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„Nord-Bornholms Ugeblad"
tfyidus i ri Antal af mindst 1600 Exempl,
ag forsendes gennem Postvæsenet i
Sandvig, Olsker, Rutsker, Ro og Klemensker,

„Nord-Bornholms Ugeblad„
/TUF den storle Udbredelse i Nordre Herred
bliver brat i ethvert Hjem og egner sig derfor bedst til Areritring.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
opdager ,inur Bekendtgørelser af ørefeer Arl
saasonr Kah, Salg; foreningsnteddelelser,
«tr.,
Af 11'511illgVI, Auktioner de.

.„Nord-Bornholms Ugeblad”
mag.,.. hver Fredag, kan bestilles paa alle
Pøstkontorer samt pari Bladets Kontor og
koster 50
fald.
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QC3 Cupis var. rir ung, rig Køb. niand hm Valeur, i Serbien. Dels
for - Forretningens Skyld og dels al
Nysgerrighed foretog han en Rejse
red gennem Monteriegr, , og det var
e - her, han er; Aftensined, da lian var
faret vild, bal Aldre, der blev Irans
Livs Skæbne.
Gica havde træt ng modløs slaael
sig ned ved en Brønd, hvor han
havde besluttet at tilbringe Natten,
da en ung Kvinde nied en lung
Krukke paa Hovedet pludselig korn
imod ham. Gica sprang op og gik
hund hende for at spørge om Vej,
men blev staaende som forstenet:
aldrig havde han set en skønnere
Kvinde. Hun var høj og slank, med
sort [laer og el Par store, sorte øjne.
Endskønt hendes Træk savnede klasisk Regelmæssighed, harmonerede
de deg godt med hendes olivenfarvede Tient.
Gire stod en Stund og stirrede
rusalles paa hende, saa log han sig
.
saunaen og sagde :
— Jeg er faret vild. Kan De
sige mig, hvor jeg kan tilbringe Natten?

l

Anka saa ham el Øjeblik stift ind
i Øjnene; saa svarede hun ;
— Du kan følge ined mig
Hun fyldte sin Krukke med Vand ;
...„..saa gav hun den unge Serber et
, egir tit al følge efter hende.
Sogle Milliliter senere standsede
Anka butan en •forfalden f lytte; hun
aabirede Der ell oe lud Gica træde
incleritor. Pile cn Divan sad der
ell ætere Majed rig røg paa sin Pibe,
Saa sled eau fik øje pas den fremmede, rejste lien sig, gik ham i
Møde og ratete barn sin Haaamd.
Marynka! terrible lian, Gud har
?endt os en Osist. Plan trænger
Sikkr( til 'loger at spise,
En ældre Kvinde irreelle ind, hilsle ærbødigt pas den fremvrede og
Bused og fest paa Bordet,
Sari dig lied, sagde Husets
•.'•
'Herre. 1)11 man være havde træt
`altm. Du er en Serber ?
Ja, fra Valevo.
-- Fra Valevo! gentog Husets

Herre eflertretilcanne ; kan I være i
Fred for Tyrliene der?
— Ja, vi har vor Hær, saa han
skal nok lade os være i Fred.
— Men hvorfor erklærer I da ikke
Tyrkerne Krig?
- Aa, hvorfor skulde vi egentlig
det ; saa længe han lader os være
i Fred. Skal der da absolut altid
være Krig pas Balkan ?
— Ja, selvfølgelig, svarede Montenegrineren overlegent; hvad skulde
vi ellers leve af ? Hvorfra skulde vi
ellers isa Varer at sælge Østrigerne,
neer vi ikke kunde tage dem fra
Tyrkerne ?
Gien indsaa det haabløse i denne
Samtale og begyndte at tage ordentligt for sig af Retterne. Talen gled
nu ind i et endel Spor ; den unge
Købmand fortalte om sine Rejser,
deri gamle Montenegriner om sine
Kampe med Tyrkerne, og da de to
Mænd trykkede hinandens Hænder
til Godnat, var de begge oprømte
og Venner for Livet.

Motenegriner meddelte barn, at Anke
med sin lille Søn for fas Dage siden var vendt tilbage til sit Hjem,
hvor de nit begge befandt sig i bedste Velgaaende. Hun havde gjort
hele Rejsen til Fods , . ,
For anden Gang rejste Gica til
de sorte Bjierges Land. To Marineder senere vendte han tilbage, bedrøvet og nedbrudt. I nogen Tid
gik han og drev underlig planløst
om i Valevo. Sas solgte han en
skønne Dag sit Hus og sin Forretning og drog bort for at slea sig ned
i sin 11115111IS Fædreland
Den boorde Nødvendighed havde
tvunget ham til at handle saaledes
Ild Anke havde svoret aldrig mere
at ville vende tilbage til Serbien.
For det første — sagde hun — fordi
hun havde lid( alt for meget ved
ikke al kunne leve som Monteuegrinerinde; for det andet fordi hun
nu, da hun havde faaet eu Sen, ikke
kunde udholde Tanken om, at han
ikke skulde blive en MotitenegriIler.
— Min Søn skal være del samme
som alle de andre af hans Slægt,
en Kriger!
— Forgæves søgte hendes Mand
at overbevise hende om, et Montenegro og Serbien var Nabolande,
to Søsternalioner, der havde samme
Sprog og
-- Nej, svarede Anka; jeg vil ikke
tilbage til Valevo, og hvis man forsager at bringe mig tilbage med
Magt, san.dreeber jeg først ruin Søn
og bagefter mig selv.
•
Og der var en smulen Beslutsomhed i hendes Slemme, at Gica lav.
Hem irreelle (rendte, smil han havde
gjort. Monteciegrinerinden vægrede
sig ved ret blive en Serberinde saa malle Serberen blive ell M011lenegriner . . .
Saaledes er vore Søstre, Montenegrinerinderne

Fra Dag til Dag opsatte Gica sin
Afrejse ; han følte, at han ikke kunde
drage bort uden uden at tage Anke
med sig. Fra Dag til Dag blev hen
niere og mere klar over, at hun
magtle blive hans Hustru, og da lian
mærkede, al den unge Pige gengældte hans Følelser, traadte lian en
Dag frem for hendes Fader og
sagde :
— Nu maa jeg tilbage til Valevo!
— Allerede! udbrød den gamle
Montenegriner skriget. Naa, lykkelig Rejse og Gud være med dig I
— Merl jeg vil ikke rejse alene.
— Hvem vil du da have med?
— Anke!
— Det er haardt for en Fader et
skulle skille sig ved sit eneste Barn ;
men naar I endelig vil have hinanden, tør jeg ikke sætte mig derimod, 'Svarede den gamle bevæget.
— ——
Under mange Taarer log Anka
Afsked med sin Fader og Moder og
rejste saa med sin Mand til Valevo,
hvor Gicas Familie modtog hende
—0—
med aabne Arme. Anka gjorde alt,
hvad hun kunde, for at gengælde al
Det er som alle ved ikke blot
den Kærlighed og Sympati, der slog Menneskene, men ogsaa Dyrene,
hende i Møde, men bestandig gik der maa lide i de Egne, der hjemhun om og var bedrøvet og syntes søges af Krigen og dens Rædsler.
al bære paa en stor Sorg.
Man kan sagtens sige, at det bety— Del er blot Hjemve, tænkte der Lidt mod al Krigens øvrige ElenGica, det gaar nok over . • .
dighed, men hvem maa ikke røres
Anke fødte sin Mand en Søn.
over følgende lille Skildring, som
— Nu maa din Hustrus Tungsind el fransk Blad meddeler fra en sønforsvinde, sagde Gices Moder.
derskudt By i Flandern:
Men hun log fejl, og nogle MaaAlle Indbyggere er flyglet, kun
neder senere var Aldre og Barnet
Hundene er bleven tilbage, Der er
en skønne Dag sporløst forsvun- 2-300 af alle Racer, Foksterrier,
den.
Faarelitinde, Ulvehunde, bett ned
Gica var utrøstelig i sin Sorg; til løjerlige smaa Grævlingehunde.
han lod Anke efterlyse i alle Lan- De sidder i Række pas Gaden i
dets Blade og udsalte en stor Du- spændt Forverihrilig med 'et bedrø cm tit den, der kunde finde hendes vet og lidende Udtryk. . Man ved
Spor. eden alt var forgæves . .
ikke egentlig, hvad de lever el
Til sidst besluttede Gica at med- Maaske jager de. paa egen Haaud
dele sirs Svigerfader, hvad der var og søger efter Roller; de er i hvert
skel, Han gjorde det i saa skeen- Fald endnu ikke kreperet af Sult.
somme Udtryk som muligt, men fik.
Undertiden sker det, al nogle af
til sin store Overraskelse nogle Uger de flygtende kommer tilbage fus [Inlsenere et Drev, hvori den gamle land, drevet al Ønsket om at gense
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Hjemmet, el ønske, der er stærkere
end Frygt og Had. De vil se, hvad
der er bleven tilbage af Hjemmet,
og de vil søge blandt dets Ruiner.
Og sart sker det, at en eller enden
af Hundene genfinder sin Herre.
Hvad der saa sker kan Ikke beskrives ; Irma Hundens Glædeshyl skingrer gennem den døde By. Hele
Hundeskaren spidser øren, sne snart
der pas Afstand 'skimtes en Mand,
der ikke bærer Uniform' De spærrer øjnene op, og det gear som
Ryk igennem den] alle. Og endelig springer er] af dem olie Den tier
genkendt sin Herre og farer vildt af
Sled. Den kan ikke hyle højt nok
af Glæde ; den gør Hop i Luften,
og den kryber som en Slange rundt
OM sin Herres Fødder. Et Par Dage
bliver Manden i Byen sammen med
Hunden, Saa lager de bor( sammen. Og de andre Hunde sidder
og ser efter dem, latter Hovedet og
tilder, til Manden og hans Hund
forsvinder. De sidder sea atter og
hænger med Hovederne, tavse og
ubevægelige, alt imens . de venter,
venter —

vom kopi,
I „Grossererkredse" i København
fortælles følgende lille Historie. En
leøbmand var for nogen Tid siden
taget til Stockholm for al købe Gummi al en større svensk Forretningsmand,
— Men der er jo Udførselsforbud
mod Gummi, svarede Svenskeren.
— Man kan jo f. Eks. skære det
i Stykker! sagde Københavneren og
blinkede polisk.
— Ja, del kan man, — men hvad
saa?
Saa kan man pakke det i Blik(leaser og sætte Gullaschetiketter
paa, og saa udfører det som Gullasch.
Man blev enige om Forretningen
— men Svenskeres var meget forsigtig. Han skulde leverer Københavneren et stort Parti Gummi, smaal
skaaret og i Gullaselidaaser, men
det skulde betales kontant, Papirerne
skulde lyde paa Gullasch, og Danskeren skulde selv have alt Ansvar
ined Toldvæsen etc. Det kostede 7
Kr. Dimser'.
Forretningen gik i Orden, og en
skønne Dag modtog Københavneren
hele Partiet i København, Han gned
sine tirender og aabnede en af Danserne for at se, hvordan de havde
pakket Gummien.— Han blegnede,
da han tik Langet af — Daaserne
var fyldt med rigtig Gullasch — i
Overensstemmelse med Papirerne og
næppe en Krone værd Stykket.
Han køber aldrig mere Gullasch i
Seerrig. {.Rock. Dgbl.").

Hvorhen i Sommer?
—0—
Den muntre svenske Journalist
,.,Purre• søger at besvare dette Spergsmaal pas bedste Maade. Pen Grund
af Usikkerheden i Evropa render
han til at rejse den modsatte Vej.
— Nordpolen er et roligt Sled.
Der er ingen, der spiller Klaver i
Nabolejligheden, og ingen Avtornobiler forstyrrer Nallesøynen. Der er
god Jegt. Istregneire her ilet ikke
som Huerne, al de lølee, naar urin
jager dem. Det gør ikke noget, at
man konturer sent. hjem, Meier linder af den Grumt paa at skylde en
Det er
for at gøre Naller] Id Dag
Dag hele Natten. Derimod mangler
der Prospektkort, og det er meget
muligt, al (lette vil foranledige en
hel Del Turister til al foretrække
Grønland.
Dette smukke Land forener hos
sig Nordpolens Fortrin med et niere
udviklet Selskabsliv. Eskimoen er
selskabelig anlagt og indbyder gerne
til Middag. Spisesedlen er meget
afvekslende for dem, der er bleven
ked af de hjemmelige Resiavranters,„„
Mad. Sælhundehovedsylte og Helleflynderskind hører til Delikatesserne.
Grønland er for saa vidt et anerkendt
Turistland, og da der ikke er nogen
Bædeker for Grønlam), kan man selv
bestemme, hvad man vil se.
Fra Grønland er der en irere og
hurtig Forbindelse med Amerika. I
Amerika er alting størst. I New York
er Husene saa høje, at der skal tre
Mand og ee Dreng til at se op til
Taget. Og paa Restavranterne serveres der saa store østers, at der
skal seks Mand til at synke en.
Da all er stort, bliver man selv lille.
Dette modvirkes gennem Interviews,
ved hvilke man faer Lejlighed til at
udtrykke et overlegent Syn paa Tingene. Paa den Maade opretholdes
Balancen . . .

Ifrigoo og Vidollskohoo.
Kanontordenen vod Antwerpen.
• —
Den store Krig møder stadig frem
med ny Problemer, ikke blot paa
det strategiske og taktisk Otnraade,
eller i rent praktisk Henseende, men
ogsaa i Spul-gemmet, der vedrører
den egentlige Videnskab.
Man har saaledes i den sidste
Tid gentagne Gange drøftet Krigens
Indflydelse paa Meteorologien; Det
er godtgjort, at Atmosfæren paavirIces i langt højere Grad af de Eksplosioner, der afstedkomnes ved Affyring af de store Kanoner, end ved
Tordenen. Mens en kraftig Kanonade kan tiøres pas en Alstand af
over 100 Kilometer, høres Tordenen
som Regel ikke mere end 20 Kilometer borte.
Imidlertid har man under Krigen
gjort mærkelige Iagttagelser med
Hensyn til Lydens Riekkevide. Der

har allerede tidligere været fremsat
Formodning om, at der fandtes Zoner, i hvilke man ikke var i Stand
til at høre 1 yden af Eksplosioner,
, , mens man derimod kunde høre dem
,. paa Steder, der laa endnu længere
borte. Nu havde man Grund til at
mene, al Drønet af de ny lyske 42
Centimeters Mørsere, der anvendtes
ved Belejringen af Antwerpen, meget vel kunde høres i en Zone, der
Ina 100-120 Kilometer fra, hvor de
var placerede. Men dette var ejendommeligt nok ikke Tilfældet. Endnu mærkeligere var det dog, al paa
den anden Side af denne Zone,
helt op til en Afstand at ca. 200
km., kunde man med Lethed høre
Bragene. Det viste sig, al der fandtes et indre og et ydre (Mimede,
hvor Drønet hørtes tydeligt, men
imellem Ina et ringformet Omrande
af ca. CO km .s Bredde, hvor man intet hørte.
Snavet tyske som andre Videnskabsmænd har gransket delte Fænomen og opstillet deres Teorier
om Forholdet. Professor G. v. d.
B o rn e i Breslau søger Aarsagen
i Beskaffenheden i de højere Luftlag. Nyere Undersøgelser gør det
nemlig sandsynligt, at Luftkredsen
om Jorden, som i de lavere Luftlag beslaar af omtrent en Fjerdedel
flt og tre Fjerdedele Kvælstof, i en
Højde af ca. 70 km. afløses af et
Lag at næsten ren Brint, som paa
en Mande svømmer pen den lavere
og tungere Luftmasse. Dermed
vilde der være Betingelser for en
Tilbagekasten af Lydbølgerne til de
større Afstande paa Jorden været givet, cftersont Lyden forplantes gennem Brint fire Gange saa hurtigt
som gennem Kvælstof.
De japanske Professorer Om o ri
og F n ji w a re bestrider denne Teori.
De formoder, al Grunden til Fænomenet maa søges i Vindforholdene,
især i Forskellen mellem Vindens
Hastighed og Retning i de højere
Luftlag.
For øvrigt betones det fra flere
Sider, at en systematisk Samling af
Iagttagelser over Kanontordenens
Hørevidde sandsynligvis vil kunne
bidrage til Løsningen af forskellige
Spørgsmaal vedrørende Lydlæren,
som i længere Tid har oplaget Videnskaben.

i'

ileslebuielell i 1914,
Hvor meget er der tjent ?
Statskonsulent J. Jensen har
sidste Helle af ,Tidsskrift for Landøkonomi" givet en Oversigt over
Hestehandelen i 1914, der, som Statskonsulenten bemærker, har været
det mærkeligste og i visse Maader
det bedete Aar, dansk Hesteavl har
kendt.
Tiden indtil 1. Avgust, da Krigen
brød ud, var ikke videre interessant,
Men da Banerne sydpaa blev fri
ved Midten af August og Tyskland
ophævede Hestetolden, begyndte
Handelen at tage Fart. Priserne
steg Dag for Dag til en hidtil ukendt
Højde. Ved Midten af September
var Gennemsnitsprisen for fleste
steget med ca, 400 Kr., og i Løbet
al en Maaned gik den yderligere i
Vejret mindst 500 Kr. over Normalen, mens Kvaliteten stadig aftog og
Foderstanden forringedes. Over hele
Landet var der et Kapløb uden Lige
af danske og lyske Hesteliandfere
andre „Forretningsmænd", der købte
Heste for enhver Pris og uden Hensyn til Fejl eller Alder. Det var en
Dans om Guldkalven, som man
næppe har set Magen til, og der
tjentes ogsaa Penge, ja Formuer,
især i de første Par Maaneder, om
!maske knap sen kolosalt, som
'trange troede.

Dette kraftige Opkøb gjorde naturligvis adskillige nervøse. især
Folk, der havde solgt far tidligt vg
ikke kunde fars købt igen, og Nervøsiteten bredte sig til Landbrueeis
ledende Kredse, der følte Ansvaret
for Bevarelsen af den nødvendige
Hestekraft i Landet. Landbrugets
Organisationer fik derfor udvirket et
Udførselsforbud fra 30. September
for Føl og Plage. Men det forandrede ikke kendeligt Forholdene, da
der ikke var væsentlig Udførsel af
saadanne, men kun Efterspørgsel
efter „fuldiandede" og ældre 1 heste.
Den 23. November udkom el almindeligt Udførselsforbud for Heste.
Men da der udstedtes Dispensation
derfra for fleste, der skulde være
kobl totiden, vedblev Handelen en
14 Dages Tid endnu, vist nok alene
i Hestehandlernes Favør.
Hvor mange Heste, der er solgt
i de 314 Maaned, vides ikke, uren
man gætter paa mellem 50 og 100,000
Indover normalen, som er 7 -8000.
Hovedmnængden er naturligvis kommen fra Jylland, om ogsaa øerne
har leveret et stort Kontingent. Sanledes er der fra Bornholm udført
1000 Heste ud over det sædvanlige
af en Bestand paa 9000.
Foruden fuldmodne og ældre, selv
gamle Heste, er der ogsaa solgt
store „Russere" og „Nordbagger".
Der er tyndet stærkt ud i Beholdningen af det, man er vant til at betegne som Handelsheste, sne der i
en nærmere Fremtid ikke bliver meget at afsætte af den Vare, og der
er særlig ryddet op i vor Overflod
af gamle, tarvelige Heste, som vi,
følgende Traditionen, omhyggelig
har gemt paa som paa Nationalskat.
Da saa Oprydningen kom, skele
det til Gavns, men ikke til Overflod.
For. det viser sig nu, at der var Heste nok til Hjemmebrugen. Landet
har altsag underholdt en Overflødighed af Ædere, som kunde undværes, og ikke mindst derigennem har
Hestesalget gjort Gavn.
Naar man vil opgøre Pengeregnskabet, maa man, da vi jo har kunnet undvære de solgte Heste, regne
Besparelsen af Fpder i ca. 1/2 Aar,
til alle dem, der er gaael bort ud
over det ordinære Antal, og med de
høje Foderpriser kan vist Prisen pr.
Hest pr. Dag, indbefattet de indvundne Renter. af Salgssummen,
sættes til ca. 2 Kr. Hvad der er
sparet, er jo fortjent t Og det bliver
ikke faa Millioner paa den Konto.
Hertil kommer saa Indtægten ved
Salg ef antagelig 50,000 overflødige
Heste a 800-1000 Kr. samt en Stigning af ca. 500 Kr. ud over del ordinære for de øvrige Tusinder, som
kan regnes for Handelsvare. Tilsammen bliver de nævnte Summer
tillige med Hestehandlerfortjenesten
og Jernbanefragten v ist nok op
imod 100 Millioner Kr. netto,
som Landet har tjent paa Hestekontoen under Krigen. Hertil kommer
endvidere, rent statusmæssigi opgjort
ved Hesteprisernes Stigning med
blot 3-400 Kr. pr. Stk., en Forøgelse
af Nationalforinuen paa et Par Hundrede Millioner Kr.

Hendes Mand.
—o—
Oversat fra Engelsk.
Vi sad ved Middagsbordet paa
Hotel Savoyen i London, og jeg var
stærkt optaget af at betragte de
smukke Englænderinder i deres nedringede Selskabstoilet, et Syn, man
aldrig møder paa en amerikansk Resfahrant.
Jeg syntes godt om London. Jeg
havde akkurat været der tre Timer,
men, Stedets ejendommelige Atmosfære. Rederi med den uafbrudte
Række Pramme paa den lille, træge
Flod, det store Nelson-Monuinent

paa Trailleir•Sonare :Ted dennes
Løver og 1-7,1'0'd:er
di!
ammen
var gi)de, 'gamle Bekendte. Jeg
havde læst saa meget derom.
feen Herre, der sad lige over for
mig, smilede af og til med en vindende Genryilighed• Han havde
fortalt en lang Historie out Avstrntren, hvor han havde boet i tre
Ann. Han havde drevet indbringende
Forretninger paa San Francisko og
var kommen den Vej hjem, thi England, var for ham „hjemme". Dette
var omtrent alt, hvad jeg vidste om
ham, med Undtagelse af, han havde
brun Tient, brede Skuldre, hæderlysende øjne og en munter Latter.
Man kan umuligt synes daarligt om
et Menneske, der kan le rigtig hjerteligt. Han kunde fortælle meget
om farefulde Rideture i Avstralien,
om del røde Sand i Guldlandet, og
om den store Ensomhed derovre.
Han havde tydeligt lært Livet at
kende bande fra den tragiske og den
komiske Side. Han var et brilliant
Menneske al være sammen med, og
jeg ønskede, at jeg havde vidst noget
mere 0111 ham, end at hans Navn
var Gordon.
Vi rejste os nu fra Bordet og spadserede ned mod Reden, medens vi
dampede paa vore Cigarer. Det var
en prægtig Aften, af den Slags, som
frister til Meddelsomhed. I Sandelens Løb ytrede jeg; ,Det er dog
besynderligt, at De, som holder saa
meget af England, nogen Sinde har
kunnet forlade dell"
Svaret blev, som jeg havde ventet, at lian var rejst ud for at tjene
Penge• og jeg skulde lige til selv
al begynde paa en Fortælling, der
ogsaa handlede om Penge, da han
nied et blev ganske alvorlig.
„Aarsagen til, at jeg rejste L over
til Avstraliien var, selvfølgelig kunde
jeg næsten sige, en Kvinde".
Jeg ventede et Minut paa, at han
skulde fortsætte, og kom derpaa 'ned
med den gamle forslidte Frase, al
Kvinden i Reglen er Aarsagen til
Mændenes store Beslutninger.
„Hum var i alt Fald Aarsagen til,
at jeg rejste til Avstralien. Jeg elskede hende alt for højt til al kunne
blive hjemme'.
„Var hun gift?" spurgte neg.
„Ja, bum var ; med en fordrukken
Person, der burde have været pisket
ud af Landet. Og har] ikke blot
drak, han spillede, var borte Ira
Hjemmet flere Dage i Træk, ja, han
gjorde Livet til et sandt Helvede for
hende".
„Tror De, at hun virkelig elskede
Dem ?"
,,leg ved, al hun gjorde det. Det
var del, som sluttelig gav mig Mod
til at rejse min Vej. Der har ikke
været et Minut i disse tre Aar, hvor
jeg har tvivlet derpaa, og denne
Tanke er det. som har gjort det muligt for mig at leve. Hvis jeg ikke
havde vidst, at hun levede i denne
Del af Verden og troede paa mig
og elskede mig, vilde jeg luningen
Gang have tabt Modet",
u r gte je
jeg.
sepg
skua" i
N
Oug n
træffe
igen.
Hun er i det Tog fra Parts, som
kommer over Broen der om en lillo
halv Time. Jeg har ikke set hende
i hele tre Aar".
„Jeg formoder alkali, at hendes
Mand er død?" bemærkede jeg.
„Nej, han er ikke".
Han talte i dyb Alvor.
„Men . . ."
„Der gives intet „men" i denne
Sag. Vi vil lade, som om den fordrukne Slyngel er død og begravet,
og vil begynde vort Liv ganske paa
ny. Vi køber os en Lystyacht bg
vender Kursen mod Avstralien, hvor
jeg vil vise hende de Steder, hvor
jeg her lidt og stridt i disse tre Aar,
og hvor Tanken 61n timide har holdt
mig fast v41 Livet".
„Synes De, at dette er ganske rigtigt handlet modLhende ? Det er jo
muligt, at hun elsker Dem, men .. ,"

„Hun er villig til at risikerer sit ! Sangforeninger, .e
:
,rt
Liv sammen ined mig, og jeg er og- Sangstres'ne s ed lie:•, (,,
t1114 Sonsaa villig til at risikere unit, skønt dagen deri 18. Juli.
Det Store stillt-'
der fandtes en Tid, da jeg ikke var lede Kor btft'ersØ CL
150 Svigtril
det. Nier to Mennesker elsker hin- og ledes af Kanut Itgiensen, Rønne,
anden, soul vi to gør, kender man
Der vil' liflige hø* sunget al tie
ikke til Hindringer".
enkelte minire Kri; bt. T 41 BomJeg var kommen til al svnes snur holme! kor , der torrinendig vil
gire
godl om Manden, at ilet gjorde ung nogle al s 1e fiopul.vre k e tro:luske
ondt at se ham paa galt Veje, og Folkesange til liedsin.
jeg prøvede da det sidste Middel.
„Men hendes Mand? Den Mand,
Krigen og Aandslivet. •.
hvis lovlige Hustru hun har lovet
Paa 0 ns d a g Alten Kl. 8 tallif
et ville være ?"
Overretssagfører E. S ta I fra 1■114.,„
Han greb mig tungt i Ar men og benhavn paa Christensens Sal oven"
udbrød med sin muntre, klare 1.at- Emnet: „Den aandelige Tilstand I
ler : „Men det er jo mig, der er hen- Europa tør og under Verdenskrigen,
des Mand. Det mig, der for tre an nimenlignet reed Danmarks".
Aar siden vår den fordrukne Slyngel, Se Annoncen.
Hun er min Hustru!"

Ved Auktionen

111'8111111811E1N i Ryllogravele,

I

over Sparekassekassekasserer Mel. ,
lers Dødsbo bortsmIgee bl. a.
gamle Stole, stammende fra/Hatill
mersnus Slot, Se Ann,

—o—
„Enhver Soldat bærer Marsknlslaven I i sit Tornyster", hed del tidligere i Frankrig, og Iran bærer den
ernaske ogsaa endnu, om end I Selskab med mene andre Ting, bl. a
ogsaa en Drømmebog, som formodentlig tjener til Adspredelse og Op~Ming i det ensformige Liv under Jorden. Man bliver overtroiske
ved at leve som Grottemerineske.
Soldaterne plages otte af onde Drønn•
rine, og en rigtig Tydning af disse
anser Pariserbladet „Le Matin" for
at være en vigtig Faktor for Soldaternes Velbefindende, Og for ramme
Alvor foreslaar Bladet, at enhver Soldat skal være forsynet med en paa!idelige Drømmebog — ja det har
endog ladet en saadan udarbejde af
Professor Liecinus, som har ofret
hele sit Liv til „videnskabeligt Sludium af DreurTmelivel". De hyppigst
forekommende Drømme er ordnede
i Bogstavfølge og forsynede med
Tydning. En lille Prøve meddeles
her:
Absint: Vanskeligheder, som dog
hurtig overvindes. — Bajonet: Dit
Rygte vokser. — Blodpølse: Det
er paa Tide at trække sig tilbage
fra Forretningerne. — Naar man ser
Smør, betyder det, at man faer en
Søn ; luen neer man spiser det, faer
man en pukkelrygget Datter. At
drømme °in Kærlighed kan have
forskellige Betydninger, men ingen
af dem er særlig poetisk. Kærlighed til en Brunelle: Der er Uvejr
i Luften til ell Blocline: Deres Leverandører bedrager Dem.
Hvad Glæde skal Soldaterne have
af at læse delte Vaas, fortæller „Le
Malin" desværre ikke.

cMan si;ser . .
—o—
Man siger saa meget paa denne Jord
af Sludder og Vrøvl med mere :
om hun eller han saa bestemt jeg tror
de har sig en Kærest -maaske flere !
Man siger, at Verden er fuld af Løgn
og at Sladren er Fader til Barnet,
der sladres og lyves bande
Hellig og Søgn,
•
og Næsten søles i Skarnet.
Saalærige der lindes en Sladremadann
og Folk til paa Vrøvlet al høre,
saa maa vi desværre taale den Skam
og helst proppe Vat i vort Øre.
E. F. M.

fra Uge til Uge.
— 1:1112—

Stor Sangfest ved Hammershus.
Dansk Korforenings bornholmske
Afdeling, der omfatter Bornholmerkoret, Afholdsforeningens og Højskoforeningens Sangkor fra Rønne, samt
Svaneke, Hasle og Allinge-Sandvig

-fill dig Bornholm, samtlige
du, sortt-blev fostret al Tidernes tdde,
skuret og furet at Isbrær, der brøde
!renover Ktfppernes haarde Granit. •
Mærker er slidt,
seiei

Hill dig Bornholm, granitklædte (4l
kranset af Skumsprøjt og pisket
af Bølger,
knejser du stolt, hvorhen øjet
dig følger,
furet og vejrbidt fra Isse til Fod
i Sekler du stod.
Hill dig, du gamle Vikingen)!
Ligger du der, som en Perle i Havet,
'
Isbræens Sand har tildels dig
begravet,
men gav dog Vækstbund for .
Urner og Trær
mellem Kløfter og Skær.
Hill dig, Bornholm, Borgurder holm!
Slægt efter Slægt gav du Fristed
for Havet,
Slægt efter Slægt har du ogsaa
begravet :
meget forandres i Tusinder Aer,
men din Grundvold bestaar.
Hill dig, du gamle, ærværdige ø!
du, som bar spejdet i Tidernes
Morgen,
synker i Grus paa din Tinde end,.
Borgen,
blev der dog Plads til at bygge paany
— selv for en By.
Hin dig, du gamle Vikingen!
Menneskeskæbner, Fædres Badriller,
Glæde og Sorg, medens Ti§erne
skifter,
slutter du ind i din hard Granit,
og skuer saa vidt — over Havel

Cdsljellesier u~

Meder:

Søndag 0
d. I I. Juli.
Ols Kirke Kl. 7 1JF
Slum. Kl. 9$1,t.
Allinge K. Kl. 10
Elle rm. Kl. 3i/2 Friluftsmøde i den
gl. Præstegaardshave i Olsker, h vor
Pihl og Sognepræsten taler.
Torsdag den IS Friluftsmøde i
Sandvig Atten Kl. 7t,ty paa Skansen.

Bomuldskjoler

Aldeles frisk Portland Cement

Priser fra 3

50 øre.

Vi mille!

i Sække til den laveste Pris i

Nordlandets Handelshus.

uf gode Stoffer i
mange Faconer.

extra '<valne!.
I • I liømMelatecie flyLgryn
Grove, mellem og fine
a 2) eir.,
• Prima valsede I lavregrv n
ilre
OT.-1 .11,ivregryn, nye, valsede, i Pakker or, Iras Vagt til den
laveste Pris.
4pCt

DRACHMANN
CIGAREN Carl Petersen & Co.s CIGARER
Autoriseret

NOltildOIS Hfidels1111s,
Alvor og Skæmt.
•
_0 _

af

til Fabrikspris
;Mie Mærkerne sælges ca
billigere end hidtil

kan

det gaa.

Madsen er en distræt Mand, hvad
følgende sandfærdige Historie viser.
En skøn Dag modtog han to Breve.
Det ene underrettede ham om hans
Ven Petersens Hustrus Dødsfald.
Det andet om, al hans Ven Johansen, var bleven forlovet.
Madsen svarede samme Dag paa
begge Brevene og bragte dem selv
hen paa Posthuset.
Næste Dag modtog den ulykke:
lige Enkemand Petersen følgende
Blev:
-Kære Ven I
God ske Lov ! Det havde jeg
længe ønsket. Jeg ved selv, hvor
du har længtes derefter, men Taalmodighed. m lle de.
Dine Ven rier deltager i din Lykke
I fierS5W1 Venskab.
P. Madsen".
Snmlidig læste den nyforlovede
Joiraaisen med Forbavselse :
„Kære Ven I
Væk forvisset om urin Deltagelse'
Del er el haardt Slag, der har ramt
di , og det kom som Lyn fra en
ar Hiturnel. Vær en Mand og
1,->ær det som en Mand. Med dig
sorger din hengivne Ven
P. Madsen".
4
Paa denne Dag mistede Madsen
to Venner.

Gardintojer.
Et Parti hvide og ecru Gardiner (Mønstre fra ifjor) sælges ekstra billigt.

Nordlandets Handelshus.

Fabrikeus Garanti for uf or a tt d r ei
Kvalitet. — Styksalg til Kassepris.

Allinge Kolonial-

og Produktforretning.

Kunstgødning til Efteraaret

Med Hadsund-Toget ankom forleden en Ko til Randers. Efter at
være udladet, rev den sig løs fra
sine Trækkere og sprang ud i Fjorden, hvor den svømmede over paa
den modsatte Bred. Her sad den
skjult af Sivene fast i Muderet.
Et Par Bande blev sendt efter
Dyret, som man ogsaa fik ud i Fjorden igen, man her viste det sig, at
den var lige saa god en Svømmer,
son] Mændene i Baadene var Roere,
Ild den Irak af Sted [ned Budene
hint fra læbestedet, hvor den skulde
have
ret halet I Land. Under
Tilsku es Jubel lindede den i Flg
„Rd. A v." aller paa den modsatte
Bred ined Baatlene paa, Slæb.
Da 4511 kom ipLaini, lavede den
adskillige Rai
vage, trampede bl. a.
nogle arder iflje~ ~g val i det hele
taget tist)rlfg.., Saa !Dentin den bastet og bundel, 4 hvorefter den slæbtes
uvis Vandet Id Bolværket og blev
hejset
Laud. Derefter lod den sig
villig fine al Sled og gik sin Skæbne

i Alkide paa Slagterliuset.

og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdorn.

g

Allin e Kolonial-

Produktforretning.

Store Ilerhysli re

Kiliddomskill

gem Schlesiske bkkelove31{111
har vi købt og venter i Løbet af Juli—August Maaned, Prisen kan vi
ikke endnu opgive bestemt, men alle Forudbestillinger expederes billigst
muligt I

Nordlandets Handelshus.

Vi venter det sædvanlige Kvantum Sække SUPERFOSFAT,
men Leveringen vil blive af 16, 15 og 14 pCt. Indhold med sædvanlig Garanti. Vær nu saa god at bestille Deres Behov, som
vil blive expederet bedst mulig i Løbet af August Maaned.

Nordlandets Handelshus.

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning
anbefaler

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

Telefon Nr. 93.

A. M. Lindberg.

Gravering gratis.

Morsø Regulerings-Komfurer

&77-tanittlocoeczcie
FINESTE DANSK FABRIKAT
J (74-Y8 cy .‘:?2,,f/cyt fa /0 — /110efc

Svinefoder

staaende.

Svenske Hvedeklid. Foderstikker, Palmekager.

Bygskraa, Majsskraa, Blandskraa,

bager og steger ganske fortrinligt.

O

,.ALBA `.
Altid friskmalet

Billit st i

Nordlandets handelshus.

Auktion i Albue.
M miring den 12. Juli, Eftm.
Kl. 2 afholdes efter Begæring af
Arvingerne i Dødsboet efter afdøde
Sparekassekasserer

Hans Jensen Møller

De ere rummelige og meget solide.
Disse fyres og reguleres ligesom Magasinovne. Støbt af fineste
Jærn med støbt Stegeovn, stor Vandgryde, .Kageplade, Bradepande, 1
Endeblade og med store Kogebriller.

Sælges i

Nordlandets Handelshus i
Absolut bedste Kolonialvarer
til billigste Dagspriser anbefales.

fi Ko som Frisvømmer.

Tagpap,

Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser,

Eksempelvis nævnes
før 8 gire, nu 6 øre
FUENTA
DRACHMANN ler 9 — nu 7 —
før 10 — nn 8 —
RUNE:BERG
SCH11,1.F.R
ler 12 — nu 9 -•
tør 15 — nu 10 —
GOETHE

KARL PETERSEN&CP

Cement,
Tag-

pCi.

a 30 :1(p. 50 Ore

Saadan

;

Nordlandets Handelshus.

Ene-Udsalg for Allinge

37, lænk Dem, al der en Aften, naar De staar paa Vagt, pludselig dukker en Person op bag ved
Dern og slynger sine kraftige Arme
om Dem. Hvad vilde De saa raabe?
— Slip mig, Karoline
— Vil Fruen ikke købe denne
lille Bog.t.Den kan lære Dem, hvordan De kan leve saa sparsommeligt
som mulig.
— Jeg vilde hellere have en, der
kunde lære mig at leve uden at være
sparsommelig

Rabat ved kon..o)t

J1.11i.up J-Colonial-

crroduktforretninj.

Er Høstmaskinerne i Orden
til Hosten kommer?
Naar vi faer Mærke, Aargang og Nummer opgivet, skaffer
Reservedele til alle Maskiner.

vi

Deerings prima Standard Bindegarn
sælges fra Lager billigst i

Nordlandets Handelshus.
Husk rorl nelusaorterede

Trælast-Lager!
Forl:tug Tilbud, og ri sr 141 ly ~sis,

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Stor amerikansk Majs
aldeles Irisk dg extra renset — sælges til Dagens billiste Pris.

Yerdiandets Handelshus.

af Allinge offentlig Auktion paa Afdødes Bopæl over iyigende Boet
tilhørende Indbo; I Sofa med 4 Stole
med grønt Plys, 1 Sofabænk med
Madras, I Buffet, 1 Chiffoniere, 4
Senge, 5 Borde, 10 Stole, 2 Stole
ha Hammershus Slot, I rund Servante, 3 Klædeskabe, 1 Komode,
Sengeklæder, Køkkeninventar, 1
Trækvogn, 1 Stenrulle, 5 Bihuse,
hvoraf 2 med Bier i.
By- og Herredsfogedkontorel
i Hasle den 6. Juli 1915.
Borgen.

ha allerbedste k ilnet
er bil hiNsle.
Vi sælger indtil videre:

Dobbelsigtet ekstra Sagomel 25 ore
30 Bre
Ekstra prima Kartoffelmel
25 ore
Ekstra prima Rismel
25 Ure
Ægte Japan Ris
- 4 pCi. ved kontant Betaling.

Nordlandets horlelshus.
Nye Anchiovis
er atter paa Lager. • 25 øre 1/2 kg.

I. J3. Larsen.
En Pengebog,
Indhold 24 Kr:, er tabt fra Olsker
Brugsforening til Bager Christensen,
Tein. Bedes af Finderen afleveret
et af Stederne mod en Duceir.

OvermIssilobirgr E. &nl.
fra København taler Ondag d. 14.
ds. Kl. 8 Aften paa Christensens
Sal i Allinge over Emnet: .,Delt
aandelige Tilstand i Evropa før og
under Verdenskrigen, sammenlignet
med Danmarks'.
Entre 10 Øre.

■
••■•■•■.~~"....

Billige Priser paa Dusk Stikker
Stedt Melis Nr, 1
a 20 Ore
Hugget Melis Nr. I
a 22 Ore
Hel Melis Nr. I i Toppe a 22 Ore
Dansk Puddersukker Nr. I a 18 Øre
-- og ved kontant Betaling 4 pCt.
Rabat i

Nordlandets
Friskbrændt Kalk
kan faas førstkommende Tirsdag
paa Kalkbrænderiet ved Allinge.

Til dell', som biler ah!!
Ny Sendinger af

det allerbedste amerikanske Kagemel
Bagerirnel
do.
do.
og
som er en Blanding af haard og
blød livede og som giver et stort,
smukt og velsmagende Brød.
Vi har endnu nogle Sække til
Salg af

Prima ren Rugsigtemel og
Prima grovt Rugmel,
malet at tørret Rug.
Vi sælger i smag og store Vægte
og til allerbilligste Nettopris.

Norillaildels Handelshus.

' Fotograf Alfrn:! 't.K
Irtsforit

Største Udvalg.
Billigste Priser.
Allinge Kolonial- og Produktforretning.

FBol olitis Simre- & linliebsses
G--":g---,...._----

e

vemasirine, sagde han. Den vil hetale sig:;selv i 1.ø1rut at et halvt
Aar.
-- Virkelig, udbrød Møller. Ja,
lad mig saa faa den da!
-- Mange Tak. fk. Grosserer,
smilede den glade Agent. Naar
det passe HF. Grøsseien at faa Regningen tilsendt ?
- Regningen sagde Grør:sereren
med den største Forbavselse malet
i sit Ansigt. Jeg syntes, De sagde,
at Maskinlin vilde betale sig selv
Løbet af et halvt Aar.
Og Agenten fandt intet at svare.

Afdeling i Allinge

En Riffel, der skyder med Line.

ssg
c v i 12k a a :4til en Rente
p 131r e2k a o
Modtager IK
nclo
sknutdopas di 12OS--af 4 pCt. P. a., paa Folio til 2 pCt. p. a. ,

ste 13eslyrelsesniøde demonsheredes
pari Amager Fælled den af Maskinmester Jens Bjerregaard, Hobro,
gjorte Opfindelse, hvorved det er
muligt at udskyde en tynd Line med
en almindelig Riffel fra el Skib pas
en Afstand af 6-800 Al., saa at der
inden for den nævnte Afstand kan
skaffes i Forbindelse med Land eller
med andet Skib.
Forevisningen prut Amager Fælled lykkedes udmærket. El at vore
store Dampskibsselskaher har allerede anskaffet Appaisterne og indført
dem pas sine Skibe.

Under Dansk Fiskeriforenings sid-

Høje prispr

betales for U I d og strikkede K lud e,
naar Varer tages i Bytte.

Nordlandets Handelshuls.

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

e Margarine Nr. 48 til 67

J /2 kg

Aldeles fortrinlig til Bordbrug.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

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

Cholzolacle oØ Caeao til gamle cfrisep.
Kaffe, altid friskbrændt og nymalet.

Jillinge Xolonial- og c froduldforretninj,

Skal De giftQs?
forsøm da ikke at bestille Bryllupssangene i Allinge Bogtrykkeri.
Fest- og Lejlighedssange leveres
billigst og med kort Varsel.

Fra Molholandet
berettes i—rAraltr.-Stilta1441." følgende
troværdige Tildragelse :
Gamle Niels Persen havde mistet
sin 70-aarige Kone ; bum var død af
et Hjærleslag, sagde Doktoren, og
nu var Niels hos Præsten for at bestille Begravelse. Præsten spurgte,
hvad Dag det skulde vær,
„Hvis det ku blyv po Søndaw,
vil a gjern, for saa ka der nok komme
flest Folk til_ Stæe", mente Niels.'
„Ja, det kan vi godt sige, Niels
Persen, og er der andet, De ønsker.
jeg skal hjælpe Deir ined, saa sig
hare til, jeg er til Tjeneste.'
.Tak, Hr. Pastor, det var blot de,
hva for Sange, der skal sanges. A
har saan gaal aa læagt ve træ sjæl,
at den her pæn Sang lie ku !trues,
Præsten kemier en nok :
Brat. er Slaget rammet,
kastet hnardt til Jord,
ligger brudt og lammet,
du, vor gamle Mor. .
A løkkes den passer paa Sidsel,
hun blev jo esse ramt ;la a Slæm".
Præsten trak umærkeligt pari Suli-

leliantidet
„Jeg hor hellere vi vil holde os
til de niere almindelige }kgm velsessalmer. Denne her, De nævnede,
Iran være meget god, men det er
Fædrelandet, der er Tale om i den.
Jeg skal nok vælge Sangene til paa
Søndag, Niels Persen."
„Manne Tak, Hr. Pastor, og saa
sejer a Dom Eaarvel".
„Farvel Niels Persen, og selv Tak.

TelefIlIi

4.

.
‘:1: 1 ,11.1 ,t1J

I Thora Petersens

Modeforretning
tindes a.tid et pænt Udvale i fikse
og moderne Blusellv. Leveres og.
saa lining efter Bestilling.
En IH HATTE udsælges billigt.

blervispiq
gives til moderal Plis af e:n:animeret
Organist,

Lærer Sigfred Kofod,
{Varregale,
By-

og FIerredsfuldmFegtig

Jol mus

KofQell, Hasler

træffes paa Raddlitiset i Allinge
hver Mandag eller Kl. 10 Form. og
i Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

Til 118,1881g Da gspris
kohes Ten
Bytte med Vai.•i•

Uld og Klude I

eltr 01~.
MESSENS FX!: 1 - 1+.11,C1,
uger De en Pige, en Karl

S

eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller 1.zer.
ling, en Fodermester eller anden Medligelp, bør De 51111141St m erleve i Nord-Hornholms Ugeblad,
der hver Fredag bringes dit( kle ind
i 1700 Hjem ng læses 111 sat, godt
som hvert eneste Tyende. En An.
noncc her i Bladet vil derfor sin
godt som altid briller et tilfredsstillende Resultat.

Emaille-Lakker

llostrilier, [domme
samt bedste franske

Høst-Leer
faas billigst hos

Ah*
& Prothildforreloii4
ii80e1 3morik, skul OX0-1(811
Raget Hestefilet.
Røget Dansk Oxefilet
b'et a f eieted~illigt -Aral

I. B. Larsen'

hilleit Prisslipillp
er indkøbt

Uldne Kjoletøjer, Klædevarer,
Bomuldstøj. Dowlas, Lærreds
Drejler og et stort Udvalg af
færdigsyet D a ni e- og BorneKonfektion.
Disse Varer sælges.
meget ptishilligt.
11108.30113 Elle-111181!li
Chr. Olsen.

Tapetklister.
Kit.
Kilituive
Kit.rartler

I B. Larsen.

ker New* Gryder

i alle Kulører, anvendelig Kilde til
Tlie
Jærv. Fads i Daa ser a
Gire hos

I.B.LaY'

<E7

Hø salt
billigst hos

IlOge

P~~dllkfforrP!~i~g.

Kolonial

Toget afgaar
Gælder fra 20. Juni til 20. August.
Stand ig—Ron tie.

710 12so 3313 716
71"
3" 7 52

Fra Sandvig

1'
los

Te i

801
81

Klernen<ker. 8°8 T
Nyker
879 1 40 4" 856
Til Rønne
849 2f) 500 9 lit
Irtnøi,,rer
Fra Rønne
Nyker
Klemensker
Rø
Tein
•
Allinge
Til ,Sandvig

.
Ihiran11 Ilt

12k 310 805
tro .4 le 8.s III ..jr• -7 1:111
fist !!'. -P' 951
11 4"; 29
'7 9'7
115" 2l' F.14 9111
9an.
tes 2re
1035

oss

1 112

Erindringslist.
1 oldkamret 7 -12 Form . 2-7 Efterm.
1<teinnerkontoret ill _ l i og 2- i
Laane- cF Diskontub2nken 2 d Etui].
Sparekassen 10-12 og 2 -1. `
Stempeffilial i Sparekassen 10 -12, 2-4,
Dampslabsexpenionen, aabent ved Skibenes Ankomst og Afprik firsdag
og Fredag Efiernt Mrdag og
Torsdag Form.
Sognepræsten Tirsdag og Fredig n - 7.
Distriktslægen 8-9 og 2-.-3,•
Postkontoret 9,-12 og 2--7.,
Søndag 4-2. ti
Telegratsratione-n 'B Morgen tir 9 Atlen..i•
Snodag 12-2.
Borgmesteren. Kontortid hver 5ngnedeg
KI. 3 paa Skolen.
Branddirektøren mandag og Fredag
Form: 8 til 19.
Statsanstalten for Livsforsikring ved dh
Olsen. Messen. Kontortid
Folkebogsamlingen paa Raarihuset:
Ternhanest. er aahen for God
Frirnærkep. og Ilgods derude 7.
samt til Tog, der afgaar ftdei r
Tid, fra en hale 'rime for

Visit- og Takkekort.

De vil altid finde noget,

, nu

ten
ale
Afg,

ti",....._

der passer Dem

Nylagt bornhol

SpegesarId
Gas høs
farts bus

Mlillgg

og Kaffestel
Rullegardiner haves paa
Lager i forskel. Mønstre. ,

Stort Udvalg—i!Kopper til billige Priser.
Allinge Kolonial- & Produktforretning,

Med1 Deres
delelser, Konvolutter og
IC511 Brevpapir Allinge Bogtrykkeri. Hurtig Levering. Billigste
Priser. Ring op Telefon 74.

f)rollokiloritibm.
•
...1):Littwyper.
paa Lager i stort Udvalg.
Priser fra 4 Kr.

Nordlandets Handelshus,

1Allill11015311i1111
som er stalsanerk
(TM 11r Med
Forlemmer indtil 40.nars,Ala
tier
uden en daglig. Penis tt
Medicin
Sygekassen
Lte£,,e
for Medlishunerne såurt fri Lege for
deres hjemmeværende Barn mider
15 Aar, desuden frit Sygehus- og
Sanatorieophold.'
Indmeldelser kan ske hos Kassereren, Hr. Bager I'. Holm, Allinge.

