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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes r et And af mindst 1000 
og forlen ■ .il.,arlinein Postvæsenet i Allinge 
Saudviz,-Ornier, Rutsker, Re og Klemensker, 

„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
kar den skrote Udbredelse i Nordre Herred 
bliver last i ethvert Item .o' egner sig der,  
for beds! til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Rekendlgorelse~i~ 
toasom 1(eb, Salg, Fareiringsmeddelei,r ,, 
filer- eller Aflysninger, Aiiklioner pa 

„Noritgwii'holms Uge-blad" 
e 
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Ellernar staar Silden ind 
mod vore Kyster - glinsee,re som 

Sølv og i store Stilner -, fed og 
god Føde,tii.1 Saltning kan 
hengemmes til Vinterernæring, og 

4.  som i vore Nabolande er Fattigmands 
Trøst og en .Lzekkerbidsken pari de 
velhavendes ,,Smørgaasbord", Om 

,,.„,vi evnede rigtig at udnytte den, 

vilde Madspørgsmaalet være løst i 

mahge fattige Hjem, skriver et fynsk 
Blad. 

Sild og Kartofler er daglig Almue-

føde hele Nordevropa over - med 

Undtagelse af Danmark. - Flæsket 
er vor Nationalrel; vi har udnyttet 
vor Jord og vænnet os til, at saa godt 

som al vor Føde skat , konone,  Ira' 
Jorden, og dette til TI ud., ",o, at vort 

Land ligger omgivet af - fiskerige 
Have nied mere end Sul og Tilmad 
nok Id os alle se-Mitten. Der fare. 
ges aarlig ca. 250 Millioner Sild at 
de danske Fiskere, og en god Sild 
med Kartofler er et' godt Mealtid. 

Silden er lige i,na nærende og 
langt lettere fordøjelig end Oksekød, 

og den kan- al en kyndig Husmoder 

tilberedes paa lige saa mange Maa-. 
der, som delle, og selv med de nu-
værende Priser er den ikke en Fjer-
dedel saa dyr som Oksekød. 

Om vi udnyttede den, men del 
gør vi sikkert ikke. Folk sidder hel-

ere og slider Kæberne af Led ved 
t suge og tygge paa et Svineøre 
det det smager dog af Fugl, sagde Ko- 

nen, hun kogte Suppe paa deri Gren, 
Kragen havde siddet paa), der er 

Z.' Lisa sejgt som Saalelæder og omtrent 
itiige saa ufordøjeligt, end de gider 
)4Bave Ulejligheden med selv al salte 

sig en Otting Sild. Skal de ende-
lig engang have Spegesild, saa kø-

ber de nogle enkelte af de store 
- norske hos Købmanden ; de fylder 

saa rart, og man ændser ikke,. at de 
bande er dyrere og 'irrindte tirre i 
Kødet end de bornholitiske. Kun 
vore Fiskere og gauslre enkelte an'- 

dre nedsalter en Otting Sild ril Vin. 
terbrug og "laver sig en Krakke 

Kryddersild til Shisnrehredspaalæg. 
Er der vi:rkelfg Krig ,i,8vropa og,  

psa• Grund deral Dyrtid her hjem-
lire? Eller er vi ,Danetre virktajig 
sart konservative og upraktiske, at 
vi Ikke evner al udnytte de Føde-

midler, vi langer i vore egne Net 

I,  

og i vore egne Have? Man skulde 
næsten tro det. 

Og hvilken Ulejlighed er der san 

egentlig ved ilt gane en Sild og salte 

den ? Del er jo langt lettere end 
all del Arbejde, vore Kvinders fer-

me Fingre har ved Behandlingen af 

en Gris, der skal hengemmes til 

SværrIg og Amerika Iterisaller 
de den endnu federe Makrel til Vin-

,teffirtfiedittepjøn den kogt, ristet 
eller stegt I Brød og Kartofler. 
Den 1-  Aar fangede Makrel er I mil-
lionvis ganet od af Landet til Vin-
termad for Befolkningen i Nabolam -
delle. Del man vel dril.  
at der endnu ik 	 en Niid 
her hjemme, 	hver' I 

mudr., 

at tage fat, 	enir der med Fordel 

kunde lages lat. 
Det er, 50111 Folk !malier alt at 

PrIsreguleringskommissionen i Ste-
det for al hjælpe sig selv, hvilket 

sikIcer4 naar der handles fornuftigt, 
vilde batte langt mere, saavel i smaa 
son] i store Ho,lioldninger. 

lagten paa Bornholm. 
Efter Amtmand Thaarups Oplirtelscr 

1810. , 

Bornholm har haft en stor Over-
flødighed af Hjorte Kongen sendte 
levere herover, som bragte Vild-
tet, baade levende og dødt lit 

1 	1 ';'31.1 blev 
der skudt ov-,:if"*"15~ som 
overbragtes til Sjælland. 	1,, 

'1E1 terhosten skodes af tegl, Jægere 
Dyr til Talt 40 Tdr. Kød, 1671 
overjortes 30 levende Hjorte. 

Disse aarlige Klapjagter og hen. 
synslise Nedskyde?' kunde sehyol-
gelig ikke- vedblive uden en stærk 
Forringelse al Vildtbestanden. 
1746 rur der kun faa store Hjorte 
tilbage, de største af 10 --12 En-
der (Takker) ng af stort Vildt, 
Dyr og Hjorte var der kun ca. 
100 Stk. tilbage. 

Vinteren 1750-61 var meget 
strteng med meget skorpet Sne, og 
loraaisagede stor Skade paa Vild-
tet, 4 Åer senere var Vinteren 
ogsaa meget sti-tang; der fandtes 
da dog kun .1 Hjort med 6 En-
der død, derimod mange Harer, 
de disse havde haft Kopper. Og-
saa i Vinteren 1756-57 blev 
der nedlagt mange Harer, særlig 
af Bønderne, »sar de ved Maa-
neshin hjemsøgte Kaalhaverne. 

Den sidste Hjort skal være ned-
lagt omkring Anret 1780. 

Fra 1772.  blev Jagten bortfor-
pagtet til Banditrne frn. el Tids-
run! at 20 Aat', for -220 Rifl. 
uartig, senere paa kortei-e Tidsrum 
3-'310 Aar, 	• 

'pastor Melbye huede den i tre 
Adr, fra 1799,  for 102 Rdl. uar-
tig som Høj.stbydende ved Auk-
tion. Han lod enhver deltage, som  
betalte 161/2 Sk. aarlig.. Ved Bort-
forpagtningen 17024-07, indto-
ges Almindingen, der' .overdfoges  

til en enkelt Mand for 13.4 Rdl, 
16 Sk 

I de næste 20 Aar bortforpag-
WPR Jagtretten for hvert Sogn, 
hver Gaug paa 10 Aar og und-
toges de til X.-læplantning bestemte 
Strækninger, Seiersgaard nq Vibe-
gaard i Knudsker, stiln vare ind-
hegnene, ligesom ogsaa den beplan-
tede Del af Sandmarken mellem 
Rørere og Hasle imod Afslag r Af-
giften for Jaglrettigheden. I Aarel 
1827 ruinfuges ogsaa et Nykke 
af Højlyngen som bestemtes til 
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skulde alle Lodsejere, som indheg- 
nede deres uskiftede Lodder. hal e 
Jagtretten der. 

Sandlugtens Dæmpning og 
Beplantning begyndtes for Stræk-
ilingen Rødne og Hasle (950 Id. 
Ld ) i 1819. Endnu 1b36 rar 
intet foretaget til Dæmpning af 
Sandflugten ved Dueodde.  

A 1 171 i n din gen blev 1774 ud-
bisat-  red Aulatern,~a4---1- 
Parceller, efter at den i et længere 
Tidsrum var bleven ilde medtagen 
ved Tyverier, stærk Udhugst og 
slet Behandling. Del samlede Bud 
beløb sig til 3707 MIL, som dog 
ikke approberedes, 

17SS opmaalles Almindingen 
til 1115 Tdr. Ld. 2s6 
Al Arealet rar kun da 30(r Td 
url sknrbernksel (prut Syd? telt a n • 
len). 1804 begyadle Indhegnin-
gen 	S1,ovridder Hans Romer, 
ug I ,  a 	 re le Tes , 	I 

Knnslen at tjene Penge, 
-o- 

Irving Berlin var for faa Aar siden 

Opvarter paa en billig Restaurant i 

i New York. Han kendte ikke en 

Node, han havde intet Begreb ond 

Harmoni- og Kompositionslærens 

Mysterier, men han kunde lirke den 

ene kvikke Melodi af efter den an-

den og spille dem paa Klaveret. 

Hans første Komposition var en 

Marsch, som eri af hans Velin 
hjalp lam med at skrive Noderne 
til. Han solgte den for hundrede 

Kroner, og Forlæggeren tjente fem 
og halvfjerdsindstyve Tusind Kroner 

paa den. Nu har Irving Bertil' en 

gennemsnitlig Aarsimitægt paa 

250,000 Kr, 

En god Opdragelse er et nyttigt 

Aktiv for enhver, men den er ikke 

absolut nødvendig for at kunne ska-
be sig en Formue. Nylig døde der 

i Slieffield en Mand, der var Skær-

'sliber, og Som efterlod sig en For-

time pas ca. -100,000 Kr. Han gif-
tede sig paa en Indtægt af 24 Kr. 

om Ugen, sparede desuagtet Penge 
sammen og begyndte ara med en 
lejet Trlekvogn, hvorfra han solgte 
Uitekranivarer og Smaating. Inden 

rel længe havde lian tjent saa nie.  

get, at han kunde købe et Æsel og 
en Vogn, Det næste Skridt var, at 
han lejede en Urtekrambutik og be• 
lalle 1200 Kr for Forretningens Af-
standse. Kort efter købte lian det 

Hus, hvori Butikken var, og efter-

linanden købte han yderligere ni 

tilstødende Ejendomme. San be-
gyndte han at drive Flylleforretnine, 
medens Konen passede antikken. 

Ok saatedes blev han efierhaanden 

vi velhavende Mand, skønt han san 

al sige aldrig havde lært noget. 
I Cardiff døde der for et Par har. ri~ved Navn Salomon 

flerlod sig en uhyre 
lian kunde liv 

eller skrive, og Ann' 	e I sin 
al II ,L I 	 Ing ug sælge 

Rager, som lian selv havde bagt, 
Der er vist ingen, der haft med saa 

mange forskellige Slags Virksomhe-
der al gøre som ban, og altid havde 
has Ille Idet med sig. 1 Cardiff var 
han saaledes Indehaver af en Vogn-
fabrik og et Par og tredive Butiks-
forretninger, omfattende sari forskel-
lige Brancher som Kaffe, Konfekt, 
Kolonial, Isenkram, Manufaktur og 

,•1"rugt Han var Perthsver I en 
Mængde Sporvejs- og Ornuibussel-

skaber. Han ejede Miner og Sien-

brud i Wales, og han havde grund-
lagt et Par af de mest bekendte Ba-
desteder ved den engelske Kanal 

Han døde som Mangemillionær I en 
Alder af 73 Aar. 

En anden engelsk Millionær, som 
heller ikke havde nydt nogen Slio- 
lerimk 	1 , _ rar en Mand ved 
Navn George ...biag~be-
gyndte som Skomagerifrgri:maw 

Saa snart lian has de nand 
at faa sparet lidt Penge sammen, 

købte han Jord for dem, Han blev 

efterhaanden en stor Grundejer, og 
det generede ham ikke at rive en 

Ilcl Gade ned og bygge den op 
igen efter de af ham selv udkaste-

de Planer og Tegninger. Hver Man-

dag plejede han at foretage en Run-
de til sine Lejere for at indkassere 

Husleje, og det var hans Stolthed, 

at han aldrig havde haft nødig at 

henvende sig til en Sagfører eller 

indstævne nogen af sine Lejere for 
Retten. 

K8l1 ;luerne i himmel] Dy! 
—0— 

Det er ofte fremhævet, al man al-

tid staar sig bedst ved at gøre sine 
Indkøb i de Forretninger, man ken-

der, og sots findes i den By eller 
Landsdel, hvor mær selv har sin 
Næring. Ikke desto mindre gøres 

der en Del Omsætning, af forskellig 

Slags ogsaa paa anden Vis, og vi 
finder paa Foranledning Grund  til at 
advare mod disse løse .Forretnings-
forbindelser", der lorsøges her og 
der af Folk, der drager Landet rundt, 
og hvis bedste Forretningstalent er 
Veltalenhed. 

Muligvis Isar man i de fleste Til-

fælde nok noget tor Pengene, skovt 

det øgene !trender, at man slet ingen 

Ting faar, og der er I hvert Fald 
ikke les, der bagefter har opdaget 
in Valutaen var tvivlsom. Del siger 
jo sig selv, al det i det lange Løb 
er det sikreste at holde sig lit de 

faste stedlige Fortundelaer, idet net-
op det gensidige Bekendtskab ri en 
Garanti for reel Behandling. 

Mali støtter I Virkeligheden ogsaa 
sig selv ved al lage sit Fortung, 
enten det nu er Klæder eller Sko 

Mad eller Drikke, i det Samfund f-
sereverq, Forstand, hvor man selv 

er henvist Id at leve. Det er Spørgs-
mindet om Hjemmemarkedet eller, 
ovn man v11, Problemet „Dansk Ar- 

Som sagt: Køb Deres Varer hot 
Deres faste Leverandør paa Stedet. 
f larm er den al alle, der er niir n in-
teresaeret i al b'ellanIlle Dem sadle-
des, at De kommer I n næste Gang, 
De trænger til ringet. 

Dell bornholmske Or-lndoslri. 
Urrnageriet -er ikke san gammelt 

her,  paa Bornholm, som de fleste 
antager; thi paa cn Fortegnelse oser 

Haarelværkere Ira 1744 (endtes ikke 
en eneste Urmager. 

Da der derfor omkring Aar 1750 

strandede et engelsk Skib her pas 
Kysten, som bl. a. havde en Del 

Ure =bord, biev disse efter Bjærg-
:lingeri leverede til Rokkedrelere og 
andre Personer, der mentes al have 
mest Forstand paa Mekanismen. 

Urene blev af disse rensede, tørrede 

131P"Iss-tweire, og det lykke-
des at In orange af deur til at gas 
igen. 

Under Syslingers med delle Ar-

bejde blev de lidt efter lidt fortrolige 

med Værkets Mysterier; de mest 

havarerede Ure blev skilt ad, der 

toges Modeller og Afstøbninger at 
Hjulene, og blandt de første, der 

opnaaeile Færdighed f Urenes For-
arbejdning vare Brødrene Peter eg 

Otto Krboe. Disse ere altsaa Grund-

læggerne af den bornholmske Ur-

industri. 

Der var vistnok i de følgende 
Aar stor Efterspørgsel' blandt niere , 

velhavende efter disse nymodens 

Klokkeværk, men afte viste næppe 

Tiden paa nogenlunde fyldestgørende 
Maade. Staten hjalp dog den unge 
bornholmske Urindustri over de før-

ste Vanskeligheder, idet der ved kgl. 
Resolution 1795 bevilgedes Urmager- 

Vilhelm Armand jun. 200 Rdl, aar-

lig i flere Aar for at give Urmagerne 
paa Bornholm den tiltrængte Under- 
visning og Vejledning i Teori og 
Praksis for en bedre Arbejtismaade 

til Forarbejdning af alle Slags Ure, 
dog særlig til Forbedring og større 
Fuldkommenhed af de saakaldte 
bornholmske Ure, i hvis Forarbejd- 
ning de bornh. Urmagere allerede 

havde nnaet gode Resultater. 
Der Indforskreves samme Aar for 

kgl. Regning en Indstillingsmaskine 

fra Svejts, som kostede 800 Rdl. og 
ifølge kgl. Res. af 1797 bevilgedes 
600 Rdl. til Understøttelse for born- 



Enhops elle? knoer!. 
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En Englænders Mening, 

Mr. Shaw Desmo tid er irsk So-

cialdemokrat. Han siger selv, at 
del har han været siden han var 

12 Aer. Han undlod derfor heller 

ikke i sit Foredrag ved Folkelig Op-
lysningsselskabs Møde, hvor lian 

,.Kbh." skulde tale om Forholdene 

etter Krigen, at komme ind paa So-
cialdemokratiets Rolle; den interna-

tionale Organisation mod Militaris-
men; men det interessanteste 

ved halis Foredrag var dog, hvad 

han udtalte om Evropa I geografisk 
Henseende. 

Det var en britisk Undersaats Syn 
paa Krigens Resultater, hvad der 
vilde vindes og tabes, og — der er 

Grund til at tro, at Mr. Desmond 

her ganske typisk repræsenterede 

den almindelige britiske Anskuelse. 
Krigens Slutning mente han -

uden at tale saaledes af nationale 
Grund — vilde blive de Allieredes 
Sejr. For det tørste, fordi de Allie-
rede var I Stand til at rejse 151/, 
Million Soldater, Centralmagterne 

kun 11 Millioner; for det andet for-
di det havde vist sig, at den, son] 
kunde gøre den sidste Kraftanstren-

gelse, vilde faa Bugt med sin Mod-
stander. 

Naar Evropas nye Grænser skulde 

afsættes, vilde der tørst og fremmest 

blive taget Hensyn Ill Nationaliteten. 

Det opdyrkede Areal i 
Danmark. 

—0— 

Danmarks Areal udgør omtrent 
39,000 Kvadratkilometer, hvoraf ca. 
3/, kan betegnes som Landbrugs-
areal, idet Resten er Hede, Skov, 

Have, Hegn, Tervenioser, Klit, Veje, 
Byggegrunde, Gaardspladser og 

Vandarealer. Landbrugsarealet er alt-
saa 29,000 km., men herfra maa yder-

ligere drages Enge, Kærjorder og 
Fælleder m. ru. Først saa faer man 
det dyrkede Landbrugsareal, som er 
under Plov, og dette Areal er paa  

det nærmeste 25.000 Kvadratkilome-

ler eller 2,5 Millioner Hektarer Jord. 

Siden Ilt12 til ur, har der virret 
en lille Stigning i del dyrkede .kleal, 
nemlig 2A77.000 til '2,501,000 Hek• 
tarer. Stigningen falder alene paa 

Jylland, genhu med rigelig 30,000 

ha t Løbet al de 3 Aar. Pia øerne 
er der en Tilbagegang af nogle faa 
Tusinder Hektarer, hvilket 1 og for 
sig ikke er saa mærkeligt, da det 
særlig er derovre, at Bebyggelse og 
Udstykningen skrider frem, hvorved 
Haver, Veje, Byggegrunde 0. I. be-
slaglægger større og større Arealer, 

som tidligere har hørt ril det dyr-
kede Landbrugsareal Pari øerne er 
der jo heller ikke uopdyrkede Hede-
strækninger' soul egner sig til Op-

dyr kirurg. 
Statistisk Departeineril har nylig 

udsendt en interessant Redegørelse 

for disse Forholds Udvikling. Del 

fremgear heraf, at det dyrkede Land-

brugsareal er mere intensivt udnyt-

tet I 1915 end i 1912. Mens Area-

let med egentlige Høstafgrøder er 

12,000 ha større end for 3 Aar si-

den, og Græsnings- og Grønfoder-

arealerne ca. 34,000 ha slørre, er der 

en Nedgang for Helbrak (og Afgrø-

der til Nedpløjning) paa 19,000 ha. 

Del freurgaer ogsaa af deri nævnte 

Redegørelse, at Kornarealerne i Aar 

udgør 1,132,000 Ira, hvoraf 480,000 
pna Øerne og 652,000 I Jylland, 

imod 1,150,000 ha i 1912, hvilket 

viser en Nedgang af 18,000 Ira. Rod-
fruelerealerne udgør i Anr 388,000 
ha, tivoral I .16,00n pas øerne og 
240,000 I .lydland, imod 3581000 ha 
i 1912. lier er altsaa en Forøgelse 

at ca. 30,000 ha, hvoraf 5000 tue 

falder pile Kartofler, Resten pas Fo-
derroer. 

Endelig om taler Departementet 
Bælgsæd, Frøavlsarealerne, Boghve-

de ni. ni. Bælgsæden er i Tilbage-
gang, dens Areal er gaaet ned i de 

3 Aar fra 4000 til 3000 ha. Bog-

hveden er. gaaet frem fra ..2427 ha 
1113301 ha, medens Frøavls-Arearne" 

i de 3 Aar er gaaet ned fra 15,767 
til 15,167 11a, hvilket imidlertid er 
4 Gange saa meget som i 1907. 

Langt den største Del al disse Area-
ler er nrivendt til Dyrkning af Græs-
frø (11,800 ha), Resten til Rodfrugt-

frø, Kløver in. ni. 
, Kbh.s LahdbrtiL,hdr•thir 

Krigen hard,' vist 51Yr:ten at Nalr(1- 
fia 	 OZ Iii,dr. ,rir'Zir`r 
simre Nationers Betv,Inmg.midtied 

Kielerkanalen vilde Ide e iffierea-

tunnel 	Frankrig rusane las FINASS- 
Lothr Ingen tilbage. Belgten neiaite 

faa fuld Opiejsmirg og Erstatning 
at Tyskland, antagelig r en af de 
lyske Kolonier Dardanellerne mande 
blive ;rallen! Vand, Nøglen meldte 
ikke kunne drejes om i Porten. Rus-
land vilde ulvivlsonii komme til at 

spille en Rolle i Middelhavet. Og 
sen meget var sikkert, at det blev 
den sidste Krig idet tyrk iske Ev-
ropa. Hvad Italien angaar, da vil 
del utvivlsomt fas Triest tilbage; 

Serbien vilde komme i Besiddelse 
al Bosnien og I ierzegovina. Tysk-

land vilde klire den more Verdens-

tragedies Skueplads. Hvad endelig 

del britiske Rige angik, da vikle der 

faa den største Part af Tysklands 
Kolonier. . 

Endelig berørte Taleren ogsaa no-

get som først senere Generationer 
vilde komme til at rele, nemlig den 
gule Races Fremrykning 

Nye Opfindelser. 
—0— 

Elektrisk Paahængsmotor 
Almindelige Belieinpaaliærigsinete. 
rer til Rebild.,  e 

tirug i liere Aet og skøn' tie 

b le 
billige Priser, har den isslanSt 

Støj, de gør, afholdt mange Menne- 

sker lun al anskaffe sig dem 	Disse*? 
afløses rm af elektriske Paabiengs-

motorer, der har den Fordel, at de 
er langi mindre støjende end Ben-

zinniolurerne. Motoren og Propel-
leren befæstes paa sædvanlig Mande 

agter i Baadcn og vejer ca_ 15 kg. 
Den drives al to Akkumulatorer, 
der vejer ca. 20 kg, er paa Ve H. 
K. og giver 2000 Orndre'nin er 	. 

— 

Tovværk af Papir. 
Nordmanden Ing. Thune har 

længere Tid arbejdet med Spinding 
af Papir, og del er lykkedes ham 

al fremstille brugbart Sejlgarn, Snore 
og Hestelønnner. Det er Meningen 

at starte en Fabrik, hvor der ikke 
blot vital tilvirkes Garn osv, af Pa-

ir, men ogsaa Sække, der benyttes 
i stor Udetrreloring Ill Emballage 

for Savsmuld, som forsur 
kanariske øer, 
Nedpakning al Frugt. Paa Grund 
af Verdenskrigen er der for øjeblik-
ket stor Efterspørgsel og Mangel 
pen Hamp, og denne nye Industri 

vil derfor rimeligvis have en Frem-
tid for sig, da Produktet heade med 

Hensyn til Pris og Styrke kan kon-
kurrere med Hamp. Der er allerede 

bragt en Del Varer, fremstillede ef-

ter Thunes Metode, i Handelen i 
Norge, ligesom nogle af Paplrfabri-

kerne har begyndt at anvende Pa-
pirgarn og Tov til Indpakning af de-

res Produkter. 

Billig grønlandsk Hellefisk. 

,Hans Egede' bar paa sin sidste 

Rejse hertil fra Grønland hjembragt 

et større Parti saltet Hellefisk, som 
nu efter Indenrigsministeriets Foran-

staltning af Den kgl. grønlandske 

Handel er blevet alhændet paa en 
sandal' Maade, al den Pris i Detail-
salg, som i tidligere Aar var gæt-
dende, 1 Kr. 40 øre Pundet i ud-

skaaren Vægt, Ikke overskrides. 
Fisken er blevet røget og vil vist-

nok om et Par Dage kunne købes 
1 Detailsalg. Saaden saltet og røget 
grønlandsk Hellefisk skel være en 

baade velsmagende og nærende 
Spise, idet Fisken er al en Fedme, 

som nærmer sig Laksens. 

De Allieredes diplomatiske 
Nederlag. 

—o— 
Det tyske Diplomati trynes at have 

tilegnet sig den ty ske Ilierlestelses 
Evne til at handle hurtigt, energi* 
og snarraadigt. 

Før Verdenskrigen nød de tyske 
Diplomater ikke Ry for overlegen 

Dygtighed. Tværtimod førte tystne 
Blade og tyske Politikere ofte bitre 
Klager over, at Tyskland, hvad de 
udenrigske,  Anliggender angik, langt-
fra var saa godt betjent som Eng- 
land og Frankrig 	 e" 

Det Ind sig jo heller ikke nægte, 
at Tyskland den ene Gang elteeden 
anden letalvortige dij,lonialiske Ne-
derlag, og selve Sitqationen ved Vor 
denskrigens Udbrud gav itl~t 
Beviser pas, at Lederne al tysk Uden-

rigspolitik havde vist klog Forudse-

enhed. For den almindelige Bevidst-
hed stod de Mænd, der havde Le-
delsen af fransk, engelsk og russisk 

Udenrigspolitik i Hænde, betygelig 
højere. Navnlig var man fra elle 
Sider enig om al betegne Englands 
Udenriganitnister Sir Falwrird Grey 
som en Statsmand at høj Rang 

Men I Løbet al de sidste  Munnne-
der og særlig de aidsie I ar Uger 

bar Forholdene ændret tig pari en 
overraskende Maade. De lyske Di-
plonialer har taget sug op og di-
, 'armeret deres engelske, franske og 
ussiske medslander sen 

mere Situation rIna- 
wipke,, 	g rift derved. 

III nevtra 

endt ;ned, il de Allierede snart sagt 
overalt er korrimet Bikort. Bulgarien, 
hvis Hjælp man søgte at omtal] gen-
nem Løner om store Landudvidelser 
paa Serbiens Bekostning, kæmper 
nu Side om Side med Centralmag-
terne og Tyrkiet. Og hvad an 

i on on,'arts og 'etrograd sik-
kert troede at kunde regne paa, 
nier det rette øjeblik korn, saa Ind-

tager de en Holdning, der aalmer 
Run] for allehande Tvivl. 1 Rumæ-

nien sympatiserer man vistnok frem-
deles med de allierede, melt Rege-

ringen i Bukarest vil, som Begiven-
hederne har udviklet sig, pas 'aet 

nærværende Tidspunkt vel vo le si 

for at lages.; 	 r !reg- 

lerne. O Greenlands Stilling er 
• tir‘loill Fald ganske ube-

regnelig. Den Eventualitet kan Ikke 

anses for helt udelukket, at Græken-
lands Hær --1  i Tilfælde af, al den 
tysk-østrigsk-bulgarske Offensiv mod 
Serbien skrider sejrrigt og hurtigt 
frem — vender sig mod de Allie-
rede. 

Hvor heardt man i England føler 

det diplomatiske Nederlag, faer man 

en lydelig Foreslilling om gennem 

den hvasse Kritik, der nu rettes mod 

Sir Edward Grey. Tilliden til hans 

Statsmandssnille synes stærkt rokkel. 
Englænderne er klar over, at det 

store diplomatiske Balkanslag er 

tabt, og med Uro og Bekymring 
spørger de, om der vil blive Tid og 

Lejlighed til at vinde et nyl. 
Efter „Pot' 

Fra Uge til Uge 
011- 

En Dukkert. 
En lille Dreng, Søn af Købmand 

Valdemar Jørgensen, vilde i Gaar 

Eftermiddags ballancere over Havne-
porten. Midtvejs stødte han imid-
lertid pas saa store Forhindringer, 
at han tik Overballance og styrtede 

i Havnen. Der var heldigvis en ung 

Mand I Nærheden, som beredvilligt 
sprang paa Hovedet ud efter ham 

og fik kam bragt paa det Tørre. 
Drengen slap saaledes med For-

skrækkelsen og en vaad Trefe, han 

passer nok bedre paa en anden Gang. 

...Skrællede" Svinehmed#r 
Der bar adskillige S, eder sneret 

klaget øser, et de Selisel~e, der 
kommer 1 Handelen, er -Ikte' 
idet meget at det Kid, der ilm ,nalt 
hører 	Svinehovtde•, er ,kza- •

ret al. Bestemmelsen om, at Si lie- 
hoveder skal sælges for 40 live pr. 
kg, orngaas Netved paa en lidet til-
talende hinde. Justilsollnisttriet 
undersøger nu Sagen, skr. _PM.' 

Slagteriet herovre Ieveter ogsaa 
bidets ,skrællede Sylneboveder... 

I .Larerindernes Blad' læser vi 
,Prev til Afveksling at .lege Ta• 

belien• I Reenerinierne. Del vil 
more brude Lærerinden og F.19,ense-. 
og bidrage til at fiest~luklet 
i de sules Hjerner,• 

Leg f. Eire. .O.Talseeen•, 
Eleverne tæller tie —3 Og siger et 

Tal hver; men Produkterne i ri•Ta• 
kellen maa ikke nævnes' Børnene 
har alba* ikke Lov til ais ii, 12 
IR osv; i Stedet for disse Til siger 
doNMons' 

Altsag; I, 2, 3, 4, 5, Mons', 7, 
8, 9, 10, I1, _Mons-, 13, 14 osv. 

Den som ger Pejl, rune kelede 
sin Plads, og den rædte begynder 
ai la:11,. tolke. 

Vær sikker paa, at Børnene fort-
stener Legen i Friminueerne • fort-
vælter ni indprente -..e,Ø111411. 

-- Tror du, Kil, 	ler med 
delle Aals Udgang:- 

— Nej, det er . 	C . 
1 ,116 er jr] el „Skib, 

air/ 
Der kuk 	Folk vide-,-4,e,vor lidt 

vilde de rimeligvis snakke 

mindre_ 

De Mennesker der alger, at de 
ikke bar nogen Familie, mener som 
Regel, at de ikke har nogen der er 
værd at prale al. 

spille Komedie behøves 
en, men der kraves to til 

.111. et,  Melodrama og tre til en Tra-
gedie. 

De gamle tror alt, de midaldrende 
mistror alt, de unge ved alt. 

Der averteres saa ofte efter erfarne 
ugifte Mænd. Det er haabløst. De 
findes ikke. 	- 

At leve —! 
At leve — det er at elske 

,selv- fik miss, 
og frejdig søge i Arbejd' 
mod rigere Maal at ges 

At leve — det er at finde 
i Livet den største Værd, 
og trofast søge at vinde 
ul Sandhed i Ord og Færd. 

eesea. 
At leve — det er k hægge 
al Uret og Løgn i Grav 
og sige sona selve Havet 
at spejle en Himmel al. 

And. V as bore i, Norsk Lanasmaal 
• 

?eiitemotit). 
—o- 

Ztre agar es temaer 	.Ztoireir 
*a Cr fat 4mial 
eu Ilravarrt opart f 	ni;  
— 'fa, (teorier drabet bul 

Tu man rate em Biar ri bebe, 
Det kir» min far Num trb. 
'dere euetieu 	. Den bar fin Stele, 
urD Vildt'!" Omar bøn bør, 

tLOr. ,)eraertfee. 

5&b St (nuet. 

bul; lab op Iplutila for mis 
— %gørtler I !mulle Cad. 
Ciselere titidre inlire var elander, 
Der Ilte al Zanalerue treti. 

CA bror Ira fra 'Oen rap bertbret 
tre toner t etnbet lab: - 
trenbetr Pibeler øse k lattr.riaste 
re MIG feer nar bitter op fri. 

`,Nareenlen. 

halmske Urmagere, hl_ a som For. 
1.  skud til Malkiab af Malerigler og 
k Værktøj. 

Det var gyldne Tider for dej  lille 
Danmark i de Tider. Stornaglerne 
las i Krig med hinanden — ganske 
son, nu — og Revolutionen rasede 
i Frankrig. Danmark havde indsigts- 

fulde, dygtige Mænd ved Slotsroret, 
Bondestanden var frigjort, Haand- 
værk og Handel blomstrede som 
ingensinde før, og en Mængde gode 

Reformer blev gennemførte. Der 
opnitelles store Priser paa Land-
brugsprodukter tit Udførsel, Ejen-
dommene steg 1 Værdi og der blev 

en stadig stigende Pengerigelighed. 
Ikke at undres over, al Befolkningen 

'begyndte at hygge sig med bedre 
Boliger og Inventar, ligesom Leve-
manden blev bedre. Der var der-
for ogsaa Read til Anskaffelse at et 
Klokkeværk, saa der var god Efter-

spørgsel, ikke alene lier paa øen, 

men ogsaa til Udførsel. 

Værktøjet var i de Tider meget 
primitivt, men trods dets Tarvelig-

hed blev der dog lavet meget smukt 
og solidt Arbejde. Nogen Foran-

dring pas Urene blev ikke foretaget, 

de har alle samme Form og Virke-
maade, kun Skiverne forandrede sig 

fra 'Tid III anden. De tørste Ure, 

der lavedes, var i Reglen med Me-
talskive, d. v. s. en Talring af Bly, 
fastskruet paa en Metalplade; dem 

ser man endnu, men de bliver sjæld-

nere efterhaanden som Tiden gear, 
de regnes nu for Antikt iteter eg 

opkøbes af Samlere til høje Priser. 

Senere blev Skiverne lavet af Jærn 

eller Kobber og malet hvide, saa-

ledes som man ser det paa de fleste 

Ure nu til Dags.. 
Ved kgl Res af 1803 fik Niels 

Sonne og Lars Funch Understøttelse 

flt Undervisning i TafieluriabrIkation 
i Jargensens Værksted i København 
saml til Værktøj og Inventar; lige-
ledes fik Niels Espersen omkring 

1830 at Staten en Del Værktøj til 

Fabrikation af Taffelure, og blev 
der paa hans Værksted 1 de følgende 
Aar lavet mange fine Taffelure og 

nogle særlig fine Normalure, vistnok 

3, hvoraf nu kun findes et her paa 
Bornholm ; de andre findes ovre i 
Slægtens Eje. 

Fabrikationen af Taffelure uddøde 

med Niels Espersens Søn John Es-
persen, og Forarbejdningen at disse, 

saavelsom af de bornholmske Stue-

ure, vil næppe nære blive genop-
taget i større Stil, de de iIIiLen 

konkurreres med de billige tyske og 

amerikanske Ure. 
Der laves dog for Tiden enkelte 

bornholmske Ure, idet Mekaniker 
M. Larsen i Rønne har genoptaget 

den gamle Ur-Industri og lavet en 

Del gode Ure af samme Type som 
de gamle, hvoraf nogle med Kvar-

terslag og enkelte som fortiden Ti-

mer og Sekundter viser Dag, Uge. 

Maaned og Maanens Gang, og'disse 
Ure stiler fuldt paa Højde med de 

bedste gamle Bornholrner-Ure. 
1 København har man ogsaa be-

gynde at efterleve de bornholmske 
Ure, men disse er saa moderniserede 
og afviger en Del fra den originale 
Type. 



der og Meder. 
(14,g  d 17 Oht,,ber 

e Kl. 91 , Messetaldsguds 
tjeneste. 

ge K Kl. 't Pastor Egerap. 
kun. Kl. 3. taler J. D. 	i Tejn 

4(1. 51/, i Bethel i Olsker. 
Allinge Menighedshjem Mandag 

d. IS. Kl. 8 taler og synger Frk. 
k' Ingeborg Jensen. 

Onsdag d. 20. Kl. 3 Udsalg i Al- 
Unge Meninghedsbjem. 

Fredag d. 22. Kl. 8 taler Sekre• 
tzer Norlev i Allinge Menighedshjem 
(Lysbilleder). Enfrø 10 Ore. 

Lørdag d. 2,3. taler og synger Frk 
higeborg Jensen Kl. 7 I Tejn Mis-
sionshus. 
Evang. lutlt. Missionsforening Møde 
Søndag Kl. 91 ',. 

Allinge Kl. 3I/,. P. Rønne. 
Fredag d. 22. 1(1 8. 

August Nielsen. 
Rulsker Missionshus Møde Søndag 
Kl. 9%. 

kilwriziv<ist er 
eg kildet 

Stort Udvalg i!Kopper til billige Priser. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning, 

Omkring I ste November ventes Damper til Rønne 

hvorfra vi tilbyder: 

Prima store Derbyshire Ovnkul a 340 0. 
Ekstra engelske Smedekul 	a 380 0. 
pr. Hektoliter plus Kørsel at ekspedere fra Allinge St. saalænge 

der losses. — Netto Kontant. 
I hele Vognladninger sælges efter Vægt til en lavere Pris. 

bestillinger ii, )(1'.1L.-  

Nordlandets Handelshus. 

Allinge 
Mszsbesttecikeri 

—j. Mortensen  — 

Rullegardiner haves paa 
Lager i forskel. Monstre 

Nye stærke Enekurve 
do 	do 	Karloffelgrebe, 
do. 	do. 	Roegrebe. 

sælges meget billigt 

Norilladels Ilaildelshils, 

Ekstra Kvalitet Spegesild, 
Størrelse, som bornholmske, Ten-

derne absolut velpakkede lagvis -
sælges allerbilligst. - 

Til mindre Kvanta heder vi Kunderne 
om at medbringe Fjerdinger til Ned-
lægning. Prisen paa Sild bliver 
sikkert højere. 

Norcllarolels Hadeishos. 
Jagten 

er strængt forbudt paa undertegne-
des Jorder: Kildesgaard, Pære-
gaard, Store og Lille Lørkegaard, 
Bakkegaard, Beekkegaard, Lunde-
gaard, Abildgaard og Chlristan Pe-
dersen. 

3esti'l  dDeci  Deres e fR e on li 11 1,  , goel  ru, t  1 eMr  eodg- 

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

Allings-Sadvig Sygekasse, 
som Cr Stfildftrttent11, oplager Med-
lemmer indtil 40-nars Alderen. For-
uden en daglig Pengehjælp yder 
Sygekassen fri 1 æge og Medicin 
for Medlemmerne tiamt fri I vege in 
deres hjemmeværende Bør 

..1.6--Aar, desuden ir' 	 rte 
Sanatorieophold.' 

rere 
Indmeldelser kan ske Aip„,1<aane-' 

Allmee 

Søger De en Plge, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Lær-

ling, en Foderniester eller .,,en-
.. edlijaelp, bør De snarest veer-

. ornholnts Ugeblad, 
der byer FiL, •... ',tinges direkte ind 
i 1700 Hie 	■• 
som hvert t!: 
nonte hen 
godt son 
stillende' 

Menighedshjem. 
Det aarfige Udsalg for Mculglieds-

hjenimets-Zrift aflir-IA*6 Onsdag 
den 20. ds 

Kom og køb og støt vort Arbejde. 
Om Aftenen taler Sognepræsten 

ffikit figers Grise 
er til Salgs den 27de ds. hos 
Chr. Kjøller, 17. SIvpet , Olsker. 

Jord til Salgs. 
Begge mine Jordlodder i !gæret 

og pari Ledhøj et til Sal s paa gode 
Vilkaar. Areal ca. 7r 	, 	.-'llen- 
vendelse til Ejeren Slenværksejlr 
Wiberg eller E. Bohn. 

Mejedel jajbjellaaril" 
ønsker Tilbud paa Mælke- og Smør- 
kørselen for Regnskabsaarel 191b. 
Beskrivelse over Ruterne, som løv-
rigt er uforandrede. er  fremlagt paa 
Mejeriet. Tillige ønskes Tilbud paa 
Mejeriets Alfaldsnuelk. Tilbudene 
ønskes at være indsendte inden den 
21. Oktober 1915. 

Bestyrelsen. 

Z3laa ors 
__.Sg• Møde i Allinge ^jt 

Mandag ded !fide Oktober I(i 8. 
Frk Ingeborg Jensen taler og synger. 

Alle velkomne, 

En Malkerøgter 
kan faa Plads til Iste November paa 

Væveregaard I Olsker. 

Til Tillæg. 
En Oase, tre Gæs, tre Aar, er. til 

Salgs paa 
Muregaard Clemensker 

Teleion :nordre Nr. G. 

Crcit)a.ni5utel, 
prima image t3agfirt)it 

har, alarm= 08 Ome, 
anbefales til nedsatte Priser. 

Ø. tarCpen. 

Den hel-te R.I.rdenrn til I aniperire 

Water White 
sælges i 	!onder og 40 Liters 
Dunke til 11,11 laveste Pris citer Vægt 

Tønder ,tg ()pilke kan isanes _  

Nordladeis No[181311118, 

Zab Dem fotografere null 
Visitbilleder 1/., Dusin Kr. 2,50 

1 - 	4,00 

Fotograf Alfred Kpliter. 

By- og Herredsfuldmægtig 

Johmes Kofod, Hasle, 
hættes paa Ra adlinset 1 Allinge 

Mandag eller KI 10 l'orm. og 
i Klemensker Klo liver Fredag 
irs 2- 5 Eftm. 

Nøddekul 
c, paa I aget, - 0,11e1 modtages 
gerne. 

Monumenter. 
Alle Slags Molywilwjjkå.,,kanoils 

etter Bestilling stuffIrl=ten. • 
For hør om Pi isen hos ung  1,  1,11 

De bestemmer Dein at købe. 

V. Sørensen 
Wire pr. Allinge 

asø~ø11"9.1~^3.~.. 

Bero betaler iloonceroe 
Er det den averterende? 

Nej! 
Thi ved Annoncerne skaffer han 

sig slørre Onistelning, og det 
giver ham forøget Gevinst 

Er det da Publikum? 
Nej i 

Thi Publikum Saar ved at studere 
Annoncerne Besked pas, hvor 
der købes bedst og billigst. 

Hverken Publikum eller den aver-
ter en de. 

men 
den Næringsdrivende, som ikke 

averterer sine Varer! 

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

.Nordbornholms Ugeblad' er det 
billigste Blad at avertere i, og har 
den største Læsekreds paa Nordlandet 
- enhver driftig Forretningsmand 
bør derfor i egen Interesse avertere 

i Nordbornholms Ugeblad. 

nra",,,mastle,~111anisrsseseamen 

Lodsedler 
fA3e til I 	- 
tung sidde Rig 	 r 

A M, Lindberg 

Noddekærner 
- Kokosmel - 

anb.., 

• j. (n. horxen 

Ønsker De 
smukke og moderne Fotografier. 
da hem, end Dein i Atelieret ved 
Havnen 	Endnu ingen Plisforandr.  

Billeder indrammes .  

Telefon 4 	 Andr Ipsen. 
Atelieret led Ilst nen 

To 2-Vær. Lejligh. 
-- centralt beliggende i Allinge — 
4n ene med Køkken, er til Leje, 
0111 ønskes delvis møbleret. Bog-
trykkeriet anviser. 

Vi har fanet en stor Sending 

Karloffel- og lloeraspere 
til Priser Ira y  til 12l,', Kr 	Raspe- 
plader til Erstatning i alle Størrel 
ser. 

11orilladels Haoleishos, 

I ,LP I' 	ti Iset, bande sone 
,og 1,1,1 tir-aitalede, liave•, par 
I 44.1 ,,nut Ligtøj leveres 

5. E. MUNCH, 
ved Tein Si. 

De rigtig gode 

yorkshire Dampkul 
til Dampirisl,,,,tikeine ere nu paa 
Lager og sælges renharperle. 

Nortilaildois-  Haodctshls, 

Extra god norsk Sild 
er hjemkoninien, og Pilsen et meget 
bilkg i hele Tdr. og Fjerdinger. 

Allinge Kolonial og Proddliorrohog 

Majsskraa og Bygskraa 
at sunde gode Sædvarer, ti 'skumlet, 
sælges til Invesle Pris pr. Kontant. 

Dansk Hvedestrømel 
Dansk Hvedeklid 

har vi herefter altid pas Lage] 

Nordlaodels Hilodelshos, 
111~01■1•111~1112  

Gærol! 
Disetisk Bagepulver. 

1 Brev 10 Ore — 3 Breve 25 Øre, 
anbefales som del bedste. 

I. B. Larsen. 

Allker ilopards Guder 

Inas hos 

Allinge 
1(0101d- & Proddliorrefoiog. 

M1110111011ell  oti hid( FO[Igl;Sill idli. 

som er fortrinlige Foderstoffer for Malkekvæg. Kali e og brise 
sælges billigst pr. Kontant i 

Nordlandets Handelshus. 

Vor bekendte fine Kaffe 
samt The, Chokolade og Cacao 

anbefales det ærede Publikum. 

,N,R Chokolade og egen() fil genile rrriser. 
Kaffe, altid friskbrændt og nymalet. 

Yroduktfi)rrefirin, 

Gode velrensede Kvaliteter af 

Havre. Blandsæd, to og seksradet Byg 
købes og betales med højeste Pris i 

Nordlandets Handelshus. 

De vil altid finde noget, der passer Dem 

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

og beder derfor om Bestillinger snarest muligt. 

Prisen bliver ikke højere end som den bliver solgt til i 

Foraa ret. 

Nordlandets Handelshus. 

eses nf saa godt 
'tyende. En An-
1 vil derfor sua 
ringe et tilfreds- 



~83~~~8~ 

Et Parti californiske Blommer 
udsælges meget billigt. 

ciVIhnge jtolonial- o,g J'Roduktforretniri 

Kjole-&Bluselivstoffer 
er nu paa Lager i mange Nyheder 

til smaa Priser. 

Nordlandets. Handelshus. 

~8~~~-8~j  

Kakkelovne og Komfurer 
fra 

Bornholms Maskinfabrik, Rønne. 
anbefales til Fabrikens Priser. Rabat for ri,itant. 

' 	anbefales Kakkeleverirur, 	 KomfurrInge 

samt ildfont Ler og Sten. 

c:///ifle  j(0/0//iIii- o Produktforretning. 

Deres Vinter=Fodtoj 
køber De bedst og billigst 

C. Larsens Skotøjsforretning, Allinge. 
Telefon 104. 

Eng. Damp- & Kakkelovnskul 
samt Koks anbefales. 

Bestillinger modtages gerne 

J-Colonial- O!,5 froduktforrefmn2. 

Saltglasserede 

Grise- og Svinetrug, Krybber o 
er altid paa Lager og anbefales til billigste Priser. 

c/711in,,Je Jfulunrul a3 eliroduktfarrefninj. 

Markfrø til Foraaret 1916. 
Ægte ungarsk Lucerne og ægte russisk Sødkløver med store 

Analysetal har vi sikret os og smar paa vort Lager. — Vi lilraader alle 
Forbrugere at bestille heraf til Foraarslevering, thi sandsynligvis bliver 
det uhyre svært at skaffe disse Sorter længere hen mod Sæsonen. 

Bestillinger noteres i 

Nordlandets Handelshus. 

O i==.0cri=r1 

Største Udvalg 

Nordlandets Handelshus. 

Hatte og 1-luer 

I=0"=1  4 1::=.0.:=1[1=n=0-  

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Busk vort velassorterede 

Trælast-Lager! 
Forlasp Dibud, og vi ar til 7)erisste, 

Toget afgaar 
Søgnedage 

55 
. • 
8!5 

8" 
8.3  
g e 

P1111111d1 

	

Fra Sandvig 	7'4  104  3'° 

	

Allinge 	70111G14  
7i, 1037 35: 
7.a 1054  n4, 
7" 1 I l; 
gro 1151 _r. 

gra i l 	;I: 

Tein 
Re 
Klemen,t,.•• 
Nyker 

Til Rønne 

111.11111.—MaNdivili. 

Fra Rønne 	Ise os.) 34 gis 
Nyker 	71  
Klemensker 715  
Itr 	 gra 
Tein ' 	8" 
Allinge 	gry 

Til Sandvig 	841 

   

  

OM 3{1 835 
16 411 811 

131 4.12 911 
153 441 957 
2.4 501 911 

212  5(11  945  

   

Søn- og Helligdags 
San4ITIe Renav. 

Fra Sandvig 	7„ 10„ 1,, 6." 7,, 
Allinge 	7" 10,8  1,, 	8,, 
Tein 	7,, 10,11 
Rø 	784 1088 I,, f'ss 531 
Klemensker 7,, 111, 20, 6,, gest 
Nyker 	8,, 11,0  2,, x 9,, 

Til Rønne 	8ss ns° 2, 7m gso 

Renne—Sløsnd•Ig. 
Fra Rønne 	7is Odo Iso 400 815 

Nyker 	7" I" 1" 4,0  8" 
Klemensker 7,, 1,2  2" 4,2  8,1  
Rø 	81. iss 2se ise 9,1 

830 I85 2U 511 91T 
8,, 204 254 51. 931 
8, 	2io 30o 53a 9413 

Tein 
Allinge 
Sandvig 

Doroliolois Svare- & 411 

Afdeling Allinge  _ 

Kontortid : 10--1111ror-~:- • 
Mokl»ger h 	,illo. Spalekassevilkaar til er M.  

it 4 pCt...~1114 lr6th tit 2 ftet. p' a 

Største Udvalg. 

Billigste Priser. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

rSelvva 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

I elLiou .1 	Hasle 	Telel.m 

ndingeind1140‘.. sand- & Atjepumper ni In 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

NB. Husk vor 
eks1ragode Margarine Nr. 48 til 64  pr. 1 '1 kg , 

hirtrinli 	til Ilnrrthr ug. 

Allinge Kolonial- og Produktforre 

• 

En gnmmel Knnek. 

skulde 
I )1 :.1,1)iiii;iiem,(1\1;iiieht.smi:; 

ligger to Mil Ira hans Hjelm 4144" 
n, 

sluttede at gas delte Stykke Vej 
sammen med sin Søn Ole, der er 
70 Aar gammel. Da de havde gaael 
den halve Vej, salte Ole sig ved 
Vejkanten og sagde : 

»Nej, nu kan Jeg minsandten ent 
Jeg kan gaa længere 

Anders s v arede arrigt : 
»Sikken en Dumhed al mig at 

tage Drengen med. Han er jo bare 
til Besvær'. 

Derr-ttnw:'= . . . 

Vist Vand med en Urfjeder. 

sidste Vandboring i Byen var ble-
vet foretaget, efter at Boeismand 
Mads Juel, Sonebjerg, havde vist 

Vand med — en Urfjeder. Han hk 
-.0 Kr for det. 

Cement, Tagpap, 
Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdørg. 
Riste og Renseluger aabefaterttl bInfritsa.Prieer. 

ra_ 
inge Kolonial- Produktforretning. 

ventes i Løber al iaa Dage. — Extra billig Pris saalærige Skibet losser. 
Bestillinger modtages. 

Nordlandet' Handelshus. 

Ekstragodtes Krydderifedt 
160 Ore pr. kg. ved 2 kg ISO øre" pr. kg, anbefales fra 

Alligge Kolonial- og Produktforretning 

Kaaber 
1 	 • 

Et Parti Køaber, Ulsters og Klasdesfrak-
ker er hjemkommet og sælges uhørt billigt. 

Endnu haves en Del Gummifrakker til de 
gamle Priser.  

Nordlandets Handelshus. 

Absolut bedste Kolonialvarer 
til billigste Dagspriser anbefales. 

Jfitilige Jtoloniol- 	( froduktforretninj. 

Alle Sorter Remsamlere 
samt 

Smørekander, 

Pudsetwist og llemulefeill 

En ung Pige blev forleden Aften 
I en al Københavns Gader af en 
ung Kavaler tiltalt ined de bekendte 
Ord : _Pengene eller livet•;. Idet 
han saintidig holdt en Revolver op 
for Næsen" af hende. Den unge Pige 
svarede resolut: _Ae, lag hellere 
min Nederdel, den kan jeg bedre 
undvære', og derefter fortsatte hun 
sin Gang, som om intet var hændet. 

Slynglen blev ved dette uventede 
Svar saa forfjamsket, at han helt 
gik ud af sin Rolle. 

'-ettbebtlbet. 
lefler &tnt 

—0— 

Slim kue°, frøs op øg fahl Dun Vejt 
eg 1.11 1111 pog ben 051, 
01 111 fag rit Mono Tomvue Biot 

IlDuentle Phrlop 

el111 0111 lad Der I atalben friD 
og ome, fil mim Dig fer, 
og lv.rn  frie, »Ilten al Rogn Timm, 
'Filtre !Indien er. 

eg Siger De: „ten morte" 
ara op Dog (1111(11 f011. 
11(11 Pare De: ,,Zeu bionik" 
Du Dor Del Ionen (soft. 

flute 

fon blot til en SliebutogDo 
.11 reb eit iyasetseinor, 
og rib ion Iaggfoost, >ring mig beg 
tilbane raren VeD. 

3orgenfeu. 

»Kold. Fikb1.• fortæller, at den 	 En Ladning friskbrændt 

Aalborg Portland Cement 

Ko !nar 3 Knive. 
Bind. Ludvig Andersen Vrangstrup 

har i FI. »Ringsted Folket.;44itiiiiew  

der har lallet tre KalvK."1" 

veludviklede og raske. 

samt bedste Sorter 

Motor-, 'Maskin- 'og Cylinderolie 
allberales til billigstertiriser fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 


