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„Nord-Bornholms Ugeblad'
lakken I et Antal af mindst 1600 &mal.

Det gamle Hus.

Af D. W d.
—0—
Sandvig, Olsker, Ratstier, R e og Klemensker.
„Hvorfor min Ven Revers ikke
„Nord-Bornholms Ugeblad" holder af Antikviteter? Jo, det skal
har den siarste Udbredelse i Nordre Herved
leg fortælle Dem," sagde Alfred.
bliver læst I ethvert Hjem og egner sig der
„Onkel Revers, som han gerne blev
for bedst 111 Avertering.
kaldt, døde i en høj Alder, efter at
„Nord-Bornholms Ugeblad" have ført en rolig Tilværelse i det
optager gerne Bekendtgørelser al enhver Art
gamle Hus. Han havde aldrig været
satssont Køb, Salg, Frrrnin,,,vsmeddelelser,
gift, snit miet Ven, haus Broders
Ep" eller Af lysninger, Auktioner etc.
eneste Søn, fik en ken Skilling og
„Nord-Bornholms Ugeblad" ogsaa arvede det gamle Hus.
adignar hver Fredag, kna hes:511es part alle
Delle gamle Hes var godt indPostkontorer samt pna Binders Kontor og
rettet, og den lykkelige Arving,
koster I Kr. halvandig.
som indtil da havde boet I møblerede Værelser, tog straks Ind t det
og følte sig snart meget behagelig
tilmode midt iblandt de utallige
Mærkværdigheder, ban allerede hav—0—
Forsommeren gav ikke megen de lært at kende som Barn.
Onkel var nemlig Liebhaver al
Sild til Fiskerne paa Bornholm, gammelt Poicellæn og alt muligt
særlig her til Allinge kneb del med
andet, men i Særdeleshed af Dyr.
at skaffe Forsyninger. Maaske bliOveralt fandt man da ogsaa udstop.
ver Fangsten af Høstsild rigeligere.
pede Fugle, her en Hund, der en
Fra Skaane skrives, at de skaanKat med sine Killinger, og ude paa
ske Sildefiskere har gyldne Dage
Gangen mange Hjortegevirer.
just nu.
Huse( laa lige ved Siden af KirGamle Fiskere paastaar, al en
ken og var mindst `fire Hundrede
sandan Rigdom pas Sild har de
Aar gammelt. Blandt Overdragelsesaldrig set Mage Ill. Srldeslimerne
papirerne var der Dokumenter, af
gaar ofte ind til Land.
hvilke min Ven Revers ikke kunde
Klokken 1 om Natten styrer Filæse en Tøddel.
skerne mod Havnen. Baader' gøres
Han opdagede meget snart, at
klar, Sejlene hejses. Efter en Times
enkelte Stykker af det arvede PorFart ligger Baaden stille, og man
cellæri var overordentlig sjældne
begynder at hale Garnene ind. Jo,
og kostbare, og da lian fandt den
Silden er der, Allerede de første
Pr is, SOM allerede en Gang var
Masker er fulde af Sild. Nættene
budt ham, fristende høj, satte Iran
er saa fulde, som de blot Iran være.
sig en Dag i Forbindelse med AnOg Baadene styrer hjemad. Mantikvitetshandler Bram, som allerede
ge af dem sejler ud igen, baade
havde'gjort flere Forsøg pari Tilnæren og lo Gange Id, for al hente
melser, navnlig for at sælge ham
Garn.
el Sæt paa fem Deliter Kander.
Kvinderne kontorer ned til HavDen Handlende kom, saa sig
nen og hjælper til. Der kommer
lidt om, viste især livlig Interesse
stadig mere Mandskab. Til sidst
for tre udstoppede Dyr, men gik
kommer Fiskehandlerne, som med
Begærlighed overtager de endeløse synlig ligegyldig forbi Kantinen,
paa hvilken de fem Kander stod.
Rækker af Kurve og Kasser nied
Revers blev ærgerlig, og da lian
Sild.
saa sig nødt til selv at begynde,
Ved Middagstid kommer de sidste Baadelag hjem. Folkene om sagde han idet han pegede paa
Bord er dødtrærte efter det anstren- Kanderne
„Se, de der vilde jeg maaske
gende Arbejde. Men saa smager
skille mig af med, det vil sige,
Hvilen sødt I —
hvis jeg kan faa en ordentlig Pris
Vorherre har velsignet Stranden,
for dem.'
siger Fiskerne.
„Aali, disse Sumakrukker," udbrød
Men mon Vorherre saa ogsaa
har bildt dem ind, al jo flere Sild Manden og gik hen til Kaminen.
„Hvad er det for noget ? Er de
han sender deur, desto dyrere skal
de sælge deri Id de stakkels Men- gamle?"
Han tog en af Kanderne og drejnesker længere inde i Land?
For saadan er det nok. I hvert ede den halvt om.
„Ikke ilde, jeg tror nok, jeg ogFald paastaar „G. H. T ", at Silden _
saa
har fem saadanue Tingester
aldrig har være' sari dyr i Skanne
staaentle el eller andel Sted i min
som nu.
Vorherre velsigner Stranden. Og Butik eller paa Lotter. Jeg ved del
Strandboerne Elgar derfor Landbo- del virkelig ikke selv, jeg har saa
meget Skrammel.'
erne.
Revers begyndte at blive nervøs.
Saadan er de Tider, vi lever i.
.De har altsaa ingen Værdi for
Dem ?"
Udebliver Bladet
„Ingen Vrerdl", udbrød Bram,
heder vi Læserne henvende sig paa
,alt har Værdi og intet har Værdi;
Po,lko11101e1, og Fejlet' vil hurtigl det k o m u rer kun an paa, hvad en
blive rettet. I modsal Fald maa De
Tosse vil give for dem. Men sig
henvende Dern til Bladets Koutor,
og vi skal da sørge tor, at De faar mig en Gang, hvad De merler om
fire Hundrede Gylden?"
det tilsendt,
og forsendes granem Postvæsenet

1 Allinge.

Sildefiskeriet.

Og Iran klappede Kanderne, tog
Langet snart af den ene, snart af
den anden og saa inden i den, om
der skulde staa noget i Bunden,
og om de ikke var reparerede et
eller andet Sted, og han talte stadig
væk videre.
.Fire hundrede Gylden? Saa har
jeg ingen Interesse i at sælge. Vi
behøver ikke at snakke videre.'
,Nan, naa,' afværgede Bram,
.maaske har De noget andet, jeg
lør vel nok se mig lidt om," og
lian viede igen sin Opmærksomhed
til allehande værdiløse Ting lor
ikke al blotte sig.
Pari Kaminen stod ngsaa en lille
Muserede 'ned lem udstoppede Musetinger under en Glasklokke.
,Aah, hvor deri er nydelig', hyklede den Handlende.
Revers kom nu pludselig i Tanker om denne Redes Historie; han
var selv til Stede, da Onkelen havde funden den. En Aften hørte de
en Raslen i Onkels Værelse bag,
Tapetet i Hjørnet ved Kaminen, og
pludselig blev der et Musehervede
synligt i et lille Hul over Listen.
Onkel opdagede det først og havde
sin Fornøjelse deraf, tv e dens min
Ven i Begyndelsen var noget ængstelig.
Men den gamle Onkel satte en
lille Skart med Mælk ved Siden
af Hullet, og næste Aften druk Musene virkelig af del. De kom snart
regelmæssig og blev saa tamme,
at man næsten kunde røre ved dein.
Men saa skele der noget mærkeligt.
Onkel skar en Dag foasigligt Tapetet væk over Hullet og fandt, som
ban ventede, en Rede med fem smaa
Mus. Revers var den Gang otte Aar
gammel og hos Onkelen i Besøg,
men han huskede endnu det hele
ganske tydeligt. Han saa hele Sceneri for sig, og medens Iran svælgede i Ungdomserindringer, forekom
Handelsmanden, der løvede ved Reden, ham ikke mere saa ubehagelig,
og han begyndte selv at tale om
Reden.
„Smuk, ikke sandt? Reden er
lavet af Tusinder af Trævler."
„Aah, den er smuk', udbrød den
Handlende. „Del ser jo ud sone et
Smyrnatæppe. Dyrene laver det
akkurat lige saa godl som Menneskene.''
Han log Glasklokken af og male
den paa igen. Tilsidst kiggede han
endnu en Gang pas Krusene ; de
Ironi imidlertid ikke videre og talte
forgæves frem og tilbage. Revers
forlangte 1000 Gylden, men Bram
vilde ikke give mere end 600 og
gik.
Paa Dørtærskelen sagde han: .Del
er muligt, al de har mere Værdi
for andre, nu vil jeg lænke over
det og se efter, hvad jeg selv har,"
Knap fireogtyve Timer senere
ringede Bram igen paa, nu ledsaget
al sin Kollega Daaf.
_Undskyld', begyndte han, „men
min Ven her har mere Forstand
paa Porcellæri og giver maaske mere lor det."
Revers føde dem ind i det Været-

se, hvor Kanderne stod. Daaf havde
først hele sin Opmærksomhed henvendt paa Gevirerne i Korridoren,
men rev sig endelig løs og Ran
sig nu ogsaa om i Værelset til alle
Sider, kun Kanderne syntes han
ikke at bemærke.
.Se, Filips, her stiar de', sagde
Bram endelig.
_Ante, er altt dere? De er ganske
smukke, 111C11 lidt for klejne- Og
den Herre forlanger Tusinde Gylden
for dem. En Mængde Penge".
Medens Daaf betragtede og befølte
Kanderne, gik Bram ligegyldig omkring, og da lian kom hl Kaminen,
blev bart staaende foran Musereden
og -udbrød :
_Filips, se dog, det var ringer
Ion din Dreng!" Og idet han vendte sig til Revers:
holder nemlig saa meget at Dyr, skal jeg sige
„Hvad er del for ringet," sagde
Daaf og traadIe nærmere. ,Museunger? Aah, hvor de er nydelige,
og sikken smuk Rede. Der: læar
Deres Tante sikkert lavet?"
„.Ih bevares, nej,- sagde Revers,
.eleir har siddel saadan bag ved
Tapetet."
.Er det muligt I" udbrød Daaf.
„Ja, Dyrene har virkelig Forstand.'
Man handlede nu igen om Kanderne, og Revers blev standhaftig
ved, til Daaf endelig gav barn Tusinde Gylden.
„Men saa maa De i del mindste
give mig Reden i Tregift til min
Dreng, Iran er helt trisset eller saadan noget," sagde lian.
Revers brød sig ikke om deri
Slags Kram og gav ham den. Og
Bram og Daa( vandrede derfra, den
ene med tre Kander, den anden
!ned to og Reden under Glasklokken, efterladende Revers i den faste
Tro, at det hele vilde kommune hjem
i Stumper og Stykker.
Men det hele gik godt, og en
Uge efter viste Bram og Daaf sig
igen for at se, om der var mere at
købe. Huset var stort, og alle Vegne stod der et eller andel. Da Revers talte om udskaarne Bjælker
paa Loftet, maatle Daaf absolut se
dem, men Bram, der ikke var saa
godt gaaende, blev alene neden under saa længe. De købte igen mangehaande Ting, og begge de Handlende var begejstrede for Onkel
Revers' gamle Hus.
,De er vel altid paa Rejse om
Sommeren?" spurgte den ene af
dem.
„Ikke hvert Aar,' svarede Mini
Ven.
„Jeg skal sige Dern, Hr. Revers,"
vi længe har
begyndte Daa!,
segl saadan el Hits til Sonimermaanederne for at kunne henstille vore
bedste Tung her, hvor de præsenterer :sig bedre. For del, vi giver
Dern i Leje for et Par Værelser,
kan De bestride Deres Rejse, de
øvrige Værelser maa De gærære Trtse at."
Revers fandt Ideen meget original,
han havde aldrig hørt noget lignende og aldrig 'tænkt pas der, uren

etnar han log pas Rejse, lukkede
han jo alligevel Huset af, hvorfor
skulde han saa ikke udleje el Par
Værelser, mur kun ikke der blev
lavet en Butik i I brach
Der blev AN1.111C1 en NoUl akt,
ved hvilken Lejerne Forpligtede sig
ril al aflevere Hurier nufasan, som
de havde overtaget det,
Da min Ven kom tilbage Ira sin
Rejse, fandt lian all igen I Orden,
nøjagtig som lian havde forladt ilet,
kun var det forreste Værelse ny:tapetseret og saa nydeligt
En Mimed svinene kom Daaf ng
gjorde ham et Tilbud paa Huset.
Revers vilde først Ikke vide unger af det, men Daaf var ihærdig ;
han tuede laver saa god Forretning
her, fanalle han, al han gærny vilde give fjorten Tusinde Gylden dertor, rinar han kuride fan del til Stadighed som Forretningslokale. Onkel Revers' gamle Hus var vurderet
til lolv Tresinde Gylden, irren ritin
Ven var nu en Gang Flyttel ind og
havde ikke Lyst til at ændre noget
for det Par Tusinde Gyldens Skyld.
Daaf forhøjede Budet; ved alten
Tusinde Gylden begyndte Revers
at vakle, og ved tyve Tusinde slog
Iran til.
En Maaned senere, efter at min
Ven var flyttet, solgte Daa( Huset
ved offentlig Auktion fur elleve Tusinde fem Hundrede Gylden.
„Hvad belia'r!• udbrød jeg.
„Min Ven Revers var i sin Tid
lige saa forbavset", vedblev: Alfred,
.og lian blev saa rød SOM en Krebsg•
da han burle det, tltu han hk straks
en Mistanke om, at tuml havde flxeret ham.'
.Men hvordan det?' spurgte jeg.
„Jo, husker De den lille Muserede ? Da Herrerne Bram og Daaf
var naaet hjem med Kander og
Rede, gav: de ikke denne, som De
maaske antager, til den lille Daa!
sum Legetøj. Nej, Drengen har aldrig set den. Men begge de virkelig uregen rutinerede Antikvitet-Kendere pillede omhyggeligt Reden fra
hinanden og fik derved bekræftet .
Formodningen om, at Trævlerne
]udrørte fra gammelt Floksilke. Medens Revers var part Rejse, havde
de ingee Antikviteter anbragt i Huset, aren de havde straks forsigtigt
opblødt alle Tapeterne — de sad
i fem Lag ovenpaa hinanden —,
og saa korn de silkevrevede Gobeliner bar Dagens Lys. De spændte
Gobelintapeteine
noget Stof over
turde de nemlig ikke mage, dem vilde have været Tyveri, derfor kolde
de Huset, og efter al de havde solgt
Gobelinerne, som nu var deres Ejendom, lor Hundred Tusind Getd,
lod de del gamle Hus borlairkiamere ligeglad for, om del nu indbragte dem nogle TusindeGyldhu tilile
eller mindre."
.Nu ved De', sluttede Alired,
_hvorfor min Ven Revers ikke kan
lide Antikvitetshandlere. Og Mus
er brun for den Sags Skyld ogsaft,
imod."

Bonde, lag din Datter hjem fra
Byen. Ja selv om du har bekostet
at lade hende gas i Middelakote,
saa tag hende hjem. Hun er overEn Erindring fra de gode, flødig i Byen, men hun tiltrænges
pan Landet; hun gaar for 50 eller
gamle Dage.
100 Kr. i Byen og bliver bleg og
—0—
torn, lad hende komme tilbage hl
ris det er forbundet med saa Gaarden rag det sunde Liv,
Det er kun de meget Ida Birudestore Besværligheder at komme fra
den ene Side af Øresund til den piger med virkeligt Forretningsblod
i sig, som skulde lage bort fra Lan•
anden, tænker den lidt ældre Gene- det — nu har det længe været Regration med Vemod paa .den gode, len, at alle rejste ud. Tjenestelijælp
gamle Tid", det vil sige Begyndel- I deres Sted har ikke været til at
Ina for Guld, men Døtrene forlod
sen af 70'erne.
En vis national Selvfølelse havde alligevel Hjemmet, det blev Mode,
del blev I i n 1. Bonde, din Daner
den Gang grebet Skanningerne, og er ogsaa 'ned i denne Vildfarelse.
blandt andet havde de foresat sig
Synes du selv hun er saa fin,
al beherske Øresunds1rafiken med der hun staar bag Disken nied Saksvenske Baade. EI Aktieselskab blev sen dinglende i et Baand? — Hun
dannet, og med Liv og Lyst sand selv synes det vel. Og hun kan
opnas at sidde ved Kassen og tage
en forholdsvis stor Kapital kastede
Inod Penge og spidde papirlapper
man sig ud i Kampen med _Del pan en Naal, saa det er jo en geforenede Dampskibsselskab', der valdig lin Dame den lille Hanne er
stod under selve den alniregtige blevet!
Hun lager grundig fejl. Hun er
Tiet(ens Beskyttelse. Det blev da
ogsaa til en — Kamp pan Liv og Ikke blevet til nogen Verdens Ting.
Hun havde gode Evner, men forDød.
sømte dem ; hun kunde have lært
Det svenske Selskab begyndte
Husholdning, Gaarddrift og Kvægmed en Nedsættelse af Priserne, avl inden hun Iløj til Byen og havog .Det forenede' maalle følge ef- nede bag en Disk for en tarvelig
ter. Sluttelig kostede det kun 8 Løn. Og der staar Hanne nu, riglet ud med trangt Korset og høje
Skilling at komme fra Sverrig til
Hæle, en Dukke, fyldt med SavDanmark eller omvendt. Yderligere spaan.
engagerede Svenskerne et Orkester
Tag hende hjem, giv hende Klætil al spille om Bord, men Dansker- der pas, som hun lcan røre sig i,
mind hende om, at Arme er til, for
ne svarede nied gratis Kalle og
at tage fat med, lær hende de gamBrød, — og som altid her i Livet
le Greb med Haanden 0111 Redskagik det materielle af med Sejren. bet. Hint skal ikke have Lov at tro,
Danskerne havde en stor, om end
at det er uværdigt at gaa ind igen
dyrekøbt Sejr, og Tielgens Navn i den nedarvede Haandtering. Sønstraalede nied endnu større Glans nen paa Nabogaarden ser, at Hanne
er blevet til en flink Pige igen, værd
end før. Det var ham, der havde
at eje.
ledet Felttoget fra dansk Side.
Senere hen vil hun forstha, at
Men det var en herlig Tid, saa
det er lige saa stort at være en dyglænge Kampen varede. Alle Skaa- tig Kone paa Landet som at jage
finger strømmede til „Kongens By', rundt i en Butik og opvarte Kunder.
Hun vil selv smile, naar hun siden
og Københavnerne valfartede i tætte
lænker tilbage paa disse Kunder,
Skarer til Malmø og Helsingborg.
disse fejende og udmajede Bydamer
Og ikke nok hermed. De striden- fulde af Pjat og Tealernyl.
Tilbage til Jorden, lille Hamle.
de Parter var saa ivrige, al de slutDin Fader trænger Ill alle Hænders
telig -slæbte alle om Bord, som de
Hjælp. Vær ikke bange for ogsaa
kunde faa fat i. Man maatte med, at gøre lidt Mandsarbejde, !mar det
enten man vilde eller ikke. Slutte. kniber. I Red River Dalen saa vi
tidl Kvinder sidde paa Maskinen
lig gik del saa vidt, at Folk om
og køre. Vi lagde særlig Mærke
Søndagen ikke vovede sig ned til
til en ude i Hvedehavet, hun kørte
Havnen af Frygt for at blive tvungog kørte, ligesom uden- Ende paa
ne om Bord og mod deres Vlllie det. En Gang korn hun over til
faa sig en Sejltur.
os og fik en Møtrik til Erstatning
for er:, hendes Maskine havde tabt.
Del svenske Selskab gik som
Hun var ung og solbrændt og havsagt i Stykker, men man trøstede
de Mandfolkehat paa ; og hun forsig med, at det havde været Dantalte, at hun havde været Lærerinde
skerne en ret dyr Fornøjelse. Sven- i Byen, var blevet gift og nu hjalp
skerne gav sig imidlertid ikke, de sin Mand paa hans Farm. Der blev
puslede bare ud, og i 1880 var de ikke Tid til lang Snak. Hun bunde
en Møtrik og gik tilbage til sin
atter ude paa den vaade Arena.
Maskine.
Dog blev Kampen ikke saa voldKorn hjem igen, lille Hanne I Det
som som sidst. Man nøjedes med Sted, du er Ira, kalder pas dig. Og
at appellere til de patriotiske Følel- det Sled, Mali er fra, er altid smukt,
ser, og ikke uden Held. Svenskerne for det er Fædrelandsfølelsen. Der
er Træer rundt om Husene, en gæk,
foretrak de svenske Bande, og navnsmaa og store, firkantede Agre, Kat,
lig om Søndagen var der en meget
Hane, Faar og Køer. Du gaar i
livlig Trafik.
Seng om Aftenen velgørende træt
Men Danskerne forstod deres og staar udhvilet op igen. Du faar
Kram. De svenske Baades Anløbs- Mælk at drikke og Brænde i Kakplads blev forlagt til Kvæsthusbroen, kelovnen. Del har været smaal nok
for dig med disse Herligheder i
medens de danske fik Lov til at
Byen.
beholde deres gamle, bekvemme
Men det vigtigste er : Du er til
Plads ved Havnegade. Deri lange overs i Byen. Der fortrænger du
Vej Ira Kvæsthusbroen til Køben- unge Piger, som er barnefødt derinde og ikke duer til Landarbejde.
havns Centrum kunde selv de mest
I Byen er der altfor stærk Rift om
patriotiske Svenskere i Længden ik- Kvisten, du bor paa, og Føden, du
ke finde sig i, og efter to Aars Kon- forlærer, og Pladsen i Forretningen.
kurrence, med betydelige Ofre ha Og hjemme paa Gaseden er du nødbegge Sider gav Svenskerne tabt vendig. Du giver dine Forældre en
god Gave ved at komme hjem. Og
for anden Gang.
du tjener din Sjæl og dit Legeme
Og nu var de billige 'Københavnsved det.
rejsers Tid forbi for bestandig.

Tiderne skifter.

•

Et Fantasibarn.

Land og By.
—0 —
I Anledning af den stærke Tiltrækning sær lig Stor byerne alle Dage
har udøvet pas Landboerne, og det
store Kontingent Byerne aarlig modtager at deri Ungdom, Landbe:olkilingen selv saa haardi 'tænger ni,
skriver Forlaneren Knut Hamsin
I norske Blade litlgende Optaab, der
sikkert har Bud ogsaa her til Danmark.

Fra Kbh. skriver en Meddeler til
„Sv. Av.":
En 22-aarig Ungmø havde til Magistraten anmeldt, at hun havde født
et Barn. Ikke mindre end 4 Mænd
udlagde hun som Barnefædre, og
de gik alle ind pas at betale Bidrag
til Barnets Underhold, da de meget
nødig vilde have niere Vrøvl lid af
Sagen end nødvendig!. Durkdreven,
som hun var, havde hun netop valgt
de angivne 4 Mænd, der alle sad

offentlige St'llinge• ; den ene Var
endog gift.
Ved at vælge de 4, 501111 11101 i
Forvejen vidste ikke vilde gøre Ophævelser, mente hun at være paa
den rigtige Side, ingen af dem forlangle al se Barnet eller blot forsøge at faa nærmere Underretning
om Sagen. De gik ind pas alt, og
Pigebarnet levede højt for de mannedlige Bidrag.
En skønne Dag gik hun rap til
Magistraten. og var fræk nok til at
fortælle, at hendes Barns Fader var
flygtet. Paa den Maade fik hun ogsari Bidrag Ira Magistraten! Altsna
fik hun Betaling af fem for el Barn,
som — slet ikke eksisterede. For
hun havde ikke født noget Barn!
Ved en ren Tilfældighed opdage.
de 111F111 Bedrageriet. Assistenten
Magistraten ønskede nemlig al vide,
hvor Barnet opholdt sig, og forskellige andre Oplysninger. Hun forvrøvlede sig, og saa blev Sagen
meldt til Politiet.
Nu sidder Pigebarnet og afventer,
hvad der vil ske.

41111eil
dia gode Hitg til Udsyd
Ved Konsulent M. K. Kristensen,
Skamler borg.
—o—
Der er h rillet den Ordning, al
velegnet Sand kan afgives til en
Overpris til Staten, naar det godkendes gennem en Landboforening.
Salget finerler Sled gennem de kommunale Nævn.
For Reedens Vedkommende vil
det nok blive en let Sag at skaffe
de 15,000 hkg., som man venter
at skulle bruge; næn vanskeligere
bliver det at skaffe 15,000 hkg. Petkus-Rug og 15,000 hkg. BretagneRug, 50111 Suiten ønsker at sikre
til Udsæd.
Hvor god Petkus-Rug eller Bretagne-Rug haves, er der Anledning
til at anmelde den til Kontrol 111
den nærmeste Planteavlskonsulent
snarest muligt. Er Rugen af god
Oprindelse, fri for Hejre og Slængelbrand, vil den nok blive antaget
til Saasæd.
For den solgte Sæd kan der operaas en Overpris af 3 Kr. pr. 100
kg. over Kornlovens Pris samt 50
øre pr. 100 kg. for Ekspeditionen.
Del er Ikke nogen stor Overpris ;
men i Betragtning af, at Rugen skal
afleveres III Staten alligevel, er det
dog en Fordel al levele Kornel som
Sædekorn. Der er da ingen Tid at
spilde, Rughøstens Tid er inde, Antagelsen af Rugen num ske nu.

Bornholmske Kirker
for 200 Aar siden.
Efter Thura.
—0—

Ibs Kirke
ved Svaneke er en smuk og velvedligeholdt Bygning I Bindingsværk-Stil. En at de tørste Præster,
Historien nævner ansat ved denne
Kirke, er Anders Michelsen, 1429.
1457 var Tiord Jepson Sognepræst.
Alteret er zulig prydet nied Billedskærerarbejde og Maling samt
Inskription, hvoraf freingaar, at Tavlen er opsal 1614, restaurere! 1739.
Endvidere fandtes en gammel kasseret Altertavle ophængt i Kirken,
hvorpaa var fremstillet Marie Bebudelses Historie, Kristi Fødsel og de
hellige Tre-Kongers Ofring etc. —
Billedsluereratbejdel var stænkt forgyldt og stammer antagelig fra den
katolske Periode.
Paa Pulpiturerne er afmalet de 12
Apostle og en latinsk Inskription
fra 1746.

Ved Alteret ses et Fad at Alia
Marmor, der antagelig i den katirl•
ske Tid har været benyttet 30111
t re
Faner. Pas den ene læses
,.lians kgl. May. til Danmark og
Norge, Velhestalter Capitaine over
det hende National Compagnie p"
Bornholm Velædle og Manaim lie
Christen Nielsen, 1. 1655, 12. May,
død 22. Jan. 1727, udi sin Alders
72 Ann.'
Paa den anden læses:
.1-lans kgl. Mayests. til Danmark
og Norge, bestalIer Capitaine over
et Compagnie Provincial til Fods, i
Sønder Herred pan Bornholm, Vel
ædle og velbyrdige Mand, Christian
Maccahæus til Schousholm, som
døde der den 28. December 1687 i
hans Alders 53. Aar, 4 Maaneder,
3 Uger, 5 Dage.
1 Jordens Grus en Ilden Boe
maa Graven mig afpæle,
mil Kammer, afsids fra Uroe,
Ill Støv mig al henstrede,
mens Staden nyder Himmel-Rum,
did Legemet skal flytte,
niar jeg opvaagner af min Slum,
0 hvilket herligt Bytte'.
Paa den tredie læses:
„Her hviler Ædle og Mandlinfle
Hans Kjøller, Kgl. Slavists til Danmark og Norge, Bestaller Frendrich
over Sønder Herreds Compagnie,
under Manclhalte Capitaine Jens Kotoeds Cominando, og haver gjort
Tjeneste under samme Compagme
i 30 Aar, er født paa Kjølleregaarden i Ipsker Sogn Anr 1642, døde
paa samme Garn(' 6. Dcbr. 1689 i
hans Alders 47. Aar".
Paa den store Klokke læses :
_Da Christian den Fjerde god
Danmarks Rige forestod,
Og Jylland ven var
ved Krigsinærlds Magi
Af Keyserens Folk nær ødelagt,
Da er jeg støbt i samme Aar
Tallet viis og understaar
Ao. 1628, Juli 26."
Paa samme Klokke ses Kristus
paa Korset teed Johanne og Marie
ved Siderne samt denne Inskription
.Paa Bornholm i Ipsker Sogn
Der er jeg støbt, er hver bevogn
Holger Rosenkrantz Slotsherre das
At jeg blev støbt tilstæde inha,
Michel Nielsen var Præst i den Tid
Kort Kleinien Ltlbsk støbte mig
med Flid,
Kirkeværger Claus Kjøller og
Kelben Michelsen.'
Paa den lille Klokke læses ;
.Der FrederiCh den Tredje god
Danmarks Rige forestod
Og Bornholm under Sjællands Stift
Ved Kgl. Befahring val lienvigt,
Doctor Hans Svane Æ;lic bisp sand
Over Danmark og Norges Rige
ug Land,
Hr. Michel Nielsen Sognepræst.
I Ibs Kirke prækløer den Hellig.
L. E. S. å. 1'.
Da er jeg udi Lübeck det Aar
Støbt som Tallet vits undelsiaar,
16631(
11:;16e10f1V1 l'T ()vtlfeiigi
iri
er"
Vie
l:
Istal dn

JIlanden med cl af
—.Forleden Dag, skriver el Provinsblad, var der en Mand, der havde
fartet fat I et Pund Kaffe, vel at
mærke al den gode gammeldags.
Den duftede lifligt, og uden at lænke over det gik lian selv og nød
Duften ved at holde Pakkeri op
under Næsen.
Kaffedunsten afstedkom nogle
muntre Scener paa aaben Gade.
Manden kendte ualmindelig mange
Mennesker, og som det saa otte
gaar, mødte han de fleste deri Aften. Alle vilde de tale med ham.
Da de kom i hans Nærhed, mærkede de Kaffelugten. Og saa lød det;
Hvor har De hamstret det ? Kari vi
ikke købe det ? Det er ligegyldigt,
hvad del koster. Har De ikke Lyst
til al besøge os i Alten, saa kan
vi passende drikke en lille Kop af
Deres egen Kalle, vi skal nok give
Kager hl. Dette sidste korn fra Folk,
han aldrig havde besøgt før og kun
kendte meget lidt til. Men han lo
al dem alle og stak demonstrativt
Katten op i Næsen pas dem. De
skulde ogsan have en lille Fornøjelse, mente han.

Og pas den Mande gik det hele
Byen igennem. Alle standsede hans
og bad ham om al mutte lugte ti
Kaffen. Tilsidst var der samlet nye
Hundrede Mennesker. der alle vildt
„Ingte• til Pakken. 'Den ulykkeligt
tilund manne Illsictsi springe op 1:
en Sporvogn for at iindgaa strit
Forfølgere. Men han kom fra Dynen og I Halmen. Der sad en Sneg
Damer, der blev fuldstændig kubes,.
de, da de mærkede Kiitietliitten:
Alle spurgte, hvor man kunde fa.
den Kalle fra, alle vilde de lugte
til Pakken, og alle sindede som
Engle til Manden med Pakken. Det•
var en skrækkelig Situation tor Manden, men han slap dog hjem med
Pakken.
Men det værste havde han dog
tilbage. Da han overrakte sin Værtinde Kaffepakken, faldt hun ham
om Halsen og gav ham et Trykkys.
Han er 72 og bruger Skraalobak.
San besvimede lian

Konen tog Køberne pan Ordet.

Forleden Dag solgtes P. Madsens
Ejendom i Fuglebjerg, og her var
det Konen, der solgte. P. Madsen
var taget bort pna en længere Tur,
da Køberne indland' sig for al se
pari Stedet. Nu er det ikke sandal',
at Konen ønskede at vise sig eller
bilde sig ind, al hun havde bedre
Forstand paa al handle — Manden
er en dygtig og energisk Handelsnyand — tuen lian benyttede Øjeblikket og tog resolut mod det gnde
Bud, der taldl: 27,00(1 Kr, lur en
10 Tdr. Lands Ejendom. Da Manden kom hjem, var Ejendommen j
solgt, Fortæller , Venstres Folkeblad'. 1
Papirerne var skrevet og Lidkøbet
— 6 store Bøller — haade givne ,
og nydt paa Hotellet.
Og Manden roste med Smil paa
Læben sin dygtige og rem-Mile
Kone.
Der er mange Maader
at tjene Penge paa. Raseriet om
de rede Eli-Kronesedler har endnu
ikke lagt sig, hvilket følgende Annonce, taget fr a et Morgenblad,
beviser :
Rede Enkroner.
Enkelte Sikr. købes 1;1 70 Kr.
Svar ined Svarporto udbedes snarest
u Billet iiiikt. o. s. v."
Som mart ser, er det en Mand,
der foregiver at ville kobe Sedler
til 70 Kr. Stykket, mod at man indsender Svarporto. Lad os sige lian
laar 500 Billetter, ledsaget af el 10Øres Frimærke, det bliver 50 Kr.
Annoncen har formodenthg kostet
1 Kr., del bliver et (:)erskird paa
49 Kr. — en ganske god Dagløn.

Holol orholrione nu Bornholm.
Et Svar fra Amtmand Vallee.
—0—
Anledning af en Artikel forleden i .Dg. Nyli." i hvilken skarpt
paataltes, at bornholmske Hoteller
denne Sommer havde !udfør! en
.Dubbelt-Tard", d. v. s. een Takst
tor danske og en anderi og højere
Takst for svenske Gæster, skriver
Bornholms Amtmand, Knud V a liere, der er Formand ku Bornholms
Turistlorening, bl. a. til „Dg. Nyhi.':
Maa jeg bede den ærede Redaktion meddele Bladets Læsere, a t
Bornholms Turistloreiring i allerhøjeste Grad vil misbillige, saafreint
saadan Fremgangsinaacle er benyttet, a 1 Sagen er optaget til indgaaende Undersøgelse, og a t der vil
blive gjort all for al hindre Gentagelse af det omhandlede Forhold.
Bornholms Turistforening, som jeg
har været med til at stille, er dannet med det Hovedformaal at drage
vore egne Landmænd mat svenske
og norske Gæster til Bornholm, og

en Optræden som den paaklagede,
der direkte nurtiarbeider Foreningen,
Pormaal, og soli er lige uvenlig
rand Svenske og Danske, vil ikke
blive utalt og har rrestia sti aks den
b,yrithohnske Presse enstemmigt pari
det alvorligste mistrIliget, saafrend
de r fra Hoteller pas Bornholm er
opira;idt som oven anført.
Maa jeg til Slut tilføje, at Bornholms Turistforening ined det nævnte Hovedlorninal, at droge vore egne
Landmænd over til Oen, i k k e som fremsat i den ovenornhandlede
Allike] — først er stillet, da den
store Turiststrøm Syd fra udeblev
som Følge af Krigen, og Hotellerne
derved kom i Misr 1re, Nej, Foreningen er stillet, og Henvendelsen til
det øvrige Danmark nit at besøge
øen har fundet Sted før Krigens
Udbrud nemlig i Anret 1013, paa
el Tidspunkt, da Turistbesøget Syd
fra stod pan sit allerhøjeste.
At vor Appel blev hørt, har i høj
Grad vakl Glæde part Bornholm,

En Malkerøgter
og en Karl kali fru Plads til Iste
November paa

Hullegaard i Ro.
Samme Sted antages en Høstkarl straks.

kan straks eller til Iste Nor embet
las Plads hos

Avlsbruger Lund,

Gode Nous og Kyllinger
samt

Huder og Skind
købes.

Tein Brugsforening,

Hele Planter købes. Behøver ikke
ribbes.

Avlsbruger Lund,

Hanedyst, Allonger
Ribs, Kirsebær, Solbær
og modne Stikkelsbær købes.

M. J{r. J-{ o

Frugtsukker
fans hos

Allinge Kolonial- &
Produktforretning.
The-Erstatning i Pakker a 50 Øie
anbefaler

J J3. Larsen.

Selt-

Tabt.
B r o'c II e (BjergkrysIaller) tabt fra
Allinge Kirkegaard til Hotel _Nordland". Bedes afleveret paa Hotellet
mod Dircør.

øst-Leer
Lebomme
Høstriver og Hoforke
anbefales fra

Som god Erstatning for
Manilla-Hostbindegarn
har vi en god Kvalitet nf

Papir—Bindegarn,
som ved passende Fugtning med
Olie betjenes godt af de fleste Bindere. — Telefon Nr. 7 eller 109.

Allinge Kolonialog Produktforretning.

Mursten
fra Rønne Teglværk haves pos
Lager.

Tein Brugsforening,

Norddaddels Haildelshos,

Bagepulver
Buddingpulver
Citronesgents
Mandelesgentm
Mandler
VanilIentaenger
Vanilletabletter
Vallilicesments

Olsker

Ladarliejder &Tyeadelareoiog
afholder Besiyielsesnuade Søndag
den 25, August hos Karl P. Hanged=en i Tein Kl. 3 Ell ni.
Kl. 3'/, Generalforsamling. Nye
Medlemmer optages. Mød talrigt.

Bestyrelsen.

fans hos

Allinge Kolonial &
Produktforretning.
Alle Sorter.

En ny Fjedervogn
med 2 tætte Sæder samt en brugt
Tærskeniaslcine er til Salg.

P A Juul.
Telefon Allinge 108.

hisker Tyendo- og
LaotlarliejtlerfoRolog
afholder Medlemsmøde hos Janus
Jørgensen, nord for Mejeriet,
Tirsdag den 20. August Kl. 7 Aften,
hvortil alle Medlemmer bedes møde
Nye Medlemmer optages.

Bestyrelsen.
Du, som aldrig til dm Broder
Bragte Hjælp og flaub og Trøst.
Kan du rolig øje' lukke,
Medens tusinde Munde sukke?
Gyser ej dm Sjæl i Natten
For dell Stærke Dommers Røst.
C. Hauch.
Som Løvet, der pan Bøgen grønner,
Fra Moderstammen har sin Salt,
San drager )teer af Støvets Sønner
Af CII usynlig Rod sin Saft.
Poul ?Amter.
„Jeg, maltte Vinteren, klæder
Inden af
Og' frem dalr nøgne Sandhed viser!"
Mai mildt ui Gensvar Vatren gny:
„Jeg dækker kærligt Jordens Grav,
Og det for Skabningen mig priser.'
H. V. Kaalund.

De sidste Dage af \ugnst

Stadig ny Tilførsler af
Ublandet snik. Flormel,
Frisk dansk Flormel,
Frisk dansk Rugsigte.
Frisk groft Rugmel,
Friske valsede Byggryn,
Friske alm. Byggryn,
i alle Sorteringer —
Maksitnalprii er. Ved køb al Mel
maa Melkort afleveres; Byggryn
sælges uden Kort.

Prima Kvalitet.

Syltesukker.
Krydderier
anbefaler

Nordlandets Hadelshas
Leverpostej
Hakkebøf
Kalvekarbonade
forloren Skildpadde
hulske Palmer
(Åullasek
Boller i Selleri
Frikadeller
;Medister med Kald
Lobeseovem
stegte godteager
Bollet Reel"
arts hos

Allinge KolonialProduktforretning

Vi anbefaler
jineclekiks,
JCaffebrød,
Thebrød
i forskellige Blandinger. — Melkort
rosa afleveres ved Køb.

Nordlandets Handelshos

anbefal es Ira
Hi[ig0 Kolod -

Profildfamftiq

v' Tilf■ rsel af

til Tærskningen. Vær saa god at gøre Bestillinger i

Nordlandets Handelshus.

Avertér i Norilliorllholms Ugeblad!
Billigste Annoncepriser.

Største Udbredelse
her paa Nordlandet

Nordlandets Handelshus,

Cigarer, Cigaretter
Tobak

.11.1an.,11 k e•iter

Gode skotske Dampkul

Et Parti Lucerne
er til Salg hos

Therica The

Malurt.

p 7)3

En Pige

Der er ikke gode Udsigter for Tilførsel af Kaliguclning
til Brug, før Vintersæden lægges. Hvis

Gødningskalk
kan erstatte, saa er endnu et Parti til Salg fra Skib som
tes. Pris 25 Kr. pr. 1000 Kilo fra Havnen.

ven-

Nordlandets Handelshus.

Sadl Mer og Noddelaroer
er hjemkommet og anbefales til
billigste Pris.

iiuuntlionning i
og .11 '2 kg Spande
1"
pol Frugter i
og 1 ', kg Ds.
Diverse FrugIsafter fans hos

J. B. Lm' sen.
Allehnande
Kanel
Kardemomme
Muskat
Nelliker
Peber
faas hos

Allinge Kolonial& Produktforretning.

Allinge K01011121 og Kidukiforreli41,

Prima eng. Smedekul
sælges fra Lager til billigste Dagspris.

Hasle Hodkerlorreloiog.

Nordlandets

Aljetønder og Saltekar
samt al Slags Bødkerarbejde haves
paa Lager. Reparationer udføres.

Nye Sendinger af alle Størrelser

C. Aakerlund,

Søm og Spiger
Gibsrørvæv

Telefon Hasle 105.

anbefales

Chokolade og
Cacao

Prima letsaltet

faas hos

AlliKo Kolonialog ProdnktforrolnillE3

Sæbeerstatning
anvendelig til Vask og anbefalet af
flere af vore større Dampvaskeriet.
Fans Ill I Kr, kg hos

120 øre 1', kg

Mine

imamer
»ker

a å.f). £(71,ter1-1-.
Alle

God Enspændervogn
med Charabancsæder, til I eller 2
Heste, er til Salg eller Bylte med
en fast Enspændervogn.

V. Sørensen,

foreningsmaber

og festlige Sammenkomster bekendtgøres fordelagtigst og billigst i NordBarnbolms Ugeblad, der læses i alle
Hjem Mindstebetaling H Ore. c!:,1

Borrelyngens Stenhuggeri.

Prima Flormel
Byggryn
Semulegryn
Macearonni
Nas hos

Prima
Maskinolie
Cylinderolie
Konsistent Fedt
Vognsmørelse
anbefaler

Norddaddels Handelsflus
ÅItiuge
Kolonial- & Prodokliorreliliog, Billige Blommer.
Sfilsd(ke HI Laus!
Sække udleveres kun til Fremsendelse af Sæd til v ørt Sletslager,
og maa I k k e benyttes paa anden
Mande. — Banefragt og eventuelle
Reparationer af Sækkene bliver til
Laantagerens Debet.

Nordladels Handelshis
En Pige
kan til 1. November trio Plads hos

P, Caspereen,
Allinge,

Et mindre Parti udsælges til 160
pr. kg hos

Allinge Kolonial- og
Produktforretning.
Vi har rigeligt Lager af

Høsalt
og ligeledes af

rent groft Sildesalt,
extra renset Køkkensalt,
og fin hvid Bordsalt.
Priserne er meget:rimelige

Nordladels lin[!elshus

Prima saltet

bornholmsk Torsk
75 Øre i'„ kg.
anbefaler
C g..). 5:C1 'I :ri Id

Godstjenester og Moder,
Søndag den 18. August.
Allinge Kirke Kl. 911, Skrin. Kl. 9.
St. Ols Kirke Kl. 2 Skrin. Kl. 11/5.
Søndag Eftm. Kl. 31/... Møde i Anlæget, L. Pihl taler.
Mandag Aften KI. 8 Made for K. F.
U. K.
Tirsdag Kl. 71', Møde i K. F. U. M.
Onsdag Alten Kl. 8 Samfundsmøde
Torsdag Aften Kl, 71/, taler J. Dam
i Sandvig hos Stenhugger Oluf
Nielsen.

De averterende
anmodes om at indlevere deres Annoncer inden Torsdag. Smaa Avertissementer kunne dig som Regel
[nedtages indtil Torsdag Middag.
øger De en Pige, en Karl
Mlik eller en Dreng, eller baang.
ir-J ler De en Svend eller 1.4.er.'.
ling en Fodermester eller anden Medhjælp, hør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der liver Fredag bringes direkte tid
c. 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.

Syltepulver
er atter paa Lager,

I. J3. Lapsen.

15 a 20 unge Piger
i Alder fra 18-30 Av, der kan behandle Sild ril Nedsaltning, kan anta-

Et øjeblik, hvad el et øjeblik ?
Kun ell ityvende Gnist, :tudet ikke?
Skulle de Stil — hvad er er Lir,
Andet em.! øjeblikke?
Christian

Søndags- og Overarbejde

15 pCt.

Jikts. J-).

cl3rammer,

ndested.
Hu

Nærmere Oplysninger og eventuelt Rejsepenge ved Henvendelse til
dette Blads Kontor.

Vi tilraader Landmændene at forsyne sig i god Tid
med Redskaber,

Rixford Høforke, laet e og Borte,
franske 8febestaals-Høstleer a J-Cr. 10,5o.
(Svenske Staal-Høstleer a 8 J{r.
cBornhohnske Lebomme af ren croppel.
J3ornholmske 11ns-trioer, e(ytrastmrke.

Nordlandets Handelshus.

Pormbolms Simre- & ballekasses
Afdeling i Allinge
Kontortid: 10-12 og 2-4.
Modtager Indskud paa alen. Sparekassevilkaar til en Rente
af 4 pst. p. a., paa Folio til 2 pCt. p. a,

Vi modtafter atter Ud og

Uldklude og betaler højeste

Pris i Bytte med Varer.

ges i ‘ore Salterier hu 1 a 2 Maaneder.
Fri Rejse frem og tilbage. 10 Timers Arbejdsdag n fi00 øie.

Uld og strikkede Uldklude.

Min Skæbne var jeg selv ; det saa
jeg klart ;
Hvergang jeg svigted, vendte den
mig Ryggen;
Men var jeg dristig, diejed den
sig snart,
Og alting gik galant og i en Fart,
Og der var hverken Klems& eller
Trykken.
Holger Drachmann.
At finde hinanden, mens Sjælen er
ung,
Og lølges til Alderdoms Dage,
Naar Vejen er let og tisar Vejen er
lang,
Tilsammen med Smil den at drage ;
Hvor gives i Verden for tvende
En Lod, som kan lignes ved denne?
G. Rock.
Verden er falsk, Verden er fæl,
Du tør ej tro en eneste Sjæl.
Synden har bidt selv i Barnehæl
Blev Tanker Thingsvidner — Ve os!
H. C. Andersen.
Drømme — Hvad vil Mængdens
Tale sige,
At de korte, lette Drømme
Ikke er del Virkelige?
Emil Aarestrup.
Det er mil Kald el Sendebud at
være
Imellem Nordens Folk og Nordens
Lande,
Imellem Brødre tro og Søstre kære.
Carl Ploug.

Nordlandets illandelshus.
RilliV.ste Priser

Kokkenrekvisitter
.

faas hos

Allinge i‘OlOtlial- og Produktforretning.

Hvis Paptagene skal stryges
anbefaler vl

sort Tagpapstjære,
Pris 75 Øre kg i man Vægte eller 65 øre i hele Tønder samt

Rød Tagmaling i Dunke a 20 kg., Pris 20 Kr.

Nordlandets Handelshus.

1108111 Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter.

Stort Udvalg

Stort Udvalg

Erindringsliste.

Carl Lunds bekendte blaa Emaljegods
til billigste Priser hos

Allinge Kolonial & Produktforretning

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

Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljepumper m, m.

Kunstgådning
for Efteraaret 1918.
Vi har gjort Bestilling paa Ladninger af 20 eller 37 0/0

Kaligødning og Nørresundby Gødningskalk

Toldkamret 13-12 Form., 2-5 Elterm.
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Rorginesterkontoret 2-4 Elin.
Laane- R Diskontobanken 2 - 4 Eftm,
Sparekassen 10 -12 og 2 - 4.
13randdirektoren do.
Sternpelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4,
Dampsktbsexpeditionen, gaben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm, Mandag og
Torsdag 1-orm.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7,
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Postkontorer: Søgnedage 9-12 og 2-7.
Søndag 12-2.
Telegrafstationen 8 Morgen til 7 Aften.
Søndag 12-2.
Statsanstalten tor Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Ern
Folkebogsamlingen paa Raadhuset:
Fredag 7-8,
jer/ah:mest er aaten lor Gods 8-12, 2 -7
hijwipekassen: Forind. Bagerm. P. Holm
Kasserer KP. Kofod . Kontortid hver
Fredag fra 5-7.

og venter at faa disse hjem i god Tid. Vær saa god at gøre
Bestilling i

Nordlandets Handelshus.

Rønne-Allinge Jernbanes

Køreplan.

Lemon-Squas7 og Orar_ gesaf t
anbefales som en særdeles læskende og behagelig Sommerdrik.
Faas paa Halvflasker hos

'IIINe &kid- 45

Eximede 34ska3rlle lidskaislirElder
i Længder fra 6-15 Fod og rigtig gode 1" kantskaarne do. i Længder
fra 9-12 Fod sælges til billigste Pris og 'ned 4 per. Rabat pr. Kontant.

Nordlandets Handelshus.

Sandvig—Rønne

540 1140 430 840
pi
851.
ur 11.51
904
-er 1204
922
3 1222 g
- Re
945
1245
-; Klemensker
110- Nyker
1020
X 120
- Rønne

Fra Sandvig
Alljnge
- Tein

nonne—Sandvig

- Ro
- Tein
- Allinge
- Sandvig

9923
943
1003
1021
1034
1040

2—

630

Ca

63

rr

713
7;173
737
801
810

Søn- og Helligdage.

Citronerstatning
anbefales som en glinsende Erstatning for rigtige Citroner, og fans paa
hele og halve Flasker hos

Allinge Kolonial & Produktforretning

ALBA

Spise - Chocolader

Nordlandets Handelshus

L. Pihl.

Abrikoser og hrskoll
i halve og hele kg Daaser
anbefaler

I. B. Lapsen.

Kaffe

er udsolgt for Tiden. Som Erstatning herfor

Blommer
,
Rosiner C Itir,)
Tørrede Æbler

niqo (filo[1181- Prtklfardpipg.

e,vtrafin Conga-The,
fin Jiina The.
Maksimalpris — mod Kort.

Nordladets Handelshus.

Overrelssagl, l ojeseo-Nodoed Extrafine Portvine
Sct. Mortensgade 17, Rønne, Telt. 22
{Udli. Fuldm. ved Byfogedliontorel i
Hasle).
Kontordag i Allinge Mandag
do. i Klemens (Kroen) Tirsdag Ett.

Madelravine
Mønternes
Rhinskvine
Rødvine
Frugtvine
anbefales fra

Hasle. Hasle.

Folograferiog al Ejemlomme,
Charles Svendsen,

845 1235 450 935
Fra Rønne
904 1254 509 931
Nyker
- Klemensker 921 III 626 1011
939 129 544 102,5
- Rø
4.1
951 144 556 101.
- Tem
1
- Ailinge
1001 151 009 10.5
- Sandvig
1010 2— 615 11W

gemellsker bedkorforrgIlling

Vær saa god at gøre Bestilling,
soul vi vil ekspedere bedst muligt.

1058 248 703
1114 304 7119

1133 323 7,18
1145 335 7)
1205 35.5 810

dine liavemøbler
altid pas Lager, billigt.

Telt. Kl n 13,
Store søde Mandler,
Prima Nøddekærner,
Kanariefrø
Natron
Nye store blaa Rosiner
Store friske Citroner

1010 230 645
1048 238 833

Itunne—SInndwig.

GLOET TA

j.,13. Larsen.

Stuer og Selskaber, udføres gerne
overalt. — Billeder forstørres.
Billeder indralsmes,
Bøger indbindes.

Sundvig—Runere

Fra Sandvig
- Allinge
- Tein
- Rø
- Klemensker
Nyker
Rønne

anbefaler

anbefales
Ira

Søgnedage,

Fra Rønne
- Nyker
Klemensker

Rom, Cognac,
Whisky,
Svensk Punseh

Tel

66.

NB, Tapet og Tapetklister altid paa

& Prorloldrorreloiag
By- og Herredst'uldmægtig

Johann Kofod! Hasle.
træffes paa Roudhuset i Allinge
liver Mandag efter Kl. 10 Kam. og
I Klemensker Kro liver Fredag
fra 2-5 Eftm.

Lager.

Blodbudding
er en nærende og fin litildsvis billig
Spise, Faas i 2 kg Daaser hos

Prima

Taglak og Wire
Saml Tjærekosie ntibefales

ha

Allinge Kolonial- og
Allinge Kolonial- &
Produktforretning.
Produktforretning.

