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„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes i el Antal af mindst 1600 Frempl.
Dg forsemin gennem Postvæsenet i
Sandvig,Olsker, Rutsker, Ro og Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad„
har drn storsk Udbredelse i Nordre Herred.
bliver lirs( i rinvert Hjem ok ,gner sig derfor bedst til Avertering,

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne firkemitgprelser af enhver Art
saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser;
,
Efter, eller AfIrsuinger„Inktioner
eta
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„Nord-Bornholms Ugeblad"
adgoar hver Fredag; kan bestilles paa alle
Postkontorer samt pna Bladels Kontor og
koster 50 Ore Kvart:let.

Besynderlige
Giftermaalstilbud.
—o —

Det utroligste i denne Henseende
litkvetesteredes uden Tvivl af Wilhelm
Erobreren (omkring (060). Da han
paa en ensom Vej traf sit Hjertes
-,;len alumne Mathilde, der
Fa r alene og til Hest, rev han hende
ned af Saddelen, gav hende nogle
heftige Slag og hyklede hende derefter til sit Hjerte. Se, min elskede,
sagde lian ømt, dette gjorde jeg
blot for al overbevise dig OM min
Kærlighed.
Hun lod sig hurtig overtale, og
kort Tid efter stod Brylluppet.
Den nuværende Kejser af Østrig
opførte sig mere galant ved sit Frieri.
Han viste den skønne Prinssesse
Elisabeth af Bayern et Album med
- herlige Billeder fra Tyrol. Da lu n e
udtalte sin Begejstring over disse
smukke Landskaber, spurgte han:
„Kunde De ikke have Lyst til al være
Herskerinde i de pragtfulde Landskaber"?
Samme eller lignende Vendinger
skal være anvendt af flere jomfruelige Dronninger, der,ved en saadan
Omskrivning skilte sig Ira den pinlige Opgave selv at skulle fri til sit
Hjertes ridkaarne. Men saaledes
har ogsaa Kvinder i mindre ophøjede
sociale Sillinger baaret sig ad. Det
fortælles om en henrivende ung
Enke efter en fransk Statsmand, at
hun lang Tid efter sin Mands Død
modtog Besøg af en af lians Venner,
der bad om en Erindring om den
afdøde.
De kommer for sent med det øut
ske, skal hun have svaret, jeg har
for længe siden skænket de Ejendele
bort, der egnede sig til Erindring
om min afdøde Mand. Nu findes
der ikke længere engle saadanne
saa vidt De da ikke vil tage til
lakke med ulig selv? Og det gjorde
han.
En skotsk Digter havde saa vanskelig ved at erklære sig over for
sin elskede, at han ikke vidste nogen anden Udvej, end at sende
et Bind med skotske Kærlighedsdigte, som han lige havde offentliggjort. Det gjorde imidlertid
delt tilsigtede Virkning, thi hun bevilgede det stumme Frieri. Men
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nu oprullede der sig en ny Vanskelighed, han matte til hendes
Fader og anholde om henefes I Grand.
Denne var Forfatter og en af Datidens mest berømte og frygtede Kritikere. Alene Forestillingen om at
skulde trygle deri ubarmhjertige Censor om sin Livstykke, bragte den
undseelige Digter ganske tid af Fatning, Han erklærede sig ganske ude
af Stand dertil, og bad den elskede
overtage denne Del af Formaliteterne.
Heldigvis var hun 'ikke bange for
sin Far, men gik roligt ind i hans
Arbejdsværelse, medens Fileten
skælvende i Angest og Feber ventede i ForgernakIcel. Han behøvede
imidlertid ikke at vente længe. Smilende kom den unge Pige tilbage
og stillede sig uden al sige el Ord
!ned Ryggen tel Frieren. Paa Rygrif hendes kjoleliv tinvde nemlig den strenge Recensent med /itnppenaale læste( sit Visitkort eller at
have skrevet en Tilegnelse paa del,
ligesom Forfatterne plejer al gøre
ved Iiiieksern pierer af deres Værker:
,.Tag imod hende med Forfaderens
bedste Ililsened"

[hildes llldlllayer Petroleum.
—0. Nøden er Opfindelsernes Moder,
siger et gammelt Ordsprog. Det er
noget, mani sander i Tyskland i denne
Tid; hver Dag dukker ny Sparerneboder frem. Den sidste augaar Petrole...gin, som -ffre-ri"vansIceligt at
faa lit at slaa til. Opfindelsen gaar
ud paa at lave Petroleum af — Vand-1Forfatterinden til en Artikel heroin
fortælle', ai lien Mil I,eil Knebel af
en Søster, og hun tllstaar aribent, al
hun først stillede sig meget tvivlende
overfor Metoden. Men hun har siden prøvet den og fundet den god.
Det gaar saaledes til ; 220 Gram
almindelig Soda opløses i en Liter
kogende Vand ; dette afkøles, og derefter tilsættes en kvart Liter Petroleum. Denne _uforfalskede' Petroleum varer lige saa længe som en
tilsvarende Mængde ublandet Petroleum, og de, som har prøvet det, erklærer, al de Lamper, der er fyldt
dermed, lyser næsten bedre end sædVanligt.

Det mærkeligste er, at Opfindelsen
ikke synes at være Humbug. Det
er prøvet af mange i Berlin og fundet at være fortræffelig. — Fremstillingsmaaden er jo enkel nok, og Risikoen ved at prøve den, er ikke
stor. Ogsaa her til Lands er der
jo høje Petroleumspriser, og der er
jo mange Hjem rundt om, hvor der
ikke kendes anden Belysning end
Petroleumslamper. Og her repræsenterer Petroleuneen en betydelig
Udgiftspost, soul det nok kan være
Værd at forsøge sal ned.

Sommerstemning
Vinterens Hjærte.
—0 —
Lysende, luende glødende Bølger
glider igennem den blaasuogre Luft
Skovenes Dybder, hvor Mørket sig dølger,
sender imod os sin dugfyldte Duft.
Toner, der strømmer Ira
fjerntskjulte Steder_
løfter og kysser del sitrende Blad.
Aller, der drønnner om (luftfyldte Glæder,
danser, hvor nylig min tljærtenskær sad.
Derfor - træd stille, min kære, herinde,
Alterne ejer det hellige Sted. -'fonerne milde, tag dem som et Minde,
(>11t denVIIIf clii var ,:aligt
rar:
. ved vort C115011Ime Fjed.
28-2-1915.

forlterdelser til Foruret
'd
Foraaret staar for Døren, Landbrugets Forberedelser i Anledning af
dets Komme bør gennemføres rettidigt; at være bag efter fra Foraaret
af, betyder som Regel mere Arbejde
i Label ef Sommeren, større Slid
og mindre I løst.
Under alle Forhold er der Grund
til for Landmændene at sørge for
den bedst mulige Planlæggelse og
Gennemførelse af Markarbejder
I Aar stilles der særlige Krav.
-Danskej...ninlin.und har en Pligt til
ved alle M.PcliM.-mt-forøge Høsten i
Aaret 1915 De sidste Maaneder har
til fulde vist, hvad det helyder for
Landet at stna med en lille Høst og
vanskelige Indførselsforhold. Alle
Midler, der kan hjælpe til at forøge
Danmarks Høst i 1915, bør tages i
Brug, og man hør i di sse Dage
lægge Plan for Foraarets og Sommerens Arbejder.
Den Dag, da Jorden er tjenlig til
Behandling og Besaaning, bør Landmændene ogsaa være det.
Det kan gælde adskillige Tønder
Korn pr. Td. Land, om den
rigtige Saatid
benyttes. Den rigtige Saatid er i
næsten alle Tilfælde den tidlige, den
første Dag, Jorden er bekvem. Men
det er ikke nok at saa billigt; Jorden skal være ordentlig forberedt
inden Saaningen, derfor maa Heste
og Redskaber være i Orden til hurtig Udrykning, saa stred Foraaret
melder sig. •
Der er Ikke sno mange Heste 1
Landet i Aar som i Fjor. Havren
og andet Kraftfoder er dyrt. Det
gaar ikke an ved Kniberi paa Foderet at sætte Hestenes Arbejdskraft
ned. De maa holdes i fuld Kraft,
der er haardt Brug for alle deres
Kræfter ved Jordens Foraarsbehandling.
Begynd i Tide etl se Redskaberne
efter, faa Mangler afhjulpne og Re-

parationer udførte, inden den egentlige Arbejdstid er inde. Smeden
kan fa* travlt nok endda. tutor først
Foraersarbejderne er begyndt.
Gælder det i almindelige Aar at
vælge den
bedst mulige Sartere&
sin gadder det i endnu højere Grad
i Aar. Danske Landmænd har vel
ikke tidligere anvendt saa kostbar
Saasæd, som Tilfældet vil blive f Aar;
men den høje Kornpris man ikke
medføre Nedgang i Saasædens Kvalitet. Otte er Landmænd lur ligegyldige med Hensyn til Saasreilen,
del opdages undertiden i selve Ses
tiden, al man har beregnet tor lidt
Saasied. Der gear Bed til Nabo el.
Købmand efter det manglende; som
i<vgel l,w, (11 `inlære Vare, tina
Det er prut
ell
Land innnil at forvisse sig rim, al
lian har rigelig og god Snasæd til
Raadighed.
Ganske det samme gælder Græsfrø, Kløverfrø, Kunstgødning, Agerkaaispulver, Vitriol ag andre Ting,
ret og Sommeren. Maaske kan der
ikke i Aar faas de samme Mængder
eller Slags, som man plejer at bruge,
men saa bør der anskaffes andre
Ting som Erstatning.
Vi burde i Aar bruge meget niere
Kunstgødning end i Fjor hvis det
hare kunde faas. Desværre kommer
der visl nok til at mangle en hel
Del Kunstgødning, (tellur gælde!
d
er byder sig en Mulighed.
Paa mange andre Oniraader skal
der planlægges og gøres Forhaanclsarbejder. Det moderne Landbrug
stiller Krav til System og Orden,
Tilfældighederne maa gives det
mindst mulige Raaderuni. Hver
Martsdag hør benyttes til at forberede den kommende Sommer, alt
bør gøres rede. Foraaret 1915 skulde
gerne møde alle danske Landmænd
fuldt beredte til al gøre deres til, at
Høsten 1915 bliver Danmarks største.
Skal det ske, er det ikke nok, at
Landmændene er parate gennem
Foraarstiden, de maa søge at være
foran hele Sommeren igennem.
Ukrudtet skal kvæles, medens det
endnu er sniaat og ungt, Roerne og
Kornet skal plejes og kæles for lige
fra den Dag, det er saaet — hver
Dag og hver Tid har sine Arbejder,
og for dem alle gælder det, al de
gaar lettest og giver bedst Resultat,
naar de udføres i rette Tid, derfor
gælder det om al komme foran fra
Foraaret af
Spec.

Finland og Krigen.
Finnerne gør ikke personlig
Krigstjeneste i den nuværende Krig.
Dermed forholder det sig part følgende Mande:
.1 1878 blev der indført alinin-

3die

Atirg.

delig Værnepligt i Ft71111
V,vrnepligtsloven blev til paa
I'. s, den bh.r
mæssig
vedtaget n! Landdagen og tankli,,nPre•f at Kejser-Storlyr91441
ren rar den finske Nations nq
blev opretholdt nf den finske Stat.
Aarhundredskiftet rar
Frerkslyrken ca.
,,;Inod ,
T,anderirriirt paa 1;0,000.
Omtrent 1900 begyndte for Alror Forsøgene pari al russ*.ero
Finland uden Lovhjemmel, ag de
indlededes med flphivvelsen f det
finske 1I■litær ævl
ur
go
fp /eneste i den russiske
Hær 5 Aar. Hele mert jjartke
Ilrenv Pleadn ■mi SoPtt
Vaal, ,n, gamle Krigstrolieet
1.,
blev taget at den russiske henering.
Denne Fremgangsn utid,' vakte
nrthtrligris st,r Forf.??
hind. Man belrapk4le. den som
Udi rfiliW en fornærmelig Mi stillid. Allerede IH54 havde Fut land under Ruslands Krig med
'igen) sat (rele
sin HandelsNade til og latin sine
Kyster bombarderet ag en Lt.d
Frestningsvæ,rker nedskudte, rig
1877 :.havde den finske Garde
sammen med den russiske udmærket sig i den tyrkiske Krig. Hver?
tredie Aar rar alle delirisk',
per literen samlet til tælles Lep-møder i den østlige .Let (ir Landet, og red disse Lejlighed., h,i,
Kejseren et Par G,Ing , mønstret
all s ., rosende om dem.
Men dybere end den saarewle
Mistillid sved Bek!anringen. 5 Aar
i Krigstjeneste i ,fremmed Land
blandt vildfremmede Mennesker og
med et fremmed Sprog! Og saa
det værste: Ophævelsen af det finske Militær og de i Manifestet
paabudte Foranstaltninger rar et
Bru d paa Forfatningen
Den russiske Regering indsaml
imidlertid etter to mislykkede Indkaldelser, al den anstaaede Vej
rar ufrernknutniehg. Saa lod Man
Si nyt _ yanif est fremkomme. Det
indeholdt, al Finnerne foreløbig
ikke skulde gøre Hagen Krigstjeneste. Det bier modtaget fra Befolkningen med samme Uvilje S,118
det første, thi ligesom dette trendte
del' Finlands Lo,' under Fadder.
Nu staar Sagen maledes. al
Finnerne ikke gar personlig Krigstjeneste. Gang efter Gang har
den russiske Regering. med den
stærkeres Ret at Finlands Statskasse taget Erstatning derfor.
Lige sari mange Gange har den
finske Landdag protesteret Protesten gælder den ulovlige ilande.
Finlands Landdag har aldrig nogen Sinde negiet al.tage sin Part
af Militærbyrden, men den har
uafladelig erklæret, al Militærsporgsmaalet maa løses af lovlig
Vej, enten der saa bliver vedtaget
en personlig Krigstjeneste eller Erstatning i Penge. Og delle Standpunkt har Landdagen været nødt
til at hævde skarpt, tor ikke selv

,i, v,„„ ,»,,

til at nedrive den
". randt or . sem .1,e' , ■ ,i er som G run droldeu far Landets 1.rditiet,e NI
tiOna,e Tilværelee.
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I Ny-Buillus belljrge.
Ny Mennesker og ny Dyrearter.

Den store Ø .Ne Guinea. der ligger nord for Arstrallandel og
er storre en hele Tyskland, har
hidtil været en af Jordens mindst
kendte Egne. Kystegnene er dækkel af tropisk, næsten uigennemtrængelig Skov, Klimaet er for det
meste meget usundt og den indfødte
Befolkning temmelig urenlig slemt
overfor fremmede, saa det er intet
Under, al største Parten af dette
store Land fremdeles er uudforsket -- trods det, at Holland,
England og Tyskland forlængst
har delt det imellem sig. De tre
/Vagters Herredo»mie har hidtil
betydet temmeliq lidt overfor Øens
indla dte Beboere.
Nu er den engelske opdagelsesrejsende Dr. A. F. Wallastone
imidlertid for ikke længe siden
vendt hjem fra en Forskningsrejse
til Ny Guinea, og det er lykkedes
f"7 71arn at kaste Lys over adskillige
seiat kues nidtin ui.curllr jVatnr ror- hold. Bl, a, er han trængt frem
til de saa længe eftertragtede Sne' bjærge, der strækker etg paa langs
gennem Øens Indre. ~ned
med sig to hvide Ledsagere ug rtiO
Malajereforuden en væbnet Eskorte, som den hollandske Regering
harde efillebeeMinehatis..14affidighed.
dee end halvfemte yaaned at naci fra Kysten ind til Sizeb:eer ene, saa besværlig rar
• gik gennem lave stær .
ærede ,117,'Z',7:stensbjærge, gennem hvilke der flad
en Mængde rirende Sti omme, som
_banede sig Vej gennem dybe Slugter. Den vieldigede Lavlandsurskov mulede indtil 2.250 Meter op
ad bjærgene, men derefter blev
den mindre tæt, og aftog langsomt,
indtil den evige Sne begyndte i
en Højde rrf rir 1100 Meler.
Pari en Højde af mellem 120
og 2000 -Meternen en hidtil ukendt
stamme, SOM rar al temmelig ringe
uden at man derfor kunde
Sige, at del rur en Drærgrace.
Skønt Nætterne her var ret kulde,
gik disse Mennesker dog fuldstændig Uggile. De rar væbnede med
Buer og Pile , ng i en Pose paa
Ryggen havde de alt deres Eje:
Ildeændingsapparat, Knive, Skeerog andre Smaating, som de andre
indfødte i disse Egne benytter dem.
(De er for del meste Jægere, men
dyrker .dog f. Eks. Bananer og
Sukkerrør. Leres Knive var af
err haard Skiferart.
viste sig
ret imødekommende overfor de
fremmede.
Ekspeditionen har medbragt
store Samlinger og talrige Fotografier. Blandt de indsamlede Naturgenstande er 1300 Fugle, deriblandt ru ny, udmærket smuk Paradisfnateart, 150 Pattedyr, en
Mængde Slanger, Krybdyr, Padder, Insekter a. s. v.

Kornop tog, geni i de sidete Mirameler her (limet sig ofr i de syd russiske havnebyer, simret som til
uhindret Indforsel ad Seerlen fra
Middelhavet. .Ren ellers firir- Pint-riget siden Krigens Begyndelse i
betydelig Grad Mad at føle Ulieniperm, red ikke al have nøgentriade
bekvem Forbindelse med det aubne
Har i Nord og Syd, og som Følge
deraf har Russerne i den sidste
Tid begyndt Iværksættelsen af Foretagender, som uabner vide Fremlidsperspektirer.
Da Østersøen og Dardanellerne
spærredes for lien russiske Handel, begyndte man i de ledende
Kredse i Petrograd far Alvor at
rette Opmær kseinheden mod Nord,
hvor der henligger uhyre Strækninger med mægtige naturlige Rigdomskilder, som kun venter at blive
udnyttet : vidtstrakte Skove, varflige
Malnilejer og rige Petroleums/tilder. Men forst og fremmest er
der Pladser ved Kystem, som km;
venter part. tidssvarende Havneanlæg og Tærtibanelinier, der sætter
dissav Egne i let og bekvem Forbindelse med Ruslands øvrige JIM-R.
bantsystem
En af disse Pladser er Archangelsk ved det hvide Hav, som allerede har fadet ikke ringe Betydning som Trafikhavn. Men Forholdene er i hej Grad mangelfulde,
. Haven er kun lille og savner ade flige
de Hjælpemidler, som
den møderne Skibsfart kræver, og
Forbindelsen med de sydligere
Egne foregaar kun ved en smal-

Medens den gamle Dykkerdragt
ined Undtagelse af Hjælnien bestaar
af Gummi og imprægneret Lærred,
er den ny Dragt helt al Metal. Den
er fremstiller af en Aluniinininslegering og er forholdsvis lel. løvrigt
er det mindre en Dykkerdragt end
en Dykkermaskine, og Manden, der
bærer den, er ganske hjælpeløs,
indtil han kommer under Havfladen.
Da kan han bevæge sig omtrent
som en gammel Ridder i Staalrustning. Dette betinges af, at Apparatet har over 50 Led eller Drejepunkter, som hestaar al vandtæt
Materiale og kan bevæges lettere,
jo større Vandets Tryk er.
Den fornødne litmættgde toar Dykkeren tilført ved Hjælp af en Beholder med komprimeret Luft. Den
forbrugte Luft stiger op til Overfladen gennem en pansret Gummiledning, der tillige omslutter den
elektriske Ledning til Telefon og
Lys.
Da Dykkeren ikke er udsat for
Lufttrykket, er det ham ligegyldigt,
om han arbejder paa dybt eller paa
grundt Vand. Skulde noget komme
i Vejen, kan lian hales op pas ganske kort Tid, og all tyder derfor
paa, at den ny Opfindelse betyder
et stort og afgørende Fremskridt
paa sit Ornraade.

ved Volndga

Blandt Ellerrelningssager i Rønne

.eteder til Primgrad- Tr ■..11
Jernbanestationen r Archangelsk
ligger uheldigt for Havnen, oy alt
Gods maa omlades i Volodga.
Man er nu gaaet i Gang med
at made Bod paa disse Mangler,
og naar de en Gang bliver afkupne, vil der være Betingelser for
en zioverseueily Ud ■ iniuny uf Ruslands nordlige Egne,
En anden Plads, som kan ventes at komme til at betyde lige saa
meget, især for Skibsfarten, er den
lille By Alexandrovsk ved Nordhavet, kun godt 100 km fra den
norske Grænse, Den lifIgrr red
den saalcaldte Murmankyst, og har
en rær ti isfri Bavn • med 10
ertiVbrigges der
med feberagtig liget en .ftrnbane
fra det finske ,jernbanenet. Og
fra denne T,inie er
allerede
iværksat en foreløbig or
med det svenske Jernbanemel n ed
Yatarengi. Det lille Alexandrovsk, som i Fjor kun havde
godt 500 Beboere, gaar efter al
Sandsynlighed en betydelig Fremtid i }lede.
1 øvrigt ventes der egsaa inden
længe al blive paabegyndt en ny
,Jærnbane fra Archangelsk gennem det nordlige Rusland 'næ! Øst
med del Formaal at fremekalle
en kortere og billigere Udforselsvej for Sibiriens Produkter, saavel
Landbrugs- som Skovprodukter,
samt for de Rigdomme al yelaller, Kul og Olie, der fremdeles
henligger urørte i de store Distrikter omkring Floderne Karnas, Viaheglos og Pelsehoras ovre Løb.

Et nyt Dykkerapparat.
—o-

Rusland ug leritellslintioln,
— a—

Ny Jwnbaner og ny Trafikhavne.

hittaske vil det i en mer Fremtid lykkes de allierede al frem' tvinge sig fri Passage mellem dltddelhavet og Sortehavet, hvorved
it. Rusland vil faa Luft mad Syd
og Adgang til Udførsel af de uhyre

1 Amerika er der nylig gjort en
Opfindelse, som ventes at ville foraarsage en hel Revolution paa Dykkerviesenels Omrande, Med delle
Apparat er der allerede sat en Rekord, idet det er lykkedes at gaa
ned paa en større Dybde end nogen
Sinde tidligere, foreløbig til 212 Fod,
men det paastaas, at en Dykker med
det nye Apparat vil kunne gaa langt
dybere ned, og dertil opholde sig
længere under Vandet.

fra Uge til Uge.
Aktier I Hammerværket.
Pen-rids Modae'ef-

o læste
!kali-

bol g m. ri, Skrivelse fra
iiisteriet gaaeride ud pari, at Ministeriet uden Hensyn til _Omstændighederne" kunde godkende, at
5000 Kr. al Havnens Midler anvendes til Indkøb af Aktier i Harn merværket — — Maaske Justitsraaden
onskar Ordet ?
Justitsraad 01 sen : Jeg havde
tænkt mig, al der i Ministeriets
Skrivelse med et Par Ord var nævnt,
hvilke Omstændigheder der pludselig fik Ministeriet til saa imødekommende al se borl fra Vedlæg
terne for Havnens Styrelse og hvorledes Anvendelsen af de 5000 ltr.
kan bringes i Overensstemmelse
med Lovens § IS. Neer Ministeriet intet har nævnt derom, er
orlitkkert, fordi en rimelig Forklaring har oversteget dets
141r99.,h14„„jsan jeg saa godt

4

ån."

Et

frygteligt

sidste Tid har besøgt de større
Gaarde i Midt- og Vestjylland font
købe Kreaturer. Imidlertid syne::
det som Opkøberne i Aar har særlig stor Købelyst, idet de, foruden
Kreaturer, flere Steder har købt
store fede Hunde. Prisen pan den
ny Eksportvare har været ea, 50 Kr.
pr. Stk., og Opkøberne har ikke
lagt Skjul pas, at Hundene skal
sendes til Tyskland og slagtes der.

Alje-Vognen. der blev til Kanoner
isg Batterier
Det svirrer med Rygter i Aalborg
fortæller „Nordjylland'. Savledes er
Bladel flere fange bleven ringet op
og spurgt om Grunden til, at der
var kørt:flere Batterier op pas Bakkerne ved Solingnardsholin. syd for
Aalborg. Det kunde naturligvis kun
svare, al der hverken var hørt eller
set Kanoner i Aalholgs Omegn i
lange Tider. — Noget senere fik
Bladet følgende Løsning paa BatteriHistorien :
En Karl fra Solmgaardsholm havde
del Uheld, at Vognstangen til en
tohjulet Aljevogn, som han konti
kørende med, knækkede. Karlen
manne derfor lade Vognen shin min
en Mark, medens han hentede en
ny Slang. Denjailange runde Allebeholder, som lian havde ladet
lienstaa i skraat opadvisende Stilling, er da af en naiv Sjæl bleven
antaget for en Kanon, og senere er
denne ene _Kanon" bleven til flere
Batterier.

"gr Skabelsens Photo-Drama
(Bikelen i faste og levende Billeder)
forevises paa bursainlingstinset I •I
Dage i næste lige (se Annoncen),
korevisningerne finder Sted to
Gange daglig, nemlig Kl. 3 Efterm.
og Kl. 8'/., Atten. Alle Pladser i
Salen er frie, men de, der kunne
ønske forud at sikre sig en Plads,
kan gøre dette ved at købe en indhnneteer. illustreret Tekstbog (Pris 1
Krone). Med hver saadan Bog følger to Partoukort, Disse Bøger
sælges- hver Forevisningsdag paa
Freuivisningsstedet een Time forinden Fremvisningen begynder. —
Ingen Plads holdes dog reserveret
længere end til fem Minutter før
Fremvisningens Begyndelse.
Kun til Eiterwiddagsfremvisningerne har Personer under 16 Aar
Adgang og de Inar, tiaar de ledsages af Vu sur

Øjnene.
(Sally l'imdlioinine Le

Blodbad.

Paa „Nygaard" I Brakker er ifl.
,Kold. Fotkchl." nylig passeret følgemte Bestyreren havde i et af Udhusene stillet en stor Rottefælde og
i denne er sti om Natten følgende
Diana foregaaet, Indgangen til Fælden er let at passere, og den blev
efterhaanden benyttet af 6 store
Rotter. Men Udgangen fandt de
aldrig ; thi medens de ledte efter
den, er der kommet en stor Ilder
til, og den har vel nok været tilden
Formening, at det hele var lavet for
dens Bekvemmeligheds Skyld. Den
har presset sig hid i Fælden, har
bidt alle Rotterne ihjel og suget
deres Blod, og den har, som del
synes, glemt all for øjeblikkets Nydelse. Efter Festmaallidet vilde den
saa od igen, men der var ingen
Udgang af finde. Den har sari prøvet at gas ud med Magt og har
presset sig gennem en Aabning saa
lille, at man har ondt ved al Lee 2
Fingre igennem.
Om Morgenen, da man kom for
at se til Fælden, sad den døde Ilder
fastklemt med Forkroppen uden for
Fælden, og inde i denne Ina de
6 blodløse Rotter.

Hunde købes til Slagtning.
,Viborg Stiftstid." fortæller at en
Del tyske Kreaturopkøbere i den

Ojne, bien og sorte,
frem mod Morgenrøden vendt Øjne, ingen Malta kan tætte
har alt skuet Morgenrøden
og har lukket sig og soveret
blidt og drømmende i Døden,
medens Solen stadig stiger
paa det solbfaa Firmament

Gul Rundbælg. 411

Paa mager Sandjord,
de at- •
mindelige Kløverarter kim vaitakeligt trives, endsige gin er et nogen.
lunde Udbytte, har man i Gul Ruudbælg en meget næralifirld Plante,
som selv rinder dagdige Forhold kan
give en forbavsende stor Afgrøde,
erg dertil kommer, AI, den samler
stole MÅ' nr,,,kr af Kvælstof. Al disse
Grunde er del nok værd at skænke
den lidt niere Opmærksomhed, etid
den er pleti en tildelt hidtil.
remil Piletlbælg sans i Rugen i April
ng nedhar‹-es med en let Harve ; Rugen tager ingen Skade deraf, langtIra; der ;Hivendes 7 a 8 kg FIL, pr.
Td. Land. Naar saa Rugen hostir,
stiar Gul Rundbælg som grønne,
kraftige Buske; sker det, at den bliver angreben af Skimmelsvamp i
Efteraaret, hvilket er lel at se, da
det ser ud, som der var strøet Mel
ud over Planterne, da bør man lade
Kreaturerne afgræsse Planterne grundigt. I Foriaret hør de under ingen Omstændigheder altøjnes. Har
man gjort dette, og man snart efter
hamr en Nats Frost, dagair Planterne
hort. I Juni slims Gul Rundbælg
og tørres til Hø. Her gælder det
særlig om at være paapasselig med
al vælge den rette Tid, armt er, niar
Blomsterne er udsprungne, men Inden de nederste Blide visner.
Gul Rundbælg giver paa Sandjord
dobbelt saa meget Hø som anden
Kløver eller Græs, og i laget Tilstand æder Kvæget den gerne, hvorimod det ikke sætter Pris paa den i
grøn Tilstand.
Efter at Høet nu er kørt hjem, pløjer man Marken -- Otti Itrindbxlig
vokser nemlig ikke treur igen
giver nu Marken en god Behardl.
liug,,,t.Efteraaigliog her lægger mile
Kartofler næste Fiiraar. Disse
særlige taknemlige tor den 1421
1
Mængde Kvælstof, sutli eul
bælg har samlet. Jeg har set tier"
Beviser for, at efter Rundbælg er
der avlet indtil 25 pCt. flere Kartofler pr. Td. Land end efter en Afgrøde, som ikke var kvrislofsaniletle. De eneste Betingelser, Gul
Rundbælg stiller, er sund Jord, fri
for Undergitindvand, saml at ..10fli
dell ikke mangler Kalk, helst Mergel,
dog vokser den ikke særlig godt de
første 3 a 4 Aar ellet," et Jorden er
tilført Mergel, men bedst mellem 10
og 25 Aar eller, at Jorden er tilført
Mergel.
iendbælger den magre Sandjords bedste Plante ; ingen giver tilnærmelsesvis saa stor Afgrøde, og
den forbedrer Jorden ved at tilføre
den store Mængder at Kvælstof, som
vi ellers inaa købe i dyre Domme.

Men en Nat, der synes rigere
end Livets store Dag,
dseirneds Øj
kastet har i tu
Trylleskyr af Lykke.
i
ryn
ed er f imrneitag,
para kdlaerte hSvile
Stadig straale
medens Gravens Nal har fyldt
de trætte Øjne med sin Skygge.
rrkedeD
Disse tusind mioia

mist et deres Svin"?

Nej, aa nej - o
dejl
neerka
t'jn neljulb
iglit,:•e blinde t
De har vend,
t.osrleg u
bleikrikeme
ojd
krag
n"
finde, for at finde sk julte Nærliner
rdden ede blege Bryn.

Som de bøje Snærner. naar de

svinder i de svale Vover,
stem pari Himlen, skønt de svinder,
fra os i den dybe So,
samliv) skuer vore Øjne
skjulte Ting, um end de sover,
mens ile hviler sig i Graven Øjnene kan aldrig dot
Tusind Øjne, bias og sorte,
de som Mørkets Lykke rummer,
de skal aabnes niod en hvælvet,
en uhyre Morgenrøde.
Naar de trange Grave brister,
stiger Synet fra de døde tusind lukte Øjne klarl skal se,
runar Dødens Gru forslummer.
Ved Chr. Jørgensen.

Dødsfald.
-- o --En af vor lille Bys Borgere, Kubmand Ej nar T h or b e k, er pludselig afgartel ved Dødems. Han havde
nogle Dage været syg og klaget
over Smerter i det ene øre, ilden
at dog hverken han eller hans liaardt
prøvede Hustru tænkte sig; at der
var nogen Frue paa Fraide; mert
Onsdag Alten forværredes hans Til-

stand og Fredag Morgen Kl. 5 døde
Hr. Thorbek, der kom hertil fra
Fredensborg, hvorhen hans Lig nu
vil blive ført for at jordes, blev kun
35 Aar gammel. lian kom hertil

i December 1910 og overtog den
ni Hr. Chr. A. Jensen tilligene tilhørende Fon elning, hvilken ban
ledede med ()tilsigt og Dygtighed.
Han var bekendt soul en hæderliga'r
og pligtopfyldende Borger og en
ualmindelig god og brav Mand og

OHM Oms llegninger og Meddelelser i Allinge Bogtrykkeri
Hurtig

Billige

Levering.

Priser.

En Karl

Absolut bedste Kolonialvarer

kan fan Plads straks eller ti! I ste
Maj pal

Hammersholm.

Husk at Nr. 48
er en ganske fortrinlig
til kun 62 øre pr, '12 kg.

Margarine

Luthersk Missionsforening
i Allinge afholder Mode Fredag d.
12. ds. Kl. S. Svaahech taler.

faas hos

En lille LandejentIoni

Rabat pr. Kontant.

o_55 Produktforretning.

er til Salgs eller Bytte.
Bladets Kontor anviser.
En flink yngre

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning Malke-Fodermester
anbefaler

Fest- og Brudagaver, Smykker, Lommeure, Stueure. Briller ni. ru.

og en Pige kun faa Plads til Isfe
Maj paa

St. Myregaard i Olsker.

Alt i stort Udvalg til billige Priser.

Telefon Nr. 93.

A. M. Lindberg.

Fader, der vil blive haardt savnet
af sin Hustru og Bern.
Ære være hans Minde.

R.

Gudstjenester og biler.
—o—
Søndag den 14. Marts.
Ols Kirke Kl. 91/9. Skrin. 9.
Allinge K. Kl. 2—
1 1/,.
Søndag Kl. 3 i Belhel i Olsker
og Kl. 6 i Tejn.
J. Dam taler,
Onsdag den 17. Faste-Gudstjeneste i Ols Kirke Kl. 3.
Torsdag den IS. Faste-Gudstjeneste i Allinge K. Kl. 8,
Evang. luftt. Missionsforening i
Allinge Møde Søndag Kl. 31/2
Luth. Missionsforening, Mode Fredag den 12. Kt. 8.
Svaabech taler.

Smil i Øjet
- Smil i Clnet -ingen Varer -skal den Pige ha', min Ven!
som jeg mig til Brud udkaarer I
— tror du, at jeg finder n?
Ikke en, du finder mange.
mange Piger ;mei din Uej,
der med Smil uil Lykken fange,
tror den findes kun hos dig.
Ægteskab dog rummer Farer.
og er først du fanget ind,
da for Smilet ej jeg svarer:
Kvinder skifter ofte Sind!

Gravering gratis.

øger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lærling, en Fodermester eller an-

S

den Medhjælp, hør 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 tilfredsslitlende Resultat.

Iiejek0Dtrakter

Taksigelse.
Hjerlelig Tak for udvist Deltagelse
ved Madam L ø fil olnis Begravelse

Byggepladser til Salgs!
ved Mejeriet „Humledal", Olsker.
Tjenlig for en Haandværker, helst
Karetmager. Henvendelse til Smed
Olsen eller Sandemand F ti n ell,
St. Myregaard.

Al. Schou.

En hd, yngre Narl
kan til Iste Maj Da Plads paa

I)yuddalegaard i Re.

Fisk
De rigtige StaldbØre,

af den solide Slags sælges billigst

4 a 5 Ugers Grise

Glænø Samarter,
Gule Saaærter,
_Rene engelski: Vikker,

Vikke-Blandsæd, borilli. Avl,
Hestetandsmajs til Udsæd.

er til Salgs hos
Abildgaard, Olsker.

Kofoed, Sondre Skrubbeg. Klemensker.
Sammesteds kan en lige konfirmeret Dreng eller Skoledreng Da
Plads I. Maj.

1 a 2 Elever
antages paa Systuen til
ener lidt tidligere

—o—

I • .Maj

Magasin du Nords Udsalg.

Partierne heraf ere kun sums

Lad

Nordlandets

',Ringkøbing Amts Dagblad" har
hørt en lille n101'50111 og sandfærdig
Historie om tre gæve Mænd fra en
Landsby I Vestjylland.
De tre Mænd var i Forretnings> øjemed kommen til København og
4' var efter endt Forretning tagne ud
for at bese Hovedstaden. Da de
i nogen Tid havde vandret rundt og
var blevne noget tørre i Halsen, var
den ene spendabel nok til at indbyde de andre til paa Hotel „Phønix"
indtage en lille Forfriskning. Altsaa begav de sig paa Vej til Hotellet, og ankomne hertil placerede de
sig og kaldte paa en Tjener, der
bukkende nærmede sig.
- - 3 Kaffe med Cognac. Den
bedste, De har, forlangte den spendable Mand.
Kelneren forsvandt, men kom snart
efter tilbage og skænkede 3 Kopper
duftende Mokka med tilhørende Kog" nak op for de tørstende Mænd. Kognakstlaskens Etiket var forsynet med
3 Stjerner, og Flasken bar i det hele
flere Mærker af at have opnaget en
anselig Alder.

Kontortid : 10-12 og 2-4.
Modtager indskud paa atm. Sparekassevilkaar til en
af 4 pCt. p. a., paa Folie til 2 pCt. p. a.

Rente 14

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

Allinge !Kolonial- Produktforretning.

Til

Konfirmationen
anbefales:

Slips og Kravetøj i stort Udvalg
Fodtøj sælges til de gamle Priser
saalaenge Lager haves.

En Karl
som kan køre Heste og vil deltage
i forefaldende Arbejde kan fas Plads
til I ste Maj hos

Svip.

Da Vestjyderne var i
København.

Afdeling i Allinge 6

Huer i forskellige Faconer fra 85 ure.

I. B. Larsen, Allinge.

Bestillinger udbedes paa

llorilliolms Simre- & lAallebssos

af ægte blaa Serges Priser 16, 20, 26 Kr.

stærke svenske Enekurve
Roegrebe og Staldgrebe

Munkegaard i Olsker.

Nordlandets [.andelshus.

Drengeklædninger

Boller,
a--Budding,
Rand,

hele (tg 411., hg Daaser a
111 billigste Pris

som karl malke, kan Da Plads til
1. Maj paa

Aldeles frisk Portland Cement
i Sække til deri laveste Pris

En flink Kusk

cHllinge (Bogtrykkeri.

En Pige

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

kan fan Plads straks paa Hotel
„Hammershus'.

faas altid paa

Norilladels Handelsbos,

til billigste Dagspriser ;inbeia les

Dem fotografere hos

Sorte, hvide og kulørte Kjolestoffer
Priser fra 124 Øre Metren.

brede svære Stoffer til Nederdele
160 Øre m.
Om faa Dage hjemkommer et stort Parti

Jadueller og lioshooer i bilfirmanIslorrelser.
Damelinned og al Slags Underbeklædning.
Altid de billigste Priser.

todladets anaelshus.
Leverandør til Varelotteriet.

Mire!! 1{joller.

Navre og Blandingshalm
er til Salgs paa

Kaffeposer

Fellegaard i Rutsker
Herrerne lod Mokkaen smage sig,
og da de var færdige og vilde fortsætte deres afbrudte Vandring, kaldte
den spendable Mand paa Kelneren
og spurgte, hvor meget de nydte
„Genstande" kostede.
— 36 Kr., svarede (len bukkende
Tjener uden at fortrække en Mine.
Nu vil ulan niaaske tro, nt Manden blev forbavset og forvirret ved
at høre denne Stim nævne — men
nej! Han trak nied en overlegen
Mine, som om han egentlig godt
vidste Prisen paa de (lydte Varer,
4 Tikronesedler frem og rakte dem
til Kelneren med et naadigt
ser". Derpaa tog han sit Tøj og
gik.
Men efter sin Hjemkomst skal
han have erklæret, at paa .Phørnx
kommer han ikke niere, og dernæst,
al han en anden Gang vil lænke
lidt inere over Sagen, inden lian
siger: Det bedste, De har!

alle Størrelser anbefales til billigste Priser.

1. B. Larsen.

Et Parti fin gul
Næsgaard Havre
og Tyetoft Prentice Byg

Alt oge

anbefales til Saasæd.

ljø

14-1.311—IX

Bredt. Cloifitte
181-Ctiokatia tare.

Kolonial og Produldforrololoo.

Allinge Bogbinderi,
ved Kirken.
Alt Bogbiliderarbejde udføres i
saavcl finere som billigere Bind,
Broderier monteres.

Louise Larsen. Marie Jensen
Prima svensk

.

Tørvestrøelse
sælges i

Nordlaudets Handelshus,

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.

ti' rilielnaskiuer,

Statsle Gager 2[

T8jrullcr,

Iseuhr2m,

51Lerdte

Hosholrlologsmaskiilor

012s, Porc21n og

Gryder

samt tiilt

fajance,

anbefales

1(okkondslyr,

1.Z.c>lc:112LiEta- og

Alliri

Ef Par saa godt

SOM

nye

Skabelsens
Photo-Drama

hober 111211 Skruolgoolso

(Bibelen i faste og levende Billeder)
Fremvises i fire Afdelinger

A. Munch.

- hver Dag en ny Afdeling -

Allinge „liammershus.4 Sal
den 20,--21.-22, og 23. Marts
med afsluttende Foredrag den 24.
Marts Kl. 81,/1 Aften.
Forevisningerne finder Sted to
Gange daglig, nemlig Kl. 3 Efterm.
og Kl. 81/ 4 Aben. Alle Pladser i
Salen er frie, men de, der kunne
ønske forud at7silcre sig en Plads,
kan gule delte ved at købe en indbunden, illiistreret Tekstbog (Pris 1
Krone). Med hver snadan Bog følger to Partotikoit. Disse Bøger
sælges hver Forevisningsdag part
Freinvisningsstedel e en Time forinden Fremvisningen begynder. ingen Plads holdes dog reserveret
længere end til tern Minutter før
Fremvisningens Bege idefse
Kun til Ettermiddagsfreinvisningerne har Personer mider 16 Aar
Adgang og da kun, nem- de ledsages af Voksne.

•

International Forening
for Bibelstudium.

En let Enspændervogn
ønskes solgt eller byttet med en
lille fast Vogn.

Niels Rasmussen, Rutsker.

En Pige
14-16 Aar; kan faa Plads til iste
April eller Maj paa

Lindholmsgaard i

Re

Rigtig gode kantskaRrne

li

tiskodshidor

Vi bar rigeligt Lager af abe Længder 3/1" og 'P-ot-VI-srelger meget

T8111111e1', Sparrer, 13illor,

1112okor og [kulde'',
alle Slags - sælges billigst i

Nordidols flandoishus.
Pige søges.
En flink Pige kan 1,1 Isle Maj
eller (ør faa Plads paa Opsynsboligen, Rutsker Højlyng pr. Klemensker.

Lund.

4-500 Frugttræer
udsælges, for at skatte Plads, i Løbet al denne Maaned til 40-60
Øre pr. Stk. - Ved større Partier
yderligere Rabat.

Ballelyst, Allinge.

Nelske Palmehller,
fortrinligt Kraftfoder til Kalve
og Grise, ventes om faa Dage

Nort112Hfiels 112ndolshos,
By- og Herredsfuldma3gtig

Johannes Kofod, 112sio.
træffes pas Raaøhuset i Allinge
hver Mandag etter Kl. 10 Form. og
i Kle rite tisker Kro liver Fredag
ha 2-5 Eftm.

er fil Salgs paa Latiegaatd i Østerlars.

En yngre Karl

e
17-- I S Ali, vant til at bruge Heste,
samt en nylig konfirmeret DRENG
kan faa Plads til Isle Maj paa

Nymølle, Allinge.

En Dreng p„

14-18 Aar
kart fan Plads paa Svartingegaard i
Rutsker.
Holm.

Store Derbyshire

Kakkelovnskul

Vi har rigeligt Lager af aldeles nrima

Erindringsliste.
Toldkamret 7- 12 Form 2-'7 Efternt,
Kæmnerkontoret 10- 11 og 2 -4.
Diskontohanken Z-4 Eftm.
LaaneSparekassen 10 -12 og 2 -4.
Stempeltilial i Sparekassen 10-12. 2-4.
Dampskihsespeditionen, aaben ved Skibenes Ankomst øg Algang Tirsdag
og Fredag Efterm , Mandag og
Torsdag Form.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Diatriktstregen 8-9 og 2-3
Postkontoret 9-12 og 2-7.
Søndag 12-2.
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Mien,
Søndag 12-2.
Borgmesteren, Kontorlid hver Stignedag
Kl. 3 Tina Skolen.
Branddirektøren Mandag og Fredag
Form. 8 til 10
Statsanstalten før Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Ko ntorli t-4 Em
Følkehogsamlingen paa Raadhusei Fredag 7-8, Tirsdag; 3-3,30.
Jernhanest cr aahen for Gods 8-12, 2-6,
Frimnærkep. og Ilgnds desuden 7-8 Aften
samt til Tog, der afgaar udenfor nævnte
Tid, fra en halv Time fer Togeis Afg,

La - Plata Majs og stor arnerik. Majs,
— og med Sejler „I. B. 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
anbefales det ærede Publikum.

Nis. Altid frisk katte,
r f 'roflukfforrpininø.

c/Whinje

renharpede fra Lager anbefales.

Nordlaudets 112mielshils.

Fineste Soyakager.
Dansk Soyaskraa.

Toget afgaar
Søgnedage.
btuad-IL-

Sager De en Givs1ds2ficrs1(2,
skal den gamle Cykle sælges, ønsker De Adgang over deres Ejendom
forbudt, har De hundet'et Par Galosclier, skal der være politisk Møde
eller Bal, har De Kreaturer til Salg
eller vil De købe saadanne, har
De maet nye Varer hjem, paslager
De Dem Reparationer, har De
startet en ny Forretning - hvordan
skal Folk saa faa del at vide, hvis
De ikke averterer i et Blad, som
virkelig læses.

„Nordbornhohns Ugebladlæses af saa at sige alle i Nordre
Herred og er derfor et fortrinligt An110~11(4ggres Annoncer
til ,Nordbornholms Ugeblad".

Telefon Nr. 74.
:111.1

••::.••17:tlør111.1111,TrItstimili,1111311.1.11:1:

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

Billeder indrammes.

Sygekasse
som er statsanerkendt, optager Medlemmer indtil 40-nars Alderen. Foruden en daglig Pengehjælp yder
Sygelmssen fri Læge og Medicin
for Medlemmerne saml fri Læge for
deres hjemmeværende Børn under
15 Aar, • desuden trit Sygebils- og
Sanatorieophold.
Indmeldelser kan ske hos Kassereren, Hr. Bager P. Holm, Allinge.

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

Blefonte Visitkort
anbefales fra
cllIlincje c:Bogtrykkeri.

Læge A rend s
har nedsat sig i Allinge og laget
Bopæl ved Havnen.
Consultationstid; Hverdage 9-10
Form. og 5-6 Efterm. Søn- og
Helligdage 9-10 Form.
Telefon Allinge 44.
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51 net. Texas Bomuldsfrøkager, hele og knuste
do.
42 pCt. N. 0. Ronuildsirt,kager,
har vi paa Lager og ekspederer billigst muligt.
Til først i næste Uge venter vi
COLDINGS FODERBLANDING, garanteret 45 pCt.
Prima grove HVEDE:KLID og
Prima amerikansk FODERBYG. Vi ere werae Sælgere, men
bedes om kontant Betaling.
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sunde gode Varer, købes paa
Basis af Maksimalprisen.

Havre og Byg
købes og betales efter Kvaliteten med højeste Priser.
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TC/CC;'e,

Trælast-Lager!

Ordet er frit!

Hvede og Rug,

/C

Husk turl velussurisretie

Purt ung filbort,

Vi gor vore mange Læsere i By og
paa Land opmærksom paa, at enhver kan
1113 optaget Artikler og Indlæg om Emner
af almen Interesse i „Nord-Bornholms
LIgebhid".
Betingelsen er kue, at det skrevne er
holdt i en sømmelig Form og indenfor
rimalige Grænser, samt at Indsendere- til
Underretning tor Redaktionen - opgiver
Navn ag Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om sandanne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandfing i melets Spalter.
Dette gælder kæde Byen og Landet
og del er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage .100 strtengeste Diskretion med nensyn til sine Kilder.
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11 gl. Silperlosig og 37 pCl, Killiphioll
ventes pr Sejler ,Kristian" i næste Uge.

Nordlandets Handelshus.
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