
„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes i et Antal af mindst 1600 Exempl, 
eg forsendes granem Posivresenet i 
Sandvig, Olsker, Rutsker, Ro og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
kar den største Udbredelse i Nordre Herred 
bliver rusl i rilnyrt Hjem og egner sig der-
for bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Retterldigarelser qf enhver Ad 
sansom Kok Snig, Foreningsmeddelelser, 
Efter eller A( Ircninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornhohns Ugeblad" 
udgear hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer saml paa Rlaa'els Kontor ag 
koster 50 Ore Kvartalet, 

Kieler-Kanalen. 
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relgsivet af et Interemme.tt.krth.. 
1tedieeret rur- Emil ltolin. 

Forretnialz.fiprer N141114.1.4/4.44(.1,, Ridder 
Trykt i Gornitzkas Trykkeri, Alling.... 
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1. 	Ingeniør N: Jegd har i „Geds 
danske Magasin- en interessant Af-
handling om Kieler-Kanalen, dens 

nr'1111,1,9311,11t Byg 	 rfe ; el,1fefe -.eg-Fa-es-A', 
'''' ' vidt 	isse 	r kencre. — s :Hip ort! 

.dens Betydning i Krig og i Fred., ' 
, . Dei var j Sommeren 1837 at den 

garni Kejser Wilhelm den Første 
toldes store Festligheder nedlagde 
Grunilslenen til Kennelen, efter 'at 
dens •,Bygning var erklæret at være 

i Ståtens Interesse. Og da delte 
først !var sket, gile del rask frem 

med Arbejdet. 	, 
Kanalens Begyn Is punkt reg- 

'iles fer, det Sled, 	vo 	lusen ved 

Brunritte.1 mod "vest udmunder 4 

Elbee, og 'herfra fods 	es den gen- 
nem !den lave og suintlel(neldrisø 

()vel!Burg, hvorfra Tetrænet stiger, 
' irltilt.Vairdskellet passeres ved Grøn-

dal. Her findos den •slønste Gen-

iner4eaviiing ved Kanalen, trendig 

24 Meter, idet Vandskellet ligger 

saa højt over Nord- o! Østersørs 
Vandspejl. Videre gaar Kanalen 

gemiern 'lave Enge og• Meckel Sø, 
til dln kun er adskilt fra Ejderen 

ved t llojvandsdige, for at hindre 

Floden i at volde Oversvømmelser. 

1 etl Bue gaar Kanalen syd om 
Rendsborg og naar aller Ejderen. 

Den følger den saa til Steinwehr, 

hvor rumlen altet gaar sin egen 
Vej 	rbi den - gamle .Slagmark Se- 

heste til letenigsførde. Nu følges 

den ende Ejderkenal saa logen-

lund til Holtenauslusen ved f(iefer-
fjord' 

Ka len byggedes med 9 in Vand-
dybd . og fis ril Bredde i Vandspej- 
let, 	feris elan ved Bunden havde 
2211,.., redde, og S1 144.411e havde :1,8 
111 Virer] lover TeerstrYlen (Fortones 
Anel 	tl'A neden). Men allerede 
10 	- r al AnInegel var begryn111, 
vist 	t itrg ae forskellige Grunde 
mød 	mm al gas til 4211 Udvidelse,

• M lil Ale den ge mk Kanel pie • 
del 	e'lsiAt stætrui4ein, og Irns,, 
pas ko Steiler /Cermet.: Fuml (urlade 
deri 4 ,-,41,,..i6..„1Li,,i,...111. 	. 
indret tedes ' esakeerSerideplailser, 
sealedes al en Elna . der søger 

ind i Kanalen, ken vende og gaa 

-Samme Vej tilbage. Kanalen ud- 

videdes sandedes, ar Dybden blev 

11 in, Bredden i Bunden 44 in og 

Vandspejlet 1021/i ni. De gamle 
Sluser bevaredes, men ved Siden af 

deur byggedes ny Dobbeltsluser ved 

begge Ender. Disse Sluser er Ver-
dens største, større end dem vett, 

Panarnakarralen. Sluserne er, lige-

som de gamle, Tvillingsluser, og 
selv om den forreste Sluseport skulde 

blive ødelagt al en Torpedo, vil 
Skibene indenfor være beskyttet. -

De yderste Porte er stærke nok til 
at lande hvidt Vandtryk, saa Slusen 

kan tømmes fuldstændig for eventuel 
Reparation eller for at kunne an-
vendes som Tørdok, 

VerhUdvidelsesarbejdel anvendtes 

14000 Mand, og da Kanalen iljor 
aabriedes i sin ny Skikkelse, var 

Totalucigiften ved Udvidelsen løbet 
op tel 235 Mill, Mark. Kun nogle 

supplerende Arbejder stod da endnu 
tilbage. De ventedes færdige i 1915, 

og Omlægningen al Itzehoe-Heide-
Bramminge Banen i 1915. 

Uor Tyskfmcfgilde,KielerIcanaiens 
~7-tiikbeisrde  Uritii-

ligheden af at samle eller fordele 
Flaaden eller Ønske ved Nord- og 
Østersøen, og for de Allierede Mu-

ligheden af al blokere Farvandet 

foran Kieler Fjord, skriver Ingeniør 
lied, Endvidere Blokade af hele 
deri jyske Østersøkyst, Frigørelse af 
hele den russiske Øetersøhandel, og 
endelig Mulighed for at aatine de 

Allieredes Hære el nyt Angrebspunkt 
gennem Slesvig og Holsten. 

Kielerkanalen har i sine Broer og 
Sluser en stor Fare. Kan f. Eks. ved 

et LlIfthombardernent en Bro brin-

ges til at styrte sammen, vil Kanalen 
være spærret adskellige Dage, lige-
som Ødelæggelsen af eri enkelt Sluse 

kan være generende. En enkelt Un-

dervandsbaad vil dogl næppe kunne 

ødelægge e& af Kadiihnundingerne, 
og el Angreb af flere Undervands-

&aede har ikke mange Udsigter for 

at kurene gPerinernføres. 

En Angriber fra Landsiden maalte 
antagelig udskibe sine Tropper nær 
ved den danske Grænse. Paa Vest-
kysten er længere mod Syd ingen 
dertil egnede Landingspladser, og 

paa Østsiden vilde den tyske Flaade 

vel have Udsigter lit al karme hin-
dre en sydligere Udskibning. Ved 

en Fremmarsch gennem Slesvig 
vilde den dertil nødvendige Styrke, 

der sikkel maalle tælles med seks 
Cifre, vistnok faa overordentlige 
Vanskeligheder, thi de derværende 

naturlige Forsvarsstillinger, soni nu 
selvfølgelig er forbedrede. vil — den 
gh inde Dan nevirkestilii eg ikke mindst 

-e- gøre Vejen laingorn og vanske-
rig. Der skel ogsaa eller Krigens 
ildbrud være oprettet særlige Styr-

'ker ejl Tjeneste ved. Kanalen og ny 
n 	• 

- ietsioner: følt over til Forsvar nord 
Tor -Kam 	

„
elen.  

Men i alle Tilfælde har leielerlia- 
nalen' sin særl i ge lliteresse ved den 
Rolle, den nu . spilØØ r uf, v~ lure 
((rit;. 	Intet tvl11111:5 e.' ved, 	hvOr 
store Begivenheder man kart vente 
paa den Kant, og der er tænkeligt, 
at her ikke vil ske Afgørelser, som 
er egnet lit ril lie inetry Ilde Verdens-

krigens Afslutning. 

En naturlig og sund 

Legemsøvelse. 
—0— 

Gang og Spadseren er ell af de 
naturligste og derfor ogsaa en af 

sundeste Legemsøvelser, de eksiste-
rer. Den udføres jo ogsaa rent in-
stinktmæssig af alle; luen til Trods 

for dens Naturlighed, findes der dog 
ikke saa hin dem-lige Fodgængere 
ikke mindst bland! Kvinderne. Mæn-
dene synes al have færre Skavanker 

i denne Henseende, hvilket muligt 
hører savanen ined deres større 
Friluftsliv og niere rationelle Klæde-
dragt. Udført paa rette Mande kan 

Gang ikke alene blive et Udtryk for 
Legeruskraff og Styrke, men  ogsaa 
for Skønhed og Ynde. 

Hvor lang ens Fodture skal være 
for Sundhedens Skyld, beror noget 
paa Vejens Beskaffenhed og Vejret. 

Det er bedst at tage deri tidlig om 
Morgenen i den rene og friske Lidt, 
men kan man ikke del, er ogsaa 
de andre Tider pas Dagen tjenlige. 
At hvile nu og da, naar man har 

gaaet 15-20 Minutter, alt efter ens 
Sundhedstilstand, er af Betydning. 
Er man ude al spadsere om Som-
meren, og M.1111  har Lejlighed til al 

lægge sig ned, er dette en glimren-
de Maade al hvile paa. Del er 
uklogt at forhaste sig straks ved 

Fodturens Begyndelse, man num 
helst se at komme I Aende føret, 
Paalclærtningeri kar selvfølgelig en 

ikke ringe Betydning; mageligt Fod-
tøj. der ikke trykker, og ingen snæ-
rende eller lunge Klædiringsslykker 

af nogen Al t, saa Aandedrætlel kan 
være frit, og Gangen smidig og ela-
stisk. Man ser under Tiden, al Folk 

pas Fodture girer, som om de skulde 
ledsage en af deres Slægtninge til 

det sidste Hvilested. Men del er 
Fejl, og bærer elan sig ad paa den 

Maade, laer man ikke det fulde Ud-

bytte af Turren; thi under ell saa lang-
som Gang kommer Blodet ikke i 

Cirkulation. Ved den raske Gang 
derimod føres Blodet rundt, det 
renses, og Affaldsstoffer udskilles, 

Det er paa Grund af delte Faktum, 

at man kan holde ud at gaa meget 

længere, naar ulan gaar raskt til, 

end naar rutin gear langsomt og 

slentrende. 
Fodture har den Fordel fremfor 

Gymnastik, at de kali udføres uden 

synderlig Hjælp Ira Hjernens Side, 
og man kan derfor øve sine Musk-

ler samtidig ined, al man hviler de 
højere Nervecentrer, idet nemlig 

Rygmarvscentrene kan udføre alle 

deri Slags sædvanemæssige Øvelser. 
Dette er de ogsaa Aarsagen !il, at 

man ved Fodlue kan øve sine Musk-

ler stærkere ureel mindre Trætheds- 
følele end paa nogen anden Maade. 
Ikke mindst Legemets vigtigste Mu-
sket, Hjertet, faar en gavnlig Øvelse, 
del trækker sig hurtigere sammen 
og driver for liver Saannentrælering 
en større Btorlinirengde til Lungerne, 

sone under niere rolige Forhold ikke 
lamme, i neva:CISI., Uges i 13: ug. 

Man kan derfor lel forstaa den hy- 

giejniske Betydning af Spadsereler 

rene, naar de har en sari mægtig 

Indflydelse over Legemets vigtigste 

Cenlrelorganer, Lunger og Hjerte. 

Heri man man ogsaa delsvis søge 
Aarsagen til den stærke Appetit, den 

bedre Fordøjelse, den fuldkonmere 

Fødeopsugning i Tarmen, !Horde-
gelsens Stigning i Lungeroe, de ud-

skillende Organers, Hudens og Ny-

rernes forøgede Virksomhed og saa 
fremdeles. Fodture kan anbefales 
saa godt son' alle Mennesker under 

almindelige Forhold. 

Journalist-Besøget paa 
Bornholm 

den 3. — 5. Juli. 
—0— 

Efter lindhydelne af Værter og 
Værtinder paa Nord-Bornholm an-
korn Lørdag Eftermiddag Kl. 3 
ined Dampskibet „Kong Kristian- el 
større Antal Danner og Herrer Jour-

nalister, 22 svenske og 14 danske, 
for at bese vor skønne Ø, og for at 
de ved Selvsyn] kunde danne sig en 
Mening om, hvad vi har at byde i 

Retning af Naturskønheder og Mu-
ligheder, for at lede den danske og 
og svenske Turist over til os, 1111 da 
næsten alle andre Badesteder i Ud-

'ende( er utilgængelige paa Grund 
af Krigen. Samtidig ønskede man 
fra svensk Side at benytte Ledighe-
den, til al demonstrere den nye Li-

nie København—Malino—Cimbris-

hamit —1- lammerhav ved Ekspres-
sen gennem Skanne og den daglige 
Forbindelse ved „Kong Kristian", 

Turen begyndte egentlig i Keben- 

liaern 'ned Afgang [ned Øresunds-

damper til Malmø Kl. 7,45 ender 
Ledelse af Hr. Agent H. P. Jakob-

sen i Forbindelse ined Hr. Fabricius 

Forstander tor Statsbanernes Rejse-

bureau i København. 
Ved Ankomsten hertil, i del dej- 

ligste Vejr, modloges Gæsterne at 
de herboende Værter smut d'eir. 

Colberg Finnedalen og Colster Hel-
ligdommen. 

Af Gæsterne noteres : 

Hr. Redaktør Berlin, DagensNyheter, 
Stockholm 

„ Thorsten 13øhemann 
Vor By, Stockholm. 

G. Andersen , Svenske 

Dagbladet, Stockholm. 

„ Kandidat Lyden, Stockholm. 

„ Journalist Henning, Olika 
Stockholms Redaktion. 

„ Redaktør Holuistremi, Gøteborg 

Handels & Sjøransliding, Gøteborg, 

_ 	Hammarlund, Kristian- 
stads Lans Tidning, Kristianstad 

▪ Ljuriggren, Kristians- 

stadbladet Kristianstad. 

Billov, Fokets 

Lund. 
Lede Laind• Dagblad, 

Lund. 

▪ Redaktionssekretær Johatisson 
Helsingborg. 

„ Afdelingschef Emil Flinkenberg 
Nordisk Rejsebureau, Malmø. 

. Afdelingschef Ivar Een Svenalm 
Telegraitihyreu Filial, Malmø. 

„ Redaktør Hellherger, Skånske 

Dagbladet, Malme. 
Alfred Ffelner Sydeven-

ska-(Srellnonlen), Malmø. 

Rigsdagsmand far 
M4

▪ 

 1111111 Stad Dr. Immigrer' Malmø, 
Oslermarin, 	s- 

• kanins Bladet, Ciruhrinhanne 
Fru Sofie Horten, Redaktør at „Hun 

og Hjerl," København. 
Frk. Wolfliagen og Hr. Kestherg 

Den danske T

.

inistforentug Kobænk.. 

„ Direktør Sen neker, Dansk Rejse-

bureau Kobernlinv n. 
• Sorgentrl-Hansen, det rnilikalk. 

Venstres Korresp. Bureau København 
„ Henriksen, Venstres Korir;port-

dance Bureau, Krebeinhavre 
Redeklionesektr. Einil Perentzen 
Ferslevskc Presse, København. 

Krarup „Vore 

Damer", København, 
„ Overretssagfører E. Christensen, 

Berlingske Tidende, København. 
• Andreassen, Andreassen 

Lachmann, København. 
▪ Schack-Sleinherg 
„ H. 1. Blicher, Jyllandsposten, 

Aarhus. 
„ Nils Gjersere "Bennets Rejsebu-

reau - , Norge. 
„Verden og Vi", ,11151r. Tidende osv. 

Fra Havnen spadseredes straks op 
til Blanclis Hotel, hvor der var dæk-

ket et yppigt Middagsbord for ca. 
50 Personer. 

Da der af det trykte Program 

fremgik, at Badedirektionen for 
Allinge-Sandvig var den officielle 

Indbyder til Turen herover, var un-
dertegnede anmodet om pair samt-

lige Værters Vegne at byde Gæsterne 

velkommen, men den egentlige fest-
lige Velkomsttale holdtes af Hotellets 
Ejer Hr. Bejerholm, der i særdeles 

heldige Udtryk og Vendinger tolkede 
hans egen og øvrige Bornholmers 

Glæde over Besøget. Derefter blev 

Ordet givet frit under Ledelse af 
Hr. Forstander Fabricius, og det var 

Synd at sige at der taftes for lidt, 

saa der straks blev Feststemning 
over det hele. De tre korte og det 

lange danske og de fire svenske 

rungende Hutrer drønede tit gen-
nem Salen. 

D'Hr. Amtmand Valløe og Byfo-

ged Borgen var ogsaa specielt ind- 
budne til Festen, men vare forhin-
drede i at komme tilstede paa Grund 

af Embedsforretninger, men Amt-

manden sendte sum Formand for 
Bornholms Turistforening i Røring 

telefonisk Hilsen til Dellagerue, hvor-
for Hr. Redaktør Helberger Malmø 
takkede i en fin Tale for Amtman-
den, og paa Forslag af Forstander 

Fabricius afsendtes et Telegram fra 

Forsamlingen. 
Efter Kaffen gik man over til Rui- 

nerne, hvor de svenske Gæster i 
Szedeleshed, da de ikke havde væ-
ret her før, bleve ounkringviste og 
forklarede Ruinens Historie, og da 

Kl. blev 81/5 gik man atter tilbords 
pas Hore] Hammershus, hvor Vær-

ten Hr. M. Schou 'ønskede Velkom-
men. Som sædvanlig var det et 



righoldigt Aftensbord og Talerne 
gik Slag i Slag, men henimod Shit-

. niegen har lir Schou og Dirigert-
, ten for Allinge-Sandvig Sangforening 

Nr. Overlærer i. Kofoed beredt De!-
gerne  en virkelig Overraskelse, idet 

‘Pløjiløreue til den lille Sal sloges 

tilside, og Sangforeningen intonere- 
de ,Harliga Land'. Som Raketter 
trang Svenskerne op hørte staaende 
og betagne paa den smukke Sang, 
og det var en virkelig Nydelse at 
høre alle de mange smukke Sange, 

som blev sungen, og Svenskerne 
var som før nævnt begejstrede over, 

at Bornholmerne kunde saft mange 
Sange og — synge dem sad korekt. 

Redaktør Btilow, Lund takkede 
herfor i en meget smuk Tale. Det 

var nær blevet sent før man med de 
forskellige Værter i Spidsen drog til 

Nattelogiente i Sandvig. 
Næste Dag mødtes man ved Fro-

kosten pas Hotel Sandvig, hvor Vær-
ten bed Velkommen. 

Det var et meget velset og vel-
forsynet Smørgaasbord, hvor især 

Svenskerne gjorde sig tilgode ved 
de mange forskellige Slags Sild og 
— Sypar; 

Da flere var galet paa Morgen-

tur Hammeren rundt, var man lige 

ved at faa Hastværk, men Kaffen 
skulde Jo nydes i Palmehaven til 

Duo-ISinsik, saa men kom dog af-

sted med 1 Times Forsinkelse. 
— Ved Hjorths Terracotta-Udsalg 

gjordes et lille Ophold til Indkøb 
af forskellige Sri-merling. 

Køreturen gik nu over Slotslyngen 

til Finnedalen. hvor der stod Bord 

opdækkede med Øl, Vand og Lemon-

Squaw, som kom godt tilpas i Var-
men og efter Sildene i Sandvig. -

Derfra over Brogaard, Ols Kirke, 
ad Landevejen til Helligdommen, 

hvor Ankomsten fandt Sted Kl. 2I/ 4. 
Her blev Selskabet særlig over-

raskede ved, at Hr. Amtmand Val-
lee var kommet tilstede, for at hilse 

paa de fremmede Pressefolk. 
Ved det med alle Slags Mark-

blomster rigt udsmykkede Middags-
bord, som Hotelejer Colster saa for-

træffeligt havde arrangeret, kom der 
straks Feststemning, idet alle, og 

vel særlig de svenske Gæster, følte 

sig glade over den Opmærksomhed, 
Amtmanden udviste ved al beære 

dem med sin Nærværelse. 

Ved Bordet præciderede Amtman-

den med Rigsdagsmanden for Malmø 

— Ordførende for de sydsvenske 
Presseforeninger, Redaktør for det 

socialdemokratiske Blad „Arbedet", 
Dr. phil Lundgren, en meget tilta-

lende ung Mand, 32 Aar, Sverrigs 

yngste Rigsdagsmand — til højre, 
og Hotelejer Bejerholm til venstre, 

endvidere sad ved • Hovedbordet tre 

danske og tre svenske Redaktører. 
Hr. Colster bad i faa Ord Velkom-
men, hvorefter Amtmanden i en 

længere udmærket Festtale betonede 
Betydningen af, at Brødrefolk søgte 

sammen og lærte hinanden at kende, 
hvilket styrkede Samfølelsen blandt 
det skandinaviske Folk. Som Del-

tager i Studentertogene til Lund i 
sin Tid, var det ham en særlig Glæde 
al hilse paa Brødrene fra hinsidan. 

Denne udmærkede Tale blev mod-
tagen nied Begejstring, særlig af 
Svenskerne, og Dr. Lundgren kvit-
terede med en Svartale, som ved 
sin fine Udvikling paa det prægtige 

svenske blomstrende Sprog, rev alle 
med sig. 

Hr. Bejerholin holdt en smuk im-
proviseret Tale for Amtmanden, som 

tog svært Bifald. 

Bejerholm er født Lejlighedstnler. 
Talerne vare mange — og gode, 

Retterne og Vinen ogsaa, Humøret 
glimrende. Da man derfor efter 
Maallidet kom ud paa de solbeskin-
nede Udsigtsklipper og Sejlturen til 

Grotterne, hørtes klin Lovtaler over 
den prægtige Tur. 

San drak man Kaffe og gik ad 

Redningsvæsenets smukke Sti til 

Baadstad, hvor Vognene ventede,  

for at køre over Stammershalde og 
Sarelkaas, hvor der begge Steder 
nødes Forfriskninger — ill Højers 
Hotel i Allinge, !Ror Værten ved 
Aftensbordet udtalte sin Glæde over 
Besøget. Atter mange Taler. Afte-
nen sluttede i „Bondestuen", hvor 
Sangforeningen sang nogle Sange, 
og alt gik meget fornøjeligt, 

Mandag Morgen stillede alle Ki 
8 til Frokost hos Hr. Jakobsen, Ho-
tel Allinge, Værten udtalte sin Tak, 
fordi alle havde givet Møde saa tal-
rigt, trods den tidlige Morgenstund. 

Atter her viste det sig, at Gaffel-
bitar og anden Sild, var det mest 

paaskønnede af de Fremmede, hvad 
Maden angik. 

Mange Lovtaler over Bornholm, 

som Turistland, over Værterne og 
Bornholmerne lød i disse Dage, men 
det var ogsaa en I el og alt vellyk-

ket Tur ; derom var alle enige. 

Kl. 10,20 dampede „Kong Kri-

stian" ud al Havnen under Hurrantab 

fra Skib og Land, hvor der viftedes 

med smaa Dannebrogsflag til Skibet 
var ude af Sigte. 

F.'n111 Bohn. 

Om Søvnløshed. 
/;. 

Et, særlig i vor nervøse Tid, ud-

bredt Onde, er Søvnløshed. Hvor 
mange Mennesker kender ikke af 

egen Erfaring til denne Lidelse. Disse 

lange, uhyggelig lange Nætter, da 
Tankerne synes at jage hverandre, 

og Minderne myldrer frem, da alle 
Sorger og Bekymringer melder sig, 
og Fortvivlelsens sorte Skygger sni-

ger sig ind i Sjælen. Saadanne 
Nætter repræsenterer en Livsbyrde, 
som meget ofte bliver for tung at 
bære. 

Ethvert Menneske, som viser Til-

bøjelighed til at lide af Søvnløshed, 
bør hurtigst muligt medføre sig med 
en Læge, thi man har da al mulig 

Grund til at tro, at Nerverne er i 
Ulave. Det værste, man i saadanne 
Tilfælde kan gøre, er selv at søge 
at bøde paa Søvnløsheden ved Hjælp 

af bedøvende Midler som Alkohol 

eller narkotiske Midler. Mari kan 
ganske vist herved opnaa en midler-

tidig Lindring, men det endelige Re-

sultat bliver en Forværing af Tilstan-
den, Nervesystemet ødelægges mere 

og mere af de forræderiske Helbre-

delsesmidler, og hurtigt naar man 
til del Punkt, da disse Midler ikke 

mere forment' at udøve nogen Virk-

ning. 
En af Nervesvaghed foraarsaget 

Søvnløshed han ikke grundig hel-

bredes paa mere end en Mande, 
nemlig hensigtsmæssig Behandling 

af de svage Nerver, at lede og an-

ordne denne Behandling bliver Læ-

gens Sag. 
En begyndende Søvnløshed kan 

ofte med Held bekæmpes af ved-

kommende selv gennem Iagttagelse 

af en streng hygiejnisk Levemaade 

samt ved at undgaa alle legemlige 
og aandelige Ophidselser, som kan 

virke forstyrrende paa Søvnen. Me-

get beror ogsaa paa Soveværelsets 

Beskaffenhed. Dette bør være lyst, 

luftigt og køligt. Endvidere bør Af-
lensmaaltidet indtages mindst 2 Ti-

mer, før man gear til Sengs: hid-
sende Drikke maa undgaas, hvori-

mod Nydelsen af et Glas frisk Vand 
samt en hastig kold Afvaskning af 

hele Kroppen er i høj Grad at an-
betale. 

En passende Seng gør ogsaa sit 
til at fremkalde en god Søvn. Un-
derlaget skal være tilpas blødt, Over-
dækket varmt, men let, og i de Til-
fælde, hvor kolde Fødder virker hin-
drende paa Søvnen, hør man, forin-
den man gaar til Sengs, gnide Fød-
derne godt og lægge en Varmedunk 
i Sengen eller en Dunpude omkring 
Fødderne. 

Et ofte prøvet Middel bestaar i at  

Image en kold Kompres i Nakken, 

saalecies at deri dækker det halve 
Baghoved. Et 1. arre! Vand(ae,iag 

omkring Livet er ogsaa af god Virk-
ning. Om Dagen rime man skaffe 
sig saa megen Bevægelse i fri Luft, 
som ens Tid tillader det. 

Man lærer først tillulde al skatte 
Søsmen's kostelige Gavn, naar man 
har mistet den. Dersom man vilde 
lægge sig disse Ord paa Sinde og 
rette sig efter dem, vilde der findes 

færre ulykkelige og fortvivlede Men-

nesker. 

Do engelske 
—a— 

Den nylig afdøde Lord Nathaniel 

Rotschild, Indehaveren al der i 1805 

grundede engelske Gren al det be-
rømte Bankierhus, var en Sønnesøn 

af den tredie af de tre Frankfurtere, 

der oprettede de rotschildske Ban-

kierforrelninger i elle de store evro-

pæiske Lande. 
Husets verdenhistoriske Betydning 

skyldes i tørste Række Londoner-
chefen Satiren. Han finansierede 

blandt andet under det preussisk-

engelske Felttog i 1815 og garde 
det saa dygtigt, at der opstod det 

bevingende Ord: ,De forbundne har 
vundet Slaget Waterloo, men Rot-

schilderne har fortjent det.' 
Hvor blottede Rotschilderne i Vir- 

keligheder] var for Snobberi, viser 

følgende Anekdote, om hvorledes 
James, der ledede Pariserhuset, mod-

tog Hertugen af Morny. James rej-
ste sig ikke en Gang op Ira sit Ar-
bejde, men sagde blot : ,Vær saa 
god at tage en Stol I' Hertugen gen-

tog forbavset, at han var Morny, og 
James fortsatte: „Tag to Stole!" 
En anden Gang modtog samme Ban-
kier Hr. v. Bismarck talte om en 

Mængde interessante Sager, men 
Rotschild lod-sig ikke forstyrre og 

genuemsaa sin Forretni n gskorrespon-
dance. Derpaa ringede han paa en 

Bogbinder og ytrede: „Hr. Popper, 

hvad mener De om Læderet ?" 
Nathan følte sig fuldstændig hjem- 

me paa engelsk Jord. Hans Søn-

ner, af hvilke de fleste var født i 
England, blev der. Selv hans Søn-

nedøtre giftede sig med Englændere, 

en med Lord Ballersea, cn Anden 
mod en Jarl al Harwich, en tredie 

med Jarlen af Roseberry. 
Den ældste al Nathans Sønner, 

der efter hans Død blev Chef for 
Londerhusel, Uanet Roschild, var 

den første Jøde, der fik Sæde i del 

engelske Parlament. Hans Søn, den 
rm afdøde Lord Nallianiel Rotschild, 

den første Lord i Huset Rolschild, 

var en Mand med en Mængde kom-
munale Tillidshverv og interesserede 
sig meget for Politik. Grevskabet 

Buckingharnshire er de engelske 

Rotschilders Ejendom. Lord Nallia-
niel havde der del største og smuk-

keste Gods, Tring Park. Ved de 
Rævejagter, der her foranstaltedes, 

regnedes Kong Edward til en af 

Stamgæsterne. 
Den afdødes ældste Søn, Dr. phil. 

Walter Rolschild, der nu har arvet 

sin Faders Værdighed som Lord, har 

imidlertid ingen af dennes Tilbøje-

ligheder for Sport. Del er ell syge-
lig, alvorlig Mand, der er forblevet 

ugift, og som fuldstændig hengiver 

sig til Studiet af Naturvidenskaberne. 

Paa Tring Park Emtes hans Samlin-

ger, der regnes for de mest værdi-
fulde af deres Art. 1 en stor rød 
Teglstensbygning findes den største 

private zoologiske Samling i Verden. 
Det er et naturhistorisk Musættm 

rinder fagmæssig Ledelse. Der fin-
des i Musæel en Sommer! uglesam-

ling, der skal være særlig værdifuld 

og fulkommen. 
Denne lærde, der lever saa fjærnt 

fra Verdenslivet, skal nu efter Nallia-
niels Død være Lederen af det lon-
donske Verdensfirma Rolschild. 

Allerede tips de fem første Rot-
selulder Mile der sig æstetiske In-
snirkler. Den gamle Aint.chel var 
en Kender af gamle Mønter. Senere 
blev Rotschilderne Samlere og Kunst-
kendere. De har alle trofast torvs!. 
tet den store Arv, de har overtaget. 
Eflethaandert er dog Slægtens ann. 
delige og legemlige Kraft uddød. 
Dette skyldes for en stor Del de 
mange Giftermaal inden for Slægten  

Alvorlige Sygdommn, Selvmord og 
Vandvid har ikke hørt til Sjælden-
hederne inden for dette med Rig-

domme saa overdaailigt udrustede 
Hus. 

En østrigsk Nathaniel Rolschild, 

der døde for ti Aar siden, havde 

lige fra sin Ungdom været plaget af 

ett uhelbredelig Nervesygdom. Han 

testamenterede 20 Millioner til ner-

vesvage. Hans yngre Broder Albert, 

Chefen for Wienerhuset, der døde 

for fire Aar siden, var heller ikke 

lykkelig. Hans Hustru, født Rot-
schild, døde af Kræft, en Sen op-

holder sig pas en Sindssygeanstalt, 

en anden Søn skød sig, og den ene-

Datter er uhelbredelig døv. 

Man undrer sig saa meget des 

niere over alle disse Familieulykker, 

da det gælder en Rolschild. Rigtig 

nok er vi langt borte fra den Tid, 
da man ligesom omkring 1830 ple-

jede al sige: ,Der kan ikke blive 
nogen Krig, Rolschild tillader del 

ikke", men endnu betyder dette 

Navn mere end el almindeligt Navn. 

Det er blevet Indgrebet af en urrad-

telig Rigdom og derigennem en næ-

sten umættelig Magt og Lykke. 

Fra de ,Igootrale" Holollor 
i Schultz. 

—0— 
En engeish Dame, som i forrige 

Maaried berejste Schweilz, har faaet 
adskelfige Erfaringer for, hvad det 

vil sige at tilhøre en krigsførende 
Nation, selv om man opholder sig 

i et neutralt Land. Om sine Op-
levelser fortæller hun i „Daily Malt" 

bl. a. følgende: 
Det første Tegn paa, at ikke alt 

var, som det skulde være i det fre-
delige Schweilz, mødte mig paa 

Jernbanestationen. - De italiensk- 4  

schweityske Dragere nægtede abso-

lut at røre ved „Fjenden"s Bagage, 
og rige Tyskere og Østrigere maatte 
selv slæbe deres Kufferter fra Toget 
og ud til Hotelkarlene, der ikke har 

Lov til at komme ind paa Perro-
nerne, — Da jeg naaede mit Hotel 
kom Ejeren mig huede. 

„Vi har desværre Huset fuldt al 

Tyskere', sagde han i en beklagende 

Tone. 
— Nea, jeg foretrækker i al Fald 

dem frem for Moskitoerne, svarede 

jeg. Tyskerne synger dog kun de-

res Sejrssange om Dagen, men de 

Moskitoer, som det er lykkedes at 

komme ind under Nettet, synger 

deres Hymner paa den Tid, man 

skal sove. 
,Jeg haaber imidlertid ikke, De 

skal fortryde, al De er kometen her-
til. En Landsmendinde af Dem 

rejste herfra igaar, og mit Hotel er 
særlig beregnet pas Englændere og 

Amerikanere'. 
— All gik sin jævne Gang uden 

ubehagelige Afbrydelser lige til Mid-
dagen. Da opdagede jeg, at Kva-

dripel-Alliancen havde barrikaderet 
sig i Restauranten trods de højere 

Priser, medens. Centrattnagterne 
havde slaget sig ned i den stdre 
Spisesal. 'Urolighederne var allerede 

begyndte, En prreviingelitind af tysk 
amen som tilhørte en 

engefskIlarnilie, ansaa det for sin 

Pligt at forsvare sit Herskab mod 
tyske Angreb. Det arme Kræ havde 

lidt meget siden Krigens Begyndelse 
lormedelst ski vanskelige Stilling, 

og dets Nerver var stærkt medtagne. 

Rheffende og knurte,, ,le mer HO 
deri løs paa alle T,, 	oit  
kunde ofte ba.mde, al den t,ea 
Den maatte Mita op paa -1 V 
refas i Elevatoren, for al der ik 

skulde hænde nogen Ulykke 

Trapperne, letrr den let kunde tæk" , 
kel al møde et tysk !tant med Heles 
strømper. 

Pas dette Hotel boede kun 
soen tilhørte den mystiske Verden, 
der kaldes .the tipper ten'. Eli 011g 
havde en Tysker spyttet pari en ' 
Englænderinde, eg det havde kostet 
store Anstrrengelaer at forhindre, at 
de engelske Herrer gennempryglede 
Tyskeren, For at skaffe saa lang 
en .Fredspause- som muligt, turtle 
Hotelværten fastsat tie allieredes 
Diner til Kl. 7 og Centialinaglernes 
til 	8. 

Hvad der gav mest Anledning til 
Uroligheder, var et Vækkeur med 
Kunstværk, Neer Klokken slog hel, 

viste der sig fstedetfor den tradio-

nelle Gøg en lille tysk Soldat, der 
med Geværet paa Skulderen reabte 
„Til Paris! Til Paris! 

Til alt Held for Værten kende 

han dokumentere, at hen havde købt 
Uret for liere Aar tilbage, da Tysk-

land' havde Fred med hele Verden. 

— Ak nej, ytrede kan en Alten 
til mig, der findes ikke mere Fred 
noget Sted. Man behøver analt 

Hotel for hver Natton ; el for liver 
af de krigsførende Parter er Ikke 
nok. Jeg vover ikke at forlade nut 

Hotel i 5 Minutter, for jeg er bange 
for;  at jeg skal finde nogen død, 
imar jeg kaminer tilbage. De kan 
jo ikke lade hinanden være. 

fra Uge til Uge. 
- • 

Guldbryllup. 

Fredag den 23. Juli lejrer forke, -

Brygger Chr. Hansen og Hustru de-
res Guldbryllup. Det gamle agivær-
dige Ægtepar kan glæde sig over 
et efter deres Alder godt Helbred. 
De har i Deres Ægteskab haft 1 I  
Børn, hvoraf 7 er levende og 3 bo-
siddende i Allinge. 

Bruden er 'født paa Mors i 1844 

og Brudgommen paa Sjælland 1837. 
Hansera er Veteran fra 1864 og 

deltog i dækningen af Tilbagetoget 
fra Dybøl.'ideri 18 April 1864. Han 
følger rigi en levende Interesse de 

daglige Nyheder fra Krigsskueplad- 
serne. 	 C. J. 

Det store Sangstævne 

Det store Sangstævne finder alt-

saa Sted førstkommende Søndag Kl, 
Efterur. Oprindelig havde det 

været tænkt at afholde Koncerten 

oppe mellem Rorrente; men Sangen 
vil i Tilfælde af Blæst næppe kom-
me til sin Ret deroppe, hvorfor det 

er blevet bestemt, at Koncerten skal 
afholdes nede i Dalen til venstre fur 
Indgangen. 

Her har Naturens Haand dannet 
en ypperlig Koncertsal, hvis Lige 

man forgæves vil søge her til Lands; 
den minder en Del om Raadhustial-
len, irren den er længere, og det er 

højere til Loftet, og naar rl 150 
Saligere paa Søndag tier dybt nede 
mellem Fjældene isterning-Q(1er es 
Sang, vil det sikkert være 	beta- 
gende Virkning. For al ingen af 
økonomisk Grunde skal være af-
skeerne fra at overvære dellare ene-
staaende Nydelse, er Entreeq sat til 

kun 25 øre, saa der vil sikkert 

kantine Tilhørere i Tusindvis og alle 
Vegne fra. Rønneboerne kommer 
1, Eks. herned til - nedsat Ros --

og ured Ekstratog, fra Hasle afgaar 
i Dagens Anledning „Thah• paa 
Lysttur til ,Harnmerhaviren, og At-  ' 
tinge-Sandvigboerne vil vel næppe 
blive borte ved denne Lejlighed. 



Spiso-,11fid- 

Stort Udvalg-i Koppen; til billige Priser. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning, 

FINESTE DANSK FABRIKAT 
e7 (7478c,2 (-9 	 lizz• — /009-2 e 

Bygskraa, Majsskraa og Strømel 
samt øvrige Sorter Foderstoffer 
er paa Lager og anbefales til billige Priser. 

• 

J‘alonial- oØ ,Produktforretning. 

Allirtsre 
Møbelsnedlizeri 
=  J. Mortensen = 

Rullegardiner- haves paa 
Lager i forskel, Mønstre. 
•■••:~~~~ 

Stor amerikansk Majs 
— aldeles frisk dg extra renset — sælges til Dagens billigste Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

ALBA Godstjenester og Meder, 
Søndag d, 18, Juli. 

• ik7mKirke Kl. 91/2. Slum. K1 9. 
2. „d 

.Eflerid Kl. 5— Erilrefeerrrocte ved 
Tein, liv r Missionær Larsen, Skib-
by taler. 

Mandag Aften Kl. 8 Møde i Be-
titel i Ols'ker •veirsa.rt.r e. 

Tirsdag, Fru. Kl. 10 Gudstjeneste 
i Allinge Kirke. Provst Munch fra 
Brøndbyvester prædiker. 

luth. Missionel., Allinge. 
Mode Søndag Kl. 31/2. Th. Madsen 
Fredag d. 23. Kl. 8. N. Jensen. 

Rutsker Missionshus 
Søndag Kl. 91/2. Westh. 
Tirsdag Kl. 6. N. Jensen..., 

Overfaldet af en Kat. 

Da Tømrer Thomsen og Hustru 

Adelgade i Skanderborg, forleden 
Sortdag Aften korn Tjent fra Grund-

lovsfesteu paa Himmelbjerget, blev 
Thomsen i sin Lejlighed overfaldet 
af en Kat, som ikke hørte Huset 
til. 

Katten var i Følge _Hors. Av." 
bleven ganske vild. Den sprang i 
Hovedet paa Thomsen, og da han 

vilde værge for sig, bed ,Katten sig 

fast i hans venstre Haand og til-

redte den saaledes med Klør og Tæn-

der, at Thomsen hurtigst muligt 
maalle søge Lægebehandling. 

Nye Anchiovis 
Cl alter paa Lager. 25 Øre r/2 kg. 

1. J3. Larsen. 

Den rigtige stærke 

Læder-Tagpap 
Nr. no i lp,, 24 og 36' Bredde 

og Icopal Tagpap 1/2 ni sælges 
hilligbt i 

Nortlialels Ilardelshos. 
9 forskel!. Vogne 
semi til Salgs eller Bylte hos Smed 

Lindblad, Klemensker 
Telf. nordre 5. 

De vil altid finde noget, der passer Dem 

afholdes Søndag den 18de Juli Kl. 4'12. 

Festtegn a 25 øre — og Programmer — faas ued Indgangen. 

Altm Havn. 
t‘eidet ved Hanensl•dd'hning

skride hurtig Ircertd, der arbejdes 

for Tdesh med ca, 70 Mand. og den 
gennemsnitlige daglige Granitmasse, 

der 	l øsriges, er ca. 270 Vogn. 

la dn inger, L'ets Indhold formentlig 

kan ensrette til ca}? 200 Kubikmeter. 

Arbejdet er ualmindelig godt for- 

1..ereiit, D 	pruaskinerne, Kranerne 

og parle4einger for Vandpinirpning 

og Luftb riug virker fuldtud tilfreds-. 
Øllen< , ligesom Firmaets øvrige 

eta 	rate er i fortrinlig Stand. 
fjor blev Inderhavnen uddybet fra 

10 til 14 Fod, merl de Yderhavnen 

hirlti~k+m Irx 	rel 12 Fod dyb, 

stanr der ca. 	 rd i Inder- 

havnen. og da en Del P, Byens Kin-
akledeieeer udmunder Havnen, er 
de omkringboende enrk,_t generende 

af den ilde Lugt,. det stillestaneude 

Vand frembringer, hvorfor henstilles 

til Arbejdslederne at dette Forhold 

snarest ændres, 	H, W, H. 

Ordet er frit 
Vi gør vore mange Læsere i By og 

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

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

Dette gælder heade Byen og Landet, 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid ril iagttage den strængeste Diskre-
tion med Hensyn tit sine Kilder. 

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

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 af saa godt 

som hvert eneste Tyende. En An-

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

stillende Resultat. 

Dat- pper 
paa Lager i stort Udvalg. 

Priser fra 4 Kr. 

Nordlandets Handelsbus, 

Deo allerldsle Kvartlaf 
er !lefl billigste, 

Vi srelger indtil videre: 

Dobbelsigtet ekstra Sagomel 25 Ore 

Ekstra prima Kartoffelmel 	30 ore 
Ekstra prima Rismel 	25 Øre 

Ægte Japan Ris 	 25 Ore 
— 4 pCt. ved kontant Betaling. 

NortIlamiefs liaodelshos 
I Thora Petersens 

Modeforretning 
findes a tid et pænt Udvalg i fikse 
og moderne Biusetiv. Leveres og-
saa hurtig efter Bestilling. 

En Del HATTE udsælges billigt. 

Tfilem, som bpi' selv! 
Ny Sendinger af 

det allerbedste amerikanske Kapitlet 

og 	do. 	do. 	Bagerimel 

som er en Blanding af Inard og 

blød Hvede og som giver et stort, 
smukt og velsmagende Brød. 

Vi har endnu nogle Sække til 

Salg af 

Prima ren Hugsigtemel og 

Prima groet Rugmel, 
malet af tørret Rug, • 

Vi sælger i suraa og store Vægte 
og til allerbilligste Nettopris. 

Por lili"[1 314 11E1'618' 1S u.') 	Il 

Lysttur fra Hasle 
i Anledning at Sarrestævnet ved 

Herlea.1,dres. Hvis Vejret tillader 

Søndag den 18. Juli El 1 
med Mi , itnt ,!Zibell THOR. Retur fra 
I laininerhas 14'11 Kl. S. 	Tur.Rettir 

Kr. 1,50. 

Gardintøjer. 
Et Parti hvide og ecrii Gar-

diner (Monstre fra i hor) sæl-

ges ekstra billigt. 

Nordlandets Handelshus. 

1 
som er statsanerkendt, optager Med-
lemmer indtil 40-nars 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, Hr. Bager P. Holm, Allinge. 

llorlervisoing i Orgelspil 
gives til moderat Pris af exemineret 

Organist, 

Lærer Sigfred Kofod, 
Nørregade, 

By- og Herredsfuldmægtig 

Johann h oed, Hasle. 
traffes paa Randhuset i Allinge 
hvor Mandag efter Kl. 10 Form. og 
i KI e rue nsker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

118sirilief, [domme 
samt bedste franske 

Høst-Leer 
fans billigst hos 

Altloge 
Kolonial- & Protiokliorreloiog, 
bpi amerik, skr1 Du-Not! 

Røget Hestefilet. 
Røget Dansk Oxefilet 

anbefales som godt og billigt Paalæg. 

1. B. Larsen. 

11111011 MS341111111011 
er indkøbt 

Uldne Kjoletøjer, Klædevarer, 

Bomuldstøj, Dowlas, Lærreds 

Drejler og et stort Udvalg af 

færdigsyet Dame-  og Børne- 
Konfektion. 

Disse Varer sælges 
meget prisbilligt. 

'Ilessells 
Chr. Olsen. 

Aderliellurdsgrplor 

faas hos 

Alttoge 
& fro[lukliorreloiog. 

Ejendom til Salg. 
Hans Andersen 

Ejendom af Allinge-Sandrig M , 
sælgry smuler eller delt rued e t... 
uden Besætning. Ejendenimen er 
god Drift og Bygningerne vel ve '• 
ligeholdre. Henv. pen Stedet ell..., 
lit Chr. Olsen, Allinge. Fordelagtig.. 
Salgsvilkaar. 

billige Priser paa Dusk Sokker 
Stedt Melis Nr. I 	a 20 Ore 
Hugget Melis Nr. I 	a 22 Ore 

Hel Melis Nr. I i Toppe a 22 ore 

Dansk Puddersukker Nr. I a 18 ore 
- og ved kontant Betaling -1 pat, 
Rabat i 

Nardlaodets ilaodelshos. 
Tapetklister. 

Kitnimrtlf.r nq KitknIve 

I. B. Larsen. 

To 2-Vær. Lejligh. 
— centralt beliggende i Allinge -
den ene mod Køkken, er til Leje, 
om ønskes delvis møbleret. Bog; 
trykkeriet anvieer. 

Til 118jOSIO lallSKIS 
købes renvaskede Uld og Klude 
Bytte med Varer. 

Chr 
MESSENS ENE-UDS ;1/4l,0, 

Allinge Kirk e. 
Tirsdag den 20. ds., Forte id. Kl. 

10 prædiker 

Provst Munch 
fra Brøndby Vester i Allinge Kier e. 

Alle er velkomne. 

Emaille-Lakker 
i alle Kulører, anvendelig bande til 
Træ og Jærn. Faas i Daaser a 40 
Øre hos 

I. 13 La ilmen.. 

Hø salt 
billigst hos 

Mliogg 	&Prokktiorrgilliq. 

Fotograf Alfred Kjoller. 
Prisforandring: 

Brevkort 	. . . 1/2 Dusin Kr. 2,50 
. . . 1 — 	„ 4,00 

Visitbilleder . . -  1/2 	„ 	2,50 
. . 1 	, 4.00 

11/111~~drIleitiee~ 

Hvem helaler h000ceroe? 
Er det den averterende? 

Nej! 
Thi ved Annoncerne skaffer han 

sig større Omsætning, og det 
giver ham forøget Gevinst. 

Er det da Publikum? 
Nej! 

Thi Publikum faer ved at studere 
Annoncerne Besked pari, hvor 
der købes bedst og billigst. 

Hverken Publikum eller den aver-

terende, 
men 

den Næringsdrivende, som ikke 
averterer sine Varer! , 

thi hans Omsætning gear tilbage til 

Fordel for den Konkurrent, som 

averterer! 

.Nordbornholms Ugeblad" er det 
billigste Blad at avertere i, og har 
den største Læsekreds paa Nordlandet 
— enhver driftig Forretningsmand 
bor derfor i egen Interesse avertere 

i Nordbornholme Ugeblad. 

Det7store 

Sangstævne 
ved Hammershus 

Allinge-Saudvig Sygekasse 



ivftirikrv‘ 
1J 4  

Største Udvalg. 

Billigste«"_Priser. 

Allin\ge Kolonial- og Produktforretning. 

O 
C ,̀  

('D 
em. 
P 

Hjemmelavede Byggryn — extra Kvalitet. 
s; 	Orove, mellem og fine 	 a 22 Øre 

Prima valsede flavregryn 	 a 25 Øre 
OT -1 i lavregryn, nye, valsede, i Pakker og los Vægt til den 

laveste Pris. 
4 pCt. Rabat ved kontant  Betaling i 

Nordlandets Handelshus. 

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

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Store Oerhysliire 	 Nilidglousluil og  

Sdiesiske hkkoloviiskul 
har vi købt og venter i Løbet af Juli—August Maaned. Prisen kan vi 

ikke endnu opgive bestemt, men alle Forudbestillinger expederes billigst 

muligt i 

[Nordlandets Handelshus. 

Boreholms Spore- & limuliasses 
Afdeling i Allinge 

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

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

Høje Priser betales for U I d og strikkede K lud e, 
naar Varer tages i Bytte. 

Nordla.ndets Handelshus. 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

NB. Husk vor 
ekstragode Margarine Nr, 48 til 

 67 øre  pr. 1/2 kg 

Aldeles fortrinlig til Bordbrug. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Bestil Ilenes Trillinger i gulege Bogtrykkerir 	Teleion 74, 
Busk vort velassorterede 

Trælast-Lager! 
Forlang Tilbud,  off vi ar  til Tjeneste, 

Allinge Kolonial-og Produktforretning. 

BreerIcletaizet 
Tr.,1s ,rkr.  er  1,::r 1;rr.r.1,1,,r for dr be- 

skyVe 	 ;',3A r-r-r.it 	 iore- 
ruir,;realer- ir,rerr mreer sJerlyzin1,, 

RådrriatenrrIernes Stigning levere-,  
Fr)rrrkrrAfrerne endnu ti/ de ganile Prer 
Telefon 4. 	Andr. Ipsen, 

Arelrerei sed thivnen. 

Toget afgaar 
Gælder fra 20 ,runs in 20 A;igust 

Neknd rix—Itanne. 
Fra Sandvig 

Allinge 	7"  1278  

Tein 

Rø 

Klemensker 

Nyker 

Til Rønne 

Rønne —Mand•lir 

Fra Rønne 	 10" 1250 	8'.3 

Nyker 	 10"  110  4 10  8"  

Klemensker 	11" I"  4"  842  

Rø 	 1131 	145 4.“ Kot 

Tein 	 11 47  2" 502  911 
Allinge 	l i s"  214  514 909 

Til Sandvig 	12" 21a 5" 9" 

Erindringsliste. 
Toldkamret 7-12 Form, 2-7 Efterm. 

Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 

Lanne - 	Diskontobanken 2-4 Eftm. 

, Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Stempelfilial  i Sparekassen 10-12. 2-4, 

Dampskihsexpeditionen, aahen ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm, Mandag og 

Torsdag Form. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-  7. 
Distriktslægen 8-9 og 2 -3. 

Postkontoret 9-12 og 2-7. 

Søndag 12-.2. 

Telegrafstaiinnen 8 Morgen iil 9 Allem 

Søndag 12--2, 
Borgmesteren. Kontortid liver Stignedag 

Kl. 3 pari Skolen, 

Braøddirektoren'Mandag og Fredag 

Form. 8 til 10. 

Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen.  Kontortid 1-4 Em 
Folkebogsamlingen pas Raadlniset; Fre• 

dag 7-8, 

Jernhanest er flaben for Gods S-12,  2-6. 

Frimærkep. og  Ilgods desuden 7.8 Aften 
samt til Tog,  der  aigaar udenfor nævnte 
Tid, fra en halv Time for Togets Mg. 

sager Ile ell Livslerlmersko, 
skal den gamle Cykle sælges, øn-

sker De Adgang over deres Ejendom 

forbudt, har De fundet et Par Ga -

loscher, '  skal der være politisk Møde 

eller Bal, har De Kreaturer til Salg 

eller vil De købe saadatme, har 

De faaet nye Varer hjem, paatager 

De Dem Reparationer, har De 
startet en ny Forretning — hvordan 
skal Folk saa laa det at vide, hvis 
De ikke averterer i  et Blad, som 
virkelig læses. 

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

Telefon Nr.  74. 

En Gedde paa II Fund. 
"39 Tommer lang blev forledetWag 
skudt i en at Ferskvandsdanuene 
ved Rathloasdal, fortæller „Aarh. 
Amtsid.". Herskabskuskens ca. 8 
Aar gamle Søn, som laa og ragede 
i Vandel ved Kanten af Dammen, 
blev bidt af Gedden i det ene Haand-

led. Drengen løb, da det vor sket, 
grædende ned til sin Moder, Fade-
ren, som derefter saa den store Fisk 
i Vandet, løb over og meldte det 

passerede i Herskabsbygningen, 

hvorefter en Son ni Hofjægermester 
greb el Gevær, gik over til Dammen 
og skød Fisken i Hovedet. Den 
blev straks bjærget i Land og der-
efter sendt med Toget antagelig til 

København. 

Bomuldskjoler 
af gode Stoffer i 
mange Faconer. 

Priser fra 3 Kr. .50 Øre. 

Nordloopets ilmielshus. 

Vor bekendte fine K.,-iffe 
.samt The, Chokolade og Ca,13" 

anbefales det ærede Publikum, 

AJi1 Chnkohmie R Cor,r)r) t 

Kaffe, nitid friskbrændt og n■ ifinlefT 
cl(r)h, n1(11. nj < produkt 

Altid friskmalet Svinefoder staaef:tie. 
Svenske Hvedeklid. Fodersukker, PalineL.ger. 

Bygskraa, Majsskraa, Blandskra.., 
Billigst 

Nordlandets Handelshus. 

DRACHMANN 
CIGAREN   

L#1/1/111#41 

KARL PETERSEN&G Kvalitet. 	

Styksalg til Kassepris, 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Kunstgødning til Efteraaret. 
Vi venter det sædvanlige Kvantum Sække SUPERFOSFAT, 

men Leveringen vil blive af 16, 15 og 14 pet. Indhold med .5r4  

vanlig Garanti. Vær nu saa god al bestille Deres Behov, som 
vil blive expederet bedst mulig i Løbet al August Maaned. 

Nordlandets Handeist',us. - 

Allinge Ur- og Guldsm4deforretning- 
anbefaler 

Fest- og Brudegaver, Smykker, Lommeure, Stueure, Briller m. ni. 

Alt i stort Udvalg til billige Priser. 

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

Morsi Regulerings-Komfurer 
bager og steger ganske fortrinligt. 

De ere rummelige og meget solide. 
Disse fyres og reguleres ligesom Magasinovne. Støbt af fineste 

Jærn med støbt Stegeovn, star Vandgryde, Kageplade, Bradepande, 1 
Endeblade og med store Kogehuller. 

Sælges i 

Nordlandets Handelshus  i 

Absolut bedste Kolonialvarer 
til billigste Dagspriser anbefales. 

cl(olotriat ,Produktforretnin.g. 

Er Høstmaskinerne i Orden 
til Hosten kommer? 

Naar vi faer Mærke, Aargang og Nummer opgivet, skaffer vi 

Reservedele til alle Maskiner. 

Deerings prima Standard Bindegarn 
sælges fra Lager billigst  i 

Nordlandets Handelshus. 

PI'  1 2" 

714  

[Pø 1 er 

Beo 1.1.a 

340 745 

316 751 

34, 804 

4"  Sti 

474 g4i 

410  854 

84°  2°0  500 gie 

710 12so 

.,t12~3 	
Fabrikens Garanti lor f rt r 

Ene-Udsalg for Allinge 
af 

Carl Petersen & Co.s CIGAR t.,( 
til Fabrikspris 

Alle Mærkerne sælges ca. 25 pr:i. 

billigere end hidtil 

Eksempelvis nævnes: 
FUENTA 	tør 8 øre, 1111 	sire 
DRACHMANN • tør 9 — nu 7 -- 
RUNF.BERG 	før 10 	itu 8 - 
SC1111.1.ER 	rigt 12 	nu 9  
00F.THE 	før 15 	tnt H) 


