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Fredag den 9. April 1915

vil sige regelmæssigt udkommende

Meddelelser om Dagsbegivenheder.
De begynder omtrent samtidig i de
tre store Verdenslande, Tyskla n d,
• eg forstades gennem Postvæsenet' i
Sandvig, Olsker, Rutsker, Ro og Klemensker. Frankrig, England.
IEA
Man de har ikke fra Fødselen An„NOrd-BOrtlh01111S UgAlad„
nonur. De mita „Relationer",
har den sln"letldbredelsei Isliedrelierred
,Avisg" eller „Zeilungen", som drifbliver læst i rilipprt Hjem eg egner sig deri
tige
Bogtrykkere i Ausbutg og Strassfor bedst rir Alyrtmkg.
burg begyndte at udgive paa Grund„Nord- Bornholms Ugeblad" lag af indløbne Verdensnyheder, var
oplagrr gerne NtkendtgotrIser qf enhver Art af et beskedent Omfang, væsentligt
$121350/72 KI ,b„12ijkr, Foreningsmeddelelser,
fire Sider i Bogform, højst i Kvart,
Fyr,
Arlypaingpe,,Anletionrr de.
Der var ingen Plads til Annoncer.
„Nord- Bornholms Ugeblad" Og heller ingen Trang 111 dem. Disse
udguar hver nyring, kun bestilles paa nik Aviser var jo ganske vist beregnede
Posikoneneer saml pat' Madet; Kontor og paa at gaa viden oml, men hvad
koster 50 Ih( »tilluk:.
kunde det hjælpe fat rivertere Varer
i degn, rral. Forsendelsen af dem
var for dyr og vanskelig, Man havde
jo ikky. vore Dages billige Pakkepost,
for slet lirke nl Mile om vore Bauer
— 0•
kibe -C) • ,,f+ •
der
- Med Bogtrykkerkunsten fik Rekir'
rykkerhyen,
en hidtil ukendt Mulighed al til til, at det Ininde jiclale,sig at anuranuge i Tale. Alligevel va- noncere i større Stil. Byerne var
, det forbavsende Iluge, ti4.fit Lle,lk ,i'a‘saa for SIT/171, Europa var jo til
.tager den i .firrig. Ok endnu Aar 1k0 væsentligt 'et Bondeland,
smad i3ye.j-1.£1 hver lag
uji:,Norbardel,e. mød
lem Dagbladet og Annoncen jud- i sit Opland. Man kendte hinanden,
as, der synes os saa selvial5e- vidste, hvor man kunde saa Varerne.
Konkurrent var der meget lidt af.
, ...
-De første, der beityltede-de'lle Lavsvæser4t sørgede tor, at hver
g
krikde leve, men det forhin' WirnOnce, var Boghandlerne.
det er letforstaaeligt. Boghandlerne drede ham ved sine indskrænkende
arbejdede for Verdensmarkedet, de Bestemmelser, ved at fastsætte Tallet
var el vandrende Folk, der drog frå paa Svende og Læredrenge, ved at
By lji By, 'deres Niver var let Irans= holde hans Indkøb og der med hans
..„ potaVe, værdifulde -i Forhold hl de- Produktion indenfor bestemte Græri' res Porlikal,_„og det44ar den store ser, i at udvide sin I oiielning. f hvad
Ontsætningl-tler ,,g4v Avancen. Fuk sk~in derfor Med Annoncer?
ske Ileu mellem onrgifril,Ittt* en r.:1 Arbejdsanvisning foregik flos
Bog i Hundrede eller Tusinde Eks- Laysoldermanden og Oldgesellen,
`*' emplarer, der gav den store Avance. Del er først, da den moderne Kapi."---, Bogen er derfor. -netop-,en - Aitikel,. talisme begynder at bryde igennem
der kan bære ReklaineoinkosIninger. den Ørnle Lilvsorden, at Annoncen
'Og Bogannoncetne' har derfor `altid vinder frem med den fri Konkurrence.
•spillet en stor Rolle,' tidligere endda Vi 'Iaar Fabrikker, der ikke produk mere end nu.
cerer for Byen, men for hele Landet,
Allerede fra del 15. AarhundrAe og som gennem Annoncer man skaffe
har man saadatine BOghandlerannon- sig Kunder og større Afsætning.
L cer. Det var trykte Fortegnelser, Delte kapitalistiske Gennembrud
11P'''sout Boghandleren lod lave, inden
sker først i England og de unge
han begav sig paa Vandring, og som amerikanske Stater. Og det er da
indeholdt Titleråe paa hans Værker ogsaa „Times" og det amerikanske
og nogle' roseria; e Ord om dem. Ne- „fierald", der gaar i Spidsen for
derst optordres de købelystne til at Dagbladsannoncerne. „Times" skal
"e henvende. sig i den og den Gæst- i sin store Tid havde haft for over
givergaard eiletirdet- og 3gt Privat- 30,000 Kroner Annoncer om Dagen,
. hus, liv. r Bogl2lidleren tog ind, eller for en 10-11 Millioner om
Adressen blev nWrligvis tilføjet med Aaret.
Skrift. Canske saadan som smaa
Men forinden havde Annoncen
- rejsende Selsklber den Dag i Dag banet sig en anden selvstændig trykt
j. lader Plakater trykj9).,.inden Turne- Vej gennem Adresse-Kontorerne og
ensLieg3/nde.14e..eig fylder stedlige ile af dero udgivne Adresseaviser.
Notir ud nisul Pennen.
Det begynder i Frankrig, og som en
Fri 41aget, Løbesedlen, den bog- ren filantiop4 institution, et Arbejdstrykte pst haF dog Mle Q ret ind- any isnings-,Konlor. Det er den be-

„Nord-Bornholms Ugeblad"
/rykkes i et Antal af mindst 1600 Frempl.

E"'

Reklamens Historie.

L

skraNet Plibliktint. . Det er tørst kendte fraiiske Læge, Theophrasle
Daeldadsarniu,nrctri.deibringer Med- Renaudot fra Pod«, som allerede i
delelsen vidt ud, der med sifi Bli`id.;` sin Hjemstavn halide gjort sig be-

ki,

tekst bringer Annoncen ind ,i Hjejnmene.' Men det sker egentlig først

kendt ved sin Menneskeventighed
okp.sin Evne til at behandle sociale
. .4101 1 9de Aarhundrede, endda - :1 Forhold, og såm i 1624 kaldes til
hint Stil kun i den sidste Halvdel af. Pa(js at Richelieu. Han oprettede
ilte Aarliundrede.
'
'
•.'.... der en Poliklinik for de fattige, og
et varede længe: før Cæsars liaand
for at bøde paa den Nød og Arbejdsskrevne Avis fik trykte Efterfølgere.' løshed, der var ell Følge af BogerFørst omkring ved Aaret 1600 kan krigene, el Anvisningskontor, hvor
man tale om egentlige Aviser, det Arbejdssøgen de og andre kunde

melde sig. Det næste Skridt var
at trykke Lister over søgte og tilbudte Pladser. Han kaldte dem
„Feuille du bureau d'adresses',
Adressekontorets ;Blad. Det første
udkom September 1633. (Allerede
i Maj 1631 havde Renaudot udgivet
den første politiske Avis i Frankrig
„La Gazette", der endnu udkommer
under Titlen ,Gazette de france".)

Og sig mig om alle Smærter
nu er evigt forbi
eller mere skal martre det sjælelese Lig.
som er død blandt de (Inde.
Chr Jorainsrn

Vort Smørrebrød.
—0—
(„ostsf. Flkbl.").

Landskab.
—0—
Nn ligger mit Sind som et landskab
for dit Syn
sum en bolgende Slette for din Tanke.
Du stirrer ill du standses af ta•tIr
Skoves Bryn
eller hindres al en blannende Banke
"
Og hvis du kender Vef,~411
kan du vandre saa frit
og maaskc linde Fryd for dit øje;
maaske kan du glædes over det,
der er mit,
de vide Sletter og de grønne linje.
Maasise vil eujieitnebusis
flænge dig lidt,
saa du vandrer med Bitterhed i Sinde:
Husk da, at hvor Tjornene vokser saa frit
er Roden maaske et helligt Minde.
Men finder do en Blomst,
der kan glæde dit Sind
saa pluk den og tag den i Eje
og skærm den fra at dræbes
al Hostens kolde Vind
paa Livets de vildene Veje.
Og husk, an over Landskabet
/deaner høj og fri
den stort,, uendelige I limmei,
og selv naar Nat ug ,11oi
har gemt hver Vej og Sti,
sari funkler der en evig Stja:rnevrinimet.
24. Marts IUIS.

Smørrebrød i sin nurærende
Skikkelse er noget temmelig nyt :
tidligere gjaldt Smør, Brød og
er ,for
Kød som en Spise
min mig, i nden har ►nrehite sir,,
der saa eflerhaanden er blevne „Du mart
.
1 °rettede,
sagde hint. „Skal jeg mut med
Grækerne brugte ikke Smør, men Krigen eller ikke?» ,, to, det s
spiste Brødet med Salt til eller Fader", sagde jeg, og etui gik ha
dornede det i Olie og sød Vin, i Krigen. Nu !teer jeg Aps
og noget tryneirde r dr Tet/reir/e/
Clara, og Hane hun skiil rar. ent,,11, h enr de velhavende dag smurte der hun mig lit Tante Ruth. Jeg
J Ionmug pna Brødet.
er paa Vej til hende nu. UnderIler i Norden begyndte man /1(1p, er Tante Ruth ilde rumar me,
ret tidlig al lægge Ked paa Bro. naar jeg kommer. Men /el h tin
del. men Smør brugtes ikke i den her, hun er hjemme i Dag, for
Forbindelse, og i hele Jvliddelal- det ser ud til Regn, og jeg kan
tieren fent!, man ikke paa at smøre ikke lide at gaa og rente pin (laSmerrei paa 13radet.
den- i Regnvejr.
Først i Dronning Elisabets lid
Armen lagde sig fastere' ombegyndte man at spise Smør paa kring Drengen. Han redblpr:.
Brødet ; fra hendes Hof bredte
— Undertiden _Ales jeg, det er
Skikken sig saa hurtigt ud over saa kedeligt at rorre alene. Saa
Evrapa, indtil Lord Sandwirh op- vælger jeg en eller (inden Anine,
fandt ■Smerrebrodet i sin ~æ- som jeg vil tilhøre, og Rita læner
rende Form. For ikke at afbryde jeg ,mig np til hende tIg hilder mig
sit kære Kortspil alt for meget lod ind, at jeg er hendes lille Dreng.
han sin Tjener lægge sinart Shlk- Jeg vilde lige til at lad4 siOnLOM
ker Smørrebrad ,ned Skinkeskirer jeg hørte til den anden Dame der,
ind sin Mund, og hans Omgivel- men glemte (il passe paa mine
ser fik snart Øjnene op for, at Fødder,
dette var lettere end at spise Brø— Du er en modig Dreng,
det ler sig og Skinken for sig.
sagde Damen til hejre og trykkede
Smorrebrødet hedder derfor endnu ham tæt ind til sig.
den Dag i Dag i England „Sand— Jeg! udbrød hun. Nej, jeg
unehes.
er ikke modig. Det er Fa'r, som

Chr Jørgensen,

Den glade Døde.
—0—
(Efter Baudelaire.)
I jorden, den fede, sorte jord,
hvor Sneglene krybe,
der vil jeg grave mit Legem
dets allersidste Bo,
hvor jeg kan ha' Lov at smide
de trætte Ben i Ro
og sove i Glemselens Favn
som Hajen i Havet det dybe.
Jeg hader Testamenter og ()revenes
mørke Sten
hellere end at trygle al Verden
en eneste Taare
indbød jeg levende Himlens Ravne
at gæste min Bagre.
og pille de sidste Smuler
al mine afskyelige Ben.
Aa, Orme I Sorte Fætter uden øren
og øjne
her konturer til eders 137alig en Dod,
som er fri og glad.
Forraadnelsens Sortner! LIvslitosofer,
lystigt lortlojne,
Drag rolig igennem mit Legems Ruin,
den sjunkne og ode,

de hun rig
i eit renlig
Tone :
er ellers temmelig lille
fil at køre alene i Spoerogn.
-- ja, svarede Drengen, men
jeg har ingen til al ledsage mig.
- Hror er din Mader da l
— Veloder er død.
FirOr er din Kuler?
— /hin er &Mai,
nren. •
En Arm lagde si!,
gens lille, bløde Krop. Opmuntret
uf denne Venlighed ,fortsat1 .U111
sin barnlige Tilsbuirlse:
—
rar kun Fa'r og mig
tilbage, Ufin tinlir 1.n., meget

,Nio'er er (18(11 Fd'er er Soldat'

er modig.
Men Damen tiUmejre havde nu
sin egen Mening om den Sag.

_0_

I en Sporvogn i London sad
en lille Dreng, Han var saa
at hans Fadder kun naaede et
lille Stykke.neden for B (enken. Han
sad mellem to Damer og han lænede sig saa tæt op til Damen til
venstre, at Damen til højre troede,
at han karte hende til. Derfor
sagde hun i en ret uvenlig Tone:
— Vil de 'ære saa renlig at
tage Deres lille Drengs Fødder
bort; han snavser min Kjole til."
Damen til venstre rødmede og
svarede indigneret :
— De tager fejl. Det er ikke
min Dreng!
Drengen strammede sig op og
sad en Stund ganske rank og alvorlig. Pludselig sagde han til Damen til hejre:
•
— Det gør enig ondt, at jeg
•snarsede deres Kjole til; teen dst
kan vel horstes af
Han sats snit bedrevet ud, at
Damen ble" ganske blod om "iførtet.
a, det kan det nok, svare-

Aifieribosk Luksus.
_ 0—

I St. Louis har man for nylig
fejret den unge Miss Clara Hazel
BuseKs Debut i det. amerikanske
Selskabsliv. Festen 'fandt Sled i
den elegante Sunset Hill Country
Club, og Gæsternes Antal rar 500.
De ankom i 200 automobiler,
der ventede udenfor hele Natten.
Udo» terne red Festen arisk, til
75,000 Kr,, en ikke lille Sum
selv , eller amerikanske Forhold.
Du Gæsterne traudle ind i Selskabslokalerne, kunde de tro sig
hensat til et Eventyrland. VægpPde dækkedes af Yi>nsn- og hvide
Syrener. Til denne Udsmykning
havde 100 Arbejdere været beskæftiget en hel Uge igennem. Orer
alt i Balsalene, Souperværelserne,
Saloner og Haller hang der gyldne
Bure med Kanariefugle, og der
var anbragt Guirlander og Roser
over alt. Musikgin udførtes cif et
Symfoniorkester paa 32 Man ,,gg

et Danseorkester, Udgifterne red
Souper-5n alene beregnes til Nhoo
L Kr. Og Frokosten red Daggry
kostede 3700 ,Sr-. Hvad den
unge Debutitu'indes Raket har koslet, melder Historien intet oni
Nen du den skal hare været el
Underværk af kunstige Roser og
"allier, omgivet af ægte Kniplinger og Guldbroderi, kan Inail ,/ arstaa, at denne lille Post alene har
udgjort en ikke ubetydelig Sum.
jiliss Busch's Debat er imidlertid ikke nogen Rekord for Amerika, om end far St. Louis. Den
kendte Mrs. Fish har i New York
giret Fester, der ha r kostee180,000
Kr., og Cornelius Vanderbilt gav
for nogle slar siden en Soire, der
anslogee til mindst 375,000 Kr.
Til samme Stav er de Debutantsoupeer, der giret for to ringe Damer blandt de filadelfiske Millio.
nterfamilier. Den ene, Miss Mary
Astor Patte, gjorde sin Entre i
den store Verden. nmen~ at
Sommerfugle. Balsalen var forvandlet til del mest pragtfulde tropiske 1;andskab, og paa Slaget 12
flagrede fra alle Kanter vældige
&arme af de »les, udsøgte, brogede Sommerfugle ind urer Gæster_
'IPA Hoveder, Dog M'ergans dette
Raffinement af, hvad der blev
budt paa en Debutfest, der for
nogle Uger siden fejredes for Miss
Dorothy Randolp. Da svingede
Sangfugle i pragtfulde Parrer sig
frem og tilbage mellem Trerernes
Grene i levende 3,finiaturskove,
og elraalende Gusdfisk plaskede i
de klareste Sner. død denne er
_Yiss Busch's Debutfes!. der har
rakt sari megen Opsigt i ÅS'', Louis,
kun en lille beskeden Fest,

Aerschob.
Solen fra Ardennerkeedens Tinder
glitmed frem — og fandt el Sted i Taagen
j. en Eftersommers stille Morgen
Byen -- med et Hav af smukke Minder.
Byen taa --- en By som Tusind andre
fredelig i Dagens stille Syslen.
Drømte ej at dele Krigens Skæbne.
dele Lod med mange, mange andre.
Var Staden kun et Storgran lig af Verden.
Dog fandtes Rum for otte Tusind Sjæle.
Fra Vuggen og til Graven disses Skæbne
Vel ligned andres her i Myldre-is Færden.
En Broders Forsvar for en Søsters Ære,
hvad havde det for Verden vel Betydning
For ham og hende var det alt for Tiden
For Staden være --- eller ikke være.
Solen fra Ardennerkædens Tinder
glimted frem --- og fandt et Sted i Taagen
i en Eftersommers stille Morgen
ingen Stad, men kun en Grav al Minder.
L. Maller.

Rent Vand og rent Soder
III Køerne.
—0—
9.3eb Ubfliftingen i 03oteborg 1890
tsar ber fortie rang, at [beatle CSnmrntyrter i flom ?Intel bebeturee [pjece
eltb bet banfre $robutt.
?luft:leen nar aben tbibt i furier'
Wrefte, at be fueefte 9J1relterier [jobbe
ruiftrengt fig herligt; be bilbe Dife, rit
ftienite einbetentafterier int ftob tilbage
fur be boajle eliejerier. elubelefantmere
'linningen en benreb Calarefdperteu be•
genbte, jour betenbt, i 3'irlents, be bor
niljna i 1891) fan gobt font nee.
let var al opnna et fint 9tabn for locofe
emter pari bet ennelfte 'Martet). 5;t
janbatt Zitbragetje fpitler i bet [mine
Shtb en tome ringe Mufle; beb natle
libftifling fat; t2i1nbet hnbe neribt fig,
men eklebningen ligger i at ricere fine
over be naturlige Vlefingelfer — be tonfrante &noter — beermiber be eeetjueuffe 1.11beffirinelferier arbejber.
diefe er : reet 23atib, fufgetig ren ug
fertil megen 24, eg lietudine Oryd
gange aben frebrebe titter.
3 bet fachfiffe Eerfeueis og mergle
nubre CStebee i Vitserne, Ipror tieanb og

4 figefetid Cr rene. live Vælten en
tiltalenbe aroutnrifi eman, ben itelbes
eltergitrrritternee flom, men brune
Zen truts
Viril giver ilte fint :Svirer
rebe ,Smne, her jordejer `JR,v1feil, ulan
abfulut ilte bane. YllptiitivlfriiCriir tilnitter beder furitinenie Cft ug
tuner-Mad `Mele
3 bellenbir `riejltritb er rernrefrt
ton tiliereletineur ubenyttet eg frit fur
flrerttiningenee Urter ; elmene nnnr ritte
fre 'Mimen nj
inbril ;Int, men
riltrembet er lialminbeire bnartiet.
;eurbburiben er i ben Cernb vembrig,
at Træer ilte tan balje i be (Sente, forbi
91ebberue4 lefler int em notte i ben
Inflfatlige Nrb. groabe jon; i (nubre
Stanbe !rubed Ilte, mor tieb buer Burre
l5jerrbonr finhee en muret Uirtente, heri
lebe4 eteenunribet fem t£renborrimeris
Tage. 'Dette er eletwertiee Zritteunnb
Sterenet unebee i Shunterne, ug bi.je
s-Bnpub er med i batteriolonifi eg Rudi!
.terifrenbe.
lerlit eu ilbelbin
ring i he 4 91tannebets Slimet ftnnr
une
i; bet er be `,1latturer, bet
ffrirnimer bet neberfnitbjte enror.
emme( af utimounifte juan fadtyre
03rinibe bur bet 23n1th, Streaturerue
fant-, 'navet emulger jon; Vender, byre
rent, fedi Zritreenitb, ug 'numre bur
eare fri for alle groolie tele. beb
R3aftning renfebe fur .3orbenrtiller eg
Rie gine i frotijen Tilftmrb. tiet
9.1feernrbejbe, hertil {roeed, Immer fig
nbjlifliee lhmtge

Krigens Spor I lialuren.
Strinen her omburbrrer jan miner
%icerbier og afflebtommer jan muge
urnitbringer, einftnber unfrin £nribfinbet, Febre 9inturert.
93onefertie og
Sltgotterne i Sserantrig, i bet pnn rirreffutre fan rige Ghtbernement eituntti
i 9toføn er fenthrebe Renbnitinite efou
fntbel fur at [(arie Slrldleriet frit Ctubt
felt, Tintede! fil 93 efrehuirger, Slueitb
fel til :Lefle onteereu viv. Wieb
trent furfuinber en 3)/nergbe Mer, glo».
ber og lignenbe, eg en Witennbe Ufabe•
ber fager emerhnnitb lian be rrbbrbc
egjaa flimetotogift fanurfferrelfen
af ubftralte efoviturininger blive flceb:reje a uger. .3eruuel eLueert ubfrettee
2niebrtaber ubtn 2re for Mie ebertig•
ganeabe meteorologiftereriorrierier, for
alle Ilueirrtatartrofer og 1/belægge,' !iht.
efter tibl.
e tt 'Ilireegbe 9interflonbeber og hille).
ritte Wiinbeerneerfer abehreaed af Seri•
gene jernhanrbe tog, raninnliffe Stirre
per iprrenned, %er man forenbre bered
£eb, retbgnnite ,Streniperreret frefbee, fan.
lebee f. '0!f. SlIntreerpete ncelbige
beurueber ejenuger nf 13nririn Zeit
[tal lime firmet unber :Bente idelejring
i beir neberinnbite rittebilfrin tuber
ailip ben 2beri.
Rrigea ubelæggcr SUliribeenirerter ug
Rober 9briner. tyer menig junberflubte flanberfte efter franjte elbeleflutle
tigger ille int i flhriuer ug bil ølbrig
mere Glibe eetrupbegaer, bet ben filsfle
af CSltrgteu er bob og bane lStjutb
bluff aber bane @um.
Strivret uteft ftreitbige 9..iirtnitin er
bog CbeIceggellen nf Tjele 21yer og
Q3ennetunramihni af tiger, hm hej er
flet ena mange Eleber pan ben belgiffe
og fraufte

Paaskeskikke i
fremmede Lande.
Mens Paasken, i hvert Fald den
verdslige Side, tier hjemme er meget (arveløs, frembyder den en ganske anden livfuld og farverig Skikkelse under det sydlige Himmelstrøg.
Udover Paaskeæggene er der næppe noget, der sætter sit Særpræg paa
Dagliglivet i Norden under Paniskehøjtiden.
For Sydboerne er det ganske anderledes. Som Julen i Norden, smiledes er Paasken I Syden Aarets
største Højtid.
Medens de protestantiske Lande
skarp! adskiller religiøse Fester fra
Forlystelser, er det ikke muligt i det
mere temperamentsfulde Syden, og

den katolske Gejstlighed har forstaael al føje sig herefter.
Derfor er Sydens Paaske bleven
en Række maleriske og iliteressante
Festligheder, hvor religiøse og verdslige Overleveringer intlgaar en intim
Forbindelse.
Sparlien, der vel nok er del Land
SOM i Nutiden i højeste Grad et
præget af Romerkirken, højtideligholder Paasken med et Utal af Optog
og Skikke, daarligc og gode mellem
hinanden.
Navnlig er den gamle Stad Sevilla
berømt for sine Festligheder. Palmesøndag er Indledningen tul den
stille Uge. Den Dag smykkes de
spanske Hjem med store Palmedekorationer, bestænkede med Vievand,
der anbringes paa Balkonen eller el
andet synligt Sled, Indtil de den
paafølgende Paaskesøndag afløses
af friske.
1 øvrigt er det Skik i alle katolske
Kirker Verden over, at der Palmesøndag uddeles viede Palmer til alle,
som overværer Gudstjenesten den
Dag.
Enhver Spanier med nogen Agtelse tor sig selv, er Medlem af et
Broderskab Disse Broderskaber er
smart sluttede Selskaber, der strengt
holder pna, at ingen af ringere Stand
end Broderskabets øvrige Medlemmer optages. •
Del er betegnende for spanske Forhold, at Tyrefægterne er Medlemmer
al de finere Broderskaber.
Under Paaskehøjtiderne dellager
Medie min erne i Processionerne, hvor
de bærer Faner, Mndreinahr lieder
og bibelske Allegorier. Ofte samles
Optogene allerede ved Daggry, og
Pince sioltell kan vare det meste af
en Dag, hvorfor Medlemmerne forsyner sig rigeligt med Proviant
bude fast og flydende —, son' fortæres under Vejs. Man ser her el
Broderskab, som formummet i Dominoer, efter gamle Ritualer i Processionen bærer. Ordenens Symboler
og Insignier. Mærkeligt nok har det
paagæIdende Broderskab gjort deri
romerske Republiks Insignier til sine.
S. P. Q. R. betyder „Senatet og det
romerske Folk". Del er en noget
ejendommelig Inskription i et religiøst Optog.
Ligeledes ser man et pragtfuldt
Billede af Jomfru Marie, siddende
under en Baldakin, omgivet af el
sandt Væld al tændte Vokskerter.
Denne Procession, der holdes til Ære
fur den hellige Jomfru, foregaar hver
Langfredag i Sevilla.
Langfredag • I- Fonterabia, hvor
Minikone selv bærer de hellige 1(1111StWel ker gennem Gaderne, danner den
civile Befolkning Spalier med deres
brændende Vokslys, mens andre ledsager Toget, klædt snur romerske
Stridsmænd. Fonterabia er en lille
spansk By nær den franske Grænse
Byen er ganske ubetydelig og fattig ;
men dens Langfredagsprocession er
ualmindelig smuk, idel Billeder af
alle de Personer, som er omtalt i
Evangelierne, ved den Lejlighed føres
gennem Gaderne.
El vigtigt Led i Sevillas Paaskefestligheder er Kirkeklokkernes Jilbagekolusl".
Klokkerne tier nemlig Torsdag,
Fredag og Lørdag, og titan paastain
da, al de er flygtet til St. Peterskirken i Rom. Nuar de via Panskesøndag atter tyder, fejres deres Tilbagekomst med Dans i Gaderne, Der
er ikke ansat nogen fast Embedsmatid til al besørge Ringningen.
Den Udløres frivilligt al Byens raske ungdom, som samtidig udfører
halsbrækkende gymnastiske øvelser
der, højt over Byens Tage.
Derefter slims Gækken løs, Festen
er forbi, Sang og Glæde holder deres Indtog, og ten Aftenen staar der
atter Kød paa Bordet som Afløsning
af Klipfisken.
Del er ejendommeligt for Romerkirken, at den altid søger at sætte
den andagtssøgende i Stemning. Saa-

ledes er alle katolske Kirker Paaskesend ag smykket med Lys og Bannere

Smedem. Ceri Petersen
Bsgmester Th. Lind

og Orglet buer pompøst 2111 til Fest-hymnerne. Men Langfredag — Kate.
fæsleisesdagen — er Kirken stille,
-- Koret synger uden Orgelledsa•
gelse, der tyder ingen Messe. hele
Alteret er betrukket med sitre og
alle Lys er slukket. En dyster Stemning hviler den Dag over de katolske Kirker. I Pererskirken drager en
tavs Procession gennem tiet spar.
samt oplyste Kirkerum, forbi Statuen
at den hellige Veronika, hvor Peterskirkens Relikvier (Splinter af Korset,

Kohmand P C. Holm
'toldkontrollør Ch4111en',"1
Gæstgiver Christentefl
Rentier »egen it Groinhe.',
Smedem Elis› :,, ,endsen

Kæmner Mortensen
Postmester Alhede
Kahmend Chr. R. Olsen
Gartner Kofoed

Hotelejer Alhine Carlsen
Havnefoged Lund, Sæne
Forretningsbestyrer Kneb
AvIshr. Anion Grønhed',
Manufakturh. Vilh, Hansen
Formand B, M. Sørensen
trandeisagent J. P. Sandersen

en Flig af Herrens Kjortel) er udstillet. Om den hellige Veronika
fortæller Overleveringen, at hun, da
Herren bar sit Kors til
Bygmester Anton sonne
trunte barn sit Tørklæde til al tørre Avlsbruger P, I_ Holm
Sveden at Panden. Da hun fik det Fyrmester Johanne n
tilbage, var Herrens Ansigtstræk ty- Lærer Chr. P. Nielsen
deligt at se derpaa. Deraf hendes Kaptajn Joh. C. Kofod
Navn: Vare Iconica (sand Lighed), Stationsforst. Rasmussen
De andagtssøgende knæler, mens Hotelejer Arene Gronbech
Processionen skrider forbi og Kor- Lærerinde Frk, Nyholm
Teglværksejer Chr. Poulsen
drengene svinger Ragelsekarrene.
Et meget lystigt Optrin gentager Stenværkshest, 11. J. Pedersen
sig liver Paaske I visse Egne af Ita- Stenererkstorm. J. F. Hallgren
•
lien. Børnene bringer den Dag alle Vognmand II. M. Ril&
Toldassistent H. P. Nielsen
Slags Rabalderinstrumenter med
Kirken. Naar Lysene slukkes, be- Hotelejer l_. Madsen
gynder de en øredøvende Larm og Smed el, A. Funk
uddrives med Fynd af Saluistauen, Steriværksbest, Chr. Pedersen
Saaledes mindes man Krzeminernes Siarionstorst. Andersen
Lærer 11 P. Kolliet'
Uddrivelse af Templet.
Mier de unge Piger i Polen Part- Politibetjent Frederiksen
Formand lians Nielsen
skemandag kommer fra Kirke, gælLærerinde Frk A. Pedersen
der del om at give dem sit Spand
Rentier P. M. Grønbech
Varet over Hovedet. Denne Scene
Rentier Louise Lund
vil dog næppe geutnge sig f denne
Vognmand Jakobsen
Paaske. Denne Medfart, som sikkert
andre Sletter vilde blive mrget 11113A- Avlshr. P Pedersen
digt oplaget, vækker her kun Lystig- AvIshr. VW). Jensen
hed og Glæde. Skikken der oprin- Hotelejer Fr. Bidsirup
delig var knyttet til Fasten, kaldes Slagter J. K. Fillpsen
„Siniguss.
Avlsbruger Georg Holm
Blikkenslager M. C. Funk
Holland begiver Bøndente
Wienberg
værdigt og roligt. W,J?aaskeh
Kvinderne i deres stribede Skørter Rentier - Caroline 1 ienberg
og Mændene i deres vider Pludder', Postbifd Skuers
bukser.
Mølleejer Kofoed
Kopmis Georg 'West
Sadelmager Hapsen
Kebrn.11.:rman''Funk --Bankbestyrer M. P. Ipsen
Lea
Gasværkshest. J. A. Kofoed
afholdes i Allinge og Sandvig BorUrmager Axel Lindberg
gerskoler fra Tirsdag d. 13. til LørAvlsbr. Elise Kofoed
dag d. 17. April.
Bagerm. Th. Andersen
De 2V. Dage er Eksamen i AlMalerne Jens J. Hansen
linge, Rester' al Tiden e Sandvig.
Staw
Distriktsjorderroader
Der begyndes hver Morgen Kl. 8
Bygmester Chr.Hotrn
og fortsættes Dagen igennem til K1
Poluieeljent Andersen
3 Eftermiddag.
Skomager Carl Larsen
Alle Forældre og dem, der interMaler Emil Holm
esserer sig for Skolens Gerning, indForm. Joh P _Andersen. Sæne
bydes til n1 overvære Eksamenen.
Fyrpasser Herlig Høyer
Axel Høyrup.
Købmand Vali], Jørgensen
Hotelejer J. P. Møller
Smedemester P. A. Juul
Rentier Charlotte Pedersen
Barber Chr. Jørgensen
Skrædderm. Chr, Westh
Partik. Hans Peter Hansen

uartige Eksamn

Uddrag af

Allinge-Saaduig Skatteliste,

—0—
De anførte Beløb angiver Formueskatten i Kroner. Offer og Accidensskatten er ikke medtaget.
Distriktslæge Borch
Forretningsbesiyrer P. Kure
Holdejer Malh. Schou

Bogtrykker Gornitzka
Marie Muller, Hammersø
Fyrass. Andr. Jørgensen

;12
312
304
.101
298
295
284

284

264
2132
269
264
262

255
235
255
219
2.19

247
242
242
241

227
221
218

213
213
21-I

213
213
213
213
213
213
213

2$11,gi
110
205'
205

191
190
1)0
190'
187
184
184

184
184
181
178
177
176
17-1

III
171
171
170
170
163
156

156
149
I47
146
145

1167
857
793

Apotheker Wael
710
Iloielejer E. Høyer
683
Rorgin., Overlærer Holm
637
Kiatrinand Jens Hansen
631
Proprietær Svimler, Harnmersholm 628
Slagterne. August Hansen
600
Lærer Tok Petersen
.558
Overlærer Jens Kolod
553
ForremIngstorer Engstrøm
537
Fyrmester Dam
528
Kuhrnand Thorbek
492
Sognepræst Høyrup
47.5
Lærer Johan Koloed
468
461
Lærer Henriksen
Ruolier Andreas Lund
416
411
Hotelejer Alexandersen
396
Strandkontrollør Brock
366
Maskinmester Stibolt
364
Bogholder Ridder
Fyrassistent Hennansen
364

En Barnevogn,
Promenadevogn, eland en Benieseng
nied Hjul (flettet Kurvevogn) er billigt til Salgs. Bogtrykkeriet anviser.

Konfirmationskort
og :Telegrammer i stort Udvalg.

Louise Larsen. Marie Jensen
ved Kirken.
Prima islandsk

Lammekiid
er atter Fim Lager og anbefales til
billigste Notering.

J. B. Larsen, Allinge.
Flere forskellige

Enspænder-Vogne,
deriblandt en Ponnyvogn, er til Salgs
hos

Chr, Dam, Allinge.

Ægte Chili-Salpeter
er

Nul Leger. Denne maa afhentes inden den 15. April og betales

kontant efter den laveste Pris. Vi har lige ekspederet alle Bestillinger, der er noteret.

r

Nordlandets Handelshus.

Konfirmations—nedninger
er

nu atter paa Lager i stort Udvalg.

Hatte, Huer og Kasketter.

Lodsedler fas t"
.•

1- •

og al Slags Underbehla2dning.
Altid de billigste Priser i

Nordlandets Handelshus.
..~~:,..~,..rr---,-. ...■s,

GIK() Ærter. Solo Erter. Gule Ærter.
Engelsk Vikker, Hestetandsmais
'som Udsæd til Grøntfoder, Der er kun Smaapartier til Rest.

Nordlandets Handelshus.

ballelyst, Allinge.

saavel til Stegning som Bordbrug,
kg.
og at den kun koster 67 øre pr.
men kun fags hos

Alliugc

Kolonial- oti

er atter pas Lager. Fortrinligt Tilskud til Foderet for Spin, Halve

Nardlafels fintlelstitis.

Leverandør til Varelotteriet.

S. Bang.

Erindringsliste.
Toldkamret 7-12 Form, 2-7 Efterm
ng 2 -4
Kremnerkontnret
tætne- 4, niskontohtinken 2-4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2 - 4.
Stempeltilini i Sparekassen in-12, 2-4.
Dampskihsexneditionen, manen ved Skibenes Ankomst og Afgang TIrxdae
og Fredag Efterm , Mandag og
Torsdag Form .
Sognepræsten Tirsdag ng 'Fredag 6-7.
Distriktslægen R-9 og 2-3
Postkontoret 9-12 ng 2-7.
Søndag 12-2.
Telegrafstationen A Morgen til 9 Aften.
Søndag 12-2.
Borgmesteren. Kontortid hver Snedag
K1 3 pap Skolen.

Mlle Slags Skilte
oe r plokater
billigsi i
J3o,sstrykkeri.
Uld
og strikkede Klude
tages i Bytte til højeste Pris,

Nordinhishillelshms.
NalwomPlarum",""u"s".•

Tys1(141111s ami
d I{Ngslmi.
•_

Tyskland har vundet Pil ny fi.
Sejr og en Sejr, som Nationen har Ret tul at mete stolt
Glænø Saaærter,
af Pare de i Marts 31aaned fremGule Saaærter,
lagte Krigslian er der nemlig tegRene engelske Vikker.
net orer 0 Mil4arder Mark, det
Vikke-Biandsæd, bornh. Avl,
største Beløb, -Verden nogen Sinde
Hestetandsmajs til Udsæd.
har kendt, og over det dohbelle af
Partierne heraf ere kun smaa.
hvad det første Krigsfaan i Oktober i Fjor indbragte.
Det næststørste Laan i Verdenshistorien skyldes ngsan den nuværende Krig, det er det engelske
Sterling
Latin paa 400
eller
8
yilhander
}dark,
et
linen
kan straks faa Plads paa Allinge
der fin-øvrigt tileejebriteles pna beBogtrykkeri.
tydeligt billigere Vtlkaar og endnu
lettere end de tyske. Næsten med
et Pennestrøg fik City rejst de
l'ine e
Kryddersild i Dasser og
Muller Stenten behøvede til Krigskvart Tdr, fans hm
førelsen,
Willi Hansen, Sandvig.
I Tyskland har begge Gange
Basunerne lydt ud orer Nationen
11:1 Deres Regninger, Mediiii delelser, Konvolutter og og mindet den oni Pligterne mod
Brevpapir i Allinge Bog- Fædrelandet. Jordbunden er i Fortrykkeri. Hurtig levering. Billigste vejen pløjet omhyggeligt op, planPriser. Ring op Telefon 74.
mæssig/ er Mobiliseringen al Pengene forberedt og gennemført, og
Resultaterne er blevet over Foruden Køkken, centralt beliggende ventning straalende.
Alligevel er der en kendelig Matog passende for en enlig Herre el.
Dante, er til Leje, event. møbleret, hed i den Jubel, hvormed delte
andet Laan er modtaget. Efter
Bladets Kontor anviser.
Krigslaanet i Fjor kunde den tyske
Presse ikke blive træt af at betone
45eIrens Storhed. hvorved Krigens
Fortsættelse i 5 a 6 ymneder
—o
sikredes. Nu taler Bladene vel nok
om den finansietle Rindenburysejr,
Søndag den 11. April.
men der er ingen rigtig Klang i
Olsker Kirke Kl. 9L/2. Konfirmation.
Begejstringen. Det er ligesom GlæAllinge Kirke Kl. 2.
Gudstjeneste
med Messefald den over, at det er lykkedes at
Kl. 3 Møde i Sandvig Missions- sikre Krigens Fortsættelse endnu
hus og KI, 6 Møde i Menighedshjem- et halvt Aar ikke er hen ublandet,
met,
ogsaa som om det forstnas, at ReL. Phil taler,
sultatet ikke er helt saa forbløffende
Mandag d. 12. Altergang i 015 K. som del red , første øjekast kunde
Kl. 10 Form.
se ud. Og dertil kommer, al det
Ondsdag d. 14. Ungdomsmøde
jo dog er en tvivlsom Lykke at
Bethel 1 Olsker Kl. 7'/B.
Sekrelier Nielsen fra Rønne taler. vide Rigets Gæld i mindre end
Missionsforening i et Aar f orneet med herved 14 MilliEvang.
Allinge. Møde Søndag Kl. 31/B.
arder Mark.
Westh.
Af de tilbudte Slatsbeniser er der
Møde Onsdag d. 14. Kl. 8.
kun
tegnet c. 750 Millioner Mark,
Sjølin.
mens
Resten af Tegningerne falder
Rutsker Missionshus Møde Sønpaa det faste 5 pCt. Obligationsdag Kl.
M. Kofod.
latin. „Hos den store 141asse",skriTorsdag d, 15. Kl. 7. Sjølin.

En Bydreng

Bornholmsk Sild!

les

,, LB
FINESTE DANSK FABRIKAT

,..7"i~

jstorbianbets lianbelshus.

nr4.>siet

bordlandets fkilelshus.

Dansk Fodersukker
Huazg og Heste,

hvide og kulørte, samt GRENÅ DINE forefindes i
stort Udvalg til alle Priser

Barber-Frisør.

Bestillinger udbedes paa

Margarine,

Gardintøjer,

En flink Dreng antages straks
enten som Lærling (konfirmeret),
eller som Indsæber, 12 -13 Aar gl.

Form. Fl til ;0.
Stalsanstallen for Livsforsikring ved Chr.
Olsen. Messen. Kontortid 1-1 Fm,
Folkebovanntimi,en nas Rnadhuset fredag 7-5. Tirsdag: 3-3,30.
Jernbanes' er milieu far flods 5-12, 2-6.
" Fritmerkep. og Ilgods desoden 1-8 Aften
•-samt til Tog, der afgner udenfor nævnt ,
'
fra"en halv Time for Togets Aitt,

er en ganske fortrædelig

Nordlandets Handeislitis,

2-300 flileber
udsælges, ror at skalle Plads, i
Løbet ar denne Maaned til 40-60
ore pr. Stk. - Ved større Partier
yderligere Rabat.

Branddirektnren-mandag ng Fredire

at Nr. 48

i Sække til den laveste Pris i

.1. )1 i.indherg.

Kraver, Flipper og Manchetter.

Slips, Seler, Sokker

Aldeles frisk Portland Cement
41,7-11,

,

cg _Quilleizp..a

/0 — too~

fEgte ungard=z Lucerneirø
.og alle andre Sorter Hløver og Græsfrø af bedste Realitet sælges.

Nordlandets Handelshus.

Stor nordamerikansk Majs
Frisk Blodmelassefoder
og alle Sorter Foderkager sælges billigst i

Nordlandets Handelshus.
Vi har fortrinlig Saasæd af
Seger Havre, Gul Næsgaard Havre. Tystofte Prentice Byg,
som sælges pr. kontant billigst i

Nordlaudets Handelshus.

2-Vær.s Lejlighed

ffilsljellesfer [11 M8hr,

mdt, Pd.

rh. „Frankf.

Zeit." til Forklaring
heraf, „gjorde det ønske rig manske gældende gennem en reel Obligation at kunne beholde og arre
en blivende personlig Erindring
om det Mk, Riges Kriesmi"—
T,agnet skulde maledes være benytte? ROM en Snurenir, en Anfbmkan om Krigen, en ret overflødig
Sag sk u lde Man synes

Vi har efter „ Pol," tidligere
skildre? den Proces, (ler Tarmnar
i den lyske PPnaPl'I'MPH, ng heorved del gøres muligt for Riget at
fremslange de stem Latin, Staten
latiner has Reirhsbrink, der ?rykker Sedler, Disse sfremmer
Befolkningen i Betaling for Krigsleverancer og bundlrehler sig i
Bankerne i Form al stigende Ind/tvin og Kassebeholdninger. Pengerigeligheden bliver derved sag stor,
nt en ilitalkning forenelig er nødvendig, ng denne Malkning sirer
red Kriqq7annenP.
Ogena dette fremartar al Tegningens T?eeultrd. Gennem Banker
og Bankhuse er der tegnet 5592
i Sparekasserne 1977. i Liesforsikringeselekaberne 384. i Kreditforeningerne 430 øg .genneifi Postvæsenets Girokontorer 112
Flos Reiehshank selv udgør ale løgnede- Beløb 565 Mill Mark —
Store Dele heraf er vel nak overtagne at Peimeinstilitterne for egen
Regning eller af enkelte Kommuner og Firmaer. men Hovedparten
synes dog at beetoa i de ledige
Midler. Befolkningen lurer ønsket
al befri sig . for nq gire en sikker
Anbringelse. Jo mere Forretningslivet stagnerer, des fastere klamrer
Befolkningen sig naturligvis ogsaa
til Statsskibet, med hvilket den og
hele det tyske Erhvervsliv Yin man
staa Last og Brast.
— lait er Tegningernes Antal
2,691,069 mod 1,177,235 i Fjor.
Beløbet er 9060 Mill. mod 4460
i Fjor. Bertil udgør de smaa
Kapitalister, som har sikret sig
indtil 2000 Mark, Bovedniassen,
nemlig 2,113,220 mod 926.059
i Fjor, og de Summer, de har
bidraget til Forsvaret med. udgør
1662 mod 734 Mill. i Fjor.
San blændende Resultatet end
kan synes, malt det gire Anledning til alvorlig Eftertanke i det
mægtige Rige, der kæmper saa
heltemæssigt for sin Eksistens,

bedst
og.
billigst hos
- N.

Allinge

Kolonial&Produktforretn

1

Saasæd og Halm
udover det allerede bestilte kan
endnu saelges. 26 Tdr. 6-rodet Byg,
12 Tdr. 2-rallet Byg, 20 Tdr. Havre,
— alt a -28 Kr. pr. 100 kg, • - 70
Skippund Tegl-mim a tr K r. og 40
Skippund Foderhalm a 8 Kr. - alt
pr. kontant eller Salgsforeningsvil!mar, hit leveret paa I luntledal Trinbraalt.
Holkendergaard pr. Tein.
Telf. Rø 29.
Aug Olsen.

Køb Deres Tapeter

k

B. Kjøllers Enke.
Sætte-Charlotter
og fin HONNING i
købes af

kg Glas

J. B. Larsen.

Rugeæg

Toget afgaar

12 Øre pr. Stk. af følgende gode
og smukke Stammer: Snlykampiner
(Hverdagslæggere), gule Orpingtons
og sorte Minorka.
10 Øre pr. Stk. af gule °Filingmed sorte Minorka
tons (Hane)
(Høner).
Sidsle Aars Salg 1400 Stk. Rugeæg.
Bestilling prut 1-2 Dage gamle
Kyllinger a 35 øre med Høne, gul
Orpingtons 3 Kr., modtages.

Stund v Lia — Roinno.

Andersen, Allinge St.

Allinge Bog- binderi,
ved Kirken.

Alt 13ogbinderarbejde udføres i
saavel finere som billigere Bind.
Broderier monteres.

Louise Larsen. Marie Jensen

Sager Be ell Livsledsagerske,
skal den gamle Cykle sælges, ønsker De Adgang over deres Ejendom
forbudt, bar De fundet el Par Galoscher, skal der være politisk Møde
eller Bal, har De Kreaturer til Salg
eller vil De købe saadanne, har
De faut nye Varer hjem, paatager
De Dem Reparationer, har De
startet en ny Forretning — hvordan
skal Folk saa faa det at vide, hvis
De ikke averterer i el Blad, som
virkelig læses.
,Nordbornholms Ugeblad"

læses af saa at sige alle i Nordre
Herred og er derfor el fortrinligt Annonceblad. Send deres Annoncer
til ,Nordbornholms Ugeblad".

Telefon Nr. 74.
Et Par saa godl smit nye

Vandtræer Illed Skruebremse

er til Salgs paa Lauegaard i Østerlars.

A. Munch,
Paa Grund af Ombygning af Svinehuset
er 3, Søer, der (arrer
anklen Gang de første Dage i Maj,
og 2 Søer til Fedning samt en ung
Orne til Salgs eller til Bytte ined
Aars-Kvier.

Risegaard, Olsker.

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

Søgnedage.
700 gis 310 799
708 018 310 809
716 0" 381 815
700 084 349 888
758 117 419 888
810 1 8 ' 4" 908
69 447 960
880

Fra Sandvig

Allinge
Tein
Rø
Klemensker
Nyker
Til Rønne

Itanne.--Riand•iir

718 ges 3so 81e.
7ae ose 3e1 Ses
781 116 411 859
8" 1" 491 9"
88° 11° 448 907
84s 206 sor geo
848 219 507 gry

Fra Rønne
Nyker
Klemensker
Rio
Tein
Allinge
Til Sandvig

Søn- og Helligdage.
S 1111 dvig—Itanne.

Fra Sandvig
Allinge
Tein
Rø
Klemensker
v
Til Rønne

700 920 116
joy Oss 1 18
718 Das 19A
7ae 918 1 16
70, 110 206
8oe leo 290
820 100 2,0

Fra Rønne
Nyker
Klemensker
Rø
lem
Allinge
Sandvig

718
7ee
755
814
ban
849
808

755
805
816
838
802
90B
930

Oro 1 au Sitt
luv lav 8ris
117 207 802
'111
1 59 249 t../, r
204 254 982
210 300 945

Cremetabletter.
Ekridabletter til Gardinfarvning.
Colmans- og Remy-Stivelse
i 2 kg Pakker
anbefales til billigste Priser.

I. B. Larsen.
Elegante Visitkort
anbefales fra
Jillinge Bogtrykkeri.

s

øger De en

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

den Medhjælp, hør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad,
der liver 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 tilfredsstillende Resultat.

By- og HerredsflildmEegtig

Billeder indrammes.

JOIld11110S 1(doed, Hasler

Allinge-Sandvig Sygekasse,

traffes pen Raadhus,et i Allinge
hvor Mandag efter Kl. 10 Form. og
i K le ni e rusket Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

som er statsanerkendt, optager Medlemmer indtil 40-aars Alderen. Foruden en daglig Pengehjælp yder
Sygekassen fri Læge og Medicin
for Medlemmerne samt fri Læge for
deres hjemmeværende Børn under
15 Aar, desuden frit Sygehus- og
Sanatorieophold.
Indmeldelser kan:ske hos Kassereren, Hr. Bager P.:tiolm, Allinge.

Ordet er frit!
Vi ger vore mange Læsere i By og
paa Land opmærksom pas, at enhver kan
las optaget Artikler og Indlæg om Emner
al almen Interesse i „Nord-Bornholms
Ugeblad".
Betingelsen er kun, at det skrevne er
holdt i en semmelig Form og indenfor
rimelige Grænser, saml 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 heade Byen og Landet
og det er en Selvfelge, at Redaktionen
altid vil iagttage den strangeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

Rigtig gode kantskaarne

Udskudsbrædder

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

Tommer, Sparrer, kegler,
Planker og Bredder,

41latIleug
„.(;iver Ofting teg tontiner forbi et ksue
og fer f,rtif-10be t i banen. nærer jrq
gen Trint om, tit bet- i bet
bor en
t-torilie, juni hm- f,latere,,- ier,^ umage
ett beletibt Itinirb for mere rub et botut
Vlarlandarbe fibert, op be jlefte nit rmery
nive Vaden filet. 'I'et er vel ilte jerrlig unrifteligt at brite. 2-1inol, men brt
vibiter om ij.orrtandje eg Zmuljantheb
tit loge fine ;fubtagter forogebe Peb be
vingebe Ottlefter3
})er nar nbffilline intenst:Mine Vant).
brugere, lom i refbre Zib nfhofbt lig
fra tit briar !binul, forbi man beo Ning
ilte ranbebe vuer nubre gRibler til tit
fan fat i Dønning ug slutis stub Tam,
af !Bierne. Unit foubl, at bet var It.
bet fiernmenbe ind) Zibenft humane /tiefirmbeffer et lumre be flittige Infaller
!mb ni berøve beat Livet.
bil benne VItirlobfleir for [(rimp
er fjernet, eg ninn fim inbfframte fin til
ni berøve lierne bet overflubifie bniningforrnab, bebe !biavlen blive Miran.
Mig over hele 2nabel. <;orjt og frem•
'Heil forbi bett lav give tit gob Zlabbent
aben funberlin 11Iejfigheb, bermyft forbi
23intil fan briur3 overalt, ibet Q3ierne
henter beten '5orretnb bombe i efors og
pan glintl, i
Wivi« og pan tieber, og enbefig forbi tliente3 agerben
jrn !blomft til
bibruger mefentlig til mange flonifIrrarteretiefliwiting
ug beesueb til en forøget `årugt. eller

Cement, Tagpap,
Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrtlørri. §11
Riste og Renseluger nabefa,les til billigste Priser, •

Allinge

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning
anbefalet

Fest- og Brudegaver, Smykker, Lommeure, Stueure, Briller til. ni.

Telefon Nr.

ent int bre rigeligt. %ir var bag ilte
Irbt aoritcl mut kuninitgablmtlet pile
be forjfeflige 15:fure, men jelv well et lin
(mlle al 30 ,41trtib Dønning pi "bilinbe,
er bet ingen herlig aMrretning at brise
!biaul. Dg d innbant lIbbntte vor ber
mange, Iser fil, teen abffillige 'timide til
Wteugrelb uoje§meb noriet _minbre.
Zet juraha nner aug. ar ber rinumm
nu, [jour fl3riferite van 2umfornoberthe•
berus er jteget til en irforholliSamr*g
Dujbe, er frerlig. f3rtnib til et flimile
!biavlen Cfpriumljoinfjeb. ;tugte tur
jprin noget om, hoor længe be hole ‘.13ri,
jer vil kolbe fin, men filtert er bet, at
hvor ber er rigelig Duvning i
tan bre fpnreU betnbetigt pan CSnror,
1- ebt og gRaranrine
glnwilig fætter
'bum ildne pur ni fan ben liflige Duniling farad pen tbrober, og ber er hel.
ler næppe %Mut um, at bett er initialt
lige jan uelftangenbe og marenar ism
Surar eller (gabt: Og hertil lummer
inm .f nienieneba !betubiliing bom Vane,
raibbel. (Yn nutrit kage i Deufen lunere Innlebe4 i en abfortig eintnle fif
!bihonning fim £fearritibbel i8 „glibe
riltelsInb" bl. a. følgenbe: „k.:amning
forfthrrer Giontopebartirelfe og er herfor
et 'iltert gRibbel mob Zrojte hus (pubs
!barm Gammamaltet meb giugmet giver ben et ubmærtet tDfibbel mob 23nI•
her. — Til inbvenbig !intg fan
honningen ilfe Rotteg hoft nul ibrb
at unbe ben froubfe4 begimbenbe Dorte,
Sfatarth og DaWbetæribelle, ih«
Donningen ubeltraget !Batterierne. 'Mob
ijgbottrine i gRuabhuten, eurrtger og
flurbebrreWorgarterne offer bett rene, ub•
flungebe kantning ueb trebhulbeirbe ibritg
ubriaertet 17,3irining, ug tager akut hoert
15., '20. efter 30. gnittat en ZeRefults
barm Duvning, nitter ben Iset Stalarth
overrnifeabe. 1illnuelibetfer tan Nina
hæve berveb. (.tuner lmuilie bor bet.
for haue ren Dumrian i Dalet fur nl
Zib peb rirfulelfe at lumre bruge heraf.
Ottilige 2ntgeregainger og abffilligegRenireffeliv tan beroet' hairels"
tDtcb bidfe Linier tube !bit-mimre:13e.
hpaing være faftflanet.

Alt i stort l•d■ alg til billige Priser.

93.

A M. Lind berg (iravering grdtis.

Min Hakhe, min Skoul og min Spade
samt øvrige

bedst og billigst hos
Allinge Kolonial- og Produktforretning.

3runi4attetre
‘"."rtritirtereu 1914 reir ilte nonet ktr.
tig gabt 1./finnr. Zleti ftrrrfe eulonnire
tiflob Vel !bierne cd abmitte jan gabt
juni huer rurite 'Enm, men „Træflet „

Produktforretnin

En Dame

En Pige,

ønsker at stifte Bekendtskab
med en dygtig og respektabel
Mand for mulig at indgaa Ægteskab
Bladets Kontor anviser.

17-18 Aar, kan faa Plads til Iste
Maj hos
Købm. Herman Funch, Allinge.

En Dreng el. Pige
14 a 15 Aar
paa

kan faa Plads
Svartingegaard

Til Søndags-Udflugter

søger en rask Fodgfifger en
et/ø~,m6;1~.der har San11611111
for Naturen og rt/Frfog Lejlighed' •
til at foretage længere FodtureBfilef m rkt. =Nan b
indlagt paa Bladets Kontor.

Vor bekendte fine Kaffe
samt The, Chokolade og Cacao
anbefales det ærede Publikum.
NB. Altid frisk Kaffe.
cRilifirj;Se 7folonial- e rfroduktl'orretaing.

Pris ør. Ib rt 1,111-1X-4.119

Bredt,. Cloeltte
11

Ist-ftenbhlharik

to Iiiiesevs.

Absolut bedste Kolonialvarer
til billigste Dagspriser anbefales.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

1-' 00111111011113 811illie- & 1331101(aSSOS
' Afdeling i
-----"P

----Allinge 6-""'
2 -4.

Kontortid : 10-12 og
c...

Modtager Indskud paa alm. Spatekassevilkaar til en Rente
at 4 pet, p. a., paa Folie til 2 pCt. p. a•

alle Slags — sælges billigst i

Nordlandets Halldelshas,
Juli-Kartofler
10 Øre 1/2 kg.
faas I

Hallelyst, Allinge

Hasle vort relassor lerede

En Pige
kan faa Plads straks eller til I. Maj,
og en DRENG, 15-17 Aar, til Maj
paa

Bjerregaard i Olsker

Trælast—Lager!
Forlang Tilbud, og ni er til Tjeneste.

J-Colonial- og cPPO duhtfbrretnii2

