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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes i e Antal af mindst 1600 Exempl. 
og _forsendes gennem Postvæsenet i Allinge. 
Sandvig; Olsker, Rutsker, Ro og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
har den siorste Udkradse i Nordre Herred, 
bliver (tesi i ethvert Hjem og egner sig der-
for bedst til 'tyrkerne. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne nekendtgrrelser af enhver Art 
saasorn Knb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- 	 Auklitutff 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer saml paa Bladets Kontor og 

koster 50 Ore Kvartalet. 

Skumring. 
(Foraarsaften ved Klemens Kirke.) 

keleeedelkee,... 	— 

ee D rømmende iec c!( (es 	-' 

ved Attentide; 
segle i del firerne ee livstrit 

Klokke ringer. 

- Og min Tanke-favner og favnes 
og vil glide 

dvælende ud paa den store 

Aftens Vinger. 

Øjnene lukker jeg og drømmer 

mod det fjærne, 
. mod riet himnielfjærne, deri i 

Søvne sig bøjer, 
-dreaMmende under en Foraarsaftens 

Sljærne, 

mens til gemte seg'rider bestandig 

tre-nrie store Sljærne, 	saa 
lyksaligt ene, 

hvor den smiler til mig, drønnnende 
og dæmpet, 

medens store Himle, høje 

og aften rene, 
geutiem Dagen, der gik og de 

kampe, den bar kæmpet. 

Ja, jeg frygter Dagen, der brænder 

og fordunkler 
med sit gyldne Lysskær, sit tunge, 

travle Virke, 
wen jeg elsker Aftenen, naar en 

Sljærne funkler, 
medens hele Rummet er dæmpet 

som en Kirke. 

Og min Tanke højnes og svinger 
sig saa vide 

ud imod del fjærne, hvor 

Aftenstjærnen vaager. 
Dremmende den favner og favnes 

og vil glide 
sporløst ud i Nalten, ide lette 

hvide Taager. 
• - 

Ae, du skare Aften, der drog ulig 
rired din Stilhed, 

din store, stræuge Stilhed, for . • 

hvilken jeg har skæfvel 
— nu inærlter jeg din favnende,. 

wodereninie Mildhed 
og bøjer ydniigt _Knæ for hver 

4 	 Sljærne tinder Hvælvet. 

Mr. Blanco, 

i 'Whig 
—0— 

Kommunen slutter Kontrakt •med 
Seabye & Lerche om det 

resterende Arbejde. 

Under denne Overskrift gøres der 

i en Ailikel i „13ornie Tld." for 15. 
Febre Rede for, dels hvilke Arbej-

der, der i indeværende Aar skal ud-
føres ved vor Havn og dels for, hvad 

disse vil koste, og yderligere lor cn 
Del Uddybnindsarbejde, der skal ud-

føres næste Aar, ligeledes med An-
givelse af den saudsynlige Bekost-

ning. Endelig oplyses, at ]tele det 
samlede Havnearbejde er kalkuleret 
til 287,850 Kr. 

Alt dette vi je stiv godt al fan 
Besked .orn -og det er søamen sjæl-
dent man paa det Uniraade, fnat 
det sari udførligt; der' synes 
hos dem, der har nied Sagerne at 
gøre, al herske en vis Lyst til at 
eeele reeelikum udenfor. Derfor-er 

del velgørende at se det for Byen 
saa vigtige Spørestuall belyst ras 
grundigt som her. 

Man faar hl. a. at vide, at den 

Fangedæmning, der skal hikke for 
Havnen, medens Arbejdet i Yderhav- 

foregaar, skal paabegyndes 1. 
Juni, og være færdig 15. Juni, at 
Havnen igen skal være aaben for 
Trafik den I, Seplbr. og at hele Ar-
bejdet skal være færdigt den 15. 

Oktober. Der er dog indrømmet 
Firmaet Ret til al paahegyiele Arbej-

det i Tiden mellem 15. Maj og 20. 
;turvi, kun al Havnen ikke rnee ,.eere 

kikket fer Teilik længere end 3 
Maaneder og hele Arbejdet ikke 

vare niere end ; ' e  num& 

Alt dette ser jo saare godt ud, 

bare del holder Stik naar Tiden 
kommer, at del ikke da kommer til 

at gaa som med Inderhavnen iljor, 

der skulde være gennabnet for Tra-

fik den 15. Oktober, hvad den og-
saa omtrent blev, oniend delvis ufri-
villigt, idet en Storm ,som bekendt, 

splittede det af Dæmningen, som 
da var tilbage; men dog ikke saa-
ledes, at den kunde benyttes til Tra-

fik, da Portene ikke kunde og for-
resten jo heller ikke endnu kan tulr-
kes svaledes at Skibene kan ligge 

sikkert ved Bolværkerne, ligesom 

Kajerne jo heller ikke endnu er helt 
færdige. 

Naa, man maa haabe, at de Er-
faringer, der deri Gang hestedes, 

man komme til Nytte ved det fore-

slaaende Arbejde saaledes, at der 

til den Tid, niar det skal være fær-
digt, ikke med Gru ild kan siges, al 

Skibene ikke tør (age Fragt til Al-
linge Havn el Frygt for ikke rit 
kunne ligge sikker! der. 

Slutningen af Artiklen omtales, 
at Fangedaminingen, under Havnens 
Tørlægning er tænkt benyttet som 

Anløbsplads (Lossested) for mindre 
Skibe; men al Firmaet i saa Tilfæl-
de har foreheholdt sig Erstatning 
for eventuel Skade paa Dæmningen, 

foraarsagel ved dens Benyttelse i 

nævnte øjemed. Ja, del kan man  

saa godt forstas ; Eksperimentel rum-

mer selvfølgelig en Fare i den Ret-
ning, og at Firmaet vil gardere sig, 

er ligesag indlysende. Men saa er 

Byraadet da ogsaa saa fornuirigt 

ikke at ville gaa med til Anerken-
delse af Forholdet. Det kende og-

sari let komme til at medføre Kon-
sekvenser der, fortiden sikkert at 

blive kostbare, pekuniært set. kende 

vende op og ned pari alt, hvad der 

var sat al Tidsfrister. Dæmningen 

kan vel nok leves saa solid, at det 
kan lade sig gøre at benytte den 

som omtalt; men Risiko derved, 
vil der dog altid være, og den for-
ringes ikke fordi Firmaet faer Tilla-

delse til al opkræve en Tonnage-
Afgift al Skibene, om delte ellers 
kunde lade sig grise. At Ityraadet 
ikke her trøffel Restemmelee liernm 
mulm!, 	• , eeeligt. 

Noget nis 
eeelren ikke gæl an, at lukke Hav-

men saa komplet, selv kun i 3 Maa-

[leder. Man siger nok, vi har jo 

Hammerhavnen, javel, i Nødstilfælde 

kan det være rart nok, men henvise 
hele Havnens Trafik dertil i saa lang 
Telre—etilerl~1 blive Tale om, vil 
foniden at være upraktisk og beko: 
sleligt for de Forretningsdrivende, 
der skaber Trafikere være ødelæg-

gende for Havnen, idet man ganske 
sikkert mas regne med, at Jernba-
nen i den Tid vil sluge adskilligt 
af den, og meget heraf vil saa se-

nere blive ved al gaa den Vej. 

At Spørgsmaalet om et Anløbs-
og Lossested foeSkibene har været, 

og er vel inileiebentlig endnu frem-

WC, kan man altsag se, men det 
mim og-ee føres til en Løsning, 

bande af I-  Iense ti til Ilavners  frem. 

fiffige Indtægter og af Hensyli lit 
Kommunens Beboeres 'Farv. !duetter] 
er, det har været sagt saa ofte, trods 

alt, Byens Livsnerve, og naar der ilm 
afses ca. 300,000 Kr, paa snavidt 

at gøre den tidssvarende, inaa der 

samtidig sørges for, at ikke al Tra-

fik afvises saa længe Arbejdet staar 
paa, det forringer Indtægterne og 

bringer Besvær for dem, der ellers 

skal holde disse oppe ved at skabe 

Trafikep. 
Der inaa selvfølgelig kunne gøres 

noget. I Svaneke blev for fas Aar 
siden i lignende Anledning opført 

en iitteremistisk Bro for en overkom-

melig Pris maledes, at Traliken, 

trods Havnens Tøringning hele Som-

meren, blev hold( gaaencle. Selv 
Dampskibene anløb. 

Det samme bør gøres her og med 
god Vilje Iran det sikkert ogsaa gø-
res. 

I Nordbortiliolnis Ugeblad den 1. 

Januar d. A. var det Fenne behand-
let; det tog netop Sigte paa en saa-
dan intereinistisk Losningsbro. Den 

foresloges anbragt paa den Maade, 
at der ved lievnens søndre Ende 

fyldes op ud over Skærene ud mod 
Stangentielle, udviklede nærmere, at 
titan herved, foruden at naa det til-
sigtede Maal fast Grundlag for eu 
Bro, der kan benyttes til Losning, 

og hvorfra kupe blive direkte Op-

kørsel til den søndre Havneplads,  

for eu forholdsvis rimelig Udgift, 

vilde, da det kunde paabegyndes 
naarsomhelst, skaffe Arbejde til ad-

skillige arbeldsleee Hænder i den 
sire:elge arbeelskeeppe Tid. 

Dette Forslag, synes jeg, var godt, 

i hvert Fald værd at underkaste en 

Drøftelse, jeg ved ganske vist ikke 
om det nitaske har været drøftet, 

filen offentlig har 11man ikke set no-

get derom og derfor, idel jeg shit-

ter mig til det, henstiller jeg 111 rette 
Vedkommende, at lage det under 
velvillig Overvejelse. Der synes al 
være mere Grand til del, som det 

nok skal vise sig, at en Mole ud 
over Stangeirmeeskæret vfl blive en 
Nødvendighed for at skaffe Ro i ilet] 

udvidede Yderhavn, og men havde 
da for de emme Penge Begyndel-
sen til en eandan. 

de delle realiseres vilde I lav- 
de sin Trafik, (og sine 

Indtægter) og deur, der benytte Tre-
kker], spares for Ulemper og Udgif-
ter. 

Mari kunde saa lade Entreprenø-
rens Dæmning i Fred til Gavn bande 

for (ram og Havnen. 
—I. 

Ved den foretagne Lodtrækning 
over de af .Nordbornholtirs Uge-

blad" til Abonnenterne udsatte 28 

Præmier til et samlet Beløb af 

250 Kroner, 
blev folgende Vindere de heldige; 

Møller K. Kofoed, Allinge 	5 Kr. 
Christensen, Pæregd., Olsker 5 - 
Lintrup, Bogholder, Allinge 	5 - 

Vejm. P. Clausen, 	„ 	5 — 

Skonig. Carl Larsen 	„ 	5 — 
Thorsen, Kroggaard, Re 	5 - 
Gerti]. Carl Grønbech, Tein 5 — 

Snedker S. E. Munch, Olsker 5 - 
Chr. P. Dam, Allinge 

	
5 - 

A. Kure, Sainsingsbro, Nyker 5 -
Træskomg. M. Lund, Allinge 5 - 

Eekelett Boss, v. Broen . 	5 - 
Strygerske Karen Olsen 

	
5 — 

Avlsbr, Hans Dam . 	5 — 

Cape Ødbergsen, Nexø 
	

5 - 

Avlsbr. Chr. Jensen, Allinge 5 - 

Hans Chr. F3endtsen, Tein 
	

5 - 
Sterile V. Rampe, Tein 

	
5 - 

Snedker Carl Jespersen, Tein 5 -

Maler Joks Hansen, Allinge 5 — 

Sognerands[. K, A Mogensen, 
Olsker 10 Kr. 

Skær eriejer Chr. Lind, All. 	10 — 
Stenværksf. Chr. Pedersen, do. 10 - 

Ludvig Kates, Steredal 	10 - 
Avlsbr. P. Pedersen, Allinge 20 — 
Lundgreen, Brogaard, Olsker 20 - 

Sandemand Kure, Nyker 	20 - 
Fisker Janus Falk, Tein 	50 Kr. 

For Præmierne har Bladets For-

relningsfører udstedt Anvisninger 

paa o Kr. Stk., for hvilke de Vin-
dende kan købe de Varer, de ønsker 
sig, hos Forretningsdrivende i At-
linge-Satielvig, som averterer i Nord-

bornholms Ugeblad. Anvisningerile 
nier' afhentes af Vinderne personlig 
hos Bladets Forretningsfører. 

Et Par Uddrag 
et 

Kong Albert s Bog. 

Under de Allieredes mesterlige 

Tilbagetog fra Mons fik ee mig ell. 

gelsk Officer Ordre til at samle f- 
lernølere i en lille By, der lige var 
blevet rømmet mit vore Tropper. Der 

var higen Tid at spilde. 
I overvældende Masser korn rjen• 

den vrellende ned over deri forsvars' 
løse By - 	Granaterne sprany, ill 
alle Sider — for hvert øjeblik hør-

tes lyd I igeri;t4,44#10*iiiiis, 

Prfmtert 	 mit er ge 
Freiumarch. 

Den unge Mirer og hans lille 

Kompagni marcherede rask gennem 
de forladte Gader, tværs cever et bro-

lagt Torv og kom til en kommunal 
Bygning, midlertidigt indrettet til 
1Inspital. Han treidte 

— Er der nogen, .her der karl 

marchere? begyndte han --- men saa 
standsede han pludselig( og saa sig 

om. Der var nok ikke Mulighed 

for Tale om Eflernølere her. 
Snese af Saarede laa hjælpeløse 

paa Gulvet, der fuvor man i Skyn-

dingen havde lagt dem. Eu Fink 

,Rode Kors" Søstre gik fra den ene 
tit den anden og gjorde deret yder-

ste for at hjælpe, lindre og trosle. 

Medens den høje, unge Mimi i 
sin Khahi stod lavs i Duraahningen, 

hvinede en Greriet hen over ftl'Ict, 
brasede ned i et Hus i k!teenden 
og spang med el øredøvende Brag. 
Et øjebliks Dødsstilhed Paafulgte_ — 
Saa var der en Tonimy, en af Sol-
daterne, der grinede. 

— Det vil spare Lægerne en hel 
Del Mas, hvis vi fik et Par af de 
Tingester herned, sagde han. — De 
skil' nok amputere os gratis. 

Søsteren, der forestod den lille 
Flok engelske Sygeplejersker, laa 
netop paa Knæ henne i Nærheden 
af Døren og støttede en døende ung 
Knøs's Hoved ; han skubbede Kop-

pen, hun holdt til hans Læber, bort 
og saa op paa hende, pludselig gre-
ben af Rædsel. 

— De skyder da ikke paa .Det 

røde Kors's Flag, hviskede han, er 

vi ikke i Sikkerhed under Flaget? 

Hendes Smil beroligede ham. 

— Vi er fuldstændig sikre min 
Ven. Bryd Dern bare ikke om det. 

Drik dette her og lig stille. Da hun 

saa op, fik hun øje paa den unge 
Officer i Daraalreingeri. Han tog til 

Huen og hilste, 

— Der er vel ikke noget, jeg kan 

gøre for Deir? spirete hane — Jeg 
er ved at samle Efleritølere her og 
marcherer saa bort nied dero. Men 
der er link ingen her der kan mar- 
chere. Skal jeg tage noget Bud med 
fra Dem? Jeg vil sende Hjælp til-

bage, hvis del er muligt — Som 
true knælede der med den døende 

Knøs's Hoved paa sin Arm, saa titin 
fast paa ham, og det slog herre at 
lian aldrig havde mød( et Blik saa 

fast og modigt. 

— Alt er soul det skal være her, 

ry 



sagde hun og skød en sammenfol- 
det Frakke ind under det Hoved, 
hun støttede, det gaar slørede!. Men 
i næste f.7jeblik stod hun ved hans 

_ 	Side i Døren og giet) ham i Armen. 
— Gas ikke, hviskede hun, for 

Guds Skyld, gaa ikke. Jeg maa 
have Hjælp, og De maa hjælpe 
mig ! 

— Vil De ud af delte her ? spurgte 
den unge Officer, han talte hurtigt 
og dæmpet. Englænderinden saa 
pas ham. — — Aflir! hør, De man 
ikke være vred, jeg ved jo godt, at 
De ikke vilde gaa fra deny derinde. 

Sig mig blot, hvad jeg kan hjælpe 

Dem med. 

— Hør nu efter! sagde hun. Der 
er ikke et øjeblik at spilde. Lagde 
De Mærke til Taget at denne Byg- 

ning, da De gik over Torvet. Der 
er en Flagstang med Snor, lige pa- 

rat, men intet Flag, forstaar De, intet 

Røde-Kors Flag og Tyskerne begyn- 

der at bombardere Byen. De man 

skaffe mig et Sanitetsflag. og hejse 

det op, før De gaar. Den unge 01-  

ficer stod der ganske forvirret og 
raadløs ved Siden af hende, med et 
bedrøvet Udtryk i sine ærlige øjne. 

— Jeg er frygtelig ked af det, 

sagde han, men jeg har ikke noget 

Sanitetsfleg, og om del saa gjaldt 

mit Liv, ved jeg ikke, hvor jeg skulde 
fas det bal 

— Saa man de lave et, trængte 

hun paa, vi har over hundrede Snit-
rede under dette Tag, hun ruskede 

ham i Ærmet, kan De ikke lave no-
get sammen '' Kan de ikke finde 

paa noget? Kan De lave mig et 
.Røde Kors" Flag? Den unge Of-

ficer stod el øjeblik og tænkte an-

spændt, — Manden i ham vaagnede 
og brændte efter at hjælpe denne 

Kvinde i hendes dyre Nød. — -
Hans Blik gled langsomt rundt langs 

Salens bare Vægge og dvælede til 
sidst ved Gulvet. Pludselig studsede 

han. HllIl BAS ham tøve, — — saa 

blev hans Ansigtsudtryk fast og be-

sluttet. —. Giv mig et halvt Lagen, 
sagde han, og et Par Forbindings-

ruller. Hun hjalp ham med at rive 
Lagnet over. Ved den skærende 

Lyd vendtes mange Blikke mod dem: 

han bredte Lagnet ud paa Gulvet 
og rakte Haanden ud efter Forbinds-

rullerne. 
— Giv mig nogle Knappenaale f 

sagde han, og han bøjede sig ned 
og dyppede Forbindingerne i Blodet, 

som laa i Pøle paa Gulvet. Da hun 
atter saa sig orn, las han paa Knæ 
og hæftede de røde Striber 1 et Kors 

paa det hvide Lagen. Hun greb sig 

med Haanden til Struben og stræbte 
at undertrykke en Hulken, der vilde 

trænge sig frem. Han havde ikke 

genkendt hende i hendes Sygeple-

jerskedragt, men hun havde kendt 

ham ved første Øjekast og minde-
des nu tydeligt Scenen for deres 

sidste Møde — — en solbeskinnet 
Kricketbane i England, hvor han - 

i pletfrit Flonel — havde vundet Mat-

chen for Skolens Hold. 
Hun havde siddet ved Siden al 

hans Moder og set, hvor stolt hun 
var af den kvikke, kønne Dreng. Og 

nu — —. Som han knælede der i 
den plettede Kliahi, fulgte bristende 

Øjne ham med den Deendes Ro, 
mens han lavede dette røde Kors 

paa Flaget. Snuede Mænd væltede 
sig over paa Siden, løftede sig paa 

Albuen og tilsmilede ham barskt de-
res Bifald. Og efter den ene tilba-
getrængte Hulken smilede ogsaa hun 
tilbage. Hendes Flag var færdigt! 

Han rejste sig. — Saa! Vil De nu 
vise mig Vej til Taget. Nej, nej, 

jeg skal nok bære del, De behøver 
ikke at røre det Søster, det bliver 
min Sag. Hun stod ved hans Side 
paa Taget, da han strammede Sno-

ren og fæstnede den; Vinden tog i 

Lagnets tunge Folder, og det røde 

Kors foldede sig klart ud i Solskin-

net. f-hin lagde endnu en Gang sin 

Haand paa Khakiærmet. 

— Gud velsigne Dem 1 hviskede  

hun. Og glem nu ikke, nier De 
skriver hjem, at fortælle Deres Mo-

der om det, De her har gjort. 
En halv Tinte senere, da han og 

hans Mænd marscherede op over en 
Bakkeskraaning, under Dækning af 

en Skov, gik han et Øjeblik ud i 
Lysningen og saa tilbage mod den 
lille By. Tyske Granater faldt til 
højre og venstre, men over Hospi-

talet vajede ,Det rede Kors's Flag 

nok saa tappert i Blæsten, straalende 
i Solnedgangens Guld, og i Ly al 

det laa de Saarede, skærmet af de-
res eget røde Hjerteblod. — - 

„Verden og Vi'. 

Bornholms Amisino 
meddeler følgende: 

Da samtlige Jordebogsafgifter paa 

Bornh., snavet Arvelæstealg, af Sta-

tens Udminksjorder som de Selv-

ejergodset endnu panhvilende Land-

gildeydelser (hvortil slutter sig hen-

holdsvis Rekognitioner og Kendel-
sespenge) i Henhold til Lov No. 102 

af 29. April 1913 kan afløses fra 

Oktober Skattelermin 1915, tillader 

man sig herved at henlede deres Op-

mærksomhed paa nedenstanende. 

I. Saafremt Retten til Indfrielse af 
de beregnede Afløsningssummer 
benyttes, gælder følgende: 

1. Arvekesteafgifterne nedskrives, 

idet, 
a. Værdien af Havreafgiften af de 

gamle Fæstejorder paa Udmar-
kerne nedsættes med 15 Q/0, 
og 

b. Værdien af HavrealgifteL,,af 
de .tillagte' Jorder nedsættes 
rur '30 

2. De Laridgildeydelser, som ikke 

blev afløste ved Loven af 29. 
Marts 1904, kan nu afløses. 

3. Ligeledes kan Kendelsespenge 

af de Ejendomme, hvis Land-

gildes Afløsning fuldt ud blev 
iværksat ved sidstnævnte Lov, 

nu afløses. 
4. Afløsningssummen for Rekogni-

tioner og Kendelsespenge ansæt-

tes til disse Afgifters Beløb, ta-

get 11/2 Gang. 

5. Samtlige Afgiftsydere gives der 

foruden de ovenomtalte Nedsæt-
telser et Afslag i Afløsningssum-

men af 10 °/0 saavel for de aar-

lige Afgifter som for Kendelses-

pengenes og Rekognilionernes 
Vedkommende, naar blit'i :vise 

finder Sted senest til Oktober 
Termin 1920. 

6. De beregnede Alløsningssuinnier 
kan Afgiftsydere indfri til Okto-

ber Skattetermin 1915 eller en 
hvilken som helst derefter føl-

gende April eller Oktober Termin 

efter Opsigelse til Finansministe-

riet (Amtstuen) med 3 Maaneders 
Varsel. Ønskes Indfrielsen fore-

taget til 1. Oktober 1915, bør 

Anmeldelse ske snarest mulig og 
altsaa i Itveet Fald inden I. Juli 

d. Aar. 
7. Delsvis Indfrielse kan i intet Til-

fælde finde Sted, og de til Ind-

frielse opsagte Afløsningssummer 
kan inddrives ved Udpantning. 

Udslettelse i Panteregistret al alba-
ste Afgifter sker paa Finansmini-

steriets Foranstaltning og tiden 

Gebyr. 
8. De paagældende Opsigelser er 

stetnpelfri. 
9. Kreditforeninger og Kreditkasser 

er bemyndiget til al indrømme 
Lettelser ved Optagelsen af Laan 

til Brug ved Afløsningen. 

Man skal herefter tulrende Afgifts-
ydere at lade de beregnede Afløs-

ningssummer indfri til Oktober Ter-
min 1915, da de Ydelser, der erlæg-

ges, forinden Afløsning eventuelt 
finder Sled, derved spares. 

11. Saafrend Retten til Indfrielse af 

de beregnede Afløsningssummer 

ikke benyttes, gælder følgende: 
Fra 1. Oktober ! (Ir\ b.etialder 
den tidligere Betaling efter hvert 
Aars Kapitelstakst : 

1. af de aarlige Landgildeydelser 
Arvefresteafgifter, og 

2. af Rekognition ved Ejerskifte af 
Lodder af Povlsker og Pedersker 
Sognes Strandmarker, 

idet samtlige disse Afgifter nu er 
fastsatte til uforanderlige Beløb. 

Man skal sluttelig ikke undlade 

al bemærke, at den i April Termin 

d. A. stedfindende Opkrævning af 
Jordebogsafgifter efter de gældende 
Regler vil ske pas Grundlag af den 

Kapitelstakst, der vil blive fastsat 
for Anret 1914, i Forbindelse med 

Kapitelstaksten for Aaret 1913, og 

at del bliver den sidste Termin, i 

hvilken disse Afgifter saavelsom i 
det hele Skatter og Afgifter til Amt-

stuen svares efter Kapitelstakst, bort-

set fra Afgiften af 3 endnu tilbage-

værende Fæstelodder. 

fra Uge til Uge. 
—:o:— 

En vis Ængstelse 
ligger der i Blodet hos Folk, og den 

giver sig Udslag ved forskellige Lej-

ligheder. Det fik „Korsør Avis" den 
18. Februar adskillige Beviser pen. 

Ved Middagstid sprang en al 
Store-Bælts-Minerne med et vældigt 

Brag, der rystede Husene i Korsør 
og pari reivfonstationen freaarsage-
de, at alle~e~pperne 

=1 linlv Time senere røg 

Fra adskillige Sider blev Bladet 

ringet op med Forespørgsel, om de 
vældige Brag stammede fro tyske 
Undervandsbande. 

Kurvebal.411111.111101K 

Forleden SøndagbYeir'der.paa 

Grindsted Hotel afholdt et Kurvehal, 

fortæller „Kold. Av.'. Ballet er kun 

for de Forældre, der har Børn i Re-

alskolen, og Overskude) tilfalder 
Skolen. Hvad er el Kurvebal? vil 

man maaske spørge. Det er et Bal 

med Spisning, hvortil en Husmoder 
medbringer en Madkurv til 2 Perso-

ner. Denne Kurv stilles til Auktion, 

og den liøjsthydends faer ikke alene 
Kurven, men den paagældende Hus-
moder er lians Dame.torgelfElt Abe-
nen..aPdsen for en saadan Kurv 

er selvfølgelig højst forskellig — 
maaske spiller det ogsana tier en 

Rolle, hvem der møder mcd den og 
malier op — ved en lignende Lej-

lighed for nogle Aar siden løb en 
enkelt Kurv op i 15 Kr. Men Skum-

lere paastaar rigtig nok ogsaa, at 
den Gourmand, der købte den, havde 

Færten af, hvad den indeholdt. 

I 48 Graders Kulde. 
En ung, dygtig Mand, Emil Riis-

ager (Søn af Politibetjent Nielsen i 
Hjørring), der har en anset Stilling 

langt inde i Rusland, fortæller i FI. 
.Vends. Tid." i et Brev til Hjemmet 

om en Rejse, hvorunder han bl. a. 

kørte to Dage i Slæde. Temperatu- 

ren var 	98 Gr. R. Den ene Hest 

satte Livet til, idel dens Næsebor, 

uden al Kusken blev opmærksom 

derpaa, lukkedes af Is, og Munden 

frøs 111, saa den kvaltes. 

Hun var Socialist paa sin Maade. 
Socialisten : -- Ja, det er en rent 

forkert Verden. Vi trænger til at 

fan det hele forandret om, Er De 
ikke enig ined mig i det? 

Den unge Dame: — Jo, det er 
jeg rigtignok. Det er aldeles ufor-
svarligt, saadan som Pengene er 

fordelt her i Verden — alle de kønne, 
unge Mænd er fattige, og der er 

ingen, der har nogle Penge undte- 

gen de pn.clagristske Enkemand 
svagelige gamle Petaersvende 

_Rebus-Manden' anholdt- 
Politiet hat il. .flovedstaden•  an-

holdt en Mand, der i længere Tid 
har averteret mcd en Rebus, for 
hvis rigtige Løsning han udsatte 
værdifulde Præmier ; man skulde 
bare indsende 50 Ore i Frimærker. 
De godtroende Folk, der indsendte 
Løsning, fik aldrig noget Svar 
og dersom de klagede, fik de den 
Besked, at Løsningen ikke var rigtig. 
De havde nemlig løst den som 
_Alle Veje fører til Rom', men det 
skulde være : .Alle dairlige Veje 
fører til Drtk •  

Her paa Bornholm har Rebis. star 
den ogsaa sine talrige Olre, som 

der er gaflet .paa Vejen til Rom". 
Et af de i Rønne udpinende Bla- 

de indeholdt først I Februar, en Med-

delelse om, at grundet paa den store 

Mængde Besvarelser kunde Præmi-

erne tørst senere tilsendes. 

For at fremskaffe et Materiale, 
hvorefter Politiet kan tildele Manden 

en passende Belønning for hans 

Vin ksomhed, bliver det !maske nød-
vendig at invitere nogle al Ofrene 

for Retten — ogsaa et Udbytte 

Menneskene vil nu engang bedra-
ges. 

Hvad bliver næste Nn111111CT ? -

vil Du være Olier. 
K. K. 

Allinge-Sandvig 

Syge- og Begravelseskasse 
riffi01(11 sin 	 iieneralforsam- 
ling paa Afholdahjemmeta Set M' 
dag (.11. 

Regnskabet viser en Formener!. 
' 	at, ,g 	iKr 

Medlemsantal 31. Decbr. 1014. 274. 
Sygedagene har været f Hjemmet 

1379 ng paa Sygehus 

paa 
	

ørn. 

Kassebeholdning fra 1913 	176,25 
Medlemsbidrag 	 2268,53 
Indskud af nye Medlemmer 25,— 
Bidragydende Medlemmer 	2,— 
Tilskud fra Staten 	 909,90 
Indvundne Renter 	 145,53 
Hævet i Sparekassen 	145,53 

Summa 5377,21 

Udgift. 

Sygepepl~ 1071,-  
Band 
Sygehusophold 	 684,63 
Liegehonot ar 	 1173,50 
Medicin 910,42 
Driftsudgifter 	...""mi"N'147,59 
Indestaaende i Spare 
Krissebeholdning 	 . 

Summa 5377,21 

Regnshabet • godkendtes, og den 
afgaaede Bestyrelse genvalgtes, -

nemlig Snedker Math. Kofoed og 

Møller Julius Mikkelsen, som Revi-
sor genvalgtes Kelim. H. Funch. 

Det vedtoges at opkræve el Extra- 

kontingent af 50 Øre pr. Medlem 

i hvert af Aarets 4 Kvartaler, for at 
Kassen kunde holde Balance i 1915, 
da Underskuddet for 1914 udgjorde 

693 Kr. 53 Ore samt vedblive al 
yde Medlemmerne de Samme floder 

som Indtil. 
Sygekassen afholder 50 Aars Ju- 

bilæum den Isle April 1915 — og 

der pantanikes f den Anledning al 

afholde fælles Kaffebord med Fore-
drag, men Medlemmerne maa af-

holde alle Udgifter. 

Begravelseskassen havde 55 Med-
lem Mer. 

Indtægt. 

Kassebeholdning Vi 1919 	55,70 
Medlemsbidrag 	 129,70 
Indvundne Renter 	 61,13 
Hævet i Sparekassen 	75,— 

Summa 321,53 

Udgift. 

Begravelseshjælp 	 150,— 
Driftsudgifter 	 6,— 
Indsat i Sparekassen 	61,13 
Kassebeholdning 31. Decbr. 104,40 

Sumdia 321.53 

Iklenfor Rmi3klionmi\d 
--,• 

Overtøj Mei De hvidter. 
Allinge Inktretia ■,i, i, feernei sic 

sin endelige 	se Pq¥19h tn  
Som bekendt afis 	c  HAVIII211411 

'frø en F1'ran. rier kan 	iiin .t tfils 
indtil .151 Tons eller 20,tehl kg Vast , 
denne Kran burde rare ., 'billin 
yderst, da der n% er en faiiipetdag 
imellem at den t,ct,  tres. 

Den mindre Kran, hvormed de Ni 
tiendedele vil blive ind og udlosset, 

1:11144,40ia Indenak, Kai seI og sød 

lage paa Havnen var tin blevel min-
dre. 

A- l-ejdel trues ved di n itilvanen. 

de Ordning med at blive afbrudt aa 
snart vi har en Storur fra øst. 

Kunde Fremtiden give os Skatte-
ydere mindre Partivælde og lænk.  
Floskeler, men mere praktisk Nytte 
i Kommunens Arbejde, kunde der 

dog maaske naas frem til bedre Ti-
tler. 

Sølvbryllup. 
Gartner M. K. Kofoed og Hustru 

Ir:r er deres Sølvbryllup Tirsdag 'ten 

2 Marts. 

Brystsukker og „Yrangslrube". 

Forleden var jeg slemt forkølet. 

Mutter, der altid er paa Støvlerne, 
natur del gælder mil liv og Velfærd,,, 
alaØg. 	et dej- 

ligt ,Maltsukker i Munden. 

TungAgadieliliedikienn jeg var, faldt • 
leg straks i Søvn; men ud paa Nat-
ten vaagnede jeg og ro',  

Tanke, et ruin sidste Stund var,Jtosi0111111, 
t smæltede ,aitaaer 

14ala". 	- 
Jeg rallede SOM erg døen4,„1411;411 

hefdlgfrif.vitekrtf!F-tfefr•ML, 
Lyd Mutter, qg medens jeg Med op:. 
løltede Arme dansede Indianertanger 

paa det kolde Gulv, dunkede hum 

mig saa trofast og længe i Ryggen, 
al jeg atter kom til Hægterne. 

Men fra den Nat faer vore søde 

Poder intet Brystsukker at sove ind 

ined; thi det er ganke kivet, at 
havde det været et Barn, d havde 
været saa langt ude, vilde de være I  

kvalt, før,  irelperrinvlse.,erdis 	t- 
ider, som jeg herved plager Avl 
merl frei• 	 140ø bor at adVa 
andre kærlige FoPerftire ined at stikke 

ataMasøaMt 	en paa Ltaivso. 
vende Børn. — 	e. kan Tet fa a f 

lige Følger. 
Ægteper 

Metersystemet. 
.ffime«.. 

Da det ny System 1.3 Iste April 
træder i Kraft i sit fulde Omfang, 

1. henstilles det til de Handlende her, 

som andetsteds at udnytte del efter 
dets Bestemmelser, saaiedes at man, '' 
kommer bort fra i/5, 1/4, ,,', og thu 

kg og i Stedet inviterer 500, 250, ' 

200, 100 ttit 130 Grams-  Vægt. , - 	, 
c. 

Andelsokser. 
To Husmænd havde liver en OkseøebP  

gaflende paa en tælles Græsgang. 
Uheldigvis lignedeOkserne hinanden „,„g 

i deri Grad, at da de skulde hentes 
hjem, kunde man ikke skelne dem 
fra hinanden. Herover geraadede 

Husmændene i Klammeri og det end-

le med, al den ene anlagde Sag inod 

den anden. 
De Sagen kom for Retten, spurgte 

Dommeren Sagsøgeren, hvorfor han 

havde anlagt Sag, naar Okserne var 
i den Grad lige gode, at Ejerne ikke 
kunde skelne dem fra hinanden. 

,Jovist er Okserne lige gode, Hr. 

Assessor", sagde Sagsøgeren, „men 
Ret skal være Ret!' 



Talt . . 1332,86 

Ialt Indtægt 276428,21 

Udgift. 
Renter af Laan til Statskassen af Rest . 	6191,20 232,25 

til 	do. 	 . . t't 21555,54 846,85 

	

til Kommunekreditforeningen 180000,- 1072,50 	5151,60 
Afdrag paa Laan til Statskassen al Rest 	4626,45 1567,75 

til samme 	 . . 20002,39 1553,15 
til Kommunekreditforeningen 	1800.00 	4920,90 _ 

Skatter og Afgifter 	 70,- 
Bidrag til Statens Tilsynshavende  	 I 2,- 
Havnefogdens Løn  	900,00 
havnekassererens Løn. 	 100,00 
Renholdelse af Havnens Pladser 	300,00 	1300,-  
Nyt Arbejde  	 100000,- 

Vcdligeh. at Havneværlterne, Bygninger, Pladser og 
Veje samt Belysning 	  
Omkostninger ved Oprenstringsarbejder 

Ans saffelse 31' Redskaber og andre Invenlargenst. 
.-.....Vedligeholdelse af samme 

Ufortut;,•ee Udgifter 	 
Beholdning ved Aarets 141~14/._. .  113300,- 

do. 	 . 	mune . .  	42272,73 
Kontanter  	300,98 155873,71 

   

Talt Udg. 276428,21 

4000,-- 
b00, 
500,-

100 

San dairjr7/7/7.111"1"-77'""4"."-  
Indtægt. 

Havne- og Bropenge efter de sidste 3 Aars Gennemsnit . . 	 
Indtægter, oppebaaret af Havnefogden 	  
Tilskud fra Allinge-Sandvig Kommune  	  

147,86 
65,- 

1120,- 

Cement, Tagpap, 
Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre, 
Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser. 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Bomholms Spare- & ladasses N)  
.„-----Q='" 	Afdeling i Allinge 6--- --- 

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

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

K. A. Mogensen. 

Olsker. 
Til Rl frI no-t«.- 2.1.i 12 Stk. TO-

mandsborde til den ny Forskole. 
De nærmere Betingelser erfares hos 
Undertegnede, til hvem Tilbud ind-
gives inden Udgangen af Februar. 

St. Ols Sogneraad, d. 18. Febr. 
P. S. V. 

K A Mogensen 

011[Isljneslor og Nieder, 
-o- 

Søndag den 28. Februar. 

Ols Kirke Kl. 91,12. Skru]. 9. 
Allinge K. Kl. 2' 	_ 	11,2.  

Bethel, Olsker Kf. 6. Missionær C 
Pedersen-Æra taler. 

Svang. luth. Missionsforening i 
Allinge Møde Søndag, Kl. 3'f,. 

M. Kofoed. 
Fredag den 5. Marts K1 8. Sjølin. 

Buddingpulver 
Mandel'. Vanille.. 
Mani, Chokolade-, 
Pringeagebaddluir, 
Medcredapulver 

anbefales som nem og billig Dessert. 

I. 013. Larsen. 

Lejekontrakter 
. 	faas altid paa 

Jillinge cBojtrykkeri. 

MESSEN. 
svært Bomuldslærred, 40 Øre ni., (25 øre Alen). 
Lagenlærred, halvlinned, 135 Øre m. 

En sjælden smuk Vare. 

1 Chr. Olsen, Allinge. 

Prima 
Prima 

\Iridellmskinr, 

T8jrullgr, 

IlushohlDiRgS- 
lildskiller 

Allinge Kolonial- og- Prociii.1.-tforreitriin.g.., 

SfArsle Lagr af 	Anker 

Dias, ?ordn og 
anbefales. 

bekendte 

Gryder 

Ønsker De 
smukke og moderne Fotografiet, 

, da henvend Dem 1 Atelieret ved 
• Havnen. 

k Telefon 4. 	 Andr. Ipsen .  

Billeder indrammes. 

Eillielsh himeimpr, 
fortrinligt kraftfoder til Kalve 
og Grise, ventes om faa Dage 

Nordlaudets Iloodelshus, 
Elegante Ifisitkort 

anbefales fra 

Rl1inge 33o,.«rykkeri. 

Læge Arends 
har nedsat sig i Allinge og laget 
Bopæl ved Havnen. 

Consultationslid ; Hverdage 9-10 
Form. og 5-6 Efterm, Søn- og 
Helligdage 9-10 Form. 

Telefon Allinge 44. 

P3rloplioll og 

er en ny og meget 
forbedret Udgag e af Gramofon, som 
gengiver Tale, Sang og Musik i en 
hidtil ukendt ren og klar Tone, 
saavel med som uden Tragt, anbe-
fales af Aktieselskabet „Nornam"s 
Agent for Bornholm, der indrømmer 
meget gunstige Salgsvilkaar. 

L. Madsen, Sandvig. 
I ■ •lelon b. 

Allinge Bogbinderi, 
ved Kirken.  

Alt Bogbinderarbejde udføres i 
saavel finøre som billigere Bind ,  

P".."1"5 .VrOderier montr.r.,  

Louise Larsen. Marie Jensen 

   

Hus til Salg. 

 

 

Forrnedels anden Bestemmelse er 
• mit 'Hus i Lindeskoven med Avl 

til 3-4 Køer til Salgs. Ny stor 
Frugthave med Høusegaard. 

Peter Thorsen. 
, 	Re, Helligd. St., Telt. 18.  

          

  

Prir4a svensk 

,tørvestrøelse 
s4ælges i 

   

   

Nor[Ilailligis handelshost 
Ell nylig konlirmfd Orm 

   

kan faa Plads til Iste Maj paa 

Mpllegaard i Bo. 

  

          

          

     

En flink Pige 

   

          

   

kan faa Plads til lste Maj. 

Avlsbr. E. Jacobsen 
Tein. 

          

          

      

1 a 2 Elever 

   

          

  

antages paa min Systue til 1. Maj 
eller lidt tidligere 

Ejnar Thorbek. 

          

          

   

1111jr;, i 11110 god Malkeko, 
som kælver i Høst, ønskes tilkøbs. 

Peder H. Holm, 
ved Lindeplads, Allinge. 

Vor bekendte fine Kaffe 
samt The, Chokolade og Cacao 

anbefales det ærede Publikum. 	NR. Altid frisk Kaffe. 

RO /0 ni01- (r..; rProdukf forret ifirL!,1. 

&)oerslaj ()per ,'illoge "fons .Indfagter 
og 1:dgifter 1 ci7aret 191J-16. 

Indtægt: 
Beholdning fra forrige Aar: 

Indest. i Pengeinst. samt tmt. Beholdt'. 31000,00 
hos Allinge-Sandvig Kommune , . 	 43181,82 

Renter fra Pengeinstitutter  	1240,00 
- fra Kommunen  	1727,28 

Afdrag paa Laan 	  
Laan 	  
Havnepenge efter de sidste 3 Aars Gennemsnit 
Indtægt, oppebaaret al Havnefogeden 	  
Leje af Matr.•Nr. 31 . 	 

Dampskibskontoret 

Udgift. 
Renter af Laan i Sparekasse og Kommunek,  	726,60 
Afdrag til Sparekassen  	173,411 
Skatter og Bidr. til Statens Tilsynshavende 	00,20 
Lønninger til Havireloged og Regnskabsfører 	25,- 
Vedligeholdelse af Havnen, Bygrtitrger, Pladser, Veje ni In 	1 -■I-i,- 

l 1 forudsete Udgifter  	50,- 
lielioldning ved Aarets Udgang 	 2,65 

Tall Udg. 1332,86 

Ordet er frit ! 
Vi gør vore mange Læsere I Ry og 

paa Land opmærksom paa, at enhver kan 
but optaget Artikler og Indlæg om Emner 
al almen Interesse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad". 

11■:Lr;c1,,,il vr hin ni det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indemor 

r, santikat,,indsandere- til 
Underretning for Redaktionen - opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Re ■ tak tionen gerne Meddelelser øm sat,-
danne Ting og.  Forhold, som egner sig 
til Behandling r Bladets Spalter.  

Dette gælder baade Byen og Landet 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den strængeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

Erindringsliste. 
Toldkamret 7 -12 Form., 2 -7 Efterm. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
[...ane- k Diskontobanken 2 -4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 
Dam psk ibsexpeditionen, aaben ved Ski- 

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

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

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

Søndag 12-2. 
Buiginesteren. Kontortid hver Siignedag 

Kl. 3 paa Skolen. 
Branddirektoren Mandag og Fredag 

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

Olsen, Messen. Kontortid 1-1 Em. 
Folkebogsamlingen paa [bladhuset: Fre-

dag 7-8, Tirsdag; 3-3,30. 
Jernbanest. er  aaben for Gods 8-12, 2-6. 

Frimærkep. og Ilgods desuden 7-8 Aften 
samt til Tog, der afgaar udenfor nævnte 
Tid, fra en halvlune for Togets Afg, 

Glem ikke, 
al De kan faa Deres KJOLER syet 
billigt og !noderne pas min Systue 

Betty Malmquist. 

2967,28 
909,09 

180000,--
16886,60 

354,42 

1079,00 
50,00 1129,00 

Magasin du Nord s Udsalg 
anbefaler sit store velassorterede I 	i 

Borre= og Damestromper. 
Mange Nyheder bfenikonine. 

Dame Bomuldsstromper fra 50 Ore, do. uldne fra I Krone. 

Ejnar Tborbek. 
Husk rorl relasorIerede 

)sker. 
rs 	rag til Bornholm* Brand. 

forsikring modtages i ski Dolga-
forening F re d a g den 21( Februar 
Kl. 2-4, 

74181,82 	
Trælast-Lager! 

Forlang Tilbud, o9 ri er fil TirtiMe, 

311inge :ffolonial- og jproduktforrotnini. 



r•?, -e>r-ruz/iitrizaca.,,c 
FINESTE DANSK FABRIKAT 

c7c7Layciz cy 92tifle.4.-fta /e — 1000-:,2 

Aldeles frisk Portland Cement 
i Sække til den laveste Pris i 

Nordlandets Handelshus. 

Til Hjemmebagning anbefaler vi aldeles prima Kvaliteter 

Bageriflormel og Husholdningsflormel, 
Rugsigtemel og grovt Rugmel. 
Vi har rigeligt Lager og venter flere Sendinger. 
Vi anbefaler alle at forsyne sig til de nuværende rime-

lige Priser. Eventuelt tager vi sunde, gode Sædvarer som 
Betaling for Mel — og til højeste Betaling. 

Hjemmelavede prima BYGGRYN sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

ort fager er foritmet meb 
6v1DingC, NberbteliDing, 

4 p«t. auterifnuffe 'fiviintWfrørager, 
Surfenuctofe, 

eutinfitger, 
til biffigfte Zafiorifer i 

?IllingebRoluttial 	;robilftforretlitug 

Absolut bedste Kolonialvarer 
til billigste Dagspriser anbefales.  

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Fineste Soyakager. 
Dansk Soyaskraa. 

51 pCt. Texas Bomuldsfrøkager, hele og knuste 
42 pCt. N. 0, Boniuldsfrokager, 	do. 

har vi paa Lager og ekspederer billigst muligt, 

Til først i næste Uge venter vi 

COLDINGS FODERBLANDING, garanteret 45 pCt. 
Prima grove HVEDEKLID og 
Prima amerikansk FODERBYG. Vi ere gærne Sælgere, men 
bedes om kontant Betaling. 

Nordlandets Handelshus. 

Husk at Nr. 48 
er en ganske fortrinlig Margarine 

til kun 62 Øre pr. 1, 2 kg. 	 faas hos 
Rabat pr. Kontant. 

JColoflial- o_s j3roduktforretninj. 

IB pCl. Soperlosial og 37 gl. Kalipdniiig 
ventes pr. Sejler „Kristian" i næste Uge. 

Nordlandets Handelshus. 

„Al LBP 
if 

Napoleon. 
-• 

Jeg hylder dig. store Napoleon, 
fordi du drømte større ng stær kes., 

end andre vovede at drømme, 
fordi du i dine Drømme 
sammentømrede et Rige, 
det storsle, øjne har set. 

Hver Tanke i dit Hoved 

var S0111 en lydig Slave, 
der kun vilde det ene: 
bære Sten til dit Livs Værk, 

det Værk, 

der skal løfte dit Navn 

gennem Tiderne. 

Hvert hidsigt Slag af dit Hjerte, 

hvert bankende Pulsslag i 

din Tinding 

gemte en Drøm 0111 kommende 

Tider 
og om den store Verden, 

som du agtede at bygge. 

Og om end dit Babel 

ikke rejste sig halvt saa skønt 

og herligt, 

som du drømte dig del, 

og om end dets Mure smuldner 

Tidens Storme, 

saa staar vi dog paa dels Ruiner, 
højende vort Hoved 

i Ærefrygt for den Mester 
hvis Livs Værk, 

hvis Livs Drømme vi betræde. 

Jeg hylder dig, store Napoleon, 

hylder dig som Digter og Drømmer 

fordi du digtede og drømte 
et mægtigt Rige, 

det mægtigste, vore øjne har gel. 

milrl•Tlfårico. 

Toget afgaar 
Søgnedage. 

Sandvig—Rola" 

Fra Sandvig 	700  1015  310  7" 
Allinge 	700 jou 32o 800 

Tein 
Rø 
Klemensker 	756  1117  413  853  
Nyker 	810  1131  456  992  

Til Rønne 	82  1152  447  930  

Rønne—Sandvig 

Fra Rønne 	715 055 35o 815 

Nyker 	738  
Klemensker 	755  
Rø 	 8" 
Tein 

Ti!

Allinge 
 Sandvig 

gsa 351 835 
119 411 855 
167 455 gir 
105  4" 9" 
200 5o1 959 
218 505 945 

3,10 ,  
842 
840 

710' 1087  3" 815  
736 1084 30 833 

Søn- og Helligdage. 

Pintrillaic Hanne. 

Fra Sandvig 	zoo  l 090 lie 753 
Allinge 	703 1028 118 Bos 
Tein 	 715 1059 los 815 
Rø 	 734 1088  148  833  
Klemensker 	78, 1118  208  853  
Nyker 	808  1150  220  903  

Til Rønne 	898  1180  240  930  

Roane—Sundvig. 

Fra Rønne 
Nyker 
Klemensker 
Rø 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

71 8 

7138 

765 

81, 

890 
843 
848 

040  150  815  
100  150  835  
147 207 802 
1 911 220 911 
1 8, 2„ 9,7  

204 254 035 
210  300  945  

Nor Qe eo Livsledsagerske, 
skal den gamle Cykle sælges, øn-

sker De Adgang over deres Ejendom 

forbudt, har De fundet el Par Ga-

loscher, skal der være politisk Møde 

eller Bal, har De Kreaturer til Salg 
eller vil De købe saadanne, har 

De fanet nye Varer hjem, paatager 

De Dern Reparationer, har De 

startet en ny Forretning — hvordan 
skal Folk saa fan det al vide, hvis 

De ikke averterer i et Blad, som 

virkelig læses. 
,,Nordbornholms Ugeblad" 

læses af saa at sige alle i Nørre 

Herred og er derfor et fortrinligt An-
nonceblad. Send deres Annoncer 
til „Nordbornholms Ugeblad". 

Telefon Nr. 74. ' 

En Pige 
som kan malke, k311 f.1.1 Kids t,1 
I. Maj paa 

Munkegaard i Olsker. 

&Vile Slajs Skilte 
o,55 cflakorter 

biiligsl i 

J3o,sterykkeri 

Olsker Nos Sygekusse 
afholder ordinær Generalforsamling 

i Olsker Forsamlingshus I.0 r da g 
deri 27. Februar, Efteral. 1(1. 2 1  J,. 
Forhandlingsgenstandene de sæd-
vanlige.  Regnskabet vil 3 Dage 

forinden yekwNla llrflPll 
i Olsker Brugs 	t pg 

Bestyreleeli. 

	

Søde MeSSill3 wisiller 	; 
Bloilappekiner 

CPU IIV 11,..`111k,,,1111.s 	4111 1.11e$ 

(14-9N-12111 (Pro' 11,,, et, 

 

I. B. Larsen, Allim;e. 

      

  

Lad num 
Alfred Kjøller, 

 

    

    

Ry- og Rc,rred4Ntletton,wtig  

 

(bihules Noloed, Hasle. 
(udles pa.1 R.1;1,11'111 se ■ 	ti it 
hver Mandag etter KI.10 
i 1<lenitnsker Kur hier Fredag 
fra 2- 5 Eftm. 

Hvede og Rug, 
sunde gode Varer, købes paa 
Basis af Maksimalprisen. 

Havre og Bygd" 
kohas 	betales efter Kvali- 
teten med lio;este Priser. 

NorIlleohls 

Frisk Blodmelasse 
og 42. pCt. Jordnndkager 

L 

2 Piger, 
den ene til Hjælp til Malkning, samt 
en konfirmeret Dreng kan faa 
Plads til April eller Maj. 

I lenendelse til Bridsensgaard 
pr Allinge. 

Et Bistade 
med Bier er til Salgs paa 	• 

Pugge gaard i 

En Hest 
ønskes horebyttet, 9 Kv. 4 Tommer, 
med en, som er lidt større, hos 

Kr. Kristensen, 
21. Pct., Rutsker. 

En flink Pige 
kan faa Plads til I ste Maj paa 

Bakkegaard i Olsker 

Olsker 
Brugsforening 

afholder Generalforsamling i For- 
similingslinet Mandag den 1. Marts 
Kl. 7 Aften Se Opslagel i Bukken 

Bestyrelsen. 

Store Derbyshire 	-. • 

Kakkelovnsk 
renharpedt_ frz Laget .anbefales.,  

Nortilooileis Hooilelshos.; 
3es141 Deres Regninger, Med-• ,„„ delelser, Konvolutter og 

Brevpa pil i Alling
e 

Priser. Ring op Telefon 71. 

Bestillinger udbedes paa 
Glænø Saaærtcr, 
Gule Saaærter, 
Rene engelske Vikker, 
Vikke-Blandsæd. boreb. Avl, 
tlestetandsmais til Cdsæd. 

cie hun 

Nordioodels  ild1111BIS11118, 

Ilha norsk Spegesild 
(Størrelse solo borultplinsk) 

26 Kr. Tønden, I ld'Ore Olen, 
1 113  øre Stk. 

Prima Fedesild 10 øre Stk. 
Nye hjemkomne fine 

Attaehovia 25 Ore 1 /.., kg. 

I. B. Larsen, .1 

V; har rigeligt Lager af aldeles prima 

La-Plata Majs og stor amerik. Majs, 
— og med Sejler „I. B. Berggreen" venter vi i denne Ugs en 
Ladning 

Stor amerikansk Majs 
som sælges billigst ved Levering fra lossende Skib. 

Bestillinger udbedes. 

Nordlandets Handelshus. 

Altloge Saodvig Sygekasse, 
som er stat:.arterken,11, optager Med-
lemmer indtil 40-sars Alderen. Fer. 
uden en daglig Pengehjælp yder 
Sygekassen fri Læge og Medicin 
for Medlernmerne samt fri Lage Gir 
deres hjemmeværende Klin umlei 
IS Aar, desuden frit Sygehus- og 
Sanatorieophold. 

Indmeldelser kan.  ske hos Kasse-
reren, Hr. Bager P. Holm, Allinge 

2-Vær. Lejlighed 
udelt Køkken, og pa:,:ett,k ior t. 
enlig Herre eller Dame, er til Leje. 

Bogtrykkeriet anviser.  

Prøv og døm! 
en kraftig og velsmagende KAFFE 
til I Kr. pr. V, kg, faas hos 

I. J-1. Tiarsen. 

MIlpgr, klud.  

De rigtige Staldbore,..i, 

af den Snilde '1V, '.!.'illr,!!!!f",4!""^ 

Norilloer!els lloodelslios. 

S
orger De en Pige, en Karl 

ling, en Fodermester -lier an-

eller en Dreng, eller mang-

ler De en Svend eder Lær-

den Medhjælp, bur De stiaret aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad, 
der 12_91.1:ugitg.iikiwaksi  ytg e k t,. ind 

i 17.M_=_,eg læses af S.19 ',..1t 

SO.-  '-'1,:  Tyende,- En An-
- riciata&iliei"iftliedee - vil'"  der lur sart:- 

ringe et tilfreds- ''i 

stillende. Resulta 
	

-•  -,s7  - . 	• 

Rigtig gode kantskaarne 

Vi ha rigeligt Lager af alle Læng-

der 2/4" og I" og vi sælger .meget 

billigt. 

Tommer, Sparrer, Lægter, 
Moder og Brædder, 

alle Slags — sælges billigst i 

Norilloodels Naodelsllosr 

OLSKER. 
Sygekassen „Bornholm" 

holder ,,4„4  j„i~gifrffitmirsilffirMte  sventIke  Enekurve 

hus  I ord a g den 27. Februar, El- 	Roegrebe og Staldgrebe 
lerre K1 41 /7 , hvortil alle indbydes, 

der interesserer sig for nævnte Kasse. 
Vedtægter foreligge til Gennemsyn 

og Indmeldelser modtages. 

F. S. V. 
Mogensen. K. A. 


