••••■•••••••~11...

_

•

*"
ø-•

mil

som? ,

aalkaa
-

„

- assasass-"ta,

•

-tp_L

sss

•

Ildgi•et nf et Interennentwkah.
Anevarelinventle: Oteo Gornitzka.
Forretningmfxrer Spnrekaneelp Rigide.
Trykt i Allinge hortrykkeri.

Asertinnement•priNen er pr. l'etitlini•
for in.erztter part ral-fliden 15 Ore.
t Invinde lige .\ urmurer 1. f.:ming 111.1re
elterlolgende 4:noge 5 Ore.

(

• • • • ...

Fredag den 10. November 1918

„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykbes i et Antal af mindst 1600 Exempl.
og forsendes gennem Postvasenet t Allinge.
Sandvig, Olsker, Rutsker, Ri og Klemensker,

„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den sterslt Udbredelse I Nordre Herred
bliver last i ethvert Item eg egner sig der
for bedst til Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendtgørelser e4f enhver Art
saasom K.'b, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter. eller Aflysninger, Auktioner ett.

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

1211fillyliV i gamle !lage,
—:o:Naar vi nu læser de Afsnit af det
danske Landbrugs Historie, der
handler om Bondens Undertrykkelse,
er det vanskeligt for os, der lever i
og nyder Frihed paa alle °tweeder,
al forslaa, at Bonden under saadanne
Livsvilkår kunde nære andet end
slaveagtig Ligegyldighed for alt omkring sig.
Selv om Sløvhed og Ligegyldighed paa visse Oniraader prægede
Bondens Liv, saa er der dog meget,
der vidner om, at trods alt, saa har
han bevaret en Rest af den gamle
nordiske Selvstændighed; Landsbylivet bærer Vidne herom,
Dersom vi vil danne os et Billede
af det danske Landskab fra før Udskiftningen i det 18. Aarliundredes
Slutning, da niaa vi herske os alle
de enkelte Huse og Gaarde borte,
som nu ligger spredt ud over Landet; de købstadlignende Stationsbyer
fandtes naturligvis heller ikke, de
tætbyggede Landsbyer er den eneste
anvendte Byggemaade.
I Aarhundreder har Landsbyen karakteriseret Danmark, og efterhannden har der udviklet sig et egendommeligt Sammenhold mellem dens
Beboere,
Den Maade, hvorpan Byens Jorder var fordelt mellem Landsbyens
Jordbrugere, samt Usikkerheden udadtil er to Faktorer, som særlig har
været Aarsag til, at man planlagde
og handlede i Fællesskab.
Hver Landsby blev efterhaanden
som ell lille Slat i Staten, hvor man
lavede sine egne Love, der yderlig
skulde styrke Sammenholdet.
Disse Love, der I lange Tider var
mundtlige Vedtagelser, blev efterhaanden nedskrevne, hver Landsby
tik saaledes sin egen skrevne Lov,
der indeholdt Bestemmelser om all
vedrørende Byens Tarv.
Under Titlen ,Danske Vider og
Vedtægter", udgivet af Højskoleforstander Poul Bjerge og Oberstløjtnant Sisegaard, er disse gamle Landsbylove nul tilgængelige ror hvem der
interesserer sig for Liver i gamle
Dage.
saadan Bylov, fra hvad Egn
af Landet <len end stammer, Indledes altid med nogle Bestemmelser
0111 Gudstjeneste og Gudsfrygt.

Enhver, der havde forsømt GudsDen Del nf Byens Jorder, som
tjenesten tre Søndage i Rad, blev var under Plov, var inddelt i Vange.
idømte Bøder. I de ældste Tider
an Vang dyrkedes der Rite, i
betaltes Bøderne med Øl, men blev en anden Byg og i en tredie havde
dog eflethaanden omregnet til Penge, man Brak, Systemet kaldtes for „TreDet er muligt, at en Del af Nuti- vangsbrug" og var det eneste andens Landboungdom kunde have vendte lige fra Munkenes indvangodt af at blive underkastet en Pa- dring og fil Udskiftningen.
ragraf i en gammel Landsbylov, der
Hver Vang var igen delt i lige
lyder saaledes: „Hvo som helst, der saa mange Lodder,- som der var
misbruger Herrens Navn med Svær- anarrimærul i Byen. Jorden manne
gen og Banden paa noget Stævne drives i Fællesskab. og alt Arbejdet
eller Gilde, han give for hver Gang mulle feiregal aamlidig; der var
2 Skilling, og gør han der tiere, da
nemlig ingen Veje i disse Vange,
skal han forvises del Lag'.
en Mand kende derfor ildne saa før
En af Bymændene — en forstan- de andre, da han sari vilde spærre
dig og ærlig Dannemand
blev Adgangen til en Del af Lodderne.
for el Aar ad Gangen valgt til OlVangene var indhegnede hver for
dermand, han skulde 'have flittigt sig Kreaturerne fik deres SommerIndseende til Menigmands Gavn og føde pas Overdrevene, d v. s. de
Bedste i Skov og Mark med Ager uopdyrkede Græsarealer, der Isa
og Eng og alt andet efter sædvan- uden for Vangene.
lig Vise.
For dette — undertiden ret indOldermanden var tillige Dommer viklede Fællesskab — gaves der adog skulde idømme Bøder, naar no- skillige Regler og Paragrafer i Bygen forbrød sig mod Byens Lov, lovene.
han skulde ogsaa opbevare Byens
— Naar Høsten var endt, aatmeHorn og med det tude til Gade- des Vangeledene og Kreaturerne fik
stævne.
Lov at gaa ind pas Stubbene, 111C11
Naar Oldermanden kaldte sammen naar Rugsæden begyndte, skulde
til Gadestævne, saa skulde alle By- alle Rugvangsgærdene være „gabmændene møde og være med til at hilde", Ledene være hængte, — untage Bestemmelse om Byens Sager, der den Straf, som fire uvillige Mænd
dersom nogen udeblev fra Stævnet, kunde paalægge.
skulde han „ikke være værdig til at
Til St. Valborgsdag skulde tillige
drikke af det første Gildesal".
alle Hegn om Byvangen og AbildDersom der opstod Ildebrand I
haverne være i Orden under en Bøde
Landsbyen, hvor Huse og Gaarde
paa en Fjerding øl.
laa tæt trykkede op ad hverandre,
Oldermanden-- førte Tilsyn med
var Byen i de fleste Tilfælde fortabt. Gærdene og skulde udpege de SteDer var derfor streng Straf for den, der, der snart kunde gas Forfald
der forsømte sine Ildsteder, han
pas.
kunde risikere al komme i Jern og
— Al age eller slæbe med Plov
Fængsel pas Gaarden.
eller Harve over anden Mands Korn,
Del hørte med til Oldermandens naar delte var opvokset eller Ina pas
Embede at føre Tilsyn ined Ildste- Skarns kostede 8 Skilling ror hver
derne, og torsømte han delte Tilsyn
Ager, der var slæbt over,
og nogen Skade skete, maatte han
Dersom Vangeledene ikke var ordbøde derfor og tillige >Byen ganske. nede saaledes, at en Karl pas en
forvises s,
Hest kunde lukke det forsvarligt,
Gildernn var i høj Grad karakteriuden at staa af Hesten, bødedes der
stiske for Landsbyen; til disse skulde
for denne Forsømmelse med 2 Mark.
Oldermanden ogsaa sammenkalde
Skulde Karlen eller nogen anden
Bymændene. Man samledes for at glemme al lukke Ledet, kostede del
drikke det øl, som enten var skæn - 4 Skilling ; hvis nogen Skade skete
ket af en ædel Giver eller betalt til
pari Grund af denne Forsømmelse,
Byen som Bøder.
maatte han tillige erstatte denne
Inden der tappedes al Tønden, Skade.
skulde Oldermanden 'banke til Lyd
Da der ingen særlig Skel fandtes
og formane en og hver til gudelig mellem Lorlde-rne i Vanger], kunde
Bøn og Taksigelse saavelsom tit
det hænde, at en Mand pløjede en
skikkelig og kirkelig Omgang i Ord
Fure eller to fra sin Nabo, en saaog Tate.
dan Gerning lakseredes ril l/, Td.
Al der — til Trods for denne For- øl eller 6 Mark ; de tilranede Furer
maning — kunde ske slemme Ting, skulde tillige vendes tilbage igen.
neer Øllet havde begyndt at virke,
Som nævnt skulde alt Arbejdet
var man forberedt paa; thi Older- udføres samtidigt; skulde det nu
manden skulde endvidere „forbyde hænde, at en Mand med lovlig
alle og enhver at bære hos sig Grund var forhindret i al gøre sin
Værge, Kniv, Vognkæppe eller Stene, Pligt i saa Henseende, de skulde
bande, sværge, drages i Haar eller alle de øvrige Bymænd møde og
slaas ined Næve eller andet usøm- gøre Arbejdet for ham; dersom nomeligt begaa".
gen undslog sig derfot, skulde de
Hændte det saa alligevel, al no- betale en Bøde.
gen glemte bande Formanitig og ForI det hele taget betragtedes det
bud og slog hinanden Mundslag el- som en ussel Handling, naar nogen
ler drog hinanden i Haaret, kostede undlod at bringe Hjælp, hvor denne
det 1 Fjerding øl eller tre Mark i tiltrængtes.
Bøde, og desuden fik de ikke Lov
til at drikke mere den Dag.

4de Sarg.

Et Digt.
—0—
Nnar jeg har læst den halve Nal,
Nim Lampens Lys er blevet mat,
jeg stille mig forlyster
og griber til Papir og Pen,
mens Tankerne de iler frem
mod ubekendte kyster.
Da føler jeg mig frank og fri•
da foler jeg, at Poesi
er I.ivels største Gave.
Al Livets hadske Sninaligh ed
knur ej mig nas, thi der er Fred
i Poesiens Have.
Jeg fager gamle Minder frem,

— de kæreste er fra mit Hjem
fra mine Barndomsdage .
Mens alt er svøbt i Nattens Ein,
i Vers ng Rim jeg former dem
og kalder deur tilbage.
. . Ved Barnesengen Moder slam,
hun heder med mig Fadervor,
og Fader staar ved Siden.
———
Nu har hun Sølvstænk i sit Haar .
De Rynker, som i Panden staar,
er Mærkerne af Tiden.

Og der er stille i mit Hjem,
i hvert et Øje Taarer frem
sig lister. — — Det er Døden,
der med sin Le de Baand beskar,
der bandt, og stille da min Far
gik ind i Morgenrøden.

Og der er garnet Aar og Dag,
nu kæmper jeg for egen Sag,
og Kampen vil (eg vinde.
Hvad der er ædelt, skønt og sandt,
vil jeg besynge, — selv jeg fandt
mil Ideal — en Kvinde
Gemenhed, Kævlen, Skraal og Spot,
al Verdens Ondskab bliver blot
til Skarn, som saminenfejes.
Saa tænder jeg el Rygebaal
og brænder alt og tager Maal
af Slaggerne ; de vejes.
Men pludselig jeg bliver var,
al Lampen ingen Olie har,
og Sol staar over Fjorden;
— se, solbeskinnet ligger dem
Jeg lægger bort Papir og Pen
og er igen ved Jorden.
Kai Nl. \vod

Katten.
—0i Modsætning til Hunden, der alle
Dage har været elsker og æret som
Menneskets mest trofaste og ljetistvillige Ven, betragtes Katten som et
upnalideligt Dyr, kaldet „falsk' og
,, I ti rusk".
Selve Historien opviser heroiske
og navnlcundlge Hunde, hvoraf endog Sirius er bleven kanoniseret til
Stjernebillede, medens Cerberus vogtjnr Indgangen til Underverdenen. Al
de talløse gratiøse Kalle, der har beboet Jorden fil alle Tider, kendes
snare faa, i Ægyptens Historie kendes kun Navnet paa en eneste,
Boulinki, Harms Yndlingskat, der har
sit Gravmæle, udhugget i Sten i
Thebes. Saa kender vi alle den
hvide Muezza, Profelen Moharnmeds
elskede Kat, vi har alle hørt Historien om hvorledes delt en Dag Ina
og sov paa et Ærme al Profetens

Kaftan, og at Mriliamined, hellere
end at ville vække Katten skar Ærmet et Kaftanen.
Ogsaa England har sine historiske
Katte. Da Carelinal Wolsey var Rigets mægtige Kansler, sad hans langhaarede Kat daglig ved lians Side
i Parlamentet, og da den ',lykkelige
lfertira af Notfolk sad fængslet ved
Dronning Elisabeths 1 brandm, var en
Kat hans eneste Ven og Trøster
Den fulgte ham til Tower, og da
den blev jaget bort af Vagten, fandt
den Vej gennem Skorstene ng :istme
Kaminer ng havnede en Dag i hans
Celle, hvor deri delte hans Ensomhed til Døden befriede ham.
Del synes som særlig Slatanneria
bar været Yndere al Katte. Richelieu
var sar-iledes aldrig riden en Kattefamilie merl Killinger, hvis graliarse
Leg bragte hans Sind til Hvile.
Men ogsaa Poeterne synger højt til
Kattens Ære, vi skylder Cowpers
Kærlighed til Kalle mange af hans
mest fornøjelige Skriverier, svaledes
Ilet berømte Brev til Lady flesketh,
og det er Dr. Johnsons Kærlighed
lit hans Kat, Hodge, og Sir Walter
Scotts Kærlighed til hans Kat, Hinse,
der giver os det særlig intime Kendskab til disse to berømte Mænd.
Mellem moderne Forfattere har
neppe nogen skrevet niere sandfærdigt om Kalle end Andrew Lang,
ingen har saa nøjagtigt forstaael Kitlens kloge, ufordærvede Passivitet.
Sir Frederick Pollock har givet en
glimrende Skildring i „Torn of Corpus", Dudley Warner har skrevet sin
udødelige >Calvin. og utallige andre store Forfattere har paa mange
Maader understreget Sancho Parnas
Ord: „I mit not rit to give crumbs
to a cat" — eller, som vi siger pas
dansk: „Jeg er ikke værdig til at
løse hans Skobaand«.
En Kat taaler ikke Slaveri eller
Dressur som en Hund, det er sandt,
uren giver den sin Hengivenhed til
nogen, saa er den kærlig og trofast,
den er klog og forstaaende, graties
og behændig. Katten er el absolut
renligt Dyr riden Lugt — de, der
paastaar del modsatte, kender ikke
Katte, eller ogsaa forhindrer de Katten i at være son, dens Natar er.
Katten fanger Fluer, Larver og Mol,
noget, der ikke er ilde i disse Tider,
hvor Kampen mod alt sligt er fremme,
og hvor man holder en Sluckal, der
har vænnet sig til Livet inden Dme
fra lille Killing, der har man en trofast, stilfærdig og kælen, lille Kammerat, der nok skal holde ens Hus
frit for Insekter.
I store Byer, hvor Hunden enten
er en Plage for Mennesker paa Gader og Stræder, eller toere eller mindre mishandles al tvungent Stuens',
burde Katten være Yndlingsdyret,
skriver D. W i -Bert.

Krigsdagbog Ira ilar 1946,
—:0:—
'Daily Mail" bringer engang
humoristiske Kr rgsla.fragtninger
som Dagbogsblade fra 1946. Vi gen-

Giver heraf følgende Brudslykke, der
cr gigtret til Eftertanke.
London, I. Immer I`1.16.
altsaa
Nu
paa 3n,: Am, og Menneskene her
allerede var:rurer sig seafedes til den,
at ell eventuel hed vilde bringe
en slergrMstygelse i den nuværende
Tids Forretningsliv og Litravaner
Saaledes erklærede en Ven af mig,
at en Fred finantsielt vilde ruinere
lunt, fordi han, der for 32 Aar siden var Ølbrygger, havde ladet sin
Fabrik omdel/11C for Fabrikation af
giftige Luftaner, og hans Arbejdere
havde naturligvis for længst _glemt,
hvorledes de skulde lave øl. Lignende Betraglniuger fremføres ogsaa
fra mangfoldige andre, da Rygter
om en snarlig Fred sætter store Dele
af Befolkningen i stor Bekymring.
I Dag talte jeg med en Skrædder,
der erklærede, at det vilde være
ganske umuligt at forsyne de fra
Fronten hjemvendende Soldater med
Uniformerne er jo allerede i mange Aar blevet tilskaarne
og syede pas Uniforinsmaskiner, og
de egentlige Skræddere forstaar sig
nu kan prut Forfærdigelsen af Dameklæder. Man kunde selvfølgelig til
Nød klæde Soldaterne i Damedragter, men dette tillader den nuværende
Mode desværre ikke, thi Dannekjoler
ere erterhannden blevire saa korte,
al de næppe nuar til Knæerne, vore Soldater vilde saalcdes udsættes
for stærk Forkølelse.
3. Marts.
Aviserne ere fulde at Opfordringer
til Regeringen om endelig at gøre
Alvor af den længe bebudede Fastsættelse af Maksimalpris for Levnetsmidler. De slakkeis Amunitionsarbejdere, der kun tjener 2-300 Kr.
om Ugen, kan selvfølgelig ikke faa
det tilstrækkelige Udkomme med
sandav en Sulteløn, thi et Pd. Smør
koster 1111 40 Kr., en Kartoffel 1,50,
medens man for Kødpiller, der kun
forhandles fra Apotekerne, man betale 4 Kr. pr. Stk., til Trods for, at
Næringsværdien ikke er stort større
end Lugten af en stegt Bøl i Aaret
1914. Disse Prisstigninger er saa
meget mærkeligere, da de synes at
bevise, at Herredømmet til Søs dog
ikke altid bar haft det ønskede Resultet. Samtidig protesteres mere
og mere heftigt mod Krigsleverandørernes store Fortjeneste, men Regeringen vil intet vide af disse Protester, da Hærens Leverandører ere
saa store Patrioter. De giver Regeringen ikke mindre end 70 pCt. af
Fortjenesten tilbage i Skat og nitiligger derved en Fortsættelse af Krigen.
4. August.
Aarsdagen for Krigserklæringen.
Store Festligheder i London og
mange Taler. Særlig Opsigt vækker
en Tale af Ministerpræsident Asguilli,
der er bleven en ældre Mand, og
derfor erklærer, al lian først nu
besidder den rette Modenhed til at
føre vort Statsskib paa en værdig
og forslandig Maade, Der findes
prægtige Artikler i Bladene, der i
Dagens Anledning, trods Forbudet
mod unødvendigt Papirforbrug, udkommer i el Format af 5 Centimeters Længde og 4 Centimeters Bredde.
Deu almindelige Glæde forstyrres
desværre kun af Ytringer i .Times",
at Krigen endnu i delte Aar vil være
til Ende. Man • slutter del af den
Kendsgerning, at der paa alle Fronter af de krigsførende er taget saa
mange Fanger, at der f. Eks. rm er
saa mange Englændere i Tyskland
og saa mange Tyskere i England,
al en Fortsættelse af Blokadekrigen
mod Tyskland i Virkeligheden vilde
være en Udsultning al det britiske
Folk. Stillingeri er I Virkeligheden
!dag saaledes, at England egentlig
nu er Tyskland, medens Tyskland
er blevet England. Under disse Omslæreliglieeler er del jo det rene Selvmord at fortsætte Krigen længere.

Vi kommer derfor alligevel til at
barberede os paa, at Freden vil indtræde. Det er en Kendsgerning, der
desværre ikke lader sig bugter klare,
saa ubehagelig deri etid kan synes
for de fleste af

Handskeknapperne.
—o—
Fortælling.

I samme øjeblik som Toget salte
sig i Bevægelse, udbrød Katja med
harmdirrende Stemme:
— Uh, hvor skammeligt! Se, jeg
har lige købt disse Rejsehandsker og
har næppe hall dem pas, før Knapperne er pilet all
Trunikov, Katjas Mand, rystede ellertærilcsoint pas Hovedet, og da de
lom havde været Rifl 1 to Maaneder,
saa sagde han Ikke : ,Del er din
egen Skyld, min Ven, du burde først
have syet Knapperne rigtig fest", eller lignende vise Ord, men han kyssede sin Hustrus Haamt, netop pas
det Sted, hvor Knapperne manglede,
og sagde trøstende:
— San, nu er Skaden lægt!
Men Kaljn lod sig Ikke afvæbne,
— Aa, i Mænd er dog jer selv
lig, sagde hun bittert. Det er jer ligegyldigt, om jeres Koner gear klædt
som en Tiggerske.
— Men hvor kan du dog sige studen noget, min Ven , udbrød Trunikov forfærdet. Drej 1-Inanden lidt,
saa lue man slet ikke se, at Klupperne mangler.
— Jo, svarede Katja kort; enhver
vil straks se det, det er den Slags
Smanting, der adskiller en elegant
Dame fra en tarvelig Kvinde.
— Men lag dog saa et Par andre
Handsker pas.
— Tak for Raadelt Mern Rejsehandsker er nu en Gang Rejsehandsker!
Trunikov tav og bøjede sørgmodig Hovedet.
— Saaledes gear det, nuar num
gifter sig med en klog Kvinde !
tænkte han. Ethvert findel Væsen
kunde man let have overbevidst, men
Katja knuser mig med sin jernhaarde
Logik !
Hall betragtede sin Hustru, der
sad og stirrede i en Bog uden al
læse, eg sagde til sig selv:
— Hvad monstro hun nu tænker?
Sikkert, at jeg er et Fæ, og al del
var duint af hende at gifte sig med
mig!
— Det er virkelig kedeligt ! sagde
Katja pludselig.
— Hvilket, min Ven ?
— At vi ikke rejser til Wien. Der
kan jeg nemlig faa Knapperne, der
passer til Handskerne, Ild Kommis'en
sagde, at det var Wienerharidsker.
— Trøst dig blot, min Vers, svarede Trunikov opmuntrende. I Berlin vIl du saamærld ogsaa kunne
finde de Knapper, du skal have.
— ——
Trunikovs Tid var kun knapt til:malt. Han skulde til Mtlirchen for
at alslutte en Forretniug for sin Chef,
og selvfølgelig tog han sin Hustru
med! I to Aftener havde de lagt Planer om, hvad de skulde se i
Der var mange Punkter pas Programmel — først og fremmest skulde
Katja have en ny Dragt.
Smit om Aftenen Ironi de nygifte
til Berlin. Butikkerne var lukkede,
og de kunde derfor ikke den Aften
faa Handskeknapperne købt. Katja
var meget utilfreds med Berlin, og
Trunikov stemte lydeligt i merl.
Tidligt næste Morgen gik de ind
nor at købe Handskeknapperne ; men
Katja kunde ikke Isa dem, hun vilde
have ; enten var de for snue eller
for store, og higen at dem havde
den rigtige Farve.
Trunikovs Tarme skreg at Sult
ug han lureslug, al de skulde gna
ind paa en Restaurant.

Maeltidet forløb i Tavshed. Endelig log Truniii.'w Mod til sig og
sagde muntert:
- Nria, skal vi sag gas i biologisk Har, e
— Lad mig være fri!
— Skal r. i da ikke købe den Dragt
rit rirg!
Katja stampede forbitret i Gulvel.
— Hvad bryder jeg mig om den
dumme Dragt, rum jeg ikke kan fas
mine Handskeknapper!
Hele Eftermiddagen løb de nygifte
fra Butik til Butik, luen Katja kunde
stadig Ikke opdrive de Handskeknapper, lom havde Brug for. Først lien
pas Aftenen vendte de tilbage til
['olene', gik straks i Seng og vaagnede først næste Morgen, da de
skulde forinde Berlin.
I Mthichen gik det ikke bedre.
Katjas Mand maalle besørge sitre
Forretninger. Imidlertid kørte hun
i Droske fra den ene Butik til den
anden, luen de Handskeknapper,
hun havde Bring for, kunde hun stadig ikke fas.
Helt oprevet vendte hun tilbage
til Hotellet og salte sig til at græde.
Da hendes Mand koar hjem og saa
hendes forgrædte Ansigt, sagde Iran:
— Kære, lille Katja! Jeg faer sikkert en ordentlig Overhaling af min
Chef, men lad os alligevel rejse hjem
over Wien].
— Som du vil ! svarede hint med
et hannligt Smil. Mig er del det
samme! For min Skyld kan vi gerne
rejse lige hjem til Pelrograd.
— Nej, det bliver, som jeg har
sagt! sagde Trunikov begejstret og
kyssede hende rørt.
I Wien begyndte de nygifte straks
at løbe fra Butik til Butik. Trunikov
var utrætelig ; irren alle Anstrengelser syntes forgæves. Endelig korn
de ind i en lille Tiaad- og Garnhandel, og her troede Trimikov til
sin store Glæde at have fundet den
længselsfuldt søgte Skat.
— Se her, Katja! udbrød han glædestraalende. Her er de Handskeknapper, du har Brug for.
— Nej! de er for sinaa I svarede
huri irriteret.
— Lad mig en Gang se dine
Handsker.
— Jeg siger dig jo, a( de er for
sutas.
— Men lad mig dog blot se dine
!handsker ! Nu har vi jo snart rejst
hele Evropa igennem. Kom nu ined
dens I
— Jeg kan ikke, vrisede hun.
Jeg har glemt dem i Berlinl
- Nas, hvordan synes De saa 0111
Berlin, Menden og Wien? spurgte
en af Trunikovs Venner ham, da de
nygifte var kommen hjem, Det var
vel en dejlig Rejse?
— Vidunderlig! svarede Trunikov
begejstret. De kan ikke lænke Dens,
hvor saaden en Rejse virker forfriskende og udvider ens Horisont?'

Om Forkølelse.
—0—
Spørgsrnaalet om Forkølelse spiller en stor Rolle i Menneskets Liv,
men shunt num meget olie hører
Folk sige: .Aa, jeg er saa forkølet.,
saa snart de al en eller anden Grund
er bleven upasselige, er det dog ikke
altid, at denne Upasselighed, de lider af, kali føres tilbage til Forkølelse, men da man selv niangen ell
Gang ikke er i Stand til at opdage
dell virkelige Aarsag til Upasseligheden, giver imam Forkølelsen Skylden. Hvad skel man egentlig forstaa ved Forkølelse? Ja, egentlig
er det kun Følgerne af en for stærk
eller for langvarig Afkøling af det
tnearieskelige Legeme eller en enkelt
Del deraf. Dog er ikke altid Legemets Afkøling alene Aarsag til en
opstaget ForkelelSe, der maa komme
noget niere ril.
Vor Organisme er indstille( til Ar-

bejde, Sanseorganerne, Musklerne, iypiske for Kvinderne. Han ha, konNerverne, Fordojelsesergarierne, kor l mineret, at
iirderue olie kysser
sagt alle Orgarrer er beregnede paa Snldsier, der ilinger i Felten, reg
legemlig eller sandelig Virksomhed. han IllellCf, al 111A11 iler Staill (ATI,
Af enhver Arbejder fordrer man deri
tor et typisk keindellet Frenonfru,
højeste Ydeenere, men for at kunne der videnskabelig kan forklares.
yde det bedste, mart men eje Smid ,
Flfeirelninger fin Amerika synes
hed og Øvelse. El Mereteske, der at beluret:e hems Teorier. itu der
er sygt, kan ikke yde store Ting. fortælles, at da de frivillige Tropper
Muskler, der ikke er opøvede, kan skulde drage afsiet' til den inekaiikke tilfredsstille større Kniv. Net- kenske Grænse, opstod der bos
iner, der er daarlige og udslidte, kan derne en ligefrem sygelig Trang elder heller ikke forlanges meget af. ler at kysse Soldaterne. Ved Kaser•
Ja selv et sundt Menneske med sunde neportene, paa gaben Gale, paa
Organer trænger fra Tid til anden Jernhanestatiorierne myntete modire
ril Hvile, til Ro, til at samle Kræf- Kvinder og unge Piger sig over Solter. han mag spise, drikke, sove osv. dater, som de ikke kendte, og kysVidenskaben har bevist, al der
sede dem etterlrykkeligt. I Clenitield
Organismen findes Treeltedsproduk- i Penaylvenien blev tilmed et ben
ter, som udskilles under Søvnen. Regiunerg storme' af kyssesyge KvinMari her foretager meget neje Under- der.
Ilvad er nu delt psykologiske Åersagelser for at las Klarhed over delle
Punkt, og men ved nu, at der i Blo- sag til delle Fænomen ? spørger Dr.
det ikke alene findes Entreringsstol. Ralf. Det er, mener lue, vore Forfædres instinkter, der dukker op bos
fer og Fornyelseastoffer, men ogsaa
Opløsnings- og Affaldsstoffer og all- Kvinderne. Trods al deres 'elvensaa ogsaa Trrelhedssloffer. Del sy- dige Kultur har Kvinden iletelig innes saafedes, at for al omme en derst bide vedblevet at være Urmenstind, god Søvn er del nødvendigt, neske. Det er derfor, huri tilbeder
at der er Træthedsstoffer til Siede. den raa krigeriske Kreti. lidel er I
Dovne Mennesker eller sandarne hendes Øjne saa stærkl og snit kriMennesker, der er saa velsituerede, gerisk som Soldalen; derfor omfavat de ikke behøver al arbejde, kla- ner og kysser hun MIM.
Den anden Aarsag, skriver den
ger ofte over daarlig Søvn, de føler
sig oprevne og bliver til Slut virke- Iranske Videnskabsmand, er Kvielig syge. Lægen bliver readsprurge dens Blodtørst. Soldateri drager I
Krigen for at slaa ihjel, Halls UniSovemidler foreskrives, Ophold ved
Bedested anvis', uren Resultatet sva- form repræsenterer søs at sige Myrderiet, og delfur virker den iiimodrer ikke til de lufte Udgifter, Meslanelig hos Kvinden.
dens derimod en Kur, soul har III
For det tredie spiller Kviridernes
Moral at gøre vedkommende træl,
hunligt vilde Skaffe hm den attranede Forkærlighed for stærke Farver en
Ro netop paa Grund af Tgethedssrof- ikke ringe Rolle. Hendes Klædedragt
ternes Tilstedeværelse Blodet. En- bærer jo Vidnesbyrd herom. Og da
hver kan vel tale med om deri for- nu Soldaten er mere broget klædt
friskende Søvn, den Nat bragte, der end andre Mænd, faer hun Lyst til
fulgte efter en lang Arbejdsdag, hvor at kysse ham.
Som mai' ser, er den franske Viman havde arbejdet sig træl.
Nu hør man nemlig skelne mel- denskabsmand ikke særlig høflig
lem to Ting, Træthed og Overan- mod Kvinderne.
strengelse. Et overanstrengt Mennesks kan ikke altid falde i Søvn
straks, selv om han føler stærk Trang
dertil. Men er Organismen overanstrengt, kan denne Overanstrengelse
—o —
let blive Aarsag ti) eller Grundlag
Søndag d. 12. November.
for en Sygdom, El saadant MetrumAllinge K. Kl. 9m/e. Skrin. Kl. 9.
ske bliver meget lel forkølet for at
Ols Kirke Kl. 2.
bruge dette Udtryk i almindelig ForEfterur. Kl. 3 Møde i Sandvig Misstand, skriver ,,Sundliedsbladet".
sionshus. Kl. 7 om Aftenen ForFor at forebygge en Sygelighed
ældremøde paa Menigliedslijernaf en eller anden Slags, bør man
met. Missionær Ærøe og Præsten
taler.
følge den Regel at skaffe del trætte
og udmattede Organ den nødven- Mandag den 13. Ois Kirke Kl. 7.
Cand. theol. Axel Busch taler.
dige Ro saa hurtigt som muligt.
Det simpleste i sandanne Tilfælde Tirsdag Konfirmationsindskrivning
Bedre' i Olsker Kl. 10 og i Aler Hvile og Søvn. Det er jo muligt,
'luge Menighedshjem Kl. 2.
at det ene eller det andet af de inOnsdag den 15. Missionsmøde I
dre Organer er overfyldt med StofTejn Kl. 7.
skifteprodukter, saa Udskillelsespro- Fredag den 17. taler Sognepræst
cesser] gaar vanskeligt for sig. I saa
Holt fra Nazarethskirken i Københavns Allinge Kirke KL 71(a.
Fald mart man være Legemet behjælpelig med Udskillelsen af disse Evan. lulle Missionsforening Allinge
J. Carlsen.
Søndag Kl. 91/2.
Sloffer, og 1:er vil Svedekure, afpasRutsker Missionshus
sede efter de lorhaandenværende
Søndag Kl. 2. Missionsmøde.
genskræller, være pas sin Plads.
Det er absolut eu Fejltagelse, hvad
mange tror, at mat' skal, •styrke.
den udmattede Organisme ved et
Lars' Bon.
Det hændte for en Tid siden, at
tilføre den en Mængde Spise- og
Drikkevarer, thi titan maa vel be- israt' bos en Familie i en lille By
tænke, et ogsaa Fordøjelsesorganer- ventede et Bares Nedkomst Famine team være trætte og behøve Hvile. liens Afkom var forud tre i Tallet,
Desuden er i saadanne Tilfælde hvoraf en var en lille Dreng paa
Hjertet saa svækket, at Fordøjelses- seks Aar ved Navn Lars.
Unge Hr. Lars, som var vant til, arbejdet, som det ogsaa deltager i,
at alt hjemme drejede sig om hane
vil falde det besværligt.
Man vil af loranslaaeride se, al lille vigtige Person, kendte ogsaa
der kan være mange Grunde til For- til den glædelige Begivenhed, som
kølelsessygdomme, og at meget al forestod, og SOM husmi lorkyndle rundt
del, man kalder »Forkølelse, egent- i Byen under Raabet:
— f Juli faer vi en lille I
lig slet ikke er foraarsaget af Afkøling.
Naturligvis gjorde lum sig mange
Funderinger over, hvorvidt den ventede vilde blive en Dreng eller eii
Pige, og disse Tanker greb ham
Hvorfor kysser Kvinderne
stærkere for liver Dag. En Aften
de hortdragende Soldater?
hørte man ham saaletles feje følEn Iransk Videnskabsmand, Dr. gende Tillæg til sin Aftenben:
Rafl, har pastaget sig videnskabelig
— limen du maa lade der blive
at undersøge Aarsegerne til forskel- en Dreng kære Gud.
lige impulsive handlinger, der er

Oudsliellesler og hier.

En Karl,

Nye

':16 -1,,i .far, kan 1,,a ]'::i d s straks
paa Frigaard, Kienten.,1;er.

sparske Rusiiicr og 11'181(0 Krydderier

anbefales t

u til Slagtetiden

?Dang. 'ulk Nissionforniq

Nordlandets Handelshus.

holder, om Gud vil, Missionsmedi.
Rutsker Missionshus Søndag den
2te November I■1. 2 Eftm.
Alle indbydes venligt.

Iciteresudby Gød n i ng skalk
Naar Efteraaryplajningen er tilendebragt, sal er de! lignes,
Vær saa god al gere Bestilling i

Nord landets Handelshus
Auktion

over Tommer og Brædder.

Olsker.
TATSSKAT modlages ved Mejerierne ,,Hundedal's og .Kajbjerggaard"s første Udbetaling.

Sognerendet.

lloroholffis Simre- & Laallekm- ses N'

Mandag den 13. November, Fm.
Kl. 10 lader Murermester Paulsen
og Bygmester Holm, begge af Allinge, ved offentlig Auktion

- Afdeling i Allinge 6 ----'3"--Kontortid : 10-12 og 2--4,

iN) Modtager Indskud pal] alm. Sparekassevilkaar til en Rente

paa Hammeren

Barbermaskiner.
Ægte Giletteblade til Barbermaskiner
BarberknIVP
Barberkoste
Srelbefikanle
Bnrbermpejle
Barberambe
linarklippennuikiner
Strygeremnie til Barbe' knive og Gilellenutsk:

Stort Udvalg. — Billige Priser.

søm.

I. IB Ler

bortsælges en Del Tommer og Brædder, hidrørende fra Nediivningen af
Huggeskur, nemlig :
ca. 125 ni Egeløninier 156 15,6 cm
c. 1600 ni Tømmer 15,6 15,6 cm
c. 2500 ni
do.
10,45; 13 cm
c. 700 ni
do.
18,2 20,8 cm
do.
c 1100 ni
20,8 x 23,9 cm
i Længder fra 3,5 ni. til 9,3 ni.
EI Parli Brædder samt en Del
Brænde, Vindusglas, Spiger og Bolle.
By- og Herredsfogedkonlorel
i Hasle, d. 7. November 1916.

Mit Hus
i Nørregade er til 1.eje fra 15, Noveinher.

Natbetjent Chr. Jensen,
Allinge.

UQ til Salgs

Borgen

EI hutr m.12rieruffilind

af 4 pCt, p. a, pas Folio til 2 110. p n.

man
ikke fortvivle over de stadig stigende
Priser pile Livsfornødenheder. Ved
al gentienigna „Nordbornliolnis Ugeblad" s Forretningsannoncer vil De
linde konkurrencedyglige Firmaer,
der ligger inde ined store Lagre af
Fødemidler og Nødvendighedsgenstande til absolut billige Priser.
Den store Omsætning 'ned ringe
Avance betinger den billige Salgspi is

hos

I. B. Larsen
Paa Grund af Sygdom _kan

akse

Stort Udvalg — billige Priser.

J. B. Larsen

føres paa Lager i alle Størrelser og
strede Stoffer til yderst billige Priser

træffes paa Raad huset i Allinge
hver Mandag efter Kl. 10 For111. og
Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

J. F. Sommer
Magasin du Nords Udsalg

Klipfisk.

ALLINGE.

Fineste afnakket Bildals Klipfisk.
Fineste ['afnakke! Klipfisk.
Fineste Taffelfisk i 1/2 kg Pakker
er lijerrikoinwel.

Grahamsmel
Allinge

4a

Hjemmelavede prima Byggryn

I. 13. 1—a1ELI-5i

1 god brugt Violin

En flink Karl

samt 1 Fløjte er billig til Salg.
Bladets Kontor anviser.

kan fas Plads til 1. November paa

Maegaard i Re. P. A. Schou

Dell 28. Noliemher 1018
festligholder Selskabelig Forening
for Allinge—Sandvig og Omegn (Rø, Olsker, Klemensker, Rutsker)
sin Ti-aarige Stiftelsesfest paa Hotel „Allinge".
Nye Medlemmer indtegnes ved
Kassereren, Bogtrykker Gornitzka,
samt hos underskrevne Formand.

i 3 Sorteringer, lavet af ekstra sværvægtig 2-radet Byg af ny
Host, sælges ved Køb af 50 Pd. ad Gangen a 19 Øre,
ved Køb i mindre Vægte a 20 Øre.

Nye Sendinger af de allerbedste Sorter

Nordlandets Handelshus.

Bageriflormel og Rugsigtemel
Vi anbefaler alle al købe Forbruget til hele Vinteren. — Laveste Notering
or Mel — og vi tager gode Sædvarer som Betaling.

Nordlandets Handelshus.

„PLBP"

J. C, Koefoed.

Crvil fmrerne anb4afe vi:
~k«
4 Ugers Grise

tortrojer Ble 14 til 32 lir.
iitterfraffer, 11.1fter?4.
(i.beibtoi. til bil(igrte 3rifer.
1.1therte od C3eni.e3ere i fodfritid M'oalitet.
?ti elnw3 lInberbfficebiling.
eportM)Iter, s).)ciditflobragetter

Lødekvier
Risegaard i Olsker.

hfirvisiiilly [ar holdere

rintn>1111nt

i Tysk, Engelsk og Klaverspil.
Børn 40 Øre, Voksne 75 pr. Time.

Manffictifjorter

Lager af Papir og Poser
til Fabrikkernes Priser.
Allinge Bogtrykkeri.

i elegante gilltieber.

.:0(.'

,5_,.i
,. .auctøi,faint,1),I),!r2wirreb rans I ;]slimte 91tiljol. Der ran ofiniftro

WP

etter, ,-.port,z,b(riter, 26 ioteniiiie.

1. T. hos Boglr. Gornitzka, Allinge.

I. J3. Larsen

Ira 19 In 40 11r.

Sitt&rte

er til Salgs paa

Røget Hellefisk

c7747:9c,2 e

tarbniliger

.WidieiriNz /e

iwee

tit 31, 35 on 40 S1r.

Tuleborg i Rntsker

er hjem komniel.

FINESTE DANSK FABRIKAT

£4aa Cerge

er til Salgs paa

Else Neukranz, Sandkaas

fikkosmi

ilriliuus Noloer!, kle.

Prima Sigtemel
J. B. Larsen

Malrosdraglrr

anbefales i prima ægteblaa og møn-

Pilegaard i Ro.

Jaas hos

DrenQe

31111111er

By- og Herredsfuldmægtig

som vil passe Kreaturer og deltage
i Malkningen, straks faa Plads paa

Lommeknive og Skedeknire.

Nordlandets Handelshus.

Larsen.

en Dreng,

Faaregaard i Olsker.

Vær saa god at gøre Bestilling, Alting lyder paa, at de b0jprocentlige
Foderstoffer bliver dyrere.

follbyggei Stivsyge hos Svin og
fremmer Æglreening hos f løns.
Fans i urindre Vægle hos

er bjenikoni uret. 35 Øre 1/2 kg.

En So

Prima Texas Bomuldsfrøkager og
Langelands Foderblanding Nr. 1.

Kød- & Blodfoder

Store spanske Fyldelog

..,_ 'ned hosliggende Grise
og et Hoppeføl er til Salg paa

Vi venter en Sejlerladning med

lionee.nirvret

er lapt paa Vejen fra Sandvig til
Sandlcaas Tr. og bedes mod en Dircor afleveret til Fotograf Kjø 1 ler,
Allinge.

Riis, Baadstadgaard, Ro.

Fjerkræ
Skrædder
Linned
Dunte
Broderi
Negle

Vi har rigelig Lager af

9
✓
✓
9

e,orfer, ‹,')(iiibiter, 523niitcy.
)Inar 0rirluu Ioners til De IntIthittle IlrOliinnintirr.
!triner ur til titterft billige liriter.

9torblitisbrt

9

Bedste dobb. raffineret Køkkensalt

Ø

prima krystaliseret tysk Salt
sælges i større og mindre Vægte meget billigt.

Nordlandets Handelshus.

9
9

øger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller LærIng e n Fodermester eller anden Medhjælp, bør Dc 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.

S

Fineste afrakket Klipfisk
Nye Japan-Ris
De allerbedste Kvaliteter som kan
skaffes, sælges i

laordlaudels Iblelshils

Vi modtager Bestillinger paa

ekstragrove Hvedeklid
til Levering i næste Uge.

Nordlandets Handelshus.
BJØRNE-HONNING
i ", fig Deaser a CO (9re.

Nordlandets Ilandelshus.

Jørgen Petersen:

Prøv vor udniterkeerl

MARGARINE
og De vil blive til fred s saavel med Kvalitet som med Pris.
Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig.

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Uld-Normaltæpper
P. Sommer.

-dit(~tKlitt-t"A

AVY!

Narren kles, Sol er slid« ; . . .
mellem høje Tage
staar en Strimmel Aftenrod
Himmel stum tilbage.

Ovnen sender fra sit Dyb
en dunkel matrod Stribe;
tavs jed sidder i min Stol
og hakker paa min Pibe.

Røgen snor sig tæt og Mas
mod Loftet i min Stue;
drømmende mit Blik for vild
i Ovnens matte

Lue.

Vort Lager er rigelig forsynet med

alle Sorter Foderstoffer
i prima kontrollerede Varer og til billigste Dagspris.

jillinge Ro 10 11101- Oj c Pro dukfforrnfninis.

Brødrene Anker

Natten fedes,

%-(9

Jernstøberi & Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.
Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljepumper ro. ni.

Prima Koks og Smaakul
anbefales til billigste Dagspris fra

Allinge Kolonial- Produktforretning.

MORSØ

Skov=Ovne
som Tegningen viser

har to Kogehuller, stor Indfyringsdør, som

Kendte Toner.
Til min Moder.
Pita telt Bord en døsig Lampe brænder,

Jeg aahner Vinduet, den tavse flade
er vand af Regn, der falder mild og tæt,
men overfor mig staar en graa Facade.
Ur lyder Toner af et sprødt Spillet.
Jeg stirrer mod Facadens lyse Ruder,
en Kvinde bar sig ved Spinettet sat.
Hun spiller dæmpet, stille An 1 Guder!
Min Barndoms Sange spiller hun i Nat.
Hvad er det for en stille Sang hun synger,
en gammel Sang med farveløse Ord ;
men part den vises spinkle Rytmer gynger
et Minde om min egen Barndoms Mor.
Jeg mindes mangen Skumringsstund
derhjemme;
min Moder nynned denne simple Sang.
Den stille Sang, som siden gik i Glemme,
i Aften hører jeg endnu en Gang.

Efteraarssang.

~,f4lerssek~~~018"/"Neggrer."~"a~

Til Stegning og Bagning
anbefales vort ekstragode Plantefedt.

Allinge Kolonial- & Produktforretning

i alle Størrelser.

J. P. Sommer,
Magasin du Nords Udsalg
Telefon 5.

Isenkram, Glas. Porcellæn og Fajance
til billigste Priser.

Allioge Koloid- og Prodoktforroloiog.

Til

Damerne

til Skumring hæver den min Stues Nat
Igen en Dag er dod. med Vemod kender
jeg mig i Kvæld saa ensom og forladt ,

Ny Sending er hjemkommen og sælges i

Muh Hadsk

Vi anbefaler
vort velassorterede Lager af

Mine Tanker mindes Mænd
og Kvinder, Sorg og Lykke.
mindes fjerne Hænder, som
jeg længes mod at trykke.

og lignende, — Regulerer nemt og sikkert.

Stil Damer og Herrer. føres paa Lager

Nordlandets Handelshus.

Gamle Minder stiger frem,
og Tanker, som jeg glemte.
lister frem i Skumringen,
stille og forskræmte.

Hvem er mon du:'sorn sidder ved Spinettet
og synger, hvad min Moder sang for mig?
Mit Hjerte er saa fuldt og dog saa lettet.
Er du mon ene og forknyt som jeg.

kan tage store Stykker Brændeknuder, Tørv

kindvest

Roeskærere og Roeraspere
i mange forskellige Størrelser og til en særlig billig Pris pr,
kontant.

Slanke Taarne tegner sig
som mørke Silhouetter
mod den blege Himmel. der
staar fuld af Sijernepletter.

'r. I svære, bløde Kvaliteter er hjem kontraen og anbefales til billige Priser.

J.

Meget fordelagtigt kan vi sælge

Vintervers.

—0—

Slcenjoinfru gaar i Skoven,
hvor Efteinaret isner,
og alle spæde Blomster
for Hestens Aande visner.
Skønjomfru, Skønjomfru,
der er Foraar i mit Sind:
Der bleinstrer endnu røde Roser
paa din flue Kind.

hvor Skyer
lien over Himlen driver,

Skønjomfru, se,

og hør, hvor Høstens Vinde
I Skovens Grene river.
Skønjomfru, Skønjomfru,
der er Foraar i min Hu,
thi du er lige foraarsfrisk
og lige skøn endnu.
Skønjomfru, lad kun falme
den grønne Vaar i Skoven,
og lad kun Skyer drive
paa Himmelen for oven.
Skønjornirti, Skønjomfru,
trods det barske Efteraer,
jeg drømmer endnu Vanrens Drøm.
Den dufter i dit Ham.
Skønjomfru, lad kun falde
den grønne Vaar med Løvet ;
vi ejer dog el Foraar,
som ej blir os berøvet.
Skønjomfru, Skønjomfru!
all visner og forgear,
men du er lige ung og skøn,
urlo Lykkes friske Vaar !
Mr. Blanco.

Ikke Konserves.
— Deres Majestæt, sagde Køkkenchefen til Kanibalerkongen, den ny
Missionær er fuldstændig indhyllet
i en Panserrustning ba Top til Tam
— Saa slip ham løs, svarede Majestæten ærgerlig. Jeg kan ikke fordrage den nymodens Daasernad.

anbefaler vi:
Sorte, hvide og kulørte

Kjole- og Blusestoffer i rigt Udvalg.
Silketøjer
i mange elegante Nyheder.

Sorte Klædesfrakker og Ulsters.
-1)rinia enJelske Quminifrakker,
Skindkraver og Muffer i moderne Faconer.

Hvide og kolorte Kokken: og Pynteforklæder
i mange fikse Nyheder.

Strømper, flandsher, "tilter.
Blondekraver i moderne Faconer.
Corsetter, Chemiser, Benklæder, Natkjoler. Fricertrøjer, Underliv

klædes- og Moireskiirter.
Alt i gode Varer til absolut billigste Priser i

2/Zorbianets
Roeknive, Roeoptagere, Roegrebe
og Roekurve
alt i prima Kvalitet og til billigste Priser i

Allinge Kolonial= og Produktforretning.

Store engelske Husholdningskul
er losset i disse Dage. De sælges renharpede fra Lager til 6 Kr. 25 Øre
pr. Hektoliter — hit tilkørt. — Nettopris.

Berliner-Koks. Smaa Briketter
er prima Brændsel for Ovne og Komfurer.

Nordlandets Handelshus.
Kaffe, The,
Chokolade og Cacao samt alle

Kolonialvarer
i fineste og bedste Kvaliteter og til billigste Priser
anbefales fra

Alliogo Kolonial & Prodokirorroloiog.
Tegn Abonnement paa
Nordbornholms Ugeblad.

