
a - q. 

Nr. 194 
oaxmocca] 

Fredag den 15 Juni 1917 
=om= 	 

• 

IIS WIZ •••>-, 
+.`..4 	'`‘. ■.;,, 

pt, 	b 

Udgi•et af et inl 	entrakah. 
.k.,Tnreltrtvende: Otto Gort1117.1ta. 

Forret Ida gr.forer SparelklunNeb. It1<141.pe 
l'r■ kt r 11 Mure Itaztr:■ lilteri. 

-t ■ ertl•.emeet.prIøen er pr. retItlInle 
for In.ernter Ima Formlilen IS Ore. 

Almindelige Atilloarer 1. 1.1nag 10 Ore 
efterfelzende !.nuro 5 øre. 

.• • 

NY- 

IEF~ --~-11•••".". 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
'rykkes i et Antal al mindst 1600 Exempl. 
ag forsendes gennem Postvresenet f Allinge-

Sandvig Olsker, Rutsker, Re og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse l Nordre Heri ed 

bliver first i ethvert Hjem og egner sig der-
for bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekend:karriger af enhver Ar! 
sansem Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 

Efter. eller 	(vsnllzger, Auktioner de. 

„Nordt Bornholms Ugeblad" 
udgear hver Fredag, kan bestilles lian alle 
Postkontorer saml pan Bladets Kontor og 

koster 1 Kr. holvaarli. 

Indsamling og 
Dyrkning af Lægeplanter 
ved tand. pharm. H. Pyndt. 

—o— 

V. 

e n, Sambuens nigra, er en 
saa almen kendt Planle, at jeg ikke 
tror del nødvendigt her at gaa nær-
mere ind part dens Beskrivelse. 

aiDet er en almindelig udbredt Plante 
over hele Europa og Lilleasien og 

har fra de ældste Tider været kendt 

og skattet som Lægeplante. Her 
paa Borebolin vokser den paa næ-

sten ethvert Sled, hvor den kan 
fan'Lov at blive slaaende. Del er 
særlig de tørrede Blomster, Hylde-

the, der finder Anvendelse i Medi-
cinen, men ogsaa de tørrede Bær 
bruges. Langt mere end Bogen an-

den Plante gælder det lier, at samle 

Blomsterne i absolut tørt Vejr, lige-
som de skal tørres paa et meget 

tørt Sted og under Tørringen hyp-
pig efterses. Mindste Spor af Fug-

tighed bevirker, at de bliver brune, 

i værste Tilfælde sorte, og følgelig 

ganske uanvendelige solo Handels-
vare. Men med lidt Paapasselighed 

kan man las et smukt Resultat. 
• Blomstringen finder Sted i Juni-

Juli, og Blomsterne indsamles bedst 

om Morgenen, inden de har aabnel 
sig forneget, ligesom man godt 
kan medtage de Skærme, hvor Blom-
stringen endnu ikke er fuldstændig. 
De indsamlede Skærme anbringes 
straks udbredt paa et Loft dækket 

med Avispapir, eller man stiller 

Skarrorene ined Stilkene opad tæt 
vi:s1 Siden af hverandre udover hele 
Loftet og lader dem saa stag urørt 
6 -8 Dage igenned. Naar de er 
bleven sart tørre, at. de kan knases 

mellem Hænderne, er de Tjenlige 
til Brug. Bliver de senele bløde 
og bøjelige, kan de efter tørres i 

Man regner ined at 100 Dele 
friske Hyldeblomster giver 16 —.20 
Dele Hyldetlie. Formeringen kan 

finde Sted ved Aflæggere, Sønderde-
ling eller Frø. Til Aflæggere væl-

ger inari sig om Efteraaret smulrke 
kraftige Skud og stikker disse ca. 
21) cm. ned i Jorden. Til Frøkultur  

sidste Aal har tvunget Prisen op, 
men som Gennemsnitspris kan man 

holde sig fif deri lyske Opgivelse 
fra 1911, nemlig 2,00-2,50 Mark 
pr. Kgr. 

Om dens Anvendelse som Læge-
plante gennem Tiderne skriver An-
ton Andersen i sin Bog „Fra Plan-

ternes Verden". .Lige fra de æld-

'sic Tider har Hylden været en he-

rernit og anset Lægeplarite,ng ingen 
anden lutr fundet en saa rig og ud-

strakt Anvendelse hos vor Almue 

pas Landet. Den var i sin Tid et 

Slags .Hjemme-Apothek", hvorfra 
man henlede sin tabte Sundhed 

igen, og den benyltedes for saa 
godt som alle Sygdomme uden 

Undtagelse. Et Faktum er del, al 
den er i Besiddelse af irridicinske 
Egenskaber.  Barken og Bladene 
ere urindrivende, medens Blomsterne 
tillavede som The, har aftøreutle 
og især sveddrivende Virkninger. 1 
Forkølelses-Sygdomme er det endnu 
ganske almindeligt, at Patienten gear 
til Sengs en Dags Tid og drikker 
sig en Kop f-Mriethe. Pan nogle 

Steder bruges endnu at nyde en 
Kop Hyldethe om Aftenen i Stedet 
for almindelig The, en Skik, der 

forhen var langt mere gangs end 
nu om Stunder. 

Hyldebærrene bruges almindelig 

endnu bande tørrede og syltede, 
for at anvendes til sød Siippe, en 

Spise, der all fra gammel Tid har 
været anbefalet som sund og kvæ- 

gende for syge Folk. 

1-31'omsterne bruges ogsaa meget 

til de af Landalinnen hyppig benyt. 

tede .Krydderposer", der især skulle 
være gode for Tand- og ørenpine. 

Hyldebær-Eddike har været et i æl-
dre Tider meget brugt Husraad for 

Hovedpilie, og Hyldesaft var el al 
de mest probate Midler mod Rosen. 

For at beskyttes mod denne Sygdom 
skulde man hvert Fjerdingaar ved 

Nyinaane tage 2 Lod Hyldesaft blan- 

det med Sukker-, Sennesblade og 

Ingefær og indlage del Hele paa 

ten Gang, sart havde man intet at 
befrygte. Del er nærmest som Sym- 

pallihniddel, at Hylden har spillet 

en Rolle i Kulturhistorien, og adskil-
lige Formularer lever den Dag i 
Dag i Folkemunde. Lider man af 

Koldfeber skal man stiltiende træde 
hen rinder en Hyld og fremsige 

lølgende Remse: 
„Hyldetræ jeg klager dig 
Feberen den plager mig. 
flyldeirm, du har rundet, 

Feberen, den er felrsvundet. 

eller, hvad der sikker- hjælper bedre: 
„hyldetræ. jeg ryster (lig, 
til Feberen ej mere ryster mig!" 

Hugormebid. 

Lymfekirtlerne bliver svulne og 

ømme. Samtidig indlinder der sig 
en overordentlig Matlied, Kvalme 

og Diarre, Aandenørl og Angst; 

der kommer Blod i Urinen, og i 

alvorligste Tilfælde optræder der 

Krampe og Vildelser. 

Naar Forgiftningen ikke er døde-
lig, kan Virkningen vise sig gennem 

mange Aar, 

Den !noderne Behandling bestaar 

i at hinde en Slynge stramt om 
det paagældende Lem (Biddet sid-

der vel i de fleste Tilfælde i et Ben 
eller en Arm) ovenfor Bidstedet, 
og dere fter om muflet suge Saar& 
ud. Hvis man lirke har Saar eller 
Ritter paa Læberne eller i Munden, 

kan man gøre dette uden Fare, da 
Giflen kim virker, tinar den indføres 
i Blodet. Derefter vaskes Saarel 
med Vin eller Brændevin, og en 
Indvendig, kraftig Dosis af det 
samme Slof anbefales ogsaa. Der 
anlægges endelig Blyvandsoinslag, 
og Lemmet anbringes højt i Sengen 

Med Held har man ogsaa'auvencll 
Indsprøjtninger mider Huden i Nær-

heden af Bidstedet af 1 pCt. Calci-
uinchlorid. En lille Pige paa 1 I 
Maaneder var saaledes bleven bidt 
pari højre Haandryg. Omkring Saa-
ret blev der foretaget 8 Indsprøjtnin-

ger under Huden af 16 Gram af 
Opløsningen, og allerede el Par 
Dage senere var der kun lidt Hæ-
velse al Huden al paavfse. 

Om Fejl. 
o— 

Foredrag tel Professor ErIv. Lehmanti 
ved el Skolemode i Aarhus. 

.leg havde den Ulykke, da jeg 

var lille, al gas i .Landets bedste 
Skole", som det hed. Vi fik en 

Vikarlærer i Tysk.. Han havde den 

Merode, niar han underviste, al 

sætte Prikker paa et Stykke Klatpa-

pir, hver Gang vi begik en Fejl. 

Og han var sone mange andre slem 

til at Ina os paa Glatis. 17 Fejl 

gav „Maadelig". Han var nemlig 

in a a d.e I i g. Drengene demonstre-

rede tilsidst saa stærkt mod ham, 

at han irreelle fortrække. En Dreng, 

der var i Spidsen for Demonstrati-

onen, maatte i Stilhed forlade Sko-

len. Siden blev lian Professor. Og 

del har lian fortjent. Det er dog 

ikke mig. Jeg var en skikkelig 

Dreng, der ikke vilde ninadelige 
Lærere til Livs. 

Nu, derimod, vil jeg del. 

Jeg vil advare mod denne og 

mange andre ældre Skolemestres 
Metode : at bedømme Børns Prresla-
Ulaner efter Fe lherrees Antal, selv 
omli jeg run ri I I igv is ikke vil underkende 

Ordenens Betydning i Opdragelsen. 
Gamle Professor Her  a n d sen 

i København (Græsk og Hebraisk) 
skulde i sin Tid bedømme de leo-

' logiske Kandidaters PrierVkerner. 
En Gang fik han en Prædiken at 

1 bedømme. Man syntes, den burde 

have ug . 

• — Ja sagde Herniansen, den var 

jo saare skøn. Men der var 14 

Kætterier i den! 
Hermansen kunde sin Ortodoksi. 

Han lugtede Kætteri langt hen. 
Saaledes bedømmer vi ikke en 

Prædiken — bl. a, fordi vi vel slet 

ikke kan vor Ortodoksi. 
Med Hensyn til Tilegnelsen af 

det fremmede Sprog, gælder det 

ikke om at bevæge sig absolut fejl-

frit i •det, men derimod om at kunne 
benytte del let og hurtigt„ 

Vi fjerner os fra den Pædagogik 
og Kultur, der gør Fejlfrihed i alle 

Forhold til Nynner et. 
I hedenske Religioner er det altid 

Fejlfriheden, del kommer air paa. 

Hvis el indisk Offer 2000 Aar I. Kr. 
havde selv den mindste Fejl, manne 

del gøres OM fra Ende til anden. 
Ceremonidannelsen — hvordan man 
spiser og hvordan man klæder sig 

— har fulgt os helt op lit den mo-
derne Kultur, særlig i England. Men 
vi er som sagt kommet bort fra 

den. Dog behøver vi kun at gaa 
el Par Menneskealdre tilbage her 
hjemme for at finde det beslægtede 
akademiske og bureaukraliske Kor-

rektjageri. Gamle Heiberg har haa-
net dette fortræffeligt i .Rescenseri-
ten og Dyret'. I øvrigt var han 
selv en dygtig Repræsentant for 
dette Væsen. Han holdt paa Gram-
matikken og ønskede, at Folk skulde 
gaa efter dennes og andres Regler. 

Der var to danske Mæud, som 

stødte imod disse Regler, saa Reg-
lerne gik i Stykker. Den ene var 

H. C. Air de rs e u. Han kunde ikke 

slave. Saa filt han Elatsraad C o 1- 
1 i n til at hjælpe sig. Og saa blev 

det rigtigt — del vil sige, saa blev 
det galt! Thl Duften gik af H C. 

Andersens Sprog. Han var nemlig 
en Fornyer af det danske Sprog. 

Hans friske naturlige Sprog bør 
Børn læse saa meget som muligt. 

Den anden, som bred Reglerne, 
vel i større Forstand, var Grundtvig. 

Hans Kamp for Frihed var en Kamp 

mod Regler, Ceremonier, Regerings-

regler og,aandelige Tvangsforanstalt-

ninger. Han vilde, Mennesket skulde 

være sig selv — det skulde ikke 

først spørge: Hvad gør de andre? 

Vi er efterhaanden ved den grundt-

vigianske Kultur væsentlig bleven 

frigjort for Reglerne. 
Har Skolen nu fulgt med i denne 

Bevægelse ? 
Nej, der er langt tilbage, før delle 

Livsprincip, delle Menneskegrundlag 
er anerkendt. I Sverrig kan man 

ikke hesten til Studentereksamen, 
hvis der er fire Fejl i den svenske 

Stil. Saa galt er del vel ikke i Dan-
mark, /Vier] man bedømmer let efter 
den ydre afleverede Præstation i 
Stedet for at undersøge Individet. 

1 Latin, Regning og Matematik 

sans der meget paa Fejl. D'M med-
førte, al Bedømmelsen i gamle Dage 

aldeles blev gjort efter Fejlregningen. 
Men de Fag, vi nu har i Skolen, 

egner sig ikke til en sandart Bereg-
ning. Selv med Hensyn 111 Latin 
er man ved tit gaa noget bort fra 
det. Filologien har set, at de gamle 

store Forfattere ogsaa har gjort  

store Forsyndelser mod Korrekthe-

den. 
Ogsaa Regningen synes num nu 

al bedømme mere efter, hvorledes 
Arbejdet er gjort, end efter Facit. 
I lar Eleven stillet Ligningen rigtigt 

op, er tiet væsentligere, end hvis 
man paa et Sted i Stykket er kom- 

met til at sige'. 5 :1 	7, og Fa- 
cil er altsag bleven forkert. Hoved-
sagen er, at Eleven har forslagel 

sit Arbejde. 
Naar der skal undervises i moderne 

Sprog, Tysk og Fransk f. Eks., op- 
stiller man el Sprogideal,  som 

slet ikke eksisterer, Korrekt Tysk 
lindes ikke. De større Aander skri- 

ver vidl forskelligt — som de selv 
ønsker det. Og den, der hører det 

levende Sprog; maa finde, det ras- 
ler med Fejl. Jeg prøvede forleden 
at skrive en svær tysk Stil til svensk 

Studentereksamen. Jeg fik 2 1 , 

Fejl — skønt jeg har læst og talt 
Tysk i 40 Aar, har tysk Familie, 

har været Student i Tyskland og 

Professor i Berlin i .1 iser! Det 
gælder om, at man har Begreb  

om Sproget. Jeg skriver mange 

store og tykke Bøger — og gør 
det ikke fejlfrit. Men jeg trøster 
mig ved, at den første den bedste 
Snude af en Typograf nok skal 

rette Fejlene. 
Naar der tales fremmede Sprog 

i Udlandet, høres der saa mænd 

ikke saa meget efter Fejlene. Naar 
De hare taler tilstrækkeligt hurtigt 
og tydeligt, danner den fremmede 

sig uvilkaarligt efter sine grammati-

kalske Regler et Indtryk at, hvad 
De siger. 

De ser, jeg vil derhen, at der 

findes visse Fag af Skoledannelse, 

hvor Nøjagtigheden ikke er absolut 

nødvendig i det praktiske Liv, og 
hvor det liflige ikke er Umagen 

værd at arbejde med denne virkelige 

Nøjagtighed, som selv lærde Folk 

ikke fuldt ud kan magte. 
Hvad er det, man vil opnaa ved 

denne driven paa Nøjagtighed, denne 
Frygt for Fejl ? Jo, man fylder Bør- 

Irene med en .Trteldonisaand", fyl-

der deur med Angst for at gøre 
noget forkert. Denne Trældom be- 

virker, at en Række indviklede Reg-
ler skyder sig i Forgrunden i Bevidst- 
heden. Det medfører f. Eks. et helt 

andel logisk Sprogapparat .end det, 
der foregaar i det virkelige, levende 

Sprog. Beherskede at Frygten kan 

Børnene ikke sige nogei. Og siger 

de noget, er det galt! Der er nem- 

lig i I-ljeinen frenivirket Hæmning 

ved dette Korrekthedssystem ,  Stand-

ses Børnene for liver Fejl, de siger, 
kommer der len Fejl efter, fordi der 
er fremkaldt Hæmninger. .lo mere 
man !eller dem, des værre bliver 

det- Man skal kun vise deir til 

Rette, ind paa de rette Baner. Læ-

reren skal være som en Slags Suf-
flør for Børnene. Tænk, hvorledes 

det vilde gas, hvis Suitharen sad 
og rettede paa Skuespillerne ! Deri 
bestandige Sinaaskrenden virker slø-

vende paa Børnene. 
Jeg har nu taget Afstand fra Fej- 

lene som Maalestok tor Præstation .. 

I en Artikel i ,Dansk Sundheds-
tidende" one Hugormebid skrives: 

Følgerne at Bjddet viser sig i Lø-
lader man Bærrene modnes godt, bet at las Miureter. Selve Snare( 
trykker Saften ud og udvasker Kær- er ubetydeligt, 2 --4 næsten usynlige 
lierne, inden man saar,denr. Orn 	Punkter (det ufarlige Sit ogebid dan- 
Prisen er det i øjeblikket vanskeligt 	mer en rbrbbell Zigsaglinie), men 
at udtale sig, da den knappe Høst Omgivelserne svulmer stænkt op og 



nerne. Alt er nemlig uhrldknmment. 

Det nøjagtige opnaas næsten aldrig. 

Kun i faa Ting er del nøjagtige af 
en Hovedværdi. De Fejl, der skal 
rettes, er Fejl i Grundopfattelse og 

i Udvikling. Men kommer disse, 

er det oh Skolens og Opdragelsens 

Skyld. Den værste Fejl, Læreren 
kan befaml, er at bænkre Barnet i 
dels Udvikling. Del skal frit og 

uhindret kunne begive sig ud paa 
sit Livs Bane. 

Landsadressen. 

f indeværende Maaned vil der 

hver eneste By og I hvert eneste 
Sogn i Danmark blive ornhaarel en 

Adresse til Underskrift n( følgende 

Indhold: 

„Til Regering og Rigsdag. 

Underskrevne Mænd og Kvinder 
over 25 Aar, der med stor Tilfreds-

hed og ubetinget Tilslutning hilser 
de Foranstaltninger, der fra Regerin-

gens Side er truffet til Begrænsning 
af Spiritusproduktionen, udtaler her-
ved Ønsket om, 

at al Tilvirkning at stærke Drikke 
standses under de herskende usikre 
Forhold, 

at de nu ved Krigens Slutning ek-
sisterende Indskrænkninger I Alko-
holproduktionen opretholdes, og 

at hele Forbildsspørgsmaalet gøres 
til Genstand for en Folkeafstemning, 

og vi opfordrer Regering og Rigsdag 
til at drage Omsorg for, at en søn-
den Folkeafstemning finder Sted, 

saa snart Forholdene gør det mu-

ligt." 

Som det vil ses, gælder denne 
Adresse kun Mænd og Kvinder over 

25 Aar; men foruden til denne sam-
les der samtidig Underskrifter paa 

en Ungdomsadresse, som gælder 

unge Mænd og Kvinder i Alderen 

fra 18-25 Aar, 

Her paa Bornholm bliver Adressen 
ombaarel fra 17-24 Juni, allsaa i 
næste Uge, og vi beder alle Ædrue• 

lighedsvenner om at underskrive 

den, bande yngre og ældre. Maaske 

den gamle Afholdshøvdings Ord: 

-Rent Land for Rusdrik inden 1930', 

kan gaa i Opfyldelse. 
Thi, hvor sørgeligt er det dog 

ikke, at al den gode Paavirkning 

vi efter fattig Evne yder vore Bern 

I Hjemmene, i Skolen, i Semelagssko-
len i Ungdomsforeninger o. s. v. 

skal forspilles blot fordi Spiritusen 
trit faar Lov til al grise dem til. 

Bort med Aarsagen. 
H.P. Kofod. 

Bjerget. 
—0.-- 

Der var engang en klog Mand, 

som ofte gav sin lille I,Plejedatler 

gode Rand og fortalte herude mange 

'ring om Livet og Menneskene. Hun 
forstod det ikke altid, men da hun 

triev voksen, huskede hun det og 
forstod det bedre. 

En Dag var den lille Pige' ikke 
helt rask, og Plejefaderen gik ind 
til hende og satte sig ved Siden al 
hendes Seng og talte med hende. 

Den lille Pige fortalte om alle de 
Ting, hun glædede sig til og som 
skulde ske til den og der; Tid, -
riten Tiden gik saa langsomt, bare 

den vilde skynde sig noget mere, 
bare der slet ingen Tid behøvede 
at ligge mellem Glæderne, saa man 

des hurtigere kunde rum til dem 
liesammen. 

Saa svarede den kloge Plejefader. 
,Og naar saa al den Tid er gaael, 

saa kommer deri aldrig mere tilbage, 

r,enker du paa det? 
Nej, del havde den lille Pige ikke 

tænkt paa. 
Han fortsatte ; 
„Menneskene har altid saa travlt 

rired at glæde sig til og længes et- 

ter del, der ligger langt ude i Frem-
tiden, al de glemmer de daglige 
Dages smaa Glæder. De Tror 
at det, nte vil saa til, er still meget 
bedre end del, de har. Det er som 
at gas rip ad el højt Bjerg. De 

tror, ar blot de naar Toppen, saa 
er all godt. Den ligger der skinnende 
højt loran dem, og alle vil op til 

deri. De glemmer rent al lænke 

pan alle de smukke Blomster, der 

er udenom dem, pas at glædes over 
Øjeblikket. Og har de først naaet 

Toppen, saa beeyrider del at gaa 

nedad mod en Dal, der synes mere 

mørk og mere hemmelighedsfuld, 

jo nærmere de kommer den, og om 
det sidste Skridt ned i deri er der 

ingen, der ved noget.' 

Dell lille Pige grundede river dette, 

og hendes barnlige Fantasi udmalede 

sig, hvorledes mange Mennesker gik 

op ad el Bjerg, der var dækket af 

Blomster som den dejligste Grøfte-

kant, og ingen plukkede dem, og 

det var saa Synd for de smukke 
Blomster. 

Senere, da hun blev voksen og 
gammel, forstod hun, at hun selv 

havde gjort som alle disse Ulnalmo-
dige, 

Ak, hvor mange smukke Øjeblikke 

glider ikke upaaagtede bort, upaa-
skønnede af de travle Mennesker, 
der kun vil frem. Disse mange 

smag blide Timer, som de jævne 
Dages Strøm bærer med sig, og 

som vi i vor Fordringsfuldired over-
ser. Er der egentlig saa meget 

andet man kan opnaa, end Tilfreds-
stillelsen ved Arbejdet og Beroligel-

sen gennem Hvilen? Men man har 

saa forfærdelig travlt, naar man er 
ung, jo mere Jag og Uro des bedre-

Som om der i Virkeligheden fand-
tes anden Berigelse end den, Stilhe-
den giver. De rige Feitens Øjeblikke 
er isa, — maa være det. Hvor 

skulde det kunne være anderledes 
paa denne ufuldkomne Jord. 

Jeg husker i Venedig en gammel 

gammel Kirke, langt borte fra de 

store Kanaler. Den laa som spær-
ret inde af faldefærdige Huse med 

firkantede Gaarde, af Oleanderduft 

og snævre Kanalers lune, bløde 

Vand. Derinde, i dens duftende Dyb 

af Tusmørke, sne jeg flere Gange, 
hver Dag paa samme Tid, en Olding 

sidde paa en lille sivflettel Stol foran 

et Madonnabillede. 

Jeg ved ikke, hos hvem Udtryk-
ket var blidest. — hos den ringe 
Madonna med det svage, overjordi-

ske Smil om den kyske Mund og 
det medlidende Blik i de mørke 

Øjne, eller hos den gamle Mand, 
hvis hele Sjæl synes fortabt i sine 
Drømme, i Stilheden og i Beskuel-

sen af Madonnabilledets skønne 

Ro. 
Somme Tider satte jeg mig paa 

Trappen i Solskinnet udenfor Kirken, 

og naar lian kom ud, vekslede vi 

nogle Ord. 

Han havde aldrig været udenfor 

Venedig, — hvad skulde han der. 

Han vidste intet om Gader, hvor 
Vognene larmede og Automobilerne 

tudede, han kendte ingen anden 

Gadestøj end Gondolernes sagte 

Gliden og den bløde Kurren ni de 

hvide Duers Millioner. Han havde 

levet sit. Liv som alle andre, hans 
Børn var spredte omkring, hans 

Hustru var en Aften bleven ført Ill 

de Dødes tavse Ø — der — ad 
den Kant, — nu havde Livet givet 
ham sin sidste store Gave, Stilh e-

de n, Betragterens ophøjede Visdom. 
-blån var naael over Bjergets Top, 
han frygtede ikke Dalens hemmelig-
hedsfulde Mørke. Hans Blik var fyldt 
med Skær al den store Glæde. 

-Livets Dage er velsignede," sagde 
Iran engang og gik bort i Solskin-
net, medens jeg sad og salt efter 
ham, og de hvide Duer flagrede 
over Kirketrappens Trin, medens 

Røgelseduflen gled svagt og sødt  

fra den blide Madonnas Alter og 

blandedes med de Jr„ se Oleanders 
bedaarende 

Olga Egeers, Kbh. 

Kvinder. 
—o---- 

I _Das Bild des Weibes• har en 
Danne ved Navn Ene Federe-Kirrusse 
samlet en lille Buket Udtalelser, som 
al forskellige Tiders Skribenter er 
fældet over Kvinden. Vi hidsætter 
eller ,.Dg. Nyte." soen en Munclarnag 
enkelte af disse mange Aandfuld-
heder 

Hvo kan finde en duelig Kvinde? 
Kostbarere end Perler er hendes 
Værd. 

Hendes Mands Hjerte kan stole 
paa hende; Indtægt skal ikke mangle, 

Hun gør kun godt og ikke ondt 
alle hendes Livs Dage. 

Hun søger Uld og Hør og arbej-
der gerne med sine Hænder; hun 
er som el Købmandsskib, bringer 
Føden langvejs fra. 

Hun staar op, meden!' det endnu 
er Nat, og giver sit Hus Tæring 
og Pigerne deres bestemte Del. 

Hun beniner pari en Ager, og hun 
faer den, og af sine Hænders Frugt 
planter hun en Vingaard. Hun om-
binder sine Lænder med Styrke og 
gør sine Arme stærke. 

Hun mærker, at hendes Købmands-
skab er godt ; ej vil hendes Lygte 
strikkes min Natter]. 

Huri lægger sine Hænder pan 
Rokken, og trendes Fingre lager 
fat paa Tenen. 

Hun naturer sin Haand for den 
Fattige og strækker sid Herind ind 
mod den Arme. 

Hun frygter ej for sit Hus i Vin-
terkulden, thi alle hendes Husfolk 
bærer dobbelte Klæder ; Tæpper 
syr hun sig, Linned og Purpur er 
hun iført. 

Hendes Prydelse er, al hun er 
renlig og flittig; saa kan hun le ad 
den kommende Tid. 

Hun aahner sin Mund med Vis-
dom, og Kærligheds Lov er paa hen-
des Tunge. 

Hun giver Agt paa, hvorledes del 
gear til i hendes Hus; hun æder 
ikke Ladheds Brød. 

Hendes Sønner staar op og pas-
ser Ilende, og hendes Mand roser 
hende; „Mange Døtre viste Dygtig-
hed ; men, dur overgear dem allesarn-
men.° Ynde er bedragelig og Skøn-
hed forfængelig; men en Kvinde, 
som frygter Herren, huri fortjener 
Ros. 

Salomon. 

Jeg tilskriver det den guddomme-
lige Godhed, at jeg har fanet en 
Fiestru af en elsicvffirdin, hengiven 
og oprigtig Karakter. 

• Marc Anret. 

Den Kvinde, der Ikke fortinner at 
øve Indflydelse paa sin Mand, er 
en Orms, den Kvinde, der Ikke vil 
bruge sin Indflydelse — en Helgen, 

Ebner-Eschenbach. 

En Kvinde der elsker sin Mand, 
vil i alle Stykker søge at rette sig 
eller Irans Smag ; thi hendes eneste 
Stræben gear ud paa at gøre ham 
Livet saa behageligt som muligt. 

Frederik den Store. 

Hvor bliver der sagt mange true-
belige Ting om den ægteskabelige 
Lykke! Man er ganske simpelt lyk-
kelig med enhver Kvinde — blot 
man ikke er forelsket i hende. 

Oscar Wilde. 

Al gifte sig er ensbetydende med 
at fordoble sine Pligter og halvere 
sine Rettigheder. 

Schopentiatier. 

Hvad Satan ikke selv kan udrette, 
det sætter Iran i Værk ved Hjælp 
af gamle, onde Kvinder. 

Da jeg endnu var en lille Dreng, 
fortalte man en Historie: Der var 
et Ægtepar, som levede i Fred og 
boldt inderligt al hinanden. Da 
Djævelen ikke kunde bringe dem i 
Kiv sammen ved sin egern List, tog 
han sin Tilflugt til en gammel Kær-
ting og lovede hende el Par røde 
Sko, hvis hun var i Stand dertil. 
Hun lagde da hemmeligt en Rage-
kniv under Hovedgærdet i begges 
Senge og bildte hver al dem ind, 
at den ene tænkte pan at myrde 
den anden ; de kunde se det deraf 
at der tan ,  en Ragekniv gemt under 
Hovedpuden. Manden sart først ef-
ter, fandt, at det forholdt sig, som  

sagt Vat, og skar da Halsen over 
pan sin Kone. Derefter korn Djne'e-
len og rakte el Par Sko paa en 
lang Slang helt nit Kættingen. Da 
spurgte hen: .Hvorfor kommer du 
ikke hen til mig ?" Djævelen sva-
rede: -Jeg er bange for dig ; thi 
du er værre end jeg ; hvad jeg ikke 
kuride fan Ægtefolkene ril, har du 
sal i Værk." 

Luther. 

En Kvinde bliver ældre, men al-
drig gammel. 

Hebbel. 

Hvis del evig-kvindelige tiere havde 
haft Afgørelsen over min Skæbne, 
tror jeg, at jeg var sluppet mange 
Gange bedre gennem Livet. 

Bebe!. 

Ingen Lykke knn lignes ved den, 
en ærhar og elsket Kvinde kan lade 
En blive lit Del. El lille Vink, en 
Haand, der presses let imod Munden 
— Erindringen om den Slags smart 
Kærlighedsbeviser er nok til at gøre 
En henrykt, slut ofte Tanken falder 
derpas. 

Rousseau. 

Den høiesle og dybeste Kærlighed 
er Moderkærligheden. Faderen trø-
ster sig over Sønnens Tab; ban har 
et stoisk Princip 1 sig. Moderen 
derimod er utrøstelig. 

Fetterbach. 

Der var en Gavng en stakkels Svend, 
— Ohøj. ohi, ohi, ohøj — 

Der var en Gang en stakkels Svend, 
Som en Pige ej vilde ha' til Ven. 
Hun sagde til hant: _Bring mig kun 
Din Moders Hjerte til min Hund." 

Og straks sir; Moder ihjel han slaar, 
Ohøj, ohi. ohi, ohøj — 

Og straks sin Moder ihjel han skur 
Og hurtig med Hjertet til Pigen gear. 
Men som han sig skyndte. Foden gled 
Og Hjertet trinfed paa Gaden ned. 

Mens Hjertet nu rulled blandt Sten 
og Jord, 

— Ohøj, nid, ohi, ohøj -
Mens Hjertet nu ruller! blandt Sten 

og Jord,  
Saa hørte han tydelig nogle Ord. 
Han hørte Grand og en Røst saa fin: 
.Blot du ej slog dig, Drengen min I" 

Richepin. 

Man taler saa meget om Moderlykke 
— men om den Tragedie, der lig-
ger i Moderskabet, ved Verden kun 
lidt. 

Gra briels Renter. 

Allinge-Sandvig Byraad. 
Møde 14 Juni 

—o— 
En Del Sager cirkulerede uden 

videre Omtale, derimellem et illu-
streret Helte om kommunale Bønne-

Legepladser. (Kommunens Arealer 
anvendes som bekendt til nyttigere 

For maal Ka rloffeldyr Irn in g !) 
Til de kontinentale Efterretninger 

bemærkede Chr. Olsen, at han fandl 
det beklageligt, at der manglede 

statistisk Materiale fra næsten alle 

bornholmske Byer. 

Skr. fra det af Indenrigsministeriet 

nedsatte Husholdningsudvalg hen-

lagdes, da Husholdnings-Økonomien 
ikke kunde iværksættes uden Ud-

gifter. 

Til ludenrigsm. Cirkulære ang. 

Godtgørelse for Rug oplystes at Be-
løbel allerede var indbetalt. 

Saltunes Skr. ang. Udlaan til Kom-
muner til videre Udlaan til Opdyrk-

ning af Hede og Moselodder hen-

lagdes, da der etter Borgm. Udsagn 
ikke fandtes dertil egnede Arealer ? 

Sammes anden Bekendtg. ont For-

anstallitingvedrørende Befolkningens 
Forsyning med Brød og Mel. 

Sam Ines Til Iregsbekendlgørelsen 
aug. Fremskaffelse al indenlandske 

Brændselsmaterialer. 
Skr. fra Statistisk Dep. ang. Suk-

ker og Brødkortordn., hvortil Irem-

gik, at der skal føres skrappere Kon-
trol. Vedtoges al lade Kæmneren 

faa den fornødne Assistance. 
Skr. Ira Artrejds- og Fabrikstilsy-

net ang. Valg af Tilsynsmænd hen-
lagdes til det lukkede Møde. 

Amtet fremsender Dicisioner til 
Antegnelse til Sandvig Havneregn-

skab Ira 1914-15 samt Kvittering, 

Amtet meddeler, at der er anoit• 
3641,75 Kr. til Alderdoinsunderst 
samt til Herrn og Enker 5111,0.1 for 
Regnskabsaarel 1915-16 

Ansøgning fra Best. fer Sreelleol 
rum al hin det omtrentlige ['anhang 
af Knks fra Gasværket, da de der-
værende Kakkelovne ikke egnede ''  
sig for andel Brændsel, og der ellers 

skulde anskaffes 4 nye Kakkelovne, 

Borgm. oplyste, at Ovnene ikke 
var renteble, da de slugte for meget 
Brændsel, antog ar der efter sidste :  
Arm Erfaringer skulde lifliges I I -

1200 hl (!) næste Ant. 
Laur. Petersen mente man enten 

manne sikre sig det sædv. Brændsel 

eller anskaffe nye Ovne. 
H. C. Mortensen fandt det uhur. 

svedigt, at Sygehuset lagde Beslag 
part saa stort et Antal ni Gasværkets 
Koks, og mente det malte skalles 

andre Steder, 
E. Holm rettede det derhen, at det 

var Byraadet og ikke Sygehuset, der 
manne skaffe det fmnedne Brrend• 

søl eller Kakkelovne — mente man 
burde undersøge Forholdene. 

Chr. Olsen fan" al nem der kun 
producerede!' 15000 hl Koks og Sy• 

gehriset skulde have 11-1200, Sme-

dene lidt, blev der ikke meget til-

bage til Kommunens Beboere ! 
Borgm. læns!. at der forhandles 

med Bestyrelsen og at det var bedst 

al skaffe nye Ovne, saafrend de kan 

købes til en rimelig Pris. 

H, C. Mortensen kunde fremdeles 
ikke gas 'ned til at Sygehuset fik 

alle de Koks, Komm. Beboere skulde 

have, da liden gik direkte ud i Skor-

stenen. 
5. Jensen vilde have Spørgsmna-

let henvist til Gasværksudvalget. 
Delte vedtoges etter nogen Debat. 

Næste interessante Sag pan Dags-
ordenen var en Indstilling fra Gas-

og Vandværksudvalget om at de 

lukkes for Gassen fra 12Y3-3 Eft 
og fra 8 Aften til 5 Morgen. 

Vedtoges at skulle træde i Kralt 

fra Mandag. 
Chr. Olsen motiverede Forslaget 

med, at det var en Betingelse for 

al Ina Kul, at Forbruget nealsatteir 

Ill Halvdelen. Foreslaar endv. at der, 
for at bringe Svindel ned, skeide 

foretages Undersøgelser af Ledruin-,4 

gerne. Gasværksbest. havde i den 
Anledning udarbejdet detail. Planer, 
ifølge hvilke Byen inddeltes I 12., 
Distrikter, der hver vilde komme til 

at mangle Gas i de 2-3 Døgn, som 
Undersøgelserne stod paa. Ornkostn. 
var kalkuleret til 710 Kr. Det vgr 

bedst først al begynde i Allinge, da 
Svindet her var dobbelt saa stort. 
Oplyste, at der var foretaget Maa-

tinger af Svindet, der ved lOmm 

Tryk kun var 112  kbm pr Time, ved 

normalt Tryk (58turn) derimod 16,7. 

Mente iøvrigt, at Tiden. nu var den 
mest heldige til disse Undersøgelser. 

Borgm. var enig med Olsen i, at 

disse Undersøgelser burde gøres, 
men advarede mod at sætte for store , 
Forhaabninger til at Svindet blev 

sat nævneværdigt ned, da Svindet i 
del lange Røratulæg under de unor-

male Forhold og mindre Produktion 
selvfølgelig malle blive større end 

med større Produktion. 
S. Jensen oplyste, al del netop 

var de mindre 'Gasværker, der havde 
det mindste Svind pr. Lednings-
længde, medens Allinge-Sandvig med 
godt 16 pCt: havde del næststørste 

Svind bland! Landets Gasværker. 
Fuldm. Seidenfaden anbefalede i 

em Skrivelse Forslaget, da der af 
det :mulige Svind pas 29000 Kbrip. 
kunde indvindes ca. 3000 Kr. aartig 
hvis Svindet kom ned paa 10 net. 

H, C. Mortensen ønskede, at urnar 
et større Svind konstateredes pari 

et vist Ledningsafsnit, rnaatte man 
have Midler til at faa Svindet af-
hjulpet med det samlere. Man maa 
henstille lihKasse- og Regnskabsurly. 
at der skaffes Udsigt for Penge til 

Undersøgelserne. (Vedtoges). 	.4 



CLO ET TA! 
ALBA 

Spise - Chrecnlader 

Damefrakker. 
Ia Parti moderne Frakker i 	 k ,g k 1.: ,1e 

sælges billigt i 

Nordlandets Handelshus. 

herlr i Norilliorolffilms 
Billigste Annoncepris. - Største Udbredelse part Nordlandet. 

Hvem lur Giivc»delsc for 
Ui har et Parti Pigge-Hegntraad og galv, Jerntraad, 

al passende Numre, som smiges forholdsvis billigt inden 25, Mai 
til Kunder herhjemme. Galt). Honsetraadsfletning og !from-
per hertil sælges foreløbig efter Prislisten 1916. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har stort Lager ri.f ekstra prima 

Isopal- og Lædertagpap 
fra Jens Villadsens Fabrikker og anbefaler samme til 
billigste Dagspris fra 

Allinge Kolonial- fi Produktforretnirw. , 

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

Nordlandets Handelshus. , 

Straahatte. 
Store og bløde Filthatte. 

Huer og Kasketter: 
Nordlandets Handelslins. 

Del er SN Mrkelill 
i denne TId, 

t ror nue:e Folk synes et, andre no-
get andel ; men jeg synes, De skal 
tage art med Ro øg SIM købe Dem 
et Pas d! isene billige og gode 

Viking Klædesko! 
For del er nu alligevel bande rist 

og sandt. 

Alt betales helst Itoulant 

M. Lones Træskoforretning. 
Lindeplads, 

Nyrøget Sild 
haves som Regel hver Dag hos 

Nye -  delikate Rollmops og 
Kryddersild. 

P. C. Holm. 

Til Hjælp i Huset 
søges en Pige til 15. Juni pen 

Pasregaard i Olsket, 

Emanerede Vaske 
do. 	Gradgryder 

Mange Størrelser, billigste Priser i 

Noriblols .11udolshos. 
,Nysallot broholoisk Spegesild 
s Stykkevis og Fjerdinger fans hos 

P. C. Holm. 

Strobin. 
Bedste Rensningsmiddel til Strea-

halte. Fans i Pakker a 25 Øre ni, 
Brugsanvisning 

eJ ob). Larsen. 

tylagt Spegesilb 
. til billigste Pris 

Chr, Jørgensen, 
Telefon 92, Allinge. 

Fernis 
og 

Pensler. 

Gulokker 

Rødt 

Dodenkopf 

Zinkhvidt og andre Farver 
anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning 

Galvaniserede Baandjærn. 
Nitter, alle Størrelser, 

Bræddebolte, Maskinbolte, 
Hjulbolte, fj. Træskruer 

sælges i 

Norrilaorlols Ha otiolsims. 
En Iste "Klasses 

Ledekvie 
ønskes til Købs, 

Niels Rasmussen, 
Krakly, Rutsker. 

ti[isijolloslor og Merfor, 
Søndag 17. Juni. 

Allinge Kirke 1(1. 91/2. Skrin. 1(1. 9. 
St. Ols Kirke K1. 2. 

Om Eftm. Møde Kl. 21/2  i Sandvig 
og Kl. 5 i Allinge Menighed shjent, 
I.. Pihl taler. 

Mandag Fælles Symøde i Belhel i 
Olsker 1(1. 	og l(f. 8 Møde lur 
K. F. U. K. i Menighedshjemmet 

Tirsdag Kl. 71/2_ for K. F. U. M. 

Togslag KI. 71/2  Missioesinøde f 
Sandvig, Presten taler. 

Evang. 111111. Missionslorening. 

Allinge Søndag Kl. 31/2. Forsamling 

Rutsker 	-- 1(1. 11112. 

Rø 	- Kl. 10. Ole Jensen. 

Andeæg' 
er lit Salgs a 15 41re pr. Stk. 

Julegaard i Rutsker 

Udplantningsplanter 
Kaal. Tomater. Selleri 

og Blomsterplanter 
in. In. anbefales. 

Hallelyst, Allinge. 
M. Kr. Kofoed. 

Forretningen er lukket Søn- og 
Helligdage saml Søgnedage efter 
Kl. 7 Aften. 

To flinke Piger 
søges straks eller senere. 

Henvendelsn pna Biancas Holet 
eller Fressekonloret i Rønne. 

Prima Drænrør 
1 1/,", 1 1/2", 2", 3". 

Gode Mursten 

Prima Cementrør 

Prima glass. Lerrør 
s'elges 

Mordlaodels Hatidolshos. 
Frugtmarmelade 

i løs Vægl og Glas. 

Kunsthonning 
i Dasser og løs Vægt er en udmær-
ket Erstatning for Margarine og Smør 
og langt billigere al anvende. 

Købes bedst og billigst hos 

P, C. Holm. 
11~1■1~11ll 

Knækmajs og Byggryn 
til Kyllinger anbefales. 

Nerdindels fladoIshas 
~•~11•~1~1001 
By- og Herredsfuldmægtig 

Johmos Kofod, Hasle, 
træffes paa Rnad huset i Allinge 
htær Mandag efter K1.10 Form. og 
i I( 1 e ni e n s Ic er Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

hyle Sybilles Eleksir 
China Livs Eleksir 

fans hos 

P. C. Holm. 
Et Parti af hver Sort 

Kokoskager og Fabookagor 
ventes i de første Dage. 

Anbefales som udmærke( Foder-
stof for Kalve og Ungkvæg. 

Norillandols Ilaodelshosr 

.'! 

Farver til Fernis og Kalk, 
Lak, Fernis og Terpentin. 
[trance, Tiutur og Pensler 
i stort Udvalg til billige Priser. 

Farvetabletter 
- 	til Farvning af Uld, Bomuld 

og Silkestoller. 

Catechu til Barkning af Fiske-
redskaber fans bedst og billigst hos 

P. C. Holm. 

Roehakker 
nnbefales fra 

Allinge kolonial-
og Produktforretning-. 

Erindringsliste. 
- 

Toldkamret 6 - 12 Form , 2-7 Elterni. 
Kæmnerkontoret t0-11 og 2 4. 
Larme- & Diskontobanken 2-4 Eftm, 
Sparekassen 10 -12 og 2-4 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2,-4, 
Dampskibsespeditionen, aahen ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Ellerm., Mandag og 
Torsdag Form. 

Smmepræslen Tirsdag og Fredag 6-i. 
Distriktslægen  8-9 og 2-3 
Postkontoret: Sognedage 9-12 og 2-6. 

Sandag 12-2. 
TelegraIstationen 8 Morgen til 7 Aften. 

Sondag 12-2. 
13nrgnresiere n  træffes paa Kæmnerkont 
Branddirektøren Mandag og Fredag 

Form. 8 til in. 
Statsanstalten  tor Livslorsikring ved Chr. 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em .  
Folkehoesamiingen paa Randhuset: 

Tirsdag Kl. .1. Fredag 7-5, 
jernhanes[. er rtaben tor Gods 8-12. 2-7 
Illrelpekassen Formcl Bagerm, P. 

Kasserer 111 P. Kofoed. Kontortid livet 
Fredag Ira .5-7,  

Sager Ile oo livsledsagerske 
skal den gamle Cykle sælges, øn-
sker De Adgang over deres Ejendom 
forbudt, har De fundet et Par GR. 
/oseher. skal der være politisk Møde 
eller Bal, har De Kreaturer til Salg 
eller vil De købe sandanne, har 
De fane( nye Varer hjem, paratager 
De Dem Reparationer, har De 
starlet en ny Forretning - hvordan 
skal Folk sari fan del at vide, hvis 
De ikke averterer i et Bind, som 
virlrelig læses. 

,Nordbornholmm Ugehlnd- 
læses af sen at sige alle i Nordre 
Herred og er (forfør et fortrinligt An-
tionceblad. Send deres Annoncer 
til „Nordbornhohns Ugebind". 

Ring op Telefon 74 

Ordet er frit ! 
Vi gor rore mange Læsere i By og 

paa Land opmærksom paa, al enhver kan 
faa optaget Artikler og Indlæg om Emner 
af almen Interesse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad". 

Betingelsen er kun, at det skrevne. er  
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt at Indsendere- til 
Underretning for Redaktionen - opgiver 
Navn og Adresse, Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Tine og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Dette gælder heade Byen og Land e 
og det er en Selvfølge, at Redaktion e 
altid vil iagttage den strrengeste Diskre 
lion med Hensyn til sine Kilder. 

Sild. 
=- Bestillinger pari fer'sk Sild til 

Saltning og saltet Sild i Tønder, 
Fjerdinger og 011inger modtages 
og ekspederes i den Rækkefølge, 
som Bestillingerne indgaar. 

5/1, 5/8 og 5/,,, nysaltet Sild er 
pan Lager og sælges til en rimelig 
Pris pr. Kontant. 

I. B. Larsen 
Allinge Telefon 12. 

25 Par brille Damostovlor 
udsælges til gammel Pris. 

-C, barms Skolajsiorroloillill  
Allinge. 

Pan 

TIN Cormichs Hashaslary 
Smøreolier etc modtages 
Bestillinger. 

2 brugte Slaamaskiner, 
1 - Mejemaskine 
1 - Selvbinder 

sælges billigt. 

Johan C. hoefoed, 
Allinge. 

Prima 

Manilla-Tougværk 
Hamp-Tougværk 
Reb til Grimer 

Kotøjr og Næsegrimer, 
Esser, Led, Tøjrepæle. 

Billigste Priser i 

Norilladols 

Sild. 
Ærede Forbrugere af fersk og 

saltet Sild bedes indgive Deres Be-
stillinger til 

Allinge-Sandvig Salteri, 
Telf 92. 	Chr. Jørgensen, 

Gardiner 
Stort og flot Mønsterudvalg 

af hvide og ecru Gardintøjer 

Nedlad* ilaolloishas 
Hotelkarl. 

En flink tung Mand kan straks 
Ina Plads pan 

Hotel Hasle. 

Nyrøget Sild 
fra eget Røgeri haves i Reglen 

hver Dag. 

Nylagt Spegesild 
fra eget Selleri haves i 1/4, 1h5, 1/, 
Tønder og Stykkevis til billigste Pris. 

Bestillinger pna Lteggesild mod 
tages gerne. Saltning besørges. 

I. J3. Larsen 
Teleton Allinge 12. 

Cement Fals Tagsten 
store, firkantede, vellagrede 

sælges til gammel Pris. 

Johan C. Xoejod, 
Allinge 

Ved Mødet, som Vej- og Gade-
udvalget afholdt den T Juni, ved-
toges at overdrage Græsningen ved 
Kommunens Biveje til følgende An-
dragere : Laurits Nielsen Ira Kirke-
gaarden tit Kajbjerg, Emil Nielsen 
ved Brinkevejen og Stationsvejen 
og C. P. Petersen fra Sygehuset til 
Hans Larsens og den ny Landevej. 

Allinge-Sandvig Gade- og Vejudvalg, 

fladedal 
Lok3H8iillifIgiorolliog. 

De Medlemmer, der i Foraarel 
1917 har købi Chili -Salpeter 
udenom Foreningen, kan muligvis 
faa Godtgørelse ved al opgive Par-
tiets Størrelse og Pris inden 25de 
Juni til 

G H Kjøller, 
Sødeskov, Olsker pr. Tein. 

En kraftig Kørehest 
fra 4-6 Aar, 65-fio Tommer, øn-

skes til Købs. 

Vognmand Jacobsen 
Telefon Allinge 19. 

Gammelt jern 
og 

Stobegoas 
købes 

Allinge Kolonial- 
& Produktforretning. 

gilasimaealluøø~~„,"" 



Nu er det Tiden 
at 

Haveredskaber. 

Vi har stort Lager 
og sælger til rimelige Priser. 

Mlinp 
Prolluldforreloill11, 

Drenge-NI?d[imii!jer 
Blaa& kulørte Matrosdragter 
Vaskebluser og Benklæder 

Drengestortrojer 
Matros- og Sportshuer 

Altid de billigste Priser 

Nordlandets Handelsbils 

Altid 

Prima Koloinivuer 
til billigste Dagspriser. 

Altid friskbrændt Kaffe. 

Altid extra prima Margarine 
til billigste Dagspris. 

stort Udvalg i 

Glas og Porcelæn 
til smag Priser. 

Altid velassorteret Isenkramlager hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Skeer og Gafler i Sølv og Sølvplet er alter pan Lager, 
Lommeure til billige Priser i ekstragode Kvaliteter med skribl. Giranti, 

Brugte Ure tages i Bytte. 
Gravering gratis. 

Telefon 93. 	A. M. Lindberg. 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

C. LArsell's Skolajslorrelilill11, Mhp, 
S!orste Udvalg af solidt og moderne l'odtoj 

til de mest mulig billige Priser. 

11111111~H 
Telefon 1111. 

Aalborg Portland Cement 
i Sække sælges. 

Nordlandets Handelshus. 

CalCIUMStjære og Tjærekoste 
anbefales fra 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Elordolffis Simre: 	laållekilSSOS 
Afdeling i Allinge 

Kontortid: 10-42 og 2-4. 
Modtager Indskud paa alm. Spareknssevllkaar til en Rente 

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

Gødningskalk, GodniQgssalt, 
Superfosfat og Kaligodnincs. 

Nordlandets Handelshus. 

Allinge Bogtrykkeri 
anbefales.  

Tryksager for Foreninger og Mejerier. 

gicefegrlurer, ftmeitafter, 5?'obiltMet, 
oirepeete, &fer ug :mer, 	tiager  
joint 	Vanitta og RoftWo» 

anbefate fra . 

(*Hid. 	7robtififrorrefilin(3. 

Rattoffebnet, 
fimirnu, kminregrInt, 

,-1.)ebiter 
i prima 	1)alitet anbefate fra 

%Hinge gutouint. u4 13roDuttfurretning. 

Søm(' fl Tu.~ frfs.  
0 — 

Danske Sømænd, som kommet 
fra Norge, fortæller „København' 

følgende sandfærdige Historie : 
Der kom en svensktalemle, sø-

triandsklredt Mand om Bord i en 

Damper, som Ina i en vestnorsk 
Havneby. Han gik ned i Lukaf el 
og* sad og sludrede med Folkene : 
men han var stærkt nysgerrig efter 

al hm at vide, hvornaar de skulde 
sejle osv. 

Sømændene, der var Normænd, 
var lidt forbeholdne ; men han tik 

dem dog pumpet ganske godt. 
En af Mandskabet, som havde 

været fra Borde, kom ned til Selska• 

hel. Han stod og tog den fremmede, 

i øjesyn, saa sagde Iran: 
„Det var dig, jeg saa om Bord 

i „Maria" I Gaar ?" 
„Ja, det kan hænde !" 
„Den blev torpederet uden for 

Skrergaarden til Morgen I Dag I' 
Det vidste Svenskeren ikke noget 

Om. 
„I Torsdags saa jeg dig i „Elie-

zer"! Kan du huske det ?" 

.Nej, det kan jeg ikke." 

„Jamen, det kan jeg. Den blev 
skridt i Brand i Lørdags. Og mi 

er du her, din Djævel, for at fan 

os sendt samme Vej!" 
Stor Opstandelse i Idikaret Spin. 

nen blev klemt pan alle Mander. 
Han kunde ikke rigtig klare for 

sig, og efter el ikke immerteligt For-
hør, var Matroserne IcInr over hans 

Skyld. 

„Hvad Straf skal han have ? spurgte 

en Fyrbøder. 
„Vi binder et Par gamle Riste 

om Halsen paa ham og puller ham 
uden Bords!" foreslog en anderi. 

— „Der er ingen, som vil søge 

efter ham." 
Bandsmanden, en gammel tør Ulk, 

var kommen til. Han havde over-
været Rettergangen og var klar over 

Mandens Skyld. 

„Nej, Folkens ! Den skær ikke 

— saadant noget Iran vi komme 

galt af Stad med! Det er ikke lov-
ligt, skønt det er retfærdigl. — Træk 

nu Klæderne af ham! — Hver Trævl' 

San henter jeg noget!" 
Baadsmanden kravlede op, og 

villige Hænder befriede Svenskeren 

for Klunset. San kom den gamle 

igen. Han bar en Tjærepøs, Kost 

og Pensler. 
Og saa blev Spionen tjæret og 

beget, saa der ikke var en hvid Plet 

part ham. Det var et rigtig solidt 

Stykke Semandsar bejae. 
San blev lian ,jaget i Land med 

el Par Tjat af en smækker Ende. 

Det var lige i Mørkningen, og 

fan øjeblikke efter lettede Damperen 

og stod vest over. 
Men samme Aften indlagde Byens 

Politi en tjæret Mand pair Hospita-
let. Han var meget syg og kunde 

ingen Forklaring give. 
Naar han bliver rask nok, kan 

det hænde, at han kan fortælle in-

teressante Ting. 

Paa den sikre Side. 
—.Jeg er skam glad for, al jeg 

har dr ulcket sart meget i min Tid. 
— Saa, hvor for det?, 
— Jo, Doktoren har ordineret, 

at jeg fremtidig kun mart drikke 
halvt sari meget. 

Ganske simpelt. 
Stuepigen: — Postbud Jensen CF 

en svier galant Fyr. Hver Aften, 
naar lian kommer med Blev til mig 
kysser han mig. 

- Fraar Du d., Ritv liver Aften? 
— Ja, jeg lægger et Position ril 

talg selv i Kassen hver Morgen. 

Et Surrogat 
Direktøren : Har De Pistolen parat? 

Nu skal Skudet straks smælde. 
Skuespilleren : Ja, men jeg har 

glemt at lade den. 
Direktøren: Nan, sart slikker jeg 

en af Statisterne en Lussing, det 
virker ligesag godt. 

Vi k riøiilli [Aller oll sylier 
Prima Gadekoste, stite kig halestiee, altt SterrQlser. 
Prima Stuekoste. Kokoskoste, Strigleborster. 

Tæppekoste, Karskrubber, l-31ankeborster. 

Nordlandets Handelshus. 

kotier De bedst og billigst i 

Allinge Ur- og Guldsrnedeforrretning. 

Emailerede og raa Gryder 
af Anker Heegaards bekendte gode Kvalitet samt Strygeplader 
og franske Strygejærn anbefales fra 

Allinge 	 & Produktforretning 

Stort Udvalg af Redskaber 
az/Gei2et 	 c,t4 J-fel 

Gravegrebe, Lovespader, Staalskovle, Haveriver. 
Skufiejærn. Hækkesape. Grensakse. 

Altid laveste Priser. 

Nordlandets Handelshus" 

Vor( Wer er 	torspel mod 
51 144. Texas Romuldhfrokager 

43 pCt. New-Orlean Homuldstrokager 
kokoskager. 

Voldings kontrollerede Foderblandinger 
Langelands kontrolfoder 

Svinefoder. 
Alt i prima kontrollerede Varer og til billigste Dagspris hos 

Allinge Koloniall- & Produktforretning 

Selvvandingsanbeg, Vand- & Aljepumper ni. in. e j 

Murerværktøj og Kalkkoste 
anbefales ha 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 


