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Vor Ungdom. 
—o 

Der knytter sig store Forhaabnin-
ger til den Ungdom der vokser op, 
derfor vogter den Far og Mor, der 

ikke er ligegyldige' for sit Barns 
Fremtid, med Ømhed 'part, at der 
ikke Oves ungen clearet; Indflydelse 

paa Bernene. Vanskeirgst bliver ddt 
vel, naar de efter 'Konfirmationen 

kommer ud blandt Folk, ofte bort 
fra Hjemmet til et fremmed Sted; 
da kredser Fars og Mors Tanker om 

Barnet der nok er „ude af øjet men 

ikke „ude af Sind" og mange æng-
stelige SpørgsniaaI trænger frem ved 
Tanken paa de mange 'Tillokkelser 

der er for Ungdommen. De forsø-
ger at berolige sig med al Forma-

ningen og Hjemmets Indflydelse føl-

ger Barnet ud blandt feeminede. 
Sikkert er del, at et Barn fra et 

godt Hjem har en god Ballast gen-
nem Ungdommens Fristelser og Fa-

rer, frem for dem, der saa at sige 
aldrig har -InIft et f leen i delte Ords 

egentlige Forstand. 
Et Ord siger: »Slet Selskab for-

dærver gode Sæder l" Som oftest 
kan man konstatere, at tvivlsomt Be-
kendtskab har fagel <tenue og hin 

paa gale Veje. Der kalde# paa Ung-
dommen fra saa mange Sider, men 

meget af det der bydes virker ned-
brydende paa del Hegn, der Ira 
Hjemmet er opbygget om den unge, 

besmitter Fantasien ined Billeder, 

der ofte drager Fald eller. Derfor 
har den Forfatter eller Fremstiller al 
Billedkunst, der gennem Pen eller 
Pensel !mitraer at gøre sig gældende, 
et uhyre Ansvar, for hvad lian by- 

e der Olfentiieliecien. Meget ofte bli-
ver et voved Billed — kan godt være 
det er Kunst — eller letsindige Skue-

spil, — tovpest og opreklameret til 
Skade for den opvoksende Ungdom, 
forresten ogsaa de ældre. Det onde, 

saavel som det gode, kan jo Frem-
stilles kunstfati digt, det slibrige, der 
bydes, kan derved faa en sniuld•yelee 
Form, men gemmer dog en madden 

Kærne. Hæver der sig ell Røst der-
imod bliver der raabl• „Idealist!. 

ligesom om del ikke er mere [dem. 
tisene, vi tiltrænger. Der er nok der 

sætler deres Mani lavt og som see-
de!) aldrig neer op til det, hvortil 

vi er kaldet, 
Men gøres der nu ikke noget for 
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”Nord-Bornholms Ugeblad" 
tykkes i ti Antal ej mindst 1600 Exempl. 
og forsendes gennem Postversene! i Allinge 
Sandvig Olsker, Rutsker, Re og Klearrnskrr. 

„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
har den største Udbredelse i Nordre Herred 
bliver Last I elhlert ltern eg egner sig der-
for bedst Id Airrfering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekentitgurrher qf enhier Ar! 
saasam Køb, Salg Foreningsmeddelelser, 
Ejler. eller Af lysningrr, Auktioner etc. 

„Nord-Rornhohns Ugeblad" 
tulgoar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer saml paa Bladets Kontor ng 
kaster30 ,Ore 

Ungdommen opad ? .1o, 
miner det mig at de Icri-

sgdornsforeninger forst bør 
Disse Foreninger, der ved 

luntens Magt sager at op-
nealbevidst Ungdom øver 

en større Indflydelse end man ofte 

tillægt=er dem. Del viser sig aller 
og aller, at Religionen er den Magt, 
der form#ar at højne el Folk atm-

deligt sop' moralsk. 

finder s rt Opgaver, der er værd 
Den t

t
gdoin der er er vangen, 

at tænke" og give sig i Kast med ; 

for at nær ne el Par af stor Betyd-
ning Det sociale Spøresittaat, 
- Ædrueligliedsspergsniaalet, -
hvilket i Grunden kommer ind rm-

des det førstnævnte. Der ligger 
mange iii !Vige Opgaver, som ikke 

hør være -Ungdommen ligegyldige, 

ikke mindst Kvinderne, der nu har 
faaet Indflydelse paa Statens Styrelse 
ved at have opnaaet Valgret. 
Det er den opvoksendes Stægts For-
ret og Pligt at søge Klarhed over 
del, der er vrangt r Samfundet for 
at Bennar heler det op paa et højere 

e•ei 
Sørgeligt er det, men der findes 

mange unge Mennesker, der saasnart 
de forlader deres daglige Gerning 
ganske erkesteet øder Tiden bort 
og, som man sorger, ikke ved hvor-

ledes de skal ,slaa Tiden ihjel,' 

somoin det ikke gjaldt 0111 at udnytte 

hvert Minut, Et Menneske der er 
sysselsal ined eir Opgave stor eller 
liden i Forhold til Evner og Anlæg, 
vil aldrig behøve al slaa leden ihjel,' 

dertil er den for kostbar. Den en-

gelske Statsmand Gladslone har ud-
talt ,Tro ring, nem jeg siger dig, 

at det at !wide Hus med Tiden sva-
res dig længere !ten i Livet med 

Renter, som overgear dine mest 

sangvinske Drømme; og al spildt 

Tid vil bevirke en større Forkrøb-

ling i din aandelige og moralske 
Vækst, end du har tænkt I dine 
mørkeste Timer " 

I alle de større Byer er der god 
Anledning til al høre belærende Fore-

drag, Skoler for Ungdommen, hvor 
de kan udvide deres Kundskaber, 

oprettes her og der. Og for dem, 
der er borte fra Hjethinel er der op-

rettet Ungdoms eller Sømandshjem, 
hvor der som Regel er Adgang til 

god Lrieratur. Det maa forundre, 

at Ungdommen ikke i større Ud-

strækning benytter disse Goder, der 
fip forskellig Side bydes, og som i 

mange Tilfælde vilde give noget nyt-

tigt og godt at lærike paa 
Derfor skal del lyde til Urigdom-

inen . Søg Kundskab I en Alder 
hvor den lettest kan tilegnes, be-
nyt Fritiden paa en Mande, saa Gud 

og dine Forældre kali se paa dig 
med Glædet Det vil bringe Tilfreds-

hed i Sindet og fortrydes ikke i den 
modroere Alder. 

A dal' 13ni.sliw 

Neger-Reformaloren 

Booker f, Washington 
—0— 

Med hans er i Virkeligheden den 

mest fremragende Forkæmper for 
den sorte Races Interesser gaaet bolt. 
Han var en selfmade Mand. Han 
havde arbejdet sig op fra selv at 
være en Slave til ved Jærnflid at 

blive en fremragende lærd og frem-
for alt en Negerracens Reformator 
og Velgører. 

1 en Selvbiografi har lian skildret 
sin LiVSCItiMbrie. I fan blev født som 

Slave i en florlage i Franklin emuer 
i VirgiMen. Nøjagtig Angivelse af 

Fødsel ssled og Datum lordlindes 
ikke, men man natager, at han Ind-
tes I Nærheden af Hales Ford i Aaret 
1858 eller 59. Det var sørgelige 
Forhold, han fødtes under, men det 
var ikke, fordi hans Herre Var sær-

lig slem, thi det var han ikke, Booker 
korn tit Verden i en typisk 1131olthytte, 
et Værelse paa 4-4ee ni. I denne 
Hytte boede harm ined sin Moder og 
to Søskende, til Slavekrigen var forbi. 
Lee 	i te 	 længe- 

han var Slave, hk han ingen Under-
visning. Han ledsagede daglig sin 
Herres Datter til Skolen, og Synet 
af Drengene og Pigerne, der sad ved 

Arbejdet i Skolestuen, gjorde el dybt 
Indtryk paa barn. Han syeres, det 
inaatte omtrent være del samme S0111 

at være i Paradis. 

Aarene 1867-78 betegner W. som 
sin Re konstruktior sperforle De om-
fatter den Tid, da han var Elev i 
Hemplon og senere Lærer i West-

Mej 1881. 'blev han Be-

styrer af en Normalskole for Negere 

i Tuskegee. 
I Sommeren 1882 giftede lien sig 

ined en Lærer lude ved Skolen, Fan-
nyte N. Smith, fra hvem lian blev 

skilt eller al hun ined slim Mand 
havde faaet et Barn, Porti N Wa-

shington. 
Ved haardt Arbejde lykkedes det 

Washington al udvide Skolen i Tus-

kegee, samodes al det ogsaa blev et 

Lærerseminarium for Negere, og el-

terhaanden voksede den op til at 

blive deri mest fremragende Dam 

uelsesanstalt for Negrene. Og for-
uden ved dette Arbejde indlagde 
W., der imidlertid havde giftet sig 

for anden Gang, sig stor Forljelie-

ste ved i Ord og Skrift at virke far 
Negrenes Emancipation. Den I te 
September 1895 holdt han ved Amts-

ilingen af den iaternationale Udstil 
ting i Atlanta en Tale om Neeer-
spørgsniaatet. Denne Tale vakle stor 

Opsigt, og ban blev Ira alle Seler 
opfordret til al holde Taler og ski i ve 

Artikler. En Enipressario vilde endog 
engagere ham for 50,000 Dollars. 
Men han afslog alle Opfordringer 

og Tilbud. 
1 sit andet Ægteskab fik han he 

Børn., 1893 giftede han sig for tre-
die Gang. 

Booker Washington var en Ven 
al Præsident Cleveland, ogsaa Mac 
Kinley har lien kendt. Al den Ind-
flydelse, som W. havde vundet ved 

sit Arbejde, anvendte han rigeligt 

g udelukkende part al hæve sin Re-

ces sociale Stilling, 
Nu er den fremragende og opof-

- ende Mand gaael hort. 

Bornholms Milits 
- eller Landeværn — blev I sM Tid 
grundlagt af Kristian den Ode efter 

ilet demokratiske Princip, al alle 
ureelle være lige berettigede til at 
forsvare Unikt for Fjerdevold. -
Undtaget var dog Embedsmænd, 
Præster og Degne. 

Militsen undergik I Tidernes Løb 
adskillige Forandringer. Forordnin-
gen al 1733 peabød bl. n. at hver 
Mand, som var °plagen i Militsen, 
skulde møde hver Søndag til Guds-

tjeneste, og saasnart denne var endt, 
deltage i øvelserne, der som oftest 
holdtes ved Kirkerne. Gudstjeneste 
og Soldatertjeneste vare koblede 
sammen, og det var strængt pas-
lagt Præsterne at være færdige med 
hele Kirketjenesten Kl. H om Som-
meren og lel. 12 om Vinteren. 

Fra Midten af April til Slutningen 
af Maj (Plejetiden) samt i Høstens 
Tid (Juli, August og September) 
skulde der dog kno ekserceres hver 

fjerde Søndag og paa de- tre store 
Højtider var man fri.  for Eksercits. 

De større Øvelser afholdtes paa 
Eksercerpladserne og lededes af 
Officerer og Uuderofficerer. Havde 
en Mand efter 2 Aars Eksercits op-

manet en vis Færdighed, tritoges 
han fer Øvelse i Pløjetiden og be-

høvede førovrigt kun at stille til 
Øvelse hver miden Søndag, eller 3 
Aars Tjeneste kun en Gang hver 

Maened. 
Smidagsøvelserne skulde Sommer-

dage vare 2, om Vinteren 1 Tune. 
Paa Eksercerpladserne skulde op-

stilles Træhest, og paa denne skulde 
Mandskabet have sig en Ridetur, 
neer det ikke mødte i rette Tid eller 

forsag sig paa anden Maade, Iste 
Gang een, 2den Gang to, 3die Gang 

3 Triner. 
Det var under stræng 'Straf for-

budt Befalingsmændene at bruge 
Skældsord og Prygl uden Grund, 
men niar en Mand, skønt han „itdi 
al Saglmodighed alvorliges var for-

manet og undervist", desuagtet viste 
Modvilje, gjorde Fortræd eller Ikke 

vilde give Agt paa, hvad der lore-
vistes med det gode, saa var kor-

porlig Straf tilladt. 
Trods de temmelig strenge For-

ordninger kneb det mange Gange 
for Befalingsmændene at holde Di-

sciplin over de egenraadige Born-
holmere, særlig da de fleste Office-
rer som civile var boruholniske 

Gaardimend, der havde Slægtninge 

og Venner indenfor deres Mandskab 
og derfor saa gennem Fingre med 

mangels Uregelmæssighed. Forskel-
lige leommandenter modtog derfor 
fra Tid til anden strænge Ordrer 

fra.Regeringen, ;der sendtes omkring 

til Officererne. 	. 
Forholdet imellem Kommandanten 

og Officererne samt mellem disse  

og Mandskabet blev dog efterlienn-

den bedre, samledes har Koturnen-
dant Unden deri 31. Juli 1790 til-
stillet Officet erste en særdeles ro-

sende Skrivelse. 
Det var ~kel heldigt for Boom-

Al Mllilseu sidst I det 18de 

Aarliundiede endelig syntes al være 
i Orden, thi det var en-åre:Øg Tid, 

Fuld al ængstelige Forventninger, og 
uren forberedte sig pae alle Even-

tualiteter. 
Langs Kysten faa de gamle Skan-

ser ne Brystværn (Batterier), der for 

Størstedelen var anlagt af Lyhekeren 

Schtveder Ketting, og paa Højde-
punkterne var rejst Bavner, 27 jan ; 
disse bestod nom oftest al 4 oprejste 
og ved Tværstykker forbundne Stæn-

ger, onoeutlende et firkantet Rum, 
som paa el Stillads foroven fyldtes 
med tørt, lelopblussende Brændsel 
(Tjørn), ener I hvilket der øverst 

anbragtes tn Tjæretønde. Hver Barn 
havde sin•Sar.ineniester, hvis Pligt 

del var at holde Bavnen I Orden. 
Langs Stranden var der fast tre femte 
Vagtpostpladser, liver ined sit Navn, 
og i Ufredstider eller navr der be-

tt:e/giede, Fare, besattes disse med 

Militssoldater, som skiftevis holdt 

Vagt Nat og Dag. 
Endvidere ver der paa forskehige 

Steder af Øen udstillet Dragonpostcr, 
hvis væsentlige Hverv var at bringe 
Melding fra den ene til den anden 
for hurtigst mulig i Galop at faa 

Bud brakt til Betalingsmændene og 
Kommandantskabet i Rønne. Ved 
Vagtposterne og m Byerne var det 
Trommeslagere, og foruden Skytset 

i Strandbatterierne havde anen ved 
de forskellige Vagtposter en Kanon 

toml at affyre Alarmskud med. Saa 
snart en Vagtposts Mandskab mente 
der var Grund til at slat] Alterm, 
affyredes denne Kanon. Tromme-

slagere udsendtes baade i Byerne 
og paa Landet, og den nærmeste 

Bavn tændtes. Snart blussede Bav-

nene over hele øen. Dragoner -red 
afsted i alle Retninger med Meldin-

ger om, at Fjenden var i Sigte, og 
det Mandskab hele Øen over, som 
ikke var paa Vagt eller under Ge-

vær, skyndte sig at komme i Uni• 
form, bevæbne sig og ile til Sam-

lingsstederne, enhver til sin Afde-
ling. 

Under Gouvernernentsliden,1807 
—14 blev Militsen yderligere for-
bedret og forstærket al den dygtige 
og indsigtsfulde Gouverner Rothe, 
iler under de spændte Forhold, der 
herskede i Evropa, ikke troede Mi-
lasen stærk nok til al afværge fjeren 

lige Angreb, og derfor al Kongen 
krævede yderligere Forstærkning. 

Militsen tene dengang foruden 
Borgerkompagnierne, der benyttedes 
i Byerne lit Forsvar al Kystbatteri• 
ente, af 200 Artillerister, 500 Kava-

lerister og 200 Jægere; desuden c. 
1000 Mand Infanteri. 

Rolhe forlangte 200 Mand tilbage 
af de 280 som Militsen havde af-
givet til Kristiansa Fæstning samt 
400 Mand Infanteri al den danske 
Hær. Endvidere byggede han fire 

Kanonbaade, som fik Navnene ,Al- 

at drage 
her forel 

slelige 
nævnes. 
Krislend 

rejse en 



En Bryllupsspøg. 
„— 

Eller en Historie om 16 Vækkeure. 

En Bogholder i et større Kolding-
Firma blev forleden smedet i Hymens 

Lænker, fortæller ,Kold. Vs1b1.•, 
En af den nybagte Ægtemands Ven-

ner — en Købmand, som skal være 
en stor Spøgefugl — fik Lyst til al 
spille Parret et Puds paa deres Bryl-

lupsnat og laante til den Ende hele 
16 Vækkeure hos en Urmager. Umid-
delbart før Vielsen skulde tinde Sted, 
Skaffede han sig Adgang til Brude-

parrets Lejlighed og fordelte Urene 
pas forskellige skjulte Steder i Væ-
relserne i Komodeskulfer og Skabe, 

under Sengen osv. De var ind-
slilte de til at vlærtke med et Kvar-
ters Mellemrum fra Kl. 3 — det Tids-
punkt, da det unge Par antagelig 

vilde vende hjem -e- og kunde alt-
saa vedligeholde et jævnt sKinieri" 
lige til Kl. 7 næste Morgen. 

Alt gik efter Forventning. Men 
vi skat ikke indlade os paa at skil-

dre den Forbavselse, de to unge 
Mennesker bar til Skue, da de før-

ste arrige Toner fra det første Væk-
keur buldrede ud i Stilheden — saa 

lidt som den grænseløse Forvirring, 
der blev i det lille Hje'in, efterhaan-
den som alle de øvrige Ure med 

regelmæssige Mellemrum klemte paa 

og afleverede deres Hyldest til Bru-
deparret. 

Serbiens Skove. 
—o— 

Det er næppe almindelig kendt, 

I hvor høj Grad det Serbien, i hvilket 
Krigen nu raser, er et Skovland. 
Skønt der i de senere Aar er ryd-
det mægtigt op I Landets tidligere 

uhyre Skovrigdom, blandt andet for 
at fremskaffe Agerland til Dyrkning, 

regnes det samlede Skovareal i Gam-

mel-Serbien fremdeles at omfatte es, 

1% Mill. Hektarer — mindst — 

hvilket er op mod en Trediedel af 

Landets samlede Areal. Af disse 
Skove tilhører en Tredjedel Staten, 

en anden Tredjedel By- eller Land- 
koirinninerrie, medens Resten ejes 
at Kirker, Klosti e ener Prieminiend 

De serbiske Skrt e er kendt ror 
deres brogede Blanding 
dige Trresoiter, og de fleste mellem-
evropæieee Træ- og Buskarter findes 
tier repræsenteret. Der er ikke ret 
megen Naaleskov, men der er Bøg, 
Eg, Ask, Elm, reW.M1, Løn. Særlig 
berømte er _eik" herlige Egeskove i 
Toplitscha, MS af Gammel-Serbiens 

sydlige Provinser. 
Men Bøgen er dog det Træ, som 

er fyldigst repræsenteret i de serbi-
ske Skove. Man regner, at omtrent 
Halvparten at al Skov i Serbien er 

Bøgeskov, en Fjerdedel er Egeskov 
og kun en Sjettedel Naaaleskev. 

Den største sammenhængende Skov-

strækning findes omkring Mirotsch 

i del nordlige Serbien. Den dæk-

ker orntrent.27,000 Hektarer. Et ord-

net Forstvæsen findes ikke i Lan-

det, til dels fordi Samfærdselsmid-
lerne er hejst tarvelige, son det er 

alene al praktiske Grunde vanske-

ligt at lægge Skovene ind under 
rationel Drift. 

Tyske Krigsdigte. 
(Oversat af Chr, Jørgensen 

—0— 
Krig! 

Flammende Tjørnebusk ! himmelsk 
luende Glød, 

Krig I — Lande, Hjerter og Liv, 
forbrændende Nød! 

Krig I — Guds Ansigt vi ser i 
forfærdende Pragt, 

Krig — Paa Knæ for dets 
Dommedagsmagt. 

Se, det Sted, hvor du staar 
er indviet Grund. 

Løs dine Sko med sitrende Haand 
denne Stund. 

Løs dine Sko med de syndige 
Vejes Smuds, 

Løs dit Hjerte og bøj dit Aasyn 
for Guds I 

Løs nu al Smaaligheds Baand, 
som spæred dig ind -

Riv [sønder din Dragt — dit 
blødagtige Sind. 

Se Guds Aasyn, det flammer med 
Sandhedens Skær. 

Skælv f og føl som en Flamme, 
at Domnieu er nær. 

Føl det og brænd — lad din Sjæi 
af Ild blive fuld: 

Bliv, som Gud har dig villet, 
et lutrende Guld. 

Kast dig i Beatet ind — lad del 
brænde dit Sind 

rent som dit Sværd — og Gud 
og Verden er din! 

Martha Grosse. 

Vinterstemning. 
Sorg og Mørke, hvorhen Jeg kan se, 
over tusind Grave falder Sne, 
dækker den blodige Jord saa lun, 
haabløst med sine hvide Dun. 

Mei! Vaaren, den nye Vaar vil vi se 
spire af Vinterens Mørke og Sne, 
at de kære, som hviler i Sneens Geni 
kan se Hesten af deres Sæd 

start frem. 

Herman Hesse 

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

Nu gaar de mange Fødder 
de samme nye Fjed 
Den, der gik ensomt, bojet, 
gear nu med Ild i øjet 
den store Vandring med. 

Nu træder mange Fedder 
en Takt som aldrig rør. 
Og Morgensolen træder 
i Spidsen . 	hendes Klæder 
er Fanens stolte star. 

Nu træder mange Fødder 
ad dunkle Veje ind 
i mørke, tyste Fla ter . 
Der staar en bojet Graver . 

Laurbær og Rosmarin ... 

Karl L. Meyer. 

Fugleedderkoppen. 

En Rejsende i Florida skriver 

Da jeg en Aften netop var sovet 
rækkedes jeg ved el ængsteligt Fug-
lesklig itt Par yndige Kolibrier 

havde dere,  Rede paa en stor, præg-
tig Paseloriebloinst lige uden for 11111 
Vindue,, og i Reden var tre sinaa Un-
ger, del mindste og sødeste, man 
kan Iæirke sig. Nu saa jeg, at et 
sort, modbydeligt Dyr truede dem 
med Døden: det var en vederstyg-

gelig Edderkop, den snakeldte Kærn. 

penlygal. Den var mørkebrun, hea-

tet over det hele, stor og tyk som 

en Jagtflaske og forsynet med Klør 

paa sine 8 Tommer lange Ben. Den 

laa endnu stille paa Vindueskarmen, 

soen var dækket af en Ranke nied 

Passionsblomster, og stirrede pas 

Fuglereden og dens srnaa Beboere 

med glubske Blikke. Kolibriparret 
flagrede ængstelig skrigende om-

kring, Hunnen søgte at beskytte sine 
Unger med Vingerne, og Hannen 

fløj mod Kæmpeedderkoppen. Om-

sider satte denne sig i Bevægelse 

for at dræbe og sluge sit letvundne 

Bylte. Men da kunde jeg ikke læn-

gere være nevtral Tilskuer og inter-
venerede i den ulige Kamp, idet jeg 

med min Stok slog Krenipeedder-
koppen ihjel. Det var et virkelig 
uhyggeligt Dyr, og Jeg gyste en 

Smule ved Tanken om at have boet 

rinder samme Tag som den. — Disse 

Mygaler er ganske almindelige, og 
man er meget ivrig for al udrydde 
dem : thi deres Bid anses for at være 
giftigt ; teen de er ogstia nyttige som 

bitre Fjender og Udryddere af Ka-
kerlaker, Skolopendere, Termitter og 
ad,skillige andre Insekter. 

Naar Kosakhesten tæmmes. 
--f)- 

I et tysk Sporlsorgart "findes en 
Artikel om Kosakhesten af den be-

kendte Cirkusdirektør Busch's Dat-
ter, Paula Buset], som er en erfaren 

blestetainmerske. 
Kosakhesten gør, skriver hun, sit 

første Bekendtskab med Mennesket, 
user deri indfanges med Lassoen, 

Som ()Pest bliver den kastet omkring 

Hestens Forben, saa Dyret straks 

falder til lorden. For derpaa al fan 

den helt n sin Magi, sætter 'Y/'[11111r -

ren sit Kuir paa Hestens Hals, me-
dens kalis Medhjælpere arbejder ined 
al sadle og anbringe Tøjlerne, me-

dens Hesten ligger, 
Derefter sætter Tremmeren sig I 

Sadlen, Hesten laer sin Frihed til-

bage og springer op. Naturligvis 
søger den at ryste heade Rytter og 

Sadel af sig, idet den gør de vilde-
ste Spring og forsøger at slynge 

Rytteren over sit Hoved. Rytteren 
holder sig imidlertid fast ined et 
kraftigt Greb omkring Sadlen, da 

Tøjlerne ikke kan gavne ham, og 
lader Hesten fortsætte ,med sine 

Luftspring, til den bliver udmattet. 

Da begynder han at bearbejde den 

med sin lange Pisk, saa den gen-
tager sit raske Tempo, og saa snart 

den sagtner Tempoet, pisker han 

den penny. 
Til sidst er Hesten saa udmattet, 

at den ikke længer kan lage et ene-

ste Skridt frem. Da stiger Rytteren 
al, klapper Dyret paa den skumbe-
dækkede Hals og fører den ind i 

Stalden. e l Mprgen skal det gaa 

bedrer, siger han, og han har Ret. 
En saadan behandlet Hest gentager 
aldrig sule „Afkastningsforsøg", og 
er den vel kureret for den Uvane, 
er den egentlige Træning endt. 

liestesmuglerier ved den 
tysk-hollandske Grænse. 

Holland har i Lighed !ned Dan-
mark forbudt Udførsel at Heste un-
der Krigen, men der har ved den 

En Koldingenser som Slotsherre 

i Portugal. 

Vor unge Landsmand i Lissehon, 

Hr. Carl Andersen, Chef for senere 
Ministerpræsident Wenders tidligere 

Forretning samme Sled, har efter 
Forlydende i .Kolding AVis• købt 
en Slotsejendom med tilhørende Park 

i Byen Centre, Ejendommens Navn 
er .Quirdos dos Lagos", og Slottet 
er for 8 Aar siden opfed med en 
Bekostning af 700,000 Kt. 

Centraeeje ti,lunderskøn Plet, 
der lEgkeriftiten 	Lissabon 

og er kendt af alle Rejsende, der 
leer besøgt Portugal 

Hvad en Købmand skal kunne. 

Ved Aaisniødet i Centralorganisa-
tionen for Detailliandlerimeningen i 
Jylland forleden blev i Følge „Morsø 
Folkeblad" afsunget følgende Kvad 

paa Mel.. „Histisefødiler, Gulerød-

der". 
Disponere — elripedere 
hoppe soin en seede, 
konversere -- ,lekoi ere 
sit Vindue flot til Gade, 
importere — eksportere, 
skrive i sin le lade, 
kalkulere — lconterele 
Bogens lange Blade. 

Multiplicere - dividere 
lange Kortier mildere, 
balancere — avertere, 
Varer og Liv asSurere, 
assistere og diskontere, 
akceptere —figurere 
endossere — protestere 
og saa med I teid krepere 

Maskingeværets Opfinder. 

„Maskingeværet er Djævelens Op-

findelse", udtalte nylig den britiske 

Overanfører ved Dardanellerne, Sir 
Jan Haniilton. Og han har Ret, det 
er en af Krigens frygteligste Vaa-
bele 

Maskingeværet blev opfundet af 
Sir Kram Maxim. — Sir Hiram var 
i Wien i 1882. Her arbejdede han 

i deri elektriske Branche. Da traf 
han en Jøde, som sagde til (ram, 

•Lad Elektriciteten værel Hvis De 
vil tjene Penge, saa lav et Krigs-

vaaben". Og Sir Krans vendte til-
bage til London, hvor lian lavede 

Maskingeværet. 

Da Tyskerne forsynede de briti-

ske Linier med elektrisk Kraft. 

En engelsk Kaptejn, som har Kom-
mandoen ved en af de britiske Ho-
vedstillinger paa Vestfronten, fortæt-
ter: En Dag fandt en af vore 'Te-

lefonister to Kabler lige ved vore 

Søndag d. 28. November 
Allinge K. Kl. 914. Skrin. 9. 
Ols Klike K1 2. 

Etterne Kl. 3 Møde I Sandvig Mis-
sionshus, 

Om Aftenen Kl. 6 Møde I Allinge 
Menighedshjem. Missionær .1311115 
Dam. 

Torsdag d 2 December Bina Kors 
Møde i Allinge Menighedshjem 
Kl. 8. 

Fredag d. 3. Kl. 7 MIssiorismade I 
Tejn. Præsten taler. 

Evan. lulle Missionsforening Allinge 
Søndag Kl. 3'/,. J. Kofred. 

Rutsker Missionshus Søndag Made 
Kl. 914. P. Rønne. 

Den serbiske Hatzoslseag, 

Nedenslaaende gengiver vi pas 

Prosa den serbiske Nationalsang 
Sangen er forfattet af Johan George-
vitsctr.: 

Retfærdige Gud,- dir 'som allerede 
mange Gange før har 

frelst os fra svære Ulykker, her 
endnu en Gang vor Bøn, 

vær endnu en Gang vor Beskytter, 
yr • r 	and Serbiens 

Skib frem ff 	fasieqde 
Fr id. Beesicyr orfrele 

Almægtige OH detsettelske Folk 
og dets Konge. 

Lad alle serbiske Brødre slutte sig 
sammen i tætte 

Rækker til Kamp mod Fjenden til 
Forsvar af Serbiens Jord. 

Vi vil, at Friheden skal blomstre, 
og at Retfærdighed 

maa herske paa vor Jord. Bevar, 
frels, gode 

Gud, det serbiske Folk og dets 
Konge. 

Fra deri dybe, mørke Grav har del 
serbiske Folk 

rejst sig. Stræk din Haand 
skærmende over det. 

Lad dm Straaleglans lyse over det. 
- 	. 	Bevar .rettærdige 

Gud, vort skre.nne•Feedierand, 
en Frugt af fem 

Aerhundredes Kampe. Giv Serbien 
Lykke og 

vor Konge et langt Liv. 

Kelneren: Folk, der er pas Bryl-
lupsrejse er altid de bedste Gæster. 
Man behøver blot al se efter dem, 
saa bestiller dd straks en Forfrisk-
ning og giver gode Drikke penge for 

at fas Lov til at være alene. 

Den umaadelig sultire Herre : - - 
Aa, Opvarter, en meget stor, saftig 
Bøf. 

— S'gerne 
— Og saa en Avis med' ulødig 

Beretning out Kødnøden i Tyskland. 

Han vilde hellere betale Frokosten 

Tre gode Venner, Olsen, Petersen 
og Hauser havde spillet Kort til 

langt ud paa Natten og ved Afske-
den blev de enige omur, at den, som 
ikke gjorde akkurat, som hans Kone 

sagde, naar han kom hjem, skulde 
ude nied en bedre Frokost næste 
Dag. 

Da Olsen ledte efter Tændstikker-
ne, var han saa uheldig at træde 

paa Katten. 

— Det er rigtigt, skældte hans 

Kone, som naturligvis vaagnede, 
dræb bare Katten, saa er det gjort. 

Petersen var ikke stort heldigere. 
I Mørket kom ban til at støde paa 

Skyttegreve. De var beger,  jeee-, 
med Elektricitet, og ingen al vete 
kendte noget tit, hvorledes 	( ar 
emninet (ter, og !inert blev det holet 
pin det Rene, at de maalte føle ut 

en elektrisk Kraftkilde, som fil/lorte 
Tyskerne. 

Uden at indhente de tyske Milt. 
tærmyridigheders Tilladelse [when-
gede vore Elektrikere Kablerne til 
Afdelingens Hovedkvarter og lagde 
Sidelinier til forskellige underjordi-
ske Rum. Lamper blev fundet I de 
forladte Huse i Landskyen lige bag 
vore Linier. I flere Uger havde vi 
derefter den Fornerjelie al have arte 

vore Rum prægtig oplyst paa Tysker-
nes Bekostning. 

Glifilieusler og Mader, 

Lege:, ,.Neeo'. „Neme' og -Sys-
. neke", og e- ir skiHle rere beleæl- 

pellge, ved Kysine 	et. Disse Ka• 

10[1Ni/å. & deltog 	Hele i en Træf- 
ning med ell svensk Bug, der ope- 
rerede r I al andet omkring Klistr-

anser. 
Etter at Roilte havde taget sin 

Afsked, overtog hans dygtige Med-

hjælper Hoffmann Kommandoen og 
der gjordes, trods Statsbankeroltee, 
adskillige Forbedringer. Saaledes 
optorles rundt om r Byerne de saa. 

kaldte „Magasiner -  til Ophevarleg 

af Ainunition og Vaaben. 
Hoffmann nærede ogsaa stor In-

teresse for bornholmske Forhold, og 

da fredeligere Tider oprandt, efter-
gav han Militsen Mønsterdage, mod 
at Mandskabet forpligtede sig til at 
udføre el tilsvarende Dagsarbejde, 
snart til , en Havn, der var under 

Bygning, snart ved Anlæg af Lande-

veje, ligesom Militssoldater hjalp til 
ved Udgravningen al „Lilleborg" i 

Almindingen under Rømers Ledelse. 

Under de følgende Kommandanter 
og den lange Fredsperiode gik det 
aller tilbage med Militsens Duelig-
hed som Landeværn. Disciplinen 

slappedes mere og niere, og øvet- 
' serne var en ren Folkeforlystelse, 

fuld af muntre Episoder. 

Efter Nederlaget i 1864, da der 
skulde bygges op indadtil, hvad 

udadtil tabtes, med Grundlov, Folke-
styre og mange Reformer, blev den 
gamle Milits omordnet efter „mere 
moderne" Principer, og dens Pot i-

legier ophævedes delvis. 
De unge Bornholmere manne nu 

over, for at aftjeue deres første Værne-
pligt, og kunde først derefter ind-

træde i Militsen eller -Bornholms 
Væbning', som den nu kaldes. 

etudstrakte tysk hallarolske Græne 
fundet en hel Del ffealesintiglerier 
Sted 

De liollandske'Mynittglieder lagde 
Stærke til, at Landmændene i Græn-
seegnene altid npkiebie Mange Heste 
rem Markederne Dette blev natur.' 
ligvfsefterhaanden mist' iikeligt, og 
ved en Undersøgelse v le det sig, 
at Hestene paa en eller den Maade 
mur Natten slap over 	rænsen og 
forsvandt. Landinrende e klagede 
over Hestetyve, men u erligt nok 
havde de altid Penge 41 at købe 
ny Dyr for, ligesom de' øjensynlig  
stadig blev mere velhav de ; Myn- 
dighederne vilde derfor 	ke rigtig 
tro Historien om Heste vene, og 

man fandt paa den Udv a; foto- 
grafere alle de Heste i dræ eegnen e, 
der var bestemt til Milil brug. -

Og samtidig bestemtes del, at ingen 

ny Hest malle købes, frifinder] der 

var gjort Rede for, hvad !År var ble-

ven af den forsvundne. 1 Begyn-

delsen mente man, at det var til-
strækkeligt at vise en død Hest frem 

i Stedet for den manglende, men 

deri Trafik gik heller ikke længe, 
man opdagede nemlig, et Tyskerne 
i stor Stil forsynede de hollandske 
Smuglere med døde Heste. 

Nu sidder Beboerne paa begge 

Sider af Grænsen og pønser pen 
ny Metoder til at narre Myndighe-

derne ined. 



cBaudelaire Stemnin, 
tunge, lave Himmertrykker 

som et Laag, der dækker 
Sjælen, som i sin Ensomhed yaander sig, 

sløv og mat 
Horisonten, den gamle Fæstningsmur, 

saa langt volt Oje rækker, 
foder os en Dag, der er tristere end 

en Nat. 

Og Jorden er et fugtigt Fangehul, 
der tvinger 

Halbet - som en Flagermus - inde 
Bur 	. 

„. det slaar mod det klamme Lott de 
frygtsomme Vinger 

og støder sit Hovede imod den 
' 	slimede Mur 

I vældige sorte Striber strømmer Regnen 
uden Ende, 

den stænger for mit Vindu og gitrer 
mig ind 

Som et Mylder af ækle Edderkopper 
vil de spinde 

n' I Dybden af min Hjerne deres 
hæslige Spind.  

Paa engang er der Klokker, sore i 
Smerte sig vaander ; 

De slynger imod Himlen et frygteligt 
.: 

 
Skrig, 

Tiem et Folk af hvileløse, landflygtige 
Aander 

Il er støt og stædigt med en fælles Klage 
stemmer i. 

Øg  sorte Ligtog - uden Musik 
eller Trommer, 

drager uophørligt i min Sjæl forbi 
og bort, 

.., 
 

Besejret græder Haabet, dispotisk ill!  
Angsten kantiner 

.og paa Ina bolede Hoved planter 
Fanen sort, 

Chr. Jørgensen. 

Nye  røde  Linser er kommet 

Flasikkeærter, 
. 'prima fast Hvidekaal 4 øre 1,', kg. 

J. 
 

B. Larsen. 

• 

Vi har lige oplosset 

El stort Prli pie Iliiskodshiltler! 
af rigtig god Kvalitet og Længder fra 7 til 14 Fod, Tykkelse 
'il og 1 Tom. Vi sælger disse meget billigt. 

Nordlandets Handelshus. 

Alliiigc llogrykeri mides. Melon 74. 

som er lige fortrinligt Foderstof til Heste, Malkekvæg og 
Ungkvæg,  er hjemkommet og sælges i Sække a 50 kg til en 
forholdsvis billig Pris. 

Grove Rugklid, Grove Hvedeklid, 
Et lille Parti hjemmelavet Svinemel, 

Prima Majsskraa, Prima Bygskraa og Blandsædskraa 

Friske gode Varer, som sælges billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Hvis der er Flere, som ønsker denne Vare til Brug in-
den Foraaret, da behag at indsende Bestilliger til 

Nordlandets Handelshus. 

Parti. JE"c:›cl.toj 
sælges langt under Værdien i 

Nordlandets handelshus. 

Frisklavet Blodmelassefoder 

Nørresundby Godningskalk 

Absolut bedste Kolonialvarer 
til billigste Dagspriser anbefales. 

Rolon jol- 1 j'roduktforretnitLg. 

som faldt over Ende 

eg. 
dør knuser du ikke hellere 

ordet? spureie Fru Petersen 

tarpag han øjeblikkelig slog det 

ruger og. Stykker. 
Da Hansen kom, faldt han paa 

øverste Trappetrin. 
kære, fortsæt' sagde en skarp 

me inde fra Soveværelset. Fald 

ad Trappen og bræk Halsen! 
Nej, ellers Takt svarede Han-

, Jeg tror saa, jeg før betaler 

kosten. 

Den rette Anseelse 
nseelse er, laget i bedste For-
d meget godt. Del ansete Men-

oprindelig Betydning et Men-
ake, som andre ser op til, fordi 

er det værd. 

Men den Anseelse, som kun be-
ar i at bevare et ydre Skin, er i 

gen Forstand værd at fæste ejet 

sa. Det er langt bedre et være 
stig og god end rig og slet. 

Det højeste Maal for Menneskeli-
et er at uddanne Personligheden 
il at opnaa den hejst mulige Ud-

firling af Legeme og Aand, af Sam-
ittighed, Hjerte og Sjæl. Dette er 
jemedel, og alt andet har kun Værd 

om Middel til at naa det. 
Følgelig er det lykkeligste Liv ikke 

et, i hvilket et Menneske opnaar 
et største Maal af Rang, Rigdom, 
agt, Ære, Ry og Fornøjelser -

en det er et saadanl, hvor et Men-

eske vinder det] højeste Karakter-
orhed og udfører den største Sum 

al nyttigt Arbejde og Pligter Imod 
Næsten. 

Selv om et Menneske kun besid-

der lidet af denne Verdens Goder, 
kan han, saafrenit han har sørget 
for en omhyggelig Udvikling af sine 
Evner, og naar han forslaar at gøre 

den rette Brug af de Midler, han 
har, se ned paa enhver, der ikke 
har andet al prale af end sin Penge-
sæk og sit fiailkdr1;1. 

Dr. Borch 
er bortrejst fiststkommende Lørdag 
og Søndag. 1  Dr. Petersen træf-
fes paa min itiolig Lørdag 2-3 

ConsnItaiten Mandag 5 - 

Olsker Som 8ffikasse, 
Ekslraordin 	Generallorsanding al- 

boides i Ols s r Forsamlingshus Lør- 

dagen d. 2 	November Etterms. Kl. 

3. Dagsot n 2den Behandling af 

de nye Ved gier. 

Bestyrelsen. 

Bestilling paa store Billeder 
som ønske færdig til Jul, bedes 
snarest ind vel. Ogsaa efter Foto-
grafier lev= s gode Forstørrelser. 

Henven •em i Atelieret 
r ed Har 'le Telt 4. Andr Ipsen. 

Afveget Brullelyq 
kan fans a ft Kr. læsset. 

V Sorensen, Borre. 

Et Hus 
er til Lejejens Maler Ni e Isen, 

Allinge .  

En Guldbrosche 
med indlagt Einalg er tabt mellem 
Tein og Mirer Brugsforening, Fun-
deren bedes afleveie den i Brugs-
foreningen. 

Alle Slags Spegepolselanne 
kan fnøs i 

Nordlandets Kødforsyning. 
Billeder indrammes. 

Husk mit store Lager af Ramme-
lister i mange nye Mønstre - 

Telefon 4. 	 Andr. Ipsen. 
Ntelierei ved Havnen 

Cigarer, 
tørre og vellagrede 

i hele, halve ok kvart Kasser. 

Smaa Cigarer 	• 
i Kasser med 10 25-100 Stykker. 

Prima Clørelter til alle Priser. 
Røgtobak, lin r.g, grovskaaren. 

Altid el velassi ,  leret Udvalg 

1. eji 	eir80.//. 

En enligstillet Dame, 
der vil være behjælpelig ved Hus-
holdningen paa aftitiaard paa Nord-
landet, søges snarest. • Billet mrkt. 
„A 77' med Oplysninger ang. tidl. 
Stilling bedes indlagt pari Bladets 
Kontor 

Dansk Kunsthonning 
(BJØ RNEN) 

ekstra god Kvt'gitet, sælges i 1 Pd.s 
danser billigst 

Nordlandets Ilandelshos, 
Wa tt Editucitler- 

Q'lf fi te 91orbcfart: 	 ft+ 
'Zenit Eetnntritter 

tang itrauceit 
Zenit' lfirrainairroit 
'Unit Ittnuacielt. 
Zenit ainitba mel) gommen. 
%amme' frary Zobnurifeaft 
alfejeriolt, Int halltorit. 
told, «skol, 50 £re er. , fFl 

alotteraite. 

Uagtet Ostepriserne er steget me-
get, ere mine Priser meget inode 
tate. 

J. B. Larsen 

Som Erstatning 
for de gule Kogesetter har vi faaet 
et større Parti 

Grønne Kogeærter 
sone er letkogende og smager ud-

mærket. Posen er 35 øre Pundet. 

Nordlandets ilandelshils, 
aitial%/Warsallerays~ 

Leverpostej 
i Dasser tro I. D. Kino ais 

er alter paa Lager til stedvant. Prts 

I. L3. Lodseri. 

tab Dem fotografere nul 

Atelieret er aabent Søndage 10- 3. 

Fotograf Alfred Kjøller. 

Indruer, 
tiliestn Kvalitet, 

ere hjemkomne. 

hersen. 

Restbeholdningen at 

Iloerasoere og lloeskiere 
sælges med stor Rabat i 

S
øger De en Pige, en Karl 

eller en Dreng, eller niang-

ler De en Svend eller Lær-

ing, en Fodermester eller an-

den Medhjælp, bør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad, 

der hver Fredag bringes direkte ind 

i 1700 Hjem og læses af sari godt 

som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 

godt som altid bringe et tilfreds 

stillende Resultat. 

Allinge-Salldylg Sygekasse, 
som er stalsmierkenill, opdigel Med-
lemmer indtil 40-nars Alderen. For-
uden en daglig Pengehjælp yder 
Sygekassen Iri Læge og Medicin 
for Medlemmerne saml fri Læge for 
deres hjemmeværende Bern under 
15 Aar, desuden frit Sygehus- og 
Sanatorieophold. 

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

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

En 16-l7aars Dreng 
søges til Pasning af Kreaturer paa 

Offergaard i Rø 

Kiks. og Bispuits 
sløi ',te Udvalg 

Nye Slags Ifjeinkommer til Julen.  

Larsen. 

og afregner allerhøjeste 

By- og Herredsfuldmægtig 

Johannes brod, Hasle, 
træffes paa Raadhuset i Allinge 
hver Mandag efter KI.10 Form. og  
1 Kletne n sk er Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Svensk Tørvestrøelse 
ekstra fin Kvalitet sælges i 

Nordlandels Handelsbils, 

Ny Fabrikation af de 

gode bornholmske Byggryn 
••- •,„ 	 

Store Sendinger af de gode 
Meerker Bagerimel: 

Buffalo, Allos, Rapid, 

soen sælges saavel i Sække og Po-
ser som f mindre Vægte til aller-
laveste Pris, og billigst, naar Kun-
derne [nedtager Poser til Opvejning, 

Nordlandets Ilefirlelshos. 
Hjortetaksalt i løs Vægt 
Krem ortatari 
renset Potaske 
Citronessens 
Mandelessens 
Vanilleessens 
CEI CA °essens 
Bedste hele og stødte 

Kryderier 
Teer. pulv Pomeransskal 
Syltede Pomeransskaller 
Ny Sukade 
Suttene Bagerosiner 

uden Kærner 

J B Larsen. 

Hale! Halo 1 
Hvor skal De hen, Hr. Kofod? 

— Det skal jeg sige Dem, lir. Dam 
jeg og min Kone drikker altid Søndag-
Efternmidags-Kaffen i Vinterhaven part 
Turlsthoteilet I.nkalet er altid saa dejlig 
opvarmet. og Værten modtager gerne For-
udnesiillinger paa størreeller mindre Sel-
skaber, saa man træffer altid gode Be-
kendte og  tilbringer en fornøjelig Aften 
der 

-•- Sne tror jeg virkelig, jeg galt med. 

Nyt hjemkommet 

prima bornholmsk Flormel 
15 øre pr V, kg. 

Prima Rugsigtemel. 

I.8 

livem befaler Annonceroe? 
Er det den averterende? 

Nej l 
Thi ved Annoncerne skaffer han 

sig større Omsætning, og det 

giver hant forøget Gevinst. 

Er det da Publikum? 
Nej! 

Thi Publikum laer ved at studere 

Annoncerne Besked paa, hvor 
der købes bedst og billigst. 

Hverken Publikum eller den aver-
terende, 

men 
den Næringsdrivende, som ikke 

averterer sine Varer' 

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

.Nordbornholmsl'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. 

Malet Malt 
bedste Kvalitet. 

Bedste dansk Humle 
anbefales, 

J. B. Larsen. 

En lille godt istandsat 

Ellsp. Fjedervogn 
(1500 Pd.), hvormed følger 3 Sæder, 
sælges meget billigt i 

Nordlandets Handelshus. 

BornholinsIce og spanske 
Hasselnødder. 

Bornholmske og franske 
Valdnødder, 

Bornholmske og amerikanske 
Æbler, 

til billigste Priser hos 

/. J3. Larsen. 

Nordlandets 1130110131MS. 
•■••■•••••••••  

Vi modtager gode Sædvarer af 

Havre, Byg og Blandsæd 
som Betaling tor alle Slags Varer --
Dagspris. 

Nordlandets Handelshus. 



Togets  afgaar 
Sognedage 

Smidtig 
Al inge,  
Tein 
fri, 
itlemensker 
Nyker 
Rønne 

it0 TI Ur. 
7rro 10115 310 755 
702-le29 3æ 8os 
719 ion 352 s kb 
736 1054 A49 8' 

7" 1117 410 8,7 
810  I I" 4" 9"3  
830 I Iss 417 ny. 

Fra 

Til 

1124.4.1.k. -Mern W 

Fra Rønne 713 Ot0 3Ø8° 
Ny ker 730  0" 36' 835  
Klemensker 7" Irs 	411 84 

814 187 432 911 

Tein 860 163 448 927 

Allinge 842 208 500  9" 
Til Sandvig 848 212 501 945 

Søn- og Helligdage. 

Sandvig—Rønne. 
Fr.] Sandvig 	845 	Ile 

Allinge 	85, 	1 /8  
Tein 	 x 	1 59  
Rø 	 917 	1 4a 
Klemensker 914  203  
Nyker 	x 	200  

Til Rønne 	1005 	2,0  

Renne—Mandvig, 

600  
x 
x 815  

662 846 
650 862 
x go! 
72°  930 

746 
ao„ 

Fra Rønne 
Nyker 
Klemensker 
Rø 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

400  
420  

932 	207  427  
949 	2106  450  
Y. 	2,0  511 

10[3  2„ 
1050 	300 

 
520 

910 	ise 
917 	150 

8is 
Bas 
852 
911 
921 
934 
949 

Erindringsliste. 
—0— 

uldkarnret 1-12 Form., 2 -7 Efterm. 
Kæmnerkontoret 	og 2-4. 

Laane- 	Diskontobanken 2-4 Eftm 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-1, 
Dampskibsexpedilionen, aaben ved Ski-

benes. Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm , .Mandag og 
Torsdag I-orm. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-1 
Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Postkontoret 9-12 og 2-7. 

" Søndag 12-2. 
I e legrafsiationen 8 Morgen til 9 Alten. 

Søndag 12-2. 
Korgitesteren Kontortid hver Sognedag 

Kl. 3 paa Skolen. 
Hranddireklorea. Mandag og  Fredag  

Form. 8 til tO 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Clu 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em. 
Folkebogsamlingen paa Randhuset; 

Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8, 
jernbanesi. er aaben lur Gods 8-12, 2-6 

Frimærkep. og Ilgods desuden 7-8 Alten 
samt til Tog, der aigaar udenfor nævnte 
Tid, fra en halv Time for Togets Atg, 

Største Udvalg. 

Billigste Priser. 

Kolonial- og Produktforretning. 

'GALOSCHER 
sælges tit gammel Pris i 

C. Larsens Skotøjsforretning, Allinge. 
Telefon 104 

'..".• Brødrene Anker 
Jernstøberi ,■Sc Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. , 

selvvnedingsindueg. Vand- &Aljepumper ni in 

Busk Port retassorteretie 

Trælast-Lager! 
Fortang Ililbud, og vi 5, ttl 7Yeneste, 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

NB. Husk vor 
ekstragode 

   

 

Margarine Nr. 48 '" 64 øre 

   

Aldeles fortrintii_! til Bordbrug_ 

Allinge Kolonial- og Produktforretning., 

1101'111101MS 8pre- & inebsse8 
Afdeling i Allinge 6-419---- 

Kontortid: 10-12 og 2 -4. 
Modlager Indskud paa alm. SpaffluissevIlkisr til en Rente 

at 4 pCt p a., pal Folio til 2 pst, p a. 

Cement, Tagpap, 

Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdørks, 
Riste og Hersoluger anbefales til billigste Priser. 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

1 

og Killiestel Syngende, sii,,ende 
Havmøer sum, 
gyngende, brusende, 
evige gaa. 

__Kærlighedssnailende, 
-skunikkedle, ilende, 
stiger de tavst og rorgaa. 

Kælende, dyssende 
sagte i Blund. 
Dvælende, kyssende 
skinnsalt min Mund. 
Sagte henglidende, 
Havheste ridende, 
flyr de den vaarlyse Stund. 

Bølgerne brusende, 
stikkende gaa, 
dølger berusende 
havsiloer sinan. 
Anne udstrækker de, 
Vaarltengsler vækker de, 
brydes I Skum eg forgas, 

Vævende, knyttende 
Stemningers Nat: 
bævende, lynende 
glætiefuldt let -
hører jeg klingende, 
lokkende, tvingende, 
Havfruers Vaartone-Flet. 

A eders 

rflaofpuesan,ss 

Allinge hilrykkeri aubeialcs. Toillioll 74.  

Al Slags Uldtrikotage 
kan endnu købes til rimelige Priser i 

Nordlandets Handelshus. 

Kakkelovne og Komfurer 
fra 

Bornholms Maskinfabrik, Rønne, 
anbefales til Fabrikens Priser. Rabat for Nontant. 

Endvidere anbefales Kakkelovnsrør, Riste og RomfUrringe 
saml Ildfast Ler og Sten. 

c)=111im5e j-Coloaial- og c_frodukfforretnin6 

Vor bekendte fine Kaffe 
samt The, Chokolade og Cacao 

anbefales det ærede Publikum. 	• 

ÅH, Chokolade otg Gacao til gamle 'riser. 
Kaffe, altid friskbrændt og nymalet. 

filline Jfolonial- og cijr nittktforretning. 

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

garanterede Varer.  

Fjer og Halvdun i rene, damprensede Kvali-
teter til forskellige Priser. 

Dyner syes og fyldes gratis. 

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

Færdigt Sengeudstyr  leveres med kort Varsel. 

Et Parti Vattæpper extra billigt. 

En Det Uldtæpper haves endnu til gammel Pris. 

Nordlandets Handelshus. 
Leverandør til Lotterierne. 

Vi anbefaler til bill. Dagspris 
Majsakraa Blandskraa 

stor og smag Majs - Soyakager og Soyaskraa 
Bomuldsfrøkager - Hvedeklid og Hvedeklidmelasse 

Glutenfoder og Hvedestrømel. 
NB. Gode sunde Sædvarer tages i Bylte. 

,71111%se cifolonial- o c froduldforretidili. 

kindhandsker (med Garanti) 
altid billigst 

Nordlandets Handelsbus. 

De vil altid finde noget, der passer Dem 

Stort Udvalg i Kopperatil billige Priser. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning, 

Gode hilislarile Brædder ai alic Slags! 
Tørre, pløjede, høvlede Brædder til Gulv, Loft in. ni. 

Tørre rene Fyrrebriedder til FOrarbeidning, 

Tørre Fyrreplanber Tørre kløvede Fyrrebrædder. 
Rigtig gode l:dshudsbrzedder, baade 3/4" og l' i forskellige 

Lærigtiei og Bredder. Tømmer, Sparrer, Lægter. 

Alle Beslilimger, som ønskes sendt pr. Bane ekspederer vi frit op-
kød og læsset. 

Netto Priser ere meget billige. 

Nordlandets Handelshus. 

Ekstragodt Krydderifedt 
160 øre pr. kg, ued 2 kg 150 øre pr. kg, anbefales Ira 

Allinge Kolonial- og Produktforretning 

Allinge Kolonial og Produktforretning-. 


