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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
lrykhes 1 el Antal af mindst 1600 Exempl. 
og forsendes gennem Postvæsenet 1 Allinge. 
Sandvig, Olsker, Rutsker, Re og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
har den største Udbredelse i Nordre Herred 
bliver last i ethvert Hjem og egner sig der-
for bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendigorelser af enhver Art 
sansen, Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner de. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgear hver Fredag, kan bestilles paa elle 

-Postkontorer samt paa Martets Kontor og 
koster 1 Kr. halvaarlig-. 

Asiens Skæbne og 
Verdenskrigen. 

Japan som asiatisk Fastlandsmagt. 
Den gabende Folketomhed paa 

det brede Bælte mellem 
Gule og Hvide. 

Meddelelsen om en japansk-rus-
sisk Alliances-Afslutning vil loiekour- - 
rue mangen Evropæer, som mindes 
den store østasiatiske Krig i 1904-
05, meget besynderlig. For dem, 
som den Gang opholdt sig i Østen, 
kan Situationen ikke desto mindre 
se ganske naturlig ud. 

Rusland trænger til Fred i Asien. 
Del mader over saa store Lendskælc-
ilinger, al del vil lage lang Tid over-
hovedet at befolke, udnytte og op-
dyrke disse eller moderne Principer. 
Hertil kommer sari yderligere, al 
Rusland, der i absolut Forstand er 
Stormagternes folIcerigeste — i re-
lativ Forstand, i For hold til Amtet, 
er del folkefalligsie Land. Og den 
nuværende evropæiske Krig vil frem-
deles berøve det et Par Millioner 
Mand i deres kraftigste Alder. Om-
vendt er Japan overbefolket i en for-

færdende Grad. 
Det egentlige Japan (Fastlands-

Distrikterne og de nye Ø-Besiddelser 
altsaa foreløbigt fraregnede) har paa 
et Areal, som er en Tre og tresinds-
tyvende-Del af hele Ruslands — en 

Befolkning, som er omtrent en Tre-
diedel af Ruslands I Enhver kan 
indse, al delte Misforhold er ganske 
overvældende. 

Naar vi saa kaster Blikket paa Ja-
pans nye Fastlands- og nye Ø-Be-

siddelser — da møder os nogen 
Usikkerhed. Korea, For mosa, 
dores, Kwaliglung og Syd-Sakhalin 
(der er jo pas forskellige Tidspunk-
ter er mere eller mindre direkte ind-
lemmede i Rigel) var tilsammen i 
Forvejen befolkede med ca. 15 Mil-
lioner Mennesker — d. v. s. med 
omtrent dobbelt saa mange Menne-
sker, som der for Tiden bor i det 
hele, vældigt udstrakte, og kun med 
en Halvh edsircistyverele- Del al Area-

let effektivt udnyttede Sibirien! Intet 
synes bedre end delle al kunne illu-
strere den uniaadelige, den gabende 
Folketundied, som findes paa del 
brede Bælle mellem Østen og Ve-
sten, Gule  og Hvide. 

1 Aarevis har man fra mange Si- 

der haft Opmærksomheden henvendt 
paa dette Misforhold, som med ele-

mentær Vælde en Gang vil regulere 
sig selv — hvis ikke Rusland og 
Japan enes fuldt ud i et vist olympisk 
Storsyn, enes om at regulere Forde-
lingen af Mennesker og Lande, enes 
sari at sige om at praktisere en ny 
europæisk-asiatisk, et' ny hvid-gul 
Folkeret. 

Nogen som helst national Biller-
hed eller Uvilje eksisterer der ikke 
mellem Russere og Japanere. Man 

tør næsten vove det Paradoks, al den 
end ikke eksisterede under den blo-
dige Krig 1904-05. I Peking, i det 
nevtrale Kina, har jeg i selve Krigs-
aaret set russiske og japanske Sol-
dater eksercere Side om Side paa deri 
internationale Garnisons Øvelses-
plads. Der var forud for og under 
den japansk-russiske Krig langtfra 
den folkelige Understrøm af Bitter-
hed, som vi har kendt den mellem 
Tyskland og England i mange Aar 
forud for den nuværende Krig. Der-
imod herskede der blandt Østens 
tone-angivende Evropæere, særlig 

--Engleenderne, eur stærkt antirussisk 
Stemning. Kun blandt Tyskere og 
Franskmænd traf man Russerven- 
ner 

Hvor ejendommeligt er der ikke 
siden 1904 blevet rystet ørn paa Sym-

patierne. 
For Øjeblikket ser det jo ud, som 

om Fagland, Rusland og Japan be-
reder sig til i Forening og i indbyr-
des Forstaaelse al afgøre Asiens 
Skæbne. Dog — all er endnu seere 

svævende. Del bliver vel nok paa 
de evropæiske Valpladser, at ogsaa 
det meste af Asiens Skæbne afgøres 
— fra Berings-Stræriel til Rosperms, 
selv om Japan forinden selvstændigt 
søger den videst mulige Ekspansion 
i sin egen Verdensdel. 

J. H. i 	Nyli.". 

El Folky rier er veri al rireluie 
i Krigsguldet. 

—0— 
Den russiske Vicekonsul i Salo-

niki, Klemento, er nylig vendt til-
bage til Kavalla efter et fem Manne-
ders Ophold I Rumænien og skildrer 
Forholdene dernede i mørke Farver, 
saaledes som de under Krigen har 

udviklet sig. 
Rumænien ejer i Øjeblikket in let, 

hverken en ordentlig Hær, Levneds-
midler eller Nødvendighedsartikler, 
kun en eneste Ting — Penge! 
Penge ! 

Det er de kollossale Udførsler af 
Levnedsmidler og Nødvendighedsar-
tikler til de krigsførende Magter, der 

har bragt Dynger af Guld til Landet 
og samtidig hensat det i en Elen-
dighedstilstand, hvis Lige søger sin 
Mage. 

Del begyndte nærmest tilfældigt. 
Regeringen havde ikke Jernbane-
vogne nok III at transportere de 
enorme Mængder Mel, som Møller-
korporationerne havde solgt til Tysk-
land. Der blev saa truffet en Over- 

enskornst 'ned Bønderne om at trans-
portere Mel til Grænsen i Oksekær-
rer, og Tusinder og atter Tusinder 

Bønder deltog i denne Transport. 
Fra første Færd bød Tyskerne dem 
fem—seks Gange Oksernes og Kær-
renes Værdi, og uran saa de rumæn-

ske Bønder, der var draget ud med 
prægtige Okseforspand og solide 
Kærrer, vende tilbage til Fods til 
nærmeste Jernbanestation med Lom-
merne fyldte med Penge. Som en 
Løbeild gik det gennem Landet, al 
derovre ved Grænsen Ina Guldet i 
Dynger. Det var blot at spænde 
for og læsse paa Vognene alt, hvad 
der kunde sælges, og drage mod 
Vest. Og derover gik de lange Tog 
al fyldte Bøndervogne. Del tog lidt 
mange Uger al Iran fra de fjernere 
Bosteder til Grænsen. teten ingen 
Distance syntes lier lang. Penge-
vanviddet greb dem alle. Del var, 
som man saa Guldgraverne drage 
ad endeløse Veje mod Miner, om 
hvilke Rygtet fortalte, al de var uud-
tømmelige. Fra et enkelt rumænsk 
Distrikt er solgt 70,000 Okser og 
Kærrer til Ententens Fjender. 

Alt for sent har den rumænske 
Regering faaet Øje paa Faren og 
udstedt Udførselsforbud, der ogsaa 
rammer selve Meleksporten, For 
sent, fordi man har mistet Tilliden 
til at det overhovedet er muligt at 
dæmme op for del rasende Begær 
efter døde Værdier. Der var i delte 
Fornar og i Sommerens Begyndelse 
talrige Grunde tide af Drift og enden 
flere i halv eller kvart Drift, simpelt 
heri fordi Ejerne bods alle deres 
Rigdomme er ude af Stand Ill at skaffe 
sig del fornødne. Okserne var for 
dl! numeriske Bønder °emdernes 
Drivicall. Nu slam Staldtue tomme. 
San blev del forsøgt at skidte Heste 
fra Rusland I Stedet. Vi Indførte 
betydelige Mængder III Rumænien, 
indtil vi saa, at ogsaa disse nye Hor-
der praktisk talt kim gik gennem 
Landet Ira den ene Grænse til deri 
anden. Kom ind paa deri ene Side 
som et nyttigt levende Hjælpemid-
del og omsattes ved den anden i 
endnu mere Guld og Penge. Saa 
vanvittigt har Rumænien solgt ud, 
at der mange Steder ikke findes til-
strækkelig1 Sædekorn. Det er en 
Farsot, der hærger Landet. Den har 
grebet om sig i en Udstrækning, 
som man næppe kan forestille sig, 
og der tindes intet Senen imod dere 

Paa de halvøde Gaarde sidder Be-
siddere og vrager over deres rige 
Skatte. De har en klippefast Tro 
til, at hvad der end skal over gaa Lan-
det, de er paa den sikre Side 'ned 
deres nyerhvervede Rigdomme. De 
har set Krigens Skygger saa nær, 
at alt forekommer dem uden Værdi, 
undtagen netop Penge. Kvæg og 
Gaarde kan forgag under Krigen, 
Marker og Agre lægges øde; men 
Pengene, Sedlerne og Guldet, kan 
man føre med sig overall i Verden, 
hvor man saa neries til at drage 
hen. De sikrer Eksistensen .andet 
Sled og under andre Forhold. Del 
er for disse Bønder, SOM om Pen-

gene var Livets Kilde. 

De store Rigdomme, dev er tilført 
Landet og deri samtidige Lammelse 
af Landets egen Produktionsevne har 
gjort Forholdene almorine og med-

ført rent ud fantastiske Prisstignin-
ger. Den russiske Konsul betalte i 
Bucharest for et Par Støvler 170 

Francs. Han fortæller om en Fro-
kost paa et andet Klasses Hotel. 3 
Personer. Suppe, Kød, Dessert, der-
til fire Glas Vodka og en Flaske 
Bourgogne. 60 Francs pr. Kuvert. 
EI lille Brød i dette Land, hvor Kor-
net plejede al vælde op af Jorden, 
kostede for nylig 2 Francs. 

Hidtil ukendte Summer sættes paa 
denne Mande i Cirkulation. Sko-
uraueren, der faer det ottedobbelle 
ind, Bageren, Hotelejeren, alle svøm-
mer i Penge. Selv de, der under 
sandarine Konjekturer plejer at være 
daarligst stillede, de sniaa Bestil-
lings- og Embedsmænd, har Penge 
mellem Hænderne. Det er ikke blot 
Stænk fra den tyske Pengeflod, der 
naar dem, men deres Gager er be-
tydeligt højere end før. Den Tele-
grafist eller Politiembedsmand, der 
tidligere havde 200 Francs om Maa-
neden, har nu næsten lire og fem. 
Al Arbejdskraft betales mange Gange 
højere, og dog er Livet meget van-
skeligere at leve end da Lønningerne 
Var smaa, men Landets naturlige 
Rigdomskilder store. Der findes 
næppe i Øjeblikket, hævder den rus-
siske Konsul, noget Land i Verden, 
hvor det er saa dyrt at leve som i 
Rumænien, der lider under Penge-
nes Forbandelse. 

Armeen er meler disse Forhold 
demoraliseret. Hernede taler de om 
den græske Ilærs daarlige Tilstand. 
.leg, siger Konsulen, vil, hvis jeg 
skulde sammenligne dem, være til-
bøjelig til at udtrykke min Mening 
snittedes: „Enke les deux mon coeur 
balance". Den rumænske Aneces 
Udrustning og Forplejning er elen-
dig. Soldaterne mangler totalt Fod-
tøj. Officererne straaler i alle Regn-
buens Farver og i Guld og Sølv og 
Fjer. Jeg har aldrig set saadan en 

Pragtudfoldelse i nogen mobiliseret 
Hær. 

Dette er, hvad Rumænien er ble-
ven til efter to Aars Krig ved dets 
Grænser, takket være dets evig vak-
lende Politik, dets bestandige Koket-
teten med begge Parter men først 
og fremmest paa Grund af den usa-
lige Trang til at ville omsætte enhver 

Ting i Penge. I Iver en af dem føler 
sig nu som Kong Mides, Alt, hvad 
de ejede, forvandledes til Penge. 
Tegnebøgerne svulmer og Lommer-
ne rasler. Store Summer skiller dag-
lig Ejermand, men mori nogen bli-
ver rigere? Thi Grænset' er snart 
nand, hvor man Uldet kan købe sig, 
hvor en Okse og en Hest er mere 
værd, end ti Rigmænd kan skrabe 
sammen. Den eneste, der kunde 
hjælpe, er Rusland, og dels Tillid 
er bleven misbrugt for ofte, til at 
det er sandsynligt, at det vover For-

søget en Gang til. 
Det er Eventyret om igen om Her-

skeren, der sad mellem sine Guld-

dynger og ønskede, at Iran kunde  

bylte det altsernmen med en Skæppe 
Ærter. Det er el Paradoks, der er 
ophørt med al være Paradoks. Et af 
de rigeste Lande i Evropa for Tiden 
er tillige et af de fattigste. 

Gode flad og Vink, 
Kogl Linolie er et fortræffeligt 

Præparat for Støvlesaaler, idet disse, 
naar de faer Lov til at indsuge saa 
megen Linolie, som de kan optage, 
holder dobbelt saa længe som andre 
Saaler, der ikke er behandlede saa-
ledes. Men for al gøre Fodtøjet 
vandtæt, bør man benytte varur ame-
rikansk Olie, der ikke alene udfyl-
der Porerne i Læderet, men tillige 
gør dette blødt og smidigt. For store 
Familier er Fodtøjet en ikke uhety-
lig Udgiftspost, og derfor tier man 
ikke sky den ringe Bekostning og 
Ulejlighed, som er forbunden med 
at præparere sit Fodtøj henholdsvis 
med amerikansk Olie og ined Lin-
olie. 

Støvekosten, siger en fransk Vi-
denskabsmand, er ;et Mordvaaben, 
der næsten er lige saa farligt som 
Mitrailløsen. Det Støv, der har lej-
ret sig paa Vægge og Møbler inde-
holder ved Siden af uskadelige Be-
standdele tillige utallige Masser al 
Spirer og Bakterier. Disse dræbende, 
usynlige Gæster, der i mange Til-
fælde er Forplantere af forskellige 
Sygdomme, vilde vedblive at slumre 
roligt, saafreint Støvekosten ikke ja-
gede dem op af deres Ro. 1 den 
bedste Mening støver man sine Møb-
ler af, og man opnaar kun al opjage 
dødbringende Spirer, der jager om 
i Værelset og tilsidst indaandes og 
indsamles af en eller anden af Be-
boerne, hvorefter Støvet ingen lej-
rer sig paa et andet Sted, den fran-
ske lærde vil derfor have, at man 
ikke skal sløve af, men aftørre Stø-
vet med en fugtig Klud, der opfan-
ger Støvgranene i sig. 1 flere Hen-
seender kan han vistnok have Ret, 
men hvor Talen er om at fjerne Sløv 
fra Gardiner, Tæpper, polstrede Møb-
ler og lignende, er det dog næppe 
muligt at undgaa at ophvirvle Ski-

vet, men man maa saa sørge for 
dygtig Gennemtræk, og derved vil 
man ogsaa uden Tvivl fan meget af 
de ornkringflyveride Støvpartikler til 

at forsvinde gennem Vinduer ug 
Døre. 

Vandlcarafler og andre Glassager, 
i hvilke der i længere Tid opbeva-
res Vand, bliver let overtrukne ind-
vendig nied en tynd gulagtig Hinde. 
Denne koster det ofte Vanskelighed 
at blive af med, og dog er der el 
meget Irene Middel dertil. Man ta-
ger blot lidt Grums af Kaffeposen, 
komurer det i Karaflen, Blomsterglas-
set eller hvad del nu er, man vil 

have reol, og tillige med lidt koldt 
Vand, ryster man denne dygtig, og 
Karaflen vil da et Øjeblik efter, saa 
snart den er udskyller, !rave faaet 



Silden 
er en lunefuld Fisk. Den har ikke 
som Torsken sine faste Legepladser, 
hvorhen den stedse vender tilbage. 

• Den kan i Aarrækker, ja i Aarinin-
dreder holde sig paa samme Sled ; 
men san forsvinder den pludselig, 
for igen at dukke op paa et andet 
Sled. Fra ældgammel Tid plejede 
Silden at gag ind gennem Øresund 
for al kaste sin Rogin udenfor Skia-
nes Kyster. Mod Slutningen af del 
12, Aarliundrede begyndte den al 
komme I saadanne Mængder, at del 
fik Betydning for hele Europas Hus-
holdning. Saxo Granininticirs for-
tæller, at Silden kunde slum sat tæt 
i Sunclef, al Skibene væslen ikke 
kunde to frem gennem 'Stimerne; 
der behøvedes ingen Kunst, for al 
fange Silden ; man kunde lage den 
med de hare Hænder. 

Først I Slutningen af August korn 
Silden i slørre Mængder Id Øresund. 
Den egentlige Fangsttid vajede fra 
Vor Frue Dag (8. Sept.) III Allehel-
gensdag (I. Nov.) 

—Fra Skannes sydvestlige Spids 
skyder en harnmerlignende Halvø 
frem. Her bragte for 500 Aar siden 
Silden Liv og Bevægelse og gjorde 
i de korte Høstinaaneder Falsterbo 
og Skanør til et al Midtpuirlderne 
for Nordevropas Handel. Iler blev 
nemlig Silden bragt ind og opkøbt 
af Købmændene, skriver Alexander 
Begge i „Handel og Handelsveje i 
Europa i Middelalderen". Men ug-
saa paa.  B01111101111 var deri de Ti- 
der et rigt Fiske. 	Fra de Tider 
stammer de gamle Kapelruiner paa 
Bornholm, og der var paa Hammeren 
omkring Salomons Kapel en talrig 
Fiskerbefolkning. 

Den meste Sild blev i det 13de 
Anehundrede tørret og pakket i flet-
tede Kurve. Den kaldtes Meisasild 
eller „hvid Sild" i Modsætning til 
„rød Sild* eller røget Sild, som var 
en forholdsvis dyr Vare og kostede 
syv Gauge saa meget som den tør-
rede Sild. At røge Silden var en 
Kunst, soul kun Tyskere og Hol-
lændere forstod sig paa. I Norge 
blev al Sild tørret. Senere blev del 
,ihrillideligst al salte Silden og lægge 
den i Tønder. Røget blev Silden 
først hjemme i Tyskland. Affaldet 
(grum) blev til Sildetran. Grumbo-
dernes Naboskab var ikke behage-
lig. Derfor krævede man, at de 
skulde ligge for sig selv nede ved 
Stranden. 

Sildeudførslen dannede Grundla-
get for det store Marked, som hver 
Høst holdtes i Skanne, og som sam-
lede Folk fra alle Lande. Lidt efter 
lidt forstod Tyskerne Irer, ligesom i 
Bergen, at trænge sig ind og blive 
de enerandende; oftest var del Folk 
fra Lilbeck og de andre saakaldte 
vendiske Stæder. liver af Hansa-
slæderne havde sin (asie Plads, det 
saakaldle Fed, hvor de opslog deres 
Boder og skallede og valtede, som 
de selv vilde. En Foged fra liver 
By førte Opsyn med deres Bysbørn 
og dømte dem i mindre Sager, me-
dens Kongens Lensmand i Falster-
bos laste Borg sørgede for at Mar-
kedslieden blev overholdt, straffede 
Mord og Drab og indkrævede Told. 
Baade Fiskere, Købmænd og Værts-
husholdere, ja selv Gariekunerne 
matine svare Afgift til Kronen. Sidst 
i det 14tle Aarhandrede havde den 
danske Konge en Indtægt af omkr. 
6000 lybske Mark al Skaaneniarke-
del (det er omtr. 70,000 Kr. i Sølv-
værdi, men i Virkeligheden flere 
Gange niere.) 

s't oprindelige krystalklare Udseende 
tilbage. 

leattegninis er ligeledes et fortræf-
felig' Middel til at rense Flasker, 
der har været brugt til Olie eller an-
dre Fedtstoffer. 

Til al polere Vinduer, tager man 
el Stykke blødt Papir, dypper det 
i Petroleum og afgnider dermed Ru-
den, som pudses efter med en ren 
Linnedklud. Ruderne bliver derved 
smukkere og blankere end ved al 
anden Polering. 

ingen ny Istid. 
—0-- 

Forskellige Videnskabsmænd har 
jo beskæftiget sig med den Mulig-
hed, at der atter kunde komme en 
Istid, som vilde gøre det nordlige 
Evropa ubeboeligt. 

Pan det store Nalurforskerinøde I 
disse Dage i Christiania har den be-
rømte svenske Forsker, Professor 

va ri te A rrli en i ri s beskæftiget sig 
med det Sporgsmaal og oplyste bl. 
n. følgende om sine Overvejelser: 

Menneskeheden har levet paa Jor-
den i 250,000 Aar. Det er hvad Vi-
denskaben 1111 for Tiden anser for 
det sandsynligste, skønt der jo in-
del kan bevises. I denne Tid er der 
udbrud! foregaaet Klimatfora ndrin-
ger, frem og tilbage og hurtigere el-
ler langsommere. Nu regner man, 
al der er gaaet ca. 12,000 Aar, siden 
Isen begyndte at smelte ;bort paa 
den skandinaviske Halvø. Er der 
Sandsynlighed for, at Menneskene 
aller vil komme til at flygte fra disse 
Lande for Isen ? 

I den historiske Tid kan vi ikke 
spore store Forandringer i Klimaet. 
Men vi ved, at Vintertemperaturen 
er steget, medens Sommertempera-
luren er grinet ned. Gennemsnits-
temperaturen i de sidste 50 Aar har 
været 0,1 Grad højere end de fore-
gaaende 50 Aar. 

Spørges der om Aarsagen hertil, 
saa mente Professor Arrhenius, at 
det var Atmosfærens større Gennem-
trængelighed, der var deri væsentlig-
ste Aarsag til Temperaturforandrin-
gen. Kulsyremængden, som er be-
stemmende for Atmosfærens Gen-
nembrengelighed, øges ved al For-
brænding af organisk 'Slof ; og da 
vi stadig, uden Bekymring for Frem-
tiden, brænder løs al Jordens Kul-
beholdninger, er der niere Sandsyn-
lighed fur, at Kulsyremængden vil 
tiltage, end for al den vil aftage. 

Den videre Følge heraf er, at Tem-
peraturen vil stige — i hvert Fald 
endnu i overskuelige Tider. Og der 
er derfor ingen Grund til al regne 
med, at en ny Istid skulde være un-
der Fremrykning. 

Tidslerne. 
—o— 

Af Konsulent A. M. Sørensen. 

Naar Brakspørgsmaalet er paa 
Tale, er det gerne Rodukrudtet og 
da navnlig Tidslerne, der nævnes 
som deri væsentligste Aarsag til, at 
Brakken ikke kan undværes, eller 
til, at deri har maattet genoptages 
paa Steder, hvor man har søgt at 
klare sig uden Brak. Og vist er det, 
at man, hvor Tidslerne truer med al 
tage Overhaand, ikke let slipper 
udenom Brakken; men Maalet ulan 
dog være at stræbe hen til en saa-
dan Renhed af Marken, at den kost-
bare Brakbehandiurg overflødiggøres. 
Skal dette rumas, Irma de Midler man 
har ud over Brakbehandlingen, ta-
ges i Brug i fuld Udstrækning, for 
saa vidt de er lønnede og lader sig 
praktisere. 

At Tidslerne formindsker Udbyt-
tet i dc n Af,;11],le, hvori de vokser, 
er velkendt. Om Udbytteformind- 

Medgiften efter Krigen. 
—o• 

1-)11  Iranske D:arnali ing Engene 
Brieux, der gerne (bolter ilkluelle 

sociale Sporgsmaal, har i „Le Jour-
nal.  offentliggjort sitre Anskuelser 
om Medgiftens Rolle efter Krigen 
Naturligvis er han bekymre', thi i 
Frankrig, der fra gammel Tid har 
været Medgiftens forjættede Land, 
kan det blive svært nok at stemme 
op imod de efter Krigen yderligere 
stegne Fordringer paa Medgift. Han 
skriver blandt andet : 

En Dag i Maj 1916 blev der i en 
Sal pil en Fødselsstiftelse født 23 
Børn, hvoraf da 21 var Drenge; i 
en anden Sal Ironi 16 Drenge til Ver-
den og lam 1 Pige. Skulde sandanne 
Fænomener blive almindelige, vil 
Pigerne blive meget efterspurgle min-
kring Aarene 1940- 50. Men, som 
det nu er, er Pigerne i Flertal. Gif-
færdige Mænd nied Arme og Bern i 
Behold bliver i den nærmeste Frem-
lid afgjort i Minoritet, og ifølge Lo-
vet] om Tilgang og Efterspørgsel vil 
de kunne gøre skive Fordringer. 

Vil de fordre et større Maal af 
kvindelige Dyder eller af Gnid? 

Jeg har selv hørt, hvorledes en Mo-
der, der i Foraaret gav sit Samtykke 
til sin Søns Giftermaal nied en ung 
Pige, der km] havde en beskeden 
Medgift, senere tog sit Ord tilbage 
med følgende Motivering: „Min Søn 
har Krigskorset og Æreslegionens 
Kors. Nu er lian mere værd.' 

,Jeg er allerede tidligere draget i 
Harnisk rund Medgiften*, fortsætter 
Brieux, „har jeg nu ikke endnu 
mere Grund dertil? Thi den har sin 
Vrangside som alt andet. 

I England og Amerika ser man 
ikke paa Brudens Medgift, i det 
mindste synes det ikke san. Men 
naturligvis faar Datteren fra el rigt 
Hjem mere med i Boet end Dalte-
ren fra et mindre velhavende Hjerm 
Imidlertid er det altid Manden, som 
overtager del ølconorniske Ansvar for 
del nye Hjem. Og det er uimod-
sigeligt mandigere og værdigere, at 
lian kun regner med sin egen Energi 
ng Arbejdsdyglighed til al forsørge 
Hustru og Børn 

I los de vilde Folkeslag er det Man-
den, son] køber sig en Hustru, hos 
de overciviliserede Folk køber Kvin-
der] sig en Mand ; hos sunde Folk 
køber den elle ikke den anden, men 
Kærligheden afgør Ægteskabet. 

Er Manden [Udhalende og ridder-
lig, er Medgiften for ham el pinligt 
Kapitil. Men er han det modsatte 
-- ja, saa bliver Uskikken med Med-
gift til en Regel. Og hvorledes bli-
ver Hustruens Stilllog, hvis hun in-
gen Medgift har? Hvedebrødsdagene 
varer ikke nitid, og en skønne Dag 
koininar det' frem : du er afhængig 
af mig, eftersom jeg forsørger dig, 
du er urin Tjenerinde, min Slave! 
Og den dannede Mand siger del 
samme, om end ikke de samme Ord. 
Fordums Tiders Kvinder log laal-
modigt imod det, den moderne 
Kvinde gør det ikke. 

Ved den huslige Arne ligesom 
ude i Verden skaber Guldet Fjend-
skab. Der opslaar altid en, Kløft, 
hvor kun den ene Part har Penge, 
hvor kun den ene erhverver, og den 
anden tager imod. De stiltiende 
Sammenligninger, de hemmelige Be-
regninger og Bebrejdelserne udebli-
ver kun, hvor fuld Ligestillethed ma-
der i denne Henseende. 

Medgiftsuskikken saarer Følelsen, 
og deus Afskaffelse skader Hustruen 
I det ægteskabelige FællessIcab. 
Hvem ved en Udvej? Var det umu-
ligt at gennemføre, al en ung Pige 
aldrig mere skulde have en Medgift? 
Eller, hvorledes skal man lcunne hin-
dre, at det stærkt formindskede An-
tal mandlige Ægteskabskandidater 
udnytter de gunstige Konjunkturer 
og skruer Priserne op paa Ægte-
skabsinarkedel ? 

„Min Søn er mere værd nu!" De  

Ord løber en Verden af aldrig 11.1- 
:.ila• 'fankur ng Følelser.- 

In 
 

r, eis 11,.■ bet do; lian, at Krig, 
omar tie ,ruder tilbage til 

del boreerlige 1.1v, ikke vil lade de-
res Ære fordunkles ved forst at 
lænke paa Brudt-ns Penge, navr de 
vd indgaa i Ægteskabet. 

M.H;r,'e! s'od paa. her. 
(1.,r et ilinger liv. 	De frem- 

inede 	 illbererne 	pak• 
kede Silden rig vjorde den f:erdig 
til i,i If*rrscl. Sildeboderne blev for-
synet 'ned Mærker, enkelte og  doh• 
bene  cirkler osv , som skulde ■ 
Varens Godhed. Men snart blev 
ogsaa Markedet Midipunktet for en 
om fattende Handel. Der kom Skilre 
fra Øst og Vest: Skindvarer fra Rus-
land, firro fra Lifland og svensk 
Osninrittlærn !lynedes her med ne- 
derlandske Tøjer, med Sall ha Fran-
krig og Spanier], med lysk Øl eller 
med Vin fra Rhinen eller Gascogrie. 

Del var el underligt I.iv, Iler le-
vedes lier, medens Malkede' holdtes. 
En fratrak Ridder, som i det 14de 
Andrundrede korn til Skanne, for-
tæller, at næstet, :ton.nno N.Iconesker 
deltog i Sildefiskeriet. Der rar -10,1100 
Bande ng 500 større Skibe, i hvilke 
Silden blev saltet i Tønder, 

— Et Nutidsmenneske vilde vist 
næppe have heltinde' sig vel her, 
hvor Tusinder af Mennesker i Løbet 
af et Par Manneder levede sammen 
paa et sar' lille Orirrnade. Boderne, 
som blev Manet op for Markedsliden, 
var sikkert usle, og dertil kom Stan-
ken fra Tran og lialvraadden Fisk 
og fra Menneskene selv, som i hele 
denne Tid næppe havde Tid til al 
skifte Klæder. Del var el hanolt 
Arbejde oni Dagen og Drik og Svir 
om Natten. Mord og Drab hørte 
III Dagens Orden, og Selskabet var 
ikke del hedsle. I Værtshusene skan-
kede løsagtige Kvinder Bægrene, 
og deres Skrig og Hvinen forstyr-
rede brave Folks Nattesøvn. 

Agrene benved 1425 blev Sildene 
Helt borte Ira Skanne, hvilket Folk 
tog for en Straf fra Gud; senere 
kom den dog tilbage. Men ogsaa 
i Nordsøen begyndte der nu el stort 
Sildefiskeri, som især berigede Hol- 
lændere og Flamlændere. — Men i 
'.abet at _det..15..Aarh. nak- Silden 
sig ganske bort fra Skaanes Kyster, 
Skibene standsede ikke længere ved 
Skaller, Markedet Forfaldt, Flyve- 
sandet blev Herre paa Odden, og 
de engang saa Kftffir.alrende Byer 
Skanør og Falsterbo sank ned til 
kun at være Landsbyer. Hvor der 
fordum stod Kro ved Kro, og „øl-
konerne" levede deres løsslupne I.iv, 
lindes nu kun en eneste Gæstgiver-
gaard. Kim Kirkerne vidner endnu 
om svunden Storhed. 

Fra Uge til Uge 
—o— 

Vejret 
holder sig stadig lige ustadigt og 
bereder Hoteller og Badegæster 
mange Skuffelser. Al samme Grund 
inaalte Selskabelig Forenings Ud-
flugt til Helligdommen opgives. -
[stedet bliver der paa Tirsdag Have-
fest paa Hotel „Allinge" med en 
Svingom. — Den i Boudestuen af-
holdte Koncert og Bal havde vun-
det udmærket Tilslutning og opfor-
drer til Eller følgelse. 

Magasin du Nords Udsalg 
i Allinge er nu overtaget al Hr. J. • 
P. Sommer, lidl. Bestyrer af Povl-
sker Brugsforening. Enkefru Thor-
beck afrejser iling til København. 

Gudstjenester  oj Meder, 
—0— 

Søndag d. 23. Juli. 

Ols Kirke IQ. 71/4. 
Allinge K. Kl. 10 	Skrin. 91(1. 
Oui Ellene. Kl. 3'72  Friluftsmøde 

Storedal i Olsker. Missionær Ænse 
og Præsten lader. 

Tirsdag d. 27. Kl. 3 Herrn. aarligt1 
Udsalg i Bethel i Olsker. (Se An-; 
noncm). 

Fredag Atten Kl. 8 FrilidIsinøde paa` 
Havnepladsen i Allinge. Missio-
nær Janus Dam taler. 

Evan. luth. Missionsforening Allinge 
Søndag Kl. 314. .111111/3 Nielsen. 

Rulsker Missionshus 
Søndag-Kl.. 3. Niels Jespersen. 

skelsens Værdi giver følgende For-

søg Antydninger: 

l'on:oget udfort al 

	

Landboforening: 
	niere paa rev end 

kg Kærne pr Ira. 

paadselbfængt 
Jord;  

1312 

	

Kolding Herreds 1904 
	569 

5563 
do. 

	

Kalø Vig 1904 	 1653  
1 Kolding Herreds Landboforening 

blev Antallet af Tidsler pr. ha. be.. 
slemt, dette var ca. 150,000 i 1903 
og ca. 64,000 i 1904. 

Udbyttetallene antyder, at det er 
betydelige Værdier, der tabes, hvor 
Tidslerne optræder i større Mængde. 

Roemarkerne 

kan der føres en virksom Kamp mod 
Tidslerne, og vil man undvære Brak-
ken. man Hovedslaget leveres der. 
011e standses Tidselhekærupelsen 
Roemarker' pas et vel tidligt Tids-
punkt. Naar Roerne lukker Ræk-
kerne og dermed sætter en Stopper 
for Radrensningen, og de har faael 
en tredje — ofte lempelig — Over-
gang med Haandliakken, faar Roe-
marken som Regel Lov til al støtte 
sig selv Resten af Sommeren. 

En grundig Gennemgang ved den 
Tid, sidste Hakning falder, med Op-
rykning af Tidsler, der slanr og gem-
mer sig under Roebladene, -blev i 
1913-14 prøvet i de 4 midtjydske 
Landboforeninger. Der udførtes 4 
Forsøg. Antallet af Tidslerne i Roe-
marker' var gennemsnitlig 27,000 pr. 
Ira. Aarel efter vor der i Bygmarker] 
24,000 Tidsler I de ubehandlede 
Stykker og kun 12,000 i de Stykker, 
hvor Tidslerne var oprykkede i Roe-
marken. 

I Vaarsædsmarkerne 
vil Radsaaning med større Rækkeal-
stand og Radrensning nok være et 
af de Midler, man maa regne stærkt 
med, hvis man vil undvære Brakken, 
og navnlig hvis Drifts- og Afsætnings-
forholdene ikke tillader et san stort 
Roeareal, som man ellers under san-
darene Forhold riide finde ønskeligt. 

Men ogsaa gammelkendte Midler 
som Afstikning eller Optrækning af 
Tidslerne kan der være Grund til at 
skænke Opmærksomhed. Disse Mid-
ler kræver meget Arbejde; ved et 
Forsøg i Ny Solbjerg Landboforening 
1914 blev del beregnet, al man med 
en Tidselbestand paa 123,000 pr. ha. 
log det 37 Timer for en Mand at 
stikke Tidslerne pari en ha. Hvor 
vidt Afstikningen kali gennemføres, 
vil derfor være afhængig al, om den 
fornødne Arbejdskraft kan skaffes til 
Veje. 

Om Afstikningens Indflydelse paa 
Udbyttet af den Afgrøde, i hvilken 
Slikningen er foretaget, skal nævnes 
følgende 3 Forsøg: Merudbytte for 

	

Landboforening: 	Stiko.. kg. Kærne 
pr. ha. 

Samsø 1904, Byg 	364 
Kolding Herr. 1914, livede 200 

	

do. 	1915, Havre 300 
Desuden kan der paaregnes en 

ret betydelig Eftervirkning. 1 et For-
søg i Ny Solbjerg Landboforening 
1914 nied en Bestand af 123,000 
Tidsler pr. ha. optaltes Tidslerne 
Anret efter i Græs med det Resul-
tat, at ubehandlet gav 43,000 kraf-
tigt] Tidsler, Afstikning gav 24,000 
sinaa Skud og Tophugning gav 
35,000 Skud. 

Aflugning eller Optrækning af 
Tidslerne gav : 

Merudbytte kg. 

	

Landboforening: 	Kærne pr. lia. 

	

Kolding Herreds 1903 	114 

	

do. 	1903 	698 

	

do. 	1904 	40 

	

Kalø Vig 	1904 	364 
Hads Herred 	1905 	341 

	

do. 	1907 	1092 
Del er saaledes ret betydelige 

Værdier, der kan Indvindes ved al 
befri Afgrøderne for Tidsler, og saa 
vidt del kan skønnes, er det opnaa-
ede Merudbytte som Regel tilstræk-
keligt stort til al lønne Arbejdskraf-
ten; om denne kan skaffes til Veje, 
bliver saa en anden Sag. 

L 



Reservedele til Beerings 
Slaa- og Høstmaskiner 

er paa Lager. Reservedele til andre 
Mærker Slaamaskiner skaks hur-
tigst muligt. 

huldets Hilildolshos, 
Hotel San dkaas 

har god Stalditkids. 
Madkui ve kan medbringes. 

OLSKER. 
Kommuneskatten kir isle Halvaar 

1916-17 bedes indbetalt inden 
denne Maaneds Udgang. For hvad 

der ikke er +indbetalt inden nævnte 
Tid vil Rente blive tillagt fra For-

faldsdagen (I. Maj). 

Sogneraadet. 

kiste 
lordshire 
Vi bar et lille Parti af disse gode 

Kul, som vi anbefaler Landmændene 

at købe og hente, for at have til 

7 

pr, Hektoliter. 

bordlandets Ilmloishos 

Ligkister 
og Ligloj haves paa Lager. 

Johannes Pedersen 
Vester gade. 

Vi har rigeligt Lager af prima 

Bi3sserede _ incSLeevrmreilenkrtrryobrber 

og vi sælger meget billigt. 

Nordlandets 
	 •ffiEllffiliill  

soger De en Pige, en Karl 

eller en Dreng, eller inang-
ler De en Svend eller Lær-

ling, -;en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
teret Nord-Bornholms Ugeblad, 

der liver Fredag bringes direkte ind 

i 1700 Hjem og læses af saa godt 
som hvert enesle Tyende. En An-

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

Olsker. 
I Henhold til § 8 i Loven om 

Dyrlidsloranslallninger al 22. Decbr. 

1915, vil der blive opkrævet el 25 
pCts. Tillæg til Formueskatten til 
Staten for Regnskabsaarene 1915 — 
16 og 1916-17. der bliver al ind-
betale isle Gang sammen med Stats-
skallen fra I. Oktober 1916, 

Eli Forregnelse over delle Tillæg 
vil være fiernlag1 til Eftersyn i Ols-

ker Forsamlingshus i 8 Dage fra I. 
Augusr. 

Sogneraadet, 

Vi har 

I ny Deerings Slaamaskine 
staaende fra (fjor. Denne sælges for 210 Kr. pr. kontant. 

Deerings komplette Slaa ma skinkn iv e, Knivblade og 
andre Reservedele er paa Lager. 

Nordlandets Handelshus. 

Vaskestoffer 
i moderne blomstrede og smanprikkede ~sire, opgiven til Levering i 
April, men først hjemkommen THI, bortsælges for 80 øre ni. 

Ensfarvet Crepon 
i mange Farver 64 øre ret. Billigst og praktisk til Vaskekjoler .  

Imiterede Musseliner 
fra 50 gie in. 

Chr. Olsen, ell/essens flne.Uclsalg, 
Telefon 100. 

Icopal-Tagfilt behøver ingen Vedligeholdelse 
Den sælges i Raller — 	Meler brede — 20 Meters Længde —og 

til laveste Pris pr. Kontant i 

Nordlandets Handelshus. 

For Tiden har vi rigeligt Lager af 
Danske grove Hvedeklid. Dansk Hvedestromel Nr. 1 

Flere Slags Skraaning af Majs og Byg. Smaa Majs. Stor 

tørret Majs. Alle Sorter er absolut prima Kvalitet. 

Nordlandets Handelshus. 

O'Sgq i Perel i Is1( °11.i friSI(Iiiillei O!  litlidt! 	1111111iii 	III Grisefile.  Torsdag den 27. Juli 	P .  
line, ,:er aa, rige Udsalg i Bethel 
[ 

il Foldel ler Missiimsliusets Drift. 

0111 (,2, 1W1 {ned til at smule vor 

. ng 	Pitstor I I uy r n p taler. 

Vi bar rt V... 1,12i 	ar ;In. 	 ren Majsskrae, ren Byg- 
skru, -- Blandet Skraa, sum tne..ia e at her Del,. 
Byg. Dansk Hvedestromel Nr. I. Danske  Hvedeklid 	lille Pall' 
dansk Svinemel. Palmekagem el til Blanding er el sundt l't'lle15101-  

Priser ne ere 111119;31 4411 lionialit Metating, 

. 	OLSKER. 	 Nordlandets Handelshus. 
Hvis nogen af kommunens Be-

borte tinske:-  at købe Brænde i Rø I 

Pia:dage, bedes ile henvende sig 
den 15. Avgust til undertegnede, 

der giver Især-niere Oplysning. 

St. Ols Sogrieraad d 19 Juli 1916. 

K. A. Mogensen. 

tril iltedlal5ninj af Sild anbefales 

St. Ypes Salt 
til billigste Dagspris fra 

Allinge Kolonial- & Produktforretnigg. 

Erindringsliste. 

Toldkamret 7-12 Form., 2-7 Efierni. 

Kæmnerkontoret 10—II og 2-4. 

Laane- 	Diskontobanken 2-4 niti. 

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

Dampskibsexpeditionen, aaben ved Ski-
benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Enorm., Mandag og 
Torsdag eorni. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 

Distriktslægen 8-9 og 2-3. 

Postkonloret 9-12 og 2-7. 
Søndag 12-2. 

Telegrafstationen 8 Morgen Ilt 9 Alle{, 
Soullag 12-2. 

Borgmesteren kæftes paa Kamferkoret. 

Branddirektøren Mandag og Fredag 
Form. 8 til 10. 

Statsanstalten tor Livsforsikring ved Chr. 
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em. 

Folkebogsamlingen paa Raailtinset 
Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8, 

Jernhaniest. er  aaben for Gods 8-12, 2-6 
Frimærkep. og Ilgods desuden 7.8 Aften 
samt til Top;, der algaar udenfor nævnte 
Tid, fra en harv Time rør Togets Arg 

Røget Laks 
i Skiver i 1/2 og 1/4 kg. Daaser, 
haves paa Lager. 

I. 0B. LOTS011 

Ny stor Sending af 

Læder-Tagpap 
prima Kvalitet i 18 og 24" Bredde 
er hjemkommet og sælges til aller-
lavesle Pris pr. kontant. 

Norilindois H[triolslms. 
Spegesild. 

Nysaltet bornholmsk Spege-
sild haves paa Lager i Fjerdinger 
og Ottinger og sælges til billigste 
Dagspris pr, kontant. 

Bestillinger paa saltet Sild mod-
tages gerne. 

I. B. Larsen 

Linoleums-Tjære 
er den bedste Sort rl at dække Tag-
pap med. denne sælges i hele, halve 
og kvart Trender samt i Spande a 
ki kg billigst 

Norrlidois 11311[1e1S111IS 

Toget afgaar 
Søgnedage: 

Ban no-Nin eid vir 
Fin Rimine 

Nyker 
Klemensker 
Rø 
Telt] 
Allinge 

Til Sandvig 

 

910  3" 10" 
3" 101" 

945 401 1035 

10" il" 105' 
1015  415  11" 
10" 45" 11'" 
1035  5" 1195  

 

   

!Sands tg-nonne. 
7°  12" 740 
7°8  12" 7" 
70  1219  800  
731 129n SIT 

734  12" 8" 
goa 110 850 
826 130 glo 

Søn- og Helligdage. 

Itli NB 111(1—MII Ild Ig. 
900 1260 960 

gis los gås 
gat 191 gås 
960 140 1013 

1004 154 1°35 
1016 204 1039 
10,0 210 1046 

Søndsia-Korene.  
Fra Sandvig 
	

866 1266 746 
Allinge 
	

863 1241 76, 
Tein 
	

90, 1259 8o3 
Rø 
	

9 IT 10T 818 
Klemensker 
	

950 125 855 
Nyker 
	

918 Isa 8so 
Til Rønne 
	

1005 166 910 

Prima Illoilloder Nr. -I 
fra Vejle Blodloderlabril. 

• Pris 11 Kr. pr. 50 kg. 

Prima Blodmelassefoder, 
ny Sending af ny Fabrikation. 

Pris 9 Kr, 25 Øre pr. 50 kg. 

Prima Klidmelassefoder 
aldeles frisk, sund og god Vare. 

Pris 10 Kr. pr. 50 lig. 

Priserne er pr. kontant. 

Nordlandets It andelsllnsi 

By- og Herredsfuldmægtig 

Johannes Koloodi  Hasle. 
træffes pari Raadlinset i Allinge 
liver Mandag efter KI.10 Form. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

•111011~1~1~110~ 
Krystal 

Pulveriseret Soda 

Blegsoda, Ludpulver af alle Mær-

ker. Vi har endnu rigeligt Lager 

af disse Varer og sælger gerne i 

passende Kvaula 	ineu kun til 

Forbrugerne 

Nordlandets Handelshus 
11~1~111111~11••■ 

Nor Do ell Livsledsagerske, 
skal den gamle Cykle sælges, øn-
sker De Adgang over deres Ejendom 
forbudt; lutr De fundet et Par Ga-
ioscher, skal der være politisk Møde 
eller Bal, har De Krealurer til Salg 
eller vil De købe sandanne, har 
De laset nye Varer hjem, paatager 
De Deret Reparationer, har De 
startet en ny Forretning — hvordan 
skal Folk saa fas det al vide, hvis 
De ikke averterer i et Blad, son] 
virkelig læses. 

„Nordbornholms Ugeblad' 

læses af saa at sige alle i Nordre 
Herred og er derfor et fortrinligt An-
nonceblad. Send deres Annoncer 
fil "Nordbornholms Ugeblad". 

Telefon 74. 

mrs4,4~~41.~~ 

Berlinerkoks 
al prima Ksnldct el 1)p',1s ,  eL 	Pris 
Kr, 3,50 pr. I lekhdiler, Vær saa god 
at gøre Beslillinger her ål 

snarest malier. 

Nordlandets Palille181111S 

Ordet er frit! 
Vi grif vore mange Læsere i By reg 

pas land opmærksom pas. at enfirer kan 
fas optaget Artikler nu Indlæg om Enurer 
af armen Interesse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad-. 

Betingelsen er klin, at del skrevne er 
holdt i en somrnelig Form og indenfor 
rim,̀ Iige rurens. tr. samt at fridsendere-  lir 
linderreminp for Redaktionen - opgiver 
Navn reg Adresse. Ligeledes modtager 
Pedauinnen gerne Meddelelser nul saa-
danne Ting og Forhold. som egner sIg 
til fiehandPng i Bladets Spalter. 

flette gælder bande riven reg Landet, 
oc,  det er en Selyralge. al Redaktionen 
altid vil inattage den stramgesle Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder 

lo ore kode aE 
Nicher Roehakker med Knive, 

do. do. uden do. 

Den rigtige Slags, snit' holder er 

Rixford Høforke, 
hjemmelavede River, 

do. 	Reforke, 
franske slehestaals Rostleer, 

billigst i 

Nordlalidols iladolshos. 
Patronhylstre. 

Kaliber 12 og ladte Patroner ka-

liber 12 ined Hønse- og Harehagl, 
er hjemkommen. 

T__Bastr.  4E511 ie 

Prima Drænrør 
I Demensioner 4", 3" og I 1/," 'er 
pas Lager. I de allerførste Dage 

venter vi endvidere et Parti Dræn-
rør af I 1/," og 2". 

Bestillinger modtages. Prisen op-
gives pr. kontant .  

bordlandets llaudoislius 
En Karl 

kan faa Plads fra lin af og fur Vin-
teren pas Svartingegaard i Rut-
sker. 

Lyng mod giftig Gas. 
En engelsk Avis fortæller, at der 

i den senere Tid er blevet indført 

store Masser Lyng fra Skandinavien 
til Tyskland, Del har hiellil været 

en Gaade, hvad Tyskerne skulde med 
denne Vare, 111E11 lyske Soldater, 

som bar været ved Verdun, skal 
have tonalt, at Lyngen lægges i lykke 
Lag foran Skyllegravene, og naar 
der kommer Skyer af giftig Gas dri-

vende, sættes Lyngen i Brand, Luf-
ten opvarmes og stiger til Vejrs, og 
saaledes bliver ogsaa Gassen ført til 

Vejrs og uskadeliggjort. 

1~.*Ite~araftere~ 

Fra Sandvig 
Allinge 
Tein 
Rø 
Klemensker 
Nyker 

Til Rønne 

Fra Rønne 
Nyker 
Klemensker 
Rø 
Tein 
Allinge 
Sandvig 



Forretnings overd ragelse. 
Onsdag den 19. Juli overdrager jeg den af mig efter min Kinds 

Død forhane Marnifaitiudonerning i Allinge til 1 Ir. J. P. Sommer. -
Idet jeg takker mine ærede ku i kr for den Tillid, der er udvist mig, 
Iniaber jeg, al samme Tillid nom blive overført til min Efterfølger. 

.nna Thorbeek. 

1 Henhold til Ovenstaaende fortsætter jeg fra HL ds. den af Fru 
Anna Thorireck førte Manufakturforretning i Allinge og haaher jeg ved 
samvittighedsfuld Ekspedition og ved altid at Føre bedste Varer til billigst 
mulige Pris at vinde ærede Medborgere og Landboere som Kunder. -
1 Tilslutning til Forretningen agter jeg midt i August at oprette en I ste 
KI. SYSTUE tor Kjoler og Overtøj, hvilket venligst bedes erindrer. 

Magasin du Nords Udsalg, Allinge. 
j Sommer. 

Telefon 93. NB. Navn isættes gratis i Løbet af 1/2  Time. 

A. M. Lindberg. 

Allinge 
Ur- og Guldsmedeforretning 

anbefales. 

Prøv vor udmærkede 

MARGARINE 
og De vil blive tilfreds saavel med Kvalitet som med Pris. 

Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Bornholms Spare- & Iliaallobsses 
Afdeling i Allinge 6 —=9"--,  

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

af 4 pCt. p. a., paa Folio lit 2 pst. p. a. 

Høsalt 
sælges til billigste Priser fra 

(RIlinge (Kolonial- og cfroduktforretnin. 

/ Vandsnegle, Centrifugalpumper til Tørrining af Tørvemoser og 
Mergelgrave. Hesteriver, Selvbindere, Slaa- og Mejemaskiner .  

Reparationer af Høstmaskiner. 

Busk vort velassorterede 

Trælast-Lager! 
Forlang 'Tilbud, og vi ør id Tjeneste. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

`zz■VP 
11=›.0.1.1 

Vi anbefaler 
vort velassorterede Lager af 

Isenkram, Glas, Porcellæn og Fajance 
til billigste Priser. 

Allinge Kolonial- og Prorinkllorrelniq. 

sok, 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

„ALBA 
rt,&-ria/rd"ri2,occeadc 

FINESTE DANSK FABRIKAT 
.7‘a.:9e4 cy 	tut /V — /00e-2e 

Kaffe, The, 
Chokolade og Cacao samt alle 

Kolonialvarer 
i fineste og bedste Kvaliteter og til billigste Priser 

anbefales fra 

Hinge Nolonial & Probilorrolning.  

Generalstrejke i Tyskland ? 
--0— 

Det tyske socialdemokratiske Elia 1 
.ilamhtteger Eclio•, som staar Parti-
ledelser] nær, oplyser, at en Række 
anonyme Flyveskrifter i den sidste 
Tid er blevet udbredt i Arbejder-
kredse i Tyskland. I el af disse 

Skrifter indeholdes Opfordring til 
Generalstrejke, og ganske særligt 

kræves Arbejdsnedlæggelse i hele 

Aimminitions-inclustlien fur al hid-
føre Krigens Afslutning. 

Ti niler 	um Generalstrejke har 
fremkaldt et Svar, som er udsendt 
af den kendte berlinske „Korrespon-

dent Slampfer• og hvori det heddet : 

Ude paa de uendelige Fron- 

ter staar Russer, Englænder, Fransk-

mænd. De vil i Efteraarel være i 
Tyskland. Det forekommer os taa-

beligt, umuligt ; den] derimod ikke. 

Thi der staar mindst to imod een 

Over Havet fra Amerika, fra Japan 
strømmer uhyre Mængder Levnets-

midler og AnITTILIniii011 ind til dem, 

medens vi er henvist til del, som vi 
har og kan producere herhjemme. 

Englændernes syv Dages Tromme-
ild var morderisk, det engelske Ar-

tilleris Overlegenhed indrømmes i 
lyske Beretninger. 

Hvad bliver der tilovers for os? 
Hvorfra den Tillid, den aldrig, end 
ikke i mindste Maade rokkede Til-
tro til, al al Drønet] og Rustreer, al 

Rasen og Støjen foran Rigets Porte 
vil være forgæves? Vi bygger paa 

vor Organisation, prut den gnidnings-
frie Funktionering af alle Dele og 
Smaadele I den uhyre store Meka-
nisme, son] vore Modstandere ikke 
Iran efterlave i en saadan Fuldkom-
menhed. Der ligger vort Forsvars 

uovervindelige Styrke. 
Del ved vore Modstandere ogsaa, 

og derfor har de sat deres Haab til 
Desorganisationen, Rigets indre Op-

løsning. Dobbelt saa stærke som 
vi, er de dog endnu ikke stærke 
uok. De søger Forbundsfæller bag 

Fronten I 
Nu en ordentlig Generalsirilte - 

saa klarer vi dell Levnedsmiddel-

forsyningen, der saa som saa har 
sine Vanskeligheder, bliver fuldstæn-

dig afskaaret. I Stedet for Under-
ernæring, som sagte sniger sig 'gen-

nem Gaderne, vil saa den nøgne 
Sult skrige pas alle Gader. Og Sol-

daterne I Felten faar higen Aillinn-

nitiOn. 
— --- 

Alt dette er naturligvis skingrende 
Vanvid. Generalstrejken i Krigen, i 
Krigens afgørende øjeblik, er en 

fuldstændig Umulighed, thi de lyske 

Arbejdere er politisk modne nok til 
at kunne overse Situationen. De for-
auslalter ingen Generalstrejke for at 

hidføre deres Kammeraters Under-

gang. De foranstalter Ingen Gene-

ralstrejke for Czaren. 
Har end enkelte udisciplinerede, 

uforstandige Elementer ladet sig for-

lede til at foretage smaa Eksperimen-
ter i den Retning. saa har dette dog 
ikke været Grund til at blive nervøs. 

Gerieralstrejlreaposilene Iran inaaske 
volde Ulyklce, megen Ulykke i det 

smaa, luen ikke i det store. 

Overfor de fad, der ikke er gan- 
ske døve for mistænkelige Agenters 

Lokken, være det sagt : Lad jer ikke 

bilde ind, at I ved en Generalstrej-
kes Propaganda kan hidføre Freden! 

Hvad I knude hidføre, hvis 1 havde 

Kraft dertil — men det har I heldig-

vis ikke — det er Tysklands knu-
sende Nederlag, utallige Kammera-
ters Død, Fjendens Indtrængen i det 
tyske Land, Underkastelsen af del 
overvundne lyske Folk, der er tvun-

get til Krigskontributioner, og en 
endeløs Hungertrældoin. 

I kan ikke opnaa andet end eders 
egen Ulykke og deres Ulykke, der 
lader sig forlede af eder. Bring det 

ikke Sart vidt, al Folket, der kæm-
per For sit Forsvar, ogsaa 'man værge 

sig imod Jer. Vogt jer l• 

Store Fordele opnaas 
ved at kohe Manufakturvarer i 

Nordlandets Handelshus. 
Vi har stort Lager og sælger trods de enorme Prisstigninger 

til yderst billige Priser. 

Hostriver 
Strygesp aan, Lebomme og bedste franske Hostleer 

anbefales fra 

(.511inge (Tfolonial- ( Produkfforretnin. 

Badeartikler 
køber De billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Aktieselskabet 

Colbings kontrollerde fokrblanbinger 
fads hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

llogulderi mides. Telefon 74. 

   

if  

  

  

Restbeholdningen af 

11 Straahatte 
sælges med stor Rabat. 

1. 
	Nord landets Handelshus 

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

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Ca. 200 Par Arbejdssokker 
sælges for 128 Øre pr. Par saalænge Lager haves. 

Nordlandets Handelshus. 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

MESSENs ENE-UDSALG 
har stort Udvalg i 

bellinnede Duge, 
Størrelse passende til 4-8-12-16-20 Personer. 

Hellinned dobbelbredt Hørlærred til Lagener. 

Hellinned enkelt og dobbelbr. Creaslærred 
til Broderi. 

Hellinned stribet og mønstret HaandklEededrejl 
Alt i ekstra prima Kvalitet 

Chr. Olsen. 
Messens Ene-Udsalg, Allinge. 

Telefon 100. 	 Leverandør til Varelotteriet. 


