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„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes i el Antal af mindst 2500 Etwant
og forsendes gennem Postvæsenet i Allinge.
Sandvig, pisker, Rutsker, Ra og Klemensker

„Nord-Bornholms Ugeblad„
har den største Udbredelse i Nordure / -lered.
bliver læst i &nært ltent og egner sig derfor Mist til Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
oplagrer gemt. Rehrudtguretser af enhver Art
saasom Kok Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller ilftysniager, Anktianrr etc.

„Nord-Bornhohns Ugeblad",
adgnar hrrr firda,g, kun
piks ude
Postkontorer samt part Bimlet; Kontor og
koster 50 On• Kvartakt.

ORII Haremslivois klitisser.
Den Romantik, der hidtil har hviler over Haremslivet er i den senere
Tid i Aftagende.. De store Harenier,
saaledes som man kender dem i
Europa, er undergaaet mange Fog
attdririger De Forestillinger, Europæerne gør sig om Haremerne og
Haremslivet •er i Reglen -ene- overdrevne, at det vil være af Interesse
al se, hvad to Mænd, som" er født
og opdragne i Haremet, General
Izzed Fudd-Pasclia og Eks-Sultan
Abdul Hamid siger derom.
Generalen fortæller i en Artikel,
der har staaet i „Deutseber Revne
om Haremet og Haremslivet, al lian
selv er født i et stort Harem, saadan som de fandtes i lians Ungdom.
1 hans Forældres Hjem levede SO
100 Kvinder, der iblandt dog kun
en legitim Hustru, som nød ganske
den samme Agtelse som Hustruerne
i Okcidenten.
De boede i en stor, meget smuk
Jah (Villa), der laa ved Bospores'
Bredder. Naar Sommerdagens stærke Hede havde lagt sig, og Eilermiddagens Kølighed var traadl i Stedet, forsvandt alle mandlige Væsner
undtagen Husets Herre fra Haver og
Terraser, og saa snart Dørene blev
:falmet, styltede alle Kvinderne ud
i det Fri. Her nød de saa af flirerlet den Frihed, der for en Stund
endtes dem, og som Børn jublede de
og glædede sig over Blomster og
Fugle.
Under disse Forhold er det jo
umuligt, at et Familieliv, som Vestens Folk lænker sig det, kan udfolde sig. Den kanske naturlige
Skinsyge, der bestaar mellem Kvinderne, ødelægger alt. For de Børn,
der tødes af Odaliskerne, give4 hverken Lykke, Kærlighed eller Ro,
Skinsyge og 13e-eielligliV. Hver
usunde disse. Forhold ogsaa trim
være for opl'41“ettsie tiide seIt, vi.
ser lelterhatteren ved en lille Lepisode
iha 'Intris eget Liv.
"..
Semi 'ijrinierraarig Nærig,
eiree
stegerendiieee Viersn ineeern ille de
ungt leenrlkle...e.r Skørihrerler,
skedegireti Sig
en mig,
ge,leie'eeeelej,g; gen enriekkeste i hele
Hageinet. Hun holdt siitgtor del
meste for sig selv og deltog aldrig
i de andres Leg eller intriger. De.
Drengen eii Dag i sin Fortvivlelse.

vilde skyde sig en Kugle for Pendel'
med en lille Revolver, lem havde,
fik han i el ubevogtet øjeblik Mod
til at nærme sig den unge Kvinde,
som lian under stor Fol legerthed
og Generthed fik fortalt, al ball elskede. Men straks !medie en af de
Kvinder, som har Opsyn med Haremels kvindelige Beboere til og hviskede forfærdet til den unge Mand:
:Ulykkelige, hvad gør De dog
hvor .tor de vove det . . . det er
umuligt
. . ved De ikke, at hnyt
er Reseliaerie, deres Faders Favoritnide . .?"
Hver• !besku og Medhustru i de
store Haremer har deres egen Hue.
holdning, Heste, Vogne, Erinuker,
Forvaltere in. ni., og ogsaa ofte deges eget Hus. 1-hvilke Pengesummer
Husholderneer som disse sluger,
kan ulan gøre sig Begreb OM, Ild:1T
man hører, at der ril et stort Harem
ofte hører 5 å 600 evindelige Væsner.
Med en sandgin Levevis er det
ikke mærkeligt, at det .er gaael tilbage med alle de etor, Fermuce- i
Tyrkret,,- og- der Ise-lirke-eneget] -Ud!
sigt
af -de .skal kunnet. titlerge.
Eller de Skildringer vil det være
interessant at _ se, hvad I'ke-Sultan
A bduf Hamid, hvis Belydrinire men
Statsmand er lige ran storsom hans
Iistelligens, siger soin de tyrkiske
Kvinder i Morlsærnirre til de rifterpæreke i sin frog „Pensees al Souvenirs".
„Europæerne har i Aluillidetighert
en 'ganske falsk npfaitelse af den
tyrkiske Kvindes Stilling. Vie Podet
har lært Os : „Ær Kvinden-, eg selv
nut Kerairee befaler Kvinden at være
Manden underdanig, ger Bibelen jo
sorii bekendt det' samme. Del drejer sig hos os pari ingen Maaile vin
slavisk Uuderkaelelse eller tem en
underordnet Stilling for Kvinden,
selv rem hun lins os er fuldstændig
udelukker Ira det gutniske Liv og det er en Lykke — saa er hun
paa den anden Side uindskrænket
Herskerinde i Hjemmel og udover
en ikke. ringe Indflydelse paa sine
Omgivelser; hun er heade Opdragerinde og Lærerinde 'for sine Sønner, som jo dog senere vi! deltage
i del politiske Liv.
Betydelige Maud i alle Lande
har ofte været i Tvivl ore Rigtigheden af at indresiume Kvinderne saa
store Friheder og lade din herske
saa uindskrænket i Salonerne.
Kan Europreerindeenes moralske
Standpunkt se mur erilignes merl de
tyrkiske Kvinders 'e Er Orientaler-.
inden ikke mere trofast, hengiven eg
enirikkere end Ve.sirme
Hes os vier Kvindevi sig f ufastkri
sir Ibis tie Hjem og tilhøre
nuetf. Liv og Sjæl kurs gir eneste.
Mand. I Europa er hun fol fri til at,
ku re ve.*;:, hvad ri kalder eta 8.1!,14Z
fil de. $is virkelig kim Heled ekil af def. man keeer i blade eg
Begi,geg •srf Oksidenteris Kvinder er
salt, er Vestene Mænd til al beklage.
Desseværre. er Kvindeemancipationens Gift ogsaa trængt ind i vore

Haremer, og del er tvingende nødvendigt al dæmme op derimod.
Naar vor store Profet anviste Kvinden hendes Plads i Huset og ikke
i det offentlige I.iv, saa mente lian
dermed at gøre Mændene niere daadkraftige og uafhængige, han vilde
beskytte dens mod lokkende Forførelser og Kvindens enerverende Indnydelse. Profetens Tanke var god,
rurer i Praksis er hans Hensigt ikke
neael. Hareirisvæsnet har netop medier( det'inelsalte el del, Muhammed
vikle; 'narreri Mænd line ødelagt sig
gennem Polygri ri.
Nu til - Dags gives der dog mange
fornuftige Mænd, sum, ligesom Ertropreerier, kun kar en Kone. Kampen tor Tilværelsen er kamel, og
mange Kvinder kan ødelægge selv
den største Formue og Mændenes
Seridired„leg er overbevist om, at
vi ined Tiden vil blive, tvunget til
al gas over til Monogami; det vilde
være det sundeste for vor Nation.
Senere hen maa vi saa sørge for,
al vore Kvinder faer en bedre Opdragelse, lærer mere. Jeg tilstaar,
al Uvidenheden blandt vore Kvinder
er stor, og da. Børnene tilbringer
flere Aar i • Haremet, vil de komme
til at tide under denne niindre heldige ludflydelse. Og desuden kan
en udannet Kvinde .uldrig blive en
god. Kammerat tor en Maud."
M;111 ser, del len ikke manglet
den detroniserede I hersker over del
lyrkielre lerge peu klog hidsigt, sine
rere paa(gi fast Haand, sem bestod
et ortisa:4 det rette i Gerning

net lit al vække saavel de fotografiske Teknikeres, de lærdes saml det
store Publikumsinteresse. To Wienere ved Navn Friedmann og Bram)
Reitfenstein, udstiller fotografiske
Billeder, der uden et Stereoskops
Hjælp giver et fuldkomment Udtryk
af Rumlighed og Legerolighed. Fotografierne viser ikke blot de optagne
i Højde og Bredde, men ogsaa den
tredie Dimension; Dybden. Man
ser saaiedes en Blomstervase staa i
del fri. Et andet Billede viser os
en Dame med en Blomsterkurv, der
synes at træde frem i alle tre Dimensioner. Over alt træder den fuldkomne Livagtighed, selv i de mindste Enkeltheder, Beskueren i Møde.

Smuk! Og
Livsgmle.
—:0:--

Der er skrevet og talt saa meget
om at Leve efter Sundhedens Love,
at det vel nu kan anses for sikkert,
at de fleste har erkendt, at man for
at opretholde det gode Helbred,
eller for at tilbagevinde den tabte.
Sundhed, bør leve efter og adlyde
Hygiejnens Love, men hvor mange
ger del?
Titlen haster at Sted, Livet er saa
kort, og der er saa meget, som
Menneskene skal have udrettet, inden dette korte Liv er ebbet ud,
og inden den hastemte Tid er ilet
forbi. En Del Mennesker sluges
saa helt af Arbejdet, C11 anden Del
gribes saa helt af Selskabslivets
Malinstioni med alle dels Pligter
og Forpligtelser, og alle disse Mennesker fant aldrig Tid til at lære de
1 Pleje hos Aber.
simpleste Sundliedsregler, endsige
ti! at følge dem.
Fr.r lir ruhav el lurrenen cu Feer1 denne lille Artikel skal tales lidt
rebene, ilir i hej hired midte ren
om
et 'Par Hovedbetingelser for i
Kipliegs
• h
I Nærheden al Nriinadalrit her Livet at skabe Sundhed og Livsglæde
mini fundet el levende Væsen af et for sig selv og andre-i:
Mennesket
kan,
skriver
„Sundmeget .vildt Ildseende. Pari Barnets
hedsbladet",
leve
indtil
6
a
7 Uger
Arme opdagede man nogle Mærker,
der lignede de Ar, der fremkommer uden- at spise, .det kan leve indtil
2 Uger uden at drikke og I L/ Uge
ved Vakeination. Det viste imidleruden Søvn, men det kan kun leve
tid al være Tegn, der skulde vise,
nogle fad Minutter uden Luft. Deraf
at del drejede sig om et menneskeligt
kan vi altsaa tære, hvilken overorVæsen_ Arme, Ryg og Bert var bedentlig stor Betydning Luften har
vokset ined lange Haag saa at det
for os. Vi trækker -Vejret, aander
mere lignede en Abe end et Meneller .spiser Luft' 18 Gange i hvert
neske.
Minut hele Dagnet rundt, og saaleDets Bevægelser og den Maade,
des er det lige fra vor Fødsel til
paa h.vilken det spiste, var ogsaa
vor Dod.
dyrisk. Barnet var meget ængstelig%
Renlig og ren Luft baade Dag og
da det blev fanget, åg græd og jans;
Nat er derfor en al de allervigtigste
rede ustandseligt 1 Begyndelsen
Sundheitsetingelser, derfor bør alle,
vikle det kun spi s e Græs og ran
soVe for :labile Vinduer, og alle bør
Kartofler, men senere terldredestlet at
stræbe efter al komme til al bo i
vænne Barnet til al nyd e Mælk og
luftige oe gode <Onigivelser,
Brod
Tale kan det ile, De in-'
Kommer Menneslrene niere og
diske Videnskabstniund''aittager, at
niere
til Arierkewlelse af den gode
ilet er Aber, der har bortført Barnet
Lufts uvurderlige' indflydelse paa
og har været dets Plejeforældre,
•
den le enneskeligor Organisere, saa
vil de ogsaa drig¢ Omsorg for, at
de vigtige Organer, I migt.rile, som

Mor Eoloyillisk OplillMse.
--o-

! den østrigske Afdeling al den
grafiske Udstilling i Leipzig findes
en fly Opfindelse puma Fotografiens
Ontraade. Denne er f høj Grad eg-

hjælper os til al Ina ren, send Luft
ind i Organismen, kummer til at
virke under saa gunstige Forhold
som muligt. Alle trange og tætsluttende Klæder niaa bolt, først. og
fremmest maa det ødelæggende Kor-

set forsvinde ud af Kvindens Tilvas
relse Lungerne mart have Plads,
thi del er nødvendigt, at man hit
og uhindret kan foretage de dybe
ludaandinger,
og kraftige tidsom er sari styrkende og livshefordrende. Alle burde vænne sig til
at foretage dem hver Dag, ja flere
Gange om Dages], da de gennem
Lungerne giver ligesom Legemet en
vigtig Livsneeneg.
En gud Arbejdsdag bør efterfølges af en passende Ilrite, dem er
en god eSividlie,dsregel. Den, der
har meget? an;lefeligt Arbejde, bør
ikke derfor il wsømme sit Legemes
Pleje og Udvikling, Ofte har man
set, hvorledes unge Mennesker ikke
fik det_ ud al Livet, som de havde
Ret til at vente, og som deres Slægtninge ventede af dem, fordi de havde
forsømt at give deres Legeme den
nødv. enclige Hvile og den nødvendige Bevægelse, medens de uafbrudt
fdrdybede sig i deres Studier og
ikke tog sig nogen Tid til legemligt
Arbejde, til et rask Løb henad Vejen, til en smuk Cykletur ud paa
Landet eller en lide Rømt ud over
det blaa Vand; kort sagt forsømte
at skabe den nødvendige Ligevægt
mellem Amid og Legeme. Tratig
til Bevægelse er noget medfødt hos
Menneskene, og denne Trang burde
følge os hele Livet igennem.
Til en sundere Levemaade borer
ogsaa sund og god Kost. Denne
kan inddeles i tre Grupper. Til første Gruppe horer den Art Næring,
der virkelig betyder noget for Legemets Udvikling og Vækst, den Næring, der varmer Legemet og giver
det virkelige Værdier, opbygger det,
erstatter Slitage og forsyner det med
den nødvendige Energi. Til deri
anden Gruppe hører visse neutrale
Substanser som Cellulose, der kun
spiller en ren inekailisk Rolle i Fordojelsesprocessen uden selv at blive
fordøjet. Og endelig den tredie
Gruppe, som omfatter mer eller mindre giftige Stoffer.
Legemet behøver eller har inden
for en vis Grænse godt af alt, hvad
der hører ind under de to førstnævnte
Grupper : Æggehvide, Melstof, Sukker, Fedt, Salte, Cellulose osv., af
hvilke de fleste bliver optagne i
Blodet og hjælper til al opbygge
Legemet. Alt, hvad der hører ind
under den sidste Gruppe, syntes vel
ogsaa at være ganske overordentlig
nødvendig for Menneskene, hvis
man skal dømme eller den Mængde
af Gifte, Bedøvelses- og Pirringsmidler Menneskene indtager sammen med eller uden for de daglige
Maaitider, men er 'det sikkert ikke.
Nogle af de Næringsmidler, der Irører ind under—denne Gruppe indeholder Foruden Giflen ogsaa visse
Næringsstoffer dette gælder t. Eks.
Leverpostej, Nyreragout, Chokolade
o. fl. a., medens andre derimod helt
og holdent inaa frakendes al • praktisk Værdi som Fødemidler og betegnes som nier eller mindre skadelige Nydelsesmidler, del gælder saaledes Alkohol, Kaffe, The og Tobak.
Alle disse Ting angriber ellerhaan.

den i..hej grici :Nervesystemet, virker ødelreggeride paa de indre taganer og forstyrrer FordøletstraPro•
ller lidt
cessen, ja undergraver lidt i
men ikke desto mindre sikkert den
menneskelige Organisere og gør

Mennesket til en ødelagt Stakkel,
der pines og plages al mange Slags
Sygdomme. Herved bliver Livet til
en Byrde i Stedet for til en Glæde,

og Menneskene bliver gnavne, pirrelige Individer, der bliver sig selv
og andre til Besvær, medens Sindet
fyldes med Mismod og Livslede.

Fie en NI3ileellEISrejSe,
Dampskibet .1-larumer'sh us', som
i Mandags afgik for sidste Gang
isar til Cintrishamn, havde 115 Passagerer med derover.
Størsteparten var danske som vilde
hjem til Hovedstaden medens Vejen
endnu var flaben, og endel var Folk
med Billetter fra ,Kong Kristian",
da denne i Søndags Eftermiddags
var gaaet i Extratur til Sassnitz med
ca. 350 Passagerer.
Ved Ankomsten til Simrishamn
blev man straks lidt underlig tilmode.
Landstormen var mobiliseret i Søndags, for at være rede til at værne
et eventuelt Neutralitetsbrud fra de
krigsforende Magters •Side, og en
Patrolje af disse Tropper marscherede op ved Landgangsrbroen i fuldstændig krigsmæssig 'Oppakning :
derimod var Paaklædningen, hvad
Benklæder angik, ikke ens; del var
vistnok vedkommende Indkaldtes

Det var et forunderligt Tog dette,
dauske, svenske, tyske, Russer og
Finner Mellem hverandre, og der
gjordes hæderlige Anstrengelser for
at give disse sidste lidt Besked om
Forholdene. Meget fine Folk, hele
Familier med storm Børn, Tjepestefolk, og stor Bagage, der havde været ved Badesteder i Tyskland, og
jævne Borger- og Arbejdsfolk med
deres faa nødvendige Ting i Bylter,
alle dødtrætte og sløve al Rejsen
og Uvisheden om Fremtiden, havde
her samme Maal, det at komme
hjem, hjem, selv om de, som senere
blev bekendtgjort for dem, skulde
tage over Stokhohn— Ha paranda.
Det saa ikke ganske saa trøstesløst ud4,r
, igk:Plnrkerne i Sydsverrig,
særlig one ciii el Par Stationer fra
Simrishamn forbi Tommelilla til
GiirsiteS, som for 14 Dage siden,
da alt Græs var afsvedet, men Høsten er jo alligevel ødelagt der for
isar, undtagen inaaske Sukkerroerne,
selv om Græsset spirer en Smule
trent igen nu efter Regnen.
.
Expressen var ca. 1 Time Inrsitiket, og vi kom da først afsted med

f<øbeithavrisbaaden K1 4,20.
Her
ventede os en ny Overraskelse.
Det danske Mari nerninisteriu rir
havde nemlig foretaget fuldstændig
Mineafspærring for Drogdens Vedkommende og aflyst al flækte Sejlags til København, alt skulde ske
ad Flinterenden -- det er Farvandet

mellem Saltholm og Sverrig
Vi fik derfor svensk og dansk
Marinelods med og dampede langt
op imod Hveen og rundt til 'Faerbæk Rev paa dansk Side, hvor den

egne, de benyttede endnu: der var
nemlig alle Slags Kulører og Slof,
men Frakke og Hal, der var blød,
graa, bredskygget, lidt opIdammet
paa den ene Side, samt Gevær og
Sabel var ens, ligeledes bar de Rygsæk og Madpose. Det var alle ældre
Folk mellem 40 og 50 Aar, tilsyneladende stærkt prægede al Situationens Alvor og gjorde sig synlig
Anstrengelse for at ligne virkelige
Soldater. Havnemolen var helt afspærret, og der var opstillet ,Poster

danske Marine havde etableret en
Lodsstation med DFDS .Bryderen'

inde ved Havnepladsen og, som del
senere viste sig, paa Torvet ved

Paa Inderrheden og langs Laugelinje-Kajen var lhenlagt og fortøjet

Jernbanestationen, og Patroljer udsendtes egsaa langs Kysten. Ved
Tornmelilla Station, som er et Jernbane-Knudepunkt, var ogsaa posteret Soldater.
Befolkningen var stærkt optagen
af Krigsudsigterne, og man fik det
bestemte Indtryk af alle Udtalel-

ca. 30 store lastede Fragtdampere,
og ca. 30 lastede Sejlskibe rar indgaaet i Frihavnen for at komme i .
Sikkerhed. Ellers var alt stille og
dødt
Der var saa dødt og tavst, at Ivan

ser om Krigen : „bare Ryssken nu
kunde faa dygtig Klø'.
Da Expressen kod.- med Kerbehhavns og Malmøs Morgenblade,
stormede alle afsled for at købe
disse og det tilsendte store Oplag
blev udsolgt paa et øjeblik, Ude
ved Stationen og inde i Byen kunde
ikke opdrives et Exemplar af „Sydsvenske'.

som Stationsskib, og hvor 2 Torpednbaade passede paa, at alle Skibe
stoppede og tog Lods igennem Minespærringen ind til København. Herfra og ind til Trekroner lag en

dansk Flaadeafdeling opankret paa
Linje.
Vor Sejlads fra Malmø blev derfor forlænget med ca. :r/4 Time, og
vi kom først ind til Havnegade Kl.

61/2,

følte det som ringet tungt og knugende, der var over En.
Pen Gaderne var man travlt læskæftigede med Læsning af Blade

og Telegrammer, og der var store
Klynger foran BladeneS Udsalgs:steder, men ingen Demonstrationer al
høre eller se for eller imod.
Gedser-Warnem rinde-Toget havde.
40 Minelers Forsinkelse, og stærk
Travlhed sporedes overalt nu,. da
andre 20,000 Mand var indkaldt til

Tjenesten.
Qavidsen"
Kl. 71/4 sejlede
med Lods ombord fra Havnegade
al Stemningen mange Steder, som ad samme Omvej tilbage til Lodsi. Fiks. i Malmø, gav sig Udslag i, gaboten foran Malmø Havn og ad
al Menighederne tesidst rejste sig Flinterenden ned til Droden Fyrop og alsang ,Vor Gud han er saa skib, hvor Lodsen kvitteredes og en
fast en Borg--' under Klokkernes lignende Lodsstation var etableret,
stadige ,Klifintan".
solo ved Taarbæk Rev, under OpDet skal fortrinsvis være de aller- sigt af to Torpeclobaade.
ældste Aargange af Landstormen,
Hele Vejen saa vi eller Me.
rkets
der er indkaldt, de unge og ud- Frembrud, hvorledes LyskaStgene
dannede skal vente til Rysskakrigen paa Forterne, Orlogsskibene og
staar for Døren.
Saltholmen spillede over . Drogden,
Mod Forventning kom „Kong der nu er fuldkommen renset for
Kristian" alligevel. Der var nemlig, Skibe.. , En Smuk, men.. sælsom Setca. 150 russiske og finske Under- lads i den stille /kittr, hvor Krigerl
smitter i Sassnilz, da den kom der- efter all al dømme trinde buldre
til fra Hammerbavnen; de vare ud- løs hvad øjeblik ilet skul le være'
viste fra Berlin og andre Steder, og
Lidt syd for F,Ilsterbo k,nri to

Overalt meddeltes, at Befolkningen
ilede til Kirkerne, da Klokkerne
,,klemtade" Mobiliseringen ind, og

du Færgen Sassnitz-Trelleborg havde
indstillet Farten, søgte at komme
denne Vej til Rusland. De ankom
ca. 12% Middag til Simrishamn og
istedelfor Kl. 1 kom vi først afsted
'med Expressen Kl. 1,40. g,

Torpedubaatle inde fralaml og lod
Projeldøerne spille el "øjublik, vel
fdr at se Skibets Navn ; men vi
vidste ikke, hvilken latrin de tilhørte, og Kl. 71/, Ironi vi velbe.
B,
holdne ind i Hasle Havn.

fra Uge til Uge.
En snild Opfindelse.
Hos en Gaardmand mellem Skelskør og Næstved havde man en So,
som farede og fik 16 Grise, tor hvilket Antal Soen ikke havde Patter
nok. Da man nødig vilde miste
nogle af Grisene i denne Tid, hvor
disse er dyre, og det gerne gaar ud
over en Flok Smaagrise, naar der
er for mange om Pallerne hos Moderen, lavede Fodermesteren en kunsti Moder i Form al en lang, flad
Tr isse, i hvis ene Side horedes
8 olier hvorigennem kunde stikkes
Ha en al en Flaske, som faa inde
i I ssen. Paa Flasken sattes en
almindelig Lammesut, og den kimser* Moder var færdig.
Del viste sig, efter hvad der berettes til „Vort Landbrug", at de
8 af Smaagrisene hurtigt blev fortrolige med at die den kunstige
Moder,- og ved omhyggelig Pasning
med bestemt Kvantum af Mælk og
Rensning af Flaskerne lykkedes det
Fodermesteren at faa de 7 Smaagrise hos den kunstige Moder lige
saa gode som de 8 hos den naturlige Moder, Et Resultat, som nok
kunde betale Ulejligheden.
Et Bygningsklompleks, som
kan rumme I5,000Mennesker.

I New York er man i Færd med
at bygge en „Skyskraber", soul skal
rumme ikke mindre end 15,000 Mennesker, cl meget net Indbyggertal
for en hel lille By.
Bygningen vil komme til at række
over 28 Etager, som dog ingenlentde
er den højeste Bygning i New York,
men Rumindholdet er vistnok det
største, og Bygningen vil, naar den
er færdig, have kostet over 120 Millioner Kroner.
For benved to Aar siden brændte
i New York ,,The Equitable Building" og paa denne Grund blev
Aaret efter Grundstenen lagt til den
nye Equitable,.Building, det største
Feiretningsl«imPleks i Verden, som
Amerikanerne med Stolthed benævner dej. 15. Maris, næste Aar skal
Bygningen være 'færdig.
Naturligvis er den daglige Indog Udvandring for en Befolkning
.paa 15,0001Ioveder et vigtigt Spørgsniaal, og herfor sørger 48 store Elevatorer, sort er inddelt i seks AH&
hager. Deres Arbejdsmaade er forIlt sanledes;,,
En Gruppe paa 8 Elevatorer sørger for de første 10 Etager. Næste
Gruppe begynder i 1 L Etage, den
næste igen begynder i 18. Etage o.
s. v., 0, s. v:, el ringe Antal, de
saakaldle „Buniniel-Elevatorer", holder i alle Etager.
Komplekset har sil eget Sygehus,
som igen har sine egne Operationsværelser. For 'Forretningsdamer og
Herrerne er der bande Læsesal, Værelser, hvor de kan hvile sig og
selvlølgelig forikellige.Restauranter.
Bygningen har egsaa sin egen Brandstation.' Den Idlerøverste Etage er
lejel ud til en sior og fornem New-

Yerkerilltb: :<■111 tæller over 1000
Medlemmer.
.
En hundrednarig Gæstgiver.
Den ældste Soldat i den sachsiske rue Gæstgiver Ferdinand
'Str Z r M r ti Si. Niklas, der
kan glæde Sig over el udmærket
,Helbred, teltede for cl Par Dage
siden sin A 0 I -aarige Fødselsdag.
rige Aat fejrede hele Sognet hans
Fol:
100-aarige Fødselsdag ; han modtog
Gaver bande Ira Kejser Williehn og
Kong lerederik;August
En -Hær at spedalske.

yin a f de hæsligste Episoder tinder deri lange Borgerkrig i Meksiko
har været dette, at den saakaldte
Jose Zapata sandede en
af Spedalske og drog
'G
hel

rundt i Landet paa Plyndringstogt
med denne Samling frygtelige Individer. Forholdet er del, at der i de
sydlige Egne af Meksiko endnu findes en betydelig Del Spedalskhed,
men ved energiske Isolationsbestemmelser var det hidtil lykkedes at
holde de syge sammen paa et 'arholdseis begrænset Omrande og
hindre Sygdommens Udbredelse.
Zapata foretog nu, uden i mindste
Maade at tage Hensyn til Smittefaren, sine Ekspeditioner med denne
Hær, og Følgen er bleven, at Beboerne i de Egne, han har hjemsøgt,
er flygtede rædselsslagne for at undgaa Sygdommen.
Den nedfaldne Frugt.
Man bør daglig opsamle den nedfaldne Frugt, ikke alene fordi den
som ganske frisk selvfølgelig er mere
anvendelig end som halvvissen, men
navnlig, fordi de Larver, som muligvis findes i den, snares vil forlade Frugten og søge i Jorden. Opsamler man altsag Frugten hurtigst.
er der Haat> om, al man isar Larverne med og at man kan ødelægge
dem. naar Frugten skæres i Stykker.

Kriges ag Niisii~edrene,
— Ja, jeg er saml-lænd ligeglad,
rem Jeg bare har, hvad jeg skal
bruge til mig selv og min Kone og
min lille Hessen med de skæve
Benl — —
Denne klassiske, omtrentlig citerede Replik kunde godt være Ledemotivet for en Mængde af vore Husmødres hemmelige Tanker i disse
bevægede Dage. Det er naturligvis
forfærdeligt med den europæiske
Situation, og Børser og Banker faer
selvfølgelig deres Vanskeligheder,
men det, der først og fremmest er
Husmødrenes Bekymring, er SpMgsmaalet om, hvorledes de i de.: cemmende forviklede Tider, hvor der
rundt omkring os og indenfor vore
Grænser er, om ikke Krig, saa Mobiliseringer, skal kunne faa Husholdningen til at gaa i den sædvanlige Gænge og hver Dag have
Middagsmad paa Bordet til Manden
og de same Hassan'er.
Mange Husmødre finder i deres
økonomiske Opskræmthed paa de
forunderligste Ting. En fylder hele
sit Hus med Konservesdanser, en
anden anskaffer sig en mægtig Salttønde og stopper den med Sulemad,
og en tredie indkøber Mel i Lispundevis. De fleste er fuldkommen
raadvilde og overvælder deres Omgivelser med Spergsmaal i Haabet
om dog ni finde En, der ved ordentlig Besked og kan sige dens,
hvad der vil ske.
Vi maa bedrøve dem med, at
deres Søgen temmelig sikkert vil
være forgæves. Der existerer nemlig i øjeblikket ikke det Menneske,
som er Island til at sige, hvorledes
de økonomiske Forhold vil udvikle
sig, og kvilke materielle Vanskeligheder Storpolitiker vil berede det
daglige Liv.
En Dyrtid.
San meget tør malt imidlertid betragte som givet. al vi gaar en Dyrtid filtrede- linnedet] af Levnetsmidler fra Tyskland og Rusland særlig Korn og Mej — er allerede
standset, og det keit tænkes, at ogsaa andre Lande følger Fremplet.
Følgelig vil Priserne paa de Produkter, al hvilke der bliver ringere
Tilgang, stige, vi har nemlig paa
intet Oinraade Beholdninger liggende
for længere Tid.
Del vilde imidlertid være uhyre
naivt at tro, at man kan sikre sig
ved nu at give sig til at købe., ind
i lange Baner. Det er i Virkeligheden allerede for sent, Det eneste Husmødrene opnar gennem
forcerede Indkøb, er at forøge Efter-

spørgslen i en staden ()rad, al
stigningen indfinder sig meget b
tigere end det behøves. Ende!
kan de ogsaa herigennem binde
Ris til sig selv, idet det er meg
muligt, at et at de Produkter, liv
med de særlig har forsynet sig, ik
længere kan finde Afsætning i Udlandet og derfor indenfor Landets
Grænser sælges for en Spotspris.
I saadanne Tilfælde har den „forsynlige' Husmoder altsaa sat Penge
til istedetior at spare.
At der skulde være nogen Fa
for at vi korn fil at stag over har
den Mulighed ikke at kunne faa
de Varer, der bruges i Husholdningen, er næppe sandsynlig. Selv
oin vi ikke længere fra et eller flere
lande kan faa de sædvanlige Forsyninger, er det jo ikke dem alle,
der lukker. Der er f. Eks. Norge
og Sverrig, hvis Handel med Danmark næppe vil berøres al Situationen, og hvorfra vi bl. a. kan fan
nogle for en Husholdning sno vigtige Ting som Fisk under forskellige Former og Korisen es.
Endelig vil Danmark selvfølgelig
ogsaa selv blive ved med at producere. Vi staar lige foran Høsten,
og saa snart Kornel er kommer i
Hus, er vi sikker paa foreløbig ogsaa at have rigeligt Mel.
Bliver der Kulmangel?

Del eneste, der merl Rette i øjeblikket kan indgyde Flusinødreue
Ængstelse, er Kullene. Langt den
største Del af de Kul, vi brænder i
vore Kakkelovne, kommer fra England, hvor Regeringen nu bar ladet
Producenterne vide, al den forbeholdt sig selv at disponere over
Kullene til Brug for Flaaden Hvis
Kulimporten fra England som Følge
heraf standser, ser det ret slemt ud.
Hvad vi naar fra anden Side, er maaske knapt nok, hvad Gas: og Elektricitetsværkerne- man,lægge,, Beslag
paa, for at vi ikke skal komme til
at staa uden Gas og Elektricitet.
At der skulde blive noget tilbage
til de private Husholdninger, er ikke
sandsynligt.
Heller ikke her kan det nytte at
ville købe ind lor at gardere sig i
Tide Det er simpelthen ikke til at
faa, fordi vi lige saa lidt som af noget andet ligger inde med Behold-sol
ilinger af Kul. Alt hvad man kan
gøre, er at trøste sig med, at Krigen

er kommet paa et heldigt li'dsptrukt.
Vi behøver i øjeblikket ikke Kul;
der vil mindst hengaa et Par Maaneder, inden vi under normale Forhold vilde tænke paa at lægge i
Kakkelovnen, og i et Par Maaneder
kan meget forandre og forskyde sig.
Nogle af os har naturligvis ogsaa
den nemmere Trøst, hvormed en københavnsk Husmoder i Fl. „Pol 'S
vakte en hel Sporvogns Jubel. Hunl,
udtalte nemlig højlydt og for rant
me Alvor, at hun „Gudskelov ikke
behøvede at være bange for ikke at
kunne fan Kul — for vi har Centralvarnte"
Hvad vi skal gøre?
Naar fraregnes Kulspørgsmaalet,
som kan blive ret alvorligt, er der
saaledes ingen Grund til den overdrevne Bekymring, som hensætter
mange danske Husmødre i en Tilstand al raadvild Ophidselse. Og
spørges der om, hvad vi skal gøre,
er del eneste for:retlige Svar: Intet.
Vi skal bare ganske rsalig vente og
se Tiden an. Fremfor' malt skal en
Husmoder ikke overskride si.t . predvanlige Husholdningsbirdget ved
pludselig ,Masseindkøb, der under
de forhaandenværende Forhold er
ganske prisgivet Tilfældigheståne.
Hun skal tværtimod saa vidt muligt
hale ind paa de daglige Udgifter,
sne at hun kan lægge lidt til Side
til en Reservebeholdning tor at ha ve
noget at staa imod med, naar den
sandsynlige Dyrtid indfinder sig.

Vi skal spare.
Ligesom Landets etkonoini i sin
Helhed i øjeblikket mita ledes med
Ro og Besindighed, saaledes vil den
enkelte Husmoder ogsaa bedst klare
Fremtiden for sig og sine ved en
fornuftig og plan nuessig Sparsommelighed.
Slaa af paa Udgifterne, spar og
/æg til Side — det er det Raad, som
Husmødrene under disse Forhold
vil staa sig bedst ved at følge. Hvis
blot hver eneste Husmoder i hele
Danmark vil lytte til det og handle
efter det, vil en stor Del af de økonomiske og materielle Vanskeligheder, som i disse Dage synes al hobe
sig op omkring vort lille Land,
kunne afværges.
' ■ Ilørka.

Krigsfrygten.
--o—

Efter hvad vi erfarer, er der ikke
saa lille en Nervøsitet tilstede blandt
Bornholms Befolkning, særlig i Byerne. Dette har i de sidste Dage
givet sig Udslag i, at Folk hæver
deres i Banker og Sparekasser indestaaende Midler.
Vi maa bestemt advare Folk imod
saatedes at storme vore Pengeinstitilter ; der er aldeles ingen Grund
hertil, Det sikreste er al lade Pengene blive, hvor de er. Tag endelig ikke Pengene hjem uden Nødvendighed, de ure langt daarligere
genile hjemme i en Komode eller
i Sengen eller i et Strømpeskaft end
i Sparekassen.
Ligeledes løber Folk herovre og
køber ind til Forsyning for lange
Tider, og hvad skal det være godt
for. Vi har vistnok nu de højeste
Priser paa Livsfornødenheder, som
vi overhovedet
ov
Mar.
Nu da Udførselen er standset til
Udlandet, er der jo den største Sandsynttglied for, at de fleste Fødemidler falder i Pris. Del-for vent og
se Tiden an.
Lad endelig være med at blive
nervøse.
De sidste Efterretninger fra Krigen lyder paa, at Helsingfors og
Fæstnin gen Sveaborg bliver hornbar deret af en tysk Flaade, og at
en større engelsk Flaadeafdeling er
set Skagerak.
Her forbi Hammeren er kun, faa
'Fragtdampere og enkelte Sejlere
• passerede, alt ligger stille hen, selv
Krigsskibe ses ikke endnu.
Den tyske Troppeafdeling i og
!red Belgien skal være stand tilbage
med store Tab, og en tysk Flaadeafdelin g i Nordsøen delvis tilintetgjort al Eng lænderne. Amerika hal
Overtaget en Mæglers Rolle, — og
forhaabentlig bliver Tyskland da nu
mere forhandlingsvenligt.

Havnearbeicret
skrider kun: langsomt frem, altfor
langsomt ,Mener mange. Længe
varede det for at faa Havnen ton,,
ag der er ingen rigtig Fart Arbejdet. Man skyder løs paa Portkamrene med lodrette Miner, saakaldte .Standere". Det tager saa
lidt, og lidt bedre Dækning for disse
Miner var ikke afvejen, — en stor
-Svalemine" med 10 Pd. Krudt i
eller mere, vilde vist løfte anderledes op i Muren, riden at stænke
saa me get omkring, og store Partier
Mur vilde blive løsnede paa en
Gang.
Der maa spares
paa Kullene til Allinge-Rønne Jernbane, Driften er foreløbig indskrænket til kun at omfatte to Tog i
hver Retning.
Fra Rønne Kl. 8,15 Frm. og 7 Eft.
Sandvig 11,30 - og 8/, Dtm ord. Sommerfartplan er saaledet; traadt ud af Kraft. Søndagstogene ogsaa.?

Allinge

Kirkenyt I Juli.

Døbte 5. Juli: Smed Gustav
Ekwalls Søn, Kaj Adolf Fulich Ekwatt. I? Juli: Stenli. Johs. Mikkelsens Datter, Elly Johanne Andrea
Mikkelsen. 26. Juli.: Overlærer Jens
Kofods Søn, Hans Kofod. Karen
Marie Fkwalls Søn, Georg Ellum
Ekwall.
Beg ravede:
BlikkenslagerMads Kofod &ender, Sandvig,
67 Aar, død 13. Juli. Ebba Vesth,
Datter al Manufakturist Georg Emil
Vesth, død 17. Juli, 2 Mdr.

Gudstjenester.
Søndag den 9. August.
Allinge Kirke ki• 7.
Ols Kirke 1(1. 10
Skru. 1(1. 9'/„.
Om Efterm. Kl. .1 Møde i Aamindet ved Missionær Janus Dam.
Tirsdag Aften KI 8 Fælles Ungdomsmøde paa Menighedshjemmet
Sekretær Nielsen fra Rønne taler.
Torsda g d. 13. Kl. 8 Blaa Kors
Mode. Beretning fra Aarsinødel aflægges.

Spøg og Alvor.
En bekendt Forfatter havde tilsendt
en Redaktør en Novelle, der var
underskrevet ined et Pseudonym.
„Novellen er god", sagde Redaktøren, „hvorfor vil De ikke offentliggøre den under Deres eget Navn?"
„Jeg er ikke ærgerri g, jeg vil kun
have Pengene!"
„Men Honorarekfaar. De jo dog
i alle Tilfælde."
„Ja, vist saa
Men hvis Novellen bliver offentliggjort under mit
Navn, vil min Kone have Pengene!"
Landlig Opfattelse.
„Du, Fader, hvad er det for en
Traad der ved Siden af Banen ?"
„Det er jo Telegrafen, Dreng."
„Hvorfor er der ingen Traad ved
den . anden Side?"
„Det er jo den traadløse Telegraf.
dumme Dreng."
Vandstanden i det kaspiske
Hav synker.
Vandstanden i det kaspiske Hav
har i de senere Aar stadig været
synkende, indtil den nu er bleven
saa meget lavere end tidligere, at
det er begyndt at genere Skibsfarten. ,Grunden filenes at være den,
at de store Floder, der fører Vandet
til — navnlig Volga — i de senere
Aar har været betydelig mindre
vandførende end tidligere, hvad iler
har foraarsaget, at den Vandmængde,
der forsvinder ved Overfladefordampning fra selve ,Havet, er større end
den, Floderne tilfører.
En Orlogsmands Endeligt.
Selv de største Skuder, der flyder
paa Vandet, ser en Gang deres sidste Time slag, Og det gaar med
Orlogsmændene som med ,Kolfardiskibene. Ogsaa de ender paa Ophugningsbeddingen. I Gasværkshavnen i København har man i disse
Dage kunnet se en gammel Krydser, som under Navnet „D'Assas"
har tilhørt den franske Flaade. Den
blev for gammel og svarede ikke
længere til Nutidens Krav til et Krigsskib, og saa blev den sammen med
et Par andre Skibe udrangeret og
solgt_ Det var det københavnske
Firma Petersen & Albech, der købte
„D'Assas" og lod den slæbe dertil.'
Firmaet har sine Ophugningsbeddinger ved deri saakaldte Djævleø ved
Kongens Enghave, men da Skibet
' stak for dybt til at kunde gaa helt
derud, klædte man det først delsvis
af i Gasværkshavnen. Senere bliver det saa fuldstændig ophugget
og skilt i sine Dele. Det er jo adskellige Tusinde Tons Metal, ell saadan gammel Orlogsmand indeholder.
„D'Assas" har faret viden om, den
har været Stationskrydser i Bagindien, Sydamerika og ved Madaga-

,ker. Nu ender den som gant7rn•li
,hent i København. Sam uld al
Omskiftelser er Verden.
Allin ge Biografteater
aflyser sin ord. Sondagsforestilling.

En jysk Hoppe
bedækket ved Fmghjerg-,M unkedal,
er til Salgs paa
Risegaard i

Olsker.

Allinge-8 iii vig Sygekasse
som er statsanerkendt, optager Medlemmer indtil 40-nars Alderen. Foruden en daglig Pengehjælp yder
Sygekassen fri Lægeog Medicin
for Medlemmerne samt fri Læge for
deres hjemmeværende Børn under
IS Air, desuden frit Sygehus- og
Sanatorieophold.
Indmeldelser kanske hos Kassereren, Hr. Bager P. Holm, Allinge
C.i r.)t)Crf.?Or.iCA)Or.:i0C/00000r.)<XY.:=.:0::,,!..,0

s

oger Deen Pige, en Kari
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lærling, en Fodermester eller anden Medhjælp, bør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad,
der hver Fredag bringes direkte ind
i 1700 Hjem og læses af saa godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.
Ring op Tlf. 74, Allinge.

With. Fjansen,
Sandvig
forefindes det største Udvalg
i paalegnede og paabegyndte
Broderier samt Besætningsartikler,

L—~

Allinge Bryggeri.
Ærede By- og Landboere bedes
venligst tilbagelevere de tomme øltræer hurtigst muligt.

En frostfri Pumpe
er billigt til Sal gs i Allinge Boglr.

1:23(23c!"!31:!-Irt(IY:23*Iltictz?3*
Ille 8.1a2s,s rglrrlte
ej crial<ater
billigst
ciTlinje J3ojtrykkeri.

Forlang altid

Ottohinstedis

S. Bang.

OMA

Barber- & Frisør-Salon

Plante Margarine

bringes i velvillig Erindring.

Det stærkeste Arbejdstøj
faas i

Nordlandets Handelshus.

r

?- ecn.t
FINESTE DANSK FABRIKAT

"q /0 — f00~

7 747o.c ry g/bil/e",

Restbeholdningen
af hvide og ecru Gardintøjer
sælges extra billigt i

Nordlandets handelshus i Allinge.

Et Parti hvide

Z1111114joler o 2.111111stiv
sælges med

20 pCit. Rabat.

Magasin du Nords Udsalg
Ejnar Thorbek.

Bestil Deres Tryksager i Alliugc Oollirykkori
Regnskaber, Skemaer, Love og Vedtægter.
Tryksager for Mejerier, Aktieselskaber og Handlende.

h'ilghiCkel',
Caallet, en SIM al en Snedker i
Frankrig, følte i sin Ungdom en
mmodstaaelig Lyst til den India;
Løbebane; han gik derfor i *gsljeneste og fægtede med i den Iranske Republiks Armeer som simpel
Soldat. Men sandsynligvis fordi hams
Befordring ikke var saa hurtig, som
han ønskede, forlod han efter kort
Tids Forløb atter Militærtjenesten.
Hidindtil havde num endnu ikke
hørt noget overordentligt om ham,
men nu udviklede hans Geni sig;
han blev Forbryde' og glimrede
paa denne sin ny Løbebane, smil
en truende Meteor paa
Han udfærdigede sig nu en Udnævnelse som Biskop og gjorde dette
saa godt, at da han med denne Udnævnelse rejste til Nizza, holdt enhver bande høj og ringe Gestlig ham
for en virkelig Biskop og viste ham
alle de Æresbevisninger, der tilkom
en saadan. Her i Nina forrettede
han nu paa det punktligste alle en
katolsk Biskops sædvanlige og overordentlige Forretninger ; han ordinerede treogtredive Præster, en Mængde Diakoner og Underdiakoner og
gav Beboerne al Nizza ined al Salvelse sin Velsignelse.
Imidlertid var man i Frankrig
kommen paa Spor efter nogle Bedragerier, han der havde udøvet, og
der blev udsendt Gendarmer for al
opsøge og fange ham. Men ingen
vidste den Gang, at han gav en
Biskops Rolle i Nizza, og saaledes
skete det da, al han med den største Ro og Salvelse tildelte de samme Gendarmer sin Velsignelse, som
skulde opsøge ham, men som ikke
ki iean
t dle ham i det biskoppelige OrMen saasnart de vare borte, pakkede lian sine sainmensparede 8000
Francs ind og forlod Nizza for at
spille sin Rolle paa et andel Sted.
Efter at han lykkeligt havde udøvet en Mængde utrolige Bedragerier, ufærdigede han sig i Aaret
1810 en Bestalling som Generalinspektør og modtog som saadan uhyre
store Summer, som han skulde sende
til Armeen, men som han beholdt
for sig selv. Han forstod at skuffe
alle Kommissionærerne ved sine mageløse Talegaver; nogle lovede han
at anbefale dem hos Kejseren' andre at skaffe dem Æreslegionens
Kors eller en bedre Stilling, kort sagt
alt, hvad deres Hjærte kunde begære.
Ved disse Kunstgreb fik lian alene
i Montpellier 300,000 Franc udbetalt af de offentlige Kasser. I Montpellier afholdt han endog en hemmelig Revue over Tropperne, havde
en Generalstab paa fireogtyve Officerer hos sig, roste Tropperne, overøste Præfekten med Hoflighede r og
lovede at skaffe ham Æresleg ionens
Kors. Men nu lod det til at være
ude med hans forbavsede Lykke,
thi pludselig blev han arresteret
med hele sin Generalstab.
Præfekten ærgrede sig naturligvis
uhyre over at være saaledes narret,
og da han en Aften havde Selskab
hos sig, og alle ønskede at se den
fangne Coller, blev han hentet og
indespærret i Køkkenet, foran hvilket der blev stillet to Skildvagter.
Her saa Collet Kokkens Trøje, Hue
og Forklæde tilfældigvis ligge i en
Krog; han iførte sig nu denne Dragt,
tog io Tallerkener i Haanden, gik
rolig ud af Døren og forbi Skildvagterne og undkom lykkeligt.
Den franske Regering udsatte forgæves en Belønning paa 10,000
Franks for hans Paagribelse ; han
forstod at skjule sig og kalke kort
efter som Svarlæge ind i Armeen,
Endelig i Aaret 1819 blev han
atter fængslet og dømt til 22 Aars
Tvangsarbejde paa Galejerne i Rochefort. Men ogsaa her fandt han
Lejlighed til at undslippe : og liarfs
uhørte Dristighed kronedes med det
lykkeligste Udfald. Thi han traadte
paa ny ind i den franske Militærtjeneste, steg fra Charge til Charge
og døde endelig i Aarel 1828 som
virkelig kongelig Iransk Major.
Man har indt ved at tro paa et
sligt Held, men man fandt efter
hans Død eri selvskreven Biografi
afahant, hvori han havde opregnet
alle sit mærkelige Livs Hændelser.

Toget afgaar

lifiSbiSilit[iefile erg opiossc ile !
,Bredder.

(i()(1.1((hil

Sylteeddike & Syltesukker

Søgnedage.

Send. ig—Itonne.
700 010 3so
Fra Sandvis;

Allinge

Priser Itee fra 1(4 ) øre pr. Tylt i

Nordlandets Handelshus i Allinge.

70,
Tein
719
Helligdommen 73,
Klemensker
756
Nyker
810
Til Rønne
830

bedst og billigst bo,

Allinge Kolonial- og Produktforretningli

7se.

401

Boa
On 411 81e
0,, 4,, 831

lordolms

113 4.,1 833
43 506 9(6
ler 52;

MESSEN.
Chr. Olsen, Allinge,
anbefaler

Uldtæpper & Vattæpper.

Søn- og Helligdage.

Store meget solide Træsenge.
Haandklædedrejl.
Duge, Servietter og Lagenlærred.
Stort Udvalg

Snrulvig—Itan ne

Modtager Indskud paa atm. Sparekassevilkaar til en Rente
af 4 pCt. p. a., paa Folie til 2 Flet. p a.

Er

Dele ved Deerings Selvblades,
der nogle
••• Mejemaskine ell. Slaamaskine,

skal fornyes, da vær saa god hurtigst al bestille disse i

Fra Sandvig
7" l0" 1 10 510 836
Allinge
7" 10" I" 518 848
7i6 joye, 1 :e 529 gse
Tein
Helligdommen 7" 10" 1" 5" 912
Klemensker
7M 11 12 202 600 938
goe
27o 6se 949
Nyker
i Rønne
8" I I" 240 64010"

Nordlandets Handelshus i Allinge.

Doble Sort Standard Bindegarn til 11881111ilSkillffIle
i originale Baller er paa Lager og sælges

Renne — Nendylie

Telf.100. MESSEN,, Allinge.

qi/V~~~11/C1Mt*e0"ipei~
Friskbrændt

Aalborg Portland Cement i Sække
er lige oplosset. En Ladning af samme Mærke er daglit; ventende og
expederer vi allerbilligst saa længe Skibet losser. Send Ordrer lil

Nordlandets Handelshus i Allinge.

Priserne

paa Drædller

Erindringsliste.
Toldkamret 7--12 rorm., 2- 7 Efterm.
Kæmnerkontoret 10- 11 øg 2 4.
Laane•
Diskontohanken 2 - 4 ritun.
Sparekassen 10-- 12 og.2 -4.
Stempellilial i Sparekassen 10 12, 2-- -1,
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Ilterm, Mandag .og
Torsdag 1- 01m.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Postkontoret 9-12 og 2-7.
Søndag 12-2.
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Alle'',
Søndag 12-2
Borgmesteren Kontortid hver Søgnedag
Kl.., paa Skolen.
Branddirektøren Manuag og Fredag
• Form. 8 til 10.
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid I-4 Em.
Folkebogsainfilige.n.
Udlaan hver
Fredag fra 61 /3-71,'.
Varme Bade. Mejeriet Kajbjerggaard
Fredag' 9-12 og 4-7.
Lørdag 9-12 og 4-10

Bredry. Clotta
flef•CholiohidefabrEL

718 cieo I» gis
Fra Rønne
Nyker
74 100 1 20 8"
Klemensker
7" I" 2°7 8"
Helligdommen 8" 1" 222 911
850
16/ 24a 997
Tein
Allinge
8" 2" 2" 922
Til Sandvig
8" 21° 3" 90
Endvidere standser Toget ved Sandkaos, Humledal, Spiitsgaard, Mien), og
Itlykobbe, forsaa vidt der er Trafik derfra
eller dertil

Itsliansate.

ene liiliiysi i Hinge.

Vi har endnu Masser af de rene tørre Oraubrædder, som egner sig
fortræffelig til Loft, Gulv, Skillerum m. ni. Vi kan cxpedere med alle
Længder. De nye Brædder, som afhentes fra Havnepladsen straks efter
Oplosningen, sælges til en billigere Pris. Spørg om Priserne i

Nordlandets liandelshus i Allinge.

Ønsker De
smukke og !noderne Fotografier,
da henvend Dem i Atelieret ved
Havnen.
Andr. Ipsen.
Telefon 4.

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

Jillinge (Kolonial- oji, rfroduktforretninj

Extra prima i--:est3Indegarn
anbefales til billigste Pris.

r~llin ¢e J-Colonial- oj cProrluktforretninj.

Sager De en Livsledsagerske,
skal den gamle Cykle sielges, urasker De Adgang over deres Ejendom
forbudt, har De fundet el Par Galoscher, skal der være politisk Møde
eller Bal, har De Kreaturer til Salg
eller vil De købe saadatine, har
De faaet nye Varer hjem, paatager
De Dem Reparationer, har De
Startet en ny Forretning — hvordan
skal Folk saa faa det at vide, hvis
De ikke averterer 1 et Blad, som
virkelig læses,

„Nordbornholins. Ugeblad"

Restpartiet af Straahatte
samt et Parti Sommerhuer udsælges extra billigt.

Nordlandets Handelshus.

læses af saa at sige alle i Nørre
Herred og er derfor cl fortrinligt Annonceblad. Send deres Annoncer
til ,Nordbornholms Ugeblad".

Lager af

Ilasllolduiugs-

Isenkram,
Glas, Puck! og

ninsidner

Fajance.

imokfisses

Afdeling i Allinge
Kontortid: 10-12 og 2-4.

Benne—Sandvig
Fra Rønne
718 Oss 350 815
Nyker
738 Oss 3se Ses
73% 113 408 805
Klemensker
Helligdommen 8,, 43 410 91 ,
Tein
8J1 1 61 4, 92;
Allinge
8te 20e Sat 93.
Til Sandvig
Ses 211 5m 945

Nordlandets Handelshus.
Finsk en er rehmorlerede

Trælast-Lager!
h',,rlaug Tilbud, og ru er til ljenes(e.

(froduktforretninø.

c,711inje
Ele,s5o te Visitkort
anbefales fra

Illinse Jiojtrykkeri.

Knæk-Majs til Kyllinger
anbefales.

Min sinuldheliggenile Ejendom
7 "Fdr. Land Kod Jord, nye Bygninger, er billigt til Salgs, oase
Handel kan ske snarest.
N. Mikkelsen,
18. Slypel. 'telt. Allinge 16.

I. B. Larsen.

Eddikesyre

Ved De

prima Kvalitet

ar

anbefaler

Chr. P. Dam,
Allinge, Telf. 96,
har Udsalg Ira Nexø Bryggeri al øl
og Sodavand, fabrikeret af det bedste Vand i Landet.
Prøv, og De drikker aldrig andet.

Hos I. B. Larsen

By- og Herredsfuldmægti g

Johannes Kofod, Hasle.
træffes paa Raadhuset i Allinge
liver Mandag eller Kl. 10 Form. og
i Klemensker Kro le.i»r Fredag
Ira 2-5 Eftm.

ALLINGE
køber man altid de bedst vellagrede

Cigarer og Cigaretter
Stort Lager af groet og finskannie

Tobakker samt Shagtobak.
erved anmodes alle, som endnu
staar i Skyld til mig, hidrørende fra min afhændede Bagerforretning, om snarest at -indbetale
denne.
Sandvig, 29. Juli 1914.

H

P. Mortensen,
!liv. Bagermester.

Bagepulver
10 Breve Blembergs Bagepulver
75 Øre —
Fans hos

I. J3. Larsen.

Heidelllerg Sylteeddike
et den bedst.
Fans hos

I.

B.

Anker lieegililril's

Larsen.

Vi anbefaler et omhyggeligt IttYg
af fine Kvaliteter JAVA KAFFE.
Extra Sort a 120 Øre unbeiales.
Rio og Brasil Kaffe har en hamr
Smag og sælges ikke ha vor
retning.

Nordlandets Handelshus.

Spise

011

bekendte

Gryder
anbefales

a int hele

