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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
!lykkes i rt Antal af mindst 1600 Exempl. 

ag _forsendes grnnem Poshiirsenet 

Sandvig, Olsker, Rutsker,' Re og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
har den storstetrdbredelse i Nordre Herred 
bliver last i ethvert Hjem og egner sig deri 

for bedst 	Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad " 
optager gerne Rekendtgorelser nf enhver Art 

vansøm Keb, Salg Foreningsmeddelelser, 

Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgnar hier Fredag, kan bestilles pan alle 

Postkontorer samt pal] modets Kontor eg 

koster 50 Ore Kvartalet. • 

Fluer. 
—0— 

Hvis en Moder saa en Løve slaa 

.. ved .hendes Barns Vugge, vilde hun 
med Fare for sit eget Liv styrte 
frem for at redte Barnet, men ser 
hun et Par Fluer- kredse over deri 

LilleS Ansigt, nøjes hun 'ned skødes-
- løst et vifte dem bort — nærmest 

for at de ikke skal genere. 
I Virkeligheden er Fluerne imidler-

tid uendelig langt farligere end Lø-

ven, Aer kun, hvis den er sulten el-

ler 1,:birdl Lune, vil falde paa at 

'' gøre Barnet Fortræd. Flirerne der-
imod vil ganske uanset deres tilfæl-
dige Humør karane smitte den Lille 

med Tyfus, Dillerilis eller andre, 
ondartede Sygdomme, for hvis Ba-' 
tiller den agerer Betwdringsiniddet 

og Spreder. 

Den lille rare Husflue, som vi i 
tidligere Tid omhyggeligt vaagede 

over, for at „de uartige Drenge" 
ikke skulde pine og plage det uskyl-
dige Dyr, er et grimt og vildt Be-

stie, være end det værste Rovdyr. 
Deri synes saa skikkelig, den er sel-
skabelig anlagt og elsker at sidde 

med ved Bordet. Men inden' den 
gaar til Bords, har den rimeligvis af-

lagt el Besøg i en Mødding, en 
Skarntønde eller paa et andet uap-

petitligt Sted for at lægge sine Æg, 
og alle de smaa Mindelser, som den 

fra delle Besøg medfører paa sine 
dertil af en ondskabsfuld Natur sær-

lig indrettede Bagben, afsættes nu 
paa det Smør og Brød, vi skal 

spise. 
Og alle Fluer er lige slemme! 

-141.ssinødre og Kokkepiger har eu 
vis Respekt ;ar Spyfluen, fordi den, 

sætter .Spy" pair Maden. — Del .  
er ler dens Skyld, de anblinger Flue-
net tor Vinduerne og anskaffer sig 

Fluelaag og Flueskabe. Det er let 
fotstaaeligt, thi der gives ikke no-
get hæsligere end denne hylde, Of-
niu[oriiiede Spy. Slippet en Spyflue 

ind i Køkken ug Spisekammer, gi-
ver Kokkepigen sig til at valse i undt 
og vifte og slaa, indtil hun tøar deri 
slaaet ihjel eller jaget ud.. Er det 
derimod en almindelig Flue, bero-

liger huri sig med, al „del er jo in-
gen Spyflue", og lader sig ikke for-

styrre r sit Arbejde. Den flyver 

altsari uhindret omkring, hviler sig  

maaske lidt paa Lammestegen. og 

imar den atter flyver op, efterlader 

den sig forskellige Sygdomsbaciller, 

som ganske vist ingen kan se, og 
ingen derfor finder modbydelige, 

men som kan blive Oprindelsen til 

en Epidemi, der begynder med at 
angribe hele Familien. 

Kampen mod Fluerne er derfor 

paa ingen Maade et tomt Slagord. 

Fluerne er ensbetydende med Svineri 
og Smittefare, og dem der uden mis-

forsiaaet Blødsødenhed slam de flest 
mulige Fluer ihjel, gør bande sig 
selv og Samfundet en uhyre Tjene-

ste. Hvad der forøger Fluernes Far-
lighed, er deres mægtige Frugtbar-

hed. Hver Flue lægger Masser af 

Æg, og af hvert Æg kommer alter 
en Flue, som atter lægger Masser. 

Hvad der paa denne Maade, inden 

Sommeren er omme, kan komme 
ud af en enkelt Flue, er mere for-
bløffende end Historien om den lille 
Fjer, der bliver til fem Høns-. Den, 

der dræber en Flue, dræber nogle 
Millioner, og der er noget vist til-
fredsstillende ved gennem en enkelt 

Handling at naa saa store Resulta-

ter. 
FOlk der bor paa Landet, bør gas 

angrehsvis til Værks overfor Fluer-
nes Yngel. Dekan sørge for, al der 
over Møddingen spredes desinfice-
rende Sloffer, at Skarntøriderne al-
drig Maar urten Laag, og at der hæl-

des insektdræberide Væsker, som 
tilintetgør Fruelarverne, over alle 

Dame og Vandhaner med Milleslaa. 

ende Vand. 
Mens det meste af del øvrige Ev-

ropa ligger i Krig, inaa vi være glade 
for, at vi kan nøjes med at kæmpe 

mod Fluerne, men det er ogsaa en 
Kamp, som det er enlevers Pligt at 

tage Del i. Vi vilde dog ikke be-
tænke, os, hvis det gjaldt om at ud-

rydde vilde Dyr af vore Skove. Vi 
bør lige saa lidt betænke os pas at 

udrydde Fluerne af vore Hjem. 

Hygiejniker. 

I Tigerens Gab. 
—0— 

I et beskedent Værtshus, der lig-

ger paa den store Landevej, som 
munder ud ved Delhi, var en Mæng-

de Gæster forsamlet, Mænd fra alle 

Indiens Egne. I Overenstermitelse 
med den gamle Skik, fortalte Gæ-

sterne, medens de sad pas deres 
Maatter og røg deres Hookalis, om 

mærkelige Oplevelser og forunderli-
ge Æventyr. En fortalte om blo-

dige Kampe og Menneske-Jagterne 
I Burma og Arrakep, og en anden 
om Djan.le-Danserne i Hulerne ved 
Travancore. Kror en gammel Mand, 

surar sad alene henne i et Hjørne 
af Gæstestuen, havde ikke blandet 

sig med de andre Gæster, der ikke 
havde kunnet undgaa at lægge 
Mærke til, at Irans Tilbageholdenhed 
og Unieditelsoinhed ikke var i Over-
ensstemMelse med Værtshusets 
Strikke. 

En ung, Mand rejste sig op og  

gik hen til den Gamle, soul han først 

hilste høfligt. Saa sagde han: 
„Har Du, Broder, intet at yde til 

Aftenens Underholdning? Saaledes 

var det altid Skik her I" 

„Jeg har tyllet til alt, hvad I, Brø-
dre, har fortalt. Jeg tav dog stille 

fordi jeg mente, at hvad jeg kunde 

fortælle, kunde næppe taale Sammen-
menlignIng med, hvad jeg hørte." 

„Vi hører dog gerne pas, hvad 

Du har at berette Gamle, og Din 
Fortælling vil næppe komme til at 

Man tilbage for vore. Du har mange 
Aar bag Dig, og de Aar er vel næp-
pe gaaet sporløst hen P' 

.Nej,' svarede han. ,Livet har 
ofte hvilet tungt paa mille Skuldre 

—" sen gjorde lian en Pause og 
rykkede nærmere til de andre. 

„Del er rm to Snese Aar eller 
mere siden, al jeg fik dette," sagde 
ban, idet han strakte sit ene Ben 
ud, trak Benklæderne op og risle 
pas et dybt, aabent Saar, der gik 
nede Ira Hælen, over Ankelen op 
til Knæet. „Det vil aldrig lukkes,' 

sagde den Gamle. Det fik jeg for 
fyrreoglyve Aar siden af en Tigerklo 

— to Gange om Ugen renser jeg 
det, for at der ikke skal gaa Betæn- 

delse i det 	. . men lad os rm be- 
gynde 'ned Begyndelsen. 

Da jeg var trommet til den Alder, 
hvor Skægget begynder at gro og 

Musklerne bliver faste, valgte jeg 
Shikari til mil Arbejde, I de Dage 
blev de store Sahibs længe i dette 
Land og fik Tid til at jage og leve, 
50f11 det sømmer sig Gentlemen. 
Som Shilcar kendte jeg de fleste 
Smuthuller for de vilde Dyr og fik 

mange Opfordringer til at markere, 

hvor Tigren, Leoparden og Bøffel-
oksen var al finde. Ofte vandrede 

jeg omkring, bakle Dage og Nætter 
og undersøgte hvert Spor paa min 

Vej. Naar saa Natten overraskede 

mig i Junglen, maatte jeg i Stedet 

for en Seng lage til Takke [ned 

nogle Grene, og vilde Dadler niaalle 
erstatte Aftensmaden. 

Paa denne Maade levede jeg mit 
strænge Liv, og kendte hverken til 

at have Hustru eller 'Hjem. Men 
dog var delte Liv for mig ikke udelt 

Tiltrækning. I Junglen lærte jeg 

Dyrene at kende og saa, at De le-

ver og føler ligesom Menneskene. 
En Morgen ved Daggry styrede 

jeg mine Fjed mod Junglen for at 
opspore en Tiger, jeg drev sit Spil 

der, Bussen, jeg havde [ned, var en 
Gave fra en Sahib, jeg havde tjent 

i fem Aar, Min Hensigt var dog 

ikke at dræbe Dyret, det overlod jeg 
til de fine Herrer, Vaatmet tog jeg 
kun med for en Sikkerheds Skyld. 

Da jeg havde gaaet en Timestid 
og endnu var el Par miles fra Jung-
len, mødte jeg en Hyrde, jeg tidli-
gere havde truffet paa mine Strejf-

tog; han drev en Bøffel-Hjord foran 
sig pas seksogtyve Køer og fire Tyre. 
Vi slog Følge sammen, og i Samta-
lens Løb fortalte han mig, at Hjor-
den for lidt siden havde vist Tegn 
paa Uro. Dyrene havde snuset og 
vejret i Retning af Junglen ; Vinden 

var sydlig og korn derfra. Hyrden  

havde spejdet til Højre og Venstre, 

men uden at kunne opdage noget. 

Da jeg hørte det, var jeg ikke I 

Tvivl om, at Uroen ikke skyldtes 
Mennesker merl stod i Forbindelse 

med vilde Dyr. Jeg log saa Afsked 

med Hyrden og forsatte min Vej 
alene. 

Foran mig las Junglen og pari 

deos højre Side strømmede en bred 
Bæk, Jeg fulgte Bækken, thi saa 

sikkert som noget søger Dyrene jo 

til Vandet for at drikke, og i det 
bløde Muld ses Sporene tydeligere 

end paa den liaarde Jungle-Jordbund. 

Træer, til at søge Lyd for Faren i, 
fandtes her ogsan flere af, og des-

uden er Vandet en udmærket Leder 
af Lyden. 

Jeg undersøgte omhyggeligt Bred-

den, men saa ingen Spor. Heraf 

sluttede jeg, at enten havde Hjordens 
Uro intet havt at betyde, eller og-
saa havde de vilde Dyyr ikke ædt 
endnu. 

Jeg var imidlertid blevet sulten og 
satte mig ned og spiste. Da jeg 
var færdig, gik jeg ned til Bækken 
for at drikke noget Vand, da en un-
derlig, ubestemt Lyd naaede mit Øre. 

For at blive klar over, hvad det 
kunde være, lagde jeg mil Øre helt 
ned til Vandet og lyttede. Først 

vat Lyden saa utydelig, at jeg ikke 
var klar over, hvad den hil:Irør te Ira 
men efterhaanden blev den tyde-
ligere, III jeg var klar over, at Sig-
jern hidrørte Ira mange Dyrs Tram-
pen, Jeg rejste mig op og havde 
ikke slaaet længe med Bøssen i 
Haandev, før der ud fra Junglen skød 

en stor, levende Masse, der viste 
sig at være en Hjord af Bøfler. 

I navnløs Rædsel kastede Dyrene 
sig i Vandet, svømmede over til den 
modsatte Bred og flygtede i vild 

Angst bort over Markerne. Jeg talte 
Dyrene, medens de svømmede. Der 

var niogtyve talt, femogtyve Køer 

og fire Tyre. Det var deri samme 
Hjord, jeg havde set om Morgenen 

— men Hyrden og øgt Ko manglede. 

Hvad der var hændet, var ikke til 
at tage fejl af — de to, der mang-

lede, maatte nu ligge som Lig i 
Junglen. 

For ting var der nu her en Chance, 
som jeg marine udnytte. Jeg vidste, 
at Dyret, hvad det end var for et, 
næppe vilde forlade Stedet her i den 

første Ugeslid. Nu havde den jo 
nok bilede at æde og drikke. Jeg 

nualle altsaa blive lier og opspore 
Vildtet, for saa, saa snart mit Arbejde 

var bragt til Ende, at skynde mig 
tilbage og give ruin Sahib Under-

retning. Gaa ind i Junglen og løbe 
den Risiko al Isa samme Skæbne 

som Hyrden, vilde jeg ikke, sne jeg 
bestemte mig for al klatre op i et 

Træ, og der afvente Begivenheder-

nes Gang. 
Jeg havde vel siddet i Træet et 

Par Timer og havde ikke !lavt mine 

øjne fra Floden, uden dog at have 
set det ringeste Tegn til Liv, da jeg 

ude i Horisonten saa en mørk Plet, 

der langtsonit nænnede sig. Plet-
ten voksede og voksede, til det en-

delig stod det mig klart, at det var  

en Flok Gribbe, der kredsede og 
kredsede I større og mindre Cirk• 

ler, men ikke vovede sig ned. 

I en hel Time iagttog jeg Dyrene, 
til de stod lige midt over Junglen. 

De kredsede endnu, men begyndte 

dog ganske langsomt al dale, til de 

berørte Trætoppene; saa pludselig 
skød den største af Gribbene ned 

og forsvandt i Tykningen, hurtig 

fulgt at de andre. 
El stod mig nit klart, og det var! 

kunde Gribbene mene sig sikre, 
kunde Jeg del ngsna. Saaledes tre-

sonerede jeg . . . . det er det ene• 

ste alvorlige Fejlgreb, jeg har be-

gaaet i mit Liv. 
Jeg klatrede ned fra Træet og sneg 

mig henimod Stedet. Saa vidt gør-
ligt undgik jeg del tætte Underkrat, 

der kunde skjule alt muligt, og 

standsede ved hvert Skrid] for al 
lytte efter Gribbenes Skrig, der skul-
de vejlede mig. 
Endelig var jeg der og skimtede gen• 

nem en Aabning i Buskadset en Flok 
Gribbe, der sad og huggede i en 
mørk Masse, jeg mente marine være 

Koen. Pludselig lettede de dog igen 
alle, udstødte nogle hæse Skrig og 

skød hurtigt op i Luften. 
Der stod jeg, Taabe, som jeg var, 

at jeg havde kunnet tro, jeg kunde 
komme saa hurtigt bort som Grib-
bene — jeg havde glemt, at de 

kunde flyve 	— hvad jeg jo ikke 

kunde! Hvad der dernæst skete, 
har jeg kun en svag Erindring 0111; 

men jeg mindes et rasende Brøl, 
næsten lige ved Siden af mig, og 

hurtigere end jeg kan fortælle det, 

greb jeg efter min Bøsse, saa lød 
en arrig Snerren og Knurren og en 
stor Tiger, der satte i Spring, val-

lede ned over mig. Jeg følte en 
Brusen og Susen i mit Hoved, en 

svidende Smerte, og saa tabte jeg 
Bevidstheden. 

(Fortsættes) 

Haven i Juni. 
—o— 

Den herlige Sommervarme i Pin- 
sedagene i Aar har vænnet Folk til 
Sommeren, en Maaned før den i 
Almanakken indtræder, hvilket som 

bekendt sker den 21. Juni. Hvad 
Nattekulden ikke tillod iBegyndelsen 
af Maj, nemlig Udplantning al kæl-
rere Nytte- og Prydvækster, rime mi 

fremskyndes af al Kraft, al de kan 
riaa deres hilde Udvikling i Løbet 

af den kortvarige Sommer. 
Juni og Begyndelsen af Juli er 

gerne Aarets mest regtdattige 
og efter menneskelige Betragtninger 
er det den Aarstid, hvor Fugtighed 

allermest tiltrænges; hvor del paa 
nogen Maade kan overkommes i 
Haverne, hør da Vanding ikke for- 
sømmes. At slæbe af Sled med et 
Par store Kander Vand hen imod Af-
ten, naar Varmen er begyndt at tage 
lidt at, og udgyde Indholdet over 
de sløvede, tørstende Planter, er en 
udmærket, sund og fornøjelig Mo-
tion. Er man saa heldig at have 
Trykvand og Sprøjteslange, kan Ar-; 



heldet delevls udføres ved Hjælp 

af Vandspreder og en lormiltig Ud-
udnyttelse al Straaterold r Gummi 
er dog en meget (1)1 Artikel, og ved 
Vanding af spæde Planter er en 
Vandkande med en god Bruse sta-
dig el meget nyttigt Værktøj. 

,;',,'Rensning og Fjernelse al Ukrudt 
tniier nu ogsaa en Del Tid, dog 
Mindst, risar Arbejdet besørges i Tide. 
Klipning al Hække foretages omkring 
Sankt Hans, og ifølge en gammel 
Tradition ophøres nævnte Dag med 
Stikning af Asparges, den optræn-
mede Jord fjernes nu efterhaanden 
fro Planterne, og de gødes med kraf-
tig, men forrandriet Gødning eller 
vandes med opløst Chilisalpeter el-
ler flydende natnrlig Gødning. 

Kampen med Utøj paa Kulturplan-
terne begynder, ligeledes Irina Knib-
ling eller Sommerbeskæring nf espe. 
lierede Frugttræer nu foretages før-
ste Gang. 

Pas Frahede luges og udtyndes 
i Tide, hvad enten det er Køkken-
vækster eller etaarige Bloinsterplan• 
ter, i Maaneders Begyndelse kan 
endnu' sans Ærter, Bønner, Radiser 
og Kørvel ; sans Ærterne senere, 
ødelægges de gerne at Meldug. 

Bordeauxvmdske. 

Del I Vintertiden, mens Træer og 
Buske er bladløse, udmærkede Mid- 
del mod Svairipeangreh, Blaastens- 
vædske, lader sig nu ikke længere 
anvende, Vædskens sure, ætsende 
Egenskaber vilde svide Bladene af. 
Derimod har man et udmærket be-
skyttende Middel i Bordeauxvædske, 
der hestaar af Blaastensvædske med 
en 'bestemt Tilsætning af Kalk, der 
ophæver de ætsende Egenskaber og 
gør Vædsken basisk. Dens Betyd- 
ning hesten,. Lin i, at den ved at ud-
sprøjtes over Træer og Buske læg- 
ger sig som et tyndt Lag over Blade 
og Skud, beskyttende i Luften om-
kringflyvende Sygdomssporer. 

Efter Frugttræernes Blomstring 
bør de sprøjtes nied Bordeauxvæd- 
ske, derved formindskes Faren for 
Angreb paa Frugterne al Æble- og 
Pæretræer af Sygdo m rue som Skum og 
Skimmel,hvilken sidste faarFrugterne 
til at raadne inden Modningen, og 
ligeledes Sygdomme paa Bladene af 
heade Kerne- og Stenfrugttræer. 
Frugtbuskene her ogsaa sprøjtes med 
Bordeauxvædske, og har man Kar-
tofler, bør de tidlige Sorter sprøjtes 
sidst i -Juni eller først i Juli, sildi-
gere Sorter et Par Uger senere; 
man beskytter paa den Mande Top-
pene og derved ogsaa Knoldene 
mod Angreb af Kartoffelskimmel-
svampen, og ved at Toppen holder 
sig længere frisk, forøges Udbyttet 
i væsentlig Grad. Bordeausvædske 
tillaves paa følgende Maade: I kg 
Blaasten knuses og lægges i et Træ- 
kar, og derover hældes nogle Liter 
kogende Vand. Ved Omrøring med 
en Træstok søger man at fremme 
Opløsningen. Naar dette er sket, 
tilsættes saa meget almindeligt Vand, 
at det sammen med det varme Vand 
udgør 50 Liter. 

I det nudel Kar lægges I l/e  kg 
læsket Kalk, der udrøres i 50 Liter 
Vand. Naar Sprøjtningen skal fore- 
gas, hældes lige store Mast af Blaa-
stensvandet og Kalkvandet sammen 
i en Tiæballie, og for at være sik- 
ker paa, at der er Kalk nok i, dyp-
pes et Stykke redt Lakmospapir i 
Vædsken; farves Papiret blant, er 
Sagen i Orden, men beholder Papi-
ret sin røde Farve, er Vædsken sur, 
og der tilsættes lidt niere Kalk. Lak- 
mospapir fans paa Apoteket og hos 
Materialisterne. Der bør aldrig blan- 
des mere, end hvad der er Brug for 
i Øjeblikket; naar Blaastensvandel 
og Kalkvandet henstear hver for sig, 
kan Vædskerne bensiaa lang Tid 
uden at tabe sig. Der kan selvføl-
gelig tillaves mindre Portioner 'ned 
Blaasteri, Kalk og Vand efter sam-
me Forhold. 

Blaaelensvand maa ikke komme  

I Berøring med Jern eller Zink, der-
imod nok med Kobber eller Messing. 
Der hør sprøjtes, san Vædslien som 
en fin Taage lægger sig over alle 
Plantedelene, rig ikke, saa Værtslien 
løber ned ad Stamme og Grene. 

Arbejdet foretages bedst i tørt, 
stille Vejr ; falder det ind med Regn 
vejr straks efter Sprøjtningen, maa 
Sprøjtningen gentages. 

Midler mod Larveangreb. 

Det er desværre ret almindeligt, 
at man kan se Kulturplanterne be-
gynde en rel frodig Vækst i For-
aarstiden, men naar man kommer 
lidt længere hen, afbindes Træer, 
Buske og f. Eks. Kast af graadige 
Larver. Bordeauxvædsken kan ikke 
værne mod Larveangreb, der man 
andre Midler til. Del mest anvendte 
Middel er et arsenikholdigt Pulver, 
der under Navn Lit Schweinlurtergrant 
sælges paa Apotekerne; det indleve-
dog kun mod slcriltlig Rekvisition 
til kendte Personer eller mod Fore-
visning af Attester fra Præst eller 
øvrighed. Pulveret er vanskeligt at 
blande med Vnnd, det kan rystes 
sammen med Sprit i en lille Flaske, 
det vil da gas lettere. Til hver Li-
ter Vand beregnes Ve  Grant af Gif-
ten, og til glatbladede Planter som 
Kilet tages tillige ca 2 Gram grøn 
Sæbe 'til hver Liter Vand. Naar 
Giften røres godt tid i Sæbevandet, 
hæfter den bedre pari Bladene, Ved 
Sprøjtning med Bordeauxvædske 
paa Frugttræer og Frugtbuske bru-
ger man gerne at blande Larvegift 
i, man slaar to Fluer med et Smæk 
Vægtmængden af Giften beregnes 
da efter Liter-Antallet af Bordeaux-
Vædske. 

AF største Vigtighed er det, al Æh-
letræerne sprøjtes straks efter Afblom-
stringen med Larvegift, man vil da 
hovedsagelig kunde undgaa .Orm I 
Æblerne" ; ligeledes hør Stikkelsbær-
buskene sprøjtes, saa snart de før-
ste Larver viser sig, men maa ikke 
vente, til Buskene er halvt afbladede, 
dette er ogsaa farligt af den Grund, 
at dersom man venter, til Bærrene 
er for store, vil der kunde være Fare 
for at der endnu sidder Gift pan 
dem, naar de plukkes, hvad let vilde 
kunne faa ubehagelige Følger. 

Bladlus. 

Blandt Planleperasiternes I lærskn-
rer indtager Bladlusene en fremtræ-
dende Plads, de kommer gerne først 
i Juni, man opdager en skøn Dag, 
en hel Del at Bladene paa Frugt-
træer og Roser ruller sig sammen, 
og man ser Myrer løbe op og ned 
ad Stammen, de betragter Bladlusene 
som Malkekøer og suger en formo-
dentlig velsmagende Saft rid af deres 
bløde Krop. 

Bladlusene respekterer hverken 
Bordeauxvædske eller arsenikholdige 
Larvegifte, de borer deres Sugesna-
bel ind i de bløde Blad- og Slæm 
geldele, søger Saften ud og faer in-
tet eller i hvert Fald ikke tilstræk-
keligt Giftstof i sig. I Handelen 
gear forskellige flydende Stoffer, der 
fortyndet med Vand kan sprøjtes ud 
over Planterne. De kan være virk-
somme og gode, men skal der an-
vendes større Portioner, bliver de let 
for dyre, og man kan ogsaa selv 
uden Vanskelighed fremstille virk. 
sonnue Vædsker. Tobaksafkog er 
el gammelt, kendt Middel, der kan 
fremstilles efter følgende Forhold : 
1 kg Tobaksstilke (kan faas paa en 
Tobaksfabrik) udtrækkes med 6 Li-
ter kogende Vand, og efter en Times 
Henstaneu sies Vædsken fra. 1 kg 
grøn Sæbe opløses ligeledes i 6 Li-
ter kogende Vand, og naar der skal 
sprøjtes, tages en Liter af hver af 
de nævnte Vædsker tfl 10 Liter Vand. 
Firiblatiede, sarte Planter maa gives 
en lidt svagere Opløsning. 

Mange foretrækker al bruge Kvas-
sia-Udtræk. Kvassia er raspet Træ 
af en i Troperne voksende Plante, 
det- Inas hos Materialhandleren og 
koster ikke ret meget. Tillavningen  

kan ske pari fn,cencle Maade: 1 kg 
Kvassia koges Linder jævnlig Orn-
rorIngenind 10 Liter Vand, og Væd-
sl n sies fra, der tilsættes nu I kg 
grøn Sæbe, denne Ekstrakt fortyn-
des, naar den skal anvendes, med 
10 Omme san meget Vand, til sarte 
Planter lortyndes den lidt niere. Der 
maa sprøjtes med et Par Ugers Met-
rum. 

overeartner I. N. R is ti m. 

livomur lime gitter sig, 
-- — 

De sidste statistiske Oplysninger. 

Hvert Aar knytter 20,000 unge 
Mænd i Alderen mellem 20 og 70 
Aar deres Skæbne til et tilsvarende 
Antal giftelysten kvindelig Ungdom 
af en gerinerrignaende lidt yngre 
Alder, 

At det ikke er Ungdommen alene, 
der føler Ensomhedens Tyngde, vi-
ser sig deri, at der i Anrette 1906- 
10 var 14 danske Kvinder, der i en 
Alder af 70 Aar vovede del dristige 
Skridt. Om det var første Gang, 
kan desværre ikke oplyses. 

I samme Tidsrum indgik ikke 
mindre end 83 Mænd i samme Al-
der i den hellige Ægtestand, 3 af 
disse 70-aarige Ungersvende lykke-
det at hjemføre unge Piger i Alder 
mellem 20 og 24 Aar, medens en 
Kvinde pas 70 Aar blev det til en 
Mand, der var sidst I 30-erne. 

Det er dog naturligvis i Tyverne 
at de fleste gifter sig. Tre Fjerdedele 
af Mændene og godt fire Femledele 
af Kvinderne er under 30 Aar, naar 
de bliver gift. — Aldersforskellen 
mellem Mand og Hustru er gennem-
gaaentle 3 Aar. Saatedes har det 
holdt sig i de sidste 70 Aar. Der-
imod gifter Folk sig i en yngre Al-
der end tidligere. For 50 Aar siden 
var Brudgommenes Alder gennem-
snitlig .31% Anr, Brudenes 281/2. 
Nu er Alderen for en nygift Mand 
29 Aar og for en nygift Kvinde 26 
Aar i Gennemsnit. Medens de fleste 
naturligvis kun bliver en Gang gift 
— godt ni Tiendedele — hænder 
det dog ofte, al Folk gifler sig 2deri, 
3dje, ja endog 4de Gang, navnlig 
for Mændenes Vedkommende. 40 
Mænd indgaar hvert Aar Ægteskab 
for 4de Gang. 

Den Tid paa Anret, i hvilken 
Ægteskaberne iridaas, retter sig 
meget efter, hvad der er mest be-
kvemt al økonomiske Hensyn I Maj 
og November indgnas flere Ægte-
skaber end i andre af Aneels Manne-
der. 

Af de aarlig indgimede 2(1,000 
Ægteskaber intlgaas 

Januar 	800 
Februar 	1000 
Marts 	1300 
April 	2000 
Maj 	2800 
Juni 	1500 
Juli 	1200 
August 	1000 
September 	1200 
Oktober 	2100 
November 	3300 
December 	1800 

1 Januar, Februar og August ind- 
gaas færrest -Ægteskaber. Det er 
riden Tvivl for Vintermaanedernes 
Vedkommende det datidige Vejr og 
for August Maimed Høsttravlheden, 
der forhindrer Folk i al gifte sig paa 
denne Tid, I den første Vintermaa-
ned (December) er der til Ti ods for 
det elendige Vejr Julen, hvor Folk 
har god Tid til at holde Bryllup. 
Maj og November er der Skiftedagen, 
der bevirker det store Antal Bryl-
limer. Pladserne siges op, og saa 
fejres Bryllupet kort efter. 

Hvert Aar bliver adskellige skille 
igen. Antallet er stadig stigende. 
1 1904 blev 473 Par skilte, i 1913 
802 Par. Mellem Halvdelen og to 
Tredjedele af disse Skilsmisser fore-
gik i København, skønt Hovedstaden 
kun har godt en Femtedel af samt-
lige Ægteskaber. 

En Smittebærer. 
(1. 

Deri jydske Gaardmend. 
der vilde broende Gaarden 

I sin Bog ont Krigsepidemier  Fir-
tæller Stabslæge Norrie følgende 
Eksempel paa en slem Tyfusepi-
demi: 

I los en Gaardejer i Jylland fik 
lide Familien i 1872 Tyfus, hvoraf 
en Tjenestepige og en Aftægtsmand 
døde. I 1877 flyttede Familien til 
et andel Sogn, og Anret efter an-
grebes aller hele Familien, Manden 
og mulig et Barri undtagen, og 
denne Gang døde to Tjenestefolk. 
1 1885 nedreves Cerutten, og der 
o plør les en ny i 1000 Alens Afstand. 
men i 1886 angrebes en Tjeneste-
dreng, i 1887 en Tjenestepige, i 1889 
en Karl og i 18111 en Karl og en 
Pige, i 1895 en Arbejdsmand, der 
afgik ved Døden, og i 1900 en Karl 
og en Pige. 

De hygiejniske Forhold pas Gear-
den fandtes ved Eftersyn ikke daar-
tigere, snarere bedre end paa lig-
nende Steder, men ganske vist var 
Latrinforholdene og Brøndenes For-
hold langt fra saa gode, som de 
burde være. 

Da Manden under disse Forhold 
ikke knude faa Tjenestefolk, hvad 
der ikke er saa underligt, søgte lian 
Tilladelse til pas Statens Bekostning 
at ureelle afbrænde sin Gaard med 
alt Indbo, hvortil han naturligvis 
ikke fik Tilladelse, og hvilket vel 
heller ikke havde hjulpet, hvis han 
ikke havde brændt sig selv med, 
for efter al Sandsynlighed maa der 
have været en Smittebærer paa Gear-
den, og det har vel været Mateden 
selv eller hans Kone. 

Nu til Dags vilde man have un-
dersøgt for Tyfusbaciller hos alle 
Gaardens Beboere. 

Østrigske kffigmorsere. 
—o- 

Ogsaa østrigerne har rm faaet 
Kærimeniensere i Lighed med dem, 
Tyskerne bragte i Anvendelse ved 
Krigens Begyndelse, huen som man 
ikke hat hørt saa meget om senere. 
Del svære fly østrigske Skyts er 
fremstillet pair Stglavrei kerne, og, 
efter hvad tyske Blade beretter, er 
Kaliberen 40 eller 42 Centimeter. 

„Fraakt. Zeitg.'s Krigskorrespon-
dent ved Øsefronten, Baron v. Reden, 
som har halt Lejlighed til at følge 
disse Korioners .Arbejde", fortæller 
følgende : 

De ny Mørseres lIdhastighed er 
større en almindelig er Tilfældet for 
saa svært Skyts. Der kan affyres 
et Skud liverantlegMinut. Til hver 
Mørser graves el to Meter dybt Leje. 
som fyldes med Kul, og over dette 
anbringes saa den drejelige Lavet, 
I en Skov, hvor en seedet' Mørser 
var anbragt, naaede Kanonrøret i 
Ildstilling helt op til Fyrrernes Toppe. 
Monteringen sker ved Hjælp af en 
Luftkran, som num transporteres ad 
Jærnharreskinner sammen med Mør-
serens forskellige Dele. 

Mørserens Affyring sker paa sæd-
vanlig Vis. Men Ilden fra Mundin-
gen er saa skarp, at del strzengt 
forbydes Soldaterne at se op idet 
Skuddet gear af. 

Den ødelæggelse, Slchtldene af-
stedkomme alene ved Lufttrykket, 
skildres etom'overordentlig. En Jærn-
banevog ir, der var ladet med AITIt1111- 
11ili011 til Mørseren og befandt sig i 
60 Meler] r- Afstand, fik samtlige 
Vægge slaa91 i Stykker. Skuddene 
rammer med langt større Præcision 
end ventet, men hvor Projektilerne 
slaar ned, laver de en Fordybning 
Jorden paa 14-16 Meters Gennem-
snit. Granatsplinter fandtes i ind-
til 1300 Meters Afstand fra Nedslags-
stedet. 

Stærkest virker dog det forfærde- 

lige C,:t<lrYk. der 	%ed rub 
gete,„„es sgtereleorng 	>;,te Rus- 
ser C !Lilde isret ved at uret( eøge 666 
en Granat, der ikke var ekeple,r,„, t  
Men saa sprang .!en, 	■ ed I 
Mand dræbtes eller 5.1:u ede:. pda  
ile fleste dueble sari imidlertid ingen 
ydre Saar De las som Lim de sov 
men de minkel ten .insigler viste, et 
Lufttrykket havde sprængt Blodet 
helt ud til de allerfineste Blodkar. 

I øvrigt meddeles om Skrub irke 
[ringen, at en bel Fløj al Tartiovs 
Præsteseminarium ødelagdes ved et 
eneste Skud. Mindre Bygninger, 
som ramtes, jævnedes simpelt hen 
nied Jorden. 

fra Uge til Uge. 
Bryllup, 

I Dag vies I Allinge Kirke Frk, 
Martha Staw af Allinge til Jærnba-
nearbejder Ejner Hansen at Rønne, 

Allinge Kirkenyt I Maj, 
Døbte: 9.: Arbejdsmand Laurits 

Mathias Nybos Sgu Ejvind Ejner 
Jolianues Nybo af Allinge. Konnint• 
liciterer Hans Peter Kofods Datter 
Edith Elisabeth Kofoed af Allinge. 
16.: Arbejdsmand Karl Emil Medens 
Hansens Damer VM borg Hansine 
Marie af Sandvig, Avlsbruger Jens 
Andreas Mikael Mikkelsens Datter 
Lilly Kofod Mikkelsen al Olsker. 
23.: Gasværksarbejder Otto Nicolaj 
Larsens Søn Alfred Vinherg Larsen 
af Sandvig. 30.: Bagermester Marius 
Sofus Henriksens Søn Arne Sofus 
Bech Henriksen al Allinge. Fisker 
Peter Manfred Petersens Datter Clara 
Margot Sofie Petersen af Allinge. 
Sterilt. Thorvald Peter Møllers Søn 
Kaj Vilhelm Møller af Landdistrildet. 

Æ gley ie d e: 22. Maj: Ungkarl, 
Suedkersvend af Rønne lians Kristi. 
an Christensen og Pige af Allinge 
Sysler Agda Tlieresia Bloingren. 

Begrave d e'rlt: Avlsbruger Pe-
der Hansen Holms Hustru Oline 
Marie f. Jørgensen, 69 Aar gammel 
14.: Ugift Ane Cathrine [tallinier, 
73 Aar gl. 16.: Arbejdsmand Andreas 
Peter Gudbjergseris Hustru Charlotte 
Juline f. Holtoug. 30 Aar gl. 19.: 
Enkemand, fhv. Landmand Niels 
Hansen Kofod, 78 Aar gl, 

Konfirmeret: 1 Dreng. 

Olsker Kirkenyt i Maj. 
Døbte, 2.. Avisbruger 1.1nents 

Peter Jensens Søn Si. end Gunnar 
Jensen at Tejn. 16.; Suredes, end 
Hj.dinar Elof Gotfred- Pedersens Dat-
ter Inga Mdrie Margrete Pedersen 
af Tejn. Avlsbruger Carl Andreas 
Espeveen Daner Jenny Ingeborg 
Espeisen af Olsker. Steril]. Adolf 
Jensen Funchs Søn Edgar Adolf 
Jensen Fund] af Olsker 23.: Arbejds-
mand Carl Leo Jørgensens Datter 
Karen Elise Henriette Jørgensen af 
Olsker. Arbejdsmand Hans Chri-
stian Furichs Daner Maire Sandrive 
Eleonora Funch af Teer. 30.: Gdr. 
Jeans Christian Kofoeds Datter 
Edith Haustne Kofoed. Ugift Elise 
Margrethe Nielsens Søn Edvild 
Gordy Karl Nielsen. 

F remst 	Irg:2.: Husmand An- 
ton Edvard Haageusens Datter An-
us Marie Haagensen af Olsker. 16.: 
Avlsbruger Anton Julius Hansens 
Søn Herman Andreas Hansen. Gdr. 
Ludvig J01131111CS &grimers Søn Poul 
Hans Vilhelm Sommer begge af 
Olsker. 

Ægteviede: Ingen. 	►  
Begravede: LandinandkAugust 

Odinus Fund' al ,Storedal r Olsker„ 
57 Aar gl. (t 16. Maj paa" Allinge 
Sygehus.) 

brIsije[iester og 'dedør, 
—0— 

Søndag d. 6. Juni. 

Alling K. Kl.. 7.  
Ols Kirke Kl. 10. Skrut. Kl. 93/4. 

Om Efterved. K1,, 3 Friluftsmøde 
paa Næs ved Allinge (GI undlovstest) 

Bogholder Rasmus en og Sogne-
præsten taler. 

Torsdag d. ID. Juni Friluftsmøde 
ved Sandvig Havn Kl. 7. 1 Tilfælde 
at bladret Vejr Møde I Missions-
huset. Sognepræsten taler. 

Alle ere velkomne I 
Rutsker Missionshus Søndag 

P. Rømte. 



Calciums- og Linoleumstjære 
er det bedste til Paptage og faas i kvart, halve og hele Tdr. 

samt i 15 og 25 kg Beholdere billigst hos 

,7711in,sse c7fulonial- 	„Produklforretning. 

Ooroliolilis 	& 1Jmieksses 
Afdeling i Allinge G'~~ 

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

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

Absolut bedste Kolonialvarer 
til billigste Dagspriser anbefales. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Vi har rigtig gode firkanted

e Udsku dsbrædder 1 

its. og 1" tykke --- alle Længder Udskudsbrædder 
og Bredder. Foreløbig sælger vi 
til Priser som i Fjor. 

Nordlandets Handelshus. 

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

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

1%s.Nrøø"øøøNS"aø"arøø"ariø.W 

Magasin du Nords 
Udsalg, Allinge. 

Herre-Straahatte, Herre-Filthat!e, Herresokker, Seler, 
Mindeslips, Kraver, hylde Hanehetshjorter, eoulorte 
Haneltetalijorter, NormalkItedning, Paraplyer, Handaker, 

En Del udmærkede KWEDEVA.RER, samel i graainelle-
rede Nom liere Stykker printa•blaa Cheviot til Herre-
dragter til 4-5-6 Kr. pr. Al. likedevarer til Drenge. 
dragter, gode Kvaliteter, til 2,00-2,23 Kr. pr. Alen. 

Hjulaksler, Bluser, Færdige Mollskjoler, Færdige 
Bomuldskjoler, Damelinned, Skorter, Duge, Servi-
etter, Haandhlwdedrejler, hvide Sengetæpper, Uat-
tæpper, hvide Gardiner, Bordtæpper og Linoleums-
tæpper i stort Udvalg. 

D alle de paa Lager værende Varer ere indkoble før Pris-
stigningen, stigningen, kunne disse Varer købes med Fordel af enhver, 

idet alle Artikler, som ere paa Lager, sælges til uforandrede 
gamle billige Priser. 

Magasin du Nords Udsalg. 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

NB. Husk vor 
ekstragode Margarine Nr, 48 	67 øre 

V2 k 

Aldeles fortrinlig til Bordbrug. 

Allinge Kolod- og rrofildforrelllillg 

   

 

Skal De giftes? 

 

   

forsøm da Ikke at bestille Bryllups-
sangene i Allinge Bogtrykkeri. 

Fest- og Lejlighedssange leveres 
billigst og med kort Varsel. 

Visit- og Takkekort, 

   

Erindringsliste. 
12 Form 2-7 Eller'''. 

Kawiiiicikciiiierei 111 	11 e■ g 2.- 4 

Laau• 	konlubaukeii 7- -i Film 
SpariA,,,sen 10- 12 cg 2 4. 
Slempeffilial i Sparei,assen 10-12. 2-4, 

.1..ther, ,ed Ski- 
benes AnkciiiiNt ■ -■,!, Afgang Tifs,1ag 

Literm, Mandag og 
,dag Form 

Sognep 	 ag og Fredag 6-7, 

Distrik tslægen 8 og 2 - 3 
Postkontoret 9-17'2-.7 .  

12--2. 

Telegrafstationen H nlorgen til 9 Alten. 
Søndag 12-2. 

Borgmesteren Kontortid liver Sågnedag 
Kl. 3 paa Skolen. 

Branddirektøren;Mandag Og Fredag 
Form. 8 til 10. 

Statsanstalten tor Livsforsikring ved Chr. 
Olsen, Messen Kontortid 1—.1 Gin 

Folkebogsamlingen paa Randhuset: Fre-
dag 7-8, 

Jernbanes! er aaben for Gods 8-12, 2-6, 
Frimærkep. o> tegods desuden 7.8 Aften 
saml [il Tog, der afgaar udenfor nævnte 
Tid, Ira et halv Time for Togets Mg, 

! CRIlinge! 
I a 2 Værelser er til Leje. 

8tenli. Emil Sanne. 

filings-Sandvig Sygokosso, 
sone er statsanerkendt, optager Med-
lemmer indtil 40-aars Alderen. For-
uden en daglig Pengehjælp yder 

• Sygekassen fri Læge og Medicin 
for Medlemmerne samt fri Læge for 
deres hjemmeværende Børn under 
15 Aar, desuden frit Sygehus- og 
Sanatorieophold. 

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

r.: Tdw fil Eloosegoordo, 
Nye Varer og alle Bredder af 
galvaniseret Hegntraad Nr. 6, 

- 8 9 og 10 samt Piggs-Hegn-:. 
traad sælges til særdeles lav 
Pris. 

— Den b!cie galvEjjserede 
Tækketraad Nr. 18,..) og 20 
sælges i 

- Nordlandets 	Hadolshosi 
Lødekvie 

er til Salgs hos 

J. H. Lund, 
Ruis Højlyng. 

1 ung Orne 
stear :til Albenyttelse 

paa Vester Boriegaard i Rutsker. 

Andreris Hansen. 

PrimaSaasæd 

Ilfenne-Sandvig. 
Fra Rønne 	7i6 Oro tao 816 

Nyker 	7118 leo I GO 835 
Klemensker 	700 117 20, 861 
Rø 	 8,, 
Tein 	 800 Is' 2a 91.1 
Allinge 	841 204 25, 9,, 
Sandvig 	843 210 300 9re 

Aromatisk &kali 
til Fremstilling af øl (mis hos 

I. B. Larsen. 

1511 2211 911 

Galvaniseret Traadvæv 
i alle Bredder og Maskevidder er paa Lager og anbefales til 
billigste Priser. 

1-)roduktforretnin_g. 

Aldeles frisk Portland Cement •. 
i Sække til den laveste Pris 

Nordlandets Handelshus. 

Hitsk rorl rehissarle.rede 

Trælast-Lager! 
Feel/Hig 	 er til "Lien.e..te. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 
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Tystofte 6-radet Byg, 
Trstofle 2-radet Byg, 
S■,aliof Seger Havre, 
Bornholmsk Graahavre, 
Gul Næsgaard Havre 

og et lille Restparti 

Blandsæd med Vikker 
og Hestetandsmals 

sælges til nedsat Pris ved kontant 
Betaling 

Nordlaflllets liodolshils, 

En flink ung Pige 
kan faa Plads tit lsle Juli has 

Byfoged Borgen, Hasle. 
— Trods Kallepliseriles Stigning 

sælges dell - af Læger allt)drdeilic og 
siden 1868 fremstillede 

Chr. P, boms WIRIlkoile 
til sædvanlig Pris, (0 0 4,1re pr.u2 kg 
og er dell sandeste, bedste og 

Erstatning for Kalle. 
-- Anbefales fra Eneudsalget for 

Nordbo' Mio] in, Handelshuset, Vang, 
Telefon Rufs 20. 

kuk-Ns&kssina 
anbefales til billigste I)agspris pr. 
pr. kontant, 

Rise Mølle, 

2 Heste 
er til Salgs paa 

Blaaholt i Olsker. 

Den rigtige stærke 

Læder-Tagpap 
Nr. DO i 18, 24 og 36' Bredde 
og Icopal Tagpap Va ni sælges 
billigst i 

Nordlomiels liodelshos. 

Kaffe 
fra 

J. B. Larsen 
er den bedste. 

h. 1500 brugte TogIsloo 
er til Salgs hos 

Alfred Jetisen. Litsebwk 

Til dom, som hager solid 
Ny Sendinger af 

det allerbedste amerikanske Kagernel 
og 	do. 	do. 	Bagerimel 
som er en Blanding af haard og 

blød Hvede og 50111 giver et start, 

smukt og velsmagende Brød. 

Vi bar endnu nogle Slikke til 

Salg af 

Prima ren Bugsigtemel og 
Prima grovt Rugmel, 

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

og fil allerbilligste Nettopris. 

»ordlandets llandelshflsr 

Prima Havregryn 
i løs Vægt til billigste Pris. 

OTA Havregryn 
i '/ og I kg Pakker 

anbefaler 

I. JJ. Larsen. 

Kyllingegryn 

Knæk-Majs 
tel Kyllinger anbefales 

I. B. Larsen. 
By- og' Herredstlitdmeet,„tig 

1011a1U1P,S 
træffes pair 
liver Mand ag eller Kl. io F,„,„, 
i Kleine'risker Kro !Ret Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Nyla gt Spogo- og Kryddersild 
billigt til Salgs. 	Renset Sild eller 
,Mie lig el Sild og Røget Sild 
eller Bestilling, Sendes overall til 
Dagen e Priser. Telefon Allinge 106, 

Chr Mogensen, Tein 

Toget afgaar 
Søgnedage. 

Nand vir 
Fra Sandvig 	70° 10" 310 7" 

Allinge 	7" 10" 3" 8" 
Tein 
	 714 1037 33r gis 

Rø 
	

7" 10" 30 8" 
Klemensker 
	754 1117  413 853 

Nyker 	81° I I" 4" 908 
Til Rønne 	8" Il" 4" 9" 

«emne —Nand vig 
Fra Rønne 	710 035 330 815 

Nyker 
	733 058 351 835 

Klemensker 
	735 / 13 411 853 

Rø 
	

8" 1" 431 911 
Tein 
	 830 153 44a 917 

Allinge 
	

811 241 501 911 
Til Sandvig 
	843 915 507 945 

Søn- og Helligdage. 
Sandslør—genne. 

Fra Sandvig 	700 
Allinge 	700 
Tein 	, 	718 
Rø 	 7114 
Klemensker 	7, 
Nyker 	800 

Til Rønne 	8115 

Allinge 
1),Iøbelstiecikeri 

=  j2Mortansen 

Rullegardiner haves paa 
Lager i forskel, Mønstre, 



Hallelyst 	Allinge. 
Udplantningsplanter 
til ,'.1,11 iig have aritiet,ibis, 

M. Kr. Kofod .  

z• 

til Potteplanter i Æsker a 35 t tre 

I. B Larsen. 

p, 	renvaskede, strik-  
1J. 	. kede uldne Klude be. 
L   

tales med højeste Dagspris. 

Chr Olsen. 
MESSENS ENE-UDSALG 

S
øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-

ler De en Svend eller Lær-
ling, en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad, 
der hver Fredag bringes direkte ind 

i 1700 Hjem og læses at sile godt 
som hvert eneste Tyende. En An-

nonce tiet i Bladet vil derfor nota 

godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

Hjemmelavede Byggryn 
fine, mellem- og groue samt do. 
store [ankebyggryn — fortrinlig 
}<vantet sælges i 

Nordlaudets bffilelshus. 

Linoleums-Tagtaki 

.`•.;. 	 14:!Rei ,  rt 1111, 

NordiMels Haokshiis. 

Magasin Ill; Nords 
Udsalg, Allinge. 
Et Parti Nederdele 

i st.vi ke titulle sanges for l., 7, S Kr, 

Blaa Serges Nederdele i 
7 8,- 10 

Sorte Kleedes Nederdele 
(ekstra smuk ogg.  Em Vigtet 

10- 	15 Kr. 

Ildrugererie kar c,'2 Pris, 
Lærreds-Nederdele. 
Leerreds-Frakker 

Færdigsyet Linned 
i lettere r , r4,, .i.-efele Kk 

Natkjoler, Underkjoler. 
Underliv. 

Færdigsyede Skørter 
i Silke, Maire og Alpacka. 

Bessetning8flojler. 

Fløjler til Drengedragter 
i sltirt Fgivend valg. 

Udrangerede Ulstre 
samt Vadmelstrøjer extra billigt 

Af foriktigayedle fikse Npradwrrr-. 

de/tater, RIum.r ag Ov.'rtfld 
n .141Tree hpir' 	 og hur- 

tigt l'4fritlir 

yaiiiin au 'lods 
Udsalg, Allinge, - 

flaget horpholmsk Sild 
fans lnrr Da, 

X. 1E1.- 	.x*s 

Olsker. 
Kommuneskat fur Isle Halvaar 

1915-16 modtages ved Mejerierne 

-ns.Kajbjerggaard-s og .Hurnlestai's 

Udbetalinger i Juni Wtanned, samt 
paa Brøddegapd hver Fredag Efter- 

middag. 	f 	 4 
De fra Amtsten „modtagne Bdreg-
ni riger over Altesningssummerni fqr., 
Landgildeysien, Arvelæs(ealgilr 
samt Kendelg!ppenge ved Elersk.  

er fremlagt t behageligt 'File 
hos Undertegnede. 

Sct. Ols.Sonnernad 
.den 23. Mdl 19t:5 

P. S. V. 	P 
1 A. Magensl 

Ganske som nu. 

—o — 

Et fransk Tidsskrift bringer eu Ar-

tikel, hvorigennem man Jaar el godt 
Begreb om de Kæmpeforraad af 

Brændsel, Ammunition og Føde-
varer, snur Dreadnoughterne, disse 

moderne svønnuende Fæstninger, fø-

rer med sig. 

Et fransk Slags-kib at Dantontypen 

bringer 2000 kg. Bi æralstof pr. Time, 

naar Farten er I 1 Knob. Drives 
Farten rip til 20 Knob, medgaar der 

19,000 kg pr. Time, og eller 115 

Timers Fart er Kulforsyningen op-

tungt. De engelske og tyske Drtnid• 

norrøn? har 10-12 Kanoner af Ka-
liber 30,5, og hver af.Kanonerne kan 
afgive 150 Skud. Hvert Skud ko- 

ster 2001) Kr., og hvis hver Kanon, 

algav e1 Skrid pr. Minut, tiilde dere 

i 21/, Trine være bortskudt for godpr 

31/11  Mill. [(ioner. 	 . 	• 

En engelsk Dreadnoughts meden 

Besætning paa 900 Mand har i Krigs-

tid følgende Forraad al Fødevarer 

om Bord: 60,000 Pd. fersk Oksekød, 

120,000 Pd. Kartofler, 6 Kasser Bord-

salt, 300 Pd. Bønner, 72 Kasser 

Skibskiks, 225 Pd. Makaroni, 750 
Pd. Soda, 150 Glas stødt Peber, 

300 Pd. Spegepølse, 50 Tdr. Svine-
fedt, 65 Tdr. Margarine, btf) Sider 
Flæsk, 150 Kasser Chokolade, 300 
Pd. Bananer, 300 Pd. Blommers 225 
Pd. Perlegryn, 15 Tdr. Spegesild, 
2250 Pd. saltet Fisk, 750 Kasser fri-

ske Æg, 70 KaSser ,Tomater, 300 
Pd. Korsuder. Desuden Masser af 
Skiltker, Ost, Gulerøder og indre 
Grøntsager, Frugter,' lieultogt 	Sa- 

ger o%v. osv. 

Teksten er praktisk: .Den stærkeste 

har Ret!` 
Vor Morallov den har vi Ira Dyrene: 

Fanger ikke Edderkoppen Fluer 

I sit Nat? 
Og Manges ikke rasende Tyrene? 

Piner ikke Katten Musen i sin Klo? 
Og se blot til Snogen, hvor den 

kan sig sno! 
Og naar Gedderne la'r lor sig af 

Karudserne, 
Hvad bebrejder vi da Tyskerne 

og Russerne 

.leg sluger snar ile ambe h ir ll.rF  

' 1P111 

og kæmpet trit i Rygternes 

Det nyeste nyt fra Berlin og p,„,, 
kan sætte mig i ydersne Spænding 
Overalt er der Riv, hvor der ikke 

er krig. 
iIscni kan tælle de faldne ? 

Det stinker jo an Tig 
Og saa trykker man hei,ebn,,i 

til Tæridetite, 
hinanden saa Injærtelig1 i Hænderne. 

Fyrst Bismarch er Kristen - • jeg 

fælder ingen Dorn. 
— Vorherre, lad ham kristeligt ende I 
,leg ved kun, hvis jeg sad 

i Oldtidens Rom 
og saa deir lysteligt dræbe 

og brænde, 
det vilde være Spas mod, 

hvad nul til Dags sker, 

og ingen Pavhis præker 

fra Torvet mer. 
Vi er ude over alle Illusioner! 

— Nu prækes ved Krupp'ske 
Kanoner. 

Ny Sendeug; - 81orl !Mut!! 
af rigtig fede og. .velsmagende 

Ell 11rgabouglifs forbrug, . 

Nordlaudets Handelshus 
anbefales. 

`Mori 1l els briolsbus, 
OSTE Spegesild. 

Nysaltet bornholmsk Sild .tias hos 

ønsker: 1),,p 
smukke ng „ moderlig' I'dingt,ilier, 
da henvend.  Den] i 	idienet ved 
Havnen. 	.  
Telefork4. 	..Aindr. Ipsen. 

Bilieder 'in 	mines. 

!.'stult0 
S te° r 14, C e • rtrrieftdr::,, 

Glasered 
GIase4red inekr,  

Bwigst. . 4iser 

Vor bekendte fine Kaffe 
samt The, Chokolade og Cacao 

anbefales det ærede Publikum. 

. H. Chokolade og ('ettao til 2ande rhiser. 
Kaffe, altid friskbrændt og nymalet. 

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 

0,;,5  ,Produhtforretnin,L,,-;, 	K 

Kjølers I 	E 

Blomstergødning 

Rigtig tørre og paalidelige 

Gran- og Fyrrebrædder 
som har været stablede i 2-3 Aar og som derfor passer sær-
deles godt til Gulve, Loft, Vægge og lign. — har vi i rigeligt 
Oplag. Vi sælger billigst mulig og paa gode Vilkaar. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har rigeligt Lager af 

Glænø-Ærter og Vikker 
og anbefaler samme til billigste Dagspriser 

c7-11bnge cnelonial- og ,Produhtforrotnini,i. 

Færdige Bomuldskjoler 
i mange Nyheder og Priser fra 3 Kr. 50 Øre. 

Nordlandets Handelshus. 

Kotøjre, Legner, Esser og O'er 
samt alle Sorter Tovværk 

anbefales til billigste Priser. 

Allinge Kolonial-  og Produktforretning. 

fk . 
Q 
.- _)- 
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J-A 
A 
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-..__.)--; 
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Fiks i Dalet 
er den, som køber sin Habit-i 	Nordlandets 
Handelshus. 
Vi har iaar et ,  særlig stort Udvalg i 

smukke Klædninger til 

Blaa Serges-Habiter til 26, 30, 

Kulørte Buchskinds-Habiter til 18, 20, 26, 

• 

smaa Priser. 	• 

36, 40 Kr. 

30 og 38 Kr. 

E 
Øre. 

Priser. 	
*Nr. 

3 Jrr, 50 N. 	• 

Royal, 

13crIter. 
de gamle Priser. 

.=„4 y, 

IP-•- 
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Q lionimetørldwder,.Sokker, 

Z R A A4.1 Å  T 
i kolossalt Udvalg og Priser fra 	100 

• 
Filthatte, Huer og Kasketter til allerlaveste 

Alanchetskjorter i mange cNvhoder fra 
Alle Slags Kravetøj, 	saavel.  i Lærred som i Zephyr 

der kan vaskes af enhver. 

clips i alle (farver, aj faconer. 

Seler, 

Vi har endnu et stort Parti Fodtøj, som sælges til 

NRrdiandeis  Handeishus.  
liv 	.  ......4. ,>...”  ex)  

V.4 •• 	• •• 	..«.:-.".. ....... 	 •• 	 •••• 	 •• e,... 

øh Deres Tapeter 

   

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

 

   

Fest- og Brudegaver, Smykker, Lommeure, Stueure, Briller m. 	
B. 	 nke.  

Alt i stort Udvalg til billige Priser. 

anbefaler 

Elef5,aateVisithort 
anbefales fra 

c/7111.11g° cliojtryhheri. 

(■-' • ": s■ 


