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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes 1 et Antal af mindst 1600 Exempl. 
og forsendes gennem Postversenet 1 Allinge 
Sandvig, Olsker, Rutsker, Ro og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
har den største Udbredelse i Nordre Herred 
bliver last i ethvert Item og egner sit der-
for bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendlgorelser af enhver Arl 
saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner ele. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og 
koster I Kr. halvaarlig. 

Skibsfartens Fortjeneste 
under Krigen. 

—0-- 

Der foreligger nu en sandet Over-

sigt over Skibsfartens Stilling og 

Fortjeneste i 1915; denne er natur-

ligvis helt igennem gunstig, og da 

det Forventes, at Fortjenesten i 1916 

vil blive betydelig større, ca. 1'72  
Gang saa meget, kan mart maaske 

heraf danne sig et nogenlunde Skøn. 

Naturligvis hverken man ellervil no-

gen et eneste øjeblik glemme, at 

denne store Fortjeneste er ell ren 

Krigsindtægt, som vil svinde med 

Krigen. 

Før vi betragter de nuværende 

Forhold herhjemme, skal vi anføre 

nogle Tal fra Udlandet. Der drejer 

sig naturligvis kun om Earieetelan-

dene og de nevtrale Stater. Cen-

tralmagternes Skibe giver, uaar und-

tages nogle mindre Selskaber, intet 

Udbytte. 

Af 51 engelske Selskaber uddelte 

29 el Udbytte paa over 20 pCt., me-

dens 8 udbetalte 30 pCt. og mere, 

el enkelt 106 pCt., el udbetalte 50, 

et andet 49 og et 40 pCt. Kun et 

af de 51 uddelte mindre end 10 pCt. 

Ved Vurderingen af disse Tal Irma 

erindres, at disse Selskaber ydermere 

har betalt over 50 pCt- i Krigsskal. 

Mærkelig nok synes den Franske 

Skibsfart ikke at have lukreret ved 

Krigen i nogen særlig Grad. Kun 

el enkelt mindre Selskab, der driver 

Fart mellem_ Frankrig og England, 

har givet 15 pCt. Udbytte, et andet 

lignende mindre Selskab har forhøjet 

Dividenden ha 8 til 10 pCt., uren 

derudover har Fortjenesten kun væ-

ret den normale. Her maa det erin-

dres, at kun en mindre Del af den 

franske Flaade har kunnet gaa i fri 

Fart, medens Størstedelen er enga-

geret af Regeringen. Yderligere maa 

den Omstændighed tages i Betragt-

ning, at den franske Handelsflaade 

i udstrakt Grad har levet paa Slats-

understøttelse netop for i Krigstid at 

stilles til Statens Disposition. 

L Mest af alle har naturligvis de 

nevtrale STater høstet Fordel af de 

ualmindelige Forhold, og navnlig 

har Holland og de skandinaviske 

Landes Søfart halt gode Tider. Hol-

land—Amerika-Linien 50 pa, Ost-

zee 25, andre gav 70 osv. helt op 

til 100 pCt; Arnerikalinien, som har 

en Kapital paa 25 Mill. Frcs., havde 

el Overskud paa 48 Mill. 

Af skandinaviske Selskaber har 

alle ældre givet fra 10 til 50 pCt., 

niar 'indtages de indenrigske Sel-

skaber, af hvilke enkle ganske na-

turligt har hall mindre Indtægt end 
under  normale Forhold. 

Ogsaa de japanske Selskaber har 

haft god Fortjeneste — fra 8-30 

pCt., og noget lignende er Tilfældet 

med de amerikanske Selskaber. 

For Sejlskibsfartens Vedkommen-

de har Forholdene ogsaa været gun-

stige, omend i langt ringere Grad 

end Tilfældet har været for Damp-

skibene, navnlig har den mindre 

Sejlskihsfatt værel uheldigt stillet -

forholdsvis; men i det Store og 

Hele har da ogsaa Sejlskibene haft 

gode Indtægter, men da disse Rede-

rier i Almindelighed staar Offentlig-

heden ret fjernt, er det vanskeligt 

at angive bestemte Tal i større Ud-

strækning. 

Del er en Selvfølge, at under de 

Højkonjunkturer, som Krigen har 

skabt, har de Selskaber været gun-

stigst stillede, som har haft mindst 

indbetalt Kapital og største Laan. 

Dette forklarer deri ret store Forskel, 

som kan være mellem de udbetalte 

Dividender. 

Arigaaende Udsigterne for Frem-

tiden, da har der saa og saa længe 

været talt om Krigens Slutning med 

deri derpaa følgende Nedgang i 

Fragterne. Men for øjeblikket sy-

nes Krigens Slutning at være saa 

fjern soni nogensinde, og dog er 

Udsigterne til Fortjeneste ror Skibs-

farten ikke saa lyse — eller straa-

hende — som de har været. Dels 

synes man i de forskellige Lande 

at anstrenge sig af yderste Evne for 

al kunne klare sig selv uden væsent-

lig Tilførsel fra andre Lande, dels 

drives Skibsbygningen med feber-

agtig Hast alle Steder, saaledes al 

Tonnagen, trods alle Tab, vokser 

under Krigen. At 1916 vil blive Top-

punktet af Fortjeneste for Skibsfar-

ten, turde-\dog vist være givet, og 

meget tyder derpaa. Og godt det 

samme. Disse gode Aar har i hvert 

Fald sal Sejlskibene i Stand til at 

konsolidere sig og holdt disse ska-

desløse for de lange, trange Tider. 

Men da delte Maal nu er narret, 

kunde Tidspunktet ogsaa være i An-

[renset', da de gode Konjunkturer 

korn alle til Gode — og ikke blot 

de enkelte. 

J-Iftenstemaild. 
—o— 

Varsomt vifter Nattens Vinde --

vugger Birkens lette Blade. 

Skyer sejler i del fjerne ; 

se, hvor straalende min Stjerne 

lyser — trods en Skykaskade. 

Luften er saa kølig-frisk, 

Duggens Draaber dunkelt drysser, 

Morgenfr uen Hovedet bukker, 

og Kong vol v ol us sig lukker. 

Duggen N e um o fylla kysser. 

Skyerne er gullig-røde, 

Himlen næsten d unkel-bina. 

Skovens Træer som Silhuetter 

regner sig i disse Nætter --

disse efterstræbte fan. 

Aflenfrecl, jeg dig velsigner, 

Aftenfred ! giv, naar ad Ante 

mine Dage ej er flere, 

giv mig, naar jeg ej er mere, 

paa tein Grav — Dugdraabetaarer! 

Kai M. Wo el. 

Surlqoluilsioriuddrillfill. 
Den moderne Saarlargekunst har 

under Verdenskrigen gennerrigaaet 

ell Udvikling som aldrig for ; og ad-

skillige af dens Resultater gør nær-

mest Indtryk al at være Mirakler. 

I alle de Hospitaler, hvor simrede 

Soldater behandles, gælder som Ho-

vedprincip, al den størst mulige Del 

af de beskadigede Lemmer skal be-

vares. I gamle Dage var Kirurgerne 

saa raske til at amputere; nu anven-

des Amputatiou kun i Tilfælde, cia 

den anses- for nødvendig for at redde 

vedkommendes Liv. 

Et Londonblad meddeler, at der 

pari el af Hospitalerne i London er 

udført op mod 4000 Operationer si-

den Krigen begyndte; men kun 25 

Gange har det været nødvendigt at 

amputere vigtige Legemsdele. Der 

' blev nylig indlagt en saarel Soldat, 

som havde et farligt Slirapnellsaar 

En Undersøgelse med Rørilgensttaa-

ler viste, at el Stykke Metal al Om-

fang soul en Toøre, omen betydeligt 

tykkere, var trængt ind i Nærheden 

af Hjertet og hæmmede del i dets 

Bevægelser. Lægen besluttede at 

foretage el operativt budgreb, og det 

lykkedes barn at tage Metalstykket 

ud. Der var ikke ringe Fare for, 

at Lungerne vilde indstille deres 

Virlcsoinhed under Bedøvelsen, hvor-

for der linder Bedøvelsen blev pum-

pet Æter ind i dem. Soldaten er 

nu fuldstændig rask og opbevarer 

Metalstykket som en Erindring. 

Der fortælles endnu mærkeligere 

Ting, om hvorledes bortskudle Dele 

af Ben, Muskler eller Nerver kan er-

stattes. I samme Hospital behand-

ledes en serbisk Officer, soul var 

bleven saarel under Kampene paa 

Balkan og ført til England far at be-

handles der. Det var et meget al-

vorligt Tilfælde ; Kæben var knust, 

og Lægen besluttede al erstatte det 

manglende Benstykke med el tilsva-

rende Stykke al et af Benene i Læg-

gen, som toges ud. Operationen 

lykkedes fuldstændig. Det er nu rel 

almindeligt, at Splinter af brudte Ben 

skrues sammen med Staalskruer, 

ganske som en Snedker skruer to 

Stykker Træ sammen. 

Pair el al Militær hospiralerne i Lon-

don var der nylig en Patient, som 

havde lallet et slemt Skudsaat i Ar-

men, sne der var kommen til al 

mangle fire Tommer af Nerven. Un-

der disse Omstændigheder var det 

umuligt at hele Saarel, og Kirergen, 

soin behandlede Saaret, lod da fore- 

spørge paa et andet Hospital, og fik 

al vide, at man der havde en Pa-

tient, som skulde have et Ben arn-

puterel. Nu blev det ordnet saale-

des, at det amputerede Bert, straks 

efter at Amputationen havde fundet 

Sled, blev lagt i Saltbad og pr. Av-

lomobil sendt ekspres til Militær bo-

spitalet. Soldaten med den saarede 

Arm blev bedøvet og et Stykke Irisk 

Nerve fra del amputerede Ben sat-

tes ind i Stedet for den manglende 

Nervestump. Ogsaa denne Opera-

tion lykkedes fuldkommen, og Pa-

Hentens I !nand, der havde været lam, 

genvandt fuldstændig Bevægelsesev-

nen. 

Sover vi for meget. 

For nogle Aar siden diskuteredes, 

særlig i England, meget livligt 

Spørgsmaalet om hvorvidt Søvn ud-

over 4 Timer i Døgnet ilske er unø-

digt Sløseri med Tiden. Der anfør-

tes talløse Eksempler paa, al kortva-

rig Søvn og lang Levetid ingenlunde 

var nforenlIg. 

Den store franske Filolog Littrc, 

som anvendte næsten 20 Aar til Ud-

arbejdelse af sit Leksikon sluttede 

aldrig før Kl. 3 ores Morgenen og 

begyndte igen ved 8-Tiden. Han var 

ved sin Død over 80 Aar gammel. 

Under Belejringen af Gibraltar skal 

Sir George A. Elliot, senere Lord 

Hestlifield, file Aar igennem aldrig 

have sovet mere end fire Timer i 

Døgnet, og alligevel opnaaede lian 

en Alder al 84 Aar. 

Ogsaa andre, som har arbejdet 

strængt, har indskrænket til faa Ti-

mers Søvn. Napoleon har ledet sine 

største Felttog uden at have undel 

sig mere end fire a fent Timers Søvn, 

og om Brunei, den fremragende In-

geniør, paastaas det, at han arbej-

dede 20 Parrer i Døgnet ilden no-

gensinde at føle sig træt eller ned-

stemt. 

Fuldstændig at berøve et Menne-

ske Søvnen er derimod at dømme 

del Hl Døden. Der er intet saa de-

primerende som Søvnløshed og in-

tet styrker Sjæl og Legeme som Af-

hjælpning af delle Onde. Dette er-

kendes almindeligt, frem Fortalerne 

for en kortere Sovetid, hævder, at 

wan kan fan lige saa stort Krafttil-

skud gennem fire Timers Søvn som 

gennem 10 eller flere Timer. Thi 

for megen Søvn, siger de, svækker 

Livskraften. En Mand, som regel-

mæssigt sover 8 eller 9 Timer, fø-

ler sig utilpas om ban berøves en 

Del af Søvnen. Paa den anden Side 

er en fuldt oplaget Hjerne, som er 

vant til kortere Søvn, fuldt ud til-

fredsstillet ved denne. 

Uden Tvivl kan el Menneskes Søvn 

reguleres gennem Vanen, og ingen 

bestemte Regler om Menneskets Be-

hov kan eller bør opstilles. 1 gamle 

Dage plejede man at sige: 6 Timer 

er nok for en Mand, 7 for en Kvinde, 

8 for et Barn, kuli en Nar behøver 

9. Imidlertid gik man den Gang i 

Seng Kl. 9, og det er almindelig  

erkendt, at liver Times Søvn før KI 

12 er lige SRA meget værd som to 

Timer efter KI, 12. 

Ogsaa Klimaet har stor Indflydelse. 

Pas visse Steder med mildt Klima 

kan Folk udføre liaard! Arbejde, nuar 

del blot afbrydes af smart Mellem' um 

med Søvn. Under Verdenskrigen har 

det jo ogsaa vist sig, at Soldaterne 

kan udrette noget nær del utrolige 

uden al faa Søvn i ret vid Udstræk-

ning. Men Befalingsrmendene ved 

meget vel, al det ikke gaar an at 

forlange større Udholdenhed end 

Forholdene kræver. 

lileutschland"s Kaptejn og 
hans engelske Hustru. 

•-• 
WIFf. 	 • 

—0—  
Londonbladet .Daily Mail" har 

interviewet Fru Kønig, der er gift 

med Kaplejren paa den tyske Han- 

dels-Undervandshaad 	„Deutsch- 

land", der, hvis Rygtet taler sandt, bor 

i eu al Londons Forstæder. Kaplejre 

Paul Kørrig gjorde sin f lustrus Be-

kendtskab for ca 17 Aar ablert pea 

en Rejse over Atlanterhavet og førte 

hende et Aar senere til Alteret i 

Winchester, hvor det unge Par bo-

satte sig. 

1 Juni 1914 var Kapleje Kørrig 

netop ankommen til Bremerhavnen 

fra en Middelhavsrejse. Der traf 

han sammen med sin Hustru, der 

var rejst til Tyskland for at konsu-

lere en Læge for et af sine Børn. 

I den urolige Tud, der gik forud for 

Krigen, saa Ægtefolkene ikke meget 

til hinanden, og da Krigserklæringen 

blev udstedt, besluttede Fru Kørrig 

at rejse hjem til-sine Børn i England. 

Til sin Mand sagde hun ; 

,Du venter vel ikke, at jeg skal 

tage Parti mod mit eget Fædreland? 

Jeg ved, at jeg i Følge Loven som 

din Hustru er tysk. Men mit Hjerte, 

forstaar du vel, hænger fast ved det 

Land, hvor jeg er ledt." 

Hertil svarede Kaptejn Kørrig; .1 

disse Tider maa enhver være tro mod 

sit Fædreland. Du gaar til dine, og 

jeg til mille. Ellers var vi ikke el 

Skud Krudt værdi" 

Sari tog de Afsked med hinanden, 

og Fru Kørrig rejste til England. 

Hun hørte nu ikke noget til sin Mand, 

før hun i Bladene læste om „Dela-

schland"s Ankomst til Amerika 

Først var hun ikke sikker paa. at 

den omtalte Kaptejn Kørrig var hen-

des Mand, da han aldrig før havde 

navigeret i Undervandsbaad. Men 

da hun senere saa hans Poriræt i 

Bladene, svandt hendes Tvivl, ug l urt 

mente, at ulan just havde +,algt hen-

des Mand til Kaptejn paa ,Deutsch-

land' paa Grund al hans Kendskab 

til de amerikanske Havne og hans 

gode For bindelser i Amerika. 

— — — 
De smarte Amerikanere gjorde alt 

for at tjene Penge paa Undervands-

banden „Deutschland"s Ophold i 

B alli ni ore. 
Amerikanske Blade fortæller saa-

ledes, at en at de største Aviser 



Kjolefløjler. 
Sorte og kulørte Kjolefløjl 

(ca.-  20 Farver) i slidstærke 
florfaste Kvaliteter. 

Chr. Olsen, 
Messens Ene- Udsalg 

ALLINGE. 

\ew-York har tilbudt Kaplejn Kørig 
50,000 Mark, hvis en a! dets Med-

arbejdere inaatte følge uræd pas Til-

bagerejsen. 
Endnu videre gik en Variete-Im-

pressed°, der tilbød Kap!. '<enig 

Engagement ved en af New-Yorks 

Yarierescener. I len skulde blot vise 
sig  paa Scenen i 5 Minuter og  holde 

en lille kort Tale, og  her for vilde 

Inarv betale ham 3000 Mark pr. Gang. 
Mærkeligt nok holdt Ordet „Hvad 

gør Tysken ikke for Penge?- ikke 
stik denne Gang, 

Drovty.ggende Mennesker. 
--ae- 

Fra lang Tid tilbage kender man 
Eksempler paa, at Mennesker har 

drøvtygget deres Føde. Ved Slut-

ningen af det 17.ed Aarliundrede 

kunde Peger opregne 15 Tilfælde, 

al hvilke de ældste daterer sig fra 

1618. Naar Drøvtygning forekommer 
blandt Mennesker, er delen Sygdom, 
som bestear i, at Patienten en Stund 

efter el Maaltid atter faar Maden op 
i Munden og tygger den Emmy for 
derefter atter al svælge den. Den 

Syge føler hverken Ækelhed eller 
Ubehag ved del ; snarere er for ham 

Drøvtygning en Kilde til gastrono-
misk Nydelse. Drøvtygningen varer 

en til to Timer og loregaar bedst i 
oprejst eller siddende Stilling. 1 lig-

gende Stilling foreganr Processen 
langsomt, ikke sjældent iForbindelse 
med en Følelse af Ildebefindende. 

Denne ejendommelige Sygdom op-
træder for det meste hos nervøse 
Personer, særlig hos Mæfrd. Hidtil 

kendes lak 100 Tilfælde. Uden Tvivl 

forekommer Drøvtygning betydelig  

oftere blandt en Del Mennesker, 

skønt man ikke saa let kan konsta-
tere delte, al den Stund Sygdommen 

kan vare i flere Aar, uden at den 

Syge eller hans Læge mærker det. 
I gamle Dage saa man i Drøv-

tygningen et Bevis paa en dyrisk 

Tilstand hos den Syge. En Person, 
som levede omkring Aar 1600, har 
berettet, et en drøvtyggende Munk 

havde to Horn i Panden. I vore 
Dage opfatter man denne Lidelse 

som et Udslag af Nervøsitet, hvor-
ved Arveligheden spiller en stor 
Rolle. Man kender nemlig en Fa-

milie, hvor flere Medlemmer drøv-

tyggede. Man har endog Eksemp-

ler paa, al Sygdommen kan overfø-
res saa at sige ved Efterabning. Saa-

ledes er det bekendt, at to Børn paa 
6 og 3 Aar lærte sig  til at drøvtygge 

af en Barnepige. Da delle blev kendt, 
blev Pi gen straks afskediget, deref-
ter lykkedes det Forældrene ved 

strenge Formaninger at vænne Bør-

nene af med den ækle Vane. 

11 orkedes 	disav bleli gult. 
—0— 

Edisons første Ægteskab blev ind-
ledet paa en saa original Maade, at 
den store Opfinder, som gerne vil 
patentere alt, nok ogsaa havde taget 
Patent paa den, om han kunde. 

En Dag stod Edison bag  en Stol, 
pas hvilken en af hans Medhjælpere, 

Frøken May Stillwen, sad. Pludse-
lig vendte den unge Dame sig og  
sagde: I Ir. Edison, jeg ved altid, 

naar De staar bag mig eller i min 

Nærhed. Helt mekanisk spurgte Edi-
son, som var sysselsat ined sit Ar-
bejde: Hvorledes kan De forklare 
det? — Ja, det ved jeg ikke, men 

Jeg synes at føle, naar De er i min 
Nærhed, svarede Frøken Stillwen. 

Nu vendte Edison sig om, sart den 
unge Dame ind i Ansigtet og sagde: 
Jeg har i den sidste Tid tænkt me-
get paa Delin, og hvis De vil have 

mig, gifter jeg mig  med Dem. -
Jeg er ganske forbavset, sagde Frø-

ken Stillwen, jeg havde aldrig . . . 

Jeg ved, afbrød Edisoir, at De ikke  

har tænkt, at jeg kunde blive Deres 

Frier ;  luen De kali jo overveje [nit 

Forslag, tale med Deres Moder og 

snarest mulig  meddele mig Deres 

Beslutning. 
Næste Dag  meddelte den unge 

Danne, at hun og hendes Moder gik 

med pas Forslaget. — Godt svarede 

Edison, da holder vi Bryllup om 8 

Dage. 
Og 9 Dage eller var Frøken Still-

wen Fru Edison. 

Jlefiektioner. 
—.— 

I Høstens sidste hemunchte Dage, 

naar Marken gulres og Løvet falder 
og  Vindens Stik gennem Skoven 

kalder, 
og  den hele Natur er en stille Klage: 

hvad er det da, som vækker og  
stemmer 

de sarte Strenge i Menneskets Indre, 

bringer vort øje til klart at lindre, 

og nahner vor Sjæls forborgne 
Gemmere 

Ikke Foraarels mildeste Luft, der 
kommer 

med Hilsen fra Primula ogAnernoner, 
ikke Solkongen selv, deri dejlige 

Sommer, 
sal stolt han end bærer de straa- 

lende Kroner. 
Ak ingen af dem har Magt til at 

slemme 
sne dybe, lange, vibrerende Totter 
i Menneske-Sjæle, saa de fornemme 

som i Hestens sidste henrinidne 
Dage, 

neer Marker gulres og Løvet falder 
og Jægerhornet fra Skoven gjalder, 

og den hele Natur er en vildsom 
Klage. 

Det hjælper ikke, at Dagen vil brede 
sin blanke Glans over høstlige Egne, 
den kan ej genvække Sommerens 

Glæde, 
ej forhindre Livets Farver at blegne. 

Snart trækker Slør at isnende Taager 
hen over Aasernes skarpe Konturer, 
og oppe i Fjældets ensomme Urer 

sidder Døden stille og venter - 
og reager. 

Robert. 

En Hverdagshistorie. 
—0— 

En mørk Efteraarsdag gear to Køb-
mænd efter endt Gerning oppe paa 

Børsen sammen ned ad Rampen. 

Deres Opmærksomhed langes i Fl. 
„Dag. Nyli." af en stor Pige og en 
lille Dreng, der med hinanden I 
Haanden staar ved Foden af Børs-

rampen. Drengen græder og jam-

rer sig højl, og den ene af Købmæn-

dene hører, at Iran gentager og gen-

tager de underlige Ord : „Jeg vil 

have mine øjne igen 	jeg vil have 

mine Øjne Igen". 
De to Herrer gaar hen til Børnene 

og faar af Pigebarnet den Forklaring, 
at hendes lille Broder der har mis-
tet Synet efter en Skarlagensfeber, 

at deres Fader er Skræddersvend, 
at deres Moder har fem Børn for-

uden hende selv og  Broderen, at 

Familien, der bor langt ude ad Nør-

rekanten til, er forfærdelig fattig. 
Uden at tale videre derom tog de 

lo Børsherrer Børnene nied i en Dro-
ske og kørte ud til Skrædderens Bo-

pæl — derude bekræftedes straks 
alt, hvad den store Pige havde for-
talt. Der var Nød paa Færde, og 
den stakkels lille Dreng  havde inis-
let Synet efter den svære Sygdom. 

Men Professoren — Landets største 

Øjenlæge — havde sagt, at inaaske 
— !iranske — kunde Synet reddes, 
hvis Drengen kom under en lang-

varig og ret kostbar Klinikbehand-
ling. Men hvor skulde man faa 
Read til det? Og  _urin Mand spad-
serer jo tilligemed," sagde Konen. 

Næste Dag samlede de to Herrer 

oppe paa Børsen blandt deres For-
retningsvenner en anselig Sum sam-

men — Ststedderiamilien blev hjul- 

pen -- Drengen kom pen Klinik -
hele den ynkelige Husholdning  kom 

pas Fode igen — Manden fik Ar-
bejde. Selv gav de to Købmænd 
naturli gvis deres Bidrag, og kun een, 

en eneste, al deur, de henvendte sig  
til paa Børsen, sagde Nej. 

Maaneder gik, et halvt Aar. 

En straalende Aprildag nied blank 
Sol over Dragespir og Kanalvand 

var den lille Dreng udskreven -
og den berømte Doktor havde skaf-

fet ham Synets Velsignelse tilbage. 

Den ene at de to Købmænd, der 

foruden at være en Maud ined Hjer-

tet paa det rette Sted (som saa 

mange andre er det) tillige var en 
vittig  Mand (hvad færre er), gik saa 

muntert hen tit sin Forretningsven, 

der — ene — havde vægret sig ved 
al yde Bidrag  til Drengens Helbre-

delse, og sagde: .Kan De huske, 
jeg i Fjor Efterser kom til Dem og 

bad Dem om et Beløb til en Skræd-

derfamilie — der var en lille Dreng, 

der var bleven blind 	erindrer De 
det saa?" 

„Jo — jo," svarede den anden, 
.nu tror jeg, jeg husker del — men 
hvad saa?• 

,De sagde Nej." 

,Nan, ja, man giver jo til saa me-
get.• 

,,VIst sml. Men nu har Drengen 
faaet sit Syn igen og  er lykkelig.• 

.Del glæder mig " 

..lamen, lunt har el eneste ønske.- 

„Kan jeg hjælpe hani 
,Ja, De kali — bart vil sen mim-

delig gerne se Dem!" 

En Krigsroman. 
—o — 

Fra Petrograd meddeles den 5. 
Avgust, al Prins Vladzis Gedroic, den 

to Aar gamle Sen af Fyrst Cyril 
Gedroic, en østrigsk Adelsmand med 
kongeligt Blod i sine Aarer, blev 
genfundel under overmaade roman-
tiske Omstændigheder. Fyrst Cyril 

Gedroic er Officer i den østrigske 

Hær og sluttede sig til sit Regiment 
Avgust 1914, idet lian lod sin Kone 

og sin lille nyfødte Dreng blive til-

bage paa Slottet Brody. Under den 
første store østrigske Retræte flyg-
tede Fyrstinden, og under den al-

mindelige Forvirring kom Barnet 
bort fra hende. En russisk Officer 
fandt det i en Grøft et Par Mil fra 

Brody og sendte Barnet til Rusland, 
for at der kunde blive sørget godt 
for det. Ingen vidste,' al Barnet var 
en lille Prins, som var Arving  til 
store Godser, men en russisk Baro-

nesse, Natalie Ostroff, adopterede 

det og tog det ined til sit Hjem i 
Tiflis i Kaukasien. 

Nylig blev der i en russisk illu-
streret Avis offentliggjort en Beret-

ning om Hittebarnet, sone blev adop-
teret af en Baronesse. Med Beret-

ningen fulgte et Fotografi af Barnet. 

En russisk Soldat, som var blevet 

taget til Fange af Fyrst Gedrocis 
Regiment havde tilfældigvis i sin 
Lomme et Eksemplar af vedkom-

mende Blad, og ved et mærkeligt 
Træf var den Olficer, som undersøgte 

deri fangne Russer, netop Fyrst Ge-
droic. Idet han kastede el Blik paa 
Bladet, som var fundet i Fangens 

Lomme, faldt hans Øje pas Billedet, 
og Fyrsten genkendte straks sin 
Søn. Nu fulgte der diplomatiske 

Forhandlinger, som endte med, at 

den lille fik Lov til at vende tilbage 
fra sin Landflygtighed. Sammen med 

to paalidelige Barnepiger har lian 

allerede tiltraadt den lange Rejse fra 
Tillis til sit Hjemsted. 

Dyrevaernsloven. 
—0— 

Dyreværnsloven traadte i Kraft for 
nogle Dage siden, og den indeholder 
i flere Retninger gode Fremskridt til 
Værn for Dyrene mod brutale og 

tankeløse Mennesker. Vi aftrykker 
Dag følgende tre Paragrafer a! Lo-

ven. 

§t I. 
Den, som mishandler Dyr eller 

ved 0,eranstreir getse, Vanrøgt eller 
pas anden Maade behandler Dvr 
Morsvailigl, sprittes med Bøde fra 

20 til 4000 Kr. eller Fængsel (fly. 
almindelig borgerlig  Straffelov §t '25). 
Bøden tilfalder Statskassen. 

§ 2. 
e) Det er forbudt andre end Dyr-

læger at loretage Kupering  at Heste 
Transport al disse i Jernbanevogne 

eller Skib rim først ske 14 Dage 

efter Kuperingen. 

b) Fjernelse af Mælketænder hos 

Heste er forbudt, med mindre den 

blivende Tand er I Frembrud og kan 

ses ;  i andre Tilfælde, hvor Fjernelse 

af Trender er nødvendig, maa denne 

kun foretages at en Dyrlæge. 

c) Kastration at Heste og andre 

Husdyr over 4 Maaneder maa kun 

foretages al en Dyrlæge. 

d) Levende Fisk maa ikke trans-

porteres ved Hjælp af Stænger, Vi-

dier, Kroge eller Snore, anbragte 
gennem Gællerne, Kæberne eller lig-

Tiende. Ved Vejning af levende Fisk 
mas den til Vægtredskabet hørende 

Krog ikke stikkes gennem nogen 
Del af Dyret. 

Overtrædelse af Bestemmelserne 
i nærværende Paragraf stralfes med 

Bøde fra 10 til 500 Kr. Bøden til-

falder Statskassen. 
§ 3- 

Ret til at udføre Slagtning kan 

for en Tid eller for bestandig ved 
Dom frakendes den, der har gjort 
sig skyldig i grov Mishandling af 

Dyr. 

Me11em Venner. 

En Slagterniestnr og en Saglører 

i Varde havde hvad man kalder .et 
godt øje' til hinanden. Ikke saa-
ledes, at de var Uvenner, men kunde 
den ene spille den anden et Puds, 

saa gjorde lian det [ned den inder-

ligste Fornøjelse. 
En Dag havde Sagførerens Hund 

i Følge .Varde Flkbl." aflagt et Be-

søg hos Slagteren og medtaget eu 

lille Oksesteg. øjeblikkelig stormer 
Slagteren over til Sagføreren og  for-

tæller, at en fremmed Hund har ra-

net Kød i hans Gaard, og spørger, 
om han kan kræve Erstatning. -

Sagføreren ser efter i sine Lovbøger 

og kommer til det Resultat, at Hun-
dens Ejermand skal betale Kødet. 

Med et smørret Smil takker Slag-
teren og — næste Dag modtager 
Sagføreren en Regning paa 5 Kr. 

for det fortærede Kød. — Sagføre-

ren er et Øjeblik helt bestyrtet over 
en slig Frækhed, men lover sig  selv, 

at han nok skal give Svar paa Til-

tale. 
Da gen derpaa modtog Slagteren 

en Regning — paa 5 Kr, — .for 

en Forespørgsel — angaaende en 
Hund, der stjal noget Kød". 

Paa Byens Hotel blev samme Af-

ten begge Regningerne betalt, men 

Slagteren gear stadig og spekulerer 

over det sidste Sagførerkneb. 

Gudstjenester og Mader. 
—0— 

Søndag d. 10. September. 
Ols Kirke Kl. 91/1 	Skrin. Kl. 'J 
Allinge K. Kl. 2 	 I lis 
Fælles-Samfundsmøde Kl. 6 i Allinge 

Menighedshjem. Emne: Nydende 
og  ydende -Kristendom. 

Mandag Aften Møde for K. F. U. 
M. og K. Kl. 8, henholdsvis i Me-
nigheilshjemniet og i Prrestegaer-
dem 

Missionær Christensen fra Sorø ta-
ler i Allinge Menignedsbjent Tors-
dag d. 14. Kl. 8. Fredag Kl. 8 i 
Sandelg og Lørdag Kl. 7 i Tejn. 

Evan. luth. Missionsforening Allinge 
Søndag Kl. 31/1. 

Rutsker Missionshus 
Søndag Kl. 9'/1. 	P. Rønne, 

Bornholms Fugleskydningstelskob 
tilholder paa næste Søndag  Fugle-- 
skydning  paa [femmeren. Seefeemt 
det gøde Vejr holder sig, fors tetes 
stor Tilalittning. 

Carlsens Hotel 
afholder off Bal pas Søndag. 

ell~emerites"ernitre~ 

En Pige 
15-16 Ae: gammel ksti las Plade 
slurks eller senere hos 

Fisker Oluf Olsen. 'rent. 

En yngre Karl 
og en Dreng, der vil passe Krea-
turer, samt deltage i Ainikniva, kan 
fra Plads til Isle November pair 

Habeillinisignard, Olske, 

En Pige 
kan til 1. November f:ra Plads paa 
Ma egne rd I Rutsker. 

1)rint. 

gshsIderlles 

[ni 
Allinge og Sandvig Købstæder 

Onsdag den 13. September 
d. A., Efterintl. Kl. 3 5 foreta ges 
pas undertegnedes Bopæl ved Ilav-
nen t A thin g e Valg af 2 Valg. 
mænd, der i Forening  med Valg-
mændene fra Bornholms øvrige Køb-
stæder har at loretage Valg  al en 
Repræsentant for Bornholm til 
Købstædernes alm. Brandforsikring 
for de kommende 8 Aar i Stedet for 
I fr. Sagfører Ja n us 01 se n, Rønne, 
Inris Funktionstid eller Tur udløber 
den I. Oktober d. A. 

Valgberettiget er enhver i Fore-
ningens Protokoller helst indtegnet 
Interessent, der har Fuldmyndigheds-
alder, med mindre han ved Dorn er 
funden skyldig  i en i den offentlige 
Mening .vanæreride Handling  eller 
er sat under Værgenraal eller Irans 
Bo er under Fallitbehandling, lige-
som de og ere valgbare, near de 
trave fast Bopæl i Kredsen, dog saa-
ledes, at der for juridiske Personer, 
saasom Staten, Kommuner, Kirker, 
Stiftelser, Aktieselskaber, ikke kan 
afgives Stenurter ved V algmands-
valget, ligesom vedkommende Be-
neliciarius eller Bestyrer som saa-
dan ej heller er valgbar som Valg-
mand eller Repræsentant. 

En Fortegnelse over de stemme-
berettigede henligger tii Eftersyn 
paa Branddirektoratets Kontor i 8 
Dage før Valget. 

Allinge-Sandvig  Købstæders 
Branddirektorat d. 29. August 1916. 

Emil Bohn. 

OST. 
Prima Mejeriost 40 Ore pr. Halvkg. 
Sødmælks do. 65 — 	-- 
Isas hos J. B. Larsen mitriv 

Dygtige Syersker 
samt Elever 

antages straks paa ruin Systue. 

Valdemar Jørgensen,, 

Lager af Papir og Poser 
til Fabrikkernes Priser. 

Allinge Bogtrykkeri. 
Trykning af Firma billigst. 



Storste Salg i Danmark 
• Største Export • 

Fugleskydning. 	net er en meget rigtig Sag 

Fugleskydning afholdes Søndag den 17. September ved 
HAMMERSHUS paa sædvanlig Sted. Nummerskydning a 2 Kr. 
Kun Rementon benyttes. 

Efter endt Skydning Fællesspisning og selskabelig 
Sammenkomst for Selskabets Medlemmer med Damer. 

For Bornholms Fugleskydnings selskab. 

Bestyrelsen 

• 

',)•1 T:ghg !enre nK fin(' 

Granbrædder 
nuar 	 to.',  rule 
eller litt., 	 1,-.“ tud- 
[ni Partier al s la 	ptinta Vater, 
solo er utal, tre 	11.!tinde. 

til Legitim,. ,t, a:ts, ,, g 	,..tiger inl 
iireg,1 I hm ligs: l'i iser. 

p• Leultant. 

Patronhylstre, 	 Nordla dets Handelshus, 
Kaliber 12 og 16 samt Jagtkrudt og alle Numre Hagl og  6 nulr Salon- iauryt hrawlialie~lir 
Patroner med Kugle er paa Lager og anbefal._ 	. miligste Priser. 

eiVinge 	/0/2,i01-  og j3r.,)(1 ti k f rretn 

strikkede uldne Klude 
by  ties ned Varet og f>e:.11e3 !lied 

12(1 Ore pr. Kilo. 

Messens Udsalg, 
Chr. Olsen, Allinge. 

Løn, Planta store hollandske 
• -•1  er hjemkomne og an-

edales hl 3n Øre pr. 

1. J?. horse n 

Carlsberg  
Nordens største Brvogeri 

■?:11 

Renvaskede 

Nyt stort Lager af 
Skjorter, Strømper, Underbeklædning i Uld, 	net. 
uld og Maccosan, Seler og Sokkeholdere, Man-
schetskjorter i hvidt og kulurt, Flipper, SlIpe og 
Veste er hjemkommet og anbefales hl billige Priser. 

Kulørte 
Kulørte 
Kulørte 
Kulørte 
Kulørte Sportshuer 
Kulørte Slips 
Seler og Bælter. 

J. P. Sommer, 
Magasin dn Nords Udsalg, Allinge. 

For at skaffe Plads til de nye 
realiseres ekstra billigt en Del ældre 

pelvis anføres: 

Manschetskjorter 
Kraver med Manachetter 
Veste 
Sokker 

Varer 
Ting. Eksem- 

Pris. 

anbefa- 

Ekstra gode Nederdele i Serges, Cheviot 

og melerede Stoffer er hjemkommen og 

les til billige Priser. 

Magasin 
P. Sommer, ai,   
du Nords Udsalg, Allinge. 

Ø ,Y-"b4K*S.,WWWX 

Stort offentligt 3al- 
881M hu  10, Seiileder  paa  Carlsens Nole! i 

Strikkede Uldklude 
betales nu med 120 Øre pr. kg, naar Varer tages i Bytte. 

Nordlandets Handelshus. 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

Allinge 	& Produktforretning 

- 	- 
Hvidevarer 

Stort Lager 
af Magasin du Nords bekendte gode Hvide-
varer er hjemkommen og sælges trods Pris-
stigning meget billigt. 

J. P. Sommer, 
Magasin du Nords Udsalg i Allinge. 

his or. 	1.10.4,1111-.1,11111 

Brøde% Cloåttie 

Engelske prima Dampkul 
til Damptærskeværkerne. 

Vi beder dein, som har bestilt, om al afhente, saa snart der er 
Lejlighed dertil. Vi har endnu ca. 120 1-lekloliter af disse Kul, som sæl-
ges a 7 Kr. hi pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus 

r -1"Xmt-b;dW"K--g 

Nederdele 

Kaffe, The, 
Chokolade og Cacao samt alle 

Kolonialvarer 
fineste og bedste Kvaliteter og til billigste Priser 

anbefales fra 

Ilinge kolonial & Produktforretning, 

Nørresundby Gødningskalk paa Lager, 
(Rimeligvis faer vi endnu eu Ladning i Eftersete°. 

Vi mader Forbrugere heraf til at gere Bestilling, thi det er jo altid 
vanskeligt og besværligt at skalle Kalk rettidig! til Foraaret. 

Nordlandets Handelshus. 

Kunstgødning til Efteraarsbrugi 

15 pCl, Sulierloslal a 13,40, 37 pCI. kalignillling a 16,50 
er pas Lager og Udleveres gerne straks til dem, som har bestilt. Prisen 
er Netto kontant og gælder for de bestille Parlier, sum altieriks I denne 
Maaned. 

Superfosfat er nu udsolgt og der kan ikke faas mere til Efterararet. 

Nordlandets Handelshus. 
Vi har de rigtig gade 

engelske Elswick &udelad 
pas Lager og sælger disse a 7,75 

pr 111 pr. Kontant. 

Nordlandets Handelslins 
itti".~0110  

En Pige, 
som kan trave Opholdet hjemme, 
kan Isa Plads til Isle November 
som Ekskedttrice. 

En ung Pige 
til Hjælp I Huset kan km Plads til 
samme Tid. 

Bladets Kontor ara iser. 

Fri simre Sending af 

glaserede 	& kinekryhlier 
af bedste Kvalilel er paa Lager. -

Vi sælger disse billigt og giver 

stor Rabat pr. kontant. 

Nordlaudets Handelshus, 

Nye Sendinger af ny Fangst 
allerbedste Kvalitet 

3Nals Klipfisk 
sælges 

Nordlandets Handelslins 
En flink Pige 

til indvendig Gerning sand en Bar: 
neplge suges ril Ister November paa 

Risegaard, Olsker. 

By- og Flerredstbldmaegtig 

Johannes K010011, Hasle. 
træffes paa Re ad huset i Allinge 
hver Mandag eller Kl. 10 Form. og 
i K le ure usket Kro hver Fredag 
fra 2-5 Film. 

Patronhylstre 
Central Kaliber 12-16. 
Stift 	do. 	12-16. 

Fænghætter til Centraltænding 
haves pair Lager. 

j. r.13. Larsen. 

Prov vor udmærkede 

MARGARINE 
og De vil blive tilfreds saa ■ el med Kv,riitet sn m med Pri:. 

Frisk Tilførsel flere tiange 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Damelinned 
af 	)(le Sloffer i stort Udvalg og smuk l'orarb 

sælges i 

porbladets 'adelshus. 
s 

p- .~~~~1 

Ligkister 
og Ligtøj haves paa Lager. 

Johannes Pedersen 
Veslergade. 



? Vandsnegle, Centrliugalpumper til Tømning al føRenirrser og 
Mergelgi e11 c. Hesteriver, Selvbindere, Slag- og MojemaskIner 

Repar.nitiner al 11.4sturaskluer  

Til Hjemmebagning anbefales! 
Ekstra dansk Rugsigtemel Af det allerbedste. 

Bageri-Flormel, som giver stort og smukt Brød. 
Vi har store Oplag og sælger billigt. bande i store og mita Kvanta. 

Nordlandets Handelshus. 
11■11111~11.1111011■11•111~~111~1111 

Prima Dampkul 
anbefales til billigste Dagspris fra 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Magasin du Nords Udsalg Allinge 
forer 

nyt og stort Lager af alt 
til HerreÆkvipering henhørende. 

De sidste nioderne Ting i 

Klædninger 
Stortrøjer 

f- 	Ulstre 
Overfrakker 

er nylig hjemkommen og anbefales til yderst billige 
Priser. 

J. P. Sommer, 

Prima Bretagne Saarug 

1=1=1 

Vi anbefaler 
vort velassorterede Lager af 

Isenkram, Glas, Porcellæn og Fajance 
til billigste Priser, 

Altloge Koloui3I- og Produldforreloillg. 

Klædevarer. 
Vi har størst Udvalg og sælger til rimelige Priser. 

Ethvert Klædningsstykke leveres efter Maal med kort Varsel. 

Nordlandets Handelshus, 

Berliner-Koks er kraftige 
og prima Brændsel i Magasinovne, 

Pris a 360 Øre pr. Hektoliter frit lilkørt Irer i Byen. — Vi titraader Køb 
til Vinteren. 

Nordfandets Handelshus. 

411 

LB1:1 99 

Et Parti Vaskebluser 
sælges 

 

til og under halv Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

  

Søn- og Helligdage. 

Renens—SuudvIr. 
Fra Rønne 	goo 1250 8so 

8" 

Bal 
9t1 
901  

9.•• 
943  

Nyker 
Klemensker 
Rø 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

948 155 
92, 12, 

gao 140 
100,L. l ad 

1011 201. 
10»  210 

Plandel--genne. 
Fra Sandvig 

Allinge 
Tein 
Rø 
Klemensker 
Nyker 

Til Rønne 

8»  12„ 
8„ 12,2  6„ 
9n  12,2  los 
917  Ir 

 
7ia 

gie las 7,a 

	

94.a 	las 760 

	

1001 	tic 810 

ost i brorre. 
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En pr øjsrk Konue, soul v771  be-
kendt for 5111 Godin.qbglied. plejede 
otte paa G .dr.ri al ghe sig i Snak 
04,1 Milt' 1-1 11Lit'l 	 Ell Dag 
lr.if han en ung Mand. Kongen 
spurgte ham, 11,ali 11.111.1 Ti11 var. 

Den unge Mand var en Spøgefugl 

og svalede leende: 

— Jeg bal den samme Tro som 

min Skrædder. 

— Fin d har Deres Skrædder for 

en Tro da ? spurgte Kongen - 
— Deres MajeNttel, svarede den 

unge Mand; lian tror, at lian aldrig 

faer delt Daler, som jeg skylder barn 

og det tror jeg ogsaa. 

Kongen lo hjertelig al del ugenerte 

Svar og gav den unge Mand li Daler. 

— Nu kan De betale Deres Skræd-

der og ændre Deres Tro, sagde lian. 

Men den unge Mand syntes, al 

kan knude anvende Pengene bedre, 

og Skrredderen fik naturligvis ikke 

sin Betaling. 

Ikke længe efter traf Kongen atter 

deri unge Mand, som forsøgte at 

slippe bort, da han saa Kongen. 

Men denne saa ham og raabte efter 

barn. 

— Nu, sagde Kongen. Har De 

betalt Deres Skrædder? 

— Defes Majestæt! Jeg kunde 

virkelig ikke ændre min Tro for ti 

Daler, svarede den unge Mand. 

,Dajbo,9;soers. 
—0— 

Der ligger Spindelvæv paa Graners Grene 
med Morgenduggens klare Perler paa, 
og Solens Straaler funkler i dem, saa 
de ligner Diamanter, ædle Stene. 

Der synger Fugle smart i Graners Grene, 
den muntre Sisken og den bille Musvit, 
og frejdigt klinger deres Kvi-vi-vir! 
— de tror sig vistnok begge to alene. 

Og selv jeg ligger under Graners Grene. 
i dybe Drag jeg -amider Solen ind; 
sig rører ej den allermindste Vind. 
alt er saa tyst, og jeg er helt alene. 

Jeg lægger mig gerne tilHvile 
i Læ af Granernes Grene 
og lader Tankerne ile 
tit hende - den eneste ene. 

Og medens Timerne svinde 
jeg drager fra Brystlommens Gemme 
el Billede al min Veninde, 
— hende, jeg aldrig kan glemme. 

Syng Fugl i Granernes Grenet 
Skin Sol i Æteren blaa 
Lad hende - den eneste ene -
Lykkens Solstraaler faa. 

Toget afgaar 
Søgnedage: 

14“neee—t4andvig 

Fra Rønne 	gro 330 	goo 

Nyker 	923' 350 

Klemensker 	942  407  
Rø 	 1003  4" 
Tein 	102  442 	10" 
Allinge 	1020  4" 	101°  

Til Sandvig 	10" 500 	10" 

Sandvig—Henne. 

	

Fra Sandvig 	700  12°° 6" 

	

Allinge 	70' 120" 6" 
Tein 
Re 
Klemensker 
Nyker 

Til Rønne 

gis 
963 
903 

711 1210 700 

7 517  1200  717  
7" 12" 7" 
Boa 	110 700 
810 	120 810 

cSjj . „ 	e.s e r !rufelver nrP2ot af 

en Kop ekstragod Kaffe! 
og 	HH 1 ffø,tnden 11■ 11 det 1,11/2 Itelythimg, n; Kaffen er rigtig god 

,,...er 1,111>111.de. 	V1 ii,ti ell ekstra 1:valdel, sum sælges ri 1-10 ØR- :y kg. 

'.1 har en aldeles extra Kvalitet ratt Kaffe. 
o,n stel e, .1 120 (41e 111. 

Alk 01 di e. r xj.t. dr re, Moltg Sr1111 Postpakke, Banernærkepakke 

(- rier re. lied huri lire 11 	(?,1 g I I Ni. 7 eller 109. 

Nordlandets Handelshus. 

Bretagne og Petkus Saarug 
er paa Lager og anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Brodreng Anker —%"1-9 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

er paa Lager. 

Prima Petkus Saarug 
ventes de allerførste Dage. Bestillinger modtages. Sælges kun pr. kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Prima Koks og Smaakul 
anbefales til billigste Dagspris fra 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Kjoletøjer og Klædevarer 
anbefales i nye fixe Mønstre og Farver. 

Prima helulden Casimir, Etamine og Satin i sort, hvid! & kulørt 

Prima sort og hvid Alpacca. 
Prima Kostumestof i ægteblaat Serges og meleret. 

_ 	J. P. Sommer, 
Magasin dn Nords Udsalg, Allinge. 

Norilholllis Spare- & tffighSSOS 
Afdeling i Allinge 6--""--- 

Kontortid: 10-12 og 2-4, 
Modlager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente .  

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

Gødningskalk 
hjemkommer til Efteraaret. — Bestillinger modtages 
gerne hos 

cHllinge J{olonial- 	jproduktforretning- 

llogrykkori 	Teleion 74. 

Drivremme, Remsamlere & 
samt bedste Sorter 

Motor-, Maskin- og Cylinderolie 
anbefales til billigste Priser fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Matrosdragter 
af prima ægteblaa Serges føres paa Lager i alle Størrelser. 

J. P. Sommer, 
Magasin du Nords Udsalg, Allinge. 

Allinge 
Ur- og Guldsmedeforretning 

Nyt stort Udvalg hjemkommen passende til 
Fest- og 13/-1.2.c38ga-ve,i—  nr. m_ 

NB. Navn isæltes gratis i Løbet af 17, Time. 	Telefon 93. 

A. M. Lindberg. 

FINESTE DANSK FABRIKAT 
J .7tasren -2./"..11e,t.12.a 10 — tO0er?er 


