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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes l et Antal af mindst 1600 Pump!. 
,y2,  forsendes gennem Postvæsenet l Alling,. 
Sandvig, (tisker, RalskiT, Re og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den slem', Udbredelse i Nordre Herved 
bliver last t ethvert Hjem og egner sig ikr• 
for bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekenelfgerelser qf enhver Art 
sansant Kok. Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter. eller Aflysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
ndgaar hver Fredag, kan bestiltes paa alle 
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og 
koster 1 Kr. halvaarlig. 

De averterende 

anmodes om at indlevere deres An-
noncer inden Torsdag. Smaa Aver-
tissementer kunne dog som Regel 
medtages indtil Torsdag Middag, 

Udebliver Bladet 

beder vi Læserne henvende sig paa 
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt 
blive rettet. I modsat Fald maa De 
henvende Dem til Bladets Kontor, 
og vi skal de sørge tor, at De laer 
det tilsendt. 

Opvisning 
i Sanglege og Folkedanse. 

-o- 
At ville det er Sagen, 

snav& smagt som stort. 

Det er jo en bedrøvelig Kends-

gerning, at de tekniske Skoler ar-
bejder under meget trykkende øko-
nomiske Kaar, og dette gælder 

ikke mindst Allinge tekniske Skole, 

der eiterhaanden er blevet saa for-

armet, at det er absolut nødvendigt 

al gøre ell endogsaa betydelig Kraft-

anstrængelse for at holde den oppe, 
og her er det naturligvis først og 

fremmest vor Haandværkerstand, der 

maa tage Initiativet, da Skolen til-
hører den. 

Vi har i disse Dage set, hvorle-
des Rønne-Haandværkerne har sat 

sig i Bevægelse for sammen med 

andre brugelige Kræfter at arrangere 

en mægtig Festlighed i den Hen-

sigt al samle Penge til deres Skole, 
og at del vil lykkes er hævet over 
enhver Tvivl. 

Ja, siger man, Rønne er en stor 
By, saa de Folk har anderledes let 
for det. 

Lad os tage Hasle Ill Eksempel 
da. 

Jeg har netop læst i Blåd i Dag, 
at Formanden i sin Beretning ved 
Hamidværkertoreningens Generalfor-
samling siger, ,at Foreningens øko-

nomiske Kaar er gode, takket være 
den afholdte Bazar, der indbragte 
ca. 1600 Kr." 

Vi skulde vel nok kunne stag 

ved Siden af Hasle, hvis vi v i I. 
Altsaa, Maalet man være i en 

nær Fremtid at Isa afholdt en mæg. 

tig Bazar med en energisk Bejlen 
til Folks Pengepung og en forme-

lig Udpungning al Turisternes Lom-
mer, der sikkert i disse Gullach-Ti-

der strutter af Guld, 

Imidlertid ser det ud til, at Haand-

værkerne hernede 1 Aar vil holde 
sig lit Defensiven. 

Skolens Elever og enkelte andre 
derimod agter - ved at udstede 

et Gavebrev lydende paa forhaabent-

lig mange Hundrede Kroner - at 
bidrage sit til, at Skolen kan, om 

jeg saa man sige, fas det til al gas 
rundt. 

Dog vil der blive taget del For-
behold, at Skolens Sløjdundervisning 

fortrinsvis skal komme i Betragt-

ning. 
Midlet, man vil bruge, er al holde 

en Opvisning i Sanglege og Folke-

danse paa Christensens Sal, Sønda- 

Sanglege af Bern: 
1. Syv raske Piger i en Ring. 
2. Kom Karle, kom Piger. 
3, Karusellen. 

4. Jeg ser dig. 

5. Tornerose. 

Folkedanse af Bern : 
1. Halvfenitetur. 

2. Ottetalsdansen. 

3. Tantoli. 

4. Nu god Dav. 

5. Laditå. 

Bornholmske Viser: 
1. Ja va Ildijn horra. 

2. Anra majsja - inijn majs. 

3. Våutehorrijn. 

4. Sjijnmyra - Valsen. 

Folkedanse af voksne: 
1. Norsk Fjaaldmarach. 

2. Væve Vadmel. 

3. Borddansen. 

Pust i 15 Minutter, 

For NyhogrIliON i Fjorinovl, 
Af 

C W Rasinussen-Iglekjærgaard 
Konsulent 

for Danmarks Fjerkræavlerforening. 
II. 
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Endnu i indeværende Maaned og 

til omkring Midten al Juli kan inan 
med nogenlunde Held udruge og 

opdrætte Slagtekyllinger og Kyllin-
ger af vore mindre æglæggende 

Hønseracer, særlig Italienere, dan-
ske Landhans og Hamborgere. Selv 

noget sent udrugede Kyllinger 
disse Racer har i flere Tilfælde vist 
at kunne lægge nogenlunde rettidige 

Æg, - særlig den danske Landhøne 

og Hamborgeren, hvilke 2 Racer 

er meget tidligt udviklede og følge-

lig ikke behøver saa lang en Vok-

setid som de større og mellemstore 

Hønseracer.  

gen den7,14. Juli Kl. I7'/s  Aften, 
og, hvis det gear godt, at gentage 

Opvisningen lidt senere paa Anret 

i fri Luft el eller andet dertil egnet 
Sled en søgn Aften. 

Ind imellem den megen Dans og 

Leg vil unge Damer synge nogle 

af vore kønneste bornholmske Sange. 
Nu vil vi gerne bede Befolknin-

gen støtte os ved at overvære Op• 
visningen. 

Det kan jo være, at en og anden 

ved at læse Programmet synes det 
er lidt for stilfærdigt ; men vi har 
netop med Forsæl holdt det pikante 
borte. 

H. P. Kofod. 

til 

Sanglege af Bern: 
1. Och hOr du, skøn Jungfru. 
2. Se Flickorna, de gå og vinke. 
3. - - - har vi kendt Ira de 

lysegule Lokker. 
4. Ville, vitle, vit. 

Folkedanse af voksne: 
østgetapolska. 

2. Vinge kerdansen. 

3. Engelskdansen. 

4, Oks- eller Degnedansen. 

Bornholmske Viser: 
1. Age te bys mc bråga. 

2. Bonens Greb], dær ble 
denakonna, 

3. Præstljni å bonens konna, 

Folkedanse af Bern ; 
1. Gustafs skål. 

2. Toppede, Høne. 

3. Varsovienne. 

4. Østgegapolska. 

5, Klapdansen. 

Den danske Landhøne, der hidind-

til har været ret upanagtet, kunde 

jeg for dens gode Nytteegenskaber, 

dens Nrajsomhed og dens smukke 
Holdning og prægtige Farvers Skyld 

ønske en langt større Udbredelse, 
end den hidindtil har fastet, og jeg 

er overbevist om, at om man kastede 

sig over Opdrættet af denne Race, 
man nok skulde faa Fornøjelse af 

samme. I fuld Frihed er den meget 
fødesøgende og vil ved et ganske 

lille Kærneroder være i Stand til at 
lægge el efter sin Størrelse og det 

Kvantum Foder, den fortærer, for-
holdsvis storl Antal Æg. Æggene, 
der vejer 11 a 12 Kvint (55 a 60 
Gram) pr. Stk., vil sikkert gennem 
en gennemført Kontrol med Avls-

dyrene og et skønsomt Avlsdyrud-
valg igennem Generationer betyde-
lig kunne ages, - i alle Tilfælde 
vilde man uden større Vanskelighed, 

ved en lille Smule Omtanke, kunne 

Ina 'denne Races Æg op "paa en 

Vægt at Imellem 12 og 13 Kvint 

- et passende Eksportæg. 
Den danske Landhøne er nærmest 

en Æelregger, men benyttes sine 

Steder til Fremstilling af hertigvok-

sende Slagtekyllinger, snavet renav-

lede som krydsede. Kyllinger efter 
renavlede danske Lindhens er i 

Besiddelse af et rigeligt, fint og 

saftigt Brystkød og har en meget 
fin Ben- eller KnokkeIbvening, hvor-

for de foretrækkes pari Grund af el 

meget ringe Affald. 
Kyllingerne er meget morsomme 

at opdrætte, haardføre og hurtigynk-
sende som de er. I fuld Frihed, 
ført af en dansk Landhøne, hvilken 
i Paranthes bemærket er en aldeles 

fortrinlig Ruger og Kyllingfører, vil 
de i Sommertiden kunne bjærge en 
Masse Føde selv. 

Skal Høns og Kyllinger af denne 

Race indespærres i en Hønseeriard, 
Irma denne helst have grøn Græs-

bund, og bør man fodre disse med 
rigeligt lintskaaren, skørt og saftigt 

Grønt i Forbindelse med animalske 
Næringsstoffer, ligesom disse ogsaa 
bør have Adgang til eu lille Kasse 
eller automatisk Beholder, indehol-
dende forvitrede Østers- eller Mus-

lingeskaller, fintknuste Trækul, Grit 
(d. v. s. Grus eller Smaasten) og 
prima tørre Hvedeklid under nor-
male Forhold (under de nuværende 
kan man give fine tørre Kløver- el-

ler Lucerneblade, Affald fra Hølof-

tet etc.) 
Som Slagtekone har den danske 

Landhøne mindre Betydning, lille 

som den er, med en Standarvægt, 

der kun andrager for fuldvoksne 

Dyr 4 a 41/1  Pd. for Hanen og 31/,, 

a 4 Pd. for Hønen. Ungdyr omkring 
I Pd. mindre pr. Stk. for henholds-

vis Harte og Høne. 

Mene Tekel - 
Efter ,Dg. Nyh." 
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Det blev den østerrigske Forvalt-

nings Sag al skrive Flamineskriften 

paa Europas Væg. Nu bliver det 

de andre krigsførende Magters Sag, 

om de kan læse og forsten den. 
„Wiens Befolkning sættes fra idag 

paa, halv Ration.' Dette Mene-Te-

kel gav Genlyd hele Verden over, 
og i hvert Fald i de neutrale Stater 

følte vi, al første Varselssignal er 
blevet givet overfor en Fremtids-

Ulykke, hvis Lige Jordens Beboere 
omaske aldrig før har været truet 

af. 
Verdens-Hungersnødens Billede 

er manet frem. 
Man skulde ellers synes, at det. 

tilsatte have været anet tidligere. 
Længe varede det ikke efter Krigens 
Udbrud, !ør Magterne vedkendte 

sig, al deres Vaaben ikke alene 
var Metallerne, men ogsaa Udhung-
ringen, aabenbart lidet anende, hvil-
ket'tveægget Sværd de tog i Hænde. 

Og sari hørte vi efterhaanden om 

•Ernreringsvanskeligheder, som det 

saa dulmende henævncdes snert lier, 

snart der; men vi begreb Ikke, hvad 

der egentlig var paa Færde. Dt! 
Lande, der havde det forholdsvis 
godt, tog Sagen med en vis Ro, 

og der, hvor man begyndte at stene-
sulte, spændte man heroisk Sulte-• 

remmen fastere og triumferede over, 
at de sikkert sultede endnu værre 
hos Fjenderne. 

Advarsler lød, for Eksempel fra 

Amerikas Ernæringsminister, der dog 
Innalle antages al vide god Besked, 

Men Europa vendte det døve øre 

til, blændet af Blod rig Had. Og 
man log Hungerrevollerne I Rusland 
og Finland for isolerede Fænome-

ner, der nu en Gang fulgte nied 

Krigen, Indtil altsaa Sulten pludse-
lig stak sit Ansigt op i Østerrig, 

midt i det, vi plejer at regne for 

Jordens Kulturcentrum. 
Før Verdenskrigen kom, var der 

dem, der sagde, at den ikke kunde 
komme: Dertil var Sammenhængen 

og Samlivet altfor kraftigt mellem 
Staterne. Krigen blev alligevel til 
Virkelighed, og jo vildere Kampen 

gik, des mere haanlo man over den 
gamle Fredsleori. Staternes Samliv! 
Et Fantom, el sentimentalt Fanta-
steri, der ingen Steder havde hjemme 

uden i overkultiverede Hjerner. For 
den Sags Skyld kunde Menneskene 
saamænd tage baade en Syvaarskrig 
og en Trediveaarskrig om igen. 

Nu ved vi, at saadant alligevel 
er umuligt, at der før eller senere, 

men inden længe, vil komme den 
grumme Dag, da Verdenskrigen 
ikke mere k a n fortsættes. 

Thi Folkeslagenes Samliv, Men-
neskekulturen, var i Virkeligheden 

mere end et Fantom, den er den 
langsomt og sindrigt opbyggede 
Mekanisme, der giver Menneskehe-

den dens daglige Brød, og sønder-
slags den, gear alt til Grunde. 

Da vi levede som vilde Individer, 

skaffede hver enkelt Husstand og 
Stamme sig den nødvendige Føde, 

og i de Aartusinder, vi benærvner 
Oldtid og Middelalder, kunde de 
unge Stater ogsaa brødføde sig selv, 

Deres Mellemhandel bestod i langt 

overvejende Grad af alt andet end 
Fødemidler. 

Men Nutidens Kultur, den vi har 

været saa stolle af, og som vi nu 
beskæmmer saa blodigt, den hviler 

paa den Forudsætning, at de mange 

mange Millioner, som Menneskehe-
den nu bestaar af, støtter og hjæl-
per hinanden i alle Henseender. 

Under tidligere Krige var det 
svaledes, at en enkel Stat nok kunde 

lide øjeblikkelig Nød, men der var 
dog altid Hjælp at fan fra denne 

eller hin fremmede Kant. Nu kan 
de hærgede Lande raabe til Himme-

len, og de vil intet Svar faa, eller 

hele den øvrige Jord vil svare: „Vi 

mangler selv ! Vi maa sørge for os 
selv." 

Verdenskrigen vil i hvert Fald 
ende, naar Vaabnene, selv de væl-
digste og sindrigste Vaaben, falder 

virkningsløse til Jorden, fordi Hjer-
nerne og Hænderne, der sked føre 
dem, er kraftesløse al Sult, 

Program 
Opvisningen den 14. Juli 

paa Christensens Sal.  



Men naar den Time kommer, vil 
det ogsaa være Slut sled vor Kilt-

lur. 1 Hælene paa Verdenssulten 
følger Verdensanarkiet, og vi synker 

uhjælpeligt — gennem Rædsler og 
Død, der vil spotte selv det, vi nu 
oplever — tilbage ti! Urtidens Bar-

bari. 
Dette er mere end Fantasteri el-

ler overspændte Spaadomme. Det 
er en ubøjelig, logisk Aarsagslov, 

der vil gøre sig gældende sari sik-
kert som Naturtovene, hvis ikke de 

Mennesker, der endnu har Magten 
til at standse den frygtelige Udvik-
ling, har Evne til al se og fortær-

des over, hvor del hele bærer hen. 

Bffiillg k q NI 
—0— 

I vore Dage tales der saa meget 

om det hygiejniske og nyttige i at 

bade, og Badningen har jo ogsaa 

vundet stadig større og større Ud-

bredelse. Dog bør man ingenlunde 
tro, at man i tidligere Tider ikke 

kendte til Badningens store Betyd• 
ring for den almindelige Sundheds-

tilstand. Allerede I Oldtiden var Bad-

ningen højt vurderet. Man har saa-

ledes Beretninger om, al der bade-

des meget flittigt i det gamle Ægyp-
ten. Ja, Ægypternes Religion paa-

bed dem endog at bade mindst 

tre Gange om Marineden. Ogsaa 

i Indien og Persien var Badningen 
religiøse Spørgsrnaal I Grækenland 

fandtes der store Søbadeanstalter, 
hvor man badede af Sundhedshen-

syn, mens man badede ved de hel-

lige Kilder af religiøse Grunde. Og 

i det gamle Rom badede alle Men-

nesker: de fattige ved Tiberens 

Strande og de rige fra pragtfulde 

Badehuse. Mange af disse Bygnin-
ger var udstyrede med en overdaa-

dig Pragt og lignede hele Templer. 
Under Badet og Massagen bag ef-

ter blev de rige Romere underholdt 

med Sang og Musik af særligt en-
gagerede Sangere og Musikere, no-

get, som for øvrigt er bibeholdt lige 

op tit vore Dage. I Paris fandtes 

der i det mindste før Krigen Bade. 

anstalter, hvor der til de besøgen-

des Adspredelse og Underholdning 

daglig var Sang og Musik. 

Japoske Gullasch-kom. 
(Efter .Daily Mail"). 

—o— 

Det Land, der under Verdenskri- 
gen har gjort de største Forretnin-

ger, er uden Tvivl Japan, og derfor 

lindes der i delte Land en Mængde 

Mennesker, der ikke ved, hvad de 

skal gøre med deres let fortjente 

Penge. 
Beretninger om „Narlkins•, som 

disse Parvenuer kaldes, og deres 
Ekstravagancer er da ogsaa en staa-
ende Rubrik i de japanske Blade. 

En af dens er den hovedrige Skibs-
reder Yarnashita. Han gjorde dog 

en fornuftig Brug af sine Penge, 

idet han fordelte 2 Millioner Yen 

(1 Yen er ca. 1 Kr. 80 øre) blandt 
sit Personale og skænkede 1 Mill. 
til det nationale Forsvarsfond. 

En anden Narikin", Taogsaburo 

Yamarnoto i Kobe, der ligeledes er 
Reder, gjorde en ganske anden Brug 
al sin Rigdom. Sidste Vinter fore-
tog lian saaledes en Jagtudflugt til 
Korea. Hans Selskab bestod af 180 

Personer, de fleste ansatte i hans 
Firma. Selv afholdt han selvfølge-
lig alle Udgifterne, og han vendte 

hjem med et stort Bytte af Tigre, 
Bjørne, Ræve, Vildsvin o. s. v. 

Han tik da den Ide at invitere 
en Mængde ansete Mænd paa et 

Tigergilde, og de fleste modtog 

Indbydelsen, da de nødig vilde 

lægge sig ud med en Mangemillio-
nær. 

Tigermiddagen fandt da ogsaa 
Sled paa Teikoko Hotellet i Tokio. 
Korridorerne og Spisesalen var ved 

Hjælp al en Mængde Blintsusbuske 
og deslige forvandlede til et lad 

Djunglekrat, og u d stoppede Tigre 

i fantastiske Stillinger bidrog Vil at 

styrke Illusionen. To innelsede G e-
ster deltog i Feslen, deriblandt ad-
skillige Ministre, Generaler, Admi-
raler, Bankmænd og Kunstnere samt 

adskillige Journalister, eftersom Va-

marnoto ikke hører til dem, der 

stiller deres Lys under en Skæppe. 
Ved et særligt Bord spiste Værtens 

kvindelige Slægtninge samt Gæster-

nes Hustruer. Herved viste Yarna-

moto sig som en Fremskridtets Mand 

thi hidtil har del ikke været Skik 
og Brug I Japan, at Kvinderne del-

tog i Middagsselskaber. 
Under hele Maaltidel dansede 20 

at Toldos smukkeste Geishaer pars 

en i dette øjemed bygget Scene. 

Den største Interesse knyttede 

Sig naturligvis til selve Maden. Der 

serveredes koldt Tigerkød, Vildgaa-
sesuppe, Bjærggedsteg og ristet Bjør-

nekød. Selve Tiger-kødet var dog 

en Skuffelse, da det ikke nogen 

karakteristisk Smag, og Gæsterne 

fik at vide, at man havde rue:Iltet 
salte det i lem Døgn, da det ellers 

havde været sejgt og uspiseligt, og 
desuden havde en højst ubehagelig 

Lugt. 
Som en Nyerhvervelse til Spise-

sedlen egner det sig altsaa ikke. 

Bornholmske Kirker 
for 200 Aar siden. 

Efter Thora. 
—o— 

Hasle Kirke 
Om denne finder Thurø intet syn-

derligt at anføre udover Alterlavlen, 
der formodentlig var en Levning fra 

den katolske Tid, og beskriver den 

derfor meget indgaaende. 
Den var dobbelt og kunde lukkes 

op og i. Den yderste var malet, 

og den inderste forsiret med et me-

get smukt, forgyldt Billedskærerar-
bejde. Det var delt i 5 Grupper ; 

øverst til højre søas Christus, pisket 

af Krigsknægtene, til venstre holdes 

Frelseren, mens Tornekronen tryk-

kes ned pals hans Hoved, og en 

tredje spottende knæler lor harm 
Under disse Scener fremstilles Chri-

slus for Pilatus, som sidder i Dom-
stolen, en rækker hans Karret, hvori 

han loer sine Hænder, medens en 
Del Mennesker, der forestiller det 

jødiske Folk; ere Tilskuere. Til 

venstre for dette Billede lægger Jø-

derne Korset paa Frelserens Skuldre. 

Derefter fremstilles Jesus, hængende 

paa Korset, Johannes og Peder stats-

ende ved Siderne ; ovenover svæver 

tvende Engle, en paa hver Side og 
hver holdende et Bæger, hvori Blo-

det fra Frelserens Saar rinder. Un-

der Korset opsamler to andre Engte 

Blodet fra Frelserens Fødder. Over 

Gruppen fremstilles Solen paa højre 

Side, Maanen paa venstre. Under 

Christi Fødder ligger el Dødninge-

hoved og Ben, hvori en Slange og 

Padde ses liggende. 
Pas de ydre Sider af Atterlavlen, 

naar denne er tillukket, lindes otte 

store Billeder afmalede, hist og her 
forsiret med Guld og forestillende 

4 Mands- og 4 Kvindepersoner. -
Af de 4 Mænd staar den første med 
el Spyd i den ene Haand og Kalken 
I den anden, trædende paa Slangen, 
den anden holder et draget Sværd 
og træder ligeledes paa en Slange, 
gennem hvilken er stukket el Spyd. 
Den tredje holder et draget Sværd 
i venstre og en Globus i højre Haand, 
og deri fjerde holder en Bog i højre 
Haand. 

Af de 4 Kvinder holder den ene 
et Spyd i venstre Haand, den anden 

en Fjer i den ene og en Tang i den  

anden Haand, den tredie bærer et 

Hils pas begge }lænder, og den 

hørele hæver et Sværd mør høje 
SS rilder. 

Prædikestolen er prydet med ma-

let og 'forgyldt Billecl-Værk, der fire-
stiller Maria Bebudelse, Cliristi Fød-

sel og Korsfæstelsen, derunder pas 

hollandsk affattede Bibelsprog og 

følgende Vers : 

Til Guds Kirkes Ziir og Smykke 
Hvortil Gud har givet Lakke, 
Dette Gud være æret 
Kirken foræret 
Af Holger Pedersen og Gertrud 

Daniels Drialter Kraver Anno 1740, 
den 30. July, af tryne denne Mal-
ning allene er bekostet. 

1 Kirken fandtes tvende Faner op-

hængt ; pas den ene stod: 
Herunder hviler Niels Nielsen 

riontrnelela. Canitaln ved Nørre Her-
reds udskrevne entrpftgllie, som 
døde i Amet 1664, 31. Okt.-  

Ved Siden hang hans Kaarde-

skede, Kaarde og el Par Jærnsporer. 

Om denne berømmelige Mand mel-

(leg i Actionen imod Obrist Prints-

enskiold. 
Pas den anden Fane slam. : 

,Hans Kongl. Mayesl. til Danmark 
og Norge, hestaller Capitaine. Lieut-
nant ved Hammershus og Christi. 
anse Garnison, Adam Krampe, døde 
1. Sept. 1685•. 

Fra Heldalile118 
—n— 

Navnlig i England og Amerika 

er det ret almindeligt, at smarte 

Forretningsmænd udnytter den le-

vende Interesse, som deres Medmen-

nesker af begge Køn plejer at lægge 
for Dagen overfor alt, hvad der hed-
der Bryllup, ved i Reklaineøjenied 

at arrangere Vielsesceremonier i de-
res Butiksvinduers 

I Birmingham var der saaledes 

for nogen Tid siden en Manufak-
turhandler, som averterede i Bladene, 

at hans Datter skulde holde Bryllup 
paa en nærmere angiven Dag, og 
at han kun havde givet sit Samtykke 

hertil paa den Betingelse, at Vielsen 
foregik i hans Butiksvindue. Den 

unge Piges Forlovede var Indehaver 
af en mindre Forretning i samme 

Branche, saa Betingelserne var jo 

temmelig hinde for ham, men Svi-
gerfaderen var ubøjelig, og Vielsen 

fandt da ogsaa Sted i Overværelse 
af flere Hundrede Tilskuere, Rekla-

men mart formodentlig have gjort 
sin Nytte, thi kort eller blev de Io 

konkurrerende Forretninger, til begge 
de interesserede Parters Tilfredshed, 

slaget sammen til en. 

For el Par Aar siden var der i 

Paris en Urtekræmmer, som tilbød 

at betale Bryllupsomkostningerne 

og at give Bruden et helt Udstyr 
samt Tusind Francs kontant, hvis 

der fandtes et Par unge Mennesker, 

som vilde gas ind paa at lade sig 

vie i hans Butiksvindue, idet han 

dog stillede den Betingelse, al der 

paa Brudens Kjole skulde være an-

bragt en iøjnefaldende Reklame for 

trans Varer. Trods dette flotte Til-
bud mødte der dog Ingen Lystha-

vende, før Urtekræmmeren gav Af-
kald paa Fordringen om en Reklame 

paa Brudekjolen, saa meldte der 

sig en ung Arbejder og hans For-
lovede, som var villige til at gas 

ind paa Betingelserne. Det største 

Vindue i %fliren blev saa ryddet 
og festlig dekoreret, hvorefter Viel-

sen fandt Sted under stærk Tilstrøm-

ning af Skuelystne. 

Opbevaring af Frugt 
uden Sukker. 

—o— 

Del vil være af stor Betydning 
for Husmødrene i Aar al faa sam-
let saa stort et Forraad som muligt 

af Frugt og Grønsager inden Vin-
terens Komme; higen aner, hvor 
vanskelig Situationen vil blive i den 

kommende Tid, Det gælder blot  

om at fas Frugten konserveret pas 

bedste og hingste -Maade. 

De to værste Fjender, Syltetøj 
har, er som bekendt Gær- og Skim-
melsvampe, til at værne Frugten 
herimod har vi hsskelli ge Konser-
veringsmidler, nemlig Sukker, Alkn-

hol, forskellige kemiske Stoffer, f. 
Eks. Salicylsyre. Vinsyre og Benzoe-

syre, desuden Tørring al Frugten, 
Hengemning i koldt Vand samt en-
delig Henkogning. 

Slikker er man nødt til at spare 

rum, grundet pas Rationeringers 
Alkohol er saa dyrt, at det er ude-
lukket, tilbage bliver da de forskel-
lige Kemikalier, Tørring og Henkog-
ning. 

Hovedhelingelnen for, at Saft og 

Syltetøj skal kunne holde sig, er 

den mest yderliggaaende Renlighed, 
samt at man har et godt Sted at 

opbevare Syltetøj pas. Det er Ikke 

tilstrækkeligt at rense Flasker og 

Gias ; nej, de mori være sterile, naar 

Saften kommes i, og saa tilbindes 

straks. Sterile bliver de ved, at de 

efter at være skyllede omhyggeligt 

først i Sodavand og derefter f rent 

Vand lægges ind i Ovnen og var-

mes, til de er fuldkommen tørre og 

saa hede, at der ingen Bakterier 

findes deri, saa kan de tilmed tante, 
at man hælder Syltetøj og Sall ko-

gende deri. Pergamentpapir og Sejl-
garn stcotdes, aftørres i et rent i kede 

og bindes straks over, Propper ko-
ges og tages tørst op af Vandet, 

lige naar de skal slags i, bedst er 

del tillige at lakke eller gipse Fla-

skerne, 

Kærlighed og Grammatik, 

A mien s har skrevet følgende 
prosaiske Idyl paa Vers i _Dg. Nyli." 

En af de altfor faa og kolde 
Maaneskinsafierier sidste Ny 
paa sidste Stump af de dejlige 

Volde, 
der fordum lukkede om vor By, 
spadserede to forlovede Unge 
i Duft af Muld og vildsom Tjørn, 
og de to pæne Folks nette Børn 
holdt stel ikke Tand fra Tunge. 
Han priste den dagrende sølverne 

Glans 
og saa hende- ind i øjet, 
og hun, hun tittede ind i hans 
og spurgte saa ham helt fornøjet : 
Hør sig mig, du lærde Arkenes 

Søn, 
sort altid ved Alting , . . . 

. 	. Nej noget . 	. . 
Jaja da I Hvilket er Maanens Køn? 
Er den Dreng eller Pige i Sproget? 
Og han blev vigtig, svinged' sin 

Stok 
og kroede sig rigtig af Mandkøn 
og svared': Jo, ser du — du ved 

jo nok, 
i Tyskland der M o n d er al 

Hankøn ; 
niers ogsaa om den Ting er Verden 

I Strid, 
for hvis du vil spørge Ententers, 
den siger dig, at la lune er en 

blid 
lille Kvindesjæl, nyd den og fang 

den i  
Men her i Danmark (dovente lian 

smukt), 
her gælder i Skilt og i Tale 
fra Nykøbing M. og til Køge Bugt, 
al vi er ærligt — neutrale ; 
jeg husker et Vers fra en halvglemt 

Bog: 
Stol aldrig, indt Barn, pas Maanen, 
for var du end aldrig saa stor og 

klog, 
h u ns daarer dig kues med sin 

Daarien I 
Men saa har til Gengæld jeg læst 

i et Bind, 
at den, der Maanen os skabte 
med al dens tryllende Nalteskin, 
ved ogsaa Besked med hans 

Alderstrin 
— se, det var Ententen, der tabte 
San der kan du se, Iser I denne By 
er vi stadigvæk fuldtud neutrale ... 
Push, nu gik Maanen bag om en 

Sky, 
da slutfed' hans Ordbogstale ;  
Maanen er Datter og Maanen er 

Søn, 
Manne!' er Grønost, blot grønnere—
men tørst og sidst saa er Maanen 

køn, 
dog du, min Elskto, er kønnere I 

Fra Uge til Uge 
Deteie  e r 	at der inar synes 

at, komme 
 

mange dunske Turisser 
herover, Ih, selv omnu Invasionen vel 
sagtens medfører en mindre Pris. 
stigning paa de iforvejen opskruede 
Priser pas Livsfornødenheder, brin-
ger den dog Cirkulation I Onnuet• 

forhaabentlig med Gevinst, 

ikke stene for Holellet og  Pensio-
nater, men ogsaa for de handlende 
lig mange andre. 

Enkelte sylten at finde ara stor 
Behag i vor smukke Klippers at de 

køber Ejendom og tager fast Ophold 
her I Sommerniannetlesne, og sær-
lig glædeligt er det, naar disse har 
Lyst og Evne til at glæde andre at 
Lykken mindre begunstigede med 
et Ferieophold I ideelle Ornisivelser, 

— Hr. BeldrIngn Feriekoloni paa 

Eigilsholin har rm pas tredje Aa.r 
virket til Gavn ng Glæde for Hun• 
dreder af københavnske Feriebørn, 

og det synes som Hr. Fabrikant 

Louis Culm, der købte Pensionat 
..Sjallen• har haft en lignende Tanke, 

Under Navnet ,Villa D. M. I.• er 
det blevet indrettet som Opholdssted 

tor Fahrlkens Arbejdere. I Torsdags 

kom det første Hold, ca. 30 unge 
Piger, med Damperen. De havde 
haft en ubehagelig Sørejse, Vejret 
var stormfuldt og Skibet overfyldt ; 

ruen nu, da Søsygens Besværlighe-

der er overstanecle, er det en For-

nøjelse al se deres Glæde over slet 

uventede idylliske Ferieophold ide  

smukke Omgivelser, og Sol og fri. 

ske Strandhade har i Forening alle-

rede gjort Underværker og givet de 
blege Kinder den atiraaede brune 

Farve. 
Selv bor Hr. Cohn paa Næ s, der 

er blevet omdøbt og hedder Villa 

_Havkatten" til stor Sorg for mange 
Allingeboere, der ikke ynder Navne-

forandring. 
Da man frygtede for at klippe-

partiet eventuelt vilde blive afspær-
ret, henvendte Forskennelsesudval-

gels Formand sig til Ejeren for at 

udvirke, al den gamle hævdvundne 

Ret til al belærde Klipperne ikke 

undergik nogen Forandring. 

Det viste sig al denne Frygt var 

ugrundet. Ejeren vilde være glad 

ved at se Folk færdes der som hid-
til og tilbød endog at ville bekoste 

et vist Antal Bænke til Publikums 

Bekvemmelighed, hvis Udvalget vilde 

ordne det fornødne. 
Bænkene ere nu opstillede, amen 

virker desværre ikke harmonisk I 
Omgivelserne. Vi havde ventet at 
Forskønnelsesudvalget havde haft 

en bedre Smag. Under grønne Bu-

skaser i Byens Anlæg vilde de hvid-

lakerede stilfulde Bænke have laget 

sig fortræffeligt ud — til de nøgne 
graa Klipper virker de i høj Grad 

forstyrrende. 
Del er beklageligt, særlig for Hr. 

Cohn, der sikkert havde tænkt sig, 
at Planen var lagt i de bedste Hæn-
der, naar den blev overgivet det 

kommunale Forskønnelsesudvalg, — 

koeg  ha

nean lian 
 ærgre rrgrtei I lisliegd  over. Dag  BEen-

Bybo. 

Illisljellester og Meder. 
Søndag den 7. Juli. 

SI. Ols Kirke Kl. 7. 
Allinge Kirke Kl. 9. (Ingen Alter-

gang). NB. Sommermøde i Al-
mindingen Kl. 3, Pastor N. P. 
Hansen Ira Odense og Indremis-
sionær Nielsen fra Kerteminde 
taler. 

Mandag Aften Kl. 8 K. F. U. K. 
(Hedningemission). 

Tirsdag Kl. 7'fs  Møde for K. F. U. M. 
I Allinge. 

Onsdag Aften Kl. 7m/a  Samfundsm øde 
(Esajas 41). 

Torsdag Kl. 71/2  Møde paa Havne-
pladsen i Tein, Sognepræsten N-
ier. 



Deis silkillrile 
hvis Grundstoffer vistnok er Kød, Benmel og tørn. de Kaalrabi 	male 
sammen med Lyng, er nu pan (.ager, og bede vi Kunderne om at prøv 
denne Erstatning. At anvende fugtigt sammen med Grøntfoder. 

Alle Bestillinger hedes allienlet. 

En ny Sending er undervejs hertil. 

Nordlaudets Handels)) us. 

Stort Udvalg 	 Billigste Prise 

Køkken rekvisitter 
faas hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Amt i Nordbornholms 
Billigste Annoncepriser. — Største Udbredelse 

her paa Nordlandet.  

645 
653  
703 
719 
71-8 
70 
810 

Endnu forefindes et velassorteret Lager af Dame-
Herre- og Børne-Underbeklædning. Forsyn Dem i god Tid 

Selv- vandingsanlæg. ■'and- 	Aljepumper in. ni. 

Ploquolls Kurg-Oiilrrimelluiver 

Magasin h Nords Udsalg, 

Tricotage. 

faas hos 

Allinge Kolonial- 	Produktforretning. 

"--5-rTelekm 2. 	Hasle 	1,k,!,,,t ..,. 

Brødrene Anker -%—k.S) 
Jernstøberi Maskinfabrik 

J. P. Sommer. 

En ung Pige 
kan !aa 	straks eller senere. 

Karetmager Andersen. 
Hasle. 

Mergel. 
Opkastet Kalkmergel er til Salg 

a 4 Kr. pr. Lars. Kan ogsaa siel-
ges etter Maal paa 

Munkegaard pr. Allinge. 
Telefon Allinge 128. 

Nogle hm Stk. stilne 

Ællinger købes 
al 

Avlsbruger P. L. Holm, 
Telefon Allinge 60. 

Olsker. 
Det bekendtgøres herved i Henh. 

til Landkommunalloven af 6. Juli 
1867, § 28, at Regnskabet over Kom-
munens Indtægter og Udgifter i det 
sidst forløbne Regnskabssar, samt 
en Fortegnelse over Kommunens 
Formue og Gæld, vil blive fremlagt 
til almindeligt Eftersyn i Olsker For-
send ingsbus fra den 14. 111 den 27. 
Juli d. A. 

Del bekendtgøres samtidig et 
Kommuneskatten for iste Halv 
nar 1918-19 maa være indbetalt 
inden Juli Maaneds Udgang, hvor-
efter Restancelisten vil blive affattet 
og Renten tillagt. 

Sognernadet 

En sort Hund 
med brune Ben er kommen tillø-
bende til 

Faaregaard i Olsker. 

Olsker Sogns Sygekasse. 
Da Kredsformanden i 2den Kreds 

N. Dellgren er fraflyttet Kredsen er 
Supleanten Jens Peter Andersen 
,Egely' rykket op som Kredsformand 
og har overtaget dennes Forretning, 
hvilket herved bekendtgøres. 

Medlemmerne erindres penny om 
at Sygeseddel man afhentes hos 
Kredsformændene for hver Gang 
Lægen kaldes eller søges, i modsat 
Tilfælde maa Medlemmet selv betale 
Lægen. 

Bestyrelsen. 

Et Bornholmerur 
eller løst Værk ønskes lit Keba, 

Urmager A. M. Lindberg, 
Allinge. 

j'endebo. 
er tabt paa Vejen fra Baadslad til 
Humledal og bedes mod en god 
Findeløn afleveret til. 

Murer Jens Nielsen. 
Baadstad. 

Al Færdsel, 
Alrivning af Grene og Plukning af 
Frugt i Kunstmaler Silberst e in 
Have i Sandkaas er forbudt. 

Som udmærket Erstatning for 
de dyre friske Citrener 

anbefaler vi 

Citronolie i Kapsler 
a 10 Øre. 

Citron-Erstatning 
i 1/2  FI. a 150 Øre. 

Kari anvendes til al Madlavning 
og giver ogsna de mest daglige 
Retter, som ølbrød, Kærnemælks-
suppe og Sødsuppe, en dejlig frisk 
og pikant Smag. 

Nordlandets Handelshus 
By- og Herredsfuldmægtig 

Jokum Kofod, Hasle, 
træffes  paa Raadh se t i Allinge 
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

En sort Grævlingehund 
med brune Ben er bortkommen den 
26 Juni. For Oplysning om samme 
udloves Dusør. 

Laurits Mikkelsen 
ved Mure. 

Hasle 118[1krforridlling. 
Aljetonder og Saltekar 

samt al Slags flødkerarbejde haves 
P" Lager. Reparationer udføres. 

C. Ankerlund. 
1 deka, Hasle 105. 

Overretssag. Bojesell-helaerl 
Sct, Mortensgade 17, Rønne, Telf. 22 
(lidli. Fuldm. ved Bylogetilcontoret i 

Hasle). 
Kontordag i Allinge Mandag 

do i Klemens (Kroen) Tirsdag Eft. 

Løbet af kommende Uge venter 
vi Tillørsel al 

Store søde Mandler, 
Prima Nøddekærner, 

Kanariefrø 
Natron 

Nye store blaa Rosiner 
Store friske Citroner 

Vær saa god at gøre Bestilling, 
som vi vil ekspedere bedst muligt. 

Noriblels Handelshus 

filme 
Damer 
Xeker 
Alle foreningsmoser 

og festlige Sammenkomster bekendt-
gøres fordelagtisk og billigst i Nord-
Bornholms Ugeblad, der læses i alle 
Hjem. 	Mindstebetaling 50 øre. c 

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 
Søgnedage. 

Sandvig—Iton•e 
Fra Sandvig 	541 1140 430 840 

Allinge  et

- 

1151 	bal 85  
93 Tein 	
eri 	ra 1204 .0 g'l 

Rø  ra 	22-  
Klemensker -.: 

,_ 
Y 120 Y 102U 

1245 
c 10= 

• 1222 	
r5 2 c 9 9  

Nyker 
Rønne 

Bønne—Sandvig 

Fra Rønne 
- Nyker 
- Klemensker 
- Re 
- Tein 
- Allinge 

Sandvig 

Søn- og Helligdage. 
Sten l,ig—ltonne 

Fra Sandvig 	1040 230 
- Allinge 	1048 238 
- Tein 	 1058 248 
• Rø 	 1114 304 
- Klemensker 	113.3 323 

Nyker 	1145 335 
- Rønne 	1205 355 

Itozine—Sand•Ig 

	

Fra Rønne 	845 1235 450 935 

	

- Nyker 	904 1254 509 9571 
Klemensker 921 111 626 1011 

939 129 544 10"i'5 
954 144 556 1044 

1004 154 649 ior4 
1010 2 - 	615 11F/-0 

4 Ugers Grise 
er til Salg paa 

Munkegaerd pr, 

Kaffe 
er udsolgt for Tiden. Som Erstat-
ning herfor 

e(viralin Con,o-The, 
lin J{ina 7'he. 

Maksimalpris — mod Ked. 

Norrilawlets Hildelshus, 
fine Fjav¢møbler 

altid paa Leger, billigt. 

Klemensker Soedkerforrelning 
Telt. Kl. n 13, 	L Pihl. 

Stadig ny Tilførsler af 
Ublandet Brok Flormel, 
Frisk dansk Flormel, 
Frisk dansk Rugsigte, 
Frisk groft Rugmel, 

Friske valsede Byggryn, 
Friske alm. Byggryn, 
— i alle Sorteringer - 

Maksimalpriser. Ved køb al Mel 
num Melkort afleveres; Byggryn 
sælges uden Kort. 

Nordlandets Handelshus, 

Hasle. Hasle. 
Fotografering af Ejendomme, 
Stuer og Selskaber, udføres gerne 
overalt. — Billeder lorstørres. 

Billeder indrammes, 
Bøger indbindes. 

Charles Svendsen, 
Telefon 66. 

NB. Tapet og Tapetklister altid paa 
Lager. 

Vi anbefaler 
finedekiks, 
cRuj.kiks, 
Raffebrød, 

i forskellige Blandinger. — Melkort 
maa afleveres ved Køb. 

Norrilafirlets Handelshus 
Allinge Klrkenyt i Juni. 
Døbte: 2,: Vejer Herman Ko-

foed Stenders Søn Villy Herman 
Kofoed Stender af Sandvig; Avls-
bruger Christian Johannes Jørgen-
sens Søn Svend Jørgensen al Allinge 
Avlsbruger Jens Johannes Jensens 
Datter Marie Christine Jensen al 
Allinge; 

Begravede; 12.: Stenhugger 
Bernt Viktor Forsberg af Allinge 
33 Aar gl. 

Frem stilling i Kirken: 
16.; Stenhugger Ernst Aage Alfred 
Pedersens Datter Else Pedersen af 
Sandvig; 

Ægtev i e de; 	Landmand 
Ejnar Blem at Olsker og Pige Anna 
Marie Jensen af Allinge ; 

Olsker Kirkenyt I Juni. 
Begravede: 13.; Husniend 

Christian Hansen af Tein, 72 Aar 
gl ; Husmand Ingmar Hansson af 
26. Selvejers Parcel i Olsker, 58 
Aar gl. 

Døbte; 23.: Gaardejer Niels 
William Riis' Datter Hedvig Elisa-
beth Rils af Gildesboet i Olsker ; 

Stikkelsba'r købes, 
Ballelyst 

Allinge. 

Tro halvt kun, hvad man skflver 
Og aldrig, hvad man siger -
Der gives ej saa fin en Gift, 
Som deri man kalder Smiger. 

Vilhelm liergsee. 

For hvem og naar det Kors blev 
sal, 

Ved higen mer paa Jord ; 
Kun svampet Mos og Paddehat 

1 Skyggen om det gror. 

Al Fiskeri og Badning 
er paa det strengeste forbudt i My-
rendal Mose i Olsker. Overtrædere 
bliver draget til Ansvar efter Loven. 

N J Pedersen. 
H V Maegaard. 

Kaffeerstatninger 
er meget gode, men dog bedst til 
Opblanding. 

Vi anbefaler 

Kaffina i gul Tilsætning, 
Mocca, Cikorie, 

som alt sælges uden Kort. 

Nordlandets Handelshus 

eger De en Pige, en Karl 
Il% eller en Dreng, eller urang-

ler De en Svend eller Lær-
ling en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
i 1700 Hjem og lames af saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce lier i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe el tilfreds-
stillende Resultat. 

Hingstcm „8ulljlijero" 
staar opstaldet til Bedækning pan 

Kildesgaard i Olsker, 

Vi har rigeligt Lager af 

Høsalt 
og ligeledes af 

rent groft Sildesalt, 
extra renset Køkkensalt, 

og fin hvid Bordsalt. 
Priserne er meget rimelige i 

Nordindels Handelshus 
Min Sang er ikke den store, 
Den evigt strømmende Flod ; 
Snarere er den en Skovbæk, 
Som risler ved Bøgens Rod - 

Min Sang er kan som en Skovbæk 
Men Havet, den strømmer imod, 
Det, tænker jeg, deri kan finde 
Saa godt som den store Flod. 

Ernst v, J Reeke. 

Fremad mod det fjerne Maal!' 
Være Løsnet paa vor Klude; 
Frem mod Lyset men med Taal; 
Lang er Kampen for del Gode. 
Længe vil endnu vi rave 
Frem ad Banen, Skridt for Skridt 
Broder, naar Enhver faar sit 
Smuldre vi i vore Grave. 

H. V. Kaatand. 
Ja, Kærlighed I ja, Du er grum 
Qin Tanken bange, Læben stum, 
Og Hjertet aldrig trygt ! 
Og dog, Du hulde Skadefro 
Hvo købte vel Alverdens Ro 
For Sødmen af Din Frygt ? 

Adam Oehlense 

0, fly for Amors Snare! 
Hør ej hans Smiger Ord ? 
Hvert af dem bringer Fare 
Hvis deres Lyd Du tror. 

I. L. 1-101b 

God ningssalt. 
Heraf har vi et 	som 	 ; e• 	 Pris. 

Allinge Kntonial- og Produktforretnini 

9-
923 
943 

1003 
1021 
1034 
1040  

2-
Ø 

c 

630 
653 
713 
733 
751 
804 
810 

Rø 
Tein 
Allinge 
Sandvig hlagei 
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Toldkamret 8-12 Form., 2-5 Efterm. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2 —4. 
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm, 
Larme- r Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10 —12 og 2-4. 
Branddirektøren - do.  
Stempellilial t Sparekassen 10-12, 2-4, 
Dampskihsexpedirionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Algang Tirsdag 
og Fredag Efterin., Mandag og 
Torsdag Form. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6 —7, 
Distriktstægen 8-9 og 2-3. 
Postkontoret: Sognedage 9-12 og 2-7. 

Søndag 12-2. 
Telegrafstationen 8 Morgen til 7 Aften. 

Søndag 12-2. 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

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

Fredag 7-8, 
Jernbanest. er aaben for Gods 8-12, 2-7 
Hjælpekassen : Formil. Bagerm. P. Holm, 

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

Ordet er frit ! 
Vi ger vore mange Læsere i By og 

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

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

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

Nej, sagde (liv_ Skib,tørei Otzen, 
medens en Slump Skr.ia korn til 

Syre i hans venstre Mundvig for 
straks efter a l forsvinde mellem Cyk-

listerne, der susede to: bi Tuborgpa-
vilIorien, jeg har aldrig (i hvert Fald 

ikke siden jeg kom til Skelsaar og 
Alder) gjort mig skyldig i en bevidst 

Løgn , . med Undtagelse af en 

eneste Gang. Det var i Hamborg 

1911. Jeg sad i Alslei pavillonen 
med en hel Del lyske Kolleger, og 

vi havde del rigtig hyggeligt sam-

men, indtil en af dem slog mig 
paa Skulderen og sagde: 

— Egentlig lait er vi jo i Grun-

den Landmænd, ikke sandt, Kaplejn 

Olsen ? For — natur De skal være 

ganske ærlig, snit maa De jn ind-

rømme, at Tysk og Dansk er det 
samme Sprog. 

De andre Tyskere stemmede i 

med og en af dem sagde : 
— Der kan mnaske være en lille 

Smule Forskel i Udtalen; men selve 

Ordene er jo ens i begge Sprog. 

Hvad hedder f. Eks. .Vater" paa 
Dansk ? 

Jeg indsaa, et hvis jeg holdt mig 
til Sandheden og svarede, at det 

fred _Fader', vilde Tyskerne have 
vundet Spillet, og jeg skyndte mig 

i en Fart at knnstrnere et Ord, hvis 
Lyd var san fjernt som muligt fra 
det tyske, og svarede uden at blinke: 

— Vater . 	. Vater, det hedder 

	

prut Dansk . 	Klahnlak I 
Mine tyske Bordfæller blev meget 

forundrede og indrømmede, at de 
ikke havde anet, at der var saa 

stor Forskel. 
— Ja, sluttede Kaptejn Olsen, 

og drak sin Pilsner ud, det er, som 

sagt, den eneste Gang i mit Liv, 
jeg har gjort mig skyldig i en vit-

terlig Løgn — men jeg fortryder 
det ikke, og under lignende Forhold 
vilde jeg ikke være bange tor at 

gøre det om igen. 

Mislykket Anneksion. • 
med kedsk‘labliel  

rraader
. 
	Landmændene at forsyne sig i god Ti 

Erindringsliste. 

Morescos Dameovertøj 
yineste Snif. 

c fikseste c fneon, 
Jiedste Stof 

Stort Lager af Alpaccafrakker, hvide Vadmelsfrakker 

og Kostumefrakker forefindes til rimelige Priser i 

Magasin du Nords Udsalg 
J. P. Sommer, Allinge. 

llorilliolms Simre-  & latiekassos s3  
Afdeling i Allinge 

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

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

Bluseliv, Nederdele, 
Stort nyt Udvalg er hjemkommet i fikse hvide, sorte og 

kulørte Moll og Voilebluser. 

Nederdele i alle Størrelser forefindes i fikse Faconer og 

prima Stoffer. 

J. P. SOMMER, 
Magasin du Nords Udsalg, Allinge. 

~x~~ 
Damelingeri.  

Chemiser, Benklæder, Skørter, Underliv, Fricertrejer, Natkjoler. 

Gammelt Lager, syet af prima Stof. 

Fikse Faconer. 

Yagasin au jhrb Udsalg, fillinge. 
J. P. Sommer. 

?A2%??~A(7W/44WW 

Uld og strikkede Uldklude. 
Vi modtager atter Uld og Uldklude og betaler højeste 

)ris i Bytte med Varer. 

Nordlandets Handelshus. 

Kløver- og Roefrø 
samt alle Sorter Græsfrø i ekstra prima Varer 

anbefales til Maksimalpriser fra 

Z[Ifiqe Siofoiliaf. (5s ri)robilf11Forrefilitig.. 

    

 

Badetøj 
«c$ *«ø 

Badetøj 

 

   

    

Dame-, Herre- og Børnebadedragter samt Badehætter, 

'aandkiæder og Sko anbefales til rimelige Priser. 

Magasin du Nords Udsalg, Allinge, 
J. P. Sommer. 

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 
anbefaler 

Ekstragode Lommeure med Garanti. 
13riigie Ure tages i Bytte. Alle Reparationer udføres. 

Telefan 93. 	 1%,X. 

Rixford itoforke, 	o2 korte. 
ranshe ,1 /4.:■ fol)(,sfri(11.-1-10Stleer n ,Hr. 10,4G 

Snenske Staal-Nostleer o N ,7(r. 
cliornhohnske LebOmnrie rrj .  ryt? Pop11(1. 

(B0P111011118ke cflOsf rioer, 

Nordlandets Handelshus. 

;1■  

?lb, 	 Alle Sorter 

Værktøj 
11~11~. 

Redskaber 
faas i stort Udvalg til billigste Priser hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

KunstgO'cining 
for Efteraaret 1918. 

Vi har gjort Bestilling paa Ladninger af 20 eller 37 

Kaligødning og Nørresundby Gødningskalk 
og venter at faa disse hjem i god Tid. Vær saa god at gøre 
Bestilling i 

Nordlandets Handelshus. 

Stort Udvalg 	 Stort Udvalg 

Carl Lunds bekendte blaa Emaljegods 
til billigste Priser hos 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Extragoile 3,;sharile litiskiltishrmider 
i Længder fra 6-15 Fod og rigtig gode 1. kantskaarne do. i Længder 

fra 9-12 Fod sælges til billigste Pris og med 4 pCt. Rabat pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Fodermelet er ankommet 
og anbefales som et udmærket Erstathingsfoder 

til Køer, Kalve, Svin og Høns. Kvalitet og Pris tilladt af Er-
næringsraadet. Anbefales fra 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Hatte og Huer i alle Faconer 
anbefales til rimelige Priser. - Absolut største Udvalg i 

Nordlandets Handelshus. 

Prima prima 

Kolonialvarer 
anbefales fra 

Allinge Kolonial- 
& Produktforretning Ny Sending i Bredder 

1 1/8", 1 ", 	a/4" 
Sort Baandjærn 

kommer i Løbet af 14 Dage. 	 . 

TOrEllilildelS HM11101811113 Besid Deres Tryksager i flige Bogtrykkeri 


