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„Nord-Bornholms (1.? 	" eblad .  

	

trykkes i et Antal af mindst 1700 	met 
og forsendes gennem Postvæsenet i 
Sandvig; Olsker, Rutsker, Ro og Klemtn,ke, 

„Nord-Bornholms Ugeblad, 
hnr den største Udbredelse i Nordrellrered 
bliver last i ethvert Hjem og egner sig 1 ler- 
for bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms .(1,Fekidn" 
optager gerne Rekendtgorria:r af  enhver let 
saasom Køb, -Wak; Yhreningsmeddelelser, 

c-flip ?lir Aflysninger, Auktioner Hr. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgaar hver Fredag, kan bestilles pan alle 
Postkontorer samt paa Riadels Koaloe og 
koster 50 Ore Kvartalet. 

Hud lemur der i hpeu i 
disse Krigstitler? 

Det er forbavsende lidt man hører 
ovre fra Japan. Hvad forbereder 
den gule Race i Anledning af Ev-
ropakrigen? At de skulde forholde 
sig i fuldstændig Ro, vilde være ret 
underligt, det ligner ikke Japanerne. 

Men de har jo alle Dage haft de-
res egen Taktik, hvis første Paragraf 
er Tavsheden til Tiden er inde til .  
at tale. Under Krigen med Rusland 
forbavsede de smaa gule Mænd hele 
Verden, ikke blot ved deres fæno-
menale Mod, men ogsaa ved, al de 
havde deres Krige-daner, hele deres 
levende Materiel, hele deres person-
lige Indsats i en forbløffende god 
Orden. Og det havde været i god 
Orden i længere Tid, der var blot 
ikke kommet et Ord ud derom. Men 
da Krigsfaklen hejstes paa Korea, 
saa blev der trykket paa en elektrisk 
Knap, og Virkningen viste sig næ-
sten øjeblikkelig. Russerne blev om-
trent knust af Japanerne, hvad vel 
de færreste havde troet 

Nu ,  er der gaaet en halv Snes 
Aar. De 18,000 Mand, der faldt i 
•Mandschuriet, er for længst glemte 
og erstattede af ny Tropper, og i 
Tsch ushimastrædet synger Bølgerne 
over 4000 russiske'Matroser, der gik 
til Bunds med den russiske Undsæt-
ningsflaade Krigskunsten har ud-
viklet sig i rivende Spring i denne 
halve Menneskealder, Hærene har 
faaet ny Vaaben, Kanonerne er ble-
ven mere hurtigskydende, Marinen 
har faut Kæmpeskibe, og der er 
kommet Lultflaader, som allerede 
har bestaaet deres Prøve. De fik 
liddaaben i Balkankrigene, og nede 
i Belgien opererer Lunsiribeee, saa 
det er en Lyst. 

Men hvad har Japan foretaget sig 
i de sidste 10 Aar? De har, fortæl-
les der, fulgt brilliant med paa det 
militære Omraade. De sendte straks 
efter Krigen ikke mindre end 6000 
Officerer, hovedsagelig ganske unge 
Løjtnanter, ud. til Alverdens Byer, 
hvor der var noget at se og noget 
at lære. Og Japanerne saa alt. Da 
de nogle Aar efter korn hjem, tog 
nian fat paa Genrejsningen af Lan-
dets finansielle og militære Forhold, 
Og nu — ja nu, 10 Aar efter deri 
første store Krig mellem den gule 
og hvide Race, riii staar Japan atter 
aaa vel rustet som nogen Sinde : 

" efter de sagkyndiges Udsagn 
videre fremme enår de første 
iske Magter, og-deres Materiel 

bedste Orden. Og hvad 
det allervæ4te, de har fore-

Ilærstyrkik med omtrent 
ile Antal, heade til Lands 

Deres Marine er alde-
og saa har de en Luft-
' langt overgear de 

største evropæiske Forventninger. 
Disse Kendsgerninger har vi fun-

det i en amerikansk Avis, der ud-
trykkelig bemærker, at den kun har 
d'et tre anden Haand, fra Japanerne 
selv kommer der ikke et Ord, — 
ikke for Tiden er inde. 

Børns Kost. 
_0_ 

Adskillige Læger har i deri nye-
ste Tid anbefalet at give Børn Plan-
teføde. Andre holder derimod paa, 
al saa længe Børn vokser, trænger 
de til rigelig og styrkede Næring, 
og mener, at Mødrene bør gøre, 
hvad de kan, for al faa Børnene 
til at spise saa meget, som de er i 
Stand Ill. 

Dette beror imidlertid, skriver deri 
berømte franske Ernæringsfysiolog, 
Dr. Jules  Gran d, paa et Fejlsyn. 
Overernæring bidrager kun til at 
svække Børnene og til al gøre dem 
modtagelige for orange Sygdomme, 
som de ellers kunde have undgaaet. 
At anspore dem til at spise meget, 
er at give dem Vaner og Fornøden-
heder, som de senere hen i Livet 
blot bliver Slaver af, og det gear 
da ud over deres Sundhed og Vel-
være. Det er en fiks Ide hos mange 
Forældre, at Børnene ikke kan blive 
store og kraftige, uden, at de ril en-
hvei Tid proppes med Mad og 
Drikke. I England er det alminde-
ligt, at Ide:Årle spiser i et andet 
Værelse er d de voksne eller til an-
dre Tider. Dette fortjener at efter-
lignes, da aørnene eller r-
voksnes F tempel o, 
der passer de voksne 
de selv har godt af. 

Børnenes Kost ma. 
og usammensat og udi 
derier, Eddike og des: 
disse Ting kun tjener 
ile deres Smag, hm 
senere maa have stæri- 
kere Pirringsmidler for a, 	...e 
i Maden. Desuden virker sie..1kt sal-
tet og krydret Mad i Længden ska-
delig( paa Fordøjelsen. 

Det hjalp. 
—0— 

„Aalb„ Amtstid." fortæller: 
Fredag Middag gik en Mand nede 

ved Pontonbroen og solgte de sidste 
Aviser. Der var Færdsel nok ; men. 
Folk syntes tilstrækkelig forsynede 
med sidste Nyt, saa der var daarligt 
Salg, og Manden inaatte se at op-
stramme Købelysten. 

„Sidste Nyl fra Verdensbranden !" 
brølede han. „Et mægtigt Søslag i 
Nordsøen. Tre tyske Krydsere er 
kæntrede, og de lo er æltede." 

Del hjalp ikke. 
Det Søslag var lige blevet udfør-

lig debatteret tuede i Vestergade og 
i Borgergade, saa del trak ikke mere. 
Der maatte andet til. 

.El vældigt Kiempesiag i Belgien!" 
raabte han. „Den tyske Hærcom-
plet smadret." 

Heller ikke det hjalp. Den Med-
delelse havde Folk' set under en no-
get mere avtentists Form i „Annsti-
rigide" s Vinduer. 

sin Nød lod Avissælgeren den 
si te flueabe springe. 

...Sidste Nyt fra Krigen !• brølede 
lide. „Kejseren bar ved en Fejlta-
gelse di ukket Petroleum i Stedet for 
Øl. lian døde i Gear Morges." 

Det hjalp. Hans Aviser røg til 
alle Sider som Avner for Vinden, 
og lian maatte skynde sig paa 131a-
det efter en ny Forsyning. 

fra Uge til Uge. 
Soldaterne sover i Ligkister_ 

En Ncestvedsnedker, der for Øje-
blikket ligger inde med et større 
Leger at Ligkister, her nu fundet en 
passende Anvendelse for dem. 

Han har, som alle andre Borgere 
i Byen, en Del Soldater indkvarte-
rede, og da del selvfølgelig er umu-
ligt at skaffe Senge til dem alle, 
har han resolut anbragt hele Styr-
ken i sine Ligkister. 

Der slumrer de gæve Jenser nu 
hver eneste Nat, og de skal være 
særdeles glade for Arrangementet. 

Snedkeren selv skal ogsaa være 
tilfreds med al fas sine Kister be-
nyttede; men hvordan han vil bære 
sig ad, neer de engang skal sælges, 
ved vi ikke. Mari kan da ikke saa 
godt avertere med brugte Ligkister, 
mener „Sydsj. Venstredl." 

Bekendtgørelser skul betales. 
Bladet .Dansk Landbrug" anlagde 

i Slutningen af Marts i Aar en Sag 
mod Ejendoniskorn missionær M., 
Odense, til Betaling al 35 Kroner, 
som han skulde skylde til Rest paa 
12 Annoncer i Bladet. 

Indstævnte paastod, at Bladet var 
udgaael i et ringere Oplag, end det 
var lovet liam, og at der var havet 
ham Eksemplarer af alle de Numre, 
hvori hans Annonce stod, men at 
han ikke tiar iaaet saadanne, i hvert 
Fald ikke dem alle, og for de An-
noncer, for hvilke lian ikke har mod-
taget Blade, ?aastaar han sig frifun-
den. 
. ' Sagsøgeren har imidlertid beneg-
! 'r.1,:tilis der var lovel indstævnte no-
4elmed Hensyn til Bladets Størrelse, 
og en Forserninelse at at tilsende 

.ham de paagældende Eksemplarer 
af Bladet finder Retten ikke kan be-
virke nogen Nedsættelse i Prisen, 
idet Sagsøgeren har benegtel, al der 
er skel nogen Forsømmelse. 

Indstævnte er derefter dømt efter 
deri nedlagle Paasland og skal des-
uden betale Sagens Omkostninger 
med 7 Kr. 

Engelsk Anerkendelse. 
.Westruinster Gazelle" udtaler sin 

Glæde over de danske Sømænds 
Mod i Anledning af Genoptagelsen 
af Trafikep paa England og beteg-
ner det som en glimrende Handling, 
der vil blive husket og ophørt paa 
Nationens Kreditside blandt Tradi-
tionerne fra Søen. 

Under Krigens Tegn. 
El Sted kom Sognefogden med 

Indkaldelsesordre til en Mand, og 
Konen blev naturligvis ikke rigtig 
glad ved det. 

Men Sognefogden trøstede; 
Det er endda ikke værst for salt-

dan en ung Komme, du kan sagtens 
faa en ny Mand Tænk saa paa 
mig, der har 100 Pattegrise, som 
ingen Ting er værd nu. 

Spørgsmaal uden Svar. 
Kan man være Afholdsmand 

• i Drammen? 
Er der Harmer paa Hønefos ? 
Hvorledes klarer Kvinderne sig 

i Mandat ? 
Findes der nogen tørstig Mand 

i Ølstykke? 
Hvor sover mani Sengeløse ? 

Gammel Jomfru. „Er det meget 
dyrt af faa en Mand hery• 

Kontorchefen: Ja, for Deur bli-
ver det ikke saa billigt." 

d9et heldip Ttalien. 
—.- 

Lykken følger Italienerne. I det 
sidste halve Aarhundrede har de 
næsten til Stadighed opnaaet rigt 
Udbytte af Krige og storpolitiske 
Konstellationer, hvad enten de del-
tog i dem eller holdt sig udenfor. 

Under Felttoget 1859 blev Itali-
enerne slaaet ved Solferino, men 
deres Forbundsfæller Franskmæn-
dene sejrede saa afgørende, at Øst-
rig ophørte at være en stærk itali-
ensk Magthaver, og Kongeriget Ita-
lien kunde grundlægges i den nær-
mest følgende Tid. 1 1866 stod Ita-
lien som Prøjsens Forbundsfælle i 
Krigen mod Østrig. Den Italienske 
Hær led Nederlag ved Cuslozza og 
den italienske Flaade ved Lizza, men 
efter al de prøjsiske Hære havde 
brudt Østrigs Modstandskraft i Sla-
get ved Keniggratz, marine Rege-
ringen i Wien ved Fredsslutningen 
finde sig i at afstaa Venedig til Ita-
lien. Og da Tyskland og Frankrig 
i 1870 korn i Krig med hinanden, 
faldt del endelig Italien let væsent-
ligt at fuldføre det natiooale En-
hedsværk ved Inkorporationen af 
Kirkestaten. 

Med alt dette i Erindring tør man 
egentlig ikke undres, hvis et af 
Verdenskrigens Resultater skulde 
blive, al Italien uden Sværdslag -
blot ved at iagttage streng Neutra-
litet — vinder de sidste østrigske 
Distrikter med overvejende italiensk 
Befolkning, navnlig Triest. 

Ingen kan være i Tvivl om, hvad 
Meningen er, naar England forbe-
reder .en fredelig Besættelse" af 
Triest, der skal sikre Byen og Kron-
landet Triest fri Selvbestemmelsesret 
efter Verdenskrigens Slutning. Eng-
land har ved mange Lejligheder vist 
sin vaagne og oprigtige Interesse 
for natipnale Spørgsmaal. Men i det 
foreliggende Tilfælde bestemmes den 
engelske Regerings Optræden tyde-
ligt nok af politisk-militære og ikke 
af nationale Hensyn, skr. „Pol." 

Italiens Beslutning om at erklære 
sig neutral var en overordentlig For-
del for Frankrig og England. Fransk-
mændene kunde nu disponere frit 
over de Troppekorps, der ellers 
matte have været opstillet mod Ita-
lienerne, og i Middelhavet — spe-
cielt Adriaterhavet — fik de engel-
ske og franske Orlogsmænd uhindret 
Tumleplads. 

Men del gjaldt al styrke Italien i 
dets Beslutning om at iagttage Neu-
tralitet eller om muligt — efter at 
det engeng havde forladt Triplealli-
ancen — bevæge det til at tage 
Plads blandt Tysklands og Østrig-
Ungarns Fjender. At Regeringen i 
Rom skulde være stemt for at vælge 
det sidste, tør man næppe gøre sig 
Haab om i London og Paris, nu, 
hvor Vaabenlykken i de første større 
Slag paa Vestfronten har fulgt 'Ty-
skerne. Men saa meget stærkere 
har Englands kloge Udenrigsminister 
Sir Fdward Grey følt sig opfordret 
til at handle paa en Maade, der 
stiller Italien reelle og meget værdi-
fulde Fordele i Udsigt, hvis det blot 
bliver Neutraliteten tro. 

Og det skulde gaa mærkeligt til, 
om Greys • Skaktræk forfejlede sin 
Virkning. Hvordan Krigsbegiven-
hederne saa end udvikler sig, vil 
Regeringen i Rom vanskeligt kunne 
tænke pas' at optræde fjentligt mod 
en Magt, der lover Triest fri Selv-
bestemmelsesret — det vil sige Til-
slutning til Italien. 

I disse bevægede Tider. 
hvor historiske Begivenheder følger 
Slag i Slag, og hvor Bladene over- 

vælder os med de mest modstridende 
sensationelle Telegrammer, svirrer 
de mest fantastiske og usandsynlig-
ste Rygter Mand og Mand imellem 
og øger den stadig stigende Nervø-
sitet. Et af disse Rygter skulde være, 
at Englænderne vil søge at tiltvinge 
sig Adgang til Østersøen og at Tysk-
land derfor vil besætte Jylland og 
Fyn. Men da England i Fred og 
Ro allerede har landsat sine Tropper 
i Belgien, hvor Hovedslagene staar, 
ligger Danmark nu saa langt fra 
Kampenes Centrum, at der skal en 
mere end livlig Fantasi til, for at 
slige Rygler kan vinde Tiltro. 

Ligeledes meddelte Bladene at Pr. 
Ohm, der havde købt „Solhør af 
Enkefru Jørgensen, skulde være 
falden. Hans Forlovede, Frk. Malm-
kvist, har imidlertid fartet Brev fra 
ham fra Sønderjylland, hvor han 
lever i bedste Velgaaende, 

Fru Rolf Mueller, der skulde være 
antaget ved Røde Kors, er vendt 
tilbage over København, og ophol-
der sig 1. T. paa Stammershalde. 

Lysttur til Christiansø. 
Det i Allinge hjemmehørende Mo-

torskib „Thor', der vil være en stor 
Del af Vest- og Nordesthoreholmerne 
bekendt Ira Kyslfarten i Sommerti-
den, afgaar saafremt Vejret tillader 
Lysttur til Christiansø paa Søndag 
Form. Kl. 91/4. Welter Tur-Retur 
kun 1 Kr. 50 Øre. Gudhjem an-
løbes. Se Annoncen. 

Det østhornh, Dampslfibsselskah 
holdt Bestyrelsesmøde den 25. ds. 
i Nexø, og her blev det vedtaget 
at ansætte Hr. Kammeraad Jacobsen 
i Hasle til Selskabets Expeditør Ira 
I. Seplbr. at regne istedetfor afdøde 
Expeditør fhv. Maleren. Mortensen. 

Der forelaa kun denne ene An-
søgning til Bestyrelsen. Hr. Bogh. 
Cl. Kofoed, som i mange Aar har 
bistaaet Expeditøren derude, vedbli-
ver fremdeles hermed. 

Kepi Ødbergsen, der fra 1. Jan. 
1915 fratræder som Fører af Dmsk. 
,Hammershus', blev ansat fra s.D. 
som Expeditør i Nexø. 

—Ligeledes fra s. D. forfremmes 
Selskabets mangeaarige 1. Styrmand 
P. Dick til Capt. og Fører af et af 
Skibene, idet del overlodes Captain 
Hansen selv at bestemme, hvilket 
Skib han fremtidig ønskede al føre. 

De bornh. Jernbaners Generalforsand. 
Rønne-Nexø Banen holdt Gene-

ralforsamling Onsdag Efterm. Ind-
tægten var 186,365 Kr (ifjor 174,723 
og Udgiften 120,498 ( — 118,601 
Driftsoverskud 65,967 ( — 56,122). 

Man vedtog at udbetale 2 3 /5  pa 
til Stat og Kommuner i Udbytte 
saml danne et Fornyelsesfond, til 
hvilket der henlagdes 15,000 Kr. og 
overførtes 2600 Kr. til 1915. 

Til Bestyrelsesmedlem genvalgtes 
Gdr. P. Lund Kofoed og til Sept. 
for denne Ipsen, Veniterslyst. 

Det var vistnok en god Ide med 
at henlægge de 15,000 til el For-
nyelsestond, der trænges sikkert til 
Fornyelser mange Steder pea denne 
Bane, den er mildest talt skrækkelig 
at køre paa ; man bliver rystet og 
stødt, saa det torslaar og — husk 
endelig at faa Lamperne fornyede, 
saa man kan se at læse lidt, hvis 
det ellers er muligt for den evinde-
lige Ryster, Slag og Stød. 

Rønne-Allinge Banen holder Ge-
neralforsamling i Efterrat., Torsdag. 
Den har været i Drift Ira a/s  13 og 
Driftsperioden omfatter Ira gits  13 til 
31/3  14. Den samlede Indtægt her 
udgjorde Kr. 128,250 og Udgiften 
Kr. 60,192. Driftsoverskudet bliver 
derefter Kr. 68,958. 
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Søndag d. 30. Aug. Kl. 8 og 9 

(lammets Ugerevy Nr. 12. 

Vor Tids Dame. 
!„.,,lerne i.v,t;pit om en Mdl- 

iierdal  Le  is Kapricer. 

Lin al den gamle Garde. 

Fortidens Magt. 
1)eni gamle ntt dun nye 'rid. 

1-l'Ilielnle  og  itengslende Skue-
udført al berømte amerikan-

ske Skuespillere 

— Toget afgaar 
Sandvig —Itnntip. 

Fra  Sandvig. 	11,30 
Allinge 	 11,38 
Tein 	 11,49 
Helligdommen 12,06 
Klemensker 	12,26 
Nyker 	 12,40 

Til Rønne 	 1,00 

Rønne—Sandvig 
Fra Rønne 	 8,15 

Nyker 	 8,35 
Klemensker 	8,52 
Helligdommen 	9.11 
Tein 	 9,27 
Allinge 	 9,39 

Til Sandvig 	 11,45 

Indtil videre afgaar hver Søndag 
og 'Torsdag Tog fra Rønne til Sand- 
vig 1(1. I 	og fra Sandvig til Rønne 
Kl. 5 lf1M 

Advarsel. 
I Henhold til Bemyndigelse at 

Bornholms Amt forbydes herved al 
Sandhentning paa det af Selskabet 
lejede Areal af Aasandshugten ved 
Sandvig. 	Overtrædelse heraf vil 
medføre retslig Tiltale. 

Best. for Astersobadet Bornholm". 

Sygek asse, 
soul er statsanerkendt, optager Med-
lemmer hidtil 40-pars Alderen. For-
uden en daglig Pengelijklp yder 
Sygekassen hi Læge og Medicin 
for Medlemmerne skilt fri Læge for 
deres hjemmeværende Børn rinder 

Aar, desuden trit Sygehus- og 
Sanatorieophold. 

Indmeldelser han ske hos 1:asse-
renen, Hr. Bager  P. 1-lolrn,  Allinge 

By- og Herredsfuldmægtig 

Jahaulles °ind, hsle, 
trallespas Raad huset i Allinge 
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og 
i Klemensker Kro liver Fredag 
fra 2--5 Finn. 

8,45 
8,56 
9,04 
9,21 
9,41 
9,55 

10,15 

7,00 
7,18 
7,35 
7,53 
8,08 
8,19 
8,25 

Det stærkeste Arbejdstøi 
faas i  

Nordlandets Hand elshus, 

Cement, Tagpap, 

Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre, 

Riste og Renseluger embefalf.4s til billigste Priser. 

,.711in,sse j(oloniat- og c produktforrrininj 

Multet irislunlel Svilleskraa sdqes! 
Blandet halv Hvede og halv Majs koSter 600 øre 
Blandet halv Hvede og halv Byg 	825 øre 

Danske grove Hvedeklid k- Dansk Hvedestrornel 
ventes igen løns( i kommende Uge. 

Nordlandets Handelshus. 

Bornholms. Spare- & Ilaueksses 
Afdeling i Allinge  6 

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

af 4 pC1. p. a., paa Folk til 2 pC1. p. a. 
Rente  (e.. 
1 

(icHIJiout elle Lwiedep, 	,Bredder, 
Priser lige fra 160 Ørt pr. Tylt i 

Nordlandets Handelshus i Allinge. har rigelig Lager al prima Flormd p 

som vi afvejer i Sække a 121,',. 25, 50 og 100 Kilo. 

Vi sælger til allerlaveste Pris ved kontant Betaling. Vi bytter ogsad, 
idet vi lager alle Slags gode, sunde Sædvarer som Betaling for Ivir 
og andre Varer. — Gør denne Forretning med os i disse første .04ge. 

Nordlandets Handelshus i Allinge. 
111 oxpetioror !orelelim alle vore koder 

med det øjeblikkelige Forbrug ai 

Bedste Sorter engelske og tyske svære Dampkul 
b illigst, Inert beder om kontant Betaling, 

Nordlandets Handelshus. Sukkeret er fremdeles billigt, 
sli der kan syltes som sædvanlig. 

ft Melis Nr. 1. Hugget Melis Nr. 1, 

Jarara Nr. 1, Stodt Melis Nr.1, samt i Toppe 
sælges allerbilligst i 

Nordlandets Handelshus. 

Absolut nye og rene Æg Mes. 
Prisen er foreløbig 110 øre pr. Kilo i 

Nordlandets Handelshus i 

Huslc vort velassorterede 

Trælast-Lager! 
Forlang Tilbud, af vi er tit Tjeneste, 

crroduklfi)r-tnin.ø. 

Forlang altid 

Otto Mdristeds 
OMA. 

Plante  Margarine 

Lysttur til Christiansø 
med Motorskibet „Thor" af Allinge 

Søndag den 30. August Kl. 9n! fra Allinge, 
Kl. 10 fra Teint og Kl. 103/5 fra Gudhjem til Christiansø. 

Billetpris Tur-Retur Kr. 1,50. 

Tur-Retur Gudhjem 1.00. 

Bestyrelsen. 

Arker Ileeparirs 
bekendte 

Gryder 

SPIS?' q 

;1ilillIS.1' 
samt 

1{01(1V 

!irideinskiller, 	Startle Tager afT 

T8jruller, 	 Isenkram, 
Porceln 

inshiou 	;' 	~ajaliCer 

14.11irlAg•es 1-c)lc:)]ci.ial- og 

anbefales 

Uld og strikkede Klude 
tages i Bytte til hstjeSte Pris. 

NORDLANDETS HANDELSHUS. 

„ALBA 

En ung Pige 
kan fas Plads ti! I 

Lindesgaard, Olsker. 

Agurker ti! Salgs 
hos 

Vald. Sørensen, Borre. 

En helt eller delvis møbleret 

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

Eddikesyre 
prima Kvalitet -- anbelaler 

l r13 Larsen 

Ønsker De 
smukke og unoderne Fotografier, 
da henvend Dem i Atelieret ved 

Havnen. 
Telefon 4. 	 Andr. Ipsen. 

Olsker. 
Fortegnelse med tillier ende Afløs-

nIngsberegining over Kendelsespenge 
ved Ejerskifte al de Fjendornme i 
Olsker Sogn, hvis Landgilde afløses 
i Medfør :d Lev Nr. 46 at 29. Marts 
1904, vil blive fremlagt tit alminde-
ligt Eftersyn i Olsker Brugsforening 
i 4 Uger_ fra Mandag den 24. Aug. 
d. A. 

Mulige Indsigelser vil være at 
indgive til Finansministeren inden 
Udgangen af indeværende Aar. 

St. Ols Sognerand 19. Aug. 1911. 

r r 	 P. S. V. 	• 

K. A. Mogensen. 

Allinge Bryggeri. 
,-Frede by og Landbome bedes 

venligst tilbagelevere de lomme dl 
træer hurtigst 

Sylteeddike 
et den bedste. 

Faas hos 	I. B. Larsen. 

Priserne p lim [III er 	111.11i(isI 
Vi har endnu Masser al de rene tørre Granlike,kkr, som egner  'kig 

fortræffelig til Loft, Gulv, Skillerum nr. nr. Vi kan expedere med a.4e 
Længder. De nye Brædder, som afhentes Ira Havnepladsen straks efter 
Oplosningen, sælges til en billigere Pris. Spørg om Priserne i 

Nordlandets Handelshus i 

Sylteeddike & Syltesukker 
bedst og billigst hos os. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

r)t,&772.a/i-tt rilo Jim! 
FINESTE DANSK FABRIKAT 

‹.7 ,74r9ciz y Witlic/z 	1C; — 1()CCWz 

Deres Tryksager i Illiugc Bogtrykkeri 


