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I-Invnenrhejdet. 

Det glider nu godt fremad med 
Uddybningen at Inderhavnen, i den 
sidste Uge er g jort et godt Arbejde. 
Udsprængningen til de to nye Port-
kamre er færdig  og  Muringen kan 
snart begynde. Igaar var malt 
Færd ined at lægge den første Sten 
til Porttærskelen, den hvori Vende-
søjlen skal bevæge sig, ligesom Ud-
sprængningen til Tærskelen næsten 
er færdig. Det nye Stykke Kajmur 
i Krogen under Portspillet er Døtre 
snart ()Immer, og  alt synes nu al 
gaa rigtig godt fremad. 

Det er meget som det fylder un-
der Wibergs Iluggehane med den 
udsprængte Fyld, allerede nu flair 
den helt hen til ,Wienbergs  How, 
og  her bliver en stor Havneplads 
naar al Fylden kommer derhen. Vi 
trænger ogsaa svært til en Udvidelse 
af Havnepladsen, den har længe væ-
rel for lille, særlig  til Tømmer. 

Den for en Del udnyttede Dæk-
mole for nordre Havneplads er og- 
saa snart færdig  i en større Længde, 
og  i al Fald saa vidt nu at en østen 
Storm ikke vil kunne gøre nogen 
Skade her. 

De nye Porte er under Arbejde, 
Træet hertil er kommet overfrø, det 
er pænt opskaaret, inen ser ikke saa 
sejgt og  kraftig( ud som den born-
holmske Eg, noget al del siges og:  
saa at være lidt mangelfuldt og  der- 
for blevet udskudt, det er jo ogsaa 
aldeles nødvendigt at alt til Portene 
bliver I Klasses, baade Træ, Arbejde 
og  Beslag, paa disses Styrke beroet 
det under Orkanvejr, om Skibene 
kan ligge i inderhavnen uden Risiko. 

Nu maa man bare ønske at vi 
maa beholde det gode Arbejdsvejr. 
vi  har for Tiden, i September Mart-
ned med. 

Gudstjenester. 
Søndag  den 6. September. 

Ols Kirke Kl. Skrm. KI, 9. 
Allinge K. Kt. 2. 	-- Kl. 1%. 

begge Steder Høstprædiken. 
Om Aftenen Kl. 6 Fælles Sam-

fundsmøde i Allinge Menighedshjem. 

Onsdag  den 9. Ungdomsmøde i 
Bethel i Olsker. Sekr. Nielsen Ira 
Rønne taler. Alle Unge velkomne. 

En ung Pige 
kan lag Plads hos 

Waldemar Jørgensen, 
Allinge. 

Agurker til Salgs 
hos 

Vild. Sørensen, Borre. 

En Pige kt tin faa  

paa Gildesboet i Olsker. 

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

Eddikesyre 
prima Kvalitet — anbefaler 

L 013. hapsen 

En god Hønsehund 
er til Salgs. Telf, 110, Allinge. 
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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes i el Antal af mindst 1700 Erempt 
og forsendes gennem Pasterrsenet i Allinge. 
Sandvig, Olsker, Rutsker, Ro og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
har den storar Udbredelse i Nordre Herred, 
bliver hest i ethvert Hjem og egner nig rierg 
for bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad' 
optager gerne Rekendkrvrelser af enhver Art 
saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser. 
Efter- eller Af lystringer, Auktioner dr. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgrior hver Fredag; kan bestilles par; alle 
Fostkontorrr samt paa Bladets Kontor og 
koster 50 Ore Kiwi-hver, 

Disciplin. 

Hvem der end sejrer, Evropa vil 
gaa ud af denne Krig med en tung  

• Samvittighed. Den højeste niiiitære 
og--elggeUre Triumf, sourKrigen kan 
tænkes at brotg;:',_ Tysklands Sejr 
i Vesten som i Østen, vil næppe i 
den tyske Folkebevidslhed kunne 
opveje de frygtelige Ofre -af tyske 
Borgeres Liv og Helsen, næppe kun-
ne udtørre det Hav af Efterlsdtes 
Taarsr, som er Sejrens Pris. Cst 
dertil kommer, at-. hele . . Tysklands 
militære Kraft ikke kan beskytte 
Grænserne mod det fjendtlige Indfald 
fra Øst. 1100 Aar har ingen Fjende 
haft tysk Jord inde for nævuevær-
dig  Tid ;  paa andre 'Landes' •Gfurid 
er de tyske Sejre vundne: Dens= 
Gang  maa' ogsaa Tyskland--afgive 
Vafdpladser, maaske Krigs'lls blodig-
ste. Tyske Provinsre' maa sukke 
under Fjendeharnd. Vi føler med 
Tyskerne i disse hjemsøgte Egne, 
ligesom vi føler med det hærgede 
Belgien og  med Frankrig;  som nu 
ogsaa hat-Krigen indenfor sine Døre. 
Vore Erindringer om Hjemsøgelsen 
sf vort eget Land er endnu smerte-
ligt levende i os. Tunge Tider vil 
det tyske Folk komme til at opleve, 
selv om straaiende Sejrsbudskaber 
bringer Trøst og  Oprejsning. 

Og skulde Tyskland bukke tinder, 
om ikke for Modstandernes Over-
tal, saa for de Midler, ved hvilke 
de maaske under en langvarig Krig 
vil kunne ramme den tyske Handel, 
ja hele det tyske Næringsliv døde- 
ligt, — vil da Sejrherrerne, niar de 
endelig slipper deres Tag i den gis-
pende Strube, kunne sige sig fri for 
den Følelse af bitter Sorg og Skam, 
der griber Kulturnienneskel, naar 
han har set sig tvunget til at bruge 
habarisk Vold overfor et Medmen-
neske, med hvem han ønskede at 
leve i Fred, og som rnaaske fuldt 
ud delte hans Ønske ! Der vil efter 
Krigen vise sig et nyt Vestevropa, 
et stakkels forbidt Dyr, som slikker 
sine Saar. Desværre tyder alt paa, 
at disse Saar vil forkrøble Vestev-
ropa for lange Tider, dette Vestev-
ropa, som aldrig har villet eller kun-
net taalc en overmægtig Stab i sin 
Midte, men heller aldrig  har evnet 
at organisere sig som et Folkesain:  
fund med lige Vilkaar for store og  
smaa Nationer. Som for 1004Aar 
siden mod Frankrig, saaledes • for-
'gier  England og  østevropa sig 

'',(1 Tyskland. Intet Nyt muler 
rejer Hislo- 

at Krigsmidlernes Teknik havde mere 
end holdt Skridt med denne Udvi k-
hug  bort fra Krigen, ----at, med an. 
dre Ord, Krigens Frygtelighed og 
Vestevropæernes Afsky for Krigen 
samtidig nærmede sig en Kulmina-
tion, der selv af koldsindige Iagtta-
gere opfaltedeS som en' virkelig Ga-
ranti mod Krigen. 

Men det synes, som om der net-
op i den fredelige Udvikling har 
luret en Krigsfare, for hvilken Ingen 
havde øje. Ingen Regering kan 
føre Krig, uden at have Folket med 
sig, og Folket, de Tusind Hjem, ha-
der Krigen. Men har det voldet 
Reger ingen i noget Land nogen som 
helst Vanskelighed mit kid Folket, 
fuldtalligt~, enstemmigt, med sig til 
Krigen? 'Tværtimod, i alle Lande 
er Regeringen blevet fulgt uden 
Knurren. Regeringerne har beord-
ret Mobilisering, og  Ordren er øje-
blikkelig blevet pareret, ikke blot 
inden for Grænsen, nien overalt, 
hvor deri traf ell mødepligtig Stats-
borger. Aldrig har Evropa været 
Vidne til en saadan Disciplin, 
en sag øjeblikkelig og tivilkaarlig 
Lystren. Som de første fløj de so-
cialistiske Arbejdere i Favnen paa 
den Regering, som de en Uge i 
Forvejen havde forbandet for deres 
Undertrykkelser. Og  Lydigheden 
S'df kun Begyndelsen; snart stol;  

-den over i BekkistrinkeY Det utro-
li ge er sket, at de franske og de ty-
ske Arbejdere retter Geværpiberne 
1.ind limandens Hjærter. De vil vel 
nagefter, naar, de mødes 	1:'le  ,erif 
Skarn og Anger ved Itv ,man 	,:sySt, 

passe -- • de, der bar overp
r 

 
Men indtil da er de. r. 	aci- 
nens Lænke Inuit: 	 • 
De anerkendte ikke, 
	

Pe'lertfirk 
Snærede dem ;  de jss'le Men nsis4(`6, 

en Glæde i a:• 
frie,. at, de besad en, 	m  g • . 1.. 
op idet de selv or 	saa  
mod Staten, mod r\ 	
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Krigen slam- paa. Kun ved den kan 
der sejres, kun ved den Nederlag 
bæres. Det gælder for os som for 
alle andre Folk i Evropa. 

„Kbh." 

Ell 
Der hændte forleden — skriver 

sFrederiksb. A Av." 	paa Mar- 
kedspladsen t Hillerød, medens Ud-
lejningen af Heste stod paa, en lille 
Episode, som, selv oni den ikke kan 
siges at karakterisere Tiden i dens 
Helhed, alli eevel fortjener at frem-
hæves. 

Det var hen paa Eftermiddagen. 
al  en Mand korn trækkende med en 
noget aflægs Hoppe. 

Ka' De bruge trende? spurgte han 
Kaptajnen. 

ilval udmalet er hun? replicerede 
demife.  

Ruir er 7 Am. 
Korpslegen kildede Hoppen paa 

Molen, og Dyret viste Tænder. 
Det er nok længe siden, hun fyld- 

te . 	. ? 
Manden, der vilde sælge, svarede 

ikke. 
Naa, hvor meget skal De ha' for 

hende? spurgte Kaptejnen 
900 - - . 	• • 	• 
Kaplejren og Lægerne smilede, 

og en Del tilstedeværende Hestehand-
lere grinede respektløst. 

Tror De nu ogsaa, De kan staa 
Dem ved at lade Fædrelandet faa 
dell saa billigt ? indvendte Korpslæ-
geri ironisk. 

'Sælgeren begyndte aatieribart at 
blive fornærmet. 

De ka' nu ikke -faa hende bifil-
gere, busede lian ud, for Tyskerne 
har lige budt mig 800. 

Nu skal jeg- sige dem noget, sag-
de Kaptejnen, vi byder 350. De 
um huske paa, al vi alle sammen, 
baade de og jeg og d'Hrr., der slaar 
Iler rundt omkring, gennem vore 
Skaller kummer til al. betale Krik-
ken, -hvis huri kreperer. 

D'Hrr. nikkede •bifaldende.. Og 
der udviklede sig nu en lang, inte-
ressaa t Debat ore: direkte og  indi- 
rekte Skatter; 	. 

Imidlertid var en af Hestehand-
lerne i Forening med Korpslægen 
begyndt at se Ratstel nærmere efter 
i Sømmene, Pludselig tog Heste-
handleren med sin ene Haaud op 
forbi Hoppens venstre Øje, som om 
Iran vilde fange en Flue. Saa vendte 
han sig om mod 'Lægen, idet 'han 
sagde: 

Tag hende. Hun skyr hverken 
Ild eller Vand . . . fra Venstre. Hun 
er Ir'saa blirtel so rir urin gamle Bed-
stemoder, og del siger ikke saa 
lidt 

Efter den Oplysning indstilledes 
Diskussionen oni Skatterne, og vor 
Patriot blev sendt tilbage til Tyskerne, 
der efter sigende gav ham 300 Kr. 
for Krikken. 

Fodtøj 
til det indkaldte Mandskab. 

— 0_.. 

Foreningen .Dannevirke", der gør 
saa meget for de indkaldte Værne-
pligtige i Almindelighed, har nu 
ønsket at lielsamle Fodtøj dl det 
Mandskab, der er indkaldt som Sik-
ringsstyrke pair Sjælland, hvoraf der 
er mange, der har daarligt Fodtøj, 
vi opfordrer derfor Vore Landsmænd 
til at se efter, hvad De har af Fod-
tøj, tykt og  tyndt, af Skind eller  

Lærred, alle Slags nyt og brugt,  

men helt. Er der el Hul part el Par 
ellers godt Fodtøj, lad saa Deres 
Skomager sætte en Lap paa førend 
De sender det. Send det saa til 
Undertegnede, der modtager det med 
Tak og sender det videre. 

Indmeldelse af nye Medlemmer 
til Foreningen _Dannevirke' mod-
tages, I Kr. aarlig. 

J. C. Koefoed 

Fra Uge til Uge. 
Gedemælk og Børnedødelighed. 

Det er en kendt Sag, at Gederne 
i Almindelighed holder sig  sunde, 
og  at deres Mælk danner et al de 
bedste Erstatningsmidler for Moder-
mælken. I saa Henseende er det 
meget interessant, at det ogsaa i 
Praksis viser sig paa denne Mande, 
at hvor Gedeholdet er stort i For-
hold til Befolkningens Mængde, der 
er Børnedødeligheden meget mindre, 
dette ses i de enkelte Lande som i 
de enkelte Provinser. Tager vi f. 
Eks. de tre lyske Kongeriger Wer-
temberg, Sachsen og Bayern, saa 
har de fra 3 til 4,4 Geder pr. 100 
Indbyggere, og Børnedødeligheden 
er 18,8. I Oldenborg og Hessen, 
hvor der holdes 9-10 Geder pr. 
100 Indbyggere, og Børnedødelighe-
den 14-15 pCt. Tager vi saa et 
enkelt af disse Lande, f. Eks Bay-
ern, saa viser det sig, at de Provin-
ser af Bayern, hvor Gedeholdet kun 
er 7-14,000 Stk., er Børnedødelig-
heden fra 34-36 pCt. i det første 
Leveaar, medens den i de Provinser, 
hvor Gedeholdet er oppe påa over 
50,000 er nede paa 17-18 pCt. 
Det er saaledes ikke alene al stor 
Betydning for voksne Mennesker at 
have en god, malkende Ged, men 
det især af Betydning for Børnene. 
Gedeavlen burde fra et Sundheds-
synspunkt fremmes og opmuntres 
det mest mulige. 

Kaptejnen paa Eksportskibene sy-
nes ikke at være særlig bange for 
at besejle Nordsøen af Hensyn til 
Minerne. .,J. C. la Cours frejdige 
Fører, Kaptejn Kolster, udtalte for-
leden med spydsk Mine til ,.Esbjerg 
Avis": 

Ja, jeg for mit Vedkommende 
frygter i hvert Fald ikke for andre 
Miner end min Kones, naar jeg 
kommer for sent til Middag. 

En Orientaler betroede sin Ven 
Hemmeligheden ved at komme ud 
af det med stridbare Mennesker. 
Han sagde: En forstandig Mand og 
en Dagre kan ikke trække et Hahn-
straa over, thi naar den stridslystne 
Dagre trækker saa giver den forstan-
dige efter, og naar hin giver efter, 
trækker denne. Men naar to Taa-
ber kommer sammen, trækker de 
Jerultieder over. 

En Afholdsmand søger at omvende 
en Vinhandler, og efter et længere 
Foredrag om Vinens Alkoholindhold 
og tilsvarende Skadelighed, slutter 
lian saaledes: 

Kort sagt, den, som nyder Vin, 
bliver ikke gårismel, 

Ja, det er jo det, jeg altid har 
sagt, den, der drikker Vin, holder 
sig evig ung. 

Høsten i Allinge-Sandvig Byvang  
er nu tilendebragt og Damptærsk-
ningen er i fuld Gang;  det lader 
til at man er vel tilfreds med Ud-
byttet, baade med Hensyn til Foder 
og literne. 

,•oin 	oin 
it Marlerlij 

mærkeli gs . r.:(14Cierdagel-
--"Illkenes f-to iling: Der var 

'reggaet enlillyre Udvikling 
"

tKtihur, !riddere Livsva-
risOnt og dybere Før-

'muret mellem de 
se  Kr i ge og den, 

Folkene vidste, 

de sig selv med Disgle store Styk
: 

 
revne for g-, Massen blev for - dene 	 ,•TI - 

bol ; men 	 tog 
dem Mand for Mand, og da de igen 
følte sig ',som Masse, var de Solda-
ter, og Massen var en Hær paa 
Marsch mod Fjertden. 

Derfor ser vi en Socialist og Freds-
ven som den berømte engelske For-
fatter H. G. Wells gribe Krigen -
Krigen! — som det eneste Middel 
til at frigøre Folkene, Krigen maa 
føres tilbunds, inden der er noget 
Haab om al nap videre. Ved sig 
selv, hvert Folk inden for sine Græn-
ser, naaer Folkene intet. • Thi Fol-
kene kan ikke mere optræde mod 
dem, der holder Disciplinens Læn-
ker i deres Haand. • 1-Wor de træk-
ker, der gatir Folket, 001 det saa 
skal gaa imod sig selv. Forst naar 
Krigen har løst alle nationale Pro-
blemer og tegnet Evropalcorlet oni, 
først naar Magthaverne ikke har Fol-
kene behov til at' fastholde unatur-
lige Landegrænser, vil Freden i 
rupa kunne sikres. Vestovropas lov-
lydige og fredelige Borgere, der la-
der sig jage i et Musehul af en. 
Betjent, samvittighedsfuldt overhol-
der et Utal at Love og Forskrifter 
og  kun ved politiske Møder opløf-
ter en uskadelig Skryden, -- Vest-
cyropas Folk er i Disciplinens Vold, 
de enar til Krigen lydige som Lam-
met, der føres til Slagtebænken. 
Altsaa maa num gøre Krigen rivers 
'lødig ved al udrydde dens ,Aiirsa-
gris Al' ville gøre dese„.41u, ved 

:Hjælp at :øyrtainit, 	 emde 
Flyvere,idnder vandsbaade bg anden 
Djævelskab er lige saa haablest som 
at ville udrydde den ved Pjecer al 
riederik Bajer, 

Men hvorledes nu end Fremtiden 
vil føje sig, saa er just Disciplinen 
en Nations eneste Haab, saa længe 
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Bredr. Cloffia 
tø. Nol•Chokoltuittaterk 	Ilehanhasa, 

-51■1ordlandets Handelshus 

Cement, Tagpap, 

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

07111inge Jfoloniat o6 l'roduktforretnin, 

Nutid biddet hinoskraa søles! 
Blandet halv Hvede og halv Majs koster 800  @re 
Blandet halv Hvede og halv Byg 	„ 	82.5 øre 

Danske grove Hvedeklid & Dansk Hvedestroniel 
ventes igen først i kommende Uge. 

Nordlandets Handelshus. 

Konfirmations 
Udsyr 

Stort og righoldigt Udvalg i smukke Kjolestoffer, 

sorte, hvide og kulørte. 

Extraordinærc billige Priser pJ 

lloroliolms Simre- & lullelfass 
---L'="---1e Afdeling 1 Allinge G.------ 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
4S Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar ni en 

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

ildsluillsirdriorrie fire nu oplossedel 
Borl Xoal Jille Tirrntssder, 	.11redder. 

Priser lige fra  180  øre pr. Tylt 

Nordlandets Handelshus i Allinge. 

Vi upederer lorelobil alle vore hilder 
med det øjeblikkelige Forbrug al 

Bedste Sorter engelske og tyske svære Dampkul 
b il I igsl, men beder rim kontant Betaling, 

Nordlandets Handelshus. 

grork  roet relassorterede 

Træ last—Lager! 
M,r1<tug Tilbud, og ri er lul Denesle. 

rifolonint n produktforretnit4. 

Priserne paa Om ilder ore billigst i 
Vi har endnu Masser af de rene  tørre Granbrædder, som egner sig 

fortræffelig til Loft, Gulv, Skillerum nr. rn. Vi kan expedere med alle 
Længder. De nye Brædder, som afhentes fra Havnepladsen  straks efter 
Oplosningen, sælges til en billigere Pris. Spørg om  Priserne i 

Nordlandets Handelshus i 

Sylteeddike & Syltesukker 
bedst og billigst hos os. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Vi hyr rigelig Lager a1 prima Flormel, 
som vi afvejer i  Sække a 12 1,/,.•za, 50 og 100  Kilo. 

Vi sælger til allerlaveste Pris ved. kontant Beta5rig. Vi bytter egs», 
idet 	tager alle 'Slags gode, sunde Sædva rerBetaling for Mel 
og andre Varer- — Gør denne Forretning med os i  disse første Dage. 

N'ordiandets Handelshus i Allinge. 

Sukkeret er fremdeles billigt, 
saa der kan syltes som sædvanlig. 

Stødt Melis Nr. 1. Hugget Melis Nr. 1, 
Ægte Demarara Nr.1, Stodt Melis Nr 1, samt i  Toppe 

sælges allerbilligst i 

Nordlandets Handelshus. 

Rente 44  

Absolut nye og rene Æg 'Aes. 
Prisen er foreløbig 110 øre pr. Kilo i 

Nordlandets Handelshus i Allinge. 

Uld og strikkede Klude %-4•--)  
tages i Bytte til højeste Pris. 

NORDLANDETS HANDELSHUS. 42) 

»anm. —Nnndvilir 
Fra Rønne 	 8,15 	7,00 

Nyker 	 8.35 7,18 
Klemensker 8,52 7,35 
Helligdommen 	9,11 	7,53 
Tein 	 9,27 8,08 
Allinge 	9,39 	8,19 

Til Sandvig 	9,45 8,25 

Indtil videre afgaar hver Søndag 
og Torsdag Tog  Ira Rønne til  Sand-
vig Kl. lut  og fra Sandvig til Rønne 
Kl. 5 Film. 

Advarsel. 
I Henhold til Bemyndigelse af 

Bornholms Amt forbydes herved al 
Sandhentning paa del af Selskabet 
lejede Areal af Aasandshugten ved 
Sandvig. — Overtrædelse heraf vil 
medføre retslig Tiltale. 

Best. for , gstersehadet Bornholm". 

Allinge Sandvig Sygekasse 
som er slalsanerkendt, optager Med-
lemmet indtil 40-nars Alderen For-
uden en daglig Pengehjælp yder 
Sygekassen fri Isege og Medicin 

Medlerriniirrie saint fri Læge for 
deres hjemmeværende Bom under 
IS Aar, desuden frit Sygehus- og 
SanaturieoplInd(1. 

Indmeldelser kan ske hos Kasse 
nuet], lir. Bager  I', Holm, Allinge .  

By- og Hetredsfuldmaagtig 

Johannes Kolliet!, Hasle. 
træffes paa Raad huset i Allinge 
hver Mandag efter KI.10 Form. og 
i Klemensker Kro hver  Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

ALLINGE, 3. Sept. 1914. 

Da jeg fra den Isle ds. har 

ophørt at handle med øl. bedes 

azrede Kunder tilbageleuere t o m 

Emballage. ølforretningen er 

overdraget til 11r. Chr. Hol in og 

anbefales fremdeles ærede Bunder 

M. R. Jensen. 

1 Henhold til ouenstaaende an-
befaler jeg• mig til de' Berede Ran- 

ders Ueluilje., 	Ued Bestillinger 
bedes indtil uidere berwilet Ten-. 

Nr. 73b. Cl og Sodavand fra 

Carlsberg Bryggerierne saml De 

forenede Bryggeriers skattefri øl-
sorter haues altid paa Lager. 

Ærbodiast 

Chr. Holm. 

Hos I. B. Larsen 
ALLINGE 

køber man altid de bedst vellagrede 

Cigarer og Cigaretter 
Stort Lager af rovt og linskaarne 

Tobakker samt Shagtobak. 

4-Ugers Grise 
er 

Krak, Egelykke. 

/1-:'4;teblaa Kamgarnsklædninger 
fra 20 Kr. 

Huer fra h() øre, 

Kraver, Flipper d: Mansehetter 
Sorte Sløjfer fra 40 øre. 

Skjorter, Seler, Bælter. 

Stærke Boxcalffs Brengestovler 
fra 8 Kr. 

Drengesko 

En moderne Damestøvle med Laknæse 
JO Kr. 

Dame-Snøresko med Laknæse 
7 Kr. 50 øre. 

Alt sælges 
til yderst billige Priser. 

Fra Sandvig 
Allinge 
Tein 
Helligdommen 
Klemensker 
Nyker 

Til Rønne 

Toget afgaar 
sandrla.-11b.nn■-. 

1,311 
1,38 
1,49 
2,06 
2.26 
2,40 
1,00 

8,45 
8,56 
9,04 
9,21 
9.41 
9,55 

10,15 

Til Konfirmationen anbefales: 
Sole. hvide og kulørte 

Kjoletøjer i stort Ildvalg 
fra I Kr. lutr., ca. 63 @re Al. 

En Del Rester extrs billigt. 

Skorter i Moire og Klæde 
Hvide Skørter med bredt Broderi 

3 Kr. 

Handsker i Traad og Skind. 
For alle Skindhandsker ydes Garanti. 

Færdigt Linned i smukt Udvalg. 
Forklæder, Paraplyer, Bælter. 
Lommetørklæder, 
Hals- og Ærmeriish, 

Bloodekraver med og uden Opslag. 

Besætningsartikler i stort Udv, 

la.mas",ø1o~astarrør~~.." 

Magasin du Nords Udsalg. 

Bestil Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri  
Ntleudiller, 

Tujruller, 
Ihislioldiiiiigs- 

maskiuor 

glursio Lager ill 
Iseukram, 

Purcela og 

Fajance. 

    

Anker flefignnrd's 
bekendte 

Gryder 

Spise- og 
Nids' 
samt he 

1(81(kr 

   

 

anbefales 

 

    

1-Z.c.lon.tal- og JE'roc.11.2.1v._tfc:›Jrz- triii--ig., 


