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„Nord-Borehalms Ugeblad" 
har den slorste Udbrestse 1 Nonire Hen ed 

bliver kys, 1 ethvert Hfn 0,e•  egner sig den 

for bedst til AxerterinÅ 

„Nord-Bornhlms Ugeblad" 
optager gerne Bekendigelstr sf  enhver Art 

snasom Kok, Salg, freaingsmeddelelser, 

1-:_flen eller Af lysnIngeOA fiktioner dr. 

„Nord-Bornhans Ugeblad" 
„, edgaer herr Fredag ko hes1111?s man alle 

.91  Postkontorer samt paa lad tl s Kontor og 

koster I Kr. halvaarlig, 

-• 	, Nord-Borthnlms Ugeblad" 
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tjekkes I et Antal ni nindst 1600 Exrmpl. 

orsendesgennem Flistviesenet 1 Allinge. 

nelvig, Olsker, Rntskr, Re og Klemensker. 
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Tidslernes 
Naar man vil undvtre Brakken, 

Korist] nen t A. At. Sore n sr n, Skanderborg 
—0— 

Tidslerne breder:* efterhaanden 

I en ret rillyggelig:Grad; det ken-
des saa tydeligt i Ag, hvor Kornel 

som Følge af den tørre Sommer 
er kort, medens Tidslerne, der med 
deres dybtgaaende eødder er min-
dre afhængige af Nedbøren, har 
nnaet „normal" Læagde og i store 

Pletter ajhr og , slikker Hovedet 
frem so t.t] et Vidnesbyrd om en 
nnangeStedy-  ret 'forfejlet Driftsord- 
ning 	manglende Bralcning, util- 
strækkelig renholdte Roemarker, 
Ina ngelfrildt Sædskifte — eller hvad 

Aarsagerne nu kir 'være til, at disse 
Snyltere paa vore Marker trives 
saa vel. 

Skal vi til at brakke igen, 
fr er et Spørgsinaaj, eltr i mange Til-

, hende pnatrærigei sig, og hvor man 
ikke er saaledes;  Herre over Arbej-
det, el fliar] paa anden Maade kan 

holde Rodukrudtet, og da navnlig 
Tidslerne, i Ave, vil det sikkert 

knurre betale sig al brakke. Valget 
mellem at have ca. 1/8  af Jorden 
til al ligge i Brak eller at have 
Tidsler, Følfod og Svinemælk til 
id optage 1/8  eller endnu større 
Plads af Kornafgrøderne, kan sikkert 
ikke være svært, 

Man skulde jo kunne holde Jor-
den ren, naar Inas har to Roemar-

Irer i Omdriften, eller en Roemark 

og en anden radrenset Afgrøde ; 
det er ogsaa sikkert, at der er man-
ge, der laer dette, men for mange 

alt fri mange — glipper det, 
og hvoi ? San længe man kan 
radrens( mellem Roerækkerne, og 
Roepladerne ikke er større, end 
at man kær faa øje paa all Ukrudt, 
fez fjerne den nied Haandhakken, 
Solis Fadrenseren lader stag, saa 
længe er Roernarksbehandlingen 
sikkert et lige saa virksomt Middel 
mod Tidslerne som Brakbehandlin-
gen ; merl man Irma erindre, at 
Re n lelden sesrn rbe jri e I i Roerne] ken 
snaudee pas el tidligt Tidspunkt, 
nemet, naar Bladene dækker Jorden 

reurliggør Radrensning, og naar 
tereemslen lægger Beslag pac Ar-

beja8cralleri, da lav de smaa Tid- 

selplanter Lov til at staa saa rart 

i Fred under Roe'biadene og samle 

Kraft — Oplagsnæring til Rødderne 

— til næste Aars Offensiv, 

Det er muligt, at ogsaa Brakmar-

ken undertiden bliver Stedbarn I 
Høsttiden, og at Tidslerne bliver 

lidt større, end man ellers skaller 

om, men saa kommer Ploven lige 
før Vintersæden og skærer Tidslerne 

over i Pløjedybde, og inden de 
naar op til Overfladen igen, er den 
bedste Væksttid forbi, og de opnaar 
lirke at samle sig del Fre-read, de 
vilde have faael, om Marken havde 
ligget urørt fra Høstens Begyndelse 
og indtil den Tid trommer, da Eiler-

aarspløjningeri af Stub- og Roemark 

i Almindelighed foregaar. 

Skal Roemarkerne 

i nogen Maade kunne træde i Ste-
det for Brakmarken, man vi ind 
pas ogsaa i disse at føre Kampen 

mod Tidslerne lige sea lang Tid 

som i Brakmarken. Renholdelsen 
rime ikke standse, naar Bladene 

dækker Jorden, men fortsættes, saa 
•• længe der overhovedet kommer 
Tidselskud frem. Denne Rensning 
foretages paa en sandal] Maade, at 
end ikke det mindste Tidselskud 
undgaar Opmærksomheden, altsaa 

ikke en overfladisk Gennemgang 
med lange Roejærn, hvor kun del 

Ukrudt, der næsvisl stikker oven 
over Roebladene, fjernes, men saa-
fedes, nt man bøjer Roebladene til 

Side og fjerner alle Tidselskud, 
helst ved Oprykning; muligvis kan 

en gentagen  Gennemgang med 

kortskaftede Roehakker gøre Fyldest- 

Man vil indvende, al denne Rees-

ningsmaacie er for besværlig, og at 

Arbejdskraften ikke strækker til ; 

der er dog næppe nogen Vej uden 

om ;naar gran vil undvære Brakken, 

Irma 'nat] ogsaa tage Konsekvenserne. 

Hvis det kunde opgøres, hvilken 

Skade, Tidslerne foraarsager det 

danske Landbrug, vilde det sikkert 

vise sig, at den Sum, dette repræ-

senterer, vilde være tilstrækkelig 
til at lønne ikke alene en ekstra 

Gennemgang at Roemarker], men 
ogsaa lil forskellige andre Foranstalt-
ninger til Tidselbekæmpelsen. 

En tidlig Behandling af Stubmarken 

er el af de Midler, der mere almin-
deligt end Tilfældet er, burde lages 
i Brug. Gear Høsten vel, ser det 
ud til, ae vi i Aar faar et langt 

Eftertier, og faar Stubmarkerne Lov 
til al ligge urørt til langt ben pen 
Efleraaret, er der god Lejlighed for 
Trdslerne til at skyde Skud ti! Op-

saindirig af Forraadsnæring, ligesom 
der ogsaa er en Del af det afkastede 
rmairie Tidselfra, der vil spire og 
bidrage ril en Forøgelse af Tidsel-

bestemtes'. 
Men det lange Efternar giver og-

sea Mulighed tor at foretage en 

Efteraarsbrakning. 
Der er delte Meninger om, hvor-

dan denne skal foretages ; nogle 
holder paa Skrællepløjning straks 
efter Høsl med peafølgende senere 
Dybpløjnirig,andre foretrækker straks  

at pløje dybt og senere al lorelege 

en mere grund Pløjning. Begge 

Frerngangsmaader er sikkert gode, 
men den første har den Skavank, 

at hvis andre Arbejder lægger Hin-
dringer i Vejen For at faa deri dybe 

Pløjning udred rettidig, saa bliver 

Tidslerne for store, idet de ret hur-

tigt vokser igennem den tynde 

Skrællefure. Ved en foretagen Dyb-

pløjning sea snart som muligt, bli-

ver Tidslerne skneret ned i Pløje-

dybde. og faar derved en kraftig 
Svækkelse. Dersom andre Arbejders 

rettidige Udførelse ekuldd lægge 

Hindringer i Vejen for, et den an-
den Pløjning kan linde Sled i fuld 
Udstrækning, kan man nøjes med 
den første Prajning; er Jorden skræl-

lepløjel, lader delte sig ikke gøre. 
Det bedste er dog naturligvis, al 
begge Pløjninger udføres. 

En Del Landmænd har, lokket 
af de høje Kornpriser, opgivet Brnk-

ken til Fordel for en Kornafgrøde 
i mange Tilfælde uden at der har 
vatrer Forudsætninger for, at Brak-
ken har kunnet undværes; paa saa-

danne Steder vil de Foranstaltnin-
ger, der foran er omtalt, næppe 

strække til, der er der ingen Grund 
til at vakle mellem Brak eller gen-
nemført Renholdelse af Rormarken 
i Forbindelse med Stubjordsbehand-
ling, den bedste Løsning vil her 

være et Baade-Og. 

Maade aI hilse [IN, 
—0— 

Forlideris Grækere plejede, nier 

de mødtes eller skilles, at sige : 

„Glæd dig I" 
Naar to Romere mødtes, var den 

stenende Frase: i„Jeg hilser dig!" 
eller; „Vær hilset !" og ved Afske-

den hed det sædvanlig; „Bevar *din 

Sundhed !" 

Skikken at kysse Haanden ved 
Hilsen anvendes allerede af de 

gamle Jøder, der dog for det meste 

kyssede hinanden paa Kinden, naar 

de vilde vise særlig Hjertelighed 

over for en eller anden. Den første 

Skik, nemlig Haandkyssel, lever 

i adskillige Dele al Evropa, men 
anvendes kun overfor Damer. I 
Galanteriets Tidsalder, d. v. s. om-

kring Aar 1700; slilledes der den 

Fordring til enhver Herre, der hilste 
paa en Dame, al han skulde kysse 

hendes Haand, og endogsaa I dell 
senere Tid har man kunnet træffe 
en eller anden Kavaler, der endrot 
Ivar anvendt denne Skik. 

Kysset bringes i Rusland meget 
som Hilsen og endnu mere, naar 
man ønsker at udtrykke Ærbødig-
hed eller Respekt. En underordnet 
hilser i Reglen paa en overordnet 

ved ydmyg( al kysse hans Haand. 
Ved Paaskelesten er det som bekendt 
Skik, at alle uden Hensyn til Kan 
eller Samfundsstilling, naar de mø-
des, kysser hverandre, idet den 
ene udraaber : „Kristus er opstan-
den I" og den anden svarer ; ,Ja, 

han er sandelig opstanden I" 

At Molte 'Hovedet ved Hilse,' er 

en ældgammel Skik, der skal betyde 

Underkastelse eller Underdanighed. 

ældre Tider Var det blot underord-
nede, hvorimod det ikke kunde 

falde en overordnet ind at besvare 
den underornedes Hilsen. Førs! 

langt frem i Tider] blev det Skik 
for Mændene at hilse hinanden gen-
sidigt part den Maade uden Hensyn 
til ulige Rang og Sandundstilling. 

Kun delle er tilbage af henfarne 
Tiders Anskuelser, al den paniregger 
den, der slam lavest I Rang, at 

hilse først. Ligeledes skal en yngre 
Person altid hilse først pris en 

ældre. 
I Evropa er del Skik, al en Herre, 

der møder en Dame, hilser hende 
ved al blotte Hovedet, men I Ame-

rika har man derimod indført den 
Skik, at Damen hilser først. Denne 
for evropæiske Begreber ejendomme-
lige Skik motiveres dermed, at del 
bør være Damens-Sag at bestemme, 
hvorvidt hun vil genkendes af en 
mødende Herre eller ikke. 

I Skandinavien, Tyskland og de 

romanske Lande er den sædvanlige 
Hilsen formel „God Dag". Ved 
Afsked benyttes mest i Sverrig det 
franske „Adieu", der betyder ,,med 

Gud•. I Tyskland benyttes ved 
Afsked „Lev vel" (leben Sie wohl). 

Naar en Englænder inøder en 
Bekendt, siger han : „How do you 

do" (Hvordan har du det). Afskeds-

hilsenen er sædvanlig „Good bye", 

ein Sammentrækning af „God be 

with you" (Gud skal være med 
dig). 

Neer en Tyrk hilser, lægger han 
Armene over Kors paa Brystet og 

bøjer Hovedet mod den, han hilser 
paa. 

Araberen siger: „Fred være sned 
dig!' og lægger Haanden paa Bry-

stet for at vise, at hans ønske 

kommer fra Hjærtet. 

Hinduen berører Panden med 
højre Haand og bøjer Hovedet frem-

ad. Vil han vise særlig Ærbødig-
hed, lægger han først hejre Haand 

pas Brystet, derefter paa Jorden og 
lilsidst paa Panden. 

Paa Ceylon hilser en underordnet 

en overordnet ved genlague Gange 
at kaste sig feer over og samtidig 

nævne den overordnedes Navn og 
Titeler. 

I Østasien' hilser man meget ce-

remonielt og ined en Høflighed, 
der gør et overdrevent, la næsten 
hysterisk Indtryk. 

Naar lo Kinesere lit Hest møder 
hintanden, fordrer Etiketten, at den, 

der slaar lavest i Rang, stiger 
af sin Hest og venter, indtil den 

anden er redet forbi. 
I Japan var det tidligere Skik, at 

naar en Mand af lav Byrd mødte 

en Mand af høj Æl, skulde han 
kaste sig for over, tage sine Sanda-
ler af og reabc: ,Jeg er i din Magt] 
Gør mig intet ondt!" 

Den besynderligste Maade al 
hilse paa er imidlertid ikke Eskimo- 
ernes Skik at gnide Næserne mod 
hverandre, men Tibetanernes at 

række Tungen ud, 

80111 
Da Harnmeralrus 1658 atter korn 

ender kgf. dansk Styre, var den ikke 

meget værd som Fæstning. Spares-

rumlet om Restavrering eller Om-
bygning efter nye Planer, holdtes 

længe svævende, thi Rigel !lalledes 

Penge. Bornholmerue selv var mest 
slemt for Fæstningerne Nedfreggebre.. 
Deri havde i de forløbne Aarinnut-
reder istedelfor ni være et Værn, 

for det meste været en Trusel, en 

Idelig Urostifter, der bragte Plynd-

ring, Hoveri og knugende Skalte-
panlreg over Befolkningen. 

Endvidere lalledes en god Have 
og sikker Ankerplads for Mander], 

Man havde talrige Skibsforlis, rimet 
svenske, i frisk Erindring. 

Den danske Flnade savnede imid-
lerlid et Støttepunkt i Østersøen, 
og eller nogen Tøven opgaves Ham-
mershus og man valgte Ærthohnerne 

torn Operationsbasis. Mellem de 
lo slørre øer, Christiansø og Fre. 
deriksø fandtes et naturligt Sejlløb, 
der med las Omkostninger kunde 

omdannes til Havn. 
Ærlholmene var ellers uden Be-

tydning, nogle herreløse, ubeboede 

smaa Klippeøer og Skær et Par Mil 

øst for Bornholm. Fiskere fra Gud-

hjem havde nogle smaa Hytter der-
ovre, deri Fisketiden, naar Vinden 
var ugunstig for lajemgaaende, eller 

under de store Sildefangster kunde 
benyttes som Materialskur eller som 

Beboelse, mens Fisken blev tørret 

eller nedsaltet. 
Da Planerne for Christiansøs Be-

fæstning var færdige, blev der i al 

Hemmelighed og med stor Arbejds-

styrke 1684 af Christian den Femte 

taget fat paa Arbejdet. 
Der fortælles ifl. Poniopidan „Te-

afro Daniæ°, at den svenske Kong 

Carl den Ilte havde haft i Sinde 
at befæste 'Ertholmene, i ,hvilken 

Anledning en svensk Søofficer med 
forseglede Ordrer blev sendt til Søs. 

Paa en nærmere opgiven Højde 

maalle Seglet brydes; men forinden 

havde Chefens lille Herind nappet 
den kgl. Ordre og bragte den halv-

forreven, uden at Cliefen havde lagt 

Mærke dertil, BI dennes Jæger eller 
Skytte, som opholdt sig ombord paa 

Skibet. Denne var danskfødt, og da 
han læste Indholdet af Brevet og 

mærkede, at de svenske havde Pia-

ner for mod lians Fædreland, und- 
veg han og kom til København, 
hvor ban aabenbarede de svenskes 

Hensigter. Danskerne søgte derfor 
hurtigst muligt at komme de sven-
skeiForlcøbel, og Kongen lod Ø-

erne høheste.  
Denne Kranhike er næppe ægte, 

men opfunden, for yderligere i den 
Anledning at kaste Glans om Chri- 

stian deu Femtes Navn. 	• 

Da Belæsbringsanlægene var til-

endebragt, blev der i den Anledning 
præget en Erindringsmedalje, paa 
hvis ene Side ses et Billede at Chr. 
V., pas den anden er en Afbildning 
af Fæstningen. 

Øens Befolkning stod alle i Kote 



gens Tjeneste. Til Proviantforval-
leret] blev aarlig fra København 

oversendt del fornødne Bi æridsel og 
Proviant, soul ban lod uddele. -
Brød og øl udleveredes ogsaa, men 
Madens Tilberedning skulde de selv 

sørge for. 
Der fandtes nogle større og min 

dre D.1111111C, hvori Regnvandet blev 
opsamlet til Beboernes Forbrug, og 

ca. 100 Skridt fra Kysten fandtes et 

Kildevæld. 
Rundt Om paa øen findes endnu 

Tilige smaa Haver, indrammet nf 

Stengærder, hvori Soldaterne dyr-

kede Grøntsager til eget Forbrug. 
De to største, ca. 50-100 Kydr.-Al. 

store Haver var forbeholdt Kom-

mandanten, ligesom han og enkelte 

Underofficerer var i Besiddelse af 

1 a 2 Køer, sna de havde tilstræk-

keligt Mælk fil eget Forbrug som 

til Salg til Soldaterne. Høet førtes 

dertil tre Bornholm. 
I de STIlfin Damme havde man 

Karoser, der dog var mere III Lyst. 

Derimod gav Haver rig Anledning 

til Fiskeri ; der fangedes saavel Lex 

smil Torsk rag Sild. Endvidere skød 

man en Del Sælhunde, niar de las 

og solede sig pan Klipperne. 

Hvert Fornar ankom Tusinder af 

Fugle til Øerne, for at lægge Æg, 

særlig Edderfugle. De maatte ikke 

skydes og blev ofte saa tamme, at 

de kom helt hen til Fæstningen 

med deres Unger. Naar disse var 
udrugede, lod Kommandanten Re-

derne indsamle. Fjerene rensedes 

og sendtes til København og skaf-

fede ham snaledes en Ekstraindtægt. 
Kirken er opført i det store Fæst-

ningstnarn, hvorved den fik en oval, 

næsten Halvmaaneform. Alteret var 

forsynet med et smukt Maleri, Præ-

dikestolen med et Billede af Frel-

seren og de fire Evangelister. Des-

uden fandtes flere meget smukke 

Billeder i Kirken. forestillende bi-

belske Motiver. Der var to Klok-

ker, begge mindre. 

Kirkegaarden, der ligger sydøst 
for Taarnet, er meget lille. Under 

de to- Ligsten hviler Forvalter Jegen-

reoler og den første Garnisonslæge, 

en Hollænder, hegraven. Desuden 

findes en anben Begravelse, hvori 

Øens første Kommandant, Major 

Hoffmann, hans Frue, samt en Cap-

tain Bille er begravet. 
Af KirIce-Journalen, der giver et 

udmærket Billede af Tilstande og 

Forhold i de Tider, skal vi i næste 

Nummer efter Thura gengive et Ud-

drag. 

El disk Nydelsesmiddel, 
—0— 

Den, som opmærksomt har gen-

imemgaaet et ellmografisk Museum 

eller en indisk Samling, har sikker-

lig lagt Mærke til en lille zirlig 
Æske med følgende Indhold; Nogle 
ganske gulagtige Nødder af et Høn-
seægs Størrelse, mulig ogsan nogle 
sorte Frø af et Dueægs Størrelse, 
en lille Hob indtørrede Blade, en 
stærk, kort Kniv, en lille Tallerken 

med en stivnet, hvid Masse samt 
en lille Træspade. En bidskt-il:Mon 
meddeler, at delle er de Emner 
eg Værktøj, med hvilke Indierne 
ir [bereder 	deres 	Nydelsesmiddel 
Itetel. 

Nødderne er Frugter af Areca-
t Iler Betelpalmen, el tropisk Træ, 

hvis smækre Stamme hæver sig 
indtil 16 Meler.  over Jorden. Den 
prægtige Krone bærer Blade, som 

r indtil 4l/i  Meter lange. Dels 
saftige, aflange Frugter er guldgule 

indeholder Frøet, Pinang- eller 
betelnødden. Buyo eller Pirrelig, 

en del færdige Nydelsesmiddel 
.Ides, tilberedes paa følgende Maa- 

•;., De nyplukkede Betel- eller 
!-;.: riflede bestryges pas Indersiden 

med faglig Kalk, stundom ogsaa 

rued lidt Kaleche d. v, s. den lykke, 

Indkogte Saft af den ostindiske 
Katechnakocians finskaar lie Bark, 
eller af Ganibribuskens Blade, og 
derpaa lægges de *ammen til smalle 
Strimler, i hvilke Stykker at itriskaar-
lie, umodne Betelnødder lægges. 
Denne Præparering besørges daglig 

af de kvindelige Familiemedlemmer, 
Betel tygges som Tobak. 

Ung og Gammel, Rig og Fattig, 

Mand og Kvinde over hele Ostin-

dien tygger Betel. Tænderne farves 
med Tiden sorte af Beteltygningen, 

Læberne, Tungen og Tandkødet 

bliver mørkerødt ; paa den anden 

Side virker Betelen meget behage-

lig pari Fordøjelsen og anses Ikke 
for at være farlig al tygge, uaar 

del bare ikke overdrives. 

Man beregner Beleltyggernes An-
tal til 100 Millioner og deres For-

brug til 500 Millioner Kilo pr. 
Aar, • 

Om Søvngængeri. 
—0— 

Der tindes vel ikke det Menneske, 

skriver Sundhedsbladet, som ikke 

under Søvnen har drømt, at han 

marine le eller græde over el eller 

andet morsomt eller sørgeligt, og 
gaar denne hlotle Forestilling om 
Latter eller Grand over til virkelig 

Handling, saa begynder den sovende 
tydeligt at le, græde, tale eller stønne 

Det hænder ogsan ofte, at man 

drømmer om, at man gaar eller ud-
fører et eller andet Arbejde. Men 

sjældnere er det, at disse Drømme 
bliver til Virkelighed, og den sovende 

rejser sig fra Sengen og gear om-

kring og virkelig udfører de Hand-
linger, som han forestiller sig i 
Drømme. 

Man har Eksempler paa, at Men-

nesker, særlig ved den Tid, hvor vi 

har Fuldmaang. er  staaet op af deres 
Senge, har ført en Samtale, gaaet i 
Stuerne, berørt eller flyllelGenslande, 

gane( udenom alle Forhindringer, 
har aahnel Vinduet og set ud af det, 

atter lukket Vinduet og saa er gane! 
i Seng og vaagner næste Morgen 

uden at ane det mindste om det 

forefaldne. 
Saadanne Mennesker kalder man 

Søvngængere ener merl el fremmed 
Ord ; Somnambuler. Ordet er dan-

net al de to latinske Ord sommis, 
der betyder Søvn, og ambrilare, der 

betyder at gaa 

Det, der forbavser mest ved disse 

Søvngængere, er den Sikkerhed, 

hvormed de færdes inden al komme 

noget til og uden at tabe Ligevæg-
ten. Man mener, at de har en over-

ordentlig fin Følelse i Muskulaturen, 

og dertil kommer, at de kan anvende 

hele deres Opmærksomhed paa det, 

de udfører, uden at blive afledet af 
andre Ting. Derfor kender Søvn-
gængeren heller ikke til Angst eller 
Frygt. Søvngængeren indfører sine 
Handlinger som et lille uvidende 
Barn. Han kender ikke Faren og 

derfor hverken til Angst eller Svim-

melhed ved at færdes paa farlige 
Veje. Disse forekommer først far-

lige, naar del gaar ind i Bevidsthe-

den, at de er farlige. Lægger man 
en Planke paa Jorden, er der jo 

ingen, der vil betænke sig paa at 

gaa hen ad den, men hæves den 
blot en Fod over Jorden, begynder 

straks Betænkelighederne, og jo høj-
ere Planken hæves, desto færre vil 
der findes, der vil gaa hen ad den, 

skønt Planken har samme Bredde, 
som da deri herden paa Jorden. -
Grunden er den, at Opmærksomhe-
den nu bliver afledet ved Skræk og 
Angst og Skræk for selve Handlin-
gen at skulle gaa. 

Søvngængeren ser og hører som 

den vaagne, føler sig ikke distrahe-

ret af noget, Vækkes lian derimod 
t. Eks. ved, at man kalder pari barn, 

sne bliver Faren ham bevidst, lian 
bliver forskrækket, taber Ligevægten 

og kan da let komme til Skade. 

Det er ikke alene svære legemlige 
Ar hej der, Søvngængeren kan udføre. 
Man hm Eksempler paa, at en Søvn-

gænger har udleet aandeligt Arbejde 
linder sin Søvriesengertilstand. Man 
fortæller saaledes om en Advokat, 
der længe havde spekuleret paa 

Løsningen af et meget indviklet 
juridisk Spørgsmaal uden AU kunne 

finde den, at han ell Nat drømte 

løsningen, stod op og gik i Søvn-

grengerlilstand ind fil sit Skrivebord, 

skrev det drømte ned og gik alter 

til Ro. Om Morgenen, da han 

vangnede, erindrede han Drammen, 

men huskede ikke sin natlige Drøm, 

og først da han kom ind 1 all Ar-

bejdsværelse, fandt lian til sin egen 

store Forbavselse paa Skrivebordet 

de om Wien foretagne Optegnel-
ser. 

Søvngængeri man i Almindelighed 
opfattes som en sygelig Drømmetil-

stand. Som oftest er Mennesker, 

der har Tilbøjelighed til at gas 

Søvne, stærkt nervøse og undertiden 
ogsaa epileptiske. Hovedsagen for 

disse Mennesker er, at de om Afte-
nen spiser tidligt og spiser lidt, 

og at de om Natten sover i et Væ-

relse, hvor Luften er frisk og kølig. 
I Manneekin hør der hænges et 

Tæppe foran Vindue', sal Værelset 
ligger helt i Mørke. Sengetøjet 
man ikke være for tungt og varmt, 

Man hør :ffietineet ligge med Tæp-
per og ikke med Dyne. Det vil 
ogsan være heldigt, at Mennesker, 

som er Søvngængere, ikke sover 

alene i et Værelse. 
Beroligende for munde!~ Søvn-

gængere vil del være, om de, kort 
før de gaar til Ro, foretager en 

Spaseretur eller gør lidt Gymnastik 
eller udfører et eller andet legemligt 
Arbejde og saa til Slut tager et 

varmt Bad. 
For øvrigt er det vel nok det 

klogeste at lade sine Nervers hele 

Tilstand undersøge af en Læge og 
saa lade ham give de fornødne For-
skrifter for hvert enkelt Tilfælde. 

Sylloliden i Nom, 
Oppe I Norge ganr Lidenskaberne 

I denne Tid i høje Søer. 
Som bekendt er der drejet ont 

for Sprudler' — Rettens Segl klistres 

part Tønden og Lovens Kerub -
i Form al klækkelige Bøder -

holder uvedkommende borte. Men 

i Følge ministreriel Cirk ulære kan 

Folk mod Allest fra Øvrigheden fan 
udleveret Brænde vin fil Syltning. 

— Og naturligvis .syltes" der nu 

i lagge Baner. 

;Ildens Tegn -  fortæller saaledes, 

at Lensmanden i Drat= en I denne 
Tid formelig blokeres af Folk, der 

vil have Syltebrændevin. Men saa 
blev den ham ogsaa for stram. En 

skønne Dag lukkede han Kontoret 
og sagde : Ntt ikke en Draabe 

mere. 
I Kristiania er Forholdene ikke 

bedre. Politidirektøren, der skriver 

Recepterne pan „den ædle Drue", 

ei splintrende gal. Folk -strømmer 

ind i Masser. Nogle er sneget be-

skedne og forlanger kun en Flaske, 

andre forlanger bande tre og fire: 
Hvad, kan der syltes med smulen 
Skvat? — spørger de, hvis man 

tilbyder dem en Flaske. Et helt 
Kontor paa Politikammeret !ned en 

Fuldmægtig og 6 Mand kan ikke 
bestille andet end skrive ,Sylteatte-
ster" 

Og Folks ,Frækhed" stiger. Del 
er ikke nok med, at de laer Sylte-

brændevin, nej, de forlanger ogsaa 
Vin : De kan ikke undvære Sherry 

til Maden, de er vant til at bruge 
den til Suppe og Sauce. Den er 
ganske uundværlig. 

Men den Slags vanker der dog 
ikke noget al. Politiet har nok at 

gøre med ,Syltningen". Detentions- 

lokalerne er rene Sultekrukker. Selv 
i et af Byens Fængsler fandtes en 

Dag en Arrestant i Besiddelse at 
en Flaske Syltebrændevin. 

Det er altsaa ikke underligt, at 
de Herrer øvrighedspersoner er 

gnavne — tilmed naar Folk, 30111 
Tilfældet er, snakker hun oni, at 

de selv .sylter- ganske ukristeligt. 
Den er ikke morsom i Agurketi-

den deroppe i det høje Nord. 

11,801111roner i Sekundel, 
—0-- 

Hvad koster Krigen? Spørgsinaa-

let stilles san ofte, og der gives 

ogsaa ofte fantastiske Svar pan del. 

Særlig er mere eller mindre mysti-

ske amerikanske „Professorer' Me-

stre i al udregne lige pan øre, 

hvad Krigen staar sMenneskeheden 
f. Det er dog en given Sag, at 

man kun kan danne sig et — endda 

meget løseligt — Skøn over de di-

rekte Krigsudgifter, sandart som de 
officielle, maske ikke altfor paalide-

lige Tal ser ud. Men særlig ineci• 
delsonime er de krigsførende Landes 
Finansministre ikke, skriver ,,Pres-
sens Magesin". Englænderne, som 
jo er dem, som har bedst Rrind til 
at være ærlige, har nylig opgivet 
deres daglige Udgifter til Hær og 

Flaacie til 7,7 Mill. Pund eller 138 
Millioner Kroner. Det giver 50 

Milliarder om Anrel eller ca. 1600 

Kroner i Sekundet I Mærkelig nok 

synes Udgifterne i andre Lande at 

være noget ganske Illsvarende For-

hold til Folketallet. England her 
ganske vist maatlel købe sin Hær 

meget dyrt (til Krigspriser), men 
til Gengæld har Tyskland nu under 

Krigen mannen betale mange Hær-
fornødenheder med Mark, som kun 

er halvt saa meget værd som før. 
Hvis man tør sætte de engelske 
Tal som normale for en Hær pan 

5 Mill. Mand, bliver de samlede 
Udgifter til de kæmpende europæi-

ske Hæres 40 Millioner Mand ikke 
mindre end 400 Milliarder om Aa-

ret eller 12,800 Kr, i Sekundet ! 
Det slemmer ogsaa med de Resul-

tater, andre er kommet til, ved at 

lægge de enkelte ].andets Krigsbud-
gener sammen. I tre Krigsaar skulde 

Krigen altsaa have kostet op imod 

1200 Milliarder, 
Men Pengene er jo forsaavidt 

ikke kastel ud af Vinduet, som de 
jo delvrs har tjent til mange Men-

neskers Underhold og paa mange 

Minder er kommet de fredelige 
Erhverv til Gode. Lidt mere bleg 

om Kinderne bliver man, naar man 

begynder at regne med de virkelige 
Tab, Menneskehedens store Familie 

har lidt. Tabet af Værdier, som var 

skaffet til Veje og nu er uerstatte-

lige. 

Et ejendommeligt 
Gemmested. 

Indtil April i Aar ejedes Bevært- 
ningen 	 i Roskilde af 
Gæstgiver Povl Nielsens Enke. En-
ken døde, Beværtningen blev ned-

lagt, og hendes Bo blev i Følge 
„Rusk. Tid." overgivet til Skilterel-
ten, som for Tiden har del fil Be-

handling. For kort Tid siden flyt-

tede Kellner Olesen paa „Trægaar-
den• ind i Lejligheden, og da han 

forgangen Dag var inde at undersøge 
et Driehus i Baggearden, fandt lian 
en Voksdugspeldre, der las i et 
Hjørne af Duelluset. Først slængte 
lian] Pakken til Side, da han mente, 
al det var noget gammelt Ragelse 
uden Værdi, men senere løste han 
op for Fakiren og ,saa da, at den 
indeholdt Obligationer, bl. a. i østif-
ternes Kreditforening. Obligationer-
ne, der havde en Værdi al 6000 
Kr., blev derpaa overgivet til Politiet, 
som igen har elleveren dem fil Skif-

teretten. 

Antagelig hår Enken ment, 
Papirerne rafl Inert,  sikkert I d 
gl. Direhus end i selve Bet,neutni 
gen, hvor saa mange Mennesk 
af forskellig Slags korn, og da hu 
Ina pan det sidste, maa hun v 
have glemt at betro sin Henuneff.  
hed til andre. Der er ingen Be 

men kun fjernere beslægtede Arv 
ger, Den] vil Funlet jo lierede e 
glædelig  Overraskelse. 

Aldrig saa !nikt Brødkorn 
Det er — tidInler der til ,Verildi 

Fb1.• fra en Kornfuretning 

sted — et Lyspnm1t i den mørk 
Situation, al Rug (g Hvede er at 
saa lin Kvalitet i Ar. Der leveres 

Hvede pan indtil 17 Pd. hollandsk 
og Rug pas kitin! 129 Pd. San 

langt man husker tringe, har Brød-

kornet ikke været sa smuk en Vare 
Aarsagen er den lure Sommer, 
en Virkning bliver, at man ikk 

vil fan stort Besver ned Opbevarin 
gen. Det bliver kkr sna onistren-
deligi, som mier min skal gas og 

,,kaste Sæd• live Dug. 

Hvad Folk ka tinde paa. 

Som alle ve er Pattegrisene 
denne Tid til 
	

Ina for en billig 
Penge. En Hilst slid paa Fyn havde 
ogsna fane! sig adan en lille Fyr:; 
Konen og Børn re var særlig glade 
for den. Men d l,  I, der særlig pil I. 
det lille Kræ, 	at Isa Tiden 111 
at gas. 

En Aben, da Manden kommer 

hjem fra Arbejde og kommuner ud I 

Svinestalden, ser han til sin Forbav-

selse, at der er bundet et Spejl 
paa Tremmerne foran ved Grisen, 

lige tid for Truget. 
Mutter, Mutter, korn, måber Man-

den. 

Konen kommer springende og 
siger : Men Far dog, hvad er der 

dog i Vejen ? — 
Hvad skal det betyde, alger Man 

deri pegende paa Spejlet. 

Ja, nu skal jeg tortælle dig det, 

siger Konen; jeg synes, det var • 
Synd for det lille Kræ, at ban skulde 

gaa og kede sig, og saa hang jeg 

Spejlet op foran det, ((y at den 
skulde tro, at der var en Gifts ti‘ 

Nan, saadan, sagde Mandelg

troede, at du hængte Spenglaat' 

omkring Truget, for at Grisen sku 
de tro, at der var en hel Masse 
Æde til deri i denne kornknappe ga 

Tid. 

4 
En flink Assessor. 

For Skranken i deri ofienlige 
Politiret i København stod forleden 

en Fru Johnsen; hun ligefrem 
dirrede af Harme; 

— Den Mand, som staar her 
ved Siden af mig, har en uvorn 

Dreng, som har knaldet to Ruder 
i mil Kolonihavelystlius; og dem 

vil jeg altsaa ha' Betaling for, 

Manden, solo stod ved Siden af, 
var en SporvognskOnduktør Mikkel-

sen. Han saa sønderknust ud. 

— Jeg har ikke godt Rand fil at 

betale alle de Ruder, min Søn skar 
itu, indvendte Iran.] 

— Hvor stor er Erstatningen da? 

spørger Assessor Nellemana. 

— 3 Kr. 50 øre, 

— Godt I San betaler jet de to 

Kroner, og saa kan De vel nok be-

tale Resten I 

Og dermed lagde Hr. Nell:013110 
en Daler hen til Fru Joliansm, og 

Mikkelsen betalte Resten. 	. 

Men der gik en 13ifaldsminden 
gennem Tilhørerskaren, da As.esso,  

ren smækkede sin Purnernotæ  i. 
igen. Det er nemlig i Fulgt ,B.-
T." ikke første Gang, at Hr. ren 
mann har vist, at han har !Mut 
paa det rette Sted. 

Kornetten : — Hor nu, 87 jeg 
drømte om Dem i Nat, al De nidte 
[nig I Kasernegaarden uden at ure 
Hunner. Prøv ikke at bære gru_ 
snuden ad en Gang til, fer alunar 
De Arrest. 



Evang. tutti. Missionsforening 
afholder om Gud vil Ungdomsmode i Allinge Søndag den 9. 
September, Eftm. Kl. 3. 

:Janus ]Vielsen oLsi Sijard Soendsen. 
Alle indbydes venligst. 

Færdige Aarer haves paa Lager. 
Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Superfosfat 
er hjemkommet. Bestilte Partier bedes afhentet 

snarest. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

(--5.'.-----EBrødrene Anker 
Jernstøberi 6c Maskinfabrik 

Telefon 2.: 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsankeg, Vand- & Aljepuniper in. nr. e j 

Soldaterhrev 
fra det hellige Land. 

Til .fleinidal• skriver en Sønder-

jype fra Jerusalem 
Jeg tiet gennenikrydset hele Sy-

rien og G,ililæa f denne Tid. 
vore Fritimer har vi haft den 

skønneste Lejlighed til al tage alle 
Seværdigheder i øjesyn. Saaledes 

har jeg f. Eks. været I Nazareth, 
hvor Jesu Forældre boede ; Ruinerne 

staar endnu, hvor Jesn Bebudelse 
foregik. Saa har jeg været paa 
Bjerget ,,Tabor*, hvor Kristi For-

klarelse fandt Sted ; derfra drog "vi 

til Kana, hvor Bryllupet stod, hvor 
Jesu forvandlede Vand til Vin. Kro-
erne var der endnu til Dels, natur-

ligvis en stor Del forfaldne. Kane 
ligger ellers ganske smukt i Nær-

heden af Nazareth, men smukkest 

ligger dog Nazareth selv. Denne 

vidunderlig smukke By ligger paa 
en stor Bjergsluaaning, hvad der er 
et dejligt Syn. 

Fra Karm kørte vi til Tiberias ved 

Getrezarel Sø. 	Tiberias, hvor 
nogle af Disciplene er fødte, og i 

de Landsbyer, der ligger ved Søen, 
har vi været i mange Dage. Tibe-
rias er næsten udelukkeede beboet 

af Jøder, og i Forhignaende sagt 

er denne By Loppernes Residens. 
Al man i Tyskland kan have en 

• Loppe, er ikke noget nyt, men her 

findes der Tusinder i en Seng. -
Derfor har vi altid kun sovet i Av-
tomobilen. 

Umiddelbart i Nærheden af Byen 

er de verdensberømte varme Svovl-
kilder. Her har jeg ganske visl kun 

badet en Gang, da det dog var mig 
'altfor varmt. Vandet kommer ud af 
Bjerget med en Hede ai 820  Celsius. 

1 Badevandet er der 65-72 Grader. 
Derfor kan man gaa deri i timevis. 

Genesarel Sø ligger 200 Meter 

rinder Havfladen, derfor er det og-
saa forfærdelig varmt der. Søen 
er kun oplivet af en ganske lille 
Dampband og nogle Fiskerbaade. 

Paa Fisk er Søen ganske .usædvan-
lig rig. iøens Læhgde er 21 km.; 

diryne ibtedde 12 icm. Direkte ved 

Siiket .4eer ogsaa iBelsaida og Ka-
perenum. Af Betsaida kan man 

næsten 'intet se mere, derimod kan 

man al Kapernaurn se en Del af 
den udgravede Synagoge, hvor Je-

sus stadig har prædiket. Her var 

del, Hikedsmandens Tjener blev 
helbredet. Del egentlige Kapernaum 

ligger næsten fUldstændig under 

Jorden. Kun Bymurene er tydelige 

at se endnu. Kaernaurn var den 
By, Jesus altid k ldte for sin By, 

Log den ligger ved Foden af Bjær-
!Ft;gel, hvor Bespisningen at de 5000 

." Mennesker fandt Sted. Fra alle 
• disse Steder vil jeg sende dig 

Kort. 

Delle er Hovedsagen af, hvad 
jeg kan skrive til dig. Mine Ople-

velser vil jeg senere fortælle. Skrive 

dem til dig kan jeg ikke. 
Jeg er her i Jerusalem bleven 

venlig oplaget i eu Familie. De 

glæder sig kongeligt, naar de ser 

mig, og jeg er indbudt liver Alten. 

Familiefaderen er i København ; 

Konen, en Søn paa 25 Aar og Ire 
. Døtre er her. Den ene er Lærerinde, 

en er Tandtekniker, og deri ældste 

paa omkring ved 24 Aar er Sygeple-
jerske. De er alle livsglade Menne-
sker, som jeg saa godt kan lide. 

Du kan tro, det er lige noget for 
' ham, Manden, naar han kommer 

hjem fra Vildnisset og Ørkenen og 

saa kan komme i et saa dejligt 
Hjem. 

Venlig Hilsen 
J. 

- Det er forfærdelig svært at 
Indkassere Penge. 

Har De prøvet del ? 
-- Nej! 

Hvoral ved De det saa? 
, - Andre bar prøvet det hos mig. 

Dinisliones er op Morler. 
Søndag 9. September. 

Allinge Kirke KI 91:2. Skrm.. Kl. 9 

St. Ols Kirke k.I, 2, Skrin. I tis  
Der holdes 1-1.sstprædiken og ofres 

pari Alteret begge Steder. 

Om Eflerni. Kl. 31/. taler Missio-
nær Ænse i Sandvig Missionshus, 
Kl. 6 i Allinge Menighedshjern. 
Mandag Aften 71/,. Møde for K. F. 

U. IC. paa Menighedshjemmet. 
Alle unge Piger velkomne. 

Torsdag Eftm. Kl. 21/, begynder Sy-
møderne igen i Bethel f Olsker. 
Præsten taler. 	. 

Lørdag d. 15. Kl. 5 taler Fru Blume 
i Tein Missionshus. 

Fyring. hith. Missionsforening. 

Allinge Søndag Kl. 3 Ungdimismøde 

Rutsker 	- 	i, 91/5. H. Rønne. 

Rø 	- 	10. S. Svendsen. 

Olsker. 
Petroleumskortene 

for September udleveres i Tein 
Skole Mandag den 10. ds. fra Kl. 3 
-5 og i Olsker Forsamlingshus 
Tirsdag den 11. ds., ligeledes fra 3 
-5 Ellm. De samme Nr. som til 
Sukkerkortene bedes opgivet. 

P. S. V. 

K. A. Mogensen 

Petroleums-Snorehruleren 
PARCO 

fans 

M. h  Funch, Allinge 
Telefon 34. 

En tro og paalidelig 

ung Pige 
der holder af Børn, kan faa Plads 
til iste November paa 

Tein Jærnbanestation, 

Carbitl-Bordlamper 
haves paa Lager til billige Priser. 

Telefon 34. 

M C Funch, Allinge. 

RØ. 
Petroleumsmærker 

udleveres Mandag den 10. ds., Eft. 

Kl. 5 min R ø Afholdshotel. 
De Beboere, der har over I Liter 

Petroleum i Behold, har ikke Ret 
til at hm noget Mærke. 

Samtidig udbetales 
Godtgørelse for Rug 

leveret efter Iste Maj. 

M. Lund. 

Carbid-Lamper 
til at anbringe i Hængelamper -

meget soli de - kan leveres til 

alle Lampestørrelser, naar Maat op-

gives. - Eget Fabrikat. 

M. C. Funch, Allinge. 
Telefon 34. 

En konfirmeret Dreng 
samt en Pige til indvendig Ger-
ning kan faa Plads til Iste Novem-
ber paa 

Mollegaard i Re 

En Pige, 
som kan ligge hjemme, kan faa 

Plads til Iste November hos 

Vognmand Jacobsen. 

En Gedebuk 
efter en god Malkeged staar til Af-
benyttelse paa Bækken i Olsker. 

Otto Sagaard. 

Fluefangere 
er aller paa Lager. 

J. B, Larsen. 

Erindringsliste. 
-.- 

Toldkamret 8-12 Form., 2-7 Efterm. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Laane- di Diskontobanken 2 -4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 
Dampskibsexpeditionen, aahen ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm , Mandag og 
Torsdag Form. 

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

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

Søndag 12-2. 
Borgmesteren træffes paa Kæmnerkont 
Branddirektøren Mandag og Fredag 

Form. 8 til 10 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

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

Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8, 
Jernbanest. er  aaben for Gods 8-12, 2-7 
Hjælpekassen: Formd. Bagerm. P. Holm, 

Kasserer II. P. Kofod . Kontortid hver 
Fredag fra 5-7. 

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

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

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

Dette gælder baade Byen og Landet, 
og det er en Selvfolge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den strængeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

Viale~e~•~".1% 

øger De en Pige, en Karl 
la% eller en Dreng, eller mang-
...J ler De en Svend eller Lær-

ling en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-

tere i Nord-Bornhol nis Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 

i 1700 Hjem og læses af saa godl 
som hvert eneste Tyende. En An-

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

stillende Resultat. 

Allinge. 
Mit Hus i Brogade er billigt til 

Salgs, eventuelt til Leje fra 1. Okt. 

Hans Chr. Pedersen, 
Søndergade, Allinge. 

Allioge Ylobelsnedkeri 
anbefaler sig fremdeles til ærede 

Kunder i Hr. Snedker Munchs tidl. 
tilhørende Ejendom. 

Den Forretning, der er aabnet i 
min tidligere Butik hos Meelkehdl. 
Larsen, er en Auktionsvareforretning, 
der drives for vedkommendes egen 
Regning. 

Jul. Mortensen. 

Kogeærter, 
nye gule, letkogende gule Ærter 
anbefales. 

Jci. Larsen. 
orm~~"ffirem 
eiree..~~ 

1 Kr. 70 Ih g, ku. 
betales for uldne, strikkede, renva-

skede Klude, naar disse byttes med 

Manufakturvarer. 

Messeos Ene-Udsalg, 
Chr. Olsen. 

Tilbud 
paa Mælkekørsel og Smørkørsel 

for Anret 1918 ønskes for Mejeriet 
Kajbjerggaard, Tilbudene maa være 
indgivne til 1 September 1917. 

Bestyrelsen. 

Timede lEhler og Ferskner! 
tr atter pas Lager og anbefales til 
en forholdsvis billig Pris. 

J. B. Larsen. 

glorfalf, Z-fitrelmitber, 
31egfotia, £1thpultier, 
&Dit C-cebe 9tr. 1, 

oba. 

92igeligt £ager, 
biflige 43rifer. 

giorMaltbet 

1,"1t øod jacifhund 
(Islænder) er tit Salgs hos Nytro 

Korsbjerg Allinge. 
- Kan ogsan byttes med en min-
dre I ærikelimid. 

By- og Herrecist\ildincegtig 

Johannes NOTOed, gasler 
trælles paa R a ad hu se t i 
hver Mandag efter Kl. 10 Folio. og 
i Klemensker Kro liver Frødag 
fra 2-5 Elbil. 

jEgte Giletteblak 
ril Barbermaskiner er igen vira Lager 

Prima Barbermasiciner og Haar-

klippere anbefales til gammel Pris. 

I.B 1.-aEL/"Pi€,11. 

 

En Dreng . 

  

eller yngre Karl, som kan køre 
Heste kan faa Plads straks eller se-
nere pari 

Vævergaard i Olsker. 

 

For Vandindlæg 
er en stor Vandbeholder med Vand-
og Lufltrykpumpe billigt til Salg. 

Klinkhart. 

 

EN gufl Ledekule 

 

_ 	. 	eller Ko er til Salg 
hos 

P. L. Holm, Allinge. 

 

    

Under min Sygdom trælles 

Dr. Petersen 
i min Bolig - Lørdag, Tirsdag og 
Torsdag - fra 2-3 foreløbig. 

Dr, Borch. 

To Damer 
som vil lære at sy Herretøj antages 
straks. 

En Dreng kan komme i Lære 
paa gode Betingelser. 

Skrædder Alf, Bendtsen. Allinge 

Heidellierger Brus-Eddike 
er den bedste til Asier og Agurker. 

Alle Slags Krydderier til Syltning, 

Syltepulver haves atter. Ægte 

Pergament i Ruller til Overbin-

ding af Syltekrukker er hjemkommet. 

I. B. Larsen 

Brombærplukning 
paa min Grund forbydes. 

Reinbach, Sandkaas 

11,.• Deres Regninger, Med- 
delelser, Konvolutter og 
Brevpapir i Allinge Bog-

trykkeri. Hurtig Levering. Billigste 
Priser. Ring op Telefon 74. 

Afpareret. 
Betjenten: De kører uden Lygte, 

Frøken - - og, hvad ser jeg, De 
har heller ingen Klokke! 

Cyklistintlen. Gud, 1I  r, Betjent, 
om Sommeren gaar man da heller 
ikke med Klokke. 

En lille Allsforstaaelse. 
Den berømte Skakspillers Husir 

_Hvor er Deres Herre, Marie?' 
Den nye Stuepige: _An, han sid; 

der saamærid igen nok saa stille-
og leger med sine Tinsoldater.' 

Ved Væddeløbet. 
A.: .Saa du, om Løjtnant Stjerne'  

kom over Forhindringen?" 
13.: ,Ja, og endogsaa før Hesten.' 

Digteren (da hans lille Søn fald 
fra Stolen ned i Papirkursen): .A 
Ak I Han begynder tidlig !" 

finchlos 
P•,',e lit 25 

!e, iii;;ore. ncn ■Ng AnlItNItS. 

T. (13. TiarsPn 



Allinge nye Bog-og Papirhandel 
o ved Skolen ==‘?.1 

anbefaler Salmebøger, Bibler, Testamenter. 
Største Udvalg i Kort og Telegrammer, 

Haandtasker, Pengebager, smukke og billige Konfirmationsgaver. 

Skolebøger, Skolerekvisitter. 

Samtidi_55, anbefales min Skpmdderforretnin 
Chr. c7fofoed. /Etb.: 

til smaa Priser. 

Altid velassorteret Isenkramlager hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Altid 

Prim Kolouihrer 
til billigste Dagspriser. 

Altid friskbrændt Kaffe. 

Altid extra prima Margarine 
til billigste Dagspris. 

Altid stort Udvalg i 

Glas og Porcelæn 

Prisen forhøjet! 
Strikkede Uldklude betales nu med 1 Kr. 70 Øre pr. Kg. i 

Nordlandets Handelshus. 

Gødnings-Kalk 
hjemkommer til Etteraaret og vi modtager gerne Be-
stillinger herpaa- Prisen bliver billigst fra Skib. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Til 

Konfirmationen 
anbefales 

Klædninger i alle Størrelser 
og i forskellige,Kvaliteter. 

Grundet paa rettidigt Indkøb kan vi sælge særdeles billigt.  

Nruoltfj, kil, Skjaller og ol Slags 
langt under de nugældende Priser. 

Største Udvalg. 	 Ingen Købetvang, 

Nordlandets Handelshus, 

I■1ffiffi~~11 1•11~0111101■11• 

1•1■111=1111~~M11~1 

Rigtig gode kantskaarne '/,1" og 1" 

Udskudsbrædder 
i Længder fra 6-15 Fod, er nu paa Lager. 

Priserne er allerlavest i 

Nordlandets Handelshus. 

llorllholms Spare- & haalleIasses ,......--- Afdeling i Allinge G--"z"----- 
Kontortid : 10-12 og 2-4. 

Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkanr til en Rente 

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

■ 101~100~~~....~~~5.8.81.11~1 

SItipffit, 	 Rartoffeimel, 1 ctgoillel, 
'231)Urtm, ,,)aPregrt)ii, e•agogrbit, 

1)ebifer og 9Zofiner. 
?tit i prima ifilialitet aithefate fra 

,Z[frillc1C £01011itlf- 	(;),.)roullIforretiiii4 

Gummifrakker 
til Damer og I ierrer sælges til gamle I 'rker i 

Nord a miets handelshw.:. 

Kogekassen „Papisol" 
faas hos 

Allinge Kolonial- & Produktrorre:mi,i;f.-: 

Stor besparende Nyhed! 
Laagkedler kan anvendes paa alle Gryder, s;la in.ra 

altid har varmt Vand. Ses i Vinduet. — Pris 4 Kr. 	)1-  
Telefon 34. 	M. C. Funch, Allinge. 

Auerir 	11!ielild! 
Billigste Annoncepris, — Stersle Udbred Ise paa Nord:andet, 

Skindhandsker 
af prima Kvalitet sælges bIlligst i 

Nordlandets Handelshu 

Termolflasken IDEAL 
Hem' hjemkommet et done Parti, Priserne billigst i 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Arbejdstøj. 
Benklæder, Jakker, Bluser, Skjorter 

af gode Stoffer. 

Prima Maskinisttøj i alle Størrelser 
Største Udvalg. Billigste Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Opsynsmand, 
En flink Mand og Kone uden Børn kan faa f i Bolig. 134-..w I 

og Løn samt stadigt Arbejde om Sommeren — mod it ,have Opsvit-

Blanclis Hotel. 

M Beierholin' 

Balatåremme, Remsamlere,  
Maskinolie, Cylinderolie og Motorolie smilt Otiefarve 

anbefales fra 

Allinge Kolonial- & Produkt forrelnn 

og Brudøg aver 
køber De bedst og billigst i 

Allinge ,Ur- og Guldsmedeforrretnin 
Skeer og Gafler i Sølv og Sølvplet er atter !mil Lager. 

Lommeure til billige Priser i ekstragode Kvaliteter med skrifil. fruet 
Brugte Ure tages i Bytte. 

Telefon 93. 	
A. M. Lindberg. 

Vort Lager er rigelig lorsyllel iped 
51 pCt. Texas Homuldsfrokager 

43 pCt. New-Orkan Homuldsfrokager 
Coldings kontrollerede Foderblandinger 

• Langelands Kontrolfoder 
Alt i prima kontrollerede Varer og til billigste Dagspris h 

Allinge Kolonial &Produktforrelnin 

    

77n 7t . der. 
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—0— 

En Jyde rejste til Amerika for at 
tjene Penge men det gik ikke saa 
let, S0111 han havde troet ; der var 

stor Arbejdsløshed, og alting var 
dyrt. 1 sin Knibe tog han Plads 
ved et omrejsende Menageri. 

Straks den første -  Morgen sagde 

Menageriejeren ti] ham : 

— Den' store Hanløve er død, 

saa du kommer til at krybe ind i 

hans Skind og spille Leve, til vi 

faer en ny. Jeg vil give 5 Doll. 

om Ugen. 

Om Eftermiddagen begyndte 

Forestillingen, og Menageriejeren 

sagde : 

— Mine Damer og Herrer ! For 

uu at vise Dem, hvor udmærket 

mine vilde Dyr er dresserede, vil 

Jeg lukke Løven Ind til den bengal-

ske Kongetiger. 

Haaret rejste sig paa Hovedet af 

den arme Jyde, da han skulde ind 

til Tigeren. 

Dyretæmmeren stak til ham med 

en Jærnstang og drev ham ind i 

Tigerburet, skønt Jyden i sin Vaande 

stønnede. 

— Skeen mit Liv! A har Kone 

og 5 Børn hjemme i Jylland 

Han troede, hans sidste øjeblik 
var kommen, da Tigeren rejste sig 

og kom ham i Møde med luntelande 

øjne, der lyste gremettle. 
Halv afsindig af Rædsel fremstam-

mede han sit Fadervor pas Jydsk, 
men Dyretæmmeren milde ng skreg 

og affyrede Revolverskud for at for-

høje Stemningen osv. Publikum 
hørte derfor Ikke Løven tale, men 

hvilke Ord kan vel beskrive hans 
Forbavselse, da Tigeren udbrød: 

— Do har it' nødig at være ræd, 

a er osse en Jyde! 

   

        

        

  

Vandrende Sten. 
—0— 

Vandrende Sten, af hvilke nogle 
ikke er større end en Ært, medens 

andre maler 20-30 Centimeter i 
Diameter, forekommer i den ameri-

kanske Fristat Nevada. Lægger 
man disse Sten paa Gulvet eller 

paa en anden plan Flade, saa at 

de ligger i en indbyrdes Afstand 

fra hverandre pari benved to til tre 

Fod, begynder de straks at bevæge 

sig mod et fælles Centrum, hvor 

de tillidst bliver liggende i en slut-

tet Kreds. Flytter man en af Stenene 
f. Eks. benved en halv Meter fra 

de øvrige, faer man at se, hvorledes 

den straks begynder al sætte sig 

i Bevægelse tor al komme til de 

andre. 

Disse ejendommelige Sten fore-
kommer i en Egn, der er forholds-

vis flad og ikke stort andet end en 

Klippe. I denne ufrugtbare Egn 
findes rundt omkring en Del Sulen-

basiner, og det er paa Bunden af 

disse, at de ejendommelige Sten 
findes. Aarsagen til deres Bevægelse 

er al søge i det Stof, hvoraf de be-
staar : magnetisk Jærnmalm. 

 

        

  

Suger De efl Livsledsagerske, 
skal den gamle Cykle sælges, øn-
sker De Adgang over deres Ejendom 
forbudt, har De fundet et Par Ga-
loscher, skal der være politisk Møde 
eller Bal, har De Kreaturer til Salg 
eller vil De købe saadanne, har 
De fartet nye Varer hjem, paatager 
De Dem Reparationer, har De 
startet en ny Forretning — hvordan 
skal Folk sari faa det at vide, hvis 
De ikke averterer i et Blad, som 
virkelig læses. 

„Nordbornholms Ugeblad- 
læses af saa at sige alle i Nordre 
Herred og er derfor et fortrinligt An-
nonceblad. Send deres Annoncer 
til „Nordboritholins Ugeblad'. 

Ring op Telefon 74 

 

        

ureil"," 

Gravering gratis. 

• 


