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„Nord-Bornholms Ugeblad"
kj .k.kes i et Antal af mindst /600 Exempl.
eg forsendes gennem Pastiarsenet i Allinge
Sandvig Olsker, Rutsker, Ro og Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad.
har den største Udbredgese i Nordre Herred
bliver last i ethvert fljiiim og egner sig' der
for bedst til Arertertni,

„Nord-Bornholms Ugeblad"
;plager gerne nekindtgarelstr af enhver Art
saasom Kelr, Salg,, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller Aflysning er, Anheionrr etc,

„Nord-Bornholms Ugeblad"
adgaar hve, I tedag, kan firsti les paa alle
Pastknatmer samt paa Nudels kanin. og
kaster 50 01,, Nuaula/et.

Niar 811 Ilerilus[ilill
i
- Da Filmskongen 019 Disen skabte.
Ægypten ved llaablerg Mile_

al Forbavselse- over de uvante Omgivelser og Udsigten over Vestertra •
vet, mod hvilket del rettede det udslukte Blik.
Betaget hænger mit Blik ved Slim
xens overmenneskelige Ansigt. Jeg
sager al granske dens Gaade.
Da — pludselig kommer der Liv
i dens øje. Langsomt lukkes det
op, og Psilander (den berømte Filmsskuespiller) slikker Hoved og Arm
rid og vinker til sin Kollega Robert
Di nesen.
_1(a' du høre, jeg vinker, Robert"
Jeg svies, der glider et Smil over
Sfirixens strenge Aasyn. I Retning
af deus Blik opdager jeg Generaldirektøren, der mønstrer de store
ægyptiske Optog, som luet- nier sig
Det forekommer mig, at der ogsaa
glider et Smil over Millionærens ret
ubevægelige Ansigt, et forstagende
Smil, hen over de arbejdende Skarer af Flaandværkere, Skuespillere og
Statister — —

Et mægtigt Arrangement.
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I del lille frodig..
Danmark lindes en ve .rrei -d . en,
nemlig Raabjerg Mile oppe i Vendsyssel.
Sand, Sand og atter Sand, der
ligger i brøde Forreationer rig lyser
i eir Hvidhed, som limet oveigaar
Ørkenens.
• Saa snart det Miler en Slamle , slam
der et stigle, hvislende „Samlinglien mer Fladerne Millioner og
arter Millioner af de fine Sandkorn
hvirvler aefSled og dækker snart ens
Fodspor, saa Milen ligger jomfruelig og ren, selv one nok saa mange
Turister hat travel gennein den Dagen kg.
Og Generaldirektør Ole Olesen
vilde ikke være den Filinskonge, lian
er, hvis lian ikke ogsaa kumte se,
at her var ,Slut". Her var jo Rammen om en Række aEgypterhilleder,
soni ikke kunde blive bedre, nied
mindre man befandt sig i selve.gEgyptens Land.
Og det er jo nu en Gang lelleie
at komme til Raalijerg end til Kairo.
MilensForvandling.
Altsaa tog Hr. Gerieraldireklm en
' Affære Hvad der manglede i de
kendte Ørkenlandskaber, var lian
Maud for al skalle.
(41g saa sendte lian en Stab af
Haat:Myge Ione derop. I ti Uger kamret'
g .avede de, :slog Papmasse
malede Og en Amme Dag
pari
saas huldt t (-3,g-retlig' den ii4eglige
P}42,4it; ng teW:lie vældige Simse', Itlffiraf riell 4tme var al 1,,enilic-

Bili:*;/bilur ii)i■er, Deos f','111siraida'.;,Ftilleliiiiii:r var 10 12 gi,,„
lange og saa bøje, en en voksen
Maud skulde døje !lied at pille den
mellem Taxien.
Stutsens
Aasyn, der
har gl tiet og inspireret saa mange
af Verdens store Digtere, er verell
Det vai meget naturtro;
niod Vest
men dets Udtryk løbede dog et Stænk

Rygtet om den store Filmsoptagelse havde kaldt Folk • lit i Hundredvis fra alle Kanter.
En broget Forsamling af jævne
Landboere i Vadmelstøj, Landliggere
i Skjorteærmer og kvindelige Badegæster i særdeles luftige og farverige Kostumer. Damerne ved et
Badesled kan hille paa fast utrolige
Paaklædninger, men alligevel stod
de tilbage for de Arabere og Beduiner, som hist og lier dukkede op.
Filinsskuespillei cl Kvinder ined kulørte Sjaler over Hovederne og halvlange Pudderbenklieder, lod en god
Slump af de bi unnialede Ben til
Syne.
Mænd med Kaftan og Turban, ligeledes briminalede, med karmoisinrøde Læber og kulsorte øjenbryn,
indrammede et Blik, der blev som
Sydens hede Drue, naar de betragtede de yndige Nubierinder med hemmelighedsfulde Slør for Underansigterne, staar overfor en Scheik. En
brun flagrende Kaftan hænger over
et broget Sincegevard, og paa den
Turban glimter det af ædle Stene
alle Farver.
Med korslagte Arme bøjer jeg mig
mod Jorden til Hilsen : „Salem Aletfem. Hvordan klarer De Dem i
denne Varme?"
„Orte, Gud, ja! Den er lummer,"
svarer Scheilten med et Suk — og
jeg ser ind i Skuespiller Aage Hertels overmalede Atisigl. „Men jeg
har da heldigvis kun det paa, De
ser," fortsatte lian. „Ellers var det
ikke til at holde ud."
Vi følges ad til Milen, aser af Sled
det vigeode Sand. Foran os og
bagved og paa alle Side] maser Folk
af Sted. Arabiske Hingste med Kvaster og brogede Dækkener, Æsler
med find Oppakilieg, Badegæster af
begge Kor: og alle Aldre, Tjeuesiedrenge tued deres Cykler, unge Piger fra Omegnen — — og hist og
lier Ørkenens brune Sønner og Døtre,
der 'Midler med utorfalskel Køberihavner-Jargori.

.4111111Kle 11

VI er ved Pyramiden
ved det mærkelige Sceneri, der skal
anvendes i tre forskellige Films,
Shrixens Hemmelighed, Sfinxens
Datter og en °hat el Hama-Film,
hvor Skurken Herte! endelig skal
ynkelig omkomme eller et Liv, rigt
paa Forbrydelser og Eventyr.
Paa en Sandryg lejrer sig Tilskuerne i Hundredvis. Raabierg Mile er
pludselig bleven befolket som aldrig fer.
Robert Dinesen
Sceneinslruktør
og han har den vanskelige Dobbeltopgave, dels at dirigere Masserne,
san de ikke generer Billedoptagelsen, dels al anvende dein i Filmen
lian de [elle Steder
Hr. Dinesen løser sin Opgave bartræffeligt. Med aldrig svigtende Gemylliglied Enar han Publikum Ill at
optræde, som lian vil.
Han gaar 3-4 Trin op ad Pyramiden og taler herfra til Folket
— Vi skal nu lege — de. der har
Lyst — al vi er Turister, der er ankommen til Pyramiderne og nu skal
bestige dem. Det vil De vel nok
være med Id?.
— Ja—ja!
— Godt, saa kravler vi op.
Langsomt. Førerne fordeler sig
opad og hjælper Damerne.
Stemme. Faer vi et Billede for
det I
D in ese n De kan gaa i Paladsteatret og se det.
Inde fra Slitixens Dyb lyder et
„Bravo, Robert!"
Dinesen lægger Munden mod en
Revne i Pyramiden og raatier tilbage.
Hold Mund, Psilatirlet'l (Almindelig
Jubel.)
Altsaa — vi kravler langsomt
op.
D inesen fersætter ; Og De, Fin
WiridIng (som spiller Hovedrollen)
— vil De, naar De kommer et Stykke
op, vende Deni om efter Psilander
Valdemar! er Du der?
Psilander; Javel
Dinesen: Og saa siger De: Er
her ikke henrivende, dejligt, modbydeligt varmt eller hvad andet, De
kan hille paa.
Og du Valdemar, svarer; „Ja,
min Elskede, (roaber: Malzon! faa
de Folk væk dernede). Mølzoo aser
Føreren, der ligger paa Pyramidens
Afsats og stirrer drømmende op
Skyerne, fortsætter: „0, hvor er du
sød og netl"
Din e sen (til Psilander): — „men
vi skal længere' op.'
• Psilander; Ska' vi længer op ?
Di nesen; Ja, gu' ska' I længer
op. Det siger du altsaa til Fru
Winding.
Psilander; All right!
Di nesen: Naar jeg saa fløjter,
begynder vi, og 'mar jeg fløjteranden Gang, begynder Nedstigningen.
Er vi klare Sari — (hæver Fløjten) Mat—zool Nu er der igen
Folk i Feltet. Malzon af Sled.
Endelig kan Dinesen pifte. og
Opstigningen begynder.
Fru Wrilding vender sig midtvejs
og sender Psilander et Blik saa ømt

L‘ertiwntreit.prineee er pr. )'gulhint.
for Inserater tran Vor.Illen r3 Ore,.
%Sluttid/41Kr. Innnurpr I. Gemt 10 ør..
•IG•rfalgwnde,Gange.

at der gaar et elektrisk Stød gennem
alle de Mandfolk nedenfor, der rammeg. Psilander, der er vant til meget i den Rehling, bevarer Fatningen og svarer med at pege opad'
.Vi skal længere op," mumler han
Omsider er de naaet højt nok op.
Pa raminderi lager sig I dette øjeblik festligt ud, som den ligger der
i stntalende Sol, med broget klædte
Skikkelser pari alle Alsalser.
Filinsapparatel snurrer ustandseligt, og ude fra Tilskuerrækkerne
knækker det fra talrige Amatørapparater,
San lyder Flojlesignnlei pantry.
Nedstigningen begynder. Om lidt
er alle igen part Jorden. Dinesen
malier .Psilander og Fru Winding
foran, herhen foran Apparatet,- og
de lo smukke Mennesker gaar op!agne af Samtale ben mod Apparatet (d. v. s. mod det interesserede
Biografteater-Publikum) og viger saa
til Side. Deu Scene er forbi, Der
er skabt nogle firiudrede Meler Film
til et stort sammenhængende Drama,
som vil fængsle Hundredtusinder
af Mennesker i. Titusinde Biografer
Kloden over.
.
Den næste Optagelse forberedes.
Og da Forberedelsen er forbi, ser
man
et vidunderligt Syn.
Op over Sandbankerne kommer
dragende et pragtfuldt Tog af Ryttere, Æseldrivere, Studeforspand og
Fodgængere. Det drager i en Bue
nedad og slaar saa Lejr paa Terrænet foran Pyramiden, saa at denne
og Sliincen danner Baggrund.
Det er overniaade virkningsfuldt.
Til Slul ser ulan tide paa Sandet
to Arabere komme i voldsomt Ridt.
Deri ene bortfører en Kvinde, som
lian har slængt op loran sig, saa
hun ligger tværs over Heslen, medens Hane og Skørter flagrer for Vinden
Saa er man færdig for i Dag, og
medens de mødige Arabere svaler
sig med en Sodavand ovenpaa Anstrengelserne, faer jeg
en Samtale med Manden
for det hele,
-Generaldirektør Ole Olsen. Han er
en elskværdig Mand at tale med for
hvem, der har et virkeligt Ærinde.
,Ja, del er el Eventyr, som del
er gaact 'nig, og tror De, det kan
glæde og gavne unge fremadstræbende Mennesker, sne uran De gerne
omtale det."
Og saa fortæller han om sin Barndom, da han var Hyrdedreng. Overniaatle kønt er det at se lians Glæde
over et hjerteligt Brev, som lian har
modlaget fra sin gamle Principal,
fhv. Gaardejer paa Frederieinegnen,
hos hvem lian tjente.
Men Brevet amider ogsaa el
uskrømtet og. ægte Venskab, og den
Slags er en Mangemillomer maaske
ikke forvænt med.
Aar er det nitten' Aar siden,
jeg løste min Moder ,ud af Fattigvæsnet," siger Generaldirektøren
stille.

or gammel er De nu" spørger jeg.
„Jeg er 52,"
„Sam har de forlinabentlIg 20 gode
Arbejdssar endnu."
,„la, maske I Det ved num jo
aldrig. Men jeg skal sige Dem ;
Jeg line, jeg hørt hl de faa, der
kan tagle al være rig. Der er det
jo, det kniber for saa mange. ,leg
lever ganske som el andel fornuftigt
Menneske og tager ikke Del t de
raffinerede Nydelser som Penge kan
skaffe, mel] som kun skader og nedbryder.
Selvfølgelig holder jeg nogle Biler og rejser osv., men det er jo
ikke af de Nydelser, som svækker.
Man man kulde sig paa del jævne
og leve fornuftigt og sundt, for
Penge er en en Gang ikke nok.
De alene kan aldeles ikke skabe
Lykke. Men de kan deimod saa
let friste Folk i Ulykke."
„Er Filinsinteressen stadig lige
stor?"
„Nej, den er stadig stigende. Filmen er aktuel. Den drøftes i Hjemmene. Folk vil se Films.
El lykkeligt Greb har faaet min
Virksomhed til at blomstre, ['redene
mangfoldige andre Filmsselskaber
er gaael i Stykker."
„Hvad koster nu en Historie som
denne?" spørger jeg.
„Den koster godt 20,000 Kr. lorn den Skuespillergagerne," svarer
Generaldirektøren.
„Er de høje ?"
„Aa-ja 1 Psilander faar f. Eks.
1.0,000 Kr. for hver Film, han medvirker i, med en garanteret Mindsteindtægt af 100,000 'Kr. i 6 Maaneder.
Vi har løvrigt til Stadighed 1,0
saadanne Oplagelsesmaskiner i
Gang. I Dag sprænges der et Skib
i Lutten i Nærheden af Samsø, osv."
„Kan det virkelig betale sig?':
„Ja, takket være Udlandet.
Vort Kompagni bringer 4 Millioner Kr. til Landet hver Aar. Det
er da da et meget pænt nationalt
Værk. Men ved De, hvor stor en
Del af vor samlede Salgssum, der
kommer Ira Danmark. • Den udgør
saamænd 713 pCI. Det er det hele".

frit fremmtbleircur.
!topic Smaatrirk om „dril derovrefra".
.94iionalObenbc".
—0—
Zer er fortalt oml ben enge Shijniant
yllain be i7ayolle aj betle anghe,
imine )i)lb fra Cht (fur, lora i Itrigrit
hntr ~bet „faellere, nt han — fer !au
fahebe fig ub i bøtte hofte etorrelob, -traf frue !pibe glacthanblier arm og
fteeprbe i prruberue, ibet han trf f hue
ølt ranbte:
„— 91u !gouda &flet. arg har
ttaparet op. Vine S,irrrer! 23chag at
Damle ub".
!tumor engang beime Strigehirtorit gal
ffrieea, ba leg matl IIk glemme beat,
bor — for at !Met r 2ignelfen — „forte
113nflet op" og traabte tur 2)ane bitbtre
g btobigere rub ben, ariftfarlene træber

1.fterfelarret. — og ber bil filsne ere.
urt Natte og arreialbe 8iber bind,/ ore
et. (formane, bet tlilbe „gan initiftebt
i teben" og Derfor nnlagbe fulb ()Sale
lam tit et 'Jarebs, og om 21Iptejemerne,
ber Ingos' Ì'ileriberite tir 'Gaben biral,
at be eaubt Ziluatinef „be blaaMjable,
men ber bor oglaa rekreeret!, 'toge er.
ber til be aleilanite tropper, tit zi o u;
aberne, turtoerne, epahi•
erneog.be leureallte Vover'.
fle facuebe eolbater bar et {turt
ralft Reno pari bered mg r̀ tebrelaribd
bor jon ui ft ilte
%afnennueligheb.
fparet rig; be bar Raritet årnittein bered
fril}-fe, ubrugte Rrafter, bered ubeenbige,
rine Reb og bered State enfutb og
llbeftitfeligheb.
:De fragte eolbater har entrer Rri;
gnid 3orlob tavl at rcipettere og for.
finer bidfe „Drtenfonnet", fem i et Rampeireerne huler en "Barnefial. flet fair
uu jpored uueralt, farent her i 43rtrid
lom tele beb guiden, at bet er lyttebid
„Digte herourefra" al bildte Diatente,
til %robe for ben 93aulfeliglieb, epro.
Bet volber.
13na be krydse eterognederrinedtogter,
lom juli bidfe eternmenfer leebea ub
pas, !gruber bet die ffielbent, at be flere
Zone i %reet er liberi Rodinbelie mel)
bobebtuarteret og four autne bag ub.
fedte@ itfr blot for be etrnbabler, log.
ret meblurer, men Nina for euttena
Slugler, tinar be ofte ;dugene finer eg
mangler bet uobeenbigfte. flet er ble•
bet et Muntrhelb b(nnbt bidle ,Rnmeena
2eeer", at be ofte initier lanbanne Dm .
ficeubigheber har aulelfee af „at finirbe
bort lom etygger"
at fanbant filtaft Zillalbe inbtranbte
en 1.ag oppe i et rgonnern e. 2°0.
mutte', en ung "j-rauffinairb, ber nar af;
fight af line aolt, faible ben' 'ammen
og lpurgte, om be [labbe 2runebentibler
i 43eholb. 2ngen jumbe; — enhver
enfiebe at beholbe for fig selv bet libel,
han ebenfuelf !gibbe.
lInbelig nar ber een, en %muler oeb
91abn V.It u 9 f a, ber traabtt frem al
CrIe(ebbet og fagbe-.
„Ruger enbnu een Maafe i Viefrolb
— Ylberagonte.
(eb rtjronten tnlbed populeed af Rom
lerued«TRab for: „Ylbe.etagout").
Strafid var ber tre nubre, ber fulgte
bet gribe Qtrempel og ubleberebe buer
en Mage.
2ojtnanten fagbe fan:
„deg har ogfaa em. — 2ab ud le,
2 er tyve. Can beter vi huer Jnnfe i
fire 43ortioner; oml ben 113i@ bliver ber
een 93ortion fif huer. flet er genee
vift lun en Rungmag, men bet er bebre
enb ingen %Mg".
Dg inalebee ilde bet; be time $urti•
nuet blet ubbelt lit Rangtabet.
Rebene bede fortin!, haube ben
unge 2ojtuant fat fig affibee — lamt
op til en etaribletztro; han bac bleg,
four fhdbe han beitiime
Ruge ernable hen til ham, ibet han
hotbt en Zim%allerten i !e'er baanb
„truab er ber n u ?" finagfe 2ejtnan•
ten og faa ntroeft op
„2oftnant talt forled", iurebe Ruge
„boortebee bet?
ilte tyve? —
„2o men b i: em og tein. 2ojtuant
glemt fig felo; — — 1.1.ojtnant lutten.
Rur* ilte fpife Rub, for 2ojtitauf
'piler nieb".
2ojtnanten batte en %ome. bane
1Blitte Rub Zfrebeeten, og bet fenbtee,
at han færeb ill hnarb Zeft,
ene 'rub ret f mileve lem og fagbe:
„Mat, Ruge! eat big neb her hos
ulig og tab od etl fin bete q3ortionen,
fiber bu er fan gabmitb" — —
•
aettlant, ber foreftanr et af be
ftorfte 2a3nretter ueb arotiteu, nuebbeter,
at ben muntrefie ".I.tntient, hall iublit
tuns har haft, var en eteger af bet fode
2argerturpe gee( eadf eurd b'et f r
g u e). ban boabe foliet begge efeu em.
Imiteret og "tabte lig indrim" pna ilt
Stabe, lom han ffubbebe frem beb ,f;)fielp
af .jaaberne, — men han baube et fan
"tumleren trunter, en jan fnintenbe Fat
ter, at ban fprebte Ttunterheb overalt
pari fin Z..tej fra ea( ti( let og fra

eris tit eng etaer en ?yorbinbirtg
itulbe lagges om eller et irnertefulbt
eciar ubvaRea, fede ban ben til bos
eibestbee eme. botbr !load bannb, mc.
arne Cperationrii joregit og laot troligt
- Irerioni for at ablenebe itatienien,
ibrt le„.1 ',redte op mob 2oftet:
ber
„Rie ter og fe. efor
i Mat! — „Øen lille 9/egriflon bar DIP mange
lYuer i Dotabetl" ,fagby be «bre 130
hentet og lo, „fiber han altib fer fluer
i 2oitet",
Whn 'om lagt : bjertelanet var muld.
Ienbetigt.

ring Vtraber, ber finube gjort Mie
hiefie beh Zurcod.eleniunentl, bleu en
Mag lovtogt pen bulpitnlet — iltre lit.
rebt. joruben et finbenbr ener r 23.re
firt (ibbe amt
e frøene 'jobbet, men benl
anjebe lien ille. Dan lugte at ffiult
ben' intber %cepprt. Mia Strygerullen
upbneebe bet, 'krible hun pna tinm ug
!nette:
„bborban bar man lig ab ilreb et
fim faabant et ‘..11ne ginner Pubber?" —
„Dor tuber leirfobet i 2dfinuu.
— Ren hvorfor bog? — et tit
bure eutbnter! elenber be barfabebe?" —
Ma fatte ben lille &dier fig over
Qabe i Cengen, og hane libfulbe Dine
ftribrebe ind) eberolarie, ibet tånu fagbe :
n bunb par ugeret, nulr han gane
ub og "tier .Anret? — (sliber hent jan
fin builb SI° pat ? ?
— (21 pur•
hunb er jegl — — 123i beroure borfur
etil al trawle ennbaleme of, tianr ui
ener pna einuttreje eller finglober ajen•
ben, — {ebber ilte til 2eljap boa ud!" —
eegrptejerlten lo og Ilnepebe ben
lille „eporlemb" berolinenbe oml DO,
«bet

en leubt larfntter, ber for Miben
ligger pan 2anbet og to (Kouge baglig
padler« "Banegaarben (Bare Cl. 2ajare,
fas forleben en 93ebuinebeit ilreb cummbbunben ?lem fibbe paa en e3treul i ben
flere 23nneenarbdhat og — fagbe magge
%narre
forfatteren ftaublebe og leuegte niro;
milefulbt, om hatte 41rin fmertebe, 'Men
betl greb faa edeligt
e:lebuinen rejfte fil boroeb og fan ben
reminebe au
„Vf bbe rrh a mci n", '<rebe han „gra.
ber ælte Duer emerie, tren af benmel" —
„bror:aloe bet? — trebbieb grerfatiet
ren
„gode jenbeir, ba ui tog 2iutag,
og 2ibberrhanian itte bilbe tage levede,
af reb tilte hana 9Jlebniller. Run ebanb•
femmerne fibber tilbage. — — 'Abbed•
barium flammer lig ud) at bile fig —
murret! !" —
bet bet firfe?" fagbe `åur•
„tal
jettesen. „Zen 5.eolert flat ur lund
."
bebe. — — Roiii, fule meb min
elebuinen reftebe pen ,toeebet.
„VIbberrhantan }immer fig peb af
gna paa tiaben — »numret 1 I"
„Slem — om bi log en tullet Morddit?" 2o, bet Mb fig hore.

%/e lorte !ammen bett til ben nærme;
fte 2uuder.23iiti!, bom aorlatteren tuba
4 nye filletrailler, lom han enerilitenbret
laftebe paa ben &brouebee tBrefi.
•
Ina gentenbenbe paa hver
miet( af ben: Zapoerhebed.1Rebaillen,
Ylnitam., Mediu. urt 9.1lareffo.Rebnifiett
— tog blu loer ilar op i fin Dumt)
og lydlette bon.
%la be igen lom ub i Mngethfet, len
aorralteren Reit pan fin
i 1 e ill",
r: fin (»agn (laalebed Inibee for Mr.
ben her i 'jaarie be Sutbeter, font eu
eller (rubel' tibit taget fig af). — —
ban greb engin.
,,Du griber <Idm?" fagle han libt
ffufiet.
„NI« — fagbe elebuinen, flop fin
rote eirm om fin Well:enere beta og
onifnunebe hant min Gaben
— „fur
— nu gaber Wbber rh n nu an ,— af
Opabe !!"
•./s"...""

Uddrag at

Altlage Hanas legeskab
I. April 1914 - 31. Marts 1915
I ndltegt.
Behold'', fra forr. Aar
154,447,37
6,062,78
Renter
Indtægt, oppeb. af Toldv. 11,378,88
af Havnefgd. 240.50
do,
60,00
ved Pladsleje
do.
1205,93
. .
Andre Indtægter
lala 173,395,48
Udgift.
. 1.200,30
Renter al Gæld . .
2,999,70
Afdrag af do
41.56
Skatter og Afgifter . .
9,99
Rejseudg. til Statens Tilsyn
. . 1,160,00
Lønninger .
, . . 80,476,64
Nye Arbejder
Vedligelt. af ~læns Byen.
Pladser, Veje samt Be. 2,304 99
lysning og Tilsyn
108,50
Oprul/ dringsarbejder
4,10
Anskaffelse af Inventar .
87,00
,
Vedligehold. af do.
806,03
Uforudsete Udgifter . .
84,196,67
. .
Beholdning .
lait 173,395,48
Akt:ver.
Beholdn. indestaaende i
Pengeinstituter 23 508,27
do, i Kommunen . . 43,181,82
60,00
. . .
Restancer . .
. 17,446,58
Kontant Beholdning
Havneværkerne ens!. til 350,000,00
, .
7,000,00
Pladserne. .
20,000,00
Faste Ejendomme.
Maskiner, Redskaber. . 12,000,00
— talt 473,196,67
Passiver.
Rest af Slataltion
.
27,740,74
Fveril. Skyld
forskellige, der har ydet Bidrag til Halneg . .
3,317,00
laet 31,061T74
Sandvig Havn.
Indtægt.
Indtægt gennem Toldvæsn. 191,76
Statstilskud til Udbedring
af Stormskaden .
. 3999,75
Tilskud fra Kommunen
1741,82
lait 5933,33
Udgift.
Renter til Sparekasse og
Kommune
742,06
Afdrag . .
... 357,94
Løseunger
25,00
.
.
Skatter . .
33
Nyt Arbejde paa Havn, Bygninger, Pladser ug Veje 4,733,00
75,00
Tilsyn af Chr Larsen . .
00
Beholdning
. . . .
talt 5933;33
Status.
Aktiver.
00
Belioldn. fra forrige Aar
Havneværkerne ansl. til 55,000.00
Passiver.
Restlaati til Sparekassen 14,138,11
Laan fra A.-S. Kommune 3,000,00
Talt 17.138,11

Fdlesskoleos Fremlid.
—0—
Det er intet Under, at deri nyere
Tid har været Fællesskoletanken
gunstig. Dell demokratiske Bevægelse, Friheds - og Lighedsbestræbelserne overhovedet, har medført,
at der i en Ratkke Lande er gjort
et betydeligt Arbejde lieniniod at
samle alle Børn af nogeriliinde samme Alder pen de samme Skolebænke
i de Tilfælde, hvor der ikke tilsigtedes en særlig Uddannelse ined sær
ligt Formant for øje
I Nordamerika førte dette sadledes
til, at der, eller deri store Hnt gemkrig i Treilserrie, son] endte med Nu
gerslavemes Frigørelse, ha Ilde Side' blev laget stærk' til Olde for saa
vidt muligt al samle hvide Høm ug
Børn af farvede Forældre i de sem
rue Skoler. De skulde jo dog ell
Gang alle være fri Burgere og Burgerinder i det samme store fri Land
og med samme lige Rettigheder. Og
'hvad var da naturligere, end at de

kom til at ome**a hverandre fra same ?tf," • e P i`r ner e Wel f‘et the !es i
som irgestelede Kainineidler
ogsaa ' 1 Mes -etug Set,. r, p,« rr liv .1
1
Men der victe sig suail, at Sejen bar, er I: Iii,gaie in.1,44kredt. I. •,I 1
. el.
havde slibe 1:1,renipet. tie servede gene, 412, nii, de har len( x• ,,..,i
al -4",
Bern — og del gjaldt især dem, der lal,' ell ' Drengene I en Nr, .‘,.,er. lt
var al ren Negerafstainning — var Under N.4111iNinve NiStiellellighr.kr.:
-- - e
flinke nok til al begynde med, og itteN des det
er &'l 'ratette,,I,e‘.
særdeles lærenemme. Ja, det var sans cl ind.TDreilvtle som tu,
b.1. pi: •
endog ikke trit, al de lejlighedsvis gerer, al segle de samme Fordr
-lir.
kunde overgas de hvide Barn, mair
Her.
der var Tale ovn hertug Tilegnelse
Mange ',ariere Oft_,Forzeidelr 8( .
af Læsestoffet. Men saa kom der overhevidste out, al Frellesturdtals,
for de flestes Vedkommende et Tids. ilingen ikke en hl neger' Pendel,.
punkt, tisur de sagde Stop. Nu kunde litlAt Spurgsmarlet Cr 0111 111 fa, let
de ikke følge rued længere. Det var, bedst mulige Resultat el dm egernsom deres Hjærneorgarier ikke havde lige Skolearbeele: Man er ,'letlos r
den Struktur, der krævedes for at de nu' begyndt at arbejde 101 en Ad - j
kunde bolde Skiidt med de hvide skillelse al Drenge og l'iger, korte
Børn, hvis Forældre i langt Hele i de ældre Klasser og Gymnasiet
Slægtled havde faact dere, eandetige
Sikkert er der ogsau i vort Rsintediliii
Organisme paavirket af den kultu- Evropa endnu nienge 1:rfaritiget al „„ relle Udvikling, der gennem Aartio gøre i Frellesskotespingsnmalel.
." .
simler er ganet for erg inden fur den
',flt
hvide Race, medens den sorte Race
Ilar stase, stille.
Hertil kom saa el andet Moment,
der vel har virket endnu kraftigere :
Det Racehad, son' mange Steder
i Amerika har antaget en helt uhyggelig Karakter, og som navnlig er itærmer
stærkl sin Afslutning,
opstand derved, ni den luvede Ile. men har da ogsaa været begult,tteet
tolkning siden Fi !Rørelsen har al godt Vejr og overvejende vestlige
bredt sig saa stærkt, al den i mange Vinde med sundt Vand. At VindEgne enten har fortrængt den hvide, retningen er al slør Betydning ved
eller dug er stær kt paa Vej dell'. Havnearlivel, her pan klemt, faer
Og det, mens den hvide Beton< ning man herved trevis lim. De milirem
stadig sidder inde med sin gnide overvejende stærke vestlige Vinde
Ovellegenhedsfølelse overfor „Nig- har ril Gengæld sinket og kæmmet
gerne".
Arbejder paa Hanimerhavnen, der
All saa har Fællesskolen for hvide er taget i Entreprise af Brødrene
og larvede Høro for Tiden klin Ideen- Aliker !laste,
ke Kaar i Amerikas Unlorisstater.
Hiftietrasinet er nul inhpr;engl rig
I Amerika, som i Evropn, hat Fæl- oinenSei, ligesom alt Arbrelsmateriel lw
lesskolen lom Drenge og Piger vundet er ophigeL Man er nu 'færd med
stærkt kern Vi ser her ganske bort at optage ile store Sten ha den. infra Folkeskolerne paa Landet, hvor derste Stenkiste ved DrernnIken.
Fællesundervisningen jo el af gam- 'Stenene bliver hejsede op alen Kraft,
mel Dato. Det er bleven gjort gæl- hvt . ser ud id at være ee ret liv.
.,
dende, al Fællesundervisningen vilde 1
'alfrbt kle—tor dem, der opheit•
anspore — navnlig Drenge« — til def ai
netle i „Lommen'. Deler..;
større Flid og paavirke dem' i Ret- hænr"
'!e tlig, at en og anden
ning af en bedre Tone, frernelske sir:ru
under Ophejsningen
de mere riderligs Karaktertræk og torn
I Planke, glider mut
bidrage til at afslibe Kanter og Ujævn- Tænger'', -g med el Drøn styrter
heder, ligesom man har fremhævet i Dybet igen. Betjeningen har derBetydningen at, at de to Køn lærte for indrettet sig et Hul nede i Lomhinanden at kende allerede fra men mellem Bjælkerne, hvor de

Fra Uge til Uge.
,mFlavnettrbeidet

Børn.
Ingen vil negle Fællesskolens Be-

søger Dækning.
Med Yderinolen skrider Arbejdet

tydning heade i den elle og I deri
anden Retning. Men paa den anden
Side kan Sagen utvivlsomt ogsaa
have sine Ulæriiper, og i Amerika
har man, efter hvad der nu meddeles der ovre fra, i den nyeste Tid
fundet fysiologiske Grunde, der taler i Rehling af, al man maa bort
fru Fællesskolen, uaar en hvis Alder
er naaet.
Sum yngre slaa Drenge og Piger
paa omtrent det samme Standpunkt,
naar Talen er om Tilegnelse og Bearbejdelse al Slottet Men det varer
ikke længe, uden der gør sig en
Forskel gældende i deres Temperament, siger amerikanske skolekyndige. Sjæleligt saavel som legemligt
viser der sig Uligheder, som giver
sig Udtryk paa niere end en Maade.
Og denne Ulighed bliver større, jo

nu [ask tremad, efter at „Hullet i
Nordfronten` blev velstøbt med Cement. Arbejdet med Opsætningen
af Molen og Kajen vil dog :umagelig endnu vare et Par Maalleder.
Sk. „Kristian- lagde
ind ved Dæmningen ug oplusseje:
en Ladning Cement til Nordlandets 4111
Handelshus, hvorefter den indtog
en Ladning Brosten.
En Del Arbejdere, der har været
beskæftiget ved Uddybninger' al
Havnen, er airejst til København,
lur at deltage i Arbejdet paa delt
nylig paabegyridte store Frihavnsudvidelse, hvor Smeden'. M. Andersen ogsaa skal have faaet Ansættelse.
Motorskibet „Thor"
har paa Søndag planlagt en Lysttur
III Christiansø, forudsat at Vejret er

:Rf

Lysttur.

lottåk, te A, ,I Deltagere

si lin, „vil
foretagne
forleden
-- • Lysllite ita Ham uh,o •ri !il Hasle
1.'1 begunstige! al (I(.! smukkeste
jr. Fabrikant Julius Anker ha ,de

V

lvilli ,t stillesig til Disposition
eventuelt Streptug
gont Friret ved
'til Kuldistriktel, men tis Deltagerne

var-'3d3 las, merle man ikke lægge
Beslag oml Fabrikantens Tid. Timerne svandt løvrigt alibi:- hurtigt.
Der var Efter middagskoncert part
Barleholellet nied Optræden at en
Operasanger og to Damer, del sang
• Irods Varmen,. Pas Ha nydeligt
deslranden intioldede der sig et broget Liv, og der badedes lit sent orm
Eftermiddagen, da ..Thor" aller
vendte Stævnen hjemad.

er [leo hilligster
Vi sælger indtil videre:

Sagomel 25 øre
Ekstra prima Kartoffelmel
3D Øre
Ekstra prima Rismel
25Bre
Ægte Japan Ris
25 fire

Dobbelsiglet ekstra

—

'I

Norilloodets Hoodelshos.

Forhyr !lem om Prisen
soen jeg byder for Deres renvaskede

strikkede uldne Klude,
I Bytte for Varer.

'har De hørt

,rjJP.
•

at en Soldat fornylig paa et tyrkisk
Feltlazaret blev behandlet for et
daarligt Ben,
— og al Feltlægen, der besluttede
sig for en Anipulabon, I Travlheden
tog fejl og ~Imiterede det raske
Ben,
— men at han Dagen derpaa trøstede Soldaten med, at det daarlige
Ben kom sig nok,
— og at Resultatet saaledes var
blevet ganske det samme,

Aarct 1.717 bragte et engelsk
Boghandlerblad følgende Krigsvers:
Krig avler Armod,
Armod — Fred . Fred — Rigdom
Rigdom
''
•
Stolthed -- Eng
Krig - Armod
Verden er rund.

snar tages

Chr Olsen,
MESSENS ENE-UDSALG.

Allinge Biograf.
der har taget sig en længere Sommerferie, er i disse Dage travlt beskæftiget med at indslallere nye
Maskiner i Forsainlingslinset „Hammershus" og lægger antagelig i den
nærmeste Fremtid nd med et nyt,
flot PrOgram.

pCt r ed kontant Betaling.

To 2-Vær. Lejligh.

Hvis Vejret tillader og der lindes
fornøden'tilslulnmg, afgaar Motorskibet THOR til Krisnansei Søndag
den 29. August. Afgang fra Allinge
Form. Kl. 9'!•,, Sidste Tur laar,
Billetpris Tur-Retur 2 Kr.
Helligdommen og Gudhjem anløbes
øger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lærling, en Fodermester eller anden Medhjælp, bør De snarest aver tere i Nord-Bornholms Ugeblad,
der hver Fredag bringes direkte ind
i 1700 Hjem og læses af sart godl
som hvert eneste Tyende. En Annonce lier i Bladet vil derfor sart
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat,

S

Til Stegning og Bagning
anbefales vort ekstragode Plantefedt.
NB.

Margarine Nr. 48

67 øprre. VI

kg

Aldeles fortrinlig til Bordbrug

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Søndag d. 29. Avgust
Allinge K. KI, 7.
Ols Klike Kl. 10
Skim. Kl. 93/4
Torsdag d. 2. Missionsmøde
Tejn Kl. 7.
. Fredag d. 3. taler Missionær Tlwrsen i Allinge Menighedshjem Kl. 8
luth, Missionsforening.
Møde Søndag Kl. 9'!,.
Michael Kofoed.

træffes paa Raadhusel i Allinge
hver Mandig efter Kl. 10 Form, og
i Klemensker Kro hver Fredag
fra 2--5 Eftm.

Ordet er frit !
Vi gør vore mange Læsere i Ry og
as Land opmærksom pas, at enhver kan
as optaget Artikler og Indlæg um Emner
al almen Interesse i ,Nord- Bornholms
LfgebLid"
Betingelsen er kun, at det skrevne er
holdt i en sømmelig Form og indenfor

r

rimelige Grænser, saml al Indsendere— til
Underretning ror Redaktionen — opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om semdanne 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 dan striengeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

skytte Glastaget pas mit Atelier, foregaar Fotograleringen sums sædvariiig -Skønt Raamaterialernes Sugning leveres
FOtografierne endnu id de knolde }(riser.

Telefon 1.

Andr, Ipsen.
Atelieret red havnen.

mmealaimi

Høje Prise

betales for U I d og strikkede K lud
peu Varer tages i Bylte.

e,

Nordlandets Handelshus.

Extra god norsk Sild
er hjemkommen, og Prisen et meget
hitlig i hele Tdr. og Fjerdinger,

Kolooial og Produldforroloiog.

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

Allinge Kolonial- Produktforretning.

Til Kolllindiollell
Sorte og hvide Kjoletøjer

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning

sælges fremdeles til de velbekendte
billige Priser

anbefaler

a-IR. OLSEN,
Messens Ene-Udsalg.

Telefon Nr. 93.

A. M. Lindberg.

Gravering gratis.

samt

• Hus til Leje.
$Lejli gheder, ell slorie i 10 mim
dit!' ined indlagt Vand og das i den
[(Atm; Sueilatei 'Munch tilhørende
Ejendom i Alttoge, kno bias Ill Leje
ved, 11f- ElVert4eise til SI.VlektISseii
Ailmge

Pressegarn
haves part Lager og sttlgeS til
hilligsfe Priser_
Kobis(11- 3 PrOddliiirdlig.

32 Ore ro,
40

OLSEN,
Messens Ene-Udsalg.
Telefon Nr. 100.

Erindringsliste.
Toldkamret 7 12 Form , 2 7 Efterliv
Kæmnerkontoret to II eg 2- .4
Diskontohanken 2 4 Fim],
I.aaneSparekassen 10- 12 og 2- 4,
Stempellilial I Sparekassen 10-12, 2-4,
Dampskihsespedltionen, anken ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag

og Fredag Efterm , Mandag eg
Torsdag Form.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag n -7,
og 2-1
Distrikteliegen
Postkontoret 9-12 og I-7.

Søndag 12-2.
Telegrakialionen fi Morgen til 9 Alles.
Søndag 12 • 2.
Borgmesteren. Kontortid hver SOgnedag

Kl.

paa Skolen.

Branddireklørenklandag og Fredag
Form R til 10
Staisanstallen for Livsforsikring ved Chr,
Me ss eur. Kontortid 1-4 Em,

l'olkeliogsamlbigen paa Raadhuset: Fredag 7-8,
Frinnerkep, og Ilgods desuden 7-8 Alten
samt til Tog, der algaar udenfor nævnte
Tid, fra en halv '1 ime fer Togets Afg

Anker l opilds Gryder

faas hos

fiffige
& Produldrorreloing.

J-Colonial- oØ cfroduktforretnitij

laillual~a^~11.91~atarame

Hvem

„ALBA

'
I

r4,~z„,tritoccerzcle
FINESTE DANSK FABRIKAT
Ji,ve.)2 Ø

Fi2tille40(24 10 -

Monumenter.
Alle Slags Monumenter udføres
eller Bestilling i smuk rød Sten.
Forhør om Prisen hos mig Inden
De bestemmer Dem at købe.

V. Sørensen

Alle Sorter Remsamlere
samt

Smørekander,

Poilselwist og fleolloeferlf
samt bedste Sorter

Motor-, 'Maskin- og Cylinderolie
anbefales til billigste Priser fra

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Stor amerikansk Majs
aldeles frisk dg extra renset — sælges til Dagens billigste Pris.

Nordlandets Handelshus.

heller

Til Syltning
anbefales

Dansk Topmelis Nr I
Dansk Demerara Nr I
Dansk hngget Krystalmelis Nr I
Dansk grov stedt Melis Nr I
Prisen er allerlavest

Norilludels Huileishus,
Ny Mølle
anbefaler i Prima Varer
Byggryn
i tre Finheder, endvidere Bygskraa
og MaJsskraa. Telt. 2.

Alloolicedo

Er det den averterende ?
Nejl
Thi ved Annoncerne skaffer han
sig større Omsætning, og det
giver ham forøget Gevinst.

Er det da Publikum?

Nej(

Borre pr. Allinge

Major Westergaard
leder Møde i Frelsens Hærs Lokale
I Allinge, Matdag d. 30. d s K1
8 Aften. Børnemøde Kl. 6 Aften
Alle er velkomne.

J

til
til Kjoler

Bestillinger modlages gerne

Fotograf Alfred Kjøller.

Ungdomssekretær

Puge flomuldshr

Koks anbefales.

Prisforandring :
1 — — 4,00
— 2,50
- 9,00
1

VadskeEeg' e

NB, En Ladning tyske NØDDEKUL ventes forst i September

Rigmor Riis.

Visitbilleder

Sygekassen hi Læge og Medicin
for Medlemmerne samt fri 1 iege tor
deres hienime%rerentle Børn under
15 Aar, desuden fin Sygehus- og
Sanatorieophold,
Indmeldelser kan ske hos Kassereren, Hr. Bager P. Holm, Allinge,

Ene. Damp-- & Kakkelovnskul

modtages i forskelligt Haandarbeide

i. 2 Dusin Kr. 2,50

er .1.11...anerkendt, 1.11;2,e1 "le d.
lemmer Indtil -10-nars Alderen Foruden en daglig Pentriehrelp

141414111/44414#VIIININfilleakliekd

Eleoer

Brevkort

difiege-hobig
s one

Jernbanesi. er aahen for Gods 5 - 12, 2.å,

Alt i stort Udvalg til billige Priser.

_0 _

Johannes Kofoed, Hasler

Trods der er lagt Brædder for at be-

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

Godstjenester og Mider.

By- og HA rredstlildrneawtig

Braaddetaget.

ilt
el
lku
sag7dre

— centralt beliggende
3,11inge den ene med Køkken. er til Leje,
om ønskes delvis møbleret Bogtrykkeriet anviser.

Thi Publikum laer ved at studere
Annoncerne Besked pas, hvor
der købes bedst og billigst.

Hverken Publikum eller den averterende,
men
den Næringsdrivende, som ikke
averterer sine Varerl

thi hans Omsætning gear tilbage til
Fordel for den Konkurrent, som
averterer!
,Nordbornholms Ugeblad' er det
billigste Blad at avertere i, og har
den største Læsekreds pas Nordlandet
— enhver driftig Forretningsmand
bør derfor i egen Interesse avertere

i Nordbornholms Ugeblad.
ea~1.1slies~«~ealesee

k

SENGE-UDSTYR.
St4fso Lager at prtina llynetojor med Garanti

Damprensede Fjer og Dun.

Spøg og Alvor.
/1111114

Ilrad et det, rirang.
,b ir er
ii,z
kilea un5di,,I,,,,

1,/

!I

''Pt1
I ' 44I

luldknnuneil

Fuldstændigt Senge-Udstyr leveres■ med kort Varsel.

Prima Twistlærred, Hor- og Larkerred til Lagener.

-

lighed

•

Ægteskabet er en Lænke, som
mange Piger længes eller for endelig ar blive fri.

Største Udvalg.

Til de taabeligste Ægteskaber høre
— mange Fornuftsægteskabet.
Man har set Forældre, der er blevel ødelagte af deres Bern.

Billigste Priser.

Allirge Kolonial- (-),

Tavshed er Guld.

Feltsenge og Madrasser til Fabrikspriser.
Stor Rabat ved kontant Betaling.
Altid de billigste Priser.

Nordlandets Handelshus.
Leverandør til Varelotteriet
11~~.."~adle
Nalmaasi~~~411.~~.

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

Vi. Chokolade og ('acao fil gamle Priser.
Kaffe, altid friskbrændt og nymalet.

(Kolonial- og "produktforretning

? lorilliolms Spare- & taallehilsses
,.
,----------- Afdeling i Allinge 6 ----5---Kontortid : 10-12 og 2-4.

Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente
af 4: pCt. **p. a, paa Folio til 2 pCt. p a.

De vil altid finde noget, der passerilem

En Iransk Dommer plejede altid
i Følelsen af sin høje Værdighed at
formane deid, der mødte i Retten,
til kun at afgive korte og bestemte
Svar, naar han spurgte dem, men
selv var han ret tilbøjelig Id at lade
Munden løbe.
El Vidne skulde afhøres
— Jeg tror nok —. begy mlle Vidnet.
— Jeg bryder mig ikke om, hvad
De tror, afbrød Dommeren. Svar
la eller Nej. -- Jeg troede ogsaa i
Morges, at jeg havde puttet mit Ur
i Vestelommen, men i Virkeligheden
havde Jeg glemt del hjemme paa
Natbordet. -- Her vil vi kun høre
Fakta, ikke Meninger.
Da Dommeren senere paa Dagen
kom hjem tor at spise til Middag,
modtog hans Kone ham ined de
Ord:
— Du Irina være meget distræt i
Dag, for ikke mindre end fire Personer bar kæret ler, bor .il bringe
dig dit Lommeur
En frygielrg Anelse clrilikede op I
Dommerens Sind
— Du 'afleverede da ikke Uret ?
spigre han.
— Jo. initurligi is, jeg gav det til
den første, der kmii, da tran vidste
al del !air paa N abordet
Da Domperea næste Dag sad I
Retten, passede han bedre paa, hvad
han sagde:
1.a is Kasket er. i Byen for at søge
juridisk Hjælp. Han gaar ind til
Sagfører Hansen og siger — Vil
Sagføreren tage sig,af en Spg- i Anledning af irogtIC- jeg beskyldes for?
-- Tja' svarede Hansen. Det kommer an paa..Har De noget at betale
med.
— Nej, del vil sige, Penge bar
jeg ikke, men jeg har en So og to
Køer, og dem kan jeg sælge.
- Naa ja, saa lader det sig nok
ordne. Hvad er del, De beskyldes

•

Toget afgaar
Gælder fra 20. Juni III 20 August

Regnfrakker,

arrandaila—Iltainnf
Fra Sandvig
710 12* 310 7"
Til Herrer Ira II Kr
Allinge
7 ,8 12*I 331 751
Til Damer fra 10 Kr.
Tein
7- 12" 3" 8" e
74.4 jos .ja' en , Største Udvalg,'
Re
AI% las astilt
Klemensker
alv 440 4110 844
Nyker
Til Rønne
8'° 20" 589 gis

Nordlandets Hmillnislms.

Røn ur,- Miste øl vir

Fra Rønne
10" 1250 300 tj.v.5
Nyker
10" 110 4'0 815
Klemensker Il", In 4" 8"
Rø
411 144 4" gn,
Tein
1 14r 201 500 9"
i,
1166 21.1
Allinge
1200 •.u:o
Til Sandvig

3-Vær. Lejlighed
er til I.eje til iste Nmerrillei

Bager Henriksen.

Bornholms Snoqnsild,

Nylay3

81.13 el

paa 1,:itzer

miler

ri, di. karsen,

3estit 1?

r,
:.,,Fr'',::::',.5',:..„:‘.;c:.1,-,

[tre papir i ,1r rogi ftr ,e•
ri 1‹l...rr, I iiirlig. I tierril.i ll l'•
Poser. 1,5111; op relelorr , .

Brødrene Anker
-).--'-----Jernstøberi & Maskinfabrik

"teleton

2.

I laste

SelvvandIngsindheg. Vand-

rili , f,..,
Ujeplimpel rii il
."-

N

I

Kunstgødningen elr nupal,aller
16 pCt. Superfosfat
37 - Kaligødning
udleveres gerne i disse første Dage.
Vi har foreløbig rigeligt paa Lager og sælger til allerla‘ este

Pris pr. Kontont.

Nordlandets 1-landelM3us.

- Jeg beskyldes fur al have sljaaIL t Soen og- de tri Køer.
kur

Kaffestel
Stort Udvalg i Kopper til billige Priser.

Allinge Kolonial- & Produktforretning,

Fin* ameril(. Kage-Flormel Jillshitry Gest"
i 10 Pd.s Poser sælges, saa længe Lageret rækker a 220 @re
pr. Pose Netto.
Ekstra Kvalitet B A GER I-FLORMEL sælges til 18 - 20
Øre pr. Pd. i

Nordlandets Handelshus.

Politibetjenten . De er jo fuld min
gode Mand.
Den tiltalte, An, Gud velsigne Dem
11r, Panser, er jeg hale hild. Jeg
gik og var !møge før, at det var no[neget være.
Forleden Nat traf en Betjent i
Nordre Frihavnsgade i Købeuha ku
en Mand, der kom med en underlig uformelig Bylt under Armen det viste sig, al del var Sengeklre-.
der. Betjenten spurgte Manden,
hvor han korn fra.
— Jeg er bleven Uvenner med
inin Kone, og, irn flytter jeg, lød
Svaret.
Betjenten vilde dog ikke tage
denne Forklaring for gode Varer pg.
vilde derfor anholde Manden. Denne
lre r
smed Dynerne og løb, meanu f blev
straks eller standset af
og ført paa Stationen, hvor det viste sig, al han var efterlyst tor en
halv Sneg Tyverier rundt om paa
Østerbro.

Et Parti californiske Blommer
udsælges meget billigt

c)-711rnge ‹Rolonial

1 )1-0(lakilOrrehn ,,.

Vi sælger renharpede fra Lager
prima engelske Dampkul pr. hl 3,85
3,75
store Darbyshire Ovnkul - . 2,25
prima tyske Ovn-Cinders
og bedes om Bestillinger.

Nordlandets Handelshus.

.Absolut bedste Kolonialvarer
til billigste Dagspriser anbefales.

ciWlinge

crroduktforreinii.

Bestil Deres Tryksager i

Bogtrykkeri, - Teltion 74.

Husk Turl 1 e/assorterede

Trælast—Lager!

Allinge

1~iøbet~ite Rørl
= J. Mortensen =

Forlang filbud, og ru er id 'I jeneste.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

'ecritius
sælges a 54 Øre pr. Halvkilo f\litto i

Rullegardiner haves paa
Lager i forskel. Mønstre.

Nordlandets Handelshis.

