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„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes I et Antal af mindst 1600 Exempl.
Og forsendes gennem Postvæsenet t Allinge.
Sandrig, Olsker, Rutsker, Re og Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den største Udbredelse I Nordre liened
bliver læst 1 ethvert Hjem og egner sig elm
far bedst til Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
aolager gerne Bekendtgørelser af enhver Art
ssasom Keb, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc.

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

Ægyptisk Religion.
—o1 den ægyptiske Religion ser man,
at Døden og Eftermælet er det stille
Resultat af det spændte handlende,
nydende og lidende Liv, ligesom
Nirvana af den ørkesløst udglidende
og sammenflydende Tilværelse. I
Ægypten er A.Serl skrinlagt. Det
er et Gravenes, Mindesmærkernes
Land, et evigt Oldlidsmuseum. Der
er næppe noget Folk, Inis historiske Minder rækker saa langt tilbage,
men deraf følger ingenlunde, at
dets Kultur virkelig i Landet selv
har de ædleste Rødder. Ægypterne
betragtede ikke sig selv for det ældste Folk, uren mente, al et forasiatisk Folk var ældre. Men Sagen
er, at Ægypterne er de første, der
har lagt Vægt paa at bevare Erindringen om det Forbigangne, de er
fortrinsvis et ihukommende, et historisk, et monumentalt Folk, der etter
deri græske Historieskriver Herodots
træffende Betegnelse, mest af alle
Mennesker lægger Vægt paa Erindringen.
Dette ligger i deres Religion.
1 ægyptisk Religion finder vi sær-'
lig guddommelige Naturmagter, dels
gunstige, dels fordærvelige (Solen,
Ilden, Vinden o, s. v.), der viser
sig snart i Himmelens Løb og Aarstidernes Veksel, snart paa Jorden,
i Nilens periodiske Stigen og Falden — denne Ægyptens Livsbetingelse, der gjorde, at man forgudede
Nilen. Men her møder vi dog straks
Tanken om en Gud, som dør, og
om nyt Liv, som opstaar af Døden,
der I Mythen om Osiris, Isis og
Horns har faael en ganske ejendommelig Betydning, hvori netop den
ægyptiske Religions Særpræg udtrykker sig.
Osens-Mythe n er følgende
Osiris, Lysets, Livets, Frugtbarhedens, ,del godes Gud, overvindes
og dræbes af sin onde Fjende Seth,
der nu opkaster sig til Hersker.
Osiris begrædes af sin Hustru Is's,
der samler hans kil Seth spredte
Lemmer og begraver dem. 0 ;iris
kommer ikke tilbage til Livet, men
er Hersker i de dødes Rige. Han
hævnes al sin og Isis' Sen Hors,
der overvinder Seth og derpaa indtager Herredømnrel over alt levende.
Det er en meget karakteristisk

Opfattelse af Liv, Død og Udødelighed, som i denne Gudeforestilling
og den dertil knyttede Dyrkelse udtaler sig. Det er ikke den samme
Gud, der dør og igen opstaar til
nyt Liv, Osiris gaar ikke frem af
Døden til nyt Liv, men erstattes af
sin Søn, medens han selv holdes
tilbage og paa en vis Maade lever
i sin Død,
I denne Gudeforestilling spejler
sig Menneskets Liv og Skæbne. Idet
der. døde Osiris hersker i de dødes
Rige, antages det om ethvert Menneske, der dør, i det mindste om
den gode, at han, medens hans
Slægt lever efter ham pan Jorden,
selv kommer til Osiris, ja, del hedder, al han ,bliver Osiris". Ægypterne er paa en Maade de første,
der har talt om Sjælens Udødelighed, det vil sige en Udødelighed
uden Opstandelse, men kun den
fra Legemet fraskilte Sjæls vedvarende Eksistens. Den er Livets afsluttede Resultat, unddraget fra al Forandring og Udvikling, Livet, som
det i alle Dele er blevet, men ikke
mere bliver, del forbigangne som
saadant rykket ind i Evighedens
stille Rige. Det er saaledes karakteristisk, at medens Isis samler alle
de -spredte Lemmer af den døde
Osiris sammen til Jordfæstelse, er
det hende ikke muligt at Finde Avlelemmel, det alene mangler, thi
Avling, Frembringelse, Tilbliven hører ikke hjemme i deri afsluttede,
forstenede Evighed.
Delle saaledes tilendebragte Liv
er nu kun Dommen hjemfalden,
der stiller Mennesket paa den Plads,
det ved sine Gerninger har fortjent.
Osiris, del vil sige Forbigangenhedens, Fuldendlliedens Evighed, er
Dominer og afgør, om del Menneske, hvis Livsbane er tilendebragt,
i Sandhed har fuldendt denne og
opfyldt sin Bestemmelse og som
saadant kan komme til ham og
opbevares i trans Evighed, eller om
del, som ufuldendt og forfejlet skal
udstødes til Straf — !iranske til Sjælevandringens Uro. Herodot beretter nemlig, at Ægypterne lærer Sjælevandringen, hvori man maaske
tør se en Misforstaaelse, da Sjælevandringen, der navnlig hører hjemme i Indien, ikke synes rigtig at
Passe tned Ægypternes hele Forestillingsmaade, i Følge hvilken Menneskets Skæbne uigenkaldelig er
afgjort ved Døden, og den fortsatte
Sjæletilværelse kun saa at sige er
et balsameret og for bestandig stillestaaende Resultat af det her førte
Liv.
Gravmonumenterne viser os ogsaa
kun den dødes Billede ide Situationer, som har været de væsentlige
i lians Liv, og hvori han nu ligesom
er fasturanet, og Dødsbogeti melder
ikke noget om de Forvandlinger I
Dyreskikkelser, som Sjælevandringslæren forudsætter, men det er naturligvis muligt al antage, at Læren
om Sjælevandringen, der ikke er
let forenelig ined Ægypternes mere
fremskredne Forestillinger om Sjælen og dens Udødelighed, kan være

bleven stilnende som en Levning
fra tidligere religiøse Standpunkter.
Hvis Sjælevandringslæren paa nogen Maade skulde kunne indpasse
i de senere religiøse Forestillinger,
har man, efter at være kommen til
Tanken om en Dorn over den døde,
ogsaa forestillet sig en retfærdig
Gengældelse efter Døden, og medens
Belønningen for den gode maatte
være den Fuldendelsens Ro som
udtrykkes ved umiddelbart at optages af Osiris og _blive Osirismutte de, hvis Liv var lorlejlet,
helst straffes ved at kastes tilbage
Livets Uro og Veksel og først
ved at gennemgaa dettes lavere Former vinde frem mod den Fuldendelse, deres første Liv var ganet
glip at.
Del kan tænkes, at naar man end
tænkte sig denne som vedvarende
i sin A lgjorthed og unddraget Timelighedens Omskiftelser, saa vilde
alligevel visse fra Livet hentede
Forestillinger tivilkaarligt indsnige
sig og ligesom udfylde den tomme
Evighed. Tilværelsen i Dødsriget
matte blive el Billede af del lier
førte Liv, og da den grusomme-afbildedes som en Tiger, den listige
som en Ræv, var det næste Skridt
det, at man tænkte sig disse Dyreskikkelser som noget, den henfarne
Sjæl manne undergaa til Straf eller
eflerhaanden rensende Bod for en
Gang at saa Fuldendelsen, thi medens Sjælen i Dødsøjeblikket tykkes
ud af Timelighedens Omskiftelser
og hensættes i Evighedens Uforanderlighed, maatte del ligge nær at
udvide dette Dødens øjeblik, hvori
en saa vigtig Forandring fore ik,
til en varigere Proces, hvori, gennem
Sjæleris Vandringer, Straffe, maske
Forvandlinger, Timelighedens Slagger udrenses og Sjælen modnes
for Evigheden. Imidlertid maa
Sjælevandringslæren være i
anden Række, den oprindeli geGrundtanke var at sætte Dødsriget med
den døde Gud i Spidsen kun som
det evige Opbevaringssted af det
forbigangne Liv med den fra Evighedens Standpunkt uforanderlig fældede Dom derover.
Den praktiske Følge af denne
Opfattelse er den bestandige Opfordring til i Livet at se lien til Evigheden og at erindre, at Menneskets
Liv og Handlinger ikke er noget
blot forbigaaende, men har evig og
uigenkaldelig Betydning.
Hvad Mennesket her I Livet har
været og gjort, det har det været
og gjort for bestandigt og har derved paatrykt sit Væsen et uudsletteligt Præg.
Dette kan udvides derhen, at
Ægypterne i det hele dyrker Forbigangenheden, og al Hovedtanken
er, at det forbigangne er ikke uden
videre forbigangent, luen vedbliver
i sin Forbigangenhed, og I Følge
denne Opfattelse er der ell Bestræbelse ikke blot for at balsamere
Ligene og berede dem evige Boliger, men ogsaa for at forevige Personer og Begivenheder ved Mindesmærker, der rager op i Tiden som

stedsevarende Tegn pas det, som
var.

Ell [lusk bro ids tEliefityr,
Drøje Ture.
Sænkningen at _Peter Willemoes".
—0—
Del er snart ikke saa Ina al vore
unge Sømænd her Ira Allinge, der
har været ude for en Torpedering
i disse Krigstider, og desværre har
jo el Par af disse sal Livet til; men
som oftest er det gattet saa nogenlunde. Delle er f. Eks. Tilfældet
med den tinge Maskinmester Fri thjof S u n d, som i disse Dage er
hjemkommen fra England efter en
Torpedering i Nordsøen: lian mistede sine fleste Ejendele, men reddede Livet.
Da vi mener, det kan have sin
Interesse for Bladets Læsere at høre
lidt om hans Oplevelser, lader vi
Hr. Sund fortælle :

Den 16. November sejlede vi fra
København
paa Rejse til Sunderland efter Kul
til et al Gasværkerne i København,
Efter en god Rejse ankom vi til
Bergen, som nu under Krigen er
bleven en meget kendt By blandt
skandinaviske Søfolk, da det er der,
al Skibe paa Vej til England samles for at blive eskorterede over
Nordsøen.
Bergen laa vi nogle Dage begrundet paa Stormen, som rasede
udenfor ; men Kaptejnens Taalmodighed blev daarligt lønnet ; thi
Stormen vedblev at rase i lang Tid.
Efter at have ligget i nogle Dage
og ventet paa bedre Vejr, fortsatte
vi Rejsen, men maatte efter to Dages forgæves Forsøg paa al saa
England atter sammen med flere
af de andre Skibe vende tilbage
til Bergen, hvor vi kom ind ved
Aftenstid.

Samme Nat drev et andet dansk
Skib
ind paa os, og vi hk slaaet en Plade
i Stykker I Boven; dette forsinkede
vor Rejse i otte Dage, i hvilke vi
udbedrede Skaden. Vi fortsatte derefter atter Rejsen, og tre Dage senere naaede vi efter board Kamp
mod Stormen omsider til Lerwich,
Denne By, 30111 ligger pari Sketlands-øerne, benyttes paa Grund
at sin gode Beliggenhed som Samlingssted for Konvoyer al Skibe,
der skal til Skandinavien.
Vi las nu aller her nogle Dage,
før vi fik Ordre til i Konvoj at
sejle videre ; men nu skulde desværre del Uheld indtræffe, som
skulde blive saa skæbnesvangert
for vor Rejse.
Da vi skulde hive Ankeret, viste
del sig, at det havde fisket el andet
gammelt Anker samt 60 Favne
Kæde, som vi efter godt en Dags
haardt Arbejde fik hevet op 'pas
Dækket,

Vi maalte n u vente pas næste
k'onvoys Afgang mod Syd.
Vor Konvoy bestod at en 5--6
Skibe, at hvilke det ene hed ,,Nike•
og var af svensk Nationalitet.
I Begyndelsen fulgte vi som det
eneste ballastede Skib godt med ;
men da det hen Imod Alten blæste
godt op, sakkede vi nier og mer
agter ud, og Kl. 8 Alten den II.
December begyndte vi at sejle eller
egen Navigation, og Maskinen begyndte atter med sin almindelige
Fart.
Jeg havde I. Mesters Vagt lin
7-12 samme Alten ; pan denne
Vagt blev der flere Gange stoppet
for at lodde Den sidste Gang,
dette skete, var Kl. 12, ligesom I.
og 2. Mester kom i Maskinrummet,
Efter at have sat Maskinen i Gang,
forlod jeg, som var blevet afløst,
Maskinen for at gaa hen og sætte
rnig i mil Kammer, det fandtes 1
Forskibet.
Dengang tænkte jeg ikke, at jeg

for sidste Gang havde set mini
Overordnede.
Kl. 1,40 om Morgenen blev jeg
temmelig ublidt vækket af en Torpedos Eksplosion, idet jeg blev rystet ud at min Køje, hvor jeg havde
lagt mig med Tøjet paa, hvad vi i
disse Tider af Hensyn til os selv
altid maatte gøre.
Min første Tanke var: „En Torpedo! — Tel Baacienel• og jeg lod
Handling følge efter Tanken. Det
første, som jeg rfik Øje paa, var ,
den koghede Damp, som vældede
op, samt en væltet Skorsten.
Da jeg kom lidt mere til mig
selv,

saa jeg fire Torpedobaade,

der laa som sorte Spøgelser i Van- -;
det tæt ved Skibet i Kølvandslinie.
Jeg blev nu mere rolig og begav
mig tilbage til mit Kammer, hvor
jeg fik bjerget Morgensko, Kasket
og mine Papirer. Min første Tanke
var, al vi var torpederet af en UBaad, og at Torpedobaade var klar
til at tiske os op. Men desværre
blev jeg klar over min Fejltagelse,
efter at jeg var kommet i den StyrLunds Baad, som af Kaptajn og
Styrmand var blevet sat i Vandet,
og hl deres Ros var dette gjort
sikkert og hurtigt.
Vi skyndte os nu alle til denne
Band, som var den eneste, der var
tilbage, da de to and, e var splintrede
i mange Stykker.
Vi kom godt I den, men maatte
vente nogle Øjeblikke paa Kaptajnen, som, begrundet paa Skibets
langsomme Synkning, mente at
kunne bjerge Skibet i Havn. Til
sidst fik vi til alt Held Kaptejnen
overtalt til at komme ned i Baaden,
hvor vi nu alle befandt os pas nær
mine overordnede, de to Mestre.

Der var ingen, der havde set dem,

og det var paa Grund af den opadstrømmende Damp fra Kedlerne
umuligt al se, hvorledes det stod j
til med dem; man kunde imidlertid ..
.•

med absolut Vished sige, et de to
Mestre niaatle være døde og have
fartet em let og hurtig Død, hvorfor
vi lagde ud fra Skibet, hvilket var
pas høje Tid, thi vi var nemlig
kun en halv Skibslængde skraas
om Agter, da de tyske Destroyere
atter aflyrede en Tolpedo som eller
Eksplosionen at dømme var meget
kraftigere end den første — et Syn,
som aldrig glemmes af dem, der
saa
Med alt dette, særligt Tabel af
de to mistede, var vi endnu ikke
over det mest spændende. Da vi
korn i Banden, var Søen ikke sen
stor, men dog kunde Banden med
os 17 Mand daarligt tante mere.
Vi roede nu vest pan efter Kompas•
set, haabende pas nt blive set af
et Skib.
Landet Ina ca. 20 Mil vest paa,
or vi havde Ingen Udsigt til at
naa det inden et Døgns Forløb,
selv om Vejret holdt sig.
Dette saa det imidlertid ikke ud
til, da del temmelig hurtigt begyndte
al blæse op, og vi var nu RIlcre
,paa vor Undergang, men vor Skæbne
var anderledes bestemt. Det flovede
snart af Igen og vi lette os otter
rolige. Efter 5 Timers Roning kunde
det endelig lade sig gøre at sætte
Sejl ril, og derpaa har det langsomt,
men sikkert mod Land.
Kl. 9 Form. sans nord ror flere
Skibe, som til vor store Glæde kom
nærmere. Det viste sig at være
en Konvoy nordfra ledsaget af en
Del Trawlere og 2 Torpedobande
at hvilke den ene tog os op. Vore
Lidelser var endt for denne Oang,
og vi begyndte igen at føle os vel
tilpas, efter at vi pari alle Omraider
havde facet den bedste Pleje. Jeg
tor mit Vedkommende indrømmer,
at jeg 3 Timer efter at være kommet
ombord faldt fuldstændig sammen
at Kulde; først da jeg havde fanet
lidt Varme, levede jeg op. Af Tøj,
havde jeg kun lidt paa, og vandt
var det.
Inden samme Dags Aften var vi
landsat i South Shilds og dermed
var allsaa det værste overstaael.
Senere kom vi til Newcastle, hvor
vi blev behandlet pan udmærket
Mande af den danske Konsul. Her
hørte vi nærmere om de tyske Skibes Bedrifter.
Efter at de havde ladt os tilbage
i den !udarte Band, sejlede de syd
pas, og 2 Timer efter havde de
indhentet .Nike*, som de skød midt
over, hvorved 16 Mand af Besætningen dræbtes. De fire overlevende
kom senere i Land. Skibet kan
man endnu se "ligge i 2 Stykker
inde paa Tynen. Sidst jeg saa det,
var Engelskmanden ved at losse
Trælasten af det. Sænkningen skete
4 Mil udfor Land. Fortiden .Nike"
blev der sænket 5 Trawlere, hvorpaa
dræbtes 18 Mand. Efter Udførelsen
af disse smaa Bedrifter, sluttede
de tyske Destroyere deres Togt med
at sejle over mod Bergen, og endnu
samme Dag, den 12 December,
skød de en Konvoy, beslagende af
11 Skibe, i Sænk.

Statssocialisme
og borgerkg Selvstændighed,
Af Grosserer Peschcke-Keedts ' Tale
paa Børsen.
—01 siu store Tale pan Grosserer.
Socieleteis Generalforsamling i forrige Uge berørte Grosserer Peschcke
Kridt et Emne, som vil faa Betydning baade for Øjeblikkets og den
nærmere Fremtids Politik.
Vi gengiver derfor del paagældende
Afsnit efter Talerene Manuskript.
DON statssocialistiske Tendens.
Men værre end selve Forbudslo-

vene og dere!' hensynsløse Haandhævelse er den stats-socialistiske
Tendens, der siden disse Loves
Freinkomat bar ytret sig i vore Regeringskredse. Man undervurder er
i stigende Grad del private Initiativs
Betydning for Samfundets Udvikling
og mener nt kunne opium bedre
Resultater ved StalsdrIlt. Vi har i
de sidste Dage været Vidne til, at
der paa Rigsdagen blev rettet en
Oplordring til Regeringen om Ned.
saellelsen af en Kommission, der
skal undersøge Betingelserne for
Statens Overtagelse af en Mængde
Virksomheder, der nu er fri Erhverv,
som enhver, der sidder inde med
Betingelserne for det, enten selv
eller i Forening med andre Borgere
kan konkurrere med. Som særlig
egnede for Statsdrift nævnes bl. a.
Bankvirksonilied, Skibe, Sukker-,
Cement- og Papirindustrien, Garverier, Lrede idahri ker, Godt] in gsf Mari ker,
Ølbryggerier og mange andre.
1 alle disse Bestræbelser sporer
man en Overvurdering af del legemlige Arbejdes i Sammenligning med
Hjernearbejdets Betydning. Ofte vil
een ny Maskine kunne fremme en
større Produktionsmængde end 50
samvirkende Arbejdere. Men Maskiner, der erstatter blot en Hjernes
produktive Tænkning, er endnu ikke
opfundet. Det glemmes all for ofte,
at Hjernen 1 mange Forhold er den
Kraftmotor, der sætter del legemlige
Arbejdets Hærskarer I Bevægelse.
En Forening af legemligt og nandeligl Arbejde er Idealet. Men det
naas bedst under den fri Brydning
mellem konkurrerende Kræfter. Dygtige Arbejdere og deres Sønner har
I vor Tid en aahetn Bane til de højeste Samfundsstillinger, og mange
Eksempler viser, at Mænd, der er
udgaaet fra Arbejderhjent, har naaet
dem. Chancen er der, men den
skal udnyttes gennem Flid, Kundskaber og Udholdenhed. Den Sport:
al slaa Børsvinduer i Stykker, fører
ikke til Mente!.
Bet private Initiativ.
For 100 Aar siden var Danmark
et af Evropas fattigste Lande. Jeg
vil nævne nogle Eksempler paa,
hvad det miskendte private Initiativ
i det sidste Slægtled har udrettet,
Vort danske Agerbrug har
uden Statens Indblanding ved Selvhjælp og Samarbejde naaet økonomiske Resultater, som man I andrC
Lande omtaler med den største
Anerkendelse. Vor Eksport af Landbrugsprodukter har før Krigen tinnet
et sindigt Beløb af 500 til 600 Mill.
Kr. Og Husmændenes selvstændige
Smaabrug faar en stadig voksende
Betydning tor Jordens Høstudbytte.
Vor S k ibs f a r I viser beslægtede Resultater. Det foren. Dampskibsselskab har gjort det danske
Flag kendt paa hele Verdenshavet.
Andre Rederier har fulgt Eksemplet.
Og naar man under Krigen har
beskyldt vore Skibsredere for at
have udnyttet Fragtkonjunkturerne
paa ublu Maade, saa glemmer uran,
at Skibsfarten i de sidste 10 Aar
før Krigen arbejdede under el knugende økonomisk Tryk. Havde vi
ikke haft vore egne Skibe, saa vilde
vi have været nødt tit at betale de
højeste Fragter for frem ined Tonnage.
Danmark, var da gattet Glip af den
Millionfortjeneste, som vore Rederier
nu under Krigen har indhøstet, og
som de i Form al høje Skalter har
ydet en meget væsentlig Part af til
Lettelse af det Tryk, den mindrebemidlede Del af Befolkningen paa
Grund af Dyrtiden lider under.
Vor Handel har udviklet sig
paa lignende Mande. EI Selskab
som Det østasiatiske Kompagni er
kendt over hele Kloden. Dets store
Motorskibe er de første Pionerer
for en mægtig Reform paa Skibsbygningens Oinraade. Rederier i
andre Lande følger nu Eksemplet,

men Impulsen udgik fra Danmark
og skyldes direkte del private Initiativ. En enkelt fremsynet og energisk ~d har endlanget Ideen og
lagt Planan til denne imponerende
Virksomhed. Dersom Regeringen
og Rigsdagen havde tand den Opgave under Statsdrift al etablere en
Forretning som det østasiatiske Kompagni, saa vilde vore Lovgivere i
deres planlæggende Overvejelser aldrig været naael ud over Helsingør.
De vilde saa have nedsat en Kommission, og vi Skallea,dere vilde
ikke have set noget andet Resultat
end Regningen pan Diæterne.
Ogsaa vor Industri er grinet
frem med Kæmpeskridt, hvor Staten
ikke har blandet sig i dens Anliggender, For 25 Anr siden sendte
De forenede Cementinbriker Rigsdagen et Andragende om Indførelse
nf Toldbeskyttelse paa Cement. De
motiverede deres Fordring med den
Oplysning, at Sveriges og Tysklands
Cementfahriker havde opnæet Toldbeskyttelse. Og dersom Danmark
ikke fulgte Eksemplet, vilde Sveriges og Tysklands Overproduktion
blive kastel ind over det natane
danske Marked og knuse vor hjemlige Cementindustri. Toldbeskyttelsen blev ikke indført, men Cementindustrien tog et niregligt Opsving
i Stedet for at blive knust. Ft Firma
snel F. L. Smith
Co. har paa
Cementindustriens (brunede s"aht
en imponerende Virksomhed, der
stiler paa Højde med de største og
bedste, der I noget Land er præsteret paa dette Ormande. I alle fem
Verdensdele har dette danske Firma
været med til ar oprette, udstyre
og lede Ceineutfabriker. En stor
Stab af Ingeniører har været beskæftiget med Tegninger og Overslag,
og danske Mænd er i stort Antal
bleven ansatte som Ledere af udenlandske Cementfabriker. En Statsdrift vilde her slaa fuldstændig afmægtig uden for Danmarks Grænser.
Andre Grene af Industrien som
Møbel- og Porcelæns.hidustrien samt
Guld- 'og Selvsmede-Haandværket
optager ligeledes med Held Konkurrencen ined de bedste Frembringelser i Udlandel.
Og vort F I s k e r I har taget et
tidligere ukendt Opsving ved Overgangen fra aabtie Bande til Motorskibe, der nu aarlig indfisker stigende
Millionbeløb,
Statsdrift er i mine Øjne absolut
ødelæggende nor enhver Virksomhed,
der kræver en Deltagelse i Konkurrencen pan Verdensmarkedet. Agerbrug, Skibsfart, Handel og Industri
vilde sygne og stagnere under Statsdrift, og Arbejderne milde i tørste
Række komme til at lide under
Statsdriftens døde Haand.
Tendensen til Undervurdering al
det private Initiativ, som tydelig
har givet sig til Kende i vor Forbudslovgivning, burde efter yderste
Evne bekæmpes af alle Tilhængere
af det ægte Frisind og Bevarelsen
af deri borgerlige_ Selvstændighed.

86`., Million
til den nye Kornordning m, v,
—0 —
Den nye Lov ovn Avlen af Høsten
1918 nu. ni., som Indenrigsminister
Folketinget,
Ro de fremsatte i
bemyndiger Ministeren til for Statens
Regning til en fast Pris at overtage
af Høsten 1918:
1) al Avl af Rug og Hvede med
Undtagelse af det til Menneskeføde
absolut ubrugelige, sand hvad der
anvendes til Udsæd i Efteraaret 1918
(Afrensninger] maa Ikke overstige
3 pCt. al Avlen):
2) saa megen Byg, Havre, Blandsæd og Boghvede, som ud over
Avlen al Rug og Hvede indkommer
ved den nedenfor omtalte Ligning

ng ved Indkøb. Boghveden er i
Aar taget med al Hensyn til Gærfabrikationen.
Hvorledes Ligningen ordnes.
Kornet skal afleveres til Staten
efter en Ligning, der foretages paa
Grundlag al Jordværdien ved F.jendomsskyldvurderingen 1916. Der
gøres de samme Fradrag i Jordværdien som ved den gældende Kornlov, og desuden fradrages Værdien
at Arealer, som er beslaglagt at
Staten til særligt Brug.
Efter at Fradragene har fundet
Sted er de første 3000 Kr.s Jordværdi
ligningsfri. For det 4. Tusinde leveres 6 Tdr. Korn (a 100 Kilogram)
— dog saaledes, at den Jordbruger,
der til el godtkendt Slagteri afleve•
rer 2 Svin af mindst 70 Kilogram
slagte! Vægt pr. Stk., fritages for
Leveringen.
Derefter leveres for hver 1000 Kr.
Jordværdi ; op til 30,000 Kr.s Værdi
6 Tdr. Korn, fra 30,000 til 100,000
Kr. 7 Tdr. og over 100,000 Kr.s
Værdi 8 Tdr.
Der sker de samme Fradrag ved
Avl af Sukkerroer som i den gældende Lov, og der træffes ligeledes
Bestemmelser om Fradrag ved Avl
til Salg af Kartofler.
Betalingen for Kornet,
For Kornel skal betales følgende
Priser ;
For Rug og Hvede 26 Kr. pr.
Til., for Byg, Havre og Blandsæd
23 Kr. pr. Td., for Boghvede 35
Kr. pr. Td., alt for gode, sunde,
velrensede og tilstrækkeligt tørre
Varer, leverer paa nærmeste Statslager Station eller Havn.
Statsopkøb af Korn.
Indenrigsministeren bernyndiges
til for Statens Regning at indkøbe
Korn, som Jordbrugere, der har opfyldt deres Leveringspligt, nnaatte
ønske at sælge. Herfor betales de
ovennævnte Priser med et Tillæg
af 5 Kr. pr. Td.
Enhver Jordbruger, som ønsker
at sælge Korn eller Boghvede, er
pligtig først at tilbyde det til Staten.
Afgift og Godtgørelse.
Hvis en Jordbruger er ude al
Stand til al opfylde sin Leveringspligt skal han til Staten aflevere
hele sin Avl ogsaa af Byg, Havre
og Blardsæd med Undtagelse af
fornøden Saasæd og Heslefoder, og
for hver Td., der mangler i hans
Leveringspligt, skal han betale en
Afgift al 5 Kr. Dog bortfalder Afgiften, hvis han kan godtgøre at
have dyrket 45 pCt, af sin Agerjord
med Korn.
Konturer Statens Lager — ved
paalignet og indkøbt Korn — til
al rumme niere end 71/, Mill. Tdr.
skal der ydes en Godtgørelse udover
de ovenfor nævnte Priser. Den betales for alt det til Staten leverede
eller solgte Korn med 20 Øre pr.
Td. Rug og Hvede og 15 Øre pr.
Td. Byg, Havre, Blandsæd og Boghvede for hver 100,000 Tdr. Korn,
som er itidganet udover de 71/s Mill.
Tdr.
Kornets Anvendelse. — Vareudveksling med Udlandet,
Al Statens Korn skal det fornødne
Kvantum sælges til Fremstilling al
Brød, Mel og Gryn, til Foderkorn
samt
— dog ikke til Luksusdyr
til industrielt Brug, derunder til
Fremstilling af Ilvidterlsorler og alkoholsvagt Øl og til Fremstilling
af Gær og teknisk Sprit.
Prisen for Korn ved Salg Indlandet skal dække den fastsatte
Overtagelsespris og Omkostningerne.
Dog kim Indenrigsministeren afvige
herfra, og for Salg al Korn til Brød
gælder særlige Regler (se nedenfor).

Riv/geder, Malterier, Gerfahriker
ogvett:i;
d re km aKamknu n rkie ht
s aele
i el nir
dansk
Efter at fornødne Reservebeholdninger er sikrede eller henlagte,
benryndiges Indenrigsministeren til
at anvende det overskydende Kval;
tum I Vareudveksling.tdjemed.
Flanke-, Kartoffel- og Sukkerproduktionet.
Med Tilalidning al Pinanaudvalgene kan der gennem Slagterierne
betales Svineprodncenterne 2 Kr,
30 Øre pr. Kilogram stket Vægt
for saa mange Svin, som er 'nadver'.
dige til Hjernmeforsyningen.
Endaidere hemendiees Ministeren
til at tilbyde Jordbrugsre, hvis Ejendom ikke overstiger 20,000 Kr. Jordværdi, at levere til Staten mindst
60 Tdr, gode og sunde Kartofler i
Tiden Oktober—Maj. Der betales
pr. Td.' Oktober 7 Kr., I Nnvemher og December 8 Kr., i Januar
8 Kr. 50 Øre, I Februar 9 Kr., 1
Marts 9 Kr. 50 Øre ng I April 10
Kr. Desuden betales en sanitet
Godtgørelse af 300 Kr. kir 60 fdr.
og 60 Kr. for hver følgende 10 Tdr,
Kartofler.
Endelig kan der med Finansudvalgets Tilslutning træffes Overenskomst med Sukkerfahrikerne, hvorefter disse betaler [leret! Dyrkere
en Pris af 2 Kr. 25 Øre pr. Centner
Roer. og Staten kan overtime alt
Sukker ild over Hjerumelorhruget.
Staten skal saa yde Sukkerroedyrkerne en Godtgørelse at 1 Øre pr.
Centner leverede Sukkerroer for
hver Million Kilogram Sukker, som
Fabrikerne frembringer ud over 110
Mill. Kilogram ,
Indenrigsministeren bemyndiges
Ill at anvende det overtagne Kvantum Sukker i Vareudvekslings-Øjemed.

i
Prisnedsættelse paa Bred og
Sukker.

Det foresiaas at bemyndige Inden- 4
rigsministeren til at:
1) afhænde Statens Brødkorn til
en seedet] Pris, at et 4 Kilograms
Rugbrød kan sælges 15 Øre under
indeværende Aars Rugbrødspris;
2) yde Slagterierne det nødvendige Tilskud, for at Flæsk kan sælges til indenlandsk Forbrug til nugældende Maksimalpris;
3) afholde Udgifterne ved en Regulering af Sukkerpriserne, saaledes
al Sukker kan sælges til Husholdningsbrug 7 Øre pr. Kilogram under de nugældende Priser, medens
disse bibeholdes for Sukker til an-.
det Brug.

Frødyrkningen.
Der er endelig foreslaaet Bestemmelser, hvorefter Frødyrkningen faar
gode Vilkaar at arbejde under, bl.
a. Ion at man ogsaa paa dette Omraade kan las passende Partier at
Mukke og Havefrø til Vareudveksling nied Udlandet.
Hvad de foreslaaede Foranstaltninger
vil koste.
Herom oplyses, at Bevarelsen af
den nuværende Brødpris vil koste
ca. 21 Mill. Kr. og Nedsættelsen
af Prisen ca. 10'/3 Mill. Kr. Bevarelsen af Flæskepriserne koster indtil 46 Mill. Kr., Bevarelsen af Sukkerpriserne ca. 4 Mill. Kr. og Nedsættelsen af Prisen ca. 5 Mill. Kr.
Dette bliver iail ca. 86 112 Mill.
Kr. mod 50 Mill, Kr. paa forrige
Anns Kornlov. Men paa den anden
Side kan en Overskudsproduktion
naturligvis gennem Vareudveksling
indbringe et betydeligt Beløb ud
over, hvad Varerne har kostet Staten.
.Dg. Nh."

Auktion ialsker

Gødningssalt er paa Lager.
Kaligbdning ventes.
Vi har et Parti letopløseligt Salt og beder om Bestillinger sn arest muligt. Ved Afhentning maa Gække medtages.
1\1ordludols Handelstins,
Fine grønne Ærter i
do.
Mellemfine
do.
Grove
do.
Spinat
Selerier
Gronkaal
Kørvel
Carotter
Guleroer
Periebønner
anbefales til billigste

1111 —
1 - It2 -

I/:
I - 1/1,
I1 - 1/2
Dagspris.

1 Fjedertausliarve, 1 Greitharve, 1

Letharve, 2 Plove, I Lugeplov, I
Hyppeplov, 2 Tigerriver, 2 Transportspande, 1 Kran. 1 frostfri Pumpe,
1 mindre do , 1 Ajletønde, ca. 100
Tdr. Roer, en Del Halm, 1 Biku.
be med Bier in. m.
Bv. og Herredsfogedkonlorel
i Hasle den 4. Marts 1918.

Jærnvilriol fil Sprøjtning 31 Agerk331,
Nobliervilriol 111 8projloing 31 Frugttræerne,
til Paptagene, hele Tønder
Sort Tagpaptjære
do.
Sort Kalciumstjære
do.
do.
Rod Tagmaling
i Spande
er paa Lager. Vær saa god at indgive Bestilling snarest til

Nordlandets 113ndelsl111s,

Strømper
Damer, Herrer og Børn findes paa Lager i stort Udvalg i
prima heluldne Kvaliteter.

P.

Borgen

Frøavl.
Som Repræsentant for Aktieselskabet .,Trifolium", Dansk Froaviskompagni, Ny Toldbodgade,
København, shitter vi gerne Kontrakter med Avlere af Runkelroefro, Turnips- og Kaalrablfro
saa rel som Græs- og Kløverfrø
Kontraktformularer og Vejledning for
Avl ved Henvendelse Ill os.

Nordlandets

Handelshus.

Foredrag.

Sommer,

Magasin de Nords Udsalg, Allinge

Hr. Konsulent Knud Larsen
vin holde Foredrag om Frøavl

Onsdag den I3de Marts Kl.
Hoiers Hotel .

Vi har et Restparti bestaaende af

16 Ruller qillullisgrgi

Carl Chr. Thorsen pas Grund
af Ejendomshandel ved offentlig
Auktion pen Ejendommen ved

lær'.'elsii...oraf en Del har Kælval 7freKnolie
ning, 2 Kvier, 2 brune Hopper,
12 og 13 Aar, 3 Lrestjedervogue, 1
Charabanc, 3 feste Vogne, 1 Mælkevogn (5-6000 Pd.), I Kane, 1 Mælkeskede, 3 Sæt Seletøj, 1 Hestegang,
1 Hakkelsemaskine, 1 Slaamaskine,

Telefon Allinge 12.

J.

Mandag den 11. Marts d. A ,
Eftm. Ki. I pr. lader At shit uger

1.,,,,nggaard i Olsker bortsælge
den til Ejendommen hørende Be.
sætning samt Udbo m. v., hvor-

I og '/, kg D.
11 - 11,
I•
—

I. 323.1....ars‘e,n.

til

Foraars=cNyhederne

—o -

paa

hjem .:ne.
Prima hlaa og sorte Serges Spadseredragter fra
Kulørte
do.
Blaa og kulørte Kostumefrakker
Hvide Vadmelsfrakker
Alpacca Frakker
Nederdele, kulørt, sort og blaa Serges
Bluser, flere Hundrede paa Lager
Sort og hvid Voile pr. Meter
Mønstret Mull

En Pige
kan fan Plads til Isle Maj.

Martin Falk,
Tein.

En Ko,
der kælver sidst i Marts .er til Salg hos

Otto Carlsen,

Blæsehjerg, Rutsker.

Snusmuld til Sholso
sælges for 5P ore Sækken pas

Allinge SkEereri.

Nordlandets handelshis,

saasom

Drengedragter.
Parti Konfirmationsdragter samt mindre Størrelser
sælges saa længe Lager findes til ca. 40 pCt. under Dagspris.
EI

J. P. Sommer.

Hindbær,
Hyldebær,
Blaabær,
Kirsebær,
Ribs,
Blandet Frugtsaft
anbefales i hele og halve. Flasker
til billigste Dagspris.
4.
"

Tørvestrøelse, hollandsk Fabrik.
sælges. Pris 15 Øre pr. kg i

Nordlandets Handelshus.

Prima eng. Smedekul
er paa Lager, og ny Sending ventes pr, Sejler „Kristian" i den
kommende Uge. Prisen bliver da noget lavere.

U14, ,

kan til I. April eller Maj kur Plads
paa

Habedam pr, Allinge,

En Anden-Karl
kan las Plads til 1, April eller Maj
pas

Pæregaard i Olsker

Kaffa og Kafola

til Salg. 4

Tdr. Land.

Bladets Kontor anviser.
Paa Grund af Alder og Svaghed
kan en ældre, tro og paalidelig

Pige eller Enke
Isa en let Plads 111 1. Mej hos

Jens Hansen,

sælges i

Nordlandets Handelshus.

snedker L. Pihl,

Stenhuggere
vant til Monumenlarbeide, kan faa
lønnende Arbejde hele Sommeren.
BorreNigens Stenhuggeri

Klipfisk, fin Kvalitet.
Saltet Torsk
50 Øre Halvkilo.

Sild i Stykkevis og i Ottinger.

Kartofler
sælges i smaa Partier.

P. C. Holm.

liasler

bælles prut Randhuset i AliEruge
hver Mandag efter Kl, 10 Form. og
I Klemen sir er Kro hver Fredag .
fra 2-5 Elbil.

En Dreng,
14 -16 Aar, kan faa Plads til Isle

Kildesgaard i Ri.

En Kalv,
10 Maaneder gammel, Tjenlig til
Tillæg, er til Salg, samt en Kvie,
som skal kælve sidst I Maj eller
førsti Juul.

Jens P, Andersen,
13. SI. Lynglod, Klemens.

Tein og Omegns
Brugsforening
afholder ekstraordinær Generalforsamling Tirsdag den 12. M1vrts
Elterm. Kl. 4 med Forhandling om
Indmeldelse i Andelsbanken.

Bestyrelsen.

Lødekøer
og en nedliggende Hestegang, 2Hestes Tærskemaskine og et AfIreggeapparat til en Slaamaskine er
til Salg.

herre Kirkebogsard i Klemens,
Teleton 1: 00.

En flink Pige
kan til Isle Maj faa Plads paa

Smedegaard, Rø.
Telefon Gudhjem 32.

kan faa Plads til Iste Maj paa

Borregaard pr. Allinge.
Telefon Ruts 45.

Rø.
Foredrag af Lærer Bohn Lørdag den 16. Mans Kl. 8 i Forsamlingshuset.
Ikke-Medlemmer 25 Øre.

Foredragsforeningen.
til ir dustrielle Virksomheder (Bagere
og Hoteller) maa betales med fuld
Pris, da Bornh. Mejeriforening ikke
giver Tilskud hertil.

Al Mælk

Mejeriet

I. B. Larsen
fine og mellem-, valsede
li fif som erstatter Havregryn.
bygg ryn

Ris og Sagogryn

KAFFE
(Th.

sælges til Maksimalpris !nød Aflevering af Kort.

fans hos

Afskallede Victorieærter

Allinge Kolonial- og
Produktforretning.

Brune Bønner.

Gronbergs)

J011311110S 1(010011,

En flink Karl

2 dygtige

i Olie og Tomat
er hjemkommen og anbefales til
billig Pris.

Ekstrafin

By- og Herredm,fficlrumgtig

Telefon n. 13, Klemensker St.

Norske Sardiner

Tysk og svensk Rundjærn
Svensk fladt Stang:Dern,
Tysk Iljulringestaal,
liebegningsstaal (Janusnuerke),
Galvaniseret llaandjærn

reelt, hurtigt og billigt.

Lindeslcoven, Rø.

Nordlandets Handelshus.

i alle Dimensioner og Restpartierne af

Ajletønder,
Vaske- og Saltsbaljer,

Sørensen,

Landejendom

til

P A Juul,

En 14-16-sars Dreng

do i Klemens (Kroen) Tirsdag Efi.

Frugtsafter,

Salg.

April eller Maj pas

m.

Telefon Allinge 25.

Fjedervogn,
passende til 2 stilen Heste, er

Telefon 108, Allinge.

Gadiser og andre Dykænder anbefales som Tilsætning og Erstatning for Kaffe og sælges uden Kort
DJ 5
i kg
g31v. g131 Jærn1r33f1 nr,
købes og betales med højeste Pris.
P. C. Holm.
som sælges til første Køber med 10 pCt. Rabat paa Dagspris.
3.
Ligeledes har vi et Parti af den gamle Fabrikation.
God bornholmsk
Overrelss3g1, botesen-kooloed
Solidt Materiale.
Set,
Mortensgade 17, Rønne, Telf. 22
Sømluer-Spegesild
(ildli. Fuldm. ved ByfogeclItontoret i
G3iiimnisereife runde og de Baljer
Tdr.
- Hasle).
sælges billigt i 1/4 og 1/,
i alle Støerelser samt galv. Vandspande i 4 Størrelser
Mathias Jacobsen. Kontordag i Allinge Mandag

n Rhioe

4,00-28,00
2,00- 5.25
1,30- 3,00

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

Raffi-Maltkaffe
Løvetand og Mokka

Pighad, isnoel, 1 kg rækker D.4 ni,

00-9n,110
39,00-67,i k
37,00-8,5,1)0
26,[x1-55,1x)
34,00-55,(}0
6,75-.10,W

Gule Ærter med Skal

P. C. Holm,

Kajbierggaard.

Valglisterne
for Allinge Valgkreds ligger til Eftersyn. Paa Hovedlisten er opført
652 Vælgere, hvoraf 59 over 70 0
293 over 50 Aar.

Gudstjenester og Moder.
Søndag 10. Marts.
Allinge
Bethel i Olsker Kl. 9I/,.
Kl. 7 taKirke Kl. 2. Skriftm. 1
ler Anker Larsen f Tein Missionshus. Kl. 7V2- Møde for K. F. U. K
Mandag Kl. 8.
hos Bager Holm.
Møde for K. F. U. K. paa Menighedshier. Onsdag Kl. 71/,. Samfundsmøde. Torsdag Kl. 71/5. Missionsmøde i Allinge Menighedshjem.

•

▪
-

Vteddemaalet

Vi har stort Lager af gode kantskaarne

Udskudsbrædder
i Tykkelse ';1" og 1" — flere Bredder og mange Længder.
Kærnefulde Fyrrebrædder til Krybber og Vandtrug.
Gode Granbrædder i alle Dimensioner.
Tørre Brædder, som er pløjede og høvlede til Gulv og Loft.
Prisen er rimelig og vi giver højeste Rabat pr. kontant.

Nordlandets Handelshus.

/ FORIgiti

Alle Sorter

Værktøj

cø'''t■

og

Redskaber
faas i stort Udvalg til billigste Priser hos

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Til

Konfirmationen
klmluillger i Jakke- og Matrosfacon
anbefales

i stort Udvalg.

Kravetøj, Huer og Underbeklædning.
Priserne er yderst lave i

Nordlandets Handelshus.
37 pCt. Kali.
Bestillinger modtages gerne snarest hos

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Vi har disse Regulerings-Komfurer i 4 Størrelser.
Alle tidligere Købere ere særdeles tilfredse. — Særlig nu, hvor
Hjemmebagning anvendes, kan vi anbefale disse. Vi tager de
gamle Komfurer i Bytte.

Nordlandets Handelshus.
Stort Udvalg

Billigste Priser

Køkkenrekvisitter
faas hos

Allinge Knionial- og Produktforretning.

Et Parti Fajance og Glas
bortsælges til betydeligt nedsatte Priser.

.1111Incie Stamittlf. (5s

1

q't-oblifitrorrelning.

om 1

Sodavand og 5 Kiks.
—0—

Paa en Kate sad forleden 4 Ungersvende bænkede ved hver sin
Kop Maltkaffe. Fra et saa alvorligt
Eline som den politiske Verdenssituation i Almindelighed var Talen
efterhaanden gledet over paa Snøresmaalet om Danmarks Ernæring og standsede omsider ved to saa
mærkelige Ting som Sodavand og
Kiks.
— Apropos Kiks! udbryder en
af de 4 Gentlemen. Ved I, hvad I
ikke kan gøre, medens jeg i al Stilhed slubrer en lille Sodavand i mig
af smaa hitte Snapseglas?
? ? ?
— Spise 5 tørre Kiks — kom
del tørt fra den unge Mand, der
for Resten var Piccolo af Profession.
— Man vi være heri raaher de
tre 'andre omtrent i Kor. Navnlig
en stærktbygget og ikke søn lidt
seletillidsfuld Konditorlærling bliver
I den Grad 'opbragt over en saa
fræk Passtand, at han straks lader
det komme an paa en Prøve. .Det
skal koste en Omgang til Selskabet,
Kiksene og Sodavandet betalt, hvis
jeg ikke gear ud af Kampen som
Sejrherre".
Fortalt med fas Ord : Konditorlærlingen tabte Vædderrinalet. Eller
at Værtens mindste Spnpseglas (der
som bekendt for Tiden forekommer
I et finverbals Siorrel,e) var bragt
til Veje Sa111111C11 med 5 smaa Kiks
uden Smør, udkæmpedes en overtnnade komisk Dyst. Selv om man
man gas ud fra, at Piccoloen ikke
har været helt uvant med at haandtern Snapseglas og skænke op, sari
kan man vist ogsaa forudsætte et
ikke ringe Kendskab hos Konditorlærlingen til, hvorledes Kager vederfares Retfærdighed. Paa Tælling 1
—2-3 røg den første Snaps og
den første Kiks i hver sit Gab. Med
fænomenal Færdighed skænkedes
den ene Snaps efter den anden uden al den mindste Dranbe gik
til Spilde — og forsvandt i Piccoloens Hals — alt medens Kondilorens Tyggeredskaber — til stor Moro
for Tilskuerne — var i sari voldsom
Bevægelse, at de truede med aldrig
at ville standse. Men alt Da Piccoloen med sejrsbevidst Mine tømte
sit 16. og sidste Glas, sad Konditoren endnu ved sin 3. Kiks!
Og det er muligt, lian sidder der
endnu — hvis han ikke forlængst
er sunket sammen af Udmattelse
og Kæbegalop.

Avorier i Nortliionliolms
Billigste

Storste Udbredelse
her paa Nordlandet

Annuncepriser.

Ooroliolms spare- & landdsses
Afdeling i Allinge
Kontortid : 10-12 og 2-4.
Modlager Indskud part atm. Sparekassevilkaar til en Rente
al 4 net. p. a., pen Folio til 2 pCt. p. a.

Saltet bornholmsk Torsk
anbefales fra
AIiilige

kolonial- og Produktforretning.

Brødrene Anker
Jernstøberi Sc Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.

T&vestreselse
ankommer pr. Skonnert „Kristian" og bedes Bestillinger herpaa snarest indsendt til

Allinge goim- og Prothiktioniphiq.

Uld og strikkede uldne Klude
købes til højeste Pris.

Nordlandets Handelshus.
Stort Udvalg

Stort Udvalg

Carl Lunds bekendte blaa Emaljegods
til billigste Priser hos

Allinge Kolonial ct.; Produktforretning

Bestil Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter.

Prima prima

Kolonialvarer

ErindrIngSliSte.
—n—
Toldkamret 8-12 Form., 2-5 F.Iterm.
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Laane- r6 Diskontobanken 2 -4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2 - 4,
Branddirektøren dn
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-1,
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Skibenes Ankomst og Afgang ,Tirsdag
og Fredag Efterm., Mandag og
Torsdag I-orm.
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 tit 6 Aften.
Søndag 12-2.
Borgmesteren trænes paa Kæmnerkont
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 F.M.
Folkebogsamlingen paa Raadhuset:
Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8,
Jernbanest. er aaben for Gods 8- 12, 2-7
Ificelpekassen: Forind, Bagerm. P. Holm,
Kasserer H P. Kofod . Kontortid hver
Fredag fra 5-7.
øger De en Pige, en Karl
tisk eller en Dreng, eller
ler De en Svend eller Lærling en Fodermester eller anden Medhjælp, bør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
i 1700 Hjem og læses af saa godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

Aljepumper in III.

SelvvandingannIteg, Vand- &

anbefales fra

Allinge kolonial& Produktforretning

Olsker.
Bestilt Brænde kan udleveres
ved Heuvendelse til undertegnede.
De Beboere, der ønsker Tørv for
Anret 1918-19 og som ikke selv
har bestilt hos Producenterne inden
1. Marts, kan bestille hos undertegnede inden 15. Marts,
Træffes hjemme hver Tirsdag og
Fredag Eftm. fra 2-4
flyldegaard, Olsker, 27. Febr.

Janus Hansen.

En

god Forslorrelse

leverer jeg Dem efter hvilket som
helst gammelt Billede, som indsendes.
Gammel Pris.
1/, Ark 4,50. 1 /". Ark 7,00 med Udsnitskarton,
Tilbudet gælder kun for Marts
Maaned.

Fotograf Alfred Kiel ler.

