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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
tryklus 1 d Antal af mindst 1600 Exempt. 
øg  forsendes gennem Posterrsenet 
Sandvig, Olsker, Rutsker, Rø og  Klemensker, 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 

har den størsle Udbredelse l Nordre Herred 
bliver last i ethvert Hjem og,  egner sig der,  
for bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art 
sasrsorn Keb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner dr. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udkramr hver fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt pas Bladets Kontor og 
kaster 1 Kr. halvaarlig. 

Roser. 
—to:— 

Sommerens sidste Roser ere nu 
visne, og vi kan med Digteren synge 
»Skade, skade, Rosernes Tid er saa 

.kort.. Rosen har alle Tider været 

Symbolet paa Lykken og sjelden 
har den manglet ved nogen Fest 

eller højtidelig Lejlighed, — Gart-
nernes Anstrengelser er derfor gen-
nem Tiderne gasel ud paa at for-
længe Rosernes Blomstringstid. Del 

er lykkedes dein i de saakaldte Maa-

nedsroser at fremelske Arter, der 

med Mellemrum blomstrer hele Aa-
ret. — Og medens Vinteren holder 

sin kolde klamme Haand over ell 

ude i Naturen og dræber liver Spire, 

trives den sarte Maanedsrose i Driv-

huse og er en Pryd i mange Men-

neskers Hjem. 
Rosen har en Evne til at sprede 

Glæde og Fest i Menneskenes Sind, 
hvor deri mangler, føles del som el 

Savn, og man udbryder uvilkaarligt 

med 1. P. Jacobsen: .Der burde 
have været Roser!" 

Den græske Digler Anakreon læ-
rer os, at Rosen opstod at en Draabe 

Skum, som faldt paa Jorden i det 

øjeblik Afrodite steg op af Havets 

Bølger. 1 denne Skunidraabe gemte 

Frøet sig til den første Rosenbuslc, 

som opvarmet af Siraalerne fra Gud-

indens øjne, straks skød Rod og 

smykkede sig med Blade og Blom-
ster, for at blande sin aromatiske 

Vellugt med deri første Luft, som 

Kærlighedens Gudinde skulde ind-
aende her pas Jorden. 

Firdusi, en persisk Digter, lader 
derimod den første Rose opstaa af 
Profeten Muharruneds Sved. Inden 
Profeten steg ned Ira Himmelen til 
Jorden, gik han en Tur gennem Pa-

radisets Have og befandt sig, før 
han vidste deraf, Ansigt til Ansigt 
med Gud selv, soul betragtede ham 

med et saa gennemtrængende Blik, 
at Profeten af Skræk og Forvirring 
begyndte at svede. Da lian skulde 
tørre Sveddraaberne al Panden, var 
der el Par, som faldt ned paa Jorden 
— at den ene Irenispirede Ris-

plaiden, af deri anden Rosenbusken. 
Ifølge en indisk Myldre tamil Vis-

bynu, Gudernes Gud, en at sine Hu-

struer i en Rosenkalk. 

Alle er enige i, al deri første Rose 
ikke havde nogle Torne, og efter  

hvad den hellige Blasins ved al be-
rette, var det først senere, da alle 

vilde plukke den, nt Tornene vok-

sede ud til dens Forsvar. 
De gamle Grækere betragtede Ro-

sen som et Kærlighedsorakel. De 

lagde et Rosenblad over den lude 

Haand og slog derpaa med deri 

flade Haand. Det mere eller urindre 
sØI ilre Sineld af det sønderrevne 

-f31ad betød Lykke eller Ulykke i 
Kærlighed. 

Rosen gælder for at være et Sym-
bol paa Tavshed, fordi Cupido -

Kærlighedens Gud — skænkede den 

første Rose til Tavshedens Gud, som 

til Gengæld ureelle love aldrig at 
forrande Elskendes Hemmeligheder. 

Ronierne, som fik indført Rosen 
fra Ægypten, benyttede dens Blade 
til at bestrø Bord og Senge !ned og 

bekransede deres Hoveder og deres 

Drikkebægre med Rosengrene. 
Da Marcus Antonius drog sit sid-

ste Stik i Cleopatras Arme bad han 
om, al hans Grav maatte dækkes 
med Rosenblade. Syltede Rosenblade 
ansaas som en stor Delikatesse af 

Roms Gourmander, 
Den hellige Medardus, Biskop af 

Royon, stiftede i Aaret 538 en Ro-
senfest, ved hvilken Egnens dydige 

Jomfruer blev tilkendt en Præmie be-
staaende af el Rosentræ og 25 Guld-

penge- 

Niagara. 

Naar en Amerikaner staar foran 

del vældige Niagarafald, er det hans 

første Tanke: Hvor mange Heste-

kræfter gaar ikke her til Spilde! Og 

som god Forretningsmand giver lian 

sig straks til at regne ud i Dollars 
Værdier' af denne Kraft. I Tidsskrif-

tet „Engineering and Contracting" 

har en Fagmand anstillet Ben egnin 

ger og icontifier til det Resultat, at 

Synet af det Naturskuespil, som Nia-

garafaldet byder maa takseres til 150 
Dollars pro Persona, en Pris, soul 

Iran finder altfor høj. Han frenikoni-

mer da ogsaa som ægte Amerikaner 

ined et Forslag til at reducere Om-

kostningerne. Han indrømmer, at 
det ikke er saa let at udregne i Dol-

lars Værdien af et Skuespil, som Na-
turen fremfører for Tilskuerne, uden 
at fordre Vederlag. — Men [bed et 

rundt Tal gear der i Nragarafalrlet 
he Millioner Hestekræfter til Spilde. 

Til Gengæld faer ca. en Million Be-

søgende hvert Aar Lejlighed til at 

se det herlige Vandfald. For hver 

Besøgedde gear der allsna tre Heste- 
kræfter tabt et helt Aar. 	Regnes 

der med 50 Dollars som Aarspris 
pr. Hestekrall, kommer man til en 
Sum af 150 Dollars pr. Besøgende, 
en Sum, som kunde gøres om til 
Kontanter, hvis Niagarataldels væl-
dige Kraft, som nu kun delvis ild-
nyttes, blev helt nyttiggjort. 

Hvad skal man saa gøre lor at 
redde disse 150 Millioner Dollars, 

som er Prisen for, at Amerikanerne 
uafkortet kan nyde det herlige Skue-

spil? Jo, mal skal bygge Turbine- 

anlæg, snet til visse Tider lægger 

Beslag pen hele Vandkraften, me-

dens Elektricitetsværket lit andre Ti-

der staar stille, saa at Niagainfaldel 
kan udfolde sig i sin fulde Pragt og 

Vælde for de interesserede Tilskuere. 

Hvis f. Eks. Vandfaldet fik frit Løb 
i den ene af Døgnets Timer, medens 

del i de øvrige 23 blev tvunget ind 

i Turbinrør for al skaffe elektrisk 
Kraft, vilde de 150 Dollars pr. Aar 

for liver Tilskuer reduceres til 7 Dol-
lars. Man manne rigtignok være 

forberedt pas, at de besøgendes An-

tal blev ringet mindre efter en saa-
dan Regulering, saa at Prisen for 

liver Tilskuer gennemsnitlig blev no-
get højere. Men sikkert er der, at 
Amerikatiern ved en saadan Ord-
ning vilde kunne redde ile- fleste al 
de Hestekræfter, emu ure gaar til 
Spilde, uden helt et ødelægge Ver-

dens største Vandfald som Natur-
mærkværdighed. 

eu IllusimultIveyers 
—0._ 

Efter et Liv rigt paa Omskiftelser 

er nylig en af Amerikas mest kendte 
Mænd, Shookum Jim, afgaaet ved 

Døden. Han var en at de fan In-
dianere, som har spillet an Rolle i 
den moderne Civilisation — rigtig-

nok niere ved et Tilfælde end paa 
Grund al fremragende Evner. Eli 
Avgustaften Aaret 1896 hændte del 

nemlig, al George Carmack, en hvid 
Styrmand, som var gift nied en In-
dianerkvinde, sammen ined sine to 

Svogre, Shookuni Jim og Cirkus 

Charlie, opslog sit Telt _ved Rabbit-
Creek i Alaska. Medens Carmack 
lagde sig til at sove, gik Strookrun 

Jim ned langs Floden, hvor lian kom 

til at rode omkring i Sandet med 

sin Stok, og paa denne Mande op-

dagede lian, al Sandet var stærkt 

guldholdig. , Og Rabbil-Creek, som 
siden blev omdøbt til Bonanza Creek, 

blev snart veidensherøm 

I Løbet af nogle Aar lykkedes det 

Shookuin Jill! at grave Guld for 2 

Millioner Kroner, og snart var han 

den rigeste af alle de Indfødte i Ala-

ska. Hans Opdagelse af det guld-

holdige Flodleje gav Stødet til Ala-
skas rivende Utivikliug. Snart salte 

Guldfeberen Præg paa Sealile, deri 
nærmeste store By. Fra alle Kan-

ter strømmede Folk bid for at for-

søge sin Lykke i Maske. Hver Dam-
per, som afgik til disse nordlige 

Egne, var besat til sidste Plads. I 
denne Tid var Seattle det selvfølge-
lige Gewieregangssled for alle Klon-

dykenielionærer. Alligevel vakte det 
deri slør sle Opsigt, nem George Car-
mad( og Shookum Jim viste sig i 
Byen. Og for Indianeren var det 
en stor Oplevelse, dn lian første 
Gang besøgte „de hvides Ry" og 

tik at se, hvilken Magt Guldet havde 
over Menueeliers Sind. Med sin rød-
!ludede Hustru tog km ind pas Byens 
bedsre Hotel. Nu begyndte Ægte-
parret en Rundgang til alle Byens 
Bunker, hvor de uden Kritik købte 

alt, de havde Lyst til; Fløjl og Silke, 

Lintej og ,Juveler, hermetisk Laks, 

avnede Frugter og konfekturer. 

Shookum Jim betalte alt kontant og 
altid med Guld ng protesterede al-

drig mod de fabelagtige høje Priser, 

som forlangtes. Men del var ikke 

nok dermed. Hans Rigdom var ste-

get ham i den Grad til Hovedet, at 
han morede sig med al kaste Guld 
ud gennem Vinduet ned pas Cradeu, 

da lian svides, det var en herlig 

Spas al se, hvorledes Folk stimlede 

sammen og sloges for at fan Tag i 

del. Enhver, som besøgte harm 
blev trakteret ened Chanipage. -

Endelig vendte Parret tilbage til Aha-

ska, hvor de fortsatte med at strø 
del sis let vundne Guld ticl, riden 

nogen Tanke om Fremtiden. Til-

sidst irreelle Stedets Præst lage Sa-
gen I Herind og sørge for, at Slem-
kino Jim, hvis Rigdomme var redu-

ceret til et Minimum, anbragte Re-
sterne af sin Formue saaledee, al 
han kunde slippe for al lide Nød 
paa sine gamle Dage. 

Hurtigmarscher i Oldtiden. 
_0_ 

I Løbet af denne Krig har Trop-
perne gentagne Gange præsteret 
Hurtigmarscher, som ofte har reddet 

Situationen for os, skriver en tysk 

Avis. Allerede Oldtidens store Hær-

førere havde aabent Øje for, hvilken 
vigtig Faktor Hærens Marschdygtig-

lied var. Det gjalt SOM Regel, at 

Tropperne, hvis der krævedes usæd-

vanlige Marschm æstationer af dem, 
brød op ved Daggry og naaede Maa-

let Kl. 12 og 1 Middag. Ved 11- 
marsch kuride de i Løbet af denne 

Tid tilbagelægge 36 km. Ved lange 

Hurligniarscher var del Regel, al 

Pakningen eller i alt Fald en Del at 

den blev lagt at. Den Gang da Ro-

merne truedes af Hannibals Hær, 

skal udvalgte romerske Tropper have 
tilbagelagt 70-75 km. pr. Dag i II-

marsch. Ogsaa Cæsar fordrede 
denne Henseende af og til næsten 

overmenneskelige Ydelser af sine 

Soldater. Engang tilbagelagde han 

med sine Legioner 75 kat, i Løbet 
af 24 Timer, deri indbefattet tre Ti-

mers Nattesøvn, og under Borger-

krigene skal lian havde nand endnu 
højere Rekorder. 

Alexander den Store nøjedes som 

Regel med mindre Dagniarscher, 

men gjaldt det at udnytte en Sejr 

og forfølge den slagne Fjende, tog 
han ikke i Betænkning, at udnytte 

Soldater og Heste til det yderste. 
Philip den tredie af Makedonien 

vakte sine samlidiges højeste Beun-

dring ved sine lynsnare Marscher 
og det med hild Ret, hvis det er 
sandt, som berettes, at han engang 
med sin Hier tilbagelagde 90 km. i 
24 Timer, en Præstation, som vel 

ingen Inlanteriardeling i vore Dage 
kunde gøre eller. 

Det dyreste Metal. 
• p _- 

Under den almindelige Dyrtid, 
som Krigen bar fremkaldt, er iler en-
kelte Stofler, emu er steget rent even-

tyrlig i Pris. El saadanf Stol rr Pla• 
lilla. Medens Guldet, Verdens gamle 

Værdininaler, omtrent er blevet sten-
ende i samme Pris svin før, har det 
hvide Ædelmetal Platinn i Tyskland 
opnavet fabelagtige Priser, de al Til-

førsel af delte Metal er standset. 
Del var fru Rusland, at Tyskerne 
før fik de! meste af den Marina, de 

trængte til, in Ilralbjergene er del 

eneste Sted I Evropn, hvor Metallet 

findes. DA Plalinn bruges meget 

af Juvelerer, Tandteknikere, I Glødr-
lam pefabriker og især I kemiske La-
boratorier, er Efterspørgselen 'neget 

livlig til Trods for den høje. Pris. 
Platinatorbruget i Tyskland er vok-
set stærkt I de senere Aar, Thi irIC• 

dens for 15 Aar siden Tysklands 
Platinalorbrug var mindre end 1 Mil-
lion værd, blev iler i 1913 indlagt 
fra Rusland Platins for ca. 10 Mil-
lioner, og dertil kom endda en be-

tydelig Mængde Platinaerrs. 
Allerede tør Krigen steg Matine-

prisen jævnt. Fra 3000 Kr. pr. kg, 

i Anret 1909 steg det i 1910 til ca, 

4000 Kr. pr. kg. Til Sammenligning 
kan anføres, at Guldprisen drejer 

sig om godt og vel 2700 Kr. pr. kg. 
Nu er Platinaprisen, selv i Rusland, 
steget til over 7000 Kr. pr. kg., og 

i Tyskland betales der deri lidob-

bebe Pris. Og selv det er for lavt 
regnet. Thi i srnaa Mængder bliver 
Platina. betalt med praktisk talt ube-

grænset høje Priser. Thi Metallet 
er helt uundværlig, og den, som 

trænger til det, kan ikke tage Hen-

syn til Prisen. 

Et Besøg i en arabisk :1 
Avisredaktion. 

--o- 

1 en tysk Avis giver en Medarbeja 

der følgende Skildring af et Besøg 
i et arabisk Blads Redaktion. Visia 

ten gjaldt Chefredaktøren for .1.owa'' 

(Sandheden): .Vi famlede os frem 
gennem en mørk Gang, hvis Gulv 

bestod af haardtrampet Jord. Min. 
Ledsager [udartede en Dør, og vi er 

allerede i det allerhelligste, i Redak• 

tionskontoret, Ad ministrationskonto• ''' ..,. 

rel, Sætlersalen og Maskinsalen. I . 
Saggiunden sidder paa Gulvet eta 

gammel, ærværdig Mand med Be-
nene overkors: Ejer, Chefredaktør, 

teknisk Leder, Sætter osv., alt i en 

og samme Person. Deri gamle vær-

diger os ikke et Blik og skriver ro-
lig videre paa sin Artikel, idel Iran 

holder Papiret paa sin venstre Hamlet-
flade. Vi har god Tid til at se os` 
om. I en Krog Maar der en gam-
mel Trykpresse, der ser ud, som '-
om deri staminer fra Gutenbergs Tid, 
en lille Kasse med arabiske Typer - 
og en Balle Papir, som Rollerne ty- ' 
deligt har gnavet en Del pas. Uden 

j
at den gamle har klappet i Hæls- 
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(lettre, kommer en Dreng Ira Kaffe-

haser paa den anden Side af Gaden 
ined lie Knopper duttende arabisk 
Kalle. Drengen har fanet Besked 

om, al saa snart en Gæst gaar ind 

i Av isredaktionen, skal lian bringe 

Kaffe, Kaffen er i det hele taget en 
saa selvfølgelig Ting, al det vilde 

anses soni en Fornærmelse mod Gæ-
sten, om han maatte gas uden at 
være blevet beværtet med Kaffe. 

Imidlertid har Gamlingen med stor 

Møje skrevet sin Artikel færdig. Han 
rejser sig, hilser og stiller sig helt 
til vor Disposition. Medens vi taler 
sammen, rolig, afmaalt og liøflig, 
som Skik og Brug er I Orienten, 

træder der en Araber ind. Manden 

kommer for al abonnere paa Avisen 
og har lit den Ende bragt med sig 

en Høne, som han tydeligvis ikke 

har kunnet blive af med rm Byens 

Torv. Medens Hanens Ejer paastaar, 

at det er den fedeste og delikateste 

Høne, SOM tænkes kan, førsøger 

Redaktøren at nedsætte den I vor 
Agtelse og sværger paa, at han i sti 

lange Liv aldrig har set en saa tør 
og skindmager Høne, Endelig bliver 

de enige om, al Manden foruden 
Hønen ogsaa betaler med el Par Æg, 

— og .Sandheden" har en Abonnent 

mere, Vi tager en hjertelig Afsked 
haade nied Redaktør og Abonnent, 
som efter Stridens Hede sætter sig 
til • i Fred og fuld Forstanelse at 

drikke Kaffe. 

Varsler. 
—o— 

For nogle Aar siden, fortæller en 
Indsender, Maurice Webb, i en en-

gelsk Avis, havde jeg sat Møde med 

en Ven i City. Han var en kold-
blodig og praktisk Forretningsmand, 

men under Samtalen, som drejede 

.sig om en vigtig Forretning, fik hans 

distraite Opførsel mig til at spørge, 

om der var noget galt fat nied ham. 
Han rystede paa Hovedet: 

— Jeg er frisk og stærk, smilede 

han ; men forresten, der hændte mig 

noget i Nat, som mulig har bragt 

mig en Smule ud af Fatning. 
Han lænede sig tilbage i Stolen 

og stirrede tankefuldt pas Bordel, 

som stod mellem os. Derpaa fort-
satte lian: 

— Jeg vaagnede Klokken halv lo 
i Nat med en ejendommelig Følelse 

af Stivhed i min højre Side. Da jeg 

el øjeblik saa op, opdagede jeg ved 

Siden af min Seng en Skikkelse, 
som jeg straks genkendte som min 

Moder. Hun har nu været død i 

fem Aar. Baade Skikkelsen og An-
sigtet var meget tydelige, og medens 

jeg las og stirrede paa hende, dir-

rende af Frygt, talte hun til mig: 

Wilson er kommet. Sinclair kom-
mer snart og senere du. 

I næste Sekund var hun borte. — 
Wilson døde I Gear Alles, og Sin-

clair, som skulde spise Lunch sam-

men med mig i Dag, har telegrafisk 

sendt Albud, fordi han er blevet syg. 
Jeg vil undersøge, hvad han fejler; 

thi efter det, jeg har oplevet i Nat, 
føler jeg mig lidt urolig. 

En Uge senere mødte jeg ham 

igen og spurgte: — Nan hvordan 
staar det til med deres Ven? 

— Tak, han er meget bedre sagde 
Iran leende, saa min Tur kommer 
nok ikke endnu. 

En Maatied senere, -da jeg korn 

hjem efter en længere Fraværelse 
fra Byen gik jeg op paa min Vens 

Kontor og spurgte efter ham. 
— Aa, ved De ikke del, svarede 

Bogholderen alvorlig. — Han rejste 
til Paris for fjorten Dage siden, og 
der døde lian.  

tet af Korn, Hø og Halm i 

1916.     
Det fretlignat deraf, at Kornhøsten 

for Lande] sent Helhed har været 

under Middel. Hveden bar givet II 

pCt., Rug 21 1,0., 2-r, Byg 6 j Ct., 
6-r. Byg 20 1Ct., Hvid (gul) Havre 

2 pCi., Gran Havre 12 pCt., Bland-

sæd 8 pCt. under Gennemsnit af 
det, der er høstet i Agrene 1909-

1913. 

Det har rillsaa været en forholds-

vis lille Kornhøst. Genneiriganende 
har Høsten i Jylland været ringere 

end den pas Øerne, dog danner 6-r. 

Byg en Undtagelse, idet delle i den 
stærke Storm den 3. og 4. August 

blæste niere af pas øerne end I Jyl-
land, Udtrykt I Millioner Tønder er 

der i 1916 i hele Landet høstet af 

Hvede 1,53 (Gennemsnit for Fem: 

aarel 1,38), Rug 2,68 (4,36), Byg 

5,65 (5,79), Havre 10.71- (11,13), 

Blandsæd 9,98 (4:65), Ærter 0,07 

(0,08), Boghvede 0,02 (0,03), alt Mil-
lioner Tønder. lidt er der i 1916 

høstet 25,14 Millioner Tønder Sæd, 

medens der i Gennemsnit af Agrene 
1909-1913 er høstet 27,42 Millio-
ner Tønder ; der er altsaa el Ud-

bytte af 2,28 Mill. Tdr Korn mider 

Gennemsnittet, og deraf er 1,68Mil-

lioner Tønder Rug, som er vort væ-
sentligste Brødkorn. 

Pas delte ret triste Resultat i et 
Aar, hvortil der var næret store For-

ventninger, og hvor der var saa stor 

Trang til Brød- og Foderkorn, her-
der det vel en Del, at Høavlen har 
været usædvanlig stor i Aar og Hahn-
udbyttet noget over del normale. 
Det samlede Udbytte af 

Ager- og Enghø 

i hele Landet er beregnet til over 

2,1 Mill. Tons eller 300,000 Tons 
niere end Gennemsnittet —, men 
det vil dog let indses, at der niaa 

en særdeles stor Paapassenfted og 
en gennemført Økonomi til, dersom 

det skal lykkedes uden Tilførsel ude-

fra at skaffe Befolkningen fornødent 
Brød, og der er derfor blevet indført 
Forhird mod Opfodring af Rrig, paa-

budt Benyttelsen af Bygmel i Brø-

det og besparende Fremgangsmaader 

ved Udvindingen at Mel til Brød, 

Der er ganske sikkert mange, der 
Irer den Opfattelse., at 

disse Forbud og Pasbud 

var ufornødne og el Indgreb i den 
private Ejendomsret, som Ikke burde 

trttes. Anderledes kan det ikke godt 
forstaas, naar der i den senere Tid 

kommer Meddelelser om, at ikke en-
kelte, men forholdsvis mange har væ-

ret Forbudene overhørige i -ret ud-
strakt Grad, hvilket har hall til Følge, 
al de Paagældende er blevet idømt 

Bøder og har fanet alvorlige Paalæg 
ore at undlade Overtrædelser i Frem-

tiden, hvis man ikke vil udsætte sig 
for at blive idømt særdeles store Bø-

der eller maaske endog Fængsel, 
som Loven hjemler. 

Danske Landmænd plejer ellers 

at være lovlydige Folk. Naar de over-
træder den paagældende Lov i større 

Omfang, maa Grunden være en sær-
egen, og den er temmelig sikkert 
den foran paapegede, al man hver-

ken skønner dens Nødvendighed el-

ler dens Retfærdighed. Men med 
de Oplysninger, der nu foreligger 

om Kornhøsten, maa det komme til 
at slaa klart for de fleste, at der er 
en Nødvendighed tilstede for 
de trufne Foranstaltninger, 
dersom ikke store Dele af Befolknin-

gen skal blive udsat for al komme 
til at lide ligefrem Nød paa det, 

vi kalder det daglige Brød, og for 
at noget saadant ikke skal ske, maa 

de, der har Ansvaret, gribe til For-
anstaltninger, som under normale 
Forhold vilde være unødvendige og 
uretfærdige, men SOM Samfundets 
Vel nu absolut kræver gennemført. 

J. P—n. i -Kbh." Landbrugst. 

Aftenstemning. 

Til Ellen N. 

Nu er Luften lel, 
Nallen falder pas; 
Tusind gyldne S'Ijærtier 
funkler i del blaa. 
Tys! har Duggen grædt 
klare Taarer sneart 
Dybt i Nat og Multi' sig Himlen 

fjærner. 

Duggen sval og lind 
perler om min Fod; 
Natten er saa stille, 
er saa sval og god. 
Tyst en sagte Vind 
bærer mig imod 
Rislen fra ett fjært] og spinkel Kilde. 

Vejen ligger hvid 
hvor min Fod skal gas; 
og ved Vejens Side 
staar der myge Straa. 
Drømmende og blid 
falder Natten paa - 
all er lyst og let ved Aftentide. 

Dagen er forbi, 
lukket Lysets Dør. 
Nallevinden synger 
sødt i Mosens Rør. 
Jeg er ung og fri, 
ring og glad 3(1111 før; 
Nattens svale Fred Illit Sind 

forynger. 

Har for haardt jeg drømt 
ved deri lyse Dag 
vil mit Sind forsones 
linder Nattens Tag; 
Tanken stemmes ømt, 
glemmer Nid og Nag - 
alt i Nattens hvide Dis fortones. 

Nit er Livet lyst, 
Vejen let al gaa. 
Tusind gyldne Sljcerner 
funkler i det bias - 
vogtende og lyst 
ved min Sti de slaa; 
som en kærlig Vagt min Vej 

de værner. 

Christian ,regeresex. 

Fra Uge til Uge 
—o— 

Juleposten. 

Med Hensyn til Forsendelse af 

Julepakker meddeler Posticonlorel, 
al saadanne, der ikke er forsvarligt 

indhakkede, kun modtages, ruter 
Overbringeren udtrykkeligt erklærer, 

at de ønskes afsendte paa Afsende-

rens Risiko. Særlig man mindre 
vægtige Genstande (Papæsker ,Cigar-

kasser, Spaanæsker Billeder i Ram-
me o. s. v.) af stort Omfang ind-

pakkes betryggende. Adressen bør 
paaskrives selve Forsendelsen (Em-
ballagen) eller paa el vedbutidet so-
lidt Lærreds eller Papmærke. Afsen-

derens Navn og Adresse bedes an-
givet lydeligt bag pas Adressekor-
tel. Det bringes endvidere i Erin-

dring, at almindelige Pakker kun af-
sendes med Skib fra Rønne : Søndag, 

Tirsdag, Torsdag og Lørdag, hvor-
for Pakker f. Eks. til Jylland bør ind-

leveres senest Mandag den 18. ds. 

Ilpakker kan afsendes hver Dag. 

Allinge-Sandvig Gymnastikforening 
afholder paa Søndag en Aflenu tider-

holdniug paa Christensens Sal, hvor-
til alle indbydes. 

Den nystiftede Forening arbejder 
ined suraa Midler, idet det lille Med-
lemskontingent ikke rækker ret langt. 

Vi anbefaler Byens Borgere at møde 
talrig( op fil denne lille Underhold-
ning, for derigennem at vise For-

eningen, at der sympatiseres med 
dens Bestræbelser: Gennem Gymna-
stik og ]dræt at sande Ungdommen 
til fornøjelig og sund Sport, der kan 

hærde Legemet og friske Sjælen. 

Julemærket 
er i Aar betydeligt kønnere end for-

rige Aar. Mange mener endog, al 
det er del mest ideelle Julemærke, 
vi hidtil har halt: En Moder, der 
rækker sit syge Barn op mod den 
gryende Sol. 

Med hvert Ark Mærker følger føl-

gende smukke Digt ; 

De Barm, snm bor i Dybet, 
Ivar in gen Sol ns ar ned, 
'kat loftes op mod Lyset 
af. Folkets Kærlighed. 

Husk Jufemærket ! Der blev sid-
Aar paa Allinge Postkontor solgt 

8000 Stk. — I Anr, hvor Rs hører 
ind mider Distriktet, hør vi nag de 
10,000. 

Bech-Olsens Cirkus-Variete 
havde i Alles samlet næsten fuldt 

Hus pas Christensens Sal. Publi-

kum var ovenud begejstret over de 

udmærkede Artister, hvis Præstati-

oner gennemgaaende var noget helt 
ukendt efter vore Forhold. Hvem 

havde ogsaa troet det muligt, at f. 
Eks. seks Cyklister samtidig kunde 

køre i Ring pas den lille Scene, 

deraf den ene endda baglæns, spil-
lende Harmonika. Men ogsaa Smi-

digheds, Trapetz- og Alletøvelserne 

var enestaaende i sin Art. Udenfor 
Programmet optraadte et Par !fikse 

Jonglører og et Par Klovner holdt 
stadig Stemningen pas Kogepunktet. 

1 Aften er der alter Forestilling, au-

lagelig for helt bildt flos. 

Allinge Biografteater 
har pas Søndag en af Nordisk Filitis• 

Kompagni icenesat Film pas sit 

Program, nemlig „Hvem er Getille-
manlyven". Der afsluttes med et 

mere humoristisk Stykke: .En søv-
nig Brudgom". 

Sparsurnhed er en Dyd. 
Ethel, SOM er seks Aar gammel 

rug tilhører en Familie i meget smart 
Kaar, fik en Dag Besked af sin Fa-
der nor, al hun havde ranet en lille 
Søster. 

— Er det ikke storartet ? sagde 
Faderen, 

Men stadige Paamindelser om 
Sparsommelighed havde slaget Rod 
i Ethels Sind. Hun saa alvorlig 
paa sin Fader og sagde: 

— Det er naturligvis morsomt, 
Papa, men det forekommer mig vir-
kelig, al der var en hel Del Ting, 
vi trængte mere til! 

Offilsij000slor og Moder, 
—o— 

Søndag d. 10. December. 

	

Allinge K. Kl. 91/2 . 	Skrin. Kl. 9. 
Ols Kirke Kl. 2. 

Kl. 8 Aften festligt Møde i Sandvig 
Missionshus. Missionær Ærø ta-
ler. 

Mandag Aften 1(1. 8 Møde for K. F. 
U. K. i Præstegaarden. Tirsdag 

Alten 1(1.71/, Møde for K. F. U. 
M. 

Evan. MIL  Missionsforening'Allinge 
Søndag Kl. 31/1. Janus Nielsen. 

Rutsker Missionshus 

	

Søndag Kl. 91/a. 	P. Rønne. 

Olsker. 
Kul af Kommunens Beholdning 

udsælges hidtil videre hver Tors-
dag hf Olsker Brugsforening, saa-
ledes al hver mindre bemidlet Fa-
milie kan fag indtil 2 Hektoliter 
niaanedlig, saalærige Forraad haves. 

Sogneraidet. 

-koncentreret 

Kød- & Blodfoder 
forebygger Stivsyge hos Svin og 
fremmer Æglægning hos Høns. 

Faas i mindre Vægte hos 

J. J3. Larsen. 

Ophakket Ene 
er til Salgs til 4 Kr. Læsset hos 

Anders Jacobsen, 
Dammen, Olsker. 

BJØRNE-HONNING 
i 	Danser a 60 øre. 

Nordlandets Handelshus. 

Vindruer 
er hjemkommet. Fineste Kvalitet. 
Prisen billig. 

I. 13. LEursietri. 

Al Slags FjerNn 
købes ni højeste Pris. 

Carl Chr. Andersen, 
Tejn. 

Fineste afnakket Klipfisk 
Nye Japan-Ris 

De allerbedste Kvaliteter som kan 
skalfes, sælges i 

Nordluileis hodoishos 

9Raftinotie 
43rinta cf,entrifugalotie 
sVrima 
43rinia £reberolie 
Vriata 
sl3rinta raa Binode 
43rima 9.1/aterfernk3 
43rinta 5]3libfetwift 
sælges til laveste Pris i 

Norilindots 

Kornhøsten 
og Fodringsforbudene. 

—0— 
1),,i statistiske Departement har 

I udsendt Beretning one TI ø s I it d b y t- 



      

{3 Julegaver 

  

      

      

      

      

Som særlige nyttige og kærkomne Julegaver anbefales 
Spisestel 

Kaffestel 
Vandstel 

Krydderstel i Stativ 
The- og Spiseskeer 

Bordknive og Gafler 
Brødskærere 

Kødhakkemaskiner 
Kulkasser 

Gryder - 
alt i prima Varer til meget billige Priser hos 

Allinge Kolonial- & 
DC,ia 1==.0<=a= t=roo-z=a=1 

Til Julebagningen anbefales 
Amerikansk Flormel „Pittmlniry. 

Fineste dansk Flormel i liere Kvaliteter 

Rosiner, Corender, Sneede, Pomerantssltal, Potaske 

Cardemomme, Hjortetakssalt, Citron- &1111andelolie, Sirup 

Alt i prima Kvalitet 
og til billige Priser fra 

Allinge Kolbnial- og Produktforretning. 

Følgende Varer, som forhen har været udsolgt, er atter 

paa Lager: 
Eddikesyre, Salpeter, raa Potaske, hel Svovl 

og sælges til billigste Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

fillinge-Sadvig Gymnastikjorening 
Søndag den 10. December Kl. 8'/s afholdes paa Teatersalen 

Oplæsning af lir. Lærer Johan Kofoed. 
Alle indbydes. Entree : 15 Øre for Medlemmer, Ikke-Medlemmer 25 frie. 

Vir NB. Efter Oplæsningen selskabelig Sammenkomst for 
Foreningens Medlemmer. (En fiks Kotillon) 

Nye Medlemmer, aktive saa vel som passive, kan indmeldes bos 
undertegnede Formand 

cN.Ghr. c7frogh. 

Kaffe, The, 
Chokolade og Cacao samt alle 

Kolonialvarer- 
i fineste og bedste Kvaliteter og til billigste Priser 

anbefales fra 

Alliaye 11010d & PrOfIllkifaffgh11(1, 

  

Store engelske yorckshire Dampkul 
a 625 øre.  pr. hl 	R o pli 0 r _ i(n  I/ Q  a 360 øre pr. hl 

i Blanding med u 	 u il 0  giver et meget kraftigt 
Brændsel til Kakkelovne og Komfurer. Ved kontant Betaling 
leverer vi disse Sorter frit tilkørt heri Byen. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi anbefaler 

vort velassorterede Lager af 

Isenkram, Glas, Porcellæn og  Fajance 
til billigste Priser. 

bllillge Koleatal- og Prothildforrelaifi. 

3riller og elitearie; 
der passer til ethvert Øje, fans hos 

A. M. Lindberg. 
Telefon Allinge 93. 	 Urmager og Guldsmed. 

Vi har et mindre Parti af hver Sort 

Bedste danske Horfroktiger for bedek ys':; 

Bedste Lapfata Jordnodkager for Malkekvæg 

Prima Glutenfoder og grove !tvedel:lid. 

Priserne billigst pr. Netto Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

slit(Vif-NA( Ws-itS-X 
Vort Lager er rigelig forsynet med 

alle Sorter Foderstoffer 
i prima kontrollerede Varer og til billigste Dagspris. 

c5q1linge drolonior og ,Prodaktforreininj. 

Vi har rigelig Lager af 

flørresunbby Gødningskalk 
Nnar Eflerasrspløpiingen er tilendebragt, saa er del rigtigst al kalke. 

Vær saa god at gøre Bestilling i 

Nord landets Handelshus 

Ekstrafin Klipfisk og prima Ris 
anbefales til billigste Dagspriser fra 	'- 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 
	solosiruer~ii/1~~sorms.am~m" 

Alle Manufakturvarer 
sælges endnu, 

til rimelige Priser. 

Uld og Klude tages i Bytte. 

Nodilmleis hildelshos. 

4111,"111~~~,stabAsotsoNsedi..Sr-Agsao^gaters~kirr 

Til Julebagning 
anbefales 

Prima Flormel 
Kokosmel 

1111111ite Krydderier 
pin iys Sirup 

Bedste Livoroo Sneode 
Syltede Pomerantsskaller 

RUPC113.11111111. 

Renset Potaske 
Kremartartari 

Bagepoker i 10 og 250. Breve 
Ægte Æggepulver i 10 Ores Pik 

Vanillesukker 
Vnnylin i 10 Ores Tuber 

Citronesseists i 10 og 250. Gine 
Vanille og Mandelessenti. 

J. B. Larsen 

4ugers Grise 
er til Salgs hos 

Theodor Stenberg-, 
Telefon n. 53. 	 Olsker. 

Rø. Oplæsning 
....... 
Onsdag den 13. December 

71/2  i Forsamlingshuset af Læ-

rer Som ni e r, Klemensker. 
Fælles Kaffebord. — Hornmusik. 

Ikke-Medlemmer 25 Øre. 

Foredragsforeningen. 

Valdnødder 
Spanske Hasselnødder 

Paranødder 
prima Taffeleebler 

anberales fil billigste Priser. 

I. B. Larsen 
Alt 

larmeslemiligjdo 
udføres salut 

Billeder indrammes 
smukt og billigt. 

J. Kofoed-Stender, 
Sandvig. 

Fin Toddy-Rom 
i hele og halve Flasker. 

Diverse Kvaliteter og Priser. 

Cognac 
i hele og halve Flasker. 

Diverse Sorter WHISKY 
anbefales. 

I. B. 
200 Shagpiber 

er hjemkomne. Priser fra 25 Øre 
til 2 Kr. 

Kom og se ridt Lager. 

Kbm. Bidstrup, Sandvig. 

Lange Porcellænspiber og 
Spadserestokke anbefales. 

Stor faet 

Hvidkaal og INIkaal 
anbefales.  

J. B. Larsen. 
En Lærling 

antages straks i Blikkenstagerforret-
Ilingen ved Ilernensker Station. 

EiC)CI.EL 
20 Øre Pk. 

Lessive Grand Felix 25 Øre Pk. 

J. P. Mollers Eftfl. 

Fotog raf Alfred Kjøller. 
Publikums Opmærksomhed hen-

ledes pas at gøre deres Bestillinger 
paa Fotografier, Forstørrelser o. I., 
som skal være færdige til Jul, nu. 

Priserne er ikke forhøjede. 

Tid for Fotografering: Kl. 10-3 

ogsaa Søndage. 

Allinge Biografteater 
Søndag Aften den IQ. December 

Kl. 71/2  og W/2. 

km er Goalleamalyvell? 

En søvnig Brudgom. 
Nordisk Lystspil. 

Sædvanlig Pris. God Musik. 

Spillekort. 
til forskellige Priser. 

013'Larsen 

By- og Herredsfuldmægtig 

101IallfieS K doet!, Hasle 
træffes paa Road huset i Allinge 
hver Mandag efter Kl. tO Form, og 
I Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Vi modtager Bestillinger paa 

ekstragrave Hvedeklid 
til Levering i næste Uge. 

Nordlandets Handelshus. 

Cigarer, 
Cigaretter, 

Tobakker. 
Stort Udvalg af prima vellagrede 

Cigarer i hele, halve og kvart Kas-
ser samt fikse Æsker ined Ceruter 
(smaa Cigarer) i stort Udvalg til 
forskellige Priser. 

Cigaretter til alle Priser i fikse 
Æsker med 50 Stk. 

Røgtobakker, fint og groft Snit 

Shagtobakker i stort Udvalg. 

laas hos J. B. Larsen  Allinge 

iffiker•lisa~~".."er 

Huder og Skind 1(01E, 
J. P. Møllers Eftfi. 

40 Stk. 

Bornehatte og Huer 
udsælges til 50 og 100 Ørs pr. Stk 

Thora Petersens 
cillodefoprefning. 

Daabsdragter udlejes 

Whist og 
L'hombre 



Det er i en ‘'iktualletnrret-
ning. 

En Dame kommer ng spørger r,7121 
en dejlig, fed And. som i al sin 
lækre Nøgenhed er fremlagt i 

- Nu skal vi se, hvad den vejer 
siger Spækhøkeren. 

Anden bliver grehet i Hoved og 
Gump rig lagt paa Væglskaalen. 

- 6  Kr. 25 øre. 
- Nej, del er mig for dyrt. Men 

den Høne der, hvad koster den? 
- Jeg skal veje den. 
Saa faar Hønen samme Omgang. 
- 4 Kr. 50 øre. 
- Nej, jeg tror alligevel ikke 

siger Damen. Men har De sen ikke 
et' halvt Svinehoved? 

- Desværre, Svinehnvederne, sRn-
vel hele som Ulve, kender jeg kun 
al Omtale. 

- Eller en Bov° fritter Damen. 
- Ak nej, Frue, hele Flæsketil-

førslen er hovlam for Tiden. 
Hun spørger paa Grisetæer, Sylte. 

Der er Miet. Tilsidst vil hun gaa. 
- Del bliver fem øre, Frue? 
- Fem . . ? 
- Ja, for min Ulejlighed. 
- Døren gik haardt i! 

Toget afgaar 
Søgnedage: 

Rønne-Sandvig 
Fra Rønne 	910 330  900 

Nyker 	92s 360 918 

Klemensker 	- 916  407  905  
Rø 	 1007 4211 953 

Tein 	 1018  4 12  190e 
Allinge 	10°0  464  1010  

Til Sandvig 	10" 5°° 1026  

møn d.. tår - Ren ne. 

Fra Sandvig 	7"0  121° 640  
Allinge 	706 1206  640  
Tein 	 718 1212 7eo 

R@ 	 7st 122e 717 

Klemensker 	7" 1256  764  
Nyker 	gas 110 750 

Til Rønne 	825 130 glo 

Søn- og Helligdage. 

Rønne-Sand vig. 

Fra Rønne 	9(:1260  82o 
Nyker 	91s los 8ss 
Klemensker 	934  1 oi  855  
Rø 	 960 110 906 
Tein 	 1004 153 923 
Allinge 	1014  255  935 
Sandvig 	10,0  2j0  945  

114andvig-Rønne. 

Fra Sandvig 	845  12,5  645  
Allinge 	85, 1249  s„ 
Tein 	 905  125, 705  
Rø 	 917 	ler 713 
Klemensker 	954  1m 706  
Nyker 	 938 1 26 760  

Til Rønne 	1005  155  815  

Erindringsliste. 
—.— 

Toldkamret 7-12 Form., 2-7 Elterm. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
L.nane- 	Diskontobanken 2-4 Efne. 
Sparekassen 10 - 12 og 2-4. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2--4, 
nampskibsexpeditionen, aaben 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: Søgnedage 9-12 og 2-7. 

Søndag 12-2. 
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Alten. 

Søndag 12-2. 
Borgmesteren træffes pas Kaannerkont. 
Eiranddirektoren Mandag og Fredag 

Form. 8 til 10. 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

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

Tirsdag Kl. 3, Fredag 1-8, 
Jernbanest, er naben lor Gods 8-12, 2-6 

Friinærkep. og Ilgods desuden 7-8 Alten 
samt tilTog, der afgaar udenfor nævnte 
Tid, fra en halv Time tor Togets iltg 

rAmi"."~k~~11 

Søger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-

ler De en Svend eller Lær-
ing en Fodermester eller an-

den Medhjælp, bør De snares( aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad, 
der hver Fredag bringes direkte ind 

i 1700 Hjem og læses af san godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce tier i Bladet vil delfor saa 
godl som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

Pli R. 	ko—kaiea 

Bradr. Cloåtta 
Ileketaliebeetelea 

riff 3.11fvtrel 

ffere 03aitge ugentlig. 

`"i'offis f)o?" 

Kolonial- og Profikiforroloilly, 

bør gøres, hvor der er stor Omsætning, der faar man altid 

prima sunde og friske Varer 
til billigste Priser. — — Juleindkobet bor derfor gøres hos 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Prima Havre °g tøvrieglig  Blandsæd 
købes ug betales med højeste Dagspris. 

Nordlandets Handelshus. 

( „
(k,  

Et nyttigt Stykke ', 

Værktøj 
anbefales som en kærkommen Julegave 

og faas bedst og billigst hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Hjemmelavede prima Byggryn 
i 3 Sorteringer, lavet af ekstra sværvægtig 2-radet Byg af ny 
Høst, sælges ved Køb af 50 Pd. ad Gangen a 19 Øre, 

ved Køb i mindre Vægte a 20 øre. 

Nordlandets Handelshus. 

Forlovelsesringe paa Lager, 
Opgiv Maal og jeg sender dem straks. 

A. M. Lindberg. 
Telefon Allinge 93. 	 Urmager og Guldsmed. 

Koncentreret 

Kød- og Ben-Foder 
forebygger Stivsyge hos Svin og anbefales til billig-
ste Dagspris. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Ni* Bogtrykkeri uheidies. Toth 74. 

MORSO 

Skov=Ovne 
2,1111 Tegningen 1{5'e 

har to Itogehuller, stor Indfvringsdor, som 
kan tage store Stykker Brændeknuder, Torv 
og lignende, — Regulerer nemt og sikkert. 

[5.=_=<55ii 

Ny Sending er hjemkommen og sælges i 

Nortilmillois lindelshos. 
Prøv vor udmærkede 

MARGARINE 
og De vil blive t il f reds  saavel med Kvalitet som med Pris. 

Frisk Tilførsel flere Ciange ugentlig. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Nye spilde llosiller all Irish Krydderier 
anbefales nu til Slagtetiden. 

Nordlandets Handelshus. 

llorilholllis Simre- & lallebsses 
Afdeling i Allinge 

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

af 4 pC1. p. a., paa Folio III 2 pCt. p. a. 

rit 

Mlinp 	og PPOdlIkliOlT0111111g 
har det største Udvalg af 

tørre vellagrede Cigarer, 
baade fra P. Wulff, A, M. Hirschsprung, Horwitz 
& Kattentid og Carl Petersen — køb derfor De-
res Julecigarer hos Allinge Kolonial- & Pro-
duktforretning. 

NB, Fikse Julepakninger, billige Priser. 

Brødrene Anker 
Jernstøberi fSe Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

• Selvvandingsanlæg, Vand- Alfepumper m. ti:. 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 


