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Fredag den 16 Februar 1917 5te Aarg.  

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes 1 et Antal af mindst 1600 Eximpl. 
og forsendes gennem Postvalsimet 1 Allbsge. 
Sandvig, Olsker, Rutsker, R. og Klemenker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse 1 Nordre Herred 
bliver hest 1 ethvert Item og egner sig der-
for bedst lit Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
oplagre gerne Rekendtgerrlser af  enhver Art 
saasom Keb, Salg, Foreningimeddelelser, 
Efter- eller Aflusninger, Auktioner etc. 

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

Nristiaosbarg Slot, 
_o_ 

Københavns Slot havde siden sin 
Opførelse i 1731-40 svævet i evig 
Brandfare, thi Kakkelovnsrørene, 
der var anbragt i Gulvene i murede 
Render og førte gennem Skillerum 
tæt forbi Bjælker og Tømmer, var 
saa godt som hver Vinter kommen 
i Brand, hvorhos deres hyppige Ren-
seelse, der fandt Sted hver fjortende 
Dag, havde vist sig fuldkommen 
utilstrækkelig. Dette Arbejde havde 
indtil Oktober 1793 været overdraget 
Plattenslager Jensen for 600 Rdlr. 
om Aaret, men da Bygningsdirektio-
nen fandt denne Betaling for høj, 
lod den trods Slotsfogden Bleching-
bergs Indsigelse afholde Licitation 
og overdrog derefter Rørenes .Reno-
vation". til en svensk Klejnsmed Lund 
for kun 99 Rdlr. om Aaret. Det nyt-
tede ikke, at Slotsfogden advarede 

—mod at risikere 3-4 Millioner for 
at spare 500 Rdlr. om Anret, eller 
at han gjorde opmærksom paa den 
ny Entreprenørs fuldkomne Ukend-
skab med Røregus Beliggenhed og 
Antal. 

Lund fik Arbejdet, og Bleching-
berg faldt endog i Uriflede og af-
skediget som Medlem af Bygnings-
ad ni i nis Ira lianen. 

I Vinteren 1793-94 var Slotsfog-
den alvorlig syg og sengeliggende 
og kunde derfor ikke have person-
lig Kontrol med Rørenes og Trom-
lernes Rengøring. 

Det kan ikke oplyses, om Slots-
branden skyldes Pligtforsømmelse, 
men saa meget er sikkert, at Ilden 
opstod i Rørene og herfra udbredte 
sig med rivende Hurtighed, da den 
først havde skaffet sig Lul!. Man 
havde i nogle Dage hørt en Brølen 
og Buldren paa Slottet, uden at 
kunne forklare sig, hvorfra Lyden 
kom, men den 26. Febr. 1794 om 
Eftermiddagen Kl. 3 brød liden plud-
selig frem med ustandselig Magt i 
nogle Værelser i Etagen under den 
øverste Mezzanin i den højre Fløj 
af Ridebanen, hvor Arveprinsens Søn 
Prins Christian Frederik (den senere 
Kong Christian den 8.) nylig havde 
[anet anvist Bolig. 

Allerede om Morgenen Kl. 8 havde 
man sporet Reg, men da dette otte 
var Tilfældet, havde ingen bekymret 
sig derom, først da Luerne log fat 

den øverste Mezzanin, meldtes det  

til den kongelige Familie, som netop 
vilde gru til Taffels, og det varede 
endda nogen Tid, før denne tik øj-
nene op for, at Slottet virkelig var 
i Fare. Man nærede I vide kredse 
den Tro, at Christiansborg ikke 
kunde brænde, og derfor modtages 
de første Efterretninger af mange 
med Vantro. 

En stor Mængde nysgerrige havde 
dog samlet sig paa Ridebanen for 
at iagttage, hvorledes man slæbla 
Haendsprøjter op. 

Man sari det lysne inden for Ru-
derne I øverste Mezzanin, da en mæg-
tig Flamme pludselig slog slog ud 
gennem Slottets Kobbertag og gav 
en tyk kulsort Røg fra sig, der ud-
bredte et rædsomt Mørke over Ride-
banen og Omegnen, hvorover næsten 
alle Tilskuerne blev forskrækkede og 
lab deres Vej. 

Allerede paa dette Tidspunkt vid-
ste enhver, der var fortrolig med 
Slottets Indre, at man stod afmægtig 
over for Ulykken. 

Der fandtes nemlig ingen Brand-
mure mellem Bygningens forskellige 
Afdelinger, ligesom Leflet udgjorde 
et eneste kolossalt Rum. 

For at bære Tagets enorme Vægt, 
var der anbragt en formelig Skov 
af tykke Bjælker her oppe, som 
Aareires Løb var blevne Fuldstændig 
tørre, og saa blev Loftet tilmed brugt 
som Tømmerplads, da store Forraad 
af Tømmer, Planker og Brædder til 
Bygningens Reparation var opsam-
lede her. 

For al spare Lejen af TøremerpInds 
blev disse Materialer hejsede op 
gennem et stort Trapperum i Høje-
steretsfløjen, hvor det oprindelig 
havde været Meninger. at anlægge 
en Trappe, svarende til _Dronnin-
gens Trappe" i den modsatte Side-
fløj. 

Af Sparsounnelighedshensyn var 
dette imidlertid aldrig sket, og det 
var indlysende, at alle disse bræn-
dende letfængelige Materialier ved 
at styrte ned gennem det tomme 
Rum, med et vilde forplante Ilden 
til alle Etager. Der var overalt rige-
lig Næring for Flammerne, og de 
fyldte Vandkar og Sprøjter, som ef-
ter Bestemmelsen stadig skulde fin-
des i øverste Etage, var efter Sæd-
vane i Uorden. 

Man befandt sig pas det Tidspunkt 
under Indtrykket at de store Begi-
venheder i Frankrig Fantasien blev 
sat i Bevægelse, man saa Spøgelser 
ved højlys Dag og fablede om al-
mindelig Misfornøjelse, Gæring og 
forestaaeride Uroligheder. Ilden paa 
Slottet var pensa', sagde man, det 
var det første Signal til en Revolu-
tion som i Frankrig, herom kunde 
der ikke være Tvivl. Det fortælles, 
at man af denne Grund neglede Pri-
vatfolk, som vilde hjælpe ved Red-
ningen, Adgang til den brændende 
Bygning, hvorfor der navnlig i Enke-
dronning Juliane Maries og Arveprins 
Frederiks Værelser kun blev reddet 
lidt. 

Enkedronningen vilde længe ikke 
forlade Slottet, hun blev da tilsidst 
baaren ned al sin Kammerherre Ble- 

cher og dennes Broder. Frinsesse 
Louise Augusta spurgte Sneedorff, 
om han troede, al Ilden var primat, 
hvortil han svarehle: ,Deres konge-
lige Højhed  I  Alle Steder uden i 
Danmark!" Den sindeyge Konge 
forlod Christiansborg i Jægermester 
Rantzaus Vogn og kørte med den 
øvrige kongelige Familie hen i Gjæt-
huset pas Kongens Nytorv hos Ge-
nerel Huth, hvor de forblev til om 
Aftenen, medens Kronprinsen dog 
straks vendte tilbage til det bræn-
dende Slot. 

Kronprinsens Holdning blev rost 
nf alle. Til Sneedorff sagde han 
„Courage 111011 a nii• (Mod min Ven), 
og da linn forlod Ruinen, bemærkede 
han: ,Vi har mistet et prægtigt 
Slot, men nu skal Folket ogsaa se, 
al Kongen knn hjælpe sig uden 
Slot." 

Flammerne fuldbyrdede deres øde-
læggelsesværk, Kl. 8 ingrebes Taar-
net, Kl. 10 Fløjen ud til Slotsplad-
sen, og Kl. 5 om Morgenen var Ho-
vedbygningen brændt ned til Grun-
den. Straks efter Branden indkom 
900,000 Rdlr. Man tænkte paa at 
opbygge i alt Fald en af Fløjene, 
og det paalagdes Hasdroff at udar-
bejde en Plan, men Hasdroff døde. 
uden at der var kommet noget ud 
af det ; men snu fremkom i Aaret 
1800 en Plan om atter at opføre Slot-
tet som Kongebolig, og det bestem-
tes, at C. F. Hansen skulde udar-
bejde Tegninger og Overslag. 

Da de var færdige 1804, begynd. 
tes der paa Nedbrydningen, men de 
urolige og trykkende Tider, der 
fulgte, forhalede Arbejdet, og det ny 
Slot blev ikke indviet før den første 
November 1828 ved Prins Frederiks 
(senere Frederik d. 7.) Formæling. 
Slottets Indre var langt fra fuldendt, 
kun 130 Værelser stod færdige, og 
efter 1848 standsedes Arbejdet helt, 
og Slottet blev aldrig helt færdigt. 

Slottet, der las paa samme Plads 
som det gamle, hvis Fundamenter 
og Mure III Dels var benyttede, var 
i Empirestil og bestod af 4 Fløje. 

Slottet var imidrertid lige som det 
tidligere udsat for Brandfare paa 
Grund at de

-
'mange Kanaler og Rum 

mellem Loft og Gulv, og den 3. Ok-
tober 1889 udbrød der Ild paa Slot-
tet omtrent paa samme Sted og sam-
me Tid (Kl. noget over 4 orer Efter-
middngen), som i 1794, og den næ-
ste Morgen stod Hovedbygningen 
som Ruin. 

Man gjorde, hvad man kunde, for 
at redde del kostbare Inventar og 
de mange Kunstgenstande, saaledes 
reddedes den kgl. Malerisamling, 
der var flyttet derhen I 1824, og 
Slotskirken og Thorvaldsena Museum 
bevaredes. Men store Værdier gik 
tabt, ikke at tale out de forskellige 
Arkiver. 

Skaden vurderedes til 8% Mill. 
Kr., hvoraf selve Bygningen udgjorde 
de 8 Mill. 

De skalle, 80111 Natel har slugt, 
—0— 

Eventyrlige Planer om at hæve 
Kæmpedamperen „Lousitania". 

Man onigaas nu med Planer om 
at hæve den sørgelig bekendte 
Kæmpedamper .Lonaitenia• Ira det 
Leje part Havbunden, hvor den har 
ligget i sart lang Tid. Dette er et 
Led I den sammenhængende Række 
eventyrlige Planer, som foretagsom-
me Amerikanere har udklækket for 
at bjerge og drage sig til Nytle i 
hvert Fald en Del af de enorme 
Skalle, Havet gennem Aarliundre- 
dets Løb har slugt 	Noget større 
Resultat har man hidtil ikke kunnet 
opvise til Trods for det Antal Aktie-
selskaber og Konsortier, som i TI 
dens Løb er dannet med disse For-
mant for øje. 

Historiske Statistikere har forsøgt 
at gøre el Overslag over de Rigdom-
me, som eftertiaanden er sænket i 
Havets Dyb. og man er kommet til 
et Beløb af 1000 Mill. Dollars. Heri 
er kun de sænkede Skibe i første 
Afsnit at den nuværende Verdens-
krig medregnet. Mange af Skibene 
ligger dog paa Dybder, hvor de selv 
med den moderne, højt udviklede 
Bjergningsteknik ikke er tilgænge-
lige. Med enkelte sunkne Skibe 
har man allerede gjort de forberedne 
Arbejder, f. Eks. med den for 300 
Aar siden forliste spanske Fregat 
.Duque de Florencia- . Det var den 
spanske Armadas Skatteskih, som 
sank i lQ58 i Tobermonbuglen ved 
den skotske Ø Mull, kun 500 Meter 
fra Kysten og paa en for Bjergnings-
arbejaet særdeles godt skikket Plads. 
Fregattens Last anslags efter de 
gamle, og sikkerlig troværdige An-
givelser til en Værdi af 150 Mill. 
Dollars. 

Andre lignende Guldskibe, som 
man søger at tømme for deres Skatte, 
er den i 1799 ved den hollandske 
Kyst sunkne „Lutine", som man me-
ner indeholdt en Guld- og Sølvbe-
holdning paa 6 Millioner, „Royal 
Charter', som sank i 1893 udenfor 
„Del gode Haabs Forbjerg" med 
Skalte til en Værdi af 90 Mill. Dol-
lars om Bord, „Grosvenor• med 100 
Mill. og desuden flere Skibe, som 
er sunket i Vigorhuglen med Vær-
dler til et samlet Beløb af 150 Mill. 
Dollars Det nyeste Objekt for ame-
rikansk Foretagsomhed er allsaa Tru 
„Lusitania% og Spørgsmaalet er : 
Ligger Skibets Bjergning indenfor 
Mulighedens Grænser? 

..1.usitarria" er sunket pas en Dyb-
de af 120 Meter, hvilket medfører, 
at Skroget er utilgængeligt for en 
Dykker ined almindelig Udrustning. 
Han kan, selv om han har den stør-
ste Øvelse og lang Træning, kun 
gas ned til en Dybde af 60 Meter. 
Paa større Dybder bliver Vandets 
Tryk søs stærkt, at hans Legeme 
ikke kan start imod del. Selv paa 
60 Meters Dybde -indtræder otte 
stærke Blødninger af Næse, Mund 
og Ører, saa den normale Grænse  

for Arbejdet under Vandet ligger in-
denfor 90 Meters Dybde. 

Da de fleste Guldskihe, som er 
Genstand for amerikansk Spekulation 
er sunket paa større Dybder, har 
der I deri senere Tid udviklet sig 
en rastløs Opfindervirksoinhed med 
det Formaltl at skabe Mulighed for 
Dykkerarbejde pas større Dybder. 
Særlig nærer man Forhaabninger til 
de forskellige Typer af _Dykker• 
schakter•, som der er foretaget me-
get heldige Forsøg med. 

Man mener ved Hjælp af MaliallIW 
Schakter at blive i Stand til at naa 
ned til saa stose Dybder, som oven• 
for nævnt, - og foretage de nødven-
dige Arbejder til at hæve selv et 
Skib soen .Lusitania•s Størrelse np 
fra Havets Bund, 

Bevæbnede Handelsskibe. 
—o 

,Den, som behersker Havet, be-
hersker Verden", er et gammelt Ord, 
som stadig hader sin Bekræftelse. 
Trods den stærke germanske Land-
Krigsmagt holder den engelske 
Flaade Tyskland i err Jernklo, hvor-
fra det forgæves søger at befri sig. 
Ingen, end ikke Tyskerne selv, sø-
ger at skjule, at Hungersnøden ikke 
længere blot truer det tyske Folk og 
dets allierede, men er traadt aaben-
lyst frem og svinger sin Svøbe, sari 
det svier til hele Folket, men mest 
til Børnene. Og de tyske Forsøg 
paa at sprænge denne frygtelige Blo-
kade er hidtil ikke lykkedes, hver-
ken ved Hjælp af Handels-U-Baade 
eller Krlgs-U-Baade. .Bremen" vi-' 
ste sig aldrig. „Deutschland• er nu 
paa 5. Maaned paa sin Hjemrejse, 
som saaledes rimeligvis ogsaa har 
faaet en tragisk Slutning. Men Krigs-
U-Baadene gør deres bedste for at 
hævne, hvad den tyske „Hochsee-
flotte" ikke formsar, og Tonnage-
manglen bliver mere og mere 

i England. Ikke alene gennem, 
Sænkningerne, men maaske nok sat 
meget gennem den Skræk, som de. 
udbreder, hvorved de driver de neu-
trale Skibe enten hjem til Oplægning 
eller bort til andre, mindre risikable.. 
Virkefelter. For nylig har England 
tvangsbefragtet 700,000 Tons græske 
Skibe; men der skal mere til. Og 
nu synes det al skulle blive til Vir-
kelighed. hvad der længe har været 
paatænkt fra engelsk Side, og hvad 
hidtil ogsaa har været forsøgt ad 
Frivillighedens Vej, nemlig Bevæb-
ning af Handelsskibe. 

For kort Tid siden blev det i Par-
lamentet oplyst, at de 4/h  af de Skibe, 
smil var bevæbnede, havde været 
Stand til at afslaa U-Baadenes An-
greb, medens de al, af de ubevæb-
nede Skibe, der var angrebne at 
U-Baadeue, var blevne sænkede. -
Ordningen har hidtil været saaledes, 
at den engelske Regering trit hår 
leveret Kanoner og Mandskab samt 
Ammunition til de Skibe, hvis Rede-
rier selv vilde bekoste de nødvendige., 
Forstærkninger (Platforme in. m.),_ 
hvilket vilde udgøre ca. 500 L 
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Det store Spergsmaal er int, hvor-
ledes de tyske U-Baade vil behandle 
saartartue bevæbnede Handelsskibe, 
salut hvad Følger dette Princip, som 
der er nogen Mulighed for at blive 
anvendt eller fremtvunget anvendt 

ogsna paa neutrale Skibe, vil fan for 
Skibsfarten. Del lyske Standpunkt 
er, at Handelsskibe ikke man for-
svare sig, hvis de ikke vil behandles 
som Sørøvere, medens man fra en-

gelsk Side hævder, bevæbnede Han-
delsskibe er noget, som har været 
anvendt til alle Tider og er anerkendt 
lige op til vore Dage. At henvise 
til, at f, Eks. de gamle Ostindiefarere 
.var bevæbnede, eller at Handelsskibe 
under Napoleonskrigen ofte var for-
synede med en Snes Kanoner, be-
viser selvfølgelig intet da en sander] 

Bevæbning kunde være tænkt at 

skulle anvendes mod Kapere. Mere 

Vægt har det, at ell af de amerikan-
ske Autoriteter paa Fol kerettens Om-

rande, Overdommer Marshall i 1815 

erklærede, at „det anses for tilladt, 

el krigsførende Staters Handelsskibe 

bevæbnes til Selvforsvar', § 10 i 
de forenede Staters Sø-Krigsregler 

fastsætter, at ,Besætningen paa et 

Handelsskib af Fjendens, som, til 

Selvforsvar og for at beskytte deres 
Slt;b, modsætter sig el Angreb, skal, 

hvis de tages til Fange, behandles 
som Krigsfanger.' 

For øjeblikket regnes ca. 3000 
engelske Skibe at sejle i Farvande, 
hvor de er udsatte for U-Baads-An-

greb. Af disse 3000 er ca. 700 be-
væbnede, saa det drejer sig om yder-

ligere at bevæbne de ca, 2000 Skibe 

med hver 2 Kanoner, hvilket vil 
kræve 4000 Kanoner og Ca. 10,000 
Mand. 

Hvad Følgerne af denne Tankes 
Realisation vil blive for den neutrale 
Handelsflaade, er vanskeligt at sige. 

Men den Mulighed er ikke udeluk-

ket, at Tyskland vil erklære England 
for blokeret og skeanselsløst ned-

skyde ethvert Fartøj, som sejler paa 

engelske Havne. 
Saa bliver det Ikke Guldaar for 

vor Skibsfart, og heller ikke for vore 
andre Erhverv. 

En spændende Jagt. 
—.- 

Pludselig  ser vi, fortæller en tysk 
Officer, foran de tre Skyttegrave no-

get, som rører sig. En Engelskmand 1 

Han maa have gaaet vild under Pa-
truljetjeneste om Natten. Han ligger 

omtrent 500 Meler foran sine Ven-
rier i et Granathul og er ved at for-

søge at krybe over til dem. Han 
kryber smidig som en Slange over 

mod el nyt Hul, da vore Kugler be-

gynder at pibe om Ørene paa ham. 
Han dukker ned i Hullet og venter. 

Vi ser hans Hoved igen. Kuglerne 

piber atter, og han forsvinder. Vi 
ser ham atter. Pall Der dukker 

han igen. Efter en lang Stunds 
Forløb kryber han pludselig op og 

over i næste Granathul. Han er 
sine Kammerater et halvt Dusin Me-

ter nærmere. Men der er lang Vej 

igen. Han kigger op, vi skyder. 

Smulen fortsættes det vist hundrede 

Gange. - Kommer han levende fra 
delte, vil nok denne Dag have gra-

vet en dyb Fure i hans Pande og 

fandt hans Haar til at hvidne. 

Det er ved 10-Tiden om Morge-
nen. Han har vundet frem !smaske 
en 20 Meler, siden vi begyndte at 
skyde. Men han giver ikke op. Vi 
ser ham fremdeles hoppe op at Hul-
let og dumpe ned i næste, sne snart 

øjeblikket synes gunstig, og vore 
Skud kommer altid for sent. Del 

• blev Middagstid. Jagten fortsattes, 
og den modige og ufortrødne Fyr 

fandt stadig paa nye smaa Kneb for 
at narre os. Klokken 3 om Efter-
middagen gjorde han sit sidste Frem-
spring. Hall blev liggende død pas 

eis aaben Mark kun 300 Meler foran 

de engelske Skyllegrave. 

Engelske Krigsenker 
til Kanada. 

Tusinder af engelske Soldateren-
ker og deres Børn skal føres over 
ril Kanada, hvor man venter, de vil 
blive gifte med kanadiske Farmere, 
hvis de Planer gear i Orden, som 

David Lauip, Lortdonerreprresentan-

ten for FrelsensarnreensUdvandrings-
komite, har lagt. Lemp har selv 

været en Tur ovre i Kanada og har 
sikret sig Støtte for Planen bande 
fra deri knrindiske og den britiske 

Regerings Side. ,Nnnr Krigen slut-
ter, udtalte Lainp til en Korrespon-

dent, vil Mænd, som vender tilbage 

fra Skyttegravene have Ret til at 

vente. at deres gamle Pladser, som 

nu er besat med Kvinder, slaar a abne 

for dem. Men Kvinder, særlig da 

Enker med Børn, vil naturligvis nø-

dig opgive deres Pladser. Der vil 

blive Anledning til psykisk og fysisk 

sunde Kvinder til at rejse over til 

Kartede, og ikke en eneste vil blive 

sendt over, før der er blevet sørget 

for passende Beskæftigelse for hende 
paa en kanadisk Farm". 

llaaarlwericeriles Bogiering. 
-o- 

Da Bogføringsloven kom i 1912, 

vistes der straks stor Interesse blandt 

Haendværkerne og forresten ogsaa 
blandt andre Forretningsdrivende for 
al faa et virkeligt Driftsregnskab rid 

af sin Bogføring, idel man indsag, 

at Loven paaberd de Førstehaands-
noteringer, som er det væsentligste 
Arbejde ved el rationelt Bogholderi 

saa kunde man lige saa godt tage 
en Smule Arbejde mere med og 

skaffe sig en samlet Oversigt over 

sin Forretning - det er dog ende-

lig det, enhver ønsker sig. 
Men i Almindelighed kan det vel 

nok siges, at al Regnskabsføring er 
en ubehagelig og kedelig Pligt for 
de fleste Haandværkere, og derlor 
er det et Arbejde, som der ofte ikke 

bliver ordentlig Tid til at faa udført; 

det betragtes nærmest som noget 
halvvejs overflødigt og regnes ikke 

for noget rigtigt Arbejde, men kun 

som noget, der skal sysles med i 

Fritiden. Da Foreningsmøder o:lign. 

sluger en hel Del af de ledige Af-

tentimer og Søndage, og Familieli• 

vel ogsna skal dyrkes, neer man 

ofte ikke Mere af den daglige Bog-

føring end Kassebogen, 50111 Loven 

jo fordrer ført daglig. Denne alene 

kan dog ikke give noget virkeligt 

Driftsregnskab eller nogen paalide-

lig Oversigt over Forretningens 

Gang - lad deri saa ogsaa indeholde 

nok saa mange Kolonner og Rubrik-
ker til at prikke Tallene forkert op 

i En eller to Gange om Anret man 
der sari Fart paa for igennem Arbejds-

sedlen og andre løse Optegnelser 
at faa Rede paa, hvad man har til 
Gode, og faa Regningerne skrevet 

ud ; er man heldig, faar man nok 
det meste med ; de fleste aner des-

værre ikke, hvor meget der tabes 

ved en saadan Frenigangsmaade -
Hastværk er altid Lastværk. 

Langt anderledes hos den Haand-
værker, der stadig holder sit Regn-

skab a jour, og som hver Maaried 

kan trække sin Raa-Balance ; han 

faer derigennem et grundigt Over-

blik over sin Forretning, ved altid 

hvad han skylder væk, at intet er 

glemt, og al Tallene passer. Han 
fnat Ros eller Dadel til rette Tid al 

sit Regnskab, og han faar derved en 
Ro og et økonomisk Velvære, som 
er meget værd. 

Blot det vilde gaa op for alle 
11aandværkere, hvilken overordentlig 
Betydning et vel fart Regnskab har 
selv for den mindste Forretnings 
Trivsel, saa vilde ingen undvære det, 
men værre alt ind paa at faa sine 

Duge' i Orden, Her 1 laandvær lie' ne 
ikke selv Tid, Lyst eller Lejlighed  

derlil, er der raceralt I ljælp at faa, 
og Udgiflen til en saadan Hjælp er 
ikke større, end at den vil betale 
sig godt. ogsaa derved, at 1 !amid-
værketen faar mere Tid til at ofre 
sig for nnclie Grene af sin Bedrift, 
hvor han kan gøre bedre Fyldest end 
som kontormand. 

Mangler Haandwerkeren Kendskab 
til et rationelt Bogholderi, man Iran 
tage Undervisning deri ; en Skoma-
ger skal jo ikke bi uge samme System 

som f. Eks. „Det forenede Damp-
skibsselskab'. Billigst vil saadan 

Undervisning fans, hvor der kan 

samles flere til et Kursus. 

Antager Haand værkeren fiemm ed 

Hjælp til sin Bogføring, man han 

dog passe pas ikke at sætte sig selv 

helt udenfor og trøjes ined de til-

fældige Oplysninger, Iran laer af 

denne Autoritet, men han man selv 

forsten sit Regnskab og jævnlig gaa 

det igennem, først derved faar han 

det fulde Udbytte deraf. 

AI vedkommende Hjælper maa 

være pnallclelig og diskret, er natur-

ligvis en Selvfølge, han kommer jo 

nødvendigvis ind i alle Forretningens 
intime Forhold, 

Som Drifisaar holder mange af at 

benytte Knlenderaaret ; det er dog 
ikke nødvendigt, nien da del er let-
test at gøre op med Forretningsfor-

bindelserne den 1. Januar, kan det 
være meget praktisk. 

hulen Tiden skrider altfor langt 
frem, men det anbefales enhver Næ-
ringsdrivende, der endnu ikke linr 
fanet ordnet sit Bogholderi forsvar-
ligt, snarest at søge kyndig Assi-

stance dertil. 

Allinge-Sandvig Sygekasse 
afholdt sin aarlige Generalforsamling 
den 13. Februar 1917. 

Indtægt. 

Kassebeholdning fra 1915 	98,76 
Kontingent fra Medlem. 	2853,67 

Indk. for Love og Indskud 	36,10 

Tilskud Ira Staten 	1175,00 

Tilskud fra Kommunen 	50,00 

Indkom. for Rente og Afdrag 

for Udlnan 21,54 

Indkomne Medicinrestancer 	48,59 

Optagne Lean og Forskud 2200,00 

Tall Indtægt 6483,76 

Udgift i 1916. 

Sygepenge i Hjemmet 	1303,85 

Barselshjælp 	 69,00 

Allinge Sygehus 	 352,00 

Ariår. Sygehuse og Hospital. 169,00 
Lægehonorar 	 1477,25 

Medicin til Medlemmer 	999,71 

Bud og Bandager 	 5,00 

Driftsudgifter 	 393,86 

Lean 	 1483,15 

Kassebeholdning 1/1  1917 	230,94 

Ballance 6483,76 

1. Kassen har i det forløbne Aar 

haft en Tilbagegang i sin Driftska-

pital af 631,60 Kr., hvorfor det ved-
toges i Aaret 1917 al opkræve et 

Ekstrakontigent af 50 Øre pr. Med-

lem hvert Kvartal. 
2. De afgaaende Bestyrelsesmed-

lemmer blev genvalgte, som Revisor 

blev valgt Gasværksbestyrer Kofoed, 

og som Revisorsuppleant blev Bog-

holder Lindtrup valgt. Del vedtoges 
at indmelde Kassen i Bornholms 

Sygekasses Centralforenings Genfor-
sikring for Sanatorieudgifter. Kas-

sen havde den 31. December 1916 
303 nydende Medlemmer. I det for-
løbne Aar har der været 19 syge af 
Mænd med 875 Dage og 29 syge 
af Kvinder med 1255 Dage, talt syge 
48 Medlemmer med tilsammen 2130 

Sygedage. 

Den modige Lærer. 

Deri nylig ansatte Skoleinspektør 
korn ind i en Klasse og fandt en af 
!.Tierne i Færd nied at give en 
Dreng en Dragt Prygl.  

„Men hen ara?, I Ir. hersen !• ranble 
Sk ole lila te- kim eir foret del 	_Dette 
har De ju aldeles ikke Ret til efter 
Skoleloven! De Raar jo tiden om 
alle Former ved saatedes ar lage 
Dern selv libelle i Stedet for at ind-
berette Sagen.' 

,Aa, sire farlig er del vel ikke", 
mente Lærer en med et lunt Smit, 
som yderligere irriterede Inspektøren 

,Jo, det er farlig!' fortsatte denne. 
„Nu gnar naturligvis Drengen hjem 
og klager, og hvad vil De saa sige, 

naar Moderen kommer løbende og 
foranstalter en stor Scene her - 

„Vise hende Døren !' 
„Nan, saa ! Men naar der kommer 

Klage til Skoleslyret fra Drengens 

Fader - hvad de?' 

„An pyt, ham er jeg ikke bange 

for", svarede den modige Lærer. 

,Ser De, Hr. inspektør, Drengens 

Fader, det er - mig selv!' 

Fra Postkontoret i Xkobing. 
- Er der noget Brev til Peder-

sens. 

- Vi skal se efter . . Nej, ingen-
ting. 

- Til Lovise Pedersen. 

- Nej. 

- Til Anton Pedersen. 

- Nej I Der findes ingenting til 
Pedersens. 

- Til Hanna Pedersen. 
- Nej. 

- Til Svend Pedersen. 
- Nej. 
- Til Grete Pedersen. 

- Nej, der lindes ikke noget, 
hverken til Anders Perdersen, Jens 
Pedersen, Karl Pedersen, Stirre Pe-

dersen, Peter Pedersen eller til no-
gen anden Pedersen, død eller le-

vende, snut eller hvid, gren eller gul. 
Mand eller Kvinde, blind eller døv 
eller stum, hverken nu eller i al 
Evighed I 

- Findes der muligvis et til He-
lene Pedersen. 

Ordet er frit 
Vi ger vore mange Læsere i By og 

paa Land opmærksom paa, at enhver kan 
faa optaget Artikler og Indlæg om Emner 
af almen Interesse i ,,Nord-Bornholms 
Ugeblad". 

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

Dette gælder bande Byen og Landet, 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den strængeste Diskre-
tion med Hensyn tit sine Kilder. 

Allinge-Sandvig 
Foredragsforening. 

Pastor Thyssen taler paa Ham-
mershus i Allinge Fredag den 16. 
Februar Kl. 71/1. 

Eniee: En fransk Soldats Breve. 
Ikke-Medlenuner 25 Øre. 
Efter Foredraget Generaltorsam-

ting. Fælles Kaffebord med Oplæs-
ning af Pastor Thyssen. 

Bestyrelsen. 

Gudsljeooslor og biler. 
Søndag deri 18. Februar. 

Allinge K. Kl. Ity, 	Skru,. 9. 
Ols Kirke Kl. 2. 
Mandag Alten Kl. 6 Familienløde 

Tejul Missionshirs. 
Torsdag d. 22. Bina Kors Mede i 

Allinge Menighedalijetn. 
mer Æree 

Evan. hulk. Missionsforening Allinge 
Søndag Kl. 31',. 	Forsnmling. 

Rutsker Missionshus 
Søndag Kl. 3. 	Fortumling. 
Allinge Tirsdag og Onsdag Kl. 71  

N. Jensen. 

Toget afgaar 
Søgnedage : 

	

 29. t l -55:d v?

F" Re1ee 	

,10 3 

Nyker 	

91
3) 900  

gra 
Klemensker 	911  407 

 
935 

Re 	 10°3  4" 913 

Tein 	1013  411  

	

Til Sandvig 
Allinge 
	

10 " 4" 
g 	10" 500  

Mandlig-nonne. 

Fra Sandvig 	700 12°° 60  
Allinge 	701  12" 641  
Tein 	 711  12" 700  
Re 	 7" 1231  717  
Klemensker 	7/ 4  1210  7" 
Nyker 	gas 110 769 

Til Rønne 	gu. Ise gro 

Søn. og Helligdage. 

Itunee•-:111and•Ig. 
Frn Rønne 	90,5 I 260  

Nyker 
	

918 10.8 
Klemensker 954 1 21 
Rø 
	

960 1 10 
Tein 
	

1001 1 51 
Allinge 	1011  204  
Sandvig 	10,, 2,, 

Randvig-Rønne. 

Fra Sandvig 	815  1215  615  
Allinge 	85, l2i, 65, 
Tein 	 90,, 125, 701  
Rø 	 gir lin 7is 
Klemensker 	914 126 7as 
Nyker 	 9sa Ian 7so 

Til Rønne 	1005  Il, 810 

NB. Hver Søgnedags Onsdag 
Aften afgaar Toget fra Rønne 9,35, 
altsaa 35 Min. senere end normal 
hvorved der opnaas Forbindelse me 
Toget fra Nexø i Rønne N. 

Erindringsliste. 
—.- 

Toldkamret 8 -12 Form., 2-7 Efterm. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Laane- dS Diskontobanken 2 -4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsd 
og Fredag Efterm., Mandag 0 
1 orsdag Form. 

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

Søndag 12-2. 
Telegrafstationen 8 Morgen tit 9 Atten. 

Søndag 12-2. 
Borgmesteren trættes paa Kæmnerkant. 
Branddirektøren Mandag og Fredag 

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

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em. 
Folkebogsamlingen paa Raadhuset: 

Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8, 
Jernbanesi. er  aaben for Gods 8-12, 2-6 

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

10" 
1 0" 
1011  

8,0 
835 
866 
9n1 
9211 
935 
945 

Saltet Helleflynder 
anbefales som en særdeles god og billig Spise. Faas hos 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Markfrø. Markfrø. 
Bestillinger modtages hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 



"Nril er til Salgs pas 

4 Ugers Grise 

Blæsbjerg i Rutsker 

Fine Ris
, 28 Øre Halvkilo. 

KlipfKiipii.L, god, 60 Øre 1/2  kg isk prima 75 ,, - 

Prmia letsaltet Klipfisk 
uafnakket Klipfisk 
afnakket Bildals Klipfisk 

Prima Klipfisk i V, og 3/4  kg Pak-
ker anbefales. 

Larsen. 
1■1■Neeom 

samt en konfirmeret Dreng søges 
til Iste Maj paa 

En yngre Karl 

Mellegoard 	Re 

11449,15 
279,- 

1000,- 
50,- 1050,- 

Afdrag paa Laan 	Kr. 909,09 
Laan 
Havneintrader efter de sidste 3 Aars Gennemsnit 	 
Indlægter, oppehaarne af Havnefogden 	  
Grundleje og Pladsleje: Matr.-Nr. 31 

Dawpskihskontoret . . . 

Tilsammen 153,196.34 

8805,68 

7184,32 

96,45 
5,97 

Udgift : 

	

Rente af Laan: Til Staten af til Rest 1/4 17 2995,77 	103,03 
do. 	 do, 	 18386,50 	718,81 

	

Kommunekreditforeningen af 176,359,50 	71183,84 

Afdrag til Staten af til Rest 31 's  18 	Kr. 1299,58 	1696,97 
do. 	 do. 	 „, 16705,31 	1681,19 
Korn ni rekreditforeningen 	172553,34 	3806,16 

Skaller og Afgifter 	  
Bidrag til Statens Tilsynsførende 	  
Lønninger: Havnefogden 

RegnskabsFøreren 	  
Renholdelse af Havnens Pladser m. v. 

Nyl Arbejde 	  
Vedligeli. al  Havnen, Bygninger, Pladser og Belyst!. 
Omkostninger ved Oprensningsarbejder 	. . . 
Anskaffelse al Redskaber og Inventariegenstande . 
Vedligeholdelse af 	do. 
Uforudsete Udgifter 	  
Kontant Beholdning ved Anrets Udgang . 

Indestaaende hos Kommunen 

24909 
27,50 

1053,74 

Sandvig Havn. 
Indtægt 

Indtægter, oppebaarrie af Toldvæsenet 
efter de sidste 3 Aars Gennemsnit 

Indtægter, oppebaarne al Havnefogden 	. 	. . 
Tilskud fra Allinge-Sandvig Kommune 	  

som vil køre 
kan faa Plads 

en lille Mælkerute, 
fra Iste Maj pan 

Kildesgaard i 111 

449,37 
40454,55 40903,92 

5 gode Kvier, 
som har løbet, er til Salg paa Mun- 
kegaard i Olsker. 

L. Sommer. 

Brænde ti! Salg 
hos 

August Marker, 
Engvang, Olsker. 

En Malkerøgter 
og en Pige, der vil deltage i Malk-

ning, samt en Karl søges til Iste 

Maj paa 
Broddegaard i Rø. 

Olsker lillsmadsioralling 
afholder Generalforsamling Man. 

dag den 19, Februar pas 01-

.. sker Forsamlingshus Kl. 2. 
Festlig Sammenkomst Kl. 4 for • 

Medlemmer med Familie. 

Bestyrelsen, 

RØ. 
Godtgørelse for Rug, 

leveret i sidste Halvdel af Septem-
ber og i November og December 
Maaneder f. A. udbetales af under-
tegnede Mandag og Tirsdag den 
19. og 20. ds., Efterrim. fra 2-4. 

M. Lund, 
Brøddegnard, Rø. 

En Pige 
kan pas Grund af Sygdom straks 
eller til 1 April eller Maj Ina Plads 
hos Emanuel Madsen, 13. Slvpcl., 
Olsker. 

En flink Pige 
. søges til Iste Maj. 

Olsker Kirkeskole. 

En Pige 
søges til Iste Maj pas 

Bakkegaard i Olsker 

En Pige 
kan faa Plads til Iste April eller 
Iste Maj paa 

Langernyre, Rutsker 

En Pige, 
vil malke, søges til Iste Maj. 

Alfred Pedersen, Allinge. 
Telefon 56. 

agericerling. 
Som sandair kan en flink Dreng 

faa Plads til Isle Maj hos 

Bager S. Nielsen, Allinge. 

En Dreng, 
15-16 Aar, til at passe Kreaturer 
og deltage i Malkning, kan til Isle 
Maj faa Plads hos 

Grønbech, 
Snredegaard, Rø. 

J. P. Mollers Eftfl. 

Vi modige!' Oeslillippor paa 
alle sorter prima Sand. 

:Svalof Sezerhavre, 
Tystofte 2-rad. Hyg, 

Toradet Binder-Byg 
Blandsted med Vikker 

Gule JErter, 
Solo ,,I,Irter, 

Deniks Vikker, 
Gul Sennep. 

Billigste Notering i 

Nordlandets handelshus 

Sigtemel 
er atter paa 

Grahamsmel anbefales 

L c13. Larsen 

Gødningen 
er hjemkommen. 

Bestilte Partier bedes afhentet inden 

I. Marts. 

bilpige 
& Proildiforroloiag.  

Cigarer. 
Cigaretter, Røgtobakker 

fint- og groftskaarree. 

Skraalobak, dansk og svensk Snus, 
bedst og billigst hos 

J. B. Larsen 

En Pige 
kan Ina Plads til April eller Maj pas! 

Skovgaard i Olsker 

China Livs Elexir 
Valdemar Petersens. 

Sybilles Livsvækker, 
haves altid pan Lager. 

J B. Larsen. 

Prima salto! 11011011Viller 
er delikat Spise, billigere end Klip-

fisk eg Flæsk. - Denne skæres i 
passende Stykker og udvandes i 

skiftende Hold Vand i 43 Timer før 
Kogningen. 

Prisen er 65 Øre pr. Pd. 

Nordlandets Handelslens 

Gammelt Jern 
og 

Stobegols 
købes 

Allinge Kolonial- 
& Produktforretning. 

11~111101 

En Pige 
kan til Iste Maj Ina Plads hos 

Johan Olsen, Tein. 

En flink Dreng 
14-16 Aar, samt en konfirmeret 
Pige kan faa Plads til I. Maj hos 

Theodor Stenberg, Olsker. 
Telefon n 53. 

Saltet Torsk 
El lille Parti tilbydes til 40 Øre 

pr. Halvkilo. 

I. 33. Larsen. 

Da 

ikke for Tiden kan skaffes 
anbefales 

Hostoltabletter 
35 øre Æsken. 

B. Larsen 

Overslag over Ålliqe Elms Midt gier og Ugiller 1917-18. 

Indtægt. - 
Beholdning fra forrige Aar : 

Indest. i Pengeinstituter samt  kone. Beh. 40,000,- 
flos Allinge-Sandvig Kommune 	. 41,363,44 
Kommunekreditforeningen 60.060 	0,', 

Kasseobligationer, Kurs 94 	 . 56,400,- 137763,64 
Renter fra Pengeinstituter 	  

Kommunen 	 1654,55 2654,55 

153196,34 Tilsammen 

Tilsammen 

Udgift 
Renter af Gæld: 

	

Sparekassen af til Rest 1/., 17 Kr. 5579,38 	234,73 
do. 	 do. 	 3988,95 	168,02 
do. 	 do. 	 3806,86 	170,92 

Allinge-Sandvig Kommune 	. 3000,- 	120,- 
Afdrag paa Gæld til Sparekassen . 	. . , . 
Skalter og Afgifter 
Bidrag til Lønning af Statens Tilsynsførende . . 
Havnefogdens og Regnskabsførerens Løn 15-B10 
Vedligeholdelsesarbejder 	  
Uforudsete Udgifler 

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

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

En flink Dreng, 
11-:',Aar, del 1111 	 irri 
1.8111dblUR, kart fa* Plads ril I. Arill 
eller Maj paa 

Lynggsard I Olsker 

By- og Flerredsfiildnia,gtig 

Johannes blod, b*, 
træffespas 12.1.1,1111,set i Alir nmr  
hver Mandag efter KI.10 	og 
I Klemensker Kro liver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

En 14-16aars Dreng 
som kim malke, kan til Iste Mal 
fait Plads hos 

Mogensen. Bleahollshos 

Jeg har sagt det saa tidl, 
og du ved det ses godt, 
at 

J. B. Barseli's Kaffe 
er altid den bedste. 

Vi køber gammelt 

SmellejniogSlollepis 
og betaler hojesle Pris. 

Nordladets Handelshus 
En Karl, 

En Pige 
kali Ina Plads til Iste Maj pas 

Lindesgaard i Olsker. 

Skærveslagere 
kan fan Arbejde 

Niels Rasmussen, 
Krakly, Rutsker. 

Dame-Skræddersyning 
sker Kirkeskole. 

En flink formiddagspige 
søges til Iste Marts. 

Fru Alhede. Pusthuset, 

En Pige, 
eller en ung Malkerøgter kan fas 
Plads til I ste Maj hos 

Avlsbruger P. L. Holm, 
Allinge, Telf. 60. 

En Forkarl 
kan straks Ina Plads paa 

Brogaard i Olsker. 

En 14 til 15 Aars Dreng 
kan faa Plads til 1. April eller Maj 
pas 

Lille Holizendergaard i Olsker. 

En Lærling 
antages. God Løn gives. 

Bager P Holm. 

En lille Kakkelovn 
ønskes til Købs. 

Reinh. Klinkhart, 
Strandvejen. 

Telo og Omegas Orugsloroom 
--:0:-- 

Generalforsamling afholdes Tors-

dag den 22. Februar Kl. 4. 
Dagsbrden ifølge Loven. 

Bortakkordering af udrangerede 

Varer Kl. 2. 
Regnskabet ligger til Eftersyn pile 

Foreningens Kontor I 3 Dage før 
GeneralInrsarnlInøen. 

Bestyrelsen. AI 

1330,33 

693,67 udføres af Kathrine Kure ved 01- 

406,33 
-,20 	En brugt Symaskine er til Salgs 
-,13 og en Elev antages samme Sted. 
25,- 

155,- 
50,- 

Titsammen 	1330,33 

Waldemar J6rgensens 
aarlige Udsalg begynder Fredag 

den 2. Februar og varer Maaneden ud, 
Mange Rester til sinaa Priser. - Stor Rabat paa kurante Varer .  

Alt pr, kontant. 

5-*

Brødrene Anker 
Jernstøberi S Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Setyvandingsanheg, Vand- & Aljepumper nr. III. 

Ekstrafin Klipfisk og prima Ris 
anbefales til billigste Dagspriser fra 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Et Parti Klædninger 
sælges i denne Tid til extra, billige Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Prøv vor udmærkede 

MARGARINE 

900  - 
100,- 
300, - 1300,- 

90,500,- 
1500,- 
2130,- 
500,-- 
200,- 

2000,- 
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[astelaynsii 
Mandag 

GODTKØBS—UDSALG 

   

***, 

Restlageret 
at Koatomer, Kaliber, Frakker, Uistre, 
Jaketter, Nederdele, Bluaeliv udsælges til 
meget billige Priser, 

Hele Lageret af erent Gardintoj 
uduelges_til halv Dagspris. 

Et Parti Damelinned 
bestaaende af Chemiser, Benklæder, Nat-
kjoler, Nattrojer, Underliv, Underkjoler, 
Fricertrojer, Underskørter samt  Baby-
skjorter og Trøjer, lidt smisket ved Vindues-
udstilling = 20 pCt. under Prisen. 

Nogle Stk. Dame-Regnfrakker 
— lidt falmede — før 27-30 Kr., nu 22 Kr. 

Nogle Stk. Moire-Skorter 
— lidt falmede — før 6,50, nu 4,50. 

Nogle Stk. Linoleumstæpper, 
prima gennernmønstrede, 2 x 3 m og 2 x 21/1  m. -
lidt stødte i Kanten, lør 36 og 32 Kr., nu 30 og 28 Kr. 

En Mængde Rester 
forefindes endnu af Bomuldsherred, Dowlas, 

Medium, Cherting., Haandkhededrejl, 
Sirts, Bomuldrunnaselin, Bomuldatøj, 

Dynetoj, flardlattoj, Kjoletoj 
mærket med Mnal og extra billig Pris. 

Et Parti Twist 
Nr. 8-10-12 er paa Lager og sælges til 

42 Kr. pr. dobbelt Pakke. 

Vasket Uld og renvaskede strikkede Klude 
lages i Bytte til højeste Dagspris. 

Under Godtkobsudsalget 
sælges en Del Klsedninger til 25-30-34-38 
—42-48 Kr. 

Stortrøjer til 18-20-28-31 
Ulstre 28-32 Kr. 
Overfrakker 36 Kr. 
Korekapper 35-42 Kr. 
Skindveste II Kr. 25 Øre. 
Regnfrakker 30 Kr. 
Huer og Hatte fra 50 Øre Stk. 
Seler tre 90 Øre Parret. 
Arbejdsblaser og Skjorter. 
Sokker, Vanter, Halsbind, Flipper, 
Kraver, Manchetskjorter. 

Ekstra billigt. 

J. P. Sommer e 
Magasin du Nords Udsalg 

ALLINGE 

Program: 
Kl. 71, naboes Indgangen 
Kl. 	Indmarsehering. 
Kl. 8 	Revysange. 
Kl. 8 1 '5  Optog i Salen med Sange. 
Kl. 9 	Uddeling af Platnier og 

Demaskering 
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Altid 

Plum Kolollialyaror 
til billigste Dagspriser. 

Altid friskbrændt Kaffe. 
Altid extra prima Margarine 

til billigste Dagspris. 

stort Udvalg i 

Glas og Porcelæn , 
til smaa Priser. 

Altid velassorteret Isenkramlager hos 

Allinge 	& Produktforretning 

/ /!. (Is k e 17211o. 

Ved Mariager Fynd. 

Bag hvide, uldne Skyer 
er Himlen Nas og klar. 
I Luften sitrer Kulden 
— vi er 1- Januar. 

Og Fjordens Vande stønner 
bag Isens strænge Panser. 
Langt tide — i ell Vange -
ser, jeg Bølgen danser. 

Men langs med Fjordens Bredder, 
hvo,  Siv slaar lørt og gult, 
er de a! Is betvungne, 
de skvulper dumpt og hult. 

Mod Sneens hvide Baggrund 
staar Skovens sorte Stammer 
oinslikkede ved Roden 
af Bøgeløv i Flammer. 

Ak, tørre visne Flammer, 
I varmer ikke mer. 
Ved Sommer er I kolde, 
men blusser naar det sner, 

Orli I saa hare kunde 
et Fnug af Sneen smalle -
I er om Bøgens Lænder 
et tyndt og usselt Bælle. 

Men engang — inden længe 
I falder, og der staar 
en Hær af grønne Knopper 
ibag jer — det er:Vaar. 

Og jeg skal ikke gas lier, 
jeg gear f andre Egne 
Men Bragene — de lindes 
jo alle vide Vegne. 

Og jeg skal gas og tænke 
en bladgrøn Foraarsstund: 
Nu grønnee ogsas [løgene 
omkring Tygeslund. 

Chr. Jørerncen. 

Da Carl XI drak ,Brorskaal' 
med Borgmesteren. 

—o— 
Da Carl den 11. en Gang besøgte 

Gripsholin i Sverige, fejrede Borg-

mesteren i Mariefred sin .Stordag* 
(Raadliusets Aabning ved Aarets Be-
gyndelse) og indbød endog Kongen 

som sin Gæst. 

Der blev (bukket tæl, og Kongen 
drak ogsas tappert. Snart begyndte 

man at prøve Kræfter og Dygtighed 

i Legemsøvelser, og Kongen viste 

sig som en Mester fremfor alle. Til-

sidst hoppede han up paa et højt 

Bord og opfordrede de øvrige til at 

gøre det samme. Den ene Raadmand 

ehel den anden forsøgte forgæves; 

de tumlede alle overende. Men el-
ler nogle ihærdige Forsøg lykkedes 

del Borgmesteren at komme op pan 

Bordel,' hvor han blev stilnende An-

sigt Ill Ansigt med Kongen. 
— Hid med Bægeret rnable Kon-

gen, og derpaa drak han „Brorskaal" 

med Borgmesteren. tid paa Natten 

red Kongen hjem til Slottet „med 

Vin i Sporene", som Erik Dahlberg 

plejede at sige. 

Den følgende Dag, da Borgmeste-

ren var budt til Gæstebud hos Sta Is-
holderen paa Gribsholin, kom Kon-

gen meget venlig imod ham. Borg-

mesteren hilste meget underdanig 

og spurgte om Hans Majestæts Be-

findende efter Gaarsdagen. 
— Hvad I al Verden, sagde Kon-

gen, kan du ikke huske, at vi har 
drukket "Brorskaal"? Du skal dn 
vel kalde ulig .Bror". 

— Ja, Deres Majestæt, svarede 
Borgmesteren; men det er kun, naar 
vi staar pas Bordet. 

— Du er en forstandig Mand 
sagde Kongen, og fl'a den Dag stod 
Borgmesteren i Mariehed i høj Gunst 
hos Majestæten. 

Allinge 
Auktionsvareforretning 

anbefales. 

En Del Vintertoj udsælges 
billigt. 

Foreningsmedlemmer korn og se 

Ungdomsforeningen „FREM" holder Maskebal 
Sendag den IS. Februar i Forsamlingshuset Hammershus. 

brorl are Foreningstolk kan deltage. 

Maskerede Herrer 75 ("Ile, Damer 50 Øre. 
Tilskuere. Voxne 50 Øre, Børn 25 Øre. 

Kun Foreningswerifeminer har Adgang. Medlemskort man vises pile 
Forlangende. BAI. a 75 øre, hvori Foreningsfolk kan deltage. 

2Cc'l1t.1 (9 t t. 

Saabyg og Saahavre. 
Bestillinger modtages hos 

Allinge Kolonial- 	Produktforretning. 

Under Godtkobsudsalget 
bliver bortsolgt et Parti 

Kaaber og Ulsters 
til langt under Indkobsprisen 

Nordlandets Handelshus. 

Aljepumper, Aljerender, Aljespredere 
Frostfri Pumper, Sugepumper. 

Jaariarør i alle Dimensioner. 
Alle, soul Enar Brug for disse Genstande til Foraaret, blraader vi 

at forsyne sig til de nugældende meget rimelige Priser. 

)ordlandets Handelshus. 

Vort Wor er rigelig lorspel med 
Prima La Plata Majs 

51 pet. Texas Bomuldsfrokager 
43 pCt. New-Orlean Bomuldsfrokager 

La Plata Rapskager 
Palmekager 

('oldings kontrollerede Foderblandinger 
Soyask raa 

Sukkermelasse 
Alt i prima kontrollerede Varer og til billigste Dagspris hos 

A [Ungt, 	& Produktforretning. 
NB. Vi venter Tilførsel af 

Hvedeklid og prima stor Majs 
og modtager gerne Bestillinger herpaa. 

Uld og Klude tages i Bytte for Varer. 

Nordlandets Handelshus. 


