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„Nord-Bornholms

Ugeblad"

iryhkes I et Antal af mindst 1500 &mia.
eg forsendes gennem Postvæsenet i Allinge.
Sandvig, Olsker. Rutsker, Rn eg Ktrmenskrr.

„Nord-Bornholms

Ugeblad„

har den største Uithmfelse i Nordre Herred.
bliver læst i ,hvert Hjem og egner sig der
for bedst til A vertering.

„Nord-Bornholms

Ugeblad"

optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art
sansom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter. rlh,r .4/lysninger, Auktioner ete.

„Nord-Bornholms

Ugeblad"

adgrtar hver Fredag, kan bestilles pan alle
Postkontorer samt part Bladets Kontor og
koster 50 Ore Kvartalet.

Sommerdrømme
'

De blide, blegblaa Havholger vugger
for min Fod
og skvulper toneklart mod blade Kyster
-.. En tusindtunge) Sommerstemme
synger i mit Blod
" et Ekko af de milde Bølgerøster.
Den sommerlige Himmel sig kupler
dyb og tavs;
i Himmelhavet dybt min Tanke dukker,
hvor hvide Skyer løsner sig
og driver bort til Havs
derud, hvor Horisonten Synet lukker.
Foran mig ligger Havet, som er stort
og klart Krystal
med store, klare, sommergronne Dybder.
Der. nede rigger ;Eventyrets
farverige Hal
i Havets snore, gaadetulde Krypter.
Jeg synes, at jeg øjner en Verden.
klædt I grønt
der nede mellem Tangplanters Vrimmel
hvor Bundens rige Blomsterflor
smiler farveskont
og helgen er en regnbrefarvet Himmel.
Jeg øjner der pal Bunden
et Æventyrets Hjem
med gronne Alger og med klare Gopler.
Og fra dets Dybde stiger
Sommeræventyret frem
og brister i tungsindigt store Bobler.
Aa, om jeg blot forstod denne dybe,
dybe Sang,
der klinger, fra de Bobler, der er bristet
den er som skjulte Minders
melodisk klare Klang,
der kalder paa den Lykke, vi har mistet.
En stirre Mindehymne, vi næppe
kan forstaa,
en Kalden fra de gamle, kendte Egne. •
Men Lysets Straaler glimrer
i Havets klare blaa,
og her er Sol og Sommer allevegne.
Og dog vælder Mindernes
skjulte Skare frem,
mens nye Sommertanker spirer frodigt ;
det kalder mig saa stille
Ira /Eventyrets Hjem,
og Havers Bolger vugger saa vemodigt.

En

hovsmj til Hjnimel,
crn-

Digteren Jeppe A akjre r har
fornylig i Nykøbing Mors holdt el
fortræffeligt Foredrag, hvori lian prises Hjemmet og Hjemstavnen. —
„Folkerøstetr • bringer et udførligt
Referat af Digterens Tale, hvoraf vi
bringer nedenstanende Udtog:
Naar Tordenen ruller, saa lytter
man ikke . gerne til Kammermusik,
og hvem kan vel tænke paa andet
i øjeblikket, end pas det Uvejr, der
staar over vore Hoveder. Jeg har
da villet tale om Hjemmet og Krigen.
De, som vil sige mig noget behageligt, ynder at kalde mig Barndommens og Hjemstavnens Digler.
Nuvel, jeg synes om den Titel. Jee
jeg
førs e ang om
titels Poesi.
Jeg har nydl en ganske elendig
Skolegang indtil mit I 2te Anr, da
der 'den en ny Lærer tel mit Fødesogn, og blandt de Reformer, lian
gennemførte paa Skoleplasten, rar
ogsaa hidførelsen af en Sangbog
Det var Morten Eskesens Sangbog.
Den Bog slog Poesiens Døre op for
mig. Nu synes man det er noget
smaat at tale om en Sangbog, de
strøs jo nu ud over Landet og alle
Forsamlingslokaler. Men i 71J-ente
var det anderledes, ialtfald i de jydske Hedeegne. I den Sangbog blev
jeg for første Liang t nut Liv stillet
overfor egentlig ædel Sang. Jeg fik
Bogen hjem, jeg begriber ikke niere
hvordan det var gaaet til, uden at
jeg i det Aar maa have Tjent ual111111d dug godt pas Lammeskind, som
alle Drenge handlede med i de Tider paa de Egne.
Hvad havde den fattige Hedebonde
hidtil haft af Poesi ? Intet, bogstavelig intet uden el tænderskærende
Kærlighedsdigt om .Hjalmar og
Hulda", en jamrende og pinlig Vise,
og et bloddryppende Sangnummer
ovn et Mord_ i Klejtrup By. Den sidste kunde købes hos den blinde
Niels Povlsen paa Skive Marked.
Paa Forsiden saas Forbryderen blive
ledt frem til Retterblokken. Ned til
80'erne sang man ikke andet. ,la,
de fleste sang ingenting. Man holdt
sig kristeligt ril nogle forfærdelige
Bønner og Salmer i ,De bedeodes
Kæde'. Jeg ved ikke, ommi umagen
kender den Bog. Bedstefader søgte
al overføre dens Indhold til os Stuenbørn ved el solidt Ris, skaaret pas
Hjerinåels Kaalgaardsdige [ned Vestenstormens Sus og Salt i sig. Jeg
gemmer denne lille Bog som et af
min Barndoms Torturredskaber. Midt
i alt dette kom saa Morten Eskesens
Sangbog som et Bud Ira en hel anden og mærkelig Verden, en Verden
af Skønhed i Toner og Billeder.
Degnen lærte os Melodien til dem,
— ril hver Dag en ny.
Vi har i den nordiske Digtning 2
Nalianalsange, som jeg anser tor noget al det skønneste, der er skrevet
i Verdenslitteraturen, det er Rune-

borgs: Vårt Land, vart Land, våd
fosterland, og Bj. Bjørnsons: „Ja
vi elsker dette Landet'. Men der
er en betydelig Forskel pas dem.
Mens Runeberg ser paa sit Fædreland som de tusind Søers Land, ser
paa Natirren, sari ser Bj. Bjørnsmi
paa sit Land som Landet med de
tusind Hjem. Det var i Overensstemmelse med hans Opfattelse af
Hjemmet som social Grundfaktor, at
han var Talsmand for Fredssagen.
Ligesom Sverre talte Roma midt
imod, talte lian imod alt Krigsvæsen.
Bjr-nalsou har ved en Lejlighed
gjort sig stolt af, at hans Sang var
den største Nationalsang der rummede Fars og Mors Navn. Oe det
er en Ikke ganske- nbertItIgel Stolthed. Det er intet Land i Verd
li\or 1 helnæet i den Orlrffellers er
Landskabet, som i. Elis. i Danmark.
ICcenmer num til en Bjergegn er det
Naboen, der behersker det hele, det
er Fjeldene og de snedækte Bjærgtoppe, der tager Trumferne. Men
tænk dens herhjemme i Danmark
seende hen over det danske Landskab, saa er det selve Hjemmene,
der tager Trumferne. Hjemmene
er det, der giver Hovedindtrykket af
det hele. Prøv en Aften, naar Klokkerne ringer til Solnedgang, at gaa
op pas en Bakke og se hen over
Landet, saa vil Du se, at her er det
ikke Naturen, men Hjemmene, Gaardene, Husene, der dominerer. Naturen er der blot som Baggrund for
at give del hele Finhed og Relief,
og isner i disse Egne, hvor man har
den smukke Skik al stryge Gaardene
over med hvid Kalk. Denne Skik
burde selvsagt gaa at med Sejren
over hele Landet. Ingen Farve slaar
til de grønne Marker som deri hvide
Kalk. Lad mig gøre en Paranthes.
Ingenting pynter vore Høslpiger som
den hvide Høstlial. Nu ser man dem
kun sjældent. Hvorfor er de gaaet
af Mode. Thi ingen var saa søde
og nimodstaaelige som disse Høstpiger med deres hvide Tørklæder
og de røde Kinder. Det er jo som
Dannebrogsfarven i Kød og Blod.
Selv om vore tinge Piger nu pynter
sig med Parisertratte saa store som
Storkereder og med Fjer som Gaasevinger, saa vil de aldrig faa mig
til at glemme de hvide Tørklæder
og de friske Kinder. Navnet Hjem
hører ril de herligste Ord i vort
Sprog. At være hjemløs er at være
ramt al den tungeste Skæbne. Hjemmet og Alteret tater vi om som to
sideordnede Led, og endda sættes
Hjemmel paa første Plads. Og del
er rigtigt. Det er Hjemmet, der er
Kirkens Moder og ikke omvendt. I
vor Religion, Moral og Lovgivning
giver Hjemmet den første Piads,
„vi har elsket det frem i vor Bøn, i
vor Barm". Moseloven tordner Ira
sine Slainlavler: Du skal ære din
Fader og Moder. Fader og Moder
er Hjemmets Grundpiller. Salmisten
synger med 'liderlighedens Gled og
Taarer I Øjnene : _Moders Navn er
er en himmelsk Lyd'. Al vor Lovgivning staar som en Spydvagt

Paragrafer omkring den nordiske
Arnes Fred. Hjemmet. det er gode
Menneskers Drømme, hvert sundt
Menneskes bedste Tanker er rettet
mod hans Hjem. Selv hos de Unge
er det saaledes, Det er den Unges
kæreste Tanke: hvordan han skal
komme til et Hjem,
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Torpedoens Historie,

—:0:—
Ved Undervandsbandene har
Torpedoen, delle f ry gtelige Seltriggvnahen, fane, el vidtstrakt Mdl
for Fin Virksomhed. Vi beser die
om Torpedoernes ødelæggelser, aren
.Der vil jeg leve og der vil jeg dø, noget virkeligt Kendskab til 1%4og der har jeg fundet min Fmslertrø, net ejer .sikkert kun de herreale.
Fors/194,m pen al anbringe en
mens Linden mon løves".
Sprængladning under Vandet pren
Ja, hvad Magt i Norden Hjemmet et . fiendlliql Fartøj 49 siden anejer det tænker de pan, der har et
tænde Ladningen paa en eller anHjem, og det tænker de, der intet den Maude, er af gammel Data,
har endnu 'liere pas, eller har hall thi allerede i de ældste Titler tarel, men mistet det. Hvor lidt hor stad man, at el Si; h J•,1,- hjemI ikke Emigranten lænker paa sit falden til ødelæggelse, om det lykBarndomshjem, det er sikkert kedes Modsta.nderen under Vandmange Fjerntboendes sidste Tanke, linien at bibringe det nogen
i l an lægget sig til at do. Del
Skade. Delle forsøgte man i
Hjenr eed-Stranden eli de ældste Tider ned llovin af
ler paa Heden. Jo fattigere Hjem„Helvedesmaskiner" og Brændere,
:net er, jo niere elsket er det. Naar
der materien han betragtes somIorlian kommer hjem fra Prærien, træt
pedoens Forgængere,
og udaset slumrer han ind med Tandet berømte Søshag i ed Noken paa delle Hjem. Han har det
narien i Oktober 1 t, 27h!i aletstadig i Erindring, og hans sidste gjorden sariernes den torkinl,-frIplp•
Billede er: Mor, der i Maaneskins- tiske Flaade ret en Brænder, der
aftenen hælder Mælken i Sien og
'Arten ind under S(ibene.
pinder sin Dør, inden hun sover.
Men el saudan! Angreb vil kun
Hjemmel rummer en kær Mystik. sjældent kunne lykkes, eftersom de
Danske Hjem fylder os altid med
I jendllige Fartøjer so»: Regel red
Glæde. Gaa op paa Bakkerne i at tage deres Forholdsregler. DesFjends Herred, i Verssyssel eller her uden ør del vanskeligt at ,inheinge
paa øen, der har saa skønne Bak- en Sprængladning under Vandel,
ker, lad det være i Herjsommersol, uden al del opdages at Fjenden
og se den bølgende Rug, der som
Derfor Men der ogsaa temmelig
den blommende Og er lyst og mørk tidligt gjort Forsøg paa al konlige derhen, hvor Rugen og Fjor- struere Undervand.lmade. I Anret
den møder hinanden. Ringen og de
1620 blev det første Forsøg gjort
danske Hjem, de to hørte sammen af Hollænderen Drebbel og 150
fra Arilds Tid. Det ene er Billedet,
Aar senere al Amerikaneren Bridel andet er Rammen. Man faar schnell, Sprængladningen bestod
ogsaa Indtryk af, de danske Hjem
paa den Tid al Krudt, der befandt
en Vinteraften i det aabne . jydske sig i et Fad eller en Tønde, der
Land, ved Kvældnætters' Tid , naar skulde jastskrues til del fjendtlige
Stjernerne staar store over Jyllands
Fartøj, og rar farsynel med en
Hede. Man ser fra Bakken HundreTænder til Frembringelse af Eksder at Lys, og hvert eneste el af
plosionen. Men nogen Fremgang
disse Lys repræsenterer et Hjem. var der ikke sket hverken med disse
Helt underligt er det. Hvad kan eller de senere af Fulton forbedder ikke hænge sammen 'ned Skæ- rede Baade. _Derimod ualV
. ikledes
ret Ira et Lys. Maaske en fattig fra Midten af forrige Aarhundred
Mor, der drages ined Døden, mens Semitterne, der enten lorankredes
grædende Børn staar omkring Sen- td Bunden og red Berøring med
gestokken. Maaske en Far, der snit- et .51:ib eksploderede eller ogsaa anter Pølsepinde til Grisen, der skal tændtes fra Land ved en elektrisk
slagtes ved Daggry, mens Børnene Strettn.
staar og tinger om, hvilken Del hver
Denne Opgave løstes 19rst 1867
skal have al den sorte Pølse. Graad af den østrigske Kaptajn Lupin,
og Glæde finder samlet alle her. der opfandt den under Vandflader,
Sandart ligger Hjemmene over alle selvsfiendiy bevægelige Torpedo, der
Lande, en hel Verden af Stræben og part Grund af sin Form fik Navnet
Kamp, Hjemmene over den vide "Fusketorpedo". I selve dpidsen, i
Verden ligger adskille, men dog "Horedel" er Spreengladningen an'tilbundne ved Bund, der kun kan bragt, Den bes!aar af en anselig
sønderrives ved den ondes Magt. ..7.fangde Skydebomuld, hentyd 100
Vi hører sannnen alle, alle de Tusind kg. Torpedoen bestaar al et meget
Hjem med den solblornmede Ring sindrigt Apparat, ved Hjælp af
omkring de aabne Gavlluger, alle hvilket Vaabnet kran indstilles til
disse Hjem udgør en Folkesammen- en bestemt Dybde; en bevagelig
slutning, et Fædreland som Rulle- Plade forskyder sig paa Grund
berg synger:
af Vandtrykket, medens yodlrykOch har, och har ar delta Land, kel i det indre frembringes af en
Fjeder. Ved et: sindrig Ordning
vart Oga ser det hk;
virker hver Pladen Bevægelse paa
vi kunna stracka ut vår hånd
Torpedoens horizontale Ror, der
och visa gladt på sjb och strand
elterjaa Uregelmæssigheder holder
och stige: se landet dør,
den bestemte Dybde. Et ubevægetvårt fosterland det ar!

r

havde til ?alge, at den skanne
Amerika»erinde blev ni at PUslhaens mange Hustruer, knude Mrs.
Haregin ikke forstue, 111P11 den
unge .Kvinde, forsikrede hende, at
hun af egen fri Vilje havde valgt
Hareinglivel og aldrig huede fortrudt det.
Han hamle nu i flere Aar ræret Paselmens Yndlingshustru, og
hun vilde ikke for alt i Verden
hytte sin nuværende Stilling med
den, hun tidligere indtog som en
beundret Datter af en af Brooklyns rigeste Mænd. Hendes Fader, der rar Enkemand, havde
senere giftet sig og syntes al have
,alenit sin Datter, Hun hørte i
alt Fald aldrig fra hum og savnede det heller ikke. Hun nar
glad og til/reds, og haahede at
kunne Vedblive al være Parhaens
ttlbedte Yndlingshustru.
Maaske havde hun ogsaa Grund
til at foretrække det stille Liv
Haremet for det nervøse, npslitlende
Liv i Amrsika.
Under alle Omstændigheder er
der ejendommeligt at se en ung
Kvinde fra et moderne Kulturcentrum frivilligt underkaste sig en
gammel Kulturs Sæder og Skikke,
ikke synderlig lang Tid efter, at
En Millionærdatter som en
af hendes amerikanske Søstre,
den meget omtalte Fyrstinde ChiHaremskvinde.
mity, kastede sin Pyrstindeværthg_0_
hed for at rejse Verden rundt med
Amerika har ofte i den senere. en Zigojner, der hverken kunde
regne eller skrive, men SOM havde
Tid eksporteret adskillige
nærdelte til »Topa. Onkel Sam el Par sorte øjne og en Puls, der
her for sine Dollars købt sine slog stærkere end Fyrstens.
Døtre erropreiske Adelsskaber.
&ydedes er f. Eks, en blevet Hertuginde, en anden Marguise, en
tredie Fyrstinde, en fjerde Grevinde o. s.
I de fleste Tilfælde er det nattet,
I en af Lasaretbygningerne i
som man har kunnet vente sig det.
Den hojtornettime Svigersøn har Troyes — fortæller en engelsk
anvendt sin Hustrus ]Medgift til Læge — fandt jeg en fransk Solat forgylde sit adelige Vanben træd, dat, som har været med i en af
og har siden ikke skænket hende de Løbegrave i Argonner-Distriklet, som Tyskerne har oversprøjnogen Opmærksomhed.
De fleste Ægteskaber er blevet tet med Petroleum og sat Ild paa.
Ulykkelige, og de, om hvem der Han er saa vidt man vidste, den
ikke tales officielt, er vel næppe eneste Overlevende fra den Skyttelykkeligere end de, der har vakt grav!, Tyskerne ved den Lejlighed
havde bragt under flydende Ild.
offentlig Skandale.
Da Forholdene i de fleste Til- Nu rar han godt paa Vej til al
fælde er saaledes, kan det vel have blive rask, og han fortalte følsin Interesse at faa at vide, at gende:
-- Det hændte lige ved )(aren urin amerikansk Dame i sit
Ægteskab virkelig opirs nede den kets Frembrud, en Dag, hvor vi
Glæde og Tilfredshed, soul hun ellers havde halt det usædvanligt
onskeile sig, og dette til trods for, roligt. Pludselig var der en al
at det omtalte Parti vel kunde kal- mine Kammerater, som milde:
des lidt vovet
Hvad er del? Der er noget iler
En meget lærd nmerikansk Da- regner' ned orer os ! Det lugter
ine Mrs, Haivkin foretog en viden- ligesom Petroleum f
Løjtnanten befalede ns nieblikskabelig Rejse til Marokko og fik
derved Lejlighed til at tage Stor- kelig at slukke Piberne, for der
paschaen al Tungers Harem i øje- var ingen Tvivl mulig, to Gange
syn. Ved sit første Besøg lagde dalede en Sky af en petroleumshun straks Mærke til en overor- agtig Vædske ned over os; den
dentlig smuk Kvinde, der aldeles »matte være sprøjtet op i Luften
ikke havde noget orientalsk Udse- med forbavsende god Beregning,
Inden vi var klar over, hvorende. Hun fik at vide, at det
var
Pasehaens Yndlingshustru. dan vi skulde mede den ny Fare,
}frs. Nankin henvendte sig med begyndte Brandbomberne at regne
jaet Ord til den skønne Dame og ned over os, o,g i Løbet af faa
spurgte hende paa Fransk, om hun Sekunder stod
i Flammer omtalte nogle af de evropæiske Sprog. kring os. Det brændte bande
Damen lo og svarede, at hun kun under os og over os, og medens
talte Fransk og Engelsk.
vi som Vanvittige kæmpede for at
— Er De fra Frankrig? finde en Vej ud, kom Tyskerne
spurgte Mrs. Hatvkin.
over os. De begyndte med at ka— Nej, jeg er fra Amerika, ste brændende Fakler ned over os,
lød det overraskende S~. Der- som om de var bange for, al der
efter fortsattes Samtalen, og den ikke skulde gas Ild i os allesamskønne Amerikanerinde fortalte men ; men saa vidste vi, hvad
yrs. Hawkin sit Lirs Rigel-ie. Vej vi vilde, vi gik lige les paa
Hun var Datter af en af Brook- dem med Bajonetten — sne mange
lyn-Millionærerne, der hvert Aar af os, 6001 ikke allerede var falple,Ple at foretage en Rejse til Ev- det om i Beatet, Jeg tror ikke,
ropti:` Paa en Rejse kom Millio- der i hele Krigen er bienen kæmnærfamilien ogsaa til ]Marokko, pet mere vildt end omkring det
hvor Paulinem tilfældigvis fik den
unge Pige at se og forelskede sig
Den saarede Fanskmand tilføi hende.
jede, at Tyskerne ikke havde kunHvorledes Bekendtskabet senere net tage Skyttegraven i Besiddelse,
kom i Stand, og under hvilke fordi den styrtede sammen, da all
Former, det Frieri foregik, der
Træværket var fortæret.
'. af, pren inåstfilefigt rertikatrar

ingn Torpedoen fri at holde den
Ret ning,
Meta fremfor (ett men Torpedoen
hare en ,lift, en Maskine, der
,frierer den gennem Vandet. Allerede paa de første 7orpedoer af
lmpis mættedes ..„?,faskine, 'ned
f..,rinprimeret Luft. Ved Hjælp nf
et sindrigt Apparat er der sørget
for, al Lufttrykket er passende for
dr forskellige Forhold, Naturligvis
ritue formuld al komprimeret
Lidt rette sig efter den bestemte
:'kulrulle. De moderne Torpedoer
gennerninber ined en Fart af 35
Knob en Strækning paa 1-3000
Meter.
Selvfølgelig er Torpedoen med
Tiden nlidergaael adskillige Forandringer og Farbedringer. Sprængladninger' er'blevet forøget og forbedret.
Omkring 1889 begyndte man al
bygge Torpedobaade, hvorfra Turpedant skulde afskydes mod det
fjendtlige Fartøj. — Del er disse
Bande, der i de senere Aar har
/andet en saa glimrende Fuldendelse red Underrandsbaadene,

Dell flydende ild,

111ller til
Ligniogsmylliliglierlerrie

Sølv, manke min ?tars 1000
Vagn,, som hier lastede 5 Tons,
0.0 Toget tilde /au en Længde af
6 Kilometer,

ud for, hvor delt
heade sit Hjem --- lag

Brodersøn, det fandt den.

En Mad der. søger
Fra den Iste til den I5de April
kali de skattepligtige, som ikke har
gjort Selvangivelse, eller hvis Selvangivelse som for sent fremkommet
ikke er taget i Betragtning, for Ligningsmyndigheden paa Landet Sogneraidet, i Købstæderne Ligningskommissionen) fremsætte Bemærkninger vedrørende deres Ansættelse,
og dette gælder ogsaa de Skattepligtige, der har indgivet Selvangivelse, men hvis Ansættelse uden forudgafiende Forhandling med Ligningsmyndigheden er blevet forhøjet

Huk Nefikliolln.
—oSkatteraadet
for Ronne Skattekreds
har til enkelte Skatteydere her i
Kommunen udsendt et Skema til
Udfyldning, som bærer Overskriften
.Opgørelse over min Ejendotn•.
Skemaet kan godt bruges for Lejekaserner og lign., men hvorledes
det skal kunne udfyldes af en Ejer

udover de i Angivelsen opgivne Be-

fif f. Eks. et Turisthotel, gatir langt
over min Opfattelse og muligvis
ogsaa over —

af en Begæring om, at der gives

Paa Bagsiden af Angivelsen staar

den, der meddeler Bemærkningerne,

at man skal Indsende det samtidig
med Selvangivelsen.

Lejlighed til mundtlig at fremføre
de yderligere Forklaringer og Op-

Selvangivelsen skal dølge Loven

lysninger, hvortil han finder sig foranlediget. Ligningsmyndighedens

være indsendt inden 15. Februar,
og Skemaet til Ejendomsopgørelsen

Beslutning kan indankes for Skalteraadet inden 8 Dage fra Meddelelsens Dato.

er modtaget den• 10. April. Hvor
har disse Skemaer været i Mellemtiden ?
W--R.

Er en skattepligtigs Ansættelse
bleven forhøjet efter forudgaaende
Forhandling med Ligningsmyndigheden, skal eventuel Klage sendes
skriftlig direkte til Skatteraadet inden
1. Maj.
Hvis særlige Forhold, saasom Sygdom, Dødsfald, trykkende Familie-

Is Kuer,

i e j Hove,Leradstilatt tinder vi fattg,,,,!,.

løb. Bemærkningerne skal være
skriftlig affattede, men kan ledsages

sir: T.,1

tie t

fra Uge til Uge.
—o—
En meget stor Mand.
Om Forfatteren Jens Lo c er,

Bekendtgørelse

41 Man,zel Talt passende (arne:r;
kendtskah sager en danner. præsentabel, dygtig Gaardmandaun og For,:
ter midt i 2 t'erne, n( god Familie. al
stitic Bekendtskab med et Par atardmandsdotre med lidt Formue far ser., rr
at opnaa Ægteskab. Fotografi, sot', re•
turneres hedes vedlagt.
Tavshed garanteres'.

Værtshusholderdatteren, der blet
idillionmrfrue.
Som meddelt I Bladene er Fru Engelke
Friis bleven gift med en HoliregerMealer
Treschow. Og Fru Engelke Friis har
derfor sikkert for bestandigt taget Afsked
med Scenen
Fru Engelkes Liv har formet sig mere
eventyrligt end de flestes — skriver
_Vends Tid
Hun er fadt I Sietiv som Datter af Murer og Vrertshusholder Wulff og voksede
op til at blive en Skønhed, der blev farlig
for mangen en ing Mands Hjortefred,
Med hendes smukke Ydre forbandt elg
et saa udpræget scenisk Talent, tit hun
i Inbet af forholdsvis kort Tid naaede at
blive en af Provinsens mest feterede Skuespillerinder.
Hun blev gat med Teaterdirektør Povl
Friis og rejste i en Del Aar Landet rundt
med hans Selskab. Selv om hun vor et
godt Trækplaster, saa foretog del dog

forhold, Indkaldelse til Militærtjene-

Professor Lochers Søn, der har over-

ste og deslige taler for, at en skatte.
pligtig ikke ansættes efter sin hele
Skatteindlnl, kan han indgive An-

taget Redaktionen af Teaterbladet
,Masken", bringer .V. L.• følgende
spøgefulde Bemærk iti n ger

dragende til Ligningsmyndigheder]
om en Nedsættelse. I Andragendet

Naar Locher er Redaktør, bliver
tel sitkeit el muntert Blad I lian

maa det anføres, af hvilke Grunde
den skattepligtige ansøger om en
Lempelse som den omhandlede.

er en stor Spøgefugl. Navnlig storl
Han er saa lang, at han lænder sin

tor, at hun vilde tilkæmpe sig en okono•
misk uafhængig Stilling, og saa sagde hun
resolut Farvel til det omrejsende 51F4a;•"4"

Cigar ved Gadelygterne, og han er
ved al vokse op gennem sin egen

spillerne

Had Naar man ser ham rejse sig
fra eu Stol, er det som en Rulle
Tov, der trilles ud. Det bliver ved
og bliver ved.
Denne Højde har da bl. a. ogsaa
medført, at .Masken's Redaktionslokaler har maattet bygges om.

og tjente Formuer, saaledes at hun efter
faa Aars Forle, kunde trække sig tilbage

Strandings-Auktionerne
i Vang.
De to sidste Auktioner i Vang
var ikke saa stærkt besøgt, men en
Del af de mødte var flittige Købere.
Del var interessant at bemærke,
at enkelte Varer kunne gas ned til
det halve efterhaanden som Folk
blev forsynede. For dem, der var
taalmodige, betalte det sig i Reglen
at vente.
— Men om nogle Uger kommer
Efterspillet i klingende Mønt I Ottar
det da lige saa strygende?

x

flow., er en Jililliard?
—.Verdenskrigen har giret megen

Anledning til Tale om Milliarder.
Men hvor mange er klare over,
hvad og hvor meget en jldilliard
egentlig er?
Det er let nok at sige, at en
Milliard i rent Guld vejer med
et rundt Tal 322,500 Kilogram
og vil kunne danne en kæmpetærning med en Side paa 17 Meter. For at transportere denne
Guldmasse paa en Gang, »matte
man hare et Jernbanelog med 24
Vogne, og for at løfte Guldtier?tingen maattetn(111anvende 6000
}lands Kræfter.
Byttede man en Mil/Myr/ i 20Fraties-Stykker, og kunde man
stable dem oven paa hverandre,
vilde man kunde fan en Søjle 3
Gange saa hof som Mout Blanc,
Europas højeste Bjærg. Af Guldet vilde man kunne lave 22 Statuer i naturlig Mandsstorrelse. I
Sølv vilde Milliarden repræsentere
en massiv Terning paa 477 Meter, som vejede 5 Mdl, kg, og
som udvalset Traad 4 Millimeters
Gennemsnit vilde kunne rum, rundt
ved Ækvator, Skulde Pengene
transporteres pr. Janmbanetog i

— Der er blevet gjort højere til
Loftet.

Vil De tjene Penge paa en let Maade?
spørger .Aalb. Stilist." og giver deretter følgende snurrige Anvisning:

Rejs til Kolding og lej et Værelse.
Ltian 50,000 Kr. og Ida deir i en
Bank vekslet i tyske Mark : Kursen
er 82,50. Rejs derefter til Radersky
og send Pengene i Postanvisninger
Inl Deles egen Adresse i Kolding.
Her faar De dem udbetalt af det
danske Postvæsen med 83 Øre for
hver Mark. og har saaledes tjent I
Kr. og 25 Øre pr. 100 Mark eller
ialt ca. 600 Kr., naar Omkostninger
er fradraget. Fortsætter man qaaledes hver Dag en Maaned igennem
har man tjent 18000 Kr.

ikke. Povl Friis forstod ikke at styre sine
Pengesager, og da han døde, havde han
kun tiield al efterlade sin smukke Enke.
Men Fru Engelske Friis havde:sat sig

fos~g ved Varietee‘i

hvor der vinkede svimlende (lager.
Hun fik Engagementer haade paa v
hjemlige og paa Udlandets stnre Varieteer

til Privatlivets Fred i Hellerup, hvor hun
havde bygget sig en Villa.
Fru Engelke Friis er nu bleven Fru I totjægermester Treschow, som for Tiden er
i Nizza paa Bryllupsrejse.

Da Knud Rasmussen var tørstig.
I Stockholm kan man som bekendt kun
faa spirituøse Drikke mod Forevisningaf
en Bog. hvori noteres det kvantum. man
købet. Naar ei bestemt Aarstoriarue er
naaet, maa der ikke sælges myre hi edkommen de, Grardialarkiliareren Knud Ras•
niussen, der for [iden upliolder sig i Karesnando, gik under et Ophold i
ind i en Vinhandel ug lorlangie [luget at drikke. Opvarteren spurgte ham:
— Har Herren sin ling nied?
Knud Rasmussen truede, at han var
kendt, og da han nye har afsluttet en ny
Gronlandshog, svarede han intetanende:
-• Nej, den er enddu kun i lorste Korrektur.

For engelske Pund gælder noget
lignende. Den officielle Kars tor 1

Til Kristiansborg Slot

Pd. Sterling er 19 Kr., men Postvæsenet regner med 19 Kr. 25 Øre.

afsendes i disse Dage to Granitblokke,
indeholdende 76 Kubikfod Vægt ca. 1500
Pd., to niindre Blokke skal ligeledes benyttes til Dekoration, kun Skade, a l disse

For hver -100 Pd. Sterling man forsender, kan man saaledes tjene 100
Kroner.

Skibskisten drev hjem.
I Frederiksstadbladene fortælles i
disse Dage følgende mærkelige Histor te .
Paa et Skær i Farvandet nær Byen
er nylig en Skibskiste drevet iland.
Paa Kisten stod malet : ..lolian A.
Huser". For halvsjette Aar siden
forliste en Bark „Signe' fra Frederiksstad i Vesterhavet udfor Hollands
Kyst, Skibet sank, og hele Besæt-

J

ikke bliver forarbejdede her paa Stedet,
da det jo havde givet en betydelig Arbejdsfortjeneste.

Eksamen i Olsker Sogn
afholdes Tirsdag den 20. ds. KI iitj4 i
leje Sogneskole og Torsdag d. 22. KI 81/4
i St. Ols Kirkeskole. Eksamen sluttet
ved 31/ Tiden um Efter». Alle Forældre og dem, der interesserer sig for SkolellS Virksomhed indbydes til at overvære

Eksamen.

A xel Huyrtip.

ningen, blandt hvilke Johan Huser
var, druknede. For nogen Tid siden

46 Købmænd og Forretningsdrivende

er hans Skibskiste vel saa endelig
blevet løsnet fra Vraget og ført Fra
Hollands Kyst med Strømmen op
til Norge. Ganske ejendommeligt

i Nem, samt By- og Omegnens Brugsforeninger fortsætter Lukningen af deres
Butikker Kl. 7 Atten.
Var man blot lige saa fornuftige her i

drev Kisten iland paa et Skær netop

Allinge-Sandvig.

c71fr Slas Skilte
-, (-61)./akafer
od-,4
.
illrgsl ri
c

7//inj,3e (Bog(r,! ,.kkeri.
r ilel 'ilssedler !aha,us gsi ol ,,tilea0,70,

L

Trækning. 1/1 1,20. 1.,
I
sidste Dag 20, April.
A. M. Lindberg, Allinge

1-300 1111elrer

I" udsælges. for at straffe Plads, i
Løbet af denne Phaned til 40-60
Ore pr. Stk. - Ued større Partier
yderligere Rabat
1-tallelyst, Allinge.

Barber-Frisør.
En

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

S. Bang.
kS)

Qi

Uld
/ og strikkede Klude

tages i Bylte til højeste Pris.

\ Nordlandets bildelShIlS,
(.9

En Barnevogn,
Promenadevogn, samt en Barneseng
med Hjul (Heilet Kurvevogn) er billigt til Salgs. Bogtrykkeriet anviser.

Konfirmationskort
a t,j,

og Telegrammer

Louise Larsen. MarieJensen
ved Kirken.

rr

Prima islandsk

Lammekijd

er aller paa Lager og anbefales lii
11.igste Notering.

pr. j. B. Larsen, Allinge.
Flere forskellige

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

kn. Chr, Dam, Allinge.

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

En Dreng el. Pige
14 a 15 Aar
paa

kan faa Plads
Svartingegaard.

Køb

,„,Tapeter
.

Deres

Et Par 51r1 endt =rim nve

Vandlaer med Skrllehremse
er til Salgs paa t suegaard r (-a sier.
lars.
A. Munch.

Billeder

indrammes.

Allinge-Sandvig Sygekasse,

Ude og3lomsterfro

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 Aar, desuden trit Sygehus- og
Sanatorieophold.
Indmeldelser kar i'ske hos Kassereren, Hr. Bager P.;Holm, Allinge.

hos

I. B. Larsen.
BleganteVisithort
anbefales fra
cinunge c1903Strykkeri.

Saasæd og Halm
udover det allerede bestilte kan
endnu sælges. 26 Tdr. 6-radel Byg,
12 Tdr. 2-radet Byg, 20 Tdr. Havre,
— alt a 28 Kr. pr. 100 kg. — 70
Skippund Taghalse a
Kr. og 40
Skippund Foderhalm a 8 Kr. — alt
pr. kontant eller Salgsforeningsvilkaar, frit leveret paa Humledal Trinbrædt.
Hollændergaard pr. Tein.
Telf. Re 29.
Aug Olsen.

Soller De eo Livsledsagerske,

Eo Lindre Lejlighed
ønskes udlejet til Iste Maj hos

Gelius Lind,

Olsker.

Sogneraadet.

bedst
Od

billijst hos

„Nordbornholms Ugeblad"

Telefon Nr- 74

Bedste

Gulvfernis,

Alling e

J. P. Lund.

Prima Fiske-Sennop
• i Liter Krukker.
Prima Fiskesennop i 10 Øres Pakker,
Ekstrafin Taffel-Sennop i Glas
a 20, 25, 40 (z)re.
Fin Tailel-Sennop i Liler Krukker.
Colmanns Sennop i h/1 kg aliaser.

Flipper,
do.
Manschetter do,
Manschctskjorter,
Alt i største Udvalg.
Et Parti hulde Lærredsflipper
sælges for 35 Ore Stk.

Messens

Ene-Udsalg

clip. Olsen.
Erindringsliste.
Toldkamret 7-12 Form , 2-7 Ellarm.
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Larme- & Diskontohanken 2-4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2-4.
StempeltIlial i Sparekassen 10-12, 2-4,
Darripskibsettpeditionen, aithen ved Skibenes Ankomst pg.Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm., Mandag og
Torsdag Form.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag O 7
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Postkontoret 9-12 og 2-7.
Søndag 12-2.
Telegrafstationen 8 Morgen Id 9 Aften.
Søndag 12-2.
Borgmesteren. Kontortid hver Stignedag
KI. 3 paa Skolen.
Branddirektoren:Mandag og Fredag

Form. 8 ril 10.
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid i-4 EM.
Folkebogsamlingen paa Raadhuset: Fredag 7-8, Tirsdag; 3-3,30.

Jernhanest. er armen for Gods 8-12, 2-6.
Frimærkep. og Ilgods desuden 7-8 Aften
samt ilt Tog, der afgaar udenfor nævnte

Undertegnede har nedsat
sig i Klemensker og har
indtil videre Bopæl paa
Kroen

ager De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lærling, en Fodermester eller anden Medhjælp, bør De snarest averlere i Nord Bornholms Ugeblad,
der hver Fredag bringes direkte ind
i 1700 Hjem og læses af saa godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

Otto Arends,
Læge.

Allinge
1)1øbeisneelkeri
j. Mortenen =

Gode Spisekartofler

Herrevadsk.
Kraver, hvide og kulørte.

Tid, fra en halv Tinte for Togets Afg,

1. J.7. Larsen.

Saint nylagte Æg er billigt tilsalgs
paa Lundegaard i Allinge.

1-lansen, Ilyldegaard.

Kolonial &Produktforretn

hurtigtørrende, glandsfuld, laas luns

Rullegardiner haves paa
Lager i forskel. Mønstre.

Da der har været Tale om Foreningens Opløsning, bekendtgøres,
at Foreningen gaar ligesom forhen.
Den større Orne staar prut Lundegaard, den mindre paa Hyldegaard.
Betalingen er 3 Kr. natlig for tegnede Søer — 2 Kr. tive Gang for
ikke tegnede Søer og — 3 Kr. for
Ikke-Medlemmer.
hid- og Udmeldelser kan ske til
Formanden.

Formue- og Indkomstskat til Staten
for 2det l-lalvaar 1914-15 er forfalden til Betaling og modtages hver
søgn Fredag Ellene. af Karl H a asen, Brøddegnard, samt ved den
Iste Udbetaling pari Mejerierne Hinnledal og Kajbjerggaard

skal den gamle Cykle sælges, nuLe Adgang (a. vi due.. "c.jelidinii
forbudt, har De fundet et Par GRloscher, skal der være politisk Møde
eller Bal, har De Kreaturer til Salg
eller k il De købe saadanne, har
De faaet nye Varer lijeni, 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.

læses af saa al sige alle i Nordre
Herred og er derfor et fortrinligt Annonceblad. Send deres Annoncer
til .Nordbornholnis Ugeblad".

Olsker Orneforening.

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

B. Kjøllers Enke.

tags

En konfirmeret Dreng.
helst en, som vil hjælpe lidt til
med Malkning, kan faa Plads
hos
F Holm, Stenby, Ro.

Foraarssaisonen 1915.
Alylzeder i moderne fikse
Spadseredrajter fra 8 til 64 Rr.
jaketter
12 - 20
cnlaselio
1 - 25 •
Rjoler
2,63 \
cNederdele
2 - 26
It oinhycssjelijt forarbejdet.

S

-

3=4000
brugte men gode Mursten, hidførende fra en Bagerovn og en Væg,
der staar til Nedrivning, er billig til
Salgs.
Bogtrykkerle) anviser,

v

(wP5

l'imis(jeoesler og Mo:!er.
-o—
Søndag den 18. April.
Allinge Kirke KI
Konfirmation.
Olsker Kirke 1(1. 2. Messelaldsgudstjeneste.
Olsker Missionshus Kl. 3.
Tein
- 6.
H. Dam taler_
Mandag Aften KI 7 Altergang i Allinge
Kirke,

Rugeæg
12 Øre pr. Stk.• af følgende gode
og smukke Stammer : Solvkampiner
Iverdagslieggere), gule Orpingtons
og sorte Minorka.
10 øre pr. Stk. af gule Orplugtons (Hane) x med sorte Minorka
(Høner).
Sidste Aars Salg 1400 Stk. Rugeneg.
Bestilling pari 1-2 Dage gamle
Kyllinger a 35 Ore med Høne, gul
Orpingtons 3 Kr., modtages.
Andersen, Allinge St.

Allinge Bogbinderi,
Alt Bogbinderaibejde 'Mimes i
snavel finere som billigere Bind.
Broderier monteres.

c3aa maa altsaa Jians
faa Alaren?
—o—
Ovre paa Sjælland et Sted boede
i Fyrrerne en velhavende Bonde,
hvis fattige Tjenestekarl havde kastet sine øjne paa Datteren De unge
var enige, Moderen holdt ined dem,
men Faderen sagde nej.
Da Grundloven var underskreven,
og Budskabet deromstie sig over
Lande, kom Gaardma In hjem fra
Købstaden. Han lraadte ind i Stuen,
hilste glad og sagde: .God Dav,
vor Morl Nu har Kong Frederik
underskrevet Grundloven, og nu er
vi alle lige, baade unge og gamle,
baade rige og fallige."
.Haar han dedl" udbrød Konen
fornøjet og slog Hænderne sammen,
„saa maa altsaa Hans faa Maren!"
„/E do rent tovli'', svarede Manden, .ded gælder da'tte for jer Kvindfolk!'

Biskoppen vilde ikke købe Leg.
Da Biskoppen i Aarhus for nogle
Dage siden var paa Visitats paa Silkeborgegnen og opholdt sig i Ventesalen paa B. Station, kom i Følge
.Silkeborg Avis' en Husmand fra
Egnen, der gik og solgte Løg, nok
saa frejdigt hen til Biskoppen og
spurgte: „Vil Dit ikke købe Løg?"
Biskoppen svarede smilende: .Nej
Tak I- Da Lejbandleren bag eller
blev gjort opmærksom paa, at det
var Biskoppen, lian havde tiltalt, luskede han af lidt flov ved Situationen.

Pattegrise ogAndeg
er til Salgs paa Baasegaard
pr. Hasle.

Shl De giftes?
forsøm da ikke at bestille Bryllupssangene i Allinge Bogtrykkeri.
Fest- og Lejlighedssange leveres
billigst og med kort Varsel.
Visit- og Takkekort.

Messens Ene-Udsalg,

Ægte Sarepta Sennop i les Vægt
anbefales.

Chr. Olsen.

J. B. Larsen.
2-Vær.s Lejlighed
uden Køkken, centralt beliggende
og passende for en enlig Hene el.
Dame, er til Leje, eveiit. møbleret.
Bladets Kontor anviser.

r

„ALBA

e>rita/rd'ri2-ciczcle
r,"

Od! Deres Ilagninger og Meiblelelser i Allinge Bogtrykkeri
Hurtigste Levering. - Billige Priser.

FINESTE DANSK FABRIKAT
Rulæ?/"" 10 — /(42,9?£,

~Cage .a8

Ægte Chili-Salpeter

Vin ter tyls Dillllllel,

er paa Lagr. Denne maa afhentes inden den 15. April og betales

—O -

Ægte ung...rsk Lucernefro

•

miernais I Mulmet, du rige. guwijæruede

kontant efter den laveste Pris. Ui har lige ekspederet alle Bestillinger,

der er noteret.

Nordlandets Handelshus.

hoft over Jorden uendeligt fjærnede

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

Allinge Kolonial- Produktforretning.

Omme bag Skyer med Purpur i Randene

til billigste Dagspriser anbefales

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Stilheden hvælver sig, høj og forjættende.
Natten af Drømme er fuld.
I Minitel, der lufter dig, natte mørk flettende
Tæpper af Silke og Guld,

llonilielms 8pre- & [adlleiasses

Skyiaagetjteldene,

Afdeling i Allinge

sænk du din Fred i unit Sind,

Kontortid : 10-12 og 2--4.

lad du mig mærke din blide og vældende

nithefaler

Fest- og Brudegaver, Smykker, Lommeure, Stueure, Briller ni. m.
Alt i stort Udvalg til billige Priser.

A. M. Lindberg.

Absolut bedste Kolonialvarer

Mørket har kastet sig tungt over Vandene
knugende stort og forladt.

Minuttet, der drømmer hag

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning

Gravering gratis.

Modlager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar Ill en Rente
al 4 pCt. p. a., pas Folie hl 2 pa p a.

Søvn i min Sjæl strømme ind.
Himmel, du store evindeligt blundende
du, som ej Tanker kan naa,
du der har mørknet saa tæt over Sundene,

Gime Ærter. Solo Itrter.

skjulende. Vinternatsgraa,

Aldeles frisk Portland Cement

du der har sænket dig dybt
over Strømmene
stille forløsende ned

Sække til den laveste Pris i

Nordlandets Handelshus.

.

Himmel, som Tanker ej naa,
drømmer den evige Nat.

Telefon Nr. 93.

og alle andre Sorter Mover og Grasfro af bedste R,

vinterligt Imehede Blus,

send mig i Aften din dybe og drømmende

Gule Ærter.

Engelsk Vikker, Heatetandsmaja
som Udsæd til Grøntfoder,

rige, velsignede Fred.

Der

er kun Smaapartier til Rest.

Nordlandets Handelshus.

Vinternats Himmel, du store og hvælvede,
hør naar jeg sukker dit Navn,
bær du min Tanke,

Gardintøjer,

der dagdrukken skælvede
drømmende bort i din Favn.
Sænk dig omkring mig, saa mørk

hvide og kulørte, samt GRENA D INE forefindes i

og saa hikkende,
sig, al jeg ej er forladt,

stort Udvalg til alle Priser i

men at du kender mig, dybe og sukkende

}lodladets anklshus.

at Nr. 48
er en ganske fortræffelig

underligt skælvende Nat.

Margarine

30 Marts 1915.

Leverandør til Varelotteriet.

saavel til Stegning som Bordbrug,

Ordet er frit !

Min Hakke, min Skovl og min Spade
samt øvrige

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 det skrevne er
holdt t en sømmelig Form og indenfor
rimelige Grænser, samt at Indsendere— til
Underretning for Redaktionen — opgiver
Navn og Adresse, Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser oni 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.

og at den kun koster 67 Øre pr. 'I, kg,
men kun fags hos

Hinp

og•Pliodlildloffel1114. 4'411.4

Dansk Fodersukker
er atter pas Lager. Fortrinligt Tils kud til Foderet for Svin, Halve
}<væg og Heste,

Nordlandets Hildelsbus.
Toget afgaar

Vor bekendte fine Kaffe

Søgnedage.
MesndwIg—Ronne.

bedst og_billigst hos

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

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

Nordlandets Handelshus.

Fra Sandvig
Allinge
Tein
Rø
Klemensker
Nyker
Til Rønne

700 1015

310 7(4

708 1056 310 sos
716 1037 311 815
7011 1061 3" 88:1
768 1 117 415 gu
810 1151 4 20 gus
83° 1133 417 gso

samt The,

Chokolade og Cacao

NB. Altid irisk Kaffe.

anbefales det ærede Publikum.

jillinge (.7(Olonia/-

jiroduktforretnil.

Rønne-74nutivig
Fin Rønne

Nyker
Klemensker
Rø
Tein
Allinge
Til Sandvig

718
734+
755
gis
83°
8"
8413

055

330 815

0°6 351

835
1's 4 11 862
157 431 g II
163 448 9517

206 501

999

mange Mønstre

213 507 945

Søn- og Helligdage.
Sandvig—Benne.
70, 020 l i , 7155
Fra Sandvig
Allinge
708 Ose 118 805
Tein
718 Oss 119 815
Rø
7ss Osa Irs Bss
Klemensker
764 I I , 20, 8ss
800 130 230 gos
Nyker
Til Rønne
836
1 60 210 950

Drengestortrøjer og -Ulsters
Barnefodtøj, Barnehuer.
Altid de billigste Priser i
1.

Nordladels Vandelshits

RUH ne-81•1■411..11K.

Bredr. Ginette
114 146 6 518084/4143464

11. 3118 NIM II 1 L

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

Nord landets Handelshus.

Fra Rønne
Nyker
Klemensker
Rø
Tein
Allinge
Sandvig

71s

010 1 30

736
766

843

1 00
I17
1 50
15,
204

848

2to 300 946

81,

840

816
1 50 855
207 Bss
238 911
241 921

26, 982

By- og Herredsffildmaagtig

Jokums Kofod, Ilde.
træffes paa Ra ad huset i Allinge

hver Mandag eller KI. 10 Form. og
i Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

Destil Deres Ilegfiiqor og Meddelelser i Allinge Bogtrykkeri
Hurtigste

Levering. - Billige Priser.

finsk nnri velassortarede

Trælast-Lager!
Forlang !ilbud, o.e vi er til Tjeneste.

cRllinje (Kolonial- o j'ioduktforrotninj. .1

