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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes I et Antal af mindst 1600 Exernpi. 
og fanendes gennem Postvcr.ena i Allinge. 
Sandvig Olsker, Ratskes, Re ag hjemensittr, 

Nord- Brnhlms Ugeblad" 
har den største Udbredelse i Nordre Heled 
bliver last 1 ethvert Hjem ag egner sig der-
for bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser al enhver Art 
saasom Kob, Salg, Forertingsnteddtielste, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner ene.;!19 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 

niPostkontorer samt paa Bladets Konto, og 
koster 1 Kr. halvaarlig. 

Norm! eller lifilln. 
Hvad en engelsk Sodalokonorn 

mener.:. 

—o— . 

r4. 	Baade fra engelsk og tysk Side 
har det flere Gange været. sparret, 

:at der kan ventes en 1Verdens-Hun-
... 1iersnød efter Krigen. Dn fremstag-

, ende Socialpolitiker Sidney Webb 
gør sig nu i det engelske Tidsskrift 

f wContemperary Review" til Talsmand 

' for .den samme Formodning, og 
Qaffimaner Nationerne tiLat iagttage 
ae videstgaaende Forholdsregler 

..- mod den. 

SaaVel Ententen som Centralinag-
;. terne- vil faa andet al lænke-  pas 

' end gensidig ralconorlisk Boykotning,  

skiiver Sidney W b ; de. vil faa 
•anok at gøre med affidare sig under 

e. Pen .Mangel paa Livsfornødenheder 
.  

-- og Kaaniaterialer, som vil. indfinde 

sig. De Million r af Soldater, som 

- strøm urer liWa 	fra Fronterne, vil 
'ikke kunne er optage clres indry 

Ifi
!rielle Virksomhed, fordi der ogsaa 

bliver

4 
 Mangel paa Stenkul, Tømmer, 

r etaller, Olie, Uld, Gummi osv. 

Regeringerne bliver derfor nødt 

til at fortsætte den Kontrol over , t 

. Livsfornødenheder og Raaniaterialer, 
, som de har tilegnet sig under Kri- 

gen. De maa sikre sig, at det gamle 

k Slagord om „Tilgang og Efterspørg-
. set" ikke tillærnpes al Enkeltperso-
• 

 
neo og Sammenslutninger, saa al 

i Varerne sendes derhen, hvor de 
højeste Priser kan faas, men ikke 

derhen, hvor der trænges haardest. 
JJe faer den vanskelige Opgave at 

k: :Ise, at der ikke eksporteres noget, 

om Landets egne Børn har Brug 
or, inen samtidig sørge for, al bit- 

orten væsentlig forøges. 
Der kommer en Tid, hvor de ti- 

ere Lande num tage det største 
rtiensyrt til de fiffigere Lande og 
,.. :Lirke forbeholde sig selv alt, hvad 

*er hører til Lisets Nødtørst. Lige 

1- 

 Sart man man inden for hvert Lands 
egne Grænser tage det største Hen-
syn -til de fattigere Dele af Befolk-

' ningen. Ellers kan man forudse, 

-- at Resultatet vil blive Oprør og al- 
 mindeligt Anarki. 

. Saaledes, siger den engelske So-
-cialøkonoin, vil Landene med deres 
gode eller onde Villie blive tvunget 

'Ind paa en gensidig Sainvirksonilled, 

";•en international Organisation, der  

vil omfatte snavet de krigsførende 

som de nevtrale Lande, og som 

faer diktatorisk Magt over alle de 

nødvendigste Fornødenheder i alle 
Staterne, Forfatteren ser heri en 

Indledning til det Nationernes Freds-
forbund, svin nogle har tænkt sig 

vil blive en Følge af Krigen. De 

Nationer, som ,ellers skulde kunne 

klare sig selv og lade andre redde 

sig, som de kunde bedst, maa loy-

alt medvirke i Organisatienen ; re-
volutionære Udslag i hvilket som 
helst Land vilde alt for let kunne 

brede sig til de bedrestillede Folk. 
Og ligesaa maa der organiseres 

inden for hver enkelt Nation. For 
de krigsførende Landes Vedkommen-

de maa der skaffes gode Bosteder 
og &mat:rug til Millioner af hjem-

vendende Soldater. Der maa sørges 
for, at Vejen og Jærvhanerne atter 
sættes i god Stand, Industrien maa 
hjælpes, saa Fabrikerne kan genop-

bygges og Krigsfabrikerne atter for-
andres til Fredsfabriker. Bygnings-
industrien maa kontrolleres, saa in-
gen Luksusbygninger opføres, inden 
Behovet af Nyttebygninger er tilfreds-

stillet osv. Grundsætningen for alle 
Regeringer i alle Lande maa blive 
denne simple : _Ingen Kager til 
nogen, før alle her faaet Brød !" 

Den fynske Tobak 
faar følgende spøgefulde Bedøm inel-

se i „Ekstrabladet": 

„Mærkeligt er del, al Opfinderen 

al Tobalcsdyrkningen ikke ogsaa i 

sit Vanvid fandt paa al dyrke Suk-

kerrør, Brødfrugttræer og Sagopal-
mer paa Markerne out Middelfart. 

Den danske Tobak sælges dog 

og maa allsaa være til al ryge! 
Det negler jeg ikke, men Spanskrør 

og Kogødning kan ogsaa ryges og 
kaldes alligevel ikke Tobak. Jeg 

har røget brude det ene og det 
andet Surrogat, købt det for, hvad 

det var, og laget Følgerne ; men 

dansk Tobak udgives for rigtig To-

bak, sælges i Poser ined fine Navne 
og Negre og Skibe for fulde Sejl, 

uden paa, skønt Indholdet er avlet 
i Middelfart af forkrøblede Planter, 

der ludende mod Jorden skammer 
sig inderligt over at bære Tobakkens 
stolte Navn. Det er en forfærdelig 

Skuffelse og en grusom Lidelse al 
ryge dette danske ProdUkt, og Lands-

foreningen „Bort med Tobakken" 

har ikke helt Uret i, at en saadan 
Tobak gør megen Skade. Men i 

Middelfart præker Foreningen des-

værre for døve Øren. 
Endnu kan Haarene rejse sig pari 

mit Hoved, imar jeg mindes den 
første og eneste Gang i mit Liv, 
jeg røg dansk Tobak, Det var I 

en Beværtning i Aalborg, horir jeg 
som Soldat plejede at Indtage mit 
øl og for øvrigt havde mit Hoved-
kvarter. Paa et Bord ved Siden al 
Kakkelovnen stod en vældig Pose, 
der i ,Følge den paatrykte Tekst 
indeholdt .ægte Løve-Tobak. Pris 
68 øre pr. fuldvægtigt Fuml". Den  

var til Gæsternes gratis Afbenyttelse, 

roen syntes ikke at blive meget 
brugt. De, der en Gang havde 

prøvet Løvetobakken, kom ikke igen, 

salte sig langt fra Posen og betrag-
tede den med sky Blikke. 

— Den er fan'ine k r a s, sagde 

de pari deres faamælte Sprog. 

Jeg vovede heller ikke at røre 

den, for min egen Forsyning var 
sluppen op, saa gik jeg hen til 

Bordel, stoppede min Husmandspihe 
og røg saa meget som 20 Sekun-
der. Derefter indlod jeg mig i Klam-

meri med Værten. Kort sagt, den 
Gang saa jeg Solen gæt ned fra 
et tilgitret Vindue paa Hovedvng-
ten, 

I Aar skal der ryges en Million 
Pund fynsk Tobak, 111C11 jeg skal 
ikke være med." 

De gamle Inkaer 
og deres Kultur.  

De første Europæere. som hetrandte 
Amerikas Jord, blev ikke lidet for-
bausede over, at de ved Siden af 
helt fremmedartede Ting, Mennesker 

og Dyr, ogsaa Fandt Spor af en 
gammel Kultur, der stod paa Højde 
med deres egen, nemlig hos !litra-
erne I Syd- og hos Aztekerne i 
Nordamerika. Man har forsøgt at 

sætte deres Kultur i Forbindelse 
med den anlike. Israeliterire, Ægyp-
kure, gslasiatien osv. har man nævnt 

i denne Forbindelse. Men alle disse 

Forsøg er strandet, Denne ejendom-

melige Kultur er vokset op- paa 

Amerikas egen Jord. 

Da Pizarro i 1531 landede paa 

Perus Kysl, var Inkaernes Rige en 

fast sammentømret Statsbygning. 

Ordet Inka skal betyde „Herre". 
Inkaernes Slægt, som regerede i 

ca. 600 Aar, skænkede Landet talrige 

Fyrster. Da de gamle Peruanere 

ikke ejede nogen Skrift, er vi hen-
vist til -de Overleveringer, hin Tids 

Spaniere har efterladt os, og som 

naturligvis er ensidige. Men de 

gamle rige Fund af Lervarer taler 

sit tydelige Sprog. Inlaerne var el 

stolt, handlekraftigt Folk, Hensyns-
løst og ofte grusomt straffede de 

deres Fjender. Hver Undersaal var 
forpligtet til at yde Staten sit Ar-
bejde. 

Arbejdsudyglige eller Gamle blev 
underholdt af offentlige Midler. Det 

var en ren Socialistslat. En hel 

Hær af Embedsmænd vaagede over, 
at Lovene blev adlydt. Da Indbyg-

gerne var helt elskeligt fra Havet, 
maritte de lægge an paa at udnytte 
deres Jord til det yderste. Landet 
var helt opdyrket. Hver var forplig-
tet til offentligt Arbejde. Al' ligge 
var forbudt, Penge var et ukendt 
Begreb. Guld og Sølv blev udeluk-
kende aunendt til Smykker. Gader 
og Sarnfærdselsveje havde narret en 

høj Udvikling, og vi finder endnu 
I vore Dage Spor af de mesterligt 
anlagte Veje. De gamle Peruanere 
var dygtige Brobyggere. Vogne og 
Trækdyr havde de ikke. Derfor  

holdt Vejene sig godt. De Fornemme 

lod sig bære I Bærestole. Hurtig-

løbere , besørgede al Budljeneste. 

At en Løber drev del til 120 Mil 
paa en Dag var noget, som ikke 
hørte til Sjældenhederne. 

ril. Beskyttelse mod fjendtlige 

Overfald havde Landet stærke Fæst-

ninger og en talrig Hær. Havde 
Inkaerne erobret et fremmet Land, 

blev straks Landets Regering afsat 

og en Statholder udnævnt, og Inka-
ernes Religion, Solguddyrkelsen, og 

deres Sprog blev indført i det erob-

rede Land. 
Med Hensyn til Beklædning lagde 

de gamle Inkaer særlig Vægt pari 
kostbare og pragtfulde Hovedbedæk-
ninger. Pas Fødderne havde de 
Sandaler af Læder eller Halm. Kri-
gerne var forsynet med Køller og 

Bronceokser og havde desuden 
Skjold og Panser til Værn. 

Paa Jagt benyttede de ofte Slyn-
ger. Hjelmen var gerne keglefor-
met og var 'otte prydet med Sølv, 

Fjer og Fugleskind. Den regerende 
Inca har som Tegn paa sin Værdig-
hed et broget Baand og forøvrigt 

en særlig kostbar Klædning, prydet 
med Guld_ Paa Mumierne kan vi 
se, at Peruanerne var store kraftige 
Folk. De fundne Hovedskaller er 

allesammen misformet. Det er no-
get, som forekommer ogsaa hos 
andre Folk, at de med Forsæt om-
danner Hjerneskallen paa erobrede 

Folk for paa denne Mande at øde. 
lægge deres Forstand. 

De gamle Peruaneres Næring be-

stod hovvdsagelig af Knoldfrugter, 
Kartofler. Bønner og Majs, der ikke 

blev forarbejdet til Brød. I hvert 
Fald var de udprægede Vegetarianere. 

Blandt deres Nydelsesmidler var 

der en Slags Øl, brygget at Majs. 

Ved Ofringer og offentlige Fester 

spillede øldrikningen en stor Rolle, 

Drikkeskikkene var meget indviklede. 

Der blev brugt en Masse forskellige 

Slags Drikkekar. Intet andet Folk 
paa Jorden har vel kunnet opvise 

en slig Mangfoldighed af Former 

paa dette Ourraade. Karrene fore-
stiller hyppig hele Grupper og Sce-
ner. 

De gamle Peruanere var overvej-
ende Agerdyrkere. De anvendte 

Guano, og det var strengt forbudt 
at dræbe Pingvinen, som Guanoen 
stammede fra. I den bjergfolde Del 

af Landet dieves Grubedrift. I An-
læg af Grubegange og Vandlednin-

ger var Peruanerne Mestre. Guld 
blev udvundet ved Vaskning. En 
enestaaeride Kunstfærdighed udvik-
lede Peruanerne i Guldsmedekun-

sten. 
En Gaade er det, hvorledes de 

gamle Peruanere har kunnet bygge 
saa vældige Bygninger som dem, 

man finder Levninger al, 	til Trods 

for, at de havde de største Vanske-
ligheder at overvinde med at frem-
skaffe Bygningsmateriale. De maa 
have haft hidtil ukendte mekaniske 
Midler til Raadighed. 

Musik blev ivrigt dyrket, og i 
Videnskab beskæftigede de sig f. 
Eks. med Geografi og Astronomi. 

Der fandtes læger eller Medicin-

mænd, som helbreclede ved Hjælp 

al Aareladning og Plastre og Be-

sværgelser. 
Som mange Naturfolk kendte de 

den Operation al :labile Hjerneskal-
len. Man har fundet mange Hjerne-

skaller, som har været behandlet 
paa denne Mande. De gamle Peru-

anere troede, at de ved delle Mid-
del kunde uddrive onde Anoder at 

Patienten. 
Om Familielivet i del gamle Peru 

ved man lidet. Blodslæglskahet 
var ingen Hindring for, at selv Bro-
der og Søster kunde gifte sig med 

hinanden. 
Inkaernes Religion stillede Solen, 

Himmellegemerne og Naturkrrellerne 
som det centrale i Gudsdyrkelsen. 

De hyggede Templer og foretog 
Ofringer. Det Offer, som bragtes, 
var gerne Dyr, men undertiden og-
saa Mennesker. Peruanerne troede 

rum et Liv efter Døden. Derfor be-
handlede de ogsaa de Afdødes Lig 
med stor Pietet. Dette I Forbindelse 
med den stærke Salpeterholdighed 
i Landets Jord forklarer, at vi finder 

saa godt bevarede Mumier fra de 

gamle Inkaers Tid. 

(Dr. G. Buschau i ,Hamp. Nadir"). 

BorllhohnskeKirker 
for 200 Aar siden. 

—0— 
De bornholmske Kirker, særlig 

Sognekirkerne, er som bekendt alle 
meget gamle. De byggedes i Bis-
pevældets Tid, og sandsynligvis Islev 

Grundstenen til de ældste, Rund-
kirkerne, nedlagt i den Periode, da 
Danskerne søgte at uuderlægge sig 

Østersølandene Livland, Estland og 

Kurland. Deres fæstningssgtige Ud-

seende synes at tyde paa, at de er 
opført i en Kamptid, Korstogtiden, 

da Kristendommen, Katolicismen, 

gik sin Sejrsgang gennem Norden. 
Meget er sandsynligvis ændret gen-
nem de ca. 400 Aar, der hengik 

inden Reformationen holdt sit Ind-
tog, og særlig under denne, hvor 

ivrigt søgte at fjærne alle katolske 

Minder, særlig Helgenbilleder og 

Vægprydelser. 
Siden da er der nu aller forløbet 

400 Aar, og vor ældste nogenlunde 
omstændelige Beskrivelse al Kirkerne 

rækker kun 200 Aar tilbage i Tiden. 
Ikke desto mindre gemte Kirkerne 
paa den Tid endnu mange Minder 

fra Katolicismens Dage og meget 
af Interesse, som er forsvundet nu. 

Vi vil derfor genopfriske nogle 
af Thures inieressanle Beretninger 

oni de bornholmske Kirker, saaleak",  

soui de saa ud par hans Tid. 
— Den største og bedst vedlige-

holdte af de 4 Rundkirker er Øster-

tars Kirke, der var indviet den hel-
lige Sct. Laurentius. Den ligger 
som bekendt paa el Højdedrag ca. , 
1 Mil fra Gudhjem. Den beslaar 
af en cirkelrund Hovedbygning, af-
stivet af 7 indtil 2 in brede Støtte-17: 
piller. Det udbyggede II.Iivrundt. 
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Kor og del Firkantede Vaahentbir 
synes settere tilbygget, antagelig el-
ter Reformationen. Bygningerne er 

'opført af I» og tilinigne ,tilartisten, 

Katks:en (Ir IrT151e11), bornholmsk Ce-

ment. 

Indvendig i Kirken tager den store 
Midterpille, der bærer del øverste 

'Stokværk, en stor Del af Pladsen, 
..nren Pillen er, i Modsætning til de 

andre Rundlcirkers, hul og Rummet  

staar ved 5 Rundbuer i Forbindelse 

ined det større. Pillen er prydet 
med Kalkmalerier, der under Re-
stavreringen 1889 fandtes under Kalk 

pusset og afdækkedes af Professor 
Kornerup. De fremstiller Scener al 

Kristi Liv, Død og Opstandelse samt 

Episoder fra Dommens Dag efter 

Middelalderens enfoldige' Opfattelse 
af Helvede og dets Rædsler, Him-
len med dens Glæder. 

Ogsna Rundmuren og Hvælvin-
gerne har været smykket med Kalk-

malerier, men disse vare saa med-

tagne, at Restavrering maatte opgi-
ves. 

En Trappegang fører fra Koret 

ind i den nordlige Ringmur og op 
til andet Stokværk, hvis Hvælvinger 

er opført af utilhugne Sten uden 
Puds. Herfra fører en uregelmæssig 

Trappe op til Murkronen med Skytte-
gangen og Skydehullerne. 

Fra Skyltegangen kommer man 
gennem en lille ~iling til Trappen, 

der fører til det ringformede Rure, 
som har skullet danne Forsvarernes 

sidste Tilflugtssted i Ufredstider. -
Herovenover var Udsigtstaarnet, hvis 

nederste Del nu danner Støtte For 
Tagkonstruktionen. 

Altertavlen var if. T hu r a prydet 

med en Del Billedværk og Malning 

forestillende bibelske Historier og 
Skriftsteder, skænket af Gouvernøren 

paa Hammershus, Hans Lindenov, 
1605. 

Ved Skriftestolen, tæt op til Al-
teret saas Hr. Jensen Sodes Skilde-
rie tilligemed hans Hustrus og tre 

Børnebørn. Han var Sognepræst til 

Menigheden i 28 Anr og døde 1700. 
I Kirken fandtes ophængt en Fane 

til Minde om Oberst von Hatten, 

der var Kommandant og Amtmand 

pas Bornholm og døde paa Lens• 
gaard 1685. Hans Lig blev samme 

Aar af Enken, Fru Maria Linien-

skjold, bisat i Bergen. 
Paa Prædikestolen ses de 4 Evas'. 

gelister med deres sædvanlige Tegn 

sari og adskillige bibelske Tegn paa 
Latin saml pas Dansk: „Tak Hellig 

Aand for din Bistand, gør Ordet 

frugtbar, som udal min Mund kom". 
Nedenfor Altret i den mellemste 

Gang ligger en Ligsten over Præ-
steg Ole Nielsen Sortne, d, 1672. 

I Teamet er to Klokker. Paa den 

største læses ; 

11. Holger Rosenkrantz, 
den velbyrdige Mand, 

■ Guvernør over Bornholms Land, 
I , Bevilgede mig at gjøre 
! Og mig til Lars-Kirke Irere. 

Jeg ved min liflige Slemme 
sf Paaminde Eder Guds Ord aldrig 
D 	 at glemme. 

Min Fader Christen Larsen mon være 
Mig lade støbe til Guds Ære ; 
Der 'nand monne skrive 1640. 
lir. Thomas Michelsen WP Nr. T M 
Arndt Kleimond irre fecit in Ltibech. 

Nedenunder staar en latinsk Ind-
' skrift. 
` Paa , den mindre Klokke læses: 

Anno 1684, da højælte og vel-
liaarne Herre, Oberst Bendix von 
.'Klatten, var Over-Commandant og 
,.amtmand tier over Landet, ogSogne-
præst her til Kirken var Hr. Jørgen 

Jansen Sode, er denne Klokke ved 
=Poul Koefod overført og ladet om-

r.  løbe til Guds Ære og øster-Lars-
'. ker Kirkes Menighed til Beate. —

tn Arndt Kleinond me fedt, Lillealt.
1,  

Udenfor Kirkens Vaabenhus staar 

: sis sriniktformet korsmærket Rune- 
ren at rødlig Granit, hvis Indskrift 

lyder saaledes i Oversættelse : 
.Ydkel rejste Sten(en) efter Broder 

:Thorgots Sen. Gid hans Sjæl fas 

1 !Mie'. 

Paa Kirkepaarden lal pas samme 
Side al Vaaberibuset en gammel 
Ligsten nier( ud hug eet Billede af en 
katolsk Geisitia. f dart latinske Skrift 

læstes teetetrat 1373, 

Vinduer. 
. —o 

Over de mange sindrige og ind-

viklede Belysningsmidler, som mo-

derne Snitte har frembragt, hør man 

ikke glemme en Opfindelse, der 

har betegne( el mægtigt Fremskridt 
for sin Tid, og som vi endnu den 

Dag i Dag har rig Lejlighed fil at 

glæde os over: Glasruden. 

I forskellige same Oversigter over 
Emnet oplyser Bernhard  Ols en, 

at Glasset — kendt allerede i det 

gamle Ægypten — er ældgammelt; 

dets Anvendelse til Dækning for 

Vincluenahninger derimod er 1.1' 

temmelig sen Tid. Livet førtes 
Antiken mest udenfor Huset, under 

anben Himmel eller Søjlegange, og 

til Huset søgte man mest for at 
finde Hvile eller være alene.  Vin-

duer fandtes sparsomt; hvor de an 
vendtes, sad de højt oppe pas Væg-

gen og var enten helt nabne eller, 
hvor dette ikke kunde lade sig 
gøre, dækkedes mod Blæst eller 

Sol med Forhæng, Træ- og. Metal-
remmer eller Stenplader I gennem-

brudt Arbejde. Paa den Mande 

ydedes der Lys i Forbindelse med 
frisk Luft, og i østerland og Nord- , 
afrika, hvor Oldtids Levevis har 

holdt sig uforandret, er saadanne 

Vinduesdækkere endnu i Brug. 

I de nordiske Oldtidshuse, hvor 
der var udelt Rum heil op under 

Taget, hed den Del, der omsluttedes 
af Tagfladerne, Vinden, og paa den 

søndre Side sad en Lysnalming: 
Vindøjet. Da Vind og Stue skilles 

med et Gulv, blev Stuen mørk ; 
den havde imidlertid altid haft smaa 

Glugger, lukkede med Skydelemme 
efter Træpropper — de blev nu 
gjort større, og da Glasset korn, 
anbragtes en lille Firkant midt i 

Lemmen. f mange Sprog laantes 

til disse Aahninger del latinske 
Navn feriestra (det lysgivende), dog 

ikke i Skandinavist, Plallysk og 

Engelsk, I Ufredstider var disse 

nye Aahninger et svagt Punkt under 

Angreb pas Huset, idet de kun 
var lukkede med en Rude, og num 

undgik derfor at sætte dem I Yder-
vægge. Endnu har gamle Bønder-
gaarde alle Vinduer vendte Ind hund 

Gaerdspladsen. 
Ikke blot Hensynet til Forsvar, 

oasen Glassets Kostbarhed spillede 

naturligvis en Rolle ved Vinduernes 

Størrelse. Efter Romerrigets Sam-
menbrud gik Ginsmageriet, der 

Ægypten og Alexandria havde haft 

sit Hovedsæde, over i Kirkens Va-

retægt, og det var I Overensstem-

melse dermed ogsaa i Kirkerne, de 

første Glasruder sans, prangende i 

alle Farver — det var i de Tider 

lettere at lave farvet Glas end at 

fan det klart. 
Efterliaanden bliver Glasset billi- 

gere og kommer udenfor Kirker og 

Borge ; Glasmaleriet indskrænkes 

samtidigt til et Midterparti med Navn, 
Vaahen eller Emblemer, der skæn-

kes til Venner, der bygger sig et 

Hus, og bliver saaledes el Fortids-
album. Naar tornernme Herrer fik 

.Ølsind', gik de rundt og slog de-
res Venners malede Ruder itu — 
tor, naar de næste Dag havde sovet 

Rusen tid, at bestille nye til Erstat-
ning. Christian IV slog Vinduer 

itu hos Apotekeren i Bergen ; Gyl-
denløve gjorde det samme ved Tol-
deren Pede).  Pedersen, hvis Gæst 
han var — han lod sætte nye Ru-
der i Stedet :ned sit og Marie Grab-
bus Vaalsen og Navne; Christian V 
slog Niels Juels Vinduer ind og 
den senere Oversekretær Schulz' 

paa Ulleldts Plads. 
Omkring 1500 kom de klare Ru- 

der til Norden, og i 1549 omtales 

et Glo rm:siedes i ISobentravn . . 
Men Udviklingen gik iki.e saa hur-

tigt alle Vegne. I Engl,nid havde 
Westriduster Vinduer med Sækkelær-

red endnu i Slutningen al det net-

leude kir hurldrede. Hertugen af 
Bourgogne bestilte i Slutningen af 
det femtende endnu Papirsnuder, 

og Mile de Moulpensier sov 1659 
paa det nye Slot i St. Gertunin i 

el Værelse, hvor der — slet ingen, 

Ruder var. 

Fra først af havde Ruderne været 

stime som Spillekort ; saaledes var 

det I. Eks. Tilfældet paa 	arlotten- 

borg I det sytiende Aarhundrede. 

Med Ludvig XIV blev Vinduerne 

store og finnede fra Gulv til Loft. 

Og herhjemme fulgte vi da ogsaa 
med; under Frederik IV fik vi større 

Glas og Tværprosser. Sart i vore 

Dage forsvandt Sprosserne, og Ram-
merne fik kun eel Stykke Glas, til 

sidst kun eet i hele Lysningen. 

Den første hele Butiksrude kom f 
1840'erne i Handskemager Thorups 
~Irre pas øslergade, København. 

Dyrtiden 
for 100 Aar siden. 

For at Irørte sitre Landsmænd, 

der nu sukker nver Nød og Dyrtid, 

har en tysk Forfatter givet en Skil-
dring af Forholdene i Melletnevropa 

A IMO 1817. I Aviser og Dagbøger 

fra den Tid har hen 'Sundet talrige 

uhyggelige Beretninger om den Nød, 
som den Gang herskede I Tyskland. 

Nutiden med dens Næringspræpara-
ter, Plantefedt og Kædekslrakt etc., 

kan næppe danne sig en Forestil-
ling om, hvor drøjt man havde det 

under Dyrtiden For hundrede Aar 
siden. Man forsøgte at bage Brød 
af Blnabær, Hestekastanier, Bark, 

Halm og Træ; og Børnene spiste 

at Svinetrugene. 
Regeringerne forsøgte al modar-

bejde Dyrtiden, og det er interessant 

at se, at man den Gang anvendte 
omtrent de samme Midler som nu. 

Indførselstolden ophævedes, og i 
Stedet for fik man en høj Eksport-

told. Grænsevagten forstærkedes, 

og Overtrædelser straffedes strengt. 
I Mtinclien blev der nedsat en 

Centralkomite, der ordnede Fordelin-
gen af Brød og Kartofler, skaftede 

og Brotidsel og satte Nødlijrelpsnr-
'fejder i Gang. 

I Spidsen ror den private Velga-
renhed stod Konger] af Bayern, der 

liver Uge uddelte 037 Brødportioner. 

Hen pna Sommeren 1817 blev Kone 

handelen reguleret, men man gik 
dog ikke sal vidt som til Tvangs-

salg og Maksimalpriser. Men Af 
Datidens Blade kan man se, at 
Politiet udøvede en streng 14ntrol. 

Der fortælles om Bagere, der blev 
kastede i Fængsel, fordi de havde 
leveret for daarligt eller ror stnaat 

Brød. 
Forfatteren slutter med en Skil-

dring af den Glæde, hvormed det 
Første modne Aks blev modtaget. 

Begivenheden fejredes med en reli-

giøs Folkefest. Deri tørste Grøde 

blev lagt pan en Vogn, der blev 

'nikkel! af fire eller seks Heste, 
festlig smykket nied Lav og Blom-

sterkranse og forsynet med tromme 
hiskriptioner. Hvor Vognen korn 
frem, blev den hilst med Musik, 
Klokkerinning og Kanonskud. Ved 

Byporlene blev den modtaget a 
Præsterne og de verdslige Myndig-
heder. hele Befolkningen, fra de 
ældste til de yngste, fulgte med i 
Toget og nappede sig et Aks som 

Erindring om den glædelige Begi-
venhed. Skolebørnene sang. og 
Borgergarden paraderede. Senore 
fulgte et højtideligt Te Deurt i Kir-
kerne, og Dagen sluttede med of-
fentlig Bespisning af alle Byens 

fattige. 	. 

Fra Uge til Uge 
Aliinge-Sandvig Haandværkerforeniug 
aihukdt i Tirsdags ordinær Genera l_ 
torsamling paa Teknisk Skole. For-

manden, Kæmner Ipsen, frilagde Be-
retning om Foreningens Virksom-

hed i det forløbne Aar, der des-
værre udviste en Tilbagegang i Elev-

antallet pas Skolen. Særlig viste de 
unge Haandecerksherlirge ringe For• 

staaelse for Skolens Opgave. Det 
reviderede Regnskab godkendtes og 

til Bestyrelse valgtes istedetfor de 

aignaerle: Muml. Poulsen, Kasserer, 
Maler Hansen og Gasværksbestyrer 

Kofoed. Til Revisor genvalgtes Jul. 

M°Errtiedtvisidelei re oplystes at det pas-
tænkte engelske Kursus havde fartet 

den fornødne Tilslutning. 

Sølvbryllup. 

Søndag den 4. November kan 
Avlsbruger K ri sl i a n Pe de rs e n 
og Hus t ru, Præstegaards Pd., Ol-
sker, fejre deres Sølvbryllup. 

Mandag d. 5. November kan Re-
servefyrpasser Han s P. J. An d er • 
sen  og Hustru fejre deres Sølv-
bryllup. 

Undersøgelserne af Svindet 
paa Gasledningerne skrider lang-

dorn( uren sikkert herned. I Gear 

konstateredes en større Utæthed i 
Kattedalen, hvor efter Sigende for 

ca. 400 Kr. aarlig af deri kostbare 

Gas skal være røget i Luften. Det 
ser ogsaa ud som om Tilfyldningen 

over Rørene 'læsten udelukkende 
er skel med de afsprænglc Klippe-

stykker. 

Scaln-Turneen opløst. - 
En Cabaret-Atten. 

Søndag d. 4. November Kl. 7 Af-

ten gives paa Christensens Sal 
Allinge en Caharetaften af Hr. og 
Frk. H o 1 ni s g a a r d istedetfor den 

averterede Scala-Tourne. 

Hvad Dyrtiden kan foraarsage. 
Paa Ojerlev Kirkegaard har der i 

Aar været dyrket Kaal, Urter og 

Kartofler mellem Gravene, et For-

hold, uran ved et Havebrugsforedrag 
nok fandt praktisk, men dog en egen 

Pietet at vise de afdøde. 

De forbyttede Kufferter. 

En Danne fra Nyborg rejste forle-

den Ira Nyborg og medbragte en 
Kuffert med Fødevarer til sin Søn, 

der er Soldat. Paa Banegaarden 

forveltslecles i Følge „Nyborg Av.-  

hendes Kuffert med en anden, der 
lignede den nøjagtig. „Her skal 

du se, hvad jeg har til dig' sagde 

Damen, da hun traf sin Søn. Men 

stor og bitter var den sultne Soldats 

Skuffelse, da Kufferten aabnedes 

og viste sig at indeholde forskellige 

Prøver af Manutakturvarer, som han 

absolut ingen Brug havde for i sin 

nuværende Stilling. 
Lige saa megen Overraskelse be-

redte selvIelgelig Damens egen Kuf-
fert, som en rejsende var draget 

pas Tourne med til sine Kunder i 
Nyborg. ,1 Dag kan vises Dem 

nogle Prøver der vil forbavse Dem", 
sagde han det tørste Sted, han kom 

ind. 
Og med den Færdighed og Ele-

gance, som kun en rigtig rejsende 

forinaar at tilegne sig, smækkede 
han Kufferten op pea Disken. Og 
Købmanden merit te forbavses, da 

Prøverne aabenbarede sig som et 
Sortiment af lækre Smørrebrødspak-

ker. 

Sømanden spandt en Ende, 
som kostede Avisen 300 Kr. 

I Februar sad en Sømand, der 
var Kok paa den norske Damper 
„Asbjørn", I Aalborg Sømandshjem 
og fortelte om sin sidste Rejse, der 

havde været spændende som en 

Sørøvere. Og Hjemmets Bestyrer  

led Beretningen gal urdun til Bla-
des der f k en Surs PeInliniet  ud 
,r1 det. Skibets Papirer, blev der 
tonalt, lød paa Jærnhaireskinner  bl 
Norge. men Lasten bestod af Krige-
kontrebande: 400 Avtomobiler, Pa-
troner, Gittga sarier, Konserves, Kob-
ber, a. s. v. til Tyskland. En fransk 
Torpedojager afslørede Hemmelig-
heden og bragte Skib og Ladning 
ind i fransk Havn. Der hele var 

forsikret for 3 Mill. Doll, 

Del paagældende norske Rederi 
lik Bladet I Hænde De etrevnede 
.Stiftstidende• 111 Straf og Erstatning 

under Plastand om, el Beretningen 
var opdigtet. Og del har itu vist 
sig, al Sømemden har pyntet part 

Historien ved at knytte den til det 

Skib, han selv havde sejlet med ; 
„Asbjørn' var luldkornmen sagesløs. 

Og smiledes man Bladet nu migrelde 
for den lille Fortælling. Retten tiar 
Idømt det en Bøde til Statskassen 

paa 200 Kr. og 100 Kr. i Sagsotn• 
kastninger. 

Mandag. Onsdag, Fredag og Lørdag 
hør titan huske at købe sit Forbrug 

al Mælk 1 Allinge-Sandvig. Alle de 

øvrige Dage er der vinflet af. 

Mejeriet skal spare pas Kullene. 

Allinge Kirkenyt i Oktober. 

B e gra v ed e.: 15. Arbejdsmand 
Christian Hansen af Allinge,  01 
Aar gl. 

Døbt e.: 14. Avlsbruger Emil .111. 
Hus Andersens Søn Knud Rove An-
dersen al Sandvig. 

Okker Kirkenyt I Oktober. 

Konfirmerede.: 7. 7 Piger 
11 Drenge. 

Ægtevi ed es 16. Ungkarl, Land-
mand Valdemar Peter Jensen at 
Rutsker og Pigen Jane Karoline  
Anine Ipsen af Thomasløkken i ()r. 
sker. 27. Ungkarl, Fisker Herrn 
Thorsen .et Tein og Pige Ern u  
Elisabeth Munk at Tein. 

Dø b t es, 28. Husmand Ejner Vil1  
helm Jespersens Datter Emma Kri-
stine Jespersen af Olsker. 

Gudstjenester og Moder. 
Søndag 4. November. 

Allinge Kirke Kl. 9n/a. Srkm.  9. 
St. Ols Kirke Kl. 2. 
Om Efterm. Kl. 4 taler A. M. Dam 

i Sandvig"Missioushus. 

Mandag Aften Kl. 8. Møde for K. 
F. U. K. pas MenighesIshjernmet. 
(Spørgsmaalsbesvarelelf). 

Tirsdag Aften Kl. 71/5. Møde for 
K. F. U. M. paa Menighedsbjern• 
nuet. 

Onsdag d. 7. Kl. 7n/a  Fælleskreds-
møde 1 Allinge A. Dam taler. 

Torsdag d. 8. Kl. 7 Kredsmøde i 
Tein Missionshus A. Dam taler. 

Konfirmander indskrives Torsdag 
Kl. 91/3, i Bethel I Olsker og Fre-
dag Kl. 81/,, I Allinge Menigheds-
hjem. 

Evang. luth. Missionsforening. 

Allinge Søndag Kl. 31s, H. Rønne. 

Rutsker — — 3 M. '<orned. 

Rø 	— — 10. R. Nielsen. 

--af øger De en Pige, en Karl 
1111% eller en Dreng, eller mang- 

ler De en Svend eller Lær-

ling en Fodermester eller mi-

den Medhjælp, bør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 

i 1700 Hjem og læses af saa godS 

som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe el tilfreds-

siillende Resultat. 

lodpkologspar og Poser 
til Fahrikernes ['luser leveles Ira 

Allinge Bogtrykkeri. 
Firma platrykker billigst. 



Brødkorn og Foderkorn 
til Statens Lager modtages og abegnes kontant. 

Vi beder om Imre velrensede Varer. 

Nordlandets ilandelshus. 

a'XMCCO 
Uldne Klude belnlem med. 3 Kr. kg. 
	mINIMIN~11. 

Moderne Ulsters i stort Udvalg. 
Plydskaaber. 

Glatte og pressede .Astrakankaaber.• 

Kjoler 
i Silke, Uld og Bomuld. 

Ca. 200 Bluseliv. . 
IDYNT=1"if.DvJEJL=1. 

Nankin 1 Kr. m. — Fjer i mange Kvaliteter. 

WLELIS 

Kipret og bleget Bomuldsherred, 
meget billigt, naar Hensyn tages til navær. Fabrikspriser. 

groal, blødt 7,50 pr. Ih kg. 
do. graal, som bjernmespundet 6,50 pr. I/2  kg. 

Uldne Damestrømper, dansk Fabrikat 
Bornestromper 

MIELrICLE5li.1111•E'd 

Korsetter og kulørte Underskørter. 

Messens Eneudsalg 
Chr. Olsen, Allinge. 

Telefon Nr, 100 
0=0 	DDZCOCCCODCOZCO 

tid
o

r
 til  Y
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Altid velassorteret 
til smaa Priser. 

isenkramlager hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

1̂1%,d1.41  

Uldne strikkede Klude 
og renvasket Uld købes altid til højeste noterede Pris. 

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

Klædesko med Gummisaaler 
køber De bedst og billigst 

C. Larsens Skotojsforretning, Allinge. 

Altid 

Prima koloilmivilrer 
til billigste Dagspriser. 

Altid friskbrændt Kaffe. 

Altid extra prima Margarine 
til billigste Dagspris. 

Altid stort Udvalg i 
Glas og Porcelæn 

Olsker. 
Petroleumsmærker 

for November Ganged udlevetes 
I Tein Skole Mandag den Sla 
November fra Ki. 	Eflerm, 
og i mit Hjem Tirsdag Eltni. den 
6te November. 

Scl. Ols Sognernad, 31 	1917. 

K. A. Mogensen. 

Rø. 
Petroleumskort 

uddeles Mandag den 5. Novem-
ser, Eftm. Kl. 2-5 part Ro Afholds. 
hotel, 

--- Samtidig udbetales den sidste 
Godtgørelse for leveret B ra dkorn 
al Høsten 1916. 

Rø Sogrieraad d. 30. Okl. 1917. 
P. S. V. 

M. Lund. 

Rigtig god Kvalitet 

Bageri-Flormel 
og Rugsigtemel 
Nye boreb, Byggryn 

ventes hl Salg I de første Dage 

Norilloodels Hoollelshos. 
RØ. 

Torsdag den 8 November, Ell. 
1(1. 2 bliver der pas Rø Afholdsho-
tel afholdt Licitation over Levering 
af Skærver og Grus til Sognets 
Biveje. 

Samme Dag og Sted, Elterns. KI, 
4 afholdes Licitation over Levering 
af B r re n dsel til Sognets Skole 
og Fattigvæsen. 

Sogneraadet. 

Boller De oo lasledsollerskel  
skal den gamle Cykle sælges, øn-
sker De Adgang over deres Ejendom, 
forbudt, har De fundet et Par Ga-
koscher, skal der være politisk Møde 
eller Bal, har De Kreaturer til Salg 
eller vil De købe saadanne, har 
De facet nye Varer hjem, paatager 
De Dens Reparationer, har De 
startet en ny Forretning — hvordan 
skal Folk saa fan det at vide, hvis 
De ikke averterer i et Blad, som 
virkelig læses. 

,Nordbornholms Ugeblad" 

læses af saa at sige alle i Nordre 
Herred og er derlor et fortrinligt An-
nonceblad. Send deres Annoncer 
til .Nordbornholms Ugeblad". 

Ring op Telefon 74 

Lid tre,  05i Ør 

i alle Størrelser. 

Sprøjteposer 
anbefales. 

I. B LAEL1-15E5321.. 

1"a"11•111~~~ 

Sflorfatf, Cfurepttiber, 
231effinba, 521ibbillber, 

Grebe 9Zr. 1, 
4,31110. 

9-Zigeligt £ager, 
billige 43rifer. 

tWortlinOet 
kånnbe154. 

illrul■~11~^^^~11  

En 12aars Dreng 
søges til 

Oflergaard i Ro. 

kyl hii[131131Iell 
til at gaa til kris elge Meder i 

Luthers Missionsforening. 
Tein Kl. 7 	Allinge Kl. 8. 
Mon da Ungdommens Vaar 
ikke passer til Gud 
at lovprise med frydefuld Røst. 
Ak din Sang er saa fattig 
din Ungdom saa mørk, 
om du ikke med Herren har Fred. 

Fotograf Alfred Keløller. 
Fra iste November er Prisen for 

Fotografier indtil videre følgende : 
Visit 6 Stk. 4,00. Cab. 6 Stk. 8,00 
— 12 — 6,50. — 12 — 12,00 

Brevkort 3 Stk. 3,00 
— 12 — 5,00 

Forstørrelser 11, Ark 4,50 
1/3 	8,00 

Skosværte 
hvid, graa, sort og brun. 

Fedtsværte 
haves stadig pao Lager. 

13. Larsen, 
Ny Sending af 

Darup Staldbøre 
20 Kr. Stk. 

Stærke Trillebøre sælges 

Norrliooilels 

Restparti Tørv 
i Abildgaards Mose bortsælges lii 
en billig Pris, — Henvendelse til 

Murmester Poulsen, Allinge 

Æbler. 
Fine Itedp:,:,i,`,■ C 	 Cr Id 

Salg a 4 Kr, Skp. 

Telt. 18, Allinge. 
Brogaard. 

  

ny- rig Hrsrredafllld mæg'tig  

tiolitioos b lo d !lask 

 

   

  

trælles; r2 Re 	 i Allinge 
truer M ndee eller Kl. 10 Form. og 
i 1(1 et .ensker Kro hver Fredag 
fra 	Eftm. 

 

      

Solvplet-Theskeer 

      

  

er aner paa Lager. 

      

   

A. M. Lindberg. 

  

      

Urmager og Guldsmed. 

   

  

Overfolssolli. lloiesoo-Noolood 
Sct. Mortensgade 17, Renne. Telf. 22 

ved By loged kontorel i 
Hasle). 

Kontordag i Allinge Mandag 
do. i Klemens (Kroen) Tirsdag Eli. 

Danske 

Boillontærninger 

 

      

D K 

      

   

Æsker rad. 100 Stk, 4,80 øre. 

do. 	do, 10 do. 50 	do. 
anbefales 

J. B. Larsen. 

     

      

15-1fioors Dragg og Pip 

      

   

Iran Ina Plads pars 

Lindholmsgaard i Re.  

      

             

  

Nyt Kartoffelmel 
er hjemkommet. 

J. B. Larsen. 

     

  

liglig gode Ulf skudskulder 

 

     

Prima Læder-Tagpap. 
Prima Icopal-Tagpap, 
Prisen er sneget rimelig i 

      

       

      

Olsker. 
Statsskat 

      

 

for Isle Halvaar 1917--18 modtages 
hver Fredag Eflerm. paa Broddegd. 
og ved Mejerierne .Htunledal's og 
„Kajbjerggaard"s Udbetalinger i No-
vember. 

 

      

Sogneraidet. 

     

      

Sirup. 

      

 

Prima lys og klar Sirup er atter 
paa Lager. Anbefales til en forholds-
vis billig Pris. 

 

      

I. B. Larsen. 

      

      

RØ. 

      

1 Følge Meddelelse fra Brændsels-
olienævnet at 20, d. skal fra 1. De-
cember til Staldbelysning alle Land-
brugere under 4 Tdr. Hartkorn for-
synes med Tran og alle Landbru-
gere over 4 Tdr. - Hartkorn med 
Kar bid. 

Alle Landbrugere der vil sikre 
sig de nødvendige Tran- og Kar-
bi  d 1 a in pc r til Anbringelse i Stald-
lygter, bedes indgive Bestilling til 
Rø Brugsforening inden 1. No-
vember, 

Tranlamperne vil sandsynligvis 
koste ca. 2 Kr. og Karbidlatnperne 
5 Kr. 75 øre. 

Alle Haandwerkere, Handlende 
og Instilutioner vil fra I. December 
blive anvist al bruge Ka rh i d. 

Bestillinger pari Lamper til Deres 
Brug bedes indsendt paa særlig Be-
stillingsseddel inden d. 1. Novem-
ber. 

Disse Bestillingssedler farts hos 
undertegnede. 

Ro Sognernad d. 24/10 17. 
hl. Lund. 

             

    

Hallelyst, Allinge. 

     

             

     

Charlotter købes, 60 øre halvkg. 

   

             

 

Gode Spise-Nubier 

  

             

 

købes a 7-8 øre pr. kg. 
M. Kr. Kofod. 

     

             

             

litir

Alle Sorter gode sunde Uarer modtages til Statens Lager. 

¢gning i  115i ng  Oe og i o  i0lila1. 

og  

g Isle hver r M a aonQ d . A   
Produktforretning. 

Bagepulver 
i Breve 10-30 Øre. 

Cremortartari 
Renset Potaske 

111 jortetalc malt 
Rosenvand 

Sneede 
syltet Pomonerantsskal 

Vanilletabletter 
Via ni ll esuk her 

hel og stødt Cardemomme 
anbefales. 

I. B. Larsen 
Telt. Allinge 12. 

Glaserede Lerrør 
3"-4" —6" 

Stærke Gementrer 4"-6-  

do, Drænror 1 1/4'-11/s."-2". 

Glaserede Ko- og Svinekrybber 
haves paa Lager i 

Nofilloodels 
Gulvmaatter 

Et stort Parti realiseres til gam-
mel Pris. 

I. cB. Larsen 

Kaffelovn, 
Dana'Ovn 

med lakeret Skærm og Fornikling, 
ganske lidt brugt, sælges for 115 
Kr. (Prisen er nu 150 Kr. for disse 
Ovne). Ovnen passer særlig for 
Kontor el/er, Forrelningslokale. 

P. C. Holm. 

Af Klædesko 
filt jeg hjem et større Parti, 

alle ined dobbelte Gummisaaler i, 
saa de er dobbelt solide 
og meget stærke al slide I 
En Titue log det at fas dem talt, 
og det er i Grunden ikke saa galt 
at have Udvalg og Lager 
af gode slidstærke Sager. 
Betænk Dern der tur ikke for længe, 
kom og køb billigt til slime Penge 
i M. Lunds Træskoforretning, 

Lindeplads, Allinge. 

SÆD. 



Alvor og Skæmt. 

For Dyrtiden. 
Er, Mand, des boede op HI ri, 

Jernbanelinie, t•svd e altid en Gede- 
buk tøjret i sin lille [-Isyr,. 	En R, • 
søgende spurgte ham en Dag, hval 
Nytte ban havde af den Buk. 

— Jeg har star Nytte af den, 
sagde Bakkens Ejer. Den forsyner 
ulig nemlig merl mit Forbrug af 
Stenkul, for der kører aldrig el Tog 
forbi, uden al Fyrbøderen forsøger 
at kaste til Manis efter Bukken med 
nogle Stykker Kul. 

Patienten er lige vaagnet rip efter 
el længere Besvimelsesanfald og be-
gyndte først lidt eller lidt al finde 
sig til Rette i OrnErveLserne. 

— Hvor er jeg, spurgte han no-
get forvildet. Er jeg i Himmerig? 

— Nej, jeg er hos "dig endnu, 
Svarede hans Kone. 

I Tvivl. 
H il n (seende sig i Spejlet): Er 

jeg nu virkelig saa køn, søm jeg 
ser ud til, eller ser jeg kønnere ud 
end jeg er ? 

Folst. Folketid.• vil vide, 
at der nul skal lægges Skat pas 
Briller og Lorgnetter, la Stanglorg-
neger skal eirdngsaa have en Ekstra-
skat. — Endvidere lægges der Luk-
susskat paa særlig lange Piber, Flue-
fangere, Slips og Synrnmehlikser. 
Endvidere pas Forlovelsesringe, F.k-
siraliærester, store Halte I Biograf-
teatrene, ni,  særlig snlbrnydle An-
sigter. Røde Næser enar fri, da 
Ilel forudsættes, al samums indeha-
vere betaler gennem de all eksiste-
rende %skaller. Korsetter, Padder, 
forlorent Hant og dild Tænder skal 
beskattes efter samme Regler søm 
Whisky og Cigarer. Og hvis alt 
delle ikke forslanr, møder Regerin-
gen til 1. April 'ned en stor Skalte-
bombe, der vil vække mere Opsigt 
end alle tidligere. Saa kommer der 
Skat paa Skreg. 

Agenten Undskyld Frue. jeg er 
Repræsentant for Firmaet Charling 
& Co.: vi har en udmærket Bitter, 
som er anbefalet al Lægerne; den 
giver en udmærket Appetit og 	. 

Pensionalstriten: Tak, vi skal ikke 
have noget af den Slags I 

Et morsomt Reparations-
arbejde 

foretages for Tiden i Fredericia Fær-
geleje, hvis østlige Friholderværk 
fornyes. Som Følge her af skal 
de gamle Pæle trækkes op og erstat-
tes med ny. Optrækningen af de 
gamle Pæle sker lige san fikst og 
lel som originalt, Idet Arbejdet be-
sørges al en Færge og el Lokomo-
tiv i Forening. Færgen lægger sig 
med Enden III den Pæl, der skal 
trækkes op, og Lokomotivet tynger 
med sin Vægt Færgeenden saa langt 
ned som muligt. Ved Hjælp af 
DampsplIlel gøres Pælen forsvarlig 
fast. Lokomotivet kører rid i den 
anden Ende nf Færgen 	og vipper 
nok sus nydelig den første i Vejret 
med Pæl og det hele. Del gear 
altsømmen yderst snildt. og Meto-
den maa sikkert — med nogen 
Tillrempning — kunne anvendes f. 
Eks. ved Tandudtrækning. 
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Erindringsliste. 

Toldkamret 8-12 Form., 2-7 Efterm. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Laane- AS Diskontohanken 2-4 F.ftrn. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren 1 ido.  
Slempellilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 
Dampskibsexpeditionen, 'labert ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mandag og 
Torsdag Porni. 

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

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

Søndag 12-2. 
Borgmesteren træffes paa Kæmnerkort 
Statsanstalten for Livslorsikring ved Chr. 

Olsen. Messen. Kontortid 1-4 Em. 
Folkebogsamlingen paa Raadhuse1: 

Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8, 
Jernbanest. er ;miren for Gods 8-12, 2-7 
lijirelpekassert: Formd. Bagenn. P. Holm, 

Kasserer ti. P. Kofod . Kontortid hver 
Fredag Ira 5-7. 

Bornholms Spare- & laallebsses 
Afdeling i Allinge 

Kontortid: 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa atm. SparekassevIlkaar hl en Rente 

a! 4 pCt. p. a., part Folio til 2 pCt. p. a. 
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Kjole- og Blusestoffer 

Højeste Pris 
betales for Uld og strikkede uldne Klude. 

Nordlandets Handelshus. 

Til Efteraaret 
3, befales mit store Lager at Skaftestøvler, Militærstøvler. I»tme 
Si, Le SinurtIzeders Støvler :ned (1(.1thelt San' 	 Dame, rig 
Barn. Filtsko, Tøfler, Hjemmesko. 

Box. Chevreaut og  Lak-Fodtøj i moderne Faconer, 
Da Varerne er indkøbt før de sidste Prisstigninger. 

sælges disse betydelig under Dagspris. 

C. Larsens Skotøjsforretning 

Telefon 104 	ALLINGE 	Telefon 104 
Leverandør til Varelotteriet. 
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"  De gaar ikke i Vandet, 
• naarar De gør Deres Indkøb hos os! 
. • • em. 

mrbN • Ol 	og liploie I 	iller : 	i 	mange Kvaliteter og i alle Størrelser Ira 25 Kr. 

Vinterfrakker og Ulsters 

Ira 33 Kr. 

Stortrojer fra IS Kr. 

Engelske Gummifrakker i forsk. Farver. 

Arbejdsjakker, Bluser, Benklæder

af gode stærke Stoffer.  

Hatte, Huer og Kasketter, 

Sorte og brune Skindhuer, flere Faconer. 

gaitbffer, 	5,8ffitter, Coffer, 	,.-efer.  

Skjorter og al Slags Undertøj. 

gnauct)etifjorter i ime 9.)1onftre. 

Kraver, 	Flipper, Manchetter og Slips 

Altid de sidste Nyheder! 
*- Lageret er stort, 	og da de fleste Artikler 

er købt for ca. 	I Aar siden, er Fliserne gennem- 
gaaende betydelig lavere end de nugældende Fa- 
briks- og Grossistspriser. 

Enhver kan se Varerne uden al købe, 

Norilladels 	llandelslius. 
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Kogekassen „Papisol" 
faas hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

• bortsælges til en billig Pris, 

, Allinge Kolonial & Produktforretning 

Et Parti Klipfisk 

Vi har endnu et Restparti af de 

gode westphalske Smede-Nøddekul, 

Stenkuls-Briketter, Brukuls-1-3riketter, Koks 
Restillinger nrodt.tge5 

Nordlandets Handelshus. 

Balatåremme, Remsamlere, 
Maskinolie, Cylinderolie, Motorolie og Oliekander 

anbefales fra 

Allinge Kr)!Ain:al- & Produktforret milte 

til rimelige Priser, 

Silkestoffer til Kjoler og Bluser (sidste Nyheder) 
Svære Stoffer til Kostumer og Nederdele. 

Kjoleflonel 
i mange Nyheder Ira 95 Øre mIr. 

14/1-111411,,fza liez 	cjatn,ft 

Damelinned i smukkeste Forarbejdning. 

Pynte- og Køkkenforklæder i mange nye Faconer. 

8fiøaez, g3cleftez, 84zitimpez. 
Skind- og Stofhandsker extra billigt. Skindkraver og Muffer.. 

Alle Slags Uldvarer til smaa Priser. 
Vi kan tilraade vore ærede Kunder at købe nu, da alle 

Varer vil blive betydelig dyrere, naar der kommer ny Tilførsel. 

Nordlandets Handelshus. 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telelon 2. 

Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljepurnper In. ur. 
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Gikinings-Kalk 
hjemkommer til Efteraaret og vi modtager gerne Be-
stillinger herpaa• Prisen bliver billigst fra Skib. 

Allinge Kolonial-  & ProduktforretniQz. 

Rigtig gode kantskaarne 1/4" og I" 

Udskudsbrædder 
i Længder fra 6-15 Fod, er nu paa Lager. 

Priserne er allerlavest i 

Nordlandets Handelshus. 

91i4, 	 Partoffeintet, 

flt)regrtyll, 

ehebffer og Rofiner. 
?flt i prima S»atitct an1efale4 fra 

ZEffiiu Stofontaf- 8 Z'robufitrorrefilitill 
irsallis~~~alliel~uselma■ 
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Bestil Deres Tryksager i Allinge lloillukeri 


