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„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
trykkes 1 et Antal af mindst 1600 &tyvt, 

forsendes gennem Postvæsenet I gulagre. 
Sandvig-, Olsker, Rutsker, Re ogRlemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse I Nordre Herred 
bliver læst i ethvert Hjem og egner sig der-
for bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Rekendtgirelser af enhver Art 
saasam Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger,  Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgaar hver Fredag, kar; bestilles pnn alle 
Polkonturer samt paa Riadels Kontor og 
koster 1 Kr. halraarlig. 

Lille Ruster. 
—o— 

Af Selma Lageral. 

En af deur, der havde levet Kava-

lerliv paa Elveby, var den lille Ruster, 

som kunde transponere Noder og 
spille paa Fløjte. Han var af tarve-
lig Herkomst og fattig, uden Hjem 

og uden Slægt. Der korn svære Ti-

der for ham, da 1<avallerflokken blev 

splittet ad. 
Han havde da ikke længer Hest 

og Kariof, ikke Pels eller rødmalet 

Madkiste. Han inaalte færdes til 

Fods nied sine Sager knyttet ind i 

et blaalærncl Bomuldslommetørklæ-
de. Han knappede Frakken fil helt 

op til Hagen, at ingen skulde Ina 

at vide, hvordan det stod til med 

Skjorten og Vesten, og i dens dybe 

Lommer gemte han sin kosteligste 

Ejendom: Fløjten, der var skruet fra 

hinanden, deri flade Lonirneflaske og 
Nodepennen. 

Han levede nu af at skrive Noder 

af, og havde alt været som i gamle 

Dage, vilde han ikke være kommen 
til at mangle Arbejde. Men for hvert 
Aar, der gik, blev der drevet mindre 

og mindre Musik deroppe i Venni-

land. Guitaren med sit skøre Silke-

haand og sine slidte Skruer og det 

bulede Valdhorn med sine falmede 

Kvaster og Snore blev gemt ben paa 

Pulterkamret, og Sløvet lagde sig 

tommetykt over de lange jernbeslaae-

de Violinkasser. Jo mindre der blev 
al bestille for lille Rusters Fløjte og-
Nodepen, des ivrigere tog han Vare 

paa „Lærken", og tilsidst blev lian 
helt forfalden. Det var meget sør-
geligt med den lille Ruster. 

Længe log man vel imod ham 
som en gammel Ven paa Herregaar-
delle; men der var en Klage, naar 
han kom, og Glæde, naar lian gik. 
Hare lugtede af Snavs og Brænde-

vin, og blot han fik el Par Snapse 

eller en Toddy, blev lian omtaaget 
og gav sig til at fortælle uanstæn-
dige 1-historier, Han var de gæsifil 
Geardes Plage. 

En Jul korn han til Løfdala, hvor 

Liljekrona, den store Violinspiller, 

havde sit Hjem. Liljekrona havde 
ogsaa hørt til Ekeby-Kavallererne: 
riten efter Majorinderis Død drog 
han til sin stole Gaard Løfdala og 

blev der. Nit kom Rusler til ham 

Dagene før Juleaften, midt t Jule- 

travlheden, og had om Arbejde. Lil-

jekrona gav ham nogle Nrstler at 
skrive af. 

'Du skulde hellere have ladet ham 

gate straks,' sagde hans Husfri]. 
"Nu trækker han del naturligvis rid, 

saa vi bliver nødt til al beholde ham 

Juleaften over." 

"EI Sled skal lian jo være", sva-

rede Liljelcrona. Og lian hed Ruster 

ind til sig peu Toddy og Brænde-

vin og holdt ism nued Selskab ng 

levede hele Ekehy-Tiden om igen 

sammen med ham, Men han var 

forstemt og vor ligesag led ved ham, 

som alle de andre, skønt lian ikke 

vilde lade sig mærke med del ; thi 
gammelt Venskab og Gæstfrihed var 

lian] helligt. 
I Liljekronas Hus havde de nu 

rustel sig en tre Ugers Tid til al 
tage imod Julen. De havde level i 

Uhygge og Travlhed, havde vaagei 
sig Øjnene røde ved Tællelys og 

Tyristikicer, havde frosset nede i Kæl-
deren ved Saltkarret og ovre i Bryg-
gerset ved Ølbrygningen. Men Hus-
moderen og Tyrende' havde fundet 

sig i allsammen uden al knurre. 
Naar af Traaieden var overslaaet 

ng Helligaflen kom, skulde der jo 
sænke sig over dem et betagende 

dejligt Trylleri. Julen skulde bringe 
Skæmt og Spøg og Rini og Lystig-

hed til at fødes som at sig selv paa 

deres Tunge, alles Fødder skulde 
blive iltre efter at træde Dansen, og 

af Erindringens dunkle Kroge skulde 

Danse-Legenes Ord og Toner myl-

dre frem, skønt man stel ikke kunne 

have tænkt sig, at de var der endnu. 

Og saa skulde de alle — alle sam-

men føle sig saa god, saa gode. 

Men da nu Ruster korn, syntes 

hele Husstanden paa Løfdala, at Ju-

len var ødelagt for dem. Den Me-
ning var bande Husmoderen af, og 

de ældste Børn, og de gamle trofa-

ste Tjenestefolk. Ruster indgød dem 

en knugende Angst. De var bange 

for, at mur først han og Liljekrona 

begyndte at tage de gamle Minder 

op, saa vilde Kunstnerblodet begynde 
al syde i den store Violinvirtuos, og 

haus Hjem vilde miste han]. Tid 
 havde lian aldrig kunnet holde 

ud at Være hjemme ret længe ad 

Gangen. 
Det er ikke til at beskrive, hvor 

de elskede Husfaderen der paa Gaar-

den, efter at de igen havde fane' 
Lov at beholde ham hos sig et Par 

Aars Tid. Hvad havde han ikke al 

give? Hvad var han ikke for sit 
Hjem og allermest om Julen I Han 

havde ikke sin Plads I en Sofa el-
ler en Gyngestol, men paa en høj, 

smal, blankslidt Træbænk henne i 
Arnekrogen. Naar han kom op paa 

deri, red han afsked pair Æventyr-
Han for Jorden rund!, steg helt op 

til Stjernerne og højere endnu. Han 

spillede og talte skiftevis, og alle i 
Huset flokkedes om haur. Livel 
blev dem alle saa stolt og skønt, 

ved at den ene Sjæls Rigdom straalle 
ud over del. 

Derfor elskede de ham, som de 
elskede Julen og Glæden og For-

aarssolen. Men da lille Ruster kom,  

var Juiefreden ødelagt. De havde 

arbejdet forgæves, hvis han skulde 

fan Lov al lokke Husbonden fra dem. 

Det var uretfærdigt, at den Drukken-

bolt skulde sættes til Julebordel i et 

ordentligt Hus og forspilde al Jule-

glæden. 

Juleaftens Formiddag var lille Ru-

ster færdig med al skrive Noderne 
af, og han lod saa falde nogle Ord 

om, at ror marine han nok videre, 

— skønt del naturligvis var Menin-
gen at blive. 

Liljekrona val bleven paavirkel af 

den almindelige Forstemthed, og han 
svarede ganske lamt ng mat: at del 
vel var beds', Ruster blev der Juleri 

over, [IR han nu engang var iler. 
Men lille Rimter var pirrelig og 

stoll. Han snoede slim Kiiehelshmt 
!Uvejrs og rystede del sorte Kunst-

neriums, saa,a1 der stod snur en mørk 

Sky om lians Hoved. Hvad Mente 

Liljekrona ? Skulde lian blive, fordi 

han i' Le havde noget andel Sled al 

lagr' I 	? Pyh 1 omkring paa de 

store Jernværker i Bro Sogn ventede 
og ventede de paa ham. Gæstevæ-
relset stod parat, Velkornstbægeret 
stod fyldt. Han havde ganske for-

skrækkeligt havn! Han vidste bare 

ikke rigtig, hvem lian først skulde 

tage til 	. .! 
bevares vel I" sagde Lilje-

krona; „du skal nok fan Lov at 

slippe!" 
Eller Middag laante saa lille Ru-

ster Hest og Slæde, Pels og Skind-
tæppe. Karlen paa Løfdala skulde 

køre ham over et Sled i Bro Sogn 

og straks køre hjem igen, for det 

san ed til at ville blive et forrygende 

Vejr. 
Ingen troede, al nogen ventede 

hain, eller at der var blot el eneste 

Sted der pas Egnen, hvor han vilde 

være velkommen. Men de længtes 

saadan efter at blive af med ham, 

at de skjulte delle for sig selv og 

lod ham køre. Det er jo det, han 

selv vil, sagde de, — og saa lærikte 

de, at nu skulde de rigtig være 

glade. 
Men da de ved Femtiden samle-

des i Salen for at drikke The og 
danse omkring Juletræet, var Lilje-
krona tavs og forstemt. Han satte 

sig ikke op pen ÆvenlyrbærtIcen, 
Ivan rørte hverken The eller Punch, 

lian 'runde ikke linsIce en eneste 
Polskdans, hans Violin var i Ulave. 

De, soul havde Lyst til at lege 
og danse matte hjælpe sig uden 
ham. 

San blev hans Hustru urolig, og 
Børnene gnavne, og der var ikke 
den Ting i Huset, som ikke gik for-

kert. Det blev den bedrøveligste 

Juleaften. Grøden blev sveden, Ly-
sene stod og spruttede, Ovnen røg, 

Stormen piskede Sneflokkene afsked 
og blæste bitterlig koldt ind i Stuen. 
Karlen, som var korl med Rasler, 
korn ikke tilbage. Husholdersken 

græd, Tjenestepigerne skændtes. 
Tilsidst faldl det Liljekrona 

al man havde glemt at sætte Neg 
op til Spurvene, lian beklagede sig 
højlydt over alle de Kvindfolk, han 
havde opl sig, at de havde ladet god 

gammel Skik fare og var bleven 
sno nymodens og hjerteløse. Men 
de forstod godt, al det, der pinte 

ham, var Samvittighedsnag over, at 
han havde 'adel lille Rusler køre 

af Gaarde paa selve den hellige 
Juleaften. 

San med eet gik han Ind f sit 
Værelse, lukkede Døren af efter sig 

og begyndte ni spille, som han ikke 

havde spillet, siden han havde holdt 

op at flakke om. Det var Had og 
Hamr, del var Længsel og Storny f 
I lænkte, I havde lagt mig i Lænke, 

men se. nu at smedele Isenkerne ond 
Og I tænkte, 1 skulde hul mig snæ-

verhjertet, som I selv, men jeg flyg-
ler ud, hvor der er storl og frit, — 

rang enig, I Hverdagssjæle, I slayns-
humbie Trælle, fang ulig, om I kan. 

Da hans Hulske hørte de Toner, 
sagde kun: 	Morgen er lian borte., 

hvis ikke Gud gør ei Mirakel inal 
Nu har vor Ugæsltrilierl bevirket 

just det, soul vf liaahede at und-
gas'. 

Shilies.1 

Penge. 
—o-- 

De kære Penge! 
Man elsker, man forguder dem. 
Man hader, man udskælder, man 

forbander dem. 
Naar man skal bruge dem, har 

man dem ikke, eller man synes i 
det mindste ikke at have n o k af 

dem. 

Pengene 'er til Kiv og Fredsfor-
-styrrelse i saa mange Familier, der 
uden Pengespørgsmaalet kunde leve 

lykkelige og tilfredse. Ikke blot i 
den fortrolige Kreds, men ogsaa i 

større Selskaber ender Samtalen ef-
ter Kryds- og Tværspring gerne ved 

det almindelige Emne — de kære 

Penge. — Der tjenes saa mange, 

og der prales dermed. 

Men skønt der tjenes saa mange 

Penge, vil de ikke mere rigtig slag 
til, det er den Klage, man altid hø-

rer. I gamle Dage, og man fristes 
til at sige: i de gode gamle Dage, 

var del ikke saaledes. 
At tale om Penge og Pengesager 

gjaldt den Gang ikke for at være pas-
sende eller fint. 

Man ansaa del paa den Tid for 

noget selvfølgelig', at enhver, der 

regnede sig nied til del gode Sel-
skab, havde saa meget, han eller 
hun brugte, eller vel rettere, man 

ansaa det ler en ganske selvfølge-
lig Sag, al man Ikke biol ikke brugte 
mere end man havde, — nej, man 

brugte ikke, hvad man havde. 
Men det er denne Oplatlelse og 

delle Syn paa Liver, der har foran-
dret sig, man er ikke bange for at 

give ud og at flotte sig med de lel 
forljente Summer. , 

Man kan dog heldigvis endnu 
finde Undtagelser, bande indenfor 
den jævne Middelstand og blandt 
Embedsklassen, og mangen Familie 
med sniaa faste Indtægter, hylder 
den gammeldags Opfattelse. 

Der sætter men endnu, uden at  

komme med for mange Klager, Tæ-

ring efter Næring og holder ses-

ledes Hus med sine knappe Indtæg-
ter, et man slaar sig igennem uden 

at gøre Gæld, rig er tilfreds med 

sin Lod. Men skulde man dog føle 

Trang til nu og da mellem gode 
flekerulle at bringe Pengeaparga-

maalet paa Bane, da bør det ske 
part en mere diskret og tilbagehol-
dende Maadc end nu til Dags, 

Man behøver Ikke straks at slim 
pas den store Tromme. Særlig I Stor-
byens Børsverden hører nimm nuart 
Jubel over Penge, snart Veklager. 
Og Tonen breder sig deelm videre. 

Pengeaffærer Irører til Dagens Or-
den, og det sørgelige er, al spørger 
man mindre Forrelningsrolk, Leve-
randører af enhver Art eller I haml-

værkere, hvem deres største og tal-
rigste Debitorer er, da vil man al-

tid fag til Svar, at de mindrebemid-
lede er i absolut Mindretal. 

Punktlig Betaling til alle mindre 
Haandwerkere og Leverandører strax 

ved Varernes Modtagelse er Ikke 
moderne. Det brugtes mere I gamle 
Dage, og var en fortræffelig Ord-

ning, som saa meget andet fra den 
gode gamle Tid. 

Nu om Stunder er det ofte Skik, 
at naar Fruen i Huset holder sin 

Middagssiesta, maa hun ikke for-

styrres, og Pigen heder Skomageren, 

der er kommen med Fruens ny el. 
istandgjorte Støvler, ovn at vente 

med Betalingen. 
En anden Dame har Besøg, eller 

del aborter hende i Øjeblikket paa 

tilstrækkelig Smaament, eller hun 
undser sig ved allerede igen at lur-
lange Penge af Manden, 

De har vel nok, samme Damer, 
den Hensigt saa snart som muligt 

al skaffe den lille Regning ud af 
Verden, men som det gerne gaar, 

de glemmer det, optaget som de er 

af deres store Penge, og den stak-
kels Haandværker, der havde bestemt 

Pengene til nødvendige Udgifter -
eller maaske ligefrem til Brød for 

sin Familie, venter taalmodig og 
lider Nød sammen med sine, fordi 
lian er bange for at 171151e sin Søg-

ning, hvis han dristede sig til uop-

fordret paany at fremsende sin Reg-

ning, 

Alle Beklagelser over, at Skonta-
geren, Skrrederinden el.Vaskektmen 

maa vente utilbørlig længe, vil for-
stumme ganske al sig selv, hvis 

de paagEelderide Mennesker var sikre 

paa, al de samtidig med Varernes 

Aflevering ogsaa fik sine Penge. 
Krediten spiller en stor Rolle i 

vor Tid, den har mange gode Egen-
skaber og ofte uundværlig i Handel 
og Vandel; den giver sine Venner 

en god Haandsrækning i en snæver 
Vending; men mange er desværre 

altfor tilbøjelig til tankeløst at ud-

nytte den. Den lille uskyldige Gæld 
vokser sig større og større, og neer 

Regnskabets Time slaar ser man 
med mindre blide Følelser paa de 
mange Nytaarsregiiinger, til hvilke 

der skal skaffes Dækning. 
De kære Penge bliver da nogle 

højst ubehagelige Skabninger, der 



ubønhørlig kræver at blive sal 
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lier lidt eller mange af dem. 
Derfor gælder del om at !Hilde 

det gamle Fyndord i Ære: 

 

Siet Tæring efter Næring ! 

Kunsten at tie. 

.Den største Veltalenhed bestaar 

1 Kunsten at tie." 

. 

	

	Det er en Kunst, en stor Kunst 

at kunne tie — i rette Stund. 
.at tale er Salv, men at tie er 

Guld,-  det har vi alle hørt saa lit, 

at det ved vi ; og dog! 
Hvem har ikke personligt og over 

for andre er faret, hvilken slem Virk-

ning, en ilde anbragt Tavshed kan 
have, nav man enten tier af Man-

gel paa Mod, at Svaghed eller al 

Trods, af Magelighed eller for den 

kære Husfreds Skyld. 

Tavshedens Kunst bestaar derfor 
I første Linje I, 'al man Ikke Iler i 
Utide. Et Ord, der er talt i rette 

Stund, kan virke Undere og være af 
uberegnelig Rækkevidde. 

At tie I rette Tid er Tavshedens 

mulen Side. Et uoverlagt Ord gror 

hyppigt videre I det skjulte, lig den 

onde Gerning, der, stadig tomlen-

tende sig videre, kun kan avle ondt. 
.Det Ord, der er undsluppet os, 

bliver let Herre over os ; vi er kun 

I terre over Ordet, saa længe vi be-
holder det for os selv." 

.Vogt paa din Tunge', siger der-

far ogsaa el ældgammelt Ordsprog; 
ja, man kan trøstigt paastaa, at det 

egentlig kun er den lille, onde Tunge 
— ikke blot onde Tungers Ondskab 

— der ofte er Roden til alt ondt. 
.Hvad Hjærtet er fuldt af, løber 

Munden over med*, siger man jo 

ogsaa. Det gælder derfor at have 

Hjertet fuldt af det bedst mulige, og 
derfor hører just den rette Tøjlen af 

„Mundees Magt" med til Selvbeher-

skelsens aller største Kunst. 
Vanskeligheden bestaar ikke 

mindst deri, at Selvbeherskelsen gør 

det lige saa ofte til Pligt at tale, 

hvor man maaske syntes, del var 

lettest al tie, og at tie, hvor man 
helst talte. 

Tavshed kan under mange Om-
stændigheder være en stor Efterla-

denhed, der ikke hævner sig i urin-

dre Grad end Snakkesaligheden. 

Den ulykkelige Snakkesalighed, 
vil man saa gerne tillægge 

Kvindekønnet, hvem man i Almin-

delighed vil frakende al Besiddelse 
af Tavshedens Dyd. 

Men delle til Trods, er den kvin-

delige Tunge dog bedre end dens 

Rygte, thi hvem kan vel, naar det 
kommer an paa at aflægge en Taal-

modighedsprøve, bedre og længere 

tie og taale end Kvinden? 

Hvem formaar saaledes som hun. 
i Stilhed at bringe disse smaa og 

store Ofre, Dag efter Dag al finde 

sig i disse lyd- og klageløse Savn 

og Indskrænkninger, der er saa me-

get vanskeligere at bære, vejer saa 
meget tungere I Vægtsknalen, fordi 
„ingen ved noget derom". 

Netop Kvinden, der — som 111311 

siger — bærer sit Hjerte pas Tun-
gen, fordi hun stadig føler Trang 

til at udtale, hvad der sætter hendes 
Følelser i Bevægelse, netop hun for-
staar at udføre den med et Heltemod, 

som ingen Mand kan overtræffe. 
„Tavshed, Taalmod og Latter gav-

ner mere end man fatter!" - 
Hvilken Kvinde har ikke haft Lej-

lighed til at etfare Nytten af denne 
gamle prøvede Recept. 

Tavse Handlinger er mere talende 
end højlydte Ord, og ved en talende 
Tavshed kan mart undertiden udtryk-
ke og oplian mere, langt mere end 
ved den lues( indtrængende, time-
lange Tale — all naturligvis dog 
paa rette Tid og rette Maade — det 

er netop det, der kommer an paa, 

thi „er Ordet paa Læben bortfløjet,  

du henter det aldrig tilbage, ikke 
romi Angeren straks med Firspand 
karle bag efter." 

Og hvo, mange forskellige Mander 

gives der ikke til at udtrykke en 

_talende-  Tavshed pari: ved Mine 
og Haandbevægelse, ved Blik og 

Ali kan finde Udtryk herved : høje-
ste Ros og strengeste Dadel, skar-

peste Kritik og fasteste Beslutning 
saa vel sots resigneret Taalnind, 

vrangvillig Fejelighed, Krænkelse, 
forstokket eller &nulrende Trods. 

Tavsheden kan virke opmuntrende 

eller rædt' ykkende, forsonende eller 
opirrende, anklagende og fordøm-
mende, saarende og harmende. 

Meget lidt træffende turde derfor 

den saa ofte brugte og misbruele 
Tnlemnarle være, rat .den, der tier, 

samtykker". Men naar skal man da 
tie, og naar skal man da tale ? 

Det bedste Svar herpaa giver Hjer-

tet, den bedste Dommer herom er 

Kvindens Følelse og Tnkt eg Sans 

for del passende. 

Desuden 111AR naturligvis  Tavhe-
dens Kunst som enhver anden Kunst 

læres rag øves, samt kræve sine Lære 

penge. Ungdommen har let til Ord 

og Handling, og først den mere uro-
derne Erfaring finder den rette Veks-

len mellem Ordet i rette Stund og 
hin Tavshed, der som en god Ge-
nius vanger over Hjemmels Lykke 

rig giver Moderen den trolddoms-

kraftige Talisman, der stedse viser 
sin Magt ved .kiinsteri at tie". 

Ramas Hævn 
over det habsburske Hus. 

—n— 

Røvede Tempelskatte, 
som har bragt Ulykke over 

Generation efter Generation. 

1 .Daily Express" fortæller en Sol-

dat, som er i aktiv Tjeneste, en un-
derlig Historie om den mystiske 
Sammenhæng mellem Ulykkerne i 

det habshurgske Hus Og de værdi-

fulde Juveler, som Herskerhuset ejer, 

og som i sin Tid blev røvede fra et 

Tempel i Birma: 

Del var en Buddhistpræst, som 
fortalte mig Historien, den Gang jeg 

var paa Ceylon. Han var en Mand, 

som var højt agte! i sin Egn, og 

han forsikrede mig, at hvert Ord af 

hans Fortælling var bogstavelig aandt. 
Personlig tror jeg ikke paa hemme-

lige Magter og vil ikke udtale min 

egen Mening om den usædvanlige 

Række at Hændelser, som Buddhist-
præsten fortalte mig. Jeg overleve-

rer Historien saaledes, som den er 

bleven mig fortalt, for at Folk, som 
studere okkulte Videnskaber, kan 
forsøge al granske Sammenhængen. 

.For mange Aar siden", sagde 

Præsten, .startede et at Medlemmerne 

af det habsburske Hus, Grev Her-

mann, sammen med en Hertug af 

Braganza og et Antal Følgesvende 

en Ekspedition til Birma under Fore-

givende af at ville omvende de Ind-
fødte. De sejlede fra Lisabon og 

landede efter en lel Rejse i Mande-
las'. I Nærheden af denne By blev 

de snart indviklede i Religionskampe, 
smil endte med, at mere end Tusind 
af de Indfødte blev dræbt. 

Greven, Hertugen og deres Følge 

satte sig derefter som Maal at trænge 
frem til det store Rama- og Sitatem-
pel, som man vidste indeholdt Guld 

og Juveler i Mængde og til even-
tyrlige Værdier. De huggede Præ-
sterne og alle Templets Vogter ned 

og rallede dets Skalle. Tempelvæg-
gene var indlagt med Guld og ko-
stelige Ædelstene. Hver eneste vær-

difuld Genstand blev sljaalet og hver 
fik sin Del af Byttet, To at de 

prægtigste Ædelstene i hele denne 
~startende Samling dannede øj-
nene i Gribibilledel af Guden Ragna. 

Deri em. (siden kendt unde: N‘in. IRA 
„Hanbets blaa Diamant") tog Grev 

Hermann som sit personlige Eje, og 
den anden gik over i Kime Leopolds 

Besiddelse. 
Raina nerfkaldre over Tyvene alle 

Guders Hævn og Forbandelse, og 
mere end 50 Personer af høj Rang 

er allerede faldne snur Offer for Pa-
rnas Forbandelse, idet de har mistet 
Livet pas en voldsom Maade. Med 

deres Død er disse Slægter hævnet, 
men for Huset laahsburgs Vedkom-

mende vil Hævnen fortsætte i al 

Evighed". 

Hvad 111A11 end kan mene om 

Buddhislpræstens sære Historie, saa 
er tiet ell kendt Sag, tilføjer _Daily 

Express", at de ravede Juveler ved 

Ægteskab og Arv blev spredt rundt 

om f F.urepas Hersker huse ined Und-

tagelse af England og rammer-k, og 

underlig tragisk er mange al disse 

Kongeslægters Historie. Marie An-

toinette og Ludvig XVI kom begge 

I Besiddelse af nogle at Ramas Per-

ler,  og begge blev henrettede. Her-

tugen af Engpien ejede nogle af 

Ædelstenene og blev skudt af Napo-

leon. Ludvig Philip, som mesan 

ejede nogle ar dem, døde i Land-

flygliglied. Kong bitimheit, som 

havde flere af Ramas Rubiner, blev 
snigmyrdet. Kong Alexander og 
Dronning Drnea kom i Besiddelse 

af nogle Trirklser fra Ramalemplet, 
og begge blev myrdet. Romarrof-
ferme fil< en Del af de ravede Skatte, 
og de fik næsten alle en voldsom 

Død. Kronprins Rudolf, som ogsaa 
ejede Ramajuveler, omknur pas en 

unaturlig Mande; Østrigs Kejserinde 

blev dræbt i Genf ; Fakehertug Johan 

(..lohn Orth") omkom pas en Sørejse; 
ErkeherIng Franz Ferdinand og Irena 

Gemalinde blev myrd at i Serajevo. 

Maximilian blev skudt i Mexiko, og 

hans Gemalinde mislede sien For-
stand. Hertuginden af Alencon, som 

ejede flere af Tempeljnyelerne, om-
kom under en Brand i Paris Kong 

Carlos og hans Søn blev skudt, den 

forrige Konge af Grækenland blev 
snigmyrdet. Og mange flere af min-

dre høj Rang, som har ejet en eller 

flere af de røvede Kostbarheder, er 

omkomne paa en tragisk Mande. 

Den lyske Kejser ejer en af Ro-

mas store Rubiner. Hvad vil hans 
Skæbne blive. 

Trak fra Dyrelivet i Hilsnen, 
—o— 

I »Martins meddeler Direktøren 
for Pariserniusæel, Edmund Perifer, 

en Del interessante Træk atignaende 
Dyrelivet i Krigssonerne. Det, som 
mest overrasker Soldaterne, er, rit 

mange Dyr viser sig firldstrendig 
ligegyldige over for del, som foregaar 

omkring dem, Saalecles fortæller en 

fransk Soldat som var med i de 

voldsomme Kampe omkring Mor-
Blomme, al under deri værste Kano-

nade sad der flere Strinabigle paa 
Brystværnet foran Skyttegravene og 

sang og kvidrede ubekymret. Part 

en af Moillionnueliøjdens Skraanin-

ger iagttog man et Raphørispar, som 
til Trods for, at Granatenge stadig 

slog ned tæt ved dem, blev boende 

i deres Rede tiden at lade sig for-

styrre. 1 Nærheden al Raphønspar-
ret saa man en Hare, som hver ene-

ste Dag i to Munder løb omkring 
Granathullerne og nippede Græs og 
Trreknopper. 

Vildænderne lod sig heller Ikke 
skræmme. De var endog blevet dri-

stigere og niere foretagsomme end 
før, da de for længe siden havde 

fundet ud, al Skydningen ikke som 
i Fredens Dage gjaldt delin selv. Part 
et Afsnit af Fronten kunde man sta-
dig se en Flok Vildænder flyve over 
til den fjendtlige Front, tydeligvis 

for al aflægge Besøg boa de »fjendt-
lige« Ænder. 

Rotterne havde derimod lettere ved 
al tabe Hovedet. Ja, del hændte, 

at de begik Selvmord af bare Skræk. 

Da engang en lille Strækning, hvor 

der var Hundreder af Rotter, blev 
muffer af en Granat, SSA man Rot-
terne flygte i tætte Rækker rag styrte 
sig ud i ell Dam, hvor de fleste at 
dem druknede. 

Blandt ramme Dyr er Kattene de 

modigste. Mange af dem shiner sig 
til et eller andel Kompagni, son, de 

aldrig forlader. Det er især Kokkene 
de kaster deres Kærlighed pas. Over-
maade ængstelige er derimod Hunde, 
som har Unger. De hyler og jam-
rer saasnart Skydningen begynder, 

men det er tydeligvis mindre sig 
selv end Afkommet, de frygter for, 

Har de Først fartet Ungerne i Sikker-
hed, bliver de niere rolige. 

Al disse og mange andre Iagtta-

gelser slutter Perrier, at de fleste 
højere udviklede Dyrearter forholder 

sig ligeoverfor Faren omtrent pas 

nøjagtig samme Vis som Mennesker. 

Saaledes skræmmes de, saasnart FA-

ren antager nye Former, f. Eks. naar 

Skydningen bliver mere baard end 

den plejer at være, 

En Undervands-Automobil. 
— 

Bilen, som kerer paa Havets Bund. 

Et af de besynderligste Skibe el-
ler rettere sagt en af de mærkelig-
ste Automobiler, som ungensiude 

har eksisteret, er nylig konstrueret 

af Simon Lake, den berømte ameri-

kanske _submarine" [ingeniør og Op-

finder. Han benævner sin nye Op-
findelse !ned det meget omstænde-

lige Navn ,Undervandsautomobil". 

I fan agter at tage en Rejse 'ned den 

paa Havbunden ved de vestindiske 

øer 
.U-Bilen" vil gas paa Hjul pas 

Havbunden, forbundet med et stort 

Rør til et Overfladeskib — en Slags 
Husbaad 	S0111 bevæger sig paral- 

lelt med Vognen i Dybet. Røret, 

som er 4 Fod og 6 Tommer i Dia-

meter, er inddelt i stilhare Afdelin-
ger og kan udstrækkes til en Længde 

af 150 Fod. 
.1.1-Bilen" er 25 Fod lang og 9 

Fod høj. Den bliver forsynet med 

Glasvinduer, 11/2  Tomme tykke, og 

herigennem kan de rejsende nøje 

betragte Livet paa Havbunden, soul 

oplyses af mægtige Lyskastere. 
En al de største tekniske Mærk-

værdigheder ved .1J-Bilen" er et 

Lultlaagsystem, som sætter en rej-

sende, iklædt Dykkeraragt, i Stand 

til al slige ud paa Havbunden og 
vandre ved Siden al 

Hr. Lake agter senere at fabrikere 
et større Antal af disse „U-Biler" til 

Anvendelse ved Optagelse af sunkne 
Skibe, under Perle- og Svampefiske-
rier o. I. Viser det'sig, at hans Op-

findelse har Levedygtighed, er det 
jo ikke udelukket, at den kan fart 

stor praktisk Betydning ved Opta-

gelse af en stor Del af de Skatte, 

som nu under Krigen sænkes i Ha-

vet. 

Fra Uge til Uge 
—o— 

Det gamle Aar er ved at ebbe ud. 
Det var, ligesom sine to Forgængere, 

et Krigens og Ufredens Aar, og 

mange Menneskers Blod har Dag 
ud og Dag bid gødet Europas Slag-
marker — ofrede paa Fædrelandets 

Aller. Nye Lande er i Aarels Løb 
revet med ind i det blodige Opgør 

og andre slaar for Tur. 
Samtidig med at Europa ruster 

sig til yderligere Fortsættelse al de 
blodige Kampe, søger Staterne at 

ordne og regulere Forsyninger ne af 
Levnetswidler og Forbrugsartikler, 

for saa lærige sum mulig at holde 
deri truende Hunger krise Ira Livet. 

De fan tilbageblevne neutrale Stater 
tvinges til at tage Eksemplet op, og 

man ser, hvorledes Staten lidt efter  

lidt knægter det private Initiativ og  
overtager Ledelsen og Overopsynet 
af de forskellige EI liservsgrene. --

Den kontrollerer Bethrldningerne af 

Ler. netsmidler og samer Befolknin-
gen 11A11 Ration. 

Trods Maksimalpriser, Opfedrings- 

forbud Og Sukkerkort hør vi dog 
ikke klage -- del er en helt ander- 
ledes skarp Kontrol de krigsførende 
Nationer benytter sig at, og bety-

delig mindre Portioner, der der ud- 
deles pr. individ ; men der er tilli- 
vet nok, der vækker os til Efter-
tanke, selv om Danmark, hvis galt 

skulde være og Eksport og 'Input 
stopper, ved lormiltige Foranstalt-

ninger vel nok kan brødføde sig 
selv. 

Naar 1111 Kirkeklokkerne ringer 
det nye Aar ind, de er det med 

blandede Følelser at vi lager Alsked 

med 1916, og 1917 former sig for 

os sortt et stort Spergsninalstegii. 

Hvad vil det bringe? — Ondt eller 

godt ? — Vi føler vor Afhængighed, 
deri enkeltes Relydningalashed mod 
del store Hele, det Ragnarok, der 

er i Begreb merl n( sluge Europa, 
— — — 

Men frem I Decembernattens Mørke. 

stiger en lille Stjerne, et Lysglimt, 
et svagt Haat>. Det er Kejser Wil- 

helms, de uovervundnes Fredstilbud, 

der vandt Præsident Wilsons Til- 
slutning, og hvortil, trods Ententens 

Haml, det lille Land Schweitz slut-

tede sig. Den svære Begyndelse 

er allerede gjort, den første Spire 
til den overall ønskede Fred er ned-

lagt. Tiden vil vise, om den I det 

nye Aar inaa have Held ril at slag 
kraftige Redder, saa et nyl og bedre 

Broderskab kan opstaa i del blod-

dampende Europa — til Gavn og 

Glæde for alle. 
Lad os fraabe og ønske, at ent ny 

,Æra' inna oprinde i det nye Aar 

for vort gamle Europa. 

Glædeligt Nytaarl 

iste Nytaarsdag 
fremviser Allinge Brograltheater et 

smukt Naturbillede fra Mjøsen 1 

Norge. Desuden tindes paa Pro-

grammet .Den fortabte Søn« og 

_Et Huskors". 

illislj000sior og Moder. 
Søndag den 31. December. 

Allinge K. Kl. 2. 
Ols Kirke Kl. 5. (Altergangsguds- 
. 	 tjeneste.) 

Nytaarsdag. 

Allinge K. Kl. 9"s 	Skrin. 9. 
Ols Kirke Kl. 2. 
(Der er Lejlighed lit al give en Gave 

til det danske Bibelselskab). 

Nytaarsdag Kl. 614 Urigdoms-Jule- 
fest paa Menighedshjeurmet. Mis- 
sionær Ærø og Præsten taler. 

Husk Bedeegen I Møde hver Aften. 

Evan. 'ulk. Missionsforening Allinge 
Søndag Kl. 3a/2. 	Joh. Kofoed. 
Nytaarsdag K1. 91/1. — 	— 

Rutsker Missionshus 
Søndag Kl. 10, 

Olsker ilusilmodsforelliq 
afholder Juletrresfest Tirsdag den 
2. Januar Kl. 4 Eftermiddag, hvor-

til Medlemmer indbydes. 

Fin Toddy-Rom 
i hele og halve Flasker, 

Diverse Kvaliteter og Priser. 

Cognac 
i hele og halve Flasker. 

Diverse Sorter WHISKY 
anbefales.  

I. 1:3 ;ILiariEvexl. 
BJØRNE-HONNING 

i iJt  kg Daaser a 60 øre. 

Nordlandets Handelshus. 

 Joh. Kofoed. 
Nytaarsdag Kl. 10. Th. Madsen. 



Ny Sending er hjemkommen og sælges i 

Nortildels 
o0~o0ao0a~0aØr0~Ø C] 

A. M. Lindberg. 
Urmager og Guldsmed. 

der passer til ethvert øje, faas hos 

Telefon Allinge 93.  

,N 
.'t Skov=Ovne 

, - 	- 	 som Tegningen viser 

f;...„.:- 	-, .- 	har to Kogebuller, stor Indfyringsdor, som 
4 

kan tage store Stykker Brændeknuder, Torv 

4..14,_ +:4 .. 	og lignende, — Regulerer nemt og sikkert. 
it 
t 

MO RSØ 

Vort Lager er rigelig forsynet med 

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

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

"arraallb,"~ 

LEGETØJ 
Restlageret af Legetøj er fremlagt og sælges saaIedes: 

Naar der købes for 1 Krone, betales 50 øre, Køb for 50 øre 

betaler 25 øre, Køb for 25 øre betaler 12 øre osv. 

Kom da flinkt rag køb en lille Gave ril Børnene i 

Nordlandets Handelshus. 

Tegn Abonnement paa 
Nordbornholms Ugeblad. 

riff 
flere (3ange ugentlig. 

gaf tu),3 

I 	t 	II;nnn Kolonial- 
og Onnrnlifnrngininn 

33riller oa pincenez 

Hjemmelavede prima Byggryn 
i 3 Sorteringer, lavet af ekstra sværvægtig 2-radet Byg af ny 

Hest, sælges ved Køb af 50 Pd. ad Gangen a 21 Øre, 

ved Køb i mindre Vægte a 22 Øre. 

Nordlandets Handelshus 

Olsker. 
!lukkerkortene for Olsker 

uddeles paa Olsker Forsamlingshus 
Oamdag den 3. Januar fra KI 
3-5 Eftermiddag. 

For Tein Fiskerleje kan de af-
hentes i Tein Brugsforening fra 3. 
—6. Januar. 

P. S. V. 

K A. Mogensen. 

Meierld 

afholder ek rit re Gleneraltor-

mamling Lørdag d. 30. Decem-
ber, Eftm. Kl. 2 pari Mejeriet. For-
handling om der er Interessenter, 
som ønsker at sælge Skummetmælk 

til Ostelahrikation. 
Opgivelse af Kvantum Mælk mod-

tages. 
Bestyrelsen. 

Mejeriet jilibjermaril , 
Fra Iste Januar er Prisen pha 

Sødmælk forhøjet til 20 Ore 
pr. Liter. 

Bestyrelsen. 

RØ. 
Sukkerkort til Sognets Bebo-

ere vil blive udleverede paa Brugs-
foreningens Sal Fredag den 5. 
Januar 1917, Eftm. Kl. 3. 

For Sogneraadel. 

M. Lund. 

5 Stk. Kviekalve 
egnet til Tillæg, samt en god Mal-
keko er til Salgs hos 

Lund, 
Nurregaard, Ro 

Rø! 
Vurderingen til Ejendomsskyld 

1 Re Kommune er fremlagt til alm. 
Eftersyn gru Rø Brugsforening i 14 
Dage fra den 2. Januar 1917 al 
regne. 

Eventuelle Klager over Ansættel-
serne stiles til Overskyldraadet og 
indsendes til Skyldraadets Formand 
inden Forløbet af 2 Maarieder. 

Sogneraadet. 

Olsker lirqsloreoiull. 
Forretningen er lukket Torsdag 

den 4, Januar paa Grund af Opvej-
ning. 

Tein og Omegns 
Brugsforening 

Torsdag den 4. Januar 
er Forretningen lukket paa Grund 
al Opvejning. 

Bestyrelsen. 

RØ! 
De af Sognets Beboere, hvis Ind-

tægt forrige Aar ikke oversteg 2000 
Kr., kan paa Rø Brugsforening faa 
tyske Kok  es til nedsat Pris. 

Bestyrelsen. 

Mange tørre vellagrede 

og derfor ogsaa velsmagende 

Cigarer 

i Kasser med 25-50-100-150 Stk. 

— Køb rigeligt, thi Priserne 

bliver sikkert endnu højere. 

Nordlomleis Naodelshus 
fullal~114"1111%11".11""a~ 

Køb Primusapparater 
og Brændere 

samt andre Kogeapparater 
Køb nu 

Billigst hos 

Funch. 

Parfumer! 
GIA, og Tuber. 

i 	elg T„r,e, 

Brillantine, Tandpasta, Odol_ 
Champoingpulver, gode Toilet-
sæber, Bay-Rhum, Haarvand, 
Tandbørster, Haarberster, Negle 
borster, Klasciesbørster og a nd re 

Ting. 
Vi har smaa Priser paa alle disse 

Varer, 

Nordloodels Halldelshlls 
En Del 

Skærveslagere 
karl faa Arbejde ved at henvende 
sig til 

Niels Rasmussen, 
Krakly, Rutsker. 

Med Sejler 

ni Hammershus``, 
arm er pen Rejse hertil, har vi el 
Parti af hver Sort 

Prima Laplata Majs 
og Glutenmelassefoder, 

Vær saa god at gøre Bestillinger 
heraf 

Nordlandets Houilelshus 
By- og Herredsfuldmægtig 

Jolimos Notooll, Hasle. 
træffes pas Raad huset i Allinge 
hver Mandag eller K1.10 Fuml. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Whist og L'hombre 
Vi sælger 

Dondorf Spillekort og 

Wulffs Spillekort 
som er meget stærke og med tyde-
lige Billeder. 

Nordlaudets llouilelshos 
I31e soda  

20 øre Pk. 

Lessive Grand Felix 25 Ore Pk. 

J. P. Mollers Eftfl. 

Fineste afnakket Klipfisk 
Nye Japan-Ris 

De allerbedste Kvaliteter som kart 
skaffes, sælges i 

Nordlir dels Handelsbos 

En saa god som ny 

Mælkevogn 
(3000 Pd. Bæreevne) samt en lille 
Lresljedervogn og en Charabanc er 
til Salgs hos Emanuel Madsen, 

13. Pct., Olsker. 

Shindhanslwr 
med Garanti 
billigst i 

NordIntleis Hourielshus 

S
øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-

ler De en Svend eller Lær-
ling en Fodermester eller an-

den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad, 
der hver Fredag bringes direkte ind 
I 1700 Hjem og læses af saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor sea 
godt som altid bringe el tilfreds-
stillende Resultat. 

Huder og hid 
J. P. Mollers_EftIL„,,, 

Bortsalg! 
Torsdag den Ille Januar 1917. 

Eland. Kl. 1 , alliolder Bornholms 
Salg%forening e`tel Brunering af G&1r. 

Nielmen Brirt...11,„! ;,11 Bina-
holt i Olftker over et Pam flir-
kelirtende i Favne. 10 Gylter, 
nær ',ed Parring, 1 ung Orne, 25 
Grise al forskellig Alder, 10 ikæl-
vede Kvier, 1 Plag, 21 ', Aar, I 
Pletsele, I Allæggeapparal til Slag-
maskine, I Hakkelsemaskine. I Rad-
renser med Saa-Apparat, 1 Rundsav 
1 Kløvsav nr. m. 

Kun Medlemmer kan byde, og 
Medlemskort niaa paa Forlangende 
forevises. 

Clrønvang i December 191A.. 

J P Nielsen 

Allinge lliogillider 
Nytaarsdags Aften 

Kl. 7 og 

Langs Ilflisen i Norge. 
Glimrende Naturbillede 

fra Norges skønneste Egne. 

Pen fortabte Soli. 

Et Huskors. 
Filmslarce i 55 Afdelinger. 

I Hovedrollen Rita Sacchetto. 

Entree: Voksne 50 Ø., Børn 25 ø. 
God Musik. 

NB. Søndag den 7de Januar ingen 
Forestilling. 

hiker 
nf 

Fin gammel Cognac 
Fin gammel Whisky 
Fin Bordeaux Rodvin 
Fin hvid Bourgognevin 

Bedste Handel kan gøres i 

Spillekort. Whist og 
L'hombre 

til lorsicellige Priser. 

c13. Larsen 

— Vi har endnu et Fad af den 
gode, kraftige gammeldags 

liewarkt.oHyRom 
som helst sælges i medbragte Dunke 
— men vi har den ogsaa aftappet 
paa Flasker. 

Den gamle Pris indtil Nytaar! 

Vi fremholder endvidere til Salg 
Ekstrafin St. Croix-Rom 

do. Illensdorf-Rom 
do. Martinique-Rom 
do. Jamaica-Rom 
do. Guava-Rom 

gammelt Lager — lotelobig gamle 
Pr iser i 

Nordlaodels Hotillelshus 
r3lis Julekort i Sandvi g, 
For at gøre hele Sandvig bekendt 

med min kraftige gode 
ur KAFFE 

tilbyder jeg enhver Køber af Kaffe 
fra i Dag til Nylaar frit Valg i ufine 
smukke Jule- og Nytaritskort, Værdi 
fra 5-10 øre 

	

ved Køb af el kvart Pund 	I Kort 
— el halvt Pund 2 Kort 
— et hen Pund 	5 1Cort 

Chr. Bidstrup. 

MelIglell81110111. 

Julefest 
for Ungdommen Nytaarsdng Kl. 

61/x. — Missionær rEiø og Præsten 

I rurer. 

Entree 50 Øre. 

rr 



Rønne 
Nvlcer 
Klemensker 
Rø 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

900 1 2110 

gie 1 08 

954 1 54 
960 1 40 

l0„4  164 
101i 	2114 
10,0  2,0  

820 
853 
8115 

913 
928 
939 
904, 

at 

Aaa4 

Allinge 1{01011d- og PidlIkliOrfOillillil 

Store engelske y orkcshire Dampkul 
a 625 Øre pr. hl ll 	 a 360 Øre pr. hl 

i Blanding med 1.1 D 
p i 	u -Kuk s giver et meget kraftigt 

Brændsel til Kakkelovne og Komfurer. Ved kontant Betaling 
leverer vi disse Sorter frit tilkørt heri Byen. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi anbefaler 

vort velassorterede Lager af 

Isenkram, Glas,  Porcellæn og Fajance 
til billigste Priser. 

Allinge Kolonial- og Prollul{hrreloill. 
I 

440 

IMmemmea0~5,65/46~~1".•~4~~~44~1~~1  

Vor brændte Kaffe 
er ekstra Julekvalitet. 

Cloettas patina 
Koge- og Spise-Schokolade 

anbefales. 

Ny store Konfekt-Blommer 

Ny store blaa Rosiner 

Ny Sucat 

Tørrede Abricoaer 
Tørrede Æbler 
sælges til laveste Priser i 

Norillaildels Handelsbus, 

har det største Udvalg af 

tørre vellagrede Cigarer, 
baade fra P. Wulff, A, M. Hirschsprung, Horwitz 
6: Kattentid og Carl Petersen — køb derfor De-
res julecigarer hos Allinge Kolonial- & Pro-

duktforretning. 
NB. Fikse Julepakninger, billige Priser. 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

Altfuge olonial- &Produktforretning 

jilinge Kolonial & Proililkilorrolninil, 

Til Levering i januar, Februar og Marts 1917 har vi købt 
flere Ladninger af 

Stor amerikansk Majs af ny Høst 

Vi anbefaler vore,Kunder at gøre Bestilling, hvilke vi noterer under 
Forbehold af, at Iniportladningerne til Daninailc kommer lykkelig frem 

Nordlandets li;ttidCISII 115. 

Ekstrafin Klipfisk og prima Ris 
anbefales til billigste Dagspriser fra 

I li lige 	 & Produktforretning 

NoldgileI hap' did III lly Forsyliq. 
Vi list mange smukke Glasskaale, Blomsterskagle og Glas. 

Nye Chokoladekopper, Kaffekopper, Kaffekander, Chokoladekander, 
Sukkerstel, Kagefade og Tallerkener. 

Vi har mange gode og nyttige Smaating, som kan købes for en 
billig Penge. 

Nordlandets 

Prøv vor udmærkede 

MARGARINE 
og De vil blive tilfreds  saavel med Kvalitet som med Pris 

Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

14-15 pCt. Superfosfat. 37 pCt. Kaligbdning. 
Vi har ingen faste Priser endnu, og vi fast kun et knapt Parti Su-

perfosfat tildelt til Foran' el 1917. Derimod kan der fans niere Kaligød-
ning, og Pi iseine for denne Sort bliver billigere pr. 100 kg end Super-
fosfat. Der kan «raske derfor være Anledning til at gøre rigelig Bestil-
ling af Kaligodning. 

Vi har et lille Parti Chilisalpete.r usolgt. 
Vi har rigeligt al Gødningskalk paa Lager. 
Gø: Iktes 1 1..lregning og meddel n,  Dere= Rnhov snarest, 

Nord landets Handelsli us. 

Fint§driirL-Itan TIP. 

Sandvig 
Allinge 
Tein 
Rø 
Klemensker 
Nyker 
Rønne 

700 1200 64o 

708  12" 648  
718  1219 700 
7s4 125e 711 
7s4 1256 738 

809 	110 750 
822 120 810 

En Sejler-Ladning 

prima Laplata Majs 
Tens RionlilsEreNer, Pallnekgier, GInfoosill(kerinelasse 

og Kod- og Benmel 
ventes i de nærmeste Dage. Priserne bliver billigste Dags-
priser, hvorfor det anbefales at indsende Deres ærede Ordre. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

llorllhI011lls Spare- & lailuebsses 
.,------ Afdeling i Allinge 6---=9"-- 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkanr til en Renle il  

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

Forlovelsesringe paa Lager, 
Opgiv Maal og jeg sender dem straks. 

A. M. Lindberg. 
Telefon Allinge 93. 	 Urmager og Guldsmed. 

Prima Havre og tøvr gtig  Blandsæd 
købes ug betales med højeste Dagspris. 

Nordlandets Handelshus. 

Kaffe, The, 

I Chokolade og Cacao samt alle 

Kolonialvarer 
i fineste og bedste Kvaliteter og til billigste Priser 

anbefales fra 

Ordet er frit ! 
Vi gør vore maner I æ,:-re i Ity og 

nas Land opmærksom pas, at enhver kan 
fan oplaget Artikler og Indlæg om Emner 
af almen Interesse i _Nord-ltornhohns 

Betingelsen er kun. at det skrevne er 
holdt i en sønnuelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt at Indsendere— til 
Underretning for Redaktionen 	opginer 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om sea-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Dette gælder haade Byen og 1.andet, 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage dem strrengesie Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

Toget afgaar 
Søgnedage: 

nonne -Sandvig 

Rønne 	gro 3se croo 

Nvker 	nes :Ise 913 

Klemensker 	9" 407  955  
Pa 	 1005  4" 953  
Tein 	 l0ls 442 10os 

Allinge 	10" 490  1019  

Sandvig 	1055  FM 10" 

Søn- og Helligdage, 

Høline-511nreirlvig. 

SnaulvIK—Hanne. 

Fra Sandvig 
	

845  1255  645 
Allinge 
	

852  1242  652 
Tein 
	

902  1252  702  
Rø 
	

917 107 718 
Klemensker 
	

938 1,, 72$ 
Nvker 
	

948 1 38 750 
Til Rønne 
	

1005  1o0  810 - 

Erindringsliste. 
Toldkamret 7-12 Form., 2-7 Efterm. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Laane- ur. Diskontohanken 2 -4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 
Dampskihsexpeditionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Algang Tirsdag 
og Fredag Efterm , Mandag og 
Torsdag Form. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Postkontoret : Søgnedage 9-12 og 2-7. 

Sondag 12-2. 
Telegrshoniionen 8 Morgen til 9 Aften. 

Søndag 12-2. 
Borgmesteren trælfes pas Krennierkont. 
livanddireftioren Mandag og Fredag 

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

Olsen, Messen. Kontortid 1-1 Em. 
Folkebogsamlingen pas Itaadhuset 

Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8, 
jernhanest. er  Rallen for Gods 8-12, 2-6 

Frimærkep. og Ilgods desuden 7-8 Aften 
samt til Tog, der afgaar udenfor nævnte 
Tid, fra en halv Time for Togets Afg 

S8pr De ell Livsledsagerske, 
skal den gamle Cykle sælges, øn-
sker De Adgang over deres Ejendom 
forbudt, har De fundet et Par Ga-
loscher, skal der være politisk Møde 
eller Bal, har De Kreaturer til Salg 
eller vil De købe saadanne, har 
De faaet nye Varer hjem, pnatager 
De Dem Reparationer, har De 
startet en ny Forretning — hvordan 
skal Folk sna faa det at vide, hvis 
De ikke averterer i ei Blad, som 
virkelig læses. 

„Nordbornholms Ugeblad. 
læses af sne at sige alle i Nordre 
Herred og er derfor et fortrinligt An-
tionceblad. Send deres Annoncer 
til .Nordbornholms Ugeblad". 

Ring op Telefon 74 

~1~111111~11111■111 

Solo-Ærter 
købes i 

Allinge kolonial- 
' & Produktforretning. 

Alle vore Kunder kan hos os købe de sædvanlige Kvanta 

Stodt Melis Huggen Melis Puddersukker 
Hel Melis i Toppe 	Flormelis 	Krystalmelis 
Priserne ere de sædvanlige og med 4 pat. Rabat pr. Kuntant. 

Nordlandets Handelshus. 

Koncentreret 

Kød- og Ben-Foder 
forebygger Stivsyge hos Svin og anbefales til billig-
ste Dagspris. 

cHllinge j-Colonial- og cprodukfforrYfninss. 

Brødrene Anker r  Jernstøberi & Maskinfabrik 
Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2.  

4 

Fra 

Til 

Fra 

Til 

Fra 

J• 

SeivvandingsaniLeg, Vand- Aljepumper  

Alle Tryksager llilligsf i Gorllilika's Boltrykkeri,  


