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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes i et Antal af mindst 1600 Exem,ot, 
ok-forsendes gennem Postvæsenet 1 Allinge. 
Sandvig, Olsker, Rutsker, Ro og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
har den største Udbredelse 1 Nonier. Herred 
bliver kyst i ethvert Hjem og egner sig der. 
for bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Rekendigarrlser af enhver Art 
saasom Keb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner de. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt pro Bladets Kontor og 
koster 50 Øre Kvartalet. 

De gamle og itorslidorlle. 
—o- 

Foraar og Ungdom hører sammen 
og særlig da i vore Dage, hvor Spor-

- ten dyrkes saa stærkt. Sol og Som-
mer og Børns og Ungdommens Fri-
luftsliv og de lyse Dragter er fast 
sammenknyttet. 

Naar de gærende og. spiretide 
Kræfter rører sig ude I Naturen, be-
gynder straks de unge at glæde sig, 
og enhver af dem er parat til at nyde 
godt af del vaagnende Liv og fry-
der sig derover alt fra den første 
Vaardag; ja, meget før. De Glæder, 
som Sne og Is kan føre med sig, 
lader de sig heller ikke gaa forbi,. 
men dyrker med stor Fryd Vinterspor-
ten i kortere eller længere Tid, som 
nu en dansk Vinterfarmer sig. '<mi-
den ænser de ikke, men sørger og 
sukker, i Fald Skøjterne maa ruste. 

Den Dei af Anret, der tiltaler de 
unge mindst, er sikkert Aarets sid-
ste Del. Etteraaret med de korte 
og malke Dage og de lange Afte-
ner. De betragter denne Tid som 
en ubehagelig Gennemgangstid og 
ser fremad mod Aarets Jævndøgn 
— for atter at naa ind i den opad-
gaaende  Tid- 

.Modsætningen mellem Ungdom 
og Alderdom træder i disse Forhold 
ret tydeligt trent. For de ældre -
og stigende' etter deres Alder — er 
Forholdet til Aarets Tider ganske 
omvendt. For ældre og navnlig me-
get gamle Folk er den opadgaaencle 
Tid den sværeste og den nedadgaa-
ende Tid den bedste. Naar Solen 
paa sin Bane' har kulmineret og kor-
ter Dagen af nedad mod Solaareta 
Aftenstund, da har Oldingealderen 
sin bedste Aarslid. 

j„ Tiden mellem Jul og Paaske eller 
Pinse er for de Gamle Kakkelovns-
krogen. Det barske Klima tiden Sof 
og det glatte Føre passer ikke for 
dem. Naar Dagene længes og Vin-
teren strænges, sart føler de ret Aarets 
værste Tid, de maa holde sig inde 
og bliver derved isolerede. Naar 
Foraarssolen begynder at vise sig, 
glæder de sig med alle andre over 
deri livgivende Solvarme. Men saa 
kommer Jævndøgnsstormene og Pas-
sketrøsten, og Vaaren er lumsk og 
langsom i sin Udfoldelse, og der 
er endnu en lang Ventetid kir dem, 
der sidder i Vinterens Indlukke. 

Ude i Naturen er Temperaturen 
at ligne ved en ubrugt Stue, der er 
opvarmet ved en Smule Strardevar-
me fra en Ovn; Luften er ikke mæt-
tet med Solvarme, og Foraaret er 
den Tid, hvor de alderstegne skal 
lage sig allermest I Agt. Det er 
svært for dem at tante at færdes ude 
og vænne sig dertil, og sidde stille 
ude i del Fri kan de først langt hen 
i Tiden, naar Luften har en Tempe-
ratur al 14-15 Grader. Enhver 
Luftning i et koldere Klima vil de 
føle son] Træk, der gør dem Skade. 
Og ældre, især slcrebelige Folk, kan 
jo ikke, som de yngre, „gaa sig til 
Varmen'. 

Men er de saa ved Forsigtighed 
kommet over hele den opadgaaende 
Periode, og Son] mersolhverv er nand, 
da styrkes de af Luften og henter 
i sidste Halvdel at Anret Kræfter til 
i Vintertiden al undvære Luft og Sol 
i det Fri. De kan med milde Efter-
aar færdes ude lige til Jul, eller til 
Frosten tager fat. Det samme er 
Tilfældet med deres Klædedragt. De 
kan først sent forlade Vintertøjet. -
Hvor kan Ældre nyde September 
Manned — det er Frugtens og Hø-
stens Tid — og hvor modstandsdyg-
tige kan de ikke være sidst paa 
Aaret i November og December? 
Efteraarel er for de gamle deres bed-
ste Tid, hvor de har flest Klæber og 
føler sig mest styrket. 

Aarets Morgen er ikke noget for 
de Gamle, Aarets Middag med Grø-
detiden er for dem svær at komme 
over, Aarets Eftermiddag og Aften 
er deres bedste Tid — gennemgaa-
ende og her som Regel talt, Men-
neskets Alder staar i en vis Forbin-
delse med Aarstiderne, særlig Sol-
hvervstiderne. De unge først, de 
gamle sidst. Aarets Gang er som 
Livets Gang. 

Dalens højre llood. 
—0— 

En gammel Legende ved A. Fidiger. 

Døden havde en Gang indbudt 
alle sine "Forbundsfæller til Gilde, 
og som den havde ventet kom der 
en Mængde Gæster, allesammen blev 
de ført frem for Dødens Trone. 

„Jeg har sanitet eder her i Dag, 
alle I gode Forbundsfæller", log nu 
Døden til Orde, for at faa afgjort, 
hvem at Eder der er mest værdig 
til at modtage Ærestitlen „Dødens 
højre Hamlet." Træd derfor hent alle 
I, som mener at kunne have Krav 
paa denne Titel." 

Den første, som efter disse Ord 
traadte frem for Dødens Trone, vM-
en mager, pjaltet Skikkelse med hule, 
gustne Kinder og dybtliggende 
Øjne. 

„Mit Navn er Sult,' sagde han. 
.Jeg har lagt Tusinder af Mennesker 
i Graven, snart enkeltvis, snart i hele 
Flokke." 

Døden nikkede. .Godt, jeg skal 
huske del,' sagde lian. „Den næ-
ste'. 

Den, der nu traadte frem, var en 
hej, mager Kvindeskikkelse, iført en 
lang, sort Klædning. .Jeg hedder 
Græmmelse og Sorg,' sagde hun. 
_Mange Mennesker har jeg drevet 
I Døden, mange har jeg lagt Vaab-
net i Hænderne, mange har'jeg la-
det visne stille hen. — Er jeg ikke 
værdig til Æren?' 

„Maaske, Jeg ved det ikke", sagde 
Døden. 

Nu Iraadie en Mand frem. Der 
var Gny i hans Stemme, hans Dragt 
var rød, og i Hanriden bar han el 
skarpt Sværd. 

_Dit kender mig, Hersker', sagde 
lian stolt. „Jeg er Krigen", den der 
sender Ægtefæller, Brødre og Søn-
ner I Døden. Giv mig Æren, thi 
ingen fortjener den som jeg". Han 
slog pas sit Sværd, og det klang 
som Kampbulder. 

Døden nikkede. „Ja, du er flink", 
sagde bart. Men der er nraaske an-
dre, som mener, de har større Krav 
paa at fan Titlen". 

„Ja, det tror jeg nok", kom det 
fra en ny Skikkelse. „Jeg er den, 
der mejer ned for Fode, unge og 
gamle. For mil Navn skælver alle 
Lande, alle hader de mig, alle skæl-
ver de for Pestens giftige Aende!" 

.,Ja, jeg kender dig, Pest", nik-
kede Døden. „Er der flere, som vil 
gøre Fordring paa Titlen I" 

„Ja, jegt" lød i del samme en 
Stemme og et Væsen, del forunder-
ligste af dem alle, traadte frem. Det 
var iført en Dragt, der saa ud, sort 
var den sammensat af alle de an-
dres, af Sult og Sorg, Fattigdom, 
Nød og Jaminer. 1 Hanmier havde 
den et søndret Kar, fyldt med en 
Drik, der luede i bien, gule og røde 
Farver. 

„Maaslce ogsan jeg kan komme I 
Betragtning", sagde Skikkelsen. 
Slemmen lød saa blød, der var no-
get lokkende i den, og alligevel 
havde den en Underklang saa fryg-
telig, al den bragte alle de andre 
til at spidse øren. „Jeg udretter 
nemlig alt, hvad de andre tilse:timen 
formaar. Jeg driver Meneskene 
bande til Sult og Sorg, til Fattigdom 
og Fortvivlelse, til Slagsmaal og Syg-
dom, kort sagl.til alf, hvad der kan 
sønderslaa deres Lykke og give dem 
i din Vold før eller senere. Se her! 
vedblev han og løftede det Kar, han 
holdt, i Vejret. „Del er Lykkens 
Kar, og det er skrøbeligt som Glas, 
naar jeg fylder det." 

Han tømte Skaalen og det var, 
solir der flød Luer ud af den, og de 
ramle Jorden med en Klang som at 
Suk og Grand, af Skrig og vild 
Latter. 

Et øjeblik sad Døden grundende, 
S'ila hævede den Hovedet og sagde 

„Du har Ret I Du udfører det 
samme som alle de andre tilsammen, 
derfor tilhører Prisen dig". 

Og Alkohol bøjede sig dybl for 
Herskerens Trone og modtog Pri-

-sen. Thi i Sandhed : .ban er Dødens 
højre Haand. 

hfl store smiske Strø dhog 
1678. 

Den største Stranding, der vel no-
gensinde har fundet Sled lier pen 
Bornholm skete i disse Dage tor om-
trent 250 Aar siden. Vi skal efter 
J. A. Jø rg ensen genopfriske Thu-
res Optegnelser over denne Begiven- 

hed:  Natten mellem den 4. og 5. De-
cember 1678 indtraf paa Kyststræk-
ningen for Vestermarie. Anker og 
Pedersker en forfærdelig Stranding. 
En stor svensk Transport-Flaade, be-
shinende af 25 Skibe, dels [retliniede, 
dels svenalce, som skulde overføre 
4 a 5000 Soldater fra Po]rcmeren til 
Sverrig, drev i Land paa nævnte 
Kyststrækning, og alle Skibe blev 
aldeles senderslaaede og Fuldstæn-
digt ødelagte. 

Det var i Krigens Tid ; derfor gik 
der Vagt langs Kysten hele øen 
rundt, men i den bælgmørke Nat 
og den forfærdelige Storm observe-
redes Strandingen først, da nogle al 
de udstillede Vagtposter gennem 
Stormens Hyl syntes at høre høje 
Nødraab. 

Der afgik nu Ilbud til Landsdom-
mer Mathias Rasch i Rønne', som 
tilligemed Amtmand Gjedde hurtigst 
muligt fik sandet 60 Ryttere, der 
sendtes ud for at recognoscere. De 
forefandt snart paa Stranden 400 
svenske Soldater staaende i fuld Ge-
vær, men der var mange liere læn-
gere fremme paa Kysten. 

()udrens 1200 autoges at være 
druknede; Resten havde reddet sig 
i Land. Al det lykkedes dens, skyl-
des utvivlsomt det Tilfælde, at Ski-
bene var strandede netop paa denne 
Kyststrækning. Var Strandingen ind-
truffet paa en al de mange af Born-
holms farlige Klippe-Kyststræknin-
ger, vilde rimeligvis alle være druk-
nede. 
I Stranden fandtes selvfølgelig en 

uhyre Mængde Vragstumper, Driv-
gods o. desi., men paa Havels Bund 
laa nu 70 svenske Metalkanoner, 5 
Mørsere, en Mængde Penge, Guld, 
Sølv, Vaaben og mange Kostbarhe-
der, som havde været om Bord i Finn-
den. 

Denne uhyre store Stranding vakle 
den største Opsigt ikke blot paa 
Bornholm, hvor man i lang Tid der-
efter næsten ikke talte one andet, 
men ogsaa i andre Provinser, ja end-
og i fjaerue Lande. 

Om denne sørgelige Begivenhed 
blev der derfor ogsaa affattet en hel 
Række Skrifter bande paa Tysk, La-
tin og Dansk. 

De svenske Soldater, som havde 
reddet Livet og nu var danske Krigs-
fanger, blev indtil videre stillede un-
der den eversbelalende over Militsen 
og blev dels sendte til Rønne, dels 
forvarede i liere Kirker, hvor de blev 
bevogtede al bornholmske Militssot-
daler. 

' Landsdommeren rejste derefter til 
København, medtagende nogle af 
de fornemste Fanger. 

Om Formel kom saa to danske 
Orlogssktbe .Delitteriltorst', Kepi. 
Barfod, og .Den flyvende Hjort', 
Kapt. Bagge, og afhentede de fleste 
af Fangerne ; under Vejs III Køben-
havn blev de angrebne af fem sven-
ske Fregatter, som mærkeligt nok 
blev drevne paa Flugt. Der var endnu 
en lille Flok af Fangerne tilbage, 
osen disse blev senere afhentede.  

1679 i November lede Svenskerne 
atter et lignende Skihshrud ved Born-
holm. En Transport-Flaade skulde 
dengang bringe Tropper til Tyskland, 
men hele Fiaaden strandede, og om-
trent 3000 Mand druknede. Henved 
1500 havde reddet sig i Land, men 
fandtes i saa forkommen Tilstand, 
at de 1 kort Tid alle døde ; de blev 
begrnvne pas Bornholm. 

er De mest hop ror. 
—o— 

Det er .New York World', som 
har forlagt sine Læsere dette Spørgs-
ntaal. Af Svarene, som skriver sig 
fra Personer af begge Ken i de for-
skelligsle Livsstillinger, er enkelte 
ganske originale og karakteristiske- 

En velkendt, dumdristig Motorcyk-
list, som har vundet flere Pokaler 
ved sine forvovne Præsratloner, har 
eit uovervindelig Frygt for at lade 
sig barbere. .Jeg ved bestemt', ud-
taler tran, ,at blandt en Million Bar-
berer er der en vis Chance for at 
en bliver vanvittig en skøn Dag. 
Sæt nu, at dette hænder netop den 
Barber, soul behandler mig. Sæt, 
at han faer el Anfald, medens han 
har Kniven paa min Strube. Som 
Regel barbere jeg mig selv. Men 
er jeg en sjælden Gang nødt til at 
lade en Barber gate det, sveder jeg 
Angstens Sved, medens jeg sidder 
hjælpeløs i hans Stol, Jeg skælver 
ved at tænke pas det selv nu, me-
dens jeg skriver'. 

En ung, brav Maskinskriverske, 
solir aldrig har smagt Spiritus, gaar, 
fortæller hun, i en stadig Angst for 
at blive et fordrukkent Vrag. Hen-
des Bedstefar døde under et Anfald 
af Delirium, og som Barn fik hun 

engang at hore, at Trangen til Al-
kohol er arvelig. 

En at de mest fremtrædende Lærde 
i de forenede Stater tilslaar, at en 
navnløs Rædsel koturner over_ ham, 
saa snart lian møder en Høne eller 
en anden fjeret Skabning paa sin 
Vej. Han blev nemlig engang som 
Dreng anfaldet af en Høne som fløj 
lige i Ansigtet paa ham, da lian 

forstyrrede den i Rugningen. En 
kvindelig Socialist lider al partisk 
Skræk for, al hun en skøn Dag skal 
blive stokkonservativ. 

Est Veteran fra Krigen paa Philip-
pinerne paastaar at han helllere v11 
udsætte sig for Fjendens Ild, end 
han vil konsultere en Tandlæge. 

'L'et stor, stærk Politibetjent fra New 
York frygter sin Kone over alle Ting. 
Han gaar i en stadig Angst for ikke 
at være i Stand til at aflægge nøj-
agtigt Regnskab tor hver Cent, han 



tjener. Og alligevel indrømmer han, 

at ila'n! har Venteros -41etbie,  K"i'e,  
som gerne vilde etre sti Liv for ham. 

»For seks Maaneder 	henret- 

ter han, » var jeg sag uheldig at tabe 
fire Dollars i Kortspil. Jeg turde 

ikke forhelle hende det, og jeg famile.  

fire Dollars af en Ven for at fim 13a-
lanse f Regnskabet. Siden laante: 
jeg lire Dollars at en anden Ven for 
at betale min Gæld til den første, 

og saaledes har jeg holdt den gas-

ende hele Tiden sideg. En Dag 
maa Jeg vel fortælle hende det. Men 
du store Verden, hvor jeg gruer for 

det." 
Enken efter en Lokomotivfører

, 

	til- 

slaar, at hun aldrig har føl( sig saa 

lykkelig, som siden Manden døde, 
endda de to holdt ubeskrivelig af 

hverandre. Men saa længe han le-

vede, gik hun i Sjæleangst hver ene-
ste Dag for, at der skulde komme 

Telegram om, al Manden var dræbt 

ved en Togulykke. Efter ti Aars 
Ægteskab kom ganske rigtig det 

tryglede Telegram. Det var forfær-

deligt, fortæller hun, Men det gjorde 

Ende paa min Rædsel. 

Konge for en Nat. 
—o— 

Stephan Balliory, der først var 

Fyrste af Siebenbttrgen og siden 
1575 Konge af Polen, døde i Aaret 
1586, og Rigsfyrst Christoph Niko-

laus Radziwyl, det polske Riges 
Kansler, sammenkaldte Rigsdagen, 

der skulde vælge ny Konge. 
Fyrst Radziwil havde nogle Aar 

i Forvejen gjori en Pilgrimsrejse til 

det hellige Land, og dengang havde 

han i Italien oplevet et ubehageligt 
Eventyr. Han var faldet i Hænderne 
paa Røvere, som havde tagel alle 

hans Kontanter, og han vilde være 

kort-tulet i en slem Knibe, hvis ikke 

en Jøde havde laant ham en større 

Sum uden at fordre anden Sikker-

hed for Pengene end hans Ord. Da 
Radziwyl spurgte, om kan ikke kunde 

gøre Jøden en Tjeneste igen, sagde 

denne, at han i Polen havde en Søn 

ved Navn Saul, som han vilde bede 

Fyrsten tage sig ah 
Saa snart Fyrst Radziwyl var kam- 

men tilbage lit Polen sendte lian 

Bud efter Saul, og da han snart op-

dagede, at den unge Mand var mere 

end almindelig dygtig, gjorde Iran 

ham til sin Privatsekretær. 
Ved Kongevalget stod der to Par- 

tier mod hverandre. Det ene vilde 

sætte Sigmund, Søn af Kong Johan 

af Sverrig, paa Tronen, medens det 

andet Parti opstillede Erkehertug 

Maximilian al Østrig som Kandidat. 

Radziwyl fungerede som Mellem-
mand mellem de to Partier, og hans 

Sekretær var altid til Stede ved For-

handlingerne. Kampen rasede frem 

og tilbage, og Aftenen nænnede sig, 

uden at der var truffet nogen Afgø-
relse, skønt Loven bestemte, at Val-

get skulde være afgjort i Løbet af 
en Dag. 

Da fandt Radziwyl paa en Udvej, 
at man skulde vælge en Konge for 
den ene Nat, og hvis man da i Lø-
bet af Natten var kommet Ill Enig-

hed, kunde næste Morgen den mid-

lertidige Konge afsættes og den nye 
vælges. 

Denne Udvej fandt Bifald, uren 
det var ikke saa let at realisere den. 
Ingen af Tronkandidaterne kunde 

der blive Tale om. Vedkommende 
vilde da sandsynligvis ikke godvil-
lig give Slip paa Tronen igen. Man 

turde heller ikke vælge nogen af Ri-

gels Stormænd, han kunde jo te! 
stifte et stærkt Parti og gøre For-
dring paa Kongekronen. Enden paa 

det blev, at Jøden Smil blev valgt 
til Konge af Polen for en Nat. 

Næste Dag blev Sigmund valgt 
til Konge, og Sari! abdicerede uden 
at gøre Vanskeligheder. Til Mtnde 
one sin kortvarige Kongeværdighed 

kaldte han sig herefter Saul Wahl 

(Valg), og den Dag i Dag tindes 
der polske Jøder al dette Navn, og 

de kan med en vis Ret rose sig al 

at være at Kongeæt. 

Summede colyienhius. 
—0 — 

Del mest benyttede Redningsmid-

del for Skibsbrudene er som bekendt 
de ringformede Livbælter, som be-

sidder en stor Bærekraft. Selv i Sø-
slag spiller de en stor Rolle. Des-
værre gør de ikke videre Nytte om 

Natten, da del er umuligt for deri, 
som er faldet overbord, at finde Red-

ningsbøjen i Mørke. Af den Grund 

har mart allerede tidligere eksperi-

menteret med al forsyne Bøjerne med 

Blus, som tændes auloniatislc, naar 

de kommer i Berøring 'ned Vand. 

Man har anbragt paa LivIrrelterne 

Metalbeholdere, fyldt ined visse Fos-

forlorbtridelser, som udvikler Fosfor-
vandslof, sanseart de kommer I Be-
røring med Vandel. Fosforvandstof 

er selvtæridende og brænder med en 
svagt lysende Flamme. Der er dog 
det store » Men" ved disse Blus, at 
de falder meget kostbare i Brug, -

det koster ca. 4,50 Kr. at fylde Be-
holderen en Gang, — og desuden 

varer Blusset kun nogle faa Minut-
ter. I den senere Tid har man der-
for forsegl at fylde de svømmende 

Beholdere med Calciunikarbid i Ste-
det for med Fosfor-forbindelser. Cal-
ciumkarbid frembringer Acetylen, 

saasnart det kommer i Berøring med 
Vand. Rigtignok er Acetylen ikke 
selvlæridende. For al fan tændt Ace-

tyletien fæster man derfor en Patron 
fyldt Med en passende Fosfor-opløs-

'dug til Beholderen. Bliver en Red-
ningsbøje, som er forsynet med disse 

Apparater, kastet i Vandel, trænger 
Savamidet ind i Beholderen, og der 

udvikler sig samtidig Acetylen og 
Fostorvandslot Det sidstnævnte Stol 

tændes af sig selv og sætter derved 

ogsaa Ild paa Acetylerien, som bræn-
der 'ned klar Flamme en Times Tid. 
Omkostningerne er kun 65 Øre for 

hver Gang, Beholderen fyldes. 

Papir som Foder? 

„Brænd intet Papir." 

Vi læser i „Flensborg Avis" føl-

gende bemærkelsesværdige Opsats: 

Professor Dr. H. Melmer skriver 

i .Kriegspost", al der maa bruges 

megen Halm til Foder; det er der-

for Ødselhed at bruge Halm til Strø-

else. Hvor man ikke har Tørve-

eller Skovstrøelse, bør uran bruge 

Papir hertil. Løst sammenkrøllet Pa-

pir har mindst lige sari stor Opsug-

ningsevne som Halm. Del er ogsaa 
en Slags Skovstrøelse, thi hele Skove 

vandrer til de store Byer i Form af 
Avispapir. Avispapir og Pakpapir 

bestaar at findelt Træ. Delte Papir 
bør man nu omgags varsomt med, 

ikke forurene det for meget og bruge 
det til Strøelse for Heste og Svin i 

Kranstæderne, ligeledes For Kaniner, 

Sandsynligvis. kan Papir ogsaa 
snart bruges umiddelbart som Foder. 
Saa kommer vi saa vidt, at Horn-
kvæget kan fodres med Avispapir, 

og at de gamle Papkasser leverer 

Mælk og Bøf. Derfor, slutter Pro-
fessoren: Saml alt Papir! Brænd in-
tet Papir ! 

Et bulgarsk Sagn om 
Kvinden. 

—o- 

Faa Nationer har bevaret saa 
mange forskellige Sagn som Bulga-

rerne, Et Sagn om Kvindens Ska-
belse lyder saadan: 

Det var pas Noahs Tider, dengang 

da den gode Gud velsignede Nnalr 
med en Daner og en 1 tilstil'. Da 
han skulde bygge Arken før Synd-

floden, engagerede han tor (tene 
Øjemed tre Bygmestre. Den ene 
af dem erklærede at ville hjælpe ham 

paa de Vilkaar, al hall fik Noahs 
Datter tiI Hustru. Noah vor meget 
velvillig stemt; men nu var der del, 
at de andre Mestre ikke vilde gaa 
tomhændet bort Gode Raad var 

dyre. Da hjalp Gud Noah ved al 
forvandle hans Kar og hans Faer til 
Jomfruer. Da det blev Dag, fandt 

Noah Tre Døtre, som alle lignede 
hverandre. Da han saa delte Under 

og samtidig savnede Kalfen og Fae-
r" forstod lian Sammenhængen. 
Hver af Mestrene fik sin Jomfru, og 

saa byggede de Arken. 
Eller en Tid traf Noah en al Svi-

gersønnerne og spurgte ham: 

— Er du endnu ved godt Mod? 

Og hvordan lever .du ured min Dat-

ter ? 
— Vi lever godt sammen, luen 

imar hun skriger, bræger hun som 

et Lam.- 

— Ha, tænkte Noah, del er hende, 

som var Faaret. 

Den næste Dag traf han sin mi-
den Svigersøn og spurgte ogsaa ham, 

hvordan han levede sammen med 

Datteren. 

— Vi har det godt sammen; men 
naar hun bliver vred, hvæser firm 
som en Kat og jamrer sig forfærde-

lig. 
— Det er tiende, som var Katten, 

tænkte Noah. 
Den tredie Dag tral ban sin tre. 

die Svigersøn og spurgte om del 

samme. 
— Vi lever godt, svarede Manden. 

Man hører næsten ikke, al der er 
nogen i Huset; hun styrer og ord-

ner som en ægte Kvinde. 
— Ak, del er hende, som kommer 

fra midt Hjærte, tænkte Noah. 
Fra disse Patriarkens tre Døtre 

stammer Kvinderne: Nogle bræger 
som Faer, andre hvæser som Katte, 

naar de bliver vrede. 

Maskinmester Uh. brellsofi, 
Søn af Høker Sørenseir i Allinge, 

tidligere Mester i Danipskibsselsk, 

„Norden's Skibe og nu Maskinar. 
paa Cententfabriken „Kongsdal" pr. 

Mariager, har henledt Offentlighe-
dens Opmærksomhed paa sig ved 

at regere 

et smukt Fritidsarbejde. 

Herom skriver „Randers Antisav." 

— Maskinmester Søren se 11 paa 

»Korigscial' har i sin Fritid lavet 

baade en Motor og en Band, som 

han i Søndags foretog en Prøvetur 

nied. Turen forløb vellykket, skønt 

Hr. Sereensen ikke har nogen Kend-

skab til Baadebygger-Haandværket. 

Vi ene glade ved at kunne lade 

denne lille Notits gaa videre heri 

Bladet med Bud og Hilsen til hans 

Venner og Kammerater herhjemme, 

som det sikkert vil glæde at læse 

delte. 

Banden er 18 Fod lang, den løber 
7 miles i Timen, og- Motoreir er 41/4 
fik. Det har laget halvandet Aar 

at gøre det kele færdigt ; men der 
er selvfølgelig kun arbejdet derpaa 

I ledige Timer. 	 B. 

Butikerne og Julen. 

Vi er allerede midt i December, 

og Julen nærmer sig ined raske Fjed. 
De Handlende har travlt nied at 
pynte Vinduerne og venter længsels. 
fuldt de store Skibes Ankomst til 

Frihavnen. der skal øge deres Be-
holdninger af Kolonialvarer, Syd-
frugter og Juleknas. Del gælder 
om at sikre sig i Tide til den store 
Højtid, og det vil derfor !rave sin 
Interesse at vide, at Bunkerne har 
Ret til at holde aabent paa Søndag 
fra Kl. 4-8 om Eftermiddagen. — 

De sidste 7 Dage før Jul, del vil 
altsag sige fra deri 17 til dru n, 
høege D.,ee isild., ir,en ikke den 
mellemliggende Søndag, kan Butiks-

hamle! foregaa til Kl. I I Alten. -
Søndag den 19., den sidste Søndag 
før Jul, kan Bunkerne !tolde rrabeni 
Ira KI 4— Il Atten og Juleaftens-
dag, Torsdag den 23., skal al Han-
del ophøre Kt. 6. 

Juledag er alt lukket, og 2den 

Juledag er som en alinfirdelig Sen. 

dag, men Nylaarsalten, Predag den 

31., har Forretningerne atter Ret til 
at holde flaben! til KI, II Aften. 

„Er I Britter ?" 

En københavnsk Forretningsmand 

fortæller følgende Oplevelse fra sin 

Londonrejse • 
Del var en Aften, jeg var i Tea-

tret, og midt under Forestillingen 
lød der nogle voldsomme Brag, -

Man saa rædselsslagne paa hinanden. 
Hvad var delte? I det samme led 

der et Brag mere voldsomt end de 

foregaaende. Ingen sansede rigtigt, 
hvad der skete, men hele Teatret 

rystede, og Murshimper, Kalkstøv 
og Krudtrøg fyldte Rummel, 

Da man blev klar over, at det var 

en Zeppeliners Granalbombardement, 

opstod der et Øjebliks Panik. Folk 

rejste sig, og de nærmeste havde 

allerede narret Dørene. Da rejste 
en Olficer sig I første Parket. Han 
var rolig og behersket og med en 

Stemme, der rungede gennem Tea-
tret, raable han : 

— Er I Briller? — Britter er Ikke 
bange; --- San synger vi » God save 
the kIng", 

Og saa klang den engelske Na-
tionalsang under Teatrets Kuppel, 
medens alle paa ny havde indtaget 
deres Pladser. 

Giver Køerne for lidt Mælk? 
Med Mælkeydelse hersker der 

genneingaaende nogen Utilfredshed, 

skriver „Ugeskrift for Landmænd" i 
sidste Ugeoversigt. Eli skyder Skyl-
deds paa de kolde Roer, en anden 
paa de dyre Oliekager, hvoraf der 

bruges for lidt. Er Mælkeydelsen 

for lille, skal Aarsagen maaske sø-
ges begge Steder. — Kolde Roer 
skal man undgaa, og det nødven-

dige Kvantum Oliekager skal Køerne, 
trave, hvis man ønsker fuld Produk-

tion. Vel er Priserne høje paa før-

ste Klasses Kager, men Priserne paa 
Mælk og Kød er vel saaledes, at det 

mere end nogen Sinde før betaler 

sig at fodre sine Kreaturer kraftigt. 

Det er næppe part Kraftfoderet, der 

skal spares. Dette gælder derimod 
Halmen. 

En Duel paa Grønland 
Paa Grønland afgjordes en Uenig-

hed Mand og Maud imellem altid 

tidligere ved Tvekamp. Del var dog 
ikke Vaaberie, man lod tate ved saa-

danne Lejligheder, men uran ufor-
drede Modstanderen til en Sangduel. 

Den tifordrede sang derefter for en 
større Forsamling en Nidvise, hvori 

han tilranede sin Modstander saa 

grundigt som muligt. Medens han 

sang, sekunderedes han al Venner 

og Bekendte for at faa alt med, som 
kunde skade Modstat deren. Denne 
paa sin Side skulde ved rappe Svar 

og hamrende Tilraab søge al afsvække 

Nidvisens Virkning, Lykkedes det 
barn ikke, ansaas Iran for besejr et, 
og Modstanderen havde Ret til al 

tage det bedste af hans Bohave. 
Men kunde han give de rette Svar 
paa Visens Angreb, faldt Skammen 

tilbage pas den syngende Part, som 

blev jaget bort Ira Landsbyen med 
Haag og ikke magtle vise sig der 

de tørste Maaneder. 

Et „rosomt" Sted. 
En svensk Herre kom forleden 

til Køber -Maya for al more sig. Da 
han var kommet i Land fra Damp-
skibet, anhold! han en Bil og bad 

Chaufføren out at køre sig hen ril 
et -romnu- Sted ..R.somt" bety-
der pas Svensk et »maliseirill` Sted, 
men det forstod Chautteien ikke: 
han mente, at det maatte betyde et 
Sted, hvor der var .Ro-. Hen kørte 
derfor Svenskeren ud til — Assistens 
Kirkegaard 

December 
—o— 

Decemberdagene et gran, triste 
og uhyggelige. Regnen drypper 
ustandselig Dag og Nat, og under 

den sig endelig el lille Puslerom, 
tager Slornten Fat og river og slider 
i Tagene, klaprer og smeekker med 

Vinduer og Døre, fløjter og piber 
genirem Skorstenen og pisker de 
sidste forpjuskede Blade al Tireerne, 

— Dagene er korte og Nætterne 

sorte. Det gamle Aar er ved at 

ebbe ud. Mæt af Dage lægger det 

sit furede Ansigt I de bedrøveligsle 

Folder, som for at affordre Menne-
skene en Smule mertIdenhed. 

Men Menneskenes Børn er sjæl-

den erkendtlige ; de trækker paa 
Skulderen ad del gamle Aar. del 

bragte de færreste det, de havde 

ønsket sig, og de sætter nu hele 
deres Haab og Fortrøstning til det 

nye Aar, der venter paa dem ved 

Mageedens Udgang. 
— Derfor faer Decemberdagenes 

Utrygge ingen Magt over Menne-
skenes Sind ; de ser frejdigt de kom-

mende Tider lynøde og glæder sig 
til at Fejre Julen og del nye Aar. 

Thi det lille Jeaubarris Fødsel I 
Krybben i Betlehem var jo ogsaa 

Varsler om en ny og bedre Tid tor 

Menneskeheden. -- -- 
Gennem Decemberdagens Mørke 

skimler vi den kommende Jul. -
De Handlende !nar travlt med at 

pakke de nye Varer ud og pynter 
deres Vinduer, saa de kan virke 
rigtig indtagende paa Publikums 
Købelyst ; Børnene tæller Dagene 

til den store Højtid og holder For-

ældrene a jour med de oppyntede 
Butiksvinduers brogede Mangfoldig-
hed af Julegaver. Og hvem kan 

slaa inrod? - 
Julen er jo Aarels største Familie-

fest — Børnenes Dag — den Dag, 
der præger sig stærkest i deres Er-

indring, og som de lever paa og 
mindes, naar de som voksne kom-

mer tid i Verden. Julen gør Hjer-

tet blødt og Pungen let, den frem-

elsker det gode i Menneskene og 
samler Hjemmene; det er en trist 

Jul, der ikke kan fejres i Familiens 

Kreds ved det tændte Juletræ, der 
vækker saa mange gamle Minder. 

Selv de mest haardhjertede og 

egoistiske Mennesker maa i Julen 

aabne en lille Flig al deres Hjerte-

kammer, for at Julelysene kan skinne 
derind og vække blidere Følelser : 

Godgørenheden er størst om Julen, 

der virkes i det stille og offentlig, 

for at skaffe de fattige, hjemløse 

eller syge en glad Jul. 
Og medens Foreningernes Komi-

teer er travlt beskæftigede med al 

samle ind til de traditionelle For-

enings-Juletræer, har Sygeplejerske 
og økonom paa Sygehuset taget 
Initiativet for d er at skaffe Patien-

terne en glad Jul, uren Midlerne er 
fan. Mange Mennesker, der h a r 

eller har haft paarørende liggende 
derude, vil dog sikkert gerne yde 

el Skærv, og der er derfor paa 
Sygehuset henstillet en Bøsse, der 

bærer Indskriften : 	Patienternes 

Juletræl" 

Foredragsforeninger' 

har engageret Forfatteren Chr. H o u-
m ark  lil en Recitations-Aften paa 
Christensens Sal paa Søndag. Da 
Hr. Hountark er en Førsterangs-
Kunstner paa dette Oruraade, vi! 

der sikkert blive fuldt Hus til denne 

billige Underholdning. 



Cigarer i fikse Julepakker 
anbefales som en kærkommen Julegave f,)r Hm‘Qr. 

Alliige Kolonial- og Produktforretning 

Nyttige Julegaver 
købes bedst og billigst i 

Nordlandets Handelshus. 
Højeste Pris betales for Uld og }<lude, naar Uarer tages i Bytte. 

vindruer, 
v 	fineste Kvalitet, 

ete hjeinkonine 

j cB. Larsen. 

Restbeholdningen af 

Noerasnere og floeskrere 
sælges med stor Rabat i 

Nordlandets Handelshus. 

Leverpostej 
i Daaser fra I. D. Bearivais 

er aller paa Lager til stedvant Prts. 

I. B. 1__BEL]rts€5ri. 

ras Dem fotografere nu! 

Atelieret er (raku( Søndage 10-- 3. 

Fotograf Alfred Kjøller. 

som er statsanerkendt, oplaget Med. 
lemmer indtil 40-aars Alderen. For-
uden en daglig Pengehjælp yder 
Sygekassen fri læge og Medicin 
for Medlemmerne saml fri Læge for 
deres hjemmeværende Bern under 
15 Aar, desuden frit Sygehus- og 
Sanatorieophold. 

Indmeldelser kan ske hos Kasse-
reren. Hr. Bager P. Holm, Allinge. 

To 2-Vær. Lejligh. 
— centralt beliggende i Allinge - - 
den ene med Køkken, er til Leje, 
om ønskes delvis møbleret. Bog-
trykkeriet anviser. 

En 16-17aars Dreng 
søges til Pasning af Kreaturer prut 

Offergaard t RO 

Kiks og Bispuits 
største Udvalg. 

Nye Slags hjernkommer ril Julen. 

j. 13. Larsen. 

Allinge-Sandvig Sygekasse 

Al Slags Uldtrikotage 
kan endnu købes til rimelige Priser i 

Nordlandets Handelshus. 

Paraplyer, 
for Damer og Herrer fra 2 Hr, 
Chr. Olsen, Messen, Allinge. 

Ål Jagt er strængt forbudt 

paa „Vestre Borregaard"s Grund i 
Rutsker. 

Andreas Hnnsen. 

Nyl hjemkommet 

prima bornholmsk Flormel 
16 Øre pr. V, kg. 

Prima Rugsigtemel. 

I. 13 

Kjoleflonel, 
sorte og kulørte, i prima kiprede, 

slidstærke Kvaliteter. 

Chr. Olsen, Messen, Allinge. 

Billeder indrammes. 
Husk ridt store Lager af Ramme-

lister i mange nye Mønstre. 

Telefon 4. 	 Andr. Ipsen. 
Atelieret red Havnen. 

Cigarer, 
tørre og veUagrede 

i hele, halve og kvart Kasser. 

Smaa Cigarer 
i Kasser med 10-25-100 Stykker. 

Prima Cigaretter til alle Priser. 

Røgtobak, fin og grovskaaren. 
Altid et velassorteret Udvalg. 

eJ J3. Larsen. 

1 eller 2 Lejligheder 
kan fans til Leje straks hos 

Chr, Mogensen, Tein. 

Grise, 
som bliver 4 Uger 

den 11 te December, er til Salgs paa 
Vestre Borregaard i Rutsker. 

Andreas Hansen. 

Som Erstatning 
for de gule Kogeærter har vi faaet 
et større Parti 

Grønne Kogeærter 
som er letkogende og smager ud-

mærket. Prisen er 35 Øre Punslet. 

Nordlandels Handelshus. 
Halol Halo! 

Hvor skal De hen, Hr. Kofod? 
— Det skal jeg sige Dem, Hr. Dam : 

jeg og min Kone drikker altid Søndag-
Eftermiddags-Kaffen i Vinterhaven paa 
Turisthotellet_ Lokalet er altid saa dejlig 
opvarmet, og Værten modtager gerne For-
udbestillinger paa større eller mindre Sel-
skaber, saa man træffer altid gode Be-
kendte og tilbringer en fornøjelig Aften 
der. 

Saa tror jeg virkelig, jeg gaar med. 

  

Hjortetaksalt i løs Vægt 
Kremortatari 
renset Potaske -
Citronessens 
Mandelessens 
Vanilleessens 
Cacaoessens 
Bedste hele og stødte 

Kryderier 
Tørr. pulv. Pomeransskal 
Syltede Pomeransskaller 
Ny Sukade 
Sultana Bagerosiner 

uden Kærner 

J. B. Larsen. J 

 

  

  

En enligstillet Dame, 
der vil være behjælpelig ved Hus-
holdningen paa en Gaar d pas Nord-
landet, søges snarest. Billet nøk,. 
.A 77-  ined Oplysninger ang. tidl. 
Stilling bedes indlagt 'pas Bladets 
Kontor. 

Glem ikke 
i Juletravlheden at indlevere Deres 
Annoncer i god Tid til „Nord-
bornholms Ugeblad. — Billigste 
og bedste Annonceblad for Nord-
bornholm. - - - Læses af alk 

13rylluP. 
Paa Tirsdag Kl. I 1 V, vies i Ols 

Kirke Bagersvend Julius Cristenseir 
fra Rønne og Emma Månsson fra 

Tejn. 

Gudstjenester og Mader. 
—o 

Søndag d. 12. December 

Allinge K. Kl. 91/2. Skrin. 9. 
Ols Kirke Kl. 2. 
Om Eftermiddagen Kl. 3 Møde i 

Sandvig Missionshus og Allinge 
Missionshus Kl. 6. Bogli. Ras-
mussen fra Rønne taler begge Ste,  
der. 

Torsdag d. 16. Missionsmøde i Sand- 
vig KI 8, hvor Præsten taler. 

Evan. Mdr. Missionsforening Allinge 
Søndag Kl. 31/2. M. Kofoed. 

Rutsker Missionshus Søndag Møde 
Kl. 91/2. 

Foredragsforening 
Oplæsning af Forfatteren 

Chr. liournark 
paa Christensens Sal i Allinge Søn-

dagen d. 12. ds. Kl. 8, 
Entre: Medlemmer 25 øre. I kk e. 

Medlemmer 50 Øre. 

4 Mænd 
kan straks fas Skovarbejde ved Hen-
vendelse til Opsynsboligen ved Rut-
sker Plantage. 

14%
Samsus Sled er en Ko 

og nogle Sikr. Kviekalve, 
tjenlig til Tillæg, til Salg. 

Telf. Cleniensker nordre 58. 
J. Hansen-Lund.  

Bekendtgørelse. 
Olsker Sogns Husmænds fælles 

Udmarkskaaae afholder Møde paa 
Olsker Forsamlingshus Lørdagen  
den I 8. December Efterm. Kl. 2, 
Torat udbetale indeværende Aars Ud-
bytte af Kassens Midler og foretage 
Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer til 
Formandskabet samt Valg af to Re-
visorer. 

Husmænd der er tilflyttet eller 
have forandret Bopæl i Kommunen, 
maa anmelde saadant til en af Be-
styrelsens Medlemmer inden Mødet 
samt forevise Skøde eller Lejekon-
trakt, for at komme i Betragtning 
ved Uddelingen. Hvad der ikke 
bliver afhentet paa Mødet, kan faas 
hos Kassereren til I. Januar 1916. 

Olsker Sogn, den 7. Decbr. 1915 

P. B. V. 

Chr. Kjøller. 

Damelinned 
i righoldigt Udvalg til gamle Priser. 

Chr. Olsen, Messen, Allinge. 

Kirketuallen 1 Ilulsker 
anbefaler 

prima ilagerillorruel 
Bugsigtemel, Rugmel, 
Malt og Byggryn 

til billigste Dagspris. 
Sæd lages i Bylte. 

Nye røde  Linser er hjem- 
kommet 

Fla3kkeærter, 
prima fast Hvidekaal 4 øre 1/2  kg. 

ot3. Larsen.  

Herreseler 
fra 1 -- 3 Kr. pr. Par. 

Chr. Olen, Messen, Allinge. 

Bestilling paa store Billeder 
som ønskes færdig til Jul, bedes 
snarest indgivet. Ogsaa efter Foto-
grafier leveres gode Forstørrelser. 

Henvend Dem i Atelieret 
ved Havnen. Telt. 4. Andr. Ipsen. 

Malet Malt 
bedste Kvalitet. 

Bedste dansk Humle 
anbefales, 

j. B. Larsen. 

Frisklavet. dansk Klidmelassefoder. 

Frisklavet Blodmelassefoder 
som er lige fortrinligt Foderstof til Heste, M a I kek væg og 
Ungkvæg, er hjemkommet og sælges i Sække a 50 kg til en 
forholdsvis billig Pris. 

Grove danske Rugklid, Grove danske Hvedeklid, 
Prima Majsskraa, Prima Bygskraa og Blandsa3dskraa 

Friske gode Varer, som sælges billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Køb Julegaverne 
C. Larsens Skotøjsforretning, 

A LL IN E. . 
Stort Udvalg af Filtsko, Tøfler, Slippers, Morgensko, 

Galoscher, Selskabssko samt Spadseresko og Støvler. 

saavel i Chewrou som Lak. 

Kolonialvarer 
i bedste udsøgte Kvaliteter til billigste Dagspriser 

anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Køb Julegaver 
Allinge Cigarhandel 1~1 

Paa Grund af Handelsophævelse 
sælges hele unit Lager af Galanteri, Terraeotta, Souvenirs, Læ-

dertøj, Piber, Stokke in. in. ni. til langt rinder Indkøbspris. 

Julekort i største Udvalg. 10 Slk. 25 Øre. 

Chr. jørjenSell. 

Vi modtager gode Sædvarer af 

Havre, Byg og Blandsæd 
som Betaling for alle Slags Varer — og afregner allerhøjeste 
Dagspris. 

Nordlandets Handelshus. 

Prima lkontroll. Foderstoffer 
anbefales til billigste Dagspriser fra 

Jilllirge 	 j)roduktforregnin. 

ENGE-Udstyr 
Bolster, Nankin, Duun Satin føres kun i gode 

garanterede Varer.  

Fjer og Halvdun i rene, damprensede Kvali-
teter til forskellige Priser. 

Dyner syes og fyldes gratis. 

Lagenlærred i Hør, Blaar og Twist 
' 	saavel i grovere som finere Kvaliteter. 

Færdigt Sengeudstyr  leveres med kort Varsel. 

Et Parti Vattæpper extra billigt. 

En Del Uldtæpper haves endnu til gammel Pris. 

Nordlandets Handelshus. 
Leverandør til Lotterierne. 

Alt til Juløbagriiriø 
I ekstra udsøgte Kvaliteter anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 



Toget afgaar 
Søgnedage: 

snød. ig—it 	• 
Fra Sandvig 	705  10'5  

Allinge 	705 '1615  
Tein 
Re 	 734  10" 
Klemensker 	755  1111  
Nyker 	glo us] 

Til Rønne 	850  1155  

nonne-Sandvig 
Fra Rønne 	715  101° 

Nyker 	758  105' 
Klemensker 	755  1116  
Rø 	 814 ii11; 

Tein 	 83° 1155  
Allinge 	8" 12°5  

Til Sandvig 	841  1211  

Søn- og Helligdags. 

Sandvig—nonne. 

	

Fra Sandvig 	845 	110 60e 755 

	

Allinge 	855 	1,5 x  '805  

	

X 	l tE, X 815  

	

917 	146 6119 839 

	

952 	205  650  852  

	

r. 	2to  X 905  

	

Klos 	210 720 930 

Tein 
Rø 
Klemensker 
Nyker 

Til Rønne 

nonne—Send vig 
Fra Rønne 

Nyker 
Klemensker 
Rø 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

	

910 	1 90 400 815 

	

9
17 	150 '120 835 

	

33 	207 437 8r4 

	

919 	226  456  911  

	

x 	242  5,5  957  

	

1016 	251  524  952  

	

1020 	300  533  94,5  

Han drømte „civilt " 
De Soldater, soin snørede føres 

ind i Feltlazarettet, sover som Re-
gel sneget uroligt de første Nætter. 
De drømmer nemlig om de Slag, 
de netop har deltaget i, og drømmer 
sen intenst, at de i Søvne skriger: 
Fremad I 11(11 Hurra! De giver sig 1 
o. s. v. Efter nogle Dage bliver de-
res Søvn roligere, og mere fredelige 
Drømme afløser de krigeriske. En 
Overlæge paa et Lazaret spurgte en 
Dag en af sine Patienter, en prøjsisk 
Løjtnant, om han havde sovet godt 
om Natten. 

Jo, Tak. Jeg har for første Gang 
i lang Tid drømt civilt. 

— Der staar i Avisen, at Kejser 
Wilhelm er rejst til Fronten. Hvor-
for gør Czaren ikke det samme ? 

— Det behøver han ikke. Fron-
ten kommer til ham. 

Manden: God Dag, Hr. Jæger 
Jægeren: God Dag, min gode 

Mand, hvor har jeg truffet Dem før? 
Mander': I begge Ben, Hr. Jæger. 

Jinssons udmærkede Termometer, 

Amanda havde tjent hos en Fami-
lie, aom hed Jønsson, og naturlig-
vis var ingen Ting I dell nye Fami-
lie „som hos Jønssons". Altid tik 
den unge Frue al vide, al saadnu 

• gjorde de hos Jønssons, „sandal] 
var del 11°5,1011550ns", Og „det havde 
Jønssons-. 

En Morgen sød Amanda og skjalv 
Jonilruburel, 
-- Fryser De, Atiminla. 
— Aa, ja 1 Sart koldt var del al-

drig hos Jønssons. 
Fruen hentede et Termometer og 

viste Amanda, at der var 18 Grader 
i Værelset. 

-- Kulde, ja, sagde Amanda. 
— Nej, Varme, forklarede Fruen. 

Se her : Naar det er over Nul, søn 
er det varmt, og naar det er under 
Nul, saa er del koldt. 

Amanda betragtede Termometeret 
nøje, og saa sagde hun 

— Hos Jønssons sad Nullet me-
get længere nede. 

En Engelskmand sad i Ventesalen 
paa en Jernbanestation og røg, da 
en Kvinde træder ind, sætter sig ved 
Siden af hans og siger : 

— Min Herre I Hvis De var en 
Gentleman, vilde De ikke ryge her 

— Madame, var hans Svar; var 
De en fin Dame, saa vilde De sætte 
Dem længere bort. 

Kort efter eksploderede Fruentim-
meret paany. 

— Hvis De var rutin Mand, vilde 
jeg give Dem Gift I 

— Well, Madame, sagdeEngelsk-
manden og blæste sin Pibe ud : hvis 
De var min Hustru, saa vilde jeg 
toge Giften. 

Herren: T£114111 dig, jeg købte denne 
Guldfisk for en Krones Penge. 

Fruen: Saa er den vel kun for-
gyld!. 
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Nyttige 

Jule gaver 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2, 	Hasle 	Telefon 2. 
SelvvandIngsindkeg. Vand. & Aljepumper nl. 111. 

Dansk Kunsthonning 
(BJØRNEN) 

ekstra god Kvalitet, sælges i 1 Pd.s 
danser billigst i 

Norrilildets Halide shus, 

Alke Bogtrykkeri N11013103, Telefoil 74,  

151\11(1:::\:\ 	/991iltiG 

anbefales, 

Største-  Udvalg. 	Billigste Priser. 

ProduldlorrotHiN, 
........ 

sælges til gammel Pris i 

C. Larsens Skotøjsforretning, Allinge. 
Telefon 104. 

Vi har lige oplosset 

Et stort Parti gode Ildskullshrulder! 
af rigtig god Kvalitet og Længder fra 7 til 14 Fod, Tykkelse 
3/4 og 1 Torn. Vi sælger disse meget billigt. 

Nordlandets Handelshus. 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

ekstragode Margarine Nr. 48 til 64 øre  pr. I /2 kg 
NB. Husk vor 

Aldeles fortrinlig til Bordbrug. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

llorilholms Spare- & lailllekasses 
Afdeling i Allinge 6'9.-- 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en 

af 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt, p a. 

Vor bekendte fine Kaffe 
samt The, Chokolade og Cacao 

anbefales det ærede Publikum. 

.111,R Chokolade og Gaeao til gamle Priser. 
Kaffe, altid friskbrændt og nymalet. 

J-Colonial- og ,Produktforretning. 

Bred" Munter 
mi Fr. 	1•,-.MO-41! 

titatemalb  

Ni ~akademi 	etisk ri. 

Husk vort velassorlerede 

Trælast-Lager! 
Forlang Toibud, og vi ar til, Tyetieste, 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

De smukkeste Julegaver 
købes bedst og billigst i 

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 
NB. Navn ]:,altis grafi., i Lebel af 	Time. — Telefon 93. 

Kakkelovne og Komfurer 
fra 

Bornholms Maskinfabrik, Ronne, 
anbefales til Fabrikens Priser. Rabat for Hontant. 

Endvidere anbefales Kakkelovnsrør, Rime og K0111f1Irr1111“5 
581111 Ildfast Ler og Sten, 

jfilinge kolonial og ;produktforretning 

Bornholmske og spanske 

Hasselnødder. 
Bornholmske og franske 

Valdnødder, 
Bdruholniske og ainerikanske 

Æbler, 
til billigste Priser hos 

I. c19„ Larsen. 

Vi anbefaler 

fikse og nyttige Julegaver 

til 6 og 12 Personer. 

Stort Udvalg i Kopper til billige Priser. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning, 

Bolle hillskunie bider d alle S13gs! 
Tørre, pløjede, beiviede Brædder til Gulv, Loft nr. rm 

Torve rene Fyrrebriedder til Forarbejdning, 

Tørre Fyrreplanker Tørre kløvede Fyrrebrædder. 

Rigtig gode Udakudsbraedder, bande 3/1- og 1- i forskellige 

Længde] og Bredder, Tirønner, Sparrer, Lægter. 

Alle Bestillinger, som ønskes sendt pr. Bane, ekspederer vi frit op-
kørt og læsset. 

Netto Priser ere meget billige. 

Nordlandets Handelshus. 

By- og Herredsfuldma3gtig 

S
øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller liing-

ler De en Svend eller Lær- 
 (Man e s blod, Hasle. 

ling, en Fodermester eller an-

den Medhjælp, bør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad, 
der hver Fredag bringes direkte ind 

i 1700 Hjem og læses af saa god! 

som hvert eneste Tyende. En An-

nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds 

stillende Resultat. 

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

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

og Kaffestel 

træffes paa Ra ad hilset i Allinge 
hver Mandag efter Kl. TO Form. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

svensk Tørvestrøelse 
ekstra fin Kvalitet sælges i 

Nordlamiels 


