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Fredag den 30 November 1917
„Nord-Rornholas Ugeblad"
trykkes l el Antal af minis' 7600 Exempl.
Of forsendes gennem Postursend I Allinge.
Sandvig, Otsker, Rutsker, As og Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den slorsleUdbredelset Nordre Hen ed
bliver hist ethvert Hlem ig egner sig der
for bedst til Ayerlering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
oplagrer gerne Rekendlgrreter af enhver Art
saasom Kok Salg, Foreangsmeddrlelser,
Efter, eller Aflysninger, Juktioner rk.

„Nord-Bornholns

Ugeblad"

udgaar hver Fredag, kan Ses:Vlies nats alle
Postkontorer samt pas Mulds Kontor og
koster l Kr. halynarlig.

Rosenborg Slot.
- 11.°
Christian den Fjerde:var en Byg,. herre som faa i sin Tid: Thi ikke
talene gjorde han selv 'regningerne
!_til sire ejendommelige Bygninger,
.• de udmærker sig ved fn sjeldcn
b
ginalitel, men, hvor melet Statens
r •Mi'relninger sysselsalte iiiim, fandt
lian dog Tid til selv med grie Øjne
■ al se sine Bygninger frenkies. Han
eftersaa og bedømte saaltdes ofte
selv ethvert Materiale, der brugtes,
hvorfor ogsaa de Bygniriger, der
har rejst sig i hans Tid !)g efter
hans 051re, synes byggeder Evigheden.
all, hvad Iran hyggede,
holdt han næst af Slottene Rosenborg og Frederiksborg, der ram lians
Yndlingsopholdssteder.
Christian den Fjerde holdt meget
j. år at opholde sig i den fri Natur,
! og da han rimene være meget , i
G København, ønskede lian at have
et :,Sted umiddelbart i Nærheden af
.• 3ign, hvor han i sine ledige Timer
kunde forfriske sig. Derfor begyndte
Aarel 1604 at bygge Rasen: borg Slot saa tæt op til København,
at Stadsgraven, c'er den Gang gik
langs Gotersgade til Hallandsaas
. (nu Kongens Nytorv), dannede Skillerunimel mellem Staden og Slottet.
t.)a dette var omgivet ufred Fæstnings.
: mure 'og Grave pas alle Sider, tjente
R del tillige som et Slags Forvgrir
, for Byen. Slotshaven strakte sig
pas den ene Side lige ned til Steds_
'graven, men paa den anden Side
ud mod Stranden, saa at der ha
Slottet den Gang var en fri Udsigt
over Øresundet.
Her sysselsaite Christian den
Fjerde sig ofte om Aftenen med at
pleje sine Blomster, beskære Træ.
orne, ja, lian opbyggede endog
med egen Flaand el lille Lysthus
: mier i Haven..
Men da Byen København var
Kongens øjesten, vilde lian ogsaa
have den beskyttet mod fjendtligt
Angreb, og han udvidede derfor
Ryer, ..,,In ,a1 Rosenborg or,ICnnr,Ang
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Have' nu korn til at ligge indenfor
: Stadens Vold., saa at lian kunde
. opholde sig i den skønne Natur
midt i sir; Hovedstad.
-' Paa Rosenborg Slot log han sin
Bolig, naar han var i Byen, og

man ser endun de Værelser, han
beboede med Datidens uhyre store
Knkkelovne, Stole, Borde med Snirkelben, Flisegulve.
Rosenborg Slots Indre med deres
Fortidsminder hører til noget af det
interessanteste, København har at
fremvise.
Pan Rosenborg Slot færdedes
Christian den Fjerde, her levede
han og her døde lian. Pan Rosenborg Slot levede Christian den Fjerde
bestandig med Vibeke Kruse, der
alene ved sin Hengivenhed for hans
Person havde vundet haus Kærlighed, thi hun var langt fra skøn.
Hun levede med Kongen i 18 Aar,
og han kunde sna lidt undvære
hendes Selskab og Pleje, at man
efter hans Befaling, da lian i Anret
1644 gik i Kamp mod Sverrigs
Rande, endog lod indrette pen
lians Skih.Trefoldiglieden" et Kammer til hende ved Siden af hans
Kahyt.
Denne Kongens Kærlighed til
Vibeke sans naturligvis med Harme
af Kirstine Munks Børn og Svigersønner, men i Kongens levende
Live kunde eller turde de ikke tilføje hende noget ondt; men ikke
sna snart var han død, førend hun
haanligt blev hortvist fra Slottet.
Hele Kirstine Munks Familie forlangte nu Vibeke, .dette letfærdige
ugudelige Menneske, der ved sit
forbandede Levned havde foraarsa•
gef Kongens Spot i levende Live
og i Graven', tiltalt for Bagvaskelse
mod Kirstine Munk. Men Vibeke
skulde ikke blive underkastet en
jordisk Dom, hendes Sorg over
Kong Christian var saa stor, al hun
fulgte ham i Greiren -8 Uger efter
hans Død.
Nu, da Kirstine Munks Slægt
ikke kunde hævne sig pas den levende skulde den døde undgælde
del. Uden noget Følge blev hendes Lig Klokken 12 om Natten
ført rid af Byen pas en Skarnvogn
eller Karre og jordet paa Fattigkirkegaarden udenfor Nørreport.
I sit Privatliv var Christian den
Fjerde meget nedladende og godmodig.
Han var næsten altid tarveligt
klædt, og en Dag mødte han, da
han gjorde sig en Spadseretur i den
skønne Omegn af Frederiksborg
Slot, en fattig 'Bonde, der trak en
Ko efter sig, idet han tiltalte den ;
„Søe Mo'r! søe Mo'r I"
.Hvorfor kalder Du Koen Mo'r?"
spurgte Kongen halm
.Fordi Køen føder os alle hjemme', svarede Bonden.
.Hvor skal Du da hen med Koen?'
sp u rgte Kongen paa ny.
.Jeg skal saarmend hen at sælge
den', svarede han, .for at kunne
betale mine Skatter".
.Hvad vil I sen leve af", vedblev
.
_
Kongen, „neer
sælger Koen . I
kan jo gaa lien til Fogden og bede
om Henstand."
„ to, der skal vi have det", svarede Bonden, .1\1æ, de Folk tager
snarere forud, end de giver nogen
Henstand."

_Sne gna da lirKongen, tinmi hjælper Dig tiok.•
.Nej,• svarede Bonden, .han kan
hverken gøre ondt eller godt, han
er nok selv ligesom hans Folk.•
Kongen sagde nu til ham, al han
gjorde dog maaske denne Uret ;
lian skulde prøve paa, hvad del
kunde hjælpe til, neer han gik til
Kongen og skildrede ham sin hjælpeløse Tilstand. Men Bonden blev
ved sin Mening; at det nyttede
ikke noget, og gik sin Vej med
sin Ko.
Næste Dag blev Bonden overrasket,,da linn Islev tilsagt at komme
op pas Slottet til Kongen. Erindrende
sig sin Ytring omml denne den forene:rende Dag, traadte linn ængstelig
ind i Slottet. Her tral han to Mænd,
som, da lian Ilagde, at der var sendt
Bud efter ham, tiden videre tog fat
i ham og gav ham en Dragt Prygl,
uden at agte pas hans Skrig. Derpaa lod man ham gas ind i næste
Værelse, hvor han traf den samme
Mand, som han den foreganende
Dag havde talt merl. Bonden beklagede sig til ham over de Prygl,
lian havde fimet, og ytrede, „at det
havde gjort meget ondt."
„Godt', svarede' Kongen, .Du
ser da, al Kongen kams gøre ondt,
naar han vil; men del gør han ikke
med sin gode Viltre. Der har Du
25 Rigsdaler til din Kone, og der
har Du andre 25 Rigsdaler til at
købe din Ko tilbage for. Du ser
nu, at Kongen ogsaa kan godt, og
det har han alene Sind og Lyst
til."

Roernes Overvintring.
Pas paa Temperaturen i
" Roekulerne.
(Ved Konsulent A. Al, Sørensen,
Skanderborg.
—0—
Belært af sørgelige Erfaringer er
de fleste Roedyrkere bleven klar
over Nødvendigheden af at træffe
effektive Foranstaltninger til at beskytte Roerne mod Frost. Hvor
man kan, lægger man Runkelroerne
seede'', at de ligger i Læ for de
trolde Noid- og Østenvinde; men
dækker Roerne godt til med Halm
og Jord og manske tillige, hvor num
har Adgang dertil, med et f.ag Tang,
Løv eller lignende godt Isolationsmateriale.
Derimod er man vist ikke altid
tilstrækkelig opmærksom paa, at en
for høj Temperatur I Roekulerne
kan give Anledning til et betydeligt
Tørstoftal). Roernes Livsvirksomhed
(Anndednet) foraarsager et Svind al
Tørstof, som man vel Ikke helt kan
undgaa, men som num dog kan
I
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at sørge for, at Temperaturen ikke
stiger højere end til hejst 6 Gr. C.
El endnu større Svind i Roebeholdilingen kan Forraadnelsessygdomme
foranledige ; vi ser olie, neer vi
kommer hen ad • Formsliden, at

der findes el uhyggeligt Ante! mildne
Roer I Ruterne. Disse Roer k a n
være dræbte af Frost, lag i saa Tilfælde vil de matine Roer findes
Toppen af Kulen og i Nord- eller
østsiden af denne, men Forrnadnelsen kan og saa være foranlediget
af en for høj Temperatur; og navnlig 1 Kaalroebeholdninger er det
oftere den sidstnævnte Anrsag, der
har virket.
Er der i Beholdningen Roer, der
er angrebne af Knalhrolcsvamp, sen
ved man paa Forhaand. at de stærkest angrebne mildner, uanset Temperabiren. men selv de svagere angrebne vil det være vanskeligt. at
bevare, dersom Temperaturen er
for høj.
Men ogsaa andre Svampe, sømml
findes i alle Knalroelleholdninger,
kan foraarsage stor Skade ved at
fremkalde Forrandnelse, neer den
for deres Virksomhed gunstige Temperatur er til Stede.

Ved Opbevaringsforsøg
med Kaatioer har Forsøgsleder Ft elw e g fundet følgende Svind angivet
i pCt. af den oprindelige Tørstofmængder ved de anførte Varmegrader;
Varmegrad (C.)
13
10
8
6

Svind pCt.
50
29
12
15

Under et Svind paa en 10-12
pCt. af deri oprindelige Tørstofmængde kommer man næppe, og
om man kan undgaa, at Svindel
bliver større, vil, som del fremgear
af Tallene, bero paa, om man kan
holde Temperaturen nede paa ca.
5 Gr. C. I Jamrer og Februar Maaneder skal man endogsaa helt ned
paa en Temperatur af ikke over 4
Gr. for al undgaa for stort Randdenskabssvind.
Skal man sikre sig imod, at Varmegraden i Kulerne bliver for høj,
er det naturligvis nødvendigt, al
man er i Stand til at tnaale denne,
og dette kan opnaas ved, at man
flere Steder anbringer Jærvrør lodret fra Rygningen' ned gennem Kulens Midte, neer man saa vil undersøge Temperaturen, sænker man
ved Hjælp al en Snor et Ternionieter ned i Røret og lader det hænge,
'indtil man er sikke: paa, al Temperaturen i Kulen har indvirket paa
Termometret. Særlige Apparater, bestenende .al el ca. 2 Alen langt Jordbor, hvori der nær ved den nederste Ende er indsat et Termometer,
er bl. n. konstrueret af Maskinbygger Holm, Elsted, og af Klejnsmed
I. esse n, Varde. Et snerten' Bor
er det bekvemmeste at anvende, og
vil formentlig ogsaa være del billigste, da der kun behøves el, hvor.) uCl,
maa anskaffet flere af disse, da de
maa blive stenende paa det Sled i
Kulen, hvor de en Gang er sat
ned.
Viser det sig nu ved Undersøgelsen, at Temperaturen er over 6 Gr.,
~dg

nis.] man ved Aftlæl<nink al Rygningen af Kulen søge Varmegrader'
bragt ned, Del er dog en selvsagt
Ting, al man ikke ler risikere al
lade Rygningen være udækket Natten over i den Tid. hvor man kan
være rubel for stærk Frost.

Gamle Bondeviser.
Sludenlen skr. I _Sv, Av.'
En stille Sommeraften i Landsbyen.
Solen klarler sine sidste Straalcr
paa de hyggelige Huse og Gaarde.
Fra Marken kommer Malkepigerne
med deres Spande i Aag over Nnkken, og en af Pigerne synger Vers
eller Vers af en gammel Vise, indtil hun overdøves af Kirkeklokken,
der ringer Solen ned. Det er delte
Billede, der bringer frem i ens Erindring en Mængde gamle Viser om
Bondens I.iv i Sorg og Glæde.
I Nutiden er disse Viser desværre
ved at blive fortrængt al Døgnmelodierne fra den larmende By, og de
typiske Bondeviser huskes snart kun
af de gamle.
Blot for 50 Aar siden levede de
gamle Viser endnu i Folkemunde,
mest blandt Ungdommen, der brugte
dem ved de mange Legestuer og
ved den aarligt tilbagevendende
Majfest, der var Aarets største og
skønneste Fest. Klædt i brogede
Dragter red Byens Karle med klingende Musik foran fra Gaard til
Gaard, idet de hvert Sted sang Velkomsthilsnen til Sommeren med
dens Sol og Grøde, Majsangen
At Verdens Skaber med god Besked,
hør det, som vi bede.
Du haver al Ting vel bered ;
vær os alle en naadig Gud med
Glæde.
Velkommen med Majmaaneds Tid,
Gud glæd os og den Sommer blid,
Fordi vi bære Maj i Gaard,
velsigne os med frugtbart Aar.
Forfrem vor Hænders Gerning vel,
velsign os Gud til Liv og Sjæl.
Med Olden god velsign vor Skov,
giv Flæsk paa Bord, dit Navn til
Lov.
Og fri os Ira en blodig Krig,
-- hør del, som vi bede Fra Krankhed ng den dyre Tid:
vær os alle en naadig Gud med
Glæde.
Alt, hvad man i den kommende
Sommer ønskede sig, skulde helst
med i Sanger), og denne blev som
Regel over 30 Vers.
Majtesterne havde deres bedste
Perioder under Slavrisbaandet, mens
de senere forfaldt lidt efter lidt.
...a
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Klagesange over Bondens Kaar:
Jeger mig en Bondemand
ildet ringe Stamme,
Inar kun lidt, tvoral jeg kan
Imod andre bramme.
Alle Mand foragter mig.

Alle Mand vil plage mig.
Er del ej cm Jammer ?
I de (rugende Vers klages der
over de mange Ydelser, der maa
svares til Herremand og Præst, og
de sidste Vers lyder :
Hoved jeg ogsaa uran
ugedags iorretle ;
lukke Gærde, pløje, saa,
og foruden delle
siden maa jeg meje Græs,
sætte det i store Hæs,
og saa siden høste.
Kommer Jeg af Marken hjem
saa er det helt silde;
mat og luet i hvert et Lem,
nias jeg ligge ilde.
Paa min Seng der næppe er
nogen Dyne eller Fjer,
hvorpaa jeg kan hvile.
Disse Vers giver bedre end mange
Ord et udmærket Billede af Bondens Liv under Slaynsbaandet og
Vornedskabet.
Man behøver imidlertid ikke al
gaa saa langt tilbage i Tiden som
til Stavrishaandel for al finde karakteristiske Bondeviser. Endnu i Midten al forrige Aarhundrede levede
Bønderne deres stille Liv uden synderlig Paavirkning ude fra. I de
*lange Vinteraftener, naar Mandfolkene las med deres Piber og døsede
pas Stilens Bænke, og Kvinderne
var beskæftigede ved Rokken, livede
det svært op, naar en eller anden
kunde synge en Vise. Helst hørte
man Kærlighedsviser, og alle lyttede
andægtigt, idet Sangen hos alle de
ældre vakte Minder om deres egen
Kærlighedsvaar, mens mangen en
blandt de unge selv følte den Kærlighedssmerte, hvorom Viserne som
oftest handlede. Visernes elskende
fik sjeldent hinanden og altid da
først efter en Mængde Besværligheder, thi „Kærlighedens Hav er dybt
og salt, af mange bjeske Taarer
dannel".
Ret ejendommeligt er Visen om
Greven. der fører en ting Pige i
Fordærv og bag efter tilbyder hende
sin Stalddreng til Ægtemand, hvad
hun ikke paa nogen Maade vil gaa
ind paa, og hun siger:
Kan jeg ej den Greve faa,
saa rejser jeg hjem til min Moder,
di Lom, di LOM, di Lom, di Lom,
saa rejser jeg hjem til min Moder.
Saa rejste den ulykkelige unge
Pige til I.issabon, „derud' der stod
hendes Moder". (Mærkeligt nok
brugtes Lissabon altid i Viserne
som Deportationssted for ulykkelige
elskende). Moderen lager venligt
imod hende:
Behager de Mjød, behager de Vin,
behager de brumme Muskater,
di Lom, di Lom, di Lom, di Lom,
Behager de brune Muskater.
Men Jomfruen ønsker hverken
Vin eller brune Muskater. Imidlertid faer Greven Samvittighedsnag
og rejser til Lissabon; men ak, for
silde ; thi da han kommer, ringer
Kirkeklokkerne: „Di Lom, di Lom'
til hans elskedes Jordefærd. Men
dette var dog for meget for den
arme Greve, og
Saa drog han ud sit forgyldende
Sværd
ilg stak det alt udi sti Hjærte,
di Loni, di Lom, di Lou,, di Lom,
og stak det alt udi sit Hjærte.

Næsten tragikomisk virker Onikvæ' riet „Di Lom, di Lom", som sikkert
al Forfatteren er et Fo;sog pea at
lade Kirkeklokkernes Klang gaa som
eri Gruudtone gennem Visen.
Kvinderne skildres som Regel som
riske, især hvis Kæresten er rejst
bort.

1."

Thi det .er jo Mode luns Piger især,
naar de' har eri Kærest, og Iran ej
er nær,
saa elske de kun Kavalere.
-rom daglig vil med dem spasere.
Det var i det hele taget meget
almindeligt, at de ulykkeligt elskende
s deres Følelser Luft i Viser, til

vel nok i det Haah, at den tilhedte
skulde faa Digtet at se, saaler>s
at hendes forstokkede flUerte atter
vade vende sig til hans eller for at
hun i det mindste kunde se, hvilket
Geni, hun, havde vraget,
Visernes Talrighed viser, at flangen til Poesi har været levende i
den danske Ba ntlebefollming pari
el Tidspunkt. da Oplysningen var
ringe, og hvor den ann.feliee Føde,
Bønderne fik, udelukkende var af
religiøs Art.
) Bedømmelsen af Visene skal
nian huske, at Forfatterne var Børn
al deres Tid, uden noget af Nutidens
Kultur, og Viserne fast saaledes
kulturhistorisk Betydning.
Der er noget vist hyggeligt i disse
gamle Viseslumper, der bringer ens
Tanker til Bedstemoders lavloftede
Stue, og vist er det, al der er anderledes Klang i en sandal] gammel
Vise, end i Nutidens Døgnmelodier.

Brændslet.
—ø —
Indenrigsministeriet har udsendt
følgende Bekendtgørelse :
A. Bestilling af Brænde til Husholdningsbrug For Aaret 1918-19.
§ 1.
Af Hensyn til de forliaandvrerende
Vanskeligheder ved Befolkningens
Forsyning med Brændsel maa det
anses nødvendigt, at Kommunerne
for at sikre deres Beboere Brænde
til Brug i Aaret 1918-19 garn frem
efter følgende Regler :
Fra I. December 1917 fremlægges i Landkommunerne og_ i de
KøbSladskoruniuner, som Brærldsselsrrævnet matte bestemme, Bestillingslister, som tilstilles Kommunerne
af Brændselsnævnet, og paa hvilke
de af Kommunens Beboere, der ønsker Brændselsnævnets Medvirkning
til Fremskaffelse af indenlandsk
Brænde til Husholdningsbrug i Tiden fra I. Juli 1918 til 30. Juni
1919, maa tegne sig inden 31. December d. A. (jft. ang. de øvrige
Kommuner Bestemmelsen i Paragraf
6, 2. Stk.).
Bestillingen hør omfatte all, hvad
den pa agælden de Forbruger ønsker
leveret af Brænde til Husholdningsbrug i hele det næste Aar.
Hver enkelt Beboer, der tegner
sig paa Lislerne, forpligter sig ved
sin Underskrift til al modtage og
betale de begærede Brændselsmængder til de til enhver Tid lovligt gældende Priser. .
Kommunerne er forpligtede lit
ved Avertering i Dagbladene eller
paa anden fyldestgørende Mande at
gøre Beboerne bekendt med ovenstaaende.
Bestillingslisterne gennenigaas saa
snart som muligt efter 31. December d. A. ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning og tilsendes
derefter Anitsfordelingsinstilutioneu,
og Kommunen er da over for Skovejeren Køber af samtlige paa Listerne
opførte Brændselseffekter.
Kommunen er pligtig at betale
Brændselseffekterne,
efterhaanden
som de stilles til Raadighed for
samme ah Antisfordelingsinstitutio
nen, og inden 30 Dage efter, at
dette er sket.
B. Foreløbig Fordeling af en Del
af det i Efteraaret 1917 og i Vinteren 1917-18 skovede Brænde.
§ 2.
For at fremme Hjenikørslen at
del i Efteraarel 1917 og i Vinteren
1917-18 fremstillede Brænde vil
foreløbig en Del at dette, efterhaanden som det hugges, efter nedenstenende Regler blive fordelt mellem
Befolkningen i Landkommunerne
samt ide i Paragraf I omhandlende
Købstadskommuner.
Del indskærpes Forbrugerene, at
det her omhandlede Brænde alene

er bestemt til Husholdningsbrug I
Tiden ha 1. Juli 1918 til :l0. Juni
1919, og at en Fort:dram r, soul benytter Brænder forinden inevøle
Tidsrum, ikke vil kunne forvente
senere at laa Brændet erstattet med
andet Brændsel ved Fordelingsinstitutionens Mellemkomst.
3.
Inden den 20. i hver Maaned foretager Aultsfordelingsinstitutionen
en efter sit Skøn passende Fordeling mellem de i Betragtning kommende Kommuner (jfr. Paragraf 1)
af de Brændeeffekter, der haves til
Rand ighed
Naar en KOIIIIIILitie al Arritsfordegsinstil utionen har faner tildelt
et Parti Brænde, kan deri inden 8
Dage kræve det pasvist i Skoven
af vedkommende Skovejer eller Skovbestyrer. Efter Udløbet af denne
Frist — eller i Fald der er stillet
Krav om Peavisning i Skoven, da
efter at denne har fundet Sted ligger Brændet for Kommunens Regning og Risiko.
§ 4.
Al de til Kononnernes Raadighed
efterhaanden stillede Brændentængder vil der i Henhold til de pas
Listerne gjorte Bestillinger foreløbig
kunne tildeles:
Ejeren (Brugeren) af er jordløst
Hits; Brænde til en Værdi af nullit
60 1<r., Ejeren (Burgeren) al et I lusmandssted med Jord': Brænde 'til
en Værdi al indtil 85 Kr. Ejeren
(Brugeren) nf el Parcelsted: Brænde
til en Værdi af indtil 115 l(r, Ejeren (Burgeren) af en Bondegaard :
Brænde til en Værdi af indtil 140
l(r. Ejeren (Brugeren) af slørre Ejendomme lian der tildeles en større
Brændemængde efter Anitsfordelirigsinstitutionens Afgørelse, dog ildte
for over 500 l(r.
TvivIspørgsmaal afgøres af Amtsfordelingsinstitutionen.
Det Købstadskommunerne (jlr. Paragraf I) tildelle Brænde fordeles
af 1(ormininalbestyrelsen.
§ 5.
3 Maaneder efter, al Brændet er
slillet til Kommunens Raadighed af
Anitsfordelingsinstitutionen, skal det
være fjernet fra Skoven; overskrides
denne Fris!, vil Ejeren kurtue afkræve
Komprimer] 50 øre pr. rm. og pr.
Bunke i Erstatning for Ulemper for
liver paabegyndt 3 Maaneder.
Brænde, der benslaar paa [(ubluarealer, skal dog — navr Slcovejeren forlanger del — ()cedres inden
1 Maaned, efter al Ejeren derom
Inar fremsal Krav over for den som
Køber rm viste Konor arie. Efter Forløbet af denne Tidsfrist vil Skovejeren have Rel til at lade Brændet
fjærne fra Kulturarealet og til ved
dets Udlevering at alkræve Kommunen en Erstatning af 75 øre pr.
rm. og 1 Kr. pr. Bunke.
C, Den endelige Fordeling af
Brænde i Foraaret 1918.
S 6.
1 Foraaret 1918 vil der — efter
nærroere af Brændselsnævnet fastsatte Regler, blive foretaget emu Fordeling af de' Breendenuengder, der
endnu ikke er fordelte i Henhold
til denne Bekendtgørelses Paragrafer 2-4.
Forinden vil der blive Adgang
for Bagerier, Mejerier o. Ilgut. Virksomheder samt Skoler, Hospitaler,
Kontorer, Kirker og lign. til gennem
den _kommunale Brændselstillidsmand al tegne sig for Bestillinger
al Brænde. Endelig vil der blive
givet de Kommuner, der Ikke tidligere (jfr. Paragraf 1) gennem Bræt] selstrævnet har fanet tilstillet Bestillingslister til Brænde, Lejlighed til
— efter nærmere af Nævnet fastsatte
Regler — at gøre Bestillinger paa
Brænde, saa vidl de foreliggende
Beholdninger rimene tillade det.
Ved Fordelingen vil der først

blive taget Hensyn til de pas de
køn:mimere Listen opfurie Bestillere
af Brænde til I lusholdningsh,
Der lorbeholdes Ret for Fordelingsmyndighederne til at nedskriv e
de bestilte BlærldSeiSnirellgjer og
til i lornødent Omfang at levere
Brænde( i andre Sortimenter end
bestilt samt til al ombytte Brænde
med Tørv. Om delle Forbehold
vil der være al gere Bemærkning
paa de i Paragraf 1 nævnte Bestillingslister.
Denne Bekendtgørelse træder straks
i Kraft.

blltlremle liolorhoker.
Nu ligger de hvide Veje
og tager mod Regnens Daah.
Nu visner de tusind Blade
som tusinde snav grønne Haat),
Men her i mil lille Hybel
er hyggeligt, lunt og tæl.
Min Ransel er hængt pas Krogen,
jeg selv er af Vandring træt .
Aa, alle de hvide Veje I
Jeg elsker detn dog endnu ;
Den kolde Vinter fik ikke
slukket ruin Vandretur.
Men her i ridt lille Kammer
jeg har et Vinterasyl
hvor jeg kan sidde og lytte
1:1 Vuner stormenes Hyl.
Min Pibe damper livsaligt,
— der; minder sari godt som jeg.
Den fulgte mig alle Vegne,
ad liver en 50111111elhvid Vej.
Hver Gang' den er tændt, saa er del,
som sad jeg Irer med en Ven
og mindes [ned barn den Sommer,
som alt for tidligt svandt hen
Vi mindes den lyse Tid
under Sommerhimmelens Tag.
Hvor kan man dog mindes 'neget
sandart ell raakold Dag
— ——
Nu ligger den hvide Vej
under Vinterens tunge Sky'r.
Jeg er i den mørke Verden
en underlig livsglad Fyr.

Ce~sE~eeesfer og

lsder,

Søndag 2. December.
11 2.9(1A,IieS
S
Ati.linOgles I<KirirkkeeKK
r ;ak ,rir g
t.sg91.,d,.
Kirke
R
S isetriteclnaegs ttea)fklei 1K01.. 6 Del store Fæl lessanifundsmøde i Allinge-Menighedshjern. EninePaa hvilke Punkter er Fristelsen til Kærlighed til
den nærværende Verden stærkest
i Tiden, nvorledes skal vi fly og
besejre den (2 Tim 4, 10). Alle
ere Velkomne!
Fra Mandag Atten Kl. 7',/, til Torsdag Aften 71/, (begge Aftener inclusive) Adventsmeder for unge
i Bethel i Olsker.
Fra Mandag Aften Kl. 71/, til Fre•
dag Aften 71 ', (begge Aftener inclusive) Adventinøder for unge I
Allinge Menighedshjem. Alle
unge Mænd og Kvinder ere Velkomne! Korn selv, I unge, og
lag andre nied.
Evang. Will. Missionsforening.
Allinge Søndag Kl. 3 R .Nielsen.
Rutsker
— — Forsamling.
-—
Rø

(

julemwrkerne.
„Fred paa Jord I"
—n—

I disse Dage spredes Julemærkerne
ud over Landet gennem de danske
Posthuse. De er råer tegnet al Frk.
Alma E. Minick og er viet Freden:
Sum Engle slider i Klokkerebene
før at ringe Julens Fred ned over
Menneskene; og Julemærkekomin;en
har nærmere forklaret den Linie
„Fred paa Jord", som findes nederst
paa Mærket. Den siger:
Fred ide sørgende Hjerter,
Fred i de frygtsomme Sind
skal lyse fra Julens Kærter
og duges af Klokkerne ind.
Det hedder saa, at det er vanske"
ligt at lytte til Fredsklokken, naar
Fattigdom er til Huse, og Bknet
er sygt. Men saa fortsættes der:
Og derfor skal Julens Mærke
fra Hytte til Hytte gaa
og gøre dem sunde og stærke.
de syge og svage Smaa.

Mr. Blanco.

Fra. Uge til Uge
—o —
En Vandrebogsamling,
Folkebogsamlingen har fra Statens
Bogsainlingskomite modtaget en
Vandrebogsamling paa 51 B i n d.
En Fortegnelse derover kommer i
næste Nr.

Sølvbryllup.
Hr. Bygmester C h r. H o I ni og
H u st r u, Allinge, kan paa Søndag
den 2. December, fejre deres Sølvbryllup.

Allinge Kirkenyt
i November.
Begravede: 5.: Gasværksarbejder Olto Nicolaj Larsens Søn
Paul Vinberg Larsen af Sandvig,
4 Maaneder gl.
Ægteviede: 17.; Ungkarl,
Vognanviser ved Statsbanerne Lars
Sørensen af København og Pige
Kken Marie Andersen af Sandvig.
24.: Ungkarl, Postbud Kristian Peter
Mogensen af Gudhjem og Pige Ellen Margrete Pedersen af Allinge.
Døbt e.: 25.: Sterilingger Kari
August Mc rtenssons Datter Ella Hansine Mårtelisson af Sandvig.

Olsker Kirkenyt
I November.
Doble.. 4.: Avlsl ruger Euill Kornelius Hansens Datter Esther Henriette Hansen af Hundedal i Olsker,
Arbejdsmand Julius Andreas Kristiansens Søn Konrad Johannes
Kristiansen af Olsker. 18.: Baneformand Emil Peter Jensens Datter
Ellen Lind Jensen, Tein Jærnbanestation.

Det vilde være Synd, Om Julemærkekomnitrens indtrængende Ord ikke
fandt Genlyd overalt. 441sg"deri bedste Anbefaling for FeWaåbet: „Intet
Julebrev uden Julemærke" anfører
Komiteen, hvad der er udrettet i
Aarenes Løb. SideriNulemærket første Gang udkom i 1904 er der indpaa
Ov sok
r
kl,o3r9u5ni0e11 2 et r.N9e6no-O
nee gud dissse
Penge er anvendt til OPlørelsen af
Julemærkesanatoriet ved Ko.ldingQ
Opførelsen og Drillen al Julerltretke!'•
hjemmene ved Svendborg, Mørkøv •
og Juelsminde, hvor 1065 Bern indtil Dato har været Gæster, samt til
forskellige Gaver til filantropiske
Foretagender : 67,000 Kr.
1 Aar er der fremstillet 9 Mill.
Julemærker; men der kan fremstilles flere, og det er Komiteens Haab,
at det maa blive nønvendigt at trykke
et Par Mill. Julemærker ekstra.
Vi hilser Julemærket Velkommen
atter i Aar og haaber, at det Gyldenskær, der er over Mærket, nma
virke saa tillokkende, at Julemærkekomiteens Perigokesse, naar „Hellig tre Konger• er omme man bugne
af Guld og sætte Komiteen i Stand
til al skabe Glæde blandt syge og
talrige B0111.
„Kan du tænke dig en Komedie,"
fortalte Fuldmægtig N. N. en Ven,
„jeg skatler mig et Bevis for, al
jeg er sund og rask, søs jeg kan
blive livsforsikret, og et Sygebevis
for at fan fil fra Kontoret en Tid,
selvfølgelig fra forskellige Læger,
og saa, da jeg indleverer Papirerne
— forveksler jeg dend•
„Deres Fødder er ikke ens, lille
Frøken !"
„Hvad mener Løjtnanten [ned det?"
„Den ene er smukkere end den

anden.'

Okker.

D-

De bestille

.

?' •

•—

••

•
-

Tran- og Karbidlanver
int Tran- og Karbidkort og m
— tldlecres paa Okker For sambri gshus
'Tirsdag den 4. December Kl. 2-4
1111.
Sogneraadet.

Strømper til Damer og Børn
samt Herresokker

R Ø.

findes paa Lager i ekstra prima heluldne Kvaliteter og til Priser, der ligger langt under Dagspris,

Fra 1. December d. A. er der hos
aardejer K rejer, ,,Kroggaard',
fremla g t Bestillingslister. pari hvilke
de af Kommunens Beboere, der ønsker Briendselsirævnels Medvirkning
til Fremskaffelse al

j. p. SiOMME I

Magasin du Nords Udsalg, Allinge.
Leverandør til Varelotteriet.

Leverandør til Landbrugslotteriet-

Telefon Nr. 5,

Indenlandsk Brænde
til Husholdningsbrug i Tiden ha
1. Juli 1918 til 30, Juni 1919 maa
tegne sig inden 31. December d. A.
Bestillin gen bør omfatte all, hvad
den paagældende Forbruger ønsker
leveret af Brænde til Husholdningsbrug i hele del nævnte Aar.
Hver enkelt Beboer, der tegner
sig paa Listerne, forpligter sig ved
sin Underskrift til at modtage og
betale de begærede Brrendseisinæri gder til de til enhver Tid lovligt gældende Priser,

Sogneraadet.

Olsker.

a-

Lampeolie

sæl ges, og beder vi vore Kunder
forsyne si g [ned de sædvanlige
Kvanta i

SIRUP
anbefales.
I. 33.

towzmir~~~

Auktiomi fillinge
. Torsdag den 6. December
d. k, Form. Kl. 91/2 bortsælges eller
vedkommyides Begæring ved off.
Auktion .btra Hotel „Allinge" en
Del Løsøre, hvoraf fremhæves :
getrres Bonfetter med
Spejlopdatek: 1 Noddetrzes Ciaofoniere,Stagerer, Spiseborde og andre .Borde, en. 100
lorskeilige Stole,, nogle Lænestole, Limestole og Havestole, Sofaer, Cltaiselongner,
Divaner, Skriveborde. I stor(
Pillespejl, flere smaa do. 3
Klædeskabe, 3 Kommoder,
Servanter, Senge, Senglikeder, Madrasser, I kokkendisk, 1 Træde-Symaskine,
ffektaltatortibre, I Sitibsultr
Vaser og Fi g urer, Sejler, Gulvtæpper, 4 Kufferter, K okkentoj, en Del bru gte Klæder,
Huer og Hatte, no gle brugte
Herre- og Dame-Cykler rat. en.
By- og Herredsfogedkontoret
i Hasle, 29. November 1917
Borgen.

611~1~11111111~11111~110
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for
K . F. U. K. og K. F. U.
i St. Ols-Alling e Pastorat.

g. g.21.

Storl Udvalg Ill billige Prisir.

I. B. Larsen

Brun blød Sæbe
Grøn blød Sæbe
Ægte fransk Marseillesæbe
do.
Ekstra dansk
Ekstra dansk Salmiaksæbe
Prima Krystal Soda
Prima fin Soda
Blegsoda, Ludpulver.
Vi beder Kunderne forsyne sig
paa sædvanlig Maadc.

trællespas, Ra,tcihuset i Allin g e
hver Mandag eller Kl. 10 Form. og
i 1(1emetisker Kro hver Fredag
Ira 2-5 Eftm.

Chr. Vestergaard taler,

paa Forsamlingshuset „Hammershus' Lørdag den 1, Decent
bør 1(1. 7, hvortil alle Alfroldsfollt
indbydes.
Dans til Kl. 12.

Skcerveslagere
kan faa Arbejde hele Vinteren ved
at henvende si g lit
Rufstier

Nordlandets Efandelshus.

Endnu forefindes et stort
Udvalg til gamle Priser.

OverreissagE, iblesee-befeed

j..i Ji. Larsen.

r

Set, Mortensgade 17, Rønne, Teif. 22
(tidli.

ved Bylogedkolitore1 i
Hasle).
Kontorda g i Allinge Manda g
do. i Klemens (Kroen) Tirsda g Eft.

Grov og fin stødt Melis
Hugg,
Hugg. Krystal.
Flormelis
Puddersukker Nr. I sælges.
Husk Suk ker mærkerne.

J. B. Larsen.
Telefon 12, Allinge.

Erindringsliste.
Toldkamret 8-12 Form., 2,S Enere.

Kæmnerkontoret In - II og 2-4.
l.aane- d< Diskontohanken 2 -4 Eftm.

Sparekassen 10-12 og 2-4.
Branddirektøren 'do.

Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4,
Dampskibsexpeditionen, aahen ved Skibenes Ankomst og Algang Tirsdag
og Fredag Efterm., Mandag og
Torsdag Form.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Postkontoret: Sognedage 9-12 og 2-6.
Søndag 12-2.
Telegrafstationen 8 Morgen rir 6 Aften.

ineirkeblaar, lyseblaat, brunt
og rødt, g ult og violet — til [Ild,
Bomuld og Silke— er atter paa
La ger.

J. B, Larsen.

l~ordtalidets Handelsbos.

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em.
Folkebogsamlingen paa Raadhuset:
Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8,
Jernbanesi. er aaben bar Gods 8-12, 2-7
tliælpekasseli: Forml. Bagerm. P. Holm,
Kasserer II. P. Kofod . Kontortid hver
Fredag fra 5-7.

Endnu haves en lille Rest Whisto g nombrekort til gammel Pris.

J. B. Larsen.

Fine Taffelæbler
og

En Pige,
14-15 Aar, kan hm Plads paa

Smedegeard i Olsker.

000

Borgmesteren træffes paa Kæmnerkont
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.

Spillekort.

Koloritfarver.

sæl ges uden Mærker i

1

III 3 øre.
Da Lageret kun er begrænset og
Fabrikkerne ikke leverer mere fer
Jul, anbefales det da ærede Kunder
at forsyne si g i Tide.

Søndag 12-2.

Amerikansk Sirup lys, No. 1

Andespil

Nyt grovt Rugmel
Alt sæl ges, men Melnirerker maa
medbring es.

anbefales til Maksimalpris.

Kvalitet Nr. 1.

afholder om Gud vil Møde 0n sd a g deri 5. December 1(1. 6,/, paa
Forsanrtingsbusel.

ar god Kvalitet a 39 øre k g.

Onreholeiske Byggryn
Parfumer

1,. .

Marzipanflgurer
Hi 10-20-35-65-125 øre.
Sukkerfigurer

llorelllluslioldoiegs-Floreiel

Nordladeis llanllelshnsr
Luthers Missionsforening

hin Bageri-Flormel

65-

og

Tdl. Allin ge 12.

Stort Oplag i

Rø.

Z ..Ne

Chokolader eg Noelekier
i smukt udstyrede Æsker III
125-225 - 425.-500 øre.

gode Madæbler
faas bos

J. B. Larsen.

Ellen Cordua.

Julelys
og Lyseholdere samt jj
knallerter
haves pas La ger.

til

J, B, Larsen.
¶

'zz49

Prima Regnfrakker
Damer og Herrer, sælges extra billigt.

Nordlandets Handelshus.

Højeste Betalin g.

ff.

Mandag den 3, December
i Bøfp øl
Missionær Æree
1 Allinge Menigliedshjern J. Darn.
g den 4,
.1 Belhel
J. Dam
Allin ge M. Pihl og Sognepræsten
Onsdag den 5.
13elelTienda
li
Pastor Reumert
1 Allinge M.
Cand. Zeuken
•
Torsdag den 6.
I Belliel
A. Dam
1 Alling e
Pastor Egenip.
Fredag den 7.
I Allin ge M.
H. Anker Larsen
Sondag den 9,
• I Alling e M. A. Dato og Sognepr.
Møderne holdes Kl. 71/ 2.
Alle øre velkomne.

Hvide Bønner
er aller paa La ger.

JOIIMOS NOf0011, Hasle,

Niels Rasmussen,

Adventsuge

Brændeplukning forbudt i
Hammersholms Skove,

By- og HerredsfUldnuegtig

B

c,7doarsel.
— Paa Grund af Misbru g er ni

(.11
1
Itinaninmokmo.
Broderitn kno
ion rib orm (intik nier

En Ko købes

Prima lys og klar

h

%1c.ircklipperr•
Itarber11111.11i i IIIP
,I•fete
Fiirrkr.iih4ok.oh
Liiinuitekoivo
Molkø
rberk n Ivo
Riiirliermst.be
gerønme
liiic
. deliorst pr
1111rhorm.lpr
111111111rAt er

Prima Malerfernis,
Gulvfernis.,
Maskinolie,
Vognsmørelse

ma ger, liren sund. 1(ælvin gstid December. Tilbud modta ger
Forsfund,
Olsker pr. Allin ge.

Fine

Haarklippemaskiner

llordladels Hadelslies.

Statsskat
for Isle Halvaar 1917-18 maa være
indbetalt inden 15. December, hvis
, Udpantning skal undgaas.
Ucipantrring vil derefter blive fore-,
, taget uden videre Varsel.
Sogneraadet.

I

Rigtig gammeldags

Flere Ihdrotle Sække
skat lappes og laves, Sygarn leveres. Hvem vil overtage dette som
Hjemmearbe jde?

Hadelsims.
Zil )nleb agning
anbefales

Prima Standard Flormel
Prima Husholdningsmel
fil Maksimalpriser.
Prima Sigtemel
imod Si g rebr ørisniærker,

J. B. Larsen.

Soloplet-Theskeer
er aller pas La ger.

Uld og strikkede uldne Klude
købes til højeste Pris.

A. M. Lindberg.

Nordlandets Handelshus.

Urma ger og Guldsmed.
Prima stor fast

En lille Res!

Hvidkaal
5 C'lre 1/2 kg.

J. B. Larsen.

Cigarer og. Cigaretler
i birsIcellige Pakninger
til gammel Pris.

J. B. Larsen.
as og 60 øre ',/2 kg.
haves altid paa La ger.

a k. £c[t..yen.

lic)1-3.8bELi:-

øg

Lille Jens: „Du maa si ge, hvad
du vil om Drengene, men Herrer
er altid høflige, de rejser si g altid
op og lader Damernesætte si g."
Lille Sig ne : „Ja, irren hvorfor
— jo, for de
gør de del, tror
laar Knæ i Bukserne, mim de sidder.'

13E3Eite.17.45LELr

købes til højeste Da gspris i

Nordlandets Handelshus.

Uldne strikkede Klude
Og rerivaAel

Hvad den andægti ge
sad og tænkte paa

Kogekassen „Papisol"

kriges altid til højeste noterede Pris.

I el Foredrag i Roskilde Iløjs1;nlefeueriiiie fortalte Pastor Barfod,
1-ljørlinute, i Følg e „Roskilde DagMagasin du Nords Udsalg, Allinge
blad" følgende bile Historie
aeurnegp~..ø"......"..e.~~4%.•~1~~
1111.11101~
— Det er ofte saa ringe og fattigt, det vi Præster byder paa fra
PrredikesInlen, sagde Taleren. Men
en Gaeg strængie jeg mig rigtig
sti. Jeg saa nemlig nede i Kirken
1- Billigste Annoncepris. — Største Udbredelse paa Nordlandet. en Mand, jeg ikke plejede at se der,
en Mand, der ellers ikke inleresse-

J. R Sommer,

Av* i

*4•011~.~.1.11/4~~~~~601~1"."~"."

SÆD.
Alle Sorter gode sunde Uarer modtages til Statens Lager.

11
:Afregning 15de og iste i huer Maaried.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Træskoståvier
haves paa Lager — bande mel Bunde ng Træsko -- og sælges til rueget rimelige Priser.

L. Larsens Trfeskoforretning.

hind Jmn, Kobbel', Messio0) Till,
:gamle Cykledztek, Slanger, Galoscher
'Træge! høje Priser.

Hestehaar købes og betales med

Træskomager L. Larsen.
artoffettitel, Z-aaontel,
fiaj,5inel, Svabre firgut,
.-,1)ebffer i c %ofilter.
i prima Pt)alitet anbefale,j fra

':),Problifilrorrehilibi.

Z[IfiNe Sigollidl=

~.~.~.~.~.~0~~1~~

Bestil Deres Tryksager i Glliuye lioulrykkeri
Altid

?run blealurer
til billigste Dagspriser.

Altid friskbrændt Kaffe.

rede sig for Kirken, ng jeg ønskede
nu, af jeg manne fan Lykke til at
sige ham noget, ban kunde tage
med hjem og lænke pas. Manden
sad hele Tiden foroverbøjet. .leg
saa ikke hans Ansigt. Del sari jo
rovende ud. Da jeg gik ud af Kirken, fandt jeg en Lap Papir, han
havde efterladt pan sin Plads. Ak
ja I Han havde siddet med en Blyant og regnet ud, hvor meget lian
kunde tjene pas den næste Griselevering til Frederikssund Slagteri ..

Altid velassorteret Isenkramlager hos
& Produktforretning

'Allinge
, ffilOird1~12111..

411111E9~111111111111~

Balåtaremme, Remsamlere,
Maskinolie, Cylinderolie, Motorolie og Oliekander
anbefales fra

'uge

& Produktforretning

Brødrene Anker
J

Jernstøberi & Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.
sets vandingsanlæg,

VzInd- 8c

miepumper

ru. in. e..;

Ooroholws sure- Inekasses
Afdelin g i Allinge
Kontortid 10-12 og 2-4.
Modtager Indskud pan alm. Sparekassevllkanr til en Rente
af 4 pCt. p. a., pan Folio til 2 pCt. p. a.

Et Parti Klipfisk
bortsælges

til

en billig Pris,

Allinge Kolonial & Produktforretning

En Hene. som selv
befordrede si g. til Torvs.
_Aalb. Amt-slid." fortæller:
Forleden Morgen kom en Hønsekræmmer Fra Biersted kørende gennem NGITIPRTIOdb{, ng over PonInnbroen med sine staefede Høns og
Ænder, som han agtede at forhandle
pas Torvet i Aalhnrg. Pas Vejen
brev han flere Gange anraabf af
forbipasserende med den Oplysning,
at der sod en Henne under Vognen,
men Manden log ingen Notits deraf.
Han troede, at Folk vilde have barn
til bedste, og kørte roligt videre.
Da han var kommen over til Aalborgsfdett af Broen; blev lian standset.
,Der sidder en Høne mellem Baghjulene", sagde Brokontrolløren
,Det er bedst, De faar den samlet
op til Dem, inden De kører videre.'
Manden stod af Vognen og saa
nøjere efter, ng da sad der ganslce
rigtig en Høne ng sov paa Akslen
mellem Baghjulene. Der havde den
Aftenen forud sat sig til Ro, og der
var den bleven siddende, da Mandeur om Morgenen trak Vognen frem,
spændte for og kørte til Byen.
Nu tog Manden den op i Vognen
fil sig.
_Ja, rum dan endelig vil til Aalborg, saa skal du faa Lov til al
blive der", sagde han til det], og
san tog lian den med paa Torvet
og solgte deri som Slagtehøne.
Nu sover den sin sidste Søvn
en eller anden Suppegryde i Byen.

Altid stort Udvalg i
De stoppede deres Piber
Glas og Porcelæn
gratis i „Brusen".
til smaa Priser.

Allinge

faas hos
KolonialProcitiktforreininif,.

Fra

en Generafforsamlieg i Klauslunde-Gamborg Brugsforening refererer „Fs. Tid.":
Banearbejder Jørgensen ankede over, at mange Varer var dyrere i Brugsforeningen end hos
Købmændene i Middelfart. Dertil
kommer, at Brugsforeningerne har
savnet Varer, som Købmændene
hat haft. Paa Grund af Brugsforeningernes svigtende Leveringsevne
vilde Medlemmerne være dandie,d
stillet, hvis de ikke samtidig vedligeholdt Forbindelsen med en KøbMand, som det dog ikke er lige
let lor Bruggoreningstnedlem nier
at faa Varer fra.
Fra andre Sider ankedes over, ni
Medlemmerne ikke havde haft fuldtid
lige Adgang til at forsyne sig fra
Brugsforeningen, ligesom der ironiseredes over, at Foreningens Cigarpriser var for lave i Forhold til Prisen i Omegnens Brugsforeninger.
Yderligere IcriliSerede under megen
Munterhed over. at der er Medlem-nier, som flere Gange hver Alten
stoppede deres Piber gratis i Brugsforeningen.

Tomlede

Ægte amerikansk
t2:eerr
Æbler i Skiver
do, hele, horede

haves pas Lager
og anbefales til billigste Priser.

1. B. Larsen.
•/

•#mt"al/

Vi har nogle

Roeskærere og
Roeraspere
som sælges til en meget rimelig
Pris.
Nye Roegrebe faas i

Nordiandets Handelshus,

Hvedegryn
gende.

Extra Rismel. F.:xtra Majsmel.
Amerik. Kartoffelmel

Noriludds
T til;0Saltning.'
Rj`;‘)•fr?(
Bestillinger modtages.

Prima saltet Torsk
haves paa Lager og aulivialte3.1.
billigste Pris.
Telefon 12.

J

Frgisgler ai. Sukker
Hindbær i hele og halve Flasker
Kirsebær ,
Ribs
Blaabær
„
Hyldebær
BI. Frugtsaft'

anbefales saa længe Lager haves
til forholdsvis billig Pris.

J. B. Larsen.

.ig 1,cl:sma-

grove og line,

B. Larsen,

Det fine amerikanske,
til Smorblariding saJ1,,es

i

Nordl3odels
Ordet er frit !.
Vi ger vore mange Læsere i (tyk
paa Land opmærksom pas. at enitaRIC.
faa optaget Artikler og Indlæg om Erna

Gode bornholmske

Byggryn
i alle Sorterluger sælges - til Maksimalprisen.

Nortdels HEIgislms.
Gulvmaatter

af almen Interesse i ”Noid-iturnholr
Betingelsen er kun, at det skrevne er
Form og indenfor
m
holdt i en somelig

rimelige Grænser, samt at Indsendere-- tit
opgiter
Underretning for Redaktionen
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om saadanne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling i Bladets Spalter.
Dette gælder baade figen og Landet,
og det er en Selvfølge, at Redaktionen

altid vil iagttage den straengeste Diskretion med Lteneyn tit sine Kilder.

Et stort Parti realiseres Id gammel Pris.

I. (B. liarsen
Vi har endnu et Parti

Ægte Japan Ris,
som sælges i passende Kvanta i

Nordlandets Handelshus,

Restparti Torv
i Abildgaards Mose bortsælges til
eii billig Pris. —Henvendelse til

Forretningsbestyrer Koe h eller

Munnester. Poulsen. Alli-rige.
^1ager

i 3 kg. Spande og løs Vægt.

De en Pige. en Karl
eller en Dreng, eller isiangh-J ler De en Svend eller Lær-,'
ling en Fodermester eller an;

Ægte Bihonning

den Medhjælp, bør De snarest avertere i Nord.Bornhol nis Ugeblad

Bedste

Kunsthonning
i L/4 og II, kg. Glas.

Blandet Frugtmarmelade
i løs Vægl
anbefales til billigste Plis.
Telefon 12, Allinge.
Il

_

.. D. Lal b011„

J

1111%

der hver Fredag bringes direkte ind
i 1700 Hjem og læses af saa godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil (tellur saa
godt som altid bringe et tilfreds-

i stillende Resultat.

