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„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
bykitrs i ri Antal af mindst 1700 Exempt 
og forsendes gennem Postvæsenet i Allinge. 
Sandvig, Olsker, Rutsker, Ro og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
har den største Udbredelse i Nordre Herred. 
bliver læst i ethvert Hjem og egner sig der• 
for bedst til Avertering: 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser' af enhver Art 
saasom Køb, Salg Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
ndgaor liver Fredag; kan bestilles paa alle 
Postkontoær sand paa Binders Kontor og 
koster 50 Ore Kvartalet. 

lande og Foreviserne i deres Erhver, 
medens det maa anses for en vig-
tig Sag at holde det økonomiske 
Liv paa alle Felter i saa god Gang, 
som Forholdene tillader. 

Roetop til Foder. 

I kg Ensilage er lig 1 kg Roer. 

Af Forsøgsleder L. Hel we g, 
København. 

Det bliver alle Steder i Aar af 
stor Betydning at kunne spare paa 
Kornet og give Køerne andet hjem-
meavlet Foder i Stedet. Al fodre 
med Roetop i grøn Tilstand, kan 
gøres i nogle faa Uger om Etteraa-
ret, men skal man have fuld Nytte 
af den avlede Roelop bør den ned-
syltes og bruges i Foraarstiden som 
Ensilage. 1 kg Ensilage har mindst 
samme Foderværdi som I kg friske 
Roer. Køerne æder det med Begær-
lighed, naar de først er blevet væn-
net dertil, og man plejer ined For-

del at kunne give 15-20 kg Ensi-
lage daglig pr. Ko. Ensilagen har 
en gennemtrængende syrlig, sød 
Lugt, og Fodring med Ensilage bør 
derlor altid finde Sted, umiddelbart 
eller, at Køerne er malket, ikke før 
Malkningen, da Luften ellers kan 
give Mælken Afsmag. 

Kulen lægges et tørt Sled. 
Kommer der til at staa Grundvand 

i Bunden af Mulerne, apsider der 
Raadenskab, som bevirker, at Køerne 
ikke vil æde Ensiladen. Det er der-
for absolut nødvendigt, at man væl-
ger et Sted til Kuierne, hvor man 
i alt Fald ved at lægge en Dræn-. 
ledning i Bunden at Kuler' kan være 
sikret mod, at der kan komme til 
al staa Vand i Løbet af Vinteren. 
Dernæst er det:af Vigtighed, at Top-
pen køres sammen, inden den er 
vissen. 

Kulerne gøres enten runde eller 
firkantede, 

Den runde Kule 
gøres 8 10 Meter og 2 Meler dyb. 
Den ugravede Jord lægges op i 
Volde ved de to Sider, saaledes at 
man kan køre til for al læsse af ved 
de to Sider. Naar Kulen er fyldt 
til Randen, lader man et Par Heste 
gaa rundt i Kulen for at trædde Top-
pen sammen. Man bliver ved at 
køre Top til Kulen, og Hestene træ-
der Toppen sammen, efterhaanden 
som den fyldes i. Det er af Vigtig-
hed, at Kiltens Sider er ganske lod-
rette, for al Sammensynkningen kan 
blive tilstrækkelig ens og for at und-
gaa, at der kommer Jord i Ensila-
gen. Det synes ikke at gøre noget 
selv om man elider Fyldningen af 
Kulen af Hensyn til andet nødven-
digt Arbejde indstiller Tilførslen flere 
Dage. Naar Kulen er fyldt i Højde 
med Jordoverfladen, kører man tværs 
over Kulen og læsser Toppen af. 
Man fortsætter hermed, til Kulen i 
Midten er ca. 1. Meter over Jord-
overfladen. Der bliver ikke saa lidt 
Top, som vælter ud til Siderne og 

tiden for Grubens Omkreds. Naar 
Esinlagen begynder at synke, hug-
ger man med en skarp Spade den 
Roetop løs, der ligger udenfor Gru-
bens Omkreds, og lægger den oven 
paa Ensilagen, saaledes at Overfla-
den bliver flad. Naar Massen er 
sunken, saa meget sammen, at Over-
fladen omtrent er i Højde med Jord-
overfladen, lægger man et ca. 30 
cut. (11 1/2  Tomme) tykt Lag Jord. 
Man maa navnlig i den første Tid 
jævnlig efterse den paaførte Jord og 
straks træde de Revner til, som Jord-
laget danner ved Ensilagens Sam-
niensynkning, da det er af stor Vig-
tighed, at Luften ingen Steder faar 
Adgang til Esilagen. Naar man skal 
bruge af Ensilagen, maa Jorden tjær-
nes ved den Side, hvor man skal 
begynde at tage at den. 

Den lange, firkantede Kule 

'er at anbefale paa Steder, hvor 
Grundvandet staar højt 1 Jorden. 
Bundbredden gøres 1 h/2  Meter, og 
Jorden udgraves i den Dybde. som 
Grnndvandet tillader. Den udgra-
vede Jord lægges op i Volde ved 
Siderne. De første Læs læsses af 
ved Enderne, for at man kan køre 
ned i Kulen ved den ene Ende og 
op ved den anden. Efterhaanden som 
Kulen fyldes,. presses Toppen sam-
men ved, at man stadig kører paa 
den langs ad Kulen. Toppen maa 
spredes efter hver Aflæsning. Naar 
Kulen er fyldt op i Højde med Jord-
voldene ved Siderne, kan man ikke 
køre oven paa mere, og man kører 
da til Fra Siden, og stakker Toppen 
i 1 Meters Højde over Jordvoldene 
og træder den saa godt sammen, 
som man kan. Naar Toppen er be-
gyndt at synke sammen, skærer mart 
Siderne glat at med en Spade, ka-
ster den afskaarne Top op ovenpaa 
Kulen og dækker derefter Overfla-
den med et 30 cm tykt Lag Jord. 
Naar Ensilagen nogle Dage senere 
er faldet sammen, forøger man Jord-
dækket for oven med 30 cm Jord 
og dækker samtidig ogsaa Siderne 
med Jord. 

hilitelshumle i Krig. 
—'0:- 

1 de fleste Lande har man i de 
senere Aar søgt at uddanne Hunde 
tit Hjælp ved den militære Sygepleje. 
De firbenede Hjælperes Opgave er 
naturligvis den at finde de saaredes 
Spor paa Slagmarkerne. 

At tale om Slagmarker er ikke 
ganske rigtig for Tiden, da der 
mindst af alt kæmpes pari aaben 
Mark. Nu søger de kæmpende Be-
skyttelse i Krat og Skove eller Grave, 
saa at opsøge de saarede efter endt 
Kamp er derfor en langt vanskeligere 
Opgave end i de tidligere Krige. 
Erfaringen viser desuden, at en saa-
ret med Forkærlighed søger at krybe 
der hen, hvor lian kan skjule sig 
for Fjenden, f. Eks. bag ved Klipper 
og Mure, nede i Kløfter eller i uigen-
nemtrængelige Krat. Ofte giver den 
mest grundige Undersøgelse kun  

negativt Resultat, og mange saarede 
bliver aldrig bundne. Dette har for 
en stor Del sin Grund i den Om-
stændighed, at Søgning efter de saa-
rede helst skal foregaa ved Nattetid. 

Sporhunde vil derfor her være af 
uvurderlig Hjælp. Fra Tyskland 
meddeles, at man i de sidste Ugers 
blodige Kampe har høstet praktisk 
Erfaring i den Retning. Et illustre-
ret Tidsskrift bringer følgende Epi-
sode fra den vestlige Krigsskueplads : 
En Officerspatrouille blev under Re-
kognosceringen overfaldet af Fjen-
der. Anføreren blev haardt snuet 
og maatte lades i Stikken, medens 
hans Folk skyndsomst gav Rapport 
om, hvad der var sket. Derpaa ud-
sendtes en Ambulancekolonne for at 
finde den saarede. Trods Mørkets 
Frembrud fandt man den Plads, 
hvor Officeren var falden, der faa 
hans skudte Hest, men Rytteren var 
forsvundet. 

Man lod derefter en Sanitetshund 
hente. Den fandt straks Sporet, der 
førte ind i et Krat, hvor man fandt 
Officeren liggende besvimet, men i 
Live Fjenderne havde ført ham 
med sig et langt Stykke i den Hen-
sigt at tage ham til Fange, men til 
sidst ladet ham ligge i den Tro, at 
han var død. Uden Hunden vilde 
han aldrig være blevet fundet. 

Den tyske Forening for Sanitets-
hunde er nu i livlig Virksomhed for 
al dressere Hunde af passende Ra-
cer til Armeens Brug. Dressuren 
synes ikke at være saa vanskelig, 
Hunden skal blot vænnes til at staa 
ved den saarede og gø, til der kom-
mer Hjælp. 

Jload der udmøntes 
af ny j'e.aje. 

Den kgl. Mønt faer i det kom-
niende Finansaar ikke meget at gøre 
ined at udmønte ny Sølvmønter, 
der skal nemlig ikke udmøntes en 
eneste af dem. Derimod kommer 
der Udmøntning af en Mængde Kob-
bermønt; 1 Mill. 5-ører, 21/2  Mill. 
2-ører og 5 Mill. 1-ører. Den sam-
lede Værdi af denims ny Tilførsel er 
150,000 Kr. Det Kobber, der skal 
anvendes dertil, koster imidlertid 
ikke niere end benved 72,000 Kr., 
sart Mønten og derigennem Stats 
kassen kommuner til at gøre en ganske 
god Forretning med Udmøntningen. 
men samtidig fradrages der ret væ-
sentlige andre Udgifter. 

Der inddrages nemlig samtidig 
for 80;000 Kr. gammel slidt Skille-
mønt, og Værdien deral andrager 
kun godt 30,000 Kr,, saaledes at der 
bliver en Udgift gennem denne 
Forskel pas godt 39,000 Kr. Dertil 
kommer yderligere, at Udgifterne 
ved Udmøntning og Indsmeltning 
ensians til godt 13,000 Kr. Den re-
elle Fortjeneste, som Staten derved 
faer pas Udmøntningen af de ny 
Penge, bliver saaledes kun godt 
28,000 Kr. 

Den usynlige Hær. 

En Korrespondent til „Yen. 
York Trmline", der overværede 
bykernes Indtog i Brassel for-
tæller om tril Indtryk af den ty-
ske Hær: 

Det rar ikke Mennesker, de, 
drog .gennem Rrassele gader, mem 
det virkede som en Naturmagt. 
Flodbølge, en Lavine. Ved Syne! 
af de ,første Regimenter var vi 
spændte, Efter tre Tinters Forløb. 
du tn staalgraa Hærkolonne uaf-
brudt var draget forbi, rar ur 
trælte, men da Time eller Tim.' 
gik, og der intet Holdt en ingen 
Standsning isur, de der ingen Hul-
ler var al se i Rækkerne. ble, 
Sagen uhmagelig, overmenneskeligt 
Son fortryllet vendte man sig igen 
mod Forbimarsrhen. Det rar som 
Tange over en Se. De gran Uni-
former, som Officerer og Menig, 
bur, forhøjede Indtrykket af det 
hemmelighedsfulde, Kun del skar-
peste Øje kunde Opdage det ringe-
ste Forskal mellem de torbimarsch-
rende Tusinder, Alt bevægede sig 
under Usynlighedens Kuppe. Dette 
Gran er først blevet opdaget efter 
overordentlige talrige rig nøjagtige 
Parson paa alk Afstande, med alle 
Stoffer og Farvesammenesetninger. 
.At del er bleret udvalgt til Iklæd-
ning a) Taskerne i Kampen, er 
betegnede for, i hvor hej Grad 
den tilske Overledelse stræber efter 
intet at overlade til Tilfældet og 
ikke at forsømme nogen Enkelt-
hed. 

Først lagde jeg ntrerke til det 
paa „Grand Place" foran Read-
huset. Det var umuligt at se. ovn 
der paa den smukke Plads stod 
et Regiment eller en Brigade. Man 
stum kun en Taage, der svømmede 
sammen med Stenene, gik i et med 
de gamle Husmure, bevægede sig 
frem og tilbage, men intet lod se, 
hvorpaa man havde kunnet sigte. 
Det er higen Overdrivelse, nuar 
/mar man hævder, at man vel kan 
se Hestene, men ikke Rytterens 
paa en Afstand af 100 Yards. 

Hæren marcherer stadig forbi. 
Jeg har i forskellige Krige set 6 
Hære, men ingen saa godt ud- 
rustet som denne. Jeg lakr ikke 
om dens Kampværdi, men om Ud- 
rustningen og Organisationen. 
Denne Hær har i tre Uger gjort 
aktiv 7jenesle, og tilsyneladende 
»manglede, der ikke en Rem, ikke 
et Flestesnm, Den kom herind med 
de korende, rygende Feltkøkkener 
i Spidsen, og en rime senere nar 
Pnstvognene stillede op, og de bre-
de Postbude jo'r langs med Ræk-
kerne og fordelte Breve, 

Infanteristerne sang: „Lieb Va-
terlund". Mellem hver Linie gjor- 
de de tre Skridts Purse. Under- 
tiden sang 2000 Mand samtidig 
og fuldstændig i Takt. Naar der 
var el Ophold i Sangen, hørte 
man kun de sembeslaaede Støvlers 
Trampen, saa led Sangen peu 
myr. 

Livet skal gaa sin Gang! 
.1_0_ 

Man maa lade Tyskerne, at de 
maalbevidst i stort som i smaat stræ-
ber etter at holde Erhvervslivet oppe -

saa meget som muligt. Det anses 
— og med Rette — for en god pa-
triotisk Gerning at være med til paa 
alle Felter at bidrage til, at det størst 
mulige Antal af de hjemmeværende 
kan holde Liv i Virksomhederne, 
og baade Publikum og de handlende, 
Haandværkere og industridrivende, 
udfolder i saa Henseende de største 
Anstrængelser. Folk forstaar, at den 
fedtede Sparsommelighed er skade-
lig for Landet — som i det lange 
Løb for hver enkelt selv — og de, 
der har noget al sælge, byder Folk 
tit Huse paa vanlig Vis ved at re-
klamere for deres Varer, og skræm-
mer ikke deres Kunder ved at lade, 
som om de havde lukket deres Bu-
tik og indstillet deres Virksomhed.. 
Man er vaagne og energiske — paa 
Vagt efter Chancen, 

Selv om Livet her i Danmark nu 
heldigvis overall kommer ind i nor-
male Forhold, har vi dog paa mange 
Maader selv skabt større Gnidnings-
modstand end Forholdene i sig selv 
bragte. Lad være, at en Del kan 
skrives paa Konto af den Uro, som 
visse offentlige Foranstaltninger for-
øgede, er der dog endnu Steder, 
hvor man med Beskæmmelse maa 
se, hvorledes man lager Sagerne i 
et Land, der fører en Kamp saa haard 
som den, Tyskland . nu er i. Gør 
ikke Ulykken større ved at hindre 
det økonomiske Livs Trivsel i de 
hjemlige Kredse — er Omkvædet 
for alle, baade for neden og for 
oven, og del sætter sine Spor i alle 
Forhold. Selv Adspredelserne gæl- 

.k. der det. De Masser at Mennesker, 
j.  . der er beskæftigede paa dette Om- 
I 	raade, vælger naturligvis Program 

citer Lejligheden, men baade i Tea- 

pir
a tre og ved Koncerter .  mødes Publi-
, 'ann nu i de krigsførende Lande, 

NO • ' 1864 her hjemme. Krigstele-
, tf'-, 	.roe oplæses i Pavserne. 

netop i de nordtyske Blade 
kar,. 	rt, at det store Altonarnar,  
ker v.' blive afholdt som sædvanligt, 
dog red lidt mere Indseende med 
de all' for markskrigerske Boder, og 
saa lukkes der om Aftenen Kl. I1. 
Og ;om (lund Anfører man at en 
U-LSættelse af denne store aarlige 

- 	, 
 

Sammenkomst vilde skade de hand- 
, 



Selv efter Krigens Udbrud er 
der Mennesker. som nødig indla- 
der sig med det danske Arbejde. 
saa længe det er muligt al .frem-
skalle udenlandske Produkter. 

Vel ser ~Ides hejst inærkeligi 
ud, at  der til den store Nybyg-
ning, som ()stillernes Kreditfore-
ning lader opfører i Aborrepar-
ken i København, er bestilt tilhug-
gede Sandsten i Udlandet. Det er 
Firmaet Brede. Larsen, som i 
Stedet for selv al udfore Arbejdet 
har bestilt det hele færdigt i Tysk-
land. Det drejer sig her om en 
Leverance paa nogle og halvfjer- 

i sindslyve Tusind Kroner, og alene 
Arbejdshoven andrager over 
30.000 Kr. Som el betegnende 
Beds paa, hvad der ved  saadan 
en Lejlighed tabes af den enkelte 
Borger, kan anføres, at alene den 
Haandrierksinester, der, hvis Le. 
rerancen var blevet her i Laudet. 
havde Jaael til Opgave at skærpe 
Stenhuggernes Værktøj, gear Glip 
af en Indtægt ca. 1600 Kr, 

Ved en nærmere Undersøgelse 
af Sagen viste det sig, at Firmaet 
havde undskyldt sig med, at der 
ikke var Arbejdskraft nok at faa 
herhjemme, idel der kun var .1 
Sandstenshuggere ledige for Tiden. 
Imidlertid har Formanden for 
Slenhuggersitendenes Fagforening 
overfor os erklæret, at dette var 
ganske urigtigt, hvilket vedkom-
mende Arkitekter meget godt vid-
ste. Der var netop Folk nok at 
faa, dels i København og dels i 
Provinsen, hvor der for Tiden er 
'trange, der gaar uden Arbejde. 
Ydermere har vi faaet oplyst, at 
vedkommendeEntreprenerfirma har 
faaet Lov til at levere en anden 

` Sandsten end den, Udbydelse.sbe-
fingelserne lød paa, og at man saa-
ledes paa en ejendommelig Maade 
har taget dette Firma, der i Ste-
det for selv at udføre det Arbejde, 
der var overdraget det, bestilte 
det i Udlandet, under Armene. 

Et Forhold som det her frem-
dragne er, synes vi, særlig under 
de nuværende Tilstande, ganske 
utilbørligt. Der er her uden no-
gensonthelst Nødvendighed sendt 
30,000 Kr. ud af Landet paa 
en Tid, hvor Godgørenhed og 
Staistilskud har ;nitallet sættes i 
Bevægelse efter en hidtil ukendt 
Maalesiok for n+ af bøde de vær-
ste Fetaer af Arbejdsløsheden. Er 
vi ikke snert nand saa vidt, at 
en seede n Handlemaade time 
stemples som upatriotisk. Det 
burde komme dertil, at intet Ar-
bejde og ingen Leverance blev be-
troet Entreprenør- og Haandværks-
firmaer, der blot er maskerede 
Agenter for Udlandet. Det er 
ikke Chauvinisme og Hurra-Pa-
triotisme, der stiller et saadant 
Krav, men simpel Klogskab og 

` Selvopholdelsesdrift.' 
'Dansk Arbejde, 
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Bonholms-Expressell, 
—o — 

For al vække Interessen for vor 
Forbindelse med København over 
Sverrig indbød d'Hrr. Trafikchef An- 

. d ersso n, Malmø-Cittibrishamn Ba-
nen, og Kaptejn Ovre b e k SiS 
„Kong Kristian", Bornholmerne til 
en Lystlur med ,Kong Kristien" til 
Sverrig. 

Turen var bestemt til Søndag den 
27. September, men Stormen forhiv-

; Brede dette, indtil Lørdag den 3. ds., 
da Telefonen lød : „Nu gaar Kong 
Kristian", og til Trods for det korte 
Varsel var vi dog over et halvt Hun-

; dyede Damer og Herrer, son; Kl. 
'/2  Efterm. forlod vor lille ø og 

satte Kursen mod Broderlandet Syer-
rig. 

Allerede midtvejs var den friske 
Vestenvind, som herskede ved Star-
ten, genet over til en lille Storm, 
der rørte slemt op i Hammervandet, 
ineu forinden Deltagerne fik Tid til 
at tænke rigtig over, hvad Søsyge 
egentlig er, Isa vi velfortojede i 
Cimbrishanins Havn, hvor Hr. Tra-
fikchef Andersson med fl. tog imod 
os pna det hjerteligste og indbød 
os til et veldækket Bord paa Hotel 
„Svea". Under den vellykkede Mid-
dag — Smørgåsbord, Raphans, 
Kjyckling, Kaffe og diverse _Drik-
kar" — udbragtes Skaaler for vore 
Værter og imedens kørte et Ekstra. 
tog op for Hotellets Dør, og snart 
var vi paa Vej mod Malmø. Mør-
ket var imidlertid faldet paa, vore 
elskværdige Værter bød paa „Læske-
drikkar" og Havanesere, medens Sel-
skabet blev „rystet sammen" 

Ankomne til Malmø, fik vi anvist 
Kvarter — og nu loges Udstillingen 
i Øjesyn en Times Tid. 

Søndag Morgen var alle tidlig 
paa Benene, en lille Tur i den vid-
underlig smukke „Kungspark• med 
sine ualmindelig fine Blomsteranlæg, 
saa en vellykket Frokost i Savoy 
Hotellet og derpaa igen til Udstillin-
gen. Jeg skal ikke trætte Læserne 
med hvad vi saa her, men kun lige 
bemærke, at vi Danske kan være 
glade for, at Danmark var smukt re-
præsenteret paa Udstillingen. 

Nogle flittige Deltagere tog om 
Eftermiddagen en lille Tur til Lund 
og besaa den mægtige gnuile Dom-
kirke og det interessante kulturhisto-
riske Musæum. 

Under vort Ophold ved Domkir-
ken kom det ene Kompagni Solda-
ter efter del andet marscherende til 
Kirken, hvor der fandt Gudstjeneste 
Sted for det i Lund garnisonerede 
Regiment. 

Paa 20 Minutter førte Toget. os 
tilbage til Malmø, hvor vi om Afte-
nen overværede en vellykket Udstil-
lingsslutningsfest paa Hotel „Stedt 
Hamburg". 

Mandag Form. Kl. 8,22 besteg 
vi Toget og kørte i det herligste 
Solskinsvejr gennem Skaanes smuk-
ke og afvekslende Landskaber, hvor 
vi i de store Herregaardsskove saa 
Dyreflokke paa over en halv Snes 
Stykker græsse i Udkanterne, lige-
som nu og da en Hare smurte Ha-
ser. 

Ankomne til Cimbrisharrin stod 
pantry Hotel Sveas Bord bugnende 
af den herligste Mad og efter en 
vellykket Frokost, hvorunder vore 
Værter takkedes paa det hjerteligste, 
besaa vi Hr. Ehrnbergs store Gar-
veri, hvor der for Tiden arbejder ca, 
100 Mand. Derpaa en lille Sving-
om i Sveas Sal og saa Farvel og 
pas Gensyn. 

I det silde, lune Vejr sejlede vi 
mod Bornholm, hvis høje Kyster al-
lerede kan ses ved Havneudløbet, 
og efter et Par smaa Timer 'rasede 
vi atter Hjemlandet 

Dette er i korte Træk den militær-
de Tur, som vi alle frydede os over. 

Vi haabe, at en Rute over CMI-
brishamn snart maa blive startet, 
thi det vil betyde et overordentligt 
stort Fremskridt for Øen, da det bli-
ver den naturligste, hurtigste og bed-
ste Forbindelse, vi kan ønske os 
med Omverden. 

En Deltager. 

Fra Uge til Uge. 
De nevtrale Danskere. 
I et Brev til „Venstres Folkeblad" 

fortæller en Dansk-Amerikaner 0111 
en Konflikt paa en Bygning, hvor 
der arbejdede tyske, franske, itali-
enske, russiske og danske Arbejdere. 

Under en Diskussion om Krigen 
udbrød der et stort Slagsmaal, hvori 
dog Danskerne ikke deltog. De var  

neutrale 	Da der blev Vaahenst?1- 
stand, jog man alle Kæmperoe bort, 
og nu er Danskerne ene om Ar-
bejdet 

En Historie om et Par Brudesteder. 
Købmand Ole lund i Kallundborg, 
der Torsdag fejrede sit Guldbryllup 
kom forleden I Tanker om, at han 
vist havde et Par elegante Støvler 
slaaende, som han til sit Bryllup 
havde købt i London. De kom for 
Dagens Lys, og efter en Oppuds-
ning viste de sig ifølge _Katt,. Av.• 
at være udmærket tjenlige endnu. 

Og lir. Lund fejrede sit Guld-
bryllup i de samme Støvler, som 
lian havde paa til sit Bryllup. 

Alle Hospitaler og Fattighuse i 
13erlin forsynes stadig med friske 
Blomster fra Byens offentlige Anlæg, 
og to Gange ugentlig bliver der til 
alle Kommuneskolerne sendt en Del 
forskellige Planter til Brug ved Un-
dervisningen i Botanik. 

Den graadige Haj er den af alle 
Havets Beboere, der svømmer hur-
tigts. Man har konstateret, at en 
i Løbet af tre Døgn har været i Stand 
til at tilbagelægge en Strækning paa 
ca. 1300 Kilometer. 

I den sydlige Del af Øen Luzon, 
den største al Filippinerne, vokser 
der en Slags Neddelræer, hvis Frug-
ter skal være af en usædvanlig fin 
Smag. Alle Amerikanerne prut Fi-
lippinerne anser den I hvert Fald 
for at være den fineste Nøddefrugt 
der eksisterer. Holder man en bræn-
dende Tændstik hen til en af disse 
Nødder, brænder dets ligesom en 
Lampe, saa rig er den pari Olie. 

Et andet ejendommeligt Træ, som 
vokser i Panama, er „Lystræet", som 
kaldes saaledes, fordi det, naar dets 
Frugter er modne, ser ud som et 
Juletræ, hvis Grene er tæt besatte 
med Lys. 

Strikker er ganske vist et moderne 
Samfundsonde, men man har dog 
ogsaa kendt til dem i tidligere Ti-
der. For tre Hundrede Aar siden 
strikkede saaledes Arbejderne i Do-
ver i England for at opnag en Mi-
nimumsløn af 50 Øre. 

ImInhulls iliblylmillo 
er allsaa nu tilendebragt, og isnu; 
Irma sige, delle Arbejde er fuldført 
under særdeles heldige Forhold. 

Dæmningen holdt sig særlig godt, 
naar den først havde „sal sig" 
og Opsprængningen, som tegnede 
saa daarligt til at begynde med, gik 
jo senere rigtigt godt, vel nok paa 
Grund af at Boringen ved kompri-
meret Luft, viste sig at kunne gaa 
udmærket for sig. 

Nu er Vandet jo indladt i Basi-
sitret, hvilket ogsaa forløb heldigt 
ved Hjælp af Hævert, og Udgravnin-
gen af Leret i Dæmningen er paa-
begyndt, men her kan man vel og-
saa sige, at Heldet er med, nu da 
den stærke paalands Storm raser, at 
der ikke er gravet mere op af den, 
da den ellers havde staaet i Fare 
for at blive skyllet ned af den høje 
Sø, hvilket vilde betyde en hel Ka-
lamitet for Entreprenøren der — for-
resten mærkelig nok — ikke har an-
bragt Portene medens Havnen var 
tørlagt, omendskønt disse ligge fær-
dige for nogen Tid siden paa nor-
dre Havneplads.  Holder Dæmnin-
gen derimod ikke, vil det udsprængte 
Hul udenfor  Portene fyldes med Ler, 
og det vil blive meget vanskeligt 
at rense delle op, saa Portene kan 
lukkes ordentlig op og i. Men vi 
haabe det bedste. 

Kun kan man daarlig forstaa, at 
den aset. U'.ij  vedblivende hele Som-
:rit:len igennem har ligget urørt si-
den Stormflodens Dage; dette Ar.  

hejde vil det sikkert knibe ined at 
Isa ordentlig færdiggjort inden Vin-
teren kommer. Med Rene kan man 
nok have Lov til at spørge, h vor-
for er her ikke gjort noget, 
fremfor al man tog fat pas Yderhav-
nens østkaj. som det formentlig ikke 
haster saa stærkt med laer. Er dette 
Havnekommissionens eller er det 
Entreprenørens Skyld? 

Ganske vist tager det jo Tid med 
Dæmningens Optagning og Porte-
nes forsvarlige Anbringelse, Murvær-
ket i Portkamrene skal jo ogsaa være 
tørt, men ved Anbringelsen af For-
tøjningsringe og Pæle er det jo af 
saa stor Vigtighed at Støbningen 
deromkring er tilbørlig hærdet, før 
de tages i Brug, at Rhederne, og 
andre i vor Skibsfart interesserede, 
med Bekymring maa se at dette Ar-
bejde udsættes til nu, da Havnen 
skulde være i Orden til at Skibene 
skal lægges op. 

Efter Sigende dækker Bornholms 
Søassurance ikke for Skibes Ophold 
i Allinge Havn, under de nuværende 
Forhold, og det Forhold burde jo 
snart kunne blive forandret. 

Ved Tørlægningen af Indrehavnen 
kom atter „Grønstensgangen• til 
Syne, der f Retning NO—SV ligger 
i Granitgneusen eller den faste Gra-
nitklippe mellem „Lange Hage" og 
„Prataskæret• og fortsættes ind gen-
nem Inderhavnen og op efter, denne 
„Gang^ dannede som bekendt Ind-
løb og Bassin for den første Be-
gyndelse til Allinge Havn, de ved 
Siden af liggende Lergange staa 
næsten lodret op til Klippen, (se det 
nordre Bolværk i inderhavnen). 
Disse Lergange opdagedes i 1861 
af Conf. Forchhammer, da Havnen 
blev udvidet, og undersøgtes af ham, 
de er c. 8 Fod brede og indeholder 
Arragonit og Kalkspathaarer indtil 
11/2  Fod tykke i en graagrøn fast 
Lermasse i det rødlige og isprængt 
smaa Kaolingange. Grentstensgan-
gen, der udgør Løbet mellem „Kong-
skæret" og Land, nord for Allinge 
udviser samme Dannelser. I disse 
Grnøstensgange findes ofte Magnet-
jernsten f. Eks. i Kjeldsaadalen 
Østerlars, men kunde ikke konsta-
teres her. 

Den anden store Grøntstensgang 
sone gaar i samme Retning langs 
„Møllenæs" og ind igennem den 
nordre Haviteplads, der har man og-
saa truffen peu det faar, da YderMo-
len blev omsat og flyttet ud, og 
voldte ikke saa lidt Bryderi ved 
Ombygningen af denne, man havde 
Besvær med at finde Bund tor Mo-
len 

Til næste Aar, naar Yderhavnen 
skal tørlægges, vil man alter stifte 
Bekendtskab ined den store Grønt-
slensgang, mellem det oprindelige 
„Blak Skær", som nu er landfast, 
og „Lange Hage". 

Yderhavns Arbejdet vil sikkert vise 
sig mere vanskeligt end ved Inder-
havnen, særlig hvad angaar Dæm-
ningen. 

B. 

Slemmer fril 

Hvorfor? 
har man holdt op ined at jævne 
dee udkørte Fyld paa Pladsen øst 
for Landevejen ved Gasværket. 

Er der ingen Opsigt nied Vogn-
mandskuskene eller andre, der kø-
rer Fyldet herud længere? 

Vand-  og Gastabet. 
Nu har man nok endelig fundet 

Aarsagen til .Kildespringet" ved 
Mæl kehandler Larsens Ejendom. 

Efter at dette har faaet Lov al 
lohe i Aarevis, uden at der blev 
foretaget nogen grundig Undersø-
gelse af, hval-  denne pludselig op-
dukkende „Kilde" stammede fra,  

kom man endelig I Tanker om, at 
del nok var bedst at se nøjere eftet. 
Til den Ende er der gravet et større 
Antal Huller ned tit Rørene i Kirke-
gade, og tilsidst fik min endelig 
fat i Lækagen. Del var et af Vand-
rørene, der Var slaaet i Stykker, 
sandsynligvis allerede da Entrepre-
nøren fyldte Grøften over Vandted-
ningen, som bekendt undse* men 
sig ikke ved at kaste store Sten 
ned paa Rørene, uden al disse var 
ordentlig pakkede. Det var ogsaa 
et almindeligt Samtaleemne dengang 
at Tilfyldningen var udført skanda-
løst; men hvad sagde Tilsynet? 

Nu ved denne Lejlighed fandt 
man næsten paa samme Sted en 
større Utæthed ved et af Gasrørene. 
Det er jo ikke saa underligt, naar 
Gastabet her I Kommunen alges at 
løbe op til over 20 pCt. ; her er nok 
flere Utætheder paa Ledningen, — 
men hvor? Ja, det var vist et me-
get sløjt Anlæg — og Tilsyn. 

Apropos, hvad koster de st ore 
Vaageblus paa Gadelygterne aarlig. 

Kan disse ikke reguleres lidt 
bedre? 

Der observeres, 

Gudstjenester. 
Søndag den 25. Oktober. 

Ols Kirke Kl. 91/2. Pastor Høyrup. 
Allinge K. Kl. 31,,. Sognepræst We-

strup fra Sjælland taler. 
Kl. 6. Konfirmationsfest I Bethel 

i Olsker, Sekretær Nielsen taler, 
Den 29. Fællesmøde I Bethel for 

KFUM.  og K. Kl. 8, Præsten taler. 
Den 30. Missions og Bias Kors 

Møde I Tejn Kl. 7. Præsten taler. 

Spøg og Alvor. 
Utroligt. Fruen : Tænk Dig, 

da jeg for lidt siden korn gaaende 
hernede paa Oadbn, var der en rratrea 
Mand, der pludselig fo'r hen og 
kyssede mig. 

Herren : Saa fuld troede jeg skam 
ikke, nogen kunde blive. 

Det svage Køn. En Almuelæ-
rerinde modtog forleden følgende 
Brev fra Moderen til en af tiendes 
Elever: „Ærede Frøken! De har 
skrevet til mig, at jeg maa give 
Thorvald nogle Prygl. Jeg giver 
Dem herved Lov til at banke-  hami• 
hver Gang, han ikke kan sine Lek.-"r 
tier. Han er nemlig akkurat lige-
som sin Far — hvad han skal lære, 
maa man banke ind i han; med en 
Stok. Giv derfor kun Thorvald nogle 
Prygl, for jeg vil have, han skal 
lære noget, og bryd Dem ikke om, 
hvad hans Far siger. Ham skal jeg 
nok tage mig af." 

Norsk Vid. 
1 en kupe sitter to koner og en 

gutunge. 
Konduktøren : Den gutten kan 

ikke rejse paa halv billet. 
Moderen ; Jo, han er inte tolv aar. 
Konduktøren . Han har jo lange 

buxer. 
Moderen ; Gaar det efter Mixerne, 

saa kan jeg rejse paa halv billet-
Den andre konen ; Og jeg uten. 

Patienten; An, doktor, om jeg bare 
kunde faa dø! 

Doktoren: Vær nu taalmodig, jeg 
gjør mit aller heste for dem. 

Hvis du bare lægger mærke til 
det, saa skal du se, at naar du for-
tæller nogen en god historie, saa 
koturner næsten altid vedkommende 
til at tænke paa en kjedelig en, som 
han kan. 

En lille Dreng sidder sammen 
med sin Moder i Koncertsalen : 
Mo'r Mo'rt• raaber han, og peger 

paa Orkesterdirigenten, „liv,  a- 
slaar den Mand den fine Dam 	a,. 
Stokken ?• 

„Han slaar hende ikke, min 
det er jo en Sangerinde.• 
; „Gør han ikke. Hvad staar hun 

saa hele Tiden og skriger for'," 

Fra Skole n. Læreren: HAtirrpaa 
kali man se, at man nærm 	Aa- 
rets Slutning? 

Lille Peter- Paa Afrivningskalen-
deren. 
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I 
fdra solide Roegrelio, 
fdra solide Slaldgrebe og Gravegrebe.  

Exlra solide Staldhare fra flarup 
sælges billigst i 

iggsliorke svenske Enekorve 
de. 	do 	svenske store do 

lovemher anbefaler 

y stu e 
til mine Kunder. Bestillinger 
Syning modtages stuks. 

Betty Malmkvist, Solhoj. 
Telelyn 

Rutsker. 

EVilil!1, 	Missionsforening 
afholder, om Gud vil, Missentsinøde 
i Rutsker 

Grandag den 25. Oktober 
Kl. 10. Alle indbydes venligst. 

paa 

Toget afgaar 
Søgnedage. 

Snudvig—nonne. 
Fra Sandvig 	700  1015  310 755 

Allinge 	7" 10" 310 805 
Tein 	 718 Hen 351 815 
Helligdommen 7" 10" 349 895 
Klemensker 	750  1117  4111853 
Nyker 	810  1151 456  902  

Til Rønne 	8" 1152 
 

41  9" 

Bønne—Sandvig 
Fra Rønne 	7" 035  3:,11 1815  

Nyker 	798 oas 351 '8.35 
Klemensker 
Helligdom men 
Tein 
Allinge 

Til Sandvig 

Søn- og Helligdage. 

Mordvig-Iltorne. 
Fra Sandvig 	7oo 102o l to 765 

Allinge 	76„, 1033 lia Ses 
Tein 	 718 1039 139 8.6 
Helligdommen 734 1066 1,6 8,3 
Klemensker 	764 1146 206 862 
Nyker 	Bat llgo 2go 908 

Til Rønne 	 833 1160 4,0 930 

750 	118  411  851' 
814 	101 4112 911 
sau 	sa 44a gal 
84?, 205 501 gen 
sttt 21a 55/ 9e, 

Mej° te'Visitkopt 
anbefales fra 

c711illjo ,Bojfp!ikkeri. 

En helt eller delvis møbleret 

2-Vær. Lejlighed 
uden Køkken, og passende for en 
enlig Herre eller Dame, er til Leje. 

Bogtrykkeriet anviser. 

Ønsker De 
511111kke og møerne Fotografier, 
da henvend Dem i Atelieret ved 
Havnen. 

Telefon 4 	Andr. Ipsen. 
Billeder indrammes. 

En Barnevogn 
(Promenadevogul, brugt, men godt 
vedligeholdt, sælgs !neget billigt. 

Roglryklieriet imviser. 

Dem, der vil have Rode Varer, der være sig fine Klæd-
ninger, Overfrakker, Stortrøjer, Arbejdstøj, Skotøj sand 

alt henhørende til Beklædning og hele Udstyr, baade hl 
Herrer, Damer og Børn, ogsaa med alt henhørende til Alen 
eller Melernmal og Trikotage samt Twist og Garn, — skal 
ab-;31111 gas til JENS 11 ANS E N i Allinge, da det virkelig 

ik,er del billigste Sted, da all Ter solidt og godt, 
Renvasket Uld og Klude kohes til højeste Pris. 
	 ---.—....—.....- 	 

Ordet er frit ! 
Vi gor vore mange Læsere i By og 

paa Land opmæsksom paa, at enhver kan Isa optaget Artikler og Indlæg om Emner 
af almen Interresse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad". 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt at Insendere— til 
Underretning for Redaktionen — opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter.  

Delte gælder bamle Byen og Landet 
og det er en Selvlotge, al Redaktionen 
altid vil iagttage den strængeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

Olsker. 
Lørdagen den 14. November, 

Efterm. Kl. 2 vil der 1 Olsker For-

samlingshus blive afholdt den sæd-

vanlige Licilation over Skærveslag-

iling og Vedligelio1delsesarbejder 

ved Kommunens Biveje. 

Sogneraadet. 

Til Skiftedalen 	 Jorder sild For Air 

S
øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller niang-

fer De en Svend eller Lær-
ling, en Fodermester eller an-

den Medhjælp, bor De snarest aver-

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

i 1700 Hjem og læses af saa godt 

som hvert eneste Tyende. F.tt An-

nonce her i Bladet vil derfor saa 

godt som altid bringe el tilfreds-

stillende Resultat. 

Ring op Tlf. 74, Allinge. 

Ulsters 
moderne Faconer 

fra 15 Kr. 

Skindhandsker, med Garanti. 
Stofhandsker fra 35 Ore. 

Suffire uldne Damestrømper 
fra 50 Eire. 

Dameuldtrøjer fra 50 Ore. 
Skulder-Schawler fra 80 Ore. 
Fløjlsbælter fra 45 øre. 
Lakbalter fra 25 Øre, 
Blondekrauer med og uden Opslag 

Al Slags Underbeklædning. 

Dame-Sko og Støvler 
af bedste Fabrikat. 

Prima Galoscher, 

Uldgarn i mange Hualiteier 
absolut billigst. 

et 	 H Leje samlet 
ler delt,- 

Alfred Jpils(?n, 1,oesebEe!t: 
Samme Sted ir en liggende 
gang, en Tærisl‘eniaskine og en [lal • 
ketsesniaddrie til Salgs. 

Et nyt Hus 
med 3 Tdr. Land Ind - r .1i Salgg 
ved Henvendelse til 

Risegaard i Olsker. 
• 

En Pige 
kan fan Plads til Isle November. 

Veevergaard i Olsker 

Bemærk 
Prisen for del saakaldle .Falilltaar-

meraffald" og .Brostensatiald" cr 

indtil videre nedsat til 35 ilte  pi. 

Læs; anbefales som udmærket Vel-

materiale. 
NB. Udleveringsseddel skal af-

hentes paa Kontoret, og Varen be-

tales konlanl samtidig. 

Hammerens Granitværk, 
414Y1P~X 
Dame-, Herre- og Biirne- 

Trikotage 

bedes bemærket: 

Ingen Prisforhøjelse paa mit kurante Manufaktur. 

Chr. Olsen, „Messen". Allinge. 

For Damerne. 
Til Efteraars- og Vintersæsonen anbefaler vi 

Sorte R1a2des-

Fra1 er 
med I oer fra 

25 Kr. 

Kjole- og Blusestoffer 
i mange elegante Nyheder. 

Skinduarer 
Kraver, Huer og Muffer i saauel 

fine som billigere Skindsorter. 

Nederdele fra 2 Kr. 50 ON. 
Blaa Serges Nederdele 

ha 5 Kr. 50 Øre. 
Nloiresitorter fra 2 Er. 

Damelinned 
Chemiser, Benklæder, Underku, 
Nattrøjer og Natkjoler. 

Prima Stoffer, - Smukt, Arbejde. 

Alle Somlagsjgere [orbples Fra Rm:Ilt:trine-Sandvig. 
718 1040 130 813 

31' udøve Jagt paa vore .lorder, 	 Nyker 	 7:ra 11m lso 855 
Klemensker 	733 1111 201 852 

	

`, 4. Lundgren, Brogaard. 	j 	- Helligdommen 81$ 1136 236 911 

	

Bridslmspard 	 Tein 	 B.m las 242 927 
Allinge 	8,3 1204 23$ 932 
Sandvig 	grs 1216 3a0 9 5 

Min Systue 
for 

Koler, Ulsters, Costu-
mer tS Børneovertøj 

anbefales, 

MffigiD11011fi 
• UDSALG. 

Ejnar Thorbek, Allinge. 

Husk 

C. Lars e n's Skotøjsforretning, 
Stort Udvalg,  Allinge. 	Rimelige Priser. 

Bedste 

Thyshire Kakkelovnskul 
a/ 	s., fra Lager til billi tite Dagspriser .  

11J 	. Kolonial- & Produktforretning. 
lime og killeringer billigst i Allinge bogtrykkeri, 

Nordlandets Handelshus. 

Erindringsliste. 
Toldkamret 7-12 Form., 2-7 Biterm. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Laane- 	Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 
Gampskibsexpeditionen, aaben ved Ski-

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

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-3.  
Postkontoret 9-12 og 2-7. 

Søndag 12-2. 
Telegrafstationen 8 Morgen til  9 Aften. 

Søndag 12-2. 
Borgmesteren. Kontortid hver Siignedag 

Kl. 3 pas Skolen. 
Branddireklorem,Mandig og Fredag 

Form. 8 til 10. 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen. Kontortid 1-1 Ern 

By- og Herredsfuldma5gtig 

Johnllos 	usle. 
træffes paa Raadhuset i 

hver Mandag •efter KI. 10 Form. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Til Flyttedagen anbefaler vi: 
Klædninger 

i stort Udvalg fra 18 Kr. 

Blaa Serges Klædninger 
fra 24 Kr. 

Ulsters og Overfrakker 
til mange Priser. 

Stortrøjer fra 12-25 Kr. 
Skindtrøjer og Skindveste. 

Uldveste og Sweaters (Gensere) 

Stærke Sokker fra 40 Øre. 

Skjorter. 
Uldtrøjer og Underbenklæder. 

Vi har det stærkeste Arbejdstøj. 

Islandske Trøjer og Vanter. 

Altid det største Udvalg. 

,lodlanbets adelshus. 

Ingen Prisforhojelse tiltrods for - 1 
Prisstigningen, da mit Indkoli er 
gjort rettidig. 

Moderne kulørte Ile rr e rr erdern. 
Strikkede herreveste. 
Man enxeltd.te Sømandstrøjer. 
Drengesweaters, kulørte, fra 1,35. 
En serie  line Ilaitilkind 

til extra smaa Priser 
Herre-Vinterhandsker 

i stort Udvalg fra 63 Ore
Berresokker fra 25 Øre Parret. 
iferrmIlomuldsbenkiseder 

1,00-- 1,111-1,20 -1.35- 1,50.  
Herreuidtrujer og Benklæder. 

Udvalget er saa stort, at ethvert rime-
ligt ariske kan opfyldes. 
Dame-Uldtrøjer  i  7 Kvaliteter. 
Dame-ltenkiteder i Uld og Bomuld.  
Dame-Handsker, coal. Jerrey 

med Foer fra 5e ure. 
Extra billig i Forhold til Kvaktenm. 

Dame- og Bornestromper. 

Baby-Udstyr. 
Bine særlig prisbillige Uld-

garner sælges fremdeles ril de gamle 
Priser. 

Vid og renvaskede strikkede 
Klude tages i Bytte. 

løssols Eflo-lillsalg 
Chr. Olsen, Allinge. 

Telefon Nr. 200. 
Lrverandor til Varelotteriet, 

Forlang altid 

Ottohliinstec>s 
OMA 

Plante Margarine 

Hatte, Huer og Kasketter 
i kolosall Udvalg til smaa Priser. 

Manschetskjorter 
hvide og kulørte fra 3 Kr. 50 Øre. 

Al Slags Kruvetøj 
i stort Udvalg. 

Slips 
i alle Farver og Faconer. 

Fodtøj 
sælges trods Prisstigningen Id de 

bekendte billige  Priser. 

Prov vor Boxcalf og 
Chewrcau Herrestøvler til 12,00 

Skaftestøvler i Fedtlæder 
og Boxcalf. Priser 16, I8, l, 24 Kr. 

Altid de billigste Priser, 
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FINESTE DANSK FABRIKAT 
c7479c..)z c>> 	 10 — /000e,  

Urmager jA 
1111~ffie/ ••••••■ 

lommeure, Stueure, Briller m. m. — Førl- og Brudegaver. 
Telefon Nr. 4. 	Stort Udvalg. 	(ilaverirtK (;rafts. 

an b.. !A.I. 

 

 

Bedste Sort vestfalske 

Salon-Brunkuls-Briketter 
af „Kaiser"-Mærket, ventes hjem i.Efteraaret. Prisen bliver 
I Kr. 50 Øre pr. 50 kg. Vi heder de Kunder, som gerne vil 
have denne Vare, um at afgive Bestilling snarest til 

Nordlandets Handelshus i Allinge. 

Sælg os Deres Beholdning af 
Rug, Hvede, Byg og Havre 

eller gør Byttehandel merl os saaletles, at De Isar gode sunde Foder-
kager eller Hvedeklit) sove F.rstatning. fredste Tilbud fads Ira 

Nordlandets Handelshus. 

Cement, Tagpap, 

Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre, 

Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser. 

cHllinje J-folonial- og Pirodulft forrelr.ting 

Exin uro lidimiletie Munter sælpsf 
711  [Ilet 	9 Kr. 80 Liter --- 10 Kr. 90 Liter 	I I ' 	I;r 

100 Liter ---- 131/4 Kr. 

Skrke Fyrdøre, bre Risle, Ileosollorg, horer. 
Sælges allerbilligst — og gammelt Støbegods tages som Betaling 

Nordlandets Handelshus. 

Sprgsomi og Star. 
—:0:— 

Iltorden ser en sort Snegl ud. 
1'9y la 12" 5:110S• u3 

Hvilken Forskel er der paa en Enke-
mand og en Gulerod. 
•itsplor rast) uts uaprmainD — trap.ior Jap 
mniapmrii 5.1paq tus lett uapueulaiu3 

Hvad er tungest. enten et Pund Fjer 
eller el Pund Jern. 

'Pd 1 -la Ild I '414titti 

Mit første et skræmmende Maker er, 
især hvis du det i Ansigtet bær. 
Mit andet dig hjælper i Faren frem. 
det hele lindest Fattigmands Hjem. 

-pour—iy 
Del lindes ikke i  Verden, 
ej heller i Norge og Sverig, 
men i Frankrig og Rusland. 
ikke i Smør men i Laks, 
ikke i Rug, men i Havreaks. 

'P rensesand 

Hvad er del. som vender Roden op og 
Toppen ned og har set Sol, men aldrig 
Sommer? 

'arraddeisi 

Hvad er del, som ikke kan vende sig 
i  en Kobaas, men dog gaa ned gennem 
et Musehul. 

.dæm anal u3 

Hvorfor kan Norge ikke sejle og Syer-
rig ikke svømme? 

aulauuid faldro Jry au 
-Jaits Eo tailaA (tato)! Japtias aaloy 

Hvem er de to, som se alt, kun ikke 
hinanden. 

.aneelg 

Hvad har man møje ved at faa, Frygt 
ved a t have, Sorg ved at miste. 

.wop;lid 

Hvad er del. der Hiver mindre. jo murre 
man lægger til, og slems jo mere man 
tager. 

Hvor mange Snit skal der til ell vel-
snittet Skoinagerplyk. 

anplarj nap Ja 
tes laniusia.t Ja nap men Jol maPui 

Tre Ben, to Oren, kan hverken gaa 
eller hore, sort uden om, hvid inden i 
og gul i Midten. 

•! .101.145" pant Nup apkiD 

Hvorfor vilde Poulsen ikke have sin 
Kone begravet. 	. 

•pop ara sydl unit ,ping 

Hvilken Sten er ikke for Mutter 
Janepoj Je.t nett liatiang-uasuais 'Is 

Rødt, naar den lever, sort, naar den dør. 
uatswgf 11 

Hvem har Tænder men kan ikke tygge. 
11ZURIIEN 

Hvad er værre end Følelse al Mangel.  
asiatort 

Om Natten er jeg tom og salien, om 
Dagen fyldt med Menneskekod. 

'trawls 

Hvad er' del, som Fremkommer, naar 
man vifter med en Vest. 

.pinatialsaA 

Hvilken Slange kan ikke krybe. 
-uainnsseg 

Jeg har øjne, men kan ikke se. øren, 
men kan ikke bore. Næse. men kan ikke 
lugte, Mund, men kan ikke spise. 

sydon u3 

I Tror mange Sien gik der til Frue Kirke. 
Inlap tidl 	ap '1,a2m 

I min hvide Kjole vil ingen have mig, 
i ruin grønne vil nogle have mig, i min 
røde vil alle have mig. 

.rwriasdim 

Jeg rejste en Gang sammen med tre 
Mennesker, den ene var Soldat, den an-
den Prokurator, den tredje Gartner, de 
var alle tre folde, men hver paa sin Mande 
Hvorledes? 

.pimaiæd ualaubiap Flo lptinapStis 
IlaJ0112.1111101d 'prunk:met' ..itrit nag:pips 

Hvad kommer paa flovede' ud af Kir-
kedøren? 

Roegrebe! Roeknive! 
Bedst og billigst hos os. Roeoptageren RAP anbefales. 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Vi har endnu rigeligt Lager al 

de billige 34" Udskudsbrædder 
i alle Længder. 	Vi venter en stor Ladning af samme Slags i 

Løbet af denne Maaned. Priser fra 160 Øre pr Tylt. 

Alle Slags Bygningsmaterialer købes billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Husk vort velassorterede 

Trælast-Lager! 
Forlang Tilbud, og vi er til Tjeneste. 

jfilinje J-Colonial oj cProduktforretnin. 

Søger tie ee LiusIdaynke, 
skal den gamle Cykle sælges, øn-

sker De Adgang over deres Ejendom 

forbudt, har De fundet et Par Ga-

loseher, skal der være politisk Mede 

eller Bal, har De Kreaturer til Salg 

eller vil De købe saadanne, har 
De faaet nye Varer hjem, paatager 
De Dem Reparationer, har De 

startet en ny Forretning — hvordan 
skal Folk saa faa det at vide, hvis 

De ikke averterer i et Blad, som 

virkelig læses. 
.Nordbornholms Lgeblad" 

læses af saa al sige alle i Nørre 

Herred og er derfor et fortrinligt An-

nonceblad. Send deres Annoncer 
til .Nordbornholms Ugeblad'. 

■-2---k-----....------,  

;estil  dDeei  reel  ss e FRegninger,  ivhii teMr  eodg- 

Brevpapir i Allinge Bog-
trykkeri. Hurtig Levering. Billigste 
Priser. Ring op Telefon 74. 

V ridemaskiner, 

Tøjruller, 

Hosholdoiogs-

moske 

Mer* Loger ol 

!mikron], 

porcelæn og 

Nom, 

Anker Heogoorti's 
bekendte 

Gryder 
anbefales.  

Spise In 

1/P r  

isfyld 

_L'3.111urig-€, It-L.olc:»zaex.1. og Procii.x.-tfc)x-x-trii_rig-., 

De eng. renharpede Gaskoks 
ere meget kraftige og er et behageligt Brændselsmateriale. 

Disse sælges for 1 Kr. 35 øre pr, hl, frit tilkørt pr. Kontant. 

Nordlandets handelshus i Allinge. 

Vor bekendte fine Kaffe 
samt The, Chokolade og Cacao 

anbefales det ærede Publikum. 	NB. Altid frisk Kaffe, 

c7Colonial- 1 c froduldforrettlirLP. 

Store Derbyshire Ovnkul 
expederes renharpede fra Lager til den allerbilligste Pris. Det 
er nu Tide ai forsyne sig til Vinteren og Bestillinger bedes af-
givne til 

Nordlandets Handelshus. 

Smaakul 
sælges billigt saalænge Forraad haves, men kun mod kontant. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Absolut bedste Kolonialvarer 
til billigste Dagspriser anbefales. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Alle Soder lerpc sode koilinrer lidos! 
Ved Samhandel betaler vi Kornet med absolut højeste Dagspris 

efter Kvalitetsvægten. 

Vær saa god at vise os Prøver af Partierne. 

Nordlandets Handelshus. 

llorllholms spart- & lifilleb8803 
Afdeling i Allinge 

Kontortid: 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente 

af 4 pCt. p. a., paa Folie til 2 pCt. p a. 

'1.isiS sit afill!IN Japurs pl.1.111110 

Vil du tro, jeg har In Fingre pas liver 
ilsand, 25 Negle paa !lænder og Vodder. 
og tyve Negle peu Ikender og Fudder. 
wol puunii lam( evd la.ibt,1 	mut ilzir 

Torislhololloi Solltivig. 
vintersaisonen er begyndt, Lokalerne 

anbefales til Foreninger, Moder og lig-
nende Ved hurtig og reel Betjening samt 
rimelige Priser anbefaler vi os til det ære-
de Publikum 

med nejagtelse 
Lauritz Madsen. 

Lodder III AI1Cl, buk Vare-
og lobstrilolieri 

has hos 

Barber Madsen, Klemensker 
Onsdag, Fredag og Lørdag Kl. 4-8. 

Allinge-San dvig Sygekasse, 
som er statsanerkendt, optager Med-
lemmer indtil 40-nars Alderen. For-
uden en daglig Pengehjælp eder 
Sygekassen fri Læge og Medicin 
for Medlemmerne samt fri Læge for 
deres hjemmeværende Børn under 
15 Aar, 'desuden hit Sygehus- og 
Sanatorieophold. 

Indmeldelser kan ske hos Kasse-
'men, Hr. Bager P. Holm, Allinge. Postil Deres Trykager i MINI° lloghlikeri   


