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camp
„Nord-Bornholms Ugeblad„
trykkes i el Antal af mindst 1700 Erempl.
og forsendes gennem Postvæsenet i Allinge.
Sandvig, Olsker, Rutsker, Ro ag Klemensker

„Nord-Bornholms Ugeblad„
har den storste Udbredelse i Nordre Herred.
bliver læst i ethvert Item og egner sig derfor hedsi fil "1 verfcring.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendtgorelser af enhver Art
saasom Kob„Salg, foreningsmeddelelser,
Efter- eller Aflysninger. Auktioner etc.
„Nord-Bornholms Ugeblad"
.
migaar hver Fredag, kan bestilles paft alle
Postkontorer samt part Bladets Kontor og
koster 50 Ore kvartalet.

De, der skal skrive Verdenskrigens
Historie, vil sikkert begynde med
den 28. Juni 1914, da den østrigske
Tronfølger Franz Ferdinand og hans
Hustru myrdes paa Gaden i Serajevo.
Den 23. Juli sender Øst rig Serbien
el Ullimalum paa 24 Tinter. Deri
24. anmoder Rusland Østrig-Ungarn
om at forlænge Fristen.
Den 25. Juli rejser Kejser Wilhelm
hjem fra Norge, den 27. Præsident
Poincare fra Stockholm. England
toreslaar Mægling.
Den 28. erklærer Østrig Serbien
Krig.
Den 31 mobiliserer Holland og
Belgien. Danmark indkalder 2700
Mand af Sikringsslyrkeu.
Den 1. Avgust erklærer Tyskland
Rusland Krig. - Der mobiliseres i
Østrig, Frankrig og Rusland. Italien
erklærer sig nevtral. Danmark indkalder yderligere 19,000 Mand.
3. Avgust rykker Tyskerne ind i
Belgien.
4. August erklærer Tyskland
Frankrig Krig.
Samme Aften Kl. 7 erklærer England Tyskland Krig.
Danmark indkalder hele Sikringsstyrken.
6. August erklærer Østrig Rusland
Krig. Montenegro erklærer Østrig
Krig.
13. Avgust. England erklærer
Østrig Krig.
Imidlertid udvikler Krigsbegivenhederne sig ved alle Grænserne.
Englænderne sender Soldater til
Frankrig.
20. Avgust rykker Tyskerne ind i
Brtissel. Russerne vinder et 5 Dages Slag i Østpreussen og rykker
ind i lr,sterburg. Serberne vinder
ved Lostrilza en Sejr over Østrigerne.
22. Avgust støder 2 danske Dam, pore paa tyske Miner i Nordsøen.
.•‹,,-171P.t-tf*Iger efter.
' .23. Avgust erklærer Japan Tyskland Kri g.
'
24 . Avgust begynder Kæmpeslaget
ved Moris-Charleroi. Det ender med
art Tyskerne !trænger Englænderne
,' og Franskmændene tilbage.
s- 26. Avgust benvrider Kæmpeslaget
". i Gal zivii, !sekt] Russerne vinder og
3. September indtager Lemberg.
27. Avgust. Loewen ødelægges.

F

Fredag den 6. November 1914
28. Avgust. Søslag ved Helgoland.
29. Avgust. Russerne omringer
Konigsberg. Tyskerne slaar Russerne ved Ortelsburg. Tysk Trawler støder paa en Mine i Langelands30. August. En tysk Flyvemaskine
kaster en Bombe ned i Paris.
I. September. Tyskerne omgaar
den franske venstre Fløj.
2. September. Den tyske Kronprins trænger paa ved Verdun, men
det bliver kun el lille Sedan.
3. September. Den franske Regering flytter fra Paris til Bordeaux.
5. September. De allierede erklærer kun at ville slutte Fred i Fællesskab.
6. September. Den „aflyste Frokost i Paris".
7. September. Franskmændene
vender om og begynder at trænge
Tyskerne tilbage, og den 12. September ender Marne-Slaget med tyske Nederlag.
12. September. Det 11 Dages
Slag i Galizien ender med østrigsk
Nederlag. Tyskerne jager Russerne
ud al Østpreussere.
15. September. Slaget ved Aisne
begynder.
19. September. Tyskerne skyder
Katedralen i Rebus i Brand.
22. September. Tysk Undervands'mad sænker 3 engelske Krydsere til
Bunds
23 September tegnes Tysklands
Krigslaan paa 4389 Mill. Mark.
2. Oktober falder 2 Forter ved
Antwerpen.
6. Oktober begynder Kampen ved
Arras.
9. Oktober falder Antwerpen.
Den belgiske Hær trækker sig til-.
bage til Kysten og forskanser sig i
det sydvestlige Belgien bag Yserfloden.
15.-19. Okt. besætter Tyskerne
Brygge og Ostende. Tyskerne kaster store Troppestyrker frem mod Warschau.
20.-29. Blodige Kampe ved Yser
Neuport og Disetude.
Tyskerne trækker sig tilbage i
Polen efter det store Slag ved Radom.
30. Krydseren Emden skyder en
russisk Krydser og en fransk Torpedojager i Sænk ved Kinakysten.
31. Tyrkiske Krigsskibe bombarderer russiske Havne i Sortehavet
og skyder nogle russiske Krigsskibe
i Sænk. De allieredes Gesandter
forlader Konstantinopel.

11011 Illgdeolio [luser,
Jeg ser Faner vaje over Wien spraglede Bannerne har Byen foldet
udi alle Gader som en Storstad i
Fest . . , men ind mellem de sortgule østrigske Flag lyser de stille
Faneduge frem - snehvide med det
røde Kors i - det blodigt røde Kors.
Og man føler el Slik i Hjertet, ulan
faar varme Tsarer i Øjnene derved,
thi det betyder, at der inde - der

hvor der før var Kunstudstilling eller
Dansehus - der ligger nu Tusin-

der af Landets Sønner. Og de lider.
Og bløder.
Men bag de Mure, som bærer det
hvide og røde Hæderstegn, ligger
ogsaa nogle, der er endnu værre
stillet end de østrigske Soldater Stakler, som foruden deres fysiske
Lidelser maa bære Fangenskabets.
Alle ser skævt til dem, de stakkels
russiske Fanger med de dybe, sørgmodige Øjne, deres Saar bliver jo
ogsaa forbundne, ogsaa dem bliver
der rakt Fede, uren uden den Medlidenhed og Kærlighed, SOM letter
selv de tungeste Lidelser. Jeg har
set det selv med Undren.
For en Uges Tid siden kom saadan en ulykkelig Russer til vort Hospital. Ord kan ikke beskrive i hvilken Tilstand. Siden Mobiliseringen
- og Russerne mobiliserede i Maj
- var han ikke blevet vasket, hele
den venstre Kind var revet bort af
en Sharpnell, saaledes at man saa
Kæbebenet; og fra et forfærdeligt
Saar i Laarel udgik en Stank, som
forfulgte-snig i mange Dage. Hans
Angst for os var hjerteskærende. Da
jeg saa forsigtig som blot muligt
viklede den ugegamle Bandage af
hans Saar, greb ban mine Hænder
og kyssede deve, pegede paa Lægerne og udtrykte :ned Haandbevægelser sin Frygt for dem. Jeg tror,
ban læste i mine Øjne, at jeg var
hans Ven, al fur mig var han kun
een, der led ubeskriveligt, og nu appellerede han i sin Elendighed til
min Barmhjertighed. Han troede, at
man vilde aniputere hans stakkels
Ben, og du jeg alter og atter havde
klappet hans udtærede Haand og talt
beroligende Ord, han ikke forstod,
uren hvis Mening var ham klar, lod
lian Lægerne begynde deres Syning.
En Liter Materie kom fra hans Saar,
og hele den Dag rørte jeg ikke Mad
- og jeg tror heller ikke, at Lægerne gjorde del. Da han var blevet forbundet og baarct fra Operationsstuen ned i Salen og lagt i en
kølig Seng, vilde jeg - som man
altid gør
til Styrkelse give ham
et Glas Vin, men med et underligt
sky og angstfuldt Blik i sine mærkelige, sorte Øjne skød han min
Haand bort. Saa drak jeg selv resolut en dygtig Slurk - og nu
strakte han ivrigt to rystende Hænder ud efter Glasset saa slet troede
han om os, den Stakkel, men da
lian først havde overvundet sin Mistro, kendte hans Taknemmelighed
ingen Grænser. Hans Øjne fulgte
mig Salen rundt; fur hver Smule
Fode, hver Cigaret eller Biskuit, jeg
gav ham, kyssede han mine Hænder
i overstrømmende Glæde. Der oppe
i Kralcow Festungsspital Nr. 1, hvor
lian først lait, er han vist ikke blevet forvænt.
Kun to Dage fik vi Lov al beholde
ham. Det viste sig at være en ren
Fejltagellse, at Iran overhovedet var
blevet sendt til os ; og ubarmhjertige
Militærpersoner slæbte den stakkels
døende Mand til Garnisoushospitalet, hvor alle saarede Krigsfanger

holdes internerde. Trods vore Lægers Forsikringer, al kun udholdende
og opofrende Pleje kunde redde hans
Liv - en Pleje, der er muligt i et
Lazaret med frivillige Sygeplejersker,
men utænkelig i et Militærhospital
med Soldater som Sygepassere trods deres Forestillinger og Bønner
blev han slæbt bort. Saa længe jeg
lever vil jeg aldrig glemme hans
store, sorte Øjne, der fulgte mig til
det sidste, og i hvilke der lag en
Bøn om Hjælp, et Nødskrig fra en
døende. At besøge ham i hans

Fængsel lag udenfor Mulighedernes
Grænse, Dertil krævedes en speciel
Tilladelse, og hvordan skulde jeg,
der soen Udlænding gør bedst i at
Forholde mig saa rolig som blot muligt, opnaa den ? Da sendte Tilfældet mig en værdig, hvidhaaret Dame,
der vilde se vort Hospital. Himlen
maa vide, hvorfor jeg fortalte hende
om min stakkels Russer - men det
gjorde jeg nu, og jeg rørte hendes
Hjerte. Fra det Øjeblik af, hvor hun
hørte, at jeg var dansk, fattede hun
en særlig Interesse for mig, spurgte
mig ud om Navn og Adresse; og
den næste Dag bragte en Tjener
mig en Tilladelse til at besøge de
fangne, tilligemed et Par elskværdige Linier fra Prinsesse Alexandrine
Windisch-Graetz. Prinsessen er en
Kusine af vor Dronning og har derigennem Interesse for danske. En
herlig Septemberdag stod jeg udenfor Garnisonshospitalet med Prinsessens Brev der sandelig virkede som
et „Sesam, luk dig op". Men min
stakkels Patient fandt jeg ikke mere
han var allerede befriet fra sine Lidelser. Og alle de andre Krigsfanger stirrede saa sky og fjendtlig paa
mig, de saa i ulig kun en fremmed,
der ej engang talte deres Sprog,
saa jeg følte det som en hel Lettelse,
da jeg atter stod ude paa Rennweg

i det klare Solskin. Da jeg kørte
over Ringen, blev vi pludselig standset. El Tog kom imod os. Unge
atten-nittenaarige Mænd uden Uniformer eller Geværer, blandet med
ældre, graahaarede og arbejdsbøjede;
og paa mit Spørgsmaal, hvem dette
var og hvor de gik hen, led det kølige Svar ; „Det er das letzte Aut.
gebot - de gaar til Galizien mod
Russerne". Jeg saa paa dem. Vi
stod stod stille paa Gaden en Masse
Mennesker, og kunde ikke lade være
at stirre paa dette Tog af Mænd,
som skulde dø - dø eller lemlæstes eller maaske blot lide Sult, og
i et Aarstid eller to leve som Dyr;
ikke alene som Dyt i deres Vaner,
minen dyriske i deres Tanker, deres
Strrelien, deres onde Lyst tit at dræbe og se Blod. Og dette var gamle
Mænd, der havde levet et helt Liv
som virkelige Mennesker; og det
var Ynglinge, der først nu skulde
rid i Livet. Det var Krigen.
Circilie Rafler i Vt.nlen og

5000 Kr. for at bebo en Villa
i en Dag.
Fut ied, n solgte Hr. Bro sin store
Villa ”Aabakken" i Brænderup til

en- Grosserer fra Odense for 30,000
Kr. Køberen tilflyttede Villaen, men
da han havde boet der i en Dag,
var han i Fl. .Middelf. Venstreblad"
saa ked al Landopholdet, at lian tilbød Bro 5000 Kr. i Erstatning, hvis
Handelen maatte gaa tilbage. Hr.
Bro gik Ind derpaa, og Dagen efter
rejste Grossereren - 5000 Kr. fattigere end Dagen før.

Melligliodshiemffief i Mlillijp„
-0Søndag den 8. November 191-1 er
del 25 Aar siden, at Menigliedshjeinmet i Allinge blev indviet af davæ-

rende Sognepræst G. D. Dresler (nu
Provst og Sognepræst i Frederikshavn). Han med flere andre havde
faaet Syn for, at der i Tilslutning
til og dybeste Forbindelse med Arbejdet i Guds Rige, som dette avedes fra Prædikestol, Døbefond ug
Nadverbord i Allinge Kirke, trængtes til et Hus, hvorudfra Folkekirkens bekendende Menigliedsniedlemmer kunde faa taget Pligten hl
at arbejde for Guds Riges Komme
ogsaa i andres Hjerter bedre og
kraftigere op.
I et saadant Hus, „Menighedshjem, er -der Plads for en friere
Visksonthed, som deu udøves gennem Søndagsskole, Kvindeforening,
Menighedspleje og det indbyrdes
Samfundsliv mellem Kirkens levende
Medlemmer. Ogsaa til Jutelester og
andre lignende kirkelige Festligheder, til Bibellæsninger og christelige
Foredrag trængtes der til et starre,
opvarmet, hyggeligt Lokale.
,,Det er naturligvis' - hedder
det i Opraabet til Indsamlingen af
Midler til Hjemmets Opførelse „Meningen dermed at faa et Middel
i Hænde til at drage Folk hen til
Kirken." I Forvisning om, her var
et Savn, som trængte til al afhjælpes,
indbød 5 Mænd (Sognepræsten iberegnet) alle Medlemmer af Menigheden, „som maatte dele vor Anskuelse og have Hjerte for Guds
Rige", til at yde Bidrag til Foretagendet, „som vi tage op i Jesus
Navn, vor Gud og Frelser til Ære;
han lægge sin Velsignelse dertil!"
Iblandt de ovennævnte 5 fandtes
2, som for en Tid siden er gaaet
hjem til den Sabbathshvile, der er
beredt Herrens Folk, nemlig Snedkermester Hans Hillebrandt Kjøller
og Rebslager Carl Hansen. Dem
kan vi allsaa ikke faa med til at
fejre 25-Aars Dagen, ligesom Provst
Dresler har maattet melde Forfald.
Men de 2, som endnu er tilbage,
Smed Julius Sortne og Sparekassekasserer Hans Møller, og alle dem,
der var med den Gang, og vi, der
kom til senere, vil glæde os til at.
samles paa Søndag først i Kirken
til Festgudstjeneste Kl. 2 (Skrift e ur.
Kl. 1 '/I) og om Aftenen Kl. 6 paa
Menighedshjemmet at opfriske g
Minder og faa en herlig Stund sammen, hvor vi kan enes om at takke :N.
Gud for Aarene, der svandt, og styr-

kes
Sind til .
Ære merl..
der paa Søndag
holde Fest paa det

ed ar

etter Arbejderne store Sejl I handlere. hl. a. har hin aftaget de
smaa Jernbanevogne og op- Heste Heste, Chr. Hansen Ira Holir paa denne Maade al komme bæk har opkøbt.
hurtigt og bekvemt at Sted.

Græsset gav gode Renter.
>Hnvrrlp.

E li Xvid es
Officererne ved de si karpalerne
opererende østriske Tropper. vedsal
fortælle om en sand Heltebedrift,
3011i en ungarsk 'Kvinde flig udført.
Da Russerne hængte ind i Ungarn, var deres første Handling at
besætte Jærnbanelinierne. Den ungarske Jærnbane-EintredeMand Stephan Mesanros erklærede imidlertid,
at han ikke vilde forlade sin Post,
før hans overordnede befalede ham
del. En russisk Officer trak da sin
Revolver frem og skød ham 1 hans
Hustrus og Børns Pnaeyn. , Derefter-blev det russiske Flag hejst pen
Stationen, men man tillod den skridte
Embedsmands Hustru at forblive i
Vagtstuen.
En Aften begyndte Telegrafapparatet at dikke.. De udmattede russiske Soldator tog ingen Notits
deraf, men Fru Meszarns klatrede
rap paa den nærmeste Telegrafstolpe
og opfangede Telegrammet. Derpaa gav hun sig paa Vej til den
ungarske Lejr, som hun naaede efter fem Timers trættende Vandring.
Hun blev straks ført til den kommanderende Generalmajor; der modtog Telegramnet og lod det oversætte; det lød saaledes:
.8000 Mand Infanteri ved Grænsen til K. med 22 Kanoner bagved
N. Kavalleriregiment med fire Artilleribatlerier, kombineret Infanteri;
møder Fredag Eftermiddag ved M.
for nøje at undersøge den østrigungarske Armes Stilling og Styrke.
Angreb heftigt.
General L."
Generalen gav den modige Kvinde
2000 Kr i Belønning, og Dagen efter kom hun igen med en ny, vigtig Efterretning, som hua havde opsnappet; men den tredie Dags Morgen ventede man forgæves paa
hende. Senere meddelte en Jernbane-Embedsmand, at hun var bleven grebet af Russerne, just som
hun var i Færd med at optage el
Telegram. Hun blev straks fort til
den nærmeste Lejr og skudt.
Da den ungarske Generalmajor
fik at vide, hvilken Skæbne der
havde ramt den modige Kvinde erklærede han sig straks villig til at
sørge for hendes to efterladte Bødl.

Hvad et Skæg kan blive Aarsag til.
Kong Ludvig deri Syvende af
Frankrig havde en Gang begaaet el
Murd. Biskoppen donde, at han
som Bod skulde lade sit store,
smukke Skæg niklippe. Kongen lod
det straks fjærne.
Men Dronningen syntes ikke om
den skægløse Konge, og vilde ikke
mere leve sammen med hm.
Hun indgik senere Ægteskab med
Kongen af England. Der.ved korn
de to Riger i en Krig, der fortsattes under de efterfølgende Konger
med Afbrydelser i omtrent i 300
Aar.
Snnledes blev en Konges Skæg
Aarsag til en lang og ødelæggende
Krig.

En dansk Redningsdaad
mindet i Tyskland.
„Vons. Ztg." skriver paa fremtrædende Plads under Overskriften „F.n
brav Dansker" følgende, der ikke
mindst i denne Tid vil læses med
Interesse i Danmark:
Den 27. Oktober minder os om
en brav dansk Mand, der reddede
vor Marine for en frygtelig Ulykke.
For akkurat 30 Aar siden, den 27
Oktober 1884, strandede det tyske
Skoleskib .Undine" i Jammerbugten, og den store Besætning svævede i den yderste Livsfare. Men
den brave Thøger Sørensen fra Agger, kendt under Navnet .Aggers
Konge*, reddede alle. I den voldsomme Brænding var det umuligt
at gaa ud med Redningsbaaden.
Del lykkedes ham da i Spidsen for
det tapre Redningsmandskab med
Raketapparatet at naa til 300 Skridt
fra Vraget. 1 14 Timer arbejdede
Sørensen og hans Mandskab i det
iskolde Vand, og det tykkedes ham
da at redde 149 Mand af Besætningen, til sidst Kaptajnen, Korvelkaptein Cochin. Sørensen fik senere
den preussiske Kroneorden, og hans
Mandskab blev rigelig belønnet. Vi
mindes just nu denne heltmodige
Daad med Taknemlighed og Beun•
dring.

T,I teremakadarniserin g.
Paa Vejinspektørernes i disse Dage
i København afholdte Møde slog
Vejinspektør Lunøe, Hjørring, fast
som godtgjort ved en Række Forsøg, al Tjæremakadamisering i Længden er den billigste Vejbefastningsmetode trods den større øjeblikkelige Udgift.

En tavs, men flittig Mand.

fra Uge til Uge.
Hvad Forskel er der?
En tysk Officer mødte en Dag en
katolsk Præst og prøvede paa at
gøre Løjer med ham.
Sig mig, ærværdige Fader, raabte
han, hvad Forskel er der .paa en
Præst og et Æsel?
Præsten tav.
De ved det ikke. San skal jeg
sige del : en Præst bærer sit Kors
paa Brystet, Æslet sit paa Ryggen.
Det er rigtigt, lo Præsten ; men
kan De saa sige mig, hvad Forskel
der er paa en tysk Officer og et
Æsel.
Nej! svarede Officeren.
.1n, det kan jeg heller ikke, sagde
Præsten.

Verdens mærkeligste Jernbanetog
er vist nok det lille Sejltog, Jernbanearbejderne i Chile i Sydamerika
benytter, naar de Morgen og Aften
kommer til og fra deres Arbejde.
Den stærke Paseatvind blæser paa
ganske bestemte Tide' af Dagen;

Hos en Gaardcjer ved Laubjerg
indfandt sig forleden en fremmed
Person, der uden Opfordring gav
sig til at feje Gaardspladsen, og det
var ikke muligt at faa Personen til
at svare paa, hvorfor han gjorde det.
Gaardejeren tilkaldte nu Sognefogden, der indsatte • Personen i Hammel Arrest; men heller ikke her
kunde man faa ham til at tale. Han
sidder stadig i Hammel Arrest, mens
Politiet søger at faa opklaret, hvem
lian er. I Høst kom formentlig den
sårmime Person forbi Kongsted, fortæller „Randers A. Av.", og her gav
han sig fil at sætte Korn sammen,
hvilket han fortsatte 'ned hele Eftermiddagen og det meste af Natten.

Hvad der er tjent paa Hestene.
Hestehandler Frederiksen, „Petersminde" ved Kallundliorg, fortæller
i „Kalb. Av.". at han kender to Mænd,
der ved Hesteopkøb i Sydsjælland
har tjent ca. 170,000 Kr. pari 1500
Heste ; de kører nu rundt i Selvejerbil. Og Hestehandler Tange
Fredericia bar vistnok tjent ca. en
halv Million ; lian drive' !L e d e t
stor Stil og køber af andre Heste-

rit Mand fra Hadsundegnen koble
Foraarra en Hest for e9 Kr. Det
var if. ,Kalk. Av.- el ældr e magert
Dyr. der var bestemt til Slagtning.
Imidlertid knut den ny Ejer i Tanker om at Inde Hesten gaa paa Græs
i Sommer.
Han har nu i disse Dage solgt
den for
!100 Kr. Det er en god
Græsleje.

Singapore.
Det er paa det store Hotel Raffle,
vi sidder. Tonerne fra Musiker] lyder helt her ud paa den brede Terrasse. Palmerne svajer i Luften.
En kølig Brise staar hid over Singapore. Del er Nat. Alle sidder
rundt om i Kurvestole i hvidt Tropelej. Vifterne gaar hele Tiden. En
kold Drik i et iset Glas staar foran
os paa del hvide Marmorbord og
venter, for her er meget varmt, trods
Vinteren og Natten.
Kinesere i lange lyse Dragter gear
lydiost rundt paa deres Filtsko og
og vader ep ; men ingen af dem har
den lange Pisk, som da jeg sidst
sad der.
Vidunderligt er her mellem Palmerne, Ananas og modne Bananer.
Ildfluerne sværmer mellem Kaktus
og Blomster.
Singapore ligger sne nær Ækvator, al paa en mindre Globus kan
, man ikke se Forskellen. Der er
kommet ikke mindre end fem store
Dampere i Havn paa samme Tid,
og man mærker den Strøm al rejsende og ser Kufferter, Hnandlasker,
Hatte, Æsker og Tasker stablet op
i Lager -ude .i .-Hallen.
Foran Indkørslen holder Rækker
af Riksha og venter, grinende Kinesere er parate; vi vælger vor Mand
og ',Irører ud i Byen. Vejene er røde
i Skæret fra de elektriske Buelamper
Gule eller rødbrune og gyldenfarvede. glimrende skabte ringe Mænd
trækker disse Rikshas, og har kun
-korte blær Bukser paa. Musklerne
spiller i de svedblanke Rygge og
paa de hare Bent. Fra den tohjulede
Vogn hænger en Pa pirslygle og gynger sagte tmdeeeteesraeo,......--An, Singapore ved Nnt, naar Sljerneme store og klare linder part der.
dyliblaa Himmel og Lullen er lun
og kælen og blød som Fløjl, og
den er fyldt med Duft af YlatigYlang eller mættet af Oranger og
Linier. Eller der lugter al Jord, af
Muld, traadt op af de rendende Fødder, eller Støvet giver sine sammensatte, krydrede Lugte fra sig. Singapore, naar Ildfluerne danser, Rejsepalmen svajer sine viftesiddende
Blade, og de slanke Betelpalmer,
med deres græsgrønne Stammer,
dirrer :ned de smaa Blade højt oppe
i Luften. Og saa disse Rikshas,
trukket af brune, nøgne Atleter.
Den brune Farve paa Kroppene, de
røde Veje og de græsgrønne Betelstammer, Ildfluerne og alle Lugtene,
eller det lydløse, rappe Fodskifte af
de nøgne Fødder mod Jord, alt er
hede Zoners forførende Trylleri.
Ude ved Parkerne gror BaitibuSkrat og der vokser de bøje Træer.
Man kerer Frøerne kvække eller Sus
af Insekter, der svirrer mellem Planterne.Den ene Riksha møder den anden,
Lygterne lyser som gule øjne, og
de unge nemt, der trækker Vognene, giver et Raab til hverandre,
at Raab paa dette underlige dorstnaelige Kinasprog. Vi kører tilbage
Fennen, Gader. der er livlige, hvor
ulige Japuueserinnder sidder i de
aabne Vieduer og følger det vcks-

hende Liv. Der er der Rod, Telte
med Ildsted, Kinesere sidder pas
Hug oppe paa lange Træbænke og
pinder Ris i sig eller nippet smaa
Fisk og stegte Urter til sig med er
Par Strikkepinde. Te drikkes al smaa
Kopper, ined Larm, og der el tæt
udenom alle Boder.
Paa Hotellet faer man to Værelser og egen Entre foruden el særligt
Badeværelse, alt for almindelige Vendensprtser, men man behøver Rum
og Plads i dette Klima.
•
Om Dagen er Livet i Singapore
pulserende og grinder ikke Spor om
den svangre Nal. Solen skær' lige
ned som et flammende Sværd. 1
Havnen tuder del stadigt fra alle
Damperne, Kranerne gane ustandseligt. Kul humpes og lades ind,
Varehaller hejses og sænkes, de
smaa Dampere kiler ud og ind,
skingrende med Fløjlerne som frække Køtere.
Gennem Byen løber en Strøm af
Rikshas, elegante Vogne holder
foran store, lyse Stenhygninger,
Posthuset er belejret, Butikerne er
fulde, man handler og sælger, holder Børs, raaber op, eller man lader
By være By og kører udi den store
Park, et Stykke uberørt Urskov, man
blot har skaaret Gange i, lagt Plæner hist og her, eller hugget Udsigter i.
Men langs Promenaden med Tennis- og Fodholdplænerne blæser Vinden frisk, og Irører man der, holder
mart snart af Singapore. Længere
ude kommer man til Kineserbyen
med Torvet, hvor alle Slags Grøntsager liger vaade og friske I grønne
Rækker.
Men der er fælt der ude ; Fiskemarkedet er lige ved, der stinker af
af raadne Havdyr, og al ens Elskov
til Singapore gaar fløjten, nitrit hader den By med den Stank.
Saaledes er Singapore, Byen ved
Ækvator, Staden nied Verdenstrafik,
altid indspandet i et Væv af Menneskenes Elskov eller Had. Den æggen ved Modsætninger og fornyer
sig hver Dag.
Ebbe Kornerup.

F il ilts

Kruissluieril dsco.
--g--

har set Mænd do at Kugler og Gra
namer, ved meget vel, Ai de ku
snubler 'mover et øjeblik, mug :Sa
er alt forbi. De letter ikke de rtsi
Gevær op i Luften, og der ikke t•
nogen som helst .Stilling•.
Da jeg var færdig med mitte For.
søg paa al filme eksploderende Gni-

etater, fandt jeg, at del var pair Tude
at forlade min Plads i Porten og gik
ned ad Gaden sammen meden Belgier. Paa Vejen gjorde legen ganske interessant Iagttagelse. En Hund
og en Kal fulgte efter ns, og niar
en Granat eksploderede, løb Hunden
jamrende Ira den ene Side af t la.
den til den anden, medens Katten
ikke i mindste Maade lod sig afficere deraf, men rolig trippende efter os hele Tiden. Hunden gjorde
mig nervøs, men Katten virkede
beroligende. -- Ellertinanden blev
Granatregnen saa heftig, at jeg
maatte søge Tilflugt i en Butik, som
var forladt af Ejeren. Til Held for
Katten og Hunden var det en Slagterbutik, og da jeg syntes, de kunde
fortjene lidt Kød fuldt saavcl som
Tyskerne, log jeg en Kalvesteg og
lagde den ved Siden af dem . . ,
Naar Krigen er forbi, vil jeg trække mig tilbage til en rolig og stille
Plet i Mellemamerika og paa ny
give mig til at kinematografere Tigre
og Løver. Det er ikke luer San be•
svierligt og farefuldt som delle her.

Hundene i Matines.
—o—
„Hundene i Matines er, skriver
en Korrespondent, .3 særlig Grad
blevet Krigens Ofre.
Et al de mest rystende Syner paa
vor Vej over Slagmarkerne frembød
sig ved Matines. 1 et gabende Gavlvindue paa et sønderskud) Hus sad
en Hund, en sort Faarehund, og
stirrede - udal. Lutten. Intet -afrhatutt

der foregik paa Gaden, syntes at
interessere den. Dens Herre havde
forladt Huset, før Granaterne slog
ned i det. Dyret havde sandsynligvis paa Flugten mistet Sporet, og
var derfor vendt tilbage til det ødelagte Hus.
Hunden har iderige erykkestæller.
Af Officererne hørte vi, at hele Egnet' er opfyldt al herreløse Hunde.
Smukke Racedyr havde fundet ny
Herrer, der plejede dem med Omhu
og søgte at udslette de Spor, som
Sult og Nød havde sat. Men de .
forpjuskede Beriderli unde blev ikke
optaget i nogetAvtoutobil. De matte
selv søge deres Næring, og lige som
følgende et længe udslukt og atter
vaagnet Instikt hos deres Slægt, rottede de sig sammen i store Skarer
og gik paa Rov. De overfaldt Høns
og Gæs, ja, endog Geder. Det var
ikke mere muligt at lokke dem med
den sædvanlige Fede; de havde
faaet Smag paa Blod.
Der maa gøres en formelig Jagt
paa dem, hvis Egnen skal befries
for dem. Og det vil blive en absolut
Nødvendighed, hvis ikke Hundene
paa deres Strejftog over Slagmarkerne skal finde en mere bekvem Næring end Beboerne i Hønsegaardene.'

At optage tevende Billeder fra
teriesskuepladsen, frembyder langt
stolte Besværligheder end at filme
selv de vildeste Rovdyr, paastaar
den engelske Kinofotograf Cherry
Keadon, der opholdt sig i Antwerpen og til en engelsk Krigskorrespondent har berettet om de Vanskeligheder og. Farer, han har haft
at udstaa, medens lian optog Krigsbilleder i Belgien. Taalmodighed
og Mod kan overvinde enhver Hindring, naar det gælder om at fotografere vilde Dyr, men i denne Krig
er det endnu ikke lykkedes nogen
Filmsfotogral at optage andet end
eksploderende Granater, fremrykkende eller retirerende Tropper og
„arrangerede" Kampe.
Hr. I(enrton var en al de faa, som
forblev i Host, da det tyske Angreb
begyndte, og han har skildret det
paa følgende Maade
Vi stod nogle Dusin Mennesker
paa Torvet, da Raadbuset kom inGudstjenester.
denfor Tyskernes Skudvidde. BOM
Søndag den 8. No% ember.
110111. — Granaterne korn susende
umiddelbart efter hverandre og faldt Ols Kirke Kl. 91'2. Skrin. 9.
treti som Agern, tæl, tæt, og splin- Allinge K. Kl. 2. Skrin. I'/s.
Festgudstjeneste I Anted
trede Tage og Huse rundt omkring.
Jeg kom snart pari det rene med, Menighedshjemmets 25 Aars Jubiat del ikke var noget heldigt Sted
.Mandag den 9. Udsalg i Teins
at opholde sig, og jeg søgte derfor
Tilflugt i en Port, hvor jeg prøvede Missionshus Kl. 3. Præsten- taler r
paa at tage Films af eksploderende Kl. 7Indskrivning af Konfirmander 01Granater, &svrerre uden noget Resker i Bethel Tirsdag den 10. Kl.
sultat.
I Skyttegravene er det lige saa 10.
trugiee j est og tilmed brutalt, foreFredag den 13. Misslonsnuide Kl.
kommer del mig, at filme, Vi, der 8. Præsten

Bedste Sort vestfalske

Toget afgaar

Salon=Brunkuls=Briketter

Søgnedage.
Sandvig— Rønne.
700 Igis 310 755
..' Fra Sandvig
7 Od 1096 350 805
Allinge
718 myr 332 gis
Tein
Helligdommen
Klemensker
Nyker
Til Rønne

72° 1004 319 833
7" 1117 4 12 855
810 13I 424 900
g:so um 447

Rønne — Sandvig
715 10" 330
Fra Rønne
725 10" 36'
Nyker
755 1110 411
Klemensker
Helligdommen gu 1137 432
" 8 4"
11
'IA'lliiiiiige
842 12"`5°1
'ril Sandvig
855 1212 507

af „Kaiser"-Ma:Tket, ventes hjem i Efteraaret. Prisen bliver
I Kr. 50 Øre pr. 50 kg. Vi beder de Kunder, som gerne vil
have denne Vare, om at afgive Bestilling snarest til

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Sindhandsher
billigst i

November Efterm. Kl. 3-4.
Skatten bedes indbetalt inden I.
December.

anbefales fra Lager til billigste Dagspriser.

med Garanti

Nordlandets Handelshus.

0011111)1ms Spare- & laallebsses
Afdeling i Allinge
Kontortid: 10-12 og 2-4.
Modtager Indskud pas alm. Sparekassevilkaar til en Rente
af 4 pCt. p. a., paa Folie til 2 pCI. p a.

expederes renharpede fra Lager til den alleibilligste Pris. Det
er nu Tide at forsyne sig til Vinteren og Bestillinger bedes afgivne til

Nordlandets Handelshus.
Urmager

r

A. M. Lindberg

Guldsmed

anbefaler
Telefon Nr. I

Stort Udvalg.

Gravering
ver.ng gratis.

aut. Kolleklor.

i mange Mønstre.

Anton Sonnes

Drengestortrejer og -Ulsters
Bemeldte,. 'kuduer.

Nfisle—rililpsio

Altid de billigste Priser

Nørregade, Allinge.

NorrIledels Hoolleishris

Teltfon 69.
Leverer Ligkister i alle Størrelser.

Alle klor Ion smide bilurer koks!
Ved Samhandel betaler vi Kornet med absolut højeste Dagspris
efter Kvalitetsvægten.
Vær saa god at vise os Prøver al Partierne.

Nordlandets Handelshus.

lied! llores Tryksager i Alliugc fiogukkeri

Harald Petersen, Allinge.

Langhalm
er til Salgs paa

Kildesgaard i Olsker,

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

Sukker
sælges stadig til smaa Priser.
NB. Et Parti Rosiner og Blommer sælges billigt.

Sager De en Livsledsagerske, Altloge 1(010Ri21 og P{vidfforreloiq,
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, paatager
De Deir Reparationer, har De
startcl en ny Forretning — hvordan
skal Folk søn faa del at vide, hvis

De ikke averterer i et Blad, som
virkelig læses.
..Nordhornfrolms lgeblad'
læses af saa at sige alle i Nørre

_Eiecgan te Visitk ort
anbefales fra

cHllinge cl3ogtr!»eri.

Ønsker De
smukke og moderne Fotografier,
da henvend Dem i Atelieret ved
Havnen.

Andr. Ipsen.
Billeder indrammes.

Telefon -1.

Højeste Pris betales for

Uld og strikkede Klude
i Bytte med Varer.

Nordlandets Handelshus.

3estu

Deres Regninger, Meddeleiser, Konvolutter og

Brevpapir i Allinge Bogtrykkeri. HunigILevering. Billigste
Priser. Ring op Telefon 71

414%Pb- )X
Dame-, Herre- og Bbrrie-

Trikotage

Forlang altid

i Sinurtlaffler og Boxcalf.

Otto Miinstedis

Prima Boxcalf Hægte-

_

og

Spændestøvler kr. 11,50.

todlanDets liadelshus,

Moderne kulørte Iterre•veaters

strikkede Ilerreveste.
Bika. engelske Sontandstrøier.

Drengesweaters, kulørte, ha 1,3.5.
En Serie flue Halsbind
fif extra smag Priser.
Ilerre - Vinterhandsker
i stort Udvalg fra 65 øre.
Herresokker fra 2.5 Øre Parret
BeerrnHoutialdsbetek læder
1,00 - 1,10 - - 1,20 — 1.35 - - 1,50.
Herre.l'Idtrojer og Ileukkeder.
Udvalget er saa stort, at ethvert rimeligt ønske kan opfyldes.
»ørne-Uldtrøjer i 7 Kvaliteter.
»rnue-llenkiletier i L'Id ug Bomuld.
Laste-Handsker, soul. Jersey
med Foer fra 50 øre.
Exlra billig i Forhold til Kvatiteten.
»ante- og liarnestromper.

Baby-Udstyr.

Prøv vore Skaftestøvler
Priser 17 - 18 - 20 - 23 Kr

Ingen Prisforhojetse tiltrods for
Prisstigningen. da mit Indkøb er
gjort rettidig.

»lue steril= prisbillige Uldgarner sælges fremdeles til de gamle
Prker.
Ild øg renvaskede strikkede
»lude tages il Ityt1(..

Love og Kyillerioger billigst i Allinge Bogtrykkeri.

Ordet er frit !

rimelige Grænser, samt al Insendere— til
Underretning for Redaktionen — opgiver
Navn og Adresse Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om saadanne Tim., rs.., Forhold, som egner sig
.t _ ,
lens Spalter.
I,
„ e
:e Byen og Landet
"Y. ug aei er en Selvio., e, at Redaktionen
altid vil iagttage den straingeste DisLreBon ined Hensyn til sine

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.

til ,Nordbornholms Ugeblad'.

Ligklædninger leveres.

Itetiageisen er kun, at det skrevne er

billigst i

Oiliforlimiiilll al Trilllsprlspande udføres hver Uge.
Nu er det passende Tid at lade
sine Spande fortinne, da de fleste
har Spande .at skifte med, og Vinter
og Frost ikke egner sig for det Arbejde.

Herred og er deflor et fortrinligt Annonceblad. Send deres Annoncer

Sorte,
egetræs- og hvidlakerede.

holdt i en sømmelig Form og indenlor

Julie Slags . Skilte
og J:lokaler

skal den gamle Cykle sælges, ønsker De Adgang over deres Ejendom

A. M. Lindberg,

Vi gør vore mange Læsere i By og
aa Laud oprimsksom paa, at enhver kan
optaget Artikler og Indlæg om Emner
almen Ifiterresse i ,.Nord-Bornholms

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

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

Fornyelsen er begyndt, — sidste
Dag 10. November. Nogle Vi og
1.2 Sedler kan faas.

Erindringsliste.

En helt eller delvis møbleret

Store Derbyshire Ovnkul Allinge-Saotivig Sygekasse

Landbrugslotteriet.

oldkamret 7- 12 Forny, 2-7 Efter[];
ænmerkontorel 10 II og 2-4.
LaaneDiskontobanken 2-4 Eftm.
parekassen 10-12 og 2-4..
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4,
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm , Mandag og
Torsdag 1-orm.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Postkontoret 9-12 og 2-7.
Søndag 12-2.
1eiegraistationen 8 Morgen til 9 Aften.
Søndag 12-2.
'..Borgniesieren Kontortid hver Sognedag
Kl. 3 pas Skolen.
Branddn'ektoren Manaag og Fredag
Form. 8 til 10.
tatsanstalten for Liislorsikring ved Chr
Olsen, Messen. Konlortid 1-4 Em
olkebogsainlingen paa Raadhuset: Fredag 7-8, Tirsdag; 3-3,3)).

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Jillinge J3ogtryhheri.

Sogneraadet.

••

Derhyshire Kakkelovnskul
2-Vær. Lejlighed

Rønne — Sandvig.
Fra Rønne
718 030 130 816
Nyker
las Ion las 835
Klemensker
755 117 207 800
Helligdommen 814 lat; 228 911
Tein
8„ 152 242 937
Allinge
840 204 254 9311
Sandvig
8,0 210 300 945

til Staten for Isle Halvaar 1914-15
modtages ved Mejeriet „Humledal"
og „Kajbjerggaard"s Udbetalinger i
November, samt hos Fisker Enl il
Lar se n i Tein Lørdagen den 21.

Bedste

til billigste Dagspriser anbefales

Son- og Helligdage.

Olsker.

Visit- og Takkekort.

Absolut bedste Kolonialvarer

8"
853
911
93/
939
945

Formue- og Indkomstskat

Fest- og Lejlighedssange leveres
billigst og med kort Varsel .

Nordlandets I-handelshus i Allinge.

815

blan dvig - it011ne.
700 10" 110 753
• Fra Sandvig
Allinge 708 1028 1 is Bos
Tein
710 1030 120 810
Helligdommen 744 1050 144 832
Klemensker
704 11,0 200 802
Nyker
800 1100 220 9"
Til Rønne
800 115,7 410 gac,

forsøm da rsKt
,)østilte lin Ilupssangene i Allinge ogtrykkeri

OMA

:fianttfM4rprine

Messelis E118-NEMIE
Chr. Olsen, Allinge.
Telefon Nr. 1110.
Leverandør til Varelotteriet.

Extrafintlig,,yt islandsk Lammekød,
dvrlægekontro114,ret, samt extra j.1,0de Kogeærter anbefales
t;1 billigste Pris.

Allinge Kolonial- og Produktforretnin g.
Sælg os Deres Beholdning af

Rug, Hvede, Byg og Havre
eller ger" flyttehandel med os saaledes, at De faar gode sunde Foderkager eller Hvedeklid som Erstatning. Bedste Tilbud fans fra

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

ci7-11inje j{olonial- oj crroduktf()rr(ininj

hin sure Ildhollderle Murgryder solges !
70 Liter

9 Kr. 80 Liter = 10 Kr, gu Lit er
100 Liter = 131/, Kr.

Slurke Fffilgre, kere liste. leusedare. Overar,
Sælges allerbilligst — og gammelt Støbegods tages soni Betaling i

Nordlandets Handelshus.

Roegrebe! Roeknive!
Bedst og billigst hos os. Roeoptageren RAP anbefales.

Allinge Kolonial- Produktforretning.
Vi har endnu rigeligt Lager af

de billige 34" Udskudsbrædder
i alle Længder.
Vi venter en stor Ladning at samme Slags i
Løbet af denne Maaned. Priser fra 160 Øre pr. Tylt.
Alle Slags Bygningsmaterialer købes billigst i

Nordlandets Handelshus.
"icye
r:tki/
fif .

„ALBP
FINESTE DANSK FABRIKAT
c760.:(7c)z cy .21.111G/›. 6(2a 10 — 10C~

Husk vort velassorterede

Trælast-Lager!
Forlang Tilbud, og vi er til 'Iyenes,e,

cRIlinje J-Colonial oj cProdulttforretnin_.

ALLINGE.

4.

Dem, der vil have gode Varer, det være sig fine Klædninger, Overfrakker, Stortrøjer, Arbejdstøj, Skotøj saml
alt henhørende til Beklædning og hele Udstyr, bamle til
Herrer, Damer og Børn, ogsaa med alt henhørende til Alen
eller Metermaal og Trikotage samt Twist og Garn,
skal
absolut gaa til JENS H A NS EN i Allinge, da det virkelig
er det billigste Sted, og alt er solidt og godt.
Renvasket Uld og Klude !tabes til højeste Pris.

—

L

Dookorque og Kolt.
Det er disse to !Iver, sent Tyskerne i deri sidste Tid har sat vældige Kræfter ind paa at bemægtige
sig. Og kaster man et Blik paa
Kortet, forstaar man straks hvorfor.
Dunkerque (udtales Døngkærk;
tysk: Dankircheirt ligger ved den
franske Vesterhavskyst, kun ca. 11 ,
dansk Mii fra den belgiske Grænse.
Det er en By med ca. 55.000 Indbyggere, for største Delen Flamlændere, og den er afiset for at være
en første Rangs Fæstning, samtidig
ined, al den er en vigtig Krigshavn.
Byen er omgivet at en Hovedvold
med Udenværker, og udenfor disse
ligger 4 moderne Forler. Det er af
stor Betydning for Dunkerque, at
hele Omegnen kan sættes under
Vand indtil en Afstand af over en
dansk Mil. Rheden er vanskelig
tilgængelig paa Grund af de udfor
Kysten liggende Sandbanker men
Havnen med dens forskellige Bassiner er udmærket, og der er gentagne Gange ofret Snese og atter
Snese af Millioner Francs for at
sætte den i bedst mulig Stand. Kajerne har en Længde af benved en
Mil, og der er store Tørdokker i
Forbindelse med udstrakte Skibsbygger ilar.
Dunkerque er en smuk og regelmæssig By, som løvrigt falder I to
afgrænsede Dele. Nærmest Havnen
hor den talrige Arbejder- og Søinandshefollming : længere inde er
Handels- og industrikvarterer«. Til Byens Seværdigheder hører den
mærkelige gamle St. Cloi Kirke med
el højt Taarn og et berømt Klokke.
spil, samt Raadliuset, der slummer
fra det tide Aarliundrede. Her er
desuden mægtige Varemagasiner,
Navigationsskole, Musæer, en værdifuld gammel Malerisamling og store
industrielle Etablissementer. Dunkerque er Knudepunkt for. et vidtstrakt Kanalsystem og har en stor
liandelstlaade. Byen er ogsaa kendt
som Søbadested.
Calais (udtales Kalæh) ligger ca.
5 danske Mil vest for Dunkerque,
nemlig hvor Kanalen mellem Frankrig og England er smallest (c- .11./2
danske Mil), og har derfor Ira gammel Tid haft Betydning son] Overfartssted og i det hele for Samkvemmet mellem Frankrig og England.
Blandt dens Befolkning, der tæller
ca. 60,000 Meunesier, er. der ogsen
mange Englændere.
Ogsaa Calais bestaar af to adskilte
Dele: det egentlige og det gamle
Calais, der er nærmest Havnen og
har snævre og krumme, middelalderlige Gader og er omgivet af
gamle Mure, og det nyere Calais
med sine industrielle 'Anlæg og moderne Gader. Ligesom Dunkerque
er Calais stærkt befæstet ved Hjælp
af Strandballerier og detacherede
Forter, hvis Modstandsevne er yderligere forøget ved forskellige i den
sumpede Omegn trufne ForanstaltMager. Som Handels- og Forretningsby har Calais endnu større
Betydning end Dunkerque.
Den store Havn med dens forskellige Bassiner er tilgængelig selv
Ebbetiden gennem en Kanal, der
indrammes af lo svære Dæmninger.
Ogsaa her er der en særlig Marinehavn. Tre Fyrtaarne belyser

lirideinskiller,
TAjruller,

81Hr* !Aller afi

lushotduiogs-

Gl as, Porcel~a og
Fajance,

maskiner
Allixigø

rinder twmaie Forhold Indseflingen
tir Havnen, Her er store Skibsbyggenier, og fra ratais drives et omTorsdag den 12, November,
fattende Kuf-sker!
De irkdrisirrille Foretacender be- Etterm Kl. 3 vil der pas Brugs.'
,kæfliget ialt ca. 16.000 Arbejdere. foreningens litie Stil blive afDer fabrikeres især Bomulds- og holdt Licitation over Levering
at ca. 170
Skalaers( samt en
Sdkesioner, lirmedvaret n. lIgn.
Del Strandgrus til Sagnets BlTil de mærkelige gamle Bygninyet*.
ger i Calais hører først og fremmest
Samme Dag og Sted, Etterm.
Dornkirkam s,,in er fra det 15. AarKl. 5 afholdes Licitation over
hundrede, og hvis Aller er et beLevering af Brænde til Sognets
rømt Himmellartshillede. Galars er
Skoler.
d yndet Søbadested. Fra Calais
Sogneraadet.
gear undersøiske Telegralkabler til
England og Danmark (Fanø), anlagt
al _Store nordiske Telegrafselskab1873, Det har otte været Tale om ll'1,,meeade,,,,eril. brugt, men godt
at anlægge en Tunnel mellem Ca- vedligeholdt, sælges meget billigt.
Bogtrykkeriet anviser.
lais og Doner i England. Men man
har isrer i England haft sine Betæn•
kelighoder derved — de har bundet
i Frygten for en mulig militær Indo
do
vasion ad denne Vej.
svenske store do
Naar Tyskerne at komme i Besid- Exlra solide Rnegrebe.
delse af Dunkerque og Calais, vil Extra solide Staldgrebe og Grav ertrebe.
de her have vundet en betydelig
Exlra solide Staldhare fra Darup
Basis for direkte Angreb paa EngHIL!
land, selv om det ikke vil være
muligt fra den franske Kysl ligeem at .beherske' Indsejlingen til
Kanalen.

Rø.

En Barnevogn

Exlra stærke svenske Enekurve

Norillodols Iladolshos,
Tiirislholellel Sandvig.

Ry- og Herredsfuldmægtig

Johannes Kofod,
Irælfes paa Randhuset i Allinge
hver Mandag efter Kl. 10 Form og
Klemensker Kro hver Fredag
Ira 2-5 Elbil

Olsker.
Lerdagen den 14. November,
Efternu. Kl. 2 vil der i Olsker Forsamlingshus blive afholdt den sædvanlige Licitation over Skærveslagning og Vedligeholdelsesarbejder
ved Kommunens Biveje.
Sogneraadet.

ir , Lokalerne
Vintersakonen er b,
anbefales til Foreninger, ,'aiiib•r og lignende Vent hurlig og reel I'Venwning samt
rimelige Priser anbefaler vi os [alfer ære-

de Publikum.

med tt maerrke
Lauritz lindffirn.

s

øger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller ~vig.
ler De en Svend eller Lær.
ling, en Fodermester eller anden Medhjælp, hør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad,
der hver Fredag bringes direkte ind
i 1700 Hjem og læses af sea godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsslillende Resultat.

Husk
C. Larse n's Skotøjsforretning,
Stort Udvalg, Allinge. Rimelige Priser.

Ærede Læsere !
Paa given Foranledning meddeles herved, at vi sælger
alle Sorter Kolonialvarer, paa enkelte Artikler nær, til gamle
Priser, og at vi fører absolut iste Klasses Varer.

reocluktforrefninj.

c

De eng. renharpede Gaskoks
ere meget k r af lige og er et behageligt Brændselsmateriale.
Disse sælges for I Kr. 35 Øre pr. hl, frit tilkørt pr. Kontant.

Nordlandets Handelshus i Allinge.

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

ril/Linje Jia/onial

•

lleepilrtl's
be kendte

Gryder
anbefales

NB.

Altid frisk Kaffe.

c produktforretninj.

Spise- q
Vandstel
samt hele

Nekkeedslyr.

