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

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har dtn største Udbredelse I Nordre lien rd 
bliver rasl I ethvert Item og egner sig der,  
for beds! fil Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
oplager gerne Bekendtgørelser af enhver Art 
saasom Kob, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner ds. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgear hver Fredag, kan heslilles part alle 
Postkontorer saml paa Bladets Kontor og 
koster I Kr. halmarlig. 

„Er del sandan et Hus, hvor man 
kan have det lidt i Ro og Fred?" 
sporgie de. 

Et Støvgran, der lige var bleven 

!lyttet fra en Stoleryg, virrede med 
hele Personen 

„Nej pas ingen Mande, det er en 
triaalelig Kone, liver Morgen farer 
hun rundt :ned en Klud og laver 
el Rod, saa mart ikke ved, hvor 

man mita være." 

Ja, Menneskene er komplet fjol-
lede," sagde nu et andel. ,Del 
kalder de Renlighed al tosse om 
og flytte rundt paa os. Hvad skal-
del gøre godt for?" 

Pludselig( hørte de en dyb Laller. 
Den kom henne fra en Fotografiram-

me, som stod part Skrivebordet. 

Del var en Ramme, son] den unge 
Husmoder satte særlig Pris paa, Den 
var meget gammel og bred, lavet 

af Grankogleskæl og pyntet med 
ganske smaa Grankogler, Agern og 
løjerlige Bær: den var ferniseret 
over og havde engang været blank. 

Nu las Sløvet saa læk over deri og 
saa tykt i alle Fuier og -Riller, al 
den var mere gran end brun. 

De saa allesanunen i den Retning, 

. hvorfra Latteren korn, 
„Hvem er det, der ler?' 

„Det er mig,' svarede det henne 
fra Rammen. .Det er jer, der er 
komplet fjollede og ikke Menneskene. 

1 kan jo bare søge jer el Sted ud, 

hvor Konen ikke kommer med sin 
Klud. Der er satunrend nok af dem 

Se nu her til mig I Jeg har levet 

i denne Ramme i Masser af Aar. 

Ingen forstyrrer udg. Urin er saa 
bange for sin Ramine med hendes 

Bedsteforældres Billeder, at hun al-

drig tør røre deri. Og se paa alt 

det andet Krimskrams lier rundt 
om 1 Ok de Mennesker! De snak-

ker og snakker om al „spare" og 

saa sparer de ikke paa det allervig-

tigste. Paa deres Tid. Se 1111 alle 

de Krukker og Slager og Porcelæns-

dyr, udskamme Træting, snoede og 

drejede Smaasfiger, Nips og Ragelse 

af al Slags. Her er Tusindvis af 
Kroge, vi kan gemme os i,. hvor 

en Sløvklud aldrig kommer. Hvad 

vil Mennesker med det Skidt? Det 
er deret altid i Vejen, de tørrer af 
og tørrer af, og rent 'bliver del al-

drig. Men de tror, at del skal være 

det. Hvis de smed alt del Krams 
rid og log el fugtigt Skind i Stedet 
for en tør Kind og kun havde Møb-

ler med lige Linjer i Stedet for alt 
delle her, som ligner forlængede 

Proplrækliere, saa korn der , onde 
Tider for os. Men vær ikke bange, 

tiet gør de ikke. Jeg vend, al jeg 

fair'.  Lov til at ho,,i min Rannue 

mange Aar endnu, og det er jeg 

glad ved, og glad ogsaa, fordi Men- 

ireat.eire aldrig bliver klogere. 	De 

sysitr eu Klud ud d et Vindue og 
lukker samtidig en hel Støvsky ind 
og fylder deres Stuer med Sager i hvis 
Kroge aldrig nogen Støveklud kan 

kommes Ja, Menuespene er morsom-
me, siger jeg, og længe leve deres 
Støveklude." 

Og saa lo det gamle Støvgran og 
satte sig bredt tilrette. Ingen forstyr-
rede det. 

Indsamling og 

Dyrkning af Lægeplanter 
v ed cand. pharm.  H. Pynt dl, 
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Maltur!, Artemisia absinthiurn, er 
en her rum Bornholm meget almin-
delig Plante. der findes saa godt 

som overall i stor Mængde paa Has-
leegrien. Paa Lolland og enkelte 
Dele af Sjælland findes den ogsaa 

i større Mængder. Desuden forekom-
mer deri i hele den nordlige Del 

af Eirropa• og Asien. Meget af den 
Malurt, der kommer i Handelen er 

dyrket i Seliv.,eilz. Denne flernarige, 
graafillede Halvbusk, merl den snoalle 
aronialiske-Lugt, og den stærk bitre 

Smag er sikkert almindelig kendt. 
Den er meget nøjsom og trives 1 
Virkeligheden bedst og giver den 

mest 'aromatiske Droge paa løsre, 
slettede Bakker med rigelig Sol, 
hvorfor den vokser bedst langs el 
solbeskinnet Stengærde. Dyrkes den 
paa almindelig flad Mark, faar den 

niere grønne Blade og mindre Aroma. 
Den er let at dyrke og giver el godt 

Udbytte hvert Aar. Man bør helst 
dyrke deri under Vilkaar, der saavidt 

muligt--  ligner dem, hvorunder deri 
findes i Naturen. Marken skal være 
daarlig og stenet, men solrig, og 
Jordbehandling er overflødig. Man 

karv formere den ved Stikledninger 
(afskaarne Grene, der plantes i fug-

tigt Sand) eller ved at dele de gamle 
Maltutbuske, men det bedste Udbytte 

last ulan ved at iidsaa Frøene om 
Fora ar& paa ['røbede og sari udplante 
den] del ellerfølgende• Foraar paa 

ugødet Jord med 5060 cm Afstand. 

Man kam ogsaa sart om Elteraarel 

og saa prikle tid hen pas Foraarct. 

Den kan give et godt Udbytte i 3 

—4 Aar i Træk og skal saa atter 

Imiteres og udplantes. 

Den indsamles ved Blomstringens 

Begyndelse i Juli—August lettest 

ved at man ribber den med del 

samme. Man griber om Toppen 

af Planten nied Fingrene og river 

saa de mindre Blade og Blomsterne 

med sig. Toppen kan ogsaa skæ-

res af og hænges op til Tørring, 

men sari deal den ribbes senere, 
og del giver mere Ulejlighed, Det 

indsamlede bredes ind paa et Inlugt 
og skyggefuldt Sted (bedst pas el 

Loft) i et ikke lov tykt Lag og skal 
ligge omtrent 25 Dage for at blive 

rigtig karl. Stilke og Stængler maa 

alisan ikke forekomme i Handelsva- 
rer. 	 • 

4-5 Dele Irisk Urt giver i Almin-
delighed 1 Del tør Droge. Forsøgs-

stationen Esperanza ved Landskrona 
har udregnet, at liver Tønde Land 
med Malurt koster 30 Kr. til Jord-
leje, 15 Kr. til Jordarbejde og 400 

Kr. til Uldens Indsainlirig, og Tåning. 
Indtægt: 2000 kg Droge a 45 øre 

pr. kg = 900 Kr. Overskrid 455 
Kr. om Anret pr, Td. Land. Selv 
orn Jordleje og Arbejdslønnen vel 

ikke passer mere, vil del sikkert 
fremdeles betale sig al dyrke den, 
da Handelsvaren jo ogsaa er stegen  

i Pris. Jeg har her i flere Aar gi-
vet 10 Ore pr. kg i frisk Tilstand 

(0,45 pr. kg er for tørret Droge,) 
saa ined lidt Taalmodighed kan 
der godt tjenes en god Dagløn. 

Tysk Opgivelse fra 1911 nævner 
0,80 Mark pr. kg. Herhjemme kart 
Prisen f øjeblikke! smiles til 50 Ore 

pr. kg tørret Droge. 
For at fas en virkelig smuk Droge, 

er det en nødvendig Betingelse, at 

Tørringen kan ske saa hurtig som 
muligt "og ved saa lav Temperalire 
semi muligt ; lader num den indS11111- 

lede Droge ligge i Hobe, vil den 
lage Varure og miste den rene grønne 
Farve, og et Produkt, som er berørt 
deraf er at ringe Værdi. OM Hf'er-
anrel nedskæres rvialurIplanlerrie til 

b--8 ciii. over Jorden. 
Den finder meget stor Anvendelse 

til Malurldraaber, Mavebiller, Likører, 
Absinth og Vermulli. Er tillige Or-

medrivende og bragtes i gamle Dage 
snur feberstillende Middel. Et Afkog 
af den i Vand kan brriges til at 
sprøjte Planter med, som er plagede 

af Jordlopper. Dertil kan Blade og 
Stængler gode anvendes, naar de 
tørres. 

jorsedelasiorrdmer, 11 
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Uden Praleri tør det vistnok siges, 

at den danske Handelsstand gennem-
gaaende udmærker sig ved Hæder-
lighed sig Vededneltighed. De min-

dre Forhold, der mader i vort lille 
Land frenifor i Udlandets store Han-
delscentrer, den begrænsede Kunde-

kreds, bidrager i høj Grad til al skabe 

el vist personligt Forhold mellem 
Køber og Sælger, som udelukker, 

eller i hvert Fald vanskeliggør den 

rene Svinde!. I Danmark vil ingen 

Købmand i anben Handel i det lange 

Løb se sin. Fordel ved at narre Kun-

derne til at • købe værdiløse Varer 

for store Penge, saaledes som del 

sker navnlig i Udlandets Storbyer -

eu saadan Handlende vilde Irer-hjem-

me hurtig far, den sorte Kokarde blive 

umulig i Publikums øjne. 
Men hvad der saaledes vanskelig 

lader sig praktisere i det aabne, re-

elle Marked, kan naturligvis foregaa 
ad Omveje, saaledes at Forretningen 

enten ganske skjuler sit Navn og 
Bosted eller i hvert Fald overfor 
Publikum dækker sin Indehavers 

Person under el Aktieselskabs arra-
nyme Firmamærke. 

VI 'ændrer hermed pars de saalralcIte 
Posiordre• eller Forsendelsesforret-
ninger, efter utlenlansk Mønster, skr. 

,Danslc Arbejde", som i short Tal er 

dukket op heri Landet. Gennem 
lokkende Annoncer i Bladene omram 
de Forbindelse med en bestemt 
kritikløs og naiv Kundekreds, som 

„mod Efterkrav", del vil sige mod 
Forudbetaling, modtager de averte-
rede Herligheder tilsendt soul Post-
pakke. At Pakkeri, naar den nalmes, 
viser sig al indeholde det usleste 
Kram, der ikke er værd ett Fjerde-
del af del opkrævede Beløb, vil 
man næsten kunne tænke sig; men 

Forretningen vil alarm Regel kunne 

:egne med de som oftest fjærntlio-
ende Kumters dyst ril at indlade 
sig pas skriftlige Besværinger og 

pari de med en forsal Korrespondance 
følgende yderligere Porlomfgliter n. 

s. v. Der er ingen Tvivl onr, at 

disse Forretninger giver deres Inde-
havere et glimrende Udbytte. 

Natir „Dansk Arbejde' hm følt sig 

opfordret til al underkaste (-hase ULI-

vækler pas det sunde Forretningsliv 
ennøjere Undersøgelse, er Grunden 

den, at del paa Forhaand urotinte 
antages, at der i Ly ar denne ukon-

trollerede I fandelavirksoruhed smug-
ledes en Minrigde udenlandske Fa-

briksvarer ind i Hjemmene. Og vor 
Formodning har vist sig al holde 

Slik. Nsar 'indtages est Del i den 

aabne Etandel usælgelige Tryksager, 

Restoplag af 'arvelige Romaner, Smaa-

skrifter og Billeder, som paa den 
Mande realiseres til ublu Priser, 
bestaar Forsendelserne af udenland-

ske — overvejende tyske — Masse-
falnikalionsarlikier af deri allertarve-
ligsle Art, Godikiabskrain, SOM sik-
kert intet Menneske irer i Landet 
vilde give Penge for, hvis det var 
fremlagt til Salg i en Butik. 

Lad os lage et Eksempel. 
I et meget udbredt dansk Ugeblad 

findes jævnlig en Annonce, i hvilken 
opregnes 30 forskelliga „Numre", 

som tilsendes for „kun" 25 øre pr. 
Nunier. ,Tages mindst 4 Numre, 
medfølger Varer ekstra for 75 øre. 

Tages 10 Numre, medfølger I Prø-

vekollektion til Værdi 3 Kr. All er 
plus Porto" 

Som man ser, der er ingen Man-
gel paa gyldne Løfter. 

Vi udsøgte os 10 af de mest for-

førende ,Numre" og skrev til Firmaet, 
tier beskedent skjuler sig i en jysk 

Købstad. Pakken ankom °mg:laer:de 

og aabriedes under ikke ringe Spæn-

ding. At Indholdet beredte os en 
Skuffelse, tør vi ikke paastaa. Vi 

havde ikke ventet andel end det, 
vi fik. 

Det er kun højst uegentlig, mats 

kan paastaa, det var de Sager, vi 

havde rekvireret og betalt for. Flere  

Nu vire manglede ganske, bl. a. „3 

Fl. fin Parfume". Derimod var der 
ingen Mangel pas „Prospektkort', 
der aabenbart skulde gøre det af 

for de manglende, formodentlig kost-

barere Numre. Kortene var af den 

slettest mulige Udførelse, de aller-

billigste, der er i Handelen, og de 
allerfleste lydeligt betegnede som 
indført fra Udlandet. Dernæst fand-
tes der meget rigtigt „2 lange Da-

ineuhricreder, forsølvet - , vel nok Sam-

lingens kostbareste Klenodie, sagtens 
ca. 10 Ore værd pr. Suk. „6 smukke 

Brocher, sorteret-  viste sig at være 

lige saa mange tyske Glansbilleder, 
indfattet f en tynd Metalring, og .4 
smukke Slipsnaale med Kongen" af 
ganske lignende Art og Kvalitet. 

Resten var Tryksager. Et gammelt 
Smaasktift om Arbejdsløsheden i 2 
Eksemplarer og en Revolverroman, 
trykt pas daarligt Avispapir, ligele-
des i 2 Eksemplarer, samt en 15 

Aar gammel Komedie Ira et afdød 

Det glade Støv. 

A/ Olga Eggers i „Kbli," 

F-11.111 sad ved Morgenbordet med 

Avisen foran sig og studerede Ny-

hederne. Stolen ligeoverfor hende 

var tom, hendes Mand var gaaet 

lit Dagens Arbejde. Stuen var fuld 
af Sollys, og der var ganske stille. 
Der var Millioner af smaabdie Slem-
mer udenom hende, allevegne, til 

alle Sider, som hviskede og pludrede 

-og mumlede op, men de var saa 

smaa, at hun aldeles ikke kunde 

høre dem. 

Det var Støvkornene, som 
snakkede ined hverandre. 

Saa var den unge Frue færdig 

med Avisen. Hun lagde den sam-
men, log af Bordet og begyndte 
Morgenrengøringen af sine to Stuer. 

Først fejede hun Gulvet og rystede 
.Divanpuderne, saa Støvet hvirvlede 

op og fornærmet søgte andre Steder 
hen. Derefter tog hun en Støveklud 

og lod deri glide hen over Møbler-

nes Flade, ned ad Billedernes Glas 
og viskede saa lidt midt paa alle 

- de mange Smaating og Nipset. 

snærrede, rørte pas sig, 
satte sig pas Kinden, dryssede af 
igen og faldt til Ro andetsteds. 

Den unge Frue rystede Kluden 
ud af det aaline Vindue, og den 

lille Smule, som var bleven hængende 

fløj afsted i Solskinnet. .Vi kom-

mer igen", raabte det til Afsked. 1 
det samme rejste der sig en tæt, 

høj Støvbølge ude paa den tørre 

Vej. Den steg højt op i Luften, 
hvirvlede rundt, fo'r ind mod det 

aiihne Vindue og lagde sig !æt over 
deir flittige Husmoders Ansigt, Haar 

og Vindueskarm, svøbte sig om de 

Spadserende og jog ',ind i Gabet 
prr,' en stor Hund, der gik med 
Næsen bøjet" mod Jorden, og som 
korn til al hoste saa 

at den nær kiv& skræmt Lrvet af 
et Par Smaabar,  - 

„Aa, de! værirlige Sløv,' udbrød 
deri un ge Fine :or nærmet, smækkede 
Vinduet i og gik url i sit Køkken. 

1>a hun var borte, begyndte Snak- 
ken først •rigligt. 	• 

Del ene Siøekorn pippede højere 
end det andet, Nogle af dens var 
først kommen ind ad Vinduet, da 

Skyen ude pas Vejen havde rejst 
sig og var nye i det. De bad om 

Oplysninger. 



vor henrivende lille ø, hvor Solen 
har drevet Blomster og Løv og Far-
ver frem og rur skinner paa Klip-

aperne, saa de syltes ',immun mæg-

tige. 
For den, der overvandt sig selv 

og hoppede al Fjerene Pinsemargen 
og nd til Hammeren, for al se pas 
Solens One-step, var det en Drøm 

i rødt og bidt, Man' og grønt og 
gult. Intet er vel mere betagende 
end Morgengryets tictjtidstrilde Stem-

ning, som tvinger alt levende til 

Tavshed. 
Ingen Lyd høres før Sulen har 

sendt sine første varmende Straaler 

ned over den Jord, hvor der for 
hver Dag bliver stridt saa høard en 

Karup indlem de Mennesker, som 
deri gav Liv og Lys. 

De første Lysstraaler titter frem 
over de røde Skyer, som driver i 
øst, og del er som hele Verden 

vaagner op til Liv. Fuglesaligen 
jubler hen over Markerne, en Irisk 

Morgenhrise kruser Havet og blæser 
videre over Land, ror at forkynde 
den ny Dag. 

Hele lo lange solbeskinnede Pinse-
dage lokker med Løfter om Sol, Lys 

og Sommer og Udflugter til alle vore 

berømmelige smukke Partier. 

Og saa de lange, lyse Nætter. 

Vaarmetter, hvor man andagtsfuld 
lytter til Nattergalens dybe Fløjt, 
hvor Mafiaen lyser ned over de 

mørke Skove og Sletternes hvide 
Teager. 

I Byger og Blæst. 
—o— 

Der stryger en Blæst over Tag, 
over Fløj 

og smutter et Team forbi, 
den pusler ind mellem Mur og Gavl 
og spiller Halløj med alskens Skravl, 
rusker i Tegl og river i Tavl 
og ler igen mod del Fri. 

Saa stryger den Blæst ad den 
vide Vej, 

saa kaad som den unge Fol, 
den kysser i Farten det visne Blad, 
der skælvet og ved ikke hvor og hvad, 
men daler saa bævende hjerterzsglad 
i Blink fra den blanke Sol. 

Saa stryger den Vind over Kær 
og Klit 

og fløjter sin glade Sang; 
den danser over det stride Græs 
og rusker kaad i et pjusket Hæs, 
svinger saa rundt om det nære Næs 
og fløjter endnu en Gang. 

Du kunde Blæst og du glade Blæst, 
ruin Ven og min muntre Bror, 
vi to staar Følge, saa godl vi kan, 
vi søger det samme vide Land 
og gaar mod den samme bie Strand 
ad mange vildsomme Spor. 
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Allinge Kirkenyt i Maj. 

Begravede:  2. Enkenid. Arbejt1s-
md. Jens Erik Jensen al Allinge, 84 
Aar gl.; 4. Enkeind.,fliv. Snedker 
Lauritz (Lars) Peter Olseri af Allinge-
Sandvig Landdistrikt, 78 Aar gl. 
5. Lærerinde, Frk. Nyholms Plejedat-
ter, Ocilia Knudsen, 22 Aar gl. 6. 
Havnefoged MichaelAndreas Jensens 
Hustru Margrethe Maria f. Kure, 55 
Aar gi. 25. Gift Stenhugger Niels 
Peter Somre af Allinge, 69 Aar gl. 

Dø b e 4. Fodermester Otto Ja-
nus Thnotheus Ipsens Datter Else 
Marie Margrethe Ipsen af Allinge-
Sandvig Landdistrikt: 6. Fisker Al-
bert Bernhardt Arvidsens Sen Knud 
Bernhard Haagensen Arvidsen af 
Sandvig 13. Vejer .Herman Kofoed 
Stenders Datter Guldborg Hansine 
Stender af Sandvig. 20. Arbejdsrod. 
Andreas Peter Nybos Datter Anna 
Maria Meretlia Nybo af Sandvig. 
Snedker Johannes Christian Lind 
Somres Datter Clara Somre af Allinge. 
27. Arbejdsrod. Jens Peter Andreas 
Andersens Søn Alvin Andreas Ander-
sen af Allinge-Sandvig Landdialrikl. 
Sømand Mathias Jensinius Lind-
grens Datter Else Ingeborg Liedgren 
al Allinge-Sandvig, 

Ægte  v lede:6. Ungkarl, Hospi-
talsportør Svend Erik Gyveldal af 
København, og Pige Karen Elisabeth 
Mikkelsen af Allinge (i St Ols Kirke.) 

Olsker Kirkenot I Maj. 

D.» 	Gaardeter Janus 
Hansens Daner Marie Elisabeth I tul• 
sen af Olsker. [tusind Niels Peter 
Dativens Søn Etuier Boret Delgren 
af Olsker. 20 Gaardeter Lara Et-hert 
Cooluas Daner Ellen Margrethe 
dum, Smedegnard. Olsker. '27 Fisker 
Peter Kristian Jensens' Son Al% id 
Jensen af Tejn. 

Begravede: 28. Fisker Fnist 
Julius Munchs udøbte Drenge-Barn 
ca. 2 Manuerler gl. al Tejn. 29.  
Ugift Fodernist, Jens altlatlan Je 
sen af Randkløvegnard Msthillerie 
Ifi 5 pen Amtsygehuset i Rntine,) 
41 Aar gl. 

En mærkelig kilde. 

I Juul Sø ved Himmelbjerget liga 

ger den lille idylliske Magda, nogle.  
fair Tønder Land stor. Pas øens 

Top er der i Følge ..Skandb. A. Av." 
en mærkelig Kilde eller Brønd. Den 
er ca. 4 Meter dyb og altid fyldt 

!ned Vand til Randen, uagtet Vand-
standen omkring Men tigger 9 Me-

ler dybere. En forunderlig, hidtil • 

uopklaret Kendsgeining. 

En 3000 Anr gammel Anre 

fandtes I Følge .Rand. A. Nighl.• 
for nylig I (kødbjerg Mnae. Anren 

var af Egetræ og halvanden Meler ,4 
lang. Det er ikke første Gang, der ,4 lang.  

er bindet gendanne Aarcr her I. t 

Landet, 

En Lærkerede mellem Skin- 
norne. 

Part Skern Stationsplad a, midt 
imellem Skinnerne part et af Hoved-

sporene, 

 

 har I Følge .Skern Dag-

blad" 

 

 et Lærkepar bygget deres 
Rede. 	Togene kører daglig hen 

over del lille Hjem, inen Beboerne 
synes ikke at føle sig særlig gene-
rel deraf. For Tiden er der Unger 

i Reden. 

Mavepine paa Frederiksberg ! 
Natten mellem Søndag blev et 

meget stort Antal Beboere paa Fre-
deriksberg angrebet at 'Fællig Mave- 1 
pine. Da det viste sig, at alle de 
angrebne fik Mad fra Folkekøkke-
net, var mart ikke længe ent at op-
dage, hvad der var i Vejen. Det jj 

viste sig, at man i det kommunale il 

Køkken havde opbevaret den Gul. 

lasch, man bød paa om Lørdagen, 
i store Blikbeholdere. Krydderierne 
i Gullaschen var saa indgaaet i '<e-

tnisk Forbindelse med Bliket, og det 

havde inedlørt Kalamiteten. 

En tor og varm Sommer? 

Den tyske AsITOUOill, Arthur Wen-

szel, der har studeret Solpletternes 

Betydning, hævder, at disse er Skyld 

i den lange Vinter og det urolige 

Vejr. Han venter imidlertid et pind-. 

seligt Omslag, og at Sommeren 

ver tør og varm. 

Karlens Lon blev fastsat efter - 

hans Vægt! 

Møller J. P. Jensen i Foluni sagte 

sig — fortælles _Viborg Stifts Fal-
seblad' — nylig en Karl og korn 
i Forbindelse med en Karl ha Vi-

borg, der nok vilde have Pladsen, 
men forlangte mere i Løn, end 
Mølleren vilde give. Mølleren bød 
500 Kr. for 7 Maaneder, medens 

Karlen forlangte 550 Kr. 
Men saa fandt de ell ejendomme- 

lig Maade at løse Knuden paa, idet 
de enedes om, at Karlen skulde 

lade sig veje, og saa skulde Mølle-
ren betale Karlen 3 Kr. pr. Pund 

al hans Vægt for det nævnte Tids- 

alrum 

Karlen korn paa Vægten, Og det 

viste sig, at han vejede 167 Pund. 
Derefter skal Mølleren altsira betale 
ham 501 Kr. for de 7 Maaneder. 

Nylagt. spegesild 
til billigste Pris 

Chr. Jørgensen, 
Telefon 92, Allinge. 

rorlad. Dette katdtes'-.1 Bogpakke, 

5 nye Bøger'. — .E.11 Bog i 31 
Afrielinner, Værdi '2 Kr.- glimrede 

ved sin Fraværelse, men lerhund 
havde Forretningen været sari nol 
at efterkomme Ordnen om .4 store 

Billeder, 40 '. 40 ent. Værdi 4 Kr." Det 

viste sig at være 4 ens Eksenipl. al  et 

ældgammelt, tarveligt Liiograti al „Af-

h oldsbevregelsens Banebrydere.' 
Overfor en meget kraftig Rekla-

mation sendte Firmaet os yderligere 

3 Snlaa Flasker „Parlunte", væsent-
lig bestaaende af Sprit, endnu nogle 
flere Postkort og nok en Krakkentrac-
permen. Tif .Prøvekollektionen• 

til Værdi 3 Kr. saa vi intet. 
Derimod medfulgte"Ira bemeldte 

;Varelager' en Prisliste, i hvilken 

det oplyses, et .Priserne er uden 

Forbindende" og at .i,  Tilfælde af, 

at et bestemt Numer er udgaaet, 
sendes nærmest lignende, naar intet 

er bemærket'. Men dette faar ulan 

vel at mærke først at vide, neer 
man har indløst Pakken og erlagt 

Købesummen plus Porto. 1 iAnnon-

cen staar der intet derom. løvrigt 

omfatter Prislisten en Mængde Sager, 
Uhre, Uhrkæder, Musikinstrumenter 

og- Galanterivarer, Papirvarer, Knive, 
Skeer, Barbermaskiner, Cigarrør og 

„Smykker" til Priser, som med al 

Tydelighed viser, al der er Tale om 
det samme værdiløse Stads, som 

fandtes i den al os rekvirerede Pakke, 

og ledsaget af Illustrationer, som 

ikke lader Tvivl tilbage om, al Sa-

gerne stammer fra udenlandske Fa-

briker. 1 en særlig Afdeling anbe-

fales Forretningens "Gummivaren", 

og blindt de Bøger, der falbydes, 

findes en lang Række Værker med 

„pikante' Titler, altsaa Bøger af gan-
ske utvivlsomt utugtigt Indhold. 

Dette er saa meget mere graverende, 
som det Blad, i hvilken Forretnin-

gens Bekendtgørelse fandtes, udtryk-

kelig betegner sig sent el Blad for 
Hjemmene og ganske overvejende 

søger sin Læsekreds blandt Kvinder 

og Børn. At Litteratur af en saadan 

Art paa den Maade spilles i Hæn-

derne paa intetanende unge Piger 

og Børn,' er intet mindre end en 

Skandale, og vi maa gen ud fra, at 

det paagældende Ugeblad ikke selv 
ved Besked med, hvad det reklame-

rer for i` sine Spalter — skønt det 

unægtelig kun er en daarlig Undskyld-

ning. At Forretningen ikke har no-
get helt ringe Omfang fremgear af 

Prislisten, i hvilken Firmaet oplyser; 

at det daglig ekspederes 75 Postpak-
ker og anslaar sine Kunders Antal 
ill/ca. 50,000. 

1 et andel kendt og udbredt 

illaslieret Udeblad findes jævnlig 
ur Annonce, som udlover .et hold-

bart SChweizeruhr gratis'. 
_Som Reklame for vort Firma", 

hedder del, .fortsætter vi med Ud-

delingen af Lommeure gratis. Det 

er nu lykkedes os al fremskaffe et 
overordentlig fint og solidt Schwei-

zer-Ur af hvidt, holdbart Metal, med 
dobbelt Bagkapsel og forsynet med 

et ekstra, prima Schwelzer-Præcisi-
_ 

 
ores-Værk. Dette Ur forærer vi til 

t libyer, der_for os sælger 100 Stk. 

iint udførte Prospektkort å 8 Øre 
In.. Stk. o.s.v. o.s.v. 

De, der reflekterer paa denne An-

nonce, faar tilsendt 100 Postkort af 

den sædvanlige udenlandske Godt-
købs-Type, der i Bunkerne sælges 
ror 5 øre. I en Følgeskrivelse med-

deles del, al Kortene forbliver Fir-
maets Ejendom, indtil tie er solgt, 
hvilket skal ske i Løbet al 10 Dage. 
Niar da de 8 Kr. plus Porto er ind- 
›endl, sendes onigaaende det omtalte 

Lommeur. Vel al mærke, hvis der 
omskes et Dameur, man dem yderli-
gere indsendes I Kr. 

Det er utvivlsomt en tin Forretning 
for det her omtalte Varentagasiti, 
rt:r er hjemmehørende i København. 
Kortene staar vel Firmaet i ca. I 
øre Stk., og Urene kan vel nok ell 

gros købes for 2 å 21/5 Kr. Da 

man sikkert lør gas ud fra, at det 
overvejende er Damer, der indlader 

sig paa den Slags KommIssinnafnr-

retninger, og et Dameur plus Kort 
skal betales med t4 Kr., bliver der 

en nverniande god Fortjeneste til-

bage, selv om man regner et ret 
rigeligt Betnb til Aminnceringsom-
kostninger. Endelig Irma man erin-
dre, at der oasen ligger en Chance 
for Firmaet deri, al :trange ikke kan 
Ina solgt saa stort et Antal som 100 
Kort, men omtun returnere en Del at 
dem, hvorved de altsaa gatur Glip 

af Uret. Set fra el Velgørenhedssyns-
punkl maa den .gratis Uddeling" 
af Lommeure snaledes siges at være 

ret indbringende. 
— — Et andet københavnsk Im-

port-Firma — naturligvis °gafle Ak-

tieselskab — averterer med et -ele-

gant, moderne Schweizerlommeur" 

III en Pris al 3 Kr. 50 Øre med 5 
Piers Garanti samt Urkæder til Kr 

0,40, 0,50, 1,00 og 2,00. — Vi 

modtog eller vor Bestilling ef Nik-

kelur af saa simpelt Fabrikat, al 

det Ikke kunde stilles, eg, da vi 

modtog det, overhovedet ikke kunde 

trækkes op, idet Skruen Tilsynela-

dende var uden Forbindelse med 

Værket. Paft vor Besværing derover 

tilbød Firmaet os — det skylder 
vi Sandheden al tilføje — et andel 

Ur, men Tilfældet er jo dog beteg-
nende for, hvad Slags Varer det 
er, man erhverver sig gennem -im-
port-Forretninger". En lueforgyldt 

Kæde med et vedbærtgende Stykke 
bisat Glas (Værdi 50 øre,) var vi 
tillige saa lykkelige at erhverve os 

for den billige Pris al I Kr. Ogsaa 

delte Firma benytter Lejligheden 

til at medsende en Prisliste pas Ga-

lanterivarer og Musikinstrumenter 

til fabelagtig billige Priser. — — 
Naar vi har taget os for sari ud-

førligt at belyse de Forretningsprin-

cipper, efter hvilke disse _Forsende!. 
sesforrelninger" drives, er del, fordi 

vi ønsker &I Gang for alle at oplyse 

Publikum om, hvad del er, man 
udsætter sig for at blive Ejer af, 

neer man ofrer Penge efter slige 
lokkende Annoncer. Del er uden-

landske Fabriksvarer af simpleste 

Kvalitet uden Spor af Værdi for 

Modtageren og kun laregnet pas 

at trække Penge ud af Landet og 

skabe en solid og stadig rindende 

Indtægtskilde for nogle fan smarte 

og hensynsløse danske Forretnings-

mænd. Hvis Folk fik Varerne at 

se, før de købte og betalte dem, 

vilde de sikkert betakke sig, men 
det er jo netop det line ved Forretnin-

gen, at del faer de ikke Lov Ill. 
Vi advarer det købende danske 

Publikum mod disse Forretninger, 
som kun eksisterer I Kraft af Folks 

Godtroenhed og,  paa Grund af den 
Støtte, de faar hos de iøvrigt velan-

sete Blade, som optager deres An-
noncer. Hvis disse Blade resolut 
nægtede Optagelse af de markskri-

gerske Reklamer, vilde „Forsendel-

sesforretningerne" i samme nu være 
dødsdømte. Vi tror, at Staldene 

gjorde klogt i at und gaa alt Maskepi 
med de lyssky Forretningsforetagen-

der. Derved vilde de gøre det gode 
danske Arbejde en uvurderlig Tjene-

ste og spare deres Læsere for mange 
Ærgelser og unyttige Udgifter. 

Et Eventyr paa Havet, 

Af et Privatbrev Ira Styrmanden 

paa Bark .Royal" af Porsgrund, 
der blev opbragt af en Zeppeliner, 

hidsættes følgende ; 

— Den 23. April Kl. 1 var 
vi 90 Mil Sv. for Lindenæs Fyr. 

Pludselig sne vi noget højt oppe i 
Luften, der lignede en stor Fugl, 

som kom flyvende fra SSø. Vi for-
stod, at noget var i Gære, og satte 
Bandene i Vandet og forSynede dem 
med Proviant. Vi saa nu, at Fugten 
var en Zeppeliner, og fandt det der-
for raadeiigst at fjerne os en halv 

Mil-  fra Skibet. Hvert Mieblik ven-
lede vi Int paa ar den sknl,te kaste 
flamber ned paa Skiber. Men nej, 

den kivdsetle rundt og gjorde forskel. 
lige kunstige Manøvrer for endelig 
at lægge sig ned paa Vandfladen, 
ligesoen en Stormsvale, der kun vil 

varme sine Ben, idet den samtidig 
holder sig oppe med Vingerne. Et 
saadant Syn ride paa det aahne Hav 

vilde mange vistnok betale meget 

for at faa at se, bemærker Brevskri-
veren. 

Zeppelineren var 175 ni. lang og 
havde et Rumfang af 20 ni. med 4 

Propeller, stort Rør og Gondoler 
for Folk. lait var der 33 Mand om 

Bord i den. 

Jeg nærmede mig Uhyret med 

Banden, til Trods for de Oinbordvæ. 
rendes Protest- Man var nemlig 
bange for, at den skulde skyde. Men 

vi kunde jo ikke forlade Skibet, in-

den vi fik at vide, om vi manne_ 

fortsætte Rejsen eller ej. 
Efterhaanden som vi nærmede os 

fik vi nogle smilende Ansigter at 
se, dog blev vi gjort opmærksom 
paa, al vl ikke maatte ryge. 

Da vi var kommet helt hen til 

Zeppelineren, fik vf Ordre til al ro 

hen til „Royal" med 3 Officerer. 
Disse var bevæbnede og har Red-
ningsveste. Vi blev gjort opmærk-

som part, at der pr. Iraartlert Telegraf 
var sendt Bud .  til Cliallaten efter 

en Torpedojager, der I paalcommende 
Tilfælde kunde slæbe os til tysk 

Havn. Vi kunde prise os lykkelige, 

al vi lir Ice havde mødt nogen U-Bande, 

sagde de. 
Nævnte Zeppeliner havde Natten 

til samme Dag bombarderet London. 

Deri observerede os fra Horns Rev, 

en Afstand paa 88 engelske Mil, og 

den blev tilbagelagt paa 11,2  Time 

i Modvind. En Zeppeliner kan i 

klart Vejr overskue hele Nordsøen: 

fra 200 m's Højde kan man nemlig 
se i en Omkreds af 140 engelske 

Mil. 
Efter at vi var kommet om Bord, 

blev vi kaldt agter ud og gjort op-
mærksom paa, at Skibet nu var tysk 

Prise, og vor nye Chel forlangte 

ubetinget Lydighed. 
Natten til Onsdag passerede vi 

med en Torpedojager i Spidsen det 

befæstede Helgoland, Da vi kom 
til Indsejlingen til Elben, blev vi 
kommanderet neden under. Bolii• 
men for Floden blev aabnet og pas-

seret. Kl. 12 Middag var .Royal" 
bragt til Ankers med tysk Orlogsflag 

under Gallen og 6 Marinesoldater 

paa Vagt. Vi kan endnu ikke sige, 

om vi maa rejse hjem uden Ophold. 
Vi befinder os imidlertid i bedste 

Velgaaencle. 

Pinse paa Bornholm. 
—o— 

En lovende høj Barometerstand 

og en mild, lunende østenvind, 
der driver Soluiten ind over Øen, 
som ligger og soler sig i den før-

ste Anelse af Sommer. 
Kastanjen breder sine lunge Grene 

og de bristefærdige fede glinsende 
Knopper skinner om Kap med de 
allerlysegrønneste satan Blade. Bøg 

og Birk kaster spillende Farveblink 

fra sig, natur Solen skinner gennem, 
ned paft den hvide Sicovburrd; hver 

Anemonerne breder sig og afløses 
al rødt og blaat og ,gult midt I det 
lysende grønne Græs. 

De hvide Maager, den blaa Him-
mel, de røde Flag, det grønne Græs, 

alt breder sig med en Farvepragt, 

som giver rige Løfter om den Tld, 

vi gaar i Møde. 

1 Gaderne lugtes Tjære og Maling, 

og Haverne ligger velfriserede, pyn-
tede og duftende i al deres Pinse-
stads. Paa Vejene tange Tog af 
Cyklister, Vogne og Spadserende, 
alle paa Vej ud mod del altid nye, 
det friske, betagende Foraar. Og 
der er nok at se og beundre paa 



Et Parti af hver Sort 

K okuskager og Palmekager 
ventes i de første Dage. 

Anbefales som udmærket Foder-
stof for Kalve og Ungkvæg 

Nordlandets Iladelshas. 

Lødeko, 
~`.~l '4C smil kælver tredje Kalv 

i Løbet af 14 Dage, er til Salg hos 

V. Sørensen, Borre 

Kviekalve 4,11i& 
2 Stk 5 Mdr.s 

hjemlige til Tillæg, er til Salgs hos 

Emanuel Madsen, 
Sivpel., Olsker. 

To flinke Piger 
søges straks eller senere. 

Henvendelse paa Blanclis Balel 
eller Fæstekontoret i Rønne. 

En ny Plov 
og en ny Radrenser er til Snig hos 

Smed Stange, Tein 

Prima Drainror 
11 4", 1 i 2" 2", ;1' 

Gode Mursten 
Prima Cementrør 

Prima glase. Lerror 
sælges I 

Nordlandets  Hadelshas, 
Frugtmarmelade 

I løs Vægl og Gin,. 

Kunsthonning 
i Danser og løs Vægt er en udmær-
ket Erstatning for Margarine og Smør 
og langt billigere at anvende. 

Købes bedst og /ilings! hos 

P. C. Holm. 

Gammelt Jern 
og 

StobegoDs 
købes 

Allinge Kolonial- 
& Produktforretning-. 

Ægle Syhillos Eleksir 
China Livs Eleksir 

fans hos 

P. C. Holm.  

 

Mange Størrelser, billigste Priser i 

Nordlandets 

ilavemobler! 

  

  

Have- og Markredskaber. 
Kædevarer. 

Traad og Traadlletning, 
Søm, Skruer og Bolle.  

Bygningsbeslag, alle Slags. 
Møbelbeslag, Værktøj. 
Alt sælges lit billigste Priser hos 

  

P. C. Holm. 

 

  

'*%#§ 

Uldgarn! 

  

 

blaal, binul, rødbrunt, blegrødt, lys: 
normal, hvidt, giaal og sort fra 5,50 
pr. 11., kg. 

Et lille' Parti sort dansk Uldgarn 
4 Kr. pr. 1/2 kg. 

MESSEN, Dr, Olsen, Altlager 

  

.■ 
	

!"- 

tS robin. 
,.. Bedste Rensningsmiddel til Straa-
hatte. Fans i Pakker a 25 øre ni 
`Brugsanvisning. 

  

Larsen. 
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Vaskekjoler all Bluser 
— I hvide og kulørte sælges en 

Serie Prøver, nye, moderne, til extra 
biflige Priser. 

 

Messens Elle-11[1dg, 

  

Chr. Olsen, Allinge. 

""""ø1 0"...""""ø," 

Fernis 
og 

Pensler. 

Gulokker 
Rødt 

Dodenkopf 

Zinkhvidt og andre Farver 
anbefales fra 

Allinge KOlonial-'ng Produktforretning 

1•11.~Ints"~"ostrffillsmoslos% 

Johann Kobleri:Hasle, 
træffes paa Rand huset i Allinge 
liver Mandag efter Kl. 10 Form. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
Ira 2-5 Eltin. 

Knækmajs og Byggryn 
til Kyllingr anbefales. 

Nordladets HamIcIshas 
Et Parti gode tyske 

Smedekul 
er 	i næste Uge. Bestillin- 
ger murhages i 

H. C. Moriensen. 
Fattigforstandere: P. P. Møller, 

Bage: Bolm, Bager Th. Andersen. 
Kapiteltaksten : Bøgh. Lintrup. 
Grevinde,Danners Legat: 

P. C. 1-bilm. 
Tilsyn med Plejebørn : 

A. Madsen, E. Holm, Frk. Hjorth. 

Prima 

Manilla-Tougværk 
tamp-Tougværk 

Reb til Grimer 
Kotøjr og Næsegrimer, 

Esser, Led, Tøjrepæle. 
Billigste Priser i 

By- og Herredsfuldmægtig I Tilsynsmand med Braandehand. 

Nor dloopets Hatillolslios I 	Nordlaudets Hadelsbus, 

Vort låoor er rigelig !mg! med 
51 pCt. Texas Hoinuldsfrokager 

43 Kt. New-Orlean lioniuldsfrokager 
Kokoskager. 

('oldings kontrollerede Foderblandinger 
Langelands kontrolfoder 

Svinefoder. 
i prima kontrollerede Varer og til billigste Dagspris hos Alt 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

CLO PET TAs- 

ALBA 
Spist: - Chacolader 

Raagejagten 	j Dr. Borch 	i 	Erindringsliste. 
Privat Vaccination og Revaccination 

daglig fra '2. id 11 Jim: 
aflyse, pal Bakkeeaard 1 Olsker. 

J. N. Kofoed. 

afholde 	Lørdag den 2. Juni 

Kl. 7 Alle,' 
tir 1 a nd'hingsminid 114 a egal] d 

taler. 
Pesic-;,,:isell bedes møde en halv 

Time 	e 

Emailerede Vaske 
do. Grødgryder 

Farver til Fernis og Kalk. 
Lak, Fernisi og Terpentin. 
firoase, Tintur og Pentrier 
- i stort Udvalg til billige Priser. 

Farvetabletter 
Ill Farvning af Uld, Bomuld 

og Silkestoffer. 
entrehts til Barkning af Fiskes 

redskaber fans bedst og billigsi hu 

P. C. Holm. 

Vogataantisf a re aiq 
forhøjer fra 1. Juni 1917 Køreprisen 
for saavel Stads- som Arbejdskørsel. 

Bestyrelsen 

Galvaniserede Baandjærn. 
Nitter, alle Størrelser, 

Bræddebolte, Maskinbolte, 
hjulbolte, fr. Træskruer 

sælges i 

Norillaatiels handelslins, 
Nogle Arbejdere 

kan straks laa Arbejde ved Oplag-
ning at Tørv hos Jacobsen, 

Lundegaard i Olsker. 

Ell sort ihoodasko 
er fundet mellem 5:intik:las og Tein, 
I Pengebog med godt 6 Kr. og en 
Pakke Smørrebrød. Kan afhentes 
hos Anton Hansen i Sloredal .  

Havevandkander 
i alle Størrelser anbefales. 

Transporfspande 
som i Forhold til Fahrikspande sæl-
ges til rimelige Priser. 

Omfortinning af gamle Spande 
udføres saasnart et passende Parti 
er indleveret. 

Harald Pedersen, Allinge. 

Udplantningsplanter 
Kaal, Tomater. Selleri 

og Blomsterplanter 
in. nr. anbefales. 

Hallelyst, Allinge. 
M. Kr Kofoed. 

Forretningen er lukket Sun- og 
Helligdage sand Søgnedage eller 
Kl. 7 Aften. 

P. C. Holm 
anbefaler: 

Barnevogne i stort Udvalg. 

Legevogne og Trillebøre. 

Barnesenge, Dukkevogne og 
Gynger. 

Haveredskaber til Børn. 
Krocketspil. 
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Kasse- og Regnskabsudvalget. 
Borgmesteren (selvskreven), H. J. 
Pedersen. Lam. Petersen. 

Allinge Havneudvalg 
Borgmesteren (selvskreven), H. C. 
Mortensen Chr. Olsen. Laur. Peter-
sen Jørg. Jørgensen. 

Sandvig Havneudvalg 
Borgmesteren (selvskreven), Ge-
org Holm. Chr. Olsen. Olto Niel-
sen, Hans H. C Madsen. 

Fattigudvalget 

	

Lauddistrikisforslanderen 	(selv- 
skreven), Emil Holm P. C. Holm 
S. M. Jensen !sur. Pelersen. 

Alderdomsunderstøttelsesudv.: 
1 anddistriksforstanderen (selvskre-
ven), Emil Holm. P. C. Holm. J. 
Jørgensen. 

Skoleudvalget 
Landdistriksinrstanderen (selvskre-
ven). Emil Holm. Georg Holm. 
Chr. Larsen. 

Gade- og Vejudvalget 
H. .1. Petersen. Georg Holm. Jørg. 
Jørgensen. Hans Madsen. 

	

Forskønnelsesudvalget 	• 
Chr. Olsen. P. C. Holm. Georg 
1101t11. S.M..lensen. Otto Nielsen. 

Gas og Vandværksudvalget 
H. C. Mortensen. H. J. Petersen. 
Chr. Olsen. S. M„lensent Jørg. 
Jørgensen. 

Read husudvalget 
Emil Holm. H. J. Pedersen. S. M. 
Jensen, 

Valgudvalget 
Borgmesteren H. J. Petersen. Lam-. 
Petersen. 

Legatudvalget 
Borgmestercm P. C. Holm. Hans 
Madsen. 

Henrik Hansens Guldbryllups1g. 
Bmgmesteren. P. C. Holm. P. I.. 
Holm (udenfor Byrondel). 

Fil at tiltræde Sessionen 
Chr. Olsen 

Medlemmer at Skolekommissi-
onen 

H C. Mortensen, L. Petersen. 
Tilsyn med Børnebogsamlingen 

Chr. Olsen, Jørg. Jørgensen. 
Til Medlem af Folkebogs. Best 

Chr. Olsen, Chr. Larsen. 
Til Medlem af Sygehusets Best. 

Emil Holm, Laur. Petersen. 
Til Medl.-af Sundhedskommis.: 

Chr. Olsen, S. M. Jensen. 
Tik Karantænekom m ission en 

Chr. Olsen. 
Til Brandkommissionen: 

H. C. Mortensen. 
Til Bygningskommissionen: 

Borgmesteren, Georg Holm, H..1. 
Pedersen, S. M. Jensen, Jørg. Jør-
gensen, Brandinspektøren. 

Til Kirkeinspektionen F.111i1 Holm. 
Form. for Politikorpset Chr.Olsen 
Til Medl. af Værgeraadet; 

Eruil Hnlm, Otto Nielsen, Sup. 

Til Medl. al Repr. for Jærnbanen 
Emil Hølin, Jorg. Jørgensen, 1-1. 
C. Mortensen, Otio Nielsen. 

Til Medl. af Repr. til Sanatoriet 
H. C. Moriensen. 

Svendeprøver: S. M. Jensen. 
Bevillingsnævnet: Emil Holm, G. 

Holm, Hans Madsen, 1. Jørgensen 
Prisreguleringskom missionen 

Jørg. Jørgensen. 
Dyrtidsudvalget: Emil Holm, P.C. 

Holm, Georg Holm, S. M.Jensen, 
Laur. Petersen. Florgin. 

Enkelovsudvalget: H. C. Morten-
sen, Otto Nielsen. 

Brændeudvalget: Emil Holm, P. 
C. Holm .løng. Jørgensen, S. .M. 
Jensen. 

TNotage. 
Dame- og Bol-lie-Uldtrøjer, 

Herre-Uldtrojer, 
prima Kvalirei. 

Dame- og norne-Benklteder 
mange Størrelser og Kvaliteter,.  

Dame- og Bornestromper, 
I lalvstromper til Born 

Ira 50 Gire. 

MESSEN, Chr, Olsen, 
25 Par imille Ilameslovier 

udsælges til gmoolel 

C. Larsens SI( otajsforrelniall, 
Allinge 

Hus til Salg. 
Mit Hus, smukt beliggende, er til 

Salgs. Ca. 6 Skpl. Jord. Stor Frugt-
have. 

Chelstrarie Hansen, Tein SI. 

Sild. 
Ærede Forbrugere af fersk og 

!trilret Sild hedes Indgive Deres Be-
stillinger til 

Allinge-Sandvig Salteri, 
Telt 92. 	Chr. Jørgensen, 

ave~~~emeria~e/Il 

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-
terei.Nord-liornholms 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 saa 
godt som altid bringe et tilfreds- 

stillende Resultat. 

onslas4Jals"sette"4".~~ 

tirisliellosler og Mader. 
Søndag 3. Juni. 

Allinge Kirke Kl. 91/2. Skriv. Kl. 9. 
St. Ols Kirke Kl. 2. Skrm. 1112. 
Kl. 6. Eftm. Feellessainfundsinøde i 

Tejn Missionshus. Emne. Aab. 3 
2a. Alle ere VelkoMne. 

Mandag 4, Juni. Kl. 8 Møde for K. 
F. U. K. paa Menighedshjemmet. 

Tirsdag 5. Juni (Grundlovsdag) Kl. 
3 Møde i Stotedal, øst for Jern-
banelinjen. Adjunkt J. Høyer og 
Sognepræsten taler. (I Tilfælde af 
ugunstigt Vejr holdes Mødet i Tejn 
Missionshus Kl. 3V2.) 

Onsdag 6. Juni. Kredsmøde i Hjem-
mene Kl. Vil. 

Torsdag 8. Juni. Kl. 71/2. taler Sog-
nepræsl Egerap i Bethel Olsker. 
Kom! 

herter I Nortitionliolms 
Billigste Annoncepris. — Største Udbredelse paa 14ørdlandet. 

Olsker flakmaatisforeniag 	Sild. 
— Bestillinger pan fersk Sild til 

Saltning og saltet Sild i Tønder, 
Fjerdinger og Ottinger modtages 
og ekspederes i den Rækkefølge, 
som Bestillingerne indgaar. 

6/.4. 54 og b/,,, nysaltet Slid er 
	  paa Lager og sælges til en rimelig 

Pris pr. Kontant. 

I. B. Larsen 
Allinge Telefon 12. 



Altid 

Prim Kolomillurer 
til billigste Dagspriser. 

Altid friskbrændt Kaffe. 

Altid extra prima Margarine 
til billigste Dagspris. 

Altid stort Udvalg i 

Glas og Porcelæn 
til smaa Priser. 

Altid velassorteret Isenkramlager hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 
1~~10 

Knuge-Ibiloillgor 
Blaa& kulørte hlatrusdragter 
Vaskebluser og Benklæder 

Breogestortrojer 
Matros- og Sportshuer 

Altid de billigste Priser i 

Nordlaodels Hurielshus 

- 
Jeg synes det er saa længe 
siden. at jeg var sejslen, 
og al11(1 poetisk forelsket 
og stadig væk fyldt af Gejsten. 

Det var i en By jeg gik, 
og følte mig ensom og fremmed. 
Fremmed — ak Herregud I 
tre billesmaa Mil fra Hjemmet. 

Men i en krum lille Gade 
med Katte i alle Porte, 
hvor unge, forelskede Par 
kan stag og helt blive borte 

Der boede en lille Pige. 
Ifald jeg mere fortæller, 
sari har jeg fortalt for meget. 
(Hun aner det ikke heller.) 

Men var jeg hjemme, saa var jeg 
forfærdelig langt fra hende. 
Tre Mil — jo de Ire lange Mil 
var sari lange som nogen sinde I 

Jeg gik og var filosofisk 
— en Sokrales eller Plato -
Jeg var vrst en laterlig Fyr 
(og er det for Resten til Dato.) 

Jeg havde en lille Lund 
af Graner — med Skovbund af Nuale, 
hvor feg gik og var sari bedrøvet 
som en sejslansaars Dreng kan tante. 

Jeg drømte og digted mig Ind 
I en stor og uvejsom Fjeldskov, 
hvor jeg kunde fare vild 
'ned al min usalige Elskov. 

Mil blade Sejslensearslijrerle 
citar linarde Knive af Flint f. 
Jeg nød snur en sjælden Smarte 
det ; al være Itingsinclig, 

Og alle de øde Stier 
var smærtelige at træde 
— men det: at træde dem ene  
var atter en sjælden Glæde. 

Ak,— er det saa længe siden —? 
Nej — men naar Minderne kalder, 
synes jeg, at det mindst 
maa være en Menneskealder 

— saa fjernt er jeg fra den Lykke 
og Sorg, som jeg engang har ejet. 
For mig har, t re M i I altid 
været usigelig meget. 

Chr. Stub Jørgensen. 

Erindringsliste. 
—0— 

Toldkamret 8-12 Form , 2-7 Efterm. 
Kæmnerkontoret 10--11 og 2 —4. 
Laane- d Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Stempelfilial I Sparekassen 10-12, 2-4, 
Dampskibsexpeditioneti, 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 2-6. 

Søndag 12-2. 
Telegrafstationen 8 Morgen til 7 Alten. 

Søndag 12-2. 
Borgmesteren træffes paa Kæninerkont 

Branddirektoren Mandag og Fredag 
Form. 8 til 10 

Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em. 

Folkebogsamlingen paa Raadhuset: 
Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8, 

Jernbanest. er  amben tor Gods 8-12, 2-7 
Hjælpekassen: Formd. Bagerm. P. Holm, 

Kasserer H. P. Kofoed. Kontortid hver 
Fredag fra 5-7. 

Søger De eo tillSieliSililel'Ske, 
skal deri 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 fimet nye Varer hjem, paatager 
De Dem Reparationer, har De 
startet en ny Forretning — hvordan 
skal Folk saa Ina det at vide, hvis 
De ikke averterer i et Blad, som 
virkelig beses, 

„Nordbornholms Ugeblad" 

læses at saa at sige alle i Nordre 
Herred og er dorlor et fortrinligt An-
nonceblad. Send deres Annoncer 
til „Nordbornholms Ugeblad•. 

Ring op Telefon 74 

Fest- og /3rii, cl e ,sr. Et-v- 
køber De bedst og billigst i 

Allinge Ur- og Guldsmedeforrretning. 
Skeer og Gafler i Selv og Sølvplet er aner paa Lager. 

Lommeure til billige Priser i ekstragode Kvaliteter med skriftl. Gvanli. 
Brugte Ure tages i Hylle. 

Gravering gratis. 
Telefen 93. 	

A M  

Emailerede og raa Gryder 
af Anker lleegaards bekendte gode Kvalitet samt Strygeplader 
og franske Strygejærn anbefales fra 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Vi har rigeligt Lager og sedller Uld! 
Prima Gadekoste, stive og halustive, alle Størrelser. 
Prima Stuekoste, Kokoskoste, Striglebørster, 

Tæppekoste, Karskrubber, Blankebørster. 

Nordlandets Handelshus. 

Stort Udvalg af Redskaber 

fot, avfx;iPet 	 o? Xavez,. 
Gravegrebe, Løvespader, Staalskovle, Haveriver, 

Skuffejærn. Heekkesaxe. Grensakse. 
Altid laveste Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har stort Lager af ekstra prima 

lcopal- og Lædertagpap 
fra Jens Villadsens Fabrikker og anbefaler samme til 

billigste Dagspris fra 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljepumper tn. nl. 

fluem iaar Allvelillelse for liegilinild? 
Vi har et Parti Pigge-Hegntraad og galv. Jerntraad, 

af passende Numre, som seelges forholdsvis billigt inden 25, Maj 
til Kunder herhjemme. Galt'. Hønsetraadstietning og Kram-
per hertil sælges foreløbig efter Prislisten 1916. 

Nordlandets Handelshus. 

Murerværktøj og Kalkkoste 
anbefales fra 

Allinge Knlonial- og Produktforretning. 

Urtefrø, Charlotter, Rosenkartofler, Plænegræs 
smiger i 

Nordlandets Handelshus. 

GodniQgskalk, GodniQgssalt, 
Superfosfat og KaligodniQg. 

Nordlandets Handelshus. 

C. Larsens Skolejsionieliliq, 
Største Udvalg af sol dl og moderne Fodtøi 

til de mest mu ig billige Priser. 

Telefon 104. 

Aalborg Portland Cement 
i Sække sælges. 

Nordlandets Handelshus. 

Calciumstjære og Tjærekoste 
nobelales fra 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

llorobolms Spare- & 133ilebsses 
Afdeling i Allinge 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa atm. Sparekassevllkanr til en Rente 

nf 4 pCI. p. a., paa Folio til 2 pCt. p n. 

Nu er det Tiden 

  

al købe 

   

Haveredskaber. 

       

       

       

   

ø!, 

   

Vi har stort Lager 
og sælger til rimelige Priser. 

Allinge >{olollial- 
oq PriadilkilorrgliliRil. 

Allinge Bogtrykkeri 
anbefales.  

Tryksager for Foreninger og Mejerier. 

Rotøjr, gicefegrhacr, (riiitelfafter, 
ZDjrelmtle, LSfer og 	Rinert)ager 

fallit 	fialtitta °q 	orit4tDD 
attbefale fra 

(.),![Ifincie 

Mtip}'ijr, 91i 4•S, 	Partoffelmet, E-anomel, 
231)gartm, sZ)aDrecirtiu, E-afioarDit, -- 

E-Debiter on WoriDer. 
i primo Stnalitet anbefale fra 	• 
, 	1 	1  

. 	. Lindberg. 


