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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes 1 et Antal af mindst 1600 Exempl. 
og  forsendes gennem Postvæsenet 1 Allinge. 
Sandvig, Olsker, Ralsktr, Rø og  Klemensker, 

,,Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse l Nordre Herted 
bliver læst i ethvert Hjem og  egner sig  der 
for bedst til Avertering, 

,,Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendigeniser af enhver Art 
soasem Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter eller Aflysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgoar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkantorer saml paa Bladets Koll'or og  
koster 1 Kr, halvoarilg 

Fjerkræavl. 

Ai Konsulent W. A. Kock. 
—o— 

Fjerkræavlen og då ikke mindst 

Hønseavl er i stadig Fremgang 
her i Landet og danner for mange 

en ikke ringe Biindtægt. Skal det 

gode ResnItat opnags, er det her 
som i alt andet ganske nødvendigt, 

at man erhverver sig den fornødne 
Kendskab til Sagen, hvilket desværre 

all for mange er tilbøjelige til at 

overse : At Fjerkræholdet maa af-
passes efter Betingelserne og Area-

lets Størrelse og ikke omfatte mere, 

end man kan overkomme og passe 
godl, er en gylden Regel, som 

man ikke kan komme udenom ; 

men desværre holdes ofte store 
Mængder af Høns og Kyllinger 

under mangelfulde Forhold. 
Ved Siden af den gode Pasning 

gælder det om, at man holder gode 
Individer, stammende fra produktive 
Besætninger. Man bør derfor ikke 

købe sine Høns fra det første det 
bedste Sted, men derimod kun fra 

anerkendte gode Avlssteder, selv 

om ogsaa Anskaffelsessummen er 

noget højere. Desværre holdes der 
stadig mange mange Steder Høns 

af altfor ringe Kvalitet, der lægger 

for faa Æg i Forhold til Foderet 

og den Pasning, der ydes. Under 
almindelige Forhold bør man aldrig 
som saa mange gør, sprede Kræf-

terne ved at holde flere Racer, idet 

man vil faa langt mere ud af at 
holde een Race, og da stadig op-
arbejde denne. 

I alt Fald maa del noksom fra-
mades at holde forskellige Racehøns 

— svære og lette — i semine Hen-
segaard, da Fodring og Behandling, 

de kræver, langtfra er ens. Ifølge 
Forsøgene lægger Hønsene, lige 
meget hvilken Race de tilhører, 
flest Æg de lo tørste Leveaar, hvor-
efter Lægningen gradvis gaar ned 

ad Bakke fra Aar til Aar. Det gæl-
der derfor om at udsætte Hønsene 
hen paa Efleraaret, naar Fældningen 
indtræffer og de er 21/a  Aar gamle. 

For med Sikkerhed at kende 

Hønsenes Alder, bør Fodringe altid 
anvendes. Det oftest alt for store 
Hønsehold bidrager bl. a. sit til al 

far, inge Aarsudbyttel, hvorfor enhver 
overflødig Hane ikke mindst i disse 

vanskelige Tider, hvor Fadere! er  

sen knapt, bør slagtes. Til Høns, 

der udelukkende holdes for Æglæg-

ning, behøves løvrigt Ingen Haner, 

da denne ikke er betinget al Befrugt-
ningen. Gentagne Forsøg viser, al 

Høns af samme Afstamning, passede 

og plejede ens, holdte nied eller 
uden Hane, lægger lige mange 

Æg. Dertil kommer, at de ubefrug-

tede Æg holder sig langt bedre. 

Bedst vil det være, om mindst 
Halvdelen af der efter Forholdene 

afpassede Hønseflok bestaer al kraf-
tige, rettidig tillagte, velopdrættede 

Hønekyllinger, der ved god Pasning 

vil kunne begynde Lægningen lien 

i November — December Wiener] 
og fortsætte hermed, til Hviletiden 

indtræffer, for de svære Racers og 

Krydsningers Vedkommende almin-
deligvis i Form af Rugelyst, hvilket 
aller, hvad der er af overordentlig 

stor Betydning, muliggør, tit Kyllin-
gerne kan blive rettidig tillagte. 

AI holde Høns samlede i store 

Flokke særlig i Efteraars- og Vinter-
tiden, bør absolut undgaas, idet 
Erfaringen Gang paa Gang har vist, 

at Udbyttet bliver meget forringet 
derved. 

Opntaerksomheden hør ogsaa 
henledes pas, at der skal en hen-

sigtsmæssig Fodring til, om Hønsene 
skal trives og lægge mange Æg, 
og Fordringerne pari delle Punkt 

strammes yderligere, hvor Hønsene 
holdes under indskrænkede Forhold. 

I disse vanskelige Tider, da Foderet, 
selv i Form ef Affaldsstoffet, er saa 

vanskeligt at skaffe tilveje, gælder 
det endnu mere end ellers om, al 

Hønsene stadig forsynes nied alt 
det friske, grovtsksarne, saftige 

Grøntfoder, som de kan æde. Kogt 

Ked- og Fiskeaffald samt malede 
Isa Ben kan bi. a. med stor Fordel 

anvendes i passende Mængde til 
at supplere Kornroderet med. Om 

Soyakager eller Soyakageskraa kan 

skaffes, er delte Foderstof meget 

anvendeligt i Blødfoderet. 
Uden rene Hønsehuse kan Hørt-

sene ikke trives. Særlig nu i den 
varme Tid er der i snavsede Reder 

de bedste Betingelser for, at Utøjet 
kan brede sig. Det gælder derfor 

om, at Hønsehuset aaavidt muligt 

renses daglig eller mindst et Par 
Gange ugentlig.' Rederne maa jevn-

lig Forsynes med ny Halm, og det 
vil være gavnligt at strø lidt Kalk-
og Tobaksstøv eller pulveriseret 
Svovlblomme i Bunden af disse. 

Et godt Aslcebad til Hønsene bør 
ikke savnes, og fremfor all bør der 

sørges for god Ventilation I Hønse-

huset. Mange Hønsehuse er slet 
ventilerede, og en Del er der slet 
ikke sørget for Ventilation, hvilket 
er til stor Skade for Hønsenes 

Sundhed. 

Overtro i Nutiden. 
o-  

Der gives næppe et eneste Men-
neske, som ikke er lidt overtroislc, 
enten i den ene eller den anden 
Retning. Men saa vidt i Overtro  

som en ellers ganske fornuftig Eng-

lænder for nogle Aar siden gik, 

vil det dog sikkert være Tilfældet 

med de færreste. Vedkommende 

Englænder havde nemlig hørt om 

en Mand, der havde hængt sig, 

og Dagen efter opsøgte lian den 
Afdødes Efterladte og had om for 

gode Ord og Betaling at maatte 

faa en Stump af det Reb, hvormed 

Selvmordet var udført. Han var 

nemlig overbevist om, at en snadan 

Stump at Rebet vilde bringe ham 

Lykke, naar lian blot bestaitdig 

!mele den hos sig. 
Lidt mere tiltalende og ligeledes 

noget mere almindelig er Overtroen 

oin; al der er Lykke ved al bære 
Klædningsslylcker, som har tilhørt 
en afdød Slægtning. Denne Over-
tro er forøvrigt rel udbredt i forskel-

lige Lande, blandt andel ogsaa 
herhiem tue. 

I den vestlige Del af England 
tror man fuldt og fast, at der er 

Ulykke ved at bære grønne Klæder, 

medens grønt mange andre Steder 

— ogsaa her i Danmark — nærmest 
betragtes som lykkebringende. Grønt 
er jo Heabets Farve. Men saaledes 

er Opfattelsen allsaa ikke i Vesteng-
land. „Den, der er klædt i grønt, 
bliver bleg," hedder det der. 

I England er der mange Menne-

sker, som er højst betænkelige 
ved at gen ind under en hængende 

eller skraat staaende Slige. Det er 
ikke Muligheden tor, at Stigen skal 
falde ned over dem, der gør 'dem 

betænkelige, men derimod del, el 
det vil bringe dem Ulykke. 

Bekendt er del ogsaa, al mange 

Mennesker, der ellers paa del be-

stemteste nægter al være overtroiske, 

altid pas det omhyggeligste undgaar 

at vælte el Saltkar. Thi det bringer 

Ulykke. Man skal dog — saaledes 
tiedder det i hvert Fald i Skotland 

— kunne afværge Ulykken ved øje-

hlilckelig at kaste tre Saltkorn hen 

over sin venstre Skulder. 

Bekendt er ligeledes Overtroen 

om, al man vil komme til at spørge 

Lig, hvis man „skuer Hænder", det 
vil sige sammenligner sine Hænders 

Størrelse eller Form med Andres. 

Til Spejlet er der knyttet megen 

Overtro. Herhjemme ved vi saale-
des alle, at det vil bringe syv /Urs 

Ulykke, hvis Irma kommer til at 
slaa el Spejl itu. Og i Skotland 

sand ligeledes i Dele af 031england 

vogtes der omhyggeligt over, et et 
Barn ikke kommer til at se sig 

selv i et Spejl i de første tolv Maa-
rieder efter Fødselen, thi sker del, 

de vil Ulykken følge Barnet igen-
nem Livet. 

Endelig skal der endnu kun min-
des om den Miskredit, hvori Tallet 
13 staar, samt Overtroen one, at 
der er Uheld ved at begynde pen 
noget nyt om Mandagen hos os, 
om Fredagen i England, 

llVBd FiNervegke lodder. 
—0— 

Det er ikke alene af Haandens 

Linier, men ogsaa al Fingerneglene, 

at man er I Stand til at udgranske 

et Menneskes Karakter, I hvert 
Fald paastear en lærd Englænder 

det, og han Tenakler yderligere, at 

man ved et Studium af Neglene 
langt hurtigere og lettere kommer 
til et paalideligt Resultat end ved 

at studere Haendens Linier. Han 
har opstillet et helt System, og da 

del antagelig kan interessere en og 
anden pan Grundlag al Neglene 

al underkaste deres egen samt de-
res Bekendtes Karakter sg Tilbøje-

ligheder el Studium, skal vi her 
gengive Systemets Hovedtræls: 

En Person, der har brede Finger-

' negle, er i Reglen i Besiddelse af 
et mildt blødt og fintfølende Naturel. 

Han er nobel af Trenkernaade, 

men er samtidig en Del anselig af 
sig. 

Har en Person Negle, der er 
stærkt rødlige og plettede, lom 

man derimod være sikker paa, at 

han ikke er fintfølende og heller 
ikke undseelig. Tværtimod, han 
er en Initiativets Mand, har Lysl 

og i Reglen ogsaa Evne til at her-

ske- Kommer han med i en Krig, 
vil han vise sig tapper og modig, 
men samtidig er han hensynsløs 

og har Anlæg for Grusomhed. 	' 
Er Neglene hvidplettede, .er det 

ligeledes et Tegn pen, at Vedkom-

mende er i Besiddelse af Mod, Ini-
tiativ og Virkelyst, men samtidigt 

er del et Tegn paa, al han ikke 

har det rette Greb paa Tingene, 
og al Uheldet derfor oftest følger 

ham. 

Al et Menneske har meget lyse 
Negle, skal være et Tegn paa, at 

han er svag af Karakter og ogsaa 

noget sygelig. Endvidere findes 

lyse Negle ligeledes hos Personer, 

af melankolsk Temperament samt 

Ilos Personer, der er i Besiddelse 

af en stærk Higen efter al samle 

sig Kundskaber. 

Helt hvide Negle er Kendetegnet 
paa stor Beundring overfor det 

modsatte Køn. Endvidere er Ved-

kommende ofte af en noget svag 

Konstitution samt en Del ilter og 

heftig. 
Folk med smalle Negle er meget 

ærgerrige, de interesserer sig stærkt 
for Politik, er trættekære og ofte 

særdeles rappe i Munden. 

Buede Negle er mere Kendeteg-

net pas personlig Forfængelighed 
end pas Ærgerrighed. Personer 
med snadanne Negle tier høje Tan-
ker om deres eget Værd. Endvidere 

er de, naar de skal foretage sig no-
get, temmelig hastige og er tilbøje-
lige til at overile sig. 

Lange Negle er Tegn pas, at 
deres Besidder ikke har nogen Til-

lid til sine Medmennesker. Endvi-
dere har Vedkommende en stærk 
Tilbøjelighed til at stille sig i Op-
position mod andre, altsaa bekæmpe 
de Meninger og UdIalelsir, han hø-

rer fremsat. 
Personer, der har god Appetit og 

sover godt, har, som oftest Negle, 
der er næsten helt overvoksede af 

Kødet, medens Negle, der ved Sl- 

derne vokser ind I Kødet, er Tegn 
pen., at deres Besidder er ødselt 

anlagt og har Tilbøjelighed til Luk-

se!. 
Ikke sandt, det er en hel Del, 

som man kan tan al vide ved al 

studere Folks Negle. Nu kan titan 
jo selv prøve, om det passer, men 

det gør det jo nok. Omtalte lærde 

Englænder, der har ofret flere Aar 
af sit liv paa Neglenes Studium, 

borger i hvert Fald med sit Ord 

derfor. 

Dyr, nvemil som guminliell, 
—0— 

Snavet i Oldtidens som i den 

nyere Tids KrIgshialorie forekommer 

der flere ' Eksempler pan, at man 
har anvendt forskellige Arter Dyr 

til al deltage i Kampen mod Fjen-

derne. Da f. Eks. Karthagenserne 
i Anret 219 f. Chr. førte Krig med 

Indbyggerne i den spanske By Sa-
gunlitm, brugte niar deri Fremgangs-

meute at indespærre en Mængde 

Giftslanger i Lerbeholdere, der der-

efter anvendtes som Kasteskyts mod 
de fjendtlige Skibe, over hvilke 
saa Indholdet udtømtes og anrettede 

stor Skade. 
En Art Dyr, der er endnu vanske-

ligere at komme til Livs end Slanger, 
som man dog altid kunde faa Bugt 

med ved Hjælp af Sværd og Stokke, 

er Bierne. 
Da en svensk Hær i Begyndelsen 

al det syttende Aarhundrede rykkede 

ind i Westfalen, stod Indbyggerne 

i Alterdorn overfor den uundgaae-
lige Skæbne at maatte overgive sig 

til Fjenden, thi de var ham saa 
langt underlegne baade i Antal og 

Udrustning, at ethvert Forsøg "part 

at indlade sig i Kamp vilde være ens-
betydende med den sikre Død. 

En derboende Adelsmand fik saa 

imidlertid den Ide", at man skulde 

slippe Bisværmene i samtlige Bista-
der løs paa Fjenden, saa snart denne 

var kommet tilstrækkelig nær, og 

Resultatet heraf blev saa vellykket, 

at man endnu deri Dag i Dag ved 
Kristi Legemsfesten mindes Bierne, 

der reddede Alterdorn fra Under-

gang. 
Blandt Australnegrene er det for- 

øvrigt meget almindeligt at anvende 
Bier som Vanben mod Fjenden: 

et Hundrede Bier, som man opæg-

ger til Raseri ved Anvendelse af 

forskellige skarpe Plariteessenser, 
samles i en rund Kurv, der er saa-
ledes indrettet, at den gear i Styk-
ker, saa snart den faer et let Tryk, 

og denne Kurv kastes -saa i Hove-

det 

 

 paa Modstanderen. Følgen heraf 

bliver i Regelen, al denne opfører 
nogle højst ejendommelige Danse. 

Ved en af de mange Belejringer, 
som Konstantinopel i Tidens Løb 
har været udsat for, blev der lige-

ledes en Gang anvendt Dyr i Kam-
pen, idet Belejrerne bragte store 
Mængder af Rotter og Mim i Berø-
ring ned pestbefængte Lig, livord- /. 
ter disse Dyr blev drevet ind imod 4„.: 



byen, hvor Pestsmitten hurtigt bredte 
sig og hærgede Befolkningen pas 
det frygteligste. 

(hen blejrode ,Hoso. 
—o-- 

Blegrød staar Rosen mellem 
andre Roser 

og skuer over øde Mark og Moser. 
Dens Hoved bøjer sig for 

Vindens Vælde: 
de vilde Vinde som utæmmet vandre. 
Men stundom bøjer den sig 

mod de andre, 
som vilde den el 'Eventyr fortælle. 

— Det var en ung Soldat. 
Og her pas Stedet 

hans Længselstsarer har urin 
Krone vadet. 

Han kaldte mig et lille 
Blomsterjærtegn : 

,Rose din fine, sarte Rødme minder 
mig sødt om hendes unge, 

bløde Kinder —" 
Hans Hænder strøg mig mildt 

i blide Kærtegn. 

Det var en Dag, da Bly fra 
Himlen regnet. 

Tæt ved mig fandt man barn, 
der var lian segnet, 

ramt af en Kugle. Og saa 
blev han fundet 

af Ambulancen, baaret ind i Skyggen 
af mig — (1Sr ble'v han liggende 

Pas Ryggen 
med Armen, der var saaret slemt, 

forbundet. 

Saa vaagned han i Feberfantasier. 
Han sang — han nynnede 

paa Melodier, 
saa blide; klagende - 

saa milde, sære. 
Saa kyssed han  mig 

dvælende og længe, 
skønt mine Torne gav ham 

mangen Flænge, 
og kaldte mig sin Jeanne — 

sin lille kære — 

Men fra Soldatens Vunde 
sivet Blodet. 

Han rejste halvt sig op 
og løfted Ho'clet, 

— og da han saa sit dyre Blod, 
det røde, 

mod Uniformens blaa 
og Bindels hvide, 

han rettede sig helt 
og skreg i Kvide 

„La France! Le tricolor 
Soldaten døde. 

Blegrød staar Rosen 
mellem andre Roser 

og skuer over øde Mark og Moser. 
Af Blomsterkalken rinder 

Duggens Væde -
Blidt i den milde Vind 

dens Hoved vugger, 
og Vinden i dens spæde 

Grene sukker. 
- — Det er, som hører man 

en Kvinde græde. — — 
Car, Slub Jørgensen. 

Tekilikell eller Vordellskrillell. 

Et tysk Fantasibillede. 
—o— 

Under Verdenskrigen er Tekniker] 
jo gaaet frem med Kæmpeskridt, 
og uran venter, at Tiden efter Fre-
dens Indtrædelse vil blive indledet 
med store tekniske Omvæltninger, 
naar de nye Oplindelser skal prøves 
i Fredens Tjeneste. En tysk Inge-
niør, Hr. M. E Lesser, har i en 
Artikel i „Die Zuktnift" gjort delle 
Forhold til Genstand for Omtale 
og opruller et fantasifuldt Fremtids- 

naar alle disse tekniske 
Vidundere, som er skabt eller fuld-
slæricliggjort under Krigen, skal 
prøvesi det praktiske Liv. 

Ingeniør Le sser begynder med 
at skildre, hvorledes tre Tusinde 
Bank- og Industriledere — alle ty-
ske — tre Maaneder efter Verdens-
krigens Afslutning samles til et 
Møde, hvor de besluttet at danne 
et Aktieselskab til Eksploitering i 
Fredens Tjeneste af de under Ver-
denskrigee gjorte Opfindelser. Ak-
tiekapitaler] — 300 Millioner Mark 
-- bliver straks tegnet, 

Derefter gear Forfatteren over til 
at skildre, hvorledes et Søsterselskab 
til dette Selskab udvikler sig. Det 
drejer sig om et Foretagende til 
Fabrikation af private Undervands-
bande, og Værbel klar straks ved 
Starten Bestillinger for de første 
19 Aar. Allerede Anret efter Selska-
bets Oprettelse gear deri første pri-
vate Undervandsltaad pas cu Lysttur 
i Wannsee. 

Et andet Selskab, som hygger 
Undervandshuse, tilbyder Rigsban-
ken al opføre et Undervandskonlor, 
som er forsynet msd elektrisk Ly s, 
Telefon, Frisklufts-Ventilation og al 
mulig Komfort, saa dybt nedcemen-
leret i Havbunden, at kun Tagel 
er I Højde med denne, og samledes 
at Ingen Bomber fra Flyver eller 
Luftskibe kan ramme det, 

Resultatet at Konkurrencen mel-
lem Værfterne bliver hurtig, at den 
store dybtgaaende Ocean-Under-
vandsbnad, paa hvilken Søgang 
Ikke har nogen Indflydelse, træder 
ud I Livet. Banden behøver ikke 
at have noget Maskineri om Bord, 
idet Propellerne drives med elektrisk 
Kraft, som gennem et Kabel i For-
bindelse med Banden sendes ud 
fra Fastlandet. Da denne Under-
vands-Oceandamper tilmed kan tage 
andre Skibe pari Slæb, run man 
altsaa allerede pas delle Tidspunkt 
tale om Undervands-Ekspreslog, 
som kan gøre Turen mellem Ham-
borg og New York i Løbet al 48 
Timer. (1) 

Elterhaanden som Undervandi-
Tekniken udvikles, kan man gennem 
Anbringelse af særlige Vægge med 
komprimeret Luft udenpaa Under-
Vandshaadens Sider fas Skibene til 
en Dybde af 2000 Meter. Der 
dannes et Internationalt Aktieselskab 
til at bjærge Havenes skjulte Skatte 
og drømte Rigdomme. Dette bliver 
et glimrende Foretagende, idet det 
ikke blot lykkes at fan fat i den 
spanske Armadas Millioner, men 
samtidrg faar man store Indtægter 
at Passagerer som gaar med paa 
de spæmdende Dybhavsrejser. Paa 
Oceanets Bund opdager Videnskabs-
manden hidtil uanede levende Væ-
sener, og pas mægtige Dybder fin-
der Selskabet rige Kullejer og op-
dager samtidig farer med ædle 
Metaller. 

Mest venter Forfatteren sig dog 
af den traadløse Telegrafs Udvikling, 
der ved Anvendelse at meget kraf-
tige Isolatorer gør det muligt at 
anvende sandanne Strømstyrker, al 
man faar en traadiøs Forbindelse 
Jorden rundt. 

Desuden kommer den allerede 
under Verdenskrigen fremsatte Mu-
lighed, at styre et Luftskib uden 
Besætning traadløst fra en Central-
station, til endelig Løsning, og store 
Luftskibe, der ad fraarliøs Vej fase 
Drivkraft fra Jorden, begynder at 
trafikere mellem Verdens Slorslæ-
det. 

Norges Handels- og Sæfartstidende 
som fortæller ovenstaaende, tilføjer, 
at det vistnok niaa siges, at den 
tyske Forfatter bar en' usædvanlig 
Fantasi. 

Mit Barns Skole. 
—o— 

Der er to Krav, som en Fader 
og en Moder maa stille til deres 
Barns Skole. 

Det ene Krav er, al Barnet virke- 
lig lærer noget i Skolen. Barnet 
skal ikke proppes med unyttige 
Kundskaber, heller ikke overbebyr-
des med Masser at Hjennuestile 
og Lektier, men det skal virkelig 
lære noget. Det skal lære at behandle 
sit Modersmaril, og det skal have 
de elementære Kundskaber i det 
hele taget indprentet. 

Dell andet Krav er, al Skolen 
skal bære et personligt Præg. Bar- 

net skal made Person lighede: eller 
— da uran ikke uden videre kan 
gøre del Krav gældende, al enhver 
Lærer skal være en udpræget Per- 
sonlighed 	i hvert Fald en be- 
stemt Livsanskuelse. 

Den Gane Grundtvig i sin Tid 
rejste en Kamp mod den gamle 
latinske Skole, havde Iran paa et 
afgørende Punkt Retten part sin 
Side. Den gamle latinske Skole 
lagde for ensidig Vægt pas Lekti-
erne. Disciplene skulde lære noget. 
Og de lærte ogsaa noget. Hvilke 
Stympere er ikke de nuværende 
Studenter i Latin, sammenlignede 
med deres Kolleger for hundrede 
frir siden! Der Nev arbejdet grun-
digt i de gamle Latinskoler. Men 
— det personlige Præg fattedes 
kun alt far db. Disciplene mødte 
Kundskaber og Kundskaber og at-
ter Kundskaber, men Amid og Liv 
bag Bogstaverne var der ikke hos 
Skolen som saadan. Der kunde 
være enkelte Rektorer og Lærere, 
som havde Aand og Liv, men ISy-
sternet gav ikke Plads for den per-
sonlige Paavirkning. 

Her har Grundtvig gjort sin store 
pædagogiske Indsats. 

Vi ser det klarest i Højskolen i 
dens ældre Skikkelse, lins Mænd 
som Trier og Nrirreenard, tildels 
nerien Schrøder. Det, som den 
ringe Mand elle'r ringe Pige log 
med sig hjem fra sin Hajskoletid, 
var det uudslettelige Indtryk af en 
Personlighed. Selvfølgelig 1/(1 vi 
meget godt allesnrumen, at det sknr-
lede og skorter Hajskoleundervis-
ningen pas solid og grundig Kund-
skabsmeddelelse. Men Højskolen 
havde i hvert Fald dengang sin 
aanclelige Berettigelse sone Modvægt 
mod en ensidig Kunclskabsinedde-
lelse. 

Og nu er vi vist alle her i Lan-
der pas det rene med, at dersom 
en Skole skal være, som den hør 
være, maa den paa den ene Side 
tage den gode Arv fra den gamle 
latinske Skole og give sine Elever 
solid Viden og paa den anden Side 
bære et personligt Præg, stille Ele-
verne ovesfor en bestemt Livsansku-
else. 

Men eet er Teori, noget andet 
er Praktiseringen af Teorien 

Der er klaget alvorligt over, at 
Elevernes Viden langt fra er solid. 
Universitetet har gentagne Gange 
gjort sig til Talsmand for den 
Klage. 

Delle skal vi nu ikke komme 
videre ind pari i denne Sammen-
hæng. Der er noget andel, son, 
vi vil drage frem. 

Privatskolerne her i Landet og 
navnlig I Kjedienhavn har trange 
Kaar. Den meget omtalte .Ring" 
har forbedret Lærernes økonomiske 
Stilling, men iøvrigt ikke skabt 
Henrykkelse om sit Navn. 

Og nu er Stillingen den, at man 
taler om Muligheden af, at Stat 
eller Kommune overtager de private 
Skoler i Hovedstaden. Derved vil 
Lærernes økonomiske Stilling yder-
ligere forbedres, hvad vi at Hjertet 
under Lærerne, men derved volder 
man Børnenes Forældre alvorlige 
Bekymringer, og — det lader sig 
jo ikke nægte, Skolerne er til for 
Børnenes Skyld, ikke for Lærernes. 

Hvis denne Mulighed, at Privat-
skolerne sluges af Stat og Kommune, 
bliver til Virkelighed, maa man først 
spørge, hvad Meningen var med 
den nye Grundloys § 83. Meningen 
var dog vel, at Privatskolernes Virk-
somhed skulde muliggøres. ja sik-
res, altsaa netop ikke opsluges. 

Men dernæst det, aom'er vigtigere! 

Hvad er Meningen med at indrette 
Privatskoler ? Meningen er den, 
at Forældre betror deres Børn: til 
en Skolemand, hvis personlige Over-
bevisning stemmer med Forældrenes 
egen. Vi har f. Eks. en mosaisk 
Skole. Meningen - med den er, at 

Borgerne at den mosaiske Troshe-
kendelse med Tryghed kan sende 
Meres Bern 'i tierne Skole, fordi 
des ed, at Berneue lier master deri 
oersonlige og religiøse Overbevis-
ning, som Forældrene har. Eller 
vi har en Række katolske Skoler,  
Meningen med dem er, at de skal 
benyttes:al de Forældre, som ønsker,  
at deres Børn skal mode Personlig: 

lieder med deri romersk-katolske 
Kirkes Livsanskuelse. Eller vi har 
de mange grundtvigske Friskoler 
Landet over. De søges at Forældre, 
som ønsker deres Børn bragte i 
levende Forbindelse med det grundt-
vigske Livssyn. 

Mari vil sige: Men kan en kom-
munal Skole eller en Statsskole 
ikke stille Børnene overfor en udpræ-
get Livsanskuelse ? Vi svarer : Det 
kunde den i og for sig udmærket 
godt, men Erfaringerne viser, al 
Vægten lægges pari det første al 
de to Krav, vi nævnede, nemlig 
Kravet om Kundskabsmeddelelse. 
San kan der naturligvis blandt de 
dygtige Kundskabsmeddelere være 
Mænd med en bestemt og udpræget 
Livsanskuelse, som de hammer ar 
bibringe Eleverne. Men del er ikke 
sikkert, at det netop er denne Livs-
anskuelse, Forældre ønsker deres 
Børn stillet overfor. Katolske For-
ældre vil neppe synes om, at deres 
Barn møder et udpræget grundtvigsk 
livssyn, og grundtvigsksindeile 
Forældre vil neppe ynde en Skole-
leder med ateistiske Anskuelser. 

Er den ollentlige Skole dn ikke 
evangelisk-luthersk ? Har den nye 
Grundlov pari dette Punkt ikke 
genoplivet den gamle Bestemmelse 
om den evangelisk-lutherske Kirke 
som det danske Folks Kirke ? Jo, 
vist saa! Papirerne er i Orden. 
Men naar en erklæret Fritænker 
bliver Seminarieforstander, og naar 
de to Regeringspartier pas deres 
politiske Program har Ophævelsen 
af den foreskrevne Religionender-
visning i de offentlige Skoler, tør 
man ikke bygge for meget paa 
Statens Villie til at opretholde det 
evangelisk-lutherske Livssyn inden-
for Skolevæsenet. 

Men eet man man kunne kræve 
af Stat og Kommune. Hvis Foræl-
dre ifølge Grundloven har Ret til 
at lade deres Børn søge private 
Skoler, og disse Skoler opfylder 
det Krav, som Stat og Kommune 
naturligt man stille, nemlig at Kund-
skabsmeddelelsen er, som den skal 
være, rnaa disse Forældre ogsaa 
have Ret til, at deres Børns Skole 
økonomisk støttes af Slat og Kom-
mune, allsa [run en naturligvis under 
Forudsætning al, at vedkommende 
Privatskole repræsenterer en Aa rids-
retning, son] det er Forældrene en 
Livssag at bringe deres Børn i For-
bindelse med. 

Gode Skidekundskaber er en god 
Ting, luen — leve sit Liv paa dem 
Iran man nu engang ikke. 

Berl. Tid. 

Soldaten skal staa. 
—0— 

Med Revolutionen begyndte -
skriver „København' — Rusland 
Vejen til Girole. Det var Hr. Burg-
bjerg, der skrev det, vel at mærke 
den Gang han havde fattet Vished 
tor, at Revolutionen var blevet so-
cialistisk, at Arbejder- og Soldater-
randet havde Magten i Landet. Og 
for at den russiske Bjørn ikke ved 
et Tilfælde skulde lage fejl al Vejer], 
meldte Hr. Borgbjerg sig selv som 
Bjørnetrækker. Strikken havde lian 
med fra Hr. Scheidemann. 

Del var den Gang. Bjørnen he-
traadte altsaa Gintlevejen, men op-
dagede snart, at den i Virkeligheden 
befandt sig paa en Slibesten. Nem 
den forsøgte at tage et Skridt, tum-
lede den hovedkulds til Jorden. Af 
alle Socialismens forfærdelige Neder-
lag i de sidste tre Aar er det russi- 

ske det forfærdeligste. flet et 
Nederlag, som sari komme 131. 
k ■Iste et Veldensrtge I 
ret. Og Inal kostet det ligte 
enkelte Russer? 

Far Meddelelse fra de sidste 
brænder sig ind i Soldet. M 
de ru:sis:te Hære vælter III 
Galizien, rag mackerrsen pasny 
bereder et al sine rithaltstgeg 
Flankestød. denne Gang mod 
delandet ved Sortehavet,mosi Od 
— medens blodig l'dmyeelat 
dødelig Fare forener sig, gen 
land et sidste Forsøg pas 	t frie 
Fodfæste. Soldaten skat t iii,zea 
til at s t n a, Soldaten først. Det er 
Alvor nu. Del revolutionære Rus-
land. der oprindelig svingede sine 
sønderbrudte LrenkernredFrydeskrtg,  
og samtidig anklagede det gamle' 
Regimente for at sin Modgang, — 
det revolutionære Rusland omtaler 
snart I hver eneste Dagsnielding, 
sine Soldater med Foragt sone nogle 
usle Karle, der lader Fædrelandet 1 
Stikken. Ja, samledes taler del frie 
Rusland ran sine frie Sønner. Det. 
gloede "Zarens Rusland 'ikke, fo 
det havde ingen Anledning til at-
gøre det. Men Revolutionens Rus-
land, der begyndte med at afskaffe 
Hilsepligten i Hæren og indføre 
den sankaldte frivillige Disciplin 
med velvillig flidsml at Soldater kras 

har hurtigt indset, 
man noget mere til, Soldaten, skaf 

a a, og hvis han ikke nemmer 
denne sin forbandede Pligt, sari 
skal han skydes. 

Fra Uge til Uge 
Jordefærd 

I Dag begravedes fra Allinge Kirke.. 
Branddirektør Emil Bob n, Kirken 
var smukt pyntet og et talrigt Følge-
overværede den stemningsfulde Hej- . 
lidelighed. 

I Morgen, Lørdag begraves fra 
Sct. Ols Kirke fhv. Gdr. at Lærke-
gaard, Sander .len sen. 

Bryllup 
I Morgen, Lørdag vies f -Alling 

Kirke Frk. Andrea Lund, 1.rt d 
til Snedker N. Chr. Krrigh,.:. 

Der plukkes Ronneti 

Rønnebær har ikke før være 
nyttet til Menneskefode, men 
og den store Hungerstirk.ckn 
over hele Verden har gjort F 
oplindsomine. Saa at 11,.ge'al • 
benyttes nu, selv de saa off 
lede Rønnebær, der altid ble 	• 

af Fuglene. 
I denne Tid plukkes der Re 

bær over hele Landet og Bærr 
sendes sydpaa, hvor de laver G 
al det. — Rønneirer-Gele skal v 
særdeles velsmagende, og de k 
sydpaa bruge alt, hvad vi kan ska 
Derfor plukkes de i denne Tid 
flittigt og sælges med god Aver! 

En Storkeroman fra Zoolog 
Have. 
Pna Rovdyrhuset i Zoologisk 1-1 

er der en Storkerede. I Aar 
det „iboende' Storkepar _udrug 
tre Unger, al hvilke den ene tal 
for tidligt ud af Reder] og Ell 
adopteret at Haven. Nu iorled 
kredsede der ca. 30 Storke o 
I laven, et Tegn paa. at Opbru 
Time nærmer sig. Da Skaren 
bort, blev der efterladt 4 Urt 
som slog sig ned hos de to 
den. Denne afgav saatedes In$ 
tur ikke herre end 6 Storkeung 
der alle siden er bleven mad 
af de to gamle. 

— Der er mange lielskyterdi 
Egenskaber bos Storke, men denu 
Hjælpsomhed er rørende, og Dire 
tør Dreyer siger i Følge ,13. T.' 
at det saa vidt bavl bekendt et 
enestaaende Tilfælde. 



Tilbud 
gaa Malkekersel og Smorkersel 

for Anret 1918 ønskes for Mejeriet 

• Kaillerggatrul. Tilbudene man være 
indgo ne til 1. September 1917. 

Bestyrelsen. 

En Paraply 
er glemt et eller andel Sted. Op-

lysninger bedes givet til 

Marie Lund. Allinge. 

11119 her og ell Kvie 
fra absolut sunde Besætninger, og 
som kælver I Oktober eller Novem-
ber Maaned, ønskes til Købs. Til-
bud ined Pris og Oplysninger sen-
des i Billet nokt. ,K 21« til Bla-
dets Kontor, 

hos 

P. L Holm Allinge. 

En Ko ", 
som kælver 3dje Kalv 7, September 

. er til Salgs paa 

Julegaard i Rutsker. 

Under ruin Sygdom træffes 

Dr. Petersen. 
i min Bolig — Lørdag, Tirsdag og 

Torsdag — foreløbig. 

Dr, Borch. 

13 Stk. Grise, 
der den 27. ds. bliver 4 Uger, er 
billigt til Salg hos 

Chr Kjøller, 
Sloredal, Olsker. 

En yngre Pige, 
tro og ilrober, kan til I, November 

faa Plads hos 

Postmester Schjørring, 
Gudhjem. 

Charlotter købes, 
35 øre Halvkilo. 

' Asier tilbydes 
15 Øre Halvkilo. 

Gartner Kofoed, Allinge, 
Telefon Sandvig 6. 

Vandindlæg 
er en sien Vandbeholder med Vand-

Lufttrykputripe billigt lit Salg. 

Klinkhart, 

Allinge. 
Mit Hus i Brogade er billigt til 

Salgs, eventuelt til Leje fra 1. Okt. 

Hans Chr. Pedersen, 
Søndergade, Allinge, 

Til Nellsalliliq 
af Sild, Fisk og Kød rime vi anbe-
fale; 

Ægte spansk grov Salt 
og raffineret Køkkensalt, 
som sælges til laveste Pris. 

Nordlaudets Handelshus, 

fiodsljellester q Moder. 
Søndag 26. August. 

Allinge Kirke Kl. 	Skrut.. Kl. 9 
St. Ols Kirke Kl. 2 

EMIL Kl. 4. Møde ved Aulægel J. 
Dato taler. 

Mandag Aften 7%. Møde for K. F. 
;, U. K. paa MenighecisitjemeieL 

Evang. Intli. Missionsforening, 

Allinge Søndag Kl. 3%. H. Rønne. 
Rutsker — 	— 3 Forsamling 
Rø 	— 	10 H. Rønne. 

'ffll eller Ko er til Salg 

Ell god Endekvie 

CLO ET TABS' 
ALBA 

Spise i-Chocelader 

Opsynsmand, 
En flink Mand og Kone uden Børn kan taa fri Bolig, Brændsel 

og Løn samt stadigt Arbejde om Sommeren — niml at have Opsyn med 
Blauchs Hotel. 

H M Beierholm 

Balåtåremme, Remsamlere, 
Maskinolie, Cylinderolie og Motorolie samt Oliefarver 

anbefales fra 

Allinge Kolonial- "e( Produktforretning 

Da jeg, undertegnede, har købt fhv. 

Vedby, Olsker, og overtaget den fra Mandag den 20de August 1917, an-
befaler jeg mig herved til de ærede Landmænd med alt til Faget hørende 
Arbejde. 

Ærbeidigsl. 

Fest- og ~rucløga~rv~r 
køber De bedst og billigst i 

Allinge Ur= og Guldsmedeforrretning. 
- Skeer og Gafler i Sølv og Sølvplet er atter pat] Lager. 

Lommeure til billige Priser i ekstragode Kvaliteter med skribl. Garanti 
Brugle Ure tages i Bytte. 

Gravering gratis. 	 A. M. Lindberg. 
Telefon 93. 

Qrgnoall, 

Færdige Aarer haves paa Lager. 
Allinge 	& Produktforretning 

Rigtig gode Kvaliteter 

Oilllsk Bag Standard Flormel, 01.8igemel 
sælges, Husk at medtage Melkort ved Købet. 

Nordlandets Handelshus. 

Smed Westerdals Smedje 

En 15-16-aars Dreng 
eller ældre Mand til at passe Køer, 
søges til Iste November paa 

Flejlegaard i Re. 

En flink 

Bagerlærling 
antages straks paa Grønbechs Bageri 

H, Jørgensen. 

En pæn Pige 
med Anlæg til at otrigaas:IBørn, sø-
ges 1. November paa 

Pæregaard i Olsker. 

PlouspidseP og Muh 
passende for 

Oliver- ag Canada-Plovene 
Nr. 97 og 98-99 sælges 

Nordlaudets 
192~11.1•101.11111~.1 

øger De en Pige, en Karl 

4 eller en Dreng, eller mang- 

t—J ler De en Svend eller Lær-

ling en Fodermester eller an-

den Medhjælp, hør De snarest aver-

lere i Nord-Bornholms Ugeblad 

der liver Fredag bringes direkte ind 
i 1 700 Hjem og læses af saa godt 
sots hvert eneste Tyende. En An-

nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

Suger Pe eo LIIISIghgerSh, 
skal den gamle Cykle sælges, øn-
sker De Adgang over deres Ejendom 
forbudt, har De fundet et Par Ga-
lorder, skal der være politisk Møde 
eller Bal, har De Kreaturer til Salg 
eller vil De købe snadanne, har 
De (anet nye Varer ['jern, pantager 
De Dein Reparationer, har De 
slartet en .ny Forretning — hvordan 
skal Folk saa faa det al vide, hvis 
De ikke averterer i et Blad, som 
virkelig læses. 

„Nordbornholms Ugeblad' 
læses af saa at sige alle i Nordre 
Herred og er derfor et fortrinligt An-
nonceblad. Send deres Annoncer 
til ,Nordbornholms Ugeblad'. 

Ring op Telefon 74 

,C-furepitWer, 
211egioba, .£111)pit1»er, 

63roit 	gir'. 1, 
$111t). 

Wigeligt Vager, 
fiilligc 13rifer. 

glorblnOet. 

11~1110111110/11~~11111010111 
Hus til Leje. 

Det Arbejdsmand Johannes Olsens 
Enke tilhørende Hus pan Nørregade 
i Allinge er at faa til Leje ved Hen-
vendelse til Anton Sonne. 

Erindringsliste. 
—n— 

Toldkamret 8-12 Form, 2-7 Efterm, 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2 -4. 
Lune. d< Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-1. 
Stempeltitial i Sparekassen ro- 12. 2-4, 
Dampskihsexpediiionen, aahen ved Ski-

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

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7i 
Distriktslægen 8-9 og 2—.3 
Postkontoret: Sognedage 9-7 

Sondag 12-2. 
Telegrafstationen 8 Morgen til 7 Aften, 

Søndag 12-2. 
Borgmesteren træffes paa Kærnnerkont 
Branddirektøren Mandag og Freda g  

Form. 8 til 10, 
Statsanstalten for Lividorsikril ved Chr. 

Folkebogsamlingen paa Raadhuset: 
Tirsdag Kl. 3, Fredag 7- 8, 

Jernhanest. er aahen for Gods 8.12, 2-7 
Hjælpekassen: Forml. Bagerm. P. Holm, 

Kasserer H P. Kofod Kontortid hver 
Fredag fra .5-7. 

Ordet er frit ! 
Vi gør vore mange Læsere i fly og 

paa Land opmærksom pas, at enhver kan 
fas optaget Artikler og Indlæg om Emner 
af almen Interesse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad'. 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i an summelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt at Indsendere— ril 
Underretning tor Redaktionen — opgiver 
Navn og Adresse. ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om sari-
danne Ting og Forhold. som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter, 

Dette gælder baade Byen og Landet, 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den strzengeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

111.111~~~~1 

Nyrøget Sild 
Ira eget Røgeri haves i Reglen 

hver Dag. 

Nylagt Spegesild 
Ira eget Salteri haves i 	1 /8, 2 /141 
Tønder og Stykkevis til billigste Pris. 

Bestillinger paa Læggesild mod-
lages gerne. Saltning besørges, 

I. J3. Larsen 
Telefon Allinge 12. 

By- og Herredsfuldmægtig 

Johannes Noel!, Hule. 
træffespas Raad hu set i Allinge 
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Aldeles prima blllileter 
Konsentr, Eddikesyre Nr.1 
Heidelberg Lagereddike 
Sprit-Eddike Nr. 1 

sælges i 

Nordlandets lillodelsbus. 

Ållioile-Slllln Sygekasse 
Medlemmernes Opmærksomhed 

henledes paa, al Kassererens Kon-

tortid er 

Tirsdag og Lerdag Eftm. 2-4 ag 7-9 

siell•mmemeeemell19~~ti~ 

neo ellerlmide hirden!. 
• 

Regler for deo nye Petroleumsordning 

indenrigsministeriet har nu ud. 

semit en Bekendtgørelse om de 
nærmere Regler for Salg og Ldle-
vering nl Petroleum og Brændsels. 
olie. 

Den nye Ordning 'træder I Kridt 

den 1. September. Brændselsolie 
og Petroleum 111 Motorer (og41:11; 
Elektromotorer, der hutr Strøm fra 

Elektricitetsværker, der drives ved 

Brændselsolie eller Petroleum) anel- 
ses alene ni TI r re ndsel 	i en MW- 

n e I. Det samme gælder om rettes-

letim eller Brændselsolie, der skal 
anvendes III teknisk Brug "lunt 111 
Belysning 	for 	51ntsinslitulioner. 
Itommiinalhestyrelser kan fordele 

visse Mængder Petroleum, f. F:ics. 

til Tærskning. 

Fremtidig kræves rier Petrol e. 
rn %mærker for at hm udleveret 

Petroleum til Koge- eller Belysnings-
brug. Udleveringen sker gennem 

Komminnallreslyrelscrre. 

Hvis man fane elektrisk Lys fri 

et Værk, som drives ved Olie, giver 
de Mærker, som man I snit Fald 
fase tildelt, Berettigelse til al fin 
den Efektrieltrtsimengde, der kan 

præsteres ved Hjælp af den Pelro-
lem eller Brændselsolie, livorpna 

Mærkerne lyder. 

Til Belysning I Hjemmet fnat 

enhver Husstand, der ikke har 
Gas eller Elektricitet, et Hue st a n ds-
m re r k e. Del samme gælder dem, 
der faer Elektricitet fra Olie-Værker. 

Hvor 'sange Liter Petroleum der 
kan købes pas Mærket, er endnu 
ikke fastsat. Det bekendigar Olie-
nævnet en Gang hver Maanecl. Lo-

gerende regnes ikke for særlige 
Husstande. Er der Sygdom i et 

Hjem. eller andre lignende ekstra-
ordinære Forhold nødvendiggør det, 
kan Kommunalbestyrelsen tildele 

Hjemmet noget mere Petroleum. 

Til Belysning i Erhvervsvirksom-
heder og Institutioner uddeles Liter-
mærker efter Kommunalbestyrelsens 

Skøn. 
Til Kogning uddeler Kommunal-

bestyrelsen Petroleumsmærker til de 
Husstande, som ikke har Komfur 

eller Gasapparat. 	De Folk, som 
ligger inde med Beholdninger af 

Petroleum, kan Kommunerne nægte 
al give Mærker til. 

Den 29. August foretages en Op-
tælling af de Petroleumsbeholdnin-

ger, som Forhandlerne ligger ind* 
med. Paa Skemaerne, soen skal 

udfyldes og indsendes til Kommu-

nalbestyrelsen inden 31. Aug., skal 

der gøres Rede for Udleveringen af 

Petroleum i Tiden fra 10. Maj til 

31. August. Lignende Skemaer skal 

fremtidig afgives hver Maaned, led-

saget at Petroleumsmærker og An-

visninger. 

Løbskkørsel med Selvbinderen 
— ind imellem en Flok Køer. 

Da Gdr. Hans Thomsen, ørslev, 

forleden Dag 'nejede med sin Selv-

binder, vendte han sig el Øjeblik 

fra Hestene tor at faa lal i en Nøgle. 

Pludselig salte Hestene i Løb ind 

over Markerne. Pall deres Vej løb 

de ind f en Flok Køer ; en af Ko-
mne kom ind i Maskinen og fik 

skaaret del ene Bagben , af. De 
løbske Heste standsede først, da 
de blev hængende i en Tjørnehelt_ 

Koen niaatie slaas ned. Derimod 
kar Maskinen ikke videre beskadi-

get. 

En Dreng 
eller yngre Karl, som kan køre 
Heste kan faa Plads straks eller se-
nere pile 

Veerergaard i Olsker. 

Olsen, Messen. Knmorri i-4 F.m.  



Lyse, smukke og løse 50-53 pCt. 

Texas Bomuldsfrokager 
og et Restparti af 

Danske Soyakager 
Seglges fra Lager til billigste Dagspris. De andre Sorter Fo-

derstoffer er udsolgt for Tiden. 

Nordlandets Handelshus. 

Superfosfat 
er hjemkommet. Bestiltle Partier bedes afhentet 

snarest, 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

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

Nordlandets Handelshus. 

(..s-  Brødrene Anker Ls  Jernstøberi 8: Maskinfabrik 
Telefon 2.: 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsanlæg, Vand- & Alfepumper in. ni. 

Danske og engelske Strømper 
for Damer, Herrer og Børn. Stort Udvalg. 

Telefon 100.  

Chr. Olsen, Messen, Allinge. 

Extra Kval. tyske Smedekul 
er paa Lager. Send Ordre snarest til 

Nordlandets Handelshus. 

Højeste Pris 
betales for renvaskede, strikkede uldne Klude og prima ren-
vasket tør Uld, naar der byttes med Manufakturvarer. 

Chr. Olsen, Messen, Allinge. 
Telefon Nr. 100. 

Terrnolflasken IDEAL 
Heraf hjemkommet el skarre Parti. Priserne billigst i 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

~Ib" 

fflipfifr, 	 P-tartoffelmel, 

3t)ggrtpt, 	ahregr»it, eagogript, 
1.,,ebffel: og Moliltet.'. 

klit i prima kW-tiltet anbefale fra 

Ztffiny Stofoniaf= ås 92roblifitrorrefiliiig. 
ammieme~mmemem. 

Nørresundby Gødningskalk. 
Vi forsøger at skaffe en Ladning heraf i Løbet af en 

Maaneds Tid. Pris 19,50 Kr. pr. 1000 Kilo fra lossende Skib 
og frit paa Banevogn i hele Vognladninger. 

Nordlandets Handelshus. 

hrl Laver er rigelig lorspel med 
51 pCt. Texas Bomuldsfrokager 

43 pCt. New-Orlean Bomuldsfrokager 
Coldings kontrollerede Foderblandinger 

Langelands Kontrolfoder 
Alt i prima kontrollerede Varer og til billigste Dagspris hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning  

Fra' Livets Kringek ane 
-- I lrad, bringer De Deres Seng 

til Pantelatineren? 
— Ja, vi kender nemlig lidt til 

Manden og vilde derfor give barn 
noget nt fortjene. 

— Hansen har nylig haft et yderst 
kedeligt Uheld, hvorved han har 
tabt en stor Sum ! 

— Hvor meget? 
— 6000 Kr. 
— Hvorledes er det sket ? 
Jo, han faldt ned i gat Lyskælder 

og brækkede det ene Ben — og 
var ikke assureret. 

Som det er nu. 
En Herre kom en Aften hjem 

til en af sine Venner, hvem lian 
ikke traf hjemme. Derimod var 
Husets 10-artrige Søn hjemme. Han 
var netop optaget af al germemgan 
sine Lektier i græsk Gudelære. 

— Sig mig, min lille Ven, sagde 
Gæsten, medens han sad og ventede 
part Vennens Hjemkomst. „Ved 
du, hvem Atlas var ?" 

— Ja, det var en Kæmpe, der 
holdt hele Verden oppe, lød Sva-
ret. 

— Naa gjorde han det, men 
hvem holdt sne Atlas oppe? spurgte 
Gæsten spøgende 

Den unge Mand betænkte sig 
lidt ; saa svarede han : 

— Har vel sagtens giftet sig 
med en rig Kone! 

En Handling, der fortjente Straf. 
Moderen: Hvorfor slog clit Ellen? 
Hans : Fordi Lun narrede mig. 

Vi legede Adam og Eva, og litin 
havde Æhlel, som Inin skulde friste 
mig med. Men i Stedet for nt 
friste mig spiste hun Æblet ganske 
alene. 

Hvorfor hun græd. 
En ring Sanger, der har meget 

store Tanker om sig selv, medvir-
kede forleden ved en Koncert, Me-
dens han foredrog en meget vemods-
fuld Sang, lagde han Mærke til, 
at en af Tilhørerne — en gammel 
Dame — brast i Graad. Han følte 
sig naturligvis meget smigret over, 
at hans Sang gjorde et saa stærkt 
Indtryk paa Damen, hvorfor han 
efter Koncertens Afslutning lod sig 
præsentere for hende. 

Den gamle Dame takkede ham 
hjertelig, for hans Sang og sagde 
deretter :  

„Jeg skal sige Dem, fornylig 
døde min filte Kat, som jeg holdt 
saa uhyre meget al. Og nu I Af-
ten ved at høre Deres Stemme, 
kunde jeg ikke lade være med et 
tænke pas deri, aner den mjavende 
strøg sig op imod mig." 

Han syntes at skulle kende hende. 
Om en tidligere engelsk Minister 

fortælles følgende lille Historie, 
En Dag, da han var paa eu Spnd-

seretur, mødte han en ung Dame, 
hvis Ansigt forekom ham bekendt, 
Del faldt ham derfor ind, at hun 
manne være Datter af en af hans 
Venner; han standsede, derfor, Idl-
ste ærbødigt paa hende og indledede 
en Konversation om det dejlige 
Foraarsvejr. 

Damen lod ogsaa ganske rigtigt 
til at kende ham, men da der ikke 
i hendes korte Ytringer fremkom 
noget, der kunde lede ham paa 
Sporet med Hensyn til, hvem hun 
var, dristede han sig endelig til at 
sige: 

„Deres Ansigt er mig bekendt, 
Frøken, men jeg kan i Øjeblikket 
ikke mindes, hvor jeg har set Dein 
,ør," 

„Ih, men dog," sagde Damen. 
„Jeg er jo Deres nye Stuepige." 

— Nej, nu hører alt op I De fø-
rer endogsart Deres Kæreste ind 
i min Mands Rygeværelse. 

— Ja, Frue, men det er næsten 
umuligt at linde en Soldat,'" 90111 

ikke ryger. 

Den berømte Professor i Zoologi 
har en Kokkepige, som har tjent 
ham i 25 Aar. 

Da Juhilreumsdagen oprinder, 
kalder han hende ind til sig og 
siger :  

Krore Marie! De har I Dag væ-
ret i min Tjeneste i et kvart Aar-
hundrede. I den Anledning har 
jeg besluttet at opkalde en af mig 
opdaget ny Art al Bladlus eller 
Dem. 

i Sækk ' er. oplosset og sælges billigst fra Lager. 

Aalborg Portland Cement 
Friskbrændt 

 

Nordlandets Handeishus. 

I 

 

Gddnings-Kalk 
bjemkommer til Etteraaret og vi modtager gerne Be-
stillinger herpaa. Prisen bliver billigst fra Skib. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Rigtig gode kantskaarne 3 ." 01.; 1 " 

Udskudsbrædder 
i Længder fra 6-15 Fod, er nu part Lager. 

Priserne er allerlavest i 

Nordlandets Handeishus. 

Danske uldne Klædevarer) 
til Damer, Herrer og Born. 

Telefon 100. 

Chr. Olsen, Messen, Allinge. 

liorillmims 8pre- 	Laallobsses 
Afdeling i Allinge 6-"z"--- 

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

at 4 pCt. 	prut Folio til 2 pCt. p. a. 

Jute-Bindegarn 
til Høstmaskinerne sælges 

Nordlandets Handelshus. 

Kogekassen „Papisol" 
faas hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretriing. 

llorlr 	illleblad!,:z_ 
Billigste Annoncepris. — Største Udbred Ise paa Nordlandet, 

Hjemmelavede Haandriver, 
De bedste Høforke og Strygespaaner.  

Stebesta,als Høstleer og Lebomme sælges i 

Nordlandets Handeishus. 
11111■111.1~~"10•111 1 

Altid 

Prima Kolollialvilrer 
til billigste Dagspriser. 

Altid friskbrændt Kaffe. 

Altid extra prima Margarine 
til billigste Dagspris. 

stort Udvalg i 

Glas og Porcelæn 
til smaa Priser. 	,t 

Altid velassorteret lsenkrarnlager hos 	. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Bestil Deres Tryksager i Hilloo Boolukkerjj 

Altid 


