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„Nord-Bornholms Ugeblad,
har den siers& Udbredelse l Nordre titreret
bliver læse i ethvert !fim og egner rig der,
Pr beds, til Avertering.

.Nord-Bornhalms Ugeblad"
oplaget gerne fteteendtgrtrelser af enhver Art
~snar Kob, Sak, roeraingsmeddeletser,
FRS eller Aflysninger, Anktioner de.

„Nord-Rornholms tiffebind"
udgaar hyrr Iiya'ae, kan h"till" 'tan alle
Posfkonlorrr saml pna Bladels Kontor og
kaster i Kr. haltnearlig.

or triumphans.
—0—

Af Michael i „Kbh."
Del var &kammen Dicks egen

,fejl. Ja — det var det virkelig.
lian lirke var gaget i Klubben

A ver eneste Dag og havde Susene

!rite søn skairmieligl, ja, saa havde
un jo ikke ledt Lejlighed til at være
saa meget sammen ined Victor Hanley. Og havde hun ikke set Victor Hanley hver Dag, vilde de aldrig
have opdaget, hvor dybt hans og
hendes Natur var beslægtede. Og
havde de ikke nogensinde opdager
dette Slægtskab, saa havde hun aldrig i Livet fundet paa i sin Fortvivlelse at ville Ilygle ha sin Mand
i Morgen samment med Victor Hanley. Jo ---- del var Dicks egen Skyld,
det hele. Og det var hendes Haab,
at han vilde se Sagen i del samme
Lys, — luen hun var paa den enden Side forfærdelig bange for, at
han ikke vilde del.
Sudan sad Mamie Branscombe og
uesonuerede for sig selv med brændende Kinder og ined laarehlæridede
øjne. Det havde været en minderig
Anen, som II Il 11 aldrig vilde glemme.
Der var skel saa meget, son, nok
kunde faa hendes Kinder til at
brænde. Victor Hanley havde straks
set, at der var noget, der pinte Ilende.
saadan var Victor ! I lau opAa
dagede all. Han kunde læse lige
ind i hendes Hjerte.
Hvor ganske anderledes var det
ikke med D;ek ! Han lagde aldrig
Mærke (il nogelsondielst. Naar lian
kom hjem, snakkede Iran hare løs
om sig selv, kaldte herude, halvt
tankeløst, for sin „lille
eller
Sudan noget. lian var 'peget sød
imod hende, del var Inarp, — 111(11
0111 linn var glad (Iler ikke glad,
saa lian ikke og brød sig stel ikke
om at se. Hun havde flere Glime
prøvel paa at spille alvorlig bedrøvet. — nej -- han mærkede ikke
noget, og lun' k [rude saaniærld godt
have sparet sig Ulejligheden. Alligevel havde Dick. et godt Hjente,
uren hvad kunde del nytte, :mar
tran ikke lund sig mere om !retide,
end lian gjorde?
Og saa skele del folledeir Aften.
Victor Hanker havde sagt, al seadan
som del nu gik, kunde det ikke gea
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længere. !fim satte sin Værdighed
til som Kvinde, havde han sagt.
Og selv havde hunt ogsaa talt, hvor
dybt ulykkeligt trendes Ægteskab
med Dick var. San havde Victor set
hende last ind i øjnene — og haus
Øjete var sari smukke — og havde
sagt, al han ikke længere kunde udholde al se, hvorledes:d hendes Yndighed og Kærlighed Dag for Dag
ødsledes bort III en Mand, der Ikke
forstod al vurdere hende. Og tilsidst
havde han tryglet hende om al følge
trant for al linde den Lykke, hun forljenle, og sne havde lian grebet hendes [Irland og trykkel den til sine
Læber og kysset den.
Aa — Victor var sne fintføleude !
San forinfuldelidt I Den delikate
Mande, pas hvilken han havde kysset hendes Herind I Havde det været
Dick, havde Iran trykket hende voldsomt ind, saa det havde gjort ligefrem ondl. Og lian vilde have kysset hende, lit 111111 var blevet, sne
rød I Kinderne som en kogl Hummer, og saa vilde lian have sat
hende fra sig, og hendes Kjole vilde
være bleven krøllet og krammet, og
hendes Frisure vilde være kommen
i Uorden. An — Dick var saa hensynsløs voldsom.
San havde Begivenhederne taget
Fart. Og endelig havde Victor Hanley og hun aftalt, at de Fredag Aften — det var nu i Morgen! skulde flygte, og de vilde mødes
paa Banegaarden, naar Eksprestoget, Kontinental-Ekspressen, som
den højtideligt kaldtes, afgik til Doven.
— —

,111.111'.

—

Medens hun nu gik og lavede
sig til til Afrejsen, hørle han Dick
komme hjem. Det var miderligt
nok, at han gik ind i sit eget Værelse straks, uden at sige Goddag.
Skulde han have fattet Mistanke?
Nej — del var jo umuligl Mår
— Gud ved, hvad der var i Vejen
ined Dick.
Næste Morgen saa Mande slet
ikke rigtig glad og rask ticl. Hun
havde næsten ligget vaagen hele
Natten og havde kæmpet med de
tusinde Tanker. Men da h1111 mødtes med Dick ved Frokostbordel,
havde hun gjort sig Umage for nt
lade soul ingenting.
Havde huri set paa Dirk vilde hun
have opdaget, at lian heller ikke
sao rigtig ud til al have sovet godt.
Men hun havde ikke haft Mod til
at se paa Dick. Meget lidt havde
de talt med hinanden, — mest Enstavelsesord. Og saa var Dick taget
ind til Byen.
— Mata le besørgede forskellige
Ting i Huset og gav Pigerne Ordre. Hun var gnaveri og irritabel.
Mande syntes, al aldrig pledsellg
saa helt anderledes ud end forleden,
da Victor havde kysset hindr paa
Haanden. Victor s k mi ide nu helst
ses om Aftenen, ved kunsttg Belysning. Den Tanke irriterede tiende.
Dick derimod, syntes lime Malle Dagens aahne, klare Lys rigtig godt.
Der var saa inuaadelig runeget godt
ved Dick i det hele laget. Et ær-

ligt lijerle havde Dick. Og del var
for Minnie, som om lidt af Glansen
var geael al Victor Hanley.
Ud pas Eftermiddagen vaklede han
en lille Smule. Men alt eftersom
Tiden eik, blev hun pasny rasl i sit
Forsæt. Og da Klokken var henimod 6, skyndte hun sig, ligesom
for Ikke al komme lil at vakle igen,
op ad Trapperne og samlede sine
Juveler og en Mængde smag Nødvendighedsgenstande og !aede dem
i sin sløre Cilylaske. Næ's'en i Febeilias1 mlle hun sin Hal paa Hovedet, log Citytasken og en Plaid
— Dicks egen Yndlingsplaid — øver
Armen og lierede sig ud af 'Irreel_
Og da hun inir kommen hen paa
Hjørnel, log hun en &egent Droske,
der lilbeldievls karle
Ilur var pas Jerribeneelaiininen 10
Minutter far Ekspressen skulde algen. Victor stod allerede og ven•
rede paa hende. De søn I lykkelig
Forfjainskelske pas hinanden. En
Konduktør fik hendes Citytaske at
bære pari Og ligesom de skulde
gaa ad pan Perronen, I ø b .de lige
i Armene pas Dick!
„Hallo, gamle Dreng!' raabte
Dick med sit elskvaerdigsle Smil
over sit, ikke kønne men [neriensgode Ansigt. „Halk), Victor! Naa.
har du nu endelig langt om længe
besluttet dig til at gøre den Pariserrejse, soni du har talt om i det sidste Aar? Men al du ikke har segl,
naar du stak af, din Lumskepeter
Saa fik han øje paa Maude.
„Se, se, Mande! Saa du har
faael Hemmeligheden at vide! Ja,
Mande — hun er nu den fiffigste af
os allesammen! Den, der vil skjule
noget for h e ride, skaf staa tidligt
•
op!"
Mande havde en uniaadelig Lyst
til at løbe bolt fra det hele. Hun
stod som paa Gløder. Men hun
ureelle holde Pinen tid.
Da de andre ikke lod til at have
noget at sige, tog Dich Ordet igen.
„Sikken et Svineheld, at jeg netop,
skulde koturne herud? Jeg skulde
sende en Depeche til Liverpool. Nu
lian vi sige dig rigtig Farvel og ønske dig Lykke pari Rejsen! Men,
skynd dig, Victor I Du hal ikke
mange Minnller at forære bort ! Kom
lad mig hjælpe dig lidt med al
bære I'
Og 5115 log Dick sin egen Plaid
fra Victor, der spillede en ynkelig
Figur, - hjælpeløs og slime og ydmyget, som han stud der paa Perlonen, stiv som en Salislialle. Dick
derimod Trimufl:rede. lian var Sitinttioneus Herte,
Ved Indgangen til Perronen afleverede Victor aandslravrei ende Billetterne.
„Iler er lo Billetter.' sagde Mandet], der tog imod dem, „men De
er jo tre!"
Victor snappede dein arrigt ud al
Hamitten paa ham.
„Der er kun eir Billet, Mand!
Etar De ikke øjne i I Invedel ?"
raabte Victor med hæs Stemme.
Dell Dame og Herre skal hale sige
mig Farvel!'

„Ja — det er lidt nogen /Mærdelige Dumrianer. dieem Jernbanefolk 1' sagde Dick. idet han gik ned
ad Perronen nied Mamie og Vider,
-- han gik lystigt midt imellem elm
Marnie akielaede og hævede for,
hvorledes denne skrækkelige Komedie skulde ende. VSCIOf gik som i
Tange. lian var bleg, rig Irena Ren
slog Sludder.
„Her er Deres Plads, min !terre!"
sagde Konduktøren, der stadig havde
fulgt efter dem med Mendes Celytaske.
„Nej — sikkert en Floilentiejliter,
han er, Mande!" raabte Dick, „lien
har bestilt Kupe ganske for sig selv l'
Mainie prøvede pas el Smil, der
faldt ud som en Grimace, trom om
hier havde amiket en biller Pille,
mens Vielse Muligt sprang op 1 %nen og nervøst gav sig ill at ordne
sine Ting.
„Husker Herren denne Ind i Kupeen?' spurgte Kunduktøren, idet
han rakle Citytasken frem.
Mande gav el lille Skrig Ira sig.
Den indeholdt jo alle hendes Juveler. lims greb iiviikaarligt efter den,
men Dick, der hele Teten bevarede
bande sit Humør og sin Amidemerværelse, skyndte sig med at tage
den og sagde med et underfundigt
Smil:
„Nej — lad mig heller passe paa
d e n' Nej, Mamie, — vil du bare se
deri Laps, lian er! Det er jo en Dainelaske, — den ligner paa Ære den,
jeg gav dig sidste Juli'
Saa stak Dick sit store, gemytlige
Ansigt ind i Kupeen og sagde:
„Gamle Dreng! Jeg haaber da
ikke, at du er gnaven over, at min
Kone og jeg korn ud for at sige dig
Farvel, — jeg ved jo nok, al du hader Rørelse og den Slags?'
„Maa jeg spørge, hvad du egentlig mener med det brummede Victor
Hatiley oppe i Vognen.
„Jo — jeg mener — du forstsar
mig nok, — det med de to Billetter,
og
og al du har din egen Kupe,
saa den Damelaske, — du har s'gu
et lille Eventyr for, — og saa kommer Maude og jeg — —I'
„ Aa, du er en Nar!' snertede Vies
lor Hanley.
„Maa jeg be' Denu tillade mig at
hikke Døren!" sagde Konduktøren.
Og saa Tunede Toget borl med Forbryderen.
„Kom saa, Mande!' sagde Dick,
,Jeg har to fine Pladser til Førstelorestillingen I Alten. Nu spiser vi
os først en flot Diner paa Car I lo
Hotel, saa I Teatret, og eller Teatret en elegant Souper, — vi to,
ganske alene, Mande!'
— Sent samme 'Silenen ud Dick
og Mamie sammen i hendes hyggelige Boudoir, Hun sad pas 1111115
Knæ, og heri holdt Hænderne om
hendes lille, lirede, fortumlede Hoved.
Og da hun lagde sin Kind mod hans,
undslap der hende et Suk, — el
Kanske lille Sue. Der var visl i del
Slik eir Smule Sainveligliedsnag,
men der var ogsaa I det den Følelse
af Lykke, smil man har, naar man
er kommen frelst over en Fara.

NLIT siet korn til Stakkel. ru det
resig n4 hen eggende at have meden
en stor. stærk Mand t,t at være god
imod elg og til Ak
p44 Alli.
Selv om han orme var lidt grov ■`g
frarrnhart. rg selv om han Ikke havde
den rigtige Forsideels(' af ten 1"
svage Køn..
Men Morgenen efie, 'i Minnie
1150
.pla;,!.
SAS Dicks Yodlinge
rim Aftenen skødeakiitit ke,
;x'te!
fra sig over en Stol i Entreen, hen
Kridte han et spekulere øvrig om
Dick alligevel lirke havde meget
niere 1F0f5t11*C1142 Af hende, og et,
hved der vir gruet for sig, end huri
bildte sig ind.
Og Veerne Hanley! fl yd! lien
lede foragteligt ved Tankeel om den
Figur, han havde spillet. Hun elakede Dick, ses stor og grov han
end var, Og aldrig i Evighed vilde
hun løbe fra ham mere. Han var
alten god til hende,
altfor god!

Korn- og Fnisaiiiii!ri
paa Solvinnflere.

Af Stalskonsulent Anton Christeneeri„,
Enhver Selvbinder, som anvendte
III Mejning af Fragrans, her linearnes med en Frasamler til Opsamling
af det Frø, som fennes og falder al
tinder Mejningen.
Saavel ved nfleutilge Prøver *rim
ved talrige Erfaringer fra Praksis er
det godtgjgrt, at der vcd Brug el
disse ny Apparaler tipsamtet en betydelig Mængde Frø. Det er unyttigt al opgive Tal tor Opsending*.
mængden; denne er alti.eirgig at
Afgrødens Tørhed, Mealenliedstilstand og Kornhuldighed.
Enkelte Guide med skim Førental
ker angiver, at der i en Sommer et
53 miet Fra kar flere Hundrede Kroner, og da Opsamlingsapparaterne
kun koster 20-35 Ke, vil Anekat.
felsessumuirn ultest være indbragt
i Løbet al en Sæson.
I de senere Aar er der (remkong
met liere lur skellige Konehuktinnee
al Freisamlere. Nyhedsudvalget, der
sorterer under Statens Regnskabsudvalg, har prøvet nogle Typer, som
er omtalt I I. Beretning om Udret
Redskabsprøver (Pris Øgere, Kornmission Aug. Bang, København).
Foruden de i Bereluingen »arvede
Opsamler er den adskillige *udle,
der rim betegnes som gøde og
bombere.
Skrald !rusamleren et et meget
simpelt Apparat, er der dog en Del
at iagttage ved Bygningen og Borger' tand ved Anbringelsen pari Selvbinderen, naar man skal have fuld,
Nytte al Opsamleren.
Flere al dc i Brug værende Freeattilere er for smaa, saa Toinnineen
Inaa foretages oftere, end man anser for overkommeligt i deri travle
Praksis. Hyle Prisklassen er I stiv
Forbindelse 'ned :4aakitien, inaa
man være særlig aerpaagivende med
Tømningen, det kan nerningliæride,

at Kassen bliver' go• halv fuld, 1 og den usikre Forbindelse med Udlandet. Ingen lover os tilstrækkelig
Forsyning med Kul og Koks; h milder senere opsamles, kastes af ved
Knarkens Rystning. Det er heldig,. itarist er der megen Fare for, at England vil reducere vor Tilfør -al af
al Beholderen er rummelig, og ar
disse Varer. Snerig, som før leverede
Bundem hækler ind mider Bindeos anselige Mængder Brænde, lider
'. bordet, saa Faut stadig kan glide
selv under. at Finlaud bar ophørt
rimerier,
Opsamleren niaa anbringes saale• at Forsyne Stockholm; Livsmedels- dedes, at den kan modtage del løse kommissionen beskæftiger sig med
" Frø uden al møde for Negene. Man Spørgsmaalet om Maksimalpris- for
maa absolut undgaa, at Frøgrrestre- Brænde og om Brug af Soldater ved
gene sløder mod Opsamlerens Bag- Hugsten ; i offentlige Skove søger
kant, da delle kan medføre, al der man at hugge saa meget som muligt, og nylig har den svenske Land- afrives Frø, som falder tiden for
brugsminister ved el stort Møde af
Samlekassen og spildes.
Der anbringes i Reglen nogle private Skovejere og Forstmænd udRundjærnsbøjler, som leder Negene
talt : ,af de mange vanskelige Spørgsfra Bindebordet hen over Opsamlemaal, som i disse Tider man løses,
kassen. Naar Afgrøden er lang, vil
er der næppe noget, som fylder mig
del være heldigt at fjerne Stopbræd- med større Uro end Brændselsspergsderne fra Bindebordels Bagkant, da
maalet" ; — og Sverig har dog 50
disse ofte vil bevirke, at der rives
pCt. Skov, medens Danmark kun
en Del Frø af Toppen. Nogle Ste- har 8 pCt., og de danske Øer 10.
der har man med Fordel skaarel Herhjemme har vor Landbrugsminilidt af Stopbræddernes Inderkant, ster paabudt, at Statens Skove skal
saa der fremkommer en aaben Spalte høre op med at sælge ved Avktion,
mellem disse og Bindebordels Kant. at Hugsten skal fremmes saa meget
Flere Frøavlere slaar paa Binde. som muligt, at ingen man faa mere
bordet lodrette Lister, som tjener til end 10 Rummeter, og at Brændet
at lede Frøene ned i Opsamlerkas- skal tilbydes Egnens Kommuner for
sen ; ved Mejning af Frøgræs i blæ- en moderat Pris, 10-12 Kr. pr. Rumsende Vejr kan saadanne Styrelister meter, hvilket er det halve af, hvad
være ganske nyttige.
man undertiden har givet ved AvkApparaterne har størst Betydning
tion.
tt- ved Opsamling af Græsfrø ; de er
De Mængder, Statsskovene kan ledog ogsaa anvendelige ved Kornmej- vere, er imidlertid-ikke store, thi her
Iling, ligesom det kan være nyttigt, som andetsteds lider man under
al der samtidig med Kulturfrøene Mangel paa Arbejdskraft, og Somopsamles Ukrudtsfrø, som derved merskovningen er i sig selv mere
besværlig og anstrengende end Vinfjernes fra Marken.
terarbejdet. Ogsaa i de private Skove
forøger man, saa vidt Arbejdsstyrken
rækker, Hugsten, mere af Hensyn til
Publikum end fordi Ejeren ønsker
at fortsætte med Salget, thi hvad der
—o—
nu tages for meget, skal siden spaSelv i de danske Bøgeskove fø- res op; Skoven er en god Ven, der
les Krigen Virkninger. Hvor forhen ikke svigter i Nøden, men hans GodØkseris taktfaste Hug og Savens hed maa ikke misbruges; „der er
klagende Smig forslummede, naar Hævn i Skrigen", smil gamle Etui al
del led mod Foraaret, der bliver siger. Hvis alt bliver ved al gaa som
nu Ungskoven hugget ned, medens hidtil, og Tilførslerne fra Udlandet
den staar i sin fejreste Pragt, og begrænses, vil mange komme til at
Forslinanden, der før sukkede — un- lide Ned I Vinteren 1916-17, hvad
dertiden højere og dybere end en enten man nu vil indskrænke LeveHandelsmand bør sukke, naar andre ringen til Hjemmene, eller del vil
hører paa det — over Brændet, som gas ud over Industrien, Tafikvæsnet,
han ikke kunde sælge, bestormes nu Gasværkerne og Elektricitetsværaf Kunderne, der bebrejder ham at kerne.
har; ikke sælger nok. Ved SlcoigikDel man da siges i Tide, al Skovbonerne, hvor han for faa Aar siden bruget ikke med kort Varsel kan
maliske kun fik solgt en ringe Del straffe store Mængder tørt Brænde,
af del han udbød til Salg, og marine og det vande, nylældede Træ har
lade Resten gaa in d, rives Folk
næsten ingen Varmeevne; Bøg Ivan
om Brændet og betaler del 2-3 overhovedet ikke brænde, straks efGange saa højt som før. Forgæves ter at det er hugget. Hvad der skal
holder Skovrideren en Tale, hvori bringes til Vinter, maa hugges nu I
bart formalier Køberne til ikke at Sommer, helst i Juli Maaned, Inden
byde for højt, og lover dem, al der Høst. Dansk Skovforening Inar indden følgende Dag skal blive solgt set delle, og et Udvalg af praktiske
mere Brænde til lave, faste Takster Forstmænd arbejder for en kraftig
(hvad han haindirakket, i Strid nured
Forøgelse af Hugsten i Skovene.
almindelig Sporgbrug og sund For- Mange Vanskeligheder er der at overnuft, kalder; at sælge underhaanden); vinde, mange Forhold skal ordnes,
Køberne kappes om al byde ved Avk- og her maa handles hurtigt, hvis
tionen, og del hænder vel endog, al Resultatet skal blive tilfredsstillende.
en af de ivrigste byder sig selv over.
Først maa der skaffes Arbejdskraft.
De, der har daarligst Raad, takker Til at fælde Træerne maa man kun
vel Skovrideren for, al lian sælger bringe øvede Skovarbejdere. At save
efter billige Takster og fordeler Be- kræver nogen øvelse, men i yngre
holdningerne i smaa Portioner; men Skov kan man levere Træet som
de Velhavende fordrer Adgang til at Klodsbunker eller Raflebunker, i 4
købe saa meget, de ønsker, og kæm- Meters Længde. der passer godt for
per for deres Ret til at betale Bræn- Kørslen, og det kan da udenfor Skodet I dyre Domme.
ven skæres over paa 15-20 CentiTilstanden vilde være meget ko- meters Længde, enten af Savværker
misk, hvis den ikke var saa alvor- eller af transportable Motorsave. 1
lig. Det er naturligvis ikke uden Storskoven kan man inaastre lade
Grund, at man ængster sig for, hvor- smaa, lette Save, drevne ved Motorledes man skal gaa der. kommende kraft, skære alle Snit paa Stedet. Vinler i Møde. Priserne paa Kul Det øvrige Arbejde, som bestaar
og Koks stiger Maaned for Maaned, al bære Træet sammen, stable, kløve,
Gasværkerne formaner til at vise læsse og køre del, kan godt udføSparsommelighed eller kuer med at res af uøvet Mandskab. Bedst var
hukke; ined Elektricitetsværkerne det, om der kunde findes en Forum
gear del vel, trods Sommertiden, for Anvendelse af militær Arbejdsikke stort bedre; Regnen tremmer kraft; Soldaterne har jo god Brug
Tørveskæringen, og betydelige for at lære, hvorledes de skal beMængder at den halvtørre Tørv er handle Skov og Træ. Hvad deres
allerede ødelagt. Hertil kommer Arbc jde var værd, vilde Skovbruget
Trafikvanskelighederne i Indlandet sikkert være villigt til at betale;

Mels heller ikke roer., fordi del,

Brænde.

hvorledes Pengene skulde fordeles,
marine de militære Myndigheder afgøre.
Sommerskovet Brænde er ikke
saa holdbart som det, der skoves om
Vinteren; der er for megen Os i
Træet. Derfor bør man, som det er
Skik i Udlandet, lade Træerne beholde Topprin i 4-6 Uger ; ved
Fordampningen fra de grønne Blade
vil Saften da blive suget ud; Brændet bevarer sin lyse Farve og sin
Brændkraft, samtidig med al Vægten
formindskes kendeligt hvorved Forsendelsen letles. Derefter bør Brændet hurtigst muligt kløves stærkt ud
og opstilles under aaben Himmel,
udsat for Sol og Vind. Forsøg, udførte 11914, har vist, at vi ved stærk
UdIcløvning kan skaffe os brugbart,
nogenlunde tørt Brænde, selv ørn
Fældningen indsættes til September ;
ved Fordampningen table Bøgebrænde I Løbet af 2 Efleraarsmaaneder 15-20 pCt. i Vægt.
Salget af sommerslcovet Brænde
fra de private Skove man helst gaa
gennem Kommunalbestyrelsen, saaledes, at den Komanne, hvori Skovene ligger, har Forkøbsret, og dernæst Nabokommunerne. Al forsende
Brænde over store Alslande er dyrt,
og Banerne Iran ikke overkomme
mere Arbejde, end de har; Skovene
skal fortrinsvis sørge for deres Naboer: Egnens Befolkning, Mejerierne, Provinsbyerne; derved hjælper
man ogsan Hovedstaden, Industrien,
Trarilcvæsnet lig de andre store Forbrugere,
Skovavklionerne viser, at Publikum er rede til at betale en god
Pris ; det er vist dog billigere at
bruge Brænde end Kul og Koks.
Skovejerne har gennerugnaende
stræbt at holde Biændeprisen nede
paa et Jæviimaal, saaledes al Sligpingen kun gav dem Dækning for
de stærkt forøgede Udgifter ved
Hugst og Transport Hertil kommer,
hvis man nu i Samfundets Interesse
skal forøge Hugsten stærkt ud over
det normale, en Stigning af Skatterne
efter Lov af 17. Maj 1916. Bedst
var det, om den Pris, der er sat for
Statens Skove, ogsan blev gældende
for de private Ejeres Salg til Kommuner, inod al Indtægten ved delte
Salg i Medfør af Lovens Paragraf 6
blev fritaget for Merindkomstskat.
For Skovejeren kan det være ligegyldigt, om han skal sælge Bøgebrænde til en Pris af 10-12 Kr.
netto, eller lian lager Vi 16 Kr.
al Køberne og betaler 25 pCt. nf
Beløbet I Skat.
I og for sig er der sulel til Hinder for at bruge Blænde I eir Kulatm.
Skal man købe nye Ovne eller Komfurer, bør man dog loreliække rie
Fru mer, der særlig er indrettet til Fyring med Brænde eller Tørv. Sandanne Ildstedet leveres til forskellige
Briser og i smagfuld Udstyrelse fra
en Række store Fabrikanter, kun synede med Anbefalinger fra Dansk
Strovforening og Det danske Hedeselskab. Ældre Kulovne kan uran
uden stor Bekostning faa moderniserede, saa at de udnytter Brændet
bedre end forhen. Det vil allerede
hjælpe noget, at man dækker Bundrislen 'ned Ler. Fra Mejerierne har
uran Erfaring for, at der kan spares
betydeligt ved al bruge BjergfyrKvas, som kan brænde uden at være
tørret, i Stedet for 1<ril, og naar man
skal bedømme, hvad det koster at
opvarme vore Boliger irreel de to
Slags-Brændsel, maa uran huske paa,
al en stor Del af Kulovnens Varme
ganr til Spilde i den lange Del af
Aaret, hvor Stuerne egentlig mere
trænger til al lulles (og derigennem
ventileres) end til at opvarmes stærkt.
En rent teoretisk Beregning efter Kalorier er her noget vildledende ;
praktiske Erfaringer, f. Eks. fra
Landsbyskolerne, hvor Brændet nu
ofte mod Beboernes ønske fortrænges al Kul, har større Værdi.
Maaske kan Krigen lære os, al

del selv med normale Priser Ikke er
dyrere al bringe Brænde end Kur,
Kiks og Gas, I Tilgift har vi da
Behageligheden ved den milde
Varme fra el renligt Brændsel ; Kulturen stiger ourend langsomt, ogsaa
pant delle Oniraarle, skriver A. 0 pp er ni ann i
Kronik.

Bryl!up.

Bølge,

Alminding-Gllrlbjem Jernbane
—0—
I Tirsdags fandt endelig deri højtidelige Indvielse al Gudhjem-Banen
Sted. Køreturen og Middagen pas
JanIzens Hotel forløb tilfredsstillende
— men Stemningen var øjensynlig
noget mat, og Champagnen flød
mindre rigelig end tiet ellers er Skik
og Brug ved slig en Lejlighed.
Man gav de mindre kønne Stationsbygninger og deres Ufuldendllied
Skylden, skønt Tidens Ugunst vel
ogsaa havde dryppet en Draabe
Malurt i Bægeret.
Gudhjem-Banen nagede i sidste
Øjeblik at komme pas Bevillingsloven af 27. Maj 1908, som omhandlede 51 nye Privatbaner, og skulde
ligesom Allinge-Banen hovedsagelig
anlægges med Turist-Trafik for øje,
og den forventede store Trafik skulde
da ledes over Rønne. I den Anledning tegnede Rønne Havn sig for
temmelig store Beløb — selv Dampskibsselskabet al 1866 ydede sin
Slcærv,
Koncessionen blev udstedt 1910,
men man var dengang langtfra enig
om Beliggenheden og først 3 Aar
senere, da Amtmand Valløe blev
Formand for Forretningsudvalget,
begyndte man at lage fat paa Arbejdet.
Barrens Længde er talt 18,2 km.
Overslaget lød oprind. paa 750,000
Kr., men er nu oppe paa næsten
det dobbelte — 1,200,000 — eller en
halv Million pr. løbende dansk Mil.
Trinbrædlet ved Cliristianshøj har
forøget Omkostningerne ved Banens
Anlæg med ca. 100,000 Kr., øvrige
Overskridelser skyldes Stigning pan
Arbejdeløn og Materiel.
I Udgifterne deltager Staten med
Halvdelen, Andsreparlitionsfonden
og de interesserede Kommuner liver
ined en Fjerdedel. De oprindelige
Beløb, der if. Overslaget blev tegnet
af Kommunerne vare: Rønne Havn
35,000, Aalrii biby 12,500, Nexø I-lava
20,000, Visterm arie og Gudhjem hver
med 61,250 Kr, Deltagelsen i Overskridelsen bliver i Forhold dertil.
Naar man endvidere tager de. nuværende høje (Culla iser i Betragtning
— eller renere Umuligliedert af al
fan Kul til Driften — rorstaar rim
al Udsigterne for Gudhjem-Banens
Aktiver er e mindre lyse. •
Materiellet, soul er benyttet til
Banen, er saavidl misligt købt Irer
paa øen, Peisonvogne og tildels
Godsvdgriene er bygget paa Bornholms Maskinfabrik, Lokomotiverne
er derimod fra Sverrig. Vognene
ligne Allinge-Banenus og gør et tiltalende Indtryk
Banen er ligesom de øvrige bornholmske Baner en Slikbane til Rønne
riden nogen som helst Forbindelse
indbyrdes, saaledes al al Trafik mellem Østkystens Byer og Sogne er
tvungen til al gas over Rønne. Postforbindelsen meltern Gudhjem
og Rø SI. ophører smiledes I. Juli,
naar Gudhjenibanens Køreplan træder I Kratl.
Østlrysteris Byer og Sogne har
gennem Banerne opnaaet en lettere
Forbindelse med Rønne, men Kommunikationen mellem disse indbyrdes er blevet ringere. Tager man
de store Anlægskapitaler i Betragtning, hvis Forrentning paaliviler de
inicresserette Kommuner, er det klart
al det er Rønne, der konynnen til at
skumme Fløden, hvis der I del hele
laget bliver nogen.
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l'rk. Ellen Ander si i , Bondega ard,
Rutsker, vies paa Samdag i Rul%
Kirke til Mejerist Henrik Bidsirup
Thiesen, Poillsmintle.

—.-

Bløge blide,
lad dig stille glide,
favn mig tyst og ømt.
Tolk mig myg og kælen
t livsalig Dvælen
hvad jeg lel har drømt.
Nyn mig stille Sange, slut t Toner bange
Hjertets vege Savn.
Lad mig stille glide,
Bølge, Bølge blide,
I din dybe Favn.

Ninor 3kwint.
- En svensk-amerikansk Avis har
moret sig med at klippe følgende
lille Annoncesandiug ud af Dagbladene:
„En I Skjorter velindsyel ring Pige
kan erholde venerne' Stilling hos tintegnede Skjorlefabrikain'.
„En stor, godmodig Hund er til
Salg. Den æder hvadsrmilielst og
holder meget af smaa Børn'.
„Mil komfortable Hotel. beliggende paa en skovbevokset Bjergskrænt
og forsynet med alle 'noderne Be•
k vew illg ji g heder, anbefales. I Iver
Murgen pragtfuld Solopgang.
„En Niegelarianer, der i ti Aar har
boet lige overfor en Viktualie- o
Delikatesseforretning og aldrig ha
gjort Brud pan sine Principer, søgem
ad denne Vej en Livsledsagerinde
med lignende eller tilnærmelsesvis
lignende Karakterstyrke".

Vend om!

— Den er skrækkeligt, Fru Ditlevsen ! Nu har jeg i over to Maalieder haft det saadan, at jeg hvem
Nat bar kolde Fødder og hedt lovede. Hvad skal jeg dog gribe til?"
— Prøv, Fru Rasmussen, at læg
Dem omvendt i Sengen.

En Vismand.
Lrelereri: — Hvor i Biblen staar
det, al uran ikke maa have mere
end en Hustru?
Eli lille tyk Dreng: — Der, hvor
der slaar, at ingen kan tjene to
Herrer.

Aarsag og Virkning.
Den omrejsende Teaterdirektør :
— Det er en utrolig Mængde Rotter, der er paa det Teater.
Eu Teatergæst: — Det er da ikke
saa sært, der kommer jo aldrig en
Kat UI Deres Forestillinger.

(Den sko n neste !Rid(Til Thea)
—o—
Midt i Sommerens Pragt
— paa den skønneste Dag i Anret
gik vi stille og venter'',
mens Guldsmede!' salte
Navn i de glatte
Ringe, vi siden har baaret.
Natten ined Blus og Brand.
— Stemningsnatten blev kaaret. Der er Fest over Land,
der er Lys i hvert Sind,
Iler er Brand i den Ring,
du siden trofast har bagret.
Baalel flammer og lyser ; der falder Guld over Klaret:
SI. Hansildens lødige Guld.
Det lægger sig, — det svinder - er kun evige Minder
om den skørrueste Tid paa Anret.
Kai M. \Voel.
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Ny stor Sending d

Læder-Tagpap
prima Kvalitet i 18 og 24'. Bredde
er hjemkommet og sælges til allerlaveste Pris pr. humain.

Nordlandets Handelsims.

OLSKER.
Ketrimmi
ur egni kabel lur Aaret
1915— Ib vil være fremlagt til almindeligt Eftersyn Olsker Forsamlings-

Juli d. A.
Sogneraadet.

fra

Spegesild.
Nysaltet bornholmsk Spegesild haves pas Lager i Fjerdinger
og Ottinger og sælges til billigste
Dagspris pr. kontant.
Bestillinger pas saltet Sild modtages gerne.

I. B. Larsen

MESSENS EFNE-UDSALG

Høsalt

bar skut nidtalg

sælges til billigste Priser fra

hellinnede Duge,

}/linje j(0/01)1(1/-

Størrelse passende til -1-8-12 —16— 20 Personer.

Hellinned dobbelbredt Hørlærred til Lagener.
Hellinned enkelt og dobbelbr, Creaslærred
til Broderi.

Hellinned stribet og mønstret FIaandklædedrejl
All i ekstra prima Kvalitet.

Chr. Olsen.
Messens Ene-Udsalg, Allinge.
Telefon 100.

Frisblel og lindet killohl 1d Grisciic,
Vi har rigeligt Lager al alle Sorter
ren 11/.1Isskraa, ren BygBlandet Skraa, som bestaar af lige Dele Majs og bornholmsk
Byg. Dansk Hvedestrømel Nr. 1, Danske Hvedekild og el lille Parti
dansk Svinemel. Palmekagemel til Blanding er el sundt Foderstof.
Priserne ure billigst ved kontant Betalin g.

skraa,

Nordlandets liandelshus.

Leverandør til Varelotteriet.

De ore luede al Kllivslaal!

Ittr

Kaffe, The,
Chokolade og Cacao samt alle

Bolcher Roehakker med Knive,
do. do. uden do.
Den rigtige Slags, som holder er

Rixford Høforke,
hjemmelavede River,
do.
Høforke,
franske stebestaals Høstleer,

Kolonial & Produktiorroloiou

Nordlandets lloodolshos,
Nogle unge Piger antages som
til 15. A v gir s I paa Magasin du Nords Systue, Allinge.
Man hedes henvende sig til Fru

, Elever

anbefales fra

Allinge J-Colonial & crroduktforretning.

fineste og bedste Kvaliteter og til billigste Priser
anbefales fra

billigst i

Elever.

Høstriver
Strygespaan, Lebomme og bedste franske Hostleer

Kolonialvarer
i

Vaskestoffer

i moderne blomstrede og sinaaprikkede Mønstre, opgiven til Levering
April, men tørst hjemkommen nu, bortsælges for 80 Øre m.

Ensfarvet Crepon

Klædevarer.
Vi har for Tiden et meget stort Lager af alle Slags Klæ-

i mange Farver 6-1 øre m.

Imiterede Musseliner
fra 50 øre ni.

Chr. Olsen, cAlessens Ene-Udsalj,
Telefon 100.

Klædninger leveres med faa Dages Varsel.

ilorbinnbets ijnwrislitts.

1~1111~1111111111■111

Alliugc Noviryideri dieWes. Telefon 74,

Krystal
Blegsoda, Ludpulver at alle Mærker. Vi har endnu rigeligt Lager
af disse Varer og sælger gerne i
passende Kvanta — men kun til
Forbrugerre.

iVorlloodds lioilhishos

~1110011111011111•11111~~1

MIN Torv til 34s.
Bestillinger modtages gerne.

Abildgaard, Olsker.

SYG EVIN
Den ægte China Livs-Eleksir
Allinge Kolonial- & Produktforretning.
Vi har

staaende fra 'fjor. Denne sælges for 210 Kr. pr. kontant.
Deerings komplette Slaamaskinknive, K nivblade og

og Ligtøj haves paa Lager.

Johannes Pedersen
Vestergade.

Nordlandets Handelshus.

Til Stegning og Bagning
anbefales vort ekstragode Plantefedt.
Allinge Kolonial. & Produktforretning

Berlinerkoks
af prima Kvalitet er oplosset. Pris
Kr. 3,50 pr. Hektoliter. Vær saa god
al gøre Bestillinger heraf snarest
snarest muligt.

Nordloodels flooriolshos
•111=11~11111
øger 1)e 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 lier i Bladet vil derfor saa
godl som altid talrige et tilfredsstiller:de Resultat.

Vi har rigeligt Lager af prima
Sv inekrybher
-Lerrør
Cementror

N3Sereile

lir, ti sælger meget billigt.

Clordla llllets ilmoloishos

11===0.==
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Sengeudstyr.

i Demensioner 4", 3" og 1 1/j° er
paa Lager. I de allerlørste Dage
venter vi endvidere et Parti Drænrør af 1 r/2" og 2".
Bestillinger modtages. Prisen opgives pr. kontant

Søgnedage:
Fra

etorne--Nand vig
910 330
Rønne
920 360
Nyker

Klemensker
Rø
Tein
Allinge
Til Sandvig

000
018
946 4°7 066
1003 4" 063
10" 4" 108
10" 464 119
"
1035 500

Sari dv

1 ny Deerings Slaamaskine

Prima Drænrør

Toget afgaar

og

andre Reservedele er paa Lager.

Ligkister

Billigst og praktisk til Vaskekjoler.

varer til rimelige Priser.

Thorbek.

Pulveriseret Soda

urroduktforrefninj.

Fra Sandvig
Allinge
Tein
Rø
Klemensker
Nyluer
Til Rønne

Nordlandets Hodelshos

ne.

Røget Laks

700 12" 740
705 1263 748
7" 12" 800
734 1235 817
754 1255 838

i Skiver i 1/2 og V, kg. Daaser,
haves paa Lager.

L J. Larsen

110 860
823 135 910

Søn - og Helligdage.
ttunue-Minndvi g.
900 1250 920
Fra Rønne
N Irer
9 18 1 023 918
I( emensker
981 134 955
Rø
960 1 40 1015
Tein
lut), 1„ 1025
Allinge
10, 4. 20, 105,
Sandvig
1020 210 10,5
Snntivig—lltunn e.

Fra Sandvig
Allinge
Teln
Rø
Klemensker
Nyker
Til Rønne

8 45 1266 745
852 1242 752
90s 1 252 801

917
980
918

1905

107
1 20
180
155

818
888
850
910

fuld Garanti.
Damprensede Fjer og Dun.

Nordlandets Handelshus.r=a=,.0.=:=11
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Prima kloder Nr, I
fra Vejle Blodfoderfabrik.
Pris 11 Kr. pr. 50

kg.

Prima Bladmelassefoder,
ny Sending af ny Fabrikation.
Pris 9 Kr. 25 øre pr. 50 kg.

Prima Klidmelassefoder

Nordlandets iloodelshos.
By- og Herredsffildrneagtig
Bredm. Cleåtte
rka

a. &tab lus.

Nordlandets lloodolshos
Søndag d. 2. Juli.

aldeles frisk, sund og god Vare.
Pris 10 Kr. pr. 50 kg.
Priserne er pr. kontant.

S E ma—kis—ue

Vi har et lille Parti af disse gode
Kul, som vi anbefaler Landmændene
at købe og hente, for at have til
TærsIceliden kommer. Pris 7 Kr.
pr. Hektoliter.

Godstjenester og Mor.

Fuldstændige Sengeudstyr leveres med kort Varsel.
Vi leverer kun prima Varer, der sælges med

Bedste
lorclishire Dampkul

Johannes Kolood, Hoslo,
træffes paa Ra ad lin set i Allinge
hver Mandag eller Kl. 10 Form. og
I Klemensker Kro liver Fredag

Ira 2-5 Eftm.

Ols Kirke Kl. 9I/2 Messefaldsgttdstjeneste.
Allinge K. Kl. 3, Pastor Christiansen
Mandag d. 3. Juli Blaa Kors Møde
i Allinge Menighedsbjem Kl. 8.
Onsdag d. 5. Fælles-Kredsmøde for
alle Hedningemissionskredse r Allinge Menighedshjem. Kredsforbundels Formand, Adjunkt Hoyer
fra Rønne lider.
Glem ikke Indre Missions Sommer- møde i Almindingen paa Søndag Kl. 3. Sognepræst Boggild og
Missionær Andersen taler.
Evan. ludl. Missionsforening Allinge
Søndag Kl. 31/5. 0. Vestli.
Rutsker Missionshus
Søndag Kl. 9 3/2. Ede. Thuesen.

Linoleums-Tjære
er den bedste Sort til at dække Tagpap :ned : denne sælges i hele, halve
og kvart Tønder samt i Spande a
IS kg billigst i

Nordlandets Hoodolshos

Glutenfoder

Dil[deiSe

er paa Lager og anbefales til billigste Dagspris fra

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Straahatte

Filthatte, Huer og Kasketter.
Største og smukkeste Udvalg i

Nordlandets Handelshus

Restparti Sukkermelasse
bortsælges meget billigt.

cHllinge Roloniab og crroduktforpetninj,

lcopal- Tagfilt behøver ingen Vedligeholdelse !
Den sælges i Ruller — 1/2 Meter brede — 20 Meters Længde
laveste Pris pr. Kontant i

til

—og

Nordlandets Handelshus.
e4P

Vi anbefaler
vort velassorterede Lager af

Isenkram, Glas, Porcellæn og Fajance
til billigste Priser.

Hinge Kolonial- ol Prodnkliorreloillu.
-d 0

llordolms Svare- & 11331101MSSOS
Afdeling i Allinge

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

Faaborg Frugtvine
og

LIKØRER anbefales til billigste Priser fra

J/Hin j( ,l(o

io[

( ProduktforretnifLg.

Brødrene Anker
Jernstøberi & Maskinfabrik
Vandsnegle, Centrifugalpumper til Tømning af Tørvemoser og
Mergelgrave. Hesteriver, Selvbindere, Slaa- og Mejemaskiner.
Reparationer nf Høstmaskiner.

1~1•11111011•11~1~11111~~11111111~1~~1
Prøv vor udmærkede

MARGARINE

og De vil blive til f r eds- saavel med Kvalitet som med Pris.
Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig.

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Cr?rigePrfw LansefielFflorier,
,s7tr atlet,
►

"'rripper.
Viefer.g)oltlicv.

Al Slags Underbeklædning billigst

Nordlandets Handelshus.
Tegn Abonnement paa
Nordbornholms Ugeblad.

Man har i den sidste Tid foretaget en Undersøgelse blandt Londons
Skolebørn for at faa Rede paa deres
Opfattelse af Krigen. Uden foregaaende Forberedelser skulde Børnene
i Løbet al 15 Minutter skrive saa
meget, de kunde om Krigen.
Disse Krigsstile udgør nu et interessant psykologisk Maleriale for
den, der vil studere Børnenes Forestillingsverden i Alderen 8-13 Aar.
1 8 Aars Alderen er det selve
Krigslartnen, som fremfør alt beskteliger Drengenes Fantasi: eksploderende Bomber, Skibe, der gaar 111
Bunds, Soldater, der slaas Dag og
Nat; tapre Englændere, barbariske
Tyskere, sejrende Englændere, besejrede Tyskere, alt uden videre Refleksioner. Pigerne f samme Alder
fresier sig mere ved Soldaternes Lidelser, Tyskernes Grusomheder i
Belgien, navnlig mod de belgiske
Børn, Khakitiniformen, deres egne
Slægtninges Bedrifter. Krigen som
saadan synes aldeles ikke at eksistere for dem.
1 9 Aars Alderen giver Drengene
en mere detailleret Skildring af Krigen. De nævner Navne, særlig Lord
Klicheners, de taler om Undervandsbande, Flyvemaskiner, Bomber og
Løbegrave. Krigens Aarsag tænker
de ogsaa paa. „Kejser Wilhelm Maris,
fordi han vil være Konge af England'
eller „Vi slaas for at lage Kejseren
og den sorte Prins til Fange".
Pigerne skriver stadig om Krigens
Ofre og om Sygeplejerskerne, og
deres Hjerter er fulde af Medlidenhed med de saarecle. „De døende",
skriver en, ,faar aldrig mere det
dejlige Foraar at se.°
1 10 Aars Alderen er Drengene
slotte over at have deres Slægtninge
med i Krigen. Firraden omtaler de
[ned Stolthed, og RekruterIngsspengslitaniet interesserer dem stærkt, Pigerne er med et blevne meget krigerske og ønsker endog at komme
i personlig Konflikt med Kejseren.
Først 1 II Aars Alderen spores denne
Krigslyst hos Drengene; da vil de
være Soldater og ønsker all muligt
ondt over Kejser Wilhelm. De taler fortroligt og riden Tiller out „Kil
chener" og „Jellicoe", og er kede
over, at de ikke kan være 'ned. Pigerne lænker i I 1 Aars Alderen alter mest paa Soldaternes Lidelser og
ængstes over Manglen paa Levnedsmidler og Dyrtiden. Med Hensyn
til Krig,eirs Aarsager hør de idar ere
Furesiillinger end Drengene.
Del største Fremskridt i Udviklingen finder man hos de I 2-ani
Deres Anskuelser beror ikke længere
udelukkende pari nationale og huslige Fordele; der er allerede en vis
Balance i deres Syn part Begivenhederne. Drengene ønsker en snarlig
Afslutning paa Krigen og Tabene af
Menneskeliv, saa at Prisen paa Le■
nedsinidler kan blive billigere, og
Krigsudgifterne høre- op. Krigens
Aarsager beskæftiger dem stadig,
men nu tales der ogsaa om ideelle
Motiver. „Vi er gaaede med i Krigen for at kæmpe for Friheden".
Ogsaa Pigerne er forandrede. Den
11-arrigesSørgmodighed er vegen
for den 12-aariges Racestolthed
„Jeg vilde nødig være tysk, jeg er
stolt over at være en engelsk Pige.'
Krigens Virkninger diskuteres, og
en af de mest fremtrædende er, ,at
orange Piger vil Forblive ugifte, fordi
der bliver Knaphed paa Mænd."
De 13-aarige udmærker sig genneingaaende ved slørre Modenhed,
navnlig Pigerne. Drengene har mere
præcise Forestillinger og forstaar
bedre at overskue Krigens Gang.
Stor er Stoltheden over Hær og
Flaade, og alle moler blindt paa et
lykkeligt Udfald. Pigerne beskæftiger sig mest med Krigens moralske Virkninger og spaar Tysklands

Undergang, budt det bar brudt Krigens Love. „Under Tyskerne t ilde
Livet blive uudholdeligt", skriver en,
„derfor Irma vi holde ud i Kampen.-

Reservedele til Deerings
Slaa- og Høstmaskiner
er part Lager. Reservedele 111 andre
Mærker Slarunaskiner skaffes limligs! muligt.

syger le ell LiuldsilErske
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 faaet nye Varer hjem, priarager
De Dem Reparationer, har De
stadet en ny Forretning — hvordan
skal Folk san faa det at vide, hvis
De ikke averterer i et Blad, som
virkelig læses.

Nordludels

fortepianoer
al allerfineste Fabrikat sælges fra
500 Kr. pari gode Aftrelalingsvilkaar,
Brugte tages i Bytte til fuld Værdi.
4 brugte ældre Instrumen•
ter Ira 50 1(r. sælges billigt.

Johan C. Koefoed,
Allinge

,,Nordbornholms Ugeblad•
læses af saa at sige alle i Nordre
Herred og er derfor et fortrinligt Annonceblad. Send deres Annoncer
ril „Nordbornholms Ugeblad'.

Telefon 74.

Tein & 0111MS Brugsforening
Onsdag den 5. Juli er Udsalget
lukket paa Grund af Opvejning.

Bestyrelsen.

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

Allinge Kolonial- Produktforretning.

Dame-Gummifrakker•

1
11
1[1

I disse Dage er hjemkommet et Parti Gunim ifrakker, som vi tilbyder til I,I Kr.
haves et lille Parti Herre-Gumifrakker
Herre-Gummifrakker
til gammel Pris.

Nordlandets Handelshus.
Alle Sorter Frugtsafter
fra

De flanke hl- eg Koliconeålifikkff
anbefales til billigste Priser fra

c1folonial- og crpoduktforreining
Nye

Iste Klasses

Landbrugsmaskiner og Redskaber
af enhver Art sælges paa gode Mbetalingsvilkaar.
Følgende brugte Mislciner sælges billigt :

oz

Selvkorende Lokomobil
-IL" Tom•kevrerk,
Peiroil'IlIlls Lok',kkkkk
og :16•"Fmrskeva..rk.
Ilamplokomobil 5 luk og -12— Trernkevnerk.
Ilmmpummkine med Kedel 5-8 hk. I :11t.jenunmkine.
NInamonkilIC. I 8knzellephiv, I Loodmotor 8 hk.
linmimotor .6 tik 1:v, I Itandinotov.1 hk med 5kructi3j.

Johan C. Koefoed, Allinge.
Aktieselskabet

ColOings kontrollerde fokrbladinger
fans hos

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Til Tagstrygning
anbefales en ekstrafin Calciumstjære eller LinoliumstjEere
fra

Allinge Kolonial=

Produktforretning.

For Tiden har vi rigeligt Lager af
de
Danske grove Hvedeklid. Dansk Hvestrøinel
Nr. I
Flere Slags Skraaning af Majs og Byg. Smaa Majs. Stor
tørret Majs. Alle Sorter er absolut prima Kvalitet.

Nordlandets Handelshus.
Husk rod velassorlered e

Trælast-Lager!
Miriam!,

uy

ri er til Tjeneste.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

