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Udgnar I et. Autol rar 1600 igkmental, 
og formendeo gennem Pomtvaemenet 

til alle Hjem I ililinge•Snadvig, 
Olnker, Itntmker. Ho og KlentouNker 
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,,Nord-Bornholms Ugeblad' 
trykkes l el Antal af mindst 1600 Exempl, 
og forsendes gammen Poshceselul if Allinge. 
Sandvig, Olsker, Raisker, Rjs og Klemensker, 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse i Nordre Herred 
bilver Ara f ethvert ilfeen og egner sig der-
for bedst Ill Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser af rikser Art 
saasom Kub, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner ek. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgaar hver Fredag; kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og 
koster k Kr. halvaarlig. 

Gud. 
VII du vise mig Gud ? 

Se, jeg følger din Vej 
til hans Hus, hver Gang 

Klokken vil kalde, 
men jeg ser kun en Præst! 

Du skal vise mig Gud, 
for Præsten har syndet 

mod hvert af hans Bud 
som du og jeg og os alle. 

Vil du vise mig Gud ? 
Du har vist mig hans Værk 

blot i Frostsneens klare Krystaller, 
men jeg kender en Kvinde, 

hvis lid er brændt ud 
hun fryser i Klædningens lasede Klud, 
og græder, nier Frostsneen falder. 

Vfl du vise mig Gud? 
Du har vist mig hans Jord 

der staar Roserne duftende røde, 
men jeg kender lo Hænder, 

som Tornene stak, 
den Elskede gav dem kun 

Utak Tor Tnk, 
son Hjertet begyndte at bløde. 

VII du vise mig Gud ? 
Du har vist mig en By, 

med "hans Sol over Tinder og Tage; 
den blev skudt i Ruiner, 

som driver af Blod, 
jeg ser kun en Grushob, 

hvor Husene stod, 
nf Tnarnet er intet tilbage. 

Vil du vise mig Gud? 
Du har bøjet mit Knæ, 

hvor hans Billede hang I dit Kammer: 
.1-lan har taget din Synd! 

Og for dig er han død 
men ude fra Løbegravsgruberne lød 
bestandig de Saaredes Jammer. 

Vil du vise mig Gud ? 
Du har læst mig hans Ord, 

og din Slemme har skælvet 
af Fromhed! 

Gør hans Ord mig da Gavn? 
Giver Ordet mig Fred ? 

Hans Ord var en Lyd kun, 
som døde et Sted 

i den store, evige rombed. 
Aage Hermann. 

ilimmellegil 
og Moutieskghbiler, 

Da Krigen brød ud i 1914 spred-
tes et Utal af Spaadonime ud over 
Verden. Mer eller mindre kendte 

Profeter og Plofetinder varslede paa 
Veng og PrnsJ Begivenheder, der 

nu vilde ske. Smaapjeeerne hobede  

sig formelig op 	læstes, og 

er vel nu atter glemte, 
At løfte Dækket, der skjuler vor 

Fremtid, har altid lige fra den graa 

Oltid beskæftiget Menneskeheden. 
Ogsaa Danmark har halt sine „Se-

ere", Profeter eller Spaamænd, hvad 
man nu vil kalde dem, men at disse 
i mangt og meget har set rigtigt, 
at deres Forudsigelser virkelig er 

gaaet i Opfyldelse, det tænker maa-
ske de færreste paa. 

Hvis et moderne Menneske i Dag 
blev spurgt om Stjernetydning, om 
Stjernernes Indflydelse, vilde Spørgs-
maalet i 99 af IOD Tilfælde blive 

besvaret med højst et Skuldertræk. 
De gamle Dages ypperste Kunst 
er hjemløs i vor realistiske Tid. 

Hvis man vil gennemgaa de se-
neste Aars Spaadomme eller Forud-

sigelser om den Krig, der nu synes 
afsluttet, vil man med Forbavselse 
erkende, at langt fra alt, hvad der 
er forudset, er gal Mands Tale eller 

Nonsens — tværtimod. Og hvis man 
vil undersøge, hvad f. Eks. det 16. 

Aarh undredes berømteste Viden-
skabsmænd som Ty go Brahe, 
Melanchlon, Kepier, og længe 

før dem Noir edam e har, forud-
sagt efter de Horoskoper de stillede 

eller Stjernerne, vil man med Und-
ren se, at disse Gang paa Gang 

har vist sig rigtige. 
Da M a gel la n vilde begynde 

sin Jordomsejling, opfordrede han 

sin Ven Astronomen Feleirn 111 

at følge sig, men denne, der var 

en ivrig Stjernetyder, undslog sig, 

da han i Stjernerne havde hest, al 
den Astionom, der lulgte med paa 

Rejsen, vilde dø. Magellan oplor-

drede da Astronomen Ananas de 

San•Marli n om at rejse med -

lian gjorde del, men blev dræbt pas 

Zelu. 
Kong Henrik den Andens Død, 

Kongen faldt i en Duel, var Aar 

Forvejen forudsagt al Notredanne. I 

Kongens Horoskop læste Stjernety-

derne endog hans Dødsmaade. 

Al berømte danske „Seere" har 
vi foruden Tygo Brahe haft Ditlev 

Re v e n! to v, der under Christian 

dery Andens Regering spaaede, at 
saavel Frederik I og Christian III 

vilde blive Konger af Danmark. 
Før disses Børn endnu var født, 

sagde han, af hvilket Køn de vilde 
blive, og paa hvilken Dag de skulde 
fødes. 

Om Frederik den Andens Sønner 
udtalte Tygo Brahe ved deres Fød-

sel, at Christian vilde blive kvin-
dekær og krigslysten, om H a n s, 
at hans Liv kun vilde blive kort, 
og at han i sit attende Aar ville 

komme i stor Livsfare, der kun ved 

et Under kunde undgasis. I det at-

tende Aar døde Hertug Hans, og 
Spaadommen var opfyldt. 

Gang paa Gang i Middelalderens 

og den nyere Tids Historie træller 
man paa Beviser for Forudsigelser-
nes Rigtighed. 

Vor Tid staar sløv overfor det 

mystiske, det, der er udenfor, der 
der ikke kan forklares, og Bedra-

gere har gennem Tiderne gjort de- 

res til, at Nutidsmennesket kun har 
Smil til overs for den Videnskab, 

der i hine længst svundne Tider 

var æret og agtet. 

I 1912 udkom der i London ell 
astrologisk „Antares Almanak", hvori 
der slaar følgende, der den Gang 
maaske gled ubemærket hen, men 

som nu maa aftvinge en ikke ringe 
Interesse. „Hvornaar vil Tyskland 

angribe? Vi frygter i 1913 eller 14. 
Enten vil Angrebet da gælde Eng-

land eller Frankrig, eller en af dets 
mindre Naboer, og da den tyske 

Kejser er under saa ugun-
stige Stjerneløb, vil Resul-
tatet blive ødelæggende 
for ham. Stjernerne er en 

Trusel for hans Helbred 
o g Lykke i 1 13 1 4. Det er en 
Trusel, navnlig for hans Lykke, og 
saadanne Udsigter frygter vi vil paa-

skynde ham til at erklære Frankrig 
eller England Krig. Hvis, som vi 

venter, Tyskland indvikler sig i Krig 
med England, vil del betyde umis-
kendelig Ulykke for Kejseren. Vi 
betragter 1913-14 som del mest 

kritiske og farlige Aar i Kejserens 

Liv. 

1871 skrives i ,L'Inlransigent" 
under Overskriften „Kejser Wilhelms 
onde Skæbne', 

Ved Kejserens Fødsel d. 27. Jan. 
1859 faiidt der en Kotijunktinn Sted 
al Saturn og Mais i Tyrens Tegn, 

der 'antyder Tab af Ejendom, Ruin 
af I ['teet Holienzollern ug ødelleg. 

Vise al del tyske Kejserrige 1 1914 

eller de lige derelter følgende Anr. 

Endelig har den dunske Astrolog 

V. Jespersen I el Brev til det 

spiritistiske Organ .,Lys over Lan-

der I 1914 eller 15 skrevet, al „Kej-

ser Wilhelm II vil komme I Klem-

me midt I Oktober og Ilde det en-

delige Nederlag den 7. November. 

Indtil den Tid vil han have en Del 

Held, muligvis indtage Paris, men 

Irans Søn bliver aldrig Kejser'. 

Begivenhederne fra 1866 til nu 

er allerede 1854 1 den saakaldle 

„Mainzer Profetien" forudset med 

uhyggelig Klarhed. Saatedes den 

tysk—øslerrigske Krig. 

Elsass-Lothringens Skæbne er li-

geledes forudsagt i 1854. „De to 

Lande vil blive tagne fra Frankrig 

og beholde Fjenden i ca. halvthun-

drede Aar". Derefter omtales Oprø-

ret i Frankrig og Kejserdømmets 
Fald. Men, trøster ,Mainser Prale-

tien•, Fjenden vil igen blive drevet 

ud, og da ve over dig, du Folk fra 
Nord. Ve over dig, Folk Ira Østen, 

du vil sprede Sorg og uskyldigt 
Blod rundt omkring dig. Wilhelm, 
den Anden al Navn, vil blive Preus-

sens sidste Konge, men der bliver 
en Konge i Polen, en i Hannover 
og en i Sachsen. 

Den sidste mest kendte Seerske, 
Md. de T heb e s, siger om Kejse-

res af Tyskland, al Kejseren er den, 
der er mest truet at en ond Skæb-
nes Pile. Den Ørn, der løfter sine 
Vinger paa hans Hjælm, er ikke 
Sejrens ørn. Han, der synes lykke-
lig og mægtig, føler sig i Virkelig-
heden svag og ulykkelig. Han er  

bundet af Fortidens Oplevelser, og 
hildet i falske Forestillinger. Jo mere 

han søger at stille sig i Forgrunden 
og betone sin Magt, desto mere vil 
han føle Grunden glide bort under 
sine Fadder. Der vil i Tyskland ske 

store Omvælihinger, før Freden mel-

lem delle Land og Frankrig bliver 

sluttet. 
Østerrig-Ungarn trues med Oprør, 

„og det Drama i det kejserlige Hus, 

som jeg har forudsagt, er sin Fuld-

byrdelse nær." (Mordet 1914.) Ingen 
kan standse Skæbnen: Dette er, som 

sagt, skrevet, før Krigen brød ud 
— forudsagt ikke efter Stjernerne, 

men efter Hundreder af Hænders 

Linier. Den russiske Revolution skim-
tes gennem hendes Ord, at Freden 
vil opnaas ved Rusland, hvis ikke 

el tysk Rænkespil styrter 

det store, russiske Rige i 
den Afgrund, der gaber mod 

del, en Afgrund, der vil ud-
spy Had, Trang, Splittelse 

og Barbari. 
Napoleon stolede paa sin Stjerne, 

Kejser Wilhelm paa sin, begges 

dalede, men ingen undgaar sin 

Skæbne, den stiar, som det gamle 

Ord siger — i Stjernerne skrevet. 

Maje Boaenhoff. 

Ma det rejaede. 

Der korn en Regn son mild og tæt 
mod Solnedgang og spandt sit Næt 
fra Himmel ned til Jord. 
I alle Ntetlels Masker sang 
en skær, melodisk Drnabeklatig 
om Blomsternande sød og mæt 
og Url og Græs, som gror. 

Der lød som Trip af Fødder smaa 
langs Graisrnbat, hvor Gangen Ina 
I Havens grønne Land. 
Smaa alfeline Spor var sat 
af Draaber mod den lune Nat 
(ordelende lit tørstigt Stran 
den dyre Regtidaabs Vand. 

Ad Nattens lyse Hæld det led, 
før sidste Trip til Hvile gled 
og Skyens Gran var sprængt. 
Saa rejste Græsset sig med Svip, 
naar Dragben i dels Top gav slip. 
Men dybt i alle Mulde ned 
var Regnens Signer trængt. 

Vilhelm From Bartrurnsen. 

I Jagttiden. 

Invention af en uskyldig, nyttig og 
filosofisk Underlagt. 

Denne øvelse beslaar i al jage 

efter Fluer udi Huse og Værelser. 

Den kan ikke lage Begyndelse uden 
mod Enden af Septembri og varer 

Oktober Maanecl igennem ; thi at 
begynde Jagten før den Tid er et 

forgæves Arbejde formedelst disse 
Dyrs Mangfoldighed udi de varme 
Maaneder. 

Jagten indrettes saaledes: 
Man fylder et Kar med Vand, 

hvortidi man klister de Fluer, som 
man haver fange! med Haanden. 
Tvende Behændigheder udfordres 

dertil, snavet til Lands som til Vands. 

Med Fangsten, om den skal lykkes, 

maa det iagttages, at man angriber 
Fluerne for og ikke bagom, og at 

man lader sig ikke drille af 'Fan-
gerne, livoral nogle er saa snedige, 

at de en lang Tid ligger uden Be-
vægelse udi Haanden, saa at Jæge-
ren mener sig intet at have taaet 

og derudover ofte lader Byttet fare. 
Ved Vandet er det at iagttage, 

at man med Magt kaster Fluerne 
derudi. Hvis det ikke sker, springer 

de stærkeste eller snedigste straks 
op igen, saa at det hele Arbejde 
er spildl, og Jægeren ser sig oven-

ikebet insulteret, efterdi Fangen 
straks derpaa tager ofte ej udi Be-

tænkning at sætte sig paa hans 

Næse. 
De hedvise Herrer vil vel anse 

dette som et purt Gækkeri og holde 
for, at intet af det anførte svarer til 

Titlen, saasom de derudi hverken 
kan se behagelig Tidsfordriv eller 
Nytte. Men jeg haaber, al naar de 

hører min Forklaring, de straks vil 
falde paa andre Tanker. 

Jeg tilstaar, at denne Jagt kan 
ske paa adskillige langt mageligere 

Mander: Mac kan for Eksempel 
langt lettere udrydde disse Dyr en-

len med Fluesmækker eller med 
forgiftet Vand og andet. Men jo 
større Mageligheden er, hvormed 

en Ting kan ske, jo =die er For-

nøjelsen. 

Fornøjelsen ved denne Fangst 

bestaar derudi, at der dertil udlord-

res Behændighed saavel til Lands 

som til Vands, og Nytten bestaar 

derudi, at der dertil udfordres Be-

hændighed saavel til Lands som til 

Vands, og Nytten bestaar derudi, 
at man lærer at kende Fluernes 

forskellige Kvaliteter; thi man ser 
deraf at der udi Snedighed er stor 

Forskel imellem én Flue og en an-
den. En Flue røber sig straks, en 

anden derimod ligger ganske ube-
vægelig udi Haanden, naar den er 

fangen og derved kommer løs igen. 

Ligeledes ; en springer straks op 

af Vandet, førend den bliver igen-. 
nernvaad; og derved redder sig ; 

en anden, som ikke haver denne 

Aandsnærværelse, bliver liggende, 
indtil det er forsilde at redde sig. 

Saa at man ser, at naar Fangsten 
sker eller min Plan, den ikke alene 

bringer Fornøjelse, men fører ogsaa 

Nytte med sig, og al den kan give 

Anledning til adskillige filosofiske 

Betragtninger, ja grundigere end 

saadanne Meditationer, som kan gø-
res over de brugelige Jagter at 

Hjorte, Harer og andre Dyr. 
Jeg kan for min Part vidne, at 

saasom jeg haver forsøgt begge Slags 
Jagter, jeg finder i alle Maader den 

samme Fornøjelse udi deri ene som 
udi den anden Jagt. 

Ludvig Holberg. 

Sommeraften, 
Al Glans, af Guld og Glor] er Dagen mat. 
Den har sin rigt, ara tyngende el Skru,. 
Vi lytter re dens sidste Aandedriet. 

Snart rinder ogsaa det i Stilhed ud . 
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Bøn- og Helligdage. 
Renne—Sandvig 

Fra Rønne 	845 1235 450 

Nyker 	904 1254  509  
- Klemensker 92111 r4,64  
- Rø 	939 	

29 

- Tein 	954 144  55*6  

- Allinge 	1004 154 6_,09  
- Sandvig 1010 2= 615  

Sandvig—Ronne 
1040  230 

1048  238  
1058 248 
1114 304 

1133  
1145  

645 
633  
70-5 
719 

323  713 
3-15  73tF 

Fra Sandvig 
- Allinge 
- Tein 
- Rø 
- Klemensker 
- Nyker 
- Rønne 	1205 333 918  

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 
Søgnedage. 

genne—Sandvig 
Fra Rønne 	 820 

- Nyker 	 843 

- Klemensker 	903  

- Rø 	 923 

- Tein 	 941  
Allinge 	 954  

- Sandvig 	10— 

Sandvig—Ramle 
Fra Sandvig 	11- 
- Allinge 	1111 

Tein 	 1124 

Rø 	 1142 

Klemensker 	1205 

Nyker 
Rønne 

r37) 

840 
851 
904 
922 
945 

1220 10—  
1240  1020 

Eli vigtig Pluto 
i allteriluosk Lading. 

—0— 

Avlen af Jordnødder er bleven 
en af de vigtigste Landbrugsgrene 
i de sydlige af de forenede Stater. 

Siden 1909 har Jordnødavlen haft 
en mægtig Udvikling. Den frygtede 

Kapsel-Snudebille forvoldte i 1917 
slorødelæggelse i Sydstaternes Bom-

uldshest, og man gik derfor paa 

mange Steder over til Dyrkningen 
af Jordnødden. Medens Jordnødare-

alet i 1916 var 1,245,000 Acres, steg 
det i 1917 til over 2 Mill. Acres, 

og Jordnødhøsten for 1917 ansloges 

til en Værdi af ca. 75 Mill. Doll. 
Jordnødden er mere og mere ble-

ven et populært Næringsmiddel i 

Amerika. Lægerne anser den for at 
være overordentlig sund og nærende, 

og i alle større Byer finder man 

paa Gadehjørnerne sogne med Ri• 

sleovne, hvor man kan købe en 

posefuld Jordnødder for den billige 
Pris a! 5 cents eller IS Øre. Jord-

nødsmør foretrækkes af mange By-

boere fremfor almindeligt Smør og 

skal have en udmærket Smag. Ud-
presningen al Jordnødolie har og-

saa fodøget Brugen af Olie til Spi-
sebrug. Anvendelsen f Margarinefa-

briker, Szebefabriker og lignende. 

Og denne Plante har ikke alene 
den Egenskab, at den frugtbargør 

Jordbunden, hvor den vokser, men 

den afgiver desuden et værdifuldt 
Grøntfoder og Hø, der særlig anven-

des til Svineopdræt. 

Jordnødden har særlig gode Vækst-
betingelser i Georgias, Carolines, 

Virginias og Teksas varme Klima. 
Tidligere blev Plante og Frugter 

indsamlet ved Haandkraft af farvede 

Arbejdere, men i de settere Aar har 

Maskinkraften ganske revolutioneret 
Hesten, og nu har alle de store 

• Jordnødplantager motordrevne Høst-

og Tærskemaskiner. Saadanne Ma. 

skiner kno udtærske fra 200 til 600 

hashels Jordnødder om Dagen, som 
da er færdige til at blive rensede 

og ristede til umiddelbar Anvendelse 
eller gaar til 011efabrikerne. 

I Aaret 1916 —17 importerede de 

forenede Stater niere end 2 Millio-
ner gallons Jordnødolie og frem-
bragte selv henimod 3'f Mill, gal-

lons. Det gennemsnitlige Udbytte 
er fra 22 til 25 buspels Jordnødder 
pr. Acre. 

Se dette Sølv- og Perlemodersskær, 
det siger os, den nøgne Nat er nær, 

at Skoven morknes øg at Mulmet bier 
paa denne Stund, hvor Alt og Alle tier. 

0, modtag i din Sjæl det spinkle Sus, 
den sidste Dønning fra det brede Tirus 
al fyrig Storm, der gennem Morgnen fløj, 
og fyldte Rummet med sin vrede Støj' 

0, lad os dvæle — lad os dvæle her,. 
og se, hvordan det sortner mer og nier 
i disse gamle, disse skumle Trær, 
indtil vi intet uden Mørket ser 	. 

Luk dine øjne, luk dent sagte til, 
og lyt til Planternes, til Løvets Spil; 
og hor det store fælles Aandedræt, 
o, lyt til Søvnen, der er tryg og træt. 

Hør, Altet drager drømmende sit Vejrl 
Ja, mærker Du, Jordaanden er os nær; 
0, lad os blive, lad os blive her, 
og lægge os paa disse Mossets Senge, 
paa disse blade, disse kolde Senge, 
og sove Jorden nær, og sove længe, 
og vaagne sammen med de gamle Trærl 

Christian Rimestad, 

Sommernat. 

Nu sænker Sommernatten ned 
sit hvide, fine TaagefIor, 
Af Drømme vugget, svøbt i Fred 
til Hvile gear den trætte Jord. 

1 mørke Masser Skoven staar 
mod Himlens blege Rosenrand. 
Et Vindpust over Engen gear 
og kruser Asens blanke Vand. 

De lyse Nætters fagre Tid ! 
Alt smiler i det gyldne Skær, 
som kender Verden ej til Strid, 
som var vi alt i Himlen lier. 

0, bred dig over Verden ud 
dit Summerne tretis dybe Ro ! 
Bring alle Sjæle Fredens Bud, 
byg mellem Jord og Himmel Bro. 

Anna Ilaadsgaard. 

Fra Uge til Uge 
En Begivenhed af Rang 

er den Fest, soni finder Sled f den 

nærmeste Tid til Fordel for „Røde 

Kors' Afdeling tor Allinge og Sand-

vig, Programmet byder paa noget 
ganske enestaaende, idet selveste 

Olaf Føns s, kgl. Skuespiller V. 
Møller  og kgl. Skuespiller Ca j s 

Bruun tu. fl. kendte kbh. Skue-
spillere og Skuespillerinder har lo-

vet at assistere og sidst, men ikke 
mindst Sangeren Edmund F I o-

r e n s, som med varmt Hjerte har 
paalaget sig Fest-Arrangementel. -

Denne vil finde Sted paa Hotel 

„Hammershus", hvor Fru og Hr. 

Schou velvilligt har stillet Lokaler 

til Raadighed. 
Opmærksomheden henledes paa 

de snarligt opslaaede Plakater. 

Den bornholmske 
Bondestue. 

Nu i August Maaned, naar de 

lange Aftener begynder, længes man 

efter at fag det lidt gemytligt og 
fornøjeligt inden Døre. Ved at af-

lægge et Besøg i den bornholmske 
Bondestue vil man i en kort Tid 

kunde faa sig en morsom Alten, 
idet Hr. Høler hat engageret den 
fra „Tivoli' og ,Cirkus Variete' og 
andre Steder bekendte og enestaa-

ende morsomme Bugtaler Gustav 
Lund med sine syngende og ta-
lende Dukker, der med vittige Spørgs-
rnaal og rappe Gensvar holder Ge-
mylligheden vedlige. At Hr. Lund 
ogsaa har andre Ting paa Repotoir-
ret er en Selvlølge, idet han er en 
habil Kabaretkunstner med originale 

og parodiske Foredrag og Viser, 
og udfylder en stor Del af Aftenen, 

med sit glade Københavner-Humør. 

Man kan gantedes rolig tage hele 
Familien med, da der bydes Smæk 

for Skillingen snavet for store og 
smaa i den bornholmske Bondestue. 

Musikken udføres flinkt at D'hr. 
Maaløe og Jensen, samt som 
Gæst af den bekendte Mandolinspil-
ler Vogelius, 

X 

Skynd Dem, det haster — —! 
Det sker meget sjældent, at en 

Dame kommer pari Fødselsstiftelsen 
mod sin Vilje. At det kan hænde, 
beviser følgende lille morsomme 
Historie I 	Tid.': 

Nedenstaaende Digt: „Kongesøn-
nens Hjemkomst" er skrevet af den 
unge Grev Jørgen Knut li, der 
p. I. opholder sig pari Blaiiche Hotel. 
Digtet blev forleden under stor Be-
gejstring ved en Koncert reciteret af 

Sangeren Florens og er velvilligst 

overladt os. 

Kongesønnens Hjemkomst. 

Det var ved Solfaldstid en Foraarskvreld, 
vi sad i Hallen ener Dagens Møje, 
og nogle tnmle godt af Mjødels Væld, 
mens andre torred 'Filuren bort fra øje, 

Paa Tronen sad vor Dronning 
stolt og skøn 

dog havde Sorgen furet hendes Pande. 
Hun var saa tavs, hun tænkte paa sin Søn, 
som maatle blive i de fjerne Lande. 

I Kampen red han pas sin hvide Hest 
og sang tor Kæmperne de gamle Sange, 
han red mad Døden, som lian red til Fest, 
saa blev han saaret og blev 

Fjendens Fange. 

Og derfor surged Dronning, 
Træl og Skjald, 

vi kendte ikke Verdens lyse Glæder, 
thi midt i denne skønne Bjælkehal 
stod Heltens Plads behængt med 

sorte Klæder. 

Men i den mnrke Tid brød Haabet frem, 
som Solen efter lange Vinternætter, 
vi vidste, at han vilde komme hjem 
og sprede Solskin paa de danske Sletter. 

Da styrtede en Mand i Hallen ind 
og raabte højt, som meldte lian en Sejr: 
En Snekke stævner hid lor sydlig Vind, 

fra Masten Kongesønnens Banner vajer." 

Da standset] liver en Taare, hvert et Suk, 
og ilsomt vandred vi i Flok til Havet. 
Den Time var ror Dronning dobbelt smuk 
og hver en Taare var i Smil begravet. 

Der stod vi i det; milde Aftenvind 
og saa paa Snekken paa den vilde Vove, 
der fOr i Hast mod Hjemmets Strande ind 
— Den Nat sprang Bøgen ud 

i Danmarks Skove. 

Nu er her Fryd og stillet hvert et Savn. 
Sorgens Spor nu Fred og Lykke følger. 

Den Snekke ligger trygt i sikker Havn, 
der var et Rov for Havets vilde 

Behøver jeg at nævne noget Navn, 
thi se, paa Stranden staar I jo i Række 
og spejder længselsfuldt med aabea Favn 
mod Kongesønnens luegyldne Snekke. 

Jurgen Knutli, 

For ertj Snes Aar siden skulde 
daværende:Justitsminister Nellemann 
have Bal. Han boede som Direktør 
for det Classenske Fideikommis 
skraas over for Stiftelsen. 

En ung Dame, der skulde med 
til Ballet, var ved at komme for 
sent ; hun raabte saa til Droskeku-
sken: „Skynd Dem, det haster ..!" 
Kusken forstod, hvad det gjaldt, og 
i strygende Fart gik det af Sled, 
livorpaa den forfærdede Dame nogle 
øjeblikke efter følte sig grebet af 
ivrige, hjælpsomme Hænder og blev 
baaret op i en af Fødselsstiftelsens 
Belægningsstuer. Først nu opklare-
des Misforstaaelsen. 

llitsijooeslor og klor. 
Fredag Møde for Magdalene-Sagen 

i Menighedslijeminet Kl. 8 ved 
Frk. Knudsen. 

Søndag den 10. August. 
St. Ols Kirke Morgengudstjeneste 

Kl. 8, 
Allinge Kirke Kl. 10, Skr. 91/ 4. 
Om Eftm. Møde i Anfreget Kl. 3 

Janus Dam. 
Tirsdag MødeJ i Menighedshjemmet 

Kl. 71/y Missionær Kuet]. 

Fredag Møde for Kirkens Korshær 
Kl. 8 ved Frk. Tørsleff. 

isullsavansaladt~a~~ 

I disse Dage har vi losset store 
Partier — og hvorimellem er nogle 
særlig gode 

liaolskailrlle lillskotishrildor 
og 1" tykke I alle Længder. 

Disse ere udmærket anvendelige til 
mange Ting og alle Reparationer. 

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

Nordladdets Handelshus 
w+~~11.8~."...".% 

Mel, 
amerikansk, uden Mærker 

Allinge 
Kolonial- & Prorlokliorroloifill 

Nye galvaniserede 

kaldspadde og bskohilior 
af den gamle svære Kvalitet er hjem-
kommen og sælges til meget rime-
lige Priser 

gial"./~~~1104" 

Vi lun rigelig Lager al Kternefo-
det 111 Grise og Høns. 

Hel Majs, valset Mejs, 

'tomts. Byg, muk. Foderbyg, 
Hvedeklid, Bygskrna 

og sælger smart og store Partier et-
ter allerlaveste Notering. 

Nordladdets Handelshus 

Tagpap og Søm 
Billigste Dagspris. 

1(510[1d -  og Profildforretolog 

Til Malkekøerne har vi : 

valsede Jordnødkager 
do. BOmuldsfrokager 
do. Horfrokager 

frisklavet Soyaskran 
Irisk Melassefoder 

Pris 15 Kr. for 200 Pd. 
og sælger gerne 

Nordladdets Handelshus 

Prima Hvedemel, 
Bagepulver 
Citronessents 
Mandelessents 
Vanineessents 
Vanilietabletter 
Taniliesukker 
VanIllemttenger 
Kardemomme 
sode Mandler 
biture do. 
Rosiner 

Allinge Kolonial,  og 
Produktforretning. 

Til Amtsnævnets Rekvisitioner 
har vi ; 

Prima bornholmsk Byg 
og dansk livedeklid 

men efter Bekendtgørelserne skal 
alle disse gerne være expederel 1 
tørste Halvdel al August Maaned. 

Nortiladols hodoishils  

EtPartiMelasse 
sælges for 15Kr. pr. 100 kg. 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning. 

Prima 

Fluefangere 
15 Øre Stk. 

fags hos 

J. B. Larsen. 

Abrikoser 
Blommer 
Rosiner 
,Eb ler 

Allinge 	& Produktforretning, 

En ganske fortrinlig 

Lak-Førdis Tor Golvouo 
hurtigtørrende og holdbar og dertil 
rimelig I Prisen — sælges 

Nordlandets Handelshus, 

Sirup 
prima lys amerikansk 

Allinse Kolonial & 

NordlandetsHandelshus 	
roduktforretning.  

Udkormnen er: 

Vejviser 
for Besøgende ved 

Hammershus Ruiner 
samt kortfattet historisk Oversigt. 

Nyt Oplag. — Pris 35 øre. 
Gornitzkas Forlag og Tryk. 

Fans i alle Boglader. 

•••■~M=1.1. 

Meget solide, 

Klipfisk 	plejede og horlede firmidsr 
til Loft og Gulv — alle Længder — 

1,20 Ore kg. giorbintibet 
ilttbMhu4. 

& Produktforroloiog 



Tabt. 
El blaat Jordemoderemblem er 

tabt, antagelig paa Vejen fra Bække-
ly, Rutsker, forbi Dalegaard til Al-
linge og bedes mod Ducar afleve-
ret til Distriktsjordemoder K. Melby 
Christiansen ved Sygehuset, Allinge 

Villa til Salg. 
Den Stenværksbestyrer \V i b er g 

forhen beboede Villa, 3 Værelser, 
indlagt Gas og Vand, er billig til 
Salg til indflytning straks. 

Maler Nielsen. 

Prima dansk og engelsk 

Marfelie-Søbe 
Blød Sa2be 

Soda, Blegsoda, Ludpulver 
Risstivelse, 

Skurepulver 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Tabt. 
Et Par Briller i Foderal er 

Tirsdag i forrige Uge tabt i Allinge 
og bedes mod Dusør afleveret paa 
Bladets Kontor. 

Bomuldsgarn, 
Hækle- og Brodergarn 

er paa Lager i alle Numre. 

Nordlandets Handelshus. 

Prima 

Bord margarine 
Ren amerikansk Fedt 

anbefaler 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

En morkebrun Hvalp 
(tysk Korthear) er bortkommen. Op-
lysninger bedes sendt til Bridsens-
gaard pr. Allinge. 

Nordlaudets 

Alllowohilseiskall 

anbefaler sig med Kørsel 

over hele øen. 

Henvendelse til Telefon Allinge 3 

og Sandvig 12 og 13. 

Klid 
paa Januar Rekvisitioner fags hos 

Allinge Kolonial- 
,. og Produktforretning. 

Grise, som bliver 4 Uger den 
20. og 28. ds. er  til Salg hos 

Avlsbr. Grønbech, 
Sandvig, 

Majsskraa 
Knækmajs 

Hel Majs 
Soyaskraa 

Svinemel 
Melassefoder 

anbefaler 

Allinge Kolonial-
Produktforretning 

Bonevoks 
Malerfernis, Gulvfernis, Linolie 
samt Farver til Olie og Kalk 

anbefales fra 

AlliOge Koloniel og l'I'Bduldlorretoil 

Til forestaaende Høst anbefaler vi 

Bedste Standard Manillagarn, 
Pris i trele Pukker pr. kontant 270 pr. kg. 

Bedste Sort ren Jntegarn i passende Nøgler, som løber om-
trent dobbelt saa langt som Manillagarn, Pris 3 Kr. pr. kg, Dette er 
saatedes meget fordelagtigt al bruge. 

Alle Bestillinger ekspederes i disse Dage. 

Nordlandets Handelshus. 

Nye Varer. Kadettøj, 
blaastribet og hvidt. 

J3laat 	 i 3 jisoalite.  ter. 
Stribet cBlusetej samt Skjorteflonel 

er nu hjemkommet og sælges billigt saa længe Lager haves. 

Nordlandets Handelshus. 

Den nye Frugt- og Grønthandel 
ved Havnen - Allinge 

Ugentlige Tilførsler af Grøntsager og Frugt 
Køb og Salg af Frugt 

Frugt modtages i Kommission og fast Regning. 

Telefon 41, 	 Kraul. 

Skovle og Spader 
sælges billigt hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

•••• 
•4 

:r :  

\y 

# Q 
k.-y ...? 

• • • •  WOOCOZCOGCCOCOMCCCCOZCODOCOZCOCCCOD=0000C0 

Bornholms Mmilrmeldrib 

VEGETABIL 
MARGA R INE 

er anerkendt som den bedste. 

Faas hos alle Handlende. 

xax,  	 
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Bygningsartikler. 
Brædder Planker Tømmer 

Tagpap, Søm og  Spiger, Støbegods 
Cement, hydraulisk Kalk - 

anbefaler 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Engelske Dampkul til Tærskningen 
er paa Lager, og der kom mer om faa Dage en Ladning Igen. 

Alle Bestillinger ekspederes renharpede og gerne snarest. 

Engelske knuste og harpede Koks 
er [um Lager, og foreløbig er der fri Handel hermed. 

Nordlandets Handelshus. 

Tobak 
C. W. Obels bekendte Mærker 

anbefales fra 

Allinge Kolonial og Produktforretning 

Nye friskmalede Varer af 

amerikansk Flormel 
dansk lyst Flormel 

dansk Rugsigtemel 
dansk groft Rugmel 

meget smukke Byggryn 
valsede, fine og grove, 

som vi sælger til allerlavesle Pris. 

Til Rugmelssorterne forlanges sta-
dig Kort, — de andre Sortier er der 
fri Handel med. 

Nortiraodels horldshlls, 

Koste 
af Revling og Piasava 

anbefaler 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

AI Slags prima 

dansk Sukker 
til Syltning og,,.Husholdningsbrug, 

For at lelle Ekspeditionen mod-
tager vi gerne SukkermærIcer forud 
som Bestillingsmærker 

Nordlandets bodelshlls 
Tapeter. 

Stort Udvalg. – Billige Priser, 

Tapetklister. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning, 

Meget fine, tørre 

Panelbrædder 
alle Længder sælges i 

Nordlandets handelshus, 
Soyaskraa 

og 

Svinemel 
er paa Lager. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning, 

Bodste Sort 11r3illrilr 
1 1/4"— 	— 2-- 2 VI" 	— 4" 

Lagrede cementerede Muffer« 
— — 9' 

Glaeserede Lerkrybber 
til Ho- og Svinestalde er paa La-
ger og sælges til allerlaveste Pris. 

Nordlandets lladelshus, 
Kips og Biikuit 

uden Kort 
fra 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Alle Slags 

Pimakosle og Burslør, 
Kalkkoste, Kalkpensler, 

Malerpensler 
sælges til billige Priser. 

Nordlandets 
Handelshus. 

Blandet Frugtsaft 
Hindbærsaft 
Hyldebærsaft 
Jordbeersaft 
Kirsebærsaft 
Ribssaft 
Solbærsaft 

Allinge Kolonial-
og Produktforretning. 

Alle Traådsom, 
Dykker og Stifter 

er nedsat ganske betydeligt i Prisen 
og er billigst i 

Nordlandets lindelshus. 
Ligkister og Møbler. 

anbefales. 

Klemensker Soodkerlorrellliog 
Telf, Kl. ri 13, 	L. Pihl. 

Fuldlirmdfe %Rifl Nr, I 
liaardtbrandle do. til Ajlebeholdere 

Aldeles frisk 

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

Nordlandets handelshus. 
Prima 

Taglak oll Tallijre 

samt Tjærekoste anbefales Ira 

Allinge 	& PrBduldlarreifiing 

Vil De spare Penge? 

da bestil Deres Tøj hos mig, da jeg 
altid er den billigste. Træffes hver 

Onsdag Efterm. i Klemensker paa 

min gamle Bopæl. 

NB. En ung Pige, som har 
Lyst til at lære at sy Veste, antages 
straks. 

J. Johansens 
Skrzetiderforretning,Allinge 

Telelon 137. 

Forlang  hos fleres Handlende-1  

Viggo Glistrups 
KAFFE. 

Specialitet: 
Ægte Java Kaffe. 

Hule Iledkerlorreliling. 
Aljetønder og Saltekar 

samt al Slags Bødkerarbejde haves 
paa Lager. Reparationer udføres. 

C. Aakerlund, 
Telefon Hasle 105. 

Hjemmefarvning 

Cigarer 
fra 

R'attetttib, 	Sutff oq 
2t. an. S) ir f Ct)f 1n 111tgg 	i:utner 

faaa 405 

Nolonitte & ,VroDurtforretiting. 

WIWith 

Diverse Farver — saavel til Uld 

som Silke anbefaler 

Allinge Kolonial- og Produktforretning 

Overreissql, flojesell-Noelood 
I Sct. Mortensgade 17, Rønne, Telf. 22 

(tidli. Fuldm. ved Byfogedkontoret i 
Hasle). 

Kontordag i Allinge Mandag 
do. I Klemens (Kroen) Tirsdag El. 

Ved lldsalggi i Bethel 
den 28. Juli blev Haandklæderne 
vundet paa Nr. 52 og den hvide 
Lysedug paa Nr. 2. Genstandene 
kan afhentes i Brugsforeningen i 
Olsker. 

Xafje, Te, 
ChokolaleogCacao 

Billigste Dagspriser fra 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 



Værktøj 
og Haveredskaber gems.N.  

Stort Udvalg. Billige Priser 

Allinge kolonial (kr. Produktforretning 

Zen hunitioluiffe 13onbejtste. 
Moncert (per tiften. 

Optræden af den fra Tivoli og Cirkus Variete bekendte Skuespiller, 
Kabarelkunstner og Bugtaler Gustav Lund [ned sine syngende og talende 
Dukker samt originale og parodiske Foredrag og Viser: „Hugo den 
Skumle'. •Lohertgrin', „Faust', ,Telt" osv. 

Satiriske og humoristiske Konferencer. — En glad Københavneraften, 
Kun kort Tid. — Pladser kan forudbestilles, 

  

Stort Udvalg  Billigste priser 

  

Køkkenrekvisitter 
faas host 

Allinge Kolonial-& Produktforretnirw. 
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Magasin du Nords 11[183111, Nille 

Telefon 5. 

J. P. Sommer 
(ved Havnen) 	Telefon 5. 

1==>Oc=a= 
mad 

Til Heste, Svin og 'Høns 
anbefales al fri Handelsvarer 

Stor amerikansk Majs. Prima smaa Majs 
Amerikansk Foderbyg. Fine og grove Hvedeklid 

Friskmalet prima Bygskraa. 
Knækmajs til Kyllingefoder. 

Varen er beregnet til laveste Pris pr. kontant 

Nordlandets Handelshus. 

Billig Mad - Ofi Hem 31 g33 til! 
Forl, Skildpadde 1 kg D. 3,50 il, kg D. 	1,30 
Stegte Rodkager — 	• 	3,00 
liaierske Pølser — 	. 	4,00 „ 	2,05 
Farseret Hvidkaal • 2,25 „ 	1,15 
Kødfars an. Brunkant • 2,40 — 	, 	1,25 
Hakkebøf 3,20 — 	„ 	1,65 
Kalvekarb 	de 3,20 — 	1,65 
Hasehis • 3,20 
Gullasch • 3,20 „ 	1,65 
1,thbescovem — 	. 	3,20 — 	„ 	1,65 
Stegte Frikadeller - 	3,20 — 	,, 	1,65 

Allinge Nolodal- og Proiluldlorrelning. 

Langelands kourt. Hønsefoder 
fremstillet under Kontrol.  af  Dalum Laboratorium — faas hos 

'1(11inge,Stofoninf- q "7)robitfifforreining. - 

Skjorlellonl, Sporisllollel, kjolellooel 
er hjemkommen i 'mange smukke Nyheder .  

Ensfarvet Flonel i alle Farver. 

• Nordlandets Handelshus. 

Sis, Rismel 

Sago, Sagomel 

Byggryn, ,lajsutel 

Mannagryn 

Kartoffelmel 

Semu legryn, Havregryn 

Fltekterter 

Brune Bønner 

Prima sink. Flormel 

Prima dansk Flormel 

ideNSr.....,‘„, 	nit sunde og friske Varer fra I 

Allinge Kolonial- og Produktforretning 	AS 

I Varmen. 

Sommeren ødsler ined Solskin 
og Varme, 

og del er jo herligt sin. 
Og spItidelvievlet omkring 

Skuldre og Anne 
er Tøjet, de skønne har paa. 

Ja, Damernes Dragter 
er tynde og lette -

om Kjolen er hvid eller blaa, 
og hertil saa gælder almindelig delle: 
de fleste har mindst muligt paa. 

Men Herrens Klæ'r er bestandig 
de samme, 

om „Dressen` er bias eller gran. 
Om halvvejs de smeltes 

af Solbaalets Flamme, 
maa Herrerne tilknappet gaa. 

I Jakke og Vest maa de svede 
og stønne, 

og vel har de Grund til et Støn : 
For her er det klart, 

at Kønnet det skønne 
er ogsaa -- det klogeste Køn. 

(”Tidens Tegn-.) 

Rom, 
Cognac 
Agnavit 

Briende•in 
Whisky 

Diverse Vine 

Nye amerikanske Hvedegryn, 
ogsaa kaldet Mannagryn — og nye Sendinger af 

Friske amerikanske Havregryn og prima danske do. 
i Pakker er hjemkommen 	Prisen billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Boreholms Simre-  & Lanekasses 
,------- Afdeling i Allinge 6--" ---- 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud pen alm. Sparekasseviikaar til en Rente 

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

'))te.,?si,B3L.)sk IGELE—AF—DANZE:F1 
E*--4  

Pc< 	Damestrømper 
Bomulds, sorte og hvide Ira 150 
Flor, sorte, hvide og kulørte 315 
Silke, 	do. 	 435 

Messen, Chr. Olsen, 
Telefon 100. 

øre Parret. 

C D 
Allinge. 

Børnestrømper 
Kulørte Bomulds Ira 90 øre Parret 

Hvide uldne 	100 	- 

Prima sorte Somuldsstromper, passende til 12a 14 
Aara Alderen, udsælges for 165 a I17 Øre Parret. 

Messens Ene-Udsalg 
Telefon 100. 

Arbejdstøj. 
Kulørte og hvide Herreskjorter fra 650-825 

Stribet Blusetoj, 
Busserundetoj 275 Øre nr. 

Uldne Kjoletøjer, Bomuldsflonel, Vaskestoffer 
Dynetøj. Lagenlærred, Duge-Drejler 

CD 

Chr. Olsen, Allinge 
Telefon 100.  

E IS :SZN NE— UDSIL 

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

Billigt Salt til Høsaltning. 

Nordlandets Handelshus. 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Kul haves stadig paa Lager ved Levka. Pris 4,50.5,50 hl. 

1-Ii[ertets Sommer. 
Her jeg ventede dig, du, 
i den søde Sommer ; 
naar jeg venter paa dig nu, 
ingen, ingen kommer 	- 

Blomsterne fra ,Ehlegren  
daled i min Have, 
og saa rakle hver Syren 
frem sin Blomstergave — — 

Naar du kom og glad din Klamt 
ud imod mig ramte, 
selve Sonirens lyse kind 
i min Sjæl du vakte. 

Ene den, der elsker dig, 
ganske kan forstaa det: 
ingenting var skønt for mig, 
naar du ikke saa det. 

Hvad dit øje hviled paa, 
blev for mig en Lykke -
alt det, som du ikke sari, 
misled Glædens Smykke — - 

Lykken kom jeg ikke til, 
øde endte Sporet ; 
stundom — skønt jeg ikke vil -
græder jeg ved Ordet. 

Lille Vise, Hjærtens Ven, 
taareren du lindrer; 
nyn og græd og nyn igen, 
du min Smerte lindrer. • 
Lille Vise, Hjærtens Ven, 
nyn om falmet Sommer, 
mens jeg venter her igen -
skønt hun aldrig kommer — - 

Axel  Juel. 

En ny Sport. 

Paa Randers Fjord kan man i 
Følge „Randers Amts Avis" i disse 
Aftenen se Byens unge Rosports-
mænd forsøge sig i den amerikan-
ske Sport „Turi-R[ding". Øvelsen 
bestaar i at balancere paa et langt 
13rædI, der med en Line er fastgjort 
til en Motorbaad, og som ved den-
nes Fart skal kunne holdes oppe 
paa Vandoverfladen. Paa dette Brædt 
skal Manden nu kunne udføre for-
skellige gymnastiske Øvelser, som 
f. Eks. at stag paa Hovedet eller 
Hænderne eller dykke med Brædtet. 
Flere af de unge Roere skilte sig 
godt fra øvelsen, men der var og-
saa adskillige, som ikke var saa 
heldige, naar der kom „Slinger i 
Valsen", saa de matte uden Bords, 
og disse mislykkede Forsøg vakte 
den største Morskab hos Publikum. 

Deltagerne i Sporten var meget 
begejstrede lur den og mener, den 
har en stor Fremtid for sig. 

A"inge l'<i:tatif-ur&retningliestil lieres Tryksager 	liogryikori 


