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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
Trykkes i el Antal af mindst 1600 Exempl. 
eg forsendes gennem POShMellei i 
Sand vig Olsker, Rutsker, 12, og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
har den siers& Udbredelse i Nordre Herred 
biirer lersi i ethvert Hjem og egner sig der-
for bedst ilt Averterinf. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
Oplaget gerne Bekeridtgnniser 	enhver Art 
saasora Kah, Sak Foreningsmeddelelser, 
Fiter. eller Aflysninger, Auktioner ele. 

r „Nord-Bornholms Ugeblad" 
sulguar hver fredag, kan bestilles paa alle 
Pastkoatoixr %amt pan Rladels Kantor og 
koster 50. Ore Kvartalet. 

ii,mimmilioRsforbrqe1, 
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Før Krigen levede man solo be-
kendt pas det internationale System, 
hvor Arbejdet var delt mellem Laii-

^lie-ne efter Naturbetingelser og hi- 
storisk Udvikling. Ligesom vort 
Hovederhverv var og er Landbruget, 
var Tysklands Bidrog til Verdens- 

' :husholdningen dets mangeartede In-
dustri, Englands dets Handel og in- 

dustri, Frankrigs dets finansielle Mid-

ler og de andres Verdensdeles Frem-
skaffelse at Korn og lignende Føde-
varer. 

Med {Krigsudbruddet skete en Af-
brydelse i det saa fint organiserede  

Samarbejde, og i Steder for bestræbte 

hvert enkelt Land sig pas al tilfreds-
stille sit Hjemmemarked. Der sal-

tes Pigtraad langs Grænserne. 
Men snart blomstrede nye Fore-

lageeder op, og. med hver ~ned, 
der er gaaet, er Virksomheden ble- 

vet større og voldsommere. Nye 
vældige Lagre skal produceres, og 

el og andel karl tyde paa, at saafrenit 
Ki igen udvikler sig, som deri hidtil 

bar gjort, vil denne Aktivitet stige, 
indtil deri har slugt al Verdens Ka-
pital og Arbejdsevne. Det er Krigs-
industriens Gennembrud- 

Krigsindustrien har tidligere væ-
ret en Gren af Samfundets Erhvervs- 

liv, har !ørt en fordelagtig og frede- 
lig Tilværelse, har udvidet sig sam-
men rued de øvrige Erhverv, men 

har intetsteds spillet nogen domine- 

rende Rolle. .Berømtest var Krupp 

Tyskland, Creusot f Frankrig og 
Ainisirong I England. Nu er de 

sea ve! som deres Konkurrenter i 
Rusland, Østrig osv. blevet de le-
dende Firmaer i Verden, og enorme 
Dele af den hele Verdenshushold-

ning er tvunget ind paa deres Felt. 
Uh ()lige Mængder at Ammunitine 

fordrer Hærførere, hver Maskine i 
Tyskland, England og øvrige Lande 
arbejder mider Højtryk Dag og Nat 
for al Præstere det tilstrækkelige 
Kvantum Krigslyrværkerl, og langt 
ud over Grænsen kendes delle Stræb. 
Fra Amerika og andre nevtrale Lande 

vælter enorme Ladninger al Materiel 
til Hælene. Hele Jordkloden er ved 
at overnestrrenge sig blot tor at 

fodre de kæmpende Parter med de 
Mordredskaber og Ødelæggelsesma-

skiner, de reaber efter. 

— Vi har fe!  skildrer, hvorledes 

denne Proces gear for sig. De krigs-
førende Statens Regeringer giver Kø-
beordrer. betaler med Lean, de op-
tager hos deres Underseatter eller 

i sjældne Tilfælde hos Forbundsfæl-
ler og Nevtrale, og sætter derved 

Maskineriet i Gang Alle Samfun-

dene blomstrer, Arbejdsløsheden er 
afløst al Mangel pari Arbejdere ; ikke 

blot Leverandørerne selv men de 

brede Befolkningslag tjener Penge, 

sen de ikke føler synderligt Dyrti-
den. Skatlebyrden er heller ikke for-

øget kendeligt (kun I England er 

Indkomstskatten fordoblet), akse& 
Krigen er blevet en gylden Tid for 
Erhvervslivet, en svulmende Kon-

junktur, hvor den store, kontante 
Kunde Staten uden Smaalighed be-
taler, hvad det koster. 

- Den Omstændighed, at Ammuni-
tronsforbruget er sars vældigt og al 
Hærenes Fornyelse af Materiel over-
hovedet skal foregaa i en Udstræk-

ning, som næsten ingen Grænser 
kender, kommer, saa længe Krigen 
varer, Samfundene til gode, ikke 

blot de krigsførende selv, men og-
saa de nevtrale, som maa hjælpe 
nied, ja næsten tømme deres Behold-
ninger til Fordel for de kæmpende 

Hære. Og dertil kommer, at disse 
nevtrale Lande ved de Erfaringer, 
Krigen giver, selv af sile Kræfter 
rime søge Bod pas deres rnangleede 
Krigsredskah ved !at fabrikere for-

øgede Lagre. 
For Tiden foretager Lloyd George 

et Triumftog gennem de engelske 
Industriegne for at mobilisere Emter-

kerne, og Amerika tager store Penge 

hjem ved at bistre efter Evne, og 
stadig raahes der pas mere A11117111- 

nition, Sejren hænger ikke niere I 

Millionhærenes Bajonetter men 

Fabriksarbejdernes Hamre og Fik. 

Og del Resultat vi har ed deraf, 

neer Cyklonen en Gang har raset 

ud, er, at Tøjhusene er overfyldte 

med Krigsbytte og at Valdpladser-

nes Jord er brolagt ined Granatslum-
per. 

Foruden de spildte Arbejdsdage 

den nyttige ProduktionsTjenesle maa 
vi derfor regne med et ødelæggende 
Slid paa Fabrikkernes Materiel og 

med de talrige andre Tab, som Om-

lægningen af Driften fra civil til mi-
litær Tjeneste foranlediger. Men saa 

længe Spillet varer, blomstrer Er-
hvervslivet, og næet I de Lande, 

hvor Krigsindustrien er rationellest 
organiseret. 

„Pol. 1-lantielsticl."  

og rheurnatiske Lidelser, hvad Læ-

gerne meget betvivlede. Imidler-

tid er det nu videnskabeligt godt-

gjort, at Jordbær indeholder et ikke 
ringe Kvantum Salisylsyre, og det 
forklarer meget. 

Det var ved et rent Tilfælde, man 
opdagede det, Et tysk Blad ined-
deler, at en Kemiker, der havde facet 
til Opgave et undersøge nogle Daa-
ser med hermetisk nedlagte Jordbær, 

paaviste, et Deaserne indeholdt be-, 
tydelige Mængder Salisylsyre. Han 
angav derfor vedk.orninende Fabrik 
for Forfalskning af Næringsmidler, 

da han troede, at Fabriker havde 
tilsat Salisylsyre. Fabrikanten neg-
lede Imidlertid pas det bestemteste 
at have gjort sig skyldig i noget 

saadant, og tilbød at bevise sin 
Uskyldighed ved, at Kemikeren selv 

fik Lejlighed tis at være til Stede, 
neer Jordbærrene nedlagdes, Men 
i de Jordbær, der nedlagdes under 
Kemikerens Tilsyn, blev der siden 

fundet ganske den samme Mængde 
Salisylsyre som forrige Gang. Der-
med var det bevist, at det var Jord-
bærrene selv, der indeholdt Stoffet. 

Salisylsyreus Tilstedeværelse for-

klarer den gode Virkning Jordbær-
rene har.paa Gigtpatienter ; men den 
er ogsaa Skyld i, at Folk nied me-
get ermtaalig Hud let faer Udslet af 

at spise Jordbær. 1 denne Fribindel-
se kan det anføres, at de Lægemid-

ler, Naturen selv lilvirker, erfarings-
mæssigt virker langt kraftigere end 
lige store Doser af kemiske Præpa-
rater.  

for at skaffe os tilstrækkelige Mæng-

der af Kartofler og Grøntsager, nu 

da Tilførslerne over Tyskland ude-
bliver og og der hersker Dyrtid. Og 
saa vil det ikke regne. 

Nordfra lyder Beretninger næsten 

alarmerende. Der truer „Um" og 

Misvækst som Følge af Tørken, Det 
er I det hele ejendommeligt, seri 
plaget den skandinaviske Halve har 

været i de sidste Åer at Tørken, der 
for den derværende Itninatri og Træ-
lasthandel spiller saa stor en Rotte, 
Fyldte Søer og brusende Elve skal 

til tor at sætle Liv i det norske og 
svenske Erhvervsliv. 

Men Sydfra, fra Tyskland, hvor 
Udsigterne ril en stor Høst skel være 

Ill Stede, og hvor det gælder Rigets 
Velfærd at faa Lo og Lade fyldt, 
meldes ogsaa om Mangel paa Regn, 
om tropisk Varme, og om at Sæden 

lider pen Grund af Tørken. Alle 
optænkelige Kræfter er sal ind paa 
at fas det mest mulige spiselige ud 
af den tyske Jord I Aar, Videnskab 
og praktisk Arbejde Inar forenet sig 

om at naa et Resultat, der skal mu-
liggøre Hærenes Kamp og Samfun-
dets Eksistens et Krigsaar endnu. 
Og aria truer det alt for gode Vejr 
med at fordærve de gjorte Anstren-
gelser. 

Herhjemme stilles der store For-
ventninger til Høsten, som i Aar 
mere end nogen Sinde kan blive 
afgørende for vort Samfundstiv. -
Vanskelighederne for vor Skibsfart 
synes jo ikke at blive mindre, efter-
liaanden som Krigen udvikler sig, 
og de Erfaringer, vi har gjort siden 
sidste Høst, er vel egnede tit at lære 
os at holde rigeligere Lagre af For-

read, end vi før har gjort. — Alle 

Vegne fra ser man den Ansku-
else hævdet, at Samfundene maa løs-
gøre sig fra Afhængigheden af Ud-

landet, mart være sig selv nok. Selv 
om dette forhaabeetlig ikke akal 

blive en Nødvendighed, vil Fremti-

den dog sikkert vlse, at den gensi-
dige Tillid er blevet nogel mindre, 

og at enhver Statsenhed bør sikre 
sig Adgangen til de tilstrækkelige 
Formad af Levnedsmidler under alle 
tænkelige Omstændigheder. 

I Aar vil Evropa mere end nogen 
Sinde stat overfor Kornproblemet 

som en afgørende Faktor i dets Kamp 
for Tilværelsen. Overe vi, som for-
tiden vor Befolkning paa henved 3 
Millioner Mennesker skal ernære 

vore millionsherke Besætninger af 
Heste, Kvæg og Svin, staar overfor 
dette Problem, og derfor maa vi 
remise pile, at vort lunefulde Klima 

ikke maa svigte sine Traditioner og 
mod Sædvane vise et altfor stadigt 
og smilende Aasyn i disse Mesane-

der, hvor Landmanden helst ser Sol 
og Regn skifte rigtig flittigt. 

„P o 

nye Metoder og nye Opfindelser, 

der elle gear ud pari at erstatte de 
daglige Nedvendighedsartikler, som 
Krigen har gjort det vanskeligt al 

fas fat pas, dels pari Grund at den 
afbrudte Internationale Konimunike-

Hort, dels paa Grund af Hærenes me-

get store Forbrug. Noget af det nye-
ste, der er fremkommet, or=det Pa-

tent pas Kunstlorder, som Atiersel-
skabet Irer indtaget. Det drejer sig 

tier ikke om et mere eller mindre 
godt Kunstlæder el Papir eller lig-

nende Materiale, men 0111 et helt 
nyl Stof, frembragt ved Hjælp af 

Bakterier. Metoden angives i korte 
Træk al beslag deri, at skikkede MI-
kroorganer ridseas i flade Kar pari 
en passende NærIngsvredske, hvor 

de sne ved en gunstig Temperatur 
hurtigt danner Hinder pas indtil 30 
cm's Tykkelse. De vande Hinder 
fjernes fra Karrene, presses og gar-
ves videre, hvorved de naturligvis 
afgiver del meste al den indeholdte 

Vædske og svinder ned tiI 1 cm.% 
Tykkelse. Der hævdes, at det saa-
ledes fremstillede Læder baade er 
stærkt og smidigt, og man mener 

al kunde forbedre Produktet endnu 
mere, dels ved et lade Hinderne 

danne sig om vævede Stoffer, der 
anbringes i Overfladerne af Nærings-
vædakerne, dels ved at behandle 

Hinderne før Garvningen med fedt-
holdige Stoffer. 

Som saa meget andet, der frem-
kommer i denne Tid, skal der selv-

følgelig gøres m enge Forsøg og fin-
des pea mange Forbedringer, før 
det, der i et Laboratorium kan sy-

nes godt og sindrigt, kan føres ud 
i Praksis. Men der er næppe nogen 

Tvivl om, at mange af de Opfindel--  
ser, der er gjort tinder Krigstrangs-

lens Tryk, senere I rolige og bedre 
Tider vil vise sig at have Levedyg-

tighed og ikke blot være Fantaste-
rier, der hører hjemme i Patentbu-
reauernes Papirkurve. 

En Bølgemotor. 
—ase— 

En dansk Konstruktør, som Ikke 

ønsker sit Navn offentliggjort, hør 

ifl. „Kbh.s for nogle Dage siden 
taget Patent pas en Bølge motor, 
som han mener vil kunne sætte os 

Stand til at udnytte Bølgernes Kraft, 

saa at det for Fremtiden kan blive 
af underordnet Betydning, om der 

stoppes for vor Kultilførsel. 
Hvis Opfindelsen staar sin Prøve, 

og man ved dens Hjælp bliver i 
Stand til at udnytte f. Eks den na-

turlige Kraftkilde, som Vesterhavet 
er, betyder del selvfølgelig kolosalt 

meget for for vor Industri, som nu 
maa hente Energi fra andre Lande 

Form af Kul og Olie, og vore 
Chancer vil selvfølgelig foreges I 
Konkurrencen med andre Lande, 
naar vi paa eget Gebet kan skaffe 

Kraften ril vore Maskiner billigt frem. 
Professor le Cours Eksperimenter 
med Udnyttelsen af Vindkraften har 
sikkert gavnet meget. Lamr vl at 

udnytte Bølgekraften, er del vel nok 

Jorillurrelle og Gigiell. 
—0— 

Jordbærtiden er nu snart inde, 
og det kan da have sin Interesse 
al høre, at Lægerne nu er ved at 
opgive den Mistanke, som en Del 
af dem en Tid lang har halt til Jord-

bærrene. 
I forskellige Egne har det længe 

været en ret Tro, at Jordbær skulde 
være et fortræffeligt Middel mod Gigt 

Det tørre Foraar. 
—0— 

I Uger har Landmanden ventet 

paa Regnen, og den synes ikke al 
ville komme, Meteorologisk Irren-

let giver ingen Løfter, og skønt Vej-

ret er køligt nok og Skyer koturner 

og gear, udebliver Regnen. Derimod 

jager Blæsten hen over Marker og 

Haver og tørrer de sidste Draaber 

Fugtighed ud af Jorden. 
Til Søndagsudflugter og for Land-

liggerne, som helst altid ser blaa 

Himmel, er denne Jurir Marined lys 

og skøn, men for Landmanden, som 

ser Græsset visne og Kornel standse 
1 Væksten, er den ikke eller Ønske. 
Vi er endnu pan deri Side St. Hans, 
hvor Regnen gerne num regne hver 

evige Dag. 1 Fjor, hvor vi havde 

en for Turister og Landliggere saa 
sjælden god Sommer, blev Høsten 

trods sin fine Kvalitet maadelig, 

fordi Regnen svigtede; i Åer har vi 

megen Vrede til gode, og jo mere 

af den, der kommer nu I Forsoln-
nieren, des bedre. 

Netop i Aar har Spørgsnmalet om 
en rigelig Høst sin Betydning. Der 
er gjort særlige Anstrrengelser for 
at udvide Kornarealerne det mest 

mulige, vort Landbrug har mobilise-
ret for at blive 1 Stand til at brød-
føde Landet selv. Og ligesta er der 
rundt omkring, ikke mindst I vore 

Byers Udkanter, anlagt Havebrug 

Kunstigt Læder. 
—0— 

Nøden lærer nøgen Kvinde et 
spinde, og de lekniske Tidsskrifter 

bringer de ogsaa i hvert Nummer 



en alle Guldgruppe, vi har opdaget 
volf, VigenHave. 
lwad er Rolgekraft andet end 

fuldkraft, opsaml-t ;ise line!.4. Stræk-
tt:nger og kom-c.:nu-et 

Pas paa Støvet. 
—o — 

Det turde sikkert være almindeligt 
kendt, at set fra et hygiejnisk Stand-
punkt inaa Støvet betragtes som en 
at Sundliedens værste Fjender, ikke 
mindst fordi det er saa vanskeligt 
at bekæmpe. Ganske vist er Støvet 

i vore Lejligheder lettere at fas Bugt 
med end Støvet, der Flyver omkring 

os paa Gaden, men paa den anden 
Side kan det i Hjemmet stifte mere 
Skade, og desværre udvises der ofte 
temmelig for Ligegyldighed overfor 

denne Sundhedsfjende. 

Til de mange Forsømmeligheder, 
som begærs i denne Henseende, hø-

rer eksempelvis Børstning af Klæder 
og Fodtøj inde i Lejligheden eller 

endnu værre i Køkkenet. Blot den 
ringeste Eftertanke ville kumte sige, 
at delte er i højeste Grad forkaste-

ligt. Børstens Opgave er jo at fjerne 

Støvet fra Klæderne, og man bør 
da naturligvis sørge for, at dette Støv 
ikke lejre sig andre .Steder, hvor 

det muligt kan gøre endnu mere 
Skade, som f. Eks. paa Fødemidler. 

Del hører til Undtagelserne, al Slø-
vet er frit for Bakterier, og sikkert 

kan mange Sygdomme, som man 

tilskriver helt andre Aarsager, eller 

som man ikke kan fatte Oprindelsen 

til; skrives paa det farlige Støvs 
Synderegister. 

Som Følge heraf bør ethvert Red-
skab, som har med Støv at gene, 

haandteres tinder Iagttagelse af sær- 
•ige Forsigtighedsregler. Man hør 

;ed Børstningen af Klæder ikke gaa 
frem med mindre Forsigtighed end 

ved Børstningen af Tæpper; thi i 
begge Tilfælde fjærner man jo Sløv 

kun i Mængden af dette er forskel-
lig. I en Husholdning, hvor man 

sætter Pris paa Renlighed og Sund-
hed bør selvfølgelig al Rengøring af 

Klæder og Fodtøj foretages i et fra 
den øvrige Lejlighed adskilt Rum, 

og da især bort fra Køkkenet og 
Forraadsrum. Som Regel benytter 

man jo hertil i ældre Huse Køkken-

trappen. i de nyere de saakaldte 
Bankealtaner, dog turde det ikke 
være ualmindeligt, at titan af Bekvem-

ligheds- eller andre Hensyn undla-

der dette, navnlig i den kolde Vin-
tertid, hvor man helst bliver inden 

Døre, Det bør imidlertid være enhver 
ordentlig Husmoders Pligt at paase, 

at al Bankning og Børstning foreta-
ges paa saadanne Omstændigheder, 

at Støvet saa meget som muligt uska-
deliggøres. 

Bande af Renligheds- og Sundheds- 

hensyn er det desuden nødvendigt, 
at Klædesbørsterne rengøres efter 

Brugen samt med visse Mellemrum 
vaskes grundigt og lufttørres. 

Høns og Have. 
—:0:— 

• „Hvor Svin er Rodemester, og 
Høns er Podemestre, der er ikke 
noget ved Havevæsettel" Saaledes 
udtrykte den ansete Hede- og Have-
plaritningsmand, Etalsraad S. A. Fjel-
strup til Sindinggaard i Ringkøbing 

Arnt, sig. I hele 50 Aar kæmpede 
Iran for Plantning i den magre vest-
jydske Jord, og tinder Indtrykket af 

den ringe Respekt, der ofte udvistes 

overfor Have og Træer, formede han 
denne kraftige Sætning. Den har 
Ærinde til os den Dag i Dag og 

ikke mindst i den tidligere Fornars-
tid. Tænk pas Jordbærplanterne. 

Skal der blive Jordbær, saa nias 

.Hønsane absolut ikke komme paa 

'Jordbærstykket nu. De ødelægger 

med deres Pillen og Skraben ganske 

Hjerteskuddene, og navr Sommeren 
kommer. bliver der hverken Blom- 
ster eller Bær paa P1:1111C11. 	• 

Det er i det hele tagm saa for-
!;rit snur muligt at give Hønsene 

A.. 	g til Haren i Foranret. I'le 
hugget med stolte Begær end til 
nogen anderi Tid paa Aaret enhver 
spæd Spire og gør ribørlelig Skade 
ikke blot pen Jordbær, men ogsaa 

paa Stauder og Buske. 
Og ikke blot Haven gear del ud 

over. Mangen lille Lucentenger, 

som ligger tæt ved Hus og Gaar d, 
faar — fordi deri spirer saa tidligt 
— en saadan Medfart al Hønsene, 

at den helt mislykkes eller i alt 
Fald vanskeligt koturner til Kræfter 

igen. 
nairrigi blot en Høne, som er paa 

Jagt efter friske Foraarsspirer, den 

er utrættelig. Selv en Kløvermark 

kam skønt den kommer meget se-

ttere, lide nok tinder Angrebet af en 

Flok Høns. 

Settere hen i Sommeren gør Høn-

sene mindre Fortræd, om de end 
ikke er velkomne i 'den velholdte 

Blomster og Køkkenhave. I Frugt-

haven ken Hønsene derimod færdes 

uden at gøre Forttæd. 

Marschal French. 
—o—' 

Skønt den øverstbefalende' over 
de engelske Stridskræfter paa Vest-

fronten ikke Iran paabernabe sig no-
gen glimrende Vaahendrift, er lian 

dog berettiget til en vis Opmærk-

somhed paa Grund af sin høje Stil-
ling, og nogle biografiske Data om 
„Sømanden til Hest° kunde rining-
vis have sin Interesse. 

Sir John French er født i Septem-

ber 1852. Hans Fader, som han 
mistede da han var ganske ung, 
var Officer i den engelske Flaade, 
og snarere af Pietet for Faderens 
Minde end af egen Tilbøjelighed 
valgte Sønnen Marinen og blev ind-

skrevet ved Flaaden, da han var 13 

Aar gammel. 
Efter en fireaarig Ekspedition med 

„Britannia° blev han klar over, al 
han havde taget fejl med Hensyn 

til Valget af sin Livsstilling. I Aaret 

1874 blev han Husarofficet. Ti Aar 

senere, da Malidiens Skarer over-
svømmede det ægyptiske Sudan, 
sendtes French, der da var avance-

ret ill Kaptejn og Major, til Ægyp-

ten for at dæmpe Oprøret. Det var 
netop paa samme Tid, al Regerin-

gen forberedte deri Ekspedition, der 

skdlde bringe Hjælp til General Gor-

don, der var indesluttet i »aflur]] 

af Devisherne. Der dannedes 3 Ko-
lonner, og Major French korn med 

i den anden Afdeling, der var ben-

ved 1000 Mand stærk. Den 16. 

Januar 1885 blev Tropperne efter 13 
Dages Marsch i Ødemarken angre-

bet al Mahdisterne, og undgik alene 
ved de French'ske Husarers vold-

somme Angreb at blive fuldstændig 
oprevet. 

Denhe Bedrift henledte de ledende 

militæres Opmærksomhed paa 

Frenchs Duelighed, og da det engel-
ske Kavalleri i Aaret 1895 skulde 

reformeres, indlagde French sig stor 

Fortjeneste ved Reformeringen. Kort 
Tid efter, at lian var bleven udnævnt 

til Generalmajor, udbrød Krigen mod 
Transvaal. 

Da seriere Lord Roberts ankom 
til Kapstaden for at tage den høje-

ste Ledelse af Operationerne i sin 
Haand med Lord Kitchener som Ge-
neralstabschef, blev han første Skridt 
at beordre General French ril at gøre, 
hvad Lord Methuen forgæves havde 
forsøgt, nemlig snarest muligt at op-

hæve Belejringen al KiMperley. Med 
en overlegen Ro svarede General 

Frelle!' .Out jeg lever, skal jeg 
holde mit Indtog i Kim berley den 

15. i denne Maaned før Kl. 6 Efter-
middag!" 

Den 11. Februar havde General 
French kim 8400 Mand, næn han 
sk tilde jo holde sit I ane. For al 
r 	lit Kiniberley maatte - han tilba- 
gelægge en Strækning paa160 Kilo- 

-:ler genne .1 	yderst uvejsomt 
Terræn. Den 15. om Aftenen Kl. 
7 holdt General French og hans 
Fortrip i en meget anstrengt Til-
stand, 111C11 dog ved godt Mod. de-
res indtog i Kimberley. 

Ogsaa ved denne Lejlighed ud-

mærkede General French sig. Bo-
erne lavede sig el Ordspil af hans 

Navn, der paa Dansk betyder Fransk-

mand. De sagde nemlig: ,The 
Englisch, lhough they have 200,000 

soldiers, have only one general, 

and lie is French." (.Skønt Eng-

lænderne har 200,000 Soldater, har 

de kun en General, og han er Fransk-
mand"). 

December 1907 udnævntes han 
til Generalinspektør for Armeen, og 

efter 5 Aars Forløb til Chef for det 

britiske Riges samlede Generalstab. 

Han udrettede her et stort Arbejde, 
thi store Reformer var nødvendige. 

Det var Lord Kitchener, der i 

Egenskab af Krigsminister betroede 

ham Befalingen over de britiske Eks-
peditionskorps ved Krigens Udbrud, 

Han forener i sin Person alle de 

Racer, der findes indenfor de for-
enede Kongeriger. Han er født i 

England, men hans nærmeste Fædre 
var Irlændere og hems Moder fra 

Skotland. 
Hvad naturligt er, hæver hans 

franske Forbundsfæller lians Mod 
og hans Aandsnrerværelse Ill Sky-

erne. 

En Indsender 
beder „Pol° oplyse sig oni — even-
tuelt lade Sporgsmaalet gaa videre 
til vore Sagkyndige paa de meteo-

rologiske Ontraade — om der kan 
være nogen Forbindelse mellem den 
Tørke, der hersker i Nordevropa, og 

den Fugtighed, der efter Cominuni-
nue'erne al dømme generer Krigs-

operationerne saa meget. Det har 
jo tidligere været anset for et gen-
ske brugbart Middel til fremkalde 

Regn, al skyde Kanoner af. Det 
voldsomme Antrit ti ni li onsforbru g paa 

Valpladserne kunde, om Antagelsen 

er rigtig, da være Aarsng til, al Reg-

nen samlede sig der og sugedes 

bort ha andre Himmelstrøg. 
Forholder det sig samledes, kan 

utalt sige, at de lyske Hære, der er 

draget ind paa fremmed Territorium, 
har trukket Regnen med sig og for-

volder den Tørke, som kan blive 

afgørende for delt lyske Høst i Aar 
og dermed for Tysklands Evne til 

at holde ud i Krigen. 
— f Udlandet — særlig i Østrig 

og Tyrol — har Staten gennem 

mange Aar haft Skydestationer paa 

Højderne, hvorfra der i tørre Perio-
der affyres Skud, for at fas Skyerne 

til at standse og afgive deres Vand-

indhold. Det har altsna ved Forsøg 

vist sig praktisk. 
Skulde det derfor vare aktor længe 

inden vi faer Regn her paa Born-
holm, kunde det anbefales at gøre 

nogle Prøveforsøg med de gamle 
Øvelses-Kartoner fra Anno 1800 —7 

som efter Sigende er opmagasinerede 

i Rønne. De vilde da virkelig kunne 

udrette en nyttig Mission. 

:10 ,5L9  kan ikke lide — 

Børn, der hele Dagen gear og leger 
nede ved Havnen. Særlig i denne 
Tid, hvor der arbejdes med Udpump-
ning af Havnebassiner og Uddyb-
n i ng af  samme, er der til Stadighed 

en hel Del Børn i alle Aldre, der 

hopper omkring paa Bolværkerne. 
Det hører derfor langtfra til Sjæl-

dehederne at- en og anden plum- 

per i Vandet — eg smit Regel fiskes 
op igen. 

1 Onsdags Formiddags skete dog 
et Ulykkestilfælde, der kunde have 
heft de alvorligste Følger, idet en 
Dreng fik Overballatice og styrtede 
paa Hovedet ned i det tomme Havne-

bassin. Havde der ikke stamgi en 
Mand nedenunder og lagt Ryg til, 
var Drengen sikkert dræbt pari Ste-

det. Nu slap han forholdsvis godt 
fra det 7-8 Alen dybe Fald. 

Det burde af Havnebestyrelsen 
eller Firmaet, der har Arbejdet i 

Entreprise, forbydes Børn Adgang 
til Havnen i denne Tid, Ihi selv 

om en enkelt Arbejder er sne dyg-

tig Jonglør, al han kan opfange dem 

paa sin brede Ryg, efterhaanden 

sum de drysser ned, tror jeg ikke, 

det kan lønne sig for Saabye 
Lerche at engagere en Mand ude-

hikkende til det Brug. 

Jr 

Spioner. 
—0— 

Open vi Bornholmere ere blevue 
grebne af Splonlrygten. Vi grim i 

disse Dage i aandeles Spænding og 

vogter paa Øvrighedens Færd. 

Bladene skriver Spalte op og Spalte 
ned, og i København betragtes vist-

nok hele Bornholm som en eneste 

stor Spionrede. 
Man arresterer en Mand i Hasle, 

og Rygterne svirrer. Hele Mandens 

Fortid, Nutid og Fremtid trevles op 
i Bladene med spidsfindige Antyd-
ninger til Dit og Dat — Tildragel-
ser og Tilfældigheder fra Aar tilbage 

(hikker op i Hukommelsen og an-
tager mystiske Former. 

Der sker Husundersøgelser, føres 
Vidner og sættes en Verden i Be-
vægelse, og saa viser det lig til Slut, 

at det hele drejer sig om — næsten 
ingen Ting. 

Lykkelige Bornholm I du er endnu 

ikke solgt — hverken til Tyskerne 

eller Russarne. 
Det Hele var bare lidt — Avis-

journalistik, som Jørgensen drev 

soni Nebengeschått i den sløje Tid. 
— Bør vi ikke alle være glade! 

Svip. 

fra Uge til Uge. 
Koncert. 

Allinge-Sandvig Sangforening af-
holder førstkommende Søndag Af-
ten offentlig Koncert i Hotel S a n d-
v i gs Palmehave. Det meget rig-
holdige Program byder buede Duet-

ter og Kvartetter saavel som paa 
Sange for stort Kor, og Koret vil 

blandt andet synge de samme Sange, 

soni det sang ved Sangstævnet i 
Rønne sidste Efteraar, og hvormed 

det gjorde saa stor Lykke. 

For øvrigt er Sangforeningen saa 

fordelagtig bekendt, at al videre An-

befaling turde være overflødig, og 

da tilmed Billetpriserne er sat over-
ordentlig lavt, vil der sikkert blive 

fuldt Hus i Palmehaven paa Søn-
dag. 

Sct. Hans Aften 
forløb efter Programmet. Vejret var 
fint, lidt køligt, men klart, trods de 
tætte Røgskyer, der drev ind over 

Land — fra Sct. Hans Blussene. 
Langs Stranden til Næs prome-

nerede en Mængde Mennesker -
trods Røgen, og oppe paa Næs 
var der pyntet med grønne Grene 

og kulørte Lamper. Mens Musikken 
spillede benyttede mange sig at at 
fart en lille Forfriskning i Form af 
Kaffe, Øl eller Sodavand. 

Udenfor lyste Bannerne, og Ung-
donnaen foran Baalet dannede taage-
aglige Silhuetter, 'mar Flammerne 

lyste op; men desværre varede det 

bele saa kort. 

Alle vore Læsere 
int - ir, ie , 	",bi- 

nød. I ,;gang 

Ahntrnetrter 	paa 	..\.,)1,:!, o1L111.iliwi  
Ugehltld• for .det Halvan 19115: 
del koster kun I Kr. for Retten af 
Anret. 

Abonnenter, der har bestilt Bla-
det gennem Postvæsenet., mør _- 
at undgea Standsning I Forsende!. 

genbeatine  dette inden 2;. 
Er Bladet be?dti...getmarn Konto-

ret, betragtes det soni genlits,,It, 
hvis det ikke er afsagt senest d. 27. 

Jordefærd. 
klag, Fredag, begraves fhv. Bager 

Han s Jensen M ø il er, der døde i 

Mandags eller omsten et Aars Syge. 
leje. Afdøde var de sidste 7 Air 
Kasserer i herværende Sparekasse, 

Løbskkørsel. 
Det hænder desværre ikke sjælden 

at et Par Heste med Vogn løber 

løbsk lier i Allinge. Vi kan Ikke 

noksom rande Kuskene til al passe 
bedre paa deres fleste her i Byen, 

hvor der er san menge krogede, 

hakkede Gader. De (fimse ikke ere 
brolagte, og Nom Følge deraf Inr-

lioldsvia lydløse, er Folk, særlig 
Børn afskaarel fin Fri komme bræt 

i Tide. I Tirsdags 10t samledes at 
Par Heste løbsk Ira Skæreriet. Pari 

Nørregade var de ved at køre en 

Pige ned, der trak en Barnevogn 
med tn Børn, og ved Hjørnet al 

„Produkten• knustes en Trillebør, 
medens en Dreng ved j  Under slap 

med Skrækken .  

Offilsljellesier ag Mider, 
o-  

Søndag 	Juni. 

Ols Kirke Kl. 71,/,.  • 
Allinge K. Kl. 10 Skrm. K I. ". 

Efterm. Kl. 3 Friluftsmøde ved:"! 
Skovsholin i Olsker, og Kl. 6 paa 
Skansen i Sandvig. 

J. Dam taler. 
I Tilfælde af Regnvejr i Missions-

husene. 
Torsdag den 1. Juli Missionsmøde 

i Tejn Kl. 7, hvor Præsten taler. 

Rutsker Missionshus Møde Søndag 
Kl. 3. 	 Joh. Kofoed. 

Evang. lulh. Missionsforening 
Møde Søndag 1(1. 9'r'a. 

Joh. Kofoed. 

I Kaptajn Koefaeds Varelotteri- 
Kolleklion faldt i 3. Klasse Gevinst 

paa Nr. 43800 — '600 Kr. og paa 
43801 — 250 Kr. Paa Nr. 14388, 
89 og 90 hver 10 Kr. - Nogle Lod-
sedler til 4. Kl. kan faas. 

Olsker. 
Kommuneskat modtages ved Me-

jeriet „Kajbjerggaard"s første Udbe-
taling. 

Dernæst gøres opmærksom pas, 
at Kommuneskatten for 1. Halvnar 
bør være betalt inden Juli Maeneds 
Udgang, hvorefter Restancen vil 
blive skrevet og Rente beregnet. 

Sogneraadet 

Tabt. 
El sort Fløjlsbælte med Sølvspæn-

de et tabt paa Vejen fra Købmand 
Funch og op over Lerhaj til A311/111- 
det. Finderen bedes mod Ducor 
aflevere det til Købmand Fune h. 

Giv Grisene 
et lille Tilskud af Dansk Foder-
sukker i Foderet, og de vil tri-

ves udmærket, Sælges 

Nordlaudets lindelsints. 

Hils til Nefirydpiol, 
Paa Pladsen ved Ru Kirke bort-

sælges Fredag den 2. Juli Kl. 7 det 
Kirken tilhørende Materialhus. 

Menighederaadet. 



O 

ti 

til 67 Øre 
pr. '72 kg 

NB. Husk vor 
ekstragode Margarine Nr. 48 

Høje Prise r betales for U I d og strikkede K lud e, 
naar Varer tages i Bytte. 

Nordlandets Handelshus. 

En Slaamaskine 
mel Alla!ggerapparal er til Salgs, 

Rfiiilnusseri, 
Stored at 

Lyngbrænding 
agtes afholdt sidst i denne Maaned 
sydøst for Lynggoard Olsker, 

Niels Christoffersen
' Lynglod,, Klemensker, 

By- og Elerredsråldraaagtig- 

Johlo us Kofod, Hasle, 
traffes paa Raadlinsel i Allinge 
hver Mandag efter KI.10 Form. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Nylugt sIleje- q Kryddersild 
billigt Id Salgs. 	Renset Sild eller 

Mie uge t Sild og Røget Slid 
efter Bestilling. Sendes overalt til 
Dagens Priser. Telefon Allinge 106. 

Chr Mogensen, Tein 

Vattæpper 
paa Lager i stort Udvalg. 

Priser fra 4 Kr. 

Nordlandets Handelshus, 

Altuge-Sandvig sygekasse 
som er statsanerkendt, optager Med-
lemmer indtil 40-aars Alderen. For-
uden en daglig Pengehjælp yder 
Sygekassen fri Læge og Medicin 
for Medlemnu-me saml fri Læge for 
deres kjemm .,?.rende Børn under 
15 Aar, destidit frit Sygehus- og 
Sanatorieophold. 

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

Sygevat -og Gazebind 
Militser-Forbindingspakker 

ep. Larsen. 

Til hjeste Dagspris 
købes renvaskede Uld og Klude i 

Bytte med Varer. 

Chr Olsen, 
MESSENS ENE-UDSALG. 

Nylagt bornholmsk 

Spegesild 
fags hos 

killgdOlOrld og ProkkIltirrel[N, 

Bomuldskjoler 
af gode Stoffer i 
mange Faconer. 

Priser fra 3 Kr 50 Øre. 

Nordladets flaodelshils. 

Fluefangere 
50 ø e Dusinet, 5 Øre Stykket. 

Larsen. 

Gode Spisekartofler 
saml n y i a gte .Eg er til Salgs 
paa lundegnard i Allinge. 

Samme Sted er en Springtyr 
til Afbenyttelse. 	'J. P. Lund. 

Dee Mimi* KvaliTel 
er dee hilligsle. 

Vi srelger indtil videre: 

Kobbelsigtet ekstra Sagomel 25 øre 
Ekstra prima Kartoffelmel 	30 øre 
Ekstra prima Rismel 	25 Bre 
Ægte Japan Ris 	 25 øre 

4 pCt. ved kontant Betaling. 

Nordlandets Halldelshnsr 

Spar paa den dyre Havre 
og giv Hestene istedetfor 11. - til 2 Pd. Fod ers ukker  
Ny Sending ; Prisen er i denne Uge 22 Kr. 75 Ore pr. 100 
kg kopt, it Pris i 

Nci diande"; Handelshus. 

Calciums- og Linoleumstjære 
er det bedste til Paptage og faas i kvart, halve og hele Tdr. 
samt i 15 og 25 kg Beholdere billigst hos 

Jillinje JColanial- oj cfroduktfarretninj. 

Morsø Regulerings-Komfurer 
bager og steger ganske fortrinligt. 

De ere rummelige og meget solide. 
Disse fyres og reguleres ligesom Magasinovne. Støbt af fineste 

Jærti med støbt Stegeovn, stor Vandgryde, Kageplade, Bradepande, 1 
Endeblade og med store Kogehuller. 

Sælges i 

Nordlandets handelshus i Allinge. 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

Aldeles fortrinlig til Bordbrug. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

FINESTE DANSK FABRIKAT 
,742:9e."2 	 /0 1V(7~ 

Klædevarer 
Vort store Lager af alle Slags Klædevarer bringes i velvillig 
Erindring. — — Ethvert Klædningsstykke leveres efter Maal. 

Vi sælger endnu til de gamle Priser. 

Nordlandets handelshus. 

Prima friskmalet Svinefoder 
Bygskraa, Majsskraa, Hvedestrømel 

er altid paa Lager. Vi sælger til laveste Pris pr, Kontant. 

Nordlandets  Handeish us. 

T Thnra Petersens 

Modeforretning 
findes a ild et pænt 	. . 
og moderne 	 Le“..ucs ,■ g- 
saa 	eller Bestilling. 

En Del HATTE udsælges billigt, 

Tein og Omegns 

Brugsforening 
er lukket den isfe .lidi paa Grund 
a! Opvejning. 

Bestyrelsen, 

ønsker De 
smukke og moderne Fotogratier, 
da henvend Dem i Atelieret ved 
Havnen. 
Telefon 4. 	 Andr. Ipsen. 

Billeder indrammes. 

Priser paa buk Slikker 
Stedt Melis Nr, I 	a 20 Ore 
Hugget Melis Nr. I 	a 22 Ore 
Hel Melis Nr. I i Toppe 	a 22 øre 
Dansk Puddersukker Nr. I a 18 Ore 

og ved kontant Betaling 4 pCt. 
Rabat 

Norilludels llilmlelslms, 

Fotograf Alfred Kjoller. 
Prisforandring: 

Brevkort . . 	I/2 Dusin Kr. 2,50 
— 	. . . 1 — 	„ 4,00 

Visilbilleder . . 	— 	„ 2,50 
— 	. . I — 	4.00 

Gardintøjer. 
Et Parti hvide og ecril Gar-

diner (Mønstre fra ifjor) sæl-
ges ekstra billigt. 

Nordlandets Handelsbus. 

Tapetklister. 
Kit. 

kitapartier og Kitknive 

I. B. Larsen. 

Til dem, som hager selv! 
Ny Sendinger af 

det allerbedste amerikanske Kagerne! 
og 	do. 	da. 	Bagerimel 
som er en Blanding af haard og 
blod Hvede og som giver el stort, 
smukt og velsmagende Brød. 

Vi har endnu nogle Sække til 

Salg af 

Prima ren Rugsigtemel og 
Prima grovt Rugmel, 

male( af tørret Rug. 

Vi sælger i smaa og store Vægte 

og til allerbilligste Nettopris. 

Nordlaudets Hadelshos. 
B lomstergødning 

til Potteplanter i Æsker a 35 Øre 

I. B. Larsen. 

Prissiilluilillell 
er indkøbt 

Uldne Kjoletojer, Klædevarer, 
Bomuldstøj, Dowlas, Lærreds 
Drejler og et stort Udvalg af 
færdigsyet Dame-  og Børne- 

Konfektion. 

Disse Varer sælges 
meget prisbilligt. 

Messells 
Chr. Olsen. 

Hø salt 
biltigst hos 

Mliop Kolonial å ProddlforrdRifig. 

En Sværm Bier 
e• 	‘, ti', J~c'he19CE 

Hedsto franske 

Høst-Leer 
inav bili. 

Ulige 
Kolonial & Proileldlerrelilieg. 

ilet rigtige grove spanske S

nit Dobhelt renset Køkken-  
Prima liverpool-

Fineste Smørsalt og Bordsalt 
er paa Lager. 	Pilsen en billigst i 

Nordl andets Namlelsims. 
Girengol 

dræber alle Bladlus og andre plante-
ædende Insekter. Fims i Tube: a 
75 Øre. 

1. J?. I i(ir.-;1,11. 

Ni f Græsset bliver osere 181'1 
paa Marken, da betaler det sig 

at give Malkekøerne 2 Pd. Fo-
dersukker daglig. Fortrinlig Er-

statning tor Roer. 

Emaille-Lakker 
i alle Kulener, anvendelig heade til 
Træ og 	Faas i Deaser a 40 
Øre hos 

I. B. 
Den rigtige stærke 

Læder~Tagpap 
Nr. 00 i 18, 24 og 36' Bredde 
og Icopal Tagpap liv m sælges 
billigst i 

Nordlandets llmidelsbils. 
Skocrem 

sort, brun og gul, prima Kvalitet, 
i Æsker a 10-25-50 Øre, 

i Tuber a 25 Øre. 

f, 13. Larsen. 

De gode franske 

rpstleer 8 3omme 
af Pi HL's Fabrikat samt de gode 

engelske Høforke 
sælges med Garanti og billigst 

Nordlandets ilamlelsks, 

Anker llegurds kfiler 

faas hos 

Kolonial-& Profildlorrelilieg, 
Linoleums-Taglak 
er den bedste til Paptage. Vi sæl-

ger denne i Tønder, Ankere og 

Spande, og Prisen er billigst i 

Nordlandets lindelshus, 

Skal De giftes? 
forsøm da ikke at bestille Bryllups-
sangene i Allinge Bogtrykkeri. 

Fest- og Lejlighedssange leveres 
billigst og med kort Varsel. 

Visit- og Takkekort. 



Petroleum all Full'ameuter. 
Næsten alle Byggematerialer, Mur-

sten, Beton o. s. V., er hygroskopisk 

og stiger Grandvandet op og fur- 

aarsager fugtige Mure Medens de 
forskellige Isoleringsinetoder og Ma-

terialer er ret kostbare og  omstæn-

delige, gør del lyske lyske Feglids- 
sP 	paa, al 
man i Petroleum har et nemt og 
billigt Midti ! herimod. Stenene 
lægges et Kvarter i Penolentn, og 
delle blandes I Mørtelen og Beto-
nen (2 I pr. Kubikmeter). De saa-
ledes behandlede Materialer suger 
ikke mere Vand, og Mure, byggede 
heraf, bliver og holder sig vandlmlie 
og vandskyende i Aarevis. 

Erindringsliste. 
Toldkamret 7-12 Form, 2-7 Efterm 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Leone- 	Diskontobanken 2 -4 Ettal 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 
Dampskibsexpeditionen, aahen ved Ski- 

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mand,,r;  
Torsdag Form. 

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

Søndag 12-2. 
Telegrafslationen 8  Morgen til 9 Aften, 

Søndag 12-2. 
Borgeresteren KnnInrIld hver Sfignedag 

K1 3 pas Skolen. 
Branddirektøren Manang og Fredag 

Form. 8 in 10. 
Statsanstalren kir Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen. Kontortid 1-1 Em 
Folkehogsandingen paa Randhuset: Fre- 

dag 7—tl, 
Jernbanest. er  flaben for Gods 8-12, 2-6. 

Frirmerkep. og Ilgods desuden 7-8 Aften 
samt til Tog, der afgaar udenfor nævnte 
Tid, fra en halv Time for Togets Mg, 

Toget afgaar 
Gælder fra 20. Juni til 20. August. 

710 12" 3" 755  
705  12" 358  755  
700 1219 349 go. 
746 	iu4 4ef; 801 
808  124  426  841  
890 140 410 565 
840 900 500 916 

Henne 
Fra Rønne 

Nyker 
Klemensker 
Rø 
Teiti 
Allinge 

Til Sandvig 

 

rem el 4,  I g 

10" 12" 3" 8°' 
1055 	110  410  800  
11 12  121  4" 85' 
1151  I" 4" 901  
1147 2°0 500 917 
1160 214 511 900 

1206  2" f/ 22  922  

  

Mandwig—Renue. 
Fra Sandvig 

Allinge 
Tein 
Rø 
Klemensker 
Nyker 

Til Rønne 

Rullegardiner haves paa 
Lager i forskel. Monstre. 

Sager De ell Livsledsagerske, 
skal den gamle Cykle sælges, øn-
sker De Adgang over deres Ejendom 
forbudt, har De fundet et Par Ga-
loscher, skal der være politisk Møde 
eller Bal, har De Krealurer til Salg 
eller vil De købe saadanne, har 
De faaet nye Varer hjem, paatager 
De Dem Reparationer, har De 
starlet en ny Forretning — hvordan 
skal Folk saa saa det at vide, hvis 
De ikke averterer i et Blad, som 

virkelig læses. 
.Nordborabobas Ugeblad" 

læses af saa at sige alle i Nordre 
Herred og er derfor et fortrinligt An-
nonceblad. Send deres Annoncer 
til _Nordboruliolins Ugeblad', 

Telefon Nr. 74. 

De vil altid finde noget 

Stort Udvalg i Kopper til billige Priser. 

Allinge 	& Produktforretning, 

Aldeles frisk Portland Cement 
i Sække til den laveste Pris i 

Nordlandets Handelshus. 

Vor bekendte fine Kaffe 
samt The, Chokolade og Cacao 

anbefales det ærede Publikum, 

cAlca Chokolade og Ccreao til damle 
Kaffe, altid friskbrændt og nymalet. 

rfroduktforrelnin ,;, 

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 
anbefaler 

Fest- og Brudegaver, Smykker, Lommeure, Stueure, Briller m. m. 

Alt i stort Udvalg til billige Priser. 

Telefon Nr. 93. A. M Lindberg Gravering gratis. 

Autoriseret 

Ene-Udsalg for Allinge 
af 

Carl Petersen & Co.s CIGARER 
—=. til Fabrikspris -^"^" 

Alle Mærkerne sælges ca. 25 pCi. 
billigere  end hidtil 

Eksempelvis nævnes: 
FUENTA 	før 8 Øre, nu 6 Øre 
DRACtIMANN før 9 — 1111 7 - 
RUNEBERO 	før 10 — nu 8 — 
SCH1LLER 	før 12 — nu 9 —
00ETI1E 	før 15 — itu 10 — 

Fabrikens Garanti for uldlo ri dr e i 

StoreDerhyshireKakkelovnskul 
af den sædvanlige prima Kvalitet sælges renharpede fra Lager 
a 4 Kr. pr, hl (eller ca. 7 Kr. 20 Øre pr. gi Tønde) — frit tilkørt 
her i Byen. 	Vær saa god at forsyne Dem. Prisen er opgivet 

Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Kvalitet. — Styksalg til. Kasseplis. 

KARL PETERSEN &   
J(()Ionial- 	Produktforretrtinj. 

Ilorilliolms Stiro- & la3llekilsses 
,..------ Afdeling i Allinge 6—'9-- 

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

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

DRACHMANN 
CIGAREN 

isr" gi;a""N 
Største Udvalg. 

Billigste Priser. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Sluseliv 
findes endnu nogle Dusin 

paa Lager a 
2,50, 3.00, 4,00 og 5,00 

Cm  	t7{`c-311-1/4-;L.__L._  • 

Allinge-Sandvig Sangforening, 

Koncert 
i Hotel „Sanclvig"s Palmehave 

Søndagen den 27 Juni 1915 Kl. 

Billetter a 50 Ore, Bern det aloe. faas ved Indgangen 

Stor nordamerikansk Majs 
Prima amerikansk Foderbyg 

Foderkager, hele og knuste 
sunde og gode Varer af alle Slags, sælges til laveste Dagspris 

Nordlandets Handelshus. 

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

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Billigt Salg af Overtøj. 
Ai hori8jsidprgi pr låget ell Del forskellige 

som udsælges hl fulgemle billige Priser: 
8 Stk. Vadmelsjaketter, Værdi 16-18 Kr., for 10 Kr. 
5 Stk. færdige Kjoler, Værdi 15-25 Kr., for  10-12-15 Kr. 
6 Stk. Ulsters, Værdi 18-20 Kr., sælges for  10-14-15 Kr. 
2 Stk. Koaber af presnet Plysch . . . Stk. 6 Kr. 
10 Stk. sorte KlEedesfrakker 20-22-25-25 Kr. 

Nederdele, gode Ting, billigt. 

4,11 - 
Flere Hundrede Pur 

Damestrømper sælges til 
de gamle billige Priser. 

Magasin du Nords 
Udsalg, Allinge. 

Vi har rigtig gode firkantede 	1 	.1  
si,- og 1-  lykke — alle Længder UdWillarædder 
dg Bredder. Foieløbig sælger vi 
til Priser som i Fjur. 

Nordlandets Handelshus. 

Absolut bedste Kolonialvarer 
til billigste Dagspriser anbefales. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Husk vort velassorterefle 

Træ l ast- Lage r ! 
Yorlang Tilbud, og vi er til 7Yeneste. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 


