn betyde 
Forøgelse af fitet,ne,,,titts SI 
rejse — biede syd.,'Isg Lutr  
eller, som din npsprenwe 
forearsag%o inden 1111 
op af Hivrtren,Arealeibli 
men de Fylde-h'

¥
er meget- nu 

vil det vel munk f.emindsk 
Elteraers• og N. iiilems1,,Itneri 

mer, og Havet terser sig i 

En Serie vellykkede Optagolser 
fra det store Sangstævne ved Ham-
mershus i Søndags taas i Billeder 
og som Postkort hos 11r. Fotograf 
Kjøller. 

Hvorhen pas Søndag? 
Motorskibet „Trior• algaat i Lyst-

tur til Helligdommen, Gudhjem ell. 
Johns Kapel'. Benyt Lejligheden. 

Vaskebluser. 
Et Parti Bluseliv udsælges for  ca. 

halv Pris. Hvide Mollsbluser fra 
65 Øre. 
Nordlandets Hnndelshue. 

Lysttur! 

vestlig Vind fra Sandvig anløbende 

Gudhjem. Retur Kl. 6. 

THOR Ira Tenu Kl. 2 og tre 1 lain-

dag den 25. Juli Kl. 2 Elterin., eted 

Allinge, Tejn, Helligdommen og 

inerhaviren Kl. 2314  til Johns Kapel. 

Motorskibet THOR afgaar Søn- 

I Tilfælde af østlig Vir 4 Maar 
Billetpris Tur-Retur 1 Kr. 

Tur-Retur I Kr. 

Køb nul 
Da deri nærmeste Fremtid sikkert 

vil bringe stere Prisstigninger paa 
næsten alle Slags Mairtnaktrevarer, 
anbefaler vi vore ærede Kunder nu 
at købe de Ting, der imøihendrgvis 
skel bruges i Løbet af Vinteren. 

Vi har stort Lager og næsten alt 
bliver solgt til de bekendte billige 
Priser. 

Norillildols  audelshusr 

stem  havde  hall uforbeholdent for- 

Sangstrevnet, 
Del ■ at Synd at .xige andet end, 

al dette hlev meget vellykket. 
Stille tilpas varmt var Vieret, Til-

slutningen var ligefrem over ælden-
de og Præstationerne udmærkede. 

Man kan eden Overdrivelse an-
sætte Besøget til ca. 5000 ivlierne• 
nesker, inert dervterre tor man ikke 
pasha, at alle disse kunde hare 
Sangen, dertil var Pletisen for lang-
strakt og del Publikum, som ikke 
kunde høre rigtigt, for anekkesalfge, 
især den inenneel mod Slottet sine-
ende Halvdel, 

Hvis Publikum var bleven sid-
dende eller liggende ned, var det 
nok genet bedre i Retning al at sti „ih 
og høre, men efter at det SAM- 
lede Kor havde stinget 1. Afdeling, 
rejste hele Mængden sig og trængte 
sig ned mod Tribunen, og derved 
blev Lydlorhofdene mindre Rede. 

En højere Tribune havde munk 
hjulpet noget paa det, Men deri var f 
nok bleven for kostbar at 'vimr:, 
og vi er tilbøjelige til at tro at Plad-
sen mellem den ydre og indre Ring-
mur 'med Sangerne placerede prut 
Højden ovenfor den ydre Vandhe 
holder vilde være niere ideel, men 
saa skal del rigtignof ogsaa være  
stille Vejr. Indet Slotegaerden var ";i 
vel bedst, men til den maa jo ikke 
tages Entre, sige. 

Hvem af Kore, der ydede At .■ 

allerbedste, kan' der jo diskuteres 
om af dem «ih!. ydre samt heldige, ;!': 
et de hørte gorn,:,meir- delle skel 
ikke komme ind paa, kun fremhæve 
vi ,,Sjekarinj" og „Der staar et Slot 

Vesterled," som deir der vandt 
mest Anklang hos Tilhørere, og — 
den samlede Korsang, der virkede 
ved sin Fylde, svarede til de store 
Omgivelser. Men finit var det hele 
alligevel og opmuntrer til Gentagelse 
ad Aare. 
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, ! storre C'EnSMIllil, og del 
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 liain loritget Gevinst 

Er det da Publikum? 
Nej! 

Thi Publikum faer ved at studere 
Annoncerne Besked paa, hvor 
der købes bedst og billige!. 

!.Hverken Publikum eller den aver-

terende, 

3 Deres Pegniezer. Nleil-
CStil delelser, i■onvidlitlui og 

Brevpapir I Aliiiiee ltirg- 
trykke' i Hurtig Leveliiii... 	Iiiiiigeig  
Priser. Ping op Tele-fim 71 

!dell hissligoillp 
p, ittdhnbt 

Uldne Kjoletojer. Klædevarer 
Bomuldstøj, Dowlas, Lærreds 
Drejler og et stort Udvalg af 
færdigsyet D a m e- og Borne- 

Konfektion. 

Disse Varer sælges 
meget prisbilligt. 

11033ells Elio-11113AI, 
Chr. Olsen. 

Hostriver, lehommo 
samt bedste franske 

Høst-Leer 
kurs billigst hos 

Allioge 
kolonial & 

kagel aiilerik, skærl 
Røget Hestefilet. 

Røget Dansk Oxefilet 
anbefales solo godt og billigt Paalæg. 

I. B. Larsen. 

sager De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Lær-

ling, en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere, Nord-Bornholms Ugeblad, 
der liver Fredag bringes direkte ind 
i 1700 Hjem og læses al saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

Rullegardiner haves paa 
Lager i forskel. Mønstre. 

Bygskraa, Majsskraa og Strømel 
samt øvrige Sorter Foderstoffer 
er paa Lager og anbefales til billige Priser. 

cRilinge JfoJonial oj ,Produktfofrefnin 

Bestil 0811 03 Tryksager i Allioge llogirylderi, 	Telelod 74,  
airmuna„. 

lihe4 
butimws KNOW 

CIIOCOLADE 

Bredr. Cloelitta 
!d-Clr,h$ , 	tl I ll • • il a T 

Billeder og Brevkort 

Sangstævnet 
t.,,, h„, 

Fotograf Alfred Kjoller. 

Ell brag last Y011ilillefi kasse 
er til Salgs hos 

Karl Espersen, 
ved I.VS1 ■1111d, Olsker, 

Olsker Skydeselskab 
afholder sin aarlige 

Præmieskydning 
ved Tein Lørdag den 24. de., Etter- 
middag 	I. 

Ny stor 

Fedesild 
er hjemkommen. 

J3, Larsen. 

Vailerviseiag i Orgelspil 
gives til moderat Pris af examineret 
Organist, 

Lærer Sigfred Kofod, 
Nørregade, 
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Manden med de rene Hænder. 
Følgende Digt af Jo nas B oye tindes i „Tidens -regn", Kristiania, og aftryk-

kes i minige blade i Danmark. Vi finder ogsaa Anledning til al ("plage delle, der 
ved sit djærve Sprog og Indhold virker betagende paa Læseren. 

ER fortaltes mig forleden om en russisk ung Soldat, 
som blev truffet paa en Højde, truffet af en Sprænggranat. 

Hoved, Bryst og Arm var anal" flænget, knus! og gentiernskaaret, - 
stille, stille blev lian baud . 	. Timen efter var han død , 	. 
Men de sti', at ha lians Læber — mens han Isa der halvt t Feber -
stadig disse Did der lød : ,,Lad mig se din Hannid — hvor rød! 
Du er med at sprede Død — du soin alle — Verden brænder, 
der er Blod paa alles Hænder!' 	. Saadan al lians Tale lød . „ 

Og mens Verdensbranden oser over Skove, Fjæld og Moser, 
og melis Blodets rede Riser frodig I dens Følge gror, 
— mindes jeg Soldatens Syner, da hans Sjæl paa Vandring fo'r. 
Jeg ser alles Hænder røde, kæmpe vildt, slaa ned til Døde, 
jeg ser alle Hjerter føde Had og Hævn i Blik og Ord. 
Vilddyrdriften er i Blodet, Urtidsbæstet løfter Ho'det, 
brøler bidsk, slaar ned for Fode : mere Mad og mere Rum! 
Lodden Pels og lodne Sanser — først begyndt han nødig standser, . 
før vi alle med ham danser : Krigsdans, Dødsdans, gal og grum . . 

— Der kan bedes ved ell Baare, det kan lyse af en Taare, 
og en hellig Ild kan tindre frem af Smerten i vort Indre. 
Men for Synden og for Skammen, for den Dans i Dyrehammen, 
som vi danser allesammen, bødes ej med Giaad og Bøn. 
Skøriliedsglæden, Godhedstrangen, byttes bort for Kriglesangen; 
vor Akkord i Verdensklangen er Kanoners dumpe Drøn, 
Milrailløstnis iltre Knitren — og den faldnes sidste Støn . . . 

Hvilken Time kan vel klinte, hvilken Bøn kan vel faa Vinge, 
hvilken Takkesang risi svinge sig i Dag mod Livets Gud ! 
Gud ? 'Rein ler Irans Navn vel nævner ell Tid, som slig ser ud. 
Mini en Konge -- eller Kejser, som paa Magtens Tinde knejser 
og dit Navn lit Mærke hejser lig en anden spraglet Klud —? 
An, hvad helligt skulde være, Livets Ret og Slægtens Ære, 
Tidens højeste Værdier trampes ned — og alle tier. 
Alle ser og alle hører — lytter til med spændte ører, 
— ikke en, soul Reanden rører . 
Aldrig var en Tid sari raadløs, aldrig var en Slægt saa daadføs 
som den Slægt, der kvad pr. Traadløs Kejserkrigens Epoke. 
Ræd og raadløs ; thi den tømmer fejgt Ira Skændslens ak og ve . . . 

— Men jeg mindes — som i Drømme — thi det er saa sær en Tanke, 
og det er saa længe siden —: Een, som ikke vilde rømme, 
Een, hvis Sjæl var stærke Strømme — Een, hvis Ord var rene, ranke, 
og som rejste dem mod Tiden, for dens Færd var lav og Ilden. 
Dybt foniatri han Tidens Veer, saa hvad Tidens Fylde kræved, 
hvad der som et Storm-Suk bæved gennem alt, som led og leved; 
— Jesus }<rist, hin Nazaræer. 
Gennem Livets lunkne Rester, under Hyl og Haan af Præster 
skred han, Kærlighedens Mester, og del lyste i hans 'Spor, 
og det skinned af hans Ord: Gud til Ære — Fred paa Jord l 

Hvor er Æren, hvor er Freden? Har vi Brug for Kærligheden ? 
Hvor gaar Vejen, hvor er Sporet? — Nedad, nedad — det er Ordet, 
nedad, did hvor Hævn og Had sidder stolt i fælles Rad; 
Avind, Niti og Storheds Brynde breder sig paa Magtens Hynde, 
frodig, frækt: thi det al synde — det er ikke Synd i Dag . 

Hvor er Manden, som kan tale, saa det runger gennem Dale, 
saa det bølger gennem Sale af en ny og ukendt Røst —? 
1-hvor er Manden, sorn kan hyde, saa en Verden Irma adlyde? 
Hvor er han, den unge Høvding, smil kan sttra i Tidens L0f1ing 

• — uden Sværd ved sine Lænder — uden Blod paa sine Hænder, 
lig en lys og stolt Fanfare og det største Livskrav klare, 
detal føre Tidens Skude mod en ny og bedre Kyst —? 
Hvor er Manden, hvor er Moden, som kan bunde Verdensvaanden, 
Manden, soul kan løfte Haanden til en ny og større Dyst - 
— som kan nævne Løsen-Ordet, slig at hele Slægten tror det —? 
Hvor er han, hvem Himlen sender til en Verden, som forbrænder, 
— Manden med de rene Hænder —? 

ffilkM» ~kitN~»*** 

men 
eden Næringsdrivende, som ikke 

averterer sine Varer! 

thi hans Omsætning gaar tilbage til 
Fordel for den Konkurrent, som 

averterer! 
.Nordbornholms Ugeblad" er det 

billigste Blad at avertere i, og har 
den største Læsekreds paa Nordlandet 
— enhver driftig Forretningsmand 
hør derfor i egen interesse avertere 

i Nordbornholms Ugeblad. 

         

    

Ejendom til Salg. 

   

   

Den Hans Andersen tilhørende 
Ejendom af Allinge-Sandvig Markj. 
sælges samlet eller delt med eller 
uden Besrelning. Ejendommen er i 
god Drift og Bygningerne vel ved-
ligeluddle. Henv. paa Stedet eller 
til Chr. Olsen. Allinge. Fordelagtige 
Salgsvilliaar. 

         

         

   

Billige Priser paa Paesk Suld{or 
Stedt Melis 	I 	a 20 øre 

         

Hugget Melis Nr. 1 	a 22 øre 
Hel Melis Nr 1 i Toppe 	a 22 Øre 

! kusk Puddersu" Nr- •I a 18 Ore 
• — og ved kontant-  T3Maling 4 pr t 
',Rabat i 

Nordlandets̀  NH1[101811118. 

Tapetklister. 

 

    

Kit. 
Kitspartier og Kfticnive 

I. B, Larsen. 

   

 

To 2-Vær. Lejligh. 
cenli alt beliggende i Allinge 

den ene med Køkken, er til Leje, 
om ønskes delvis møbleret. Bog-
trykkerier anviser. 

 

   

Ti! bio* Dagspris 

   

 

købes renvaskede Uld og Klude 
Bylte ined Varer. 

   

     

012Z-' Olsen, 
MESSENS ENE-UDSALG. 

  

   

paft-x.1)1)er 

   

 

paa Lager i stort Udvalg. 
Priser fra 4 Kr. 

Nordlandets Handelshus, 

   

    

Emaille-Lakker 

   

 

i alle Kulører, anvendelig baade til 
og Jærm Faas i Danser a 40 

frc lios 

I• 1E3 - 

 

    

I-Iø salt 

   

     

billigst bos 

   

     

PradtiklEtneliiirlg, 

  

       

 

Gard' t ojer. 
[I Parti hvide og ecrii Gar-

diner  (Monstre fra ifjor) sæl-
ges ekstra billigt. 

Nordlandets Handelshus. 

Bræddetaget. 
Prodl der er 141 bredder for al ,e-

sk ■,tie. Cilasiagel paa mit Alel,r, fore-
gaar Feno;.;raierineen som sædvanlig --
tikant Paamarelidhin,s Stigning leveres 
Forograrivrne endnu til de gamle Priser 
Telefon 4. 	Andr. Ipsen 

enirer red !luners 
	wer■ 

Ben 
er decl 

Vi sælger indtil videre: 

Dohhelsigtet ekstra Sagomel 25 Ore 
Ekstra prima Kartoffelmel 	30 Ure 
Ekstra prima Rismel 	25 Ore 
Ægte Japan Ris 	 25 ore 
— 4 pCI. ved konlant Betaling. 

Nedladt Handelshas, 
I Thora Petersens 

Modeforretning 
findes a.tid el pænt Udvalg i fikse 
og moderne Bluseliv. Leveres og-
saa hurtig eller Bestilling. 

En Del HATTE udsælges billig!. 

Til (lem, som hager selv! 
Ny Sendinger af 

det allerbedste amerikanske Kagemel 
og . 	do. 	do. 	Bagerimel 
som er en Blanding af haard og 
blød Hvede og som giver et stort, 
smukt og velsmagende Brød. 

Vi har endnu nogle Sække til 
Salg af 

Prima ren Rugsigtemel og 
Prima grovt Rugmel, 

malet af tørret Rug. 
Vi sælger i sinaa og store Vægte 

og til allerbiihgste Nettopris. 

Nordladets  

Ailker 11q31)(18 Guiler 

fans hos 

bllinge 

kolonial- & Prollahliorrelaiag. 
By- og Herredsfuldmægtig 

Johannes Kofod, Hasle. 
træffes pas Raadhu set i Allinge 
hver Mandag etter Kl. 10 Form. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Allinge Sandvig Sygekasse 
som rr sla !Saner ki,1“1.1, Optage' Me d . 
lemmet indtil 40-nars Alderen. For-
uden en daglig Pengehjælp yder 
Sygekassen hi Læge og Medicin 
for Medienonerne samt Id Læge for 
deres hjemmeværende Børn under 
15 Aar, desuden frit Sygehus- og 
Sanatorieophold, 

Indmeldelser kan ske hos Kasse-
reren, Hr. Bager P. Holm, Allinge. 

Nye Anchiovis 
er alter pari Lager. '2,5 Ore 1:5  kg. 

I. J3. hapsen. 

Den rigtige stærke 

Læder-Tagpap 
Nr. 00 i 18, 24 og 361  Bredde 
og Icopal Tagpap VI m sælges 
billigst i 

Nordlandets lfaodelshosr 

9 forskell. Vogne 
staar til Salgs eller Bytte hos Smed 

Lindblad, Klemensker 



Hjemmelavede Byggryn — extra Kvalitet. 
Grove, mellem og fine 	 a 22 Øre 
Prima valsede Havregryn 	 a 25 Øre 

OTA Havregryn, nye, valsede, i Pakker og løs Vægt til den 
laveste Pris, 

4 pCt. Rabat ved kontant Betaling i 

Yi sælger 

Største Udvalg. 

Billigste Priser. 

DRACHMANN 
CIGAREN  

De vil altid finde noget, der passer Dem 

Stort Udvalg-i Kopper ,tilbillige Priser. 

Allinge 	& Produktforretning, 

Nordlandets Handelshus. 

Cement, Tagpap, 
Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre, 
Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser. 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Sforc DeltyShil10 1111llWilli kilid(0101111311111 og 
Nakkelovfiskul 

har vi købt og venter i Løbet af Juli—August Maaned. Prisen kan vi 

ikke endnu opgive bestemt, men alle Forudbestillinger expederes billigst 

muligt i 

Nordlandets Handelshus. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Bordelms Spare- & laankasses 
Afdeling i Allinge 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente 

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

fløje Priser betales for Uld og strikkede K lud e, 
naar Varer tages i Bytte.' 

Nordlandets Handelshus. 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragodePlantefedt, 

NB ekstrag ode Margarine Nr. 48  til 67 Øre 
pr. '/2 kg 

Aldeles fortrinlig til Bordbrug. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Stor amerikansk Majs 
aldeles frisk dg extra renset — sælges ti! Dagens billigste Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

3 Gange Kylling. 
—0:— 

Paa et af Hotellerne i Horsens 
kom en af de sidste Altener to !ler-
rer ind og bestilte to Gange Kylling. 
Da de havde faaet dem, korn elv 
tredie til, og de bestilte dertor en 
Gang Kylling til han, ogsaa. Klok. 

ken nænnede sig da stærkt Lukke-
tid, og da Klokken slog, var deri 

tredie Gang endnu ikke serveret, 
fortæller ,.1-fors. Av." 

Man spurgte Tjeneren, der bekla-

gende trak paa Skulderen og med-

delle, at Kyllingen ganske vist var 

færdig, men da del var Lukketid, 

maatte den desværre ikke serveres. 

Det var der selvfølgelig ikke noget 

at gøre ved, og som loyale Borgere 
bøjede de tre Herrer sig for Bevær-

terloven. 

Men — og nu kommer Anlednin-

gen til, at denne lille Begivenhed 

overhovedet berettes — da man 

skulde betale, stod der paa Regnin-

gen: 3 Gange Kylling. 

Den Herre, der skulde betale, 

gjorde høfligst opmærksom paa, al 
det vist var en Fejltagelse. Man 

havde jo kun !anet to Gange. 

Ja, sagde Tjeneren, De har gan-

ske vist kun faaet 2, men De har 

bestilt 3, og den tredie er allerede 

tilberedt. Vi kan jo dog ikke gøre 
for, at vi ikke maa servere den 1 

De tre Herrer saa lidt paa hin-

anden, men betale manille de. 
— Man jeg saa hede om al fan 

min Kylling med I sagde han, der 
ingen Ting havde fartet. Det kunde 

man jo ikke negle, og lidt eller van-

drede han ned af Søndergade med 
en stegt Kylling indpakket  i  Avis-
papir. Kartoflerne og Sansen havde 
han ædelmodigt renonceret paa af 

Hensyn til sit ny Sommerdres. 

Toget afgaar 
Gælder fra 20. Juni til 20. August. 

Mandlig—nonne. 

Fra Sandvig 	710 1230 330 745 

Allinge 	70 1238 358 753 

Tein 	 720 1240 340 801 

Rø 	 766 lue 4011  821 

Klemensker 	8°8  124  4" 811 
Nyker 	820  140  440  8" 

Til Rønne 	840  2°0  50(' 9" 

non ne —Mandvig 

Fra Rønne 	103° 125° 300  
Nyker 	10" 110 410  8'4  
Klemensker 	1113  127  421  8" 
Rø 	 1131 	1 4° 44° 901  
Tein 	1117 202 502 917 

Allinge 	11b0 214 514 920 

Til Sandvig 	1205  220  520 900 

Erindringsliste. 
Toldkamret 7-12 Form, 2-7 Efterm. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Laane- d Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2- 4. 

Stempelfilial i Sparekassen 10 —12, 2-4, 
Dampskibsexpeditionen, aahen ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Eftiirm, Mandag og 
Torsdag I-orm. 

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

Søndag 12-2. 
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Aben. 

Søndag 12-2. 
Borgmesteren. Kontortid hver S6glietlag 

Kl. 3 paa Skolen. 
Branddirektoren:Mandag og Fredag 

Form. 8 til 10. 
Stalsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em. 
Folkebogsamlingen paa Raadhuset: Fre-

dag 7--8, 
jernlianest Cr aa0C11 for Gods 8-12, 2-6. 

Frimærkcp. og Ilgods desuden 7-8 Aften 
samt til Tog, der afgaar udenfor nævnte 
Tid, fra en halv Time for Togets Mg, 

Bomuldskjoler 
af gode Stoffer i 
mange Faconer. 

Priser fra 3 Kr. 50 Øre. 

Noribbilels  

Vor bekendte fine Kaffe 
samt The, Chokolade og Cacao 

anbefales det ærede Publikum. 
c,V3 Chokolw-le 	 f>rmile  c ppisyr , 

Kaffe, altid friskbrændt og nymalet. 

,Illinde 

Altid friskmalet Svinefoder staaende. 
Svenske 1-Ivedekliel, Fodersukker, Palmekager. 

Bygskraa, Majsskraa, Blandskraa, 
Billigst i 

Nordlandets Handelsbus. 

Autoriseret 

Ene-Udsalg for Allinge 
al 

Carl Petersen & Co.s CIGARER 
til Fabrikspris --""-̂ -^ 

Alle Mærkerne sælges ca. 2T pCi. 
billigere end hidtil .  

Eksempelvis nævnes : 

FUENTA 	før 8 øre, nu h øre 
DRACHMANN før 9 -- nu 7 — 
RUNEBERG 	før LO — tur 8 — 
SCH11.1.ER 	før 12 --- nu 9 — 
OOP:F[1E 	ler 15 --- nit 10 — 

Fahrikeris Garanti for u fora  11d r e I 

KARL PETERSEN&CP 
Kvalitet, — Styksalg til Kassepris 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Kunstgødning til Efteraaret. 
Vi venter det sædvanlige Kvantum Sække SUPERFOSFAT,  

men Leveringen vil blive af 16, 15 og 14 pCt. Indhold med sæd-
vanlig 

 
 Garanti. Vær nu saa god at bestille Deres Behov, som 

vil blive expederet bedst mulig i Løbet af August Maaned. 

Nordlandets Handelshus. 

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 
anbefaler 

Fest- og Brudegaver, Smykker, Lommeure, Stueure, Briller m. m. 
Alt i stort Udvalg til billige Priser. 

Telefon Nr. 93. A. M. Lind berg. Gravering gratis. 

Morsø Regulerings-Komfurer 
bager og steger ganske fortrinligt. 

O 

De ere rummelige og meget solide. 
Disse fyres og reguleres ligesom Magasinovne. Støbt at fineste 

Jærn med støbt Stegeovn, stor Vandgryde, Kageplade, Bradepande, I 

Endeblade og med store Kogehuller. 

Sælges i 

Nordlandets Handelshus i Allinge. 

Absolut bedste Kolonialvarer 
til billigste Dagspriser anbefales. 

(Yfoloninl- t froduktforretniql. 

Er Høstmaskinerne i Orden 
til Hosten kommer? 

Nypar vi faar Mærke, Aargang og Nummer opgivet, skaffer vi 

Reservedele til alle Maskiner. 

Deerings prima Standard Bindegarn 
sælges fra Lager billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

og Nalleslel 


