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terne haabet pari ee Kursgevinst, der
„Nord-Bornholms Ugeblad"
iryiders i et Antal af mindst 1600 &mild. skulde dække deres Fejl, og de tiar
op forsrarles gennem Postrersenet i Allinge.
Sandvig, Olsker, Rutsker, Rø og Klemens her.

„Nord-Bornholms Ugeblad„
har den slørsreLldbredrlse i Nordre Herred.
bliver last i ethvert Item og egner sig der
for bedst ril Armering,

- „Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Rekrndigurelser af enhver Art
saasom 1<pb, Salg, Foreningsmeddelelser,
riter- eller Aflysninger, Auktioner de.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
adgaer hver Fredag, kan bestilles paa alle
Postkontorer samt paa Pinders Kontor og
koster 50 Ore Kvartalet.

POD store Ileilskylillliog,
—0
(.Politikeri"s Kronik.- )

Saa længe Konjekturerne bærer
opad, er det ingen Kunst at føre et
Foretagende fremad, Saa længe Priserne stiger, Købelysten hos Aftager-e-ne -er—ievende,•-og Samfundet i det
'hele taget har har Tillid til Fremtiden, gaar Farten fremad som en Leg.
De gribes de driftige Forretningsnirend af Overmod, i Stedet for nøgternt at veje Chancerne, drømmer
de om et fortsat Opsving og anspænder deres Kapitaler og Kredit over
Evne. Eller ogsaa falder de for Fristelsen til blot endnu engang at vove
Lykken, endnu engang og saa ikke
mere. Eller de narres fremad af Hensynet til Konkurrenterne, som forcerer Kapløbet. Udvider det ene
Firma sin Virksomhed, maa det andet ogsaa gøre det. Med eller mod
sin Vilje bærer Bølgen opad, op
over Kaminen, højt op i Luften.
Og endnu gaar alt straalende. Alle
Kræfter er i Bevægelse foret bjerge
en stor Fangst, hvert Middel er anvendt for dette Formaal, hver Reserve sat ind, hver Kredit udnyttet
til sin yderste Grænse. Virksomheden er blevet en stor, dristig Spekulation.
Saa brisler Konjekturen. Det sker
alfetider paa det mest ubelejlige
Tidspunkt, netop naar Alverden ligger i Haussen, og Børsen er en
larmende Skare af glade Spillere,
netop naar Bankerne trods de knappe
Penge og Pessimisternes Hovedrysten har de dejligste Projekter paa
Haanden. I en Haandevending skifter Billedet, Krisen er over vore
ulykkelige Hoveder, og Letsindigheden faer sin Straf.
Gang paa Gang har vi haft Lejlighed til et opleve delte i de sidste
Aar. Krisen i 1908 er det største
og kostbareste Eksempel, men hver
følgende Rystelse paa det økonomiske ~aede har haft samme Virkning. Hver Gang, Stormen har rusket i vort Erhvervsliv, er nogle Ulykkesfugle faldet af Pindene_ Navnlig
viste Balkankrigene en betydelig
Evne i saa Henseende. Bande Roskikle-Katastrofen og Aalborg-Skandalen var direkte foraarsagede af dem.
i begge Tilfælde havde Spekulan-

sikkert nok I enkelte øjeblikke været sen sangvinske et tro, at de, saakend det blot lykkes dem at faa Tabene udlignede, skulde holde op ined
det forbryderske Spil.
Det er altid nogle Syndebukke,
det gear ud over. Historien ved inlet at fortælle om de Spekulanter,
som slipper heldigt fra deres Forbrydelser, om de Bankdirektører, som
trækker sig ud af Legen med en
velfortjent Formue, dem selv til
Ære, os alle til Gavn. Don ene
kommer i Tugthuset, den anden i
Statskalenderen; det er Livets Retfærdighed,
Den store Krig er nu koturnen
som den store Undskyldning. 1913's
Højkonjunktur var i 1914 ved at
ebbe ud, og der samlede sig tunge
Skyer I Horisonten. De Kriser, Ev"ropa havde oplevet i 1857,'T
i 1874, i 1901 og i 1907-08 havde
renset snare meget ud, men kun
1 mindre Stil Fra det sidste Vendepunkt i Evropas Historie, Krigen
1870-71 og op a1..1.9
Udvikling fundet Sted, hvis Resultater endnu ikke var gjort helt op.
De dybest liggende Fejl i vort Erhvervssystem havde ikke fartet Lov
til at afsløre sig, men et og andet
tydede paa, at "det endelige Opgør
rykkede nærmere.
Verden havde indrettet sig for
kostbart og forløftet sig paa Opgaver, der endnu ikke var Kapital nok
til. Der behøvedes blot el Spild af
Penge og-Art~årttrii del 13a Ikankrigene foraarsagede, for al Maskineriet skulde knage i Fugerne.
Petrograd og Wien var man i en
finansiel Nødstilstand, i Syd- og Mellem-Amerika, I Japan og Kinn i en
Krise, som maatte slea Imardt tilbage
paa de Finarisstater, der havde vovet Pengene derude, først og fremmest Frankrig. Del bar i Paris hen
imod et alvorligt Opgør mellem Publikum og Banker, et Opgør, som
næppe var forblevet uden Sidestykke
i andre evropæiske Storbyer.
Man har i Historien ofte hørt om,
at Regeringerne erklærer Krig for at
bortlede Befolkningens Opmærksomhed fra de hjemlige Problemer;
maaske skyldes de fleste Krige ønsket om at dække over de Skyrendes
Fejlgreb. Ser vi os om i de krigsførende Lande for Tiden, kan vi ogsaa bemærke. hvilken Lynafleder
Krigen har været for dem alle. Det
gælder ilske mindst paa det økonomiske °lurende. I Juli Meaned 1
Fjor, da Evropas Pengeinstituter
skulde hesten deres Prøve, svigtede
de alle. Kun Regeringernes Undtagelseslove reddede dem, men reddede ogsaa dein alle, Skyldige og
Uskyldige i Flæng.
Naar Krigen er forbi, og Afviklingen begynder, skal det jo først vise
sig, hvor store Tabene har været.
En og anden Institution benytter
allerede nu Lejligheden til at foretage Udrensninger, men de fleste
foretrækker at vente. Til den Tid
vil vi blive mødt med.den Undskyld-
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Wing, rit det er Krigen, der har slaget man i gamle Dage satte nederst pas
dem istykker. Havde vi blot ikke den foregenende, for at sikre sig den
faaet den slemme Krig, !timide vi nøjagtige Rækkefølge ai Siderne. Og
nak have klaret alle vore Forplig- det var et Jagtudtryk, det Raah,
telser vil Undskyldningen lyde. Men hvormed Falkejægere kaldte Fuglen
de Allerheldigste vil i Krigens store tilbage. I vor Betydning er Ordet
Hasardspil have taget den Profit ind, knap et Hundred Aer gammel. Det
der tillader dem at slippe naadigt kom op 1 Frankrig i 20'erne el forud af Kniben. Man hører, saaledes rige Aartenuirede som Betegnelse
om Firmaer, der før den 1. Avgnst for de rosende Artikler inde i Bla1914 kun med Nød rig næppe præ- denes Tekst, som smarte Boghandsterede den Inaatiedlige Afbetaling lere fik indrykket til Lovprisning al
pen deres Akkordtilbud, og som nu deres Forlagsartikler. Men inden
holder en Bankkonto paa et man- det naaede sne vidt, var det tre
gecifret Tal, og om større Irishitio- Gange vandret over Havet. Dets Oprier, hvis altfor dristige Fremvækst rindelse gear tilhage til Latinen, til
Krigen har givet ny Vind i Sej- det gamle Verbum reciamere, def,
saa underligt det lyder med vor For.
lene.
I en Menneskealder havde Dan- sleaelse nf Reklame, betyder _et
muk forøget sin,„Oreld til Udlandet raabe op med noget', aben en Proog grundlagt en storstilet Virksom- test saa langt fra (let, snar vi ønsker
hed, 5,1111 hidtil kuie•~11111~11110ffiliiiIIIIIIIIIIII~Idistumaializensk.Ly,j4dioml Overskud, og som ikke mændene overtog Ordet fra de gamle
kunde bude en varigere Tilbagegang. Romere og bevarede dels oprindeSan meget godt og berettiget vor lige Betydning. Litlre definerer det
økonomiske Udvikling end havde i sin Iranske Ordbog som «modsætte
bragt, var den ikke forsvarligt un- sig i Ord, modsige". Det blev endderbygget. Men Krigen kom som videre et Retsudtryk for at gøre Ind• •-■ d
Il
oi els- eller 1 rav aa. 0 saa vi
retagender, der havde deres Fange- har det under Formen „gøre e aarme længst ude i Spekulationen, mation". Normannerne tog saa Orstod pludselig som dem, der kunde det med sig over Kanalen til Engerobre den største Gevinst. Det er land og omdannede det til .reclairn".
ikke blot vore Landmænd, som Kri- Og de engelske Udvandrere bragte
gen har hjulpet til at rense ud i de- det over Atlanterhavet til Fristaterne.
les Besætninger og Lagre. Lykkes Derovre fik det en Betydning: kalde
det Danniaik at forblive uantastet af paa den offentlige Opmærksomhed'.
det nuværende Rædselsdrama, tør Og saa vandrkde det atter over Verman næsten sige. at vi er sluppet denshavet tilbage til Frankrig, antog
for naadigt fra vore Synder.
igen sin gamle Form, ru n
d sit
Ganske vist, hidtil er vi ikke ble- ny indhold ind- I, d ,
vet klogere af Skade, Krisen 1907 Men er Ordet nyt, er Tingen saa
08 har faktisk ingen Belæring givet vist ikke, Den er lige saa gammel
il d e Held, vort som Handel og Omsreiniug mellem
Land tor en Gangs Skyld har ople- Mennesker. Det er jo kun den nødvet, frister os til fantasifulde Drøm- vendige .1-lenleden Opmærksomheme om økonomiske Verdenserobrin- den paa de Varer, man har tilfals.
ger. Den kloge Forretningsmands Ægyptologen Heinrich Karl Brugsch
Kunst bestaar i at kunne lade være meddeler en 5000 Aar gammel Anat tjene Penge, at holde op, enens nonce fra en Elfenbenshandler, Sehd
Legen er god, at kunde taale at se Ba Rhaser, skrevet paa et Pergaen Fortjeneste gaa sin Næse forbi. mentsbind og baaret af en Slave
Den dunitne Spekulant fatter ikke gennem Memphis: „Billig — billig
dette og brænder sig derfor altid til- er dette Aar det ædle Horn fra Kæmsidst, om han saa end har haft de perne i Urskovene i Dalene fra Jestørste Chancer paa Haanden.
ketho. Kom til mig Indbyggere af
Dog nu er Krigen kommet intet- Memphis, se, forundres og køb".
mellem Nutid og Fremtid, og naar Det er livagtig, som hørte man
Regnskabets Time slaar og de umaa- afdøde Jens Kjeldsen 5000 Åer sedelige Tab, deri har bragt de krigs- nere. •
førende Lande, afklæder det ene Foretagende efter det i al dets NøgenJa, saa smarte var de gamle Ægyphed, vil den blive den store Syndsforladelse, og med Bjurnson vil vi tere, at de drev en Reklame, der
kunne skrive nedenunder det fælles vilde fremkalde indignerede Potester
i vort tyvende Aarhundrede. Paa
Skilisbrud :
en Ligkiste fra Ramses I's Tid, der
•
De blev alle reddede I
mi findes i Berlin, læses følgende:
Carl Thalbitzet.
Rabines Kleos, Fønikeren, hviler her
fra sine Sørejser. Hans Liv varede
87 Vaar og en Regntid. Han er den
Reklamens Historie.
201de, som Remos har lagt i sine
—0—
kunstfærdigt forarbejdede Kister, og
Ordet Reklame er nyt i den For- de Sørgende glædede sig over hans
stand, hvori vi nu tager det. Gan- værdige Begravelse." Hvad vilde
ske vist kendte og brugte urnu og- mon Følget sige, naar det ved en
saa i gamle Dage Ordet Reklame, Begravelse part Allinge Kirkegaard
num del var da et Fagudtryk for læste med store Bogstaver part SiBogtrykkere. Det betød de Begyn- den af en Egetræskiste: ,Delte er
delsesord for den følgende Side, som den 2318 Kiste, udgaaet fra Peter-

sens bekendte Ligkialeetablissemen
paa Vestergade, — De Efterlevende
anbefaler min Forretning pert det
bedste."
I alle °Uldens bimle har luen
kendt Annoncen, ligesom man ne•
turligvis har benyttet Skiltet. Takkel være VeSlIV3 Udbrud kart vi den
Dag I Dag pari Ponipejl's Mine læse
de Annoncer, som for godt 1800
Åer siden blev malede med reel lig
sort Farve. De er der I Hundredvis og næsten al enhver Art. Avgast Man anfører i sin Bog: .Pornpejlin Leben og kunst" Prøver. Der
er Valgainioncer.k44
-„d
drer lffeseMPIIIIffe part he ~Kandidater Om en siges det: .Hic
ærarium conservabit, hvilket frit oversat til en nioderae Valgparole vil
sige: lian vil sørge for, at Byen her
en tilstrækkelig Kassebeholdning.
Enid Ikke Ironien mangler, :som mier
„Spicistruberne" opforder til at vælge
imar „aainilige
Vatis tit
Sovetryner' (damitrnres universi)
eller „samtlige Sendrikkere" (serihihi
universi) anbetaler Samme Kandidat.
Det var maaske ingen Skade til om,
e ge Valgplakater
var lidt af det samme god Humør
som i denne romerske Provinsby.
Saa er der Forlystelsesannoncer, som
naar Monnius Rufus averterer Gladiatorkampe i Nota af 30 kæmpende
Par den 1., 2. og 3. Maj og lover
som en yderligere Attraktion Dyrejagt. Der er „ledige Lejligheder",
den 1. Juni kan man las en Butik
med gode Udenomsbekvernmelighei den etter Arrius Pollin
opiclifIREICSaserne. Der er Vinstuebekendtgørelser. Der er Efterlysninger, som deri, der er malet paa en
Gravbygning, om, at en Hoppe med
en lille Paksaddel er bleven borte
den 25. November, man bedes henvende sig til Q. Decius Hilarus, der
bor paa denne Side af Sarnusbroen
i den inamianske Gaard. Eller som
denne: .Et Kobberfad er forsvunden
fra denne Butik, den, der bringer
det tilbage, faer 65 Sestertier, og
dem der bringer,Tyven . . . (Resten
ulæseligt)." Ja vi kender endog med
Navn og Bopæl, skal vi kalde ham
Typografen eller Redaktøren af Adresseavisen eller Indehaveren af et Annoncebureau, Aemilius Celer. Udenpaa sin Bopæl har han malet: .Her
bor A. C.". Og under en Aintorice
om Gladiatorkampe har lian skrevet:
_Delle skrev Aemilius Celer alene i
Maaneskin". Man har altsaa ogsaa
den Gang kendt et forceret Reklanievæsen, der lager Natten til bljælp.
Som man har set, benytter man
væsentlig Muren som Annoncested.
Selv om man ingen Mur skannede,
end ikke Gravens, var Annoncepladsen dog indskrrenket, Fremstillingen
dinstæridelig, og Annoncerne talte
kun til dem, der gik forbi Muren.
Man kendte ikke Dagbladet Spalter,
der hurtigt og let bringer Annoncen
ud til de Hundredtusinder at Læsere.
Ganske vist havde man allerede
i °Inden, saa besynderligt del lyder,
en Avis. Det er selve Julius Cæsar,
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at virre den fer: ste Bladudgiver og Redaktør. Han
od udgas et officielt Dagblad Acta
1
dinina puhlica. populi Romani, der
fortalte om alle Dagsbegivenlieder,
offentlige Fester, Hærens Felttog og
Sejre, litterære Begivenheder, selv
pikante Eventyr fandtes deri. Hvert
Nummer af denne Avis blev mangfoldigejort af talrige Skrivere, og Eksemplarerne spredtes over hele Rigel.
Denne af Cæsar grundlagte Avis udkom I flere Aerlimidreder og gik først
ind, de de læsenkyndige Berberer
strøm mede Ind over Romerriget. Hvor
nær det etui kunde [synes at optage
Annoncer 1 denne Avis, faldt det ikke
nogen Ind. Overhovedet er Forbindelsen mellem Dagblad og Annoncer langt settere, end merl skulde
tro.
Historiens ypperste Hersker har
fuldt ud himlene' at udnytte den Reklame, som Pressen kunde give dem,
og her selv besenget journalistisk
Arbejde. Frederik den store skrev
maledes en Række Korreepondencer til Berlinerbladene om sine Operationer I Schlesien for at opflamme
Stemningen. 03 Napoleon nøjedes
ikke med at redigere sine Prokleinationer, han kunde ogsan skrive en
„Petitnotits.
. der har Æren for

Krigsprofetier.
den 27. April
Fred den

I et Selskab af højere tyske
Embedsmænd blev der, efter Psych,
Slud. tortalt ,folgende:
En Arkitekt fra Kom,' lod sig
under et Sonmierophold spaa aj el
Medlem at en lorbidragende Zigejnertrop. Det rar i Sommeren
1913. Zigojneren meddelte ham
bl. a., al i Sommeren 1914 trom
han ikke til at gere nogen Rejse,
da Krigen vilde .forhindre det.
Arkitekten betalte Honoraret for
Spaadommen oq lovede desuden
Zigejneren, at hvis han Spaadom
slog til, skulde han yderligere faa
50 yark. 1 Argust 1914 kom
saa Zigejneren ,for at hente disse
Penge. Arkitekten spurgte ham
du, naar Krigen vilde harer op.
Muer Kirsebærtræerne blomstre,
svarede Zigejneren, — Arkitekten
lovede ham 100 Mark, hvis dette
slog til
En Præst i det saehsiske Whieel2
fortæller, at en gammel Bondekone,
sorra han jævnligt besøger, i Juni
1914 forsynede sig med en Mængde
Mel og andre 'edevarer. Da han
spurgte hende, hvad det skulde betyde, svarede hun : Vi gaar tunge
Tider imode; om kort Tid vil
der udbryde Krig mellem Frankrig, Rusland og England paa den
ene &de og Tyskland eg Østrig
paa den anden. Præsten spurgte :
Kan De da sige mig, naar Krigen udbryder. — Den anden Anglist, svarede Konen. Ja, hvis
det slaar til, saa skal De faa 50
Mark, siger Præsten. 32an kan
De saa ogsaa sige mig, naar Krigen holder op? — Den 27. April
1915 bliver der sluttet Fred, svarede den gamle Kone uden at betænke sig. — Ja, hvis det er sandt
saa skal De faa 1000 )1-ark siger Præsten, — Ja, svarer den
Gamle, de 50 Mark kommer De
nok til at betale mig ; men de 1000
Mark Jaar jeg aldrig, for den 9.
Januar 1915, der jeg,
Og den 1.2. ,Januar 1915 blev
den gamle Kone virkelig begraves.
Det lyske Blad, der meddeler
delle, lilfnjer, at Historien er paalidelig nok. Den gamle Bondekones Profeti om Krigen Udbrud
og om hendes egen Dod er altsaa
slaaet til. Bladet mener, at hun
kun havde Janet del at vide i en
Dram.
Det vigtigste stater
tibage: om der vil blive sluttet Fred den 27, April.

"Yrn dette er dag værd at lægge
7/Serke tit, at delle Tidspunkt
for Krignes Gliber falder ganske
sammen med det, Zigejnerne
le; thi Kirsebærtræ' erne i den Del
at Ty,51dand bleinstrer vel netop
omkring den 27, April.
Den, som lever, vil Ina det
at se.

Fril OME FEM SlieZkanEn Dame ,fra Snendborg, der
Vej til favn, skriver/et.,
gemte til „Svb. Av." :
1 Torsdags sejlede vi fra Genua
i asende Regn, enen vi fik godt
Vejr om Lordagen, da vi passerede den 'morsomme lille Ø Semboli, der egentlig kun er el pyramideformet Bjærg, der rager op
midt i Vandel som en Skorsten,
der sender en tyk Reg udfra Toppen, Del mim vist ikke være saa
slemt endda, som Ordsproget siger, at leve paa en Vulkan. Menneskene har i all Fald op ad
Bjærgets Sider bygget Roma Landsbyer, der bestaar af smart hvide
Huse med flade italienske Tage og
lignende Unger, der krøb op ad
den store Kæmpe.
I MessinastræcIet matine jeg
holde Kajen. inde ,fra 'Salonen
kunde jeg Tiere Somandspreeslen
tale om Apostelen Paulus, der, da
han sejlede i Middelhavet, at Stormen blev skulet ud af sin Kurs
og sttanle,ir pfla lIolti StIrl /år rtal,
en Skæbne haabede han ikke vi
skulde faa. Vi holdt da ogsaa
ror Kurs og ankom til Port Sahl
om Natten Kl. 2.
Jeg maatte sena op, da min Kahyt laa lige ind til Ktdrionmet,
hvad jeg for Resten ikke .fortrød.
thi derved fik jeg det mest levende
Indtryk af, at vi ikke længere var
i Evropa.
Nattens Mørke under Hyl og
Skrig, som om Jordende Amider
var slypne løs, bar Kvinder og
Mænd paa deres Hoveder Kulsæklæne fra store Pramme op put Skibet. Det snit ud, som om der var
Hundreder a disse Kulbsererv.
g mig selvanden
færge i Land uf to, skrinl ungr,
ærværdige Muselmænd. der var
iforte lange brogede Kjortler. liver
af dem havde to Kjortler, den inderste var lang, af en Farve, den
yderste af en anden Farve.
Da vi kopi; i Land, ble?, vort
Fas undersogl med megen Grun(lighed af en ganske mig arabisk
Konsulatstuldmæglig, der var Værdigheden og Elskværdigheden selv.
Naar Araberne er i lange Kjoler,
er de meget værdige. Uden dem
er Værdigheden borte, thi da er
de kun iførte Svemmebukser ; de
raaber, skriger, gestikulerer og
styrter sig i Vandet for at dykke
ned eller en lille Ment, man kaster ud til dem.
Skont det var tidlig pare Morgenen. var Gaderne fulde af Æsler,
jiduldyr, Heste, en morsom Mellemting mellem _Faer og Geder,
Katte og Hunde. Handelsmænd
tilbed deres Varer, som de solgte
for en Brødet af, hvad de forlangte.
Skibet kom ikke af Sted fer Kl.
11, og før det gik ud, kom Krigens Alvor os pludselig paa nært
Bold. Koniniandobrnen blev Ot?!.
given øj Sandsække, for al Kaptejnen eller Lodsen ikke skulle blive
skudt af Tyrkerne, der skyder paa
fredelige Skibes Officerer og Lodser, muligvis i Haat) om, rutter
disse" er borte, at da...Skibene vil
lobe paa Grund og spærre den
smalle Kanal.
Lodsen der lodsede ,,Orange" for
er paa

14 Dage siden ,vniretn
var bleven skudt
Vi blev advarede mod tat upholde
der
ns mut den Side af
rendte med Asien. Solen skinnede
hen paa Eftermiddagen saa stærkt
fra Afrikasiden, at de ,(heste af os
gik over pari den forbudte Side i
Skibet.
Efter lit vi havde passeret El
Karthom, bror Englænderne tydeligt barde beholdt Falpliidsen, begyndte Man at kunne se Kreqsappanderne : Løbegrave, der blev højere og linjere, saa de efterhaanden tog Udsigten bort, Ryttere,
der for af Sled, eg Vagtposter,
hvoraf en Mængde Initier nied
deres karakteristiske Boreilbediekning,
Ved El Kildre ~alle vi ligge
stille et Par Timer, medens en Kamelryflerirnp paft mange hund rede
Kameler blev ført over til den
ægyptiske Side a/ Kanalen pna
en Pontonbro. yærkeligt nok var
Komelrytterne aesfraiske Soldater.
Vi kedede os ikke. DP engelske Soldater sendte fra Bredden
Bande tid til os med Anmodning
om Aviser, rimeligvis i Haat)
om ogsaa al fait lidt mere. Dette
Haab blev heller ikke skuffet. De
fik Tobak, Chokolade, Kiks og et
„God Lykke" Ira de fleste af os.
Til Gengæld sendte de os en
skriftlig 'Pilk fra 6. Lansenerregiment, og saa sang de forbavsende smukt flersleimiliet, først eg
. freininest Tipperary og saa morsomme engelske og gamle irske Viser, Ti! Slut, inene Snlen gik ned
bag ved dem, rejste de sig oy, sang
me d
myrder • „God save
the Iiing" og endelig for at Ina
en muntert Afsked, ligeledes slimende, flerstemmigt jdarseillaisen.
Hvor mange synger vel om
nogle Maaneder, og 'der var ganske unge imellem dem.
Vi fik (lemma, den herligste
sljærneklare Nat med en spinkel
Nyinaane, sejlede videre mellem
Løbegrave og Teltbarakker, der lun
nede red Vandel,
.KI. er 1.1, snart er vi i Suez,
hvor Posten tages Borde,

Den syge Pige.

ganske In'svinder — hvad den fm..,
resten ugssa gat, dersom 111311 1101.
eller al bevAre
der den vedlige

—o --

den !nød U ildergang paa den maade,
AS Man lader den liersvinde

blvorlor boler du dit Hoved,
line Pige. afmagistin,
hvorfor er din tfisand saa mat
og dine Blikke srunime, døde?
Endnu gledet dine Læber
imod Livet dristigt rode
og paa Væggen bag dig hænger
en almægtig Mandolin
Du har mærket Liv og Glæde
langsomt svinde, langsomt ebbe,
som en Dram, der viger, hag dig st.inder,
hvad du ved og n. il,
og du ‘eii.ge: mod en slummer,
hvor du ikke selv er tit,
hvor de muntre Røster, som du elsket far,
du hørte næppe.
Lis et glider svagt forbi dig -har det kalder paa dig end,
end det blusser pen din Læbe —
mærker du ej Blodet% Brusen,
det som ildned ilig, indtil du
mødig slumrer efter Rusen,
slumrer ind i Søvn, hveril maaeke
du vaagner ej igen
Derfor lægger du bedrøvet
mod det hvide Lin din Pande,
bajer Hovedet i Smerte
som en Blomst saa dremmelin
Og pas Væggen bag dig hænger
en afmægtig Mandolin.
Skal den aldrig mere gløde
op til Liv de døde Brande?
Livets Flamme blafrer blaaligt
imod Døden I dit Bryst,
der i Feberkrampe holger
bagved siikens blanke Panser.
Livets Flamme ildner ikke
mer til Lovsang dine Sanser,
og din rode Mund hojlover ikke længer
Livets Lyst.
Men den gløder i din Sygdom, og dens
varme Glød skal sejret
Livet gror saa slot i Døden,
det vil sejre over den,
og de rode Læber vil højlove
Livets Lyst igen,
atter synge Glædens elejtidssang
med Toner unge, fejre.

Atter skal de unge Læber
tomme Livets hede Vin,
og dit Bryst skal atter hede Længsters
Bølgeslag fornemme.
En Hest bidt Tungen af en K.
Du er Livets Barn, og selv for Doden
Paa en Ejendom pae Sejerø !lændkan du ej det glemme.
le forleden del mærkelige Uheld, at
en Hest, der stod I Stalden ved Si- [bi pas Væggen bag dig hænger
den af en Ko, bed Tungen af deneeo,a
en almægtig Mandolin.
Hesten har formentlig I disse- kone
leilleste vænne Sig at 20. Marts 1915.
kilail
med
ale venlige vegetarianske
Chr. Jørgensen.
Leveinaade, mener eSorre

Vore Ruiner.
Hvorledes de burde behandles.
i ii
Arkitekten, Professor
Borch , har i Aarbøger for nordisk
Oldkyndighed og Historie skrevet en
Artikel om Bevaringen al vore Ruiner med seelig Henblik prie Haminershue, en Artikel, der er i høj
Grad interessant i sit Syn, og som
fortjener at kendes I vide Kredse.
Hr. Martin Boret] begynder med
at fastslaa — hvad der selvfølgelig
ogsan er uomtvisteligt — at man
ikke kan bevare en Ruin, og at de
Anstrengelser og Bekostninger, man
Aet- efter Aar anvender paa Ruiners
Bevaring, nødvendigvis maa føre til
et stik modsat Resultat, idet Ruinen,

fra at være et Fortidsminde, efterhaanden kun bliver en mer eller
mindre tro Kopi af en saadan. Kort
sagt: en Attrap
Man lapper paa dem, her og der,
som paa en gammel Stol, man har
i sit Eje, indtil Snedkeren en skønne
Dag kommer og fortæller, al nu skal
Stolen nok holde — for nu er der
ikke mere af det gamle tilbage.
Men som el gentmelt Minde er
Stolen samtidig blevet værdiløs, og
saaledes ogsan med Ruinere Og man
har derfor kun to Veje at gas: enten at lade Ruinen passe sig selv,
hvilket betyder, at den efterhaanden

som Ruin gennem indfolning
soul el tel t en Nybygning,
Det er far Ruinens Revaring pas
decim' M.VAdl, mi lii. Martin 13c,rch
taget til ORte I siii Attikel, og bøns
Ord i saa Henseende har sikkert
Krav pas Overvejelse. SIM meget
mere som han har stum fLoll.kkr Rel,
naar lian siger, al en Ruin, ret betænkt, først og fremmest er et Mulde
out Feltigdom og Ligegyldighed, og
ikke mit del, del en Gang var - en Menneskebolig med Tag og Vinduer. Lotte og Gulve.
Saaledes er bir.Marlin Borchs Tanker om Ruiner, kort gengivet. Men
samtidig peger lian pen del, han synes, der er Vejen til Bevarelse et
gammelt Bygningsværk, gennem et
praktisk Forslag med Hensyn til Gem;rejsning af I iammershus Ruiner, Dog
er han noget mistrøstig. Thi hvad
kan del hjælpe alleammen, siger hen,
saalsenge Nationen er glad ved al
beekne Hammershus i sin Fornedrelsestilstand, ja endog med en vis
Stolthed omtaler del, som en af Nordens elørste Ruiner.
Som om det var noget at prale el.

Men hvad da ? Ja, genrejs Hemniersluts siger Hr. Martin lenrcti.
Benyt del gamle som Grundlaget,
og lad det herlige Bygningsværk
blive et Samlingssled, hvor t Tidens
Løb nye Minder kan knylles til de
gamle og til denne vidunderlige
skønne Plet af Danmark Land, saa
det atter indgaar I vor Historie og
derved !nar en stadig forøget Værdi_ e
for 'Nationen.
Naturligvis er det ikke Meningeneal
at Hammershus skal genrejses som
Fæstning. Del er Meningen al benytte Ruinerne som Led i en Nybyguing, og om, hvorledes dette'
kunde ske, lortæller han derefter:
I den indre SIotsgeard kan Kirkert
gehoptøtes, idet store Dele al dens
Mure er bevarede. I de øvrige Rygninger omkring Siotsgaaiden kunde
Kongen bo, naar han besøger Oen,
og der kunde blive Bolig for en
Slotstoged og en Kepelan til Kirken.
de Bygninger der opføres pas den
gamle Statels og Kasernes Grundvolde, kunde indrettes Værelser til
ubemidlede Kunstnere, Geologer og
Botanikere, der ønsker at studere
Bornholms Natur. Magasinbygnin5— mægtige Nordenin ur kunde
danne ell Del af en Festsalshygning
til Kongresser og Folkeslaevner. Mantelslaarnet kunde blive et ypperligt
Udsigtstaarti og en Station for traadløs Telegrali, og i Teamets Indre
kunde der indrettes en Kaserne, hvor
Skolebørn, Spejdere og frivillige
Korps kunde bo under Besøg eller
Øvelser.
Saaledes skildrer Martin Borch
sine Tanker om Hammershus Genrejsning. Og derefter siger lian:
Romantikken ved de ode Murtester
omhylles med Stemninger at anden
Art, men ikke mindre værdifulde.
Stemninger der fremkaldes, ikke d
Død, men al Liv. Det vil være overmande stenmingsfuldt al tiøre Klokkerne paa Slotsbakken ringe Solen
,ned, eller i den indre Siotsgaard
Børe Salmesangen lyde fra Kirken,
at se Røgen stige og af Skorstenene,
og om Aftenen se Lysene blinke
gennem Slolsbygningens Ruder. Det
vil vække Stemning at liere Skolebørnenes Kvidren bag Mantelslaarnets Mure, at se Festskarer drage
Ind paa Slotspladsen og Dauebrog
vaje over Bygningerne.
Delle er Lyrik, men sund og djærv
og redelig Lyrik, og det kunde være
interessant at se Hr. Martin Borch
yderligere udvikle sine Planer gennem et Rids over de Bygninger, han

Cement, Tagpap,

ker sigt ht pas den gamle
Ruin. Thi_ et syltes as, at hans
Tanker og ideer paa dette Punkt er
ter gode og tor smukke til at gas
i Gletrf';ite.
Maaske er Tiderne ikke netop nu
tit at tage [sans Planer op til grundige og alvorlige Overvejelser. Men
de Tider kan og hør- komme, da
man ogsaa tater Trang til at beskæftige sig med dem. Planerne synes
os i Hovedsagen haarel af en smuk
og djærv Lyst til at skalte noget
nyt og minderigt paa gamle, skønne
Minders Grund, og kommer Tid,
kommer Rand. De Penge, der skal
til, kan vel skalfes som til saa :neget andet.
Og Tiden koturner forhaabentlig
ogsan. Glemmes bør Hr. Martin
Borchs Tanker i hvert Fald ikke.
Dertil er de i deres dybeste Grund
altfor interessante og værd at agte
af alle, der har nationale Minder kær.
„Kbh."

fra Uge til Uge.
Olsker Kirkenyt i Marts.
Begravede: 8.: Enkemand,
Skrædder af Tejn Lauritz Peter Hammer, 80 Aar gi. (t Va 1915). 18.:
Karen ~rine Holm f. Koefod, Murer Niels Peter Holms Hustru al Tejn,
64 Aar gl. (-1-

Tag- og Staldvinduer. Murgryder, Fyrdorn,

Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser.
Allinge

Kolonial- Produktforretning.

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning
anbefaler

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

Saasæd og Halm
udover del allerede tresalte kan
endnu sælges. 26 Tdr. ti-rades Byg,
12 Tdr. 2-rade( Byg, 20 Tdr. fimre,
— alt a 2.8 Kr. pr. 100 kg. — 70
Skippund Taphalm a 9 Kr. og 40
Skippund Forterhalm a 3 Kr. -- alt
pr kontant eller Salgeforeeingsvilkaar, trit leveret pari Hamlede] Trinbr.edt.
Hollæridergaard pr. Tein.
Telf. Re 29.
Aug Olsen.

Alt i stort Udvalg til billige lirker.

Telefon Nr. 93.

A. M. Lindberg.

Røget Helleflynder

Ciravering gratis.

Ægte ungarsk Lucerne Kløverfrø
har vi pen Lager, og saa rigeligt, saa at vi kan ekspedere
endnu flere Landmandsbestillinger. - Prisen paa dette Frø 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 Lucernefrø (ogsaa kaldet Provence) og
Italiensk do. handler vi ikke med.

Nordlandets Handelshus.

haves

J. B. Larsen.

Den Hund, sonlgetear,
unit F
vil uden videre Varsel blive skudt,
neer den trælles paa min Grund.

Julius Møller, I. Slvpcl , Olsker.

Olsker.
Kom ni uneska I te-Listen er fremlagt
i Olsker Brugsforening, ikke paa
Skolen.

Sogneraadet.

Min Halfe, min Skoul og min Spade

RØ.

samt øvrige

Resterende Skatter iii Rn K■ Intinune for 2. llalvaar 1914-15 bedes
indbetalt snarest, De Skaller, som
ikke er betalt inden 8. April d. A.
vil blive Inddrevne ved I 1dpasitiling,

Hvad en Plantage kan give.
Akts. Søttrup Plantage ved Hornum giver ifølge ,,Aalb. Stiftst." iaar
ca. 15 pCI. i Udbytte, eller 5 Kr.
pr..Aktie a 35 Kr., og desuden har
Selskabet opsamlet en Formue paa
1500 Kr. Plantag61 er paa c. 168
Tdr. Land og 'ca.' 30 Aar genfind.
Det tog 12 Aar at tilendebringe
Plantningen, og endnu For 10 Aar
siden blev Aktierne foræret bort som
værdiløse ; men nu vil det ikke vare
længe, før Aktionærerne faer hele
Aktiekapitalen tilbagebetalt som lidbytte, og saa ejer de stadig Plantagen. Det har altsaa vist sig el Tære
en god Forretning at sætte sine
Sniaapenge i.

Hvordan Skagboerne fik billigt Ked!

Forleden bemærkedes paa Stranden ved GI. Skagen en mørk Genstand, som først autoges for en Mine,
men enere viste det sig at være
en strandet Spækhugger-Hval. Den
blev af nogle Fiskere transporteret
til Skagen, hver en paa Besøg
hjemmeværende Hvallanger, Kaptajn
Dahler, fik den slagtet. Der var
omtrent to Tommer Spæk paa den
og meget Kød, som it. „Frederiksh.
Av.' blev falbudt for 10 fare Pd.
Præstefruen paa Skagen, d& er
barnefødt paa Færøenre og godt
kendt med Tilberedelsen af Hvalkød,
sikrede sig straks et større Parti, og
da de andre saa dette, blev der Rift
.-om det billige Kød.
Da Slagterne næste Dag kom Til
Skagen for at afsætte den ugentlige
Kødforsyning, manne de køre hjem
A igen nied Varerne. I denne Uge
spiser Skagboerne kun Hvalkød.

ved Kirken.
Alt Beighinderarbeete ,rrittgres i
sagte! finere sien hinig,rre 13Ind
Broderier monteres.
Louise Larsen. Nindeiemsert

Prima svensk

Tørvestrøelse
sælges

Nordlandets tidode!skus.
En let EnsFenderyogn
ønskes solgt eller b) Cut el, d In
lille fast Vogn.

Niels Rasmussen. Rutsker.

Rugeæg
12 Øre pr. Stk. af følgende gode
og smukke Stammer : Sialvkampiner
Iverdagstreggere), gule Orpingtons
og sorte Minorkn.
10 Øre pr. Stk. af gule Orpingtons (Hane) >: med sorte Minorka
(Høner),
Sidste Aara Salg 1400 Stk. Rugeæg.
Bestilling peg 1-2 Dage gnitile
Kyllinger e 35 øre med illete. Kul
Orpingtons 3 Kr., modtages.

Andersen, Allinge St.

Endnu bo De sikre Hm
Drek og Slan:ker til Deres

Sogneraadet

Allinge Kirkenyt I Marts.

Døbte : 14.: Stenh. Hans Emil
Nielsens Søn Helmer Emil Nielsen
• al Allinge.
Ægteviede: 5.: Ungkarl, Arbejdsmand af Nyker Kristian Jørgen;, sen og Pigen Karen Marie Ekvall
at Allinge.
Begravede: 5.7 Avlsbruger Andreas Skovs (Schou) Hustru Jensine
Christine f. Kaas, 79 Aar gl.
Mdrel Hammershus, Allinge-Sandvig
Landdistrikt. 6.• F.nkesuand. forlit-.
Fisker al Sandvig Hans Peter Hammer, 90 Aar gl. (t27/2). 9.' Enke
--Merle" Christine Løttioinr f..Pedersen
'al Allinge, 75 Aar gl. (t2/3). 19.:
Skibsfører Christan Andreas Ipsen
Holms Hustru Emma Kristine f. Nielsen, 48 Aar gl (t "lat.

Allinge Bogbinderi,

Cremetabletter.
Ekrfttabletter til Gardinfarvning.
Cutmans- og Remy-Stivelse
anbefales

I. B. Larsen.

Juli-Kartofler
bedst og billigst hos
Allinge Kolonial–

faas i

og Produktforretning-

10 øre 1/2 kg
111114ga.
411111,

Alle brier Klodra, Græsirs og holm Majs og Foderkager,
er hjemkommen, og vi kan ekspedere alle de tidlige Bestillinger al Kvalitet og til Priser som opgivet. Vi har foreløbig rigelig Lager af de forskellige Sorter og modtager gerne flere Bestillinger.

Nordlandets Handelshus.

alle Sorter, sælges til betydelig
nedsatte Priser.

Dansk Fodersukker
anbefales som god Erstatning
naar Roerne slipper op. Prisen
er 12 Kr. 25 Ore pr., 100 Pø.

Nordlandets ilandelsbus.

j(wå)f,',

Sætte-Charlotter

at Nr. 48

og fin HONNIMG i 1/2 kg Glas
fans hos

er en ganske fortræffelig

Majs og
Oliekager.

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

Prisen nedsat paa alle Sorter.

Allinge Kolonial- og Prodllidlorreillillg.
Aldeles frisk Portland Cement
i Sække til den laveste Pris i

Jlortensen,
Affinge.

Gudstjenester ni] Mer.
Skærtorsdag Olsker Kirke Kl. 91/2.
Aliinge Kirke K!. 2.
(Altergudstjeneste begge Steder).
Langfredag Allinge Kirke Kl. 9%.
°Neer Kirke Kt. 2.
(Ingen Altergang).
Søndag den 4. Anni.
Ols Kirke Kl. 9%. Skrm. 9.
Allinge K. K!. 2.
2. Paaskedag.
iVlinge K. Kl. 91 '...
Onsdag d. 7. Kredsmøde for ydre
Mission i Hjemmene Kl. 8.
Evang. luth. Missionsforening 1
Allinge.
Skærtorsdag Kl. 10 Missionsmøde
Langfredag Kl.
M. Koloed.

En Pige
kan fas Plads straks eller til 1. Maj,
og en DRENG. 15 –17 Aar, til Maj
pari

Stor lækker Fedesild
lig Matjessild.
15 Øre pr. Stk.
anbefales.
farsen.

Et Parti fin gul
Næsgaard Havre
og Tystoft Prentice Byg

FINESTE DANSK FAtin(AT
/(420:,.,7

Uld
og strikkede Slude
tages i Bytte til højeste Pris.

Nordiuildels Ilandelshus.

Allinge
Kolonial- (c Produktforretn

Bjerregaard i Olsker

Nordlandets Handelshus.

cy !.4).(L.rc,'1 /2,cz

cfl.

J. B. Larsen.

Margarine,

c7 r7 Y,9 Vs

Gnmmliifføreelen er omtrent helt
standset, men jeg ha, i Tide sikret
mig et større Parti, saa jeg kag tilbyde gode Usik...,„lag- Slanger til rimelige Priser. saa længe Forraad
ves,
Kun mod Kontant Betaling.

anbefales til Saasæd.

Alliogo Kolonial og Prodoktfouoloiog

Saper De en LlVSled8nPfSke,
skal den gamle Cykle sælges, ønsker De Adgang over deres Ejendom
forbudt, har De fundet et Par Galoscl.ar, 51m1 der være politisk .øde
eller Bal, her De Kreaturer til Salg
eller vil De købe saadanne, har
De fadet nye Varer hjem, paslager
De Dein Reparationer, har De
startet en ny Forretning — hvordan
skal Folk saa faa det at vide, hvis
De ikke averterer i t, Blad, som
virkelig læses.
.1Nlordbornholms Ligeblad"
læses af saa at sige alle i Nordre
Herred og er derfor et fortrinligt Annonceblad. Send deres Annoncer
til ,,Nordbornholuts Ugeblad«.

Telefon Nr. 74.

Afrodite.

Vor bekendte fine Kaffe

—o—
De home øjne hag de mørke Lokker
synes al give Verden noden og Djævlen

samt The, Chokolade og Cacao
NB. Altid frisk Kaffe.

anbefales det ærede Publikum.

.7111injo cifoloniol- f ( Produktforretnin!$.

og giver elle Amoriner rokker.

Den

507111 ee7 1 -14‘7qe,

Bryst, der skiffles haget ærbart Lin.

Thi Afrodite svæver over Dalen.
Du er ej værdig atlose hendesSkobaand!
Hver jordisk Elsker vender haansk
hun Halen.

saa meget efterspurgte Gunimr-Damefrakker til 14 Kr.
er nu atter pas Lager i forskellige Farver.
rtil 25
øre De
Et Parti DAME- og HERRE-FRAKKER med Fejl, sælges

Den

Skare. der for hendes Fod sig bøjer,
regner hun ringere end Markens Dyr,

cirka halv Pris.

og deres lt;-er14;hed for lave Lejer.

Nordlandets Handelshus.
4

Absolut bedste Kolonialvarer
til billigste Dagspriser anbefales.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

og knejsende hun kæmper kækt
mod Svimlen
blot for .. at [avnes al de lomme Skyr.
Mon der er Elskovslykke til i Himlen?
Fan Jorden var hver Elsker uhehnvlet den bedste af dem var blot en al Vrimlen

Hun søger sig en overjordisk Elsker
og vælger

ses — en Kat, der er

hestnvletl

Marts 1915.
Mr. Blanco.

Vort store Lager af alle Slags 1Clredevarer bringes i Publikums Erindring.
Vi leverer ethvert Klædningsstykke efter Mani og geranieterer for god Pasning.
Trods Klædevarernea enorme Stigning sælger vi, sar længe

Tre Strandinger.

Varelotteriet.

Det var Giften, der voldte, at
han saa Syner. Ran rystede til
langt ned i Sløvleska fterne, sum um
Kuldur havde taget ham Ak, ak
dog ! Ja saa syg, som han rar,
kunde vip! rr.//ir//pr 'Up g f ar1

endnu. Ban gav sig til al
' rimfil
ied med
sig seler, num lunt pludselig i Tanker om, at det ntaaske nar bedst
afIRlder, om Gud vil, U n gd o s m is s i on s ni ø d e pen Forsamlingshuset
at forberede sig en Smule paa del
_Hammershus" SK.-ERTORSDAG Ki. 10, 2 og 41/Å.
skrækkelige, som forestod.
0. Westh, Janus Nielsen og 0. Sjelin taler.
Sart godt det lod sig gøre, retAlle ere velkomne.
rede han sig op paa Knæ, og støtNB. Missionshuset aabent fos Tilrejsende.
tende Hænderne paa fanden, begyndte han at bede.
„Fader vor", bad han, „helliget
Til Hjemmebagning anbefaler vi aldeles prima Kvaliteter
vorde dit INTavn - gin g in vris
Bageriflormel og husholdningsflormel, vort daglige Brød - og vær - vær
- - inle - -." Ah nej, saadan som
Rugsigtemel og grovt Rugmel.
det surrede og brasede i Hovedet,
Vi har rigeligt Lager og venter flere Sendinger.
var det ikke til at komme ihu,
Vi anbefaler alle at forsyne sig til de nuværende rime- hvad som fulgte efter.
„Amen!" sluttede han saa al
lige Priser. Eventuelt tager vi sunde, gode Sædvarer som
med Pathos.
Betaling for Mel — og til højeste Betajing,
El øjeblik laa han og sundede
Hjemmelavede prima 1:11TiORYN sEelgc s
sig, og snu gik det videre et Stykke
igen. cirer de regnbugfarvede Marker, gennem Grøfter, forbi Huse,
til han endelig - engang i Tiden
fruedl sin liggende udenfor sin Brille.
nm der ',ar artael Page og Nætter
nied til denne Pari, det anede Lurs
ikke noget om. Ban vidste kun,
Afdeling i Allinge
at nu var han hjemme.
Og skønt det var Forgift og ikke
Kontortid : 10-12 og 2-4.
Fuldskab, der rasede i hans Krop,
Modtager Indskud paa alm. Sparekessevilkaar til en Rente
var Samvittigheden dog saa snedig
af 4 pCt. p. a., paa Folie til 2 pCt. p. a.
at rande ham Ist at kravle om ved
Lukaf et bag Bryggerset for at
gemme sig der indtil videre. Men
ligesom han skulde til at pu ffe Langen op, hørte han Konen rumstere
ved Baljerne i Gaarden og synge
Salmer til, som hun plejede:

Evang. luth. Missionsforening

er hjemkommen og ekspederer
vi alle Bestillinger bedst mulig.
Vær saa god at afhente Bestillingerne.

N8rresupriby Godniogskalk
losses i disse Dage. Der bliver nogle Læs tilovers, som udleveres fra Leger — a 8 Kr. pr.
1000 Pd.

Nordladels

Haodelshosr

•!1.
I.AA

e",-,tyrnisen.

F:lf■,;(mfe IiSif kf)Pti.
41nhtfali's fra

,1?01frykkori.

s

Knr1
eller en Dreng, ellen mang-

nger De en Pige, en

ler De en SN end eller 1.4etn.
Ung, en Fodermester elles anden Medlijrelp,.bor De snarest avertere i Nord-riornbokna Ugeblad,

der hver Fredag bringes direkte Ind
i ;700 Hjem eg læses al ses godt
som hvert eneste Tyende. Fai Annonce her I Bladet vil derfor us
godt som altid bringe et tilfredsan.
stillende Resultat.

By- og Ilerredeftileimeegtig

Johmes Kofod, lide.
Irreffespan Readhuset i Allinge
hver Mandag efter Kl. 10 Form tig
i Klemens lier Kno hver Fredag

lin 2-5 Film.

brohohus Spore- & lalleilSSOS

,Del "kede Ord var
ag aldrig Himler, hant

Brede. Cloiitta

i

Bestil Deres bøger og Meddelelser i Ål» Hoglrykkeri
Husk vort vidassorterede

Trælast-Lager!

Forlang Tilbud, og vi ør tili 7)eneste.

J-Colonial- o ,Produktforretninj.

!.

knækkede hun.
„Den gudelige Mair'<, brummede
Lars, g anske glemmende, at hun
selv fornylip havde anraahl de
linje Magter. Med stort Besvær
fik han Skroget vendt og klavrede
sat, lydløst som muligt heri til den
fine Dør, som han sled ynkeligt
med for at fan op ; og saa videre
paa alle fire ind til Gæstestuen,
der „stod" til Svigerforældrene.
'Sengen turde han ikke nærme
sig, men henne i Krogen han en
Bylt Dyner og Værk, som han
smed sig paa.
Air snu skjunt at være hjemme
i sit eget Hus! sukkede han, ja,
nu kunde Vorherre frit tage hans
Liv, om han da ellers vilde det!

Rigtig»

Et Par saa godt som nye

l'amilrmer med Slumbremse
er til Salgs paa I aueganrd I Østerlam,

Munch,

prut

Nordlandets Handelshus.

JILlinje

IS tik Superlosial og
37 gl. hliphino

'

Skrrlrn den Ste April ( 2,1ea
PiL14 1,rdag) Fteretningeo finf if
Kl.
S otti filer itstdcla ge n

Dr! sidste Sok -- dr? sidste Ra,lh
rar .14,1d, rraxl
seerir tfaah!
/las sagde: Fader i dit Haand
befaler jer min Sjal ig Aand

3fed inderlig Andcrgi toldede
Lars hænderne; ,Jor dette her,
det passede lisse bestemt

Alts Arbejd"
ar Hutr til

rk ,N

—o—

ihrbladets anaelshus.
Leverandør til

ham
', air han med Pli

Førelse a f Ve/hehrrg gav sig hen
dens blidt Gyngen. medens han
lyttede ti? Konens Sang i Gaarclen:

(Sluttet)

Laget haves, til de gamle Priser.

T e ko isk skote i 1lioge,
tørhal

/en

Fra deres Kres hun stofl, hovmodigt flyr.

Hun er en Venus, der er ked al Vrenlet.

Klædevarer.

i hans birtgrfe, ni/

r ■ir mindske, beelidehgt,
gik nu fignaa lindt under

bryder sig taktisk ringe om Moralen,
men gi'r blot Skikkelsen et dydigt Skin.

Gummifrakker.

Tier lurede 111><, et ':ere Ri.rt ;: • 4
ul delte
• ;!.l.
Giften sled ilte længere .(211
Lars .-irrt,

gr)de

ketntskaarno

ilrisidsliraider
Vi ha rigeligt lager nf rille Længder 11/,' og 1' og vi sælger megen

Lifligt.

4-510 Frugttræer
udsælges, for rit skaffe Plads, i Løbet af denne Mnaned til 40—GO.
Øre pr. Stk. — Ved større RartW ,
yderligere Rebet.

Tomler, Sparrer,
Planker og Bræ dder,-=Ø
-ry?»

.Nordladels iladols16,4,

Hallelyat, Allinge...

Æblesmør

Bornholmsk Sild!

50 Øre 1/, kg.-

38

2Eblepiiree

sa-lr,zes ludfif iti i

--

Fineste Kryddersild i Daaser og
kvart Tdr. faas hos

øre pr. 1/, kg anbefales.

.

J. B. Larsen.
Paa Grund af Ombygning af Svinehuset
er 3 Søer, der faner
anden Gang de tørste Dage i Maj,
og 2 Søer til Fedning samt en ungOrne fif Salgs eller til Bytte med
Aars-Kvier.

Risegaard, Olsker.

Bestillinger udbedes paa
Glænø Saaærter,
Gule Saaærter,
Rene engelske Vikker,
Vikke-Blandsæd, bornh. Avl,
Hestetandsmajs til Udsæd.
Partierne heraf ere kun sinde.

Nordlandets Hadelshos.

WillI.

Hansen, Sandvig .

Coldings Foderblanding
Coldings Svinefoder

4
43 pCt. amrk.Borntilar4rfflkager
42 .pCt. Jordnodkager

Blodmelasse
_ og Sovaskraa
Majs - - alt i gode sunde Varer
til billigste Dagspriser hos

Tinge

blooial- og
Proditillorreloiag.

Køb Deres lap ter
hos

Ønsker De

B. Kjøllers Enke,

smukke og 'noderne Fotografier,
da henvend Dem i Atelieret- ved
Havnen.

Andr. Ipsen.

TeIelon 4.

Billeder indrammes.

Citroner.
Ny

hjemkommen stor FfIlgt.
j.

B. Larsen, AIlin ;e.

Allinge-Sandvig 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 tor
deres hjemmeværende Barn under
15 Aar, desuden frit Sygehus- og
Sanatorieophold.
,..
Indmeldelser kan ske lios.Ka;3ereren, Hr. Bager P. Holm, .Allinge

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

1)illigsthos

- Allinge

anbefales.
23. JICITC11.

Kolonial&Produktforretn

