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„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes I et Antal af mindst 1600 &ental.
og forsendes gennem Postvæsenet i Allinge.
Sandvig, Olsker, Rutsker, Re og Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad„
har den største Udbredelse i Nordre Herred
bliver hest i ethvert bVem og egner sig derfor bedst Id Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art
saa_som Køb, Salg, foreningsmeddelelser,
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
bestilles pan alle
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og
koster 1 Kr. halvaarlig

udgaar hier Fredag; kart

Hammershus.
IX
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Schweder Kjetting og Svenskerne,
Den 30. Maj 1564 fandt der atter
en Søtræfning Sted i Nærheden af
Bornholm (under Øland) mellem deri
dansk-lybske og den svenske Flaade.
Under Knut e. ri entredes del svenske
spran
u
900 Svenskere
og 300 Lybeckere, deriblandt deri
lybske Adninal, soen i Spidsen for
sine Folk havde entret Skibet. Den
svenske Admiral, Jacob Bagge, og
nogle faa andre blev reddede og
tagne til Fange. Disse førtes 111
Hammershus som Fanger, og Bomlkittnie.rne gensaa nu Sejrherren fra
den Aaret i Forvejen under Øen
slaaende Træbifag, Jacob Bagge,
som Krigsfange — under Schweder
Kjeltings Bevogtning. Ogsaa den
dansk-lybske Flaades syge og saarede, ca. 200, landsattes tier, og der
blev istedetfor udtaget 200 Mand
af Bornholms tjenstgørende Mandskab.
Der findes endnu opbevaret en
Del at Kjeltings efterladte Papirer,
og disse indeholder mangt og meget af historisk Interesse, og giver
os samtidig et Billede af den Raahed, hvormed den Tids Krige førtes.
I en af hans Indberetninger til Raadet i Lybeck, dal, 18. Juli 1564, omtales en svensk Flaade paa ca. 40
Skibe under Adm. Klas Flemmings
Kommando, der under Bornholm
antastede 18 fredelige lybske Handelsskibe, som intetanende kom Ira
Rusland, ladede nied kostbare Varer.
Det lykkedes Svenskerne at opsnappe
de 9, af hvilke det enes Ladning
fordeltes i de svenske Skibe. Det
tilfangetagne Mandskab blev_ derpaa
bundne ført over i det udlossede
Skib, livorpaa dette blev tændt i
Brand og a( Vinden dreves i Land
paa Bornholm. Sclrweder Kjelting
og mange Bornholmere iagttog paa
nært Hold denne grufulde Begivenhed, og udbrød forbitret „Den Almægtige maa sig forbarme, uren han
vil sikkert ikke lade saadant Mord
og Tyveri ustraffet".
Kjetting meddeler endvidere,
Vinden derefter ,ore Aftenen Kl. 7
vendte sig mod Vest, og Svenskerne
løb herfra Nord ud i Søen, men
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Fredag den 3. Marts 1916
gjorde sig, førend alle Skibe kunde
Tromme under Sejl, stort Arbejde for
at antænde nogle Fiskerlejer t hvilket
dog afværgedes af Hageskyllerne og
Landfolket. Den fangne Jacob Bagge
undlod sig med, al den svenske
Flaade Inden 8 Dage skulde komme
tilbage; lian vidste ogsaa at sige
mig, førend den kom, Dagen for
dens Ankomst. og forudsagde andre
Ting, jeg ved ikke urlaf hvilken
Kunst, om han havde det fra sin
Engel eller ikke. Havde jeg ikke
kendt kgl. Majestæts og Eders Erbare Randers naadige Sind og gunstige Vilje, vilde jeg straks have
ladet alle Fanger, adelige og unde•
lige, røge paa lige Vis og ophrændl
deres Maver ganske.'
Delte sigter aabenbart til, at man
paa Stranden næste Dag havde. fundet ilanddrevne Maver og Menneskeindvolde: men svenske Historieskrivere meddeler, at Jacob Bagge
beskyldte de danske for netop den
samme Grusomhed mod svenske
Fanger.
Saavel Schweder Kjelling og lians
Landskræ• te som Bornholmerne
eti
tiug, hvis det lykkedes Fjenden at
faa Fodfæste paa Øen. og det gjaldt
derfor om at passe paa og altid at
være rede til at afværge Landgang.
Aaret efter, Septbr. 156:"› Ironi en
svensk Flaade paa 36 Skibe ',Mor
Boruholin og beskød Øen flere Steder samt „regerede vældigt", skriver
Kjelting, men de fik Svar paa Tiltale, thi urnar de skød 4 Skud mod
Landet, skød Kjetting 8 Skind mod
dem. Svenskerne forsøgte i 3 Dage
forgæves al gøre Landgang, og da
den svenske Admiral Mærkede al
Bornholmerne gjorde saa stærk en
Modstand, iorsøgle han med List al
erobre Øen. Efter at have sendt
Parlamentar i Land, for at underhandle, men intal Svar havde faaet,
sejlede han paa Skrømt bort i sydlig Retning, luen Kjetting lod sig
ikke narre, men førte flere Steder
Skyts til Stranden og lod 10 Flag
vaje samt formanede Bønderne til
biavl at forsvare deres Ø Den svenske Flaade korn ogsaa ganske rigtig
igen og skød stærkt mod Landet,
uden dog al gøre synderlig Skade.
Efter Skydningen forsøgtes Landgang, men denne blev afstand, og
Plaaden sejlede nu bort, efterladende
6 Skibe, der vedblev at krydse under
Land.
Kjetting havde det Aar 400 lybske
Landsknægte, der skulde have deres
Naluralforplejning af bornholmske
Bønder, derimod blev deres Løn
paa Kjeltings Forbøn udredet af
Randen i Lybeck, da Befolkningen
var saa fattig og, foruden! Landgilde,
ofte plagedes af Ekstraskat.
Aarel efter maalte Schweder Kjetting afgive Halvdelen af sine Landsknægte, men fik til Gengæld forsynet Bønderne med gode ,,Rør"
(Bøsser) og andet Værge. — Delle
hunde nok gøres Behov, thi ikke
længe efter ankom en Flaade paa
60 Skibe, deriblandt 36 Orlogsskibe,
under Admiral Klas Horn, Deri 14.

Juni 1568 sendte lian Brev i Land
om al sende gode Mænd ud til Underhandling, men dette saavelsom
et andet Budskab om Overgivelse
blev afvist af Kjetting, der ikke havde
den svenske Admiral andet skyldig
end Krudt og Lod". Nu begyndte
Svenskerne en Ineflig Beskydning
af øen, der varede i 10 Dage, men
uden al gøre nævneværdig Fortræd,
og Bornholmerne forsvarede deres
ø saa tappert, at Klas Horn maatte
opgive sine Erobringsplaner.
Bornholm var endnu f flere Aar
udsat for fjendtlige Angreb, og f
1570 gjordes det sidste Forsøg pant
tit erobre Øen af en svensk Flaade
pan 43 OrIogssk the. Sclrweder Kjetting skriver selv herom til Kongen:
.Medens de nu saaledes løb om
Øen, vilde de gerne gøre Landgang,
— derfor fulgte jeg dem med hele
Landfolket, nogle tyske Landsloiregle
og godt Skyts, saa at de intetsteds
kunde komme i Land, men fik gode
Skud og nogle døde, som de straks
bandt paa Planker, gav 1 Mark i
Tærepenge og lod dem saaledes
drive i Land, hvor de blev begravede ved Stranden Mine Folk inetnær under Land: de
anfaldt Skibet ined 3 Baade og 30
Mand og indtog det. Da nu Svenskerne saa, al jeg havde delle Skib
inde, løb de en Pinke med over
100 Mand løbe det pan Siden i den
Hensigt igen at fravriste mig det.
Da jeg tru havde det saa nær ved
deres Finke, at de vilde hugge Skibstovet over, Ind jeg 3 Falkoneller og
tillige Hageskyts løsne imod Folket,
saa at man kunde se med stor Lyst,
hvor jammerlig de faldt over Ende.
Dog, blev saa mange uskadte, at de
aller roede Finken ud og slap derfra Den første Dag, da de kom
under Landet, lod jeg ogsan fratage
dem en Strinte. Og er det visseligen sandt, at Eders Kgl. Majestæts
underdanige Landfolk har holdt sig
sari trofast-og standhaftigt imod Fjenden, al del I Sandhed hør berømmes:
deres Kom have de ladet start i
Marken og værget Kysten, i Haabet
om al Eders Kgl. Majestæt vil erkende sligt i Natide imod ulig ringe
Person og disse fattige Undersaatter,
at de hernæst mantle en Tid lang
forskannes for slige store Skatter,
som de nylig have udgivet med
Smerte. Dog skulle de skikke og
trolde sig som tro og lydige Undersnatter i all hvad muligt er."
Kjetting fik ogsan flere Beviser
pan Kongena Bevangenhed. Han fik
saaledes Kongebrev paa Vallensgrd.
med arvelige adelige Skatte-Finheder,
endvidere fik lian Embedet som kgl,
Foged over den gejstlige Jurisdiktion
og Spidlegaard (Hospitalsgaard) til
Brug og Indtægt".
Hans mange Fjender og Misundere arbejdede dog stadig paa at
faa ham fjreinet. Efter Krigens Afslutning slog Stemningen om og de
mange Klager resulterede i Nedsættelsen af en Kommission.
Den gamle Kjetting forsvarede sig
biavl overfor de mange Klager, og
de fleste Bornholmere vare tilfredse
med deres tapre Høvedsmand, men
Modstanderne, der havde fanet Kongen paa deres Side, var ham for
stænke. Han afgav Hammershus
til sin Efterfølger, Kurt Hartingk og
flyttede til Vallensgaard. Da en Bøde

han var bleven idømt, ikke blev betalt, blev der atter klaget til Kongen.
For al undgaa yderligere Fortrædeligheder, solgte han Gaarden til en
dansk Adelsmand og forlod hemmeligt Bornholm.
Schweder Kjelting kom aldrig til
Bornholm mere. Han døde vistnok
i Lybeck, og den 900 Mnrks Bøde
gik Kongen glip af.
Hans Efterfølger, Kurt Hartingk,
var kun midlertidig Høvedsmand
pari Hammershus. Han afløstes 1573
af Mathias Tidemann, der blev Lybeckernes sidste Slotsfoged Nul
Bornholm, thi Frederik den Anden
forlangte, trods Kristian den Tredjes
Løfte, øen tilhagegivet, hvilket efter
mange og lange Forhandlinger skele
i Anret 1576.
(Forts.)

Lanåst borte _
Langt borte skinner Solen
paa Egne, jeg ikke ser —,
Langt bag mig ligger Veje,
)
drilt - skal vandre mer.
Jeg elsker Fremtidens Solskin;
det fylder mit Sind med Sang.
Jeg elsker de Minders Veje,
jeg vandred for sidste Gang.
Der falder Dug paa de Veje,
jeg aldrig skal vandre mer.
Men højt paa Fremtidens Himmel
staar Solen lys og ler . . .
16-2-1916.

Christian Jørgensen.

(Siete bnen i Lotterispil
-.For nogle Aar siden hændte det
i Berlin, at en Arbejder korn ind i
en lille Butik og bad Ejerinden, en
fattig Enke, om at faa Lov til at
tænde sin Pibe ved Gasblusset. —
Han Irak et Stykke Papir op, rullede det sammen, tændte Piben og
kastede det delvis brændte Papir fra
sig, hvorefter han forlod Butiken
med et Par Ord til Tak.
Da Enken næste Morgen lejede
i Butiken, fandt hun det halybrændte
Papir. 1-hin viklede det op og saa
at det var en Lotteriseddel, Samme
Dag fik hun tilfældigvis en Trækningsliste i det prøjsiske Statslotteri,
hun trak Nummeret frem og fandt,
at hun havde vundet 250,000 Mark.
I Januar 1904 var en Mand ved
Navn Helfort i Merans i Frankrig
netop blevet dømt til livsvarigt Fængsel for Mord, da han fik Underretning om, at han havde vundet en
Lotterigevinst paa 50,000 Franks.
En Mand i Wien, som 10 Nætter
i Rad havde drømt om et og samme
Nummer, købte sig den Lodseddel,
som bar dette Nummer. I 10 Aar
i Træk spillede han paa dette Nr.,
men uden at vinde det mindste. Da han Ina paa sit Dødsleje, solgte
han Lodsedlen, som en Maaned
efter hans Død udkom med en Gevinst paa 80,000 Gylden.

4d e Aarg.

Tyskernes hparlelse ai
l(riossimieersiilloimllon i 1871
Som bekendt var del 5 Milliarder
Franks, den Iranske Nation manne
ud med eller sit Nederlag i den
fransk-tyske Krig 1870— 71. I tysk
Mønt svarer Summen til ca. 4 Milliarder Mark. En tysk Avis giver
en Oversigt over, hvorledes disse
Penge blev anvendte.
En Milliard blev anvendt til Ci forskellige Fonds : Invalidefonden tik
561 Millioner, Fæstningsfondet og
Jernhauefondet samt Fonden for
Rigsdagsbygningen og Spandnu fik
Resten. Den anden Milliard gik til
Dækning af de tre Krigslatin paa
120, 100 og 120 Millioner prøjsiske
Daler = 1020 Millioner Mark,
Af de to sidste Milliarder blev
omtrent 11/4 Milliard anvendt til at
bøde paa direkte Tab og Skade,
forvoldt ved Krigen, saaledes til Erstabling af Krigsfornødenheder, som
var opbrugt og gaaet tabt, Krigsskade, forvoldt I Elsass-Lothringen
og Badet' ; Tab, som tyske Rhedere
havde lidt ved Kapring af deres
Fartøjer, Skadeserstatning tilTyskere,
som var blevet forjaget fra Frankrig,
Erstatning til tyske Kommuner for
Udgifter ved Indkvartering af Tropper, udleverede Furraad, Forplejning
af Fanger etc.
Godt 31, Milliard blev endelig stillet til Disposition for bestemte store
Rigsfirrinaal, først og fremmest til
Bekostning af en ny Ment Enhed,
desuden til Statsbidrag til St. Gothardsbainent samt Æresgaver til Bismarck og Generalerne (12 Millioner).
En halv Milliard blev endelig fordelt til de enkelte tyske Stater, hvor
Pengene blev anvendt paa forskellig
Maade til Betaling af Gæld, Forbedring af Embedsmænds Lønninger etc.
Fortællingen om de 10 Milliarder
Guld i Spandaus Fæslningstaarn er
saaledes „en Saga blot'.

Spekulanter.
—o—

De t er bevægede Tider vi lever i,
og der findes snart ikke en Vareartikel, uden at Spekulanter har faaet
den opsnust og gennem storstilede
Spekulations-Indkøb renset Lagre og
Butiker Landet over, saa en Fordyrelse ur blevet Følgen. Fra Levnedsmidler og Nødvendighedsartikler
er man gaaet over til Emballagen,
ja selv Lyng og Tang har fundet
Købere til hidtil ukendte Priser.
Blandt Spekulationsemuer hører
ogsaa Flaskerne, og det meningsløse Opkøb fra private Hjem, der
den sidste Tid har fundet Sted i
de fleste danske Byer, har efterliaanden medført en saadan Mangel,
al f. Eks. Bryggerierne fremtidig forlanger deres Flasker betalt kontant
af de Handlede, saaledes at disse
fremtidig ser sig nødsaget til kun
at udlevere Flasker med kontant,

Nye Krigsskibstyper.

sdletidig med, at Krigen i saa
mange Henseender betyder de store
ødelæggelser, betyder den ogsaa
otte. og det ikke mindst pul Skibsfartens Orm-aede. de store Opfindelsers Tid. Svaledes har det
næsten altid været, og snittedes og. saa i denne Krig
Det store Sammenstød mellem
Kampfiaaderne, som de fleste
havde ventet sig umiddelbart efter
Krigens Udbrud mellem England
og Tyskland, er udeblevet, &krigen er degenereret til en forbitret
.Sniqløbskrig, som Landkrigen er
stivnet i Skyttegravene. Den tyske Handelsfiaade er skrcernmet i
Barm, og den tyske Kampflaade
har endnu ikke ment Øjeblikket
kommet til at vovs sig ud. Den
engelske og franske Mande, Handels- og Orlogs-, har hidtil været
ubestridt Herre paa Havet ; Men
samtidig har den tyske Marineledelse forstand at benytte sine Underrandsbaade med en samliv:
Virkning, at det begyndte at blive
generende, og Englænderne fandt
det bande klogt og nodvendigt al
træffe energiske Modforholdsregler.
I Nordsøen er delte lykkedes
dem over al Mande, selv om Tabene, navnlig af Handelsskibe, i
Længden bliver følelige. Og det
synes som om det ogsaa i Middelhavet etterhaanden er lykkedes dem
at finde ]Midler til at mode de
fjendtlige Angreb paa en virksom
yande. Det synes, som om den
Plan, der følges, ,gaar ud paa at
spare de store kostbare Kampskibe
og erstatte dem med andet Materiel, som ofte er af en besynderlig
Beskaffenhed,
Nede ved Dardanellerne og i
det hele i Middelhavet, led de al' lieredes Mande som bekendt ret
følelige Tab ved _Idiner og ',torpedering. Men eller nogen Tids
Forløb sari urtur de store, moderne
Skibe forseinde og lidt el ter lidt
dukkede nye, besynderlige ,Skab:unger op En Dag i Juli Manned kom det firsle af dem. Øjenvidner skildrer det som en Slags
Pram, som lav saa lavt paa Vandet, at Dækket næsten var e Liarie med Vandet. Paa Dækket stod
en Opbygning, der lignede en kinesisk Pagode, og deri var -anbragt
to svære Kanoner. I Følge med
dette underlige Fartøj var et mindre, som rar endnu underligere,
og som næppe syntes al kunne
rumme 70 Mand, men som havde
Skyts, der kunde række 25 km.
Kort Tid efter kom en tredie
ind pua Reden ved Chippalas. Det
kom ligesom vaklende ind, og del
var saa mærkeligt skabt, at det
paa Afstand var vanskeligt at se,
hvad der var Stævn, og hvad der
var Side, det hele lignede nærmest
en stor Balje. Det lav hajt paa
Vandet og var forsynet med et
svært Team, hvorfra to mægtige
Kanoner strakte Hals. Skibet syntes at styre meget slet og gjorde
kun ringe Fart. Da „Skibet"
var kommet til Ankers, saa man
med Forundring nogle af Besætningen gaa udenbords og spadsere
i Vundet udenfor Skibet. Det viste sig, at „Skibet" lige under
Vandlinien var omgivet
et
Bælte paa 10 Fods Tykkelse.
Delte Bælte var fyldt med forskellige Stoffer, som skulde beskytte
Skibet mod Torpedoangreb.
Fartøjer af denne Type er ret
rummelige og kan have en meget
talrig Besætning; deres Armering
bestaar kun af 2 14 Tomniers
Kanoner samt noget Anti-Luftskibsskyls.
Det drejer sig med disse Typer rimeligvis endnu kun om Eksperimenter, men det synes, som

om Englænderne selv mener at
hare fundet del rette, og dry- fa-

derremme er ophængt i en Ring i
Taget.

des i Middelharel for
en hælm Snes af denne Tvtue, som
med dens mægtige Skvis slynger
Granater part 750 kg. nrer 30
km_ hort.

Bøndernes Barn føres sædvanligvis til den nærmeste By for at døbes Søndag Morgen. Under den
sædvanlige Gudstjeneste sidder de,
der bærer Børnene, pas 'Gulret og
leger med dem for at faa dem til
al være rolig — hvad der er hild.
stærulieg umuligt, da Gudstjenesten
er meget lang. Under Daabscere'nonien staar Fadderne i en Ring
omkring Døbefonten, og de, der bærer Børnene, staar bag ved dein.
Kun faa russiske Bønder er i Stand
til selv at finde Navne til deres Børn.
Skulde der blive mere end en Fcodor eller Olga i samme Familie, er
del altid mulig! at finde passende
Tilnavne, thi Russerne har en forbavsende Evne til at karakterisere et
Menneske 'ned et eneste Ord.
Denne Daabsceiernoni har i det
væsentlige holdt uforandret i hele
den Tid, Rusland har staaet under
den ortodokse Kirkes Magt. Russiske Børn maa aldrig glemme deres
Skytshelgen. De afholder særlige
Gudstjenester til Minde om deres
Daab, og hver større Hændelse i
deres Liv højtideligholdes med Bøn
foran Familiens Helgenbillede.

Ogsan adskillige af de ældre
Krydsere er omdannede naforsynede med el lignende gælle, nq i
det hele taget synes man mere og
mere at gaa orer til at gøre Skroget saa enkelt og lidet værdifuldt
smit rordigt, saa det mere og mere
gaar nier til kun at spille en Rolle
som Underlag for det kraftige Artilleri.
En anden Type — ett +Slags
Torpedojagere eller Kanonbande
— menes ogsaa at være sete, Det
er smaa, helt overdækkede Bande
med In, ganske ensartede Stævne
og med en meget svær Kanon,
som ikke kan drejes, i hver Stævn,
• De er ganske glatte og skarpe,
set fra Enderne, og fuldstændig
usaarlige. De skal være bestemt
lit Angreb paa Slagskibe, som de
menes at kunne nærme sig paa
ganske nært Hold uden at tage
Skade, saa længe Stævnene ventes
lige imod og bort fra Modstanderne.

Hi/oddes russiske liere ildes
—0—
I Rusland foregaar en Barnedaab
paa en ganske anden Maade end
hos os. Deu græsk-katolske Kirke
lægger Beslag pas del lille russiske
Barn næsten umiddelbart efter dels
Fødsel, idet Præsten inden 24 Timers Forløb tilkaldes for med Faderen at raadføre sig om, hvilke!
Helgennavn den nyfødte skal have.
Sædvanlig tager man Hensyn til,
hvilken Helgen der fejres netop paa
det Tidspunkt, Barnet blev født, thi
del er umuligt at give et Kun et
Navn, der ikke har nogen Betydning
i kirkers Historie.
Seks Uger efter Barnets Fødsel
sandes Fadderne i Hjemmel, hvor
Præsten kommer for at døbe Barnet. Gudfaderen og Gudmoderen
forærer Barnet el lille kors, der i et
Baand anbringes om dels Hals.
Nogen særlig Daabsdragt anvendes
ikke, oret) Barnet er under den første Del af Daabshandriugen indsvøbt
i el tykt Tæppe.
Daaben begynder ined, at Præsten
læser en Mængde Bønner, idet han
svinger Barnet frem og tilbage foran
Helgenbilledet. Ni Gange gør han
Korsets Tegn for Barnet og blæser
flere Gange paa dets Ansigt, idet
han besværger de onde Aander om
at forlade Barnet.
Ejendommeligt nok maa Barnets
Forældre ikke være nærværende under selve Daaben, og saaledes faar
de aldrig den vigtigste Del al Ceremonien at se. Efter at tre Lys er
tændt paa Døbefonten, tager Præsten
Barnet ud al dets Tæppe og dypper
det ined Ansigtet nedad tre Gange
i Vandet.
Det er da Præstens Pligt at klæde
Barnet paa. Derefter dypper han en
Fjer i hellig Olie og korser Barnet
paa flere Steder, idet ban bærer det
omkring Døbefonten. En lang Bøn
læses, før Barnets Haar klippes af
pas fire Steder, saa at der dannes
et Kors paa Hovedet. Gudfaderen
skal derpaa samle det afklippede
Haar med Voks fra sit tændte Lys
og kaste det i Døbefonten. Hvis
det synker ejeblikkkeligt, betyder
det, at Barnets Død er nær forestaaende, Alt dette bidrager tit al gøre
Ceremonien meget lang, og det lille
Barn er sikkkert aldeles udmattet,
naar Fadderne faer Tid til at drikke
dets Skud i Champagne.
Medens delte gaar for sig, ligger
Barnet gerne og sover i sin „Ijulka •,
en gammeldags Vugge, der med Læ-

fra det øvrige ilaanItninr

rirner, s- rl zN•;,:iees , rif , ,.1:,, „F
,,,yr,s1,..,,,
let . jtr;ankil..rar irtibil is vel lirds'kzely i 'neger 1).11)e
Tider
Men merl disse fas t l intra- 1I ' ll"'' '' -. l l '... :'ekse
se lidt 'lejere.
eelser er Bornhrilma Dinha<Lmtiges ,
SI Il !, ,, ... e:1 .r• ' ..,... larm' Tr
Forhak del samme Dette tyder pars em teleaere Fra,„
, , e,.,: ,,!,,,,...ivree.
at de er dannede turt samme Jord- Ved ar be•r„en., TraTinr , ., ,1 de
mani
skælv. Ved dette er der npstaaet nemlig si .ekke ilrace, og 1, arge der
en Række paratelle Revner, som sera
til a! bære Fragt. Den Paasta
er blevet udfyldt af den endnu nier er ganske uholdbar, idet det vi
Overfladen værende flydende Masse. sig, at Træerne hin er trane ni
Paa Grund af Granitens større Haard• lige til at Kime hagl, jv mere
hed, smuldrer Diabasen som Regel
beskæres. Det er et ganske ty,iol
lettere. (Nærmere om Smuldring i et gisk Fænomen, ilet ell Plante, hvi
senere Kapitel). Derfor findes Dia- Top er lille I Forlimit til Roden,
hasgangeue som Regel i Kløfter, og hvilke! den bliver ved stærk Resk(k's
langt de fleste findes pas Nordøst- ving, vil søge at danne nye Sku ,.
kysten. At der nem' lindes Gange søn der i ■., .en bliver ligts■ .1,g1 Melinde I Landet, er ganske sikkert, lem Top og Rod, medens Tireet
men de iagttages kun fas Steder samtidig bliver ombøjeligt til at hære...
(Meyer', Paradisbakkerne). Men her Frugt. Er Trippet] derimod stor I
er Graniten mere dækket af !midens Forhold til Roden, vil Toppens Vækst
og Nutidens Aflejringer (Send, Ler
cflerhaanden mindskes, rig Fr rigklane.
og Muld), medens den ved Kysten
Helsen begynde, f. Eks. Dværgtræser skyllet delvis ren.
erne med den svage Rod, alle nyDiabasgangene er meget talrige, lig omplantede Frugttræer og i noalene pas Strækningen fra Allinge gen Grad nbeskaarne Tril'Cr. Sirer
til Tein findes ca. 30 Gange, De Beskæring virker derfor beinmenrle
fleste af dem er dog smaa, omtrent
pas Skuddannelsen, men lemmende41
I in mægtige. Men der findes og- for Frrigtarmelningen.
saa Gange. f. Eks. ved Listed, der
Man bar pnaelanet, al Frugt
er 30 ni mægtige. Den største al bliver interre paa beakantrie enur
alle Gangene er Gangen ved Kjelds- tibeskaarne Træer, det synes i ne•
anen mellem Gudhjem og Svaneke gen Grad at være Tilfældet, om end
— den er ved Kysten omtrent 60 in del Ikke altid passer. Men Frarak
mægtig. Den er her haardere end
len i Størrelsen er ane lille, al ma
deri omgivende Grimit og trætter for at Ina slørre Frugter, endelig Ikke
frem som en stejl Klippevæg langs maa gaa til al anvende stærk Bemed Aaen.
skæring, fordi Frugtudhyllet saa lo
Den Jordskælesspalte, som har
mindskes alt for meget. Vil Ina
betinget denne Gangs Dannelse, er
have store Frugter, som jn altid er
af slør Udstrækning. Hvis man paa de værdifuldeste, er det 'neget bedre.
Kortel lægger en Liniel langs med at give Træerne rigelig Gradning
Kjelds:leens Løb, vil man i dens og en
a:
Forlængelse finde Udspringet al en
god Jordpleje.
anden Aa, den geologisk interessante
En Fjærnelse af nogle Grene i il
Læs a a, og denne Aa løber netop
i Begyndelsen al sit Løb girotern all for tætte Granpartier, har dog ."
her sikkert sin Betydning, selv om
denne Finn; for Beskæring og
r
brilitikliw

'

Bornholms Granit
--n4. Felts.
Dia has (Grønsten) er em nejg
Bjrergart, der varierer i Nuancer af
grønt. Den bestaar af Feldspat og
et mørkt" Minernl:A u g i t, der er i
nær Slægtskab med H o r 11 bleu il e n
i Rønne-Granitgin. Mangfoldige andre Mineraler findes spredt i de
forskellige Diabasgange. I de allerfleste findes en Del Magnetjær osten.
Grundet paa delle lindes ved Bornholm Misvisninger af Kompasset
Sted.
Diabasen ci Mimi'
Graniten, liren sejgeie end denne,
hvorfor den har fundet stor Anvendelse ved Forarbejdning af Redskaber i Stenalderen. Grønstens-Øksen
er meget bekendt og findes over
hele Landet. Man man dog ikke
tro, at der i Stenalderen ligefrem
har fundet Export af Diabas Sted
fra Bornholm ; næn der findes over
hele Danmark spredt løse Blokke
af denne Stenart, som Istidens Gletschere har revet løs fra de svenske
og norske Diabasgange.
I Udenlandsk Stenindustri finder
Diabasen Anvendelse særlig til Gravmonumenter. — Den bor nItoltirske
Diabas egner sig dog ikke til Brydning, da den er gennemtrukken med
Sprækker i endnu højere Grad end
Granriten, saa det er umuligt at fan
den i nogenlunde store Stykker.
Diabasgangene er mærkelige ved
deres regelmæssige Forløb. I Reglen afgrænses Gangene af lodrette
Sidevægge og strækker sig fuldstændig lige. Hovedretningen for de
fleste bornholmske Diabasgange er
meget nær den samme, nemlig NNO
—SSV. Afvigelser fra denne Retning danner en Gang, der findes
ved Johns Kapel (Retning SV—NO)

a

og et Gangsystem paa Hammeren.
Dette sidste System er særlig interessant ved, at det grener sig — ellers har de bornholmske Disbasgange ingen Sidegange. At Hammerens Diabasgange ihke harmonerer med del øvrige Boreholnis,
er ikke mærkeligt, da Hanimerknuden i geologisk Henseenee er skilt

E ckodalen. Denne stejle ICI ippevæg
skylder altsaa efter al Sandsynlighed
samme Jordskælvsspalle sin Tilblivelse. At der r Bunden af Ekkodalen er en Diabasgang er dog
utænkeligt — snarest skyldes / den
stejle Væg et Spring (se forr. Nr.)
og Kjeldsaa-Klippen maa saa være
dannet paa samme Maade. At Springets Relæting er NNO —SSV er der
intet mærkeligt i, da denne Springretning eller Forkasiningslmje er
meget hyppig i Skandinavien.

let danne Fruel porer (sne 1 i Frugt
grene) paa kunstig Maade, for ar lal'
saa mange som ilitiligt. Det helna.
ves ikke, da Træerne at N.duren
(larmer P, rigtsporer 11,11c, ,)fteNt ellil- .
Og i snar Overflod. uden nogen Beall
skæring. Desudeu har rnan samtidig med
Sporebeskæringen genre skaaret en
hel Del al de kraftige Skudspidser bort og derved formindsket den na-4
turlrge Sporedannelse belydelig..
Man har ment at kunne fan Træerne
til at bære hvert Aar ved at beskære
dem, det viser sig i Praksis at være
1111111ligt.

Vær varsom.

Stor Betydning har derimod Beskæringen for al hindre de unge,
nyplantede Træer i at bære for meget, lør de er vokset godt til, og
ligeledes Fjærnelsen af Spidsen al
de alt for lange, tynde Skud hos
enkelte Sorter de første Aar for at
gøre Væksten saa stiv, at Grenene
lian bære sig selv, og endelig Fjær-nelsen af alle døde, svampbelærigIe

Om man skal beskære sine Frugttræer eller ikke, er et rif de Spørgsirreal inden for Havebruget, som har
været mest omdisputeret. Særlig i
den sidste halve Snes Aar er Striden blusset op paa ny, efter at Resultaterne af nogle meget omfattende
engelske Forsøg er blevet bekendtDe viser nemlig, at Frugirnegjort
beskæriugen, soul næsten var bleven
ert omfaltende Videnskab, i Reglen
kan gøres ganske simpel, og i nogle
Tilfælde uden Skade næsten helt
undværes. Eller, for at sige det rent
ud, Beskæringen, som deri ofte er
udført, har været mere til Skade end
til Gavn.
Dermed være dog ingenlunde sagt,
al al Beskæring er skadelig, snittedes som nogle i de senere Aar har
været tilbøjelige hl at paaslaa. Det
gælder her soul saa mange andre
Steder om at træffe den gyldne Middelvej.

Grene.
Beskæringen udføres rm gerne
paa følgende ,Maade:
Paa Blommetræer og Kir sebær træet,, som ikke godt tanter
nogen stærk Beskæring, skæres
Stimlene noget tilbage straks efter
Plantningen, saa alle Skudene er
omtrent lige lange ()g Ca. 3N-50
cm. — Surkirsebær behøver ofte slet
ingen Tilbageskanitig. Disse Sienfrugttræer beskæres saa for Fremtiden kun, hvis Skudene bliver alt
for lange, der skæres da lidt al dern.
Udtynding af Kronen, fordi iteti bliver for tæl, er sjælden nødvendig.
Æble- og Pæretræer skueres
ikke gerne tilbage, før et Aar eller,
at de er plantede. per fjærnes da
knap Halvparten af de Skud, som
Træet havde, da det blev plantet.
Skudene har i Mellemtiden dannet
mange slim Fragtsporer, S0111 vilde
blomstre og sætte Frugt den paafølgende Sommer, men da eu saa

Fre[illruffies

Besk riug,
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tidlig Fingiansætning vil svække
det ringe Træ alt for meget, tjær- nes
ved denne Tilbageskæring en Del
af Frugtsporerne, og Træet vil give
sig til at skyde kraftige Skud uden
at sætte synderlig Frugt, og det er
FOrmaalet.
Naar Tilbageslurringen har været
passende, vil der gerne være Plads
tit alle de Skud, der dannes. Viser
det sig et Arg senere, at de ny,
kraftige Skud sidder for tæt, maa
de svagere fjærnes. De kunde omdannes til Frugtsporer, men da de
saa, der kat' dannes pas den.Maade,
er af minimal Betydning, firernes de
gerne helt. De kraftige Skud skæres
kun tilbage, hvis de er ualmindelig
lange eller tynde, der fjærnes da ca.
en Trediedel af deres Længde.
Mange Sorter giver ,af Naturen sart
stive Skud, at al Tilbageskæring er
overflødig.
Tredie Aar efter Plantningen bliver Tilbageskæring af de kraftige
Skud endnu sjældnere ; men hvis
de sidder For tæl, fjærnes enkelte af
dem. Naar Træernes Vækst saaledes er reguleret lidt de Første 3-5
Aar efter Plantningen, bortfalder den
Slags Beskæring helt, Det er her,
Fejlene tidligere har været begaaet,
idet man har anvendt for kraftig Tilskæring af Skudene for hvert Aar,
samtidig med, at man har udtyndet
dem meget stærkt, uden at gøre sig
det tilstrækkeligt klart, at mindre
Tilbageskæring ogsaa vilde overflødiggøre den stærke Udtynding. Senere hent behøver man kun at tilse
Træerne hvert Aar. for at firerne visne
og stærkt svempbefærigte Grene eller Grene, som gnider mod hinanden, og enkelte Grene i alt for tætte
Partier. Har en større Gren enkelte
mindre Kræftsaar, kan Grenen reddes ved, at Kræftsaareire renskæres,
indtil det friske Ved er naaet rundt
i Kanten.

Allinge Kirkenyt i Februar.
Begravede: a: Købmand og
Hotelejer Frederik Vilhelm Bidstrups
Hustru Marie Johanne f. Grønhed',
Aar gl. Sandvig. 19.: Ar- bejdser.
Laurits Peter Davidsens Hustru Losine Christine I. Henser', 59 Aar gl.

Medlemskort

Stuisljeuesler

og Meder,

—o —
Søndag d. 5. Marts
Allinge K. Kl. 91/2 Skrin, KI, 9
Ols Kirke Kl. 2,
Kl. 3 Eflerm. Møde i Sandvig Missionshus. 1(1. 7 festligt Møde i Allinge Menighedshjem. J. Dam
taler.
Mandag d, 6. Fastelavnsmøde i Tejn
Missionshus Kl. 7. Præsten m. fl.
taler.
Tirsdag d. 7. Fællesmøde Kl. 8 for
KFUM og K i Allinge Menighedshjem. Sekretær Nielsen taler.
Fredag den 10. Møde for kirkeligt
Landsforbund i Allinge Kirke
Kl. 8, Missionær J. Dam og Præsten taler.
Evan. luth. Missionsforening Allinge
Kl. 31/,. Forsamling. Bortsalg i Allinge Fastelavns Mandag Kl. 4.
Onsdag den 8, og Torsdag den 9.
taler E. Jonsen.
Rutsker Missionshus
Kl. 91/1. Th. Madsen.
Fredag den 10. Kl. 61/2. E. Jonsen.

fra Stalsbildroilleket i Aarhus er
disse Dage ankommet til „AllingeSandvig Folkebogsamling".
Bøgerne ndlaanes pen de sædvanlige Udlaanstider: Tirsdag Kl. 3
og Fredag Kl. 7-8 paa Raadhusel
i Allinge.
I Bogkassen findes bl. a. de to
tyske Hvidbøger, den britiske Hvidbog, den russiske Orangebog, Heilede!' : Verdenskrigens Aarsager, den franske Bog om tysk Krigsførelse og tysk Krigsplan, Erich Henrichsen : Mændene fra Forfatningskampen 1.-II. Georg Brandes: Will.
Shakespeare 1.- Ill., Chr. Balling;
Ordsprogsvisdom, C. Hostrup: Folkelige Foredrag, Slcovgaørd Petersen: GI. lestamenilige Menneskeskikkelser samt Bøger al Pontoppidan, La Cour, Bodenhoff o

Et Par omstrejfende Fotografer
har i de sidste Uger trevlet AllingeSandvig igennem med et lille Fotografiapparat og diverse Lynpulvere.
Deres Specialitet var al tage indeudørs Optagelser; Veltalenheden var
stor og i adskillige Hjem knaldede
Lynbomberne, efterladende en kvælende Røg og nier eller mindre ødelagte Gardiner og Inventar. Trods
disse Ulæruper siges de at have gjort
gode Forretninger, i Hasle for 600
Kr. — og her vel næppe mindre,•
Naar vi her I Byen har to dygtige Fotografer, der ogsaa fotograferer udenfor Atelieret og leverer
gode holdbare Fotografier, undres
man unægtelig over, at omrejsende
kan gøre saa gode Forretninger og
uden at Kunderne har den mindste
Garanti. — „Verden vil bedrages",
siger el gammelt Orgsprog; derved
er Intel al gøre, men del er beklageligt — særlig da vore egne Fotografers sem Indtægter herved bliver yderligere beskaaret.

Auktion i Allinge.
Mandag den 6. Marts d. A, Efterm. Kl. 1, afholdes efter Begæring
af Cigarhandler og Pensionatsejer
Chr. Jørgensen, Allinge, oli. Auktion lian Hotel "Allinge"s Sal over
20 Senge med Fjedermadrasser,
15 Servanter, 15 slumr Binde, Stole,
uldne Tæpper, Vattæpper, Peder,
Spejle, et Dagligstuemøblement lieslaaencle af Sofa med 4 Stole med
grønt Plyds, et rundt Bord, 30 Stk.
Spisestuestole, 1 Buffet, 2 Divaner,
1 Chatol, 3 store Spiseborde, Havestole, et Parti Vine, I Stenrulle, 6
Gaslamper, c. 3000 01 gotl Spegesild, I Barberstol, I Barberskilt al
Glas, en Del Køkkeninventar smut
et stort Parti Verer fra Cigarforretningen ni. in.
Som Appendiks bortsælges 2
Tøjruller, en Del Rammelister, I
Gaskomfur, en Del Olietøj, 4 nye
Døre med Kanne, 4 11/2 Fags Kældervinduer, en ny Cykle samt endvidere c. 4000 Pd. Lucerne og c.
6000 Pd. Havrehalm, der kan beses ved Murmester Poulsen, Allinge
Teglværk.
By- og Herredsfogedkontoret .
i Hasle, den 24. Februar 1916.

Borgen .

Hotelkarl.
En ædruelig ung Mand kan fan
Plads paa

Rolers Hotel.

Eo yngre Malketogter
kan faa Plads til isle Maj.

Hullegaard pr, Re St.

Frugtsafter.
Hindbærsaft
i
og 'h Flasker
Kirsebærsaft —
Hyldebærsaft —
Blaabærsaft
Ribssaft
Blandet Frugtsaft—
anbefales i prima Varer til billigste
Priser.

jf. Larse.u.

Mikkelsen, Bosvang
pr. Allinge

sore holder at Børn, kan Isa Plads
Ill Iste Maj paa

En Barnetaske
er tabt Tirsdag Aften mellem Vedby
—Rosendale. Den ærlige Finder
bedes aflevere den hos Andersen,
Vedbygaard eller Holm, Rosendele

Se her!
Mit Vognlager er
synet med

Vi har købt en Ladning heraf,
som kali ventes i Løbet af Februar
Maaned.
Laveste Pris fra Skib saa længe
der losses.
Bestillinger modlager

Nordlandets flamielsitus,

1111

B. Iler g-

gren•

ogsaa for-

alle Slags nye Vogne

Superfosfat er paa Lager
eg begge Soller inficere es gerne
snarest.

som sælges og hyttes billigt.

Smed Malmquist,
Rutsker.
Samme Sled kan en Læredreng
faa Plads straks eller til Isle Maj.
Høj Lem gives. Telefon Rets 25.

1111011~~1=1~1ffil

[twiste Sort lyske Natide-hl

pCt.

er ankommen med Skem,

K. Punch,
Soeneraedshod,

37

Hammersholrn

til Bornholms Salgsforening
for 1916 'nitides ved 1.1dbelalingen
pas Mejeriet Kajbjerggaard den Ode
Maris.

centr all beliggende
.den ene med Kokken. er til I.ei
nm ønskes delvis møbleret. 1.4„z
trykkede! tinvi-er

En yngre Pige,

11-15 Aar, kan Isa Plads til isle
Maj hos

Bager Andersen, Sandvig.

To 2-Vær. Lejlijh.

søges til Iste Maj.

En flink Dreng

Døbte: 20. Møller Adolf Thiesens Søn Henry Thiesen af Vedby
Mølle.

Øvli Christensen i „SvleAv."

En ny Bogkasse

Risegaard i Olsker

Olsker Kirkenyt i Februar.

Begravede: I.: Pens. Artilleri.
kaptajn, fhv. Gaardejer Georg Ludvig Edgar Bolivar Grønhed', 89 Aar
gl. 10: Møller Jakob Josefsens Datter Lilly Holberg Josefsen, Risemøllen i Olsker, 7 Aar gl. 28,: Enke
Karoline Kristine Espersen` 78 Aar
gl.

Eu nyug kodirmeoel Ne

En yngre Karl
Ican faa Plads paa

Af Chili Salpeter
til Foraarsbrug har vi ender' et Parti
at sælge og heder om Bestillinger
snarest.

Norillautleis Handelshus.

Ordet er frit !
Vi gør vore mange Læsere i fly og
paa Land opmærksom pita,
enhver kan
ra oplaget Artikler og Indlæg om Emner
al almen Interesse I „Nord-Hornliolms
Ugeblad".
13etingelsen er kun, at det skrevne er
holdt i en sømmelig Form og 'indenfor
rimelige Grænser, samt at Indsendere— rit
Underretning for Redaktioner' — opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om saadanne Ting og Forhold, som egner sig
til Bebandling i Bladets Spalter.
Dette gælder baade Byen og Lande!,
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den strengeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

I

En flink Pige
Iran fair Plads til Isle Maj hos

Genus Jørgensen,
Rutsker.

Gode Rødbeder
købes, 5 øre pr. kg.

Haltelyst. Allinge,

1111•111111111•11010011111■
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Presset Iluelleli lim
er til Salgs part

„PLB1:1"

Tuleborg i Rutsker.
øger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mang-

S

ler De en Svend eller Lærling, en Fodermester eller anden 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 tilfredsstillende Resultat.

e›,-/-40„71.erAccotocide
FINESTE
C.76.a,9ciz e9

DANSK FABRIKAT
Pcz fO — tooe'e

Husk morl relassorterede

Trælast-Lager!
Forlang Tilbud, og vi er til Tjeneste.

Allin g e Kolonial- og Produktforretning.
Tørrede Kirsebær
Tørrede Blaabær
Tørrede Hyldebær
til billigste Priser.
J. B. Larsen.

Morsø Regulerings-Komfurer
bager og steger ganske fortrinligt.

Afholdshjemmet
i Gudhjem anbefales.
God _Betjening.

Moderate Priser.

O

De ere rummelige og meget solide.
At her er skønt, — det alle v&Il
Her gaar Solen aldrig ned!
Ærb.

Kr. Grundtmann-Svendsen.

De to næststørste Plager
her i Livet er en Saks, der ikke kan
klippe og en Cillier, der ikke slemmer. Lad mig kurere begge Dele.

Kr. Grundtmann Svendsen,

1 Karl og 1 Pige
kan faa Plads til Isle Maj hos

M. Nielsen, Blaaholt.
By- og Herredsfuldmægtig

Johannes Nolood, Hasle.

træffes paa Read hu set i Allinge
hver Mandag eller KI.10 Form. og
i Klemensker Kro liver Fredag
fra 2-5 Eftm.

Disse fyres og reguleres ligesom Magasinovne. Støbt af fineste
Jærn med støbt Stegeovn, stor Vandgryde, Kageplade, Bradepande, I
Endeblade og med store Kogehuller.

Sælges i

Nordlandets Handelshus.

Suger De en Livsledsagerske,
skal den 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 saadanne, har
De faael nye Varer hjem, paatager
De Deur Reparationer, har De
startet en ny Forretning — hvordan
skal Folk saa fan det at vide, hvis
De ikke averterer i et Blad, som
virkelig læses.
„Nordbornholms ligeblad"
læses af saa at sige alle i Nordre
Herred og er derfor at fortrinligt Annonceblad. Send deres Annoncer
til „Nordbornholms Ugeblad",

En Karl
kan faa Plads til Isle Maj paa
Skærpingegaard i Ro.

En flink Pige
kan laa Plads til Iste Mai paa
Knarregaard i Rutsker.
BeS$:1 Deres Regninger, Med111 delelser, Konvolutter og
Brevpapir i Allinge Bogtrykkeri. Hurtig Levering, Billigste
Priser. Ring op Telefon 74.

Il1e3san te Visitkost
anbefales fra Allinge Bogtrykkeri,

Ellen.

Aldeles frisk Portland Cement

-:0:---

sælges i Sække og til allerlaveste Pris .

Fra stille store Skove kom du mod mig
en Nat, da Maaneskinnet laa paa Grene.
Og ind i Skovens stille, skumle Tykning
du gik, da du en Nat i 1'aar forlod mig-

Nordlandets Handelshus.

Til Stegning og Bagning
anbefales vort ekstragode Plantefedt.

•

Allinge Kolonial- & Produktforretning
ALLINGE.

ALLINGE.

Tirsdag den 22. Februar aabner undertegnede en
Bog- og Papirhandel
I inin Ejendom ved Borgerskolen og anbefaler jeg den til de ærede Beboere saavel i By som pas Land. — Samtidig genoptager jeg min tidligere i Sandvig i 10 Aar drevne

Vi anbefaler
vort velassorterede 1_41,er af

Forstaar du saa, at hver en Nat i 1/maren.
naar Maanen staar bag sorte Skoves
Kroner,
og «Stemmer taler hviskende i Luret,
Erindringen om dig blev mod mig baaren.

Isenkram, Glas, Parcellæn og Fajance

til

ætlinge Kolonial og

Forstaar d11 535.

at mine Tanker stilner
i Minderne om dig, naar jeg alene
ser tilsarien glide ned hag Bakkens
Rygning.
og Nattens Veglied mine Længsler mildner.
Forstaar du saa, at Foraarsnatlens Vælden
gir mine Vers sin Glædes stille Toner,
ger, at jeg smiler, naar kg er bedrøvet ?
Forstaar nu saa min Sang,
forstsar du, Ellen?
000

billigste Priser.

Preduldforreleill.

fi har gjort el smides loulelagligt 1{911 ill Liurpool-Såfif
Hvem der ønsker al benytte Sall som ukidnings-Tilskod til
anret, niaa vi bede om at forsyne sig til de nugældende Priser,
er slet ikke Udsigt til billigere Levering.

Nordlandets Handelsbus

Skrædderforretning

det""..`:

i Alling

og anbefaler denne Id enhver, seerlig til mine lidligeie Kander,

Dameovertøj og Spadseredragter
leveres. Kontante, men billige Priser.
Ærbødigst

Prima kontroll. Foderstoffer
anbefales til billigste Dagspriser fra
cr-CO laf/jol,froduktforre(nilli.
NB Vi har endnu et Parti Glutenfoder.

cHllifige

Brødrene Anker

godt paa. Her har jeg tre Kroner og
larmer saa ti, Hvad har jeg saa ?
Eleven: Gæld, Hr. Lærer.
Dommeren: Har De været alene om
at begaa Indbrudet?
Den anklagede: Ja, i disse Tider kan
man ikke stole pas en K0711773g710715 Ærlighed.
Hvorfor slam. De min Hund, fordi han
lugter til Dem?
Skulde jeg rimaske vente til den begyndte at smage paa

Allinge Kolonial- og Produktforretning.
Af Indkøb fra forrige Anr har vi belistanende

En Masse svare gode Jffir11-Vinduer
i mange Størrelser og Faconer. Disse sælges til de gamle Priser,
langt under Dagsprisen

med sin Arv?
- Han gør den flydende.
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Nordlandets Handelsli

Bestillinger paa

ni.

Toget
er

og De vil blive tilfreds saavel med Kvalitet som med P
Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig.

Telefon 2.

SolvvandingsIndlieg. Vand- & Afjepumper

Gødningen

MARGARIN

Hvad gør nu den gamle Drukkenholdt

Jernstøberi & Maskinfabrik
Hasle

Prøv vor udmærkede

81tæriit.

Læreren: Altsaa min Dreng, pas nu

CHR. KOFOD.

Telefon 2.

cRloor

hjemkommen

og bestilte Partier bedes afhentede,

Et Parti Gødningssalt
er paa Lager og sælges til billige Priser.

B11inge J olonial o¢ crroduldforretnin,5,

High ilede bilshrlle
Vi har endnu rigeligt Lager heraf, — og vi sælger ogsaa billigt.

afgaar

Græsfrø og Gødning

Søgnedage:
Sandy 1=- Itu n »e.

Fra Sandvig
Allinge
Tein
Pø
Klemensker
Nyker
Til Rønne

768 1117 912 863
810 1131 428 908

8" 11" 447 9"

non inn - Nand vig

Fra Rønne
N?;ker
K lemensker
Ret
Tein
Allinge
Til Sandvig

modtages gerne hos

700 1016 310 7"
7aa ijosa 390 ges
719 1067 382 816
785 1065 go 8118

718
738
755
814

8130
842
848

0m 330 8"
061 351 835
116 4 11 8"

od J3roduktforretninj.

kopal Tagpap. 1211er-ltmil. hmi-TAFP!
i 15, 18, 24 og 36 Tommers Bredde,

Nordlandets Handelshus.

137 432 911

169

418 931

206 501 939
211 fitn

Cement, Tagpap,

945

Brædderne ekspederes frit kørt og læsset paa Banevogn. Forlang Tilbud.

Nordlandets Handelshus.

Søn- og Helligdage.

Allinge

Kolonialvarer
i bedste udsøgte Kvaliteter til billigste Dagspriser
anbefales fra

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

ti ldrviam
r eer fiiga ea
i ghearr oagll es6eSllgaegrs U
Uldto ia
• Priser.
Uld og Klude tages i Bytte,

Nordlandets Handelshus.

Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre,

tivig-Ilten om.

Fra Sandvig
Tein
Rø
Klemensker
Nyker
T11 Rønne

8 46
853

x
917
914

x
1005

Ile 600
1 18 x

7.
8„

1 2, X 815
I ia 659 818
254 660 819
220 x 908
210 710 930

hue-Snei d v1K

Fra Rønne
Nyker
Klemensker
."--• Rø
Tein
Allinge
Sandvig

915
917

932

9"
X

1013
1020

Billige Priser

Iso 400 815
4.20 835
201 437 851
298 42,G 911
1 80

512 917
25, 524 932
300 550 9/5

Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser.

Allinge Kolonial- Produktforretning.

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 Løbet af 1/9 Time. — Telelort 93.

A. M. Lindberg.
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Vor

bekendte fine Kaffe

samt The, Chokolade og Cacao
Erindringsliste.
Toldkamret 7-12 Form., 2-7 Efterm.
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
LaaneDiskontobanken 2-4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2-4,
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4,
Dampskibsexpeditionen, aahen ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Etterm., 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 Kæmnerkont.
Brandillrektoren;;Mandag og Fredag
Form. 8 til '10.
Statsanstalten for Livslorsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em.
Folkebogsamlingen paa Raadhuset:
Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8,
Jernbanest. er aaben for Gods 8-12, 2-0
Frimærkep. og Ilgods desuden 7-8 Atten
samt til Tog, der afgaar udenfor nævnte
Tid, fra en halv Time for Togets Arg

anbefales det ærede Publikum.

J11.13. Chokolade o Cacao til garnle ]'riseg:Kaffe, altid friskbrændt og nymalet.
4.1
rroduktforrefiling.
ci,s5 c
c)711incsse

lorilliohos Spm., gællekasses
Afdeling i Allinge

Kontortid : 10-12 og 2-4.
Modtager Indskud pas slut. Sparekassevilkaar til en Rente
af 4 pC1. p. a., paa Folio til 2 pCt. p. a.

Tegn Abonnement paa
Nordbornholms Ugeblad.

