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„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes i el Antal al mindst 1700 &mul.
og forsendes gennem Postra.senet i
Sending, Olsker, Rutsker, Ro eg Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad„
har den største Udbredelse i Nordre Herred.
bliver hest i ethvert Item og rgrrer sig der.
for bedst til Arertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
oplager gerne Rekendigerelser nf rnhirer Art
saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller Af levunger, Auktioner de.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
hver Fredag; kan bestilles pen alle
Postkontorer saml pan Mallers Kontor og
koster 50 Ore Kvartalet.
udgage

Et fornuftigt Ord
om „Tiderne".
—.—
Lad være med at skræmme
Kunderne!
Fra en kendt Landmand paa
Øst:c-Mand har „Lolland-Falster
Folketidende" modtaget nedensimende Betragtninger:
Vi har nu her ude paa Landet
overstaael Høsten, og vi er saa smaat
begyndt at tænke paa at forsyne os
med de sædvanlige Nødvendighedsartikler til Brug i Efleraarel og Vinteren. Lidt Luksus, særlig af den
Slags, som for'Nutidsmennesicer er
er bleven til daglige Nødvendighedsartikler, bliver der vel ogsaa Raad
til trods de urolige Tider.
Ja, „Tiderne" — det var just dem,
jeg vilde bede om Plads i Folketidende for nogle Bemærkninger
.
0111.
Jeg var forgangen Dag inde i Byen
for at købe ind af forskellige Ting,
og jeg benyttede da, som jeg plejer, Lejligheden til al side en Passiar af med Købmændene. Men del
var dog en forskrækkelig Jammer
og Elendighed, jeg der fik at høre.
Del var op ad .Stolper og ned ad
Vægge om de sløje Tider, om Forretningslivet, der laa heil og aldeles stille, om Kunderne, der ikke
turde købe, og om Folk, der ikke
vilde betale. Jeg blev helt forskrækket over den Tale, SOM jeg hørte
omtrent enslydende overalt, hvor jeg
korn hen, og jeg tænkte ved mig
selv : „Du er da vist en forskrækkelig Flottenheimer, som gear her
og køber ind, medens alle andre
Mennesker sidder hjemme og skraber alle de Penge til sig, de kan
overkomme og ikke giver noget
ude•
Men saa kom jeg til al tænke paa:
Jamen sæt nu, al alle de, der ikke
tør købe Nødvendighedsarlikler engang, bare er gjort forskrækkede som nu du selv — ved al den Tale
om de sløje Tider. Det kunde jo
• ,rilres, al det ikke just var af Pen'gel eller al Pengepugeri, Folk
'g borte fra Forretningerne,
og alene paa Grund af den
,..tuning, som Forretningsfol,egne Udtalelser giver Udtryk
I). er det rigtigt -- og jeg er
ned at tro, at det er del -- saa
aet jo fur en stor Del Forretningsændeites egen Skyld, neer Folk

ikke tør købe, Naar man i snart
liveranden Butik, man kommer ind
i, hører, at man er den Første Kunde,
de har set i lange Tider, og al del
altsammen gaar rent ad et vist Sled
til, saa bliver nem jo ikke i Humør
til at købe,
Jeg vil gerne i al Beskedenhed
give Byernes Forretniugslolk et godt
Rand: Sørg blot for — saa vidt gørligt naturligvis — at drive Jeres Forretning ganske som sædvanlig. Sørg
for ganske som sædvanlig at fas Kunderne tik al komme i Butilcerne, og
— fremfor all — lad være ined at
skræmme degin bort igen med overflødig Tale om de forfærdelige Tider.' Det er et Spørgsmael, soul de
ileSte har gjort op 'ned sig selv, og
det er ikke !multet t, naar man endeligt har besluttet sig til al foretage
nødvendigt Indkøb, da at faa at vide,
at man er at enestaaende Eksemplar,
SOM hæver sig -op over alle andre
i Retning af at give Penge ud. Jeg
kan forsikre for, al der ude omkring
paa Landet ikke er nogen Panik.
Vi er alle betagne af Situationens
Alvor, næn vi søger — de (teste af
os — at holde det gaaende i den
sædvanlige Gænge. Paa den Maade
tror vi, at vi bedst intødegaar den
Panik, sone nødig skulde ramme vort
Samfund — i hvert Fald ikke før
del er nødvendigt. Og jeg kan ikke
se, at del er det endnu.
Landmand,

Andeavlens Betydning
i Udlandet.
—.Medens Andeavl i Almindelighed
ikke er Genstand for særlig Opmærksomhed her i Landet, hvor Ællingerne ofte faar Lov til at gaa for
fænge og blive for dyre, stiller Forholdet sig noget anderledes for denne
Avls Vedkommende i flere andre
Lande, hvor Andeavl endog drives
som en hel Industri.
1 England -er det særlig i de saakaldte Aylesbury Dale i , Buckinghamshite, at Andeavl har fanget Opmærksomheden. Overalt holdes de
ogsaa her i Landet kendte Aylesbury
Ænder, der afgiver hurtigvoksende,
fielrødede, store Ællinger, som i de
fleste Tilfælde er tjenlige for Markedet i 21/2 Maaneds Alderen, og
lianer da en Vægt at 4 til 5 Pd.
Andeopdrættet drives mest af
Sinaakaarsfolk blandt Arbejder- og
Haandværkerklassen, og er almindeligvis delt saaledes, al nogle holder Avlsænderne og sælger Rugeæg,
og andre foretager Udrugningen,
der mest foregaar ved Høns saml
opdrætter Ællingerne. Den største
Andeopdrætter tillægger op mod
10,000 Ællinger aarlig, og det gælder om at faa Ællingerne tidlig frem,
d a Markedet, hvad naturlig er, er
bedst tidlig paa Anret.
Ællingerne opfodres med Risengr yn, Bygmel, Ølmask, kogt Hestekød, Mælk og Grønt sand thilknuste
Flintesten, der virker fremmeude paa
Fordøjelsen. Om Vinteren holdes

Ællingerne inden Døre .og om Sommeren i Folde i det Fri, og kun de
første 2 å 3 Uger forbliver Hønen
hos Ællingerne, hvoraf de fleste afsættes i London til gode Priser.
Omkostningerne ved Opdrættet af
en 9 å 10 Ugers Ælling anslags til
1 Kr. 35 Øre, og i Marts og April,
som er de bedste Maaneder, opusas
ofte ca. 7 Kr. pr. Stk.
I Belgien arbejder man særlig Ined
de saakaldle hvide Merchleittænder
og hvid- og blaapleilede Laplaigneænder, hvoraf der alene i en enkelt
Landsby nær La Plaine aarlig produceres 40,000 Ællinger. Det gælder særlig om at laa frembragt tidlige Ællinger, der de første Dage
holdes sammen ined Hønen i smaa
Indelukker, lavede af Jordvolde.
Nnar Ællingerne bliver større, lukkes de ud paa de store kommunale
Fælleder og sumpede Engstrækninger, hvor de kan finde Masser af
Regnorme, som er Ællingernes væsentligste Føde. Regnovnene bringes forøvrigt frem paa Jordens Overflade ved at Drenge tramper paa Jorden. 18 å 10 Ugers Alderen bringes Ællingerne paa Markedet for at
sælges til Federne, der opfodrer dem
med malet Boghvede, udrørt i skummet Mælk. Naar- Ællingerne near
en Vægt af 4 1/2 å 5 Pd., kan der
opnaaes 7 å 10 Kr. pr..Par.
I det nære Nabolaud, Holland,
holdes Ænderne flere Steder for Æglægningens Skyld, smiledes navnlig
omkring Landsbyen Landsmeer ved
Amsterdam, hvor der holdes hen
mod 25,000 Ællinger.
Oiæralt anvendes simple Træbygninger, og der strøes med Hahn eller Siv, og besynderlig nok borttages Gødningslaget først, naar del er
ca. J/2 Alen højt, og regnes da for
al være meget værdifuldt. Det er
ganske almindelige, smaa, brogede
Ænder, der holdes, og de lam ofte
Lov at leve 5 å 6 Aar, hvorefter de
sælges levende til Tyskland. Æglægningen varierer mellem 80 å 120
Æg, der alle eksporteres til England.
Hele den lange Dag faar Ænderne
Lov til at gaa paa Engene og samle
Orme, met' deres væsenligste Føde
bestaar al Smaasild, der fangeg i
Zuidersøen. For at Ægene (midlers
tid ikke skal faa Afsmag, fodres desuden ined Byg, Majs og Ris.
Amerika er f Modsætning til andre Lande, hvor Produktionen er fordelt paa mange elænder, de store
Ænders Land. Særlig ude pan Long
Island findes kæmpemæssige Anderiet, hvoraf der pas det største, som
jeg i sin Tid havde Lejlighed til at
besøge, produceres 70 å 75,000 Ællinger parlig. Den samlede Produktion fra Long Island andrager ea.
400,000 Ællinger aarlig, saa god t
som alle af tivid Pelciugrace.
Andeopdrætterne paa Long Island
benytter sig af de nabolige Forhold,
og giver Ællingerne Adgang til Vand
al svømme i, indtil de fedes, i Modsætning til Landets øvrige Andeopdrættere, der udelukkende opdrætter
Ællingerne paa Land, og de faar
da. det fornødne Drikkevand,

Anderierne er anlagt saa:der:ka n
spares heade Tid og Arbejde. P4,1'
skin kraft benyttes i stor Udstrækning,
og Spor er lagt gennem Gaardene,
saa Fodret lel kan transporteres paa
Tipvogne. Almindeligvis ligger Rugekældeten ined de mange Rugemaskiner nær de kunstig opvarmede
Ællingehuse, og disse igen nærved
de saakaldle Væksthuse til starre
Ællinger.
Desuden findes Foder-, Single-,
Plukke-, Køle- og Pakkeriet], fortiden
Huse med tilhørende Imbegnarde fil
Avhenderne.
Del er saaledes en hel Fabriksdrilt, der her er 'rale om, idet det
Tørst og fremmest drejer sig om herlig Omsætning og Anvendelse af
billige Affaldsstoffer og Grøntfoder.
18 å 10 Ugers Alderen er Ællingerne slagtefærdige, ag afgaar da i
slagtet Tilstand til Markedet. Flere
af disse store Anderier har desuden
en ekstra indtægt ved at sælge Rugeæg og Avlsdyr, og at det 'ikke er
Smaating, det drejer sig om, fremgear, uaar jeg anfører, at en al de
største Andeopdrættere i gode Aar
har solgt ikke mindre end 10,000
Rugeæg og ca. 1500 Avlsdyr. •
W: A. Kadi,.
i »K bh",
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grobror el Fort

—0-et tysk Blad giver en Officer en
meget interessant Beskrivelse al den
Fremgangsmaade, der anvendes ved
Belejring og Erobring af et _Fort.
Allerførst omringes Fortet — om
muligt fra alle Sider — af stærke
Infantetikolonner, som paa Grund af
Fortets Artilleri dog nødsages til at
holde sig i betydelig Afstand. Først
naar Belejringsartilleriet kommer til
Stede, kan del egentlige Angreb begynde. Dette indledes som oftest
ined, at Pionererne dækket af Mørket søger at snige sig saa tæt som
muligt ind til Fortets Enceinte, dels
for at overskære og derve-d uskadeliggøre Plettende'', der er anbragt
paa den aabne Plads foran Fortet,
den saakaldte Glacis, og dels foret
finde de bedst mulige Standpladser
for Artilleriet. Et saadant natligt Re-"
kognoseeringsarbejde kræver den
største Enet gi og Dødsforagt af sine
Udøvere, da det nem udføres i de
fjendtlige Lyskasteres grelle Lys og
under Ilden fra Fortets leanoner.
San snart Dagen gryr, aabner Angriberne Ilden mod Fortet. Belejringsai fifleriet er for Dækningens
Skyld i Nattens Løb placeret i Lavninger, og for at dirigere Ilden, iagttager Observationsofficerer fra Højdepunkter i Terrænet Projektilernes
Virkning, Fra Luften fotograferer
Aeroplanofficerer Fortet med et Kamera, der forstørrer 50 Gange.
Naar Boutbarc/ementet har varet
.5-6 Timer, forseges et Skinangreb.
'Pludselig tier Belejringsskytset, og
Angriberne stormer frem af deres
Løbegrave. Derved lokkes Forsvarerne heniar Fortets skudsikre Kase-

malter og-:indtager- deres Stillinger
bag Fortets Volde, hvor de er langt
mindre dækkede mod Belejret-nes
Artilleriild, der pludselig begynder
igen. Ved saadanne Skinangreb demoraliseres og trælles Fortets Besætning.
Naturligvis gennemføres et aaadant Angreb paa et moderne Fort
ikke uden meget betydelige Feb for
Angriberne. En Forudsætning for
Erobringen er det selvfølgelig, at
Angriberne er Forsvarerne overlegne
i Tal, og,;e1 de stadig er istand til
at føre friske Tropper i ilden til Erstatning for de af Fjendens Ild medtagne Afdelinger.
Naar Fortets Modstandsevne formodes at være bleven væsentlig forringet. men heller ikke tør, forsøges
Stormen. Den foretages ren Natten
og aabnes af Pionerer, der ved Hjælp
af Stiger og færdige Broer, bestemte
til at kastes over Graven, der omgiver Fedet, søger at aaline Vejen
til Fortets indre for de følgende In lanterikolonner. Til allersidst kommer Artillerister, SOM skal bringe
eventuelt erobrede Kanoner til Anvendelse mod Forsvarerne,
1 ,Fartels Indre opataar saa den
sidste fortvivlede Kamp Mand og
Mand imellem, en Kamp, der otte
ender med, at de tapre Forsvarere
naar de ser, at alt Haab om Sejr
er udelukket, spræuger sig selv og
hele den fjendtlige Kolonne i Luften.

Fuld 1(ost

guld]

—:0:—
_Uden Mad og Drikke duer Helten ikke", siger Ordsproget ; og
mange har sikkert — navnlig i denne
Krigens Tid — følt, at Ordsproget
passer. Men den Grundsætning,
der passer saa godt paa os selv,
passer sikkert ogsaa, naar Talen er
OM vore Husdyrs Ernæring og
Ydelse.
Der skal noget for noget ; Koen
malker geunem Tanden. Det er de
sidste Foderenheder, .der giver Over
skudet, lige saavel som de sidste
Fold i Marken.
Da Krafttodret jo i Øjeblikket er
uhørt dyrt, er der følgelig al Grund
til at spare derpaa; men man kan
jo spare paa Skillingen og lade Daleren gaa, og saadan gaar det Jet,
naar Kraftfoderet og samtidig dermed
hele Fodernmugdert, vi byder vore
Køer, gaar for langt ned.
Vi num derfor lukke Øjnene godt
'op, naar vi staar overfor Spøresinaalet, hvor lidt Foder — specielt Kraftfoder — kan vi med Fordel byde
vore Malkekøer; vi maa huske, al
Koen altid bør være i passende Huld,
og at et Pund Kraftfoder — selv al
del dyreste — dog er billigere end
2 Pund Mælk.
Læg derfor nøje Mærke til Koens
Huld og til Prøvemalkningerne, ikke
mindst nu i Elteraarstiden, da desværre de fleste Køer taber boede af
Huld og Mælk,
Husk, at ogsaa for Koen gælder

c‘g kun fuld
fuld rsoat
- giver luk! Ydelse og dørli
•:ede Overskud.
Kristeueen•

luk ii(11 paa Frerl~lldei~r
Behold Avleida rene.
Forholdene i disse kritiske Tider
bekræfter tilfulde den gamle historiske Sandhed, at det er snare vanseelig1 at hævde Fremtidens Ret
over for Nutidens stærke Krav.
Selv om _Hver Dag har nok f sin
Plage", selv om det for Tiden er
mere end usædvanlig vanskeligt at
skønne over, hvorledes den nærmeste Fremtid vil forme sig for danske Landbrugere, er de dog forpligtede til i nogen Maade at tage Hensyn dertil, saaledes at de ogsaa ide
nærmest kommende Aar er i Stand
til at forsyne vore gode Kunder med
Smør, Flæsk, Kvæg og Heste. Vort
Lands Hovederhverv; Frembringelse
af dyriske Produkter maa ikke svækkes i en unødig Grad. Men delte
finder netop Sted i denne Tid, der
gaar gode, unge Hopper til Tyskland, der sælges Kvier og tinge
K øer for at formindske Besætningen, og Grisesøer gaar til Slagterierne i Hundreder hver Uge.
Besætningen er det Maskineri,
ved hvis Hjælp vi skal skaffe os
Indtægter i Fremtiden. Svækkes dette
Maskineri, lammes hele vort Arbejde,
derfor behold Avlsdyrene. Et stort
Tillæg og Opdræt bliver-ganske sikkert en fordelagtig Forretning i de
nærmest kommende Aar.
Behold endelig Hoppeplagene, der
er Mangel paa Heste, og bliver det
endnu mere til næste Aar.
Ogsaa Kvierne maa bevares. Avlen af Enghø er jo god. Hø, Halm,
Roer og lidt Korn er et godt og
sundt Foder til Opdræt.
Flæsket stiger i Pris Dag for Dag,
derfor er det saa bagvendt som vel
muligt at sælge væk og føre selv
højtdrægtige Grisesøer til Slagterierne. Foderstofferne vil sikker falde
i Pris og Flæsket stige, saa der er
en fil Vished grænsende Sandsynlighed for, at Svineholdet atter vil blive
en lønnende Forretning.
S. P. Petersen.

Fra Uge til Uge.
Dygtig vestjydsk Landbruger.
Husmand Niels Bank, Rindum,
er død, 59 Aar. gl.
Han var kendt vidt omkring for
sit udmærkede Landbrug, som han
i Følge „Rink. Dagb." med sjælden
Flid drev op til en enestaaende Ydeevne. Paa 9 Tdr. Land — det er i
Vestjylland — holdt han 8. Malkekøer og et Par Russere.
Han var et sjældent smukt Eksempel paa, hvad man kan drive det
til ved Flid og Dygtighed.

Frivillig med i Krigen.

ler deri, at han den 17. September.
hvilken Dag han fyldte 1 7. Aar, ag tede at melde sig som frivillig i de
franske Rækker. lian mente med
Rette, at man triaatte kunne bruge
ham ved den Imadløse Telegral.
Fra Lille har uran deri011Iti intet
hørt.

Annoncen hjalp ikke.
Den Mand soni forleden igennem
Bladene i Thisted henvendte sig til
d'Hrr. Købmænd og Reslavratører
om ikko at sælge sig Spiritus, fandtes i Fl. „Thisted Amts-Avis` for et
Par Dage siden igen døddrukken i
Plantagen, hvorfor han blev anholdt.
I Politiretten vedtog han at erlægge
en Bøde til Købstadens Politikasse
paa 40 Kr., hvilken Bøde lian straks
afsonede.

En lille morsom Jagtepisode.
Forleden Dag gik i Følge _Skrinderborg Amts Avis" fire Herrer pen
Hønsejagt pas en Mark i Hem. Da
Hønsene havde faaet den første Omgang, holdtes Frokostpause. Mens
Nitnrødderne sad og lod Smørrebrødet vederfares Retfærdighed, korn en
Muse:tage flyvende med en Mus i
Kløerne. En af Selskabet faer hurtig Geværet til Kinden og skyder
efter Rovfuglen. Denne blev saa
forskrækket, at den tabte Musen, og
nu viste det sig, at Musen var gennemboret af Hagl, medens Musenegen fløj uskadt sin Vej. Den uheldige — eller heldige — Musejæger
var ikke helt tilfreds med Resultatet.

Hindbærlikøren fra Skanderborg.
_Skanderborg Amtstid," fortæller:
En herboende Fabrikant har i disse
Tider stenet sig paa en ny Fabrikation, der ganske tilfældig og uventet, som alle store Opfindelser, synes at have ført til et Resultat, der
stiller det gemte Lægemiddel amerikansk Olie fuldkommen i Skyggen.
Meningen var oprindelig, at det færdige Produkt skulde henføres under
Kategorien „Hindbærlikør", men efter de indvundne Resultater paalænkes. en Navneforandring, forinden
den føres i Handelen.
„Opfindelsen' blev for et Par Allier siden prøvet af et Selskab, hestaaende af 6 Damer og Herrer,
med følgende Virkning. (Vi indskyder deri Bemærkning, at „lakeret)"
blev nydt under den Forudsætning,
at det skulde være Kaffe-Likør),
Allerede efter det første Glas spo.
redes en kendelig Nervøsitet, og en
let Rødme farvede Kinderne. Ved
det andet Glas sprang Sveden frem
paa Deltagernes Pander, og skønt
man bed Tænderne energisk sammen, matte hele Selskabet kapitulere, og inden Glassene var tømte,
opløstes det i syndig Forvirring og
— uden Afsked.
Næste Dag maatte en af Smagsdommerne holde Sengen, og de øvrige kunde købes for en Skilling
Stykket.
— Men Opfindelsen var gjort og
prøvet.

Japansk Ægteskabstilbud,

Ægteskabstilbudene i Aviserne i
Læserne vil — skriver „Holbæk- Japan kan være overmande poetiske.
Posten" — let erindre den unge En af dem lyder saaledes.
Carl Bagger, der under et Ophold
„Jeg er en lille, fager Kvinde ined
hos sin Onkel, Pastor Bagger, As- stor, tungt Haar, der vugger sig som
næs, lavede en traadløs Telegrafsta- Skyer. Mit Ansigt har Oliveribloniflom hvis Ry gik over det ganske stens Glans, min Skikkelse er smiLand.
dig som Vidjen, og mine Øjenbryns
Den unge Hr Bagger var fra Lille Bue er som Halvmaanen. Jeg har
i Nordfrankrig. Da Tyskerne mar- Penge nok til at kunne vandre Lisclierede frem mod Frankrigs Græn- vet igennem med min elskede, om
ser, rejste Carl Bagger sammen med Dagen nyde Blomsternes Duft og
sin Moder til Bretagne, medens hans om Natten se paa den sølverne
Fader blev i Lille, hvor de tyske Maane. Findes der en smuk, danTropper kort efter holdt deres Ind- net, begavet, fin, ung Mand ined udtog.
søgt Smag, vil jeg dele mit Liv med
I Asnæs Præstegaard har man nu
ham i Glæde og Sorg, og tilsidst i
faaet Brev Ira Bretagne. Brevet er Graven søge Hvile t ed hans Side
afsendt for nogen Tid siden, og Carl under en. Gravsten af rosenrødt MarBagger, der er eneste Sen, medde- mor".

Salg af Heste.
Stigende Priser.
--0-Slesvig og de
tilsvarende Endiedeinærid i de andre
Dele af det tyske Rige har ifølge
Anmodning fra Generalkommandoen
tilstillet Distriktets Blade følgende
Meddelelse .
„Militærforvaltningens Hesteforbrug kan forudses at ville blive endnu
stene, og det er derfor ikke tilladt
at sælge Handelsmændene de Heste,
der blev firtiden _brugelige" ved den
militære Hestemønstring. Salg til
Handelsmændene i større Omfang
er overhovedet ikke at anbefale, da
de enkelte Ejendomsbesiddere ikke
kan vide, hvormange Heste af deres Bestand, Militærforvaltningen
endnu irreelle have nødig i Krigens
Løb."
———
Denne interessante Meddelelse lader vi gaa videre til vores f.æseres
Efterretning. En Følge heraf vil det
naturligvis blive, at Hestepriserne
vil stige yderligere i Tyskland.
Overhovedet er Hestepriserne i
Stigning over hele Evropa, og det
gælder selvfølgelig ogsaa danske Heste, hvad enten de udføres III Norge,
Sverrig, England eller Tyskland, der
jo er vor mest sædvanemæssige Marked for den Artikel. Det er særdeles lige til, bustens af enhver og vides af enhver, der har nogen Interesse ni at følge med i de Ting.
Bladene vil derfor lormentlig ogsaa
kunne tillade sig nu og da at notere Dagens Handelspris for Heste
— det er jo ogsaa rimnieligl, at
Hesteejerne kan følge lidt med.
Økonom.

sere, som blev trukket af 16 Par
Heste, med hvilke man kan skyde
to Mil bort. Alle Eventualiteter synes at virre forudset.
De Kort over Belgien. som liver
Soldat medtager, er de mest forIr.effelige Betiser paa Topografi. •
Hver Banegaard, hver Sti og liver
Trægruppe er aftegnet herpaa.
Pas et Sled passerede vi en stor
Krigsvogn, indeholdende et helt Oplag af -faeutsche Krieger Zeitung",
der blev uddelt til de passerende
Tropper. — Bladene indeholdt en
Mængde tyske Sejre, som ingen
har hørt Tale om, men som bidrog
til at glæde og opmuntre Soldaterne.
Feltkøkkenet passerede med dampende Suppe og varm Kaffe, og
Soldaterne holdt deres Dunke frem
og fik dem fyldt uden at afbryde
Marschers Paa forhindlende Vogne
saa man Skomagere sidde ()g reparere Soldaternes Støvler. -- Andre
Vogne lignede tohjulede Kærrer,
dækkede med Sejldug, men hver
af dem indeholdt Maskinkanoner,
der alle var færdige til Brug.
Ambulancer og Lægeknips havde
en Udrustning som paa en stor Bys
Sygehus. — Soldater pas Cykler
skyndte sig forbi, idet de slyngede
Telefontraade fra Træ til Træ, saa at
Generalen kunde tale med hele Kolonner.
Hele Armeer sover ikke paa en
Gang. Halvdelen hviler sig, medens
de andre ~metierer. Soldaterne
behandles som dyrebare Maskiner,
der maa drives op til den højeste
Duelighed. De faer derfor en kraftig
Føde og er forsynede med godt
Fodtøj og varme Klæder, men dette
er ogsaa nødvendigt, nier de skal
marschere 6 Mil om Dagen. Uge
efter Uge.

Boorlon ou moderlig kffive- Bornholms Expres-Lifiie,
lir [Inger in,
—0—
-Daily Chronicle's Korrespondent
Alexander Portel skildrer paa følgende Vis de tyske Armeers Tog
gennem Belgien.:
En Mil fra Selleghem korn vi med
vor Automobil ud paa den store
Leirdevej, der gaar fra Lille til Paris, og befandt os midt I de tyske
Hære. Det var et uforglemmeligt
Syn. San langt man kunde se, marscherede Mænd i tætte Kolonner i
vestlig Retning. Som Kiempearnie,
der krøb her over Jorden, bevægede
de graaklædte Soldater sig i tie vældige Kolonner pari tre parallelt løbende Veje.
Det amerikanske Flag var vort
Pas, og da vi korn henimod de tætshinede Rækker, aabnede de sig,
for at lade Automobilen passere.
I fem Timer kørte vi for fuld Fart
mellem Mure af niarseherende Mænd
— og Lyden af de trampende Fødder og de graa Annes Svingning
var ved at gøre os forstyrret i Hovedet, og vi syntes at Rækkerne
var uendelige og hverken havde
Ende eller Begyndelse. Vi passerede Regiment efter Regiment, Brigade efter Brigade, Infanteri, Husarer, Uhlaner, Kyradserer, Fellbutlerier, niere Infanteri, flere Feltkanotier, Ambulance, Belejringskanoner,
af hvilke hver blev trukket al 30
Heste, Ingetilørkorps, Felllelegrafer,
Pontonvogne, pansrede Automobiler
in. ni. Delle var det 9. Armekorps,
sammeesat at Kejserdømmets fineste Regimenter, deriblandt den kejserlige Garde.
Det var fra Begyndelsen til Slutningen en kæmpende Hær, alle unge
Mænd, skarpe som Knive og haarde
snom Staas Hestene saa prægtige ud.
Gardens Feltkanoner var dobbelt
saa store som de, der anvendes I
den engelske Hær. Uhyre interessant var det at se de vældige Mør-

er jo en Kendsgerning, som allerede er slaaet fast. — 1 hvert Fald
hos de fleste af vor Ø's Beboere navnlig naturligvis hos dem, der
bor Linjen nærmest; men det blev
jo sikkert overalt i Sommer hilst
med Glæde et faa Post to Gange
daglig ovre fra. Alene for Avisernes Skyld var det jo et Savn, der
blev afhjulpet ved Etableringen af
Sulen. Men ogsaa for Passagernefikens Vedkommende kom Wri jo
rigels for mange -- det kunde man
se paa Trafikep --, og sikkert er
tiet, al om Riden kan opretholdes i
Fremtiden og udvikles til at holdes
i Gang noget længere end lige i
Sæsontiden, da vil det være et Fremskridt, der vil betyde meget for Øen,
henset til dens Komunikation med
Omverdenen. Helst skulde den jo
kunde gaa Aaret rundt: men Muligheden af dette er naturligvis foreløbig en forfængelig Tanke.
Dog _godt begyndt er halvt fuldendt', og Begyndelsen var ikke
daarlig. At den blev brat afsluttet,
meget før end beregnet og planlagt,
skyldes jo ikke -Linjen", men de
sørgelige Forhold med Krigen ; for
del skulde nok have vist sig, at
deri ogsaa i deri tilbageværende Del
at Ferie- eller Sæsontiden vilde have
hævdet sig som en bande behagelig
og bekvem Forbindelse med Moderbindet, selv om den delvis gaar
over fremmed Land.
Dette vil mange umaske finde,
var en Grund til ikke at se med
saa milde Blikke paa Ruten, men
dertil er der næppe Grund. Vort
Naboland har paa en slorslaael
Mande vist sin Forstaaetse al den
Betydning, en seede!' Forbindelse
vilde faa, ogsaa for det — eller
rettere sagt for den Provins, hvorigennem Trafikcc kom til at gaa.
Man kan vel tænke sig, at der
ræsoneres som saa ; selv en genileiligaaende Trafik -- og dette er
det jo for Størstedelen — vil altid

bringe nogen Fterdsel med
derfor .vil vi gene, Mart vi
Og de har gjort der p" ei vel
Maade.
;mal me c1Iy1Tn:hainst - %not
Ære di sit til Linien knyttede
seriøse Expies-Teig, seer vat
Gang, da Ruten aer aaben, R
Damper -Kerte Christian' hit mig

tilfredsstillende ,Maade lugt em Del
af Opgaven, ~end natinligis s de ,
planlagte Tider ikke altid ganske
tiår kunnet overholdes. men toilket
Skib — henset til vore Ila‘neforhold — havde kunnet det.
Atmsaa „godt begyndt osv.' Jeg
ønsker Linjen til Lykke med Begyndelsen ng !matter pas en Fort•
Helse til Gavn for (ku_.04%)
Lands
Som A lutning paa Virksomneden
for denne Sinde havde Ledelsen som
bekendt fattet den smukke Beslutning, at arrangere en gratis Tur,
for et demonstrere Rurens Godhed,
Man benyttede den baltiske Udstil.
ling som Baggrund for denne og
udstedte Indbydelser til et større
Antal Damer og Herrer herfra øen
ore Deltagelse i Turen. der var
planlagt at skulle foregaa fra Hammerhavnen Søndag pen 27. Septhr.
til Simrishamn, derfra med Extratog
„Bornholms Expres- tit malm., med
Retur derfra Mandag Efierinidilae.
Da Indbydelserne udgik fra Trafikchefer) for Hanen og Kaptajnen
paa „Kong Christian', skinnede
Solen endnu sormilervarint, og Vejret var roligt, som det har været
saalterige i denne Sommer. _Kong
Christian' laa oppudset n Hasle Havn
klar til Afgang: men saa, til lige
stor Skuffelse for Arangererne og
Deltagerne, faldt Barometeret, det
gode Vejr var pludsellig ebbet ud,
og Søndagen oprandt med Storm
og. Regn, et ganske uwuhgl Vejr
-4
til Lysttur. Skibet kunde da heller
ikke komme ric ..fra Hasle._ .
Det daarlige Vejr blev t
Lørdag, saa klarede det noget op
og Turer, blev saa hurtig varslet til
denne Dag. 'Det var jo - - henset
til at Udstillingen lukkede Søndag.
— den yderste Frist ; Mer man vilde
naturligvis indfri sit Tilsagn om Turen og startede alisaa_ med eraagarig
ha Sandvig HatM Kl. ca. I Efter!!!
Dagen var vel nok noget uheldet.
Forretningsfolk kunde ikke goen
være hjemmefra Lurdas; Etterm.
at det tilmed var Dagen før Ketler-urationel', gjorde vel ogsaa, ligesom Vejret, sit, for det var jo slev
ikke godt Vejr — Blæsten tiltog te.:
paa Eftermiddagen.
Af de indbudte mødte ca. 50, ost
de fortrød ikke, at de havde givet
Møde. Overrejsen rar ikke behaize•
lig, adskillige manne olie til Havets
vrede Guder; men trods dette var
dog de fleste enige orm al de havde
tænkt sig det værre.
Ved Ankomsten til Simrishamn
modtages Selskabet af Trafikchefer',
der bød velkommen og bad os tage
til Takke.
Vejret var jo ikke godt, men det
kunde han nu ikke gøre for, „Linien' heller ikke. Det var nemt at
finde sig tilrette, for alt var ordnet
'lied udsøgt Omhu. Der ventede en
god Middag, hvor Trafikchefen var
den elskværdige Vært, ligesom ogsaa Trafikinspektører' og Stationsforstanderen var til Stede og liver
paa sin Vis bidrog til, at Selskabet
befandt sig vel, og det gjorde man
i den Grad, at ireppe en al Deltagerne mere tænkte paa ringet som
Søsyge.
Da Kaffen var nydt, blev del
delt, at Toget holdt for Duo
var paa .Hotel Svea - , Selske
holdt sig, og _Ekspresseirs
lige Boggie-Vogne holdt gansk
tig lige udenfor Døren. Den(
i Parentes bemærket ganske
for nu regnede det afskyeligt, re
havde ikke været san rart at gas.
Stationen. Selskabet tog Plads i To

p
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Olsker.
For resterende Kommuneskat for
Iste Halvaar lgt 4-15, der ikke er
indbetalt inden deri 16. Oktober,
vil Udpantning blive foretaget uden
videre Varsel eller den 19. Oktober
d. A. hvilket herved bekendtgøres.
Formue og Indkomstskatten Id
Staten for Iste Halvaar 1914--I5
Cm forfalden til Betaling og modtages
til sædvanlig Tid og Sted.
Sogn eraadel.

En Del Rester af Bomuldstøj
Twistlærred, Skjorteflonel, Haandkiædedrell. Bolster
sælges extra billigt.

Nordlandets Handelshus.

En Nning Soyakager og Soyaskraa
ventes snarest og ete vi

fra Skib til billigste Dagspriser, men
kim mod Kontant.
NB. Sæd kan lages i Bytte ogsaa for Kolonialvarer.
Sælgere

Allinge Kolonial- Produktforretning.
Vintersaisorten er begyndt, Lokalerne
anbefales til Forenieger. Moder og lig.
ilende Ved hurtig og reel Betjening samt
rimelige Priser anbefaler vi os tit det ærede Publikum.
med Højagtelse
Idturitz Muldnet'.

Stort Lager af alle Slags. Priserne øre

Nordlandets Handelshus.

En god Rejsepels

Sælg os Deres Beholdning af

Rug, Hvede, Byg og Havre
eller gør Byttehandel med os saaledes. at De faar gode sunde Foderkager eller Hvedeklid som Erstatning, Bedste Tilbud Inas fra

faas hos

Nordlandets Handelshus.

Barber Madsen, Klemensker
Onsdag, Fredag og Lørdag Kl. 4 —8.

Klipfisk,
Fil!, tyk, hvid Klipfisk til 38 Øre
anbefales.

I. B. Larsen.

„ALBA

r

som er statsanerkendt, optager Medlemmer indtil 40-aars Alderen. Foruden 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.

Morsø Regulerings-Komfurer
bager og steger ganske fortrinligt.
cs)
c:7\

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

Nordlandets Handelshus

Bornh. Spegesild
- 1. B. Larsen.

ElejanteVisitizort

Extra gode

cRIlinge d3ojtry.kizeri.

anbefales fra

En helt eller delvis møbleret

Gudstjenester.

2-Vær. Lejlighed

Søndag den 11. Oktober.

Handelsgartneriet Hallelyst.

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

k..

■
ffiq.

imBl■■

.cendtgørelser]
aa Aldersro
ger , oveufgr Allinge er 4 og
_urs Grise til Salg for en bilfilria.

H. Mortensen.

s

øger De en Pige, en Karl
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.

Ordet, er frit !
Vi gør vore mange Læsere i By og
paa Land opmæsksoni paa, at enhver kan
fart oplaget Artikler og Indlæg om Emner
af almen Interresse i ,,Nordr-Bornbolms
Ugeblad".
Betingelsen er kun, at det skrevne er

boldt i en sømmelig Form og indenfor
rimelig Grænser, samt ni Insendere — til
Underretning tor Redaktionen — opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om saadanne Ting og •,„ , hold, som egner sig
tit Behandling i fsladets Spalter.
Dette gælder bande Byen og Landet
og det er en Selvfølge, al Redaktionen

Ønsker De

i Allinge.

Hf's I. B. Larsen
--

ALLINGE

køber man altid de bedst vellagrede

Cigarer og Cigaretter
Stort Lager af grovt og finskaarne

Tobakker saml Shagtobak.

c/Wle 81a<sss Skilte
o(ss jlakater
billigst i
cHllinje .1308tr,!,kkeri.

8:10 115' 447 9"

!Lemur N4141441111g
7 15 0" 3" 8»
Fra Rønne
7" 0" 351 835
Nyker
7" 1'4 4" 8"
Klemensker
Helligdommen 815 157 4'15 911
83° 155 4" 957
Tein
8" 2" 501 9"
Allinge
sts21fgig 948
Til Sandvig

Hensyn til

Nordlandets Handelshue

sine Kilder.

have Deres Billeder
indrammet smukt
og solidt og til moderate Priser,
bese da mit SKIM Lager af RammeLister i alle inoderne Dessins.

Skal De

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

Fra

Rønne
7,,
Nyker
738
Klemensker
Helligdommen 8,,
Tein
Allinge
Sandvig
8„

skal den gatnle Cykle sælges, ønsker De Adgang over deres Ejendom
forbudt, har De fundet et Par Galoscher, skal der være politisk Møde
eller Bal, har De Kreaturer til Salg
eller vil De købe saadanne, har
De faaet nye Varer hjem. paalager
De Dem Reparationer, har De
startet en ny Forretning — hvordan
skal Folk saa faa det at vide, hvis
De ikke averterer i et Blad, som
virkelig læses.

„Nordbornholms Ugeblad.
læses af saa at sige alle i Nørre
Herred og er derfor et fortrinligt Annonceblad. Send deres Annoncer
til .Nordbornholms Ugeblad'.

Bes,„

1.:1 Deres Regninger, Meddelelser, Koevolulter og
Brevpapir i Allinge Bogtrykkeri. Hurtig Levering. Billigste
Priser. Ring op Telefon 74.

Vi anbefaler et omhyggeligt Bryg
af fine Kvaliteter JAVA KAFFE.
Extra Sort a 120 Øre anbefales.
Rio og Brasil Kaffe har en bitter
Smag og sælges ikke fra vor Forretning,

a rfid,vil iagttage den straengest Diskre

tion med

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

7" 10" 352 815
gm
7" 10"
7" 11'7 41) 8.$13
8'" 11" 4" 9541

Sager il6eti lasidsagershol
z

Faas hos

hollaeilske Otoriierlij

700 1074 310 gab
7" 10" :1" 8"

Illonne—Mandvig,

-

træffes pari Rasdhrisel i Allinge
hver Mandag eller Kl. 10 Form. og
Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

Fra Sandvig
Alf inge
Tein
Helligdommen
Klemensker
Nyker
"Fil Rønne

Piandvig --RannP.

By og Herredsfuldmægtig

Johann blod, Hasle.

Søgnedage,
naNd•ir—nenne.

Fra Sandvig
7,0 °bi lie 7,
Allinge
7,,, Oa$ 1 1* 806
Tem
71a 039 Il, 816
Helligdommen 7„ 091 l 856
Klemensker 7, '1,1 8
8111
Nyker
8„ 130 2,0 9
Til Rønne
%a 150 4, gig

s74r,qc.,t gy' -6/2,J47e4fra /0 — /00ee

Allifigo-Sambig Sygekasse

Toget afgaar

Søn- og Helligdage.

Appetitsilde

I. B. Larsen

Potttkontedet 9 -12 og 2 '7.
Søndag 12 -2.
TelegrnSiationen R Morgefi til 9 Mien
Sttrkiag 12 -2.
Borgmesteren Kontortid huer SeignedAg
Kl, .1 pas. Skeden.
Brandddektøred Mandag ug Fredag
orm, ta ni t ø
staisanatetten for Li‘sfurtikring %cd Cbr
Olsen, Miesen Kontortid 1 4 F.m.

'I

teirn..c7.4-it ritacvecide
FINESTE DANSK FABRIKAT

En ung Pige
kan iaa ;Plads til Isle November
paa Blaaholt pr. Allinge.

Et lille Parti benfri Appetitsild udsælges til 27 Øre Dansen.

Distrikistøgen ft.,ø og

billigst

er til Salgs hos Smed Stange, Tein.

Lodder til Alm. Donk Voreog 11111dd-boller'

; 1 N>- I.4
.
.,1111141
trn •
1.1■,.,
K.tertnet,,,tt,,,e, 1,1
1.11.111C- af 1-1,
,tko.,I.,., ;,et...es
I i''■
Sp :<4.7n
2 1
Spa.e1..4.:•11 111
4.
Nirnp34.etner511~0. Ritien ritd SK('
Onkit og At,Fit
e Ttreaag •
kenek
g Elintrm., ktind" og
og p
Torsdag 1 ~R.
Sogneltrrmen Tiraaag og redet n 7

11[13111filslirdile1! oi1e 'Arre lirmbler

anbefales

Ols Kirke Kl. 91/2 Konfirmation.
Allinge K. Kl. 2 Messefaldsgudstje!teste.
. Sandvig Missionshus K1, 3.
Allinge Missionshus Kl. 7.
J. Dato.
Tirsdag den 13. Allinge Menighedslijem KI 8.
: Seurandsnitssionær P. Nielsen.
forsdag d. 15. Udsalg Kl. 8 i Altinge Menigliedshjein.
Fredag d. 16. Ungdomsmøde i
' i Olsker ved Sekt cher Nielsen.

ni. ru,

i
r

et og ført af Tralikeheten dampede
-del ad Malmø til. Det blæste tag
nede og Hev smut ganske markt,
a Deltagerne ikke fik Lejlighed
II al SI` tem de i Sandhed smukke
gile, Iliall kører igennem, men det
-ormaaedea pas Hjemturen.
Mandag Morgen var Vejret straa• lende, som pas en Sommerdag. .leg
• vil ikke beskrive Ruten, da dette tidligere er gjort her i Bladet, men kun
:-.. bemærke, at den Beskrivelse, der
1 dengang blev givet af den — og al
, Toget med - ingenlunde var over1
g., dreven. det er en storartet Tur, selv
. om man ikke, som vi, blev befordrede af den som Gæster, og under
Turen af vore elskværdige Værter
trakterede irsel Forfriskninger.
Toget al,aut til Malmø Kl. ca. 8
-_ og hele Selskabet tog med Sporvogn
ud til Udstillingens Bureau. Vore
Værter'havde ogsaa her med Omtanke sørget for vor Indkvartering,
idet de fra Simrishamn telefonisk
havde bestilt Værelser gennem Bureauet til dem af Selskabet, som ønskede det.
Her sluttede sna egentlig vor Henrejse, Selskabet skiltes og hver især
søgte hvorhen de lystede. Nogle,
tror jeg, tog et lille Trip paa Udstillingen, men de fleste søgte deres
Kvarter for at samle Kræfter til Søndagen.
1 Toget blev del bestemt, al Hjemrejsen skulde finde Sted fra Malmø
Mandag Morgen Kl. 8,22. Søndagen benyttedes til at se sig lidt om
i Byen — en fin By forresten —
og pas Udstillingen, hvor vi saa den
stemningsfulde Afslutningshøjtidelighed, der overværedes af et uhyre Antal Mennesker; hvormange ved jeg
ikke, men det kan gerne være, det
er rigtigt, naar de anslaas til 70 a
80,000, for en kolosal Masse var
der.
Om Udstillingen kun delte, at man
.
slet Ikke mærkede -noget til den Revage,- en føregaaende Søndags og
Mandags Storme havde anrettet.
Kun Taget pas det store Taarn manglede. Man imponeredes af Udstillingens Størrelse og overkom ikke
pas langt nær at gaa den igennem.
Mandag var vore Ekspresvogne
indsatte i det ordinærgPassagertog,
og reserverede os; men det tog jo
Ikk
selvfølgelig noget længere Tid at
naa Simrishamn end med Særtog.
Vejret var nu straalende, Humøret
godt, og efter et lille Ophold i Simrishamn dampede vi med ,,Kong
- Kristian", hvis elskværdige Fører tillige pas Turen i Malmø var Selskabet en fortræffelig Ledsager.
Landingen fandt Sled i Allinge,
hvorfra Deltagerne, der forresten
., repræsenterede alle Dele af Øen,
hver tog til sit, enige om, at det
. havde været en ualmindelig vellykket og fornøjelig Tur der sent vil
gas Deltagerne af Minde.
— n.

Andr. Ipsen,
Telefon 4.

Atelieret ved 1-hytten.

Forlang

altid

Ottokinsted's

OMA

Plante Margarine

Sporgsmol og Svar.

Bemærk Priserne.
Et Pcirti

(

,J)cekkener sælges meget billigt.

Idfol

Hvornaar

llonlielms

Ænderne ar r.t ømme
begynder
apunq avl all! al• øvel

raa og normal-, fra 2 Kr. 50 Øre.
Paa hviden Vej kan ingen køre ?
uala tasnal4;
25
øre.
3
Kr.
og
owre uldne ilesteda.kkerwr fra
er det, der gear og kommer in.
Steder?
genHvad
,J1C/8(1)/(ild.S fra 4 Kr. 75 øre.
j';/(///te

(Møde I ifita'pper, g

Hvor mange døde Mus gaar der i en
Skæppe?
-ee8 avlst uey apop ar Ma8til

Uld og Klude tages i Bytte til højeste Pris.

hvor har Floderne intet Vand?
-lattolpuul

Nordlandets Handelshus

Hvem er den rigeste?

g
hfra70sgro
Ilildhoodetio
Mur
ryder
sælges!
Liter = 9 Kv. 80 Liter = 10 Kv. 90 Liter — 111/.2 Kv.
100 Liter = 13V2 Kv.

Stærke ?ynke. Sure Nide. 'knebre. horer.

Nordlandets Handelshus.
Guldsmed

anbefaler

Lommeure, Stueure, Briller m. m. — Fest- og Brudegaver.

Samhandel betaler vi Kornet med
efter KvalitetsvægtenVær saa god at vise os Prøver af Partierne.

Gravering gratis.

Sygdom kendes ikke paa Landet
a5.5søs
Hvem kan gaa i Vandet uden at blive
vand?
ma7INt.ts
Gæt
en
Ti
n
g
som
brænder,
men aldrig
bliver varm.

Hvilken

fiorDttrplacr,
;urliggere, tlfirlicoogitottrpper,

anbrinfra i liver Ilatialp
9lorltiøett: k)nisric154115.

• •uomxuaptiaLm
Hvem er den

største Jordomsejler?

•

•

uansete

P

Hvad gear gennem Ruden uden at slim
den isrykker.
.valos

Smaakul

Hvilken Gang forer til Fordærvelse?

'lluontpal
Hvilket Jærn er lavet af Blik ?
laruæfaaim
Hvad
er del, der intet er værd, og dog
del
'vigtigste i en Ring; Tiggeren
har del
ofte, kongen sjældenLurt
i Lomlyer
une n. f
Flaske
har
det
i
Halsen,
sinaa
Piger
har
det i Øret og sinaa Drenge ole i Hove-

sælges billigt saalænge Forraad haves, men kun mod kontant.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.
liy hed

det?

Enrsfasende Kvintet

in1-1

a 0,70.

Hvad ser du kun som Billede, men de
andre i Virkeligheden.
ilstiv Ida Ile
Hvilket To). er hjemmegjort, alen hverken spunden eller vævet?
lotaigs

MorsO moderne Kogeovne

ChOpOLADE

Med hvilken Ske er der aldrig bleven
spist?
.aasinw u3

Pris N.

1,10-1.:0-1,60

Brede. CloMta

Hvilket Hus er ubeboeligt?
sruptaut 1.3

ger-ChakelideNbia,

IL Iben!! ilt.

Hvad gør Storken, naar den staar paa
el Ben?

Pris 63 Kr. netto.
Højde 62". —

Dagspris

Nordlandets Handelshus.

Hvad er det, som løber og aldrig bh't er træt()
(lapin(

Til Landbrugslotteriets Iste Trækning faas Lodsedler

1/1 a 1,20,

paa Folie til 2 pet. p a

Hvad er det midterste paa en Perlesnor?
-uaaous

Sælges allerbilligst — og gammelt Støbegods tages som Betaling i

Stort Udvalg.

Indskud paa elm. Spaiekasseilkaar til en kelur
al 4 pCI. p a.,

Alle
Sorter
lerre
sode
Sædvarer
blies!
Ved
absolut hoieste

Hvilket Tal læst bagfra lyder som to Tal
Sno lallet

Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre,
Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser.
cVllinge J-Colonial- og ( produktforrefning

Telefon Nr. 4.

red

spanin ja Jap '"art

Cement, Tagpap,

A. M. Lindberg

Afdeling
Kontortid : 10-12 og 2 4.

twi,101)1

En Ild ,Rejsesclunoler ca. halo cPlai8.

Urmager

Modtager

&

Meget smukt udført.

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

.do tam tap aatjoi
Hvorledes
skrives
ens forfra og bagfra. Eva, saa det læses
wepV lutfPuts/
Hvilken
Hest
ser
ligegodt
bagud som
fortid?

111 har rigeligt
Laller
aS
Ru
Flormel
vi afvejer i
som

Sække a 12%. 25, 50 og 100 Kilo.

sælger til allerlavesle Pris ved kontant Betaling. Vi bytter ogsaa,
gtig ingen
en FøFirkant.
d lang og en idet vi lager alle Slags gode, sunde Sædvarer som Betaling for Mel
nøjadog
FodIlvad
bred,er men
'amts u.3 og andre Varer. — Gør denne Forretning med os i disse første Dage.
Nordlandets Handelshus i Allinge.
mange Gange kan man borttage
et Hvor
Æg af en hel Snes.
.aptinti 113a

Norilladels
Gammelt Støbejern tages i Bytte.

Vi

'nap '13

tor
at det
dog paastaa,
bagfra.
'pals la°
•
Naar
man
ikke
har
det,
vil
have
det, men har man det, vilmanmannødig
nødig miste det.
Jeg kender ikke dit Fødested, men
Sted bliver ens, læst
forfra og

Vor bekendte fine Kaffe
samt The, Chokolade og Cacao

paaoH lamels t3

Absolut bedste Kolonialvarer
til billigste Dagspriser anbefales.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

er det en Mand kan hedde, være
"JallolV
og Træ?
Ilvem bygger Broer uden JærnmaaatinA
Vise?JeeN
Bedste Yorkshire Gaskokes
Naar ligner Narren mestarden
m rum
af samme gode Kvalitet som ifjor, losses fra Batte i denne Uge og sælges til 135 Ore pr. hl frit
heri Byen. Netto kontant. Vi sælger Ilvad Forskel er der paa en Student
baade stitaa og store Partiertilkort
og beder om BeSlillitiger snarest.
og en Tvebak ?

Bestil Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri

'lamme? aa,t!pt nap min
•ttaa)teqaaj. "dun mos [as is natuapnis

c7foloniub og LProdukfl'orretnins.

anbefales det ærede Publikum.

NB. Altid frisk Kaffe.

CHILinge J-Colonial- 1 c frodulztfopreinMg.

Nordlandets Handelshus i Allinge.

Vridemaskiner,
Tøjruller,

Hvad
og eje?

Nusle rorl re/assorterede
•

Trælast-Lager!

li■■rtung filbud, ug ri er til i'irriesir,

Største laper al

Anker lleognard's
bekendte

Itushoktnillgs-

Isenkram,
Clas, Porcelæn Olj

maskiner

Fajance,

Spise- og
Vands

Gryder
anbefales

Prodii1 horre titing.

samt

Kekkenudk

