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Intertootoolmkolt.
Udgivet nf
AnttrarmhoYende: Otto GoruitrIto.
Forretielugmfort,r Nparekrotoch Ridder
Trykt i Allinge Rogtrt khori.

reolltl'ol•
for Itoteinter pots For.141oet IN Ore.
lkIneling14.11ge turmurer I. gong IIII ør.
• fterfolgenelo Gringe 1. ø re..

Fredag den 14. Januar 1916
„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes i et Antal af mindst 1600 Fermat.
og forsendes gennem Postvæsenet i Allinge.
Sandvig, Olsker, Raksktr, Ro og Klemensker.

uf" „Nord-Rornitolnzs

Ugeblad„

har den stente Udbredelse i Nordre Herred
bliver hest r ethvert Hjem og egner sig derrIPPllor bedst ill Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendt:garn...Iser af enhver Art
soasom Kob, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller Aflysninger, Auktioner ett.

„Nord-Pornholms Ugeblad"
ii,„pdgcar hver Fredag, kan bestilles pen alle
rikontorer samt pen Rladels Kontor og

&ter 1 Kr. halyaarlig.

Bortsalg.
I sidste Halvdel af Januar Maaned vil der blive
bortsolgt et større Parti
Brænde paa
Lynggaard 1 Olsker.
Og ikke som fejlagtigt meddelt
Kild esga a r d

disse tilsammen 375 Pd. udslynget
Honning, og hver Bifantille beholdt
mindst 30 Pd. til Vinterforsyning;
jeg anede jo den Gang ikke, at et
Aar kunne blive saa enormt fattigt
paa Honning som 1915, da man
blev nødt til kun at sætte sine Bier
paa Sukkerkost. 1914 havde det jo
været mig en let Sag omtrent at
fordoble Honningliøsten irund al give
Bierne Sukker i Stedet, hvad løvrigt
altid til en hvis Grad er en god
Forretning for Biavleren. 1 Januar
1915 var Honningen udsolgt til Nettopris 65 Øre pr Pd. = 213 Kr.
75 Øre.
1915 gav saa godt som ingen
Honning, derimod brugte jeg 265
Pd. Sukker a 30 Øre pr. Pd. = 79
Kr 50 øre som ekstra Foder. Allsaa en Bfindlægistorringelse imod
Aaret fortid paa ialt 323 Kr 25 Øre.
Nu kan der spørges: hvad har da
Aarsagen været til denne Forskel
paa dis s e to Aar, der begge var
tørre Aar. Ja men 1914 var tillige

en varm Sommer med ret stadigt

arre
blev Bierne ikke nævneværdigt sinkede i deres Arbejde af ustadigt

De mest rigeste og de mestfa
sne Aar er for Biavleren og L
brugeren Mærkeaar; der kan ogsaa
indtræffe Mærkeaar al anden Art
f. Eks. Omlægning af Driflsmaader,

maqøtipdelse af Redskaber og Maskiner osv. Saaledes indførtes omtrent

ved Midten al forrige Aarhundrede
en for Biavlen bett ny Drillsruaade,
nemlig den bevægelige Tavlebygning og Trugataderne ; man kour til
al lave Kunsttavler, og Slyngernaskinen 041idtes, saaledes at man
.neo kundeslynge Honningen af
'nglavler og atter
indliærige demr'erne.
Slyrigniaskinen,
u er et aldeles uundværligt Re• s
for Biavleren, opfandtes ved el
morsomt Tilfælde. En Biavler lora en
Dag sine Bier, og af en eller anden
Grund udtog han en fyldt, men ikke
forseglet, Honningtavle fra Bierne,
og satte deri udenfor Bistadet ; da
han nu var færdig, glemte lian Honningtavlen og forlod Bigaarden.
-Rans Dreng i ti Aars Alderen, der
var en Mester i al finde paa de mest
utænkelige Spillopper, kom ud i Bigaarden og fandt Tavlen ; i Tavlebæreren Havde han fastgjort en Snor
og med raske Sving varpede han
den i Luften rundt i en Cirkel over
sit Hored, da 11,111 saa, at Honningen stlønnitede ud al Tavlen og
rundt om hamt, jublede han højt af
Glæde; det var da rigtig Sjov. Faderen kom nu og saa Drengens
Hærværk, olmt han glemte denne
Gang at tugte barn, Faller fik All'
det al tænke paa, Slyngmaskinen

„,k

var opfundet.
Sammenlignet man et Middelaar
og et af de mest fattige, der kan
findes for Biavlen, da har man 1914
og 15, begge Aar har jeg arbejdet
med 16 Familier i Huse, 1914 gav

Sang.
— 0—
En Violin jeg har. 1 gamle Dage
der vælded Toner fra dens spændte Et rysr,
men ej en Strøm al Hulken og af Klage
— nej, Sang rim stille Fred, om Glæde,
Lyst.
En elsket Ven jeg havde — men han døde.
Min Violin blev hængt paa Væg og tav,
Dens stille Sang forstlinimed, da han døde
- dens Toner døde hen ved Vennens
Grav.
Men ved huns Grav skal altid Fugle synge.

jeg aner Engleharpers Klang i Sky.
Der er han — fjærnt fra Jordens Sorg
og Tynge,
lian skuer Salighedens lyse Gry!
Is Albus.

Blonde

Vejr. Sidste Aar derimod, var den
e ret skulde samle Honnrng
lomsterne hier
guide
i koldt e r kan Bierne ikke
arbejde; de er jo Solens Børn og
ikke Isbjørne. Det sani tin
ges om Blomsterne. I kolde Dage
og Nætter afgiver de ingen Nektar,
ihvorvel del derfor kan være rigeligt tilstede, kun i varmt Vejr udsveder de lionningydende Blomster
deres Safter, og kun i varmt Vejr
kan Bierne hente deres Rigdom
hjem i deres Bolig og omdanne del
til Honning.
Vel havde vi sidste Aar en Del
varmere Dage, men de indtraf -paa
den Tid, da Marken var brun af
Tørke. Da endelig Regnen kom,
og Hvidkløveren begyndte at blomstre, blev det aller køligt, det sidste
Haab om nævneværdigt Udbytte var
dermed forbi. Hele Sommeren igennem sled Bierne med at faa reddet
det daglige Behov, og da Efternaret kolli, var del Sukkeret Biavleren
havde at holde sig til,'Ior at Bierne
kunde gaa Vinteren inøde.
Ærede Læser, har De maaske
tænkt paa at prøve med Biavl, da
lad dens ikke afskrække at et Aars
Resultat som 1915, husk paa, al f
el godt Aar kan en kraftig og velpasset Bifamilie endog med Lethed
give 100 Pd Nettooverskud, hvilket
jo er mindst to Gange hele Anskaffelsesværdien, de gode Aar afbalancerer de daarlige. Lægger man ti Aar
som Basis for Biavlens Rentabelitel,
skal det nok vise sig, at intet andet Bierhve ry er i Stand til at yde
sin Udøver saa høje Renter for den
indskudte Driftskapital som netop
Biavlen kan det; næn busk, at her,
som altid, og ikke mindst lier, gælder det, at jo større Kundskabsfylde
og Færdighed man tilegner sig, jo

og

Brunette.

—n—

Vejr. Blon sierne bliver ifølge Varmen saa al s■ga.-tv
m, og i Træk Tiden

o—

større Udbytte og Glæde faar man
af sine Rier.
J. M. Bendtsen, Nyhavn,

g rans

ti n

r kommen til det Resultat,

al de blonde Mennesker efterhaanden vil

du ud, l'England har man fremskaffet
en Statistik, i Følge hvilken kun SS af
1(51 Blondiner, men derimod 79 af 100
Brunetter bliver gift, saa alene af den
Grund mener han, at deri blonde Type
maa gna tilbage,
Dis,e T al har jo saa meget større interesse, som England jo hidtil har været
anset for de blonde Skønheders I ljemland,
o ,lierede nu stiller Forholdet mellem
blonde og brunette sig her som to til tre.
Ogsan i Sverrig og Danmark lizIr men
lagt Mærke Ilt det lyse tfaars Aftagende.
For Tiden er del de tre hordiske Lande
Z. Tyskland, der tæller de fleste 'blonde
Mænd og Kvinder. Men ved Undersøgelser blandt Skolebørn bnnde i Tyskland
ng i Østrig har man konstateret det lyse
I laers Aftagende, og navnlig saaledes, el
paafaldende mange oprindeligt blonde
Børn bliver brunelle ined Alderen. For
øvrigt ser man, hvorledes Kvinderne bande
i det ene og det andet Lund lægger Vægt
paa at bevare Haarets oprindeligt blonde
Farve - simpelt hen ved Farvning, lige
som Romerinderne i Oldtiden farvede deres Haar for at faa en Haarfarve, der
lignede de germanske Kvinders,

MimInrilip Mer,
—0--

De ,gantle Dannevirkevolde, hvis
Rester endnu kan ses, hidrører
fra meget forskellige 'lider, men
bærer netop derved dobbelt stærke
Vidnesbyrd om den i disse Egne
stadig foregatiede, over 1000 Aar
fortsatte Grænsekampe mellem
Danske og Tyske.
De ældste Befæstninger rar
mindst lige saa gamle som de første skrevne historiske Ellen.' duneger om de danske Lande, .
Del tidligste Anlæg bestod af
en sart godt som snorlige Jordvold
med ,foranliggende Grav, der under Navn af Kurgr an eller Kurvirke (maledes kaldet af kur e,
del vil sige vogt, og vi r ki, d. v.
s. Befæstning) strakte sig fra Maserne ved Rede-Aa til Selk Nor

i en Længde of noget orer en
Fjerdingnej. Ligesom Volden rand
Vest synes at være endt red en
storre Vaabenplads eller Borg,
„Kurborg", fornemmelig vel for
at hindre en mulig ~narrende
Bertegelse, saaledes turde den mod
Øst og Nord hare hnll en lignende
Vaabenplads eller befæstet Lejr
for al sikre Fnri,indelseil med
Slien.
Til Kurgraven sluttede sig endvidere længere rand 'Øst den saakaldte „osterrold" eller „den granle.
Vold", „Øst-Dannevirke", som i
en Strækning af benved en halo
Mil var lagt fra Østbækken red
Slien til Vindeby-Nnr, og som derred ikke alene dækkede den al de
Danske bebyggede Haltø Svanse
(Schwansen), men tillige hindrede
en fremrykkende Fjende i al sætte
over Stiens Snævringer (nannliq
ved Mysunde) og saaledes at nugase Stillingen ved Kurgraven og
rykke np i Jylland.
Foran denne Vold var der syd
pari ned til Ejderstrommen ent ode
•holdtes -unebnet,
for at en Fjende ikke her skulde
finde Underlinld eller Stolte.
•
Paa. Østsiden af den omtrent
tre
brede Gramseinark ror
der en ~endelig Skov, „Junirith" eller Jærnskoren, den senere
saakaldle „Danske. Skov', „Silra
thinica". nu Ditnisekwald",
I Midten lun den 'stnre Hedestrækning, SOM Mi benævnes Krnphede, men fartet „Frnzlet" eller
den fri <mime Slette, ng ran Vestsiden endelig rar Landet helt opfyldt til Vandlob„Voser og lure,
stundom orersvommede Afarekegne.
Ved Aar 80h skal den jgdske
Kong Gotfred hane befæstet Grænsevolden stærkt ; den havde kun
en Aalrning eller Gennemgang,
„Viglesdor" kaldet. Isamme Grad,
som Kurgravens Forsvarsstyrke
lidt efter ligt var .bleven svækket
derned, at Mosestrækningerne og'
Engene omkring Rede-An. i Nærheden af Kurborg groede niere og
mere til, i samme Grad voksede
,ogsaa netop Faren /or et Angreb
fra de tyske Kejsere.
Ved en Fredshaning i Aaret
511 var rel Ejderen utrykt:dig
bleven anerkendt som Grænsen
mellem de Danske og Tyske; men
under det Paaskud at de vilde
indføre Kristendommen, søgte de
erobresyge Kejsere i det følgende
Aarhundrede at overskride denne
Grænse og tilintetgøre del danske
Folks Selvstændighed.
Udvidelsen og Ombyg,gelsen al
del nordvest for Kurgraven liggende, ulige mere berømte „Dannevirke", d. v. s. „de Danskes
Befæstning" eller ogsaa Opførelsen al et helt nyt, som ved Midten ir/ det tiende Aarlindrede
kom til at afluse Kurgraven, tillægges almindelig Kong Gorm den
Gamles Dronning, Thyra Dannebod.
I Følge Sagnet var Skansegrav11ikgen fordelt mellem Skaanin-

gerne, Sjællænderne, LnIlikere og
Fynboer-e, niedens Jyderne agede
Kosten til dem.
•
Arbejdet enrede i tre Aar, ng
i al den Tid havde Thyra selv
fra en Bora i Nærheden Tilelle
med dets Udiorelse: Bande i Henseende til Udstrækning. Ildstyrelse
ng Styrke i det hele stod det ny
Dannerirhe højt nyer den gamle
Kur-grav, — Næppe en Gang som
Udenværk til Drrnr nerirke kunde
Kargranen længere have ?ingen
Betydning. Selv pari Fløjene rar
Thyrwe Vold opført med umiskendelig Omhu og ilter en storartet
Mnalestnk. Manglede der end i
:Heglen Grave foran Voldene, rar
disse hyppig Ana meget desto højere
og anseligere,
Det ny Dunnerirkes Senehed
var dels altlor store Udstrækning
al benran ed to danske j../1il, men da
Thyra Dannebods Søn, Harald
ltlaatand, bier understøttet af Norm anden Hakon Jurt, smil med sin
tapre Hær holdt tannerirkes Hore& inie besat. kunde Kong linruld
Nefrrig - mndrftaa deg • tyske Kejser
011es gentagne Angreb, indtil del
hikkedes Kejseren at slikke llrl
paa Dannevirkes Træmure nq
Ti-editer-pie ng aldeles at opbrænde
•
dein.
, Efter denne Brand laer Jylland ,
anben for Kejseren, og ny •KurriPe
ran Dannertrke ng Ejderen opstod.
ny Vold in mose rejs-s, og
duns Pl,7111,01P kois nd imod Graren til at bestan a/ en 1(14 Mur
fej til Dels flækkede Kampesten.
scn,uneubnlndtie ;Hed Ler. Gren
paa deri mindst IO Alen høje
Vold, som strakte sig fra Kurborg .forbi Øster-Kalegat til henimod Thyraborg, var der rist nok
opført Trætaarne. Forhøjelsen af
Nordsiden af Horedvolden skyldes
vist nok Svend Treskæg. Om
denne Konges Færd red Dannevirke synes ogsaa de i nyere Tider i Nærheden af Bustrup forefundne Runestene med gammeldanske Runeindskrifter at afgive
Vidnesbyrd.
For tilbørlig at styrke sit Riges
Sydgrænse tilrid de farlige tyske
Kejsere lod Valdemar den Store
Dannevirkevoldens Horedlinie, som
sikkert var bleven en Del ,for/alden i de siden dens sidste Istandsættelse henrundne halraidet Hundrede Aar, paa ny omdanne efter de Fremskridt, Befæstningskantsten imidlertid havde njert. Han •
beklædte Hovedliniernes Front- eller Yderside i en Strækning af
henred en halv Mil fra ØsterKalegat til Knærborg med 'en over
tre Alen tyk og mindst otte til ti
Alrø høj fast Mur af brændte
Sten (en kostbar Artikel i hin
lid), som hvilede paa et næsten
tre Alen dybt Grundlag af Kampesten, tagne af den ældre, maaske ogsaa til dels nedfaldne Kampestensmur, hvis Rester forblev
staaende i Volden bag den ny,
fastere Beklædning. Denne storartede, saakaldte Voldemarsmur,

savn i hele sin Udelrakning rar
d;ekket med Tagsten, rar paa Forsidea sættel q/ Marehrere, en .1.,T
hver 43 bod Bete Værket rar
dog ikke fuldført red Valdemars
Iled, 117, næn uldendlem senere,
Benimod .',.farens sydersitkge Endepunkt vid Kurborg vår der aren
paa Vel ten en rt. 314IYC il bid.,
eluttet aflang !forg- ell,r Vnah,dplads. &,a langt som Valdemarsmuren uanede, var der foran samme en smal Gror- med en lavere
Vold, der tjente ti' Dækning for
det til .farens Beskyttelse fremskudte )(a ridakab, og foran denne
Vold igen faa en meget I,red og
dyb Grue, Under de snart udbrudte hællige Stridigheder saarel
med de sonderjydshe og slesvigske
Hertuger,. som med de holstenske
- Grever, forfaldt Dannevirke igen
og i tiarene 1260-1270, næppe
hundrede Aar efter Valdemars-'
Murens Fuldendelse, fandt Dronning Margrethe Sprænghest det
nødvendigt paa sin unge Sen Erik
Glippings Vegne atter at udbedre
og forstærke Volden. Det maa
ikke have været en ringe Udbedring, siden en Del af den, ja,
stundom hele Volden, til vore Dage
har bibeholdt Navnet „MargretheVolden", og Dannevirke fremtraadte i det mindste fra nu af
i si), (ulde. Udstrækning fra Oldenborg til Hollingsted og ?reneBoden, hvor den endte ved en fast
Borg.
Til yderligere Stolte for Dannevirke var der i Tidernes Lob,
især af Hertug Knud La-yard,
Sliens SUPPanlagt faste Borge
ringer, ligesom Lder ogsaa paa
Grænsen mellem Sønderjylland eller Slesvig og Holsten, fra Ejderens Udspring til Levensan var
opført en (nu .forsrunden) Vold
„med en foranliggende Grav, SydDannevirke kaldet.
Tnt af 500 Aar, fra R00
til l3Q0 havde saaledes Godfred,
Thyra Ilgavebod, Svend Tveskteg,.
'Valdemar den Store, og Margrethe Sprænghest 5 Gange foretaget
gennemgribende Forandringer og
Udbedringer ved Befæstningen af
Danmarks Sydgrænse. _74-en i
de paagældende - 5 Aarhundreder,
da en bestandig Kamp om Sønderjyllands Besiddelse fandt Sted,
var Dannevirke underkastet en betydelig fortsat Ødelæggelse, som
ikke standsedesi da Slesvig 1720
f uldstændig indlemmedes i Danmark. .1./nit byggede Kirker, hele
.Byer og enkeltliggende Huse af
Mursten ,fra den ærværdige Valdem ,' remv r. Først i sidste Aarhundrede, da Tyskheden, som fra
Holsten af lidt efter lidt lurede
sat sig fast i det oprindelig ubeboede Land mellem Ejderen og
Dannevirke nu ogsaa med sædvanlrq
begyndte paa
en foruroligende Mande at krybe
over Danskhede,is ældgamle Sydgrænse ved Dannevirke, raagnede
atter Opmærksomheden for Bevarelsen, ja selv for Benyttelsen af
Danmarks Grænseværn. Efter at
dette allerede under Oprørskrigen
1843-1850 paa forskellig Maade havde tjent til Brystværn og
til Skanseanlæg for den danske
Hær, indroges dets gamle Hovedlinie senere 1861 til 1864 under
den ny Dannevirkestilling, som nu
blev befæstet ved en Række Skanser. For at gøre Flade til disse,
bier en Del af de gamle Dennevirkes Hovedlinie, fra Lille-Dannevirke Kro id Kurborg enten helt
bortlaget eller omdannet til et
Brystværn mellem de ny Skanner,
I den i Februar Jlerganed 1864
mellem de to tyske Stormagter og
Danmark udbrudte Krig marine
dog den lille danske Hal, som
paa gammel Vis havde indtaget
Stillingen ved Dannevirke, eller
to hæderlige Kampe ved Mysunde

uden Srærdslag ongire de i og far sig 4.erke Skan,:er, navnlig paa Grund at den
helg titillihq.v nverordeullige Udstrækning Ira Slæng Munding til
Frederila4stint i Forhold til den
dunvire !hers Styrke og PSye ilde ns
Overmagt, hvorefter den da nske
Hær indtog sin Relnetestilling ;:ed
Dybbøl paa Als.
og Rustrup

A---n.

Vartallene b. C, iVidseil
taler pas Fredag i Forsamlingshuset ,Hammershus" om _Danske i
Amerika' (se Annoncen).
Del er grrste Gang vi her i Allinge har Lejlighed til at høre L.
C. Nielsen tale, og man ler regne
med, at Foredraget, baade hvad det
rent tekniske og selve Indholdet an.
gruer, bliver første Klasses, saa Foredraget lortjener at blive særlig godt
besøgt. Forfatteren har boldt det
flere Gange I København, saaledes
lire' Gange I _Politikeres Hus' for
overfyldt Hus.
Som Digter har L. C. Nielsen
vundet sig et stort Navn, og han
regnes nied Rette for en at vor Tids
ypperligste Lyriker. I sine formfuldendte Kantater og i flere lødige
Digtsamlinger (,,Mit Land", „ Vaardigte", _Vandringer", „Broget Høst")
viser hap en stærk mandig Vilje og
en stemningsbevæget Sjæl. Enkelte
Romaner („Drenge til Orlogs". ,De
onde Aar") udmærker sig særlig ved
de pragtfulde Naturbeskrivelser fra
Grækenland. Forfatteren er meget
berejst, hvad Samlingerne _Vandringer" og „Broget Høst" ogsaa vidner
om. Han har her paa Bornholm
holdt Foredrag om Grækenland og
om Dansk Veslinden. - Foredraget
her pas Fredag er jo ogsaa bygget
over Rejseoplevelser.

Hammershus.
11,
Der er noget vist storslaget over
Hammerens mægtige Granitknuder,
som uvilkaarligt virker imponerende
paa dem, der første Gang ser dem
ha Havet fortone sig i Taagedis.
Og kommer male nærmere og ser
disse stejle Klippets Fald mod Havet, tænker man straks, al her har
Naturen i fordums Tid givet Menneskene et naturligt Forsvarsværk,
soen i hine primitive Tider ikke har
fordret synderlig Udbedring ved
Kunst og Snille,
Betragter mare nærmere de garnla
Ruiner, der knejser paa Toppen al
den isolerede Klippeknude, ser man,
at skiftende Tider i høj Grad her
har sat sine Mærker, ikke alene i
Bygningsstil og Byggemaade, men
ogsaa , i de BygnIngsenmer, som
Tidens Tand ikke har formaaet at
fortære, ligefra de raa Kampesten tit
de tilleugne Granit-, Sand- og Limensten og de tykke omhyggelig( forarbejdede røde Munk'esten, - det
er forbavsende godl den Mørtel har
holdt sig gennem de mange hundrede Aars Paavirkning af Regn,
Sne og Frost.
Hammershus blev ikke bygget paa
en Dag. Det er derfor ørkesløst,
naar vore Historikere paa Grundlag
af gamle Kildeangivelser diskuterer
Aarslal og Bygmester, thi det er
højst sandsynligt, at Borgens Oprindelse maa føres tilbage gennem
den raa Middelalder og helt ned til
den sagnrige Vikingetid, = ja der
er Tegn, der tyder pas, al øen muligvis af den har !anet sit Navn;
Burgendaland (Landet med Borgen),
Borgundaholm (Bornholm).
i hvert Tilfælde er Borgens Historie nøje knyttet Id Øen og dens
Befolkning, og man skal langt tilbage i Tiderne for al finde de første
sparsomme historiske Oplysninger.

Man havde jo dengang hverken leb eilbage i biben, einttrirt.; :tara
Aviser eller Tidsskafter, og Bagerne 0.3 .!11
i.`
"
:
bare sjældne og traandskrevue. I flugt Id vire be Veje ltZttrittutg ti
mindre havde man Ai kR er for 111-*
ral
storlske Pllins, og
aeatannsatte
/3atiberbotiget
Historieskrivere vare Isa og ?erindre breder Piben vor bett, at be Par oi:lini
godt allagie.
.
ar Tree --- bet nar be faaralbte
— _
Iben i bet
Den første viselge historiske ElrerreinIng stammer Ira to engelske
Lærde, som Kong Alfred af England
udsendte omkring Aar 890, altsea i
Gorm den Gamles Tid, for at skaffe
Efterretninger om Landene ved
Nord- og Østersøen. Disse Mænd
sejlede nu langs Kysterne og søgte
Opl .ninger om Landenes og øernes
Navne og Beboernes Levevis. Efter
endt Rejse skrev de bl. a. følgende"
i deres Beretning paa angelsaksisk:
„Weviradtared hini vats en Slecabord
and on Bteabord hine væs Langoland
and Loland and Falster and Sconeg
and toas land allhvralh to Denemearcan. And Monne Burgendaland
væs us on bæebord, and tha hahbal
bim sylt
Af d enne første Beretning fremgaar, at Bornholm dengang endnu
ikke hørte til det samlede danske
Rige, men styredes af sin egen Høvding (Konge). Det antages dog, al
Øen snart eller er inddraget under
Danmark, og al der derefter er ansat en kongelig Foged eller Jarl pas
Borcl holm.
Det var altsag i Vikingetideri at
Bornholm forste Gang nævnes [ Historiens Dagbog og ovenikfibet i el
tremmet langt horlliggende Land,
hvilket synes at vise, at øen (Borglandet) allerede har haft sin store
Betydning som Arne for en kraftig
og daadrig Vikingeslægt, der gjorde
selv Englands Kyster usikre.
De saakaldle Ringborge, hvoraf
der rundt omkring paa Øen endnu
findes Spor, og sone regnes for de
ældste, saasom Gamleborg i Almindingen, Snoreborg og Borrehoved
Pø og • Ciantlehorg
ere
anbragte paa isolerede klippeiniuder
med stejle eller dog høje Klippesider, som vanskeligt kunde bestiges,
naar der Jra Toppen gjordes Modstand, var langs Randen foroven forsynet med en Vold, dannet af Jord
og Rullesten. Disse Borgrester ere
sikkert Levninger fra denne Vikingetids Bosteder. Borgen selv tilvy jo
I de Tider bygget at Træ, saa der
er intet mærkeligt i, at man ikke
nu, Tusind Aar eller, kan finde Sporene af Træværket, da dette forlæregsl
er brændt eller raadnet op..
At disse Træborge alligevel Irma
have været anselige og dannet el
mægtigt Bygningskompleks, derom
vidner de gamle Sagaers Beretninger samt det forholdsvis store Areal,
Ptadsen indtager. Der skulde jo
ogsaa være Plads til mange Mænd,
naar Vikingen søgte hjem i Vinterkvarter.
Der er saaledes intet til Hinder
for, at den Klippeknude, livorpaa
Hammershus Ruiner nu ligger, ikke
fra først af har været en saadan Vikingeborg, muligvis den største, hvis
Travbygninger og Palisadebegn har
inaattet vige Pladsen,for Kampestensmurene.

Vore hjem.
-o3 en Tib lom vor faar bi, bet finar
for Styret i be mange fmaa hjem Ter
jævnlig Eejligkeb til al (ege /lej til et
og <Idet lille bøttebeat øieffe cureraaenbe Sotaubringer og ivaafre Sorbeb.
ringer i hjemlige Sorholb. Det rate
være funbt og aobt al blive vrartiff
belært om, at Tilfrebskeb irre er af•
horngig af be uranpc ineau Ting; men
bet er irre altib let at mobtage benve
Belæring paa en fagbars 21/aabe, al
Di (ral i
ben irfe fljeeler Solffinnet
euerværeabe og nogle folgenbe 2trlifler
forledte libt one, Imotbare t el faa mb i
bornholnifre og anbre ,Fajent nogle 51a4t•

:Lim
ni at bd.
leaa
: lit

14.1 0:' .11 Vir

i;:r !Ist

Ltekstistestvr I Bagdad,
En tjv ; i i, 11,,,,‘„1,1 ,,,in nu øm
er et at Par, .. iranisterne i V

tr; 21arkunbrebe begyerbt: be at vi:te
for 23inbinasNxrfshufene unit' be.
gen, Ilitaieds.edel i• ti ienien1
[breche Sylbinger. De Rare, læne =toge
- ::itlig i aet 9..ka
.viredeett
tiis under Kalv, ii Rad) l , , 1-: , , del'
gav Tree nof ; be gamle Njvtlfcbule
kode l'er il iviilten
rar lune ag folibe, oa felt' ba prijm
der lur kiN111M k elwer
rua enumr fiea betylarliat, blev man manna 1lngarr]phavde der
enbnit veb al oftere bc gammelbags kald ladet Orli"
Roser,
Trabygnireaer ifcer i affibes liagenbe at opdrive i Ragel
ris ø
Idet
man
satte
sig
-.bogte
Dele af fanbet. Diebuer hrltbtrcs nee.
lierne hin, etter Kurv fyld! med Rosen
fien flet irfe, i hvert pib ilte i Vag. blade
op ral Pnladseta l ag. og: and
gene og ilfe nieb (filas, bet var ror hele frotteløb regnede det tnt med 41
byrt
3 (Navlen,. rar ber otte en 61113, tenae Rosenblade• blandet Med ty
1- de
24 S(lh Mønt Qt , .
ber turabc luffes ned+ en fem af Træ, Clulu.,
Frse:r •
Reg
n af Roser,
Regn
men ellers var fysaahninaerne i
Sole fin...salt
Ehermidditgen
aet, og /lameet Diebue (vinbajet var til tel Diehlik,
Alientoimen sk
her pari fin plads. Det var irre
fremsiges. - Ved en indgiv I est,
fi4ten, bet ajalbt om, enen Cyfet og ben den samme Hersker fOra141111kele, blev
frille Luft; vilbe uran fe tig one, var de forsamlede i -i e ,ter, Rigets .
Stormænd eg 0111,er, ,,,,itri. uset
bet jo meget hebre al gate eibenfor.
Papirstrimler, Mr6fill hver in Hinildl Nav
Taget var en belybelig Det af 23ya- lal pas et La ndgods;
(,.c--1 b
ningen, 23jadreviegaene var tam pasNill
Ejer at ct (Jods, so n, Pa
omtrent af 271anbs f)ajbe -.- men Ta.
Nrinr Cerictiren rand
adle inabc rage hajt til Vejrs, hvor
En Ases i \V1e71. ,o111 sY odde kridt
Dieben irre var farlig. Hasefrø gib
Regeringens Holdning, spinkle blandt an.
hyppigt uN over Væggene neb til for. del Ilvord:sn ser det egentlig tid Inde I
ben, og Ser blev ba aobe nentineplab• vore Smerameads Hoveder? CenCil
t ehal, som Skil
fer i be faatalble ltaftua, be frrad 2211111
have handlel derum; Inl din blev
mellem Deeg og Ldg. 3 tie rtuvrallige
videre glad, da Avisen udkom den
enane rar Tagets Weminerhygning gendo Dng. Thi pas den Plads, hvor Ho5parrercert: Etraattlillebe 2aj.tlter, ber vedernes Indhold 'skulde aatærthare-.
inebtes for oven og for 'leben, holbles sig ell trim Plads.
rammen reb en Tvarbjeelfe. Par ber
lin „Teaterkonge'.
'uroli 211angel vad tvært Tommer,
Det er akkurtt hundrede Aarkkten, ar
kii3be titan fra dimillvibs til diavliplbs
Morskalk id Frankrig ,n Konge ar Net'.
em eller flere Ivrere 23jeelfer, be fart-. pil jodet= Marer blev skudt linder de
talbte 21afe Part beat reb Wagn, og Forsøg, lian kjurae paa at las sin tabte
Wryttel tom til al hvile paa cfSavlene. Krone tilhage. Mural var gift med
Settere, bit bet blev vanfteligt et tratte poleons yngste og smukkeste Søster, C11Svoger foragte- • - •
bet fvcere Tommer, maatte 111111 najes roline, og kaldtes al sin
Itg for „Teaterkonge". Dette «etc da
men ede 21as, men ba weberftellebe de tp Svogre engang var blevet uenige
!ELM ben nieb cn 2lrtfic lobrette
om politiske Spargsmaai. Napoleon vi
med denne laet haane "Vhdra.4,forIWP:"--per 1.,6runben, be faufalble
lighed for rnaa/mnaramliditiffi'.~
TAG flet FiNdrrt"--tx9,)tr - e j- Strent,ske Dragter tig tealtalskel'aziee,-31nriir"«
(5ratst.tt tt eller ''vita rfircest.)ro an•
indriff ,. r- ..• •
mistes i mange (Egne til
mes t bragedi-•
}kr.
Iling; man „mannebe" Taget. jt Srer- AWSrejejer. Dart
tig 0; Dorge var greesterv ofte ene, ~og den mest ud
mest fremstasende
engagerede
agbeticebning. 21Tare
lt d
nndel og betae
åar
barren af unge Birte og fif b.:
verken far eller senere
?[(Yver. lange e.:, k
2.3artitla
eap6litanske Scener oplevet en saaber blev
Ligt tam Ilt
dan Glansperiode som i Murars Dage.
Hans siorste Fortjeneste paa Operaens:
ev fiircesrixv~,9Delt
Oprr.1
Omrande er, al den korsel
to~ 1?ttert trebje eller fjerbo
Neapel ogsaa blev in fursieraii -A,s
;Lir, tan b," myge Uttf'e tank en fad..
For al glæde sin Gemalinde opFortehap
bare Behairbleng, mdl Qaerharr n bli. mange italienske Skuespil M e n 1:an ran
rir fem:a e fer firerbr,:t.
(Et faubant
des ikke med den italienske dra-natiske
Literatur ; han lod Szhilleis Dramaer merLia var meget heibbart, bet turabc
ligget et kald 21arkunbrebe, viebens sætte og opføre, ligeledes gik atozaris
Operaer adskillige Gange over Itaixi.eine
cl Sitaahre, 'ræven ligger halet faa
leenae (Breestorviagene rinebe vare
bile 231outfterkaver i Sommertiben, og
gir be hele eleb til 3orben var be ofte
411¥111
Januar
Tundevlabs for !jons og debør.
Sktin.
flefre (aabamte gamle 2:-?ttberboliger Ols Kirke
-Kl. IV,.
km tottet, bet vil fige meb Gavlene Allinge ' .\
Ungdomsmøde i
One
Er,erin._KIvenbl mob Oft og Veft. ,fra bilfe
heltid I Olsker. Blicher-Hansen
gamle 23jielteftner gear Ilbvitlingen
taler.
over lettlinebe 23inbingsverri'shufe, Sten,
Fra den 17.-23. Januar Missionsiiibiligsvcert og murftensrleebte Træ_
uge i Sandvig. Møde Kl. Bliver
byaninaer til be i vor Tib aIntenbelige
Aben
grunbinurebe Bygninger, bog uglebis, Tirsdag Alten Kl. 7 taler Missionær
Iterlursen i Tejn.
al flere af bisfe Sortner eitbitu Finbos,
ja bit er vel enboa irre kelt unitiliar, Evan. lude. Missionsforening Allinge
at bur knebene i meget røbes liggeabe Kl.
Rutsker Missionshus
i.Eaere aj 3yllaub finbes Bygninger,
Kl. 91/5. Michael Kofoed.
bet kar mere til fælles nieb be gamle
Bjcelfefluer enli ingib nogen anben Byg«
ning4form.
3 fin Sot tale til Solteubgaven af
Halvater
koninninesl • for
„flagdigt livs :lovben i bel I. :lrar.
1915-16ges hver Fredag
lairebrebe" -hvorfra vi har taget
paa Bru d degaard
bi ovetianfette Oplysninger artgaaenbe Elteoni
red Mejerierne „hluiriledal«s
sand
<be gamle 23ygningsformer
ubtaler
og .,Kirjbjerggaard"s Udbetalinger
Prof, Etoels Eunbt,
Januar og Februar Mtunieder.
Del er mit 1)aah, ar nuar veb benve
Sogneraadet. Seltetibgeive be norbifte Polts trehurt•
brebaarige 2llinbcr tilæbes og vattes
Saltet
enbim tiere Sinb, be ba mad virfe paa
ecobe 211inbers Dis: bulme Same og
32 øre pr. 1/2 kg.
rtuttbs Tryr, gennem Smil værre Liv
Endnu haves el lille Parti
og trofligt Sorfeet, ceage til @aben, ærprima tiafnakket Klipfisk
lig tEfterlante og flytte be Inc 23rebre,
til 50 øre pr. 1/y kg.
folfs Eiv§mob og Tro paa eget lfalb
Is
13r.
og egne troner.

Godsljefiesigr mj Mider,

OLSKER.

bornholmsk Torsk

Karøen,.

By- og

Herredsfuldmægtig

JOIIMOS

K Ø foeli,

11381P.

træffes pas R aad buset i Allinge
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og
i 1(1 e in e ns ker Ki o hver Fredag
fra 2-5 Elbil
En [Mildne

Lejlighed til Leje

ElecionfeTfisi,knpf

Ållifigt9-8311[111i0

,./.
.
cflo,tres
For] rily1 ore 11, civilin3e
rt,
1

Foredrag af Forfatteren L. C.
Nielsen paa Forsh. Hammershus
i Allinge Fredag den 13de ds.

Hl. 8. Emne: „De danske i Amerika" (med Lysbilleder).
Medl glatis. Ikke-Medl. 50 die.

øie,1 2 stime Vær,,Isz:r og

Henvendelse -1 Skomager Larsen
Allinge.

To 2-Vær. Lejligh.
— central: beliggende i Allinge den ene med Køkken, er hi Leje,
om ønskes delvis møbleret. Bogtrykkeriet anviser.
-11•111111~1

--o—

drager dybt 02 af mit S.,.
sælsomt uomodige Tanker,
lytter til Skovenes Suk,
stirrer. hudr Skyggerne graane.
FL• km). du svidende Dug.
ua. ven..
Maane.

()ydet er frit !

En lille Lejlighed

Magasin du Nords Udsalg
ALLINGE.

En Hest

er til Salgs
eller til Bytte med en Locielw.

En Del udrangerede Varer saasom:

Kjøllergaard i Rutsker

Ell 1'. 2 fars ?hg
Salg hos
N Schou, Bøgeskov, Rø.

Lækeroltabletter
Nadarimstiller
Mentholholeher
ægte Claina Livs Elixir
Sybilles Livr4vrekker
faas
J. B. Larsen Allinge

P

Konfection, Bluser, Besætningsartikler,
Rester, Linned fra Vinduespyntning,
Manchelinned, Flipper, Slips. Sportshuer,
Børnehuer m m.
udsælges ekstra billig i denne Maaned

it

Smed Malmquist,
Rutsker.

skal delt gamle Cykle sælges, ønsker De Adgang over deres Ejendom
forbudt, har De fundet et Par Galoscher, skal der være politisk Møde
eller Bal, har De Kreaturer til Salg
eller vil De købe saadaime, ' har
De faael nye Varer hjem, paatager
De Dem Reparationer, har De
startet en ny Forretning — hvordan
skal Folk saa las del al vide, hvis
De ikke averterer i et Blad, som
virkelig læses.
,Nordbornholnss Ugeblad'
læses af sari at sige alle i Nordre
1-herred og er derfor et fortrinligt Annonceblad, Send deres Annoncer
til .Nordbornholms Ugeblad'.

Ledige Sække og Poser,
ledige Tomler og Dunke, ledige Kasser og Flasker beder vi
bestemt om af faa tilbage inden lste Februar: dereftet bliver
disse fort i Regning og maa betales.
Nordlandets Handelshus.

Telefon Nr. 74

Kolonialvarer

faas hos 1. B. Larsen Allinge
1/1Isiortsurhe i
i

bedste udses

( 'aliteter til billi ste Da _ s riser

an e a e

De, sum har huldet en Sæk
Majs uden for mit Hjem den 7. ds.,
bedes aflevere den til
Skomager Holm, Rutsker.

Interesse i „Nord-1tiiriihnlms

Ugeblad".
Betingelsen er kun, at det skrevne er
holdt i en sømmelig Form og indenfor
rimelige Grænser, samt al Indsendere - . til
Underretning for Redaktionen — opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om saadanne 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 den strrengeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

Allinge.

bedste eksisterende Sæber
til Tøjvask

Fredag d. 21. Sognepræst Egerap.
Missionær
Lørdag d. 22 I
Janus Dam.
Ne4.$41dag'd. 23.1
mti
Alle er velkomne
Axel Høyrup.

al dr.

Sager lie eo Livsledsagerske,

Ægte Sunlight-Sæbe.
Ægte Pefechtions-Sæbe.

Maltdag den 17. taler Missionær
Herluiscu.
TNir.
illØsdag d. 18. Sekretær Nielsen.
Onsdag d. 19. I
Torsdag d. 20. f Missionær .4-.rø

•
Vi Ltor sore mange Læsere i 11,,
pas I and opmærksom paa. at enhver
haa o •e•ret Artikler og Indlæg rim F.miler

Magasin du Nords Udsalg.

En Læredreng
eller en, som har lært lidt før som
Sniedemedltjælper, kan faa Plads
straks. licsj1Lvni gives. Telefon 25.

CL .;
54ie •411, 1
Fra Sari,!‘
Allinge
Tein
Rø
Klemensker
Nyker
Til k.mne

Dugfald og Fuldmaaneskin
Ene i
eg “inker.

• 4,

kan faas frit 1111011 at gøre Formiddagsarbejde. Man bedes henvende
sig paa Bladets Kontor.

er til

Toget af .!-tsar

Stemning.

anbefales fra

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Bogtrykkeri

Røn"... - senrlisc
ni) 3so 8ta
Fra Rønne
.10 351 gis
Nyker
40 851
Kiemers; l'c
814 113.7 451 911
Ro
93013.1 44,, tavl
Tein
841 1204
Ann:.
8ø 121a
914
Til Satiu,,ig
Søn- og Helligdage.
14—Rønne.

Fra Sandvig
Allinge
Tein
Rø
Klemensker
Nu-ker
Til Rønne

lie 60r,

8 45
853

III

x 8.

1 /1

81
-11
635
> 51
650 85,
210
gn
1005 2,0 7n gas
917
934

1 13

2"

etærme—Mandvig
Fra Rønne
gro
las 4 00 81a
Nyker
90
Ise 4,0 835
Klemensker
933
201 '177 Rat
Rø
9asi
215 4 56 gn
Tein
24, 5,1 9„
Y.
Allinge
1013
210 5„ gn
Sandvig
1010
300 530 915

Bortsalg.
I sidste Halvdel af .Januar Maaned vil der blive
bortsolgt et større Parti
Brænde paa
Lynggaard i Olsker.
Og ikke som fejlagtigt meddelt
K ildesgaard

Telefon 74.
„ALBA

Stenkuls briketter
Nordlandets Handelshus.

7" 10Jt
8.
754 IGN 3" 8"
7si 110 411 sis
8"" I I" 4" 944

lloguskellsbyer og Norilrailitger leveres gier elhver181(effla,

Prima tyske

er et meget renligt, kraftigt og drøjt Brændselsmateriale.
Sælges a 260 øre pr. 50 Kilo i

114...

f. II

-,-/-z(2./ri,t
FINESTE DANSK FABRIKAT
Juryren cy 9,..affeht,..a 10 — 1O(29-te

Det store Godik sudsaig
Nordlandets Handelshus i Allinge begynder
Manback ben "?be 3anuar
Trods den store Vanskelighed ved at fremskaffe Varer holder vi af Hensyn til ,vore ærede Kunder alligevel (let
sædvanlige .tars-Udsalg, og er her en enestaaende Lejlighed til at forsyne sig med gode kurante Manufakturvarer
til billige Priser.
Alle Varer er stegne med 10 til 50 pCt., men ved rettidigt Indkøb af store Varepartier kan vi tilbyde
samme billige Prispr som ved tidligere Udsalg for de fleste Artiklers Vedkommende. Enhver er velkommen til
at tage de fremlagte Varer i øjesyn
Ingen Købetvang.
Specifikation over de fremlagte Varer vil blive averteret i næste Nummer af nærværende Blad.
Under Udsalget sælges kun mod kontant Betaling.
Nordlandets

Handelshus,

Tegn Abonnement paa
Nordboy holms Ugeblad!

Kontroll. Foderblanding
fra øernes Andelsselskab
bestaar af 25 pCt. Texaskager, 20 pCt. N. 0. Kager, 15 pCt.
jordnødkager, 30 pCt. Soyaskraa og 10 pCt. Rapsskraa; endvidere et Indhold af 6,77 pCt. Fedt og 44,44 pCt. kvælstofholdige Stoffer. Prisen er idag 13 Kr. 25 Øre pr. 50 kg.
Oplag hos

Nordlandets Handelshus.

Vor bekendte fine Kaffe
samt The, Chokolade og Cacao
anbefales det ærede Publikum.
JVc.B. Chokolade og Cacao til samle dPriser.

Kaffe, altid friskbrændt og nymalet,
J711inge Jfolonial o

crroduktforretning

Al Slags Uldtrikotage
kan

endnu købes til rimelige Priser i

Toget afgaar
Søgnedage .
91aa,l veg —

Fra Sandvig
Allinge
Tein
Re
Klemensker
Nyker
Til Rønne

Hanne.
700 1013
703 1014
719 1037
734 lost

83°
842
816

431 911

153 448 927
206 501 929
212 5°7 915

Søn. og Helligdage.
SessIrtrig- Hanne:
Fra Sandvig
815
1 10 600 7.
Allinge
866
lie x
Tein
X
129 x 812
Rø
917
1 u 6 72 835
Klemensker
9/14
2 05 660 851
Nvker
x
255 X 906
Til Renne
1005
240 710 930
Itanne—!!‘anavig

Boreholms Spare- & lililllebsses
Afdeling i Allinge
Kontortid 10-12 og 2---4.
Modtager Indskud pas alm. Sparekassevilkaar til en Rente
af 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p a.

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

Imeljem Træ'n jå høre Pinjen sakke.
aa saa' hvor hemska svaarta Grene
rokke
Jå gjek aa veste foie vajd ville.

1
3roduktforretninj.

NB. Vi har endnu et Parti Glutenfoder.

Ekstra Kvalitet engelske Smedekul a 4,25
Store Derbyshire Ovnkul
a 3,75
Kraftige tyske Ovn-Cinders
a 2,75
pr. hl, sælges renharpede fra Lager og frit tilkørt heri Byen,
pr. Netto kontant.

Nordlandets Handelshus.

Frisklavet host( Nlikolasseforlor a 9 l(r. 75 8re,
do.
do. llioilioolassolotior a 9 Kr,
Disse Foderstoffer er i Sække paa 50 og 7 71 kg. Netto.

Nordlandets Handelshus.

J eg har overlaget Eneforhandlingen for Allinee-Saibl‘ ig af
sundheds Nrillilsolitilor og [hække Pr æparater •
fia den sanitære Fødevarelabrik, Ilaldersgarle, København, eg lurir
Fabrikens vegetariske Fødemidler, Sundhedskafte
diverse Sorter Kiks og Maltekstrakt til Fabrikens origina io
Priser. Anbefales alle Mennesker med svagelige Maver al pirre.

1

Slum.' Bøger med Beskrivelse af de diverse Fabrikala uddeles.

.1. B. Lnyftren, Allinge.

Bestillinger paa

Græsfrø og Gødning
modtages gerne hos
,Kolonial- ,Produktforret

Aa rundt omkrinj sto' store „Herrens
- - - - Ft7Pnriar"
Ja trødde let for inte dem aa brække
- saa hen mod Damminj mina Fjed
ja vænner.

Morsø Regulerings-Komfiiik

lær kanj ja høre Puggarna aa kvækka
herop fraa Vaneed, der hvor Maananj
sjenner.
dær unjernen di dorra Dor maa dække.

bager

og steger

ganske fortrinligt.

Vibem

Erindringsliste.
— 0—
Toldkamret 7-12 Form , 2-7 Efierin
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
LaaneDIskontobanken 2-4 Eftm .
Sparekassen 10-12 og 2-4.
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4,
Dampskibsexpeditionen, anben ved Ski•
bules Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm , Mandag og
Torsdag Form.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Postkontoret 9-12 og 2-7.
Søndag 12-2.
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Alten.
Søndag 12-2.
Borgmesteren. Kontortid hver Søgnedag
Kl. 3 paa Skolen.
Branddirektøren:Mandag og Fredag
Form. 8 tit 10.
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em.
Folkebogsamlingen paa Raadhuset:
Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8,
Jernbanest. er aaben for Gods 8-12, 2-6
Frimærkep. og Ilgods desuden 7-8 Aften
samt til Tog, der afgaar udenfor nævnte
Tid, fra en halv Time tor Togets Afg.

anbefales til billigste Dagspriser fra

Jfoloniol-

Follersloiler

til forholdsvis billig Pris og anbefaler særlig

sto aa høre Saanginj fraa en kjila,
som serlada imeljem hvide Stene
Di lyza Borkjairæ'n - hvor va di pena
i Maanasjenned - ja, for de va sijla

Aldeles fortrinlig til Bordbrug.

Prima kontroll. Foderstoffer

hyr loririolip

altid Lagcr af

I Skouinj ve der oueralt saa stille.
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Vi

Fra Rønne
910
1 30 400 8,5
Nyker
917
150 430 835
Klemensker 933 207 437 Ny
Rø
949 2,6 498 911
Tein
x
2,3 512 921
Allinge
10,3
25, Set 952
Sandvig
1030 2300 550 915

—0-

Allinge Kolonial- Produktforretning.

bllioge 1{01011i31- ols Prorlold[orrolifiog.

351 8"
4 11 851

Sonet.

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

Isenkram, Glas, Porcelken og Fajance
til billigste Priser.

3" 815

Nordlandets Handelshus.
Cement, Tagpap,

Vi anbefaler
vort velassortered e Lager af

733 1 1 17 4 11 8"
810 1 131 4" 9°1
8" 1169 447 960

Hor. VI IN — Mand•Ig
718 osv
Fra Rønne
Nyker
738 051
765 I 1G
Klemensker
81‘ 137
Rø
Tein
Allinge
Til Sandvig

wc> 758
3eri 805
333 815
345 835

EIIII■1■■
øger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lærling, en Fodermester eller an-

s

den Medhjælp, bør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad,
der hver Fredag bringes direkte ind
i 1700 Hjem og læses af saa godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfreds
stillende Resultat.

De ere rummelige og meget solide.

1101.1

Disse fyres og reguleres ligesom Magamovne. Støbt at fineste
Jærn med støbt Stegeovn, stor Vandgryde, Kageplade, Bradepande, 1
Endeblade og med store Kogehuller.
Sælges i

Nordlandets Handelshus i Allinge.
Allinge Ur- og Guldsmedeforretning
anbefaler

Fest- og Brudegaver, Smykker, Lommeure, Stueure, Briller etc.
Alt i stort Udvalg til billige Priser.
Time. — Telelo
NB. Navn isættes gratis i Løbet al

A. M. Lindberg.

(--5-r Brødrene Anket-7--"—e9

S

Jernstøberi & Maskinfabrik
Hasle Telefon 2.
Telefon 2.

Selvvandingsindlæg. Vand- & Aljepumper 1,1. ni.

e

Husk vort relassorlerede

Trælast-Lager!
Forlang Tåbud, og vi er til 1) eneste.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

