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Xaperkaptejnen.
•

Englænderne har nu atter genindført en gammel Forordning, der
giver Regeringen Ret 01 Udstedelsen af Kaperbreve: — Disse Kaperbreve var ret almindelige for 100
Ane Ilden og gav enhver Urelersast
udioste dier lade udi riste
vartøjer til Opbringelse af Fjendens
Skibe.
Da Englænderne røvede vor Flaade
og gjorde Havene usikre, udstedte
ogsaa den danskg Konge en Mængde
Kaperbreve, og der udrustedes adskillige Kaperskibe, som gjorde
Fjenden ni egen Sunde. Mangfoldige
Skibe opbragtes., og kom for Priseretten i København, solgtes og indbragte Besætningen og Aktionærerne
i Foretagendet el godt Udbytte.
— Eu af de mest bekendte bornholmske Kapere var ill. J. A. Jørgensens Optegnelser i Bonde Hist ,

Kaspar Henrik Wolfsen,
. en Søn af Killigsmægler Wolfsen i
Rønne.
Allerede i sit 10. Aar korn han til
Søs og blev Skibsfører, da han var
21 Aar gammel. Som saadan gjorde
lian 4 Rejser paa • Vestindien inden
Krigen brød ud 1807. I November
samme Aar ansattes han som Kaptejti paa Kaperskonnerten „Mandat',
der førte 8 18-pundige Kanoner og
havde en Besætning af 60 Mand.
Med delte Skib begyndte han sin
raske Færd, og længe' varede det
ikke, inden han lod høre fra sig.
Han overlod noget senere „Mandel'
til en af sine tre Brødre, der ogsaa
var Kaptajn, og fik selv Skonnerten
„Danneskjold", ined 12 Kanoner og
70 Mand,
Brødrene krydsede nii i Forening
og iudbregle allerede i de første
Uger al deles Kapeltogt 6 fjendtlige Skibe, der slæbtes til København, for at realiseres.
Under Indsejliiigen inderal iruldlerlid det Uheld, at et at de kaprede
Skibe stødte paa Middelgrunden.
De engelske Orlogsskibe, der havde
konvojeret Skibene, observerede
delte og forsøgte al erobre det tilbage. Skønt Wolfsen straks ilede
sin Prise, hvis Ledning var vurderet
til ca. 100,000 Rull e lit Hjælp, frygtede den omhold ansatte Prisemester

for, al Fjenden ulde lage del, før
der korn !diæt og stok Ild pas
Skibet. De 5 dre korn dog velbeholdne Ill f< enhavn.
Næste Fon gik Wolfsen pas
Krydstogt I K egn( og Bælterne,
og den 25 Jo tik han for Alvor
Lejlighed til el ise, hvad lian og
lians Folk due til, idet han udfor
Sletten (øresar blev angreben al
7 engelske Ba sser og 2 Kanonheade. En Ka p mod en saadan
Overmagt nis, urerniesi synes
liaahløs, men lolfseri forsøgte nu
al manøvrere s. edes, al han kunde
søge Ly under nerierne ved Humlebæk, Dette k kedes imidlertid
ikke, hvorfor
n lagde sig udler
Sletten, gjorde ler! Skib 150 Alen
Ira Land, rede
at etriorltege Fjereden Søl ndba tierne ved Hendehæk var dog ke længere borte,
end de kunde assistere ham, og
fra Land skynd man sig til Stranden, for at Icon e Kaperskonnerten
til Hjælp
Nu begyndte n rask Batalje mod
en overmodig [jende. Af de engem e fe e iler, , n, ur-mb/olie susede omkring iperskonnerten, be.
skadigede nogld dens Takkelage dgr
skønt flere af dem
Stængerne, ure1
gik saavel tæt ran som bag orm
Skonnerten, tre dog ingen Skroget.
Kampen varede! i tre Timer, men
saa holdt de en lske Baade op merl
at fyre, trak si tilbage, roede og
sejlede samme ej, de vare komne,
Under Kampen ar Wolfsens Kardnser slumre op, n ju lian, 3011r mindst
af alt var randvi , sendte otte Mand
ned og lod ser rskære Flag, lave
fyldte disse. ForKarduser deraf
øvrigt havde ha alt paa rede Haaed
saavel til at Irma gie Kanonerne for
som ogsaa til al
mødende Tilkel
bore Huller I Sti hel.
— Wolfsen in lede I denne tre
Tapets alvorlige (arms ikke en eneste Mand. Ene endt Karup gik
Skonnerten unde Sejl i nordlig Retniug, foreløbig h under Strandbatferiel ved Humlebæk, tuen slap derefter i god Beler41 ind paa Københavns Rhed.
I Slutningen a( Aarel 1808 og
Begydelsen af le(.19 synes Wolfsen
ined sin Broder at have været paa
Krydstogt i fasterøen og indbragte
til F3ornlealin og14stiansø flere gode
Priser, som i Mads sendtes til København for at bortauktiouieres.
Bland( disse var der el Fartøj, som
var ladet med Tjære, ca. 1000 Tønder, som købtes af Regeringen og
j
betales nied 40,000 Rdir.
Iler denne
Tid hører man urtel rite . til Skole
nerien „Mandat", men atspar Wolfsen foilsene ihærdigt sti Kapere.
Den 17, Maj 1809 1(111 lian i Inagel Vejr uventet ind imellem en Del
'engelske Orlogsskibe, af hvilke en
let sejlende Fregat søgte al afskære
ham fra Land, hvilket en laber }enlim; dog forhindrede. Vinder' kridt
straks eller af, og Wolfsen kunde
ikke komme af Stedet; Fjenden
sendte nu to Kanonbaade, seks Barkasser og to lange Chalupper tillod
Lam, inert i to Timer holdt han dem

alle fra Live( med sine velrettede en.. Ere, som dengang var sjældnere
Skud, og da det derefter luftede op, end nu. Derfor vakte det ogsaa Opsøgte lian nærmere ind under Land. sigt. og Wolfsen gik senere paa
Hele den ljendllige Flotille fulgte Bbritholm stedse under Navnet „Ridetter under en vedvarende Kononerle, dit Woffsene• Han døde den 29.
14.ember 1836 som Toldinspektør
30111 han dog kun besvarede med
i Rømte.
sine agterste Kanoner. Kl. 8 om
Aftenen blæste det mere op, og nu
holdt' den modige Kaperkaptejn
lige ind Imellem Linjen af de fjendtlige Baade, sendende dem sine velrettede Lag med morderisk Virkning,
—o.
hvorfor Biledene, da Mørket senere
I Dansk Sundhedstidende fartceller
endte Kampen, segle lien til deres
Fregat, snut log dem paa Slæb og er Læge om en Fiskerkone, der one
bragte dem ed til de engelske Or- el, ak hidtil 16 Kopper Kalk-one Dag,
logsslcibe, soul lag længere ride.
Jeg fortalte hende engang, at man
De havde mistet en hel Del Folk
og havde fartet deres Bande rampo- k in ran Hjertefejl og svær Nervøsinerede, men ogsan Kaperskonnerten l• i af Kalle I len saa vantro paft
Skade, og for eng — „det er der da Ingen her i
linede fanel
at udbedre denne leh Wolfsen lud Byen, der har faaet, Ingen af Fiskertil Hals, hvor lian blev rolig lig- konerne da" — hun havde nabeitgende 111 6, Juni, pat hvilken Ung; bart higen rigtig Tillid til den meIran i kampfærdig Stand lagde ud dicinske Fagkundskab og Statistik,
paa ny. Dagen efter erobrede han og hun kunde jo ogsaa med nogen
en engelsk Kanontsaad, ved hvilken Ret henvise til sin Erfaring igenLejlighed 20 Mand, foruden en Un- nem næsten 2 Menneskealdre.
Man siger at der drikkes uniaa dederofficer og en I onnani blev,hans
•~Irren blev yderst for- lig megen Kaffe lier i Landet. Og
tret,';fFtait erlarede, at det ikke man kan vistnok gaa ud fra, al Kvinvar nogen Orlogsmand, men en Ka- derne ikke paa nogen Maade staar
per, som havde taget Prisen Fan- tilbage for Mændene, al de snarere
gerne førtes af Wolfsen til Køben- gear tappert i Spidsen. Forhaabenthavn, og den erobrede Kanonbaad, lig er det dog Rekord, hvad min
der næsten var ny, købtes at Ma- gamle Veninde og hendes Veninder
Iran præstere og har præsteret Aar
druen.
Den 7. August lugtede Wolfsen igennem ; og man maa vel ogsaa
udfor Skagen en engelsk Krydser gaa ud fra, Sit Kaffe og Kaffe, er
sari eftertrykkeligt, at den malte forskellige ling, at navnlig det, sort
kaste sine Kanoner overbord og dukkesi Spandevis, ikke er den
flygte , ved Skrigen viste den sig „Mokka", som man faer i mange
Hjem til Frokost og Middag, pas
aldrig
Wollsens berømte Kaperslith fik Restauranter, i Selskaber 05k Man
dog tilsidst et sørgeligt Endeligt.
kan vistnok ogsaa gaa ud fra, at
Natten mellem den 19. og 20. De- megen Kalle er Blandingsprodukter
cember 1810, da det lag for Anker med Tilsætning af forskellig Art,
paa Rønne Rhed, medens Wolfsen som gør Kaffeininængden relativt
i en lille Jolle var sejlet i Land, ringe og dermed den yndede Drik
opstod aldeles pludselig en voldsom nuindre skadelig. Mari maa i det
Storm fra nordvest. Skonnertens mindste haabe, at den Kaffe, som
Trosser sprang, og Fartøjet drev Børn fem, er fortyndet til det yderagterlæns ind pas det søndre Rev, ' ste med Vand og Mælk.
Ved at sætte Sejl til fik Mandskabet
Børn burde aldrig have Kalle ikke
dog Skibet af og styrede det pas engang selv det tyndeste „Kaffevand",
Land henne ved Kastellet, hvor det fordi de burde vokse op med den
straks huggede Bunden om Styrbord Tanke, at Katte er de voksnes Drik
ind og kastede sig over paa Siden, ligesag vel som Vitt og anden Spisaa alle Brændinger uophørlig væl- ritus. Naar Barnet faar „Kaffevand•
tede ind over Skibet og over de som mindre, og ruter det ser den
i Bagbordsside fastklanirede Folk
Nydelse, som Moderen og de andre
Wolfsen, som øjnede den stele sætter deres Kop til Livs ined, saa
Fare, i hvilken hans Mandskab be. vænner del sig til selv at faa Smag
fandt sig, ilede ned til sin Jolle, filt for den brune Drik, og det vænner
Folk til at hjælpe sig med at bære sig til at ville have den mindre tynd;
den lien til Strandingssledet og sty- inden del er femten Aar, er det alrede nu selv gennem Brændingen lerede Kender og vil ikke nøjes med
ud til sitre Folk. Jollen kunde kun den Fortyndingsgrad, som bander
rumme tre Mand foruden hant selv, det bedst, dersom det endelig skal
næn det lykkedes ham alligevel at have Kaffe, Bien vil forlange en god,
redde hele Mandskabet, 58 tan, +ed kraftig Blanding. Og det kan man
19 Gauge at foretage denne farlige være sikker paa, at Barnets meget
Beadfarl.
følsomme Nervesystem og navelig
•te, Skiber var tabt, men Mandskabet dets Hjerte gør det svagt overfor et
reddet af sin egen uforfærdede Kap- Pirringsmidel som Kaffe.
lejii 1 I Sandhed ell smuk Afslutning
Lægerne har igennem en Række
paa flere Aars hellinodige Togter ! Aar ivret imod Kaffe som Led af
Allerede kuet I Forvejen, nemlig Børnenes daglige Spiseseddel. Jeg
den 28. Juni 1809, var Wolfsen 1)1;- har da ogsaa deri Fornemmelse, at
ven dekoreret med Ridderkorset, delle har hjulpet, og gennem flere

Orikkes iler for imod koge,

Aar Ingi Mærke til, al unge Menne•
sker er mindre Yndere et Kaffe end
i mine første Prakelsaar, ligesom [re
otte hører dem sige, at der er ikke
ringe Lydhørhed ride imellem Folk
for, hvad Lægerne siger.

Eventyret.
„Rnakilde Tidende lort/rener
Det er utroligt, sat hd' der krre.
ves for at være Stor-Handelsmand
i disse Krigens Tider Hanclelatalent'
-- ganske unødvendigt, Drillekepttel -- ligegyldigtt, Varekundskab -fuldstændig Luksus, desformedelst
vore Dages Merkursønner aldrig ser
de Varer, de handler omkring med.
- - —
Inder den kgl. danske Studenlerforening gik indtil for en Uges
Tid siden el Par cand. phiL er, optaget af ihærdige Bestræbelser paa
al gøre Knal paa den Hundredkroneseddel, de hver Marered tik Sendt
al deres respektive feedretie Ophav.
Men saa en Dag skete det vidunderlige .
Minervasønnernes Øjne faldt paa
en Annonce n „Politiker'.
Der var en Foretningsmand i en
nordisk fly, der vilde sælge 3000 kg
Ost.
Og de akademiske Burgere hengav
sig ril Ostellandelete
De spurgte pr Brev Annoncøren,
hvad hall vilde have for °slem og
fik opgivet en Importør til „das
grosne Vaterlande, hvad lian gav for
bemeldte Næringsmiddel. Og da
Differencen var antagelig, gik Han•
delen + Orden. Importøren deponerede Pengene i en københavnsk
Bank, den nordjydske Forretningsmand hævede sine Penge i Filialen.
Paa den Historie tjente de driftige
unge 8-900 Kr., og Udgiften havde
været en Krones Penge hl Porto.
———
•
Nu bor de pas „Bristol" og handler med Avtomobiler. De foretager
lange og kostbare Rejser i Svenrig.
og om en 14 Dages Tid rejser den
mest drillige tit U. S. A. tor at købe
op.
Sig saa, at den danske Ungdom
sover.

Hvorledes ser lieres Negle od?
—iceSprergsmaalet er af interesse, fordi
Neglens Form og Udseende genspejler Deres Karakter og Anlæg.
En Person med store. hvide Negle
er hævngerrig; men han forhaster
sig ikke, er tværtimod taalmodig med
sine eirevnplauer.
Slore Negle tyder desuden paa
Forretningsdygtighed, medens en
rask Opfattelsesevne kendelegnea
ved Negle, der er klare og lyse,
— fra Naturens Side vel at mærke.
Korte, runde og stærkt hvide Negle
tyder paa en kynisk Natur. En kort
Negl paa Lillefingeren viser, at Ejeren har Sans for Humor.

o,ef i e, rade Neg'e r t he dige. De
e„ie , rag . e • ,-• , K Leiiig
■
Iet lijeitel eg „e
• etc.!, naar ens
,0111 en Nøddeskal
Nele,. en !
sv aet 'N. -e [øde el Farve. Er disae
Negle derimod røde, viser det H:ringhed, der dog let gear over.
Hvis den lille Halv maarie osers;
pal Neglen er ankr 1111e, lyder det
paa daar}ig Helbred; ligesag, hvis
den et altfor stærkt udviklet
Særdeles tynde Negle lyder paa
en zart Konstitution. Hvide Pletter
paa Neglene er et Tegn pas daarlig Fordøjelse- medens Rynker og
Ujævnheder i Neglen viser, al man
har Anlæg tor Rheuniatisme, og daarlig 'Hud.
Vi tilføjer for Sikkerheds Skyld,
at ovenstaaende er hentet fra et udenlandsk Blad, vi fralægger os derfor
alt Ansvar om nogen af vore Læsere
og Læserinder finder, at Beskriv elsen Ikke passer for alle deres Negles Vedkommende.

Taarernes Nytte.
—0—
Kan Taarer være til nogen Nytte ?
Taarerne, der saavel I Digt soul 1
Folkets Opfattelse lever som Symbolet pas den højeste menneskelige
Lidelse, Taarerne, der kun vover sig
frem i Dagslyset i Sorgens tunge
Timer, Ulykkens og Bekymringens
Symptom.
Ja, Videnskaben, for hvilket intet
er helligt, ikke engang Sorgen, har
'dristet sig til at tage dette melankolske Problem under Behandling.
Med kolde Øjne har den prøvet de
straalende Perler, undersøgt deres
Sammensætning og Oprindelse og
er kommet til det Resultat, at Taarerne er af højeste Værdi for den
Organisme, der er underkastet sjælelige og legemlige Lidelser, ja i en
vis Henseende en Modgift, som Naturen 'holder rede til at lindre den
haardeste Lidelse.
Det er særlig en Doktor Waynbaum, der energisk har taget sig af
disse Uridersøgalser. Og lian er
kommet til følgende Slutning :
I en Tilstand af Sorg finder en
formindsket Tilstrømning af Blod
Sted til Hjernen. Tsarerne udgør
et naturligt Hjælpemiddel til at forøge den formindskede Blodtilstrømning. Taarerne er i Virkeligheder'
ikke andet end en Fjernelse af Blod,
der i Taarerkirtlerne omdannes til
Taarer. Hjernens Blodlaltighed frembringer en Slags Bedøvelse, der medfører en vis sjælelig Ligegyldighed
og Sløvhed, og Lidelse virker mindre rystende, mindre overvældende,
mindre smertelig.
-flos den af Smerte forpinte Organisme forøger Taarerne Hjernens
Blodtattighed og dermed selve Følelsen, og bliver saaledes et naturligt Bedøvelsesmiddel, der kan sammenlignes med de kunstige som
Kloroform, Æter og Alkohol. Man
drukner sine Bekymringer i Ternen,
ligesom man bedøver dem i Alkohol. Ansigtsmusklerne spiller en
væsentlig Rolle. Deres Sammentrækninger yder et Tryk pas Taarekirtlerne, presser Øjets Aarer sammen og fører det Blod, der findes
I dem, til Taarekirtlerne. Hos Børnene virker Taarerne til en vis Grad
som en Sikkerhedsventil, der bevarer den unge Hjerne mod ;Sorgens
Indflydelse.
Men ikke blot Sorgen lokker Taarerne ud af øjnene. Den højeste
Grad af Munterhed, der linder Udtryk i krampagtig Latter, er ofte ledsaget af Taarer. Her udfører Taarekirtlerne et Arbejde, der staar
Modsætning til det tidligere omtalte.
En stærk Latter er fra et fysiologisk
Synspunkt ikket andet end en Anstrengelse. Ved stærk Latter anvender vi de samme Muskler, som naar

løfter en Byrde. Stemmehaandels
Muskler dra-kkes sammen, Mellemgulvet sænkes, og de Muskler, der
regulerer Ibs sikasseue Bevægelser,
kommer t en Tilstand al sygelig
a a udedraget standser,
Bevægelse
og kun ske 1, la afbryde% denne Tilstand af Aandedrag. Blodet strømmer til Hovedet, og først Taarerne
giver det nødvendige Afløb,

Tysk Krigsiliglo.
—o I dette Nummer at ,Nordbornholms
Ugeblad• paabegynder jeg nogle
Oversættelser af tyske Digte, fremkomne under Storkrigen.
Mange af dem vil naturligvis ligge
Læseren uendelig fjernt i Tankegang — men vi Mari huske paa de
Forhold hvorunder den lyske Nation
lever — Forholdene har jo udviklet sig til en Livskamp, en Kamp
for Eksistensen — for hele Folket
miavet som for den enkelte. — Det
glødende Had, Digtene sander, forskes lettere, om ikke ganske, naar
man stadig erindrer delle Forhold.
Tiden vil jo vise, hvem der har
Retten — eller rettere: i hvilken
Grad hver al Parterne har hall Rel.
Men one .end en stor Del al Tyskernes „Ret• maaske er Vildfarelser,
og one end en stor Del af det, de
hejser Kulturens og Humanitetens
Fane for, i Virkeligheden har satire
lidet med Kultur og Humanitet at
gøre, saa er alle Digtenes blomstrende og flammende Ord dog ikke
Fraser, hvor parodisk de end Iran
virke.
Og ved Siden af disse vilde, hæk agerrige Skrig lyder andre, blidere
Toner, menneskeligt, forsonligt, som
i det prægtige Digt ,To Grave'
eller saa rene naturlige Længsler
som i „Flyverens Sang" — eller de
blide, sørgmodige, monotone, længselsfulde Melodier, der rinder af
Længslen efter Hjemmet, Freden efter Idyllen . . stille Toner i Skyttegravenes vilde Uhygge, hvor deri
eneste Musik er Kationernes dumpe
Drøner', Granaternes Skrald og Projektilernes Hvislen.
Chr Jørgensen,

Flyverens Sang.
Sølvervinger bærer Enig
over Skov og Byer - højt mio Vej jeg skærer mig
gennem tætte Skyer
Under mig jeg hører Knald
— Mørsernes Rabalder
Ekko gør de dumpe Skrald
højt i Hindens Haller.
Sole brister over mig
og i lyse Striber
skarpt og skingert paa min Vej
Projektiler piber
Under mig, der flammer Død
op fra Jordens Helved
— men for denne Flammegled
har jeg aldrig skælvet.
Under mig deri mørke Grav
Liv og Lykke dølger
— jeg besejler Luftens Hav,
Ætersøens Bølger.
Opad! Gennem Skyers Flor,
op mod Himlens Buer,
til jeg næppe mer vor Jord
gennem Taagen skuer
- Hører Himlens Symfoni,
Sang af Sol og Stjerne
-- og jeg flyver, lel og fri
mod det solblaa Fjerne.
Foran Warschati 25 Juni 19I5.
Alfred Fal b, Løjtnant.

To Grave.
—0-1 Skovens Udkant, tæt ved
Vejens Rand
der er en Grav, hvorover Vinden
stryger
og rasler med et lille simpelt Kors
hvorpaa en Blaskridtskrift saa tyst
fortænkt,

hvem der bar fundet her sit
En lapper Teøser - Kammerat
udhviler eger Saar, som
Fjerdekugler
har giv et lian -- i fremmed,
ukendt Jord. —
Oe lige ved, der er en anden Grav,
helt lig deri første? Saa beskeden,
tav
den harer paa sin Top et lille
Trækors,
hvorpaa man endnu ganske svagt
kan slurke
„Her hviler trygt i Gud en tapper
Franskmand.*
Ej Navn, ej Nummer, eller Regiment
er her berettet — ingen har vel
vidst det.
Han var en fremmed — ej af
vore Rækker,
lian kom imod os, kækt,
med anben Pande
Og ingen kendte harv — man
vidste kun
og kunde kun pas Korset skrive
dette,
at han var tapper — lapper som
den Tysker,
der hviler nu i Graven ved hans
Side?
———
To Heltegrave tæt ved Vejens Rand
— de ligge lyst ved Siden af
hinanden
En Tyskers Grav— og sart
en Fjendes Grav
og tyske Hænder plejer dem sen
troligt,
og tyske Sind bli'r stille, Barn de
.,er deur:
I Riden etas alt flad, al Krig
forsi unnue
-- I Døden er der intet Fjendskab
Mer.
Han faldt -- hat: døde for sit
Frdreiend,
fandt Helledøden
som vor
Kammerat
Hvem ved — maaske der græder
i det flænse
for dgnne Mand en Moder . „
'Erich Ne

a n n, Frivillig

Selskahg Forening

MW k( I Hem

for Allnige Silt4g ,.g (antegn her
arrange, el sig rid tir.
lir. Dire mer
far del Thentelskah, der Diedag
den 12. dc skeje spille „Fat hici
Ide* og „Sindeptigeren• paa der
hen ærende Tbeier. Denne Forestilling aflyses tistedeilor spiller

hang. lulh. Missiusioreiliq

Selskabet for Fremugens Medlem.
tuersamme Atte pas Christensens
Sal (Theatersalei Kl. 8: „En fiks
Ide' og „En munk Familie", Nørrebro 'Vikarers Sutes.
Disse to morstmee Stykket, der
blev saa rosendenmta ti i Rønnebladene, bliver vetinget Sæsonens
fornøjeligste Afteunderholdning.
Medlemmerne nag forudbestille
deres Billetter ha Kassereren, da
der intet Billetsal, finder Sted v rd
Indgangen.
Ikke-Mediemuse kunne indføres,
naar de forud leggr sig paa de i
Boghandelen og los Bogue taor.
nitzka fremlagte Lter inden Fredag
Middag. Se løvrij Annoncen.
Hundeædd
En større kobedavnsk Eksportør
bar i disse Dage
„Nat.' modtaget et Brev fra
Koloniallidt ■ T
ler I Skjern. Det rljener at kendes
i videre Kredse sol et karakteristisk
Udslag af Ekspor&Iskab.
Blevet har firlgtide Ordlyd
,Delte for al foespørge, one De
tror at have Anvedelee tor Huede,
enten levende elle slaglede, dn jeg
mener, at der godkende udvindes
en Del Fedt ,i1 dine, ligesom jeg
ogsaa har kali. alrum' i.;■ inc spiser
Hunde I Syd-Tyslemd., -•
De hedes ometaende meddele
mig, om De tror r kunne afbenytte
disse, og hvad D tror al kunne
give for dem ener pr. Stk. eller
pr. kg.
Jeg - har et lille Parti Blommer
70/80 til Salg.

4ffik

Stenværksejer A. R. Wiberg døde
i Mandags Alles paa Allinge Sygehus, 68 Aar gammel.
Afdøde har i mange Aor været
en kendt og afholdt Mand her i
Kommuner], der med Dygtighed og
Energi oparbejdede en betydelig
Virksomhed i Stenindustrien,
Da Grosserer Mattens i sin Tid
købte Hammeren af Allinge-Sandvig Kommune, ledede Wiberg det
derværende Stenværk, hvilket han
senere forpagtede af Ohlendorff indtil del gik over til et Aktieselskab,
hvor han blev Driftsbestyrer under
Direktør Weiler.
Et Par 'Aar efter gav Wiberg Afkald paa sin Stilling ved Akts.
Bornholms Granilværk og flyttede
Id Allinge, hvor han 1893 startede
et Stenværk for egen Regning. Wibergs Stenhuggerier har I Aarenes
Løb drevet en *oelydelig Virksomhed,
og der er derfra leveret mange smukt
tilhuggede Sten, særlig til større københavnske Bygnings-Foretagender.
Saavel som Arbejdsgiver som Privatmand var afdøde almindelig afholdt og kendt som en elskværdig,
noget stilfærdig Mand.
Wiberg fik for nogle Aar siden
Koldbrand i Benene ; den mest angrebne Fod blev da amputeret. Den
smertefulde Sygdom bredte sig imidlertid videre, og for nogle Dage siden indlagdes lian paa Sygehuset,
livorpaa deri anden Fod blev afsat.
Operationen forløb ogsaa denne
Gang tilfredsstillende, men Sygdommen havde tæret for meget pas hans
ellers saa kraftige Konstitution.
Begravelsen linder Sted fra Allinge
Kirke Lørdag d. 13. November Kl. I.
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Sandheden.
Jeg mas rejse i Morgen, sagde
Gæsten bedrøvet.
-- De kan da blive lier til Middag, svarede lians Vært
-- Desværre, min Kone venter
totg
— Vi telegraferer bare, al De HIver endnu en Tid.
— Jeg er bedrevet men tit is jeg
nu bliver, kommer jeg III at tabe
hundrede Pund. Min KOntorellet
har skrevet eg sagt, al min Forretning trænger til mig.
— Pyt, det klarer sig nok,
— Men SRI er der et vigtigt Møde
med Ira Direktmer, og del mas jeg
være III Siede
— Det Merle klares sig nok foruden Deur.
'
— De ved nok, hvor gem se jeg
vilde blive, men Sandlladell er, at
inro leiMulletallet udløber
Morgenl
ja, da skal jeg ikke
— Ja *ae,
opholde Dem, inert velkommen Igen,
-- Hansens Datter: er jo flygtet
med slut Fadets Chauffør ?
-- Ja, og Hansen er nikke rasende.
— Runelig nok Det maae,da være
femetuiet
tvivlet al
pas den
Mande,
Datteren er det viet Ikke
Men Parret frygtede
hilsens nye kostbare Bil, Det
er derfor, al han er saa vre d.
Dommeren .Ileg aynee, ar jeg har
set Deill tidligere.
Anklagede Det har De lir Domnier. Jeg var i sin Tid Lærer i Sang
og Franospil for Deres Datter. Jeg
igf,sp
i
itk1 mod
«vrik
Dommeren svarede ikke, men
idømte Anklagede ti Arns Fængsel.

A. R. Wiberg.
—0 —

af lerai2, or v t,rd'
1 Ro Mies-,e
is Seede e
Nev ernher
velitige

Engelskmændene er Ikke Sprogmænd
— del er en kendLTing. Et engelsk
Blad noterer som In sjælden Foreteelse, at Sir Artlid Nrcholson, som
er Understatssekreler i rdernigsdepartemeillet, kan lte Russisk. Han
er den eneste lid engelske Udenrigsdepartement. sin behersker det
slaviske Sprog. bdeurigsminisler
et eneste fremGrea selv taler
med Sprog

Høgen, Snusdaa n og Spurven.
Føl{ inde salkir dige Skipperhistorie fortælles i
svensk Avis
Skuden ,Berth , paa Rejse fra
Lysekul til Nya
reer blev forleden angrebet fra riften. Det var
Ingen tysk Flyvem kitte, som anfaldt
men en Høg. E 16-aarig Dreng
stod ved Roret,
en Spurv kom
dansende lied friaftenen. Lige efter kom Høgen c slog sig fast
Drengens Trøje, bor den hakkede
omkring sig som in v rtitsrillig. Drerislap Roret og Ira erede Høgen [ned
bare Næver. 11.ten gjorde derpaa
et Par Kast i Lut ten og slog atter
efter Spurven, s u lag halvdød af
Skræk paa Dæk! L
Men denne,I. tens Rover betegnede -- eller sa fejl ; thi I Stedet
for slog den Kitlen I en gul Snusdanse og :ned denne gik deri atter
til Vejrs for uldlig mere at komme
igen

Outisljeuslor
og hilder,
—o
Søndag d. 11 November
Allinge K. Kl. 91/5. Skral. 9.
Ols Kirke Kl. 2.
Kl. fiete Møde i Allinge Menighedshjem (ogsaa for Ungderninen).
L. Pihl og Præsten taler.
Fredag d. 19. Kl. 8 taler Sekretær
BeNielsen til Ungdomsmøde
thel i Olsker.

Den gamle Krybskytte.

.1

Anders Persson træffer to Dage
før Jagttiden en fremmed, for hvem
han skryder af' at have nedlagt en
Etg, som vejede sine 500 Kilo,
Den tremmede . Hm, ved tie hvem
jeg er?
Ne— j.
Jeg er Lind, den nye Lensmand.
Aaha; men ved De hvem jeg er
?
Nej
Jo, jeg er Anders Person, den
største Løgnhals i hele Sognet.
Daarlig Hukommelse
Fruen : Hvorfor bar du knyttet
den Knude pas din Serviet, Hugo?
Manden. Det er for, al jeg ikke
skal glemme, at jeg er Afholdsmand.
Fruen: Men du tog jo netop en
Dram til Maden?
Manden: Ja, det er netop det ærgerlige, ar jeg tørst laar øje paa Knuden, naar jeg skal tørre mig om
Munden.
Kære Kate, siger Fætteren fra Landet, du maa yirkeJlg tilgive at jeg:
krusede-41g,, Men, jeg har del ma..'
ledes, if mider Tiden mister jet
Forunften, og da maa jeg kysse gh
mig Pige.
Kære Peter, svarede Kusinen, »Is
du virkelig bar det pas den Mirede, .
kan du da ikke komme og tig hos
os, 38i kan jeg være hl Stede og
lage mig af dig.

Ordet er frit !
By og
VI hier vore mange Lasere
paa Land opmaerksom park at enhver kan
læg
um
Emner
saa optaget Artikler og Ind
af almen Interesse i „Nord Bornholms
UgebLid".
-Betingelsen er kun, at det skrevne er
holdt i en sømmelig Form og indenfor
rimelige Grænser, saml at Indsendere - td.
Underretning for Redaktionen — opgiver
Navn og Adresse Ligeledes modtaget
Redaktionen gerne Meddelelser om saadanne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling i Bladets Spalter.
Dette gælder heade Byen og Landet,
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den striengeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

induer,

En Gedebuk
til
.1 I. Kr. hos
„
I Kjær i.ed 1: •elicrkaanl,
Rutsker.

1.1.0

I

barsen.
Jord til Salgs.
. (H.

Onsker De
!Ilpakke og moderne Fologinfrer,
da henvend" Dem i Atelieret ved
Havnen_ Endnu legen Prisforandr.

Billeder indrammes.
Telefon 4.

Andr Ipsen
Atelierei ved Havnen

OLSKER.
Lørdagen den 13. No ernber d. A
Efterm. Kl. 2 afholdes i Olsker F,u sa r11 Iingshns Licitation over Skærveslaaning og Kørsel til Kommuneny

Begge min Jordlodder r K{kort
og paa Ledli et Ed Salgs paa gode
Vulkan,. Arei ca. 7 Tdr. I.d. Henvendelse til Ejeren Siemærksejer
Wiberg eller . Bohu.

yorkshfre Dampkul
til Damplærstei
urrkerne ere M1 pas
'e sæll s renharpede.
Leger ,e

Ilordlaidels Haml olslios,

Sogneraadet.

ikke skaffes, — derimod have,

hvide Bønner
paa Lager.

J. B. Larsen.

Zil Salg eller eje.,
Den Maler I.Clt ristensen
ligere lilherencie velbeliggende

Ejendom i Sandvig
indrettet med Butik og Beboelse,
Assurance 5100 Kr — er meget
billig til Salg eller eventuelt
ti I Leje Ved Henvendelse til Politi
betjent L. A n det se4eller:Segtører
Fr. Pihl
?rente ednincittcr
Zenit Eetnuiriater"ir, 'lort r1ortZenfr 211criareft
'Zenit ke'llicietiurrojt
Zenit Nudlen*.
7-,atir «alibi: næb Slammen,
ainnW 'terp Zonmelreart
Inejeriort, lig bolIteilif.
„ ru
arm ffithrieft SO £rr
'Stue 11IeIteroitr.
Uagtet Ostepriserne er steget meget, ere mine Priser meget moderate.

J. B. Larsen

Et Hus
er til Leje-hos Maler Ni e I se n,
Allinge

Dansk Kunsthonning.
Sund og næiende.
50 øre pr. 1/, kg. i les Vægt.

J. c13. Larsen.
MØBLER

11~~1.■

s

den Medlijeeli, hør De snarest aVertereiNord-Ihrnbolms Ugeblad,
der hver Fremg bringes direkte ind
i 1700 Hjeilibg læses al saa godt
yp -abveit etesse Tyende. En An"Wire her i Bladet vil derfor saa
godt soen niid bringe el tilfreds
stillende Realtal.

Xarlogol- og hormon
Raspetil Priser fra 9 til 12' 2 Kr
plader til Erstatning i alle Størrelser,

Nordlaotiols liao[leishos.

ant..1:,:s 1:1 F.abr,Iwns

Bestil

samt Ildfni61 I.er ing

»IiiitiP!;'

J3 rwluhtfurret

cif r, I, 'filo 1-

Kunstgødning til Foraaret 1916!
Vi vil tirige at faa Clodningspartierne hjem i Efteraaret
og beder derfor om Bestillinger snarest muligt.
Prisen bliver ikke bajere end som den bliver solgt til i
Foraaret.

Nordlandets Handelshus.

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

Mliogo-Sandvig Sygekasse
som er statsanerkendt, optager Medlemmer indtil 40-nats Alderen. Foruden en daglig Pengehjælp yder
Sygekassen fri Læge og Medicin
for Medleintitenie saml fri Læge for
deres hienimeværeride Børn Lieder
15 Aar, desuden fril Sygehus- og
Sanatorieophold.
Indmeldelser kan ske hos Kassereren, Hr. Bager P. Holm, Allinge.

Fredag den 12. Novbr. KI

En flks Id6

Kaffe, altid friskbrændt og nymalet.

j7iiing0 ,Yolonial-

og Troduktforretninj.

Prhi P'• i 14 1.16-4.1.-4.•

Islandsk Lammekød

Vi anbefaler til bill. Dagspris

Majsskraa Blandskraa
stor og smaa Majs - Soyakager og Soyaskraa
Bornuldsfrokager - Hvedeklid og Hvedeklidmelasse
r—
—"XII
Glutenfoder og Hvedestrømel,
China Vivs Elexir

d

Nader Pastiller,
Laakerol•Tabletter
fars lins
J B Larsen

En ny Sending
af

DarnekaaberogUlsters

NB Gode sunde Sædvarer tages i Bylte

cRlhnje (Kolonial- oj yroduktforretnini.

#ffli Hvidevarer

gto 1 151 411
Øse 1161 4" 910

Fra Rønne

718

Nyker

7116

Klemensker
Ru
Tein
Allinge
Til Sal:dyn;

09° 3" glo

081 311 gu.
758 1 14 4" 8111
814 157 455 gu
I" 4"
rei 541 91P
211
507 9"
8"

fandel; -Reane.
8,
Fra Sandvig
Ile Sari 71c
Allinge
ky lie
8ce
x
Tein
Ise ' 81*
Re
ra 6» 8a*
ger
20, 65,j 85.
Klemensker '9,,
2„ . 9„,
Nyker
.
Til Ravne
Mie
7» 9se
litra n e—Sand Ig
Fra lune
946

klykee
917
Klemensker 9,6
955
Re
Tein
101,
10,0

4,0

8,,

2m 431 81,
2u

284
393

9„
511 9rt

5, 951
550 9,6

Bedste danske Fabrikat.
Sælges trods Prisstigningen foreløbig til de bekendte
billige Priser.

Nordlandets Handelshus.

Bestyrelsen.

Sager Ile oo Livsledsagerske,
skal den gamle Cykle sælges, ønsket De Adgang over deres Ejendom
forbudt, har De fundet .et Par Galoscher, skal der være politisk Møde
eller Bul, hal De Kreaturer til Salg
eller vil De købe sandanne, har
De fimet nye Varer hjem, paatager
De Dem Reparationer, bar De
skilter en ny Forretning
hvordan
skal Folk saa faa det al vide. hvis
De ikke avertere' i el Blad, som
virkelig læses.

Nyt isl. Lammekød
Fineste afnakket ]tildals Klipfisk

.Nordbornholms Ugeblad.

2-4 Pd. pr. Sile.

læses af saa at sige alle 1 Nordre
Herred og er deller et fortrinligt Annonceblad. Send deres Annoncer
til .NordbornhoInis Ugeblad'.

Ekstra gode

norske Spegesild

Nordlandets Handelshus.

7" 10" ere gal
7" 11" 411 86:"

Allinge-Sandvig Sygekasse

ha Andelsslagterierne jeia lid"! —
siemplet ng af ekstra Kvalitet.

Bornholmske Spegesild

7910"
7"" 1011 311 916

afholde( ekstraordinær Generaltvsamling paa Foraandingshuset
_Hammershus" Tirsdag deri 16de
November Kl. 71/, Alten.
Dagsorden : 2den Behandling af
den ny Menstervediregt.

Sirup

udbydes til Salg. Priserne ere pr.
Kontant billigst,

4

7" 1011 eis

Dowlas. Medium. Tvistlærred.

Nordlamiels Handelsflus.

Toruder og Fjerdinger.

Wit

Allinge
Sandvig

er lijenulcommei
Altid de sidste Nyheder i

20 Fjerdinger rigtig gode

Søgnedage :
Saind•Ig—Rwene.s.

Søn- og Helligdag*.

I.173.1-1..1—Setir1.

Sybilles Livsvækker,

afgaar

55.9m re. Fl wndvIj

Bredr. ClosItta
luf.5.14551•118~55
tsbaalliaaa.

Petersens.

Toget

Nyker
Til Rønne

fra 2-5 Film:

Prima slag141,ribehandlet dyrlægekontrolleret Dikeked er hjemkommet. 80 øre frir For- og Mellemstykker og 85 i3ie for Baglaar.

Bestyrelsen.

Klemensker

otoedf Hasle.

K

træffes paa 14ad huset 1 Allinge
hver Mandag efter KI. 10 Form. og
i Klemensker Kro liver Fredag

Medletnmerne kunne forudbestille
Billetter a 50 øre, Barn 25.
Ikke-Medtentrner kunne Indfares.
nalr de tegner sig paa en I Boghi
fremlagt Liste eller hos Foreningens
Kasserer, Bogir, Gnmolka, og br.
taler I Kr. (Børn det halve).
Der finder 'dist-tin! intet Billets*
Sled ved Indgangen, ligesom den
at Selskabet averterede offentligt:
Thealerforesliffing aflyses,

Rø

Heiredsfuldmaagtig

JOh31111

Axel Frilsche.
Musiken af Cad Kreutimann

Allinge
Tein

Priser. Ringop Telefon 74,

By- og

sakeely:
En munter Familie.
Farce med Seng I 3 Akter ved

Derener Nørrebro Tiltaler*

Fra Sandvig

It ev papir I Allinge Bog-

Mo,i,

Lysispll af Piof. W

iNic ri. Chokolade 0,g catao til Jaode 13risen.

3)1, 1,0r,,,, n.

Allinge

Grestgoei einistee.eits 5a1, Arlitree
isklaret ah et Theaterselsk

c

haves [ku Lager

Gravmonumenter,

Paa Theatret
ørsirarring.c

11 ■• 1(1,111. Hurfg Levering. Billigste

Bedste amerik.

ridt rilhugne eller polerede, sorte og lyse
samt Qr,flipLider, Marmorplader etc. anbefales til billigste Priser.
Stenhugger Emil ~Mer,

Rønne.

fr,r

knikkelo.■ ~ør,

Selskabelig forniq
ise

,,,,eiss cr,„z,ninygoel rti,i t Me r eodg-

J. Sonne.

Vi har fanet en stor Sending

Bornholms Maskinfabrik,

oger ie en Pige, en Karl
eller in Dreng, eller mangler Duen Svend eller Læring, en Poilermester eller an-

repareres og -poleres godt og billigl.
Søndergade. Allinge.

fra

Ssa
De ti1
ig gode

Biveje.

Brune Bønner
kan

Kakkelovne og Komfurer

lii ir Delenet,
le hjeiukiiiiine

Monumenter.
Alle Slags Monumenter udføres
eller Bestilling i smuk rød Sten.
Forhør om Prisen hos ulig inden
De bestemmer Dern at købe.

V. Sørensen
Borre pr. Allinge.

Telefon Nr. 74.

To 2-Vær. Lejligh.
centrall beliggende I Allinge den ene med Køkken, er III Leje,
oin ønskes delvis møbleret. Bogtrykkeriet anviser.

Erindringsliste.
—o—
Toldkamret 7-12 Form., 2 -7e Eltcnn.
Kæmnerkontoret tø-Il og 2-4
Laane- .6 Diskontobanken 2 -4 Emu.
Sparekassen 18-12 og 2-4.
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4,
Dampskibsespeditionerr. 'aben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm, Mandag og
Torsdag boret.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 5-7.
!distriktslægen 8-9 og 2-3.
Postkontoret 9-12 og 2-7_
Søndag 12-2.
Telegrafstationen 8 Morgen øl 9 Altert.
Sandav 12-2.
Borginesieren Kontortid hver Stignedag
KI. 3 paa Skolen.
Branddirektøren:Mandag og Fredag
Form. 8 til /0.
Statsanstalten lor Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em.
Folkebogsamlingen paa Raadhuset:
Tirsdag KI. 3, Fredag 7-8,
Jernbanesi. er aaben for Gods 8-12, 2-6
Frimærke'', og tigods desuden 7-8 Aften
saml til Tog, der algaar udenfor marine
Tid, fra en halv Time for Togets Afg,

Ingen Dans i Berlin.

:fth

Største Udvalg.
Billigste Priser.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.
Gode velrensede Kvaliteter • af

Havre,'Blandsffid, to og seksradet Byg
købe; og betales med højeste Pris i

Nordlandets Handelshus.
De bekendte Roegrebe

„Bowek"
Minge Kolonial- og Produktforretni.

Del kiste Olgerillormel til Hjemmebagning!
Dansk Rugsigtemel og groft ekstra Rugmel af tørret Rug
har vi pas Lager, og sælger meget billigt. — Vi bytter ogsaa med gode
sunde Kornvarer af alle Arter.

Nordlandets Handelshus.

Til Stegning og Bagning
anbefales vort ekstragode Plantefedt.

Margarine Nr. 48 64 øre

pr. 'is

kg

Aldeles fortrinlig til Bordbrug.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Horllholms Sp re- & 1J3fielmsses
a

Afdeling i A 111 nge

Kontortid 10-12 og 2-4.
Modtager Indskud paa atm Sparekassevilkaar tit en Rente
af 4 pa p. a., paa Folio til 2 pa p a.

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

Allinge Kolonial- Produktforretning.

,P LBA

1

FINESTE DANSK FABRIKAT
c7 ,7lcr,9c)2 c9 .Wrille4- par /6 — /i/Ce'e

Brødrene Anker

Jernstøberi & Maskinfabrik
Telefon 2.

Nii til Slagtetiden
ne ar

KrYn
15111/kkil'S r

Hasle

Telefon 2.
Selvvandingsindlæg. Vand. & Aljepumper ni in

Anledning al, at der i Tyskland
skal præges Fenifennigstykker af
Jern, minder en tysk Avis om, at
de tungeste af alle Mønter, som for
Tiden cirkulerer, er de saakaldte
Manillas, som man er henvist til i
nogle Landsbyer i Sydvest-!Nigeria
paa Vestkysten af Afrika. De ejendommelige Mønter bar Form som
en Hestesko og er en Centimeter
tykke. De fremstilles af massivt
Kobber og vejer et halvt Pund.
Skønt disse Mønter fremdeles har
deres Kursværdi, begynder selv de
indfødte al finde dem temmelig
npraktislce som Betalingsmiddel, Del
kan man let begribe, naar man betænker, at 8 af disse Mønter tilsammen repræsenterer en Værdi af kun
en Krone, medens de vejer 4 Pund.
I Sydvest-Nigeria behøver man ikke
at være en Rigmand for at væreurødt
til at leje Bærere, naar man skat be,fordre sine !Kontanter fra Sled til
Sted.

Glassets Anvendelse.
1 den nordamerikanske Fristat Colorado er der over Arkansasfloden
bygget en Bro, bestaaende af 1 Vi,
Meter lykke Glasblokke, som er
sammenbundet med Jernrainnier. I
Tyskland fabrikeres Telegralslolper
af Glas; omkring Glasmassen spændes el Net af stærke Metaltraade.
Disse Glasstolper el langt holdbarere
end de almindelige Træstolper, thi
de kan modstaa Insekternes Angreb
i Doperne og Klimaet i alle Lande
Tyskerne har ogsaa forfærdiget Vandrør af Glas, og disse anvendes pas
mange Steder. — De er i Stand til
at modstaa Fugtigheden i Jorden og
paavirkes ikke al Syrer og Gasarter.

St. Bernhardtshundene I det rede Kors
er os til stor Hjælp, naar det gælder at finde de Saarede, skriver en
engelsk Soldat, som kæmper ved
Dardanellerne, og det er ganske forbavsende, hvor godt de forstaar at
skelne mellem Døde og Bevidsløse.
Nur de finder en Simret, som der
endnu er Liv i, udstøder de et langttrukket Klagehyl for at fan Sanitetsmandskaberne til at komme og hente
ham. — VI slipper dem ikke løs
før Slaget er forbi. Det er ikke altid let al finde den Samrede efter
Lyden af Hundehylet. Men i Tilfælde at, at lugen Hjælp kommer,
tager Humlen den Samredes Hue og
kommer løbende til vore Linier med
den. Saaledes kan vi straks vide,
om det er en Tyrk eller en d vore,
Hunden har fundet, og Dyrel viser
os Vejen, hvor Hjælp tiltrænges.

Busk vort velassorterede

Trælast-Lager!
Forlang Tilbud, og vi er 111 Tjeneste,'

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

£ab Dem fotografere nul
Visitbilleder 't, Dusin Kr. 2,50
—
1 —
4,00

Fotograf Alfred Kjøller.
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tel

Prbesne ritte .6111.,e

Nordlandets Handelshus .

De vil altid finde noget, der passer

D8111

ug bilestel
Stort Udvag i Kopper til billige Priser.

De tungeste Mønter

med Garanti sand ROEKNIVE I
forskellige Størrelser og Kvaliteter
anbefales fra

NB. el- kI su tsrka gvvor
ood

1111,,! < 41,,,
rr
<,,thartdi al en
ligklor er tdrn
VærishustioldersSe Hedung Wordarz,
der f.uleden stod !Malt for denne
Forseelse. Hun havde flere Søndagaftener i Træk tilladt benved 200
unge Mennesker al danse i sit Lokale i Waldemarstrasse. For at undgaa Overraskelser fra Politiels Side
havde de dansende indrettet et System med Lyssignaler. Foran Indgangen til Lokalet var der opstillet
to Vagtposter, der havde til Opgave
at advare Pianisten, naar der var
Fare paa Færde, ved at slukke en
elektrisk Lampe. Saa snart delle
Signal hlev giret, aftnedes Dansemusiken, de dansende satte sig pas
deres Pladser og istemte en patriotisk Sang til Akkompagnement af
Pianisten. For sin Overtrædelse al
Forbudet fik den anklagede en Uges
Fængsel.

Allinge Kolonial- & Produktforretning,
Omkring iste No‘ ember
hvorfra vi tilbyde-:

CIII ,

Damper IH Rønne

Prima store Derhyshire Ovnkul a 340 ø.
Ekstra engelske Smedekul - a 380 ø.
pr Ilt:Mol/ter plis Kørsel at ekspedere fra Allinge St. saalamge
der losses. — Ni to Kontant,
I hele Vognladninger sælges efter Vægt til en lavere Pris.
Bestillinger noch,igus i

Nordlandets Handelshus.,
Absolut bedste Kolonialvarer
til

billigste Dagspriser anbefales

rc;!`"flukfforreiniirt

Gode

Slags!

Tørre, pløjede. høv lede Brædder Ill Gulv, Loft ni. ni.
Tørre rene Fyrrebriedder til Forarbejdning.
Torre F,s rrepbut ker Terre kløvede Fyrrebrædder.
Rigtig gods I (Pstsuillabriedder, Imade 31," o I. i forskellige
Længder og Breder. Tømmer, Sparrer, Lvegtd-P.
Alle BestilInger, som ønskes sendt pr. Bane, ekspederer vi frit opkørt og læsset.
Netto Priser'ere meget billige

Nordlandets Handelshus.

Ekstragodt Krydderifedt
160 Ore pr. kg; ued 2 kg 150 Ore pr. kg. anbefales fra
Allkge

Kolonial- og Produktforrctnirg

Vi tilraaller alle, som endnu ikke har forsynet sig med Vinterbrændsel, at 1«le

prillm Derhyshire hilkill oll prior Hiql-Cniers
til Blanding og eliei de Tilbud, som gives i disse Dage. Der er ingen
Anledning til dl vente lavere Priser til denne Sæson.
•

'Nordiandets Handelshus.

Deres Vinter-Fodtøj
køber De bedst og billigst i

C. Larsens Skotøjsforretning, Allinge.
Telefon 104

Markfrø til Foraaret 1916

•

Ægte ungarsk Lucerne ng ægte russisk Rndklover med store
Analysetal har vi sikret oslog :Maar pas vort Lager. — Vi tilraader alle
Forbrugere at bestille heraf til Forainslevering, thi sandsynligvis bliver
det uhyre svært at skalle disse Sorter længere hen mod Sæsonen.
f3estillinger noteres i

Nordlandets liandelshus.

