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Fredag den 2. Oktober 1914

'„Nord-Bornholms Ugeblad”.

skriver i et Brev omtrent saaledes :
Falken ankom til New York den
Kartoflerne fra R. og T. H, beska- 20. April, hvilket var noget sent, da
digede af Frost. Hra S. og H. skur- de nye Kartofler fra Bermuda og
vede og snavsede. H. Nr. 1 gode Florida gerne fremkommer i Begyn„Nord-BorveklIms Ugeblad„ og store, enkelte frosne. H. Nr. 2 delsen af Maj. Skibet blev meget
i Nordre Herred.
har dm største
mindre gode og revnede. Nogle hurtigt udlosse( og undersøgt af
f.g,rfr sig derbliver 1 rs1 i tihrer,
Sække undervægtige. Mange Sække Kontrollen, hvorefter Sundliedsattefor beds, ti AVerteriag.
Kartofler ubrugelige til Menneske- sten blev ufærdiget. Kartoflerne var
„Nord-Bornholms Ugeblad" føde.
i daarlig Tilstand ; Sækkene saa daaroptager pylre Bekendtgarrlser af enhver Art
Af denne 13eslcrivelse faar man det lige, at Tusinder bristedl, at cia Lossaasom Kok Salg, Foreningsmeddelelser,
Indtryk, at dels har Leverandørerne ningen. Kartoflerne .for den 'lede
Efter- eller Af lvsninger, Auktioner rir.
været Sari letsindige, at sende en .uden Dønning", d. ale,' riCie-rt'Træ
„Nord-Bornholms Ugeblad" daarlig Vare, og at dels har Frosten om Skibets Jernsøjler og uden Halm
udgrzar hver Fredag, kan bestilles paa alle
foraarsaget Ulykker. Leverandørene mod Ydersiderne, saaledes ai maege
Postkontorer sand paa Bladets Kontor og
til denne Damper fik udbetalt 3 Kr, Kartofler var noget beskadigede,
koster 50 Ore Kvartalet,
pr. Td. a 100 kg i Forskud, og Re- Partierne fra Hobro og Struer var
sultatet blev som sagt et Tab paa ikke saa gode son] de burde være.
ca. 12,000 Kr. .
.
Kornrollen udtalte til mig: „Jeg
Vi gaar nu tit Amerikaexporten. kan ikke forstilt', at de sender sari
Om denne siger Direktør Danglierg:. daarlige Kartofler herover iblandt saa
—0—
Denne Export blev paa Grund af extrafine Varer (Vendsysselkarlofien),
Om den mindre vellykkede KartofForbudet og den fremrykkede Tid som findes derimellem."
lelexport til Amerika.
meget Forceret. Vi begik et stor(
Med de to andre Ladninger var
Der har verseret Rygter om denne Fejlgreb, idet vi købte for daarlige der en Jammer fra Ende til anden,
--Exaartut, slemme Rygter. Man har Sække, hvorved der ganske visl i Uheld paa Uheld; undervægtige
saaledes ikke alene talt om, at Le- Indkøbet sparedes 4000 Kr., men Sække, revnede Sække, for sen Anverandørerne — Landm ændene -- som snart viste sig at have en skæb- komst, Tyveknægte, Konkurrence fra
ikke fik mere for derea,
:-.Kartostar end nesvanger Virkning til Følge. Det „tinnet Exportkom pagni's «Side,
de allerede i ForSkud urodtagge, kneb meget med at fan Skibe. Ved
Vrøvl med Køberne. Mangel paa
2 Kr. 50 Øre pr. Td., ja, _awr'reIte Henvendelse til del forenede Damp- Lagerrum o. s. fr.
skibsselskab erfarede vi, at Fragten
Sluttelig udtalte Hr. H., at alle de
vilde endog sige.. at disse Penge
var 'ca. 2 Kr. pr. Td., men vi fik Fejl, der fra forskellig Side var beslculdg -betales tifbage for at dække
kort Tid efter at vide, at der ingen gaaet, og som selVfølgelig var yderst
det store Underskud. Mand og Mand
Plads var.
beklagelige og upaaklagelige, var
imellem hørte man UdIr-yk.sorn „SnyImidlertid freinbfid der sig dog en
Fejl, der kunde rettes, og at der abderi", Kæltringstreger osv.
?"no Td., elLejtigheri, idet
solut var gode Udsigter for en ,ExNødvendigvis iiiaalte der gøres en.
ler 2600 Sæi<1:1-. med Skatnik „Nor- port til Amerika i Fremtiden.
Ende paa delte Virvar, og i den Ander 2'. M;11i;; bh.y indladel
broiin
Der er giver Lærepenge, dyre Læledning havde Dansk Andels KarRanders. Med det SiMIIIW Skib repenge, som imidlertid let karl indtollelexports Bestyrelse indbudt Reexporterede en anderi Fonemmug;,
vindes ad Aare.
præsentantskabet og Leverandørerne
.Unitet Expor [kompagni", Køben„Attenposten".
til et Møde paa Højskolehotellet i
havn, 'hvis Formand er Kammertuer re
Randers Onsdag den 24..hini, lrvor
Bech, ca. 24,000 Sække.
uran fik om ikke fuid Klarhed, saa
Ogsaa med denne Ladning gik
dog nogen Besked om disse faktived
det galt, ca. 500 Sække blev
ske Forhold.
'
stjaalet, Prisen,
eri .Fejltagelse
For nogle Aar siden skrev d e n
Da denne Sag sikkert har Inte- der opriaaedes, var mindre god, forresse for Landmændene, og ikke di der var saa mange Sække, der daværende Chef for den lyske Gemindst for de Leverandører, der har var i Stykker, og fordi Markedet var neralstab, Grev v, Sc h I i e.f f ri, ell
Afhandling om Krigen i Nutiden,
exporteret til Amerika, og hvoraf
mindre godt. Kort sagt, disse Karkun et lille Mindretal var til Stede tofler hjembragte et Tab paa ca. hvori man kan læse følgende Skilved Mødet, saa vil det sikkert være 4000 Kr efter at, der var udbetalt dring af et moderne Slag:
Det betragtes svar afgjort,- at saaformaalstjenligt at der her fremsæt- Leverandørerne 5 Kr, 50 Øre pr. Td.
tes nogle Oplysninger. — De følvel
Hovedslagene som de mindre
I en tredje Damper „Norden",
gende Meddelelser er givet dels af
Træfninger, de sammenhængende
havde vi ca. 6000 Tdr. Der opnaaeDirektør Da ugbe r g Aalborg, der
des en ret billig Fragt, nemlig ca. saavel som de spredte Kampe, vil
som bekendt er Forretningsfører for
blive udkæmpet paa LandstrækninI Kr. 50 Øre pr, 100 kg. Denne
Exporten, og dels af Hr. Ila r t vi g,
ger, der omspænder lan gt større
Sending hjembragte en Fortjeneste
der har solgt Kartoflerne til Amerika,
Arealer end nogen af Fortidens Valpaa ca. 4500 Kr., og kunde altsaa
og været til Stede ved Udlosningen.
pladser, Men der vil ikke blive megive en Efterbetaling paa ca. 75 Øre.
get at se. Hvis KariOntordenen ikke
Der er i Aar exporteret Kartofler
Med denne Damper var der nogle
rullede øredøvende hen over Sletmed 4 Dampere, og lait udført
Tdr. Kartofler fra Vendsyssel,
20,646 Tdr., deraf gik de 4130 Tdr.
terne,
vilde jutet turdet end nogle
Den fjerde Damper „Falken", var
fil England i Januar Maaned, og et lille Skib, som vi indladede for svage Lysbliiik fonaade, at ArtilleResten til Amerika, til New York.
egen Regning. Der blev ialt ind- riet var i Virksomhed. Man vilde
Med Kartoflerne til England gik ladet 8516 Tdr., irren ogsaa nied ikke forslaa, hvorfra lidanteriilden
det rent gall, De bragte el virke- denne Last fulgte der Uheld, idet korn, hvis ikke nu og da, snart her
ligt Tab paa ca. 12,000 Kr, fordi
Skibet tog Vand, saa nogle af Kar- og snart der, en tynd Linie el ØjeKartoflerne gennenigaaende var en toflerne blev beskadigede. Dog hjem- blik gjorde et FrenisprIng tor i næslet Vare. Med dette Skib, der af- bragte Skibet en Fortjeneste paa 12 ste Nu lige saa hurtig at forsvinde,
gik den 9. Januar, sendtes der fra a 13,000 Kr., saaledes at der kunde Ingen Rytter er at se. Kavalleriet
Viborg, ca. 1300 Tdr:, fra Holstebro gives Leverandørerne, der talt havde Irma løse sin Opgave riden for den
872, Ir ,Mcilaro ca, 1500 og fra Aal- [anet e t Forskud pari 2 Kr. 50 Øre, Skueplads, hvor de to andre Vaaben
borg ca e813 Tdr. Det bør benner- ell Efterbetaling paa ca. l Kr. i")0 virker ssinmen.
kes,
"er ingen Veridsysselkartof- Øre.
Heller ingen Napoleon, omgivet,
ler va ned i denne'i.adning.
Selskabets Salgsinancl i Amerika, af et glimrende Følge, højt til Hest,
SOlq,
!,løg
Elg',
l, det 'gik rivende gall, Hr. Hartvlg, fik nu Ordet og sup- skuer ud over Slagmarken. Selv
Harald Faber, plerede Hr. Daugbjergs Udtalelser med den bedste Kikkert vilde man
og SI/g:
, Odede om al tage sig med sine Erfaringer i Amerika, Om ikke kunde se stort. Hans Hest
som
af .,:•'In'Ideli`g
'',.lel
a .411 derfor eftersaa de „Falken" udtalte Hr. Hartvig sig om- vilde frembyde en Skive, som utalca.,:.tk Udgifterne til da var tiltage ; trent saaledes:
lige Batterier vilde tage Sigte mod.
trykkesi et Antal af mindel 1700 fremol
ag forsendes gennem Po«vrrserret i
Sandvig, Olsker. Rutsker, Rn og Klemensker,

-

ik prtin,rmr h.pri.r. Pr pr. 1"r111111 n Ir
for I rt.rrnier pnn For.lit rn IS lhr.
tlnuindrllge Annnrtrer I. 4:nteg. 10 Orr,
nfiterfnlgrndr 4:nnge 5 Ore.

Nit til Feltherrer holde sig bag Ildlinien i et Hus med rummelige Kontorer, hvor der er Telegraf-, Telefonog Signalapparater, som er i stadig
‘,irksonitied. Lauge Rækker Avtomobiler og Motorcykler staar færdige
til med kortest Varsel at sendes ud
i de forskellige Retninger. len bekvem Stol foran et bredt Bord har
den moderne Hærfører hele Slagmarken foran sig paa Kortet. Herfra
telefonerer han tændende Ord, og
her modtager han .Meldinger fra Arme- og Korpsførerne, og Ira Balloner
og styrbare Luftskibe, som langs lide
Linien iagttager Fjendens Bevægelser og har Oversigt over hans Stil.

Kartoflerne.

Slqiurk.

EI Ilitjt ulk Miliirpli111.
-- -I denne Mobiliseringernes Tid
kunde de mindre krigslystne Mennesker maaske have Lyst til at være
en af Fyrstendømmet Lichtenstehis
10,000 Beboere. Disse er nemlig
absolut fritaget for at deltage' i Krigen. Fyrstendømmets Militærkorps
opløstes nemlig 1868, og Befolkningen befriedes for Værnepligt. Fejer
man dertil, at Landet ikke har nogen Statsgæld, samt at dets Fyrste,
den nu 74-aarige Johan den Anden
er Mangemillionær, stor Godsejer i
Østrig og Schlesiern, og ikke modtager nogen Civilliste af sit Land,
men snarere understøtter det økonomisk i enhver Henseende, kan man
sige, at Lichtenstern, trods sit lille
Landomraade eller maaske netop
derigennerif er et overmaade lykkeligt og fredeligt Land.
Lichtenstein hører til Evropas
mindste Stater, det er noget større
end Monaco og San Marino. Det
grænser mod Øst til Vocarlberg og
mod Syd og Vest til de schweitziske Kantoner Graubtinden og St.
Gallen, Rhinen og en Biflod til RI
gennemstrørnmer Landet. I fierefienseender er det afhængigt af Østrig,
men Forfatningen er konstitutionel
monarkisk, og Fyrsten styrer Landet
i Forening med Landdagen, der beMaar af 15 Medlemmer, af hvilke
Fyrsten udnævner de tre,
Fyrst Johan, som fulgte eller sin
Broder Franz, bor i et Palads i Wien,
og han rejser sjælden til Lichtenslein, en stor Del af Befolkningen
der er ham derfor ubekendt. Han
lever el ret isoleret Liv, og kun for
nogen Tid siden var han Genstand
for større Opmærksomhed, da han
fejrede sit 25 Aars Regeringsjubilænue Nu og da foretager han Rejser og er i nogte Dage borte fra
Wien Det falder ham pludselig ind
at tage ud, og lians Tjenerskab maa
i største Hast bestille en Jernbanekupe, I hvilken Fyrsten rejser, med
sin Kabinetssekretær, Om Sommeren begiver han sig tidlig om Morgenen ud for at jage Agerhøns.
I Wien arbejder han næsten hele
Dagen fra tidlig om Morgenen til
sent ud paa Natten. Hall arbejder
for sit Fyrsteridørnine og sine store
Ejendomme,

Han harsat
sn:thije ind i Land.
brugets Heininelic.tieiter, men e7rog:
saa en rtsndliamidet Mæcen, Desuden anvender ban sine store Indtægter til en Mængde almennyttige
Foretagender: Vandledninger i Semmering, Sladsparken i Møriling ved
Wien, et Ttilid-kulosesanatorium I
Breitenfurl. Selv store videnskabelige Foretagender stritter lian.
Størstedelen af den lichtensleinske Millionlormue er anbragt i industrielle Foretagender og i Landejendomme: paa næsten 40 Godser
med 200,000 Hektar har de Herden-.
steinske Millioner skabt Jagtterrære
Parker, Slotte. Der hersker overalt
Velstand.
Men frygter Beboerne af Lichtenstein ikke for, at Landet skal blive
okkuperet af en eller anden Stor magl ?
Nej! Hverken Rigdom eller en bekvem Beliggenhed gør Lichteristein
eftertragtet. Velstauden kommer fra
Fyrsten, hvem ingen kan erobre.

Et Alvorsord.
I .Bogtrykkerbladet", redigeret al
Dr. polyt E. Mackeprang, findes der
under denne Overskrift nogle meget
kraftige Udtalelser i Anledning al
Krigs-Hysteriet.
Doktoren skriver bl. a.:
Da det synes, som om Krigen
skal tjene sorn Skalkeskjul for enhver Dumhed, enhver Forsømmelighed og enhver Skurkestreg, er det
paa Tide, at der bliver raabt et
Varsko.
Det er paa Tide, at vi tager os
sammen og søger at komme ind i
de vante Folder igen.
— — Skal Bankerne fremdeles
holde Pengene tilbage, istederlor at
give dem fri til den forøgede Virk- ,
sornhed, som tiltrænges saa haardt?
Det vilde jo være det samme som et industrielt Selvmord.
Se nu Landmændene, der slagter
deres Søer og sætter Svineproduktionen ned til det halve, samtidig
med, at vort Marked er blevet forøget med Tyskland til det dobbelte,
og har Udsigt til at blim e endnu
yderligere forøget.
Dette al Frygt for Mangel paa
Foderstoffer. Man maa nok spørge
om, hvor Skibsrederne er henne, nu
da der er saa meget for dem at
gøre med at hente vore Foderstoffer
og øvrige Fornødenheder al Ran-,
produkter etc.
De lægger Skibene op nu, hvor
der er Lejlighed til at tilkæmpe sig
en stor Del af Verdenshandelen.
Er det det daarlige Eksempel fra
oven, der smitter?
Der er et gammelt Ord, der siger,
at den, der der af Skræk, skal begraves paa en Mødding. Dette Ord
kan passende benyttes imod os.
Er de Danske ikke nogen levedygtig Nution ? Det er virkelig nu
paa Tide, at vi vaagner op I det
sovende Land, gnider Øjnene og
atter lager fat paa Handel og Bedrift.

Passive &miner.
—:—
De passive Søminer, som sammen ined Undetvandsbaarie.danner
den vigtigste Del af de srnaa Natioliers maritime Forsvar, er for Tiden særlig aktuelle. Det vil derfor
maaske være al Interesse for Læf serne at faa eu kort Forklaring af
disse Miners Historie samt deres hidretning og Virkeniaade.
Den første Gang, hvor Anvendelsen af passive Surminer omtales, var
ved Forsvaret af La Rochelle 1628.
Minen bestod den Gang af en Zink. beholder, der var ladet med Krudt:
det lykkedes ganske vist at sprænge
en enkelt Mine ved Paasejling, uren
den gjorde ikke vedkommende Skib
nogen Skade.
Under den nordamerikanske Frihedskrig Forsøgte Amerikanerne gentagne Gange at anvende Miner mod
de engelske Skibe, men Resultaterne
svarede ikke til Anstrængelserne, og
de ret vellykkede Forsøg, der omkring 1840 foretages af den bekendte
Amerikaner Samuel C ol t fik dog
ikke Regeringen til at interessere sig
for Sagen. Passive Søminer anvendtes iøvrigt af Tyskerne under den
første slesvigske Krig og af Russerne
under Krimkrigen. Kun ganske enkelte Miner eksploderede, men uden
nævneværdig Virkning.
Først i den amerikanske Borgerkrig blev der anvendt Miner i betydelig Udstrækning og med ganske
gode Resultater. Senere har Miner
været benyttet i de forskellige Krige
i stadig stigende Mængde, men det
F er dog først i den russisk-japanske
Krig saml i Balkankrigen og navnlig i den nuværende evropæiske Krig,
at de passive Miner er kommet frem
i første Række som et af de mest
effektive Kampmidler paa Søen.
Minerne kan enten være Sigteminer, som kan sprænges, naar man
ser, al et fjendtligt Skib er i Nærheden, eller Stødruiner, der først eksploderer, naar et Skib støder paa
selve Minen.
Stødminien er den almindeligst
anvendte Mine, og den kan enten
r'. være offensiv eller defensiv. Den
sidstnævnte Mine kan armeres eller
desarmeres af Forsvareren, der allsaa selv er Herrer over, om Minen
skal eksplodere eller ikke.
Den offensive Slødmine eksploderer altid ved Paasejling, naar den
først er udlagt. Til denne Slags Miner hører de i den nuværende Krig
i Nordsøen udlagte Miner. Den offensive Stødmine benævnes ogsaa
Blokademine paa Grund af den Anvendelse, man særlig har tænkt sig
at gøre af den.
Minen tændes enten ved at en
Mekanisme sættes i Virksomked ved
Paasejling, hvorved Sprængladningen antændes, eller — som nu almindelig — ad elektrisk Vej, Som
Regel er Minen flydende, det vil
sige, at den er forankret et Stykke
under Overfladen, i Almindelighed
ca. 3 Meter.
Minen bestaar af en Minekasse af
ret tynde Staalplader, der indeholLadningen (Sprængladning og Tæftdeladning), en elektrisk Patron og
et Apparat, der kaldes SirømslutleF ren, hvis Opgave er at holde deri
• elektriske Strøm afbrudt, indtil den
1
v sluttes ved Paasejling. Herved tændes Patronen, som atter tænder Ladningen. Ved Hjælp af en Dybderegulator samt et Anker med tilhørende Ankerlov stiller Minen sig selv
i den ønskede Dybde, under Vandels Overflade.
Minerne udlægges i Grupper og
staar ved et fælles Kabel:i Forbin' delse med en Sørninestation i Laud,
hvor der findes elektriske Batterier
til Betjening og Antænding af Miøerne.
Man maa imidlertid ikke tro, at
man kali nøjes med at udlægge Mi1 tier for at beskytte Territoriet. En

Minespærring kan nemlig forceres,
kommunieres eller drægges, og det
er derfor nødvendigt at deri forsvares af Artilleri enten fra Skibe eller
fra Kystbatterier og Søforter.
Som Værn rund Drægning kan
man løvrigt udenfor Spærringen udlægge blinde Kabler og lignende,
hvorved man mulig kan forlede Angriberen til at ødelægge disse Hindringer i den Tro, at lian har med
selve Spærringen at gøre.
......m......•■■•■•■■■■■•••■■■•■••■••■■•■■•■•■■■•••17•••■

Engens Lære.

derlak a'er. og som Ivrigt studerede
dr Per ,.arier, som stod stille for at
se paa dem,
Disse Hverversergenter er altid
joviale, velnærede og pyntelige
Mænd, hvis Bryst er dækket af talrige Felttogs- og Tjenestemedailler.
De giver sig i Snak med deres udkaarne Offer, viser Medaillerne frem,
fortæller om Soldatens fornøjelige og
frie Liv i Kolonierne derovre paa
den anden Side af Kloden, om de
mange raske Eventyr, man har Udsigt til at opleve som engelsk Soldat, og del ender med, at Hververen i al Fortrolighed faar listet nogle
Sølvmønter over i „Ofrel"s Haand.
Giver han denu ikke straks tilbage,
sidder han i Saksen, saa har han
modtaget ,Kongens Miant•, og saa
kan intet frelse ham fra hans 12 Aars
Tjeneste.
Men denne Tjeneste gør ham som
Regel til en Kraftkarl af første Rang,
en dygtig Soldat og en Mand, som
har fanel Agtelse for sig selv.

Deri engelske Marineminister udtalte forleden, at hvis den tyske
Flaade blev ved at gemme sig I
Kieler-Kanalen, vilde Englænderne
grave den ud som en Rotte al sit
Hul.
Allerede Dagen efter viste den
lyske Rolle sig og gnavede Hid i
tre engelske Krydsere, der straks
gik til Bunds.
Sjældent er et stort Ord saa hurtigt blevet mødt af en stor Handling, skr. „Ekstrabladet".
Tyskernes Svar var baade prompte
og tydeligt.
Og Svaret fortæller noget mere
Mange husker sikkert den store
end de tre engelske Krydseres Øde- Sten, der blev irdliløvet i Olsker og
læggelse og de 1400 — eller flere pr. Da imarrerile transporteredes ad
Mænds Død.
Landevejen ned til Allinge Havn
Svaret fortæller os, hvor skrøbe- for at afskibes til København.
Da Afholdsfolkene for et Aars Tid
ligt et Apparat en Krigsflaade er.
Hvad er et Kæmpe-Krigsskib an- siden af Københavns Kommunalbedet end et usselt lille Legetøj, som styrelse fik Tilladelsa til ude i den
man kan sprænge i Luften næsten store Fælledpark at rejse el Mindesmærke for Ole Syversen, spurgte
ved at dreje paa en Knap.
Store Ting har denne Krig alle- sildcert tie fleste, hvem denne Mand
da var, som en sandav Ære skulde
rede lært os :
Fæstninger duer ikke mere; de vises.
Det er da ogsaa først for nylig,
kan pulveriseres med en Haandfuld
Granater ; og Flaader druer snart efter at Herman Trier har offentligheller ikke niere ; Sprængminer og gjort en instruktiv 'Afhandling i HiUndervandsbaade fejer dem ned i storiske Meddelelser om København,
Havdybet, hvorfra de aldrig vender at man kender den bugtede Livshane, der blev Totalafholdenhedens
tilbage.
Det Knæk, som ,„Englands Stolt- første Talsmand herhjemme til Del.
Hans ydre Liv var af de beskedhed" har faaet ved Begivenheden i
Nordsøen, er ikke de tre Krydseres fleste, rel en Smaaborgers fra FreTab, men det grusomme Fingerpeg, derik den Sjettes og Frederik den
som den har givet om den Svaghed, Ottendes Dage.
Født i 1801 skaffede han sig Aar
der er en moderne Krigsflaades
igennem Udkommet som UnderofMærke.
— Det er ikke længer Flaatierne, licer. og Lærer. Noget af en Pro,
der behersker Havene — det er jeklinager og• Opfinder, som han
flydende Sprængbomber og Torpedba Var, syslede han. med mange Ideer.
bande, der skyder mange Miles Fart Han havde Planer om at fabrikere
Papir, som efter Brugen Igen kunde
dybt mider Vandet.
viskes rent, og søgte i flere Aar at
Tiderne skifter.
Og Havet ser anderledes tid, end faa oprettet. el Asyl for Smaabørri.
det gjorde i Admiral Nelsons Dage! Altsaminen blev det til Intet.
Det var først, da Afholdssagen

Ole Syversen.

optog ham, al fik et — ganske vist
et maget beskedent — Resultat al
sit uselviske og hegejsirede Arbejde.
Tidligt var han overbevist om, al et
Maadeholdsarbejde var forfejlet, og
at det pjalt at virke for Totalafholdenheden. I det praktiske Arbejde
For Tanken var han til at begynde
med uhjælpelig naiv, og det var først
senere, da Tanken fra andre indflydelsesrige Sider blev rejst, at hans
Planer fik et sundere Grundlag. Ved
Siden af el da stiftet Maadeholdsselskab, som han fandt forfejlet. grundlagde han 1843 en Totalatholcier liedstorening, der hurtigt tik el Par
!hindrede Medlemmer. Svversen
var utrættelig og bestandig i Aktivitet, afholdt Møder og bestod samti.
dig som _en troende Lægprædikant
i Afholdssagens Tjeneste" adskillige
Kampe, ikke mindst mod Mande.
holdsagitationens Tilhængere. Alligevel lod han sig ikke kue af Modgangen, arrangerede Festmariltider,
Afholdsskovture, fik aabnet en Afholdsrestaurant og stiftede en Sangforening. Da han døde 1847, havde
det af ham stiftede Selskab da ogsaa samlet at Medlemstal paa over
600 Selv om det hurtigt efter hans
Død faldt fra hinanden, og der skulde
gaa en Menneskealder, inden den
Sag, for hvilken han havde kæmpet,
paa ny vandt frem, og hans Virksomhed for saa vidt har været uden
Frugter, er det dog let forstaaeligt,
at den store Afholdsluer har ønsket
at rejse den Mand et synligt Mindesmærke, som først af alle rejste
Totalafholdenhedens Fane herjeninie.

Museaumsinspektør

P. Chr. Hauberg
Musannusinspektør P. Chr. Hanberg fyldte i Tirsdags 70 Aar.
Skønt Ilauberg er Født paa Christianshavn og egentlig fuldblods
Københavner, har hans Liv og Virksomhed knyttet ham inderligt til det
danske Land, især til den Del deraf
der hedder Bornhohn; og det er
gaaet ganske mærkeligt til, Skriver
„København". Studen( blev Hauberg i 1863, og
det var Meningen, at han skulde
studere Polyteknik, nien Naturen gik
over Optugtelsen, Kidistrie'ren i ham
fik ham til at- kaste sig over- Laildskatasmaleriet, , og . da han under
Skovgaards Ledelse havde gennemgenet Akademiet, drog han som
Maler til Bornholm og udstillede

era

c'\' ar Enjlconderne
roero er Propper.

ft

Mors() moderne Kogeovne

Som bekendt, er England et af de
faa Lande i Verden, som endnu ikke
har indført tvungen Værnepligt. Den
Del af Hæren, der er bestemt til at
gøre Tjeneste udenfor de forenede
Kongerigers Grænser, er hvervet,
dens Soldater, hvis Kælenavn er
„Tommy Atkings", har modtaget
_Kongens Mønt" og harliermed bundet sig til al tjene under Fanen i
12 Aar.
I Øjeblikket synes det al.gaa glat
nok nied at faa Folk under Fanerne,
men der betales da ogsaa en ret god
Løn og loves en Mængde Bekvemmeligheder, man ser ogsaa lidt bort
fra Smaaskavanker og beskeden
Højde. Før, da man kun vilde have
med fuldstændig fejlfrie Foil, at gøre,
og helst meget stole, unge Mænd
i deres bedste Alder, 'rum!, det ofte
knibe med at faa saadaime il at gaa
i Trøjen. Der mindre i In ert Tilfælde ekstra Anstrengelser til i Form
af lokkende og farvestraatelide Gadaplakater, der viste, hvor prægtigt
de engelske Soldater log sig Ild
deres smukke og bekvemme Uniformer, samt Hverversergenter, der
sværmede omkring de opslaaede Ga-

"P•lit—s -

Pris 63 Kr. netto .
Højde 62". — Meget smukt udført.

Firkantede med Magasinfyr, store Kogehuller, stor Varmeevne. — Varmen gaar
ved Gulvet. — — Sælges i

1
4,

Extrl sure bådede kinder gips!
Sælges allerbilligst

filkiere

og Læsere af
”Nord Bornholms Ugeblad"

bringes en venlig Tak for at god
Støtte og Bidrag i det første Aar al
Bladets Tilværelse.
Vi tillader os at fraabe, at man
fremdeles vil støtte Bladet .paa det
bedste, baade ved indsendte Artikler og A noncer, sadledes
at det kan udvikle sig til at blive
en uundværlig Budbringer mellem
land og By.
Red.

„I. P. Holm"
indkom i Gaar heri Havnen med
en Ladning Cement fra Aalborg tit
Nordlandets Handelsbus. Om Natten i den orkanagtige Storm knækkede Fokkemasten, næn Skibet tog
ellers ikke Skade.
Ligeledes indkom Skonnert ,Haabet" af Allinge med Kager til Allinge
Koloniai- og Produktforretning.

Bryllup.
I Gaar viedes i Allinge Kirke Frk.
Sophie Jørgensen, Datter at Købm.
Waldemar Jørgensen, til Ølhandler
Christian Holm.

i September Maaned.

Gammelt Støbejern tages i Bytte.

Stærke Fyrdore.
Svære liste, liellsed8re.
—

fra Uge hl Uge.

Allinge K irkenyt

NonlInilefs

70 [iler -- 9 Kv. 80 Liter =- 10 Kv. 90 I e(.1
100 Liter = 13% Kv,

derefter i 70-ente nogle smukke
Billeder fra denne vor eieltdornmeligste
deanden skrev han en gad
Bog: .Bornholm I Billeder og Text',
hvor han selv besørgede saarel det
ene som det andet.
Trods sin Kærlighed til Kunsten
og til Oen, marine Hanberg dog
vende tilbage til København for fra
1877-85 at handle med den Kunst
andre skabte.
Samtidig hermed var han begyndt
at samle paa Menter. og han korn
derved ind pas numismatiske Studier
over danske Mønter fra Middelalderen, der vakte Opsigt hos os, der
endnu fra Ingemanns „Valdemar
Sejr" troede paa, at Carl af Rise
kunde kaste Guldmønt i Grams til
det glade Folk.
Haubergs Afhandlinger i Anrhager
for nordisk Oldkyndighed blev hanebrydende, og Følgen var retfærdigvis, at han blev ansat i 188.5 ved
Den kongelige Mønt og Medaljesamling, hvis Inspektør Ivan er siden
1892.
Sin Kærlighed t'.1 Klimaholm har
ban ikke glemt, han leder Udgravningerne af Hammershus Ruiner.
opmanier de gamle Voldstedet osv,
og gør det med en Omhu, der har
gjort ham populær her paa Øen ja i hele Landet
Ogsan til Folkennisteet og Thor
voldsems Musænm knytter Hauhergs
Arbejde sig, stilfærdigt, grundigt og'
dygtigt, som det er og altid har
været; — uerstattelig vil han være,
nuar Iran engang søger et Otium,
ikke blot paa Grund af sin Viden,
men ogsaa ved de lorlræffelige Anlæg for Tegning, der har hjulpet
ham til at berige sine og vore
Samlinger.

II,

011111111.

Døde: 5. Sept.: Steuhugg. Ola
Månsson af Allinge-Sandvig Landdistrikt, 55 Aar gl.; Enke Jensine
made Kure, 1. Marcher, af Allinge,
74 Aar. 16. Sept.: Sterilt. Manfred
Joel Pedersen af Allinge, 23 Aar ;
Enke Stine Sophie Margrethe Larsen, f. Holm, af Allinge, 66 Am...
Viede: 5. Sept.' Ungkarl Typograf af Rønne Herman Gotaar. d Sigfred Parkso og Pige af g'and%ag Etlen Marie Didriksen. 19. Sept.. Ungkarl, Savskærer al Ankirkeby Thorvald Carl Hansen og Pige af Winge
Landdistrikt Helga Art nette ,alatr-

og gaminen Støbegods lages som 13etaling i

Nordlandets Handelshus.

ne rede- 2): Seplbr : , 1 •
gr Kteo nMfairrkaeL
Pige.

i

Klipfisk
Fin. tyk, hvid Klapfisk til 38 Ore
anbefales.

B. Larsen.

Jagtaflysning,
-- Al uberettiget .lagt er paa det
strængesIe forbudt paa Janus Pedersens, F. Holms og Chr. Nielsens, Stenbygaarde ug Maegaards
Jorder i RO,
Omstrejfende Hunde bliver skudt.

Appetitsild
Et lille Parti benfri Appetitsild udsælges til 27 Øre Deasen.

I. i?. Larsen

hiliape-Sødrig Sygekasse
som er statsanerkendt, optager Medlemmer indtil 40-nars Alderen. Fortiden en daglig Pengehjælp yder
Sygekassen fri Læge og Medicin
for Medlemmerne samt fri Læge for
deres hjemmeværende Børn under
15 Aar, desuden frit Sygehus- og
Sanatorieophold.
Indmeldelser kan ske hos Kassereren, Hr. Bager P. Holm, Allinge.

F;leant-P-T"I'sitkort
.711in& clio_4trt: k k eri

uden Køkken, og passende for en
enlig Herre eller Dame, er til Leje.
Bogtrykkeriet anviser.

Handelsgartneriet Haltelyst.

S

Hvidevarer.

Brodkorassporllsemalel

Ordet er frit
Vi gor vore mange Læsere i By og
paa Land opmærksom paa, at enhver kan
las optaget Artikler og Indlæg om Emner
af almen Interresse i „Nord-Bornholms
Ugeblad".
Betingelsen er kun, at det skrevne er
holdt i en sømmelig Farm og indenfor
rimelig Grænser, samt at insendere — til
Underretning for Redaktionen — opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om saadanne Ting og Forhold, som egner sig
tit Behandling Bladets Spalter.
Delte gælder baade Byen og Landet
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den strængeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

Sar fie ell Livsledsagerske,

skal den gamle Cykle sælges, ønsynes snart at udvikle sig — lad
sker De Adgang over deres Ejendom
os sige — paa en mindre heldig
forbudt, har De fundet et Par GaMzade.
10SCher, skal der være politisk Møde
Denne Sag, som uheldigvis straks
eller Bal, har De Kreaturer til Salg
tik et agitatorisk Præg fra Folketingseller vil De købe saadanne, har
mand Hauges Side, hvilket yderDe Mut nye Varer Isjern,,paslager
ligere blev bekræftet ved sammes
De Deur Reparationer, har De
Udtalelser paa det store Møde af
startet en ny Forretning
hvordan
samtlige .Kominissioner" i Rønne,
skal Folk saa faa del al vide, hvis
11.• orde
.0
snart kunde undes saa megen
De ikke averterer 1 el Blad, som
, at det nedsatte snævre Udvalg
virkelig læses.
-hik Log til at arbejde i Fred.
„Nordbornholms 1.geblird En Ting er jo ganske klar under
læses al saa al sige alle i Nørre
de foreliggende Forhold og del er,
Herred og er derfor el fortrinligt Anal Brødet man sikres lit Bornholms
nonceblad. Send deres Annoncer
Befolkning et helt Aar. Delte var
til -Nord bontli Oi Ens Ugeblad".
visfnok allerede skel, hvis Prisen fra
først af rar blevet' sal i Lighed med
Pilsen }for det øvrige Danmark, og
denne van da ikke ined gyldig Oguird
siges ;at være (som -del saa smukt kan faa Plads til Isle November hos
blev ' sagt) .Panikpriser".
M. C. Funch, Allinge.

En pm ung Pige

stillende Resultat.
Ring op Tlf. 74,

7u Iltla geo
74 10» 31ti si*
7» 11» 411 gaf
Hellig(10111111C11 8" 11" 1,1a 911
age [III 446 91"
Tein
Allinge
84* I294 501
Til Sandvig
84" 1213 sar gu

Fra Rønne

Nyker
Kle mensker

Saa længe Beholdningen strækker
ril, sælger vi trods den betydelige
Prisstigning til de bekendte billige
Priser

20 Stk. bleget og ubleget
Twistlærred (extra billigt)
En Del Rester af

Hvidevarer og Bomuldstøjer
sælges til meget smag Priser.

Nordlandets Handelshus.
Leverandør til Varelotteriet.

Jule Stajs
oLs$ ,Plakater
billigst i

ciVilinje J3o,5trykkeri.

'B. Larsen

San- og Helligdage.
Nneedgetz it•nue.
7, 0,„ tro 7sa
Fra Sandvig
1,„
7ea
Tein
{/39
7i
81,
Helligdommen 73, C)» I 4„ 8aa
Klemensker 7„ 1,„ 20% 8111
903,
80, 130
Nyker
Til Rønne
8as f aa 4,0 910,
Ro n nr.—Nan d g.
Fra Rønne
71s Out
Nyker
1,0
Klemensker 733 I,/
Helligdommen 8,, 133
Tein
81te I m
Allinge
843 2,14
Sandvig
true tin

ALLINGE

køber man altid de bedst vellagrede

Cigarer og Cigaretter
Stort Lager af groet og finskaarne

Tobakker samt Shagtobak.

S. Bang.
Barber- & Frisør-Salon
bringes i velvillig Erindring.

3es

1:1 Deres Regninger, Medul delelser, Konvolutter og
Brevpapir i Allinge Bogtrykkeri. Hurtig Levering, Billigste
Priser. Ring op Telefon 74.

lao 815
155 835

20,1 811t
2116 951
2a 9a

2144 931
3U0 941

Erindringsliste.
Toldkamret '7 12 o rm , 2 7 Efterm
Kæmnerkontoret 10- II og 2 4.
LimeDiskontobanken 2 4 Elan
Sparekassen 10--12 og 2 -4.
Stempetliriar i Sparekassen in- 12, 2 4,
Dampskibsexpedirinnen, aahen ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Ellers, , Mandag og
Torsdag Form.
Sognepræsten Tirsdag og redag
DistrikilsImgen 8-9 og 2-3.
Postkontoret 9-12 og 2-7.
Søndag 12-2.
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Aften.
Søndag 12-2
Borgmesteren. Kontortid hver Sagriedag
Kr 3 paa Skolen.
Branddirekløren Mandag og Fredag
orm. 8 til 10.
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em.

Hvedehalm.
Tilbud pas Levering af et Læs sund, god I-1 eedelrahn, med billigste
Prisfordring leveret ved Stalden paa Hammeren, udbedes.

Hammerens Granitværk.

Uld og strikkede Klude

Gudstjenester.

Altlinge Kirke Konfirmation KI 9'/s.
Ols Kirke MessefaIdsgudsljeneste
Kl. 914.
Bethel i Olsker Kl. 3.
Tejn Missionshus Kl. 6.
Bogholder Rasmussen Ira Rønne
taler.
Onsdag den 7. Oktober Kl. 10
[
ormiddag Altergang i Allinge Kirke.
Onsdag Aften K1, 8 Fælles Kredsøde i Menighedshjemmet.
Fredag den 9. 'UngdonismedeKl.
1/3 i Tejn Missionshus,
Sekretær Nielsen laler.

Tein
Ira Ifin AS: j,;,
lelligdmearriNt 7" lou
Klemensker
?." 11 Ir
gr, I til
Ns;ker
Til Rønne
8",) II" gat gal'
Milillehit

Bornh. Spegesild

Blomslerlfio

iTat,
IL.r11a J
1114 3ae sas

Aiii115;:e

2-Vær. Lejlighed

Johann Kofod, Hasle, 110S I

for Betaling, maaske endda en særlig høj Betaling, men blev mødte
Under den Mangel, der for Tiden med et Afslag, motiveret med, at her Faas luts
I. B. Larsen,
er paa Foderstoffer lier i Danmark, var kun sanitet Forraad til egel Forer det tilfredsstillende at kunne op- brug. Vilde dette Afslag da blive
Extra gode
lyse, at der nu ifl. „Pol." fra Ru- respekteret eller ikke, og hvad vilde
mænien er undervejs en dansk Dam- saa Følgerne blive?
110billiSke
Majs til Jysk
per med'4500O
Lad os bare derfor se at faa samanbefales
Andelsfoderstofforretning,— Og, at en
let alt det Brødkorn sammen, som
anden Damper. er under Ladning, kan Fass, jo før jo heller, og helst
dernede.
mere end det engang nævnte begneriEndvidere ventes der i Løbet af Jede Antal Tønder, som sikkert ikke
de kommende 2-3 Marmeder store bliver tilstrækkeligt, hvis Krigen rækøger De en Pige, en Kar
Mængder af Majs hertil fra Plata, ind i Østersøen, Prisen gaar nok i
eller en Dreng, eller mangialt 300,000 Tdr., saaledes al Land- Orden ved lidt Hensyntagen til Sæller De en Svend eller Lærbruget efierhaanden vil faa fuld For- ger saavel som Køber. Trusler, paa
ling, en Fodermester eller ansyning. Allerede i Begyndelsen af delte Tidspunkt, om at en enkelt
den Medhjælp, bør De snarest averNovember menes der at være sam- Kommune vilde undlade Køb; hvis.
tere i Nord-Bornholms Ugeblad,
let nogenlunde tilstrækkelige MængPriserne skulde sættes blot lidt op,
der hver Fredag bringes direkte ind
der af Foderstoffer.
saaledes som det faldt paa Kommisi 1700 Hjem og læses af - saa godt
sions Møder, gør vist den niodsalte
som hvert eneste Tyende.. En AnVirkning pas 'Sælgerne.
nonce her i Bladet vil derfor saa
B.
Søndag den 4. Oktober.
godt SOM altid bringe et tilfreds-

Majs til Danmark.

k»
Fra

En helt eller delvis rnelderet

By- og HerredsfuldmEegtig
træffes paa Raadhliset i
trtge
liver Mandag eller Kl. 10 Form. og
irre n sk e r Kro hver Fredag
Ira 2--5 Eftm.

Toget afgaar
s,,,,E■dmi cjk3

an/n:fa/es fra

tages i Bytte til højeste Pris.
NORDLANDETS HANDELSHUS.

Allinge.

arislhotellel Saadyiu.
Vintersaisonen er begyndt, Lokalerne
anbefales ril Foreninger, Moder og lignende Gratis. Kaffe m. Brod 25 Øre,
Bayerskøl 22 Øre, Dobbeltøl og Kroneol
20 Øre, Sjusser 35 Ore. Ved hurtig og
reel Betjening anbefaler 'vi os og tegner
med Højagtelse
Lauritz multen.

99

. rtioc&-eade
2e/1~71
-

FINESTE DANSK FABRIKAT

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

Era

J ,76(7,9r.,2 merit pa IC — 10~

Morsø Regulerings-Komfurer
bager og steger ganske fortrinligt.

r"""

Forlang altid

Ottokiiinstedis

OMSI
Plankh.lai'gdrine

L B A fa a

a 96 Jfp. ,50Npe

Mange Af os har X.-- 'et ren Tid
Døbte: 6. Sepl Arbrnd. Henry
Brødpriserne var)e(ydegg højh
vor
" i Ystrams Datter Ester Herdis
ere end denne Pris pas Ruge vilde
øm ; Skab Valdemar Peter Ol
bevgge. For al tage det sidste og
s Søn Karl Valdemar Olsen : Avlsger Jens Johannes Jensens Søn nærmeste Tilfælde, sart havte vi
I Olaf Holm Jensen ; 20. Sept. sidst i halvfemserne Rimen oppe i
Fiskehandler Karl Johannes Jacob- 20 Kr. pr. Tønde, dengang Rusaens Søn Paul Aage Jacobsen; Sten- land pas Grund a! Misvækst lerh vid
h ugger Hans Peter Andersens Sen Udførsel al Rirg. Her var ingen
Knud Johannes Andersen ; Bager - _Panik" dengang.
Det er rar„ Jaet,- Tro al Lam:Muer
mester Sofus Chr. Nielsens Daner
made Christine Nielsen ; 27. Sept: delle er villige til at sælge alt det
Fisker Niels Emil Pelersens Datter Brodkorn, de kan undvære, blot
der, som Hr. Købmand Rasch udHelga Johanne Petersen.
Fremstilling; 6. Sept.: Steril?. talte paa Mødet i Rønne, bliver bildt
nis Laurentius Jensens Søn Hil- 8 a 8'/2 Kr. pr. 100 Pd., saa kan
r Laurentius Jensen (hjemmedøbt der købes Foderstoffer igen til
samme Foderværdi og Pris, men der
—6.--1 4).
skal handles hurtigt.
Olsker-Kkkenyti,At Landmændene, her er det jo
D øb t e; 13. Sept.: Ugit• Valborg særlig de smil, og med de daarlige
Christine Bryggemans Fatter Magda Jorder, vil prøve rit skrue Prisen yderMarie Bryggemans.
ligere op, tror jeg ikke pna, heller
ikke, at de ved Sammenblanding
Hvorledes engelske
med andre Sædarter vil ødelægge
Soldater identjLeeres. del
som Brødkorn.
Hver engelsk Solda: .ed Fronten
Hvad Følgen ellers vil blive er
bærer i en Snor om Halsen et lille nemt at regne sig til, naar Krigen,
Blikskill, paa hvilket t.gr staar hans som det lader til, trækker i LangNavn, hans Grad, ha.is. Regiments- drag,
og BatailIonsnummer. I Tilfælde af,
Det kan iøvrigt alligevel gas næat lian snares eller dræbes, kan han
gel galt I Retning af Brødet for os
saaledes straks identificeres baade her paa Øen, selv
6111 de 43,000 Td.
af Ven og al Fjende.
Brødkorn bliver sikrede og oplagDenne lille praktiske Indretning rede forholdsmæssigt i Byerne og
er Skyld i, at man i England kan paa Landet. Sæt nu det Tilfælde
offentliggøre Tabslislerne betydeligt indtraf, al to, tre, ja. mange Orlogshurtigere end i de andre krigsfø- mænd kom paa Rheden eller i Havrende Lande.
nen for al proviantere, selvfølgelig

Nr. 31 for større Husholdninger koster 37 Kr.
Disse fyres og reguleres ligesom Magasinovne. Støbt af fineste
dæm !ned støbt Stegeovn, stor Vandgryde, Kageplade, Bradepande, 1
Endeblade og med store Kogehu Iler.

Nordlandets Handelshus i Allinge.

SEt.7g

ns Deres Behnldnifflg af

Spøg og Alvor.

Rug, Hvede, Byg og Havre
e!4•, gør It% !reb:nide! me bs saaledes at De Mai gode sunde Foderkager øller HVedeklIftft40111 Erstatning. hedsne Tilbud l.l,i fra

Nor(lhindels,fl(rndelshas.

44;5~4~1~~1}~§~~

Konfirmationsklædninger!
Huer, Støvler. Kravetøj og al Slags Underbeklædning
billigst i

Nordlandets Handelshus.
Leverandør til Varelotteriet.

.1,

Smaakull
sælges billigt saalænge Forraad haves, men kun mod kontant.

muflet
.Man'skal altid s
lade nogen lange til dem, Salb
kommer rficr os.- sagde Tyven, og
sea kastede han en Tønde t Vi jen
for en Betjent, son, var paa Jaet
efter !mur.
ppvartningspieen til en Kollega .
Du, din forrige Kaneste ser jeg hver
Morgen staa og gøre Kur til hende
i Mælkeudsalget !
— Jeg vad det nok, men hende
er jeg ikke bange for. Han kommer nok igen —. Det er kun engang imellem, at Lægen forbyder
I.
hard al drikke
Gæsten : Hør Kelner, den Høne
er dog urimelig sejg !
Kelneren : Det gør ulig ondt,
Herte, den var saannend svær nok
at fan fat paa. Da vi vilde slagte
den, - fløj den op paa Gavlen, sea
vi maatte skyde den ned !
Gæsten : Død og Pinel saa har
De vel taget fejl og skudt Vejrhanen!

Et Par unge elegante Damer steg
ifl. ,Ekstrabl.' ind i en Sporvogn,
men kunde ikke fast Siddeplads.
Blandt Passagererne var der ogsea
en korpulent ældre Mand. En af
1 de unge Damer tog sit Lommetørklæde frem for ved Hjælp af det at
holde sig fast i en af de Læderstropper i Loftet, der hjælper Passagererne til Af holde Ballancen, naar
de staar op. Derved table hun Tørklædet, som faldt ned i Skødet pas
hvide & kulørte Kjolestoffer samt Blusestofler den
kormilenle Herre .
Denne mærkede del ikke, men
er hjemkommet i mange elegante Nyheder.
den unge Danne vilde ikke tage sit
Lommetørklæde tilbage. De øvrige
Passagerer forstod Situationen, de
smilte og rettede Blikket mod den
korpulente Herres Skød,
Denne blev tilsidst opmærksom
+
paa den Interesse, han vakte, men
lian forstod ikke, hvad man lo af,
førend En pegede paa Lommetørklædet paa hans Skød. For sin store
liyhest
bylwj
Maves Skyld kunde Herren dog kun
Enestesenee Kvalitet
se en Snip af Lommetørklædet.
Ildrød i Hovedet udbrød han :
— Saa for F . . I Hvorpaa lian
skyndsomst puttede Lom inetorlclædet
indenfor sine Unævnelige i den Tro
af der var noget ivejen ined hans
Toilette.

f*.;•=kbrierKit

Aalborg Portland Cement i sa3kk
ventes med Se !eri P Holm- 1 de allerførste Dat e
bliver for 2 SEC, ',Q 4.70 Ore • 15 Øre i Knosessurar,,, r 'son.
atter :j
445 Øre for 1 Td Cement uden Sække Netto Ke-11,„.,

Nordlandets Handelshus

En raanisioyakager og Soyaskraa
til MIlig.:te 1),,wptisrt, men
velltes ro..are,t og ere vi Sælgere Ira
kun mod Kontant.
NB. Sted kan tages i Bytte ozsan for Kolonialvarer.

Allinge 'Kolonial- Produktforretning.

Alle Soder 18rro soilde44[Iyuu
Ved Samhandel betaler vi Kornet med absold højeste Dagspris
etter Kvalitetsvægten.
Vær sea god at vise os Prøvs; at Partierne.

Nordlandets Handelshus.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.
@ø

MP-Cg:

flthder i Xjoletcj hjemkommet!
Sorte,

Nordlandets Handelshus.

CI-10,p0LADE

Den lille Hornblæser.

Bredr, Cloata

Egl,

Irof•ChotolidellibrIlt

København.

Bedste Yorkshire Gaskokes,
af samme gode Kvalitet som ifjor, losses fra Bane i denne Uge og sælges til 135 Øre pr. hi frit tilkort heri Byen. Netto kontant. Vi sælger
!made smaa og store Partier og beder om Bestillinger snarest.

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

JColonial- o

crrodirniforretnin,c5,

A. M. Lindberg

Urmager
F— anbefaler

Guldsmed

Lommeure, Stueure. Briller m. m. — Fest- og Brudegaver .
Telefon Nr. 4.
Stort Udvalg. Gravering gratis.

Til Landbrugslotteriets Iste Trækning faas Lodsedler
II,

a 1,20,

1/2 a 0,70.

Tnjruller,
Nmsllolll nin11sIllaskillelt

En saaret Premierløjtnant paa et
af Lazaretterne i Budapest fortæller :
Vi stormede frem i Slaget ved Novoszielice. Mil Regiment bestod af
Ungarere. De marscherede, somoni
de deling i et Kapløb. Ved Siden
at mig var Hornblæseren. Om ørene
paa os svirrede Kuglerne som Myg,
der danser i Solskinnet.
Pludselig trust um inecleTrom peten.
Jeg sal paa Hornblæseren og lagde
Mærke til, hvorledes lian nied oppustede Kinder søgte at faa Toner
frem. Pludselig rev han Instrumentet
fra Munden, sari ind i del, rystede
del og søgte atter rired Opbydelse
af al sin Kraft at blæse Stormsignalet, tuen forgæves. Vi rykker fremad og Hornblæseren ved min Side
siger:
Hr. Løjtnant, min Trompet giver
ikke nogen Lyd.
Vi stormer. Hornblæseren sætter
Trompeten mod sit Knæ og dunker
pas den med Næverne, og næsten
grædende vender han sig til mig:
Hr. Løjtnant, den giver ingen Lyd.
lian sætter atter Trompeten for
Munden, • men heller ikke nu faer
han nogen Tone frem. Hans Øjne
er stive, Ansigtet blegt, paa hans
Uniform ses en Blodplet.
— Du har fancl et Skud gennem
Lungen, min Dreng, vilde jeg sige
til ham, ment i samme øjeblik faldt
Iran baglæns om og blev liggende
paa Jorden.
Da barn er duncl, vil lian aldrig
erfare, hvorfor hans Trompet forstummede.

Storsis Lageli ni
isenkraml,
Gins, Porcelæn op
Fajance,

.EN-111.1
-1.ge, Kolonial- og

['nimbus Simre- & lanebsses
,
---------- Afdeling i Allinge 6 —t=9--Kontortid: 10-12 og 2-4.

c,..i Modlager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rent e
af 4 pa p. a., pas Folie til 2 pa p a.

Sout Yorkshire Dampkul
er paa Lager.
Nye Sendinger ventes i næste Uge. Prisen er billigst
ved kontant Betaling.

Nordlandets Handelshus i Allinge.

Vor bekendte fine Kaffe
samt The, Chokciade og Cacao
anbefales det ærede Publikum.

NB. Allid frisk Kaffe.

c7Wlinj,e Roloniol t c frodulelforr~(%f.

Vi 11U rigelig 13001) 31

prima Flormel

y

som vi a fvejer i Sække a 121 '1.. 25, 50 og 100 Kilo.
Vi sælger -til allerlaveste Pris -ved kontant Betaling. Vi bytter ogsa'.
idet vi lager alle Slags gode; sin n d e -Sædva re r som Betaling fur Mci
og andre Varer.. — Gør denne Forretning med os i disse tørste Dage

Nordlandets Handelshus i Allinge.
Absolut bedste Kolonialvarer
til billigste Dagspriser anbefales.

Allinge Kolonial- og Produktforretning
Husk vont rel assorterede

1

Trælast-Lager!
Forlang Tilbud, og ri er url Tjeneste.

ci7Ilinje

oj j="roclaktforretninj.

11[131fillishrdiler! Gode lerre Brædder!
Stort Lager af alle Slags. Priserne ere billigst i

Nordlandets Handelshus.

Anker Heoparn's
he kendte

Gryder

og
Vantlslei

Spise-

saml :ble
bkkeDdS11111,

