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Fredag den 19 November 1915 3die Aarg. 

plads for Tørvel. paa Parcellerne 

blev ogsaa skaari Græstørv, der var 

en altrnael Vare3i1 Bilæggeren. 
Nu benyttes Mrsen kun som oven-

for er anskiielfigjort. Der burde 

bygges et Baderbs, og meget andet 
kunde gøres til dens Forskønnelse. 

Deri ejer mange Muligheder for at 
kunne gøres vædifuld, og ved lidt 

Plantning og Arme kan deri gøres 
overordentlig smils 

J. B. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes i et Antal af mindst 1600 Exentpl. 
og forsendes gennem Postvæsenet t Allinge. 
Sandrig.Olsker, Rutsker, Ro og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
kar den største Udbredelse t Nordre bferred 
bliver læst t ethvert Item og egner sig der 
for bedst til Avertering .  

„Nord-13;;rnholass Ugeblad" 
oplager gerne Bektnittgvrelser af enhver Art 
saasom Køb, Salg, Foneringsmeddelelser, 
Effen- eller Af lysaingrr, Anhtioner de. 

„Nord-Rornholms Ugeblad" 
adgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt pan Bladets kontor og 
koster 50  

Spydelund 
og de fire Aarstider. 

—0 — 
er du Storken gear og glugger 

✓ efter Peder Okses Pugger, 
Viben raaber 	1(jivijn I 
Frøen kvækker ; giiviju, grtvijn! 
Inde mellem Rør og Siv 
leger Gjeddcn med -.III 
Solen Amber — oe ved Slien 

ereerremems Vand af Honning-Bien. 
Spydelund, du har Kontakt 
med Naturens Undermagt. 

kl.  Ti sovgeliLerunitgenpeurstevrardnei nohgeletaDnag, 

'Vi maa vel en Stund 
ned til Spydelund 

. ved Middag, om ikke før. 
Vi cykler og gaar, 
til Kanten S. niar, 
og hurtigt kaster ■ I Tøjet 
saa springer vi ud og' svømmer 

omkring 
og pjasker rigtig fornøjet. . 
Naa, op igen, og lag Klæderne pas, 
man ryster sig lidt og fløjter . 
i Spydelund man sig tumle itiaa, 
saa Vandet højt det sprøjter. 

Y. e • 
ir Jægeren ser man 'ned 

Bøssen at gas, 
han har Ællinger derdde set 

svømmet, 
men Anden i Tide bar sikret de sniaa, 
Familien bort nu er rømmet. 
Vel er der om Natten lidt Andebesøg, 
om Dagen kun sjælden de kommer. 
Dog engang jeg husker at der kom to 
men det var to nordiske Lommer. 

'x x x 
om Pigelil, Spydelund er belagt 
. med Is overalt, saa blank 

og kompakt 
tag Støvlerne pari og Skøjterne med, 
for nu, lille Karen, titan vi Ølsted. 
Vi to løber sammen, jeg holder 

min Arm 
saa blødt, men sikkert og fast 

om din Barm, 
vi glider i Zigzag, vi glider i Ring, 
vi glider  tilbage og tager et Sving, 
og saa ta'r vi Barren to, tre 

Gange rundt 
paa cl Sekundt' 

Spydelund er k elkeudi son] Følge 
af sire siiinkke Beliggenhed ved Bede-
gaard, nogle tan Meter øst fur Al-
linge—Roture Landevej Dens Til-
blivelse skyldes Terveslcrering. Aar 
1833 blev den for sidste Gang tømt 
for Vand og lavet Tørv, Den Del 

al Mosen, der afgav Tørvene, ejedes 

den Gang al 8 , 14,, 15. og 20. Sig. 
og disse havde inder en mindre Par-
cel ved Mosens Fod til Tørrings- 

Episoder fra Sveoslieliripo 
for 200 Aar siden 

I sidste Nr. al ,Nordbornholms 
Ugeblad' omtalte vi en bornholmsk 

Kaperkaptejlis Bedrifter under Kam-
pen mod den engelske Overmagt 

for 100 Aar siden. Hundrede Aar 
længere tilbage i Tiden var Dan-
mark indviklet i )(rig ined Sverrig, 
og skønt den danske Flaadc den-
gane forstod at bolde Svenskerne i 

tegl havde Overmag-

ten til Ses, havcriTW~rne-

dog 1658 i nogenlunde frisk Erin-

dring og frygtede et svensk Land-
gangsforsøg. Delte skete dog ikke, 
men el Par Begivenheder fortjener 
dog at mindes, særlig da del netop 
var tier psa Nordlandet at disse fandt 

Sled. 
En smuk SeragSagmorgeti i Juni 

Manned 1711 kom deri danske Fre-

gat „Falken' for fulde Sejl omkring 
Hammeren og lagde sig I Læ un-

der Klipperne mellem Allinge og 

Sandvig. 
Fregattens Fører, den ringe Gyn-

lelberg, sendte straks en Band iland 

ved Sandvig, for at varsko Artilleri-
sterne ved Skandsernc om at holde 
sig rede, medens han samtidig søgte 

at skaffe sit Skib den fornødne Dæk-
ning ved at varpe det ind i Læ af 

Land-Batterierne. 
Ved Kongeskreret, mellem Byerne, 

udfor det nuværende kommunale 
Lystanlæg, fandt han hurtig en gun-

stig Plads, og straks efter kom fire 
svenske Orlogsskibe sejlende vester-
fra og gik ganske nær om Ham-
meren under dansk Flag, Men den 

snilde og gæve Gyntelberg og Me-
litsen ved Batterierne lod sig ikke 
narre, men hilste dem ined det grove 
Skyts, hvorpaa de svenske hurtig 
strøg det danske Flag og begyndte 
at skyde pari Fregatten. 

Imidlertid korn ogsaa Allingebo-
erne fra Kirken, og de brugte deres 

Kanoner, hvis Antal ikke var 'liere 

end tre, Ined saa stor Virkning paa 

de svenske Skibe, at disse bleve 
mere eller mindre ramponerede. Da 
cl af de største al Fjendens Skibe 
tillige ved et velrettet Skud mistede 
Roret og begyndte at drive af, op-
gav Svenskerne kampen og sejlede 
bort i østlig Rehling. 

Deri danske Fregat var uskadt og 
lagde sig eller den lille raske Ba-
talje til Ankers i Sandvigbuglen. 

I Srenebuglen var (»gang en 
. 

mindre Havn, hvis Moler bestod af 
rim tIllnigne Træstammer, sanunen-

boltede med lykke Trænagler al Eg 

og Ene. Denne Havn, der senere 

forfaldt og sandede til, blev afdæk-
ket, da den nuværende Sænehavn 

for cirka 25 skar siden blev anlagt. 
Den søgtes af og til under den 

11-aarige nordiske Krig af mindre-

dyblgaaeride danske Orlogsmænd. 
Den bekendte danske Søhelt Tor-
denskjold, der ofte pløjede Øster-

søen omkring Bornholm og flere 

Gange søgte-  'Havnen paa ChrIØ 

laa ogsaa engang rund en 
mindre Grillol i Sæne, riten da en 
større svensk Flotille viste sig, turde 
han Ikke, trods alt sit forvovne Mod, 

optage Kampen. men melte, meget 
mod sin Vilje, kaste los og stikke 

til Søs. 
— — — 

' Den 20. August 1716 kom alten 
danske, toogtyve engelske og fem-

ten russiske Orlogsskibe, ledsagede 

at en stor Handelsilaade, for fulde 

Sejl op imod Øen og gik til Anker 

udenfor Allinge. Del Irma have væ- 

n_ 	 iig__Inipouereude Syn, 

der vakte den største Opmærksom-
hed blandt Øens Befolkning. Langt 
oppe i Landet kunde man se den 
ualmindelig store Flaade nærme sig, 

saa der kan næppe være Tvivl om, 
at man følte sig greben af Frygt 
for, al del muligvis var Fjender. 

Frygten var dog denne Gaug ube-
grundet ; Dannebrog vajede i Top-

pen af de forreste Orlogsskibe, og 
til Bornholmernes store Forundring 
rygtedes det snart, al den mægtige 
russiske Zar, Peter den Store, var 

ombord. 
Allerede samlire Dag kom lian 

Band, og lod Dagen efter 400 syge 

Russere bringe Band. Til disse blev 

der opslaael Telte I en baldre syd 
for Allinge, hvor der var frisk, rin-

dende Vand. Her opholdt det syge 

Mandskab sig et Par Ugers Tid, 
nien blev derefter flyttet til Sandvig, 

hvor Teltene atter rejstes. Efter 
nogen Tids Forløb kom russiske 

Skibe og afhentede dem. 

Zaren opholdt sig et Par Dage 
i Sandvig og besaa under dette Op-

hold Hammershus, som dog næppe 

har gjort noget imponerende Ind-

tryk paa ham, da deri gamle Borg 
allerede dengang var meget for-

falden. 

Hestene i Krigen. 
o— 

De, som for nogle Aar siden ved 
Aulorriobilsportens Opkomst mente, 
el der ikke mere vilde blive Brug 
lur Heste i Verden, tog slorligen 

lejl; — de regnede ikke med Krigen. 
Og ihvorvel Krigen ikke lader 

hamit om Autornobilicraften, men paa 
alle Oniraader søger at udnytte den 
i Felten, saa er og bliver der dog 
Plads og Brug for Hesten i Krigens 
Tjeneste, ror det tørste, fordi Kava-
ler', c; Hestfolk, sna længe det ud-
gør et Led al den mobile Hær, ikke 

saa godt kan lade sig befordre  

pr. Autobils riden al gøre sig latter-

ligt, for det andet fordi Artilleriet 
til Befordring al del svære Skyls 

aldrig vil kunne undvære Hestekraft 
Der er jo Terræner saa ujævne som 

f. Eks. i den nuværende Krig A r-
gonnernes og Vogesernes Bjierg-

skrænter, hvor al Transport pr. Av-

tomobil af sig selv bortfalder. 
Havde Tyskerne Ikke ved Krigene 

Udbrud befordret de sværeste Felt-

kanoner — hver forspændt med 16 
a 30 Heste — ind gennem Belgiens 

Bjergpasser, vilde hverken Liege el-
ler Antwerpen været faldet. 

Under normale Forhold opdrætter 
Frankrig selv tilstrækehigt mange 

f teste til Hærens Forbrug. Remonte-
Kommietonen skaffer uden Vanske-

lighed det lunge Kavaleri (Kyradse- 
rene) Heste fra Normandlet 	af 

den solide dansk-normanniske Race, 
- det lettere Kavaleri (Dragonerne 
og Husarerne) de ikke slet saa svært 
tryggede Heste fra Vende, Auvergne 
og Pyrenæerne. 

Særlig efterspurgt er en Ilesterace 
fra Tarhes, der ædel soul selve deri 
bourbotiske Kongeslægt nedstammer 
Ira Navarra og med en lettere Kryds-
ning af Araberen forener adskillige 

af Araberens Fortrin med Bjerglue-
stens Udholdenhed og lykkelige Evne 
til at teale et koldt og ublidt Vejr-
lig. 

Artilleriet foretrækker mindre, mere 
lavstammede Heste at stærkere Ka-

liber og tager dem helst fra Bretagne, 
hvor man fremdeles opdrætter He-
ste af gammel keltisk Race, — He-
ste, der ogsaa har orientalsk Blod 

Aarerne, hvis man da tør tro, hvad 
der fortælles der paa Egnen, al 

denne Race for 400 Aar siden blev 

opspædt med Heste fra Berberiet, 
undslupne fra den store spanske Ar-

madas Skibsbrod paa Bretagnes Ky-
ster i 1558. 

Disse Heste har i denne Krig med 
Rette tiltvunget sig alles Beundring. 

Med 6 i el Forspand trækker de en 
Kanon, der vejer ca. 6000 Pd. 7 a 
8 Mil ad Gangen uden at bede. - 

- De kender ikke til Træthed, ta-

ger i Løb de stejleste Stigninger, 
behøver kun eet Foder pr. Dag og 
kan — om det skulde være — gna 

- gas 48 Timer uden al se Mad 
eller Drikke. Og dog kendes det 

ikke, at de er paa Smalkost; selv 
efter el halvt Aars Strabadser og Af-
savn er de lige godt i Stand, -
kan end ikke siges at være afmag-

rede. 
Hvis del ikke er muligt for Artil-

leriet -at opdrive denne Hesterace, 
benytter det gerne Muldyr, og 1 Bel-
gien trækkes Mitrailløserne at Huede. 

Da der imidlertid falder et Utal 

af Heste (det skal efter Saaredes Vid-

nesbyrd væsentligt bidrage til at øge 
Valpladsernes Rædsel og Utrygge 
at høre de anskudte Heste stønne 
I Dødskrampe ; ingen har jo Tid III 
ak slim dem ned; da Tyskerne straks 
ved Krigens Bdgyndelse under 
vasionen f Nordhankrig bemægtigede 
sig en stor Del Heste, som straks 
ekspederedes Ill Tyskland, har man 
i Frankrig ladet indforskrive et be- 

tydeligt Aelal al kanadiske og rugen-

tinske Fleste, som (900 ad Gangen) 

overførtes pr. Damper til Bæet eller 
Bordeaux og lykkeligt undgik den 

lyske Fribytter .Kronprintz Wil-

helm 
Men for yderligere al skalle He-

ste til Fronten, har man løvsigt fra 
første Færd truttet omfattende For-

anslaltnineer. Man lun rekvireret 

alle privnle Ride- og Køreheste, man 
har tømt alle Stutterier og Tritlereale, 
ja, endog alle GlikueetnIde ; — sari 
længe Krigen varer, vil der, som rime-

ligt er, ikke blive, Tale om Vædde-

hib eller Cirkusgøgl der I Landet. 

Disse dresserede Fuldblodsheste 

kan just i Felten komme til stor 

Nytte. 
Er der ikke riningen en Stafet af 

dens, der bringe hemmelige Ordrer 

fra Ftonlen til Generalkommandoen, 
S0111, hvis han slipper uskadt fra sin 
farlige Mission, væsentligt kan lakke 
sin raske Hest derfor? 

Raable ikke Kong Richard 3., da 
han laa saaret paa Valpladsen : .En 
Hest! En Hest I — Et Kongerige 
for en Hest —. Og skyldte ikke 
Dronning Luise af Prøjsen, som 

Kyradser-Unilorni havde overværet 
Slaget ved Jena, en vælig Ganger 
sin vidunderlige Frelse, idet del lyk-

kedes hende at undkomme ved Frugt 
og saaledes undgik som Fange al 
falde i Napoleons Hænder ? — - 

Betegnende er i saa Henseende, 

at det første Tyskerne foretog sig, 
da nogle For-Patroljer r Fjor Efter-
aar indtraf til Chantilly var, at af-
søge Slotsstaldene, hvor Frankrigs 

berømteste Væddeløbsheste har hver 

sin Baas med Navnebræt, Stamtavle 

og Angivelse af alle indvundne Præ-
mier. Der er her tømt adskillige 

Spande af Champagne paa Aarets 

store Derby-Dage ; 	Racehesten 
skal jo, som en anden forkælet Ar-
tist, have Champagne, før den op-

træder. 

Regeringen havde imidlertid straks 
ved Krigens Udbrud beordret alle de 

vælige Præmiedyr sendte op til Ho-
vedkvarteret. Tilbage stod kun nogle 

udrangerede Krikker, som man hav-
de efterladt i de tomme Basse. 

En tysk Uhlan-Officer, der var an-

kommer] i Spidsen for en Patrolje, 

trængte ind i Stalden og løb Irs 
Baas til Baas, idet han ivrigt stude-
rede Overskrifterne. Endelig syntes 
han at have tru !fel sit Valg. Han 
stansede ved .Sardanaprds, en al de 
sidste Sæsoners berømteste Favori-
'ter. Og i den Tro, at det var Ra-

cedyret, der stod, løste lian den gan-
ske middelmaadige, ['slidte Hest og 
befalede Staldmesteren at opsadle 
den. Staldpersonalet, der var fær-
digt at kvæles af Laller, havde ondt 
ved at holde gode Miner lit slet 
Spil. Den tyske Officer svang sig 
i Sadlen og red ned ad Gaden 
strunk og stolt over sin Prise — li-
det anende. at han i Stedet for den 
ædle Sardanapal havde faaet en slem 

Rosina rite, 
Der gøres nu ogsaa Forsøg prut 

at redde en Del lettere saarede He-
ste. Der er af Selskabet „Det blaa 
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Kres• i det Øjemed oprettet en Se- 
, le af sp. c,elle 	.dereineer (12 n 

Tallet) 	kr sv 	i 	snuede Heste  

kan t 	,len tur riedire Pleje. Te 

hver et sbsse A1111,111mIcer hører store, 

videsnakte og bedede Græsgange, 

hvor Hestene under deres Rekonva-
lescents kan røres og trænes, inden 

de pineris,  sendes til Fronten 
For Tiden tæller _Den linie Kors" 

i Frankrig Ca. 3000 Heste-Patienter 

flohellzollern i 500 Au, 
—n— 

Fra et Vildnis til Mangemillionby. 

Fra Reverborgen til Verdens største 

Vaahenmagt. 

Det Aar, de Kirkemødet i Kon-

stans dømte Johan Huss til Barnet, 

skænkede Kejser Sigismund Græn-

selandet Brandenburg til sin gode 
Ven Frederik af Hohenzollern, da-

værende Borggreve at Narnberg, og 
den 21. Oktober 1415 tiltraadte Fre-

derik Regeringen over den store 
Sandslette omkring det nuværende 

Berlin. -• Hvor Berlin nu er, var der 

tre Landsbyer, som levede at Fiskeri. 
Den nye Hersker var i Besiddelse 

al mere Dygtighed end Rigdom. 

Han optoges næsten udetnkkende af 
Tvistigheder med Egnens Adels-

mænd, og hvis han fik int pint dem, 
saa trængte lian dem, siges der 

Selv paa Lunters Tid var dette 

Land betragtet som en Udkant al 
Verden. Luther skrev til en Præst, 
som han kendte i Brandenburg, at 
han, som var saa dygtig, .ikke manne 

fortsætte med al leve ved Verdens 

Ende'. Ved Ægteskab erhvervede 
Hohenzollerslægten Rettigheder til 
Østpreussen, og i 1618 blev denne 

en suveræn Stat. Endnu paa denne 
Tid havde Berlin kun 8000 Indbyg-

gere. Hohenzollerne var imidlertid 
kraftige og initiativrige Folk, og ved 

deres gode Forbindelser med de 
tysk-romerske Kejsere lykkedes det 

en Holienzoller at las Kongelitlen, 

og den første Kroning fandt Sted i 

Keinigsberg, Østpreussens Hoved-

stad, i 1701. 
Det blev imidlertid Frederik Wil 

helm I, son] lagde den egentlige 

Grundvold til et stærkt Preussen. 

Sparsornhed var hans største Dyd, 
hans største Fornøjelse var Tobaks-
piben og Ølkruset Med Berlins Da-

nner laa lian i uafladelig Fejde., de 
han niente, at deres Toiletteluksus 
ruinerede Preussen Bønderne og 
Haandværkerne skaffede ham alle 
mulige Lettelser. Han indførte en 
fast Organisation i Hæren og lod 

alle Officerer i del mindste avancere 
til Kaptejner. 

Hans Søn, Frederik II, erobrede 
Schlesien, men han døde som en 
ensom Mand. Eller hans Død drog 
Napoleon som et Uvejr over Tysk-
land. Men det skyldes dog først og 
fremmest Preussen, at Tyskland om-

sider rejste sig og kastede Napoleons 
Aag af. Deri preussiske Stormagt 
genoprettedes. Hohenzoller-Dyna-
miet havde nu vokset sig sammen 
med den preussiske Stat og dens 
Storhed 

I flere Aar havde Habsburgerne 
indehaft Tysklands Kejserkrone. Merl 
de fik den ikke tilbage i 1813. En-
hedstanken var dog levende i Tysk-

land. Sperrgsmaniel var kun, om man 

skulde vælge Habsburg eller Hohen-

zollern. I 1871 blev Valget truffet. 

Al det fattige Brandenburg var Preus-
sen opstaael, af det afsides liggeri-

ge Preussen var Tyskland kommet. 
Og den Forskel, som fremdeles har 

'sesta/ret mellem Nord- og Sydtysk-
land, har Krigen fjernet. 

Tyskland er blevet e t fast, harm. 

nisk Hele, og Hohenzollernee Stjerne 

har aldrig staaet saa højt som nu 

paa O0 Aars Dagen efter den før-
ste Hoberizolleis Ankomst lal Sand-
sletterne ved Spree. 

En enden Ejendommelighed har 

Krigen medført I Kamp mod Hil-

set Habsburg grundedes det nye 
Tyskland. Med hele deres Vaabatt- 

ma gt mann nu 	i Allierede Huse 

1/1111111e11. 
I de 500 /Nar er Beillst%a es! lille 

Landsby blevet til en, al Verdens 

største Byer med ca. 4 Millineer Men-

nesker, ng  !smaske den, liter Freden 
slutter, bliver Yerdells Centrum. 

.4 

Eksemplets Magt. 
—0 — 

Eksemplet er en af de dygtigste 
1 meremestre, der gives, skønt det ta-
er uden Ord. 

Alle Mennesker er fortrinsvis til-
bøjelige til at lære gennem øjet, 
og alt, hvad man kan se for sine 

Øjne, gør el langt dybere Indtryk, 

end hvad som helst man læser eller 

hører om. Del gælder lier Især den 
første Ungdom, da Øjet er Kundska-
bens Hovedadgnngsvej. All, hvad 

Børn ser, prøver de ganske ubevidst 
at efterligne. Derfor har Hjemmels 

Paavirkning en saa overordentlig 

stor Betydning i Opdragelsen, og 
hvor megen Gavn der end gøres i 

Skolerne, man dog de Eksempler, 
vi har for Øje I vort Hjem, altid faa 
en langt større Indflydelse paa Dan-
nelsen af de vordende Mænds og 
Kv inders Karakter. Hjemmet er Sam-

fuudets Kærne, Cellen i Folkektunk-
terens Bygning; del er den Kilde, 
hvad enten nu denne er ren eller 
plumrer, hvorfra de Vaner, Sæder og 
Grundsætninger udspringer, der be-
hersker bande Samfundet og den en-

keltes Liv. Folkets Vugge stiler 

Ammestuen, og selve den offentlige 

Mening er for største Delen et Barn 

al Hjemmel, ligesom den bedste 
Menneskekærlighed Hæres ved dets 
Arneild. Fra dette lille Midtpunkt 
udgaar de Følelser, som siden kan 
spænde over et større og større Om-

fang, indtil de tilsidst rummer den 
hele Menneskehed. Thi skønt sand 

Menneskekærlighed, ligesom Barm-
hjertighed, begynder 1 Hjemmel, er 

det tilvisse ikke dens Bestemmelse 

al ende der. 

Tyske Krigsdigte. 
(Oversat al CM, Jørgensen I 

Em den. den. 

Vi styrkes, rankes under Sorg og Nødt 
Der fyres en Salut – Kanoners Skud 
bær Budskab over Verdenshaver ud 
om "Emden"s sidste Fart og stolte pod 
— Vi styrkes, rankes under Sorg og Nød 

Omstraalet var det Skib af Sagaglans. 
Det Konge var paa Havet stolt og frit, 
og fra dets Master vajed, sort og hvidt, 
et helligt Banner hoft - vort Fædrelands 
— Omstraalet var det Skib af Sagaglans 

Ar Hjertet elsket, frygtet og forhadt, 
det drog fra Sejr til Sejr Hvorhen det kom 
fløj Ry af dets Bedrifter Verden om, 
og Tyskland jublet, Fjenden blegner brat 
— Et Skib soen Ina, saa elsket og forhadt 

Nu droner dumpt Kanoner el Salut, 
thi „Emden" faldt, af Fjender ødelagt, 
besejret al tifoldig overmagt 
Nu er dens kongelige Saga slut. 
Lydt dundrer nu Kanoner til Salut. 

Karl Esche. 

Nu gaar saa mange Fødder! 
Nu gaar saa menige Fødder 
den samme støtte Gang. 
Paa mange, mange Stier 
hvert Skridt, hvert Fodtrin tier, 
hvor deres Fodtrin klang, 

Nu gaar de mange Fødder 
de samme nye Fjed 
Den, der gik ensomt, bøjet, 
gaar nu med Ind r øjet 
den store Vandring med. 

Nu træder mange bredder 
ad dunkle Veje ind 
i mørke, lyste Harer .. 
Der staar en bojet Graver . 

Laurbær og Rosmarin . 
Karl L. Meyer. 

Efter Slaget 

D.- polske slag har NI • 	• 
Men Bindet i 54,0,rt 

og ben ad den i,,,±istra rr Jord 

mager der .Nand (r.:. ;stege flueneget 
man w.rayer Nar der,, sidste Senge 
uden !etårig  eller mange Ord. 

Vi har itoirnet Batterier og 
set,. dla bludige Flod os ej standser' 
den i, nu lorlangst vi ibag. 

Stele Igger det hele stængt hen 
Leveren, Døde. Fjende og Ven. 
Kanoner, Vogne og Vrag 

Vi bøhmer ej Lys 1 Midnatten; Time. 
brændende Landsbyers brandrede Stime 
kaster se mseiske Sker. - 
Men bur i det Firerne 

en Sang bliver sunget. 
og alle fra lejet begejstret er sprunget 

og synger Mer 'tt.suil 
Detj_and, det Land 
Ilar Fi vundet og slipper ej mer 

Penges Værd. 
—0 — 

Deu Maade, hvorpaa et Menneske 

nmgaas Penge, erhverver dem, for-

varer dem og giver ud er !Iranske 

et af de bedste Kendemærker for 
hans Livsvisdom. Lige saa lidt som 
Erhvervelsen af Penge skal være et 

Hovedformaal i Menneskelivet, lige 
saa Ildt bør man se ned der-
paa med Ringeagt, da Penge i høj 

Grad er Betingelse for Udvortes Vel-
være, rineet, ethvert Menneske har 
Ret til at søge at Ilas ved alle hæ-
derlige Midler. Penge Sikrer os den 

Uafhængighed af ydre Forhold, som 
er nødvendig for at udvikle de hø-

jere Stiler af vor Natur, og nøgle at 
Menneskenalinens ædleste P.genska-
her er niøje kir ylel til den rette Brug 

at Penge, sansom Ædelmodighed, 
Gas mildhed, Hjælpsomhed:og Op-
ofrelse, endvidere de praktiske Dy-
der, soul vi kalder Sparsommelighed 
og Forsynlighed. 

Selve den Anstrengelse, slim der 

udkræves for at samle sig Velstand 
here i Livet, ha 
dragende Betydning; thra-e-n udvik-
ler et Menneskes Selvagtelse, skær-
per hans Virkelighedssans og øver 

ham i Taalmodighed, Udholdenhed 

og andre lignende Dyder. 

Orden i stort og smagt. 

-0-  
1 mange I lurholdninger, hvor der 

alle Ting hersker udmærket Orden, 
lader man dog alle Slags Pulvere, 
Vredsker og Kemikalier staa imellem 
hverandre, og derved er der tit sket 

skæbnesvangre Fejltagelser. Netop 

hvor Talen er om Medikamenter og 

Apothekersager, maa det indtriert-
gende tilraades nøje al betegne, 

hvad hver enkelt Del er, ligesom 
man bør opbevare dens sorterede. 

Ligeledes bør man gøre sig til Re-

gel aldrig al gemme noget i Poser 
eller Kræmmerhuse i 'længere Tid, 

da Papiret giver Luften Adgang og 

tilrækker Fugtighed, hvorved  ludhol-

dets Værdi forringes. Tomme Lie-
bigskrukker, smaa Blikæsker og lig-

nende kan tjente som Beholdnieger-
nes Opbevaringssteder, men enhver 

af de Krukker og Danser, som man 
bertytien i dette Øjemed, bør, forin-

den de lages i Brug, forsynes med 
en lille Etikette, som tydeligt angi-

ver Indholdet; man kan købe saa-

danne Etiketter færdige og gummie-
rerede lige til at klistre paa, og de 
koster klin en ren Bagatel. Matt 

bør aldrig stille Medicin og Medi-
kamenter i Kakkenskabel, Sp i sekn in-

meret eller Krydderiskabet, rumlet 
særligt lille Skab, som man godt 

selv kan lave sig af en eller anden 
Trækasse, hvori der indsættes et Bræt 
som Hylde, Kassen bliver trejtset 

ind og udvendig, beslaaet med Pynt-

tesen' og forsynet med to smaa Øske-
ner, hvori den kan hænge. Helst 
hør man sørge for at Ina en Kasse 
med Lang, der kan erstatte en Dør, 

ment mangler Langet, kan man i Sle- 

f Medlem-
100 Med- 
lille Klat 

skønt den 
tre Udtryk 

for, hvad a lle  Medlem r ønsker 

Imidlertid var der lige .Syge. 
kasselidende• en Kass:soin skulde  
have stor Deltagelse fat erhovedet 
at fan Vedtægten rendre og de flere 
Moder var afholdt til Resultat, 
fandt den villige og ;arte Hes ty. 

melte paa at sætte (vinde ['ankr 
paa den averterede Drorden 

,Kassen de test .' 
Del hjalp. Alle Meirn nier krum, 

hvad man alArig haveiset før, 
Da det laktøse 	kom far, 

stod Formanden op, f en Kasse 
med Cigarer frem olpeddelle, al 
det var dennes hulles  der skulde 
deles. 	 t. 
Bestyrelsen blev Selfgelig skældt 

frygteligt ud, !men 	glen blev 
ændret, o 	ed em 

En indsend( 
bebrejder os, at vi ilhavde med-

delt noget om dej Fdrag, der i 
Søndags blev afholdt Foredrags-
foreninger; ; han vare den ene-
ste, der havde ælgreig  over al 
den Grund at være rem glip af 

at høre Forstander N J e minen s 
udmærkede Foredra g  

Vi skal hertil 411)1.1 al Fejlen 
ikke ligger pas Vor E, Vi  hav de  
denne Gang ikke lungen nogen 
som helst Meddelelse Foredrags-

foreningen anganendrette Fore-
drag. 

Grunden dertil kemivi ikke. 

Selskabelig foregs 
Aflenunder h 	ioldn eg I Figs havde 
vundet stor Til4Intning)et enga-

gerede Teaterselskab lede for-
trinligt, og de alatletirsoinine  
Repliker indøvede en gig  Virk-
ning paa Publikums lanuskler. 
Porliaabentlig ser vi dtat ke  Te-
aterselskab igen en ancjang  

Sygehusvejen 
er for Tiden, paa den ekning, 
der er taget under Arbejle elle. 
sic bundløs Ælte, livonkauge  

Vogne kører uhjælpeligt. Da 
Strækningen fra Teruvejc'Aiitle-
vejen endnu ikke er passir  det  

en stor Gene fur alle de 'es, det  

kommer fra Trinvejen old ind 

til Byen. 

Ethvert Arbejde -- 	sin ing. 

len Præst paa Grenaaegniade  
for nogen Tid tilbage til eta. 

fintæller .Djurtitand•. En I 

der ogsan skulde til Byen,  
Præsten, om han inaalle k 

ham, og del sar der ikke 	1  

Vejen for. Præsten, der er k 
Mand, svarede Ja Id Husri te  

Anmodning, omen bad ham t  

holde Tømmen. Turen 

den skulde. Men Dagen øftø_  
4 

top Plerseen efiRelpriNghaHusinarke 
den: ;kørt .te, Praikn 	. 2 , • 
Præsten blev sen osena.,s.1 ovn 
Mandlens Forretningssans, al høst 
fuldstændig tabte Martet -- 
rage de to Kroner. 

Den belgiske Konge 
,kel tere den al de 'Meyer/de 
Monarker, som drikker ;nem Keffe.s 
Firer Inert træsk. Maatild Nar hin 
,elveret Katte, ligeledes drikker ban 
Kaffe for Frokost og etter Affilet-
maaltidet. Selv under det nin ærende 
Feltlivs Strabadser :tru den belgi-
ske Konge hive sin Kaffe aeReiet 
t ■ I alle Dagens Tider, fortæller el en-
gelsk Blad. • 

Fransk Rekordt Bombekastning. 
De franske Soldater har oprullet 

en fabelagtig Færdighed i at kaste 
tiaandgranater. en Sport. 9.0m har 
, etordenilig stor Betydning i den 

moderne Skytiegrnvalulg. Den gamle 
Rekord var sal af en Infanterist, som 
kastede sine Bomber 121 Fpd. Den 
nye Rekord, som attesteres et 0111- 
cerer i vedkommen* TtnPReJlite. 
ling, er Itle Frut, ni det var ikke 
Inka al en enkelt Mand, men en 
hel Gruppe af Bomhekastere al 17, 
legelhatadloin, slim slog den gemte 
Rekord. 

herligere Befolkning efter Krigen? 
elinelske 	Videnakabsimend 

ledt el- 

4

ter Krigen te, Ida cti daarligere ile-
folkwrig. De krlfrigstr ng stærke-

'411r4ri. ng det er den mindst
er, faldne etter lerni assbt 

W-  

kraftige Eiofolkning, gom bifaer td-

bage og skal foreinefle Forplantnin-
gen Det anføres, at efter Nap°. 

leonskrigene gikGennemsnitshøjden 
paa Mænd I Frankrig ned mest 5 
cm, — Franskmændene blev som 

11.111~Wat4inzligere 
rereb 	

4 	dig  

Først i de senere Aar har Fransk-
mændene naaet tilbage hl den Gen- 
nenisnitsheple, 30a1 var før Napo-
leonskrigene. 

Han fik Malet igerneder et Mareridt. 

En engelsk Sergent havde mistet 

Taleevnen mider en al de voldsom-
me Kampe i Nordfe krig.  Han blev 
indlagt  paa  et Ho4ital i Devon, og 
fOrleden Dag spadserede han en lille 
Tur langs de bratte Fjeldskrænter 
Nærheden af Hospitalet. Natten ef-
ter drømte han, at ban falds ned 
den svindende Afgrund. lian vaag-
rrede med el Skrig, og da Sygeple-
jersker] kotab ben tel hin] for al se, 
!Ral der v as i Vejen, kunde han 
til sin Glæde tale igen. Del var 

Skrækken, som havde kureret ham. 

I et tysk Teaterprogram 
meddeles. .1 det Uvejr, som finder 

Sted i 3. Akt man Lynene udelades 
pari Grund af den Mangel paa Ke-
mikalier, som Krigen har fremkaldt 
S0111 Er‘t•It ■ Illi g  vel Tordenbragene 
blive forstærkede i en anselig Grad. 

Direktionen..‘,. 

Højmodigt Afslag. 	• 
EM Rigmand ejede en Del Herse 

og havde lejet et al dein tid Uf sin 
Døgenigt af en Sen. I adskillige 
Aar havde Faderen ikke modtaget 
en øre I Husleje for Husene  ,og Ja 
11111 Ikke tilde anvende voldsomme 
Muller, gik han en Dag til Sønnen 
og sagde; 

— 	Ser du, Jens, det er øjensyn-
ligt ganske haat:døsl at fonts:e:e al tan 
dig til al betale din Leje, sari nu 
har jeg besluttet al foliere dig Hu- 

- 	Tak, sagde Sønnen, men jeg 
vil Ikke have del. 

— 	Man jeg spørge, hvorfor ? ud-
ored den forbavsede Fader. 

Og den skamløse Søn svarede: 
— 	Fordi jeg sne skal betale Skat-

ter og Afgifter af det. 

afholdt 1 Trisd.igs su4belinitede tie- 
neraHoisamltug rus* rotsamlinga. 
huset, hvor telen Belkildling at dee 
ny Mørisiervedtregt ser  rol a  Dags-
ordenen. Denne velnats uforan-
dret al den faatalligtrsamling, 

En snarrandig styreIse, 
Vi kender alle d 

Interesse angaaende 
neralloisamlinger, so 
al vore anerkendte 5 
eiser. Mændene ser 
til. og Kvinderne bru 
res Møde- ng Stemme  

I Kasser med noX Hundrede 
Medlemmer møder otte— 10 irle,t 
lemmer Ill Generalforslibri,:er, 
i Kasser med Tusinde 
mer møder som Regel 
lemmer. Og 'sedan 
bestemmer saa det tie 

paa ingen Man le kan 

angel paa 
ragelse I Ge-
'sMedierarne, 
kasser ug. 

meget lidt 
aldrig .1, 

te 
d 



kindhandsker (med Garanti) 
altid billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

hie % 1,18-1~11 

Breeir. Cloåtta 

reel 0r 	ely il g 
kar, lims a 5 Kr. Læssel 

V Sørensen, Borre 

Et Hus 
er Ill Le je hos Maler Niels en, 

Fra Rønne Nyker Klemensker Rø Tein Allinge Til Sandvig  

Dansk Kunsthonning. Snild og  næseode. 50 øre pr. tf, kv. i In‘ Vægt, 
r13. Trors(v). 

MØBLER 
repareres og poleres godt og billigl. 

J. Sanne. 
Søndergade, Allinge.  

Toget afgaar 
Sognedage: 

Nand. IQ—Rønne. 
Fra Sandvig 	700 1011 310 744 

791010  310  801  Tein 	70 tort 3n gis 
Rø 	7s4 1044 go gu 
Klemensker 	7" 1117 4" 8" Nyker 	810 1131 414 900 

Til Rønne 	310 111e  447 gus 

Bennav - Men Svig 
718 paa 300 gis 7.0 gar 341 gsa 7441 1 0 411 gul 
gril 	107 401 911 870 III 416 991 
gin 2oa5or 999 
8" 2" 507 9" 

Søn- og  Helligdeg e 
nitalidviar—atsinne. Fra Sandvig 	84s 

Allinge 	863 
Tein 	X 
Rø 	 917  
Klemensker 9, 
Ny ker 	i 

Til Rønne 	1044  

Henne—Sandvig 

Klemensker 9,, 
Rø 	 9,9  
Tein 	x 
Allinge 	10,3  
Sandvig 	1070  

814 841 84, grr 
2, 514 9 , 300  5,0  9" 

4,0  
4,0  
411  
444  2"91.1  511 

	

Fra Rønne 	gro 	180 

	

Nyker 	ger 1 5o 
207  
2,, 

Cildsliellesler og Moder. 
—o— 

Søndag  d. 21. November 
Ols Kirke Kl. 91/2. Skrm. 9. Allinge K. Kl. 2. 
Om Aftenen Kl..61/1  festligt Made 

i Tejn. Sekretær Nielsen taler. 
Mandag d. 22. taler Missionær Nar- regaard fra Kina i St. Ols Kirke Kl. 8. 
Tirsdag  d. 23. Fælles-Ungdomsmødepaa Menighedshjemmet i Allinge Kl. 8. Sekretær Nielsen. 
Evan. luth. Missionsforening  Allinge Søndag  Kl. 31/, Forsamling. Rutsker Missionshus Søndag  d. 21. Møde Kl. 2. Mandag  d. 22. Kl. 6. 
Allinge Tirsdag  d. 23. Kl. 8 J. Karl- sen. 

[ China Livs Elexir Valdemar Petersens. 
Sybilles Liv/svækker, 

Nadir Pastiller, 
Le3kerol-Tabletter 

fags hos 
J. B. Larsen. 

Allinge-Sandvig Sygekasse, 
som er statsanerkendt, optager Med- 
lemmer Indtil 40-sars Alderen. For-uden er' daglig Pengehjælp yder 
Sygekassen fri Læge og Medicin 
for Medlemmerne samt fri Læge for 
deres hjemmeveerende Bern under 
15 Aer, desuden frit Sygehus- og  
Sanato4ieophold, Indmeldelser kan ske hos Kasse-reren, Hr. Bager P. Holm, Allinge 

To 2-Vær. Lejligh. 
— centralt beliggende i Allinge — deri ene nied Køkken, er til Leje, om ønskes delvis møbleret, Bog-trykkeriet anviser. 

II,600 Is X 1,, x 1 44  6" 2" 6,0  2,0 x 2" 7" 

766 goa 80 8u 865 0, 
geo 

k. Uenligt boredrag l Allinge. 
mu g  at _Allinge-Sandvig 

se-a 50 ;kars Bestaaen har 

By. 	Herreds(. Borge n, Hasle, 
velv;r1Igst. lovet al holde et orient-
liglForedrag paa Forsamlingshuset 

aHammershus' Tirsdag deri 23 
November Kl. 7'1,, 

Emne: Sygdom og Lovgivning. 
Alle indbydes. 

Udvalget. 

. 	Olsker Sogns Sygekasse. 
Ekstraordinær Cienerallorsa ni ti 1,g at 
holdes t Olsker Forsamlingshus Lør-
dagen d. 27. November Efterm.1■ 1 
3. Dagsorden 2den Behandling af 
de nye Vedtægler. 

Bestyrelsen.  

En Gedebuk 
slaar til Afbenyttelse a 1 kr. hos L. Kjær.. ved Kjøllergaard, 

Rutsker 

Ønsker De 
smukke og  in,,,teine Fotografier. 
da henvend Dem i Atelieret ved 
Havnen. Endnu ingen Prisforandr. 

Billeder indrammes Telefon 4. 	Andr Ipsen 
Atelferet ved Havnen 

Barber- og Frisorforrekogeo 
er gaben hver Letdag  

fr 8 Morguts Id 10 Alien 
Hver Sari- - Allinge... 8-10 Fm. 

i Sandvig fra 10,15-12 Md. 

S Bang. 

Cigarer, 
tørre og vellagrede 

i hele, halve og kvart Kasser. 
Smaa Cigarer 

i kasser nied 10-25-100-Stykker. 
Prima Cigaretter til alle Priser 

Rø gtobak, tin og groeskaaren 
Allid et velassouteret Udvalg 

j. J3. Larsen. 

En enligstillet Dame, 
der vil være behjælpelig ved Hus-
holdningen paa en Grund paa Nord-
landet, søges snarest. Billet mild. 
.A 77" med Oplysninger ang. tidl. 
Stilling bedes inr4agt 'paa Bladets 
Kontor.  

Leverpostej 

Dasser tra I. D. Beauvals 
er aller paa Lager til sædvant. Pris. 

I. 13. Lønstøn. 

Ld Dem fotografere nul 

Atelieret er aabern Søndage 10-3. 

Fotograf Alfred Kjøller. 

En sort, stio flot 
er borttager eller forbyttet paa Chri-
stensens Sal ved Teaterforestillinger' 
i Fredags. Hatten, der i Svede-
remmen var mærker .A P." og let-
kendelig, bedes tilbageleseret Alfr. Pløger, Kokkeløkke, eller paa Bla-dets Kontor. 

Vindruer, 
fineste Kvalitet, 

ere hjemkomne. 

J. 	Ilarsen, 
Jord til Salgs. 

Begge wine Jordlodder 1 Klatrel 
og pan Ledhøj et til Salgs paa gode 
Vilkaar. Aieal ca. 7 Tdr. Ld, Hen- 
vendelse 	Ejeren Stenvrerksejer Wiberg  eller E. Bohn 

De rigtig gode 

yorkshire Dampkul 
til Damptærskeværkerne ere nu paa 
Lager og sælges renharpede. 

Nordlandets Handelshose 
41%,~1~1~•ø• 

En 16-l7aars Dreng 
søges til Risidng al Kreaturer paa 

Offergaard i Ro 

Nyt isl:Larnmekod 

fra Andelsslagerierrie paa Island — 
sremplet og al ekstra kvantet 

Fineste afnikket Bikinis Klipfisk 
2 - 4i  Pd. pr. Sik. 

Ekstra de 

norskel Spegesild 
i "hind 	og Fjerdinger. 

20 Fleidinge rigtig gode 
Bornho ske Spegesild 

udbydes til sig. Priserne ere pr. 
Kontant HM at 

Norrlliodels Mandelsilos. 

S
ager ,De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-

ler De on Svend eller Lær-ing, en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad, 
der hver Fredag bringes direkte ind 
I lim Hjem og læses af sar godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor sar 
godt som altid bange et tilfreds 
stillende Resultat 

destil   De
res 

  1 E  it   li lvgoel   rt   i t I 
er 

   cc() Brevpapir 1Allinge Bog-irykken Hurtig  Levering  Billigste 
Pr -, . 	' -112: op Telefon 74 

By- og Herredsfuldmægtig 

Johannes Kofond, Hasle. 
træffes pas Read huset i Allinge 
hver MandaLefter Kl. 10 Fortil og  i Klemensker Kro hver Fredag  
fra 2-5 Eftm. 

111111/81~M~I■1 

Islandsk Lammekød 
Prima slagteribeliandlet dyrlæge-

kontrolleret Drikekørl er hjemkom-
met. 80 (4re for For- og Mellem-
stykker og 85 øre for Baglaar. 

I. 13.1,astr 

Evang. lolh. Missioosiorelliog 
alholder om Gud vil MiSsionsmcide 

i RUTSKER Missionshus Søndag  den 21 de. Mødet begyn- 
der KI 2 	Alle indbydes venligst .  

fil Salg eller Leje. 
Den Maler L. ti ri s e n se n tid-

ligere tilhørende velbeliggende 

Ejendom i undvig 
indrettet med Butik og  Beboelse, 
Assurance 5100 Kr. — er m e g  e billig  til Salg eller eventuelt 
ril Leje ved Henvendelse til Politi-
betjent L. Andersen eller Sagfører 
Fr. Pihl. 

mate Zaatiertwa.. 
Tord!' armeerne'',  
ffigte Slorbriort:. Zenit Zirapreft tand lfribannarroir 
tarif Manbatift 
Iarifr 0i «Da men Ronsuirii. Norninri Kørn Zonailviroon garierilm, ltt baiftcnir. 
Toris Weriott 50 Crr rir . I , fa 9/tr e 1,11oltrrulte. 

Uagtet Ostepriserne er steget me-
get, ere mine Priser meget mode-
rate. 

J. B. Larsen 
Vl har fane( en stor Sending 

Korlollel-  og Hoorasooro 
til Priser fra 9 til 121/, Kr 	Raspe 
plader til Erstatning 	alle Størrel- se, .  

Nortiladels Handelshos, 

AI Slags Uldtrikotage 
kan endnu købes til rimelige Priser i 

Nordlandets Handelshus. 

Kakkelovne og Komfurer 
fra 

Bornholms Maskinfabrik, Rønne, 
anbefales til Fabri kens Priser. Rabat for Kontant. 

End%idele dol , efdles IK alt kelovniarør, Marc og 	fu r ring  t• 
samt Ildfnat. I,er uig Sten. 

r:411//// .5e clloloniol- ov ,Produktforretning. 

Kunstgødning til Foraaret 1916! 
Vi vil søge at faa Gødningspartierne hjem i Efteraaret 

og beder derfor om Bestillinger snarest muligt. 
Prisen bliver ikke højere end som den bliver solgt til i 

Foraaret. 

Nordlandets Handelshus. 

Vor bekendte fine Kaffe 

samt The, Chokolade og Cacao 
anbefales det ærede Publikum. 

clVoll, Chokolade og Caeao til gamle friser. 
Kaffe, altid friskbrændt og nymalet. 

C7Colonial- og „Produktforretning, 

ENGE=Udstyr 
Bolster, Nankin, Duun Satin føres kun i gode 

garanterede Varer 
Fjer og Haledun i rene, damprensede Kvali-

teter til forskellige Priser. 
Dyner syes og fyldes gratis. 

Lagenlærred i Hør, Blaar og Twist 
saavel i grovere som finere Kvaliteter. 

Færdigt Sengeudstyr  leveres med kort Varsel. 
Et Parti Vattæpper  extra 
En Del Uldtæpper  haves endnu til gammel Pris 

Nordlandets Handelshus. 
Leverandør til Lotterierne. 

Vi anbefaler til bill. Dagspris 

Majsskraa Blandskraa 
stor og smaa Majs - Soyakager og Soyaskraa 

Bomuldsfrokager - Hvedeklid og Hvedeklidmelasse 
Glutenfoder og HvedestromeL 
NB, Gode sunde Sædvarer tages i Bytte. 

Jielonial- oØ cfroduktforretniai. 

• ]Mt 	 ',Facitc,j 
sælges.  langt-under-Værdieni 

Nordlandets Handelshus. 

ft. 



Største' Udvalg. 

Billigste Priser • 

Alligge Kolonial- og Produktforretning. 

,.A LBA.  

Nu til Slagtetiden 
.inhetalef ■ r to‘i 	liv al køle Il t ett mele% ede born hol ru . k . R. g- 

gryn. Di-•e 	Hvert lukrere Pølset 	Gled end 	 der 

i indre 	— Pritette ere 
 

hilityze 

Nordlandets Handelshus. 

De vil altid finde noget, der passer Dem 

Stort Udvalg i Koppergtil billige Priser. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning, 

40mkring iste November ventes Damper til Rønne 
hvorfra vi tilbyder: 

Prima store Derbyshire Ovnkul a 340 Ø. 
Ekstra engelske Smedekul 	a 380 Ø. 
pr. Hektoliter plus Korset at ekspedere fra Allinge St. saalænge 
der losses. — Netto Kontant. 

I hele Vognladninger sælges efter Vægt til en lavere Pris. 

Bestillinger modtages i 

Nordlandets Handelshus. 

Absolut bedste Kolonialvarer 
til billigste Dagspriser anbefales .  

J-Coloniat r froduktforretninj. 

Vi tilraader alle, som endnu ikke har forsynet sig med Vinter-
brændsel, at købe 

prim Porllyshire kobl og prima Om-Cioriers 
til Blanding  og  eller de Tilbud, som gives i disse Dage. Der er ingen 
Anledning  til at vente lavere Priser lii denne Sæson. 

Nordlandets Handelshus. 

' 
sælges til gammel Pris i 

C. Larsens Skotøjsforretning, Allinge. 
Telefon 104 .  

Markfrø til Foraaret 1916. 
'Ægteungarsk Lucerne og  ægte russisk Rødkløver med store 

Analysetal bar vi sikret os
r 

 og  staar paa vort Lager. — Vi tilraader alle 
Forbrugere at bestille heraf til Foraarslevering, thi sandsynligvis bliver 
det uhyre svært at skaffe disse Sorter længere hen mod Sæsonen. 

Bestillinger noteres i 

Nordlandets Handelshus. 

Ekstragodt 'Krydderifedt 
160 Øre pr. lig. ned 2 kg 150 Ore pr. kg, anbefales fra 

Alligge Kolonial- og Produktforretning' 

gode kallishanie Brædder al alle 
Torve, pløjede, høvlede Brædder til Gulv, Loft nt 
Tørre rene Fyrrebrædder til Forarbe jdning. 
Tørre Fyrreplanker Tørre kløvede Fyrrebrædder. 

ic Rigtig gode Udnndsbrtedder, bande 	og  I. I fo r skellige 
Længder og  Bredder. Tømmer, Sparrer, Lægter. 

Alle Bestillinger, som ønskes sendt pr. Bane, ekspederer vi frit op-
kørt og læsset. 

Netto Priser ere meget billige. 

Erindringsliste. 

luldkatnret 7- 	Form, 2 7 Llimin 

Kæmnerkontoret lit 11 0: 2 -t 
Laane- 	1)tskontohan1,eu Z -4 Etui, 
Sparekassen 10-12 og 2 - 4. 
Stempellitial I Sparelansen 10- II, 2-1, 
Damp,kihseapeditionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang 7 urdag 
og Fredag Eflerm, Mandag,  eg 
Torsdag Form. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 

Di striktslasgen 8-9 og 2-3, 

Postkontoret 9-12 og 2-7. 
Søndag 12-2. 

Telegrafstationen 8 Morgen tit 9 Alten 
Søndag 12-2. 

Borgmesteren Kontortid hver Sognedag 
KI 3 paa Skolen. 

Branddirektøren:Mandag og Fredag 
Form. 8 ti! 10 

Slatsanstallen tor LiVslorsikring ved Chr 
Olsen, Messen Kontortid 1-4 Em 

Folkebogsamlingen paa Itaadhuseti 
Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8, 

Jernbanesi er aatten for Gods 8.12, 2.6 
Frimærkep. 	Ilgods desuden 7.8 Aften 
saml til Tog, der afgaar udenfor nævnte 
Tid, fra en halv Time tør Togets Afg. 

Epigrammer og &Havers, 

-Ile kan Glædens klare Sol 
sk jule det skønne for vore Blikke 

med S Det er som 	Stjernerne ved Dag: 
de er der. men v ser dem ikke. 

Y. X 

■X■ I( ja, jeg  kan sag godt fnrslan, 
at titan præker Moral og  

Vækkelse, 
Ilvi 'ned 1< Kærlighed begynder 
og  ender ;ned -.-Forskrækkelse! 

Y >( 

er var en Tid, 
XI- da jeg var fuld al Mod -- 
jeg  !ølle fri og  stolt og  stærk 

og glad mig, 
Da vandrede jeg tryg ru skæve æve Vej, 
mens Verden rystede paa Ho'det 

ad mig. 

Saa kom den Stund, 
som engang  In a Ile komme; 

min vilde Trods blev mig kun 
til Fortræd, 

og  Livet slog  min Ungdoms Drøm 
!sender, 

og  hele Verden lo >!. — og jeg  lo-merir 

x 

Naar Manden skal ud at spadsere, 
han lænker Hvorhen skal jeg  gaa° 
Men Kvinden, hun lænker end mere: 
Hvad Pokker skal jeg  ta' paa! 

(Efter Sarah Bernhardt). 

fter store Skibe 
se jler bitte Joller. 

Efter Grovbrød spises 
minimale Boller. 

Efter Tordenbyger 
spredte Draaber falder—
og rum Krigen slutter 
Festraketter knalder. 

Spinkle Spirer vokser 
ved de brede Stamnier. 
Efter lange Digte 
følger Epi g rammer! 

Chr Jørgensen. 

Fra 
m

gamle Dage. 
Skolemesterens Kone, Hvad skal 

del blive til? I Morgen fane vi frem-

mede, og jeg  har hverken Smør el-

ler Æg. 
-- Skolemesteren : Der bliver vel 

Rand for det, men nu skal jeg i 

Skolen. 
(Ved Skolens Slutning til 

Børnene): 

Børn, — Hør, Bø, i Morgen skal jeg  

fortælle Jer om Kolumbus og  Æg-

get. Men tor at 1 rigtig kan se, 
an hvorledes del gik til, m 	enhver 

Æ af Jer medbrige et Æg. Dersom 

I ikke har noget Æg, kan I tage 

en Smule Smør med i Stedet, 

Kunden; Der staar i Deres Vin-
due, al De laver en Klædning, me-
dens 'nal! venter. Kan det være 
mulig ? 
rt.„ Skrtederen : Jo, det forholder sig  

rigtig. De giver mig Deres Bestil-
libg, saa gear De pænt h jem og  

venter der et Par Dages Tid, saa er 

Klædningen færdig. 

(inde velrensede Kvaliteter -at 

Havre, Blandsæd, to og seksradet Byg 
købes og betales med højeste 

Nordlandets Handelshus. 

De bekendte Roegrebe 

„Bowek" 
ned Gtraint samt ROEKNIVE 

lorskellige Sion:eiset og  Kvaliteter 
anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning .  

Pol lied* Bagcriilormcl III lijemilielliltioillg! 
Dansk R 	rn ugsigteel og groft ekstra 	 øi ret ilug 

har vi paa Lager, og  sælgir meget billi gt. — Vi bylter opsi mtd gode 
sunde Kornvarer af alle Nier 

Nordiratitrfs (andeishus. 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

NB. Husk vor Margarine Nr 48 "1-m øre r  ekstragode 	 , 	 p  Il  kg 

Aldeles fortrinlig til Bordbrug 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Bornholms Spare- & laeliasses 
Afdeling i 

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

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

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

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

r?,-777..a/nt`Cfz,ccc/Co-cl 
FINESTE DANSK FABRIKAT 

3,2~ 	fia rG — ro(.7ew 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2, 	Hasler 	Telefon 2. 

Selvvandingsindlteg. Vand:& Aljepumper  

Hork sur l et/assorterede 

Trælast—Lager! 
Vor/ang  filbud, og us er (ti Tjeneste. 

ollidlesiel 

Slags! u   

Nordlandets Handelshus. Allinge Kolonial- og Produktforretning. 


