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Trykkeri.

Trykt i

„Nord-bornholms Ugeblad"
trykkes i et Antal af mindst 1600 F..rempl,
og forskalks granem Postiw'senet i Allbsge.
Sandvig, Olsker, Rutsker, Ro rog Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad„
har den slorstel'dbrrdelse i Nordny Herred
Mere læst i ethvert Hjem og egner sig derfor bedst til Alyriering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne nekendignrelser af enhver Art
setasom Kah, Salg Foreningsmeddelelser,
Efler, eller Af lysninger, A uldioner rk.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
udgen hver Fredag, kan bestilles paa alle
Postkontorer saml paa filndets Kontor og
koster 50 Ore Kvartalet.

En tapper Daad af en
Odenseaner.
—o-

rdlanden, der vovede sig_ ud i
..c-...
Brændingen for at frelse tq,
Ir Mennesker fri) Ffeingersdød41i.
;

r.... '''

Flere Minutter efter kunde han
ikke røre sig, og de to Mænd [mil
Fyrtaainel var for udmattede' til at
kunne hale den Line i Land som
Hansen havde bragt dem. Han kom
imidlertid atter til sig selv og havde
endnu saa mange Kræfter, at ban
kunde Ina Linien trukket ind. Til
denne var igen fastgjort en Dobbeltline, og saa snart Apparatet var i
Orden, kunde man begynde id skaffe
Provianten i Land. Det skele paa
den Maade,,at Daaserne med Fødevarer 'blev stirret fast til Redningsbælter, sniti derefter blev trukket i
Land.
En Daase blev strafts aabnet, og
for første Gang i lange Tider fik de
næsten Id Døden udtballede Mænd
noget at spise. De «fortalte; at de
i 15 Dage ikke Itavde• spist andet
end Søsnegle og Muslinger, som
de doglit sidst weiRtStedes ved, .og
stilen den Tid havde de kun haft
digte faa Kornaks al leve af.
At faa Han;-en om Bord igen var
Foretagende, og mere
død vir levende blev IMo omsider
Jt,a lei.,oin Blød i Banden.
Passagererne paa•-,,1-4157p"OFF7der• havde fulgt det hele Optrin ined
stor Slf:enlling, udtalte bagefter, at
Hansens pechirt var en Helledatid.
som den cfaliske SuMandssiand havde
Ære af.

Eller ,,Fyens Stiftst.","giveryi føfi
?
En Synger til Grosserer Waidtlev,
1. Styrmand paa Pacific inail Oo.s
Damper „Newporl", L. C. Han sen,
hvis../Moder kir øvrigt stadig er bosiddende i Odense, har for et Par Maaneder sided udvist stort Mod for al
fri to, Mennesker NI thingerstløde'n.
Del årejede sig orii flo Mand paa
Hypnotisme.
Fyrtaarnet San Lucas, — den syd'• ligsne Spids af Kalifornien .— soul
— Ork der er mange Ting mellem I limikke havde fattet noget at spise i
L. mange Dage, og som Hansen nær mel og Jord, som vi ikke lorstaitr, Fru
Peddersen, alene saan noget som Hypnehavde sat Livet til for at skaffe l'''øde, idet han manke§ svetimie• gen- tistne og Spiritisme og al del, ilet er jo
-= fietll en meget stærk Brænding f a ikke til a begribe. Jeg ska sige Dem,
• at saa ind til dttni.4.Hisitlien er fel t hvtgfer jeg taler om det, det er fordi Cita,geittle:
.les;fog Ophelia bar været henne til en a
Qa ..Newpott" passerede Fyrfa r- disse hgr, live hedder det .. . Sjanser,
ita den vagthavende Officer al M - og Aet,ska ha været noget saa mærkværpaa Fyrtaarnet gestikuler e di4'
'$ st kt for at fange Opmærksorn,e-y Jajeg læste det i Avisen.
k d'
Damperen stoppede op, og
Jo men og se det, og se decl Det
da n let Brise ° anitidig bragte Be- er noget ganske andet. Vi sat nemlig og
. Sminkørens rar
vægpise i Signal ine, der var rejst talte om det i Aftes
inde vet! Fyrtaarnee blev man øje- der ,og min Sviresovs ... det ligger i
'blikflig klar nier, al Mændene led Blækket!
— Hva gær det I?
Sit It.
E11 .Bånd fireies ned, og I. Styr-- I Blikket. Det er det, der gager.
tand ok nogle Matroser gik i den, Ilds vi allesannnen hade saaddcn et rigrsynede ined Proviet. *Lidt er tig•skarpt Blik, forstaar De, saa ku vi
ed liyjilpetisere. Det mente Sminkøren .
de if:lt ind mod Kysten, meg u,
ittlifigslinien viste det..sigi:tial.u- hi hl
ska D4 høre, hin vilde saa
h at komne' lælger. En af Møh- pråye mæ etudes, Chales
være Mcdet
pita den avnet forsøgteaCat diektitiNt, cjg han vilde saa prove, om han
syv) iie'..åd Id anden wil en 1 w k JJ:Eita'.'hapi ind under sin Vilje, det er
Plviaillipi ktNfte Slk [fes lidt rilifIlig.4et,,,J.let kommer. art paa.' Og saa
.
' til' d t, alen latrillte lgilktreliølge ka- be telte 1¥11A.,....
•
•
sted
die iii»'' ,:,,phla' Lajla, hvor
1-pny7.; 4n
han
,, li/en , 4Io4s,yag til.
—;. inin4roiL Nsh
(nå,' saan,
ku e rej
si
tor toar
-,,,,t .„)...
omte Firren ryg Ilie`nderne,
n be ntkfll', sig g. til at' sti :firede' hari•eg stPred
Ha
g elske rige .et;:Forscig naa":.at f,unf ku Line
Siar.:•9aet et, A rM etter,' saa
„h g1 1..nitd. Han L's; nitilog :tf 411., lifr4M 2:nørkede' Clialeft,,
S nand at varre, tai'Ida flig .' Maud
Dat .er da ikke srfndt
•
en udmærket Syekintier, og bie.;
Likein snorkede. De skal forse falde
.11eilde i,irie..Artrl i, øv kit Hyvedet og i Soen. Ellers ka de ikke lave noget.
holdende srg stiv, Riti'llail 'sig ka- Naa, Sin inkoren han ble ved, det saa helt
'. ste Ira Bølge BI Bulke, hidtil lian uhyggeligt ud, og endelig rejser Chales
blev slyngel itl4 pa'a 'Land.
sig, med halvlukkede øjne, og saa gaar

a.
,

IP gende:

1

han, akkurat lisom han gik i Søvne,

seks Flyvere i Kreds

— Hor De gør mig helt bange.
--- San gaar han, siger jeg Dem . .
lige hag etter Sminkørundt i Stuen •

at hore.

ren

. og tilsidst ud i Knkenet. Vi an-

dre størtede jo efter. Da standsede han
ved Spisekammeret.
--- !Vandal?!
--- rog nu var hans Øjne værkelig helt
lukkede. De saa ikke, han lisnm en anden Søvngænger stille og forsigtig, helt
aandeagiig, lukker Døren op og ...
--- Uh, ti stillet!
--- Næ hor nu hikker Døren op, og
saa tar han tre Bajere og gaar tilhages
ind rnæ dem i Stuen.
--- Det var mærkelig.
--- la. NU ka det godt være, de hade
aftalt det i Forvejen, men de panstod nu
nej. Og Sminkoren slog i Bordet og sat,
a det var netop tre Bajere, han hade tænkt
paa. Er det nu ikke mærkelig?
--- Det er ikke til a forske,.
--- Næ, del er den Slags ting, der er
san ordentlig ... ja' saa, ja jeg sans lige,
jeg vilde fortælle dem det, jeg ska ellers
skynde mig, jeg har Vand over.
--- Gud ja, De maa endelig ikke stag

og sinke [lem._

%fg-pPe.- a

Farvel,

Fru Peddersen I
Farvel, Fru Hansen!
Snap-spot i „Kbh."

Fra Bornholm.
—0_

Klippefast, stærk og trolig
Maar Bornholm rank og rolig.
Luende blank gløder Malmen.
Ildhu - tændt klinger Salmen
Der er Sang pari vor 0
i den vikle østersø.
Som en stolt Majestæt
lovbekranset er du klædt.
Lyren lig har du Strænge,

hvorpaa vi spille længe.
Sukkende og sagte stiger
Toner ninr.I Ijærne Riger.
Længselsfulde Toner hæver.
Omt og huldt de sig hæver.
Tonende Sangen klinger.
Alle Lænker ilsomt springer.
Takkefyld! Toner bruse
fra aandsfylcile Godshuse,
Nu, Bornholm, mod min Glæde,
naar om dig jeg vil kvæde .
Jona Them

Gaffes' sidsle 0801111,
—0—
En spændende Kapsejlads.
Det var under en blygraa Himmel — fortæller 4'11 Korrespondent
til Londonerbtmlet „Daily E-rpres",
Men skont der var tælle Skyer
højt oppe. rar Lullen klar og stille,
U(1,4fiSpkit red r{elrrutske Linier i If7a intern lsch netop rSteil
sin Kildre t afsagt Horisonten.
Sne giv'er han pludselig et Frajtesignal, og-,øjeblikkelig slentr ;der

om

han; for

Og Udkigsposten,forladler, hvad
hun har set. Der er noget, der
nærmer Sig 171~PM Luften. Faret
va r (id sart stort som en Flue ;
itu er det snin en Hveps.
„Kommer det stadig nærmere?"
er der en, der spnrgeir.
Udkigsmanden sætter atter Kikkerten tor Øjet.
„Ja'', siger han. „Nu er del
ret ud for Dizinuiden. Del nærmer sig med rasende Fart. Nu
er det saa stort som en Snak Nu
som Pn Ørn. Nu ser jeg, det
er et Aeroplan."
Og det kommer bestandig nærmere. Nu kan alle se det med
de blotte Øjne; og den ene al de
Roks Flyvere ril hellere end den
anden non op for al tage imod
det, for at ()plage en Kamp paa
Liv og flad med den fjendtlige
Ffyrer Hundreder af _Meler oppe
i Lutten.
San lyder der pludselig el Ranh:
„Hror er Garrns, den berond,
Gnrros."
Et Par Kilometer længere mod
ost er der et Stykke Skov, og paa
en Gang ser vi noget stige frem
over Træerne, og med fænomenal
Hurtighed gear nord pen. Del
er Garrns, kris illasklue nu ses
blot som en ,Streg mod Hinden.
Fjenden, smit har .forandret sin
Kurs til stik syd, ser ham nu ogsaa, ng gor pludselig helt (Mk idøl
han forsager at komme endnu linjere end Garrns, der er steget til
sninkillme Hundrede Meters Højde
Tyskerne kaster alle deres Bomber — ni harer de dumpe Smæld
af dr eksploderende Projektiler i
en Mose et Stikke fra Lejren. Det
rar, fordi Ty skerne mide fri sig
Ira al overfladig Vægt i det helt
komme hurtigere af Sted.
Garrns var omtrent ,200 Meter
bajere oppe, og i samme Øjeblik,
som han forstod, at det vilde blive
Kapsejlads, foretag han den hurtigste Glideflugt, jeg endnu har
rog kom paa mindre end 1000
Meters Afstand ,fra Fjenden.
Denne rent utrolige Part lod til at
forvirre Tyskerne. De begyndte
nu at beskrive en Cirkel "kural
som Garrns, og forsøgte int stige
fil Vejrs igen, idet de gik rundt
i en stor Kreds. Garrns' Maskine
beskrev en mindre Cirkel, og han
kom derfor hurtigere rundt, og MC
begyndte Tyskerne affyre efter hum
med deres Afaskinkanon En Kugle
gik gennem den venstre Vinge paa
den franske Maskine, men uden
at skade den.
Garrns indsnævrede Cirklen
endnu mere, ventede til Tyskerne
havde skudt to Gange til, og fyrede Ran los med sin Mitraillese,
mel uden at trerfie. A1a saa det
snur Fjenden med Dodefora,gt
kastede sig ind i Kampen. Der
var kun 400 ]eleter mellem Ma'fikinerne, som gik rundt rig rundt
Mit det samme Centrum; men den
tyske :Maskine Par hele Tiden

yderst i Ringen., og under dette

eponidende Kapløb tyrede de alter
nq atter pan hinanden.
Dot mer frygteligt at se dem
hvirrie af Sled rel (Irer vore Horeder, S4/11 langs Randen al en
Malmstrøm. Den, som tabte i
denne forfærdelige Leg, havde ikke
anden Udsigt, end al elyrfe 100(1
Meler ned, Det rar kun &knuder, der skille dem fra del store
ubekendte; men der rar næppe
nogen al dem, der tænkte pant
det.
Garrns rar nu kommen højest
rasende, Pfl SI! Il 1'i,

og forede som

Manden ved Kanonen post den
tyske Maskine pludselig sank sammen, og i meste Nu Rind Aeroplanet i Hammer. stag en Kohlbsette,
stod et øjeblik sti le, rog sank der-.
efter som en Sten, Onrros gik
ned i langsom Glideflugt ug landede let i Nærheden rlf den ned.
sti p-lede maqkine. /Ina stifil
gik hen til Aeroplaurraget eg hintlede sit Hm,d Han sf,,,1 bi.lz et
at

Øjeblik, rog gik san lui,(Ifsu,m1 bort- Nu har Garrns altsekt silande indenfor dyn
den

lyske Linie.

Manden med de 60 kc(oer,
—o—

Verdens, største Don ,TurNi er
itu bleven sat under Laaft '1,7E5(41;k-e.
og FiengeeIsmnrene i Si. f,nuis
ril for stedse skilte hwt;f ra hans
— 60 Koner, ske-irer et norsk
Blad,

Len bedaarende Herre, som
utvivlsomt har sal en Verdensrekord paa yangegiftels Omraade,
hedder Karl von !Vagner, Hans
Arbejdsmark har itaturligris været de ubegrænsede Muligheders
Land, Amerika. Manden har i
menige Aar tjent sit Underhold
ved at gifte sig — to Gange om
Maaneden.
I Gennemsnit har hvert Parti
indbragt ham 1000 Dollars. Hr.
Karl von Wagner har lagt sit
Virke an udelukkende eller forretningsnuessige Grundsætninger. Ved
Valget al sine Koner fæstede han
sig aldrig ved, hvorvidt de var
unge og pæne eller gamle og stygge;
heller ikke bekymrede han sig om
deres sociale Stilling eller deres
Karakter, Del rar udelukkende
deres Spsireskillinger, som kom i
Betragtning — han lp:lallede sig
aldrig med Krimier, sent ikke
barde mindst 3000 Dollars paa
en Sparekassebog. Krtrinseis var
det Tjenestepiger og Enker med
nogle Spareskillinger, som Wagner
lagde sig efter, en rog anden Gang
hændte det for Resten %Ha«, at
han gjorde et Slag op i de højere
Kredse.
I Reglen tog det ham to Ugeal overtale skte Koner til at overgive hai¥, deres Penge til Anbringelse i sikre „Papirer", Gi terrnaalet kom gerne paa i en Bast —

Wagner ha, de ildve megen Tid nt
spilde — og han ,or.,goglede du
ho pr G117/9 fru u.lknarne en yndig
Tilværelse !,1111111,11 teled /Iran t
dr skulde nyde uNe
Tarrerelsens Goder og leve „bare
for hinanden". IVa a r han forst
havde fartet udleveret de eftertragtede Penge, hændte del altid, at
han ',matte af sted paa en uopsættelig Forretningsrejse. 04 fra
den rendte han aldrig tilbage.
En Gang gjorde han en Undtagelse fra denne gyldne Regel, og
det blev hans Ruin. En at de 60
havde en Gang fortalt ham. at
hun ventede en stor Arr. fra Tyskland, og den rar det. som endnu
engang lokkede ham tilbage til den
forladte, en Omstændighed, som
forte til hans Paagribelse. lian
kommer sandsynligvis til at tilbringe hele sit
— og for den
Sags Skyld mere til — i Fængslet. Han er nemlig sat under Tiltale for frlangegifte Bedragerier
og firid Slavehandel.
l Retten gav en stor Del af de
60 forladte Mede. Samlingen gav
et ypperligt Udtryk for den store
Don .7uans mangesidige Smag.
Der rar hare og magre Kvinder
og der rar smaa og lykke, der
var sortojede ng brunette, og der
var askeblonde. Det eneste fælles
ror -El tirl'ISen orer de tabte Sparekassebøger.

Grevinde Danner.
—o1815 — 2L April. — 1915
Louise Christine Rasmussen hed en lille Pige, der i 1830
blev antaget med fast Løn ved den
kongelige Ballet i København.
Hun var født den 21. April 1815
i København og var Datter af en
Købmand Køppen og Juliane Caroline Rasmussen, hvis Navn Barnet,
af nærliggende Grunde, korn til at
bære.
'Moderen ægtede senere en Teaterkontrollør Johannes Jensen, og i
deres Hus tilbragte Datteren en De!
af sin Ungdom og korn gennem
Stiffaderen ind paa den kongelige
Balletskole.
Stiffaderen endte i øvrigt som Toldassistent. Moderen døde i 1869 og
oplevede saaledes hele Datterens
Glansperiode.
Thi den lille Louise Christine Rasmussen var født til noget højere end
hele sit Liv at leve som „Figurantinde", hvortil hun ved kongelig Resolution udnævntes i August 1835.
Hendes Liv ved Balletten blev kun
kort. 1 August 1891 blev hun midlertidigt fritaget for Tjeneste, og da
Balletten i 1893 reduceredes, afskedigedes hun med Pension.
Hun nedsatte sig saa som Modehandlerinde i København, støttet af
sine mange Velyndere.
Blandt disse var Prins Frederik,
Tronarvingen.
Han lærte hende at kende i Slutningen af 30'erne, men han irreelle
som bekendt tilbringe nogle Aar i
en Art Forvisning i Fredericia.
Gennem 40'erne fortsattes det intime Forhold mellem Prinsen og
Jomfru Rasmussen, og da Prins Frederik i 1818 solo Kong Frederik den
Syvende besteg Tronen, tænkte han
straks paa at ægte hende.
I 1849, da Kongen skulde drage
til Hæren, blev det til mere Alvor
med hans Ønsker, men Ministeriet
Molke fik det dog endnu den Gang
forhindret, fordi man forestillede
Kongen, at han ikke burde forgribe
Arvefølgen og give Afkald paa et
standsmæssigt Ægteskab, der muligt kunde bringe Tronarvingen.
Kongen drog i Felten, og den 5.
Juni underskrev han Danmarks Riges Grundlov, vistnok Ikke uden

Paavlrkntng al Jomfru Rasmussen, hendes Søskendebarn", hver —
som hun stadig kaldtes.
- Replikkerne passede pas
Kongens Folkeyndest stod paa sit Forholdene ved det danske Hof, og
Højdepunkt i de lykkelige Julidage hvori — ogsaa tilfældigvis selvføli 1850, og i Kraft heraf gik lian gelig — den bekendte Sang: .Jeg
den 7, August samme Aar uden om der den, der steg fra Dybet' fandMinisteriet og lod sig i Frederiks- tes. Det vakte stormende Demonborg Slotskirke af Biskop, alynster strationer.
vie til den tidligere Figurantinde og
Nu blev Grevinden bange, hun
Modehandlerinde, som lian samtidig kunde indse, at hun var gaaet for
Hall træder til igen i 1860,
gav Titel som Lensgrevinde af Dan- v idt ;
ner. Patentet fik hun senere, den og Grevinde Danner blander sig ikke
mere i Politik.
1. Januar 1855.
Andre Interesser begynder ogsaa
Dette Skridt fra Kongens Side
vakte mere Sorg end Harme i den at tage Opmærksomheden fangen,
oplyste og dannede Del al Befolk- saa selv Rygterne om Grevindens
ningen. Man følte det som en Ned- Optræden over for Kongen i deres
værdigelse !made for Konge og Folk, Privatliv efterhaanden forstummer.
thi Grevindens tidligere Privatliv
Deri 15. November 1863 dør Kong
havde snare langtfra været lydelrit, Frederik, og Grevinden beder om
— ganske bortset fra Forholdet til Christian den Niendes Beskyttelse.
Kongen.
Det var ganske overflødigt. I den
Det vrimlede frem med Smæde- store Ulykke 1864 glemmes Grevskrifter: bedst kendt er vel Schalde- inden, og hun lever nu et stille Primoses „Rasmusine'.
vatliv, dels herjemme, dels i UdlanNaar Grevinden havde haft den det, til hun den 6. Marts 1874 dør
Takl at holde sig beskedent tilbage, i Nizza. Hendes Lig føres hertil,
sari var =aske endda alt ganet, thi og hun blev bisat i Gravhvælvingen
man tilgav Kongen meget, men del pari Jægerspris.
modsatte var desværre Tilfældet.
———
Grevinden trængte sig paa KonVil man nu spørge, hvad der begens Rejser frem ved hans Side, virkede Grevindes store Magt over
krævede sin Del af Viraken. Samian Kongen, da er det vanskeligt at give
gik det i 1851 paa Bornholm og Svaret.
Anret efter i Jylland.
Hendes Fysiognomi var ikke tilMen i Efteraarel 1854 gik det galt, talende, teen hun havde et vist vinda Kongen besøgte Holsten og dende Væsen, konverserede lel i de
Lauenborg. Da Grevinden stadig tre Hovedsprog. Det vindede i henviste sig officielt ved Kongens Side, des Væsen var imidlertid Politur:
blev Modtagelsen yderst kølig, og hendes liv inden for Hjemmets
Ridderskabet holdt sig fortørnet til- Vægge vidnede bedst herom.
bage, hvad der bevirkede nogle minlun var paaholdende og beregdre heldige Udbrud fra Grevinden. nende.
Hun følte sig saltret i sin ForTil hendes Ære skal det Imidlerfængelighed, og hun krævede af tid siges, baade al hun søgte at beKongen, at han skulde skaffe hende væge Kongen til at vise større MaaRespekt som Kongens Gemalinde.
dehold, og at hun efter hans Død
Kongen gjorde ogsaa Forsøg der- [ned stor Pietet værnede om hans
paa. Ved et Reskript indførtes det Minde.
morganatiske Ægteskab i StatskaPersonlig har hun efter sin Død
lenderen, man søgte Underhandling sat sig et smukt Minde.
!ned Udlandets Hoffer for at faa
Eller Kongen arvede hun en ForGrevinden indført ved Gesandtska- mue paa 7 Millioner Kroner. Dem
berne, men det var alt forgæves.
har nu skænket dels til Frederik den
Ganske vist blev Kongen og Grev- Syvendes Stiftelse i København for
inden hilst med Jubel i Nørrejylland fattige Kvinder af Arbejderklassen,
paa en Rejse i 1857 og Grevinden dels til det hende overdragne Jæhyldet i Tale og Sang, — teen del gerspris til en Anstalt for hjælpeløse
var nærmest Overflade.
og forladte Pigebørn, især af AlVed Hoffet blev Grevindens Ind- muen, hvor de uden Vederlag unflydelse stadig større, og, hvad værre dervises og opdrages til Tjenstepivar, hendes Venner, særlig Kammer- ger.
herre Berling, fik ogsaa Anledning
Det er vel særlig hertil, at Fremtil at bruge den Magt, hun forlenede tiden vil knytte Mindet om Danmarks
dem med.
sidste „Dronning tiden Krone".
Man saa i store Kredse 'ned en
visForagt ned paa „Grevindens Kreaturer«, som de mindre smagfuldt beForaar.
nævnedes, man harmede de Perso—o—
ner, der gik „Køkkenvejen',
Men del hjalp alt sammen intet, .1n, se hvor dejligt Solen nu kan smile,
den bringer Haat og likede i vort Sind,
Grevindens Indflydelse paa Kongen og
ømt den kysser Iser tin filumst
var ubegrænset, og hun og hendes solo Vintres bragte til at slumre ind.
Mænd brugte — eller misbrugte, Paa Reilekassene Tag, alt Storren sidder,
nu nr det Tid da den skal bygge Bo,
som man vil — deres Magt.
og hiat mod Himlen, lyder Lterkons Kvidder,
Ministeriet Hall saa, at delte uglatte den tolker Viserens Pris, sen glad og fru.
gaa galt, og da Forholdet til de en- Den unge Veer er skøn — ja, uden. Lige
da Alnaturen folder ud sin Pragt,
gelske og russiske Hoffer blev niere 'la
Vintermørket hastigt heri malt vige,
end køligt, og vi netop, under de da for Lysets Sejr — for Salene gyldne Magt.
allerede truende Forhold, trængte i
Charley Jensen.
høj Grad til deres Hjælp, krævede
Hall, at Kammerherre Berling blev
fjernet fra Hoffet, og at Grevinden
ikke mere marine vise sig officielt
ved Kongens Side.
Det afslog Kongen, og Hall gik.
Kongen udnævnte da I December
Vognmand H. M. Ris's Jordefærd
1859 'Ministeriet Rotwill.
i
Mandags havde smukt et Følge
Nu blev de nationalliberale rasende; Harmen blandede sig med anevegne fra, saa mange, Kirkens
Sorgen. Man talte om „Danmarks Længdeskib kunde rumme,
Det var som om Pastor Højrup
store Sorg og Ulykke•,
del var
lige traf det rigtige Udtryk, liner
Grevinden.
I Studenlerverdenen steg Ophid- han hl Udgangspunkt I sin Tale beselsen, og der foretages store Re- nyttede Ordet: ,Det er sket af Herstrationer imod hende. Kendt er ren, og det er underligt for vore
særlig Optøjerne foran Kristiarishorg Øjne". „Delte pludselige Dødsfald
Slot, hvor Studenterne en Aften var et ,Kald' fra Herren ikke alene
Sten for Sten brød et lille Nødven- til hans sørgende Hustru og Børn i
dighedshus ned og bombarderede Hjemmet, men ogsaa til dem i Byer
Bræstrups Betjente med Resterne.
og Sogne, som kendte Riis og hørte
Erik Bøgh skrev „Grevinden og 0111 hans hurtige Død, og det var

fra Uge til Uge.

en Mindelse om altid at vær e 1
beredt til Døden.- Præstens indtrængende Ord vakte sikkert Eftertanke i menigt et Sind i den stine
Forsamling. Ja naar det sker med
Dig.
Allinge-Sandvig Sangforening, Di.
rigent Overlærer Jens Kofoed, sang
_Lyksalig, Lyksalig hver Sjæl som
har Fred -, dæmpet og nydeligt i
Foredraget fra først til sidst.
1 Hjemmet blev der, før Liget ha.
res ud, sunget og cand. Mortensen
sagde et Par smukke Venne- og
Mindeord om Gelius Riis.

Efterslæt fra Strandingerne.
Damskibet L ti b a er saa beskadiget, at del næppe bliver til Skib
mere. Der er Tale om Kondensna(ion. Ladningen er beslaglagt i forrige Uge af „Svitzers Entreprise" og
i Tirsdags blev Beslaget stadfæstet
og indladt til Dorns ved Rønne Søret overfor Købmand Olaf Lund,
som C. K. Hansens Repræsentant
for det Parti, der ligger i Rønne,
og Strandingskommissionær Emil
Botin 50[11 befuldinregtiget for Kaptejnen og samtlige Interessenter i
Strandingen for Vang Partiets Vedkommende, sen det lader jo til at
vil trække i Langdrag med den Historie. Partierne er henholdsvis vurderede al Retten udmeldte Mænd til
ca. 16,000 og 40,000 Kr. ufortoldede.
Damskibet Bråval la skal reparere paa Flydedokken i København,
men er endnu ikke udlosset, og bliver næppe færdig før I Juli Maaned.
B.

Konstitution.
cand jur. Fuldmægtig Johannes
Kofoed er konstitueret som Branddirektør i Hasle for Købstædernes
almindelige Brandforsikring i afdøde
Form. H. Kofoeds Sled.

Stempelpapir Forhandlingen
i Hasle er overdraget til Form. Kofoeds Enke Fru Anna Kofoed født
Colberg.
I „Boml. Av." for 24. ds. læser
niav:

49.

Frk Petra Ipen .Allinga
Datter al Ratikbests r e, m. P.
har i
Dage 1A2‘.!
eliten Som Farrnace,:t

Frk. legitim Christensen Allinge
Datter al Tolitopbebørselskeetrollar
Christensen
fra I Maj d. A. miss
i Københavns 1rietotwasens Kontur
Afdeling.
Guldbryllup,
Den 51e Maj fejrer fhv. Smedemester Julius Snerre og lus
deres Guldbryllup
Vennekreds vil sikkert i Da
Anledning bringe Parret deres Ly
ønskning. For et Par Aar siden
havde Hr. Sortne 50:Aata Juliateurri"
som Smedemester heri Byen. Ide'1
Forretningen gru n dlagdes la • t
•
Begge kan glæde sig ved et Kolt

Helbred.

Sidste Nyt!
—ø—
Mange Nyheder i Vaskestoffer,
Uldmoussellner og Crepon samt
Kjole- og Blusellvsatoffer ere hjemkomne.
Vadmelsjaketter og sorte Kiradem rakker
Kostumer leveres efter Maal prut
hm Dage.
Clummitrakkar fra 10 Kr.
Nederdele fra 3 Kr.
Færdigt Damelinned af stærk •ø
Stoller.
Smukke Bomuldskjoler fra 3,50.
Elegante Bluseliv fra I Kr. 90
Et Parti hvide Moilsbluser sæl;
ges til ca. halv Pris.
Pynte- og Køkkenforklæder i
stort Udvalg.
VolUrdUgs-Forklæder til Voksne
og Børn.
Strømper, Handsker, Bælter,
Damekraver.
All i største Udvalg.

Nordlandets handelshus.
Løg!

Nye zeg,ylui;ke vie hjem„Danmarks Riges første Grundlov
komne. Prisen billig.
blev vedtaget i 1899.
I B Larsen
Forfatningen af 1866 varede i 49
Aar.
y"); og ietivilski..de, strik1 Landstinget vedtoges den ny
kede uldne Klude betales med højeste Dagspris.
Grundlov med 49 Stemmer.
De deri 24. Marts afsluttede ForChr Olsen,
MESSENS ENE-UDSALG. ligshandlinger om Forfatningssagen
havde varet i 49 Dage."
Jeg plejer ved forskellige Lejligheder al lægge saadanne Tal sammen paa Ivers, og i dette Tilfælde Bedste Kvalitet, anbefales billigt.
Harald Pedersen
bliver altsaa Tversummen 13.
Er dette nu et heldigt eller uhelBLOK.CHOCOLADE.
digt Tal?
J5
pr. 1 /, kg 80 Øre,
Ja, hver maa tage Varsel af dette,
pr. 2 kg 300 Øre.
som han vil og soul lian bedømmer
I B. LARSEN.
Tallet 13 til.

Primus-Apparater!

Hammerens Granitværk.
I Fredags og Lørdags var der
mange Bornholmere i Hovedstaden
dels til Skatteligningsinøde og dels
til konstituerende Genderalforsamling i „Hammerens Granitværk",
som det fremtidig skal hedde i Stedet for ., „Bornholms Granitværk"
Hammeren.
Til ladlyrelsen valgtes: Amtmand
Va lIøe sortt Statens Repræsentant,
Direktør, .1tageniør, Bose ru p for
Hasle Klinker og Chamottestensfabrik og Stedyærksbestyrer C h r.
rseti for Allinge-Sandvig og for
Rønne Havn.'
Dermed er den Sag nok afsluttet
foreløbig for. Statens og Hasle Værkets Vedkommende, men for AllingeSandvig staar vel stadig Spørgsmaalet
nabllet.
Hvor skalfer vi Pengene fra til
Aktierne.

Det mai ige

Hedninge Missions-Udsalg i Allinge Menighedshjem afholdes
Tirsdag dert► 4. Maj Kl. 3 Efternul.
Præsten taler.
•
Kom' og vær med!

Ægte Schweitzer Ost
er hjemkommet.
kg 150 Øre.

pr.

Prima dansk Schweitzer Ost
I Kr

2 kg

. I

B Larsen

Kldssko mod Gunindsailler
haves paa Lager fra Nr. 22-42 og
sælges uhørt billigt.
Radium Skocreni er absolut den
bedste.

G p Petersens Skotøjsforretning,

Av.=

•

Dansk Fodersukker
er atter paa Ccl ,ler,

l'ortrinligi Tilskud til Foderet for S.in, limlue

Kvæg og fleste.

Nordlandets

Hoodelsbus,

Vor bekendte fine Kaffe
samt The, Chokolade og Cacao
anbefales det ærede Publikum.

,A,,J3, GI/oho/ode og Cacao til jande Xriser.
Kaffe, altid friskbrændt og nymalet,

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

I

En ung Pige
kan faa Plads pd:i t_30THEGAAR11
i Klemensker. — Om ønskes k.in
Vedk. blive fri for Malkning,

Erindringsliste.
7-12 Form, 2-7 Efterm
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4
Laarrc- rfr Disitnninbanken 2 -4 Film.
Sparekassen 10 - 12 og 2 - 4
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4,
Dampskibsexpeditionen, aahen ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
rig Fredag Efterdi , Mandag og
Torsdag Form.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6--7.
Distriktslægen 8-9 og 2 -3.
Postkontoret 9-12 og 2-7.
Søndag 12-2.
Telegialsiationen 8 Morgen lit 9 Alten.
Søndag 12 -2.

og alle Sorter Foderkager sælges billigst

Nordlandets Handelshus.
Absolut bedste Kolonialvarer
til billigste Dagspriser anbefales.

Miuge Kolonial- og Produktforretning.

--fLgte ungarsk Lucernefro
og alle andre Sorter Kløver og Græsfrø af bedste Realitet sælges.

Nordlandets Handelshus.
Prima Fiske-Sennop
i Liter Krukker.

Prima Fiskesennop i 111 øres Pakker,
Ekstrafin Taffel-Sennop i Glas
a 20, 25, 40 Øre.
i Liter Krukker.
Fin Taffel
Colmanns Sennop i 3/1 kg Dasser.
Ægte Sarepta Sennop i los Vægt
anbefales.

J. B. Larsen.

Herrevadsk.
Rullegardiner:haves paa

Lager i forskel. Mønstre.

Kraver, hvide og kulørte.
do.
Flipper,
Manschetter do.
Manschetskjorter,
Alt i største Udvalg.

Model frugl-Morinelnile
udvejes til 30 Øre pr. 3 /2 kg

1. B. Larsen.

Ell »lindre

Lejlighed

vitski_s udlejet, til Iste Maj hos
Gelius Lind,
Allinge.

Urte og3lomsterfro

Et Parti hulde Lærredsflipper
sælges for 35 øre Sth.

Messens Ene-Udsalg
Chr. Olsen.
Et lille Parti

Kløver-Hø
er til Salgs ved Henvendelse paa

Hotel du Nord, Allinge

Isas hos

1.

cB. I1 arsen.

~ep'er

Cfrif

bedst

biih-Jst 1/08

Allinge
Kolonial &Produktforretn

Allinge-Soodyig Sygekasse1
som er statsanerkendt, 'optager Medlemmer indtil 40-aars• Alderen. Foruden en daglig Vengelijælp yder
Sygekassen fri 1.]kge og Medicin
for Medlemmerne' samt fri Læge for
deres lijentinevae'rende1 -Børn under
15 Aar, desuden frit Sygehus- og
•
Sanatorieophold.
Indmeldelser kan slie hos Kasseieren, Hr. Bager P. Holm, Allinge.

Køb Deres Tapeter
hos

B. Køllers Enke.

s,, n1 gam I Skole um Hue, rmddagen
.urskes lit I1j:elp nied at pose Kreatuier fra lste Nirti hos

P L Holm i Allinge

En Køkkenpige

By - og Herredsfuldtmegtig

kan faa Plads til hak' Maj paa
Lun gives.

JOhilOrleS

Toidkamret

Kohl, Hasle.

Irætres pria Raadltuset i Allinge
liver Mandag etter Kl. 10 Form. og
i Klemensker Klo liver Fredag
ha 2--5 Eftm.

S t enfri

Blommer
er alter paa Lager .

Kaffe

J B. Larsen,

Dame-& Børnehatte Kob
kohes billigst i
hos I. B.
AllingeModebazar

Borgmesteren. Kontortid hver Stignedag
KI. 3 paa Skolen.
Branddirekinren:Mandag og Fredag
Form. 8 tit W.
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em.
Folkebogsamlingen paa Raadhuset Fredag 7-8.

Larsen.

Altid friskbrændt til billigste Priser,

Louise Larsen & Marie Jensen

*41)}$

4.~

Undertegnede bar nedsat
sig i Klemensker og har

indtil videre Bopæl

Til Iktille-liiislyr

Jernbanest er aahen for Gods 8-12, 2 - 6.

Frinirei kep. og Ilgods desuden 7.8 Aften
samt tit Tog, der afgaar udenfor nævnte
Tid, Ira en halv Time for Togets Afg,

Otto Arends,
Læge.

leveres

Allinge Klrkenyt i April.

Fjer i mange Kvaliteter.

Konfirmerede: 17 Drenge og
11 Piger,
Duble: 18 : Træskomager Karl
Frederik Jensens Datter Eva Marie
Jensen af Sandvig. 25.: Stenhugger
Axel Henry Anderssons Søn Arvid
Henry Andersson af Sandvig. Murer Carl Marius Jensens Søn Ejner
kul Jensen n1 Allinge.
Ægteviede; 1.: Tjenestekarl af 01Karl Emil Mathias Hansen og Pige
af Allinge Kristine Marie Andersen.
3 • Snedker, f. T. Soldat Martin PeIrtis Juni Mikkelsen al Olsker og
Pige Hansine Elisabeth Pedersen.
Arbejdsmand Aksel Vilhelm Henriksen og Pige Agnes Christine Margrete Jørgensen af Allinge.
Begravede': 5.: Enke Ingrid Sommer f. Petterson, 64 Aar gammel.
9.: Avlsbruger Sejer Andreas Kofods
Datter, Anna Ruth Kofod, 5 Manneder • 17.: Købmand Chr. Petersen
Dam, 60 Aar gammel. 26,: Vognmand Harald Magelins Riis, 51 Aar
gammel.

Hørlærred, balvlinned Lagenlærred.
dobbelt Dowlas og Bomuldslærred
al Messens ege( fortrinlige Fabrikat,

i

paa

Kroen.

primo Ijorld hilkill&llolster.

Stor nordamerikansk Majs
Frisk Blodmelassefoder

En Dreng,

Ønsker De
sm u kke 1-5g inerrletile F.rlogr.rfier,
da henvend Dem i AleIierei ved
Havnen.
Teietou 4.
Andr. Ipsen.
Billeder indrammes.

EPaandklasdedrejl
hel- og lialvlimiet samt Bomuld.

Glir. Olsen,
Messens Eneudsalg

Moilerue Nylieder
Crepon, Ude, Popline. Pique og
Mouselin til Bluser og Hjoler.
Priser fra 60 til 135 Øre pr. Meter.

ar-IR. OLSEN
MESSEN'S ENE-UDSALG.

Telefon 100.

Telefon 100

"•:•- ••• ••■• • •

•••••

Bade- og bsi(osvolopo.

En Slaamaskine
med Aflæggeapparat og en ny Larstjedeivogn er til Salgs eller Bytte
med Køer eller Kvier lins
Andreas Jespersen,
18. Pd., Rutsker

Gumniievampt•
Tavb•rsynniprt. 2 til .5 Øre .

Kamme, Tandkoruter,
Wiarberpenøder, eitrygerenune

Altid righoldigt Udvalg
og billige Priser.
J B. Larsen

Olsker Kirkenyt i April.
Konfirmerede: 4 Piger, 10 Drenge,
Doble: 2.: I lusinand Knolad Gelius Nds.ons Daller Karen Marie
Malhea Conradine Ni195011.
Ægleviede. 17. Ungkarl, Gaardejer
Christian Kofod al Hullegam d i Olsker og Pigen Andrea Christine Margrethe Kofod af Sjellegadi d i Olsker.
Begravede: 7.: Lærer Jørgen N.
Jørgensens Hustru Emilie Olytnpe
I. Hermann, 42 Aar gammel.

Til Flyttedagen
anbefales

Færdige Klædninger i stort Udvalg.
Blaa Serges Klædninger til 25 - 30 - 35 og 40 Hr,
(Alle gararteret ægteblaa)

!korte kidskinds- q Kamgarns-B1dninger
Cinislienesler

til 18 - 20 - 25 - 30 - 35 - 38 Hr.

og 1Vloderr

Søndag den 2. Maj.
Allinge Kirke Kl. 91/2, Skriften]. Kl. 9
—
Olsker Kirke Kl. 2
KI. 6 Konfirmationsfest i Bethel
i Olsker.
Sekretær Nielsen taler.
Mandag Aften Kl. 8 Blaa Kors
Generalforsamling i Menighedshjemmel.
Tirsdags Hedningentiisionsudsalg
Kl. 3.
Præsten taler.
Onsdag Møde for Blaa Kors Kl.
8 paa Menighedshjentinel, hvor Sekretær Norlev Ira København taler
om Krig og Alkoholisme.
Alle er velkomne.
Evang. guld. Missionsforening i Allinge Made St. Bededag Kl. 91/a
Joh. Kofoed
Søndag Ml. 31 /2 P. Rønne,
Rutsker Missionshus Søndag 1(1.
3.
Korned.

En Lødeko
er til Salgs paa
Blæsebjerg i Rutsker

En ung, flink

Kiikkenpige
kan straks hm Plads paa
Høiers Hotel

Arbejdstøj
af stærke Stoffer til smaa Priser.
Manschetskjorter fra 3,50.

Kravetøj,
saavel i Lærred som i Zeph'r Reform,

• Slips i _kolossalt Udoalg.
Sokker, Seler, Bælter og al Sla'g's Underbeklædning.
Et stort Parti Fodtoj sælges til gamle Priser.

Stor Rabat for kontant Betaling.
Gode Uarer til laveste Priser.

Nordlandets Handelshus.
1

‘■••,*
L'■

w*?

Køb Deres Fodtøj
C. 'Arms Roloislorreloiq, Allinge.
Stort Udvalg ar moderne Fodtøj til rimelige Priser

Kotoke, Legner, Esser og O'er
samt alle Sorter Tovværk

Ilontra er komilitil.

40 %aber( bentnibte ilte litraet
Com iibe. enen' bnlebe filtle
jernin,
.
anbefales til billigste Priser
iten bob 0111 etr ute. ug alt tegneby
nt %timeren nu for ?Hour ottbe tab.
Allinge Kolonial- og Produktforretning.
trindere fig jer længere i . Te! Der
tibi broli at gere jigq uteb
mfen om en banal) Ciffer-Meter, ifrer
Slcolu;> og 24intergertlet, her ble op
fmfigtiat babbe benet jig frem meb br.
rezl :Milturter, betitle jlabt fj-ornardfor.
,lemnieljer. Van midte flere `lagt
beube enten finittet jan jorjattefibt
varmt og ftranlenbe, ligefrem fon bet
bagebi gennem Zofct, Vaflen firibbe
c /1/diede!'
1110(10P110 fikse
ret fan gentietnfintig tin ren efter ene,
falbet, f'Sitglette nar begniibt at log til
,` -pcicise.reefra,!-)ster
etuven, alt melble mis bett loftrige
jakelfep
finar og fan
— fon tom
:inleret ag obelanbe bet hele rift bet
oven i Rottet pen be 40 92ibbered
Jet nor banebl not.
JCjoler
belbigM4 bar bet trolofe tftibbere,
1'ederdele
ber benle ('(ettg »argebe.
92ogfe Inge fritere, bit Solen tmr
Ilt
forarbejdet.
battet, botgebe bet. fra :ett Fiore UG.
nemadier iiib ober 2aitbet, fatte fug font
liner ltl3enibbrentber mut Qlrenene og brup.
pette sleb pen bett rette, !pibe ene. inar
gen ble» irritere og tættere, NIM font
fin etobregn pari Sneen og braptibtr
Sbnipen — orneretn Bletap mob Zig.
Clit 9Intten ble» Znagen lit
men bn Ulturgenett Greb frem,
ittanlebe Solni fra tit flor
92 n tom ber fnat i Striben. 9Rilbe
Vinarbinbc Rug ben om 2nlibet, Solen
Vi har rigeligt Lager af
lodne fine [terme etmaler mob ene.
itiK‹icette, ug bet »ae turer, rib Viii•
teten !flabe fine for (Jitabuid traf ben
fig tilbage ; finit fra ilterne, ()bur efter
og anbefaler samme til billigste Dagspriser
tun i elagneit bitube inobffenet eolen
Ijr0duktforretnii. ug Viieben en Dagt iib, men abe part
Ilonbet,. oppe bag knifbcrite ug i be flere
Cluut labbe ben rafle Stillinger, og
her Slidt bel for ep'en,
libenjer etaten b2abt bett boglig
Zerram, og finne Vanblob rifirbe neb
— Absolut største Udvalg ab 93atTeftranaingerne. emelt Ina font
junulebe, [fjor ulebeinluebe St letter hitt ug
Originale engelske Sportshuer
her i 2anninger og ltJlrofter, bolbt
i cirka 40 forskellige Dessins.
net jan liflige firm
inbtil bet fil).
fte eucjiing, ber fedbt fan rent og flad
J31aa Yclelitelubshosketter
fra
fem. et Piben-gran giet
2,00,
fejlebe neb ab fflruften fur nt blive til
Altid de billigste Priser .
bet bare hult). Det nar ben rette (Menbigheb for Vinderen udbet ben flair, fri
timmet
elimen botbt betl fin langdl, tier
hunbo ImerTen rul eller Vlinb tontine til
ni bearbeibc ben rigtig. ,ter »nr elr
enfelt
ug i nit tilb eibetifftge.
glat jit ben bia4p. Worbenntubeit, juni
firm fule fteerlr %hive bebe henret
hen benreb, rum tæl' til 1.1nb[irthinglliatteti, bet linelshed er sttlel erre troVlunbitfurtinnbt, friebe bett jer Sien.
Deroe, og iTroflet ftionehr enrev, neg,
DE
letle ben til Nrbeit, jan ben brbre futibe
flire fig, tour Diget gruebe, ug 9tnitt.
$ y, eft0—us--1.38
pen genuptoged.
Vænge ftob Stniiipen brinibt, men em
bilig jeirebr Solen, ug Vinderen fli)gag. Iheil-Clieniationrek
liehaahare.
tebe, lob, Iguab ben ltitibe, ab gleulier
ug Stioffer, bnflebe rnfttoft af eteb (mei
etobbimben, til ben nnaebe 23a4teit og
jtfulte rig i beta grnmfebe Vjanbe.
:etlait rulle fig ligefrem mb milliben
ben futilinebe af eteltheb, bublebt eg
Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre, brujebe, ituennebe og plaftebe peb ener
etettere fur jan i roligt lob at infbe
Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser.
fin flattebe elorbeb.
iierit er ringlet, felttabel fperluft
Allinge Kolonial- Produktforretning. i bet flere .Dit», og 3orbeti helaber fig
;Hin nt inubt.noe Vietareu. Det gærer ug
broer og flirer eg Udler, raflerute
Piger op fra orbeit, ug I.?nflen er juat»
ger mett fip. 3ngleuue Mier fig. Zet,
Seger Havre, Gul Næsgaard Havre. Tystofte Prentice Byg,
er en bel nuben Plattg i bered.(Sintr
som sælges pr. kontant billigst i
nu ug tehu om be ilte er begmtbt at
fange fna loer bered !fare Vip! 1j3ip !
Nordlandets Handelsbus. bog fim muntert, at man hitter Dertil.
Dgfaa Wrelltictrenc ofeeber ug friaber fig
etter ben tommenbe Zib.
Husk ror! velassorlerelle
luggfigb alger; tbi Vkinren, beu lreurp
felfulbt oettlebe, ben bedige `Snar, „buer Muge bntted og .ferter finer"
Forlang nlbtul, og ve er til `1)rliPh'le.
— ben finer for Zureit.
Jer er (hirabe i £nfleit en i 8'urbeit
Allinge Kolonial- og Produktforretning. Sen bc friftc JIlrolinarfer bnitiper og

Foraarssaisonen 1915. 11
pa 8 til 6/i
12 - 20
I - 25 2,63 - 38 2 - 26 -

Jiluselio

Messens Ene-Udsalg,
Chr. Olsen.

Glænø-Ærter og Vikker

Hatte, Huer og Kasketter.

til

2,25, 2,75 od 3,00.

Forbladets liallaelshus.

INdjilbp'01-A

Allinge Ur- og Guldsiliedefo!- H.,tning • 3

,•,
Fest- og Brudegaver, San kker. I Aminieor('. Stueure,
Alt i
I
Telefon Nr. 93.

A. M. Lind berg.

Aldeles frisk Portland Cement
i Sække til den laveste Pris i

Nordlandets Handelshus.

Til Stegning og Bagning.
anbefales vort ekstragode Plantefedt
NB. Husk vor

Margarine Nr. 48

ekstragode

Vi har fortrinlig Saasæd af

Trælast-Lager!

til

67

( pr.2

kg

Aldeles fortrinlig til Bordhrug.

Allinge Kolonial- og Prefildlorrellliq.
llorllliolms Simre- & tullebsses (-)
,----2'
.-

Afdeling i Allinge G -------------

Kontortid : 10-12 og 2-4.
Modtager Indskud pen alm.S ekassevilkaar til en Rente
af
al 4 pCt. p. ati., pen Folie lit 2 pCt. p a.

Færdige Bomuldskjoler
i mange Nyheder og Priser fra 3 Kr.-

1)re

Nordlandets Hanal ,hus.

Alle hyler Mark-, 11101118k- og Orleirft
i gode. sunde og sp'redygtige Varer haves paa Lager og aMe
befales ærede Forbrugere til billigste Dagspriser.
Rabat pr. Kontant.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

GlvW Ærter. Solo jErter. Gule Ærter.
Engelsk Vikker, Hestetandsmajs
som Udsæd til Grøntfoder, Der er kun Smeapartier til Rest.

Nordiandets Handelshus.

Bestil Peres Ilegologer og Meddelelser i

Galvaniseret Traadvæv
i alle Bredder og Maskevidder er paa Lager og anbefales til
billigste Priser.

Bredt. Clo6tta

Cement, Tagpap,

(fr:uerilt niti:.

yrodukfhpreinitL55.

Ægte Chili-Salpeter
er paa Lager. Denne maa afhentes inden den 15. April og betales
kontant efter den laveste Pris. Vi har lige ekspederet alle Bestillin ger. der er noteret.

Nordlandets Handelshus.

Calciums- og Linoleumstjære
er det bedste til Paptage og Luts i kvart, halve og hcle Tdr.
samt i 15 og 25 kg Beholdere billigst hos

enlilje Ifoloniab o ,J -)roduktfoppefninj.
biler bel af unnb 7Rittb, 9Ingeit ftt,ber
i Vejret og heft, hvil oppe i ben liere
&){52ter, jan ()tilt, et man 'spe ille !nu
opbage ben, Egenart &lærte'', ltienreitø
fonte Omaner ti:Wb jule riuttereee
ner følger bro Vinteren til Ztord ug
over Vadet. Smid.
ringer Vianren
tete :.3clIontftbiljett Tan ben tære (taft
valme pufte

Gode Spisekartofler
smut nylagte Æg er billigt til.snigs
pen iminlegibad i

J. P. Lund.

esti' izreeisse'r'e',,r,;„?:r.'el;

BrevNpir i Allinge Bogtrykkeri. Hurtig Levering. [Stiligste
Priser. Ring op Telefon 74.

