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i Forhold til deres Størrelse er 
vel Myrerne de mest intelligente 
Dyr, der findes. 1 del naturhistori-
ske Selskab i Columbo holdt nylig 
en ung Videnskabsmand el Foredrag 
om menneskelige Sider ved Myre- 
nu,  liv. 	rillSt i nn !I iri cn Skildring 

er. Deres huse 

Foredragsholderen fortalte dernæst 
om hvorledes Myrene samler deres 
Føde. Arbejdsdelingen er fuldstæn- 
dig gennemført. 	De mindre My- 
rer udfører Arbejdet, medens de 
større er Vagtposter, Politimænd 
og Opsynsmænd, som straffer de 
dovne og tvinger dem til at arbejde. 
Blandt Myrerne er en Art, som kal-
des Kornmyrer. De hjembringer til 
Tuen Hvedee- og Majskorn og sam-
ler hele Formad i deres „Lader". 
Der findes øgs» Myrer, der er ud-
prægede Jægere. Disse marscherer 
frem i ordnede Rækker og fanger 
og dræber mindre Dyr. Kloge og 
forsigtige Insekter, som bliver over-
faldet af en Myrehær, lager Flugten, 
medens andre, som Kakerlakker, 
skjuler sig, men de bliver fondet 
frem dræbt, uden Barmhjertighed og 
slæbt til Myretuen. Foredragshol-
deren passtod, at Myrerne ofte mo-
rer sig med gymnastiske øvelser. 
Enkelte Myrearter foretager forme-
lige Slaveekspeditioner. De røver 
Larver fra fremmede Myresamfund 
og bringer dem til deres Tuer, hvor 
da Fankrog, [nar de ‘(,1;5e: til, 
maa arbejde r. 

anser, som er 
stærkest udviklet, er Lugten. 

Harpclegen. 
De blege Taagei danse 

og Mosedampen hvirvler rundt 
i store klamme Kranse, 
saa Hjærtet hiker koldt og ondt. 
— Men kogles du paa Vejen 
en sen og stille Allenstund, 
da lyt til Harpelegen 
fra Mosens mørke Bund. 

De mørke Kviste slingre, 
der falder Taaredryp Ira Gren, 
der lyder Suk saa klingre 
som Klang af Sølv mod Bækkens 

Sten. - 
- Og sagte Nøkken spiller -
han sladr paa Sølver-Harpens Streng 
og lokker Trylletriller 
fra Dybet ved den grøngraa Eng, 

Og sært og sælsomt slyngte 
i Engen driver Taager gran 
og kogler med sin Tyngde 
paa Vejen, du skal vandre pan - 
- Og Finerdans du skruer, -
i Engen troldonisf ■ idt den gear 
i lyse lette Buer, - 
og sær Musik dit øre naar . . 

Mei' kogles du paa Vejen 
en sen og stille Nattestund, 
da agt paa Harpelegen 
fra Mosens mørke Bund. 

Anders Flincli. 

Ann, man ka.mper 
i J3rømme. 

--o— 

En tysk Avis fortæller om to ejen-
dommelige Tilfælde af Krigsdrømme. 

del første Tilfælde var det en 
17-aarig Snedkerlærling. En Dag 

gik han til Lægen og beklagede sig 
over Smerter pas den højre Side af 
Brystet. Ved Undersøgelsen fand-
tes flere sinaa Pletter nedenfor det 
højre Nøgleben. Patienten blev 
spurgt om ban var bleven skræmt, 
lige før han havde mærket Udslet-
tene. Han fortalte da, at han havde 
drømt, al lian var med i en Gade-
kamp og i et Bajonetangreb. Han 
var gentagende Gange blevet strik-
ket ined en Bajonet i Skulderen. I 
samme Øjeblik vaagnede han for-
skrækket. Tidlig om Morgenen havde 
han følt Smerterne i Brystet. At 
Pletter opstaar som Følge af kærlig 
Sindsbevægelser, er en kendt Sag; 
men at de ogsaa kan opstna I Drøm-
me, er noget nyl. 

For 4 Marineder siden mistede en 
Soldat Mælet i Drømme. Han Ian 
pan Lazarettet i Anscloilf, hvor han 
en Nal drømte, at en Soldat vilde 
stikke ham i Struben med en Bajo-
net. Pludselig hørte Sygeplejersken 
ni Skrig fra Soldatens Seng, og da 
denne igen var kommet til fuld Sans 
og Samling kunde han ikke tale. 

Dobbeltga?ngeren 
Skyerne. 

—.- 
Nylig  berettede en Flyver, at lian 

i Skyerne saa et nøjagtigt Billede 
af sig selv og sin Flyveninskine. 
Det hele foregik en solklar Høstdag 
i cr,. 1600 Meters Højde. Der var 
netop den Dag stor Temperaturfor-
skel mellem de forskellige Luftlag. 
Pludselig ser Flyveren sig omgivet 
af tælle Skymasser. Just Idel Sky-
sløret letter, ser Flyveren et Aero-
plan, der kommer lige imod ham. 
Først ser han det utydelig, men straks 
eller træder alle Detaljer skarpt hen. 
Flyver Nr. I styrer straks sin Ma-
skine nedad. Men til sin Skræk 
ser han, al deri fremmede Flyver gør 
nøjagtig samme Bevægelse. Først 

det øjeblik, da Maskinerne skulde 
tørne sammen, ser vor Flyver, at 
del kun er el Spejlbillede af ham 
selv og hans Maskine. Det hele 
varede kun nogle fan Sekunder. 

Man kan rimeligvis. skriver en 
tysk Avis, forklare Fænomenet smi-
ledes: 

Flyveren nærmede sig et Sted, 
hvor el Lufttag, bestaaende af let, 
varm Lufl laa lodret og skarpt af-
grænset mod et koldt, tungt Luft-
lag. Berøringsfladen mellem de to 
Lag kan man tænke sig som en 
vældig Glasskive, i hvilket Flyverets 
saa meget tydeligere kunde se sit 
eget Billede, som der bagved Ina 
tætte, mørke Skyrunsser. 

Alderdommen 
og Stilheden i vore Hjem. 

—:0:— 
En lille Pige svarede engang pan 

Spørgsinaalet one, hvad hun mest 
af alt ønskede sig: Jeg ønsker at 
blive Bedstemoder, og at alle Men-
nesker da vil holde af ulig. 

Delte Ønske er vist et meget 
sjældent ønske hos vor Tids Kvin-
der, siden det jo er kommet der til, 
at alle de yngre er unge og de æl-
dres Alder det mest ubestemmelige 
af alt ! Hvor meget behageligere 
vilde ikke Verden være, hvis der 
fandtes Bedstefædre og Bedstemødre 
i den gamle Stil, rigtig gamle, fine 
Mennesker — Bedstemødre med 
store, sorte Silkeforklæder, i hvis 
Lommer der altid Ina gemt en Ka-
ramel til de smaa, — de henrivende 
gamle Damer med Kappe pan Ho-
vedet og et mildt, rynket Ansigt 
med et blidt Sudl, det er det mest 
indtagende af all. 

Der findes SAR fan fredede Steder 
i denne urolige Verden ; men et stille 
Rum, hvor en gammel, god og ven-
lig Kvinde sidder og har Tid I Over-
flod for dem, som opsøger hende, 
er et Velsignelsens Sted. 

Uafladelig slides der pan vore 
Nerver i-  denne jagende Tid. Var 

det da ikke godt a( have en Plads 
at hvile ud paa, hvor Stilheden be-
roliger Sindet, hvor blide, kærlige 
Ord gør vore Tanker fulde al Ond- 

e Ikke selv Ro, vi 
lænker altid paa, hvor meget der er 
at stræbe sig med, hvor forfærdeligt 
det er, om el eller andet er glemt. 

Noget andet har vi ikke Tid til, 
ikke engang at blive gamle. Og 
derfor bliver de Hjem, hvor Stilhe-
den og Freden før havde Tilhold, 
stadig færre og færre. 

Burde det ikke føles skønt at blive 
gammel, og have Striden og Bulde-
ret bag sig, at gaa med listige Skridt 
fremad deri sidste Del af Vejen, hvor 
Minderne stnar som duftende Blom-
ster paa begge Sider, at have sit 
Værelse fyldt al deri Solnedgangs-
stemning, som stænger all det haarde 
og bitre ude? 

Og for dem, som staar derude, 
hvor Menneskehjertet kæmper sig 
tildøde, vilde Stilheden i vore Hjem 
og vore Ord blive en Hvile. Thi 
ingen ejer Livets barmhjertige og 
dybe Visdom saa fuldt ud som den, 
der har vandret langt og naaet langt, 
naaet til dette: Ikke blot at søge 
sit eget bedste. 

Bjergposten. 
— 0— 

Af Michael. 

Bessie Maitiand kunde se den unge 
Postmand komme ridende pan sin 
lille rapfodede Hest højt oppe paa 
Bjerget. Da han kom nærmere, vif-
tede lian til hende med sit store, 
røde Halstørklæde. - 

„Du er nok svært nysgerrig i Dag, 
Bessie?" sagde lian, da hun kom 
løbende ned fra Vejen for at møde 
barn. 

Ja,' svarede hun, ,det er jeg, 
— for det er SI. Valentins Dag, og 
jeg venter noget I" 

„Nina, saa det gør du?' sagde 
lian lidt modvilligt. 	„Ja, saa er det 
vel denne lier ?" 

Og han rakte hende en lille Pakke.  

Hendes øjne stranlcde al Glæde, 
da hun løste Bilandet. 

Han saa' s tille pna hende, før 
hen tog Ordet igen, 

„Havde jeg vidst, at den Londoner-
Kavaler havde sendt dig an e, sad 
skulde jeg nok have spe-kulet ei tin-
get mine bedre ud.' 

„Du kunde ikke have spolenotet 
noget ud. Jeff, der var bedie end 
denne her t• 

Og sin holdt hun et Guldhjerte 
i en Kæde frem for hin. Midt i 
Hjertet straalede en Diamant. Det 
vor vist en kostbar Gave, den! 

„Aa,' nubre hun henrykt, ,der er 
et Korl heller I Kæden — det maa 
jeg læse I" 

Jeff steg ned fra Sadlen. — 
„Hvad skriver han saa?" spurgte 

han i en sikker Tone. 
,Det siger jeg ikke til dig, Jelll  

-- del er kun bestemt for mig*. 
,Jo — vist vil jeg vide dell' -I 
„Nej, Jeff! Hvad vilde du sige 

til, otti jeg læste dine Breve np for 
andre?" 

„Nita — lad mig saa høre, hvad 
lian skriver, Bessie?" Han gik hen 
imod hende og sal fast paa tiende. 

.Hvis du ikke giver mig Brevet, 
tager jeg del 	sagde ban. Der var 
noget i hans bydende Stemme, der 
Rog hende om Hjertet. Det var paa 
deri Mande, at Mænd fik Magt over 
Kvinder. i al Fald Pigerne her i 
Bjergegnene skøttede ikke om for-
sagte Elskere. Mænd skal være 
Mænd. 

„Nej — det gør du ikke, lett !" 
sagde hun. Men der var i hendes 
Tone noget, der røbede Beundring 
over hans resolute og kække Op-
træden. 

Saa tog han Kortet og læste Ver-
set højt : 

Det Hjerte her af raden Guld 
Skal du om Halsen hænge, -
Mit eget Hjerte, ved du nok, 
Har du jo ejet længe! 

.Det lader til, at han elsker dig, 
Bessie." 

„Ja — det gør hare !• raable hun 
jublende. 

,Og vil han ogsaa gifte sig med 
dig!' 
,Ja — del vil han rigtignok, Jeff l" 
Saa tog Jeff Kortet, som ban havde 

givet hende tilbage, fra hende igen 
og rev det ganske roligt i hitte smaa 
Stykker. 

„Nej, nej — Jeff ! Hvad er dog 
det du gør der?" 

Saa lod han Papirstumperne flyve 
for alle Vinde. 

„Ja —," sagde han, ,jeg vidste 
jo nok at der var Fare paa Færde, 
da harm korn op her i Bjergene for 
at male. Saadan en Mand havde 
du jo aldrig set før, Bessie, — og 
han havde vel heller ikke set saa-
dan en Pige som dig! Du var i 
hans Øjne saa frisk og fri som Him- 
lens Fugle, og lian var kun vant til 
at se tamme. Derfor blev han for- 
elsket i dig, Bessie, — og se, der-
for vil du blive ulykkelig, hvis du 
gifter dig med ham. Du er en fri 
Fugl, og du skal ikke sættes i Bur 

'Tidorer. Trappegange, maavrere ser 

wir
tore Sale. Det midterste Ruin, 
ogsaa er del største, ertigrjej, 

Forsamlingssal, hvor Myrene holfle 
deres Møder. 

En Myretue er vel beskyttet og 
forsvaret og danner en Slags Fæst- 

En Myretue man snaren) be-
tragtes som en befæstet By end som 
et Hus. Et Myresamfund bestaar 
ofte af mange Myretuer, som er for-
bundne med hverandre ved Hjælp 
at Veje. Disse Veje fremkommer 
ikke ved stadig Færdsel, men bliver 
anlagt og oparbejdet efter alle Kun-
stens Regler. I enkelte Tilfælde gin-
vei'Myrenie underjordiske Veje el-
ler Tunneller fra den ena Tue til 
den anden. 

Som,Barnepiger" i Myrestaten an-
vendes ulige Arbejdsmyrer, hvis Hud 
er for tynd og blød til Arbejde ude. 
Disse Barnepiger passer Myreyng-
ten med en uæsten mennesket ignen-
de Omhu. De ordner Afkommet 
Grupper og Klasser efter deres Al-
der og fordeler dem i de forskellige 
„Rum i Tuen. De giver dem Mad, 
som de selv tilbereder, og fører 
ofte naar Vejre( er varmt og tørt, 
de smart Myreemner ud i Solskin 
og frisk Luft udenfor Tuen. 

Naar Myreynglen er vokset helt 
ud, maa Puppehylstret om den fjer-
nes, og dette besørger „Barnepi-
gerne". Ligesom kærlige Mødre 
stryger de derefter de ulige Pleje-
børn over Benene og glatter deres 
Vinger. 

Myretuen maa ikjie opfattes som 
en Familie, men som en By eller 
en Slags velordnet Republik, hvor 
alt og mlle er ordnet ind under 
Statens Interesser, og hvor Indivi-
derne ikke bar stort al sige. Orga-
nisationen af en Myrestat er følge-
lig afpasset efter det Behov, som de 
store Frellesarbejkler og de militære 
Ekspeditioner tilsiger. 

„Nord -Bornholms Ugeblad" 
trykkes i el Anlal ej mindst 1600 Exempl. 
og  forsendes gennem Postvæsenet' I Allinge. 
Sandvig, Olsker, Rutsker, Ro og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
- sar den største Udbredelse i Nordre Herred 

bliver læs, i ethvert Hjem og egner sikr der-
for bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 

optager gerne Bekendtgørelser ej enhver Art 
saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efitn. eller Aflysninger, Auktioner tie. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 

Vaj
gaar hver Fredag, kun bestilles pari alle 
(kontorer samt prut niadels Kontor og 

koster I Kr. halvan",,. 
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 inde i London i de snævre Gader! 
Jeg var jo hos ham derinde i Byen. 

Jeg kunde knap bække Vejret. Hall 
viste Hug alle sine Herligheder, — 

lid elektriske Lys og Nipsel paa 
Kansollerrie og de fine Tæpper og 
alt dette herre; og saa faldt del mig 
ind, at du vilde dø al Længsel inel- 

len, de snevre Vægge og de høje 
Huse, og i all det Spektakel paa 
Gadeure, — du, som er vant til Luf- 
ten og Solen og Bjergene, Bessie l• 

Hun rystede usikkert med sit Ho-
ved, — og Farverne kom og gik 

paa hendes line, bløde Kinder. 
.Han sagde, Jefl, at jeg skulde 

løs saa [trange dejlige Klæder. Tror 

du ikke, at en lyserød Silkekjole vil 

klæde mig godt?" 
„Du ser godt ud, Bessie, hvad 

Pokker du saa har paa, — om det 
er rødt eller Uløst eller hvidt eller 

sort. Men ser dur, Bessie, — naar 
du fik all det fine Tøj paa, var du 

slet ikke den Pige, lian forelskede 
sig i herude mellem Bjergene. Han 

vilde sammenligne dig med de Da-

met, han ellers ottigags, og saa vilde 

du bare Falde igennem;  og han vilde 
'iranske skamme sig over dig." 

.Hvor tør du sige studen noget, 
Jeff l' 

Jo .— det lør jeg, og det gør jeg! 
Du kunde hverken tale eller gas el-

ler staa som de andre Damer." 

„Men han sagde, Jeff, at han vilde 

lære mig det allsammen." - 
Han lav et Øjeblik stille, og saa' 

pas hende saa kærligt og mildt. 

„Bessie I' sagde han, ,er Kærlig-
hed ikke noget andet end pæne 
Klæder? Og vil du give die Lykke 

i Bytte for en lyserød Silkekjole?" 
,Hvor kan du nænne at tale saa-

dan til mig, Jeff, naar du hører, al 

jeg skal giftes med ham?" 

,Ser du, Bet ',le, — jeg kunde 
have kastet alle hans Breve i Floden, 

— jeg bryder mig Pokker om Øv-

righeden og Postmesteren og hele 
Kleresiet, lurer det kommer an paa, 
al den Pige, jeg elsker, ikke skal 

fortabes og blive ulykkelig. Men 

— jeg bragte dig alle hans Breve 

og Pakken i Dag, for jeg vilde 

netop have, al du skulde se Tin- 

gene lige i Øjnene og — saa vælge. 

Og nu skal du vælge, — det for-
langer jeg, — nu, straks!' 

— — — 
Han havde taget Guldhjerfel fra 

hende og lagt det f sin store, sol-

brændte Haand. Ved Siden af Guld-

hjertet las en lille, rød Sten, der 

var slebet blank i Bjergfloden. Den 

havde ligesom deri anden Form af 

et Hjerte. 
-Sc her, Bessie, — det er ri i n 

GilVt• iii dig paa St, Valentins Dag. 

Og teist skammede jeg mig over at 

give dig den, da jeg saa', hvad lian 

havde sendt dig. Men nu skammer 
jeg mig ikke længer. Der er dog 

ingen, som elsker dig som jeg. — 

heller Ikke denne Maler. Han har 
forliebet sig i dit Ansigt og din Krop, 
men jeg har holdt af dig Ira jeg var 

en Dreng. Det er dog noget andet, 
kan du tro I' 

.Aa. Jelf, Jelf, du maa ikke sige 
alt det til mig!' 

„Naa, Bessie, — hvilket af disse 
to Hjerter vælger du saa? Det ene 
er mange Penge værd, — del andet 

ikke en eneste Skilling!" 
,Jeg bar jo sagt dig, at vi skal 

giftes, Jeff !" 

„Hør nu, Bessie! Sæt dig op pan 

Hesten hel, -- bagved mig l• 

_Hvad har du i Sinde, Jeff ?• 

.Ger, som jeg siger I Der er no-

get, jeg vil vise dig.. 

.Nej — nej — jeg vil ikke — 
jeg tør ikke!' 

„Se paa ring, Bessie! Ved du 
ikke, at jeg elsker dig ? Tror du, 
jeg vil gøre dig Fortræd?" — -

Saa gav hun hane Haaaden. Og 
saa red hun ined ham op ad B;e.r. 
get og ind i er. K:eft, Paa Vejen 

lug lian et Papir op al Lommen og 

læste et Vers, han havde skrevet ; 

Fra Sol ganr op, til Sol gnar ned, 

Jeg lænker paa min Kærlighed. -
En Pige stille kan nul Savn, -

og Bessie — det er Pigens Navn. 

.Det er kønne Ord," sagde hun 

ganske stille. 
„Nej — lians er kørritere, — del 

ved jeg godt, -- bart skriver bedre 
end jeg. Men jeg holder niere af 

dig end han!" 
Saa kom de til en nylønnel 

Den laa skønt mellem en Flok høje 
Fyrretereer, og tæt ved skinnede en 

lille Bjergsø i Solen. 

„Nej, Jeff! Hvor her er kønt -

og fint!" 

.Ja — det synes jeg ogsaa selv. 
Jeg har bygget den i Sommer, og 

all staar fiks og færdig derinde. 

Men sen kom h an. Og saa tænkte 

jeg, at jeg manne opgive dig. Men, 

ser du, Bessie, efter al jeg har væ-

ret i London og besøgt ham og set 

hele detv Menage derinde, — saa 

sagde Jeg til mig selv, al du var 

for god — altfor god til det Liv, 
og saa tog jeg en anden Bestem-
melse!' 

Saa løftede han hende ned fra 

Hesten og tog hende om Livet. 

,Ser du, Bessie! Her kan vi start 

om Morgenen og se Soleti komme 

op, — kan du se. jeg har fældet 
nogle Fyrretræer for at faa el Udkig, 

— og om Aftenen sidder vi her-

omme bagved paa en Bænk, jeg 
her lavet — til dig og til mig." 

„Jeff]" sagde hun med en Slemme. 

der var ved at kvæles af Grand. 
Jeff !" 

Og saa lagde hun sit Hoved ind 
mod hans brede, stærke Bryst og 
græd og græd og græd. 

.Er det, fordi du holder af mig, 
at du græder, Bessie? Eller er del, 
fordi du holder al Maleren ?" 

„Nej — nej, leff, — del er dig, 

jeg holder af. Ikke al Maleren. 
Del er dig, kære, kære Jeff! Ingen 
andre end dig" 

Hammershus. 
llf. 

Borgens Fortid. Vikingetiden. 

I Vikingetidens og flere af Mid-

delalderens Beretninger kaldtes Øen 
altsag Borglandet eller Borgholmen, 

hvorfra Navnet Bornholm tørst I en 

nyere Tid er afledt. Her havde de 

gamle Vikinger (Vigkonger og Næs-
Icortger) deres Træ-Borge knejsende 

psa enlige Klippeknuder eller byg-
get paa Pæle i Mosedrag, hvorfra 

de i hine urolige Fejdelider lettere 
lod sig forsvare. Fri af de bedst 

egnede Borgpladser, saavel i Vikinge 
tiden som i Middelalderen, var den 

Klippelniude, hvorpaa Hammershus 
Ruiner minligger, og der er dertor 

stor Sandsynlighed for, at nogle af 
de faa bornholmske Vikinger, som 

Historien har bevaret for os, har 
haft deres Residens her. Er Sporene 
af deres Virken end ved de mange 

senere Ombygninger og Forbedrin-

ger helt eller delvis udslettede. 

Vi skal i korte Træk omtale en-
kelte af disse bornholmske Vikinger, 

som Historien har bevaret for os. 

— — — 
Lidt før Aar 1000 antages det, at 

de danske Konger lidt efter lidt har 
faaet Formynderskabet over de selv-

stændige Bornholmere, og den før-

ste Jarl, Historien omtaler, var V e-
s e t. Hans Hustru hed Hildegunna, 
og med hende havde han to be-

rømte Sønner, Bue og Sigurd 
saml en Datter med det nordiske 

Navn Thorgunna. 
Bue, nied Tilnavnet ,hin digre", 

har, ifølge Jontsvilcinga-Saga, ikke 

været nogen smuk Mand, uset' han 

var høj af Vækst, meget tyk, og 

havde store Kræfter, Hans Broder, 
Sigurd Kappe, skal derimod have 
været en Mand med smukke An-

sigtstræk. og han skildres som en  

stille og lavs, men ikke viljefast 
Mand. 

Deres Søster, Thorgunna, blev gift 

med Palnatokes Søn, Aage, og blev 
Moder til den berømte Veget, som 
efter Faderen kaldtes Angesen. 

Paa samme Tid levede Jer i Sknaue 

en mægtig Jan! ved Navn 51111(111a-
rald. Hnns Hustru hed Ingegerd, 

og med hende havde han 3 Sønner. 
Sigvald, Thorkel den høje og Hem-

!Mug samt Datteren Tove. — Nu 
hændte det, at de to førstnævnte af 
Strurffinraids Sønner besluttede at 

drage til Jornshrug for ined deres 

Mænd al melde sig ind i Joinsvi-
lcingernes Samfund, hvis Liv og 

Færden huede dem bedre end det 

Liv, den sig nærmende kristne Re-

ligion paabørl. Underveis gik de i 

Laud paa Bornholm, og her plyn-
drede de paa Vikingevis pas Kysten, 
for at skaffe sig Levnctsmidler, og 

en eller flere af Vesels Gaarde blev 

plyndret uden Kamp, fordi Veset 

og haus Sønner uheldigvis var fra-
værende. Delte skulde hævnes, og 

nu udrustede Vesels Sønner et Tog 
imod Struclhnrald, af hvis Gaarde 

tre bleve plyndrede. Der opstod 

derefter en langvarig Fejde mellem 

de to berømte Jnrleslægler, en Fejde, 
som mægtige Venner al begge Slæg-

ter længe forgæves søgte al fas bi-
lagt ; men da Vesets Søn, Sigurd 
Kappe, under disse Kampe havde 

fattet Godhed for Slordliaralds Dat-

ter, Tove, og Struditarald ved et 
mellem de stridende Parter afholdt 
Møde pan køre Tidlig lovede al 
give Sigurd Kappe sin Datter, lyk-
kedes del al las stifte( Forlig. Tove 
blev kort efter Sigurds Hustru, og 

det genoprettede Venskab mellem 
Slægterne' styrkedes. 

Derefter drog ogsaa Vesels Søn-
nemil Joinsborg, indenfor hvis Porte 
ogsaa de syntes bedst om Livel. 

Joinshorg, de ealbærigige Vikin-
gers Borg, laa paa Rygen, og fik 
i de Tider en ruæg 

ii«e unde ind 
ordne sig Kongernes tiltagende Myn-
dighed de dannede insider el helt 

Sanduird, en uafhængig Vikingestat, 
der hærgede og plyndrede Østersø-

ens Kyster, og hvis Vælde først blev 

knust af Valdemar den Store og Ab-
salOn, og Borgen jævnet med Jorden. 

Thorgunna og Aages Snu, Vagn, 

havde to berømte Bedstefædre, Mor-
faderen Vesel og Farfaderen Palmin-
toke2 Der flød ægte nordisk Vikiiige-
blod i Drengens Aarer og under 

Fortællinger om Odin og Thor og 
Gudernes Bedrifter udviklede han 

sig Ill lin stor og kraftig Dreng med 

en fast og næsten ubøjelig Vilje. 
Forældrene, der boede pas Fyn, 

havdeVanskelighed ved al tøjle ham, 

og sendte ben] over til Morfaderen 
pan Bornholm, Ilvorden store, stærke 

Bue bedre forstod at tumle ham. 
Ifølge Sagaen var Vagn allerede 

i 12-aars Alderen udviklet som en 
Mand og ikke længe efter udrustede 

Faderen og Bedstefaderen, Veset, 

hver et Langskib med 50 Mand — 

alle forholdsvis unge — som han 

fik at føre. Vagn agtede sig med 
disse Skibe til Jonisborg, for at op-

tages i dette berømte Samfund, og 
:Bente, at de, trods deres Ungdom, 

nok skulde klare sig, og hvad Lev-
nedsmidler angik, da skulde de vide 

at skaffe sig dem ved Strandhugst. 

Efter megen Omtumlet] pan Havet 

uanede de ogsaa til Jomsborg, men 

ifølge de gældende Regler kunde 

saa unge Miend ikke linde Opta-

gelse, men ved Djærvhed og Mod 
lykkedes det dog Vagn, efter at lian 

og Irans Skare havde prøvet en fraard 

Dyst udenfor Borgens Port, at til-

tvinge sig en sauter] Beundring, al 
man gjorde en Undtagelse og op-
tog dem i Samhuldet. 

1-ler fik de i Tidens Løb god Lej- 
lighed til al prøve Kræfter og del-
tog i mangel] finard Dysl, bl. a. det 

berømte Togl til Norge under Sig-
valds Anførsel, og hvori mange Born- 

holmere deltog. Her fandt flire hin 

digre Heltedøden og Veen og Irans 
Mænd malle overgive sig. 

_En Zeppelinfirrd OOPP 

.Enjland. 
—o— 

En tysk Officer fortæller Den 
trnadløse Ordre om, at Kapteirt 

paa ,L. 76" skulde stige np næste 
Morgen korn. — Befalingen angaa-
ende Opstigningen blev giver, iter• 

efter krøb vi til Sengs for at være 

pas Pletten deri følgende Dag. 
Tidlig næste Morgen trækker 12 

Underofficerer og en Del Matroser 

Luftskibe( frem. Løjtnanten ser ef-

ter, ørn Luftskibe( er tilstrækkelig 
fylde lirgeniøierne undersøger Mo-

torerne. Eil Dæksofficer kontrolle-

rer Beneinforracidel, andre inspicerer 
Bombernes og Brøndgranaternes Op-

lag. Komniandnuleti, som rin stiger 

om Bord, prøver all. Provianten, 
Thermosnasker med varm The, alt 

er pan sin Plads. 

Det bliver stille rundt om Skibet. 
Hjælpemandskabet venter pan Ordre, 

og Mandskabet venter i Gondolen, 

— Skibet klart! lyder det. 	Lidt 

efter høres Kaptejnens Røst: — Slip! 
— Og Luftskibet svæver frit. Mo-
toren sædes i Gang, og Færden gear 

gennem Skyerne efter Kompas. 
Vi kan se Havet skimle rinder os, 

ved Styreapparalerne slnar Kaptej-
nen, og soen den ægte Sømand, linir 

er, ved linie hvor killSell bedst skal 
lægges 	Del bærer 1110d Nordvest, 

under os skimler vi Fisker bande med 
hollandsk Flag. Lige efter ser vi 
Konturer af en engelsk Ø, og vi 
stiger op til 800 Meters Højde, 1 

Sydvest ser vi ligesom noget mørkt. 
London !  
Pludselig begynder Kanonilden 

tolder os og Granaterne springer 
rundt om vort dyr bare Skib. Men 

efæsliiiii eern e, 
og Ammunitiouslorrandene, yeete t-

vende Officerer kaster vore Bomber, 
og Mitralleuserne plafrele Lufttryk-
ket fra voldsomme Eksplosioner faer 
Skibet til at krænge. Det er store 

Fabriksbygninger, som si rier sam-

men I 
I Byer( slukkes Lys ener Lys, og 

vi synes, vi ser Mennesker, som 
smyger sig langs Husvæggene. End-

nu 50 Granater og At bejdet er 
endt. 

Saa ganr det igen hjemad, Vejret 
er klart, og Natten, som er kommen, 

er kold og tindrette. Ved Helgoland 
gear vi kim 100 Meter højt, vi sig-
naliserer ined Fæstningen og sejler 

sitar( indover Fædrelandet. 

Ordet er frit ! 
Vi gør vore mange Læsere i By og 

paa Land opmærksom paa, at enhver kan 
faa optaget Artikler og Indlæg om Emner 
af almen Interesse i „Nord-Bornholms 
Ugebiord".  

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Gramser, stort et Indsendere— rit 
Underretning for Redaktionen 	opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Dette gælder biede Byen og Landet, 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den strzengeste Diskre-
ion [ned Hensyn til sine Kilder. 

Guldbryllup. 
--o— 

Onsdag den 26. Januar kan Avls-

bruger Johan Jensen og Hustru   
„Ildmarksminde", Olsker, lejre de-
res Guldbryllup. 

Ægteparret, der i over 30 Aar 

har boet pna Ejendommen og op-
arbejdet Lynglodden, har blandt an-

det anlagt en stor Frugt- og Kok-
keulave, hvis Produkter, de i en 
Aarrække har afsat t Allinge til Ho-

teller og Private. 

Pari Fjendemtnen, der vænger til 
Hevet, her de i Aareiree Ilde ve. 
‘elittig,ed Fritidsarbejde. anlagt VII 
af Denniarks ejendommeligste I le. 
i er, bøje, favntykke Stengærde', viet 
senile!  bestenerele arRnfleSku• op-
heatet fin Havstokken, omgiver Ha-
ven, der te•uassefonurl Lever sig 
mellem bile Klipper Deri Omhu, 
hvormed del hele er opsat, vidner 
om Forstaaelse og  leteresse for 
Bloarslerfloreen og Naturen Del 
emte agtværdige Ægtepar hm lier 

sat sig ed Minde genirun Tiderne 

Vi ønsker dem en god og smuk 
Livsaften pen det Sled, hvor de her 
nedlagt et sne Vittigt Arbejde, 

-Spionernes Purndie", 
kaldes Saioniki at en engelsk Korreamm-
dem Forlader man sit slumpskib eller 
sin Kurr., skynder mistrenketiet udseende - 
Persianer sig for at barre en kuffert og 
forsøger at kigge i ens Pas. Pas Hotel-
lerne udspionerer man alle Tjenere. Nuar 
civile Personer behan.nes pas den Mnade 
vil man forslag, hvorledes de militære 
Poransuerninger udspioneres. Ikke den 
mindste Forsendelse komma, Uden at de411111 
rnppnrteres til Snik, KonstantlIglpti. Ber-
lin, Athen, Paris n. 5. v. 

En Helt pin Krykker. 
Ned ad Avenue de Neelnig I Paris korn 

Inr et Per Dage siden, meddeler 
Fiaprees", en snares Soldat, Korporal Doer-.  
lant, humpende paa sine Krykker. Det • 
var netop i Spadseretiden, fladen vrimlede 
af PM( og især var der mange Krimier 
og Børn. Pludselig knururer en Ilsbsilø. 
Hest, forspændt en Arteedsvogn, fare 
i rasende Fart. Uden at rænke paa dine 
Saar og Krykker kaster Korporalen, infn 
straks er opmrersrim pas Faren, sfg i 
Vejen fur Hesten, griber den i Ridsier, 
bliver slæbt med et godt Stykke. men 
faer standset det forskræmte Dyr, for det 
afstedkommer nogen Ulykke. En Flok 
Tilskuere løfter den unge Helt pas Skul-
drene og bærer barn i Triumf url nærme-
ste Politistation, hvor der blev afgivet Rap-
port om hans kække Doad, og man me-
ner, at han bliver belønnet med Tam. 
liedsmedalien 

	 ;Ida 

En vnqre. rask Konb 
til kengørrngr 	 F uar. 

Allinge ol 	e . 

Ægte Sun Light-Sæbe. 

Ægte Pefechtions-Sæbe. 

bedste eksisterende Sæber 
til Tøjvask 

fems hos I. B. Larsen \i' 

Ell 1' 2 Amis Plag 
er til Salg hos 

N Schou, Bøgeskov, Ru. 

By- og Herredsfuldrua3gtig 

1011311108 KOh011, 
træffes paa Randhu set i Allinge 
hver Mandag etter Kl. 10 Form. oe 
i Klemensker  Kro hver Fredag 
Ira 2-5 Elure 

Lækeroltabletter 
Nndarpastiller 
Manthol bolcher 

ægte Chlun Liva Ellxlr 
Sybilles Livevrelsker 

fans hos J. B. Larsen Allinge 

soger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller inang-

ler De en Svend eller Laer-  

Ting, en Fodermester eller an-

den Medhjælp, hør De snarest aver-

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

I 1700 Hjem og læses af saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-

nonce her i Bladet vil derfor saa 

godt som altid bringe el tilfreds-

stillende Resultat. 

Saltet 

bornholmsk Torsk 
32 Øre pr. ff, kg. 

Endnu haves et lille Pauli 

prima tialnakket Klipfisk 
til 50 Øre pr. y, kg. 

IeB.Enristara m 

4%1  
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Det aarlige Udsalg 
omfatter Rester og Partivarer. = Priserne 

paa Resterne ere særlig billige. 
laer kan man opnaa særlig fordelagtige Indkøb paa alle øvrige Manufaktur-

varer, idet der i Udsalgstiden gives deri sædvanlige Udsalgsrabat paa alle Varer, der 
ikke yderligere ere nedsatte. 

Da det er vanskeligt at fremskaffe Varer til de nuværende Priser, sker Sal-

get kun mod Kontant. 
Af Udsalgsvarerne fremhæver vi &ær-

lig en Mængde Rester og afpassede Maal 
af Twistle3rred, Dowlas, Medium, Bom-
uldstøj. Skjorteflonel og Dynetøj til Vur-
deringspriser. 

Cirka 40 Stk. Twistlærred 
(enkelt og dobbellbredf) sælges ca. 20 pet. under Dags-
prisen. 

12 Stk. 

prima Bolster og Nanking, 
deraf nogle med ubetydelige Vævefejl, 

er betydeligt nedsat i Prisen, 

12 Stk. -bredt Bomuldstøj, 
Værdi 65 a 80 Øre ni, sælges for 52 a 55 øre. 

22 Stk. stribet Forklædelærred 
Værdi 52 a 60 øre in, sælges for .10 n 48 øre. 

Mio Ilvidollaror si tios oml stor HU. 
Et Parti prima Halvdun 

Værdi 4 Kr. pr. kg, sælges for 3 Kr. 

Cirka 100 Pd. Fjer 
særlig passende til Underdyner, Værdi 2,40 pr. kg, 

=,.Tges for 1 nn 

estbeholdningen af 

Kaaber og Ulsters 
sælges til og under Indkøbspris. 

5 Stk. Spadseredragter 
bias Serges. i Konfirniationsslørrelse, Værdi 22 Kr., 

sælges for 15 Kr. 

25 forskellige Klædninger 
i alle Størrelser, 

har kostet 20-25-28-30-33-38 Kr., 
sælges for 15 18 20 22 25  30 

Restbeholdningen af 

Stortrøjer og Overfrakker 
til Indkøbspris. 

Et Parti Cullulliirakker 1111 Hoffer 
fra 10 Kr. 

En Mængde kulørte Slips 
har kostet 100-150 øre, sælges for 48 Øre, frit Valg. 

25 Dame-Paraplyer fra 1 Kr. 
50 Stk. hvide og kulørte 

Pynte- og Køkkenforklæder 
sælges til og under halv Pris. 

Færdige Bomuldskjoler, 
Værdi 3,75, 5,00, 5,50, sælges for 2,75, 3,90, 4,25. 

Et Parti Vaskebluser ca. halv Pris. 

Restbeholdningen af Fodtøj meget billigt. 
Vi har endnu alle Slags Uldvarer pas Lager til rime-

lige Priser. 
Vasket Uld og strikkede uldne Klude tages i Bylte. 

Under Udsalget sælges kun mod kontant Betaling. 

Vi anbefaler vore Kunder at benytte denne eneslaaende 
Lejlighed til at forsyne sig ined de Artikler, de ureelle 
have Brug for, da næsten alle Varer kontorer op i hidtil 
uhørt høje Priser. 

Nordlandets Handelshus. 
4, 4, 4, .„11, 4, 4, ■,t, 4.,  4,4, 4, 4, tij + 

.141 	+ 	 irre.  /el .4,4.14%. 

Rø Husmands- 
forening 

afholder Generalforsamling pas 
Brugsforeningens Sal Onsdag den 
2den Februar Kl. 6 Eftermiddag. 

Generalforsamling 
fol Mejeriet Kejbjerggaard, Allinge 
afholdes pas ,,Heiers Hotel" Tors-

dagen den 10. Februar Kl. 3 Eltm. 
Udbetaling Kl. 1 1/2  pas Mejeriet. 

Bestyrelsen. 

Rø Sogns Sygekasse 
afholder sin natlige oiclinære Gene-
ralforsamling Fredag den 28. Jan. 
1916, Elierind. Kl. 6 paa Brugsfor-
eningens Sal med følgende Dags-
onden: 
1. Regnskabet fremlægges til God-

kendelse. 
2. Foretages de fornødne Valg 

Henh. til den nye Vedtægt saml 

3. De nye Vedtægter udleveres og 
Kontingent modtages. 
Regnskabet ligger til Eftersyn de 

Sogne Dage fra 21 —28. Januar hos 
Formanden. 

Medlemmer bedes erindre at af-
hente Sygeseddel hos nærmesibo-
ende Bestyrelsesmedlem baade ved 
Lægebesøg og Lægehentning, saml 
betale samme ved Afhentningen. 

P. B. V. 
H. J. Henriksen. 

Stor Trylle[orosiiming 
i Christensens Sal, Allinge, Sentlaq 
den 23. ds, Kl. 8 Alten. 

Off" Mr. Niels Birk. "V« 
I sle Plads 1 Kr., 2. Plads 75 Øre, 

Børn 50 Øre. 

Sygekasse 

Bestyrelsen bar antaget Snedker 

Herman Mortensen  i Allinge som 

Kasserer tor Sygekassen, som Ira 

Dags Dato indkasserer Kontingentet 

og udbetaler Sygehjælp rn. m. 
Allinge, den 18. Januar 1916. 

Bestyrelsen. 

En Pige 
15-16 Aar, til Hjælp i Køkkenet, 
kan fas Plads paa  Hotel _Allinge" 

Godstjellosior og klor. 
—ø— 

Søndag d. 23. Januar 

Allinge K. Kl. 91/, Skrut. Kl. 9 
Ols Kirke Kl. 2. 

Kl. 6 Atten taler Janus Dam i Sand-
vig Missionshus. 

Mandag d. 7 Møde i Tejn og Fre-
dag Kl. 7 i Sandvig Missionshus. 

Præsten taler. 
Evan. tutti. Missionsforening Allinge 
Kl. 31/2. Forsamling. 

Rutsker Missionshus 
Kl. 3. 0. Westh. 

7-Lukning i Sandvig. 
Undertegnede Forretninger lukkes fra Dato til I ste Maj 

hver Aften Kl. 7, Lørdag undtagen. 
Wilh. 1-lansen, Brugsforeningen, Chr. Bidsirup, 

Jul. Hansens Enke, Alexandersen, E. Hansen. 

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

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Mit aarlige Udsalg 
af Manufakturvarer 

til meget nedsatte Priser er begyndt. 
En stor Mængde Rester af sorte, hvide og kulørte Kjoletøjer, -

flere Stk. Uldmusseline sælges nu trods de sidste Aars meget opadgaa-
ende Priser fra 75 Øre Meteren. 

Under Udsalget, 'Som varer en Maaned, gives 10 pet. paa alle 
kurante Manutakturvarer. 

Benyt Lejligheden, køb godt og billigt. 

Waldemar Jørgensen, Allinge. 

Ved at benytte 

Langelands 
Kontrolfoder 

opnaas den største Mælkemængde og den højeste Fedtprocent, 
og Kreaturerne holdes i god og sund Stand. Foderet sælges 
under betryggende Kontrol. Forlang Tilbud og udførlige Op-
lysninger hos Aktieselskabet 

Nordlandets Handelshus. 
Telefon Allinge 7. 

Under 	i Nonlindels  Handelshus 
realiseres endvidere: 

-‘749.-ttær)pøax- 
i forskellige Størrelser langt under Prisen. 

12 Gulvtæpper, Et Parti Bordteepper, Schawler og 
Rejsetæpper mindst 20 pCt. under Prisen. 

j-lele hajeret af holde og ecru 

Ou 

Gardiritojer 
sælges med 20 pCt. Rabat. 

En cMa?n_gde Rester er yderligere nedsat 
Nordiandets Handelshus. 

Chr. Olsen, MESSEN, Allinge. 



Bornholms Simre- & Infiebsses 
Afdeling i Allinge 

Kontortid: 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa atm. Sparekressevilkarrr til en Rente 

at 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pC1. p a. 

- 

vort ‘. 	 1.,1;er af 

Isenkram, Glas. Porcellæn og Fajance 
til hillis;ste Priser 

Altloge Kolonial og Produkliorrelok, 
i=1L0c- 	 c\Ns=1_ 

Is; 

Prima tyske 

Iler  et rreget renligt, kraftigt og diøjt 

Stenkuls briketter 
Brændselsmateriale. 

. 
urer 

i bedste uclsog'e Kvaliteter til billigste Dngsprk°r 
anbefales fra 

Affinge Kolonial- og Produktforretning .  

Ledige Sække og Poser, 
ledige Tønder og Dunke, ledige Kasser og Flasker beder vi 
bestemt om at faa tilbage inden isle Februar: derefter bliver 
disse ført i Regning og maa betales 

Nordlandets Handelshus. 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

NB. Husk vor 
ekstragode Margarine Nr. 48 

Aldeles fortrinlig til Bordbrug. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

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; end-
videre et Indhold af 6,77 pCt. Fedt og 44,44 pCt. kvælstofhol-
dige Stoffer. Prisen er idag 13 Kr. 25 Øre pr. 50 kg. 

Oplag hos 

Nordlandets Handelshus. 

Prima kontroll. Foderstoffer 
anbefales til billigste Dagspriser fra 

,511inge Jtrolonial c froduktforretninj. 
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. 

Vinternat. 

Udenfor ligger Natten 
knugende mørk og lang 
Soul ell svag Stønnen i det fi,eine 

holes Havet. 

Del raakolde Runi 

Ise 	imod ulig 

og susende hører jeg klinge 

del billetkolde Brus 

af Vinlernaltens Vinge. 

Hun e. .-et 

sum jeg havde kær 

og kaldte min 
i en lykkelig Stund.  

!lun gik fra mig og mit 

og jeg er ene i Natten 

- ganske ene. 

Og Vinlernallen sander 

sin store Tomhed imod mig.  
Hun som jeg har elsket, 

gik bort fra mig — 

forlod mig. 

Ene i Vinterens' 

Isnende Vind — 
og Natten er knugende mørk -

som mil Sind. 

Hun er borte — over Bjærge 

over milevide Sletter. 
Ene maa jeg sidde — ene 
i de mørke Vtnternælter. 

An — om du vidste 

hvor Natten er sort og tung, 
hvor Mørkets Bølger stiger og falder 

i en evig Rædsel. 

Du som har langt, 
langt Lia Natten dit Bo 

hvor du nu tør hvile 

i slumrende Ro 

An, om du vidste, 
hvor tungt det er at tvivle, 

'mar man slet — slet ikke tør tro. 

Men Mørket ler imod mig 

og fylder mig med sin Rædsel 

og min Tanke flakker hvileløst 

fra Bo og til Bo - 

men aldrig — aldrig finder den 

i Vinternatten Ro. 

Jeg fyldes med en underlig 

jagende Længsel, 
en hed og svulmende 1 .114,,,e1 

der vil spyenge unit Bryst 
og bære min Sjæl bolt, 

bolt, — bort fra Vinternatten, 
bort — til store, sommerlige Egne. 

Der bor en Længsel derinde, 
en svulmende, hed Længsel 

som vender min Vej mod Lyset . . 

An, hvorfor har jeg tøvet' 

Og hvorfor er jeg isat 

sag sælsom beklemt og bedrevet ? 

Jeg kan ikke græde 
- tør ikke le 

ved ikke Ord for min Smerte. 

Vinternatten har fyldt mig med ‘M, 
dens Bølger hat- omspændt mit Hjerte. 

—t. 

Erindringsliste. 
—o— 

Toldkamret 7-12 Forre, 2-7 Efternu 
Kæmnerkontoret 10 — 11 og 2-4. 
Laane- & Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 
Dampskibsexpeditionen, lubben ved Ski-

benes 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 Aften. 

Søndag 12-2. 
Borgmesteren træffes paa Kæmnerkort. 
Branddirektøren:Mandag og Fredag 

Form. 8 til 10. 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em. 
Folkebogsamlingen paa Raadhuset; 

Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8, 
Jernbanest. er  naben for Gods 8-12, 2-6 

Fnmærkep. og Ilgods desuden 7.8 Aften 
samt til Tog, der afgaar udenfor nævnte 
Tid, Ira en halv Time for Togets_Alg. 

Vi tiar 1(11)11111hp 
til forholdsvis billig Pris og anbefaler særlig 

Frisklavet IIKISk 1(lirlaielassefoller a 9 Kr, 75 Ore, 
Ilo, 	do. Blodmolasselorler a 9 Kr, 

Disse Foderstofter er i Sække paa 50 og 7 -, 	\ 

Nordlandets Handelshus. 

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 
anbefaler 

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

NB. Navn isættes gratis i Lullet at I/2  Tilile 	- Telelen 93. 

A. M. Lindberg. 

Vor bekendte fine Kaffe 
samt The, Chokolade og Cacao 

anbefales det ærede Publikum. 

All. Chokolade.  og Cacao til gamle cfrisep., 
Kaffe, altid frialcbrtendt og nymalet. 

cRllinge c7rOlonial- o‘ss c frodaktforrefaing. 
	 .44* 

Morsi Regulerings-nrffrrtir" 
bager og steger ganske fortrinligt. 

De ere rummelige og meget solide. 
Disse fyres og reguleres ligesom Magasinovne. Støbt af fineste 

Jærn med støbt Stegeovn, stor Vandgryde, Kageol 	BradepaMMie 

Endeblade og med store Kngehuller. 

Sælges i 

Nordlandets handelshus i Allinge. 

Bestillinger paa 

Græsfrø og Gødning 
modtages gerne hos 

cffolonial- oj yroduldforrefning. 

Brødrene. Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2.  

Selvvandingsindlæg. Vand- &Aljepumper n) in 

Husk vort velassoHnrede 

Trælast-Lager! 
Forlang Tilbud, og ve st. til »eneste. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Sælges a 260 Øre pr 50 Kilo i 

Norrn 

Allinge Oogrykkeri ilillieWes. Telefon 741 


