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østelbiske .lunkertype, som vi Irer i
Landet altid har haft et godt nje
trykkes i trAntal af mindst 1600 &mal
Men det er paa disse tyske Herrers
forsendes gennem Postvresenet i Allinge.
Ryg, det nuværende Tyskland er
Sandvig, Olsker, Rutsker, Ro eg Klemensker.
løftet op. Deri preussiske Krone
„Nord-Bornholms Ugeblad„ har derfor stadig starlet i Gæld til
disse Storætter, son] har dannet den
har den storsir Udbredelse i Nordre Herred.
preussiske Herretype.
bliver lamt i ethvert Hjem og egner sig derfor bedst til Arerrerilig.
Det var i Virkeligheden Kurfyrsl
Frederik Wilhelm af Branderiburg,
„Nord-Bornholms Ugeblad" der ved sin Administration hævede
optager genre Rekendknrelser ej enhver Art
deri usle Sinaastat op til et Rige.
saasom Kvb, Sak, Foreningsmeddelelser,
Det voksede under hans Sønner
EP.'r- eller Allrsninger, Auktioner dr.
stadig ved en stærk og fast Regering.
"•
„Nord-Bornholms- Up,rblad" Soldaterkongen Frederik Wilhelm
adgaar hver Fredag, kan bestilles pna alle
den 2den var en typisk PreusserlconPostkantomr samt pna Madet.: Kontor og
ge, som med sin store Stok personkoster 50 Ore Kvartalet.
lig bragte Orden i mangt og meget.
Han byggede en stor Del af Berlin
op, han fyldte Statskassen og skabte
en Hær. Han gav endda ogsan sit
Land, ri' Rellinn, idel han sluttede
El
sig til den strenge Pietisme. Han
- - -0—
opdrog sin Søn i stor S
sari den senere Frederik den 2den
..".e Lige som der sker Jordrevolutio-ner, hvorved nogle Lande hæves, blev den store Kultivator, der førte
andre sænkes, kan 113311 ogsaa tale Preussen op til det betydeligste Land
om Bevægelser i den historiske i del tyske Rige. Stor Modgang
gl"
./..a.uniark._ er da el ned- havde Preussen, saatede i Napoleonstiden, men den nationale indre
adgaaeneld Land, medens Tyskland
er opadgaaende. Danmark er en Kraft kunde ikke brydes. Der kom
gammel Kulturstat, hvis Nedgang dog en dyb Nedgang derefter, en
begyndte samtidig med Tysklands Fattigdom, som ogsaa har sin BeSamling for ef Par Hundrede Aar tydning for den følgende Tid. Tysksiden. De Drømme, son] Tyskland land har sari at sige ingen Beliggennu drømmer om Herredømmet over hed, der er ingen naturlige geograØstersøen, var da opfyldt for Dan- fiske Grænser hverken mod øst elmark, hvis Herredømme gik fra El- vest. En engelsk Statsmand har sagt,
ben til Nordkap. Trods Tysklands at et Lands Organisation slam- i
Forhold til den Spænding, der herstore Udstrækning, var,„ Glek.grarnløst
i Smaastykker og samledes tørst sker 4gell gdetweerietflrr"tta Tys k gennem Fettclaliiiiter- til- det -virke-- lartds Grænser kræver en Jerninui,
lige Rige, som fik sin endelig sam- bliver det en Militærstat, Styret
i 1870. Danmark garn-, yer strengt, politimæssigt, alt man
ledes til el Rige. i Aar 900, Tyskland altid være fl.:1.112 111 at førsi.:Ife Grænr, sen: Derfor er Systemet bleven sari
1000 Aar efter,
Den, andem Modsætning er det gennemført og udviklet ; det virker
menneskelige Syn paa Tilværelsen let og næsten umærkeligt, men det
i Samfundet, Være- og Voksernaaden. er der.
Da Tyskland var sari fattigt, maatle
Vore Fribedsbestræbelser har deres
For billede i England, til Dels Hol- del have Udvidelser af rigere Landsland. Til denne vesteuropæiske dele, og hver Hersker lagde et nyt
Type, Invalid ogsaa Norge, Finland, Stykke til. Da Bistnark korn til
til Dels Sverrig hører, har man en- Statsstyret, henledte lian straks Opkomplet Modsætning i det tyske mærksomheden paa vore HertugdømSamfund, hvis Væsen kan udtrykkes mer, og skønt Kong Wilhelm indi Ordet Administration.- Der vil man vendte, at lian ikke havde ungen
styres og regeres, al Ting skal pro- Rel til dem, satte Bismarck dog sin
tokolleres, paabydes eller lorbydes. Vilje igennem. For ham var Retten
Lige som enhver Jordbund bringer ikke sari stort et Hensyn som Magsit Produkt til sin fulde Højde og ten i den moderne Statsstyrelse. Nu
Finhed, staar den lyske Kultur og- er disse Hertugdømmer sikkert uvurBan i Forbindelse 'ned Jordbunden. derligt: Skatkamre for LandbrugstilParl Valtlemarernes Tid, da de ty- tørsten.
ske Vasalstater var ved at falde fra,
I Preussen har man alle Dage
opstod de lyske Ridderordener, som sparet, levet strengt økonomisk, 1
missionerede med deres sædvanlige Jordbunden har vokset de 2 PlanEvner tit-Orden og Administration. ter:" Sparsommelighed og ArbejdOprindelig trængte Germanerne somhed. Levernaaden var tarvelig,
frem fra syd paakbegge Sider af
næsten rationsvis, omtrent sone det,
Østersøen og fortrængte til den ene de nu maa nøjes med der nede. Man
Side Slaver og Finner, til deri anderi synes at kunde mærke i -mange
Kelter. Da de tyske Ridere trængte Egne, at Folk faar for lidt at spise
frem ined Sværdet og Korset, dan- og har arbejdet for meget. Sparsomnede den Type sig, vi har der endnu,' meligheden blev drevet op til en
De gjorde dd mritiertvungne Folk til Knust og virkede til, al der danneTrælle eller Livegne. Det var' ved des de Nationalformue, som Tysk'Tvang og Herrevælde, de kultiverede
land nu har sari god Brug for.
havde Folk og Land, og Bene HerreDa Tyskland slog om til Handelstype har holdt sig traditionelt i den og Industrimarked, kunde det frem-

„Nord.Bornholms Ugeblad"

Foredrag om TyskINI.
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byde sine Produkter billigere end
andre, fnrdr Fremstillingen var SRI
meget billigere. Ved Siden al Sparsommeligheden gror Arbejclsomliedens Blomst. Et Digt, som findes
i alle Børnebøger der nede, begynder saaledes: „Arbeirtsanikeit und
Sparsamkeil• — Man forstaar, at
det ikke er skreverat Holger Dracliniann, Frøding eller Bellmann, knapt
nok af Bjørrisnn.
Tyskeren er nu bleven Verdens flittigste Mand. Han har overgaaet
selv ICineseren, arbejder ustandseligt.
Fliden sidder i Skolebørnene, i Hulsmoderpti og naar Tyskland 1111 haaber al kunne udholde den Belejring,
der omgiver det, er del bygget paa
disse Cirundegenska her. der 1<nli sari.
les under det ene begreb Pligt. Da
r
Kant grundlagde
denslcan, n ar deL,,I;iiirteri, lian satte
-)aa første Plads, .2 Ting beundrede
ran, Stjærnerne over hans Hoved,
som bevægede sig efter ubøjelige
Tove, og Samvittigheden i ham selv,
der virkede efter en i sig selv ubøjelig Lov til stadig at udrette Pligten.
Tyskerne har ved deres energiske
Konkurrence ng'saa gennem Udvandringen forstyrret Verdenstempoet.
De truer alle Vegne Konkurrencen
ved Underbud i Pris og ved Overbud i Arbejde, og det er nok den
dybe Grund til den nuværende Situation. Længe stod Tyskeren tilbage i Teknik, bygget paa Teori,
paa Videnskab, men han slog sig
ogsaa paa Naturvidenskab rig anvendte den til praktisk Teknik. Laboratoriet er den Anstalt, hvori
&Irsk:d'er] omsættes i Praksis, og
r har Tyskeren ogsan laget sit

Sin
Saatedes slog alt sig sammen, Pnlilik, Krig, Statsstyre, Handel, Teknik og Videnskab til at frembringe
den mægtige Slat, der nu kæmper
for sin Tilværelse.
Man maa ikke negte alt det sin
Sympati, men man maa ogsaa se
del som en Verdensproces, der er
sal i Gang ved en alt for stærk Udfoldelse af Kræfter, som deri øvrige
Verden nvilkaarlig værger sig imod.
Hvordan det gaar, ved vi ikke, men
vi skal ikke ønske Tysklands Ruin.
Det vil gaa i for høj Grad ud over
os selv. En rutineret Nabo er ikke
til Gavn for nogen. Men lad deri
tyske Junkertype forsvinde og lad
den nutidige Tysker med sine gode
Egenskaber knytte Venskabet mellem
Germaner og Skandinaver paa ny.
Professor Edv. LeIrmana i „Svb. Av.”

De danske Blyanter.
—o—
El lille Lykonekningsvisit hos
„Viking".
denne Tid er det lige et Aar
siden, at den første danske Blyantsfabrik, V1 k i n g, begyndte sin Virksomhed.
— Tænk I er det ikke længere siden? udbryder num uvilkaarlig, thi

man synes, at den danske VikingBlyant, er et Produkt, der har været
kendt og skattet i mange Aar.
I .Anledning a! FactwIsdagert aflagde vi forleden et lille Besøg derude paa Fabriker! ved Islands Brygge.
Dl hr. Direktører saml Kemikeren,
Ingeniør Stage gjorde Honnør fur
os og viste os de store Udvidelser,
der allerede rar sker, særlig med
Henblik paa Forarbejdelsen af de
fine Stifter til Blyanterne. Det var
en sand Fornøjelse at se.
-- Vi har kun Grund til at være
tilfreds med den Modtagelse, VikingBlyanterne har fanet herhjemme,
snavet hos Grossister som hos Detailhandlere og hos Publikum, siger
Direktørerne. Det er lortnivsentle
hurtigt. del er lykkedes rit fan ind;111,Ci(ICt 10011
uk ,,i, rig dell Støtte,
DiffillIsA~161~11
11~1111#1""
været tiden Betydning herfor. Naturligvis er der endnu mange Steder, hvor gamle Vaner og Mangel
paa Forstaaelse al det danske Arbejdes Betydning vedblivende stiller sig
hindrende i Vejen for den danske
Blyants Anvendelse, men i det store
og hele gaar den nu sin Sejrsgang
over det ganske Land. Der bruges
aarlig for ca. 300,009 Kr. Blyanter
her i Landet, og vi haaber, det skal
lykkes os efterhaanden helt at erobre dette Hjemmemarked.
Under vor Rorade paa Fabriken

delser, som mani endnu ikke tør gan
i Grang merl,
Foreløbig Cr det Agq,11 Hgeedsa.
gen at mut saavidl, alder herhjemme
kun bruges danske Blyanter. Fra
mange store Institutioners Side har
Fabriker] mødt stor Velvilje, DerImod kniber det endnu lidt nied Tilslutningen Ira Private, fra det store
Publikum. Der er endnu all for
mange, iler tankeløst tager imod den
udenlandske Blyant, de faar stukket
und, I Stedet for at forlange en dansk.
Men selv i sari Fald gælder det om
at se sig godt for. Det ri il<ke nok,
ni en an( ske Farit 'tf .
.
briker for, ja, de efterligner endog
de Slempeltyper, !min Fabriken
hidtil har været. ene um ;11 trenytte. Se derfor efter, at Vikings
NØ% eller det kendte Varemærke,
det lille Skib, findes pari Blyanten.
Og hermed være den rtansIte fflygode
antsiabrrk:lykausket
Virksomhedssar.
_Dansk Arbejde „ ,

,

spørger vi:
— Er det nu ogsaa altsainmen
dansk Arbejde',
— Ja a

• gRt

er ræel med den ejendommelige
skarpe Lugt kommer fra Amerika.
Det er for en stor Del ældgamle
'træstemmer' fra Fortidens rndianerboliger, der 1111 graves frem af Jorden og af praktiske Hensyn skæres
op derovre. Ellers er alt Arbejde,
ogsaa med Grafitstifterne, dansk.
Med særlig Interesse beser vi et
nyt Glødeovns-Anlæg af en dansk
Konstruktion, der stærkt afviger fra
de hidtil benyttede lyske Konstruktioner. Denne Ovn, der er leveret
af ,Nordiske mekaniske Værksteder"
i København, arbejder til den største Tilfredshed. Interessant er det
at overvære Stemningen og Malingen al Grafit og Ler paa de store
Møller. Hvor onistrendig denne Proces er, fremgear af den Omstændighed, at Æltningen af Grafiten til de
line Rollo-blyanter varer i ca. 2
Maaneder.
Principe' Dansk Arbejde er gennemført i en saadan Grad, at alt
hvad Fabriken anvender af Emballage, Tryksager, Reklameartikler og
osv. indtil de mindste Enkeltheder
er af dansk Tilvirkning.
Parl vort Spørgsmaal, om hvorvidt der er oplaget nogen Eksport
af danske Blyanter, oplyser man, al
der allerede er begyndt en lovende
Alsætning til Norge og Holland, og
at man naturligvis haaber, at de
foreliggende Omstændigheder skal
begunstige Salget til England, Rusland og Frankrig. Dette er dog
Fremtidsmusik og vil kræve Udvi-

Haand i Haand.
_
Jubilæum i Forsikringsbranchen.
Noget af det bedste, Grosserer
Grunth fik jat'paa, da han for 25
Aar siden sammen meit•Peetikuliee
N E. Hellfach stiftede sit Syge og
kkesidrsIkrungsselskab, var Navnet
a
fieend. Det var et rent
Fund, et Navn, der sagde netop,
hvad det skulde sige om Arten al
Virksomheden, let at huske, let at
banke ind i Publikums Bevidsthed ;
de fire Hænder i broderligt Haandtryk er et Segl, et Reklamemærke,
man aldrig glemmer, naar man har
set det en Gang.
Der var lorøvrigt ogsaa meget andet godt i Ideen. Selskabets Opgave
var saaledes helt ny, nemlig den
kombinerede Syge- og Ulykkesforsikring. Begyndelsen var ganske
vist lille, men Virksomheden blev
stor ved dygtige Mænds Arbejde.
1 Selskabets Historie faar man et
udmærket hedblik ved at gennemlæse
det overordentlig nydelige Festskrift,
som er udgivet i Anledning af Jubilæet, velskrevet af Selskabets Fuldmægtig, Hr. Vilhelm Nielsen, elegant
udstyret og rigt paa Billetter. Vi

skal her nævne nogle fan Dan] e deri
Anledning.
Først heftede de to Stiftere kun
med en Kapital pas 20,000 Kr. overfor de Forsikrede. Efter Hellfache ,
Død 2 Aar senere dannedes der et -"
Aktieselskab nied 25,000 Kr. Kapital, rutin allerede Aaren efter Irakerjedes Aktiekapitalen • til 75,000 Kr.
Rigtig Gang i Forretningen kom der
først, da Selskabets nuværende administrerende Direktør, Grosserer H.
L. Colding traadte til. Ved hans
sikre Forudseenhed og utrættelige
Energi har Selskabet faktisk vundet
r, Han traadte
den Position det nu

til 11895, og Anret efter valgtes
Dr Petrus Beyer og Otærretssagfertre Chr. Hede ind i Bestyrelsen, og
isse_ tre Mænd udgør den Dag i
Bestyrelsen. De har Lov al
e, at det dem, der har grund,
fæstet Virksomheden. Aktieselskabet udvidedes paa det Tidspunkt til
I Million Kr., og Præmieindtægten
steg nu fra Aar til Aar.
En Begivenhed i Selskabets Historie var det, da Forsikringsselskabet
Folket i 1909 gik over til Haand i
Haand.
Sim kom ogsaa det Tidspunkt,
hvor Selskabet kunde erhverve sig
sin egen Bygning. Da Detailhandlerbanken brød sammen, købte Selskabet Bankens Ejendom Nygade 4,
her fik det moderne Lokaler og erhvervede tillige et godt Aktiv.
Ved Udgangen af 1912 havde
Haand I Haand naaet en PræmieIndtægt pas 1 Million Kr. — et
smukt Resultat, som num dog selvfølgelig ikke er blevet staaende ved.
Der er endnu meget at udrette pari
Sygeforsikringens Ommade, og sikkert vil Haml i Herind bevare sin
Førerstilling pas sit specielle Omraade, den kombinerede Syge- og
Ulykkesforsikring.

Krigen
hfugels

paa Lud-

—o—
Foredrag i Nationaløkonomisk
Forening.
Forleden afholdtes I Nationaløkonomisk Forening et stærkt besøgt
Møde med Foredrag af Lehnsbaron
Rosenkrantz, Rosenholm, om Krigens
Indflydelse pas Landbrugets Rentabilitet.
Det resulterede i, at Landbruget
ingen Grund havde til at klage for
de første 5-6 Maane,lers Forlab
siden Krigens Udbrud. Men nu
var Forholdet et andet. Alt beroede
paa, om Importen af del, vi skal
bruge, kan fortsættes, og ligeledes
paa, om Eksporten af Landbrugsvarerne kunde opretholdes. Del kvægløse Landbrug, det, der blot solgte
af Jordens Udbytte, men intet Foder behøvede Ill Heste, Kvæg og
Svin, havde særlig Fordel af hele Situationen, men den største Del af
Landbruget, som havde Kvægavl og
Mejeribrug, ['malle nu give dobbelt
sadl meget for sine Foderstoffer, hvortil korn, at Produktionen af Smør
og Flæsk betalte sig daarligt for
Tiden.

Hestene
derimod, hvis Udførsel jo nu var
forbudt, havde hidtil været en Intægtskilde af Betydning. 1 Maanederne
Januar—Juli 1914 udførte vi 17,000
Heste; men Resten af Aaret er der
antagelig solgt 85,000 I Stedet for
ordinært 10,000. Middelprisen for
en Hest havde før Krigen været 700
Kr. Nu voksede den til det dob.
helte, ja til det tredobbelte. Alt var
dog ikke Fortjeneste; men regnede
man gennemsnitlig en Overpris af
300 Kr. pr. Hest, gav det 25 Mill.
Kr. i ekstra Fortjeneste. Af vore
568,000 Heste menes der i Aarets
sidste Maaneder at være solgt 15
pCt., og det var ikke for mange. Det
var heller ikke de bedste Dyr, som
var afsat — tværtimod.
Med Hensyn til

Kreaturerne
var der udført 124,000 i den anden
Halvdel af 1914 Imod 83,000 i samme Tidsrum Ageet forud. Navnlig
1 Oktober korn der Fart i Tingene ;
i de sidste 5 Maaneder solgtes der
32,000 flere end sædvanlig. Hertil
korn Udførslen at Konserves — Kød
og Flæsk —, som steg til 6 Mill.
Kilogram, og hvorved Merudførslen
al Kreaturer voksede fra 32,000 til

44,n00.

Regner man hvert Kreatur
til 300 Kr., bliver det en Merindtægt
al 13 Mdl. Kr.
Taleren dvælede videre ved Nedgangen i Importen al tenderstnifer,
Nedgangen i Smøreksporten med
10 pCt., medens Flæskeeksporten
var steget ; ligesaa .Egeksporten, og
Æggene noteredes samtidig 13 øre
højere pr. Kilogram. Men Spørgsinaalet var nu, om vi kunde klare
os med de færre Foderstoffer. Han
udviklede dette nærmere og tegnede
ikke her det lyseste Billede. Særlig vilde Husmændene faa Vanskeligheder. De Onarde, der selv kan
brødføde sig, har intet at beklage
sig over ; men Husmændenes Svinehold spiller en stor Rolle, og skal
de undvære Foderstoffer, bliver det
slemme Tider for deur.
Det, der stillede sig for Landbruget for Tiden som del vanskeligste
Spengsmaal, var den store Risiko.
Vi er afhængige af den store oversøiske Import, og vi er nfhterigige
af vor Ekspol. Gnar begge Dele,
eller blot en af dem i Start, hvad
sadl? Vi man se at forøge vort hjemlige Udbytte af Planteavlen for ikke
al være for afhængige af Tilførslen
ude fra, og vi maa helst ikke være
afhængige hverken fif enkelte Udførselsmarkeder eller af enkelte Produktionsartikler. Vi maa i det liele
taget haabe, at Uvejret, som raser
i de store Lande, mas holde sig
borte fra os.

fra Uge til Uge.
Dødsfald.
Sandvigs ældste Mand Fisker Hans
Peter Hammer populært kaldt „gamle
Hammer", er død i Lørdags og skal
begraves paa Lørdag fra Hjemmet.
Hotelejer M. Skov's gamle Moder
paa Hammershus er ligeledes afgaaet
ved Døden efter faa Dages Sygeleje
og skal begraves Fredag Kl. 121/e
fra Kirken.

Overvej inden Du handler
saaledes lyder Overskriften over en
indsendt Artikel i dette Blads forrige
Nummer, den kunde mere træffende
have lydt. asegagerg~at være bagklog end forklog", og hele del sidste Punktum kunne være sparet.

Det er jo en Kendsgerning, at den
store Kran blev opsat fertfeirsidste
Stormflod, hvorved den østre Kaj
blev ødelagt, og at allerede dengang
gjorde Kranen paa sin Vis stor Gavn,
da den var det eneste Sted paa Østkajen, hvor Skibene tilsidst kunde
fortøjes i, og nu senere flytte eller
ombytte de to Kraner vilde vel nok
foraarsage sadl store Bekostninger i
Retning af nye Fundamenter osv.,
at Havneudvalget maatle betænke
sig to Gange før de gjorde dette.
løvrigt slaar den store, dyre Kran
bedst beskyttet, hvor den staa.
S.

Navneforandring.
Det forekommer os meget betimeligt, at Hr. W. Dam Brogaard i Anker, som Kirkeværge bekendtgør, at
det ikke hedder Aakirkeby Kirke,
men A a Kirke. Der er en sørgelig
Tendens i vore Duge til at lave nye
Stednavne eller fordaneke, nullig ogsaa fortyske dem; lad os altid værne
og værge for vore gode gamle Slednavne, det er en Skarn ikke at gøre
del, og det kan ret ofre, særlig for
den opvoksende Slægt, være af stor
Betydning, at de ved, hvorledes Navnene er og hedder fra gammel Tid.
B.

Allinge Kirkenyt i Februar.
Begravede: 3.. Erna Louise
Kristine Pelilsen, Datter af Stenhg.
Sven Johan Påldsson af Humledals-

huset, 7 Aar gi. (f paa Allinge Syge7.: Petioline iearrinne Peeohugger
dersen f. Dam, gift med St.
Peter Ipsen Pedersen al Allinge, 52
Aar gl (t 31 i r. 8.: Skrædderlærling
Karl Martin Sigfred Holm, 17 Air
gl. (forulykket paa Hammersø 311e).
)111S " /).

16.: Murer Jens Peter Lunds Hustru
Oliva Kristine b. Tludeman, 63 Aar
gl. (t 1 7,). 18.: Enke Renere Andersen f. Nielsdattcr, Allinge (t
80 Aar gl.
Tlis b t e: 14.; Stenhg. Christian
Andreas Madsens San Paul Absalon
Madsen af Sandvig. 28: Stenhg.
Hane Mathias Regn arssons Søn Knud

Regnarssnn af Landdistriktel. Arbejdsmand Niels Edvard Hallhergs
Datter Karen Edla Marie Hallberg
af Allinge. Stenlig, Kari Nikolaj Pedersens Datter Valborg Dagny Pedersen af Allinge. Stenlig. .fehatines Kristoffer Pedersen Kofods San
Ejnar Christian Kofod, Kalkværket,
Mlinge.

Olsker Kirkenyt i Februar.
Døbte: 7.: Arbejdsmand Ludvig
Andreas Christoffersens Søn Arne
Christoffersen al Tejn. Fodermester
Peter Jørgen Mogens Bendtscns
Datter Doris Alice Bendtsen af Ol.
sker. 21.: Avlsbruger Alfred Emil
Holms Datter Emmy Elisabeth Holm
nf Olsker. Husmand Hans Peter
Markers Datter Oda Emilie Marker
ni Olsker.
B e g in v ed e ; 13.: Gaardejer Jens
Peter Clausen Karis af Bridsensgaard,
Olsker Sogn, 48 Aar gl. (
20.: Stenhg. Christian Peter Nielsens
Søn Vilhelm Frederik Emil Nielsen,
13 Aar gl. (I paa Allings Sygehus
Arbeidstfia~derS Hallsen% Kjuller, 30. Slvj. Pcl. i (fisker,
79 Aar gl. (t 21/5).

lltisijousteli
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Søndag den 7. Marts.

Allinge K. Kl. 9'/,. Skrin. J.
—
1 1/2.
Ols Kirke Kl. 2.
Kl. 6 stort, fælles Samfundsmøde
i Bethel i Olsker. Emne: Kend dig
selv. Alle er velkomne!
Missionsuge i Allinge Kirke 813. Marts, hver Aften Kl. 8,
(Se Annoncen).

de mederne Bevægelser i Furore.
f. Eks. S.scialismtm, siger tran .1h
seadan noget hunde si ogsae ties
tot et Par Tusinde Aar tilbage!
Der val den Gang en Vismand, der

vilde indføre det, I kalder Socialismen, hos os. Han satte elle vore
Penge over Styre.

Skulde det være Runkelroerne?
I det sidste Nummer af .Vort
Landbrug' fremsætter Læge Engelbreche København, en Del praktiske
Iagttagelser, han har gjort overfor
Mund• eg Klovsygen Han prmeemr
at Sygdommen lier i Landet og ogsaa i andre Lande først optraadte
samtidig med Roedyrkningens Indtorelse, og at Sygdommen C ■1•71 Ris
gel ikke optræder i de Landsdele,
hvor der ingen Runkelroedyrkning
Cr.

Krig og Dans.
Spurgsumalet, om del kan grut an
at danse, mens Krigen etaer pan,
er for .Tiden aktuelt blandt Ungdommen herhjemme, og der skrives
meget derom.
1 et Blad, som Ungeltensforeningeni i Nykøbing part Mors udgiver
for sine Medlemmer, fremhæves, at
de unge bør prøve pan at se Sagen
fra Sønderbeternes Side. Nu falder
deres unge i MIISSCVIS pari de europæiske Slagmarker, eller ligger
paa Hospitalerne i Frankrig, Tyskland og Rusland eller genneingaar
de sværeste Lidelser i Skyttegravene
paa Fronterne. Der bør ikke gives
dem Grund til at sige: Medens vi
gaar til Begravelse og jorder vore
unge, bevidner dansk Ungdom os
sin Deltagelse ved at gaa
Netop miler denne Tids svære
Prøveler gælder det om, et de
kommer til at fornemme, al heroppe
har de sande Venner, som føler
ined dem i de svære Dage og lader
deres Færd bestemmes af Hensynet
til delte for al være dem til Trøst
og Opmuntring.

Rettelse:
I Regnskabet for Allinge Sygekasse er i forr. Nr. indsneget sig et
Par Trykfejl, saaledes skal under
Indtægt Hævet i Sparekassen staa
1850 Kr. istedelfor 145,53.

Borgmesterens Kakkelovn.
Borgmesteren i en al vore Købstæder er bekendt for at være noget
af en Original. Prut sit Kontor.
han en Kakkelovn af kæmneirrersige
Dimensioner. rener han fair Besøg
af Folk, dur skal tale med ham i
Earbedsniedfør, lader han dem lage
Plads paa en Bænk, der starir tæt
op ad Ovnen, og hvis de lægger
for megen Beslag paa hans
giver han sig til at fyre sandart i den,
at Sveden driver den] ned ad Panden. Det har vist sig al være et
probat Middel, og de fleste skynder
sig at blive færdige iued deres Ærinde.
Men nylig hændte det, at Midlet
ikke hjalp. Ovnen var næsten rødglødende, men den paagælderide
blev rolig siddende. Da gav Borgmesteren Kontorbudet Ordre til at
lægge endnu en Skuffe pare Men
den fremmede smilede blot' venligt
og gjorde en afværgende Gestus,
idet han sagde
— Det bider ikke . pan mig, Hr.
Borgmester, Jeg er nemlig Bager,
skal jeg sige Dein.

Da Socialismen indførtes i Kina.
Missionssekretær cand. tireol. Fileri Morthensen bemærkede if. .Vite
St. Flk hl." forleden i et Foredrag i
Skals om Kina :
Vi tror herovre, at Kineserne ser
op til os. Det er ikke Tilfældet tværtimod. De betragter os og vor
Kultur som noget fra i Gear, uredelle deres Land og deres egen
Kultur er Aartusinder gammel.
Naar en lærd Kineser hører om

Nye Molbo liisterier.
Af E. H.
—n—

Det er' nyttigt at kunne prale.

, Nej, jeg mener, at jeg vil klip)
lill
,Ja men man siger dog altid, a
man skær del til. Ja 444 er .,Mt•r•
altid tosset, for jeg ved da, det kaj. ,
des al skære med en Kan og at •
klippe med en Saks.'
Efter at de havde trættedes en
lang Tid, 1.;.., .:....tn,!en tilsidst sadl
vred, fordi Konen ikke vilde give
eller, al han trak høide ud i CitarLIPTI og bandt hende lit Brandvippen,
Nu formanede han hende til al indrømme, at hun havde Uret, ellers
skulde hun druknes. Men Konen
Slentre '.Nef, jeg klipper! jeg klipper!
Nu hissede Manden hende ganske sindig ned i Brønden, og hun
Blev ved et malle , „Jeg klipper."
Selv da Vandet endelig gik hende
over Hovedet, rakte huri begge Armene i Vejret og klippede fremdeles med Fingerne,

for leg ger det med en Saks.*

Da Manden saa delte, hissede han
Konen op igen, og Ind hende for
Fremtiden have Ret.

E rindri ngsliste.
Toldkamret 7 12 Form, 2 -7 F.Itertu
Kiemnerkontoret 10 II og 2 - 4.
Irene- 4, Diskontohanken 2 -4 Eline
Sparekassen 1n -12 og 2 -4.
Siernpettilial i Sparekassen 10 12,
Dampskihsexpeditionen, aahen ved Skiheltes Ankomst og Afgang Tiredere--.
og Fredag Enorm, Mandag og
Torsdag Form.
Sogneprinsten Tirsdag og Fredag 6 7.
Distriktsleigen 8-9 rig 2-A,
Postkontoret 9-12 og 2 -- 7.
Søndag 12- 2.
Telegrafstationen 8 Morgen tit 9 Atten,
Søndag 12-2.
Borgmesteren. Kontortid hver Sognedag
Ki. 3 paa
Branddlrektøren'Alanclag rig Fridag
Form. 8 III le
Statsanstalten for Livsforsikring vel Chr.

Olsen, Messen. Kontortid I

I F.m.

Folkebogsamlingen paa Raadhuset: Fa*"
g ;),
( .15
ilirtQr
sitau
aahe
-tt, n
dsger7jerninmen
Frimærkep. og Itends'aitsucten 7-8 A
samt lul Tog, der algaar udenlur
Tid, fra en halv Time for Toget

Lejekontrakter
faas altid pas

ciIllinje

J3o,s5tryk heri.

Olsker.
Kommuneskatten for 2det Halverer
1914-15 hedes indbetalt inden Udgangen al denne Maaned, hvorefter
Restancelisten vil blive skrevet.
Modtages for Teins Vedkommende
Fredag den 12. Marts hos Emil
Larsen, Eftenn. Kl. 3 - 5.

Sogneraadet.
Nogle Bunder var en Aften kom
men heri til en al deres Bymænd,
hvor de fordrev Tiden med at drikke
og passiare.
Efterhaandeu som Brændevinen
steg dem til Hovedet, begyndte de
at rose sig af deres Kræfter, sigende,
at Værten kun var en Hosesok mod
en af dein.
Værten tilstod, at lian ikke havde
mange Kræfter, .men", føjede han
til, jeg har faaet en ny Karl, en
Jyde, der siger, at han er stærk. Jeg
skal kalde paa ham, for han er nok
ikke bange for et Livtag'.
Da Karlen kom ind i Stuen, !mulle
han dem med øjnene, lukkede derpaa alle Dure og Vinduer op, og
spyttede i Næverne. Men da Bønderne havde set disse Tilberedelser,
tabte de Lysten og luskede al.
Da de var borte, roste Værten sin
Karl, og mente, at han maatte være
farlig stærk, siden lian turde byde
dem alle Spidsen. .Aa l a æ nisjæl
et saa stærk, uran a ka dygtig brool,' svarede Jyden.

Serie Messing 4iielsiller
tildels Blodappelsiner
ene ny hjemkomne og anbefales til
fulgende Priser:
65-95-120 Øre Dusinet,

I. B. Larsen, Allinge.
En Pige,
som kan ligge hjemme, kan faa
Plads paa

Allinge Apotek

Harre og Oldhlippldm
er til Salgs paa

Pellegaard i Rutsker

Amager-Hvidkaal
haves endnu pan Lager til billig
Pris.

I. B. Larsen.

Et Parti fin gul

Standhaftighed.

Næsgaard Havre

Konen sagde : .Nu rosa jeg hen
og have klippet Tøjet til min ny
Trøje."
.Da mener vel, at Du vil skære
det til," sagde Manden.

og Tystoft Prentice Byg
anbefales til Saasæd.

Mlingo Kolonial og Prionnktforrotning.

L

ønsker De
smuk ke o g 'noderne Fotografier,
da henvend Drn1 i Atelieret ved

Ell Nylig kogirilierci bog
r. rl 1r

kan faa Plads tal Iste Maj paa

Mollegaard i R.

Andr.

Telefr'n 4.

Billeder indrammes .

En Pige
Hullegaard i Ro.

fortrinligt Kraftfoder til Kalve
og Grise, ventes om fan Dage

NorrlInfids hfidelslills,
En Pige

Rigtig gode kantskaarne

lillsktillslidlor

Allinge-Sundvig Sygekusse
som er statsanerkendt, optager Medlemmer indtil 40-sars 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 kailske hos Kassereren, Hr. Bager 1).`Holin, Allinge.

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

Ille,ssante Visitkort
anbefales fra

Jillin,sse (Bogtrykkeri.
Læge Arends
har nedsat sig i Allinge og taget
Bopæl ved Havnen.
ConsUllationstid ; Hverdage 9-10
Form. .tig 5-6 Efterm, Søn- og
Helligdage 9-10 Forint.
Telefon Allinge 44.

Parloliholl og
er en ny og meget
forbedret Udgave af °mumien, som
gengiver Tale, Sang og Musik i en
hidtil ukendt ren og klar Tone,
saavel med som uden Tragt, anbefales af Aktieselskabet „Nornani"s
Agent for Bornholm, der indrømmer
meget gunstige Salgsvilkaar.

TBiner, Sprrer, Lfijler,
Planker og
alle Slags — sælges billigst i

Nordlandets Ibildolshus.

Allinge Bogbinderi,
ved Kirken.
All Begbinderarbejde udføres i
saavel finere som billigere Bind.
Broderier monteres.

Louise Larsen. Marie Jensen

Hus til Salg.
Formedels anden Beslennuelse er
unit Hus i Lindeskoven med Avl
til 3-4 Køer til Salgs. Ny stor
Frugthave nued Høusegaard.

Peter Thorsen.
Rø, Helligd. St., Telt. 18.

Søgnedage.
SeutlIvig—iterine.
700 010 3I0 710
Fra Sandvig
los Øst] 380 805
Allinge
710 087 308 815
Tein
780 1154 340 883
Ro
Klemensker
765 117 4 18 808
Nyker
810 Ilt .180 rra
88o 169 447 981)
Til Rønne

380 813

361 855
4 11 852
4112 911
440 927
501 939
507 936

Søn- og Helligdage
Sandvig—Rønne.
Fra Sandvig
zoo 102o ile
Allinge
7oa 10.,40 1 18
Tein
71s 1080 1 84
Rø
784 I
Klemensker
703 11" 208
Nyk er
800 1130 220
Til Rønne
825 1160 - 240

832
903
950

Roerne—Sandvig.
7,8 040 l im
Fra Rønne
Nyker
738 l/,,, 1 50
Klemensker
765 1 17 207
Rø
814 1 55 225
Tein
880 162 242
Allinge
845 201 263
„ 2,„ ai,,
Sandvig

8m
836
862
911
927
935
9,

7a3
806
81s

Hvede og Rug,
sunde gode Varer, købes paa
Basis af Maksimalprisen.

Havre og Byg
købes og betales efter Kvaliteten ined højeste Priser.

Nordlaodcis

killelsbus,

1 a 2 Elever
antages paa Systuen til
eller lidt tidligere.

1. Maj

Magasin du Nords Udsalg.

Tørvestrøelse

Noriblels flaodelshosr
1111111 lid Nhlido,
som kælver i Host, eller har kælvet
i Fiteraarel,,ønskes tilkøbs.

Peder 11.

Holm,

ved Lindeplads, Allinge.

By- og Herredstuldmasgtig

Jobsølles Kofod, Ilde.
trafflts paa Ra ad huse I i Allinge
liver Mandag efter Kl. 10 Forum. og
i I< I e menisker Kno hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

Re g n i ng,
7oelur; t M
e r endgeres e rR
cel
Brevpapir i Allinge Bogtrykkeri. Hurtig Levering. Billigste
Priser. Ring op Telefon 74.

Bestil (DI

D

i

Aldeles frisk Portland Cement

Sække til dell l;IVCSIC Pris i

Nordlandets Handelshus.

ofillioillis Simre- & laailekilsses S'

Iran straks antages i I

Lad

Dem fotografere hos

Alfred Iljetten
En Dreng

paa 14-18 Aar
kan faa Plads pen Svartingegaard i
Rutsker,
Holm.

Store Derbyshire

Kakkelovnskul
renharpede fra Lager anbefales.

Nordlffilels lindelshils.

....--k?7-- Afdeling i Allinge ("--;------5:
Kontortid: 10-12 og 2-4.

Klemensker Blikkenslagerforretning.

Missionsuge
Allinge Kirke

4....

Modtager Indskud par alm. Sparekassevilkanr til en Rente
af 4 pCt. p. a., par Folie hl 2 pCt. p a.

hver Aften Kl. 8.

Cement, Tagpap,

Mandag indledes med liturgisk
Sang. Missionær Moustgaard taler.

Tag- og Staldvinduer. Murgryder, Fyrdore,
Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser.
Allinge Kolonial- Produktforretning.

Fredag og Lørdag: Sekretær
Nielsen.
Sangkoret synger flere Aftener.
Konil

Handelsgartneriet „Hallelyst".,
gennem. 2b Aar. ,

De rigtige StaldbOre,
stærk() svenske Enekurve
Roegrebe og Staldgrebe
af den snilde Slags sadg■.

l■ 1114.; ,d

Nordlalgis ilmig18110

s

og-er 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,
er ven re ag 'Inges tre e in
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.

En ung pæn Pige
kan straks faa Plads hos

Waldemar Jørgensen,
Allinge.

Prima svensk

sælges i

Alle indbyde,

Onsdag og Torsdag: Missionær Søren Beck.

Toget afgaar

L. Madsen, Sandvig.
Telefon S.

fra Kl. 10 1,..:alnidd.
venligst.

Tirsd a g: Niss. Moustgaard.

Roane—Nnnelvig
718 0"
Fra Rønne
Nyker
755 058
Klemensker
755 1 16
811
37
Ri]
Tein
8.10 155
31
Allinge
Til Sandvig
8" 212

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

En Dreng

Vi Ira rigeligt Lager af alle Længder 8/ ° og !" og vi sælger niegel

som han malke, kan fart Plads til
I. Maj pen

Munkegaard i Olsker.

Missionsmøde
i Rutsker So ndag den 7. Matts

kan faa Plads til I ste Maj og en
K811 straks eller isle April paa

Eogelske

Absolut bedste Kolonialvarer
til billigste Dagspriser anbefales.

1 'M r I.

En yngre Karl,
17. 18 Aar, vant til at bruge Heste,
sand en nylig konfirmeret DRENG
kan faa Plads til !sir] Maj paa

Nymalle, Allinge.

Prøv og døm!
en kraftig og velsmagende KAFFE
til I Kr. pr. 1/2 kg, fans hos

T.

(13.

Larsen.

Bestillinger udbedes paa
Glænø Saaærter,
Gule Saaærter,
Rene engelske Vikker,
Vikke-Blandsæd, bornh. Avl,
1-lestetandsmajs til Udsæd.
Partierne heraf ere kun smal].

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

lilla norsk Spegesild
(Størrelse som bornholmsk)
26 Kr. Tønden, 110 øre Olen,
1 1/, Øre Stk.

Prima Fedesild 10 øre Stk.
Nye hjemkomne fine
AnselinvIS 25 Ore 1,/, kg.

I. B. Larsen,

-

Gartner Kofod og Hustru, „Hallelyst-, fejrede i Tirsdags deres
Sølvbryllup og modtog i Dagens Anledning talrige Lykønskninger fra
Venner og Forretningsforbindelser, thi det var samtidig ca. 25 Aar siden
Gartneriet blev grundlagt, Del er forbavsende al se, hvad der gennem
25 Aar er skabt af Plantekultur paa forhen udyrkede Sten- og Lyngludder.
I Oktober 1889 købte Hr. Kofoed Mallelyst -, ca. 4 Tdr. Land, der for
Størstedelen faa uopdyrket hen, og tog straks fat paa Hakning. Gravning
og Stenrydning, saa at omtrent hele Arealet var opdyrket 3-4 Aar efter,
og Begynde'kemm til Plante,t,oten blev gjort. I Løbet af Aarene indkøbtes
mere Jord, og Gartneriet..
nu benved 20 Tdr. Land. I 1895 opter§ det frarsfrs, der siden e
f5-6 Stykker, ligesom
der ud ilt Vejen er bygget en mere tidssvarende Butik med Udsalg af
Gartneriets Produkter. Gartneriet vandes fra egne Vandledninger, der fra
Beholderne har en samlet Rørlængde af flere Tusind Fod.
Der er i Anrettes Løb anlagt en stor Planteskole, og .trallelyst`
er nu det største Frilandsgartneri paa Bornholm. Planteskolen ligger
paa firben Markjord uden Læ, hvorved der ydes den største Garanti for
Tiltrækning af sunde haardfore Planter, af hvilke særlig Frugttræer forsendes over hele Bornholm. Der er saaledes ikke en By eller Landkommune her paa Øen, uden der er plantet Frugttræer fra „Hallelyst- og
der er nu en stadig stigende Omsætning al disse paa flere Tusind aarlig.
Hr. Kofod beskæftiger særlig i Sommertiden en ret stor Arbejdsstyrke, der er jo meget, 3er skal passes haade i og udenfor Drivhusene,
og der har altid været et godt Forhold mellem Arbejdsgiver og Arbejdere.
Det er saaledes en stor og ve lsignelsesrig Virksomhed 11r. og
Fru Kofod har lagt bag sig gennem disse femogtyve Aar, og det daglige
Slid og Slæb har sat sine Mærker, men de har begge et godt Helbred
og en ukuelig Energi, der ikke har tabt sig gennem Arrene.
Foruden Planteskolen er der et Jordbærareal paa over I Td. Laud
samt et stort Blomstergartneri. At Køkkenurterne heller ikke kræver noget lille Areal, siger sig selv.

Tajrukr,
Ihishabilliagsmaskiiier

Slarsie uger al
isenkram,
Glas, Poreelm eg
Fajance,

Åeker lieegaarrl's
bekendte

Gryder
anbefales.

Alhngø Kolonial- og Prociti3x..tircl.rx-4E3trxiri<g-„
Vi har rigeligt Lager af aldeles prima

La-Plata Majs og stor amerik. Majs,
— og med Sejler „I. 13. Berggreen" venter vi i denne ligs en
Ladning

Stor amerikansk Majs
som sælges billigst ved Levering fra lossende Skib.
Bestillinger udbedes.

Nordlandets Handelshus.

Vor bekendte fine Kaffe
samt The, Chokolade og Cacao
NB. Altid frisk Kaffe.

anbefales det ærede Publikum.

cHllinje Roloniab froduktforretninj.

Fineste Soyakager.
Dansk Soyaskraa.
51 pCt. Texas Bomuldsfrokager, hele og knuste
42 pCt. N. 0. Bomuldsfreikager,
dej":
har vi paa Lager og ekspederes bIllJgt m uligt.
Til forst i næste Uge venter vi
COLDINGS FODERBLANDING, garanteret 45 pCt.
Prima grove HVEDEKLID og
Prima amerikansk FODERBYG. Vi ere gærne Sælgere, men
bedes om kontant Betaling.

Nordlandets Handelshus.

Hjærtet.
—0--Tre Sonetter.
Vi imod alle og alle mod ost
Slaa ej saa voldsomt. do
hidsige lljærte.
raah imod Himlen din
vaargronne Trods:
vi imod alle og alle mod os:

1.

Vækst.

Der er saa orange Guder,
jeg har dyrket.
Hver havde sin Lære, — nogle
havde ingen,
men alles Maal var hele Verdens
Betvinger,
den store og hele — mer end
de Ileste yrked.
Jeg hørte deres Kalden tid fra
Mørket,
som vandrende Kloders slote,
støtte Klingen
og dyrked dem alle en Stund
og del er Tingen,
jeg voksede i dem alle og følte
nulg styrket.
Jeg kunde ej naa til–C:inder- nes
svimlende Bolig,
men voksede ved mig selv Sad
stille og trolig,
som om jeg slet ikke kendte
deres Bo.
Og Hjærtet voksede stadig,
slilie og tung:
det gælder ej mer om at tvivle
eller tro,
kun gro, og gro igen,
og atter gro l

II. Minder.

Pris R. u

Ma.-4.10-1X

Bredr. Cloe3tta
tø. id. thokalffitabrIli

Husk vort velassorterede

Trælast—Lager!

Forfang.

Tilbud, og vi er iti Tjeneste.

c7Illiticge

Roloniab og cProduktforretninj.

11 gl. Nerloslal og 37 gl. killillmilliq
ventes pr. Sejler „Kristian" i næste Uge.

Nordlandets Handelshus.

R3ort uger er forfuttet ntct
Culbitio
43 1J(5t. tuncrifatigc fflotoulU,f-rofoger,
42 $16t ZsurDooNager
-Sufferuich»fc og tlloUteln5jr,
SoHnfogn. og Zoljograa,
stor og ren Vloj
inuit ffiloifflran

%tillige StalaninI Prohrtforretning

Mit Hjærte gemmer mange
lyse Minder
og mange Erindringer om
minke Dage.
Detuffer dem alle, stille
og uden al klage
-- det ejer deri Ro, som Sorgen
ej fo rblinder.
Det ejer den Klarhed, der Minder
tilsammen binder,
uden at bade, uden al længes
. tilbage.
Aldrig kan mørke Minder
i Hjærtet nage,
thi Hjærtets lyse Klarhed overvinder.
Lad Minder pine og lad Minder
koldt Hjærtet vil rejse sig, knejsende
og stolt ;
dels voksende Væsen bliver
vildt og goldt.
Og Tanrenes milde Dug skal
ikke falde;
Mod Mindernes Stemme staar
unit Hjærte koldt,
køligt betragtende, udenfor
dem alle!
III. Vinter.
Hvad vil den vilde, vinterhvide Sne
som fygende, frysende mod mil
Ansigt slynges,
mens Kuldens Kampsang højt af
Stormen synges,
og klagende stønner Vindens
vilde Ve.
Mit Øje blindes, jeg kan ikke se,
mit Øre hører ej og min Tanke
tynges.
Men Hjærtet stivner, stivner og
forynges;

Konfirmationen
anbefales:
Drengeklædninger
af ægte hlaa Serges. Priser 16, 2t), 26 Kr.

Huer i forskellige Faconer fra 85 Øre.
Slips og Kravetøj i stort Udvalg

---4.9.---Fodtøj sælges til de gamle Priser
saalcenge Lager haves.
—N...

Sorte, hvide og kulørte Kjolestoffer
Priser fra 124 øre Melren.

brede svære Stoffer til Nederdele
160 øre nl.
Om faa Dage hjemkommer et stort Parti

Jadueller og Kostumer i Noutirmullslorrelser,
Damelinned og al Slags Underbeklædning.
Altid de billigste Priser.

lorMadets adelshus.
Leverandør til

Varelotteriet.

Husk at Nr. 48
er en ganske fortrinlig Margarine
til kun 62øre pr. 1 /2 kg.
fans hos
. Rabat pr. Kontaut.
Jfolonial- oj frodukfforretnind.
Til Hjemmebagning anbefaler vi aldeles prima Kvaliteter

Bageriflormel og Husholdningsflormel,
Rugsigtemel og grovt Rugmel.
Vi har rigeligt Lager og venter flere Sendinger.
Vi anbefaler alle at forsyne sig til de nuværende rimelige Priser. Eventuelt tager vi sunde, gode Sædvarer som
Betaling for Mel — og til højeste Betaling.
Hjemmelavede prima BYGGRYN sælges i

Nordlandets Handelshus.
jeg synes, jeg kan hører det
trodsigt le.
Nu kommer Vinterens Kulde
mig i Møde:
jeg skal ikke længere vandre
mig til Døde
i Lykkens sælsomt snoede
Labyrinter.
Og Hjærtet skal sig ikke
langlsonil lorblode,
nej, hærdet af en !mord og
ærlig Vinter,
naar del sit høje Maal — eller
knuses i Splinter I
Jerome Chretlen.

Soller De ell Livsledsagerske,
skal den gamle Cykle sælges, ønsket Ide Adgang over deres Ejendom
forbudt, har De himlet et Par Cialoscher, skal der være politisk Møde
eller Bal, har De Kreaturer til Salg
eller vil De købe saadanne, har
De fartet nye Varer hjem, paslager
De Dem Reparationer, har De
startet en ny Forretning — hvordan
skal Folk saa Ina det at vide, hvis
De ikke averterer i el Blad, som ,
virkelig læses.

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

Telefon Nr. 74.

