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j iikes i el Antal af mindst Ib00 Exrinpl, 

ve  forsendes grenar Postverseart i Allinge 
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„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
har, den florsur rJdhrarielsr i Nordry Haml 

- 
erg læs! I rthrerl 	egner mg der- 

14 	51 ta Ivertrytag 

• "' 'Nord-Bornholms Ugeblad" rrn, 
....`=oprogn gerne Rtkradtjrdser nf enhwer Art 

snusmm Køb, 5,!1x,r, fl ,h'ainpinieddelelser, 
1::fte,... ilter :illevninger, Aalrlfarier ruf. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udganr hver 1-redag, kniv  hesfille,; paa ripr 
Pastkonlinyr saml pair Bladets Koala, eg 

koste, 50 (rur Kvartalet, 

De rode Sopergdskuoll 
tor etiske', Rutsker, Ru og  Klemen-
sker bedes errve, at ,,Nordborn-

holins Ugeble* Sætter stor Pris paa 
at inerdwge Sogneraadeforliarldlitiger  

• • og ende! af kournumid turtresse, 
der kan lænkes. at inleressere 
dets I ■' -'t• e41.  

De bornholmske Kul 
--0— 

Det er vel nu snart et Aars Tid 

siden, al der bævede sig Røster-for 
alter at getropiage 	iflen- at de 
bornholmske Kftlininer. 	Utivele  
af kendte Nuevne titv nedsal fur li 

faVelVt.11,:, ug Gi.ervu jeleerne skure-
lagdes; Otleuiliglieden tiar i hvert 

iltre laaei modet positivl Ru- 
e 	Ital. 

r 

	

	Man siger, al Giunden lit, et der 
ikke gøres noget, skal være den, al 
Hasle Kim 	ug Cha monestees fa - 

brik ejer Sløistedelen af de Arealer, 
hvorunder 1<tillagerre ligger; men 
denne Hindring irreelle dog paa en 
eller anden Matide kunne overvindes. 
Ett anden Ground var e  at det..oven-
paa  Forskrækkelsen viste sig, al 
ulan alligevel kunde faa 	ældre, 
lige Kulforsyninger, bande ha Eng-

land og Tyskland 
Iniallerlid har heglerne paa Grund 

af den store Risiko været stærkt sti-

gende, saa stærkt, at .eir Tønde Kul 
nu koster næsten det dobbelte 'af, 

hvid deri kostede for godt el Aar 
siden og del 3-4 dobbelte af, hvad 

Kullene kostede paa den Tid, da de 
borilhohnske Kulminer blev nedlegl. 
Værkerne blev dengang  drevel yderst 
piipritivt ved Haandkralt, ita det 
vi% sig tomlugt at konkurrere med 
de , tiouell drevne • engelske Kid-

miner, frels Pi red uld oveullashel var 
af en bedre kalilet. 

Der er 1,1(irga ,sagt, at de' born-
holmske Ktill,:yar isvoltige, ligmels 
Brunkul 'og ltavite en duge Blænd-
seisværtIC Professor H. C, Ørsted, 
Jer i Aaret 184,8 • var herovre fur paa 
Statens Bekostning  at farelage veg-
gødende kgeolOgiske Undersøgelser 
og  bl. a. gruntlitl tukdersøgte  
Drift værende Kulgruber, meute, et 
Keelite i eri  var bedre end i. de the 

drevet' svensIttgl<ulminer og ger- 

neingeateide lage saa gode-'som de 
lyske saml, al Lejernes Retning 
erg  de geologiske Aflejringer tydede 

paa, at de tyske, bornholmske og 

skaanske Kullejer stammede fra den 
samme Dannelsesperiode, og al de 
bornholmske Kul med en til Visbed 

gramsende Sarisynligited vilde blive 
bedre i Kvaliteten jo længere man 

korn ned og bort fra Urfjeldet. 

Kullene forekommer ogsaa her i 
mange. paa hinanden følgende Lag, 
li gesom Slenkrillene, med en stærk 
stigende Skruning, og ikke SOM 

Brunkrildaurielserne, der tilhøre en 
yn gre Formation, i enkelle Lag. - 

De bornholmske Kullejer skal 
eller Ør s• leds Undereragelser nied 

Mellemrum strække sig langs hele 
Veslkystev pf Boraholni, tuen Aflej-

, rigerne ere af meget forskel lig Tyk-
kelse, varierende fra nogle Tommer 
til flere Fod. Ved Bagaaens Udløb 
i Aabyaaere syd for Hasle findes 

i. Eks. to betydelige Kullejer, der 
har Retning Nordvest—Sydøst, og 
udgør ikke mindre end 9 forskellige 
1 e e. hvoraf de 'lixe ligsle findes 
dun sanke 	Smederende og Schors 
renden, -der begge har været / Drift. 
Sniederandens Kul skal have været 

de fortrialigsle, og skal være brugt 
lit at svejtse Jæra med, hvilket ikke 
tyder paa nogen ringe Brændsels-
værdi. Man standsede her Arbejdet, 
efter al være kommen ned i en vis 

Dybde, ,da man ikke skøttede 0111 
er bryde Kulterne uden pen seadanne 
Skoler, hvor man' ined faa Mente-

sket og saa godt som uden Maski-

ner kan la ge dem." 
Nær ved disse Kantlejer findes en 

lignende Samling, der, tæller 8 Lag, 
af. hvilke de tre, der ligge temmelig 

nær Mavet, hedder Knobberandene 
og have e( Fald mod Sydøst af 4 

'lommer paa tre Alen ; de 5 andre 

ligger længere inde i Landet. 
Blandt disse kaldtes den første 

Skillingsranden, af de deri fundne 
Aftryk, der ligne Skillinger ; del an-
det Lag har 'en Mæglighed at 10 

Fod, og kaldes derfor Femalens-
randen. Ovenfor dette ligger i en 

Risten d af 10-12 Alen el Lag paa 
6 Fods Tykkelse, over delle et an-

del paa 2. Fod, der atter dækkes af 
el paa 1 Fod. 

Norden for Leuka Fiskerleje fore-
kommer adskillige Ku lle jer a( En ge  

dre Mæglighed, men indeholder en 

bedre Kvalitet og dækkes af el Ski-
ferlag, ligesom. de ægte Stenkul 

Syd for Rønne findes ogsaa ad-

skillige Kullejer, saa ledes ved Knorre- 

borg 4 Lag, af hvilke cjet 'vestligsle 

har halvanden Fods Tykkelse, del 
østligste 21/, Fod. Ved Pytehusel 

skal der være et Kulleje paa 10 for-
skellige Lag, blandl Irgilke et med 
2 Fods Tykkelse, to paa 11 /, Fod 
og to pas 1 Fod. 

,Af 2 Kullejer ved Onsbæk er det 
ene 2 Fied mægtigt, 

Ved Korsodde fandtes to med I 
—3 Fod Tykkelse. 

Mellem Kullagene fandt man Lag 

af banal Sandmasse og af Ler, hvil- 
ket straks synes at bevise, al Kul-

'elle ligger i opskyllet Land. Ør- 

sted mente dog at kunne bevise, 

at del lier været Sandsten og Skifer, 

dm i Talens Løb hat lorvilrel sig 
Ørsted anfører, at de Kul, der paa 

den Tid brødes paa Bornholm, blev 

laget S311 nær Jordens Overilede, 

at de, i Overensstemmelse 'ned Er-
feringer fra airdre Stenkulsegne, ikke 

kan ventes gode dog ere de pas 
mange Steder her langtfra de slette- 

ste 	Det er højst sendsynligt, al de 
samme Lag dybere nede, vilde være 

betydelig bedre ee tjenlige, til Jern-
sniælliiing, — omtaler i den Anled-
ning del righoldige Jernstenslag, der 
ogsaa • lindes her 	Det er sandt, 

siger han, et num sælger de Kul, 
man  bryder  paa  11ornholin, til en 
Pris, der ikke er 'neget minder den, 
Hvorfra ruran kan have gode Stenkul 
Ira England. Men Grunden hertil 

ligger kun i ArliejtIsmandea ved 
Kullenes Brydning. Man bruger 
derved Miet Maskineri 	Peniperne 
drives ved Menneskehænder. Kul-
lette opviddes ved Menneskehænder, 
ingen ornfaftende, pas Beregninger 
'støttende Plan leder det hele. 

Føjer man hertil, al der ved en 

saa ubetydelig Kulbrydning ungen 
Foranstaltninger kunne træffes for 

Kullenes bekvennueste og mindst 

bekostelige Transport, hvorfor der 
er gjort sera meget i England ;, saa 
kan det ikke kaldes overdreven' at 
paaslaa, al der ariveridles 4-5 Gange 

saa megen Mernieskekrafl til Kul-
lenes Fremskaffelse, som mat/ -ved 
ere bedte Indretning behøvede. 

Det er bekend nok, ilt Damp-

maskinen udgør del naturligste 
Hjælpemiddel ved Knibrydning.' Selv 

de ringeste burirliol•fliske Kul lader 

Sig bruge under Dampkedlen. Paa 

Bornholm anvendtes ikke engang  

Heelekraft. ved Gruberne. 
Selv om Kullejernes Kvalitet ikke 

lorbedrecle sig i Dybden, vilde de 
dog 'udgøre en Rigdom al Brændsel, 

som ikke er al forsinaa. Alene Ti-
fodelejet vil paa en Strækning af 
1000 Alen indeholde 20,000 leubik-

fod (4000 Tdr. Kul). -  Da den har 
el Fald paa 1 lit 3, vil den for liver 

Fods lodret Dybde give en Afstand 
fra dens Udgaaende af 3 Fod, altsag 

12,000 Tdr. Kul. Strækker den sig 

blot i en Dybde af 600 Fod, kan 

denne ene Grube give en Kulmasse 
af over 7 Millioner Tdr. Seksfods-

lejet vilde eller samme Beregning 
give ca, 5 Millioner Tdr. De andre 

i Nærheden liggende Lejer vilde 

give et ikke ubetydeligt Tillæg til 

delle Udbytte. 
De mangfoldige andre Kullejer 

paa Borairolni vækker ved deres 
Mregtiglied og Antal ikke ringe For-

ventninger, hvad foranstaaende Be- 

regninger udviser. 	- 
Det var Ørsteds Mening, at de 

allerede afbrudte Kulbrydninger pas 
Bornholm fortjente ak bearbejdes 
efter en, for hver StenkttIslrælmings 
Beskaffenhed beregnet Plan, og al 
ulan derved var fuldstændig sikker 
paa et vigtigt Brændsel for Brænde-
rier, Bryggerier, Saltsyderier, Damp, 

maskiner og mangfoldige Fabriker, 

— „ej at tale om Muligheden af at 

overvinde den Fordom, der sætter, 

sig mod detes Brug til `...;Iners•Op-
varmning" 

Eller al have omtalt, at Slenkuls-
bryd ni riget' i Sverrig den Gang die-
ves med Tale og at 111:111 flygtede 

for, AI Kulbrydningen paa Bornholm 
skulde lide • en lignende Skæbne, 
skriver Ørsted, at Forskellen mellem 
de skaanske og bornholmske Kul-

lejers Mægliglied er saa betydelig 
til Fordel for de sidste, at inrist kan 

sære mere oveillet• end ri! elidle Ira 
1,1fordelaglighetlen 	trines Hem- 
lægtning  til Mangel al Fordel ved 
Bearbejdning af disse. 

- Trods de svenske Kullags ringe 
Tykkelse, ere de svenske Grebet 
foriteligst i Virksomhed, ruedens de 
bornholmske hviler i Ovel vejelser-
ser ries næsten hu ndredirerige lunge 

Søvn. leulprisenre ere siden da 
steget fænomenalt og 'Udførslerne 
Iruer med al skippe op ; men trods 
alt bar det endnu ikke været muligt 

al finde de rette Mænd, der kunde 
lage fuglelivet ; de rette Mænd, der 
har Forstaaelsen af en national Op-
gave, og som . har Driftskapitalen i 

Bagiounnene thi der soves I del 
lille Danmark 	og i Særdeleshed 
paa Bornholm ! 

Mr. Powels Skildring af 

Antwerpens Fald. 

Et Herkulesarbejde uden Betydning. 

—o- 

Pita Gæts Forlag er nu udkom-

met' en af Fru Elle]] Hørup Nielsen 
foretagen Oversættelse af den ame-

rikanske Journalist Alexander Po-
wells bermåte Bog our Kanipene i 

Belgien. Det er sur Bog, uran læser 
med den største Spænding Og huler-

esse. 

Powell opholdt sug i Antwerpen 

tinder Belejringen, og om denne 

belgiske Fæstnings Forsvarsbered-
skab fortæller han : 

Den yderste Fortrække begyndte 

ved Lierre, (nalrer!' 21 km sydøst 

to'r Byen, og strakte sig i en stor 

Kvadratcirkel til Schelde: 4-- 5 kin 
bag denne ydre Linje dannedes den 
anden af Rappel og Nellie, der 
sammen med Selielde formede sig 

som en stor naturlig Kanalvej uden 
om Byen paa tre af deus Sider. 
Bag disse Floder igen var der en 

anden' Kæde af Forter, der las i 

Cirkel med en '10 kat Radius og 

fuldsltendig omgav Byen. 	• 
1 samme Øjeblik den. første tyske 

Soldal satte sin Fod paa belgisk 

Grund, begyndte Mil itieranloriteterne 
det Herkulesarbejde, at rydde el 

bredt Bælte, der las imellem den 

indre Fortrække og Byvoldene for 
Træer og Bygninger, for at de be-

lejrende. Tropper ikke skulde have 
noget al dække sig bag. Det anta-

ges, at de belgiske Sapører og In-
geniører I Løbet at H Dage 

ødelagde Ejendomme til en Værdi 
af 288- Millioner Kroner 

Den Iste Auguel var der ikke en 
By r Europa, iler kunde prale med 
sne smække Parslæder som Ant-
weeperi, Skjule i Parker med }leje 

gamle Træer len store rige Fjert,  

domme. Præg lige Villaer hævede 

erg op Ira Ramle Plæner og Nom. 

Slteilde Haver, Veje, Alleer og Ride-

stier var indrammede af ærværdige 
Træer, hvis Kroner mølles hor oven 

og dannede f hvælvinger at GTCIle og 

grønne Blade, His( og her lim smag 
underlige gammeltings Landsbyer, 
Huse med kalkede Vægge og 1,erleg 
og Kirker med innesede Spir. 

Den sidste Dag i An glist var alt 

del torsvundee 

De yndigste Forstæder i Europa 
vor blevet streget af Jordens berflade 

son, en Svamp visker Tegninger ud 

pfld .en Trude. 
Hvert eneste Hue, Kirke, Mølle, 

hvert Træ, hver Hæk, hver Bakke i 

tir Omkreds al ti-  6 km i Bredden 

og 40 i leeneden var bogsla.velig 
talt jævnet med Jorder]. Mil eller 
Mil var de prægtige Træer i AHA-
rane pas del ubarmhjertigste !æl-

dede. Bygninger, der var værdige 

til at linse en -Fyrste, blev sprængt 
Kirker, hvis Hvælvinger 

havde genlydt al Hertu gen af Albas 

Itryitjekiredte Krigere, blev styrtet i 
Grui. Landsbyer, hvis maleriske 
Skumlied var' alle Kunstneres ug  

Fremmedes Glæde, blev overgivet 

til Flammerne. 
Selen Moskvas Brand har ulan 

ikke set Mage til frivillig Ødelæg-

gelse. Da Irigemørerue var færdige 

med deres Arbejde, kunde ikke en 

Kanin have nærmet sig Fortet uden 
at blive set. 

Da Nivelleringsarbegiet var fær-
digt, blev der ophed endeløse Stræk-

ninger at Prglraadshegn og Tree-
delle sat i Forbindelse med Byens 

Elektricitetsværk, saa der med et 
Øjebliks Varsel kunde sendes en 

Strøm igennem dem, der vilde være, 

lige saa dræbende SOM den, dee', 

gaar gennem den elektriske Stol:: 
Slug-Syng. 

Alt blev gjort, 
men det Hele var spildt. 

Tusinder af Mænd blev sat lit al 

spidse Pæle og drive dem ned i 

Jorden med Spidsen opad, saa hver 

Soldat, der fald( paa dern, vilde 

blive spiddet. Foran Pælene var 

-Fælderne", Tusinder af Tørreler med 
Bunden slaaet ud, der blev gravet 

ned i Jorden og  dækket med et 

tyndt Lag af Rafter og Jord, der 
pludselig gav efter, rinar sit Mand 
(medie paa dem og lod ham (lempe 

ned i Hullet nedenunder. 
Og foruden de brede Pigtraiels-

bielier, Pælene og Fælderne, var 

Roe- og Kartoffelmarkerne oversaaet 
med Miner, der vilde eksplodere 

ved Elektricitet, neer Fjenden var 

lige over dem, og faa denne Fjende, 
et helt Regiment ad Gangen, til at 
flyve lige lukt ind i Evigheden. 	. 

Tværs over Markerne og Engene 

strakte sig noget, der ved første 
Blik ene ud som vældige, rødbrune 



Tvem betaler mest. 
—o- . 

C a ri Th a 1 bitzer skriver „Pol. 
Handelstide: 

- Diskussionen om Flæsket har sat 
Sindene stærkt i Bevægelse, mest 

paa Landet, hvor man mange Steder 
synes al føle Maksimalprisens Ned-

sættelse som en Uretfærdighed, og 

derved er del t og for sig lidet 
smagfulde Spørgsmaal om, hvilke 

Samfundsklasser der herhjemme bi-
drager mest til Krigstilstandens Ud-

gifter, atter kastet ud til Drøftelse 

Nogen matematisk nøjagtig Afgø-

relse deraf lader sig ikke foretage; 
selv for den Enkelte er det ret van-
skeligt at gøre op, hvorledes For-

tjeneste og Tab afballancerer hin-
anden, det viser netop Flæskede-
batten, som jo foranledigede meget 

modstridende Bedømmelser af Ren-

tabiliteten fra Producenterne selv. 
Det er vel ogsaa for tidligt endnu 

at gøre Facit op. Den Del af Kri-
gen, der er tilbage, kan bringe væ-
sentlige Forskydninger i hele Regn-

skabet. Dog, neer det for Staten 
gælder om I Øjeblikket at fordele 

Sol og Skygge ligeligt, om at lette 
Trykket for de haardt ramte, og 
dække Hullerne i sin Kasse ved 

Indtægtsforøgelser, maa den gaa frem 

efter de Skøn, der lader sig gøre, 
og nom vistnok heller ikke kommer 
Vinkeligheden altfor tjæret. 

I de krigsførende Stater staar man 
overfor lignende Problemer paa dette 

Omrande, som herhjemme, og hvert 
Land bruger sin Fremgangsmaade, 

for at føre Samfundet saa lempeligt 
som muligt gennem Krigskatastrofen, 

men Forholdene ligger der rigtignok 

langt vanskeligere end herhjemme. 

Mens det cl& drejer sig om urnes-

delige Udgitter, og mens alle Sam-

fundsklasser paa nær de ganske Ina, 
der lever højt paa Krigsindustriens 
Højkonjunktur, lider Ned eller trues 
med ødelæggende Tab, oplever de 
neutrale Lande, og blandt dem og-
saa Danmark, ell Handelsperiode 
uden Sidestykke i vor Historie; tal-
rige Enkeltpersoner tjener sig For-
muer, og hele Erhverv indkasserer 
Summer langt ud over de normale. 

Dette gælder ikke mindst vort Ho-

ved-Erhverv, Landbruget. 
For Landet som Helhed er dette 

en stor Lykke. Enhver, der ved 
Driftighed og Energi bidrager til al 
forøge Nationalvelstanden, gør Sam-

fundet en Tjeneste. Men delte kan 
gøres pas to Maadcr; !made ved at 

forøge indtægten og ved at formind-

ske Udgiften. Begge Dele er lige 

gode, eller rettere, roens Indtægts-

forøgelsen er noget kortvarigt, til 

feeldigt, measke lunefuldt, kan Ud-

giftsformindskelsen gøres til noget 
blivende, til en fast Besparelse gen-

nem mange Aar. 

Slatistislc Departement har for nylig 

udregnet, al Forbruget for de ube-
midlede Hjem I lerigsaaret er steget 

med 16 pCt. pas Grund al Dyrtiden. 

Sætter vi Landets Forbrug før Kri-

gen til 1200 Mill. Kr. om Anret, 
bliver 16 pCt. Tillæg benved 200 

Mill. Kroner. Og Forholdet er nu 

dette, at mens Børsspekulanten kan 
købe Bil og drikke Champagne, og 

mens Landmanden kan fylde ind i 
sin Sparekassebog uden al knappe 

af paa sine daglige Vaner, maa de 

andre Samfundsklasser, som Ikke 

faer noget af Stegen, indskrænke 
sig søn meget, at i del mindste de 
16 pCt. spares. Det er maaske 100 

Mill. Kroner, tnaaske mere, de saa-
ledes bidrager til Samfundets Vel-
stand ved at spise Margarine i Ste-

det for Smør og Kartofler i Stedet 
for Flæsk. Mens da vore Damp-

skibe indsejler 100-200 Mill. ekstra 
laer (hvoraf en Del gennem Fragt-

forhøjelser betales af den danske 
Befolkning og derfor atter af Staten 

indkasseres gennem 20 pCt.-Skatten) 
og mens Landmændene ved Heste-

eksporten har tjent 80 Mill. Kr. og 

ved den øvrige Eksport andre Mil-
lioner udover de sædvanlige, har 
de Hjem, der har indskrænket sig, 

tjent tilsvarende Millionbeløb Ind 

for Samfundet. 
Og paa to Mander er dette kom-

met Landet til Nytte, direkte ved 
den Besparelse, det har medført, 

indirekte ved, at betydelige Mæng-
der Landbrugsprodukter er blevet 
fri til Eksport, hvad der igen er 

kommet vort Hovederhverv tilgode. 

Del Otter, som Regeringen derfor 
har paalagt vore Flæskeproducenter, 

kan ikke siges at være ubilligt. 	1 

England, hvor man under Krigen 

ikke er veget tilbage for at fordoble 
Indkomstskatten, hævdes den An-

skuelse, at alle de, der tjener pas 

Krigen, skulde tvinges til at aflevere 
h e 1 e Merindtægten, med Fradrag 

at en ringe Procent, til Statskassen. 
VI herhjemme er gaaet elsaansom-

mere til Værks og har kunnet gøre 

det, takket være den Forsagelse, 

store Klasser af Befolkningen har 
paalagt sig selv. Men de Ofre, 

disse gør, bør da ogsaa tages med 

Beregning, liner Undersøgelsen al, 
hvem der i Forhold til sin økono-
miske Stilling betaler mest at Krigs-
byrderne, skal gøres. 

Paa Andejagt. 

Andejagten var lige begyndt, og 
de professionelle Jægere gik hver 
Aften hjem med rigt Bytte fra Stran-

den. Delte bemærkede en mindre 
Jordbruger. og skønt han ellers Ikke 
var Jæger eller vant til at omgags 

Skydevaaben, besluttede han dog at  

gøre et Forsøg pari over at fes 
Del i Andestegen. 

Med delte tor øje købte han en 
gammel Skyder samt en Hund, der 

blev udgivet for at.være af fin Jagt-

race, og da han en Dag skulde 
køre til Stranden og hente Tang, 

tog lian Skyderen og Hunden med 
for an være parat, hvis der skulde 
vise sfe Ænder indenfor Skudvidde 

Medens vor Jægersmand nu hol-
der her ved Stranden og læsser Tang, 

kommer der tre dejlige lede Ænder 

flyvende. At faa fat i Bøssen og 

brænde Skudet af midt I Flokken 

var kun et Øjebliks Sag, og Resul-

tatet lod heller ikke længe vente 
paa sig. 

For det første fik Jægeren en saa 
vældig ;Sinkadus paa Kindbenet, at 
han saa bande Sol og Maane paa 
en Gang, og da han var kommet 

sig af denne Overraskelse, opdagede 
han til sin Skræk, at bilede Jagthund, 

Hest og Køretøj var paa vild Flugt 
efter Hjemmet, skræmte al Skuder. 

Saavel Hunden som Hesten kom 

godt hjem, men Vognen blev øde-
lagt. 

Dagen derpaa blev Jagthunden og 

Skyderen solgt til nedsat Prist 
Ænderne havde ingen Skade taget. 

Et Spædbarns under- 
fulde Skæbne. 

- 
KrIgan river Børnene ud af 

Mødrenes Arme.  

I el Pariserblad kilder vi en Fortælling 
om en lille fransk [ege, hvis Historie er 
saa romantisk, at den fortjener at gen-
ge es. Hvem den lilles Forældre er, ved 
man ikke, og fas, det næppe nogen Sinde 
at vide, skønt dr rimeligvis lever et el-
ler andet Sted i Verden, hvor de begræ-
der Tabet af deres Barn 

Under Franskmændenes Tilbagetog til 
Marve for et ~stel siden passerede en 
Soldat en Bondegasdr. der vs. bleven 
beskudt af Tysknie og kommen i Brand. 
Og fra det brændende Hus hørtes et lille 
Barns fortvivlede Skrig. Soldaten forlod 
Geleddet og løb ind i Huset, hvor der alle-
rede var gaaet Ild i Vuggen, som Barnet 
faa i. lian rev Barnet til sig, tog det pas 
Armen og indtog atter sin Plads i Geled-
det. Og saa marsvherede han hele den 
Dag med Pigen paa venstre Arm og Ge-
været I den højre. Om Natten sok' hun 
et Par Timer i sin Redningsmands Kappe. 
Mælk fik han fat i, da han under Vejs 
kom forbi en Landsby. 

Den lille Pige var omtrent et Aar gam-
mel, og Soldaten havde straks lagt Mærke 
til hendes usædvanlige Skønhed: hun 
havde den fineste,-  skæresse Teint, store, 
brune Ojne og tykt brunt Hur. Hendes 
Tøj var af en paafaldende fin Kvalitet, 
men det mærkeligste af alt var, at Bar-
net out Halsen bar en smukt forarbejdet 
Guldkæde, til hvilken der var fæstet en 
Guldmedaillon. Intet af dette syntes at 
svare til den lille fattige Bondegaard, hvor 
man havde fundet Barnet. 

Den lorgende Dag blev der gjort Holdt, 
og den trætte Soldat og hans Kammera-
ter tik en haard Kamp at bestaa. Og 
hvad skulde man nu gøre med det lille 
Barn? Befolkningen var flygtet, og hele 
Egnen var som uddød, Men just da Sol-
daten ikke saa nogen anden Udvej end 
at overlade Barnet til den visse Sultedød, 
fik lian øje paa en Ambulancevogn, der 
var paa Vej til Paris. Han overtalte Ku-
sken til at tage sig al Barnet, og i en 
Fart skrev ban paa en Stump Papir Adres-
sen pas det eneste Menneske, han kendte 
i Paris, en Gangkone, og bad hende sørge 
for den lille_ 

Ambulancen kørne videre, og Soldaten 
var derefter med i Slagene ved Malme og 
Aisne. Sluttelig blev han haardt saaret 
fort til Paris, og da han efter flere Man-
lieders Forløb blev udskreven fra Hospi-
taler, var det første han gjorde, at forhøre 
sig om Barnets Skæbne. Desværre havde 
den paagældende Kone ikke vist sig vær-
dig til hans Tillid. hun havde solgt Guld-
kæden og Medailionen og derved berøvet 
ham enhver Mulighed for at faa oplyst, 
hvem Barnets Forældre var. Inden lian 
vendte tilbage til Fronten, lykkedes det 
ham at faa to Damer, den ene en Ame-
rikanerinde, til at tage sig al den lille 
Pige, og tros dem befinder hun sig 
endnu. 

Barnets Paaklædning og Guldkæden 
lader formode, at del har velstaaende 
Forældre, der har sendt det ud paa Lan-
det til en Amme, saalndes som der er 

Skik. Og Brug i Frankrig Under den Pa-
nik, som Op-Stod. da Tyskerne begyadte 
at skyde, var a'ke flygtede fra Gaargen, 
undtagen Pleirmoderen, sene, Soldaten 
havde set Put paa Gulven, og det ink 
Barn. 

I neerndelsnn skrev Soldaten revene,. 
sig tet de to Damer, der havde taget sit 
af hans line Protege, men nu har de i 
lang Tid ikke hort Ira ham og antater 
derfor, at han er falden. Rtmelitt 
ser den lille Pige adopteret af en at sine 
unge Plejemødre — elev, uløst, forældre-
løst Barn fra den store Kng 

Hvad Fyrster ryger. 
—0 — 

Fyrstelige Personer har deres smart 

Svagheder saa vel som andre dødt-

lige, og i Almindelighed har depaa-

ledes intet imod al ryge en god Ci-

gar eller Cigaret Afdøde Kong Fel-
ward den Syvende vor stilledes en 

fliltigr  Ryger eg konsumerede gen-

nemsnitlig lem til seks Havannaci-

garer om Dagen. Al disse Cigarer 

var en fin Kvalitet, fremgear af Pri-

sen, de kostede nemlig 8 Kr. Styk-

ket Hans Sen, Kong Georg, har 
derimod altid foretrukket Cigaretter. 
Nu ryger han imidlertid ikke sal 

meget som for en:ti, femten Aar si-

den, da haus Forbi-ag aldrig var 

mindre end et Dusin om Dagen. 

Han sætter særlig Pf13 paa parfu-

merede russiske Cigaretter. KOng 

George Farbroder, I lerlugen af Con-

naught, er derimod en ivrig Ryger 
og meget kritisk I sit Valg al To-

bak. Han ryger helst stærke I In-

vermacigarer. Da et engelsk Blad 
en Gang sendte leen et Spørgefer-

muler til Udfyldelse, besvarede Her-
tugen Spørgsmaalet, om han syntes 
om al ryge, ured følgende anben-

hjeertede Bekendelse ,Ja, del gør 
jeg sandelig. Tre Ting vil jeg me-
get nødig miste: min Ære, mil Ci-

garetetui og min Tobakspnnge' 
Kejser Vilhelm er meget maaile'- 

holden, hvad Tobak angaar, og ry-
ger ikke nogen særskilt eller dyr 

Sort. Naar Iran ryger, er det altid 
Cigaretter til 25 Øre Stykket. En 

Fyrste, der derimod røg store Mæng-
der Tobak, var den afdøde Prinsre-

gent Luitpold af Bayern. Denne var 
ivrig Jæger og Friluflienetineske, og 

røg Pibe - pas sine Strejftog i Mark 

og Skov Naar han ikke røg Pibe, 

røg han en stærk Cigar, I Reglen 
ef et Mærke, som kostede 25 Øre 

Stykket. Til Trods for at denne 
Fyrste var en saa passioneret Ry-

ger, naaede han dog en Alder af 
99 Aar. Kejser Franz Joseph al 

Østrig har aldrig næret nogen For-
kærlighed for Tobaksrygning, og nu 

hænder det sjældent, at han hengi-

ver sig til denne Nydelse. Kong 
Alfons af Spanien derimod siger 
ikke nej til en god Cigar. Kejser 

Nikolaus af Rusland ryger ogsaa al-

tid Cigaretter. Kong Victor Ema-
nuel af Italien finder derimod større 

Behag i Cigarer og overlader Ciga-

retterne til sin skønne Gemalinde, 
Dronning Elena, der ligesom sin 

Far, Kong Nikita al Montenegro, 
daglig lader mindst et Dusin Ciga-

retter galt op i Rug. 

Ordet er frit. 
—o— 

Vi havde Besøg at ett ung Mand. 
Han lignede en druknet Mus og 
lugtede al Spildevand og Valle. 

- Skriv ! raalete han hæst og 

pegede paa Blyant og Papir, der faa 

udbredt foren] paa Bordet, 
Vi adlød mekanisk. 

Ulykkestilfælde; 

— Der skal sættes tre rede Stre-

ger under 
Vi satte de tre røde Streger. . 

— En ung heabefuld Mand, der 
kom kørende paa Cykle ned ad Bak-

ken ved Mejeriet, tog sig Ikke ungt, 

da han vilde vige tilside for en Vogn,  

men trinde 	iiiialLiret "-bed j 'den 
brede, dybe 

med stite skalre Centeilletette 
ter e n  all' ■ ragi aldeles tlfersvethgt 
ud tri,vd Vejen, 

Den ange,„ briebelukte Mand e r 
halvejs stoset ill juralid, og bar 
taget Skeer! peg I leereell 
--taget Skatte paa Ildørnen 

mas De gerne fremhæve, 

VI adlød mekanisk,,,. 

Den unge Mand leneefe brogig 
Snavset bort Ira sin blodige Pande .; 
og blottede en kanupemarsaig Side .. 

pie venstre Side. Urgere terlisette 
han' 

— Det er ikke første ()eng, at 
der her sker en I'lykke: del er Mig 
blevet fortalt, at en lille Pige, der 
forleden gik og legede med niir 
Dukker, pludselig forsvandt i Ren-

den og af Spildevandet blev bet 
helt ned til Maler Metier's Rende-
stensbrredt, Innor en behjærlet Mand 
endelig fik hende halet op. 

Sk rtekkelle't  
- I (isar 'styrtede en linsIvrign 

derned. Vognen væltede selvfølge-
lig! Den elle NC«.  rirtiknede og -• • 
den Anden mand" I 2 Timer lage 

Svonerietage til del englelig lykluelef 

at fas opstillet en Karm, sari  rolen 
kunde hejses op. 

Frygteligt I afbrød vi.; og det har 
slet ikke staaek I ,Sodalen- . 

- -Socialert, 'noble han 

neret, optager ke mere 'toget, der 

kan indeholde .13ii Kritik af vare Ga-
der og Veje : Bladets Referent 

der je i Udvalget: men „No-  
hudres Ugeblad" er vel eli 

uafhængig, at det ikke vil 
lievareret ung Mand Pladse,.. 
Oplevelser, der-indehold- 
bg 	

"r 

Advarsel hl Vglirr- 
er kornene for nær ti eta 

vand sledning. 

Og det fru 	• vi. 
.1 ,,c+ 

PC . 

Tre unge Mænd, der Fredag deri 

27/8 Kl. 10 Aften kom gaaende langs 
Havnegade i Allinge, begyndte plud-
selig uden Anledning at kaste Slen 
efter nogle forbipasserende Damer, 
hvoraf etm ung Frue Fra København 

blev [marin ramt. Den ene Dame, 

bosiddende i Allinge,  gik betleried 
de adspnerende Bøllespirer, for at 
se, hvem det var, men efter en ny 

Salut tog de Flugten .  

Kunde Oplysninger fremskaffes\ 

hverefter der kan ske en retslig Af-
klapsning, var det paa sin Plads. 

De unge Mænd. var velklædte og 

tilsyneladende ikke paavirkel al Spi-

ritus. 

fra Uge til Uge. 
Slagteriaffald. 

Hvorledes fordeler Slagterier sit 
Affald og kuranteVater mellem sine 
Udsalg her pant Øen? Udsalgene 

i Allinge faer Sendinger Onsdag og 
Lørdag, men man skal være hurtig 

i Vendingen for ikke at afvises nied 

el alt udsolgt .  

Ny Toldassistent. 

Isteeelfor Toldassistent Nielsen, 
der fdrIlyttedes til Rønne, er Assi-

stent fra Told revisionskontoret i Kø- 

benhavn, S ø d e r 	g, idag an- 

kommet hertil. 

Om HarejaTiten 

ailstillier et sjællandsk Blad følgende 

• aktuelle Betragtning ; 

Vi har en sørgelig Meddelelse at 
gøre Husmødrene. Der bliver ingen 
Harer at faa i Aar, med- mindre en 

eller anden entreprenant Spækhøker 
Mg« sig paa at samle dein op, der 

er døde al Grin, Sagen er den, at 

der kan ingen Patroner faas. De 

Slanger, men som ved nærmere 

k

t.  Eftersyn viste sig at %ære Løbegrave 

for Infanteriet. 
Egnen sy d fer Netwerpen er et 

Fletværk af Kanaler, og ved Bred-
den af her Kanal hævede der sig 
som ved Trolddom Brystværn al 
Sandsakke. Under hver Bro, hver 

Viadukt, hver Tunnel, var der lagt 
Dynamit. Tværs over Hovedlande-

vejene var der bygget Barrikader of 

Brosten, Madrasser og somme Tider 
Bøndervogne. Enkelte Steder var 
der tværs over Vejene i Mandshøjde 
trukket Staaltraad, for at hindre 
pludselige Indfald af pansrede Motor-

vogne. I Murene paa de Bygninger, 
der var blevet staaende, var indret-
tet Skydeskaar. Overalt var opstil-

let Maskingeværer og Hurtigskydere.  

Om Natten fejede Søgelysets hvi-
de Kegle !renover delte øde ørken-
aglige Bælle og forvandlede Mørket 

til højlys Dag.  

Det sørgeligste al det hele var, 
at al denne frygtelige Ødelæggelse 

senere viste sig at være fuldstændig 

unyttig I Stedet for al kaste vældige 
Masser af Infanteri imod Forterne, 
som Belgierne havde ventet, sna der 
var blevet Brug for Pigtrandsflet-

værket, Fenniklerne og Maskinge-

værerne, knuste Tyskerne Fort efter 

Fort med deres Belejringskanoner, 
der var stillet op i 24 km Afstand 
fra Fæstningsværkerne. 

Og sikkert er det, at da Tyskerne 
eiarscherede ind i Antwerpen, var 
der ikke en Pigtread klippet over, 

ikke en Barrikade forsvaret, ikke en 

Mine eksploderet. Og det maa man 
vel lægge Mærke til, det skyldtes 

ikke Mangel paa Mod fra Belgier-

nes Side — Gud skal vide, det 
manglede de ikke — men det skyld-

tes, at Tyskerne ikke gav dem en 
eneste Chance til at benytte deres 

omhyggelig udtænkte og udførte 
Forsvarsmidler. Det var som en 
voksen Mand, der lod et Barn med 

Møje og Besvær konstruere en Byg-
ning af Klodser og saa, naar den 
var færdig, pludselig fejede den 

over Ende med sin Haand. 
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Dell af lb. Toldalsistent Nielsen 
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aribelaier sig med el stort Udvalg af Herre-, Dorne- og Barnefodtøj i de 
nyeste Faconer. 

Damestøvler med Laknæser fra 10 Kr., Herrestøvler fra 12 Kr. 

Telefon 11)1. 	Leverandør fil varelotterielv 	Telefon 104. 

Fodfli 50 Par Damestøvler, 
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,Js3"....5mer.1 Jan Mathias Han-
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,ar. 12.: Il N:paler  Jense- 

nius 	idersens Dutte'. 	g Marie Ka- 
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Ciaartieier 49gust Viihe 	■ ns Hustru 
Amalie Petra 1.‘-• ense 	rga.td I Ol- 
sker, 46 ;sar .  

Gudstjenester og Moder. 
—0— 

Søndag d. 5. Septembor 

Allinge K. Kl, 91/.,. $krni. Kl (./ 
Ols kiike Kl. 2. 	 , 

Møde i Sande tg- MISSi0051105 
9, i Allinge Meirighedglijeui Kl. 6. 

.1. Dqf,n taler. 

Onsdag Allen Kl. 8 taler Danske 
Missionsselskabs -Fonnand Sogne-
præst Busch fra Valeditzuli. I Allinge 
Kirke. 

Fotograf Alfred Kjøller. 
Prisforandring:- 

	

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

	

Visitbilleder 1/2 	— 2,50 

	

1 	— 9,00 

Til Syltning 
anbefales 

Dansk Topmelis Nr I 
Dansk Demerara Nr I 
Dansk lingget Krystalmelis Nr 1 
Dansk grov stedt Melis Nr I 

Prisen er allerlavest i 

Nordfundets ilundelshos. 

Extra god norsk Sild 
er lijeulkom inen„og Pritren et nit: gel 
billig i Hele T,,dr. rig Fjerdinger 

liinga Kolollial. ag NatiRldforra!mag. , 

c)Wie Slaj<s Skille 
o,5 „plakater 

billigst i 

J3R5tryldwri. 

_ 

Klo's Hotel. 
Søndag den 5. September 

KI 8- 2 irflioldes 

Stort fijskeb-3a1 
med Fyrværkeri i Haven KI 11, 

Jordbærplanter 
al Ramyekurrel .11elhot Champig-
non er til Salgs fil I øre pr Stk. 

Forsegshaven Klintely, Olsker 

Eo ældre Årlieldshesi 
saml er lille brugt KOMFUR er id 
Salgs pas 

Puggegaard 

OLSKE 
I Henhold 111 bidemi 	firnistcriets 

Cirkulation af 24. Juli' d A. sygne-
ende Deling af Afsteinningsomran-
dene ved Rigsdagsvalg,bekendlgøres 

herved, at berwei ende ICommune er 
delt smiledes at Fiskerilejet Te in 

udgør det ene Afsteniningsonira ad e 
og den øvrige Del' al K,onoliiiien 
det sindet. 

S t. Uls Sognerand, 
den 28. August 1915, 

P. S. v. 

K A Mogensen 

florohnlilis Spegesild, 
Nylagt bornli. Spegesild er alter 

paa Lager 

7, .1)). Tiarsen, 
Med- delelser, 

e tR, e igKioi ni nvgoel ru, t t Mer eodg- 

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

Til koginuliollell 
Sorte og hvide Kjoletøjer 
sælges fremdeles til de velbekendle 

billige Fliser. 

cHR. OLSEN, 
Messens Ene-Udsalg, 

Ndib,dmeNdmikdb",""".¥¥ 
To 2-Vær. Lejligh. 
— centralt beliggende i Allinge -
den ene med Køkken, er til Leje, 
om ønskes delvis møbleret. Bog-
trykkeriet anviser. 

By- og Herredsfuldmægtig 

t1011111110S Kofod, Hasle, 
træffes paa k a ad huset i Allinge 
hver Mandag eller K1. 10 Form. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Aderliellailds kyrier 

(nas bos 

Allinge 
kolonial- & 

Pressegarn 
haves paa Lager og sælges til 
billigste Priser. 

V11.140 Kbial-?(PfocluktiorrgoiN, 

Hus til Leje. 
3 Lejligheder, en slørre og to Min-

dre ined indlagt Vand og Cm i den 
forben Snedker Munch tilhørende 
Ejendom i Allinge, kan fans fil Leje 
ved Henvendelse til Sparekassen 
Allinge. 

AI .10, 
paa 12. egaerde i,• 
bydes. 	Omsti 1 , 1, u. 
bI'i skinli. 

Ny Mølle 
anbefaler r Prima l'at er 	BY99rYn 
i tie Finheder, endvidere Bygskraa 
og Majsskras, Telf, 2. 

Sygekasse, 
som er stalsniteikendt, 1,1,4tel [hed-
1 emmer indtil 40-nars Alderen. V' 
riden en daglig Pengelirrelp mer 
lisygekassen fri Læge iig 	.et klit 
før Medlemmerne samt- irs ',mge IOI 
,Jeres hiemmevrereude ti6n1 timer 
15 Mr, desrulen frit '6ygelms-  nR 
Sanatorieophold. 

Indmeldelser k sir tilte hus Kasse. 
reren, Hr. Bager P. !olm, Alluige 

Ve',1ekemgte 

llompliisiojer 
til Forklæder 32 Ore in 

til Kjoler 	• 40 -- 

(el OLSFN, 
Messens Ene-Udsalg, 

Telefon Nr. 100. 

Erindringsliste. 
Toldkamret 7- 12 Farm 2 • 7 Efterm • 
Kæmnerkomorei 10--II og 2 -4. 
'Anne- d'• inskonrobanken 2 -4 Eftm. 
Sparekassen 111-12 og 2 •I 

	

Slempellilial I Sparekalven 10 -12, 	4, 
frampskitisexpeddionen, aahen red Ski-

benes Ankomst. og Afgang Tirsdag 
og Fredag Ellum , Mandag og 
I onsdag /-orm. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag e - T 
Distriktslagen 8-9 og 
Postkontoret 9-12 og 2-7. 

. Smuk' 12.-2: - 	• 
TelegrnIsialionen 8 Morgen III 9 Alfeand 

søm.Lig 12 
Borgmesteren Kontortid hver Engasfyr 

Kl. 3 pas Skolen. 
Branddirektmen Mandag og Freda 

Form. 8 til/ri 
-Staisaiisialien for Livsforsikring ved 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 
Folkebogsamlingen paa-Raadhuset: 

dag 7-8. 
Jerrik:mest er aaben fur Ctods 8-12, 2-0. 

Erimarkep. og ilgods desuden 7-8 Alten 
samt III Tog. der afgaar ircknfor nævnte 
Tid, fra en halv Time for Togets 

Monumenter. 
Alle Slags Morninienler udføres 

efter Bestilling i smuk rød Sten. 
Forbar om Prisen hos ung luden 

De bestemmer Dein al. kube. 

V. Sørensen 
Bor's pr. Allinge 

Allinge 
1)1ø1)esiteclizeri 

---  J. I■lorten5en 

Rullegardiner haves pas. 
Lager i forskel. Mønstre. 

Et P-arti californiske Blommer 
udsælges meget billigt. 

cRIlinge JColonial- o‘g cProduktforretninj. 

sælges a 54 Øre pr. Halvkilo Netto i 

Nordlandets Handelshus. 



„ALBA 
r4, .e>nur r/acceeade 

FINESTE DANSK FABRIKAT 
7,7' gear oy Wiiileh la/ IC /0" 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

NB. Husk vnr 
l.tagjde Margarine Nr. 48 til 67 Øprre 

is 
 kg 

Aldeles fortrinlig til Bordbrug. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Høje Priser betales for U I d og strikkede 1< i nd c, 
naar Varer tages i Bytte. 

Nordlandets Handelshus. 

Cement, Tagpap, 
Tag- og' Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre 

- Riste og  Renseluger anbefales tal billigste Priser. 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Nllinge Ur- og Guldsmedeforretning 
anbefaler 

st- og Brudegaver, Smykker, Lommeure, Stueure, Briller m. m. 
Alt I stort Udvalg  til billige Priser. 

Telefon lyr. 93. •-A. M. Lind berg. Gravering gratis. 

• 

Eng. Damp- & Kakkelovnskul 
. .sarnt Koks anbefales. 

NB, En Ladning tyske NØDDEKUL ventes først i September 
Bestillinger modtages gerne 

J:111111,5e 	 j )poduktforretnitij. 

vell allerbedste 
er deo billigsier 

Vi sælg,' 
Dobbelsiglet ekstra Sagomel 25 Ore 
Ekstra prima Kartoffelmel 	30 Ore 
Ekstra prima Rismel 	25 Ore 
Ægte Japan Ris 	 25 Ore 
— 4 pCt. ved kontant Betaling  

Norfilldels HEmsfills, 
Forhor Dem om Prisen 
son] jeg  byder for Deres renvaskede 
strikkede uldne Klude, soul lages 
i Bylte for Varer. 

Chr Olsen, 
MESSENS ENE-UDSAL&• 

Olsker HrogsioreMog, 
Mandag  den ()te September 

ki 7 &ru, attuddes ekmriwrdinær 
Generalforsamling, lur al tic+ge 
toislaget en Ændring  al Lovenes 
e 6. Umiddelbart eller Vedlagelsen 
afholdes en ni, Generalforsamling  
til endelig  Vedtagelse af I ø‘,m1- 
tiringen 

Regnfrakker, 
Til Herrer fra I1 Kr 
Til Damer fra 10 Kr. 

glørste Udvalg. 

Nordloodels Hilorleishos, 

,Bestyrelsen. 
••• 

Fra Rønne 	718 
Nyker 	73, 
Klemensker 7„ 
Rø 	8,, 
Tein 	830 
Allinge 	8,, 
Sandvig 	8,, 

0,0  I so  400  8,3  
100  ILO  470  81, 
1,7  207  4,7  861  
I/4 	456  9, 
101 282 5/2 927 
20l 25/ 
210 3,«) r>7. gi; 

SENGEUDSTYR, 
St orstø 1.agt,r 	pt 	vtit.t 	ra 	Ina..1 <ti:ti 

DaMprellSede Flet 2.y 
Fuld:Itiendigt Svingre-Udml. 	 twear, kort 

Prima Twistlærred. Hor- og Btaugfri'Pli 	r. 

Feltsenge o Madif-w;;er 
Stor kal,:it Ved 1,.1r111., , 	: 

Altid dal 

Nordlandets Handel 

i 10 Pd.s Poser sælges, saa længe Lageret rækker. a 2200re 

Ekstra Kvalitet BAGER I- FLO R NI Et. sælges til 1;1' 20 
Øre pr. Pd. i 

Nordlandets Handelshus. - 

pr. Pose Netto. 

Ildede!: 

Stort Udvalg' i Kopper til biflige Pri 

Allinge Kolonial- & Produktforretning, 

J 

Alle Sortel Remsamlere 
samt 

Smørekander, 

Pudsetwist og Henhold 
samt bedste Sorter 

Motor-, Maskin- og.  Cylinderolie 
anbefates til billigste Ralser fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Stor amerikansk Majs 
- aldeles hist< dg  extra renset — sælges til Dagens billigste Pris. 

Nordlandets Handelshus; 

Toget afgaar 
Sognedage 

• Mand i Ir .  — Rut, n.r. 
7' 10" 310 '1 55 
7°311G)* 330 8°) 
7 i., 027 3311 $115 
7" 1045 341 a» 
7,, 8117
811 1131 4 25 cy,11 830 115? .147 c.s. 

Henne Mundvig 

Fra Rønne 	7'11103° 33° 813 
Nyker 	7  .7 1051 3ed 8sa 

Klemensker 	755I I " 411 8:4 
Rø 	 814 1137 4 32 811 

Tein 	8a0 	51 441 957 
Allinge 	8" 12" 501 93°. 

ral Sandvig 	8" 1212 5" 9" 

Sen- og  Helligdage. 
Mundvig Winnie. 

Fra Sandvig 	700  1010  II, 6,0  7,, 
Allinge 	70, 10,, II, 	80, 
Tein 	7,a I(to Itv 	Rie 
Re' 	7,, 1064 11 å, 6311 811 
Klemensker 7,, I I, 2,, 6,0  85, 
Nyker 	8,, I I,,  2,4  Y. goe  

Til Rønne 	825 "LO 2o 720 930 

Renne—Snndrli  

Spøg og Alvor. 

Simre-lager lensen'llkirifterkt beruset 
faklen i 011 dyb Landevejsgrøft, tig itettip 
Hærd med at kravle tap, da Pratstehmen 
[tontiner forbi og  udbryder: 

„Men hvad i den vide Verden cr dog 
delle her" 

„Kæreste Fru Pastorinde'. Imiter Jensen, 
det er harestens en fattig Skomager, der 
er led at Ir-beide 	op." 

Rødt i rødt. 
Gamle Ola stod og  malede sit Udhus 

rodl, da han fik Besøg  al sup trbo. De 
to Hædersmænd blev snart.Enize:stna  at 
en Kaffetaar kunde ore godt, 	saa 
torsvandt,cleind itu 

Men bedst som desod derinde og  nød 
den varme Kaffe, kom Maren Malkepige 
styrtende ind og  fortalte hæsblæsende, at 
den rode Ku var kommen galt afstod paa 
en eller anden Mande, for Blodet stod 
den om Mulen. 

Og  virkelig! Mulen val aldeles blodrød 
Men heldigvis opdagedes del snart, at 
det ikke var Blod, men Husbondens rude 
Maling, ,0111 Koen havde dyppet Mulen 
I tele 2.1-iter Fernis og en Kilo Rodfarve 
havde byret snasket i sig  

Men Koen fik ikke vangt Alt:n af det 
Ondt i Maven tik den vel, ni,. dieis 
efterlod den rude l'ar‘e ikke andre Spor 
end at Mælken 144 Tid eller vedblev til 
smage af Fernis. og  Kelens Gødning 
blev anvendt i en I lave, hvor der siden 
ikke voksede andet end Valmuer og rode 
Roser. 

Ja, saadan fortæller 'anfald gamle Ola 
selv - uden at rødme. 

0/111~A~IwArymw~11 

Hvem betaler l000ficeroe? 
Er det den averterende? 

Nej! 
Thi ved Annoncerne skaffer han 

sig  større Omsætning, og  det 
giver ham forøget Gevinst, 

Er det da Publikum? 
Neji 

Tin Publikum faer ved at studere 
Annoncerne Besked paa, hvor,  
der købes bedst og  billigst. 

Hverken Publikum eller den aver-
terende, 

men 

den Næringsdrivende, som ikke 

averterer sene Varer! 

thi hans Omsætning gear tilbage til 
Fordel for den Konkurrent, som 
averterer! 

.Nordbornholms Ugeblad' er det 
billigste Blad at avertere i, dg  har 
den sløple Læsekreds paa Nordtandet 
— enhver 	Forretningsmand 
bør erfor3I egen interesse avertere 

rd&rnholma Ugeblad.  

Leverandur t 	e I t 
.7e 

w"wwww"^wiaawks•«1111/11~~. 

Vor bekendte fine affe 
s'arnt.Thes  Ltlokolade o4 

fri cf sirs del ;urede 

7/(tk()14iri,' ri 	C(I('M) /II ■1  
' Kaffe, nitid triNklirtendt og  nys let. Lif  

,11111e(i..,1( q1uniul- (),) 	'rorltik 

lioniliolin spare- ' &-- 1 	p 
____-_,-, Afdelipg 1 'Allinke 4% 

lo,iitortid:,10-12 op.t2- 
Modtager Indskud pair. Mø,. 411eka,:,e::1,1,/ lif en Ih 4....,  

af 4 pGt_ p. a , paa Flor til 2'r 
. 	..-.■rwilliwiie 

-,-- 

De vil altid finde nogr 	.er passer Dern 

Feste amerik. kilp-Flormel „fillshory 11081 

Bestil Ilep Tryksogftl'itHioge (fog 

f? Trælst-Lager ! 
Forlitdg 	 ri el til Ir7fr:41.e, 	• 

Allinge Koioniål- og Produktforretning. 

Fra Sandvig  
Allinge 
Tein 

Klernen,ket 
Nyker 

1,1 Rønne 

11111"› . 

/å ".11 e 

Absolut bedste Kolonialvarer 
til billigste Dagsprir;4414ples. 

c.7114 t‘Se 
4$ 	• 

Irk,i)rfi(>111..1)5! 
-- 

s 
eri.lololoo 74, 

.1å 	  

f'fiv,wk voit re/lur/ ex /e, 	• • 


