...1112101.3,
■MINN~.

s4. "Nr■-■

grEtu

d„--",„„
*"' "."»

110111S

• ezn,„,
ees
•
••.•:5/ Ra,

..1...erlf•mer000t.pri.ro er pr. 1.4,t1111n1r
for ln.ornter tinm For.blon t5 Ilry.
Imiodottgo(snourer 1. 1..noic to
rilorfolge.odo 1:netto N tir e,

irdrivf.t. laf
Intereetnrutp.littb.
Itedigcret ur Fattil Holm.
E„,,,r,ptning.dr*,rror spnrt-kn..et, niddør
Trykt i Gorrtitiket‘ Trvkkprt.

„Nord- Borntolms Ugeblad"
'lykkes i et Antal af mindst 1600 ErempL
og firsendes granen' Postvæsenet i Allinge.
Sandvig Olsker, Kn1
ker,
11 Ro og Kltmen.sktr .

;Nord- Bor olens Ugeblad„
kar den største Udbridelse i Nordre Herred.
bliver læst i ethvert Hjem og egner sig de"
for bedst tll Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Beken+relser af enhver Art
saasom Køb, Salg foreningsmeddelelser,
Efter. eller Aflysning> Auktioner etc.

„Nord- Bo NI lens Ugeblad"
udgnav hver Fredag, kan bestilles pan alle
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og
kaster 50 0 f? Kvartalet.

Den gule Fare.

„København" havde forleden en
Artikkel om Faren fra Asien .—
nærmest et Uddrag af Mr. S h a w
111444k4,9 n d s Bog om dette Emne
hvori gaves en rystende Fremtidsskildring af den gule Fare.
Dir. Aage We'Sten hol z, der
bekentit- -har . etevet en l ængere
Aarrække dernede,;- og sol» mener
al kende Forholdene, skriver i den
Anledning el kortfattet men interessant Gensvar, sone. vi ikke vil forbeholde vore Læsere.
— Da jeg selv er fast overbevist
om, at denne gule Fare er et hult
• Skræmmebillede, der ikke burde
forskrække oplyste Menuersker, vil
jeg gerne søge at mildne mine Landsmænds Bekymring i den Retning;
i Haab. om at velidgden derhen
s.
hvor Bekymring er paa sTri
Den Fare, der truer os, har andre
Farver.
Først økonomisk. Mr. Shaw Desmond appellerer til den gængse Tro,
at billig Produktion tflizenger af billig Arbejdsløn ; de fkste er villige
nok til at gaa ind jah, at med Arbejdere til 50 Ore ow Dagen kan
en Arbejdsgiver producere billigere
end hvor Dagliarined.er 10 Kr. Efter min Erfaring Ira Østen er Sandheden imidlertid det?, at Arbejdsløn
over hele Verden saa nogenlunde
svarer HI det gjorte Arbejde, d. v. s.
er ens for alle Arbejdsgivere over
hele Jorden. En Amerikaner faer
10 Kr. om Dagen, fordi hans Arbejde
er lige saa meget værd som 20 In.
dieres til 50 Øre pr. Dag. Det er
ikke længele den rad Muskelkraft,
det kommer au pas; klet er Hjærne,
— Intelligens og Pa'alidelighed til at drive Maskiner og organisere
det hele Produktionsmaskineri; en
enkelt eijærne kan ha"ve 10,000 Hestes Kraft. Er tier nogen Forskel
i Produktionens Bekostning, er den
Id Fordel for Steder med høj Arbejslen. De Lande, der producerer billigst, er ikke Rusland, Indien og
Kina, men Amerika, England, Tyskland og Belgien. Det er dem, og
ikke de andre, der kan blive ,,farlige
Konkurrenter".
Mr. Shaw Desmond synes al mene,
at niar først de fast ordnede Forhold
Asien, d. v. 3. god Regering, vi-

denskahelig Ledelse af Arbejdet,
Kapital. Transportmidler etc., saa er
Feropa færdigt. Men all delte luer
de, ng har haft længe, i Indien, Java,
Honkolig og Shanghaj og Japan,
samtidig med midlownielig billig
Arbejdskraft og gode Raastoffer. Og
med alt dette er del ikke endnu lykkedes noget Sted i Asien al starte
en Industri, der kan armale sig med
det lille Belgiens ; knap nok nied
den i Schweiz, som mangler bande
Raastoffer og billig Transport. Mon
ikke den billige Arbejdskraft, niar
det kommer til Stykket, er den dyreste?
Jeg haaber, al den Tid engang
vil komme. da Arbejdets Løn, og
Værdi, er lige saa hej I Kina som
hos os. Saa vil Evropa og Amerika
i Kina fas en virkelig Handelsforbindelse, til gensidig Fordel, Men
det vil lage !n:ig Tid, inden vi niar
saa vidt; Japan, med sin vid
lig hurtige Adaption, tog en ."'" enve
skealder om at blive moderniseret;
Kina vil sikkert tage hundrede
Aar.
Den rn il itær e gule Fare er det
knapt Umagen værd at navne. Eng-.
land holder med 80,000 hvide Soldater Orden i det indiske Rige med
320 Millioner Indbyggere. Samme
Folketal har Kina — stærke, haardføre, men ganske ukrigeriske Folk.
I umindelige Tider har Kineserne
ikke været en alvorlig Fare for deres Naboer, luen er selv Gang eller
Gang blevet plyndrede eller erobrede af smag Nabofolk Hvis Kine!gral,. til at kunne
serne en Da
værge-erriiiOri saadan Plyndring og
Erobring --- bl. a ved nogle •11 de
500 Mill. Hvide —, hvilken retsket.
[en Mand kan da beklage det?
Japan er krigerisk nok, men hverken stort eller rigt. I Styrke kan
det maaske sættes lig Italien, ilten
vil altid være Amerikas Forenede
Stater uendeligt underlegent.
At tale om Ensartethed i Asien
er en Fejltagelse ; del er Evropa, der
er ensartet. Fra Nordkap til Cadix
har vi samme — latinske — Civilisation, samme Tro, samme Sæder
og Skikke, lige til Klædedragten.
Samme Moder gaar fra Nordkap til
Cadix — jeg er vis paa, de synger
„Tipperary" begge Steder. Rusland,
ined sin byzantinske Kultur, er noget men ikke meget, forskelligt fra
det øvrige Evropa. Der er mere
Forskel i Race, Religion og Sprog
mellem de 6 Millioner Mennesker i
Siam end mellem Evropas 400 Millioner.
Her bliver kun Plads til el Ord
til Svar paa Hr. Carl Th a I bi tzers
sørgelige Teori om Nødvendigheden
af el Proletariat — eller rent ud sagt
Slaver — for vor Kultur: Vi har allerede disse nødvendige Slaver. Vi
har dem i vore Maskiner; 80in mer
og nier gør alt del grove og nedværdigende Arbejde; del er dem, der
er vore Galejslaver, vore „Vedhuggere og Vanddragere". Med rigtig
Fordeling er der intet i Vejen lor
at allerede nu alle Hvide kan leve
lige saa godt og værdigt som Over-

klassen for et Par Hundrede Aar siden. Der savnes kun et: En Underklasse at se ned paa. Men er del
en Ulykke ?

Per SI,:jan, ene han hum hemmeligt Lni, til al slim Følge.
For del var el Madsted derude,
saa nteldint isse!
Lars rar
retsm
Reigertortrldrene, saa
bande Prr og han bleu fyldt med
Spise og Drikke. De Gamle var
desuden af den gemytlige Slags.
Aldrig hørte man saa meget som
Sjæl, du 'store og rige — hvad vide Syner
en Salme, sknnt de bande rar afdu saa: lægs 'em til Acre.
Landet har du set hlaane, hvor intet Øje
Saa var del el Efternor, rla
kan naa,
Lars og Per rar for hjentaaaende
set de kogende Vande mod stejle,
derfra, at Vejret tan pare at blive
ukendte Strande
i Evigheds I lirnmelvover, der evigt
rent grueligt. Hele Natten horde
og rullende gaa. Stormen raset, men Per havde alligevel sat sig i Hovedet, al de
Landet har du set grønnes tør
Menneskeeje var til, skulde om ad Nordstrand, hvor de
lyttet har du I Evighed ell Seklernes
havde iF,rinde.
svundne Spil.
Del var næsten ikke til at slæbe
Du v.rr i Fortid:, Skove, hvor 1.rennideris
sig frem. Havet stod i Koq, og
- •
,.
•.:11,...•
..stmetim
jeukumer,emitoefimmigiimaisamiw
t? k um og Stind Ina dem i Øjnene,
for Ktenni-l.oleglen
tara ned
SOM

Til Sjælen.

!randte.
Lars rar stikke/ lidt agter rut,
for at hælde Vandet ud uf Støvselv har du været ect med dens
svulmende Farvepragt, lerne, da han hørte Per range og
groet i Engenes grønne, blomstret
bande nied alle sine 40 Eder :
i Planter skønne:
Du nar gerne dit Saligheds Liv
hele Verden er jo din Vælde underlagt.
fer
vide de
a' ved ! —
raabte an.
Og du, der har været i Fortids Skov,
•
hvor Brontosaurerne bor,
Hvin red du da?
du, der har svunget dig vide over den
A' red, te' der staar en Stranhvælvede Jord,
ding ret herud for!
stadig,du fremad dig strider ned
I en Hurtighed var Lars paa
gennem ufodte Tider.
Benene og stirrede stramt gennem
selv, naar Mennesketanken, den frie,
har talt sit sidste Ord. Regntykningen og det fygende
Skum, til han fik Øje paa et Par
()sur den kommende Jord skal du
,/faster, som durede saa stærkt
atter svinge dig ud,
for Vindery, at de stundom forog synge i Sfærernes Syngen, og alt
skal lyde dit Bud srandi men em !tru adsoorne.
og alle!: kim: skal sig bøje for Sja.41„,,,~,,
,En Bark !
den ene eje,
Hans øvede Ole maalte straks
er
af
Evighed
—
er
evig som
fordi den
de
?wi Favnes Afstand, og han
Slægternes Glid.
saa, at ingen hang i .Rigningen:
21. Marts
IS
-4»"`..-- - •
.
Den Historie var nok ikke fra
de sidste Timer af.
„Baaden" barde ogsaa ræret
der, kunde man se.
.Helt inde red Klitterne, hvor
--oHavet ikke naaede op, løb svære
1 sin Bog om Skagen fortæller ALBA
dybe Hjulspor, og Sandet var endnu
SCHWARrz følgende 1--4,1ter-Kronike, opplukket af Hestes og Menneskers
som vi tillader as al afftykke et BrudTrampen.
Men om Mandskabet
stykke af.
derfor var bjerget?
Soen stod vældig stejl, saa det
Ja, det var den Dag, da der
„stod" tre Strandinger paa Nord- næsten ikke var til at tænke, at
nogen havde kunnet naa ud.
siden, begynder han igen.
Satans ogsaa, at de ikke rar
Den Historie har jeg nu aldrig
halt rigtig Fidus til, men Lars kommet for !
Per var ikke jer den Slags
bedyrer, al det er sandt.
For det var den Gang Per Funderinger. Han laa allerede
Skien stjal Stortrøjen fra en af paa Knæ foran en ilanddreven
Skibskisterne. Jo jo, det kunde nok Skibskiste, sene Søerne havde handpasse, — og saa kom Historien. let saa ilde med, at han ved Hjælp
Lars og Per Skjørt havde været af et Spark og et Par nemme
ude ad Kandestederne til hos Lars Fingre kunde faa en Stortrøje
Svigerforældre for at hjælpe til halet ur?. Den var gennemblødt
af Saltrand, men mægtig fin.
med lidt „Fiskeeceseu".
Suadan en Tur gik ikke saa „La trance" stod der paa den.
Lars Tænder lob i Vand, sartsjældent paa, far Lars havde ofte
Trang til at se sin Kimes For- dan en var god at have.
Men var man gift med en Kone
ældre! Del føltes i Mellemgulvet
ligesom 'forst, eller kanske rar det som hans, sno var der sat Tap
Salt efter en anden Slags Mad for den Tomle, Hun vilde straks
end' den, han tærede til Hverdag. skraale op om Smid, kanske ogKonen lod han blive hjemme hos saa løbe til Politiet,
Desuden havde Lars langt rister
Drengen; han kunde ikke forliges
med de to derude. Men mødte paa fanel Øje paa eu Prik, der
Lars tilfældig en god Kammerat kunde blive til hvadsomhelst.
e v ar du klædt dig i Urskovs

fantastisk brogede Dragt

Tre Strandinger,

Da skulde hellere koste den !
sagde lian til Per og kløede sig
betænkeligt i Ihredet, det ku vivre,
den blev for dip- !
Men Per rar ikke af dem, iler
lod sig sige. Han trak den indenfor Olietøjet, saa var den gemt,
sagde han ng lo med alle sine
hvide. Tænder.
'den det var alligevel gmn
Lars )tamle tænkt. Da Prikken
kom nærmere, filen den til StrandIngeden, som kam stejh'arle hen
mod dem saa rask, som Benene
kunde bære ham,
An, -han var snut vindøjet, San
ren i orp?Il , ret 14#414;piihigi.~
-øjeblik kunde ,,s rare ,
t en
til sig, fra begge Sider af, og det
med hver eneste Krumme, der var
paa deri.
Det var da aeraldig saa tyk
du er bleren, lille Per, sagde han
og „skravede", det ku' rær, Plaser at fole pan det Flæsk engang,
;. forlede Mugs',
J med
krammede han op rinder Per S.kjøns
Tøj til latin fik fat pair den rande
Trøje.
Donnerieetter. r rinede, han, den
s ar, 'er a rig ha' snappet
fra din udenlandske Familie, hra?
Per hvæsede og ./nav. saa det
stod ham om Munden, men af
med Trøjen, det matte han.
Ja, det hede Blot!, det skiilds
nok rise sig red maden Lejlighed.
Per Skjon stammede nemlig fra
Spanien. Det lod sig let regne ud,
Far lige 9 Roanoder etter den
spanske Skonnerts Forlis, da Mand- bet hai- de gaael ug liw4Tet i
læ>
- øjne bande til Piger
og Koner, kom der i et Par af
Familierne nogle smaa splinterny,
sortojede Skabninger til 'lyne.
Den ene af dem kunde ikke
døje det barske Vejrlig, fortaltes
der, det var et Pigebarn, og hun
tog hurtig Rejsepres; men Per rar
der intet, der hed part. Han tog
Tingene, som de bod sig, og trivedes brillant.
Og Pokkers „skjon" rar han
lige) ra Toppen eg ned til Stortaaen, med sort Rater og skinnende
Øjne og en Skabelon saa fin som
en Kejsers ; saa for den Sags Skyld
gjorde hun nok ikke Navnet til
Pigerne var da ogsaa rent tossede riter ham, endda lian var
gal som den ledeste Trold, nuar
noget gik ham paa (rærs.
Lars kunde nu godt med ham;
for Per var svær til Kourners oy
kunde spille bande Fiol og Harmonika. Ja, alt som kom mellem
Fingrene paa ham, kunde han
Bare Musik af, om det sine aldrig
rar andet rig mer end en Træpind.
Men Pers ,udenlandske
skulde man prent holde sig fra.
At snakke om den var lige saa
godt som at klemme om en Finger
med Edder.
Derfor skældte Per nu ogsaa
eller Strandfogeden, og hele .Djævelskabet tog ham. Han stak Tungen rakt ud af Munden og slog

- med Arme og Ren kam en *rælle. ma nd .
Dit Trold, raable han, Ad du
•"
nu hen rag ..grare ned" til dig
s„n., hin'? Fer Kuragen, han ser
nok aldrig, hvad du har hnf t Fingre
red!
Men Fogden bitre grinede. Se,
se, hvor du kan. sagde han ; ja
det er godt at mærke, hvor du er
fra! men du sku' nu før bruge
Pussela 'kerne til at stikke ned ved
næste Stranding, min Dreng, fremfor al sparke Sandet itu her!
Det mente Lars ogsaa. Han
halede i Per det bedste han kunde.
La' ros komme væk fra den gamle
Satan, mindede han, og det gryssede i ham icf Angst for al Per
skulde tage til Kitinen.
Men Per brod sig om ingenting
mer.
Næste Stranding - hvo' Drenden
mener dit.9 brolede han. Nu havde
han film( alt andet.
Istedetfor at svare .,skravede"
Strandjageden med sit venstre Øje
ned ad Højen til, saa vidste man,
hvor Fartøjet stod.
Der kan I kanske vejle jer noget
som er bedre end den her, smilede
han skadefro og holdt ?rojet i
Vejret.
Lars ,1 testede sig nu ikke videre
red hans Ord. .for Fogden var af
dem, som aldrig sagde ret, 7iaar
han kunde sige forkert.
Da de naaede hen ved Gammel
Skagen. viste det sig dog, at den
Vinkede for en Gangs Skyld [nu
faret med Sandhed.
Lige tutfor „Mærket" og mindst
200 Favne fra Land stod en vældig Tremaster og huggede. Baa.den havde ræret ude og hentet en
Del at Mandskabet og lavede sig
netop til at grat ud_paany, da en
af _Folkene meT(N—Firfra.- Ban
havde vredet Skulderen forkert og
kunde ihke bruge Aaren mere. Armen hang ned som en ded Lab.
— En ni,. Mand til Aarerne!
skre.gRo,gcengeren; ng indeu nogen
anden kunde besinde sig, var Per
i Baaden og paa Plads.
Vejret havde bedaget sig, saa
de 20 Kr, bien nemt tjente.
Ja, ja, muraske Vorherre mente
dem som en Slags Erstatning for
Trøjen, som Strandfogeden havde
stjaalet.
Du Mandskabet var lodset op
til Byer, havde" Lars ingen Ro
paa sig, men lob videre ad Grenen
til, hvor der efter somnies Sigende
skulde staa endnu en Stranding.
Ak du alstyrende! Tre Strandinger i et Døgn! Ingen havde
vist hørt Mage til sligt, siden Frans
hin Nytaarsmorgen raable ind ad
Kirkedøren til dem: Alle Mand ut!
Der staar tre!
Det kunde naturligvis hemars,
at dette var en dundrende Løgn,
skønt idag var nok alting tænkeligt! og sikkert val. 'et, for - Ja, det var altsale Malagaskibet, afbrød jeg hans Fortælling.
— Ja, li'saa bestemt, sagde Lars
Ness rag lo saa skælmsk med sin
landlose Mund, som kun en gammel Skagboer kan det. Historien
geraadede hant jo ikke helt til Ære.
— Naa, Skibet var løbet paa
om Natten, da Stormen havde allerværst fat. Helt tæt ved Stranden
stod det, og Mandskabet var i Behold undtagen En, der havde været
tosset nok til at springe overbord
saa snart det stødte, han vilde
svømme i Land, Javist svømme! Han saa ogsaa
fæl nok ud, da han drev ind om
Morgenen, fortalte Kammeraterne,
som stod i Klynge om nogle Vinlade, hvoraf den gule Saft piblede
frem, der var ligefrem ikke Hud
eller helt Lem paa ham, saadan
hardeSoerne fanel skrabet og flaael
ham.
Lars saa sig om paa Stranden,
som las drivende fuld af Vinfade,

bleret af
tjærede Lars sig ikie mer. han
rar kun opfyldt urf sin eqPii E7endirihed nq gav sig til a! !nile for.
trirlet : Kit han dog bare slippe
hjem til sit eget fremfar at ligge
her jura Stranden og krepere som
en Sælhund,
Skrækslagen ved Tanken ten, at
Døden kunde klemme Livet af hain
hvad Øjeblik del skulde være, ligesnit af Marius derhenne, samlede
han sine sidste Kræfter og .gav sig
til at krybe alsted orer Klitter og
Marehalm, klumrende sig fast lit
den rullende og ristende Jord, Aldriy snasnart rur han lammet
ringle neme frem. nus rejste den
sig i Vejret, ligesaa rank som en
Lars var straks Var over Si- Mur, og hældte ham ned i Dybet.
tuationen.
Do. Lars vaagnede efter en xuadan
— Sikke Fæpander, sagde lian, Saltemortalr,'fandt han sig med
saadan I staar og forsker i 'et! Næsen i en Kartnffelinark. Vandet
og det ane Nils Wil ham Ret
rendte ham ud al Øjnene, og hvor
at lade Vinen drive ud i
han saa' hen, var frfarelrulm, Jord
det var rent ud at spilde Guds og Klitter kantede med rode og
Gaver.
blaa Streger, ligesom Banden paa
— Om med ham paa Siden, de tykke Spejle i Kaptejnens Kakommanderede Lars,
hyt.
(Slentes)
Og saa hev de, forsigtigt, for
det var skøre Varer, til Trillerten
saa med sin største Læk i Vejret.
De andre blev stoppet til med Klude Sædskifte og Driftsplan
og Marinus hittede en ilanddreven
for
Øsestrip, der var go' for mange
Sommeren
1915.
Potter. Den gik nu rundt efter
—®Tur.
Piaidleer, Druekasser eg Reas af
al Slags. Nogle af Vinfadene rur
tørnet sammen i Brændingen eg
hamle slaaet Bugen ind paa hin(inden, medens rin;h-e rar hil/et
nok saa fint lige hen foran P odderne af Biangeden.
- Og det betød vel det, ha ha,
som det skulde, grinede lange Marinus, medens han troldl Hænderne
hen red et al de lækkende Fade
og suttede i sig, hvad han kunde,
Ja, alle de hele og solide, dem
havde "fogden nok Tal paa, men
han var kørt ræk ,for en F.Jund
siden, da Vinden slog om til Sønden,
og der var nok at tage til endda
af dem, som Baret h a vde „lavet

Ilror de andre rar

Prisforholdet mellem Landbrugets
Produkter og dets Produktionsmidler
—
er siden Krigen stærkt ændret. Korn
skraalede Lars af fuld Hals.
slnar i Dobbeltpris: der er Overpris
For det var en Vin! Saa sød poa næsten alle dyriske Produkter
som Punsels! Busende kunde den og Ranstoffer
•ikke,v‘sr".,,ettere- han&
''''.
1..)et er derfor ualklit at der fra
rad s et nier ;'an Trutgen, tune time Sekt
Trna■- rnisk Landgevaldig go' til at sætte. Liv i brug under de nuværende Forhold
Kludene.
benytte samme Sædskifte og DriftsDa Marinus havde tømt et Par plan som i Fjor?
Strippefulde, vilde han med DæI den Anledning har vi henvendt
velens Vold og Magt danse. Saa os til kendte Landmænd i forskellige
tog de fat ved (limrandens Næver Egne og bedt dem udtale sig om
og kørte rundi om Tønden, syn- del anførte Creargsruard
gende lystigt hver i sit Vindhjørne:
Proprietær Le inmi n g, Skousboe,
Se Flasken all foran os skar,
Viby, Sjælland, har godhedsfuldn
na skal vi ha en lille nulr!
sendt os følgende:
En Skarn' vi an udlomme
Mit Indtryk er, al der ikke vil
og den skal !rasl' hver Sømand
blive foretaget nævneværdige ÆnSkaal Manne, Skital! - Hurra! dringer i Drillsplanen her paa EgFaltelai! Ja, sikke det lal gaa!
nen. Ell og anden vil maaske snit
Hal Klyver rnyl,
Ærter eller 6-rd. Byg i den Del af
giv Merssrfl op.
Marken, der er bestemt til Brak, og
Harrah for danske Pigers Krop!
enkelte vil niaaske pløje en daarlig
'l(1~Iffr~keåKrerts
i
Græsmark op og saa Havre i den.
— han skulde 7111 altid Wc det Der vilde ogsaa være et tidslig' Foremed .Kvindfolk
tagende for de allerfleste at gøre
yen som de var allerbedst
større Forandrinen Driftsplan,
gang med dette Luen, heriultes tiet, der h
. g -om de sidste 20
som Lars aldrig senere har kunnet —40 Aars Bestræbelser for at forøge
blive klog paa. Noget Troldskab Grov foderet" Den Chance, der i
var der vel ogsaa ved det. For øjeblikket bydes kornavl, kan sikfuld, det havde han tæret saa kert forsvinde ontilreill lige saa
mangfoldige Gange: der skulde inson] den opstod. Og for øvgen kunne tage ham det op - men rigt er Kolbøtter i el Landbrug medette her var nu noget rent for sig get farlige. Det er kun de særlig
selv!
dygtige og særligt trænede, der kan
Det begyndte med, al Jorden gav udføre dem ined Held. Det er min
sig til at ryste under ham frem Opfattelse, et man bør holdeden
og tilbage, ret som naar Pigerne tilvante Kurs, og sart samtidig
ruller Tøj, medens Tønden sam- gøre det mest mulige For at fremtidig kørte rundt i saa rivende Fart skaffe en stor Høst. Hertil kan tjene
at man blev tummelumsk af at se god Jordbehandling, tidlig Samling
paa det forbandede Bæst.
og rigelig Gødning — og omsorgsLars klamrede sig last til den fuld Pleje al Afgrøderne under Vækfor at holde igen, men det hjalp sten; her tænkes navnlig paa Ageraldrig en Smule, Tanden bare slæbte kandens og Kartoffelsygdommens Beham med i sin susende Rundtur, kæmpelse og Roemarkernes Renholtil han helt og holdent mistede Be- delse, Med Hensyn til Gødning,
vidstheden.
henvises der stadig til Brugen af
Da han vaagnede op, var han Kuirstgødning. Del er fuldkommen
saa syg og elendig som aldrig før rigtigt. Men for det første er den
i sit 30-aarige Lie. Det sved og vanskelig at naa fat i, og tor det anbuldnene i Maten, og hele Rodel det er den meget dyr I Aar. Vi har
var som en blodig Vunde.
imidlertid Staldgødningen og Ajlen
Ak, ak, nu vidste han, at det og Affaldsgødning. Det time derfor
var Forgift han havde faaet, og være enhver Landmands Maal at tern
at han ekulde til at dø. Herre udbragt alt, hvad der kan henføres
Jesus, hvad skulde han dog gribe under Betegnelsen Gødning, inden
til.
Samlingen skal begynde. Den Dag,
Et Stykke borte hat Marinus Harven sættes I Gang, maa Mødmed Benene hængende op over en dingsted,Ajlebeholder, KompostpladKasse. Han havde vel allerede
sen være tomme, og der bør være
givet Livet fra sig.
skrabet og fejet over alt, saa man
Efter en gammel Slak
la'r ri ro Lieskedrik!
Pansrh Cr dals Navn

;

- ".. .
er sikker pari, at al Planterering, I at Skibet
var aPbragr- t't il det u
Jer tindes i og omkring Gaarden,
Kommando af en Orrizer .kulde farte
er limet pis Marken til Fordel før Ku.k.a an. til l'entersagetse. De ki.t)
den Høst, vi forbereder, og semi vi I gik aller fra 119111e, emdens Jen ene
11,:or og de n VI teinesetiktate bier om Raid
nura gøre all for at lag stor.
i Canadia. Ofikeren meddelte derefter
J. a Lemming i _Svh
K
dearrilhlair:
-dejsKpelern
Ir"
u: o'ratill iie ha
rnnIUld3.oe
n 'n
ba"
n's'
Ohlrer ,:ktilde adh,des, Alen de han vilde
sætte Kursen gennem Far~let Mellem
Sheila:ids ,,,,,, iI,t.,,..-,,,,e. r,,,,testerede
Cre ion,
Kaptajnen, Det var dag til ingen Nitte.
—0 —
Priseorficerens Ordre skulde folge:,, ,r,;
Kursen sattes mod 1•41i Isle
Saaledes kaldes den Serie faste
og levende Billeder, som i disse Da I 13 Ikt,v,i matli . e 'n had Itt.Efter el Døgns Sejlads iiaaede ■,:ailad4
Dage blev forevist for Tvilling-Byerind i Farvandet ved Feb. bie_ tiet var
nes Indbyggertal.
t ed 4-Tiden om Aftenen, al iler observeOg det var noget ganske ukendt. redes Land ret Forude. Det blæste haat«
.Hislory, science and the Pible ha- og Soen var høj. Iler blev foretaget nøgle
rnont7es,• smil der pis Plakaterne, .Ilanes IC, iiicil kurl citer tørnede Carfadia
med valdente Krak med Agtet-skillet mod
og delle er udtavl: -Historien, tis
en Klippe, eg man var Ikke i Tvivl om,
turvidenskahen og Bibelen slemmer
at det var Fair Isles farlige Kyst, Cenedia
overens.• Og alle alvorlige Kristne var løbet imod
i alle Samfundslag var dybt rystede
Besætningen blev straks kaldt op Pia
over, at der ingen Kollekt optoges Knmandohreen. De voldsomme Søer
— det maatte da absolut være noget skyllede med stedse snigende Krak over
Skibet, der snedig sank dybere og dybere,
kættersk noget.
Dampfløjten blev hyppigt anvendt, og der
Men dette noget virkede efter blev allyrel Raketter og afbrændt Lyasig.
min Mening paa sine Maader velgø- miler. Under denne Alarmering kom Kaprende. Del, der gaves, var nemlig tajn Jespersen alvorlig) til Skade. En RaPastor Rus set a stærk individuali- ket fik fejl Retning og eksploderede mod
hans Ansigt, iler blev bett forbrændt, ligestiske Opfattelse af Kristendommen,
som den ene Haand led betydelig Skade.
noget der findes meget lidt al og
Et. 111frulainprIng.
taales endnu mindre af i vor KlikeAlle de ombordværende saa Døden nærtid. Forevisningerne er da ogsaa
me sig. Redning syntes umulig, Fra Skiblevet harmede og forkætrede fra de bet rig ind mod den nederste Klippeafsats
forskellige Kristen-Kliker, der har var et san langt Spring, ar ingen turde
bedømt dein særdeles fordoinshildt. vove der FA Fejlspring heine den sikre
Især var Indre-Mission rasende over, Død. Soen slog men Voldsomhed op
at PastorRussel fornægtede deri evige mellem Skibet og Klipperne. mei, pind.
selig meldte der sig hos Kere* JeaperHelvedes-Pine, som jo er et nf Mis- sen en rask Mand af Skibets Besætning.
sionens mest anvendeligste Midler Jeg vil vove Springet, siger han; det gælder vort Livs Redning, hvis det lykkes,
til at vinde Sjæle.
Forevisningerne gav imidlertid Ud- ug lykkes det ikke, har jeg gjort Forsobytte i Form d den Nydelse, en per- ger. Den Mand, der meldte sig, var Canadias Donkeymand, en Finne pas ca. 26
sonlig Opialleisesirilied altid giver,
Air., Med, Spænding iagttog den øvrige
Ogsaa mange af Billederne og Fil- fleste/iling Finnens Forberedelser, Kaptajmene
Ir usredvanlig smukke, sinnen sagde til ham: „Det er ikke min Orledes de smukke Films Jesu Fod- dre, og jeg forbyder Dem at vove dette ..
se I, hvor de hellige tre Kongers Dødsspring." Men inden disse Ord rm,- ."'"
udtalt, sprang.Finnen fra Skibet gennem
Tog virkede ualmindelig pragtfuldt,
Brændingen over pas Klippen. Silen slog
og Jesu Undergærninger
stadig op over ?1,11T1, medens han %ørnen
ogsaa. . forskellige Naturoptagelser, Hat kravlede op ad den "...Fod sleiba,,,....
som en Søanemone fortærer en Klippe. I en Times Spænding strkt-de.,
Reje og smukke Tidsler; var mange Senlolk paa Canadias Vrag og saa ..
den mørke Skikkelse lomme for Tomme
pragtfulde.
bevæge sig op mod Klipperanden. Da
De Irak da ogsaa Publikum, næ- endelig Finnen tissede Toppen, fød der
sten i for høj Grad. Til Tider var et bragende Bifald fra Sefrilkene og dc
der ligefrem Væddestrid mellernGram- mange Mennesker, der havde samlet sig
inofonen og Allinge Ungdommen inde paa Land Men dermed var Redningen ikke tilendebragt. Der var nemlig
(salig Ihukommelse I) om hvem der imellem den Klippe, hvorpaa Cariadia var
-,
kunde brøle højest. Men sligt bi- strandet, og den egentlige et en Afstand
drager jo kun til at forhøje Interes- af 80 Fod.
Fra Canadia blev der nu tilkastet Finsen !
"
nen en Linie, og det tykkedes ham i den
Clrr JeTen,rn.
mørke Nat at tinde et solidt Sted. hudr
den kunde fastgøres_ Alle Folkene korn
derefter en lur en, men med en anden
Line fastgjort om Livet, over paa Klippen.
Og endnu inden det blev Dag, var Carladna forsvundet i Bølgerne. Det værste Red—o—
ningsarbejde var tilbage.. Det var Turen
Skyhinden sortner i Vest.
over til Øen. Forbindelsen blev tilvejeNys sturnmed Dagens Melodi
bragt al 3dje Styrmand Sørensen, der tidog Lys og Liv og Glæde er forbi
lig om Morgenen med en Line om Livet
Den lyse Soldag gik og Natten kom
log sig fire ned mellem Klipperne, og det
den Nat, der er saa rædselsdyb og tom. lykkedes ham ae naa over di den mod- ..:
Og Dagens Ruster luftes til et Skrig,
satte Klippevæg, hvor Redningsmandska- •
et Skrig af stor afmægtig Mørketrods:
bet havde nedfirer en Tovværkstige. Da
Nu falder Mørket ned og knuser os!
han fik fat 1 denne Stige, tog hanen Line
om Livet, der hang ved Siden af Stigen, .:.
Og Skyer mørkner. Himlen natlesort
hvorefter han blev halet de 300 Fod op ...£
i dybe Rædselsdrømme glider bort
''''"
langs med den stejle Klippevæg.
og Rummet, mørkere end Natten selv
Forbindelsen
var
nu
etableret,
og
alle
aabner sit dybe, afsindsdunkle Hvælv
Mand blev halet gennem Vandel op pas
over den døde Soldags Rosenfest.
øen.
Er det mon Døden, som saa tung og stærk
knuser alt Dagens lyse Jubelværk?
Aa nej — Skyhimlen sortner kun' Vest. Udlaan til thandvoerkere og mindre
elr. Blanco.
Industridrivende.

Pholo-Prama of

Skyhimlen sortner

Danske Søfolks
mærkelige Redning.
- 0Om Damperen „Cariadin"s Forlis paa
Fair Islelskriver ,,Pol." følgende:
Canadia var paa Vej fra Galveston med
en Ladning Bomuld og Stykgods, der repræsenterede en Kapital al nogen over
2 Millioner Kroner. Da Damperen. var
naaet ca. 200 Kvartmil Vest for den engelske Kyst, blev den om Natten ved Lyssignaler standset af den erigelske Hjælpekrydser Hilary. Der korn tre Officerer
og 6 bevæbnede Marinesoldater om Bord,
og etter Konference og Eftersyn af Skibspapirerne, der alle var i fuldstændig Orden, blev det betydet Kaptajn Jespersen,

I Finansaaret 1915-16 vil der
under Forudsætning af, at der meddeles fornøden Bevilling paa Finansloven, af Snalsiaanefondens Midler blive anvendt et Beløb al 75,000
Kroner til rentebærende Udlaan til
Flaandvierkere og smile industridrivende tit Anskaffelse af Motorer og
Værktøjsmaskiner. De omhandlede
Lean, der kun ydes til Anskaffelse
af Maskiner og ikke til Etablering
eller — S0111 Driltslaan -- til Fortsættelse af en bestaaeude Forretning,
skal forrentes med 4 pCt. aaillg af
deres oprindelige Paalydende.
Handelsministeriet udleverer Blanketter til Udfyldning, der maa indleveres til samme inden 15. Maj,

En Dreng,
jr -15 A,It, som ■ il hjælpe til at
, rualke, kan fart Plads til 1. Maj hos
•
Kruk, Egelykke.

En 2den Karl

For udvist Deltagelse ved
min kære Mands Dod og Begravelse takkes hjerteligst.
Anna Thorbek.

Bornholmsk Sild!

søges til I te 114, paa

Pæregaarcl i Olsker.

Fineste Kryddersild i Daaser og
kvart Tdr. fnøs hos

Wilh. Hansen, Sandvig.

By- og Eferredsffildmeegtig

Hasle,
truttes pa.- Raadhuset i Allinge
hver Mandag eller Kl. 10 Form. og
1 Klemensker Kro hver Fredag
Ira 2-5 Eftm.

Kaffeposer
i alle Størrelser anbefales til billigste Priser.

I. B. Larsen.

Ell Arhejfiljulervogll
til ca.

2500 Pd og en næsten ny
Mælkevogn er til Salgs hos

og
Prorlohliorrellliq,

Allinge

Citroner.

Toget afgaar

j. B. Larsen, Allinge.

Frugtsafter.
Hindbærsaft 1', Fl. 115, 1/2 Ft. 60
Hyldebærsaft - 95, - 50
Kirsebærsaft - 95, - 50
Ribssaft
80, - 42
Blandet Frugtsaft
50, - 27

B. Larsen.

Søgnedage.
grandvig-Rønne.
Fra Sandvig
700 015 310 755
706 0" 320 805
Allinge
712 057 382 815
Tein
730 054 34o gom
Rø
750 117 412 853
Klemensker
Nyker
810 131 4 26 9"
830 152 447 920
Til Rønne

Rønne-NandvIg
718 10" 3110 8 '

Fra Rønne
Nyker

Klemensker

Rugeæg

Rø

Tein

12 øre pr. Stk. af følgende gode
og smukke Stammer: Sølvkampiner
(Hverdagslæggere), gule Ospingtons
p og sorte Minorka.
10 Øre pr. Stk. af gule Oxpingtons (Hane) x med sorte Minorka
(Noner).
Sidste. Kars_Salg 1400 Stk. Rugeæg.
Bestilling paa 1-2 Dage glunle
Kyllinger a 35 Øre med Høne, gul
Ospingtons 3 Kr., modtages.
Andersen, Allinge St.

Boller,
'Budding,
Rand,

i hele og halve kg Daaser anbefales
iil billigste Pris.

Allinge
Tit Sandvig

I. B. Larsen, Allinge.
•••

Erindringsliste.
Toldkamret 7 -12 Form., 2-7 Efterm.
Kæmnerkontoret 10 - 11 og 2 -4.
Diskontobanken 2 - 4 Eftm.
LaaneSparekassen 10 -12 og 2-4.
Stempelfilial i Sparekassen 10- 12, 2-4,
Dampskihsexpeditionen, aaben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Eftarm., Mandag og
Torsdag Form.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Postkontoret 9-12 og 2-7.
Søndag 12-2.
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Aften.
Søndag 12-2.
Borgmesteren. Kontortid hver StSgnedag
Kl. 3 pas Skolen.
• Branddirek toren"Mandag og Fredag
Form. 8 til 10.
Slatsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em.
paa Raadhuset: Fredag 7-8, Tirsdag; 3-3,30.
,Jerith,inest. er aaben for Gods 8-12, 2-6.
Frinuerk ep. og Ilgods desuden 7-8 Aften
• senil til Tog, der afgaar udenfor nævnte
•,.." Tid, fra en halv Time for Togets Afg,

rolkehogsamlingen

Æblesmør

7" 10" 301 gss
755 11" 411 852
8.1s nar 481 911
sno Illa 4.18 927
8" 1208 501
8" 12'2 507 945

Søn- og Helligdage.

Sandvig-Rønne.
700 °54
Allinge
703 028

Fra Sandvig

Tein
Rø
Klemensker
Nyker
Til Rønne

7 1e
7114
754
806
8n

1 16
116
Ose 1 ro
Or,,, 148
1 ni 20,5

763

805
815
858

851
160 220 9os
160 2,0 950

Rønne -!tandvig.
Fra Rønne
Nyker
Klemensker
Rø
Tein

Allinge

•■■••••

anbefales det ærede Publikum.
jillit/2() j(r)b)

NB. Altid frisk Kaffe.

,froduktforrelninj.

f-

Sandvig

718 (140 1 50 815
788 1 00 150 883
76, 1 17 207 851
814
8 20
812
84s

1 44 2116 1111
1 62 241 giir
Zat 254 932
21 0

300 9 ,c,

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

Fyldeløg,
store spanske, er hjemkommen.

J. B. Larsen

Den Hund,

sommjiatgeFra ar,

Bestyrelsen.

Gummifrakker.
øre er nu atter paa Lager i forskellige Farver.

Et Parti DAMF.- og HERRE-FRAKKER ined Fejl, sælges
til cirka halv Pris

Nordiandets Handelshus.
Absolut bedste Kolonialvarer
til billigste Dagspriser anbefales.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Vort store Lager af alle Slags Klædevarer bringes i Publikums Erindring
Vi leverer ethvert Klædningsstykke efter Manl og garentelerer for god Pasning.
Trods Klædevarernes enorme Stigning sælger vi, saa længe
Lager haves, til de gamle Priser.

Æblepuree

J. B. Larsen.
Paa Grund af Ombygning uf Svinehuset
er 3 Søer, der farer
manden Gang de første Dage i Maj,
og 2 Søer til Fedning saml en ung
Orne til Salgs eller til Bytte med
Aars-Kvier.

Risegaard, Olsker.
1k

anbefales frir

Sogneraadet.

clle Slags Skilte
oj I-'Intinter
billigst i

cHllinje cBojtrykkeri.

S

-

==0cer=

Godstjenester og hier.
-oSøndag den 28. Marts.

Til Hjemmebagning anbefaler vi aldeles prima Kvaliteter

Bageriflormel og liusholdningsflOrmel,
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.

llomiliohlis Simre- & lakmus
Afdeling i Allinge
Kontortid : 10-12 og 2-4.
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente
af 4 pCt. p. a., paa Folie til 2 pCt. p. a.

Nital

kb«
tisearaftenh En=

Uld
og strikkede Klude
tages i Bytte til højeste Pris.

Nordladels Molbos.
Soller De ell Livsledsagerske,
skal den gamle Cykle sælges, ønsker De Adgang over deres Ejendom
forbudt, har De fundet et Par Galoscher, skal der være politisk Møde
eller Bal, har De Kreaturer til Salg
eller vil De købe saadanne, har
De fartet nye Varer hjem, paatager
De Dern Reparationer, har De
startet en ny Forretning - hvordan
skal Folk saa faa det at vide, hvis
De ikke averterer i et Blad, som
virkelig læses.
,,Nordbornholms Ugeblad'
læses af saa at sige alle i Nordre
Herred og er d?.rfor et fortrinligt Annonceblad. Send deres Annoncer
til ,Nordborlitiolnis Ugeblad°.

Telefon Nr. 74.
Prie pr. Ib

ki, mo-us-Gie

Eiredr. Cloe3tta
lot•Chattlailåtaltili

ialraab a ed

Stor lækker Fedesild
lig Matjessild.
25 Øre pr. Stk.
anbefales.

øger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De •n Svend eller Lærling, en Fodermester eller anden Medhjælp, bor De snarest aver•
tere i Nord-Bornholms Ugeblad,
der hver Fredag bringes direkte ind
i 1700 Hjem og læses at saa godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her I Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

Evang. luth. Missionsforening

Olsker.
Resterende Kommuneslcal modtages L ørdag den 3. April i Stedet
fur Fredag, paa sædvanligt Sted.
For hvad der ikke er indbetalt til
den Tid vil Udpantning blive foretaget efter Tirsdagen d 6. April,
hvilket herved bekendtgøres.

'Min ¢e J3ogfrykkori.

lodlanDets 'anbelshus.

50 Øre 1/2 kg.
28 øre pr. 1/1kg anbefales.

Elegante Visit kort

Ols Kirke Kl. 91/2. Skrin. 9.
Allinge K. Kl. 2.
Møde i Sandvig Missionshus Kl. 6.
Ff-Titim tåler.
Leverandør til Varelotteriet.
Skrerlorsdag Olsker Kirke Kl. 9 V6.
i
Allinge Kirke Kl. 2.
(Allergudstjeneste begge Steder).
Langfredni:!, Allinge Kirke Kl. 9 1./2,
Olsker Kirke Kl. 2.
(Ingen Altergang).
tåvang. luth. Missionsforening f
ritii"orraer-, om Gud vil, U ir gd o tn s ni is sion s m øde paa Forsamlingshuset Allinge Made Søndag KL.:Pli.
Th. Madsen.
„Hammershus' SKÆRTORSDAG Kl. 10, 2 og 41/4.
Skærtorsdag Kl. 10 Missionsmøde
0. Westh, Janus Nielsen og 0 Sjølin taler.
Langfredag Kl. 31/0. M. Kofoed.
Alle ere velkomne. Rutsker Missionshus Søndag Kl. 9176
NB. Missionshuset anbent for Tilrejsende.
Westh
Lan tre& Kl. 3.
L. Kofoed.

vil uden videre Varsel blive skudt,
naar den træffes paa min Grund.

Julius Moller, I. SlvpcI., Olsker,

i nilige,

Elevernes Arbej ter for sidste Vinterhaivaar ligger til Eftersyn paa
Skolen den 51e April (2den Paaskedag). Beretnin;_ 11 finder Stel Kl.
5 ørn Eitermiddagen.

•••••••■■

Klædevarer.

Ny hjemkommen stor Frugt.

.1•••••••.■••■••••••••■•••••■■•••■•■••

samt The, Chokolade og Cacao

Tek oisk skole

De saa meget etier::purgte Gummi Dansefrakkertil 14 Kr.

Coldings Foderblanding
Coldings Svinefoder
43 pCt. amrk. Bomuldsfrokager
42 net. Jordnodkag,er
Blodmelasse
So7a1
- og Soyaskraa
Majs - alt i gode sunde Varer
til billigste Dagspriser hos

Thorvald Hansen,
9. Slg. Pd., Rutsker.

Fisk

Vor bekendte fine Kaffe

bostil Deres begninger og Meddelelser i Allinge Bogtrykkeri
Husk vant velassorlerede

Trælast-Lager!
Forlang Tilbud, og vi er id Tjeneste.

cJ111inje JColonlal oj Xrodu.ktforretninj.

Ordet er frit !
Vi ger vore mange Læsere i By og
paa Land opmærksom paa, at enhver kan
faa optaget Artikler og Indlæg om Emner
af alnien Interesse i „Nord-Bornholms
Ugeblad".
Betingelsen er kun, at det skrevne er
holdt i en sømmelig Form og indenfor
rimelige Grænser, samt at Indsendere- til
Underretning for Redaktionen - opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om saadanne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling i Bladets Spalter.
Dette gælder baade Byen og Landet
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den strængeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

liaotlirer lod Skroebreiose 4-500 Fruuttræei

Kreditten.

Cement, Tagpap,

Ugebladet +-die...ril:wire' filosoferer over K t edi tro ,n,z k■ dittner til

Tag- og Staldvinduer. Murgryder, Fyidt)re.
Riste og Renseluger rianefitlos til billigat“

.n

er til S.dg: paa 1 :,nej,!.arnd i Øster-

tars.
A. Munch.

En Pige

udsælges, for al skaffe Plads, i Løbet af denne Maaned hl 411- 60
øre pr. Stk. • Ved større Partier
yderligere Rabat
Hullelyst,

kan faa Plads til 1. i\laj pæl

Ilækkegaard i Olsker.

18 pC1. Soperioshl og
37 pC1, Kaligedoiog
er hjemkommen og ekspederer
vi alle Bestillinger bedst mulig.
Vær saa god at afhente Bestillingerne.

Bestillinger udbedes paa

smukke og !noderne Fotografier,
de 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
Sygekassen fri Læge og Medicin
for Medlemmerne samt fri Læge for
deres hjemmeværende Børn under
15 Aet-, desuden trit Sygehus- og
Sanatorieophold:
Indmeldelser kan–ske hos Kassereren, Hr. Bager P.'Holm, Allinge

Et Parti fin gul
Næsgaard Havre
og Tystoft Prentice Byg
anbefales til Saasæd.

klillgo Kolooial og Prdgldforrolpirlg.
Allinge Bogbinderi,
ved Kirken.
Alt Bogbinderarbejde udføres i
saavel finere som billigere Bind.
Broderier monteres.
Louise Larsen. Marie Jensen

Prima svensk

Tørvestrøelse
sælges i

Nordlaudets Nubisk.
En let Enspændervogn

Partierne heraf cre køn smaa.

købe kontant altid har nogle Penge
at staa imod !ned, ligesom 11111/1 paa
Grund 'af sin ordnede økonomi har
lettere ved at faa en foreløbig Hjælp,
end dersom man skylder _Gud og

Norril3orlds Ihodelshus.
En ung Ko
til Slagtning eller Export er til Salgs hos

J. II. Lund,
!tuts Højlyng.

if ej ekontrakter
fans tillid paa

cHllinje cRojtrykkeri.

Mejs og Foderkager
Nordhandels hdelslios,
En 15-17aars Karl
kan faa Plads fra Iste Maj paa

Risegaard i Olsker,

Majs og
Oliekager.
Prisen nedsat paa alle Sorter.
Allinge
Kolonial- & Produktforretn.

ndnu bo Ile sikre Dem

E

Dæk og Slanger til Deres
CYKLER.
Gurtunitilforselen er omtrent helt
standset, men jeg har i Tide sikret
ulig et større Parti, saa jeg kan tilbyde gode Dæk og Slanger til rimelige Priser, saa længe Forrand
haves.
Kun mod Kontant Betaling.
cfl.

G Alortensen,
Allinge.

Køb Deres

Tapeter

B. Kjøllers Enke.

Vi har rigeligt Lager af alle Længder "/4" og 1" og vi sælger meget
billigt.

bedst
DØ

alle Slags — sælges billigst i

fortrinligt Kraftfoder til Kalve

og Grise, ventes om faa Dage

Nordlaudets Kaudelshusr

Lommeure, Stueure, Briller ni. in.

Alt i stort Udvalg til billig {'c rr.

Telefon Nr. 93

A M. Lind Berg' enaxering gratis.

Ægte ungarsk Lucerne Kloverfro
har vi paa Lager, og saa rigeligt, saa at vi kan ekspedere
endnu flere Landmandsbestillinger. - Prisen paa dette Fro er
fremtidig 133 Ore pr. Pd., og vi kan ikke skaffe mere af

denne ungarske Kvalitet end det Restlager, som nu er paa
Loft, - Nordfransk Lucernefro (ogsaa kaldet Provence) og
italiensk do. handler vi ikke med.

Nordlandets Handelshus.

Min Hahlw, min Shoul og min Spaci¢

El ubehageligt
Eftersmæk.
—0— Ved Viborg Overrets Dorn blev
Aelsu Sogns Forbrugsforening tilpligtet al betale Gdr, Kr. Sørensen
af 1 1 !dee! g, Tækker Petersen nf
Vrellingenerd, Boglueivag
.
_ Laursen
at Atilarode (via! k, Gdr. /441kkelsen,
Snedkerm. Chr. Pelle, 'sammesteds,
og Gdr. Martin Hansen al Anke et
af dem for Foreningen udlagt Beløb
af 7911 Kr. 78 Øre tilligemed Ren•
ler og i Procesomkostninger 100 Kr.
rhedst og billigst hos
De nævnte Mænd har derefter under
Anbringende al, al C,7 al Brugsforeningens Medlemmer, der 0. Foreningens Vedtægter hæfter solidarisk,
er betalingsdygtige, at 4 Medlemmer
ved Indbetaling til dem har afgjort
deres kvotamæssige Anpart af Skylden, og al Sagsøgerne saaledes har er hjemkommen, og vi kan ekspedere alle de tidlige Bestillinger af KvaRegresret for 57/G7 af 8679 Kr., hvor- litet og til Priser som opgivet. Vi bar foreløbig rigelig Lager af de fortil de har opgjort Fordringen, eller skellige Sorter og modtager gerne flere Bestillieger.
for 7384 Kr. 39 øre under en mod
Mejerist Rasmussen al Aalsø anlagt
Sag søgt ham til Betaling af sidstnævnte Beløb.
Ved Grenas Købstads, Nørre-2Zr

anbefales som god Erstatning
naar Roerne slipper op. Prisen
er 12 Kr. 25 Øre pr. 100 Pd. i

Ildshilsbralder

Ellllelske Palmekager,

anbefaler

Fest- og Brudegaver,

Dansk Fodersukker

fi 03

Nordhandels Haodels1lusr

med.
— Disse Regler fortjente igninden
al blive ophængt i enhver Købmandsbod.

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning

Hvad det solidariske Ansvar betyder.

Rigtig gode kantekaarne

Toner, Sparrer, lægter,
Planker og limitter,

hver Maud".
Kreditten giver Anledning til, at
man lever ,,over Evne", idet man
gennem den forledes til al købe
Ting, som man strengt taget ikke
behøver, og som titan kan vente

Allinge kolonial- Produktforretnin;!,.

alle Sorter, sælges til betydelig
nedsatte Priser.

ønskes solgt eller byttet med en
lille fast Vogn.

Niels Rasmussen, Rutsker.

Udgifter.
Kreditten medfører, at 111A11 ikke
lever af det, man har fortjent, men
derimod af del. man skal til at fortjene.
Kreditten foraarsagcr, al man ved
Sygdom, Arbejdsløshed eller Ulykkestilfælde allerede Ira Begyndelsen
slaar blottet, hvorimod man ved at

Nordlaudets hodelshos.

Ønsker De

Kreditten skaber ikke forøgede
Indtægter. men derimod forøgede

Glænø Saaærter,
Gule Saaærter,
Rene engelske Vikker,
Vikke-Blandsæd, bornh, Avl,
Hestetandsmajs til Udsæd.

Norresuorlliii Goiloilloskalk
losses i disse Dage. Der bliver nogle Læs tilovers, som udleveres Ira Lager -- a 8 Kr. pr,
1000 Pd.

følgende ,risre R esultat

billijst hos
Allinge
Kolonial &Produktforretn
En Fodermester
helst gift, kan paa Grund at Sygdom Ina Plads straks eller senere,
HolIcendergaard 1 Olsker.

Allinge Kolonial- og Produktforretning':

Alle Surler Klovorlro, Grairo og Bovira

Nordlandets Handelshus.

ell

Del al Sønderherreds Ret afsagt

non, blev Sagens

Udfald gjort afhængig al Rasmussens Ed, saaledes
at lian, der har gjort gældende, at
lian vel har gjort Indkøb i Forbrugsforeninger], uren ingen Sinde har
været Medlem af denne, frifairches,
saafremt lian edelig benægter at
være ineltrandt som Medlem al Foreningen, skriver „Handelsbladet".
Overreelen har derimod pure dømt
Rasmussen til Betaling af Beløbet,
da del maa antages som godtgjort,
at lian rettelig er blevet oplaget
som Medlem af Foreningen og derfor man være ansvarlig for de Foreningen paallvilende Forpligtelser.
Han er derhos tilpligtet at betale
Processens Omkostninger med 200
Kroner.

at Nr. 48
er en

ganske fortræffelig

Margarine,
saavel til Stegning som Bordbrug,
og at den kun koster 67 Øre pr. ' 3 kg,
men kun faas hos

og Profildlorreloiliq.
Aldeles frisk Portland Cement
i Sække til den laveste Pris i

Ordet er frit !

Nordlandets handelshus.

Vi gør vore mange Læsere i By og
paa Land opmærksom paa, at enhver kan
fan optaget Artikler og Indlæg om Emner
at almen Interesse i „Nord-Bornholms
Ugeblad".
Betingelsen er kun, at del skrevne er
holdt i en sømmelig Form og indenfor

rimelige Grænser, samt at indsendere— til
Underretning for Redaktionen — opgiver

Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om snodanne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling i Ettudets Spalter.
Dette gælder baade Byen og Landet
og tiet er en ServIolge, at Redaktionen

altid vil iagttage den stranigeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

„ALBA
e>777-cvn
FINESTE DANSK FABRIKAT
J (76(7.9c4 cy`92/.1I* 1-2.7 /C — /00CU
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