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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes i re Antal a/ mindst 1600 &emu,. 
og forsendes gennem Postarsenet I Allinge. 
Sandvig, Olsker, Rutsker, Re og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den siers& Udbredelse 1 Nordre Hen ed 
klirer læst i ethvert krem og egner sig der- 
for 	til Averlerkc,. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
fratager gerne Bekendi,grrelser af enhver Art 
34,25017I Kub, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efltr,  eller .4,1vsninger, Auktioner rir. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
~nar hver Fredag, kag bestilles paa alle 
Postkontorer smal paa Rladris Kanlar og 
hoster i Kr. halvt:artig. 

Indsamling og 

Dyrkning af Lægeplanter 

 

 ved cand. pharm. -l. Pyndt. 

—o--- 
VIII. 

I de foregaaende Artikler har jeg 
omtalt de mest almindelige Læge-
planter, der er vildIVoksende her paa 

en, og - som Med Fordel kunde 
indsamles og dyrkes. Desuden lo, 

: Bulmeurt og Pigæble, der ere yderst :_Bulmeurt 
 at dyrke og skatles 

•H boj! i Medicinen. Men dermed er 
Emnet san langtfra udtømt. Adskil-

::. lige ere de Planter, der spiller en 
Rolle i vort daglige Liv, dels som 
specielt Lægeplanler, dels som Nyl-
leplanter, eller som begge Dele i 
Forening. Skal disse Planler dyrkes, 
uran der indrettes til Stordrift, thi 
det er her Mængden, der bestemmer 
Udbyttet. Men rundt om i Landet 
er der nraaske mange, der i Haven 
har en lille Plet Jord tilovers og 
maaske godt kunde lide at avle 
lidt Kommen, Koriander, Korbendik! 
eller lignende selv. Eller de bru-
ger maaske Perikon, Lindelhe, Red-
likellie osv. som Husraktd. 

• Del vilde være mig kært om vi 
atter, som i gamle Dage, kur:le 
komme til al leve i nærmere Berø-
ring med Naturen, lære al forstaa 

-og skalle de Planter, vi daglig ere 
- omgivere af og ikke ligegyldig gaa 
dem forbi. Sørgelig faa kender 
noget virkeligt til denne eller hin 
Plantes Egenskaber, ved om den 
er giftig eller ej, om den har lægende 
Egenskaber og derfor bør fredes, 
eller om den Irma betegnes som 
unyttig. 

Og hvor mange ved, hvilken Det 
af Planlen der anvendes, om det 
er Blomsten, Frøet, Bladet eller 
niaaske Roden, 

1 det Følgende skal jeg lin om-
' 'ale en Del al de mange Planter, 
vi kan drage Nytte af og, hvis de 
ikke findes vildtvoksende, kan have 
Glæde at al dyrke. 

Bland' disse vil jeg tørst nævne 
ormen, Cartint Carvi. Det er en 

loaarig Url, som 'findes bande vildt-
+voksende og dyrket her i Landet 
og i alle vore Nabolande, Deri 
dyrkes især i stor Maalestok i Tysk-
end. Rusland, Norge og Nordame-

tika, selv i cl saa lille Land som 
Halland avles aarlig ca. 6 Mill. Kg. 

Her i Landet dækkes Forbruget for 
Størstedelen ved Indførsel, skønt vi 
meget vel kunde avle del Hele selv. 
Kommen kart trives pas al Slags 
Jord, men ynder dog især kraftig 
lerblandet Sand eller kalkholdig 
Jord, der skal bearbejdes ret dybt, 
inden man saar • deri. Den sans 
bedst oret Elteraaret eller i Slutnin-
gen at Marts og kommer op i Lø-
bet af ca. 10 Dage. Den saris helst 
i Rader med 30 cm. Afstand og 
tyndes ud, saa Planterne kommer 
til at staa ined en indbyrdes Afstand 
af 20 cm. Men man kan ogsaa 
bredsaa den sammen med Græs og 
slag dette eller lade det afgræsse 
af Krealurerne, fordi Kointrieriplair-
terne i det første Aar kun danner 
en Roset. 

Først del næste Aar skyder de 
Slænge!, og Frøene modnes da i 
Juli—August, Naar Frøet er næsten 
modent, skæres hele Toppen af, og, 
naar den har slavet nogle Dage i 
Neg, aftærskes Frøene og tørres. 
De tørre Neg skal først samles paa 
en Presenning (eller Lagen) for at 
Frøene ikke skal spildes mens man 
sander dem ind, Da mange Kom-
menplanter først skyder Stængel 
det 3. Aar, og der altid kommer 
nye Planter op ved Selvsaaning, 
vil en Kommemnark kunne vedlige-
holde sig selv, indtil Jorden — ef-
ter ca. 6-aars Forløb — er udpint 
eller fuld af Ukrudt. 1 Liter Kom- 
men vejer 	Kg Frøene bevarer 
Spireevnen i 3 Aar. 

Kommen virker som et stærkt 
vind- og vanddrivende og fordejel-
sesbeffardrende Middel, udenfor Apo-
thekerne anvendes den i stor Mængde 
ved Ostelabrikalion, i Bagerier og 
til at destillere Kommenolie af, saa-
ledes anvender Firmaet Schimmel 
i Tyskland aarlig over 300,000 Kg. 
til Fremstilling af Olie. 

I sin Bog .Ketkenhavedyrknin-
gen" skriver Stephan Nyeland ; Den 
ynder en ikke for svær, noget fug-
tig Jord, men kan iøvrigt trives i 
næsten enhver Jord og selv i Halv-
skygge under gamle Frugttræer. 
Jorden' graves to Spadestik dybt og 
gødes træd halvforraadnel Gødning. 
Frøet saas tidligt om Forklaret 
Rillen 1' Afstand, enten paa Blive-
stedet eller paa el Skolebed, hvor-
fra Planterne udplantes til Bliveste-
del i August nied I' indbyrdes Al-
stand. Planterne sættes saa dybl, 
al Hjertebladene ere 1" under Jor-
den. Denne holdes ren og løs mel-
lem Planterne bande i det barsle 
Elleraar, og i deri kommende Som-
mer, man vil da Ina et godt Udbytte 
al den i Juli, især naar num i Marts 
vander med Gødningvand mellem 
Rækkeane. 

En Flyvers Ilddød. 
En Lynkatastrofe 

i Luften, 

En tragisk Scene, som udspilledes 
under et voldsomt Uvejr i de sidste 

Kampe pas Isonzofronten, skildres 
i .Secolo" af en Officer, der selv 
var Øjenvidne til Begivenheden. 

.Medens Kampen rasede værst", 
skriver han, „var alle vore Lænke-
balloner oppe for at observere. Men 
da Himmelen blev mørk, og et 
Uvejr lydelig var i Aninarsch,skyndte 
de sig alle at nen Jorden. Vinden 
steg fil Storm, Tordenen rullede, 
og hvert øjeblik glimtede hvide 
Lyn mellem Skyerne. Det var, som 
om Slaget oppe i Skyerne vilde 
overlrumfe Menneskenes Kampe 
dernede paa Jorden. Uhyggelig 
blandede Kanonilden sig med Him-
melens Lyn, der lyste op over Slag-
marken som en vældig Lyskaster. 
,leg havde fundet Ly i en Hule. 
Menneskesjælen er under Krigens 
Gru jo særlig modtagelig for uhyg-
gelige Indlrylc, men alligevel blegne-
de al den Gru, jeg har oplevet i denne 
Krig. ved Siden af det frygtelige, 
som jeg blev Vidne til under delte 
Uvejr. En eneste Lrenkehallon var 
blevel tilbage højt oppe i Luften. 
Observatøren i den var en Officer 
ved Navn Aprea, som rolig blev 
siddende i Gonddolen og gjorde 
sine Iagttagelser. Han var nied 
Hensigt steget op netop Ilt], fordi 
Iran i del Mørke, som rugede over 
Landskabet, linabede lettere at kunne 
se Ilden Fra ICanonmundingerne end 
ved højlys Dag. 

Men i delle Marine, som forekom 
mig dobbelt sort efter hvert blæn-
dende Lyn, ;sne jeg en lille bræn-
dende Sky mod den begsorte Him-
mel. Det var Lænkeballonen, som 
var ramt af Lynet og nu stod i lys 
Lire, og i næste øjeblik blev jeg 
Vidne til en uhyggelig Dadsscene. 
Løjtnant Aprea havde endnu ingen 
Anelse orer deri Fare, han svævede 
1. Han sad i sin Gondol, ivrig be-
skæftiget med sine Observationer. 
Det var først en Telefonmelding, 
som bragt9 ham Besked ; „Red dig, 
Ballonen brænder'. Med et eneste 
Blik saa Løjtnanten sin fortvivlede 
Stilling. Med Lynets Fart gjorde 
han Faldskærmen klar. Men Tove-
nes Netværk, som han skulde betro 
sit Liv til, var allerede tændt i Brand. 
Graadig slikkede de røde Flamme-
lunger langs Tovene og and sig 
ind i den tørre, tjærede Hamp, som 
brændte klarere, jo mere Faldskær-
men næritredesIg Jorden. Stumperne 
af den brændende Ballon faldt smit-
men med brændende Tovværk. Det 
var, som om han var anbragt paa 
en glødende Rist, .leg saa 'ned 
egne Øjne, hvorledes han 1 fortviv-
let Dødsangst strøg Hænderne langs 
sin Krop lor al slukke de Gnister, 
som begyndte al sætte lians Klæder 
i Brand. Men snart havde Ildtun-
gerne samlet sig til en eneste kom-
pakl Ildkugle, som uafbrudt rullede 
rundt og styrtede ned gennem Lul-
len. I næste øjeblis blidt el leinlee-
stel, halvt forkullet menneskeligt 
Legeme ned paa en lille Bjergtop, 
hvor del blev liggende som en form-
løs Masse. 

Og SION FfellISIIIII, 
—n— 

Et Krigsbillede. 

En schweizisk Forfatter, Gustav 
W Eherrein, har i et interessant 
Værk : Tyskland i Krig — Set og 
opleve! . . . givet en Skildring af, 
hvad .det store Fremstød* vil sige. 
Han skriver : 

Lige for mine øjne Højde 196, 
Den hvide og nøgne Flade er over-
alt og alle Steds dækket med sorte 
Prikker, san tæl som et Tapetmøn- 
ster. Jeg san 	uren hvad san 
jeg ? — — hvor inletsIgende, hvor 
farveløs' vilde det ikke limes ard 
med de plastiske Ord, de Mænd 
brugte, som selv havde oplevet Hel-
vedet. Det er ikke let at Ina dem 
til at tale, Inert naar de en Gang 
taler — Død, hvor er din Brod! 

. . . Del har regnet i denne Vin-
ter som 'aldrig tør. Sæbelignende 
Slamlaviner styrtede ned I Skyttegra-
vene. Lige til Knæene stod i Cham-
pagne Stridsmændene, Mennesker 
af en Race, som aldrig før har levet 
i Dynd Dag efter Dag, Nat efter 
Nat. Deri, som ikke tidligere har 
kimnet røge, Iran lærte del i alt 
Fald den Dag, da Liglugten var 
ganske infernalsk. De lasede og 
som Lerklumper forvandlede Menne-
sker anede ikke, det var Veer -
det var længe siden, de anede no-
get om Aarslider eller den Art Ting. 
De vidste ikke mere orer Sol eller 
om Varme eller et trygt øjeblik 
(medens vi hjemme lagde Avisen 
Væk, fordi Krigen stod stille eller 
ildne korn af Flækken). Dag og 
Nat spyttede Døden dem i øjnene, 
der var hætte og flakkende og SOM 
Ina dybt i gulrandede Hudfolder. 

Endelig i Februar begyndte Dan-
sen. Der kom, hvad man paa delte 
Sted døbte: Trommeild. Forestil 
Dern, at der i Løbet af en eller to 
Triner falder 20 Granater pas Deres 
Skrivebord. Og del skele her over 
en Front af 8 kin. Under det sprut-
tende Jærn begynder Kridtgryden 
at koge (Champagnes hedsar saa 
at sige af Kridt, der tørret smuldrer 
som Mel). Vægge ni Kalk og Os, 
Røg og Ild. Himlen er ved al falde 
ned over den sønderrevne Jord, der 
bæver under den sprængende Larm. 
Snart er Øjnene blændet af den 
knitrende Ildtaage, som de tyske 
Batterier lægger foran Gravene. Man 
lænker Ikke paa Afløsning. Naar 
den dagelange Ildhvirvel havde plø-
jet Staaltraadshindringerne,Brystvær-
nene, Gravene og Forsnarerne i 
Jorden og æltet dem, saa rm:ralle 
man — der var ingen anden Udvej 

paa samme Sled opkaste en ny 
Grav. Var den ovn Aftenen fyldt 
igen, saa manne — der var intet 
andetl denne grufulde Skyttegravs- 
krig 	Stranseværktølet om Natlen 
for anden Gang eller for tredie Gang 
skære gennem Klidl, Jærvris og 
tralvkolde Lig. 

Endelig magtle Garden sættes ind 
som Bølgebryder mod den sydende 
Brænding af Fra/nik/mænd, som med  

beundringsværdig Clou etter og atter 
stormede frem. Et Turko Regiment 
angreb 1 fem Bølger, smiledes for-
tæller Prins Oscar af Preussen, 111011 
dets Linier blev al en Haaridgranats-
blitzl bogstaveligt slyngel i 
Mangt et Regiment kunde ikke bli-
ve ført til Storm en Onng til. 

Om Natten opdagede Lyskasternes 
kolde øjne el nyt Angreb, og Reaer-
vente, hvortil de faa nverievede,  hav-
de shinet sig, fyrede ind I Maserne, 
hidtil Løbene brændte, Om Morge-
nen stormede atter Hob efter Hob 
[rem, mere de kom ikke el Skrid! 
frem. Del var Lighnbe, 

.Det er ikke længere Angreb", 
sagde en langen fransk Officer, ,del 
er afsindig Slagteri, Rumklang paa 
Kirkegnarden". 

Alligevel, der manne atnrmes vi-
dere. Det gjald) Crennembruddel 
Da var ingen Pris far høj. 

— Og Trommeilden rejste sig til 
Ræret!, Smide! bruste R0111 el Hav i - 
Orkan, vi blev af underjordiske Mag-
ter slynget i Luften, fløj som Gum-
mibolde om hverandre, faldt, krav-
lede op igen. Af en uigennemtræn-
gelig Væg skyder Stikflammen, svi-
der, brænder. Det er ikke længere 
muligt at pusle. Alle Kræfter i Ver-
densaltet er løst og tumler sammen, 
— der er ikke længere noget, soul 
minder om Mennesker i denne Krig, 
hvor Elementerne selv river hinan- 
den i Stykker. Og snu 	saa Mus. 
sestormenl Eller halvtreds s.aadanne 
Ildlinier Stormen . . . 

Ikke mere! Jeg saa ham, denne 
til Massestorm fanatiserede Mand, 
jeg ser ham endnu. 

Jeg tvang mine genstridige Øjne 
til at gaa over det uhyggelige Ta-
petmønster paa Højde 196. Og de 
fortalte min Hjerne, hvad min Sjæl 
aldrig og ingen Sinde mente at 
kunne fatte. Disse sorte Flækker 
og Punkter, hvormed Landskabet 
var oversprøjtet, saa man tror, al 
der mark være sprøjtet Sand mod 
Kikkertens Linse, hvad er det? 

De døde fra Vinterslagel!  
Det er saadan en Massestorm, 

der nu atter linder Sted, hvoriænge 
vil`den vare ved ? 

Er U-bartyls-Krigen 
lovlig? 

—0— 
Ved tonale øjekast er der næppe . 

nogen Trirl rm, et de Hegle ril .. 
linde et sandart Spoigsnund, so»! 

one U- Bamiskrigen er lovlig. ret 
naivt og i Realiteten ganske ligs-
gyldigt ag uden nogen som helst 
praktist Betydning. En satutan - 
13etragtning er imidlertid næppe .. 
ganske korrekt. Thi seri,  om il. 
Baadskrigen for Tiden er el Fak- .1 
(um, og selv om man naturligvis 
erkender, at _gagt er Lov og - 
Ret, saa er jo dog ikke SpergS-..: 
madet om Magten endelig ajojarl; 
tvært imod synes delte .4 ars Begiven-
heder at vise, at deri :Jagt, s 
del rasten herhjemme rar b 



tet Seirfidge ot betragte som noget 
effitanntde og 	 i 

✓irkelighedsm stiftet lige overfor 
fierntry 	Wira ,tetbr iffnisin nd- 

blh ulk af 

• i r ri/ er nurds;.e 	alt Ilaab 
0111 n“.gen ErNial 	for de 

; 'tilbi  der pqatores ror Handels- 
:Irland" ret biller ikke, hvis Krigen 
kunde ende, sualedes som der har 

'været fremsat Tanke om, nied en 
Ordning af alle Forhold red inter-
national Voldgift. Hvorom alting 
er, bar en Undersøgelse af Spergs-
maalet haade sin Interesse og Be-
tydning. 

Der skrives og tales i denne Tid 
saa ofte om Folkeret og Folke- 
rettens Regler; der er næppe noget 
Udtryk, der misbruges mere end 
dette, og mislorstaas mere, Thi i 
Virkeligheden findes der kun meget 
lidt „Folkeret" ; der lindes ganske 
vist talrige videnskabelige Værker 
ona dette Begreb, men disse Værker 
er i Virkeligheden kun Enkelt-
mands Definitioner al formentlig 
lurvdnundne Vedtægter, og de af 
alle 1srationer virkelig anerkendte 
og genne»; et rist Tidsforløb histo-
risk fæstnede internationale folke-
retlige Regler. 

En qf de Folkeretsregler, som 
er ældst oq som ganske sikkert 
anerkendes al alle (selv om den 
ikke praktiseres), er, at „Krigen 
skal fores af Soldater Imod Solda-
ter". 

Heri ligger hele Grundreglen for 
al Krigsførelse, udtrykt i andre 
Ord; Privatpersoner (og Privatejen-
dom) maa ikke deltage i Krigs 
førelsen og »lait paa den anden 
Side heller ikke inddrages under 
Krigen, Denne Grundregel for al 
Krigsførelse er omtrent den eneste, 
der respekteres som anerkentd al 
alle; hvor der finder Brud derpaa 
Stedlorsikres det altid, at de pri-
vate Personer forst selv har begynd t 
- al deltage i Krigen,/ Ex. ved Over- 
fald paa de fjendtlige Troppare,l, 

Det varede ret længe, fer denne 
Grundregel Neo gennemført til 86S, 

og helt gennemført er den ingen-
sinde blere;1. 

For blot 100 Aar siden deltog 
Privatfolk i Krigen til So's som 
Kapere, ligesom Prinalejendom paa 
Soen erobredes, .opbragtes som god 
Prise. Et af de Formal, som 
man sagte at maa paa Pariser 
konferencen i 1556, var netop at 
tan vedtaget og anerkendt den 
samme Grundregel for Krigsforel-
sen til Lands, allsaa Privatperson- 
, rs ng Privatejendoms (nidske); 
dige Holden udenfor Krigen. 

Dette ;handes ogsaa, omend kun 
omtrentlig. Man enedes maledes 
om, al Kaperi skulde betragtes 
s.mt afskafiet og behandles som 
Soroveri. Til Gengæld maatte 
Koffardiskibe (altaa Privalejen- 
'lian) heller ikke opbringes—hvis 
,len ene n/ Delene; ,Skibe eller 
1.adizing, tilhørte en neutral Stat. 

- Henne Bestemmelser: Det neutrale 
Plag dækker den .fjendtlige Lad-

: ning, og neutrale Ladning beskytter 
del fjendtlige Skib. 

Derimod vedtoges intet om flor-
holdets Ordning, hvis begge Dele, 

rade Skib og, Ladning, tilhørte 
e3 krigsførende idagt, og Menin- 
gen mautle allsaa være, at i saa 
l'illtelde skulde Opbringning sta-
dig i sin Ilueærende Form betegnes 

- son; lovlig. 

Leoerejler 1 6anile 
0(Jcre. 

—o- s 
1 el Haandskrift fra dat 15. Aar-

!mudrede findes følgende 1.everegler, 
':.• der mane iagttages øl enl Mand i 

Inde Dage, enar han vikle gælde 

I 	velopdragen : 
1) Naar du kommer til en fornem  

Mands Taffel, san maa frem for all 
dille Hænder være terre ng dine 
Negle være klippede: dog maa du 
ikke klippe Negle, !ram Folk ser 
derpaa, uleø naar du er alene. 

21 Naar du drikker, saa løft Bæ-

geret med begge !lænder og sæt 
del derpaa ned igen. Du skal ikke 

drikke med sen Haand som en 
Kusk, naar lian smører Vognen. Dn 
skal ikke drikke, mens din Nabo 

drikker. Dit skal ikke hoste i Bæ-

geret, ikke drikke, saa længe du 

har Mad i Manden ligesom Kvæget, 

ikke drikke med Larm og Spektakel 

som :.!11 Okse, ikke hænge med Næ-
sen i Bægeret som et Svin. Du 
skal aftørre Mund og Næse, naar 

du har drukket. 

3) Naar dit er ved diii Herres 

Taffel, san mælk, at naar han drik-
ker, man du ikke spise. 

4) Hvad der ligger foran dig ved 

Taffelet, det skal du lage, ikke, hvad 
der ligger foran din Nabo. 

5) Du skal ikke gnave Benene 
som en Hund og ikke ridauge Mar-

ven. 

6) Spis ikke el Æble alene, men 

skær rl.:t i Stykker i Midten ; delpar 

den ene Halvdel og giv enhver al 

dine Naboer et Stykke. 

7) Vil du slcrælle en Pære, saa 
man din begynde med Stilken ; ved 

Æblet begynder du ved Blomsten. 

8) Stryg aldrig Smørret pan Brø-

det med Tommelfingeren. 

9) Drik ikke Suppen af Tallerke-

nen men spis den med Skeen og 
ikke lydelig, som en Kalv slubrer, 

men sagte korn en Jomfru'''. 

Hvem betaler? 
—o- 

1 de gode gamle Dage, da alt 

etter' Sigende var saa meget bedre 

end nu, da korn en ung Pige kun 
ud til Fornøjelser, naar Min var 
sammen med sine Forældre eller 

ældre Venner og Slægtninge, som 
log sig af hende og sørgede for 

den pekuniære Side af Sagen. Den-

gang var den pekuniære Side forøv-
rigt ret underordnet i del hele taget, 

idet man mest kom til private For-

nøjelser, hvor man var Gæst, fra 

man kom, til MIS gik, og som man 
kvitterede for ved Indbydelser til 
lignende Adspredelser i sit eget 

Hjem, til Teaterbesøg eller hvordan 

man nu bedst kunde. 
Men i Nutiden spiller deri peku-

niære Side af Spørgsmaalet Selska-

belighed en langt større Rolle end 
i gamle Dage. Navnlig det frie 

og ubundne KaMmeralskab, der nu 

findes mellem de Unge, har ganske 

forandret Situationen. Unge Piger 

færdes ude sammen med unge Mænd 

uden at have et ældre ,Opsyn" 
reed; man gør Skovture, man cyk-

ler, ror, sejler, rider eller kører ud 

sammen i Flok og Følge, og man 
spiser sin Mad eller nyder lettere 

Forfriskningen samenen ude omkring 

pen Restauranter og Kafeer. 
De unge Danner er blevet uafhæn-

gige. De optræder selvstændigt i 

deres Egenskab af „frie Mennesker". 

Men paa øl Punkt brister Ligestillet-

heden med Mændene: der,  er I ni 

al ti Tilfælde Mændene, der betaler, 

og de unge Damer, som lager 

iMod. 
Er der nu egentlig nogen Mening 

i dette? Lad os f. Eks. lage en 
lille Klike af mandlige og kvindelige 
Kammerater, Studerende eller anden 

Ungdom fra bedrestillede Hjem. 
Reglen tjener ingen al dem en øre 
selv men underholdes fra deres 
Hjem. Naar Kliken er pan Udflugt 

sammen, betaler Damerne allerhøjst 
deres Jernbanebillet og Sporvogn, 
medens Herrerne paalager sig Trak-
tementet, hvilket kan være brydsomt 
nok med en almindelig Studenrer-

Apnnage eller el lignende hartkorn. 
Maaske bar den unge Mands For-

ældre langt daarligere Rand end de 

Forældre, hvis ulige Datter er Irans 
Gæst. Maaske el Forholdene dog  
saalNles, al den unge Pige ved 

Gæstfrihed i sit Hjem karl gøre 
Gengæld og opveje del, hun tager 
imod, men dette er ikke altid gkei, 

Eller et andet Tilfælde. En ung 
Danne tager ud paa Tur sammen 
med sin Broder eller sin Forlovede 

snild en eller to af sine Veninder. 
Vedkommende arme unge Mand 

vil i de fleste Tilfælde føle sig for-
pligtet til at afholde Udgifterne ved 

Turen, heade for Søster og Veninde. 

Del hænder ligeledes, at en Herre 
er hedt til Bryllup hos en god Be-

kend' og dermed stiltiende lorplig 

ter sig til al lage ell Vogn og af-

hente en eller miden, ofte ham gan-

ske ubekendt, ung Dame, som turn 

derefter kører til det Sled, hvor 
Middagen stiar. Han betaler Og 

del er en dyr Fornøjelse. 

Eller det hænder, at en Herre føl-
ger en Dame hjem fra et Selskab 

hos fælles Bekendte, hvor de maa-

ske har set hinanden for første 
Gang. Ufrit igelig vil denne vild-

fremmede Herre betale Sporvogn 

eller Automobil for den Dame, han 
ledsage: af pure Høflighed, ofte 

!iranske endda fordl Værtinden har 
været urolig for, hvordan den unge 

Dame skulde komme hjem alene, 
og ligefrem lun bedt ham ledsage 

hende. 
Der slam man. Man føler sig 

ubehagelig berørt ved pair denne 

Maade nt komme i Gæld til et frem-

med Menneske; i Reglen har num 

ikke Mod til at pinlesiere, liren han 

vil betale for ørt, og gør mini det, 

bliver del undertiden laget en ilde 
Op. 

Er der egentlig nogen Mening i 
alt delle? Er det ikke en kedelig 

Fortidslevning, Kvinderne burde se 
at Ina udryddet? 

Eet er selvfølgelig, al man kan 
tage imod en Invitation fra en Mand, 
man kender godt, linen noget helt 
andet er altid at lade Mændene be-

tale, hvad enten de nu er vildfrem-

mede eller man er en lille indlevet 

Klike, som kommer meget sammen. 

Selv om det kun er forholdsvis smaa 

Beløb, det drejer sig om, løber det 

dog i Længden op. Og hvorfor 
skal ell ring Mand, der ikke er en 

Smule bedre stillet, økonomisk set, 
end de unge Piger, lian og hans 

Kammerater færdes sarmnen med, 
bære hele den økonomiske Byrde? 

De unge Damer kan søs udmær-
ket hindre delle. Det er en let Sag 
at tale om delle Spørgsmaal med 

el Menneske, naar man anser limsi 
for sin gode og paalidelige Kamme-

rat. Man kan, hvis num færdes 

meget sammen ude, paa Forbrand 

betinge sig, rit man vil have Lov 

at betale Sin Part af Udgifterne. 

Det gør det hele saa meget mere 

kammeratligt, og den unge Dame 

har ikke den kedelige Følelse af al 

komme i en Art Gæld overfor den 
unge Mand. 

Noget andet er det selvfølgelig, 

hvis de Mænd, der er Tale om, er 

langt bedre økonomisk stillede end 
de runge Danner. 1 saa Fald bliver 
det en privat Sinagsag, !mor megen 

Grestfritreci, man vil modtage — lidt 

Erkendllighedsgreld paadrnger man 

sig selvfølgelig altid I 
Men hvor de unge Damer er li-

gestillede med Mændene i økonoi. 
niske Ilnar, burde Parolen være:  

liver betaler fur sig. 
D Ill. 

Portrættet. 
—0— 

Følgende smukke Historie for-
tælles om Admiral Dewey og en 
lille Skibsdreng; 

Nogle Minuter før Søslaget ved 
Minila, netop som Komariclorna bel 
,,Klar til Kamp!" lød, mistede ell 
lille Dreng paa Slagskibet sin Jakke  

i Vander flair had nar I nv ni at 
t.ge dell 	ulan meg ie,le ham 

spritis; !M (1, ur pas 
anden Side al Skibe! og 1,,,,,l ede  
sig  over Bord, hk Int u Jakken ug  
trak den pas sig. Han blev øjeblik-

kelig fængslet prut Grund a! sin 
Ulydighed. 

Efter Slaget skulde Admiralen under-

skrive lians Dorn, som lød pas flere 
Aars Fængsel. Før han gjorde dette, 

spurgte han, hvad Dtengen havde 

gjort. Den lille, som stod sønderknust 
for ham med nedslagne øjne, trak 
et Portræt frem fra sin Lomme, 

rakte del mod Admiralen og sagde 
med graadkvall Stemme : 

—Det er min Moder. Jeg vilde 

ikke miste min Moders Billede. 

Da log Admiralen den lille i sin 

Favn, kyssede ham med Tanter i 

Øjnene og sagde: 

—Drenge, som vover Livet for 
deres Moders Billede, vil ogsaa olie 

det for Fredrelandel. Dem behøver 

man ikke al kaste i Fængsel. 

Dololieollueo i Norge. 
I norske .Dagbladet" læses føl-

gende sensationelle Afsløringer i 
den norske Bornbraffrere: 

En Mand ar finsk Afsinuming ng 

med god Uddannelse havde Inel 
efter Krigens Udbrud ladet sig lokke 

til at Indtræde i den sankaldle fin-

ske Brignile, der blev uddannet i 

Tyskland med den oprindelige Hen-

sigt al deltage i deri regulære Krig 

mod Rusland. Det varede imidler-

tid ikke længe, før man var pan 
del rene med, al del stedte pan 

store Vanskeligheder at anvende 
disse frivillige Slridskræfler paa 

denne Maade. Mart bestaltede da 
i Stedet at plukke ind de mest intel-
ligente Medlemmer af Brigaderne 

og al uddanne dem til en særlig 
Mission, der passede dem bedst I 

Krigen mod Rusland. 

En tysk Attentatskole. 
I en særlig Skole i Berlin fik de 

Undervisning i at drive Spioneri 
og i at planlægge og at udføre At-
tentaler, som efter tysk Opfattelse 

skulde være til Nytte for Tysklands 
Sag. Deri Finne, som her er °m-

tår!, deltog ogsaa i Undervisningen. 
Ligesom Baron von Raut enf els 
blev ogsaa han forsynet med tysk 
officin Kurerpas og fik som Opgave 

at fragte det meste af Rejsegodset 
fra Udenrigsministeriet i Berlin til 

forskellige Steder i Skandinavien. 

Ifølge hans eger! Udtalelse lian han 

selv ved en bestemt Anledning frag-

ter Helvedesmaskiner til Stockholm 

pan samme Maade, som Rautenfels 

bragte dem til Christiania. 

Senere blev Iran Sekretær paa 

Attentatorganisationens Hovedkontor 

i Skuregalan 52 Stockholm. Kon-

toret blev ledet al en højere Officer, 

der var ansat som officiel Tjeneste-

mand ved den tyske‘Legation. Her-

ved erhvervede Finnen sig et stadigt 

intimere Kendskab III de Rænker, 
som blev smedet ruod de neutrale 

skandivaviske Lande og om de Ger-
Ilinger, som lidt efter lidt blev plan-

lagt for mur den Mande at ramme 
Modstanderne i øst og Vesl, Han 
oppebar et fyrsteligt Honorar. 

En Del norske Fartøjer 
forsvinder part en mystisk 

Mande. 
Mern san blev Finnen syg og 

manne en Tid ligge pin el Sygehus, 
og her kom hamr til del Resultat, 
at del bedste, han kunde gele, var 
at slaa Ind jura 13echingena dg an-
vendelsens Vej. Fu Del norske 
Tildeler var pan mystisk Mande 
blevet udsat for Søulykke, og Mis-
tanken orm at der forelaa Anehat, 
begyndte udl eller lidt at brede sig 
i Norge. Saa Magic .Norges Ham 
dels- og Sjelartstrilende" en Meddel-

else orn, at der var udsat betydelige  

!"'r,1:1e.r Lx ■Ien. sner kunde Vi 
Cyly ,w111,; ■• ■ 	nm .  h, nudam 
mangt urt.niske S.:t.s!,■fli;‘ ha 
!;t1r.!vt S'ed. 	Nummer al 
kam i Hænde:lie paa den 
soul hat de Kendskab til Ais,  

ht disse Skibculykker, og luen 
da snaks til fltaitels Redaktør. 

nere fik min en kort Medd 
om, at Politiet havde deri ()pø 
at udsætte Præmien, l‘g han tik 
da til Christiania Politi. 

Spionen henvender sig til 
af Ententens Legntione 
Saa snart han blev rask, gik b 

til en al Fmtentens LeeatIoner i St 
holm og gav uden at forlange 
gen speciel Befamling en at 
højere Embedsmænd Meddele 
om, hvilke Fnrer der truede 
Skibe, som gik paa norske Hav 
Vedkommende LegatIonssektel 
rakkede for Oplysningerne, og M 
(len blev opfordret til et kora 
igen. lian har da, ligesom I 13 
vel til Chriallania Politi, opgi 
Adressen pas Romhelageret I S 
drupsgade 10, og ban gav Op 
Hittg om Navnene pas en Del, 
de Agenter, som arbejdede i No 
Legalinnerne konfererede med h 
andre, og en af deur udtalte ømt 
mn al komme I Res J.l i c rIt 
Par af I lelvetie,tnlvsk ;neme 

Der lægges en Fælde for Tysken 

Man besiiiitede man skulde sæt 
en Fælde for Tyskerne, Emuen k 
tilbage IH Legationen ng erklær 

sig villig hertil og tik sine instill 
ser. Derefter gik han til (len tys 
Central i Sturegaten og fortalte, 
der i en norsk By bio en al Wils 
Linjens Dampere, ombrød paa hvi 
Tren lian havde en Svoger. i hil kun 

med slørale Lethed komme ennho 
og hilse paa ham og uden Vallak 
lighed anbringe et Par Helveds 
skilrer, der sprænger Skibet i Lui 
Han var beredt, hvis del overdro 
ham. 

Tyskerne gik i Fælden. Mand 
blev udrustet med Rejsepenge 
tik Fuldmagt til paa et bestemt Si 
at hente 2 Bomber til Udførelse 

Alleirlatet. Der blev endvidere lo 

ham et kontant Honorar at 5000 

dersom Damperen blev brag' 
synke eller ødelagdes ved Mente 
Finnen rejste og nied samme 

en Repræsenlant for en af Ent 

legalionerne. Manden hentede s 
2 Bomber i Christiauia, men i 

det for at følge sine Ordrer, ov 
han Bomberne til Legations 

tærer', som derefter øjeblikkelig 
sig i Forbindelse med 

Delle havde allerede paa Gru 

af de vage Oplysninger, der v 
kommet fra den syge Fimre, de 
blandt Brevet fra ham, sat sig i 
vægelse og arbejdede Nal og Da 
pa'a at opklare Mysteriet. I Løb 
al et Par Timer fik man oplys 
hvordan Bomberne var blevet in 

smuglede, og da Baron v. Raute 
Jels — den kejserlige tyske Kur 
netop i de Dage ankom til aula 

ania med en ny Sending Varer 

det tyske Udemigsmiiiisterium, 
Politiet travlt med in se Kulferler 

nærmere efter i Sømmene. Resul 
let blev de allerede kendte Mal 
ringer. 

De vandrende Sange 

hoppede iganr op paa vore Gad 
og spredte min Eneniniddire.en  etl 
deres hvide Huer og smilt:ude A, 
sigler lidt festlig Glans øvet By 
Orn Afienen gav de glade Sang 
den bebudede Underholdning p 
Christensens Sal ,  hvor et talrigt P 
Ilknur livligt gav sit•Bilald trilre 
Den populære Politiker, Spor- min 
Sanger, Digter eg Damet' u A; 
Meyer lakkede tol Gresifrilred.. 
hl a gie en Skinl for vor smukke. 
deø ug lutiniste Livela Poe 
deri vandrende Sangers gla 



CLOETTAS  
ALBA 

Sloliestels-flostioer, 	 ilegodrister, 
Vi har udmærket gode Redskaber og sælger særdeles 
saa lange det gamle Lager rækker tit 

Nordlandets Handelshus. 

Kjoler og Bluseliv 
i Moll og Voile. 

Nederdele i FroW og Vadmel. 

Damelingeri i stort Udvalg .  

Magasin du Nords Udsalg 
Allinge. 

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

„Oster Suledom". 

Denne Sort vokser hurtig stor, er fast og holdbar til 
langt hen paa Vinteren. løvrigt har vi Frø af „Grey-Store", 
,,Fynsk Bortfelder", „Yellow-Tankard" og Bangholm Kaalrabi. 

Nordlandets Handelshus. 

Ejendom til Salg. 
En god lille Landejendom i Rø Sogn er billig til Salg. 

Ejendommen er smukt beliggende lige op ad Sognevej. Areal 
7 Tdr. Land. Gode Bygninger, brandforsikret for 7001) Kr. 
Stor og god Frugthave. — Ejendommen eger sig fortrinlig 
for en Fisker, 	Nærmere Oplysning ved Sparekassekasserer 
11. Ipsen,  Allinge. 

Arbejdstøj. 
Jatier, BerMa2der og Ueste, 

forarbejdet af stærke Stoffer, findes paa Lager i stort Udvalg. 

Blaat Maskintøj i prima Realitet. 
Priserne ene p derst lave i 

Nordlandets Handelslins. 

Sandvig • 

M
in Filial i Sandgig hos Købmand Esber Hansen er for-
synet med mine kendte gode Kvaliteter i Ma [intakt ur 
og Trikotage samt Badeartikler i stort Udvalg. 

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

Vi har endnu rigeligt til Eftersaaning: 

Vikker, Solvhoghvede, gul Sennop, 

ligesom vi har nogle faa Sække Chili-Salpeter, som sæl-

ges til første kontante Køber. 

Nordlaridets Handelshus. 

Arkui.•~41.,..• 
rupi...1m~ 

	prIenw~«. ~TV" 

ilreoge-l41dnieger 
Blaa & kulørte Matrosdragter 
Vaskebluser og Benklæder 

Drengestortrøjer 
Matros- og Sportshuer 

Altid de billigste Priser i 

Ifirdlofidels Hilildelshos 

Skriv 

et bag øret 

rigdsljgoesler og Moder. 
Søndag 8. Juli. 

Si. Ols Kirke Kl. 9172. Skrin. Kl. 9. 
Allinge Kirke Kl. 2. 
Søndag Eftm. KI, 5 taler. Missionær 

L' 

	

	Paul Dolk paa Skoleengen ved 
Tem. 

Mandag Aften Kl. 71/2. Mede ved 
1:lammelse, Missionær Paul Halk 

i 

taler. (bilet Møde for K.F. U. K. 
Tirsdag Atten Kl. 71/2. Møde An-

læger Missionær Paul [folk taler. 

;esti, (I ileel Deres e Ir eig r,i) il : ivgoei ri I i ,t ite/Ir eodg-

Ih 
 

Br ev papir papir i Allinge Bog- 
1trylthei i. 1 lurlit; Levering. 	11illigsle 
Priser. 	Ring, op "01-1efon 74. 

S.' 

En ung Kelner 
karl 	 straks Henvendelse 

paa 	 Hotel eller Fæste- 

kote t: 

Olsker. 
Al Bortkørsel uf Sand og Grus 

fra Isla,rutiolitims Forstrand Ira Allinge 
til la.: kranse   forbydes alle Uved-
kommende (dem, der ikke bor i 
OISI:er) Overtrædelse heraf vil blive 
peatal:. 

St. els Sogneraad deri g/7 1917. 

P. S. V. 

K. A. Mogensen 

er Søndag 24. Juni En Dug fundet ved Ols Kirke 
og Iran tillierdes hos Smed 	r: 011- 
v a Id, OlsIcer, mod Betaling af delle 
Avertissement. 

Olsker. 
', Regnskabet over Kommunens Ind-
tægter og Udgifter i Regnskabsaaret 

frø iste April 1916 til 31te Marts 

1917 vil være fremlagt III alminde-

ligt Eftersyn i Olsker Forsamlings-

hus i 14 Dige fra 15. Juli d. A. 

Sogneraadet. 

Sild. 
Ærede Forbrugere af fersk og 

Saltet Sild bedes indgive Deres Be- 
• stillinger hl 

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

Iffille~~0111•1~ 

og glem ikke, at Nordborn-

k. holms største Lager og største 

Udvalg af Manufakturvarer 

findes i 

Magasin do Nords Iiiisolg, 
Allinge. 

1 

	r
Hus til Leje. 

;batte. Farts i Pakker a 25 Øre nr. 

: Del Arbejdsmand Johannes Olsens 

- Bedste Rensningsmiddel til Straa-

.1 Allinge er at faa lit Leje ved Hen-
vendelse til Anton Sonne. 

Enke tilhørende 1-lus pas Nørregade 

Brugsanvisning, 

Strobin. 

ch). Larsen. 

Øltræer. 
Tomme 1rt3litreer tilhørende Ltnder-

tegnede, bedes uopholdelig tilbage-
sendt. 

NB. Efterse Kælder 	lager, da 
der sikkert uberettiget henstanr (41, 
træer mange Steder. 

Allinge Bryggerl ,  
Saluton, 

Cement Fals Tagsten 
store, firkantede, vellagrede 

sælges til gammel Pris. 

1,- lian C. Xoefoek 
Allinge 

Sild. 
— Bestillinger pas fersk Sild til 

Saltning og saltet Sild i Tønder, 
Fjerdinger og Ottinger modta ges 
og ekspederes i den Rækkelnige, 
som Bestillingerne iinIgnar. 

5/4, 31$ 	5/1, nysaltet Slid er 
pas Lager og sælges lit en rimelig 
Pris pr. Kontant. 

I. B. Larsen 
Allinge Telefon 12. 

Tysk KryslAlull 
anbefales til Sallnin g af Kløver og 
Hø. Prisen er 3 Kr. 51) øre pr. 

50 Kilo. 

Nordloodels Hoodelshos. 

En flid og proper Pige 
vant til almindeli g Husgerning, lom 

til Isle Juli fan en god Plads hos 

Jernstther Schjerrinq i Next 

Nysilliede spegesild 
i F jerdinger og 1/3 Tønder 

sæl ges pr: Kontant. 

N ordlandets Nood eishos. 
By- og Herredsfuldmægtig 

Johann Noloed, ligsler 
træffes paa Rn ad huset i Allin g e 
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Finn 

- uger De en Pige, en Karl 
Illak eller en Dreng, eller man g. 

• ler De en Svend eller Lær- 
ling en Fodermester eller an-

den Medh jælp, bør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag brin ges 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. 

Zaitite .E)orfroraqer 
eolgtifract 

9Zt) 3tobliteta9nefober 
efor `~linj 

lqw3 31.)tuttro9:','frpraget 
i)berbtattbiq 

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

Nordlandets lloodeishos. 
l'aa 

Mile Cormiclis flostolosidoer, 
Smøreolier etc modtages 
Bestillinger. 

2 brugte Slaamaskiner, 
1 - Mejemaskine 
1 - Selvbinder 

sælges billig t. 

Johan C. lioefoed, 
Allinge, 

Fineste Sagomel, 
Fineste Kartoffelmel, 

Grove tivedegrer, 
Bedste Risly, •' 

Maismel 
japan-l ■ 

Byggryn. 
Store 

sælges til laveste Dimsen!. 

Norrilgedels  
RØ. 

De af Sognets Beboere, som lutr 
bestilt Brænde høs Kommenens 
Brændsels-Tilsynsmand, Odr. Krøl« 
.Kroggaard', kan nu entente det 
bestilte B, 	- Vedkommende 
hedes henvende sig til Krøjer med 
Betaling for Brændet, hvorefter de 
fnat Udle+ eringsseddel. 

Sogneraadet. 

Til Netisalliiiq 
af Sild, Fisk rig I■ v1,1 man ri anbe-
fale : 

Ægte spansk grov Salt 
og raffineret Køkkensalt, 
Søm sælges til Idt.r,ste Pris. 

Nordlandets Ildodelshos. 

Roehakker 
anbefales 	i 

,klling,e kolonilLl 
og Produktforretning. 

Ordet er frit ! 
VI gør vore mange Lassens i by og 

pant I.and opmærksom paa, at enhver kan 
fart optaget Artikler og Indlæg om Emner 
al almen Interesse i ,tiord-Bornholme 
Ugeblad". 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt at Indsendere— til 

-- Underretning for Redaktionen 	opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
ffeilakttonengerne Meddelelser om saa-
danne. Ting og Forhold, som egner sig 
til behandling i Bladets Spalter. 

Dette 

ia

gælder !made Byen og Lande 
og det er en Seivlotge, at Redaktion e 
altid vvil gttage den stre ngeste Diskre 
tion med Hensyn til sine Kilder. 

Nyrøget Sild 
fra eget Røgeri haves i Reglen 

hver Dag. 

Nylagt Spegesild 

fra 	 , eget Salteri haves i 1.'4 	1 '1 ,, 
Tønder og Stykkevis til 	Pris. 

Bestillinger paa Læegesild mod-

tages gerne. Saltning besørges. 

I. B. Larsen 
Telefon Allinge 12. 

Gammelt Jern 
og 

Stobegob 
købes 

Allinge Kolonial- 

& Produktforretning.  

Erindringsliste. 
—0— 

Toldkamret 8-12 Form., 2-7 Efterre. 
Kzeinnerkontoret 10 -II og 2 -4. 

Laane- d1 Diskontobanken 2--4 Eftm. 

Sparekassen 10-12 og 2-4. 

Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4, ., 
Dampskihsexpeditionen, Italien ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag ,; 

og Fredag Elterm., Mandag og 
Torsdag harm. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 	' 

Distriktslægen 8-9 og 2-3. 

Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2 — 
Søndag 12-2. 

Teleandstalionen a Morgen til 7 Alten. 
Søndag 12-2. 

Borgmesteren træltes paa Kminnerk0A 

Branddirektøren Mandag og Fredag • 
Form. til 

Stakanstalten for Livslorsikong ved 
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 

Falkebogsamlingen paa 
Tirsdag Kl..3, Fredag 7 

Jernbanesi. er aaben for Gods -1 
1 ljal pel,assen Fornid. Bagene- 

8, 
P. H 

Kasserer H. P. Kofod Kunfortiz* 
Fredag fra 5-7. 



ilvad skal vi lire vore Delre? 
-o 

tiar dem en ordentlig Skole, ,e,ten is-
ning 

Lær item at tave spiselig Føde 
Lær dem at VASICe, stryze. stoppe  

Strømper, at sy Knapper fast, at forfxr• 
dige Klæder og sy en ordentlig Skjorte. 

Lær dem, at tarvelig Kost er sundest, 
Lær dem at bage Brød lig vel passet 

Kokken ofte sparer mangen Apotekerreg-
ning. 

Lærdem, at en Krone er 100 Ore værd, 
og at blot den i Sandhed er sparsommelig, 
der giver mindre tid, end hun tager ind 
og al del modsatte ger hundlattig. 

Lær dem, at en betalt Bomuldskjole 
er bedre end en ubetalt Silkekjole. 

Lær dem at bruge solidt og godt og 
hensigtsmæssigt Fodtøj. 

Lær dem at gøre Indkøb og se efter, 
om Regningen stemmer. 

Lær dem. at man ved for snevre Snor-e-
lle blot opnaar at forkvakle Guds skøn-
neste Skabning. 

Lær dem Selvtillid, Arbejdssomhed og 
Betydning af Selvhjælp. 

Overbevis dem om, at en Heandværks-
mand i grov Skjorte og Skødeskind, selv 
liden en eneste Ores Formue, •er langt 
mere værd end et helt Dusin fornemme, 
fint klædte Dagdrivere. 

Lad deres Blik være aadent for Natur-
elle Skønhed — Har du Penge, da lad 
dem lære Musik, Maling og andre skøn-
ne Kunster, men lad dem ikke glemme, 
at alt dete kun er Biting. 

Og overbevis dem om, at en Tur til 
Fods er bedre end en til Vogns, samt 
at (msaa de vilde Blomster er smukke 
før dem, der betragter dem med opmærk-
somhed 

Lær dem at foragte alt ydre Skin, og 
at man, mine man siger Nej eller Ja, man 
mene, hvad man siger. 

Lær dem, at den ægteskabelige I.ykke 
ikke beror pas ydre Anseelse, eller pas 
Mandens Penge, men paa hans Karakter. 

Har du forstaael det pas rene Mande, 
sart kan du, nnar den Tid kommer, rolig 
gifte dem bort. 

De vil da nok vide, hvorledes de skal 
skikke sig i Livet. 

Rosens Historie. 
Rosen den mest besungne nf alle Mom-

sterrigets Bern, har ikke søn gammel en 
Historie i Europa, i hvert Fald var det 
Benediktinermunkene, som indførte den 
i Mellem- og Nordamerika. 

Munkene var jo hin Tids Banebrydere. 
Karl den Store, der interesserede sig 

meget for Rosendyrkning, opfordrede og-
saa sine Undersaatter dertil, og fra Mun-
kenes Rosengaarde spedles Stiklinger og 
Planter til Egnens Folk. Da saa Korsfar-
erne vendte hjem fra Osten• medbragte 
de ny, skønne Sorter, bl. a. den herlige 
Damascenerrose. 

det 17. Aarhundrede var det Roser og 
Tulipaner, som stod højest blandt alle 
Blomster, og en Botaniker angiver i el 
Værk fra 1629, at man kendte 19 vilde 
og 17 forædlede Rosenarter. ISO Aar et-
ter kendte man .50 forskellige Roser. 

Sin egentlige Otansperiode fik Rosen 
dog fnrst i det 19.Aarhundrede, og deri, 
som vel bidrog mest dertil, var Napoleosn 
Gemalinde Josepfine. Paa det kejserlige 
Lystslot .Malmaison havde hun samlet 
Roser fra hele Jorden og hendes Have-
mester tiltrak stadig ny. 

Skrigende Æg 
To Videnskabsmænd har opdaget, at 

Krokodilleungerne begynder at skrige, 
mens de ligger i Ægget. Det er et højst 
ejendommeligt og helt uhyggeligt Fæno-
men,- man her er truffet paa, og man 
har vanskeligt ved at tro paa Opdagelsens 
Paalidelighed. 

Den ene al Videnskabsmændene opdag-
ede fornylig paa Madagaskar, al Kroko-
dilleungerne inde i Æggene udstødte kraf-
tige Skrig, og at disse kunde bores, selv 
om Æggene var gravede ned i Sandet. 
Han overbeviste sig om, at det vireelig 
var Ira Æggene, al den uhyggelige 1.yd 
korn, ved at tage dem i sin Hanlid, og 
særlig naar han rystede dem, skreg de 
bejl. Man mener,. at Ungernes Skrig 
tjener til at gøre Moderen opmærksom 
paa, at det nu er Tid til at grave Ægge-

TIC op af Sandet, saa at de lettere kan 
krybe ud. Krokodillehunnen besøger og-
saa daglig Stedet, hvor Æggene er grav-
ede ned, og umiddelbart eller at Unger-
ne er komne frem, kan de bruge deres 
Stemme. 

Den' anden Videnskabsmand har i Nil-
dalen fundet Krokodilleæg i Sandet net-
op ved at gaa efter Skriget, en halv Ti-
me efter, al han havde gravet Æggene 
op, korn Ungerne frem: 

venter vi endnu el lille Parti i denne Magnett. Vær saa god at Sende 
Bestilling til 

Norddels budelshus.  

Brødrene Anker 

Altid 

Prim 1{ololliffire 
!:! 	D.-gspr, 

Altid friskbrændt Kaff 
Altid extra prima Margarin 

til 
stort Udvalg i 

Glas og Porcelæ 

il  Altid velassorteret Isenkramlager Peber,  
Allinge oloniab & Produktforretnin 

Lærredsfodtøj og Sandaler 
haves pen. Lager i 

C. lAsoit's 8koiejslorroblifill, 
Nye Sendinger 

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

Nordlandets Handelshus. 

Calciumstjære og Tjærekoste 
anbefales fra 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

? Porithohos Spare- & Ganekasses N21   ,— 	Afdeling i Allinge 6------- 

Kontortid : 10-12 og 2-4.  

N Modtager Indskud paa alm. Sparekassevillumr til en Rente 

. 	af 4 pCt. p. a., part Folio til 2 pCt. p n. 

Af de gode tyske Smedekul 

Jernstøberi ,Sc Maskinfabrik 
Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsanlæg, Vand- 	Aljepumper ni. in. 

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. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

       

J3adedrajter 

  

J3adeliCPtter 

  

     

       

 

J3adebind 
J3adekaaber 
J3adelajeller 

J3adesIzo 
J3adehaandhlmde 

Strandkyser 

 

     

        

        

Magasin du Nords Udsalg, Allinge. 

• Ave* i Nordhordolms 
Billigste Annoncepris. — Største Udbredelse paa Nordlandet. 

Y.øø;' 

Drengedragter 
i hvid Satin, gul Satin, cadetstrjbet Satin 

er hjemkommet i fikse Fasoner. 

Magasin du Nords Udsalg, Allinge. 

lcopal- og Lædertagpap 
I ra Jens Villadsene Fabrikker og anbefaler samme til 
billigste Dagspris fra 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Superfosfat og Kaligodning 
Vi beder om Bestillinger til Efteraarsforbrug, idet v 

ikke tager mere hjem, end 3001 der bliver bestilt. Prisen bli-
ver omtrent som i Foraaret og lavest i 

Nordlandets Handelshus. 

Fest- etg 13r-Lide aver 
koher De bedst og billigst7i 

Allinge Ur- og Guldsmedeforrretninz 

Lommeure til billige Priser i ekstragode Kvaliteter 'ned skriftl. Garanti 
Skeer og Gafler I Sølv og Sølvplet er alter pari Lager. 

Brugte Ure tages I Bylte. 

Gravering gratis. 
Telefon 93. 	A. M. Lindber. 

adeartikler  
Dragter, Hætter, Haandklæder, I.agener 

m. m. sælges billigst i 

Nordlandets Handelshus 

111.4~1111~~111~ Ilaasø~ø~ø~ram"~ø~ 

Vort lap er rigelig lorspel med 
51 pCt. Texas Bom u ldsfrokager 

43 pCt. New-Orkan Homuldsfrokager 
Suk kermelasse. 

Coldings kontrollerede Foderblandinger 
Langelands Kontrolfoder 

Svinefoder. 
Alt i prima kontrollerede Varer og til billigste Dagspris ft 

Allinge 	& Produktforretnin 

~~1,11  tid  

Vi har rigeligt af Maizena=Met 
i Pakker, 1:9 og 1 Pd. engelsk Vægt. 

Dette er Mel formalet al den allerfineste amerikanske Majs, hvori' 
der kan laves fortrinlig Grød og Budding. • Pris 40 og 75 øre Pakken. 

Nordlandets Handelslins. 

1111.11,411.1~~~~~wielarra~~101~~11 

SUiPfiff, 	Wk'311tel, Siottoffelutel, '72(4111111cl 

'21bbirt)it, .s:)aurefirim, 
,C-Pebjfer og 

?flt i prima Mualitet anberale,:3 fra 

Straahatte. 
Stive og bløde Filthatte. 

Huer og Kasketter: 
Nordlandets Handelsht 


