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Fredag den 29. Juni 1917 

Indsamling og 
Dyrkning af Lægeplanter 
ved cand. pharin. H. Pyndt. 

VII. 
Jeg vil dennegafig omtale en 

Plante, der ganske vist ikke mere 
tindes vildtvoksende her paa øen, 
men soni i høj Grad er lønnende 
at dyrke. Den nævnte Plante hed-
der Pigæble, Datura Stramonium, 
og dens Blade finder en udstrakt 
Anvendelse til Astmatobak og Ast-
mapulver. Det er desuden en me-
get smuk Plante, der hyppigt træf-
fes i Haven som Prydplante. Den 
har store, halvt indskaarne Blade, 
smukke, hvide Blomster og store, 
piggede Kapsler med mange Frø. 
Den er hjemmehørende ved det 
kaspiske Hav, og malt antager, at 
det er Zigeunere, der først har op-
daget dens Anvendelighed og har 
taget den med sig og plantet den, 
hvor de kom hen. Den findes hist 
og her forvildet, snaledes er det 
mig fortalt, -al den før har vokset 
i Nexø — ved Aalehavel, ligesom 
der ogsaa berettes om den fra Gud-
hjem. Men den har næppe kunnet 
taale vor Vinter, i alle Tilfælde er 
den atter ganske forsvunden. San-

godisoin alle de Stramoniumblade, 
der gaar i Handelen, kommer al 
dyrkede Planter, især fra Sachsen 
og Thilringen. Er vor Sommer blot 
nogenlunde varm og solrig, trives 
den udmærket lier, og da Dyrknin-
gen af den, foruden at fortrænge 
det udenlandske Produkt, tillige 
giver et godt og lønnende Udbytte, 
var der her en Opgave for det dan-
ske Folk. 

Det er en enaarig Plante, der er 
meget let at dyrke, bedst paa kalk-
holdig og fed Jord. Man kan saa 
Frøene i Mistbænk ganske tidlig 
om Foraaret og saa udplante dein 
i Maj i Rækker med 50 enu's Afstand. 
Eller unit kan saa dem i Maj Maa-
ned paa selve Voksestedet og bag-
efter tynde ud. Jeg har prøvet at 
omplante dem, men dette satte dein 
San langt tilbage, at de saagodIsuni 
intet Udbytte gav. 

Før Udsæden sættes Finene i 
Vand i 24 Timer, blandes lletpna 
op 'ned Sand, efter al Vandel er 
hældt fra, og udsans paa Vokseste-
det, endelig ikke lut tæt, da det er  

en 2-5 Fod høj Plante, der ford-
rer Lys og Luft for at blive vel 
udviklet. De kommer ikke op før-
end 20-30 Dage efter, at de ere 
saaede og spirer med 2 aflange, 
smalle Kimblade. Bladene indsam-
les, naar de ere fuldt udvoksede, 
mens Urten blomstrer i Juni—Juli 
og tørres forsigtig ved kunstig 
Varme udbredt i tynde Lag eller 
ophængt paa Snore. 

Lettest spredes de ug pas el Loft, 
der er dækket med Avispapir, man 
maa saa blot sørge for af og til 
at vende dem. Man regner med 
at 100 Dele friske Blade svarer til 
15 Dele tørre. 

Den førnævnte Forsøgsstation 
Eperanza beregner Rentabiliteten 
samledes. Paa 1 Td. Land avles 
1855 kg friske Blade, disse svituffi• 
ved Tørringen ind til 279 kg Han-
delsvare til en Værdi af 627 Kr. 
og 75 Øre Udgifterne ere: Jordleje 
30 Kr., Arbejdsløn 50 Kr., Indsam-
ling og Tørring 277,50, ialt 357.50 
Kr. 	Følgelig bliver Fortjenesten 
280,25 Kr. aarlig pr. Td. Land. Det 
var dengang. nu ere jo alle Udgif-
terne stegne, men samtidig er Dro-
gens (Droge er en Fællesbetegnelse 
for alle de Raaprodukter Ira Plante-
og Dyreriget, der finder Anvendelse 
i Medicinen) Værdi ogsaa stegen, 
saa del er sikkert endnu ligesaa, 
— ja maaske niere, — lønnende 
at dyrke den. I Aar er det forsent, 
men skulde nogle til næste Aar 
have Lyst til at gøre Forsøget, skal 
jeg nok efter bedste Evne skalle 
vedkommende spiredygtige Fin, blot 
De vil henvende Dem til mig. 

Vil man selv avle Frø, niaa man 
lade enkelte Planter slim til delte 
Brug; Frugterne modnes i Septem-
ber. Frøene indsamles, naar Kaps-
lerne begynder at aabne sig ; de 
anbringes paa et luftigt og køligt 
Sted. De enkelte Frø gaar let af 
Kapslerne ved at.  kaste dem. 

Man man hele Tiden have sin 
Opmærksomhed henvendt pan, at 
det er eu ret farlig Grflplante ; jeg 
har saaledes hørt berette, at en Sko-
ledreng, der knugede en Kapsel i 
sin Haand, faldt besvimet om, sand-
synligvis fordi noget at Saften der-
ved er trængt ind i Blodet. Pigæb-
teblade er et smertestillende og be-
roligende Middel der mest anvendes 
mod Astma. 

Tysk Opgivelse Ira 1911 nævner 
1,50 Mark pr. kg, nu staar Prisen 
omkring ved 3 Kroner pr. kg tørrede 
Blade. 

• 

lEgyptfills Pyrzulor. 
—O— 

Videnskabens nyeste Resultater. 

Det har nu gennem umindelige 
Tider været anset for en fastslaaet 
Ting, at de ægyptiske Pyramider 
er gamle  knngegrave. Naar en 
Farao kom til Roret, begyndte han 
straks al bygge sin Grav, og jo 
længere lian levede jo større blev 

Gravbygningen. Derfor skiiver de 
største Pyramider sig fra de Konger, 
der regerede længst. 
Denne Opfattelse har indtil den 
nyeste Tid været anset for god La-
tin over hele Verden. Men i de 
sidste Aar er andre Anskuelser be-
gyndt at gøre sig gældende: Nyere 
Ægyptologer har med stor videnska-
belig Grundighed underkastet Pyra-
miderne fornyet Undersøgelse -
især har matt kastet sig over Under-
søgelsen al den største al alle Py-
ramiderne: '<neons-Pyramiden ved 
Gizeli — og er kommen til helt 
andre Resultater. 

En dansk Skribent, Jo Irs.  E. 
Fl oh le n her g, har pan „Nyl nor-
disk Forlag" udgivet en lille Bog: 
„Kheops-Pyrantiden og dens Hem-
melighed", hvori lian gør Rede for, 
hvad man hidtil har udfundet -
eller mener al have udfundet -
med Hensyu til dette vældige Byg-
ningsværk, en meget interessant 
Fremstilling. For hvem, der ikke 
har Klarhed over, hvad denne Pyra-
mide er for en Kolos, skal vi anføre, 
at hver af dens fire Sider har en 
Længde af 232 Meter, mens dens 
Højde er ca. 148 Meler eller det 
dobbelte at Raadhustaal net i Koben-
havn, der, som man . ved, er det 
højeste Taarn i Danmark. 

Men '<neons-Pyramidens Hemme-
lighed skal, eller hvad de nyere 
Ægyptologer mener, være den, al 
der i deus forskellige Størrelsesfor-
hold er nedlagt Hovedsummen nf 
sin Tids Videnskabelighed paa Ma• 
tematikens, Fysikens og Astronomi-
ens Dunrande. Sknnt Pyramiden 
er adskillige Tusind Aar gammel, 
har dens Bygmestre kendt Tiden 
for Jordens Omløb oret Solen og 
Afstanden mellem Jordens Ækvator 
og Polerne o. s. v. Bygningens Ar-
kitektur er beundringsværdig, og 
dens indre Indretning peger i Ret-
ning af, al den har været som et 
Tempel for deri højeste Videnskabe-
lighed, hvor dennes Dyrkere indvie-
des til Optagelse i de lærdes Kreds 
ved alskens Mysterier. 

Der er adskillige Forhold vedrø-
rende Kheops-Pyramiden, som Ægyp-
tologerne endnu ikke har fundet 
nogen Forklaring for — og det er 
jo muligt, at ikke alt, hvad man 
hidtil mener at have udfundet, vil 
kunne slag for en fortsat Granskning. 
Men et synes f hvert Fald afgjort 
at deri store Pyramide rummer langt 

flere Hemmeligheder, end man helt 
ned til vore Dage har halt Anelse 
om. 
- Til Slutning peges der paa, at 

man har fundet adskilTige mærkelige 
Overensstemmelser mellem Klieops-
Pyramiden og de Pyramiderester, 
der er opdaget i Meksiko, en Om-
stændighed, der lyder paa, at de 
stammer fra de samme Kulturer. 
Dette tillader atter at gætte paa. 
al  der kan være Sandhed i Sagnene 
om den forsvundne Verden — Old-
tidens Altanlis — fjernt i Vest. 

Dot elektriske Øje. 
Ingen har i vore Dage større 

Vanskeligheder at overvinde mider 
Udførelsen af sit .Kald" end Ind-
brudstyven, hedder det i en Artikel 
i en tysk Avis. 

Ligesom Skibspanserel konstr tieres 
haardere og haardere, sejgere og 
sejgere, for al det kan yde effektiv 
Modstand mod Granaterne, samledes 
kæmper de brave Borgere med 
stærkere og :stærkere Forsvarsmid-
ler mod dem, som forsøger at hane 
sig Adgang til Hus og Kælder for 
at røve og stjæle. 

I Kasserumniet staar det store 
Pengeskab. Det er Aften. Den sid-
ste Kontorist har forladt Stedet. 
.femforhængene for Vinduerne er 
trukket ned, hver Dør Inaset. Lyd-
løs Stilhed hersker i det bælgmørke 
Kontor. 

Da høres er. svag, horende Lyd 
oppe i Taget. Hurtig er der boret 
et Hul, som danner den første For-
bindelse med Etagen ovenover. Ind-
brudstyven er fuldt fortrolig med 
alle de Sikkerhedsforholdsregler, som 
man i vore Dage tager for at beskylle 
sin Ejendom. Han tænker ikke el 
Øjeblik pan at'gaa gennem Døren, 
for han ved, at denne er sikret paa 
mangfoldige Maader, og at et Alarm-
apparat vilde give sig til al kime, 
saa snart lian forsøgte at trænge 
ind den Vej. 

Alken borer han sig gennem Ta-
get. Det første lian stikker ned 
gennem det Hul, lian har boret, er 
eti sammenfoldet Skærm, som aab-
tier sig, saa snart den er kommet 
gennem og derefter tjener til at op-
fange Kalkstykker etc., som falder 
ned under Arbejdet med at udvide 
Hullet, indtil det er saa stort, at 
en Mand kan slippe igennem. Saa 
snart han paa denne Maade har 
banet sig Adgang til Kasserummet, 
gaar lian i Gang ined Arbejdet og 
iagttager hele Tiden den største 
Forsigtighed. Han ved, al Gulvet 
foran Pengeskabet er belagt med 
Maalter af Jerntraad, som straks 
sætter el Alarniapparat i Bevægelse, 
saa snart nogen sætter sin Fod paa 
dem. Af den Grund har han taget 
med sig en Træbuk, som lian støt-
ter op mod Skabet, og ved Hjælp 
af denne kan han lian Skabet tiden 
al træde paa Maatterne. Han er 
ogsaa forberedt paa al aabne Staal-
væggene i Skabet ved Hjælp af et 
elektrisk Glødeapparat. Thi hvis 
han forsøger al /labile Skabet ved 
Iljrelp af Sprængstoffer, vil Rystel-
sen sætte Alarmapparater i Virksom-
hed. Eller alle disse Forsigtigheds-
regler mener han nu, at lian i Ro 
og Mag kan udføre sit Arbejde. 

Der staar han altsaa nede i det 
bælgmørke Rum, efter at han forsig-
tig har 'dalret ned ad en Tørstige. 
Før han kan begynde sit Arbejde 
maa lian have Lys. Haii fant Blænd-
lygten frem og lader det skørne 
Lys spille op og ned over Pengeska-
bet, for al han kan finde det lettest  

angribelige Punkt. Endnu er Ikka 
Angrebet begyndt, lian har kun 
lige pakket sit Værktørtid, da hø-
rer han faste Skridt nærme sig, og 
bliver bleg. En Nøgle rasler i Lan-
sen. Indbrudstyven lader Armene 
synke klan ved, al i næste øjeblik 
er lian opdaget. 

Men hvorledes har Vagten I de 
Rum, som ligger langt borte, lettet 
Rede paa, al han er der ? Fortviv-
let rysler han 'paa Hovedet, han 
forstnar, al lian er blevet overlistet 
tiltrods for al sin Forsigtighed. 

Sagen er, at Iran ikke kendte til 
deri sidste Sikkerhedsforanstaltning, 
som er anbragt I Kasserummet. Det 
elektriske øje har vaagel. 

Fan Sekunder efter at Forbryde-
ren har laget Blændlygten frem, 
har Alarmklokker lydt i alle Vagt-
rummene. En elektrisk Kontakt er 

blevet' sluttet, tiden al der har fun-
det nogen Rystelse Sted og liden 
nogen Berøring. Men alligevel, et 
der ikke Hekseri med i Spillet. 
Energien fra Blændlygtens Lys, som 
Indbrudstyven ikke tænkte sig kunde 
virke som Kraftkilde, har bevirket 
Kontakten. Det er Lyset, som har 
røbet ham — Lysel, der er saa al-
deles uundværligt for den, som skal 
finde sig tilrette og Isa udført rib-
get — og ikke mindst uundværlig 
for Indbrudstyven. Hvorledes skal 
nu selv den forsigtigste Forbryder 
kunne klare sig, naar lian skal blive 
nødt til at „arbejde" i dybt Mørke ? 

Med det elektriske Øje er i Vir-
keligheden opfunden et udmærket 
Middel til at holde Uvedkommende 
borte fra et allaaset Rum. Det er 
ikke andet end en lille tilsyneladende 
helt harmløs Celle af det mærkelige 
Minsral Selen, som mange allerede 
kender fra Billedtelegrafien, hvor 
det spiller en vigtig Rolle. Selen 
har den Egenskab, at dets Modstand 
ligeovenfor en elektrisk Strøm for-
ringes, saa snart der falder Lys paa 
det. Denne Formindskelse er i og 
for sig ret ubetydelig. Men for 
Opfinderen af det elektriske øje 
har det lykkedes i hej Grad at øge 
Selenpladens Følsomhed, saa at der 
allerede ved det svageste Lys ind-
træder Ændring i dens Modstands-
evne, Kontakten sluttes, og Alarm-
apparatet sættes i Virksomhed. Man 
har ved Eksperimenter godtgjort, 
at det er tilstrækkeligt al tænde en 
Tændstik i en Afstand af 3-4 Me-
ter Ira Selencellen for al Ina Alarm-
apparatet Ill al ringe eller et Par 
Sekunders Forløb. Lyset fra en 
elektrisk Lommelygte har den for-
ønskede Virkning, selv om det ikke 
falder direkte pas Selencellen, men 
kun paa dens Omgivelser. Lysets 
Farve spiller lagen Rolle. Del skal 
endog være lykkedes al fan Kontak-
ten sluttet alene ved Hjælp al de 
selvlysende Tal paa el Loninieuhr, 
lim disse i 30 Sekunder har kastet 
deres overordentlig svage Lys paa 
Selencellen. 

Det elektriskeøje lader sig let 
anbringe hvorsoinhelst. Det kan 
skjules i en Vregforsiring, i el Ultr,' 
bag et gennemsigtigt Spejl. Det 
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I _Sø- og Handelsretten" blev I 

Onsdags afgivet Forklaring engen-

ende Kryolitmineselskabels Skrue-
bark „Ivigtill', der den 19de Juni 

sænkedes af en tysk Undervandshand 

I Nordsøen, medens Skibet befandt 
sig paa Rejse fra Grønland til Dan-

mark udenfor den lyske Sperresone, 
som Skibet hele Tiden havde holdt 
sig klar af. Oven I Købet skele 

Sænkningen muler seadanne For-
hold, at del men vække den største 

Forundring og Herme overfor de 
tyske Undervandsbandes Færd. 

2. Styrmand,Stremberg, som havde 
Vagt, hørte pludselig flere Skud og 

fik netop Øje paa en Underrends-
head, da denne dykkede ned. Ma-

skinen stoppede straks og Sejlene 

brasedes bek. Kaptajn Hansen var 
bleven varskoet og hele Besætningen 
kaldt paa Dækket. Man gjorde en 

Jolle klar for el sende Styrmanden 
og to Matroser over til Undervands-
banden med Papirerne, Idel man 
mente her forelaa en Fejltagelse. 

Undervandshaaden forblev imid-

lertid neddykket en halv Time. Saa 
tront dens Periskop ,op over Vandet, 

men da Jollen roede hen mod den, 
forsvandt den paa ny, og el øjeblik 
etter saa man en Torpedo med Kurs 
mod Skibet. 	- 

Endnu søgte man at tro paa en 
Fejltagelse, men gjorde for en, Sik-

kerheds Skyld Styrbords Rednings-

band klar. Torpedoen forfejlede dog 
Maalet og gik under Bunden paa 
Skibet, men U-baaden aahnede nu 

til Trods for Skibets Flag og Neu-

traliteismærker en stærk Ild mod 
elviglute, hvis Besætning hurtigst 

mulig maatte skynde sig fra Borde. 
Skydningen varede fra Kl. 7-8, og 
først da lykkedes det U-baaden at 

fan ,lvigtut" til at synke, hvorefter 
den sejlede' sin Vej uden at havg. 
været i Forbindelse med Besætriiri=e 

gen eller bekymre sig om dens 
Skæbne, skønt der ikke sans noget 
Skib indenfor Horisonten og der 

var halvandet Hundrede Sømil tit 

den norske Kyst. 
Redningsbaaden, som meatte tage 

Jollen paa Slæb, satte nu Sejl, og 
Besætningen hjalp til med al ro, 
for al komme hurtigere frem. Den 

3. Dag, hen paa Efteris., tik man 

øje paa en svensk Fiskerkutter, og 
RednIngsbaaden kappede Jollelinen, 

for hurtigere at nag Kutteren. Her 
fik det forkomne Mandskab venlig 
Pleje, og da del kort efter blæste 
op til Storm med Taage, sattes Kur-

sen mod norsk Havn, der naaedes 

næste Morgen ved 5-Tiden. 

• 

er et udmærket Porsversvaahen mod 
Indbrudstyve Og kan naturligvis og-
saa gøre fol tiættelig Tjeneste som 
Brandmelder, da den melder %ul-

den allerede ved den tørste Lysning 
eg ikke først efter al der har udvik-
let sig stred( Varme. 

Roligere end før kan de fredelige 

Borgere sove. Selv Lysstraalernes 
milde Energi har stillet sig i hans 
Tjeneste. Hvem kan gøre ham 
noget, naar del elektriske øje van-
ger. 

Nosloolohlomstoos 
Forvoskillo, 

—0— 

Paa Kastanieblomsterne, som nu 

udfolder sig i al deres Pragt, kan 

man gøre mærkelige og ganske in-

teressante1agttagelser. Betregter man 
nærmere en af -de ranke lyslignencle 

Blomsterkvaste, sen ser vi, at hver 

ni de SmaabIonister, som er samlet 

om en fælles Stilk, er prydet med 
en lysende svovlgul Plet. Depne 

gule Plet holder sig uforandret i 
nogle Dage,- men saa mærker vi 

til vor Forbauselse, at den skifter 

Farve og snart er blevet helt karma-
sinrød. Den ene Blomst efter den 

anden skifter Farve, og medens 

der nnder den første Del al Blomst-
ringen kun er gule Pletter at se, 

optræder efter en Tid alle Blomsterne 
med røde Farver. Hvad har nu 

delte Farveskifte at betyde? 

Befrugtningen bregner hoS Kaster 
nieblomsterne ved Hjælp al Insekter, 

som flyver fra Blomst til Blomst 
og sager Honning og paa deres 
Vej tager Blomsterstøv med sig fra 

den ene Krone til den anden. San-

snart en Blomst har haft Besøg af 

et Insekt og er blevet bestøvet, gear 
Pletterne over fra gult til redt, og 

herefter holder Insekterne sig borte 

fra Blomsten. Det røde Skilt fortæl-
ler dem nemlig, at der Ikke er mere 
Honning al finde. Det samme Fæ-

nomen kan ogsaa Iagttages hos en-

kelte andre Planter. 

Tiderne skifter. 
—o— 

Det er i de gode gamle Dage 

inden Verdenskrigens Oprindelse. 
Scenen er en Urtekreemmerbutik. 

Fruen har købt en Stang Vanille, 
og Urtekræmmeren slam svedende 

af velvillig Iver. 

— Der var ikke mere, jeg kunde 

være til Tjeneste med, Frue? 

" 	Næh, mange Tak. 

— Kender Fruen min Kaffe? Ulme? 

Eller har Fruen smagt min sidste 

Sending Risengryn . . 

— Tak, jeg tror, jeg er forsynet. 
— Jeg skal Ikke sende noget 

øl op i Dag? 

— Næh Tak! Jeg skal nok sige 
Id selv- 

— Ja, undskyld, Frue . . . man 
len jo spørge sig for . . . 

Hall bukker ærbødigt. Hun gear. 

Saa hengaar der et Par Aar eller 
t i e. Scenen er stadigt den samme, 
tenen og Urtekræmmeren er ogsaa 
;te samme. Omtrent. Del vil sige 
11 in sveder  ikke mere al Velvillig-

hed, Han stier som en Slags stats-
altoriseret Proviantuddeler bag, sin 
Uisk. Kølig og reserveret. Hun 
',ester af Ivrighed. Der er kommet 

'toget underdanigt og tryglende I 
hendes Blik. 

— Det var to Pund Kalle, jeg 
snilde have, siger hun. Bare to 
fund, 

Han retter sig op og ser bebrej-
dende paa hende, 

— Min bedste Frue, jeg maa sige 

det rent ud . 	De drikker for 

. ,neget Kaffe ovre IMS Dem. 

k
— Ja, min Mand, Pigen og . 

Jeg beklager, men del er kun 
el Par Dage siden De ogsaa fik to 
Pund. Og Hensynet til mille øvrige 

Kunder . . . De ken faa ecl Pund, 

Frue . 	, 

— San vilde jeg ogsaa bede Dem 

give mig lidt Risengryn. 

— Beklager, Frue, men de er 

sluppet op. 

— Sne vilde jeg spørge Dem 

om det ikke var muligt, jeg i Mor- 

gen kunde ,faa 18 Pilsnere . . 	Vi 

faer fremmede. 

— 18 Pilsnere! Til en eneste 
Kunde ! Umuligt I Deres Gæster 

rime drikke Sodavand, Frue. 

— Ja, undskyld . 	. undskyld, 

Hr. Kristensen 	. Man man jo 

spørge sig for. 
lenn nejer ærbødigt og gear. 

Biernes Klogskab. 
—0-- 

En Biavler fortæller os følgende 

som Bevis pari Biernes Klogskab: 

En Bisværm havde taget Plads 

under hans Deeligstuegulv. De var 

kommen der Ind gennem en Rist 
I Muren. 

Biavleren, der sne, at Bierne var 

meget flittige, vilde gerne give dem 
en mere passende Bolig og anbragte 

des Aersae en Bistade uden for 

Risten, indrettede den med Tavler 
og alt Tilbehør for at gøre den til-
trækkende. Men Bierne brød sig 
ikke om den ny Bolig; de vandrede 

igennem den og gik gennem Rislen 
ind i deres gamle Bolig under Gul-

vet. 
Saa fandt han paa at anbringe 

en Klap ved Rislen, der kun kunde 
aabne sig ud ad, anbragte el Spejl 

for at kunne se, hvorledes Bierne 

tog den ny Situation. Han opda-
gede da til sin Forbavselse, at to 
Arbejdshier havde sat Ryggen mod 

Klappen og holdt den aaben, saa 
Bierne uhindret kunde gaa ud og 

Ind; men ikke nok med det. Naar 
de to Arbejdshier havde stemt Ryg-
gen imod en Tid, fik de Afløsning 

ef to andre Bier, saa Flyvehullet 
bestandig holdtes aahen, saa længe 

der var Bier, der skulde passere. 

San opgav han Forsøget med et 
skaffe Bierne en anden Bolig, rnaatte 

med Sorg elan dem ihjel paa gam-
meldags Maner med Svovl og til-

egne sig Frugten at deres Arbejde, 

der viste sig at være 21 kg Honning. 

Landsadressen. 
- 0- 

Hist og her i Landet er allerede 
Ombæringen af Landsadressen til-

endebragt og Resultaterne offentlig. 
gjort, og det viser sig, at trods 

„Sund Sans° og megen anden For-

nuft er Tilslutningen til Adressen 

meget stor. Der er endogsaa Ste-

der, hvor alle har skrevet under paa 

el Par nær — Kroejeren og hans 

Kone? 
Med Hr. Redaktørens TilladelSe 

og i Tro til, al altid nogle ønsker 

a! kende !Resultatet af Liste-Om-

bæringen i vor egen Kommune, 

skal jeg tillade mig at meddele det 

her: 
Del har vist sig, at der her i Al-

linge findes 650 Personer over 25 

Rar, medens Sandvig med Landdi- 

strikt& niaa nøjes med 347. 	Det 
bliver ialt for hele Kommunen 997 
Personer over 25 /kar. 

1 Allinge er der 96 af disse, som 
har nægtet at skrive paa Adressen 
og i Sandvig 30. talt 126. 

For ikke at komme for langt ind 
i de snore vanskelige Decimalbrøker 
siger vi, del giver 12,5 pCt. .Næg-
tere'. 

Altsaa har 87,5 pCt. (871/2 pCt.) 
al de ældre underskrevet Adressen. 

San kommer vi til Ungdommen : 
Der findes i Allinge 69 Personer 

mellem 18 og '25 Aes, I Sandvig 
med Landdistrikter 24, ialt 93. 

I Allinge er dyr al disse 69 enge 

Mennesker 1 — een 	der har 
nægtet al underskrive, og i Sandvig 

3, ialt 4. 
Aksen -1,3 pCI. ,Nægtere". 
Det vil sige 95,7 pCt. (957 .'10 pCt) 

al de unge! 

Delte varsler godt for Fremtidens 
eEdruelighedsarbejde. 

H. P. Kofod. 

Allinge Kirkepyt i Juni. 
Begrav ed e.: L: fhv. Skomager 

og Retsvidne Hans Olsen Stub af 
Sandvig, 85 Aar gl. 6: Enkemand 
fhv. Murer Jens Peter Lund af Al-
linge, 76 Anr gl.: 19,: Stenhugger 
August Svendsens Søn Robert Svend-
sen af Allinge, 51/2 Aar gl. 

Døbt e.: 3.: Srenhugeer Altred 
Andreas Nielsinhis Hansens Datter 
Dagmar Hansen af Sandvig,: 10.: 
Ølhandler Christian Holms Datter 
Chatrine Charlotte Holm af Allinge. 
Portør Edvard Arnold Lindgrens 
Sen Kaj Ejvind Lindgren at Allinge. 
Murer Martin Kinesens Datter Lilian 
Margrethe Kineseri af Allinge. 

Ægte viede.: 10.: Ungkarl, Sø-
mand Alfred Mathias Olsen af Rønne 
og Pige Louise Karlsen af Allinge. 
17. Ungkarl, Trelikmedhjtelper Hans 
Emil Jensen af Rønne og Pige nf 
Allinge Emma Martine Kofod (i St. 
Ols Kirke.) 

Olsker Kirkenyt I Juni. 
Døbte.: 3.: Parcellist Mon Julius 

Hansens Datter Maria Katrine Han- 
sen al Olsker.: 	17.: Møller Adolf 
Thiesens Datter Ella Tiliser] af Vedby 
Mølle i Olskers. Gaardejer Charles 
Andreas Bysters Søn Knud Valdemar 
Byder al Hollæridergeard i Olsker.: 
24.: Avlsbruger Jens Andreas Mikael 
Mikkelsens Datter Vera Kofod Mik-
kelsen af Boesvang i Olsker (i Al-
linge Kirke.) Gaardejer Henrik Ni-
colaj Nielsens Datter Ellen Dorthea 
Stub Nielsen af Lille Hallegaard i 
Olsker. 

Begr av ed e.: 13.: Lærer Georg 
Vilhelm Bjerregaards Hustru Bertha 
Antonie f. Ormstrup al Tejn, 291/2. 
Aar gi. 

En rimelig Betaling. 
Forfatteren Henri Murjer ver sta-

dig i Pengeforlegenhed og savnede 
ofte Penge til at betale sine Maalti-
der med, 

En Dag kom Murjer Ind I en af 
de eleganteste Restnurenter I Paris 
og lod sig servere et rigtig Fest mal-

tid. Da han var færdig, lod han 

Værten hente, 
— Er del nogensinde forekommet, 

at Deres Lokale er blevet besegl 
al Gæster, som Ikke har litaniet 

betale, hvad de har spist? spurgte 

Merler. 
Værten saa noget forbløffet ud 

ved delle gariskebesynderlige Spørgs-

mani. 
— Nu, spurgte Murjer igen, er 

det hændt nogensinde? 

— Nej, endnu 
— Men om det nu engang skulde 

indtræffe, hvad vilde De da gøre ? 
— Hvad jeg vilde gøre? Jo, 

det er ganske _enkelt. Jeg vilde 

give ham el Spark bag i og det 

gode Read aldrig at vise sig mere 

hos mig. 

Murjer rejste sig, tog sin Hat, 

vendte Værten Ryggen og sagde 

smilende : 
— Vær saa god at tage Dern be-

talt pen den Mandel 

Hvor stammer Agurken fra. 
Til de mest 'yndede af vore nyll 

tige Haveplanter Irører Agurken, 

som dyrkes i store Mængder i alle 
Europas Lande, Agurkdyrknin gen 
i Europa er meget gammel. Man 
ved maledes at berette, al Karl den 
Store Indførte Frugten i sit Rige 
fra Italien. Italien havde faget den 
fra Grækenland. I Grækenland fandt 
Agurken i bine fjerne Tider overor-
dentlig stor Anvendelse, og I mange 
Egne blev den dyrket som Hoved-
frugt. Berømt som Agurkland var 

Distriktet omkring Byen Metrene, 

sent al den Grund lidt eller lidt 
mislede sit gamle Navn for at blive 
kaldt Sikyon eller A grukbyen. Som 

i Grækenland sne var Agurken al-

lerede i de ældste Tider kendt og 

skallet ogsaa i Ægypten. Plantens 

oprindelige Hjerl: var et eller andet 

Sted i Asien, rimeligvis Indien, hvor 
den vokser vild den Dag i Dag, 

og hvorfra den har udbredt sig 

over hele Jorden. At Agurken er 

et Sydens Barn, forstene man af, 
at den slet ikke teater Kulde. Den 
ringeste Antydning til Frost dræber 

den, og for at den sksl trives, træn-

ges der ved Siden af stærk Varme 
ogsaa til Faglighed. Hos de slavi-

ske Folk er Agurken et Folkenæ-
ringsmiddel og spises bande at Hej 
og Lav, og det er Slaverne, som 

har lært det øvrige Europa at sylte 

Agurken. 

En underlig Fisk 
har i mere end el halvt Aarhundrede 

opholdt sig i Farvandet mellem Øen 
Urville og Provinsen Nelson pert 
Øen Ny-Zeeland. Den møder de 

Skibe, som kommer, og følger de 

udgaaende Skibe helt ti! Enden af 
Kanalen og er Søfolk til stor Nytte, 
da den altid viser dem, hvor Strøm-

men er gunstigst. Naturvidenskabs-
:11mnd her forsøgt at finde en For-
Ide ring paa det tincler lige Fænomen, 

irren forgæves. Søfolk har givet 
den mærkelige Fisk Navnet Pelorirs 
.lask NaturfersIcerne mener, at det 
er en Hvalart, og mange har ment 

at det er den eneste Repræsentant 
for en hidtil ukendt Art. En Gang 
var det nogen, som fandt pen, at 

Fisken skulde fanges, for at den 
kunde undersøges el de mest frem-
ragende Zoologer. Søfolkene mod-
satte sig bestemt, at den nyttige 

Fisk skulde fanges, selv om del 
var i Videnskabens Interesse. Det 
gik saa vidt, at de formelig tvang 
Ny-Zealands Regering til al udstede 

et eftertrykkeligt Forbud mod al 
fange eller paa anden Mande foru-
lempe Pelorus Jack. En Rejsende, 
som til Trods for Forbudet og den 

strenge Straf, som ventede ham, 

forsøgte at faa fanget Fisken, ja 
endog affyrede el Skud efter den, 

var pas et hængende Haar blevet 
kastet over Bord af Besætningen, 
paft det Strib, han rejste med. Si-

den dengang har ingen vovet at 
angribe Pelorus Jack. 

Sylooloies0000 paa Borohol~~~. 
—0— 

Sygeplejerske Frk. Emilie Hjorth. 

Den første Sygeplejeforening paa 
Borriliohn blev stiftet i 1896 af da-
værende Sogriepræsl Julius Fr i i s 

Hansen under Navn al Allinge-
Sandvig Sygeplejeforening. Pladsen 

som Sygeplejerske blev tilbandt Iste 

Januar 1897 af Emilie Hjorth, 

Gadebygaard, Østermarie. Hun har 
nu efter 20 Aars Tjeneste haft den 

store Glæde og Ære — sammen 
med 5 andre af Centralloreningens 

Sygeplejersker — ai blive kaldt op 
til Hds. Majestæt Dronningen for 

20 Aars opofrende Gerning. 
Frøken Hjorth har i disse 20 Aar 

omfattet sin Gerning med enestaa-

ende Omhu ; ikke alene den egent-
lige Sygepleje, men hun liar med 
sit gode Humør forstaaet at bibringe 
heade Patienterne og deres Omgi-
velser el lysere Syn paa Tilværelsen. 
Det har derfor vakl almindelig 
Glæde blandt hendes Venner, at 
hun gennem Centralforeningen blev 
indstillet til Møde hos Hds. Maje-
stæt Dronningers for at modtage 
Hæderstegnet — soul den tørste 

Iver fra Bornholm. 
Og vi vil linabe, at hendes Ek-

sempel vil virke til Efterfølgelse af 
Ilere [ruge Kvinder, og et den glæ-

delige Fremgang, som Bornholms 

Amtsforening fer Sygeplejen har' 
hall de sidele AM, 111AA vedblive' 
— til Gavl' og Glæde for Befolk-
ningen. 
Ved disse Linjer bringer vi Frk. 
Hjorth eri hjertelig Tak I rr hendes 
Virksniehed her i Kommunen eg 
ønsker hende fremdeles Kræfter re 
at varetage sin Gerning endnu i 
mange Rar. 

—n (.Boreb. Av.•), 
e 

Den hensynsløse 
Undervandskrig. 

—Q 

De .1vigtute sænkedes. 

oo Moder. 
Søndag 1. Juli, 

Ols Kirke og Allinge Kirke Messe-
falelsgridljeneste KL 91/5 

NB: Møde 	 Kl. 3, 
sydvest lor Tfekainen. Pastor Ag-
ger og Missionær Paul Jensen 
Holk taler. 

Mandag Aben Kl. 71/2. Møde for K. 
F. U. K. pen Menigliedshjemet. 

Tirsdag Aften Kl. 71/2. Møde for K. 
F. U. M. paa Menighedslijernmet. 

Onsdag Aften Kl. 71/2. ikke ydre Mis- 
sionsk redmede, men SAluttinds- 
møde paa Menighedshjemmet 

...(Esajas 6). 



Lærredsfodtøj og Sandaler 

C. 

 haves 
 f  

Nye Sendin;er 

Smedekul og grove Koks 
af prima Kvalitet, sælges billigst fra Lager. 

Nordlandets Handelshus. 

Calciumstjære og Tjærekoste 
anbefales fra 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

00[1111°1m Simre- & luilebsses 
Afdeling i Allinge 

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

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

 

 

 

Af de gode tyske Smedekul 
venter vi endnu el lille Parti i næste Maaned. Vær sart god at sende 
Bestilling lil 

Nordlandets Hadelshus,  
--Yr-• Brødrene Anker 

Jernstøberi & Maskinfabrik 
Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljepumper in. In. eJ 

Uldne strikkede Klude 
betales med 1,50 pr. kg, naar Varer tages i Bytte .  

nordlandets Handelshus. 

Vi har Lager af de gode franske 

Lebomme, Forke, Høstriver 
og anbefaler samme til billigste Priser. 8 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Damefrakker. 
Et Parti moderne Frakker i Alpacca og Klæde 

sælges billigt i 

Nordlandets Handelshus. 

hork i 	illlehimi! 
Billigste Annoncepris. — Største Udbredelse paa Nordlandet. 

Drengedragter 
i hvid Satin, gul Satin, cadetstribet Satin 

er hjemkommet i fikse Fasoner. 	' 

Magasin du Nords Udsalg, Allinge. 

••■11■•■••■•• 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

00Siii Deres Tryksager i 11110 Bogtrykkeri 

Hus til Leje. 
Det Ark jdsniand Johannes Olsens 

Enke tilhørende flus paa Nørregade 
i rili ilre er at faa til Leje ved Hen-

vendelse til Anton Sonne. 

6-Ugers Grise 
er til Sale. paa Aldersro, Olsker. 

Ved Tombolaen 
I Olsker fhv. Priestegaardshave blev 
LiyngesloIen udtrukket paa Nr. 17 
og Gulvtæppet paa Nr. 17, Blom-
sterbord med Potteplante blev ud-
trukket paa Nr. 3 og kan afhentes 
hos Smed Jespersen paa den gamle 
Skole. 

RØ. 
De af Sognets Beboere, som har 

bestilt Brænde hos Kommunens 
Brændsels-Tilsynsmand, Gdr. Krøjer 
„Kroggnard', kan nu afhente det 
bestilte Brænde. — Vedkommende 
bedes henvende sig til Krøjer med 
Betaling for Brændet, hvorefter de 
faar Udleveringsseddel. 

Sogneraadet. 

Til ledsållly 
af Sild, Fisk og Kød man vi anbe-
fale : 

Ægte spansk grov Salt 
og raffineret Køkkensalt, 
som sælges til laveste Pris. 

NoNlindels  
Frugtmarmelade 

i tis Vægt og Glas. 

Kunsthonning  
i Deaser og løs Vægt er en udmær-
ket Erstatning for Margarine og Smør 
og langt billigere al anvende. 

Købes bedst og billigst hos 

.  P. C. Holm.  
Nyrøget Sild 

fra eget Røgeri haves i Regien 
hver Dag. 

Nylagt Spegesild 
fra eget Salteri haves i 	1/8, VIG  
Tønder og Stykkevis til billigste Pris. 

Bestillinger paa Læggesild mod-
tages gerne. Saltning besørges. 

1. 13. Larsen 
Telefon Allinge 12. 

Tysk Krysiilluil 
anbefales til Saltning af Kløver og 
Hø. Prisen er 3 Kr. 50 Øre pr. 
50 Kilo. 

Nordlaudets Handelshus, 

Tein og  Omegns 
Brugs forening. 

Udsalget er lukket paa Grund af 
Opvejning, Mandag den 2den og 
Tirsdag den 3. Juli. 

Bestyrelsen. 

Part 
Mac Cormichs Hoslibilskiller, 
Smøreolier etc modtages 
Bestillinger. 

2 brugte Slaamaskiner, 
1 - Mejemaskine 
1 - Selvbinder 

sælges billigt. 

Johan C. Koefoed, 
Allinge. 

Gammelt Jern 
og 

Stebegob 
købes 

Allinge kolonial-
>roduktforretning. 

Cement Fals-Tagsten 
store, firkanlede, vellagrede 

sælges til gammel Pris. 

Johan C. Xoefod, 
Allinge 

Sild. 
— Bestillinger paa fersk Sild til 

Saltning og saltet Sild i Tønder, 
Fjerdinger og ()Ilinger modtages 
og ekspederes i den Rækkefølge, 
som Bestillingerne indgear. 

4/4 , 5/3  og si" nysaltet Sild er 
paa Leger og sælges til en rimelig 
Pris pr. Kontant. 

I. B. Larsen 
Allinge Telefon 12. 

~§******** 

Gardiner 
Stort og flot Mønsterudvalg 

at hvide og ecru Gardinloier 

Norfilwiels Hedelslitis • 

Roehakker 
anbefales fra 

Allinge Kolonial-
og Produktforretning-. 

Olsker. 
Statsskatten 

for 2del Halvaar 1916 man være be-
talt inden Juni Maaneds Udgang, 
livorefler Udpantning vil blive fore-
taget. 

Kommuneskatten 
for I. Halvaar 1917-18 modtages 
ved Mejeriernes Udbetaling i denne 
Maaned. 

Sogneraadet. 

Ærede Forbrugere af fersk og 
sallet-Sild bedes indgive Deres Be-
stillinger til 

Allinge-Sandvig Salteri, 
Telf. 92. 	 Chr. Jørgensen. 

Kopimanens Beboere 
anmodes indtrængende om at udvise 

den størst mulige Sparsomligbed med 

Vandforbruget 

Havevanding er ikke tilladt 
Allinge den 22.-6. 1917. 

for Gas- og Vandværksudvalget 
Chr. Olsen. 

øltræer. 
Tomme øltræer tilhørende Under-

tegnede, bedes uopholdelig tilbagie-
sendt. 

NB. Efterse Kælder og Lager, da 
der sikkert uberettiget henslaar Øl- 
træer mange Steder. 

Allinge Bryggeri. 
G. Salinon. 

Erindringsliste. 
—o— 

Toldkamret 8-12 Form„ 2-7 Efterm. 
Kæmnerkontoret 1n- 11 og 2-4. 
Laane- dl Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Stempelfilial i Sparekassen 10- 12, 2-1, 
Dampskihsexpeditiptien, 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: Sognedage 9-12 og 2-6. 

Søndag 12-2. 
Telegrafstationen 8 Morgen til 7 Aften. 

Søndag 12-2. 
Borgmesteren træffes paa Kæninerkont 

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

Foikebngsannlingen paa Raadhuset: 
Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8, 

.lernbminest. er aahen fur Gods ,8-I2, 2-7 
Flirelpekassen: Fornid. Bagerm. P. Holm, 

Kasserer 11. 1'. Kolod 	Kontortid hvem 
Fredag Ira .5-7. 

Eltang. 111111. Missinnslorenir 
Allinge Smal« 1(1. 3' n.. P. Rønne. 
Rutsker 	— 1(1_ :Il 	Forsamling, 
Ro 	 I(1. II) 0. Rønne_ 

Ell Ild og ['roller Pige 
vant tit almindelig Husgerning, kan 
til isle Juli fas en god Plads hos 

Jernstøber Sehjerring i flue 

En flink Dreng 
kan antages i Lære paa 

Allinge Bogtrykkeri. 
Samme Sled kan en ung Pige faa 

lønnet Beskæftigelse 

RØ. 
Sukker- og Brødkort 

udleveres Lørdag den 30. ds., Eftm. 
1(1. 5 paa Rø Alholdshotel. 

Sogneraadet 

Nyullule Spegesild 
i Fjerdinger ng ' Tønder 

sælges pr. Kanttant. 

Nordindels Haudelshusr 

Strobin. 
- Bedste Rensningsmiddel til Stum-
halte. Fans i Pakker a 25 øre m. 
Brugsanvisning. 

Larsen. 
By- og Herre dsfuldrnsegtig 

Johanos Rafael!, Hasle 
træffes paa R a a dlin se t i Allinge 
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og 
i I( I e in e n s lr e r Kro hver Fredag 
Ira 2-5 Eftm.  

øger De en Pige, en Karl 
1111% eller en Dreng, eller mang-

ler De en Svend eller Latr-
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. 

Fineste Sagomel, 
Fineste Kartoffelmel, 

Grove Hvedegryn, 

Bedste Rismel, 

Maismel 
Japan-Ris, 

BYggtYn,  
Store Sago 

sælges til laveste Dagspris i 

Ordet er frit! 
Vi ger vore mange Læsere i By og 

pas Land opmærksom paa, at enhver kan 
faa optage: Artikler og indlæg om Emner 
el almen Interesse i „Nord-Bornhohns 
Ugeblad". 

Betingelsen er kun, al del skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt at indsendere— til 
Underretning for Redaktionen — opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddeletsir om saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Dette gælder baadc Byen og Land 
og det er en Selvfølge, at Redaktion, 
altid vil iagttage den sirrengeste Diskre 
bon ined Hensyn tit sine Kilder. 

zaliffe Ne)orfryfager 
utA gni a 

9/t) 231obinclaief obcr 

3oulitIN fratager 
oberbialibing 

ventes pr. Sejler „Kristian" først i 
næste Uge. Vi" sælger gerne til 14 
Dages Forbrug ad Gangen. 

Nordlaudets Handelshus. 

lcopal- og Lædertagpap 
fra Jens Villadsens Fabrikker og anbefaler samme til.  

billigste Dagspris fra 	 I Branddirektøren Mandag og Fredag 
Form. 8 til 10. 



Altid 

Kolollillyarer 
til billigste Dagspriser. 

Altid friskbrændt Kaffe. 

Altid extra prima Margarine 
til billigste Dagspris. 

stort Udvalg i 
Glas og Porcelæn 

til smaa Priser. 

Altid velassorteret Isenkramlager hos 

Allinge 	& Produktforretning 

adeartikler. 

 

Dragter, Hætter, Haarulklæder, Lagener 

m. m. sælges billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

og Brudagaver 
køber - De bedst og billigst i 

Allinge Ur= og Guldsmedeforrretning. 
Skeer og Gafler Sølv og Sølvplet er atter paa Lager. 

Lommeure til billige Priser i ekstragode Kvaliteter 'ned skriftl. Garanti. 
Brugte Ure tages i Bytte. 

Gravering gratis. 

Emailerede og raa Gryder 
af Anker Heegaards bekendte gode Kvalitet samt Strygeplader 

og franske Strygejærn anbefales fra 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Vi har rigeligt af Maizena=Mel 
i Pakker, V, og 1 Pd. engelsk Vægt. 

Delte er Mel formalet al den allerfineste amerikanske Majs, hvoraf 

der kan laves fortrinlig Grød og Budding. Pris 40 og 75 øre Pakken. 

Nordlandets Handelshus. 

St4.)fiff, 	 S'artoffelmel, eagomel, 
.-:;)auregrim, 

euebiter og 910 finer. 
i prima RPalitet aubefale4 fra 

?.?roblUrorrelniuti. 

Straahatte. 
Stive og bløde Filthatte. 

Huer og Kasketter: 
Nordlandets Handelslus. 

Altid 

Telefon 93. 	
A. M. Lindberg. 

De bedste, fikseste og prisbilligste Varer 
kuber De i Magasin du Nords Udsalg, Allinge 

Superfosfat og Kaligødning! 
Vi beder om Bestillinger til Efteraarsforhrug, idet vi 

ikke tager mere hjem, end som der bliver bestilt. Prisen bli-

ver omtrent som i Foraaret og lavest i 

Nordlandets Handelshus. 

cBadedragter 
cl3adeb d 

J3adekaaber 
cRadelajmer 

Magasin du Nords Udsalg, -  Allinge. 

Sidesluls-118stleer, Idum°, Hgork, Haildrivgr, 
Vi har udmærket gode Redskaber og sælger særdeles 

billigt, saa længe det gamle Lager rækker til. 

Nordlandets Handelshus. 

Kjoler og Bluseliv 
i Moll og Voile. 

Nederdele i Frotte og Vadmel. 

Damelingeri i stort Udvalg. 

Magasin du Nords Udsalg 
Allinge.  

Skal der plantes OM i Roemarkerne? 
da anbefaler vi først og fremmest Sommerroen 

„Øster Saftdom". 
Denne Sort vokser hurtig stor, er fast og holdbar til 

langt hen paa Vinteren. iøvrigt har vi Frø af „Grey-Stone", 
„Fynsk Bortfelder", „Yellow-Tankard" og Bangholm Kaalrabi. 

Nordlandets Handelshus. 

Sandvig. 

Min Filial i Sandvig hos Købmand Esber Hansen er for-
synet med mine kendte gode Kvaliteter i Manufaktur 
og Trikotage samt Badeartikler i stort Udvalg. 

J. P. Sommer 
Magasin du Nords Udsalg, Allinge. 

Vi har endnu rigeligt til Eftersaaning: 

Vikker, Selvboghvede, gul Sennop, 
ligesom vi har nogle faa Sække Chili-Salpeter,  som sæl-
,..;es til første kontante Køber. 

Nordlandets Handelshus. 

lurl 	er NN lorsyllei med 
51 pal-. Texas Bomuldsfrokager 

43 pCt. New-Orlean Bomuldsfrokager 
Suk kermelasse, :- 

Colditigs kontrollerede Foderblandinger 
Langelands Kontrolfoder 

Svinefoder. 
i prima kontrollerede Varer og til billigste Dagspris hos 

tllinge Kolonial- & Produktforretning 

Fra Livets Kringelgang 

Peter 
præsenterer sig for Chefen i den 

nye Plads. 
— Har Du ingen Anbefaling fra 

Din gamle Plads? Hvad bestille 
Du der? 

— Jeg bestilte skam ingen Ting, 
jeg var Bydreng. 

Muslinger. 
— Hvorledes kender man gode 

Muslinger fra daarlige? 
— Man koger dem og byder sin 

Svigermoder dem. Dør hun — sari 
er de gode. 

Venskab. 
— Naar jeg bliver gift, saa skal 

Du besøge os rigtig lidt. 
— Selvfølgelig, selvfølgelig, kære 

Ven 	Jeg hører ikke til degin, der 
svigter en Ven i Ulykken. 

Bordbon. 
— Ret' 1 Bordbøn hos Jeres Her-

skab? 
— Ja, Grossereren sagde i Gatir: 

,.Du milde Gud, skal det være en 
Bøf ?" 

En Stoiker. 

Hans Herlighed Lord Woleshnry 
er sammen med sin Gemalinde pan 
Rejse i 

En Dag bryder der el voldsomt 
Uvejr les, Tordenen brager, og Ly-
nene forvandler Himmelen til el 
lldhav. 

Hans Herlighed og Mylady sidder 
paa Hotellets Veranda og nyder 
det imponerende Skue. 

Paa en Gang slaar et Lyn ned 
lige ved Siden af Lorden, det er 
gaael tværs gennem Mylady og 
har bogstavelig talt forvandlet deri 
høje Dame til en Askedynge. 

Et Øjeblik betragter Hans Herlig-
hed de sørgelige Rester af sin Hu-
stru. Saa ringer han paa Tjeneren. 

Denne kommer, oglians Herlig-
hed siger, Idet lian peger pan Aske-
dyngen 

— Jaques, vil De feje Mylady 
bort 

Et uventet Spargstnaal.!  
En høflig Engelskmand kompli-

menterede den berømte Ordbogsfor-
fatter Sam Johnson, fordi lian I sin 
Ordbog over det engelske Sprog 
havde udeladt alle uanstændige Ord. 
Uden al takke for Komplimenten 
svarede Johnson ganske kort: 

— Naa, De har allsaa ledt efter 
dem ? 

En hensynsfuld blande at for. 
tælle det paa. 

En kendt engelsk Skuespiller, 
der kæmpede som menig Soldat 
ved Fronten, sagde til sin Sidemand 
lige før Angrebet skulde begynde : 
„Tilstøder der mig noget, maa du 
fortælle min Kone det saa hensyns-
fuldt, som du kan." 

Et Par Dage efter fik Skuespille-
rens Kone følgende Brev: 

„Kære Frue ' 
Deres Mand lovede mig, at hvis 

der tilstødte ham noget, skulde jeg 
fan hans Støvler. Nu hm jeg faaet 
dem." 

boer De go Livsledsagerske, 
skal den gamle Cykle sælges, en-
sker De Adgang over deres Ejendom 
forbudt, har. De fundet el Par Gn-
loschar, skal der være politisk Møde 
eller Bal, har De Kreaturer til Salg 
eller vil De købe saedanne, har 
De fimet nye Varer hjem, paatager 
De ,Dern Reparationer, har De 
startet en ny Forretning — hvordan 
skal Folk san fan del at vide, hvis 
De ikke averterer i et Blad, 5(1f11 

virkelig læses. 
—Nordbornholms Ugeblad' 

læses af san at sige alle i Nordre 
Herred og er derfor et fortrinligt An-
uoncabiad. Send deres Annoncer 
til „Nordbornhohns Ugeblad". 

J3adeliwtter 
(Badesko 

J3adeliaandklcede 
Strandlzyser 


