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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes i el Antal af mindst 1700 Exempl. 
og forsendes gennem Postwrsenet i Allinge-
Sandvig, Olsker; Rutsker, Ro Reencesecr. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbre;delse i Nordre Herred. 
bliver last i ethvert Hjem og egner sig der-
for bedst til .14 ent  

„Nord-Bornholms Ugeblad!! 
optag-er grine tkkeiteltgandcrr bf-enhver Art 
snos-om Kab, 	f;iln.triagymeddelel 
Eiler- eller t (lysninger, Auktioner 

„Nord-Bornholins Ugeblad" 
udkant- hver Postalt, kan brailles paa alle 
Postkoh1orer samt Mia Bladets Kontor lig 

koster tO Ore Kvartalet. 

De giver bevisligt 
mindst 10 pCt. mere 
ved at bestille Deres Tryksager hos 
omrejsende Agenter, og soul oftest 
har pc' 
	og 
	nl ,fisse 

ere efter åtf42e,'"&11~ke-rire sen; 
des pr. Opkrævning. Lad Dem der-
for ikke lokke af en tilsyneladende 
billig Pris, før De har faaet. Tilbud 
fra Gornitzkas Bogtrykkeri, Allinge: 

Vor Fruillds F1'01111111, 
—0— 

Frugttræerne som Asyler for 
Svampe og insekter. 

At 
Havebrugskonsulent A. Dalskov, 

Gentofte. 

Jeg gik forleden ind i en mindre 
københavnsk Frugtforretning paa Aa-
boulevarden for at købe Ih, kg. dan-

ske Æbler af Sorten Bor k e n, som 

netop laa udstillet i Vinduet. Boi-

kenæblet er ganske kønt, men nær-

mest en Husholdningssort, der dog 
er meget holdbar. Prisen for det 

halve Kilo var 50 Øre. Frugthand-
leren havde betalt 90 Øre pr. 1/2  kg. 
paa Torvet for Frugten i Følge lians 

Opgivelse, og i hvert Fald har der 

i de sidste Dage været betalt tilsva-

rende en gros-Priser for Æbler af 
godt Udseende paa Københavns 
Torv. 

— — - 

Vi indførte her til Danmark i 1912 
Æbler for noget over en Million 

Kroner og vel næppe mindre i 1913, 
og i de sidste 10 Aar er Frugtfor-
bruget i København steget med no-
get over 150 pCt. 

Disse faa Bemærkninger beviser, 
hvad man for øvrig( længe har vidst, 
al der er et udmærket Afsætnings-

marked her i Landet for holdbar og 
smuk Frugt, særlig naar den tillige 
er af god Kvalitet. 

Det næste Spørgsmaal maa der-
for blive: kan vi her i Landet pro-
ducere saadan Frugt, og kan Træ-
erne give et saadant Udbytte, at det 
kan betale sig for Jordbrugeren  at 
beskæftige sig derned? 

At vi kan dyrke gode og hold-
bare Sorter, og at saadanne lindes,  

er- en Kendsgerning, sort ikke kan 
bestrides, og lige saa sikkert er det, 

at mange Sorter kan .give et særde-
les stort Vægtudbytte. 

Blandt mine talrige Optegnelser 

over Frugtsorternes Bæreevne finder 

jeg bl. a., at den lortriiilig,e, og fine 

'Sort Co ørn rig e har, give-I orange 
Tilfælde- for- enkelte 10-12 Anns 
Titter et Viegtridlgizlte: af 100-110 
,kg. pr. Træ 	o 	o il a. der 
ganSke vist er Af- en betydelig rin 
gere Kvalitet, Ohm i flere Tilfælde  

endnu bojere op. Vinter Guldper-

m a i n ligeledes, og det samme gæl-
der adskillige LokalSorter. 

Men desværre, der findes ogsaa 
Tusinder af Træer al de ovennævnte 
Sorte; der saa godt som intet bærer, 
eller kun med flere Aars Mellem-
rum. 

Aarsagen hertil ligger ...ikke.lrea 
Sorterne i sig selv, men alene deri, 
at Tr.euroe ikke voli‘zer under de 

7Villiam', som er den. nødvendige Be-
tingelse for deres sunde og none* 

Udvikling. Maaske passer Jord-

bundsforholdene ikke, maske mang-
ler Træerne Gødning eller de van-

røgtes og ødelægges af skadelige 

Svampe .og hisekfer. 
Hele vor-Frugtavls Fetienlid 

ler i Virkeligheden paa disse tre 

Faktorers rigtige og gode Opfyldelse, 
og har inaa-iklre"-POrMa'etaeu.ste2f 
og vil tage Hensyn dertil, er 41.  
ganske haablost al beskæftige sig 

med Frugtavl. - 
Man skal vælge • de Sorter, der 

passer for deri Jord, man har, -og 

ikke efter de Sorter, som i Katalo-
ger og Lister roses til Skyerne, da 

det ingenlunde er sikkert, at de 

passer for de Forhold, man kan 
byde dem. Og desforuden lader 

mange Sorter sig paavirke af de 

forholdsvis sinaa Forskelligheder i 

Jordens Bonitet. 
Dernæst skal Frugttræerne lige-

som alle andre Kulturplanter have 

Gødning, og det er ikke Træstam-
men, der skal have Gødningen, men 
de fine Rødder og Rodspidserne 

ude under Grenkroneus yderste 

Kreds. Æbeltræerne bruger i de 
fleste Tilfælde megen Kalk og Fos-
forsyre og mindre af Kall. -- leviel-

stofgedning tilføres i Blomstrings-
tiden og eventuelt, naar Frugten har 

!ranet en Hasselnøds Størrelse. 

Og endelig skal Frugttræerne ikke 
være Asyler for utallige Svampe og 
Insekter, uren de skal være rene 
og sunde, og dette gælder naturlig-

vis ogsaa Frugten. • 
Men opfyldes disse Regler, saa er 

det min sikre Overbevisning, og 
den støtter sig ikke blot til Formod-
ninger, at der findes meget faa Kul-

turplanter, der kan give el bedre 
økonomisk Udbytte end rationel 
Frugtavl. 

Nervesvaghed. 

Dens Aarsager og dens Forebyggelse. 

Neurastheni eller Nervesvaghed er 
som bekendt en Tilstand, som mang- 
foldige Mennesker i vore Dage lider 
under,-og som ytrer sig meget for-
skellig hos de forskellige Personer. 

De almindeligste Kendemærker for 

denne Svaghedslilstand er: Ulyst til 
saavel legemligt som aandeligt Ar- 
bejde, illarlfrilltskommelse, Søvn-
løshed, Nedstemthed og 'en- udpræ-
get Tilbøjelighed til at blive pirrelit; 

selv over rene Ubetydelighe'der:̂   

Med Neurastheni følger ofte Smer-
ter i forskellige Leiteinsilele isar 
13aghovedee i Nakken og i Ryggen. 
Fordøjelsesbesværligheder er rigsret 

ret almindelige': 
Naar Sygdommen optræder i sær-

lig udpræget Grad, ledsages deri af 
Symptomer paa et fuldstændigt 
Sammeribrud al Nervesysteinet. Det 

gælder derfor for Lægen al have det 
bedst mulige Kendskab til vedkom- 
mende Patient for derigennem at 
tiaa tit 56r-staielse-  af:59-gdommeets 
Natur paa saa tidligt et Stadium 

som muligt for at hindre, at den ud-
vikler sig til at blive af ondartet 

Karakter. 
Blandt Aarsagerne til denne Svag-

hedslihdantl, skriver en 'udenlandsk 

Specialist, nem først al alle jj4yLres 
Overanstrengelse.. Deri behøver ire 
at komme af, at man har arbejdet 

for meget; ofte er Skylden den, at 
man ikke har inddelt sin Arbejdstid 
og ordnet sin ,Arbejdsmaade fornuf- 

tigt. At arbejde timevis uden at 

forandre Legemsstilling og uden at 
mart sørger for lidt Bevægelse lud 

imellem, er selviølgelig langt mere 

anstrengende, en om man sorger 
for nogen Afveksling i Arbejdet. 
Det er ogsaa, uheldigt at. arbejde 

hele Dagen i et og samme Ruin, 
og endnu niere, hvis Luften er'slet 
og Belysningen utilstrækkeligt, eller 

hvis man under Arbejdet er udsat 
for Forstyrrelser eller Ærgelser. 

Smil Følge heraf bør der ogsaa 

sørges for, at de unge korn irer til 
at arbejde i sunde og gode Omgi- 

velser. Blandt de arnge, ja selv 
blandt Børnene findes der i visse 

Samfundsklasser lige saa mange 
nervesvage som blandt de voksne. 

Og naar del gælder Børnene, bør 
man være dobbelt forsigtig, fordi 

de endnu mindre end de voksne 
har Forstaaelse 'af deres Tilstand, 

hvorfor de heller ikke har Forudsæt- 
ninger for at egen Drift at kunne 

forandre deres Arbejdsmaader. Som 
almindelig Regel gælder, at Menne- 
sker kan være sikrest paa at blive 
forskaariet for Nervesvaghed, naar de 
udfører deres Arbejde hovedsagelig 
med de Organer, der er kraftigst 

hos deos 
Mange Mennesker under sig al-

drig Ro, men mener, at de sørger, 
bedst for deres Sundhed naar de al-
drig er ubeskæftigede undtagen i den 

Tid, de sover. Dette er ganske for-
kert og en  af de sikreste Veje til at  

erhverve sig Nervesvaghed, især 

hvis der kommer Sorger og Bekym-
ringer til. Man hør liver Dag sør-
ge far at have bestemte Timer til be-

hagelig og styrkede Hvile i Hjem-
met. Det er ogsaa en af de væsent-
ligste Betingelser for Husfreden. 

Neurastheni kan ogsaa skyldes 

Gifte, der er fremkommen i Tarm-
kanalen under Fordøjelsesprocessen. 
Dette skyldes for det meste ufornuf-
tig Levevis, og Behandlingen man 
derfor helst foregaa under en vis 
Tvang, f. Eks paa et Sanatorium. 

En regelmæssig Sven, som næsten 

forekommer hos nervesvage, 
er ee 

(.duoer fil ,Wssfefirller, 
• 

Jeg indrømmer, skriver .Bill" I 
.K0benhavir", at Gaveudvekslingen 
mellem Ægtefæller kan antage For-
nier, des, er ret parodiske. Som nu 
f. Eks. lifermine hos mig Min Kone 
og jeg har mærkelig nok Fødsels-
dag paa en og samme Dag. Den-
ne-dobbelt Festdag oprandt forleden, 
og om Morgenen, efter at de gen-
sidige Lykønskninger var udveks-
lede, sagde min Kone til mig._ Jeg 
ved jo Billi at - • du helst vil have 
noget nyttigt,-  saa jeg forærer dig 
en -Gasstegeovn og et nyt Fag Gar-
dinet= -til-  Spisestuen". 

;Isak, Tusind Tak, hvor er du dog 
sød og praktisk", svarede jeg rørt. 

.Men hvad giver du mig", spurgte 
hun indsmigrende og gemte sit Hos 
Ved ved mit Bryst. 

,leg løftede hendes Hoved og sva-
rede stille og mildt: Jeg giver dig 
i Fødselsdagsgave 3 Manchetskjor-
ter, en Barbermaskine og et Par 
Patent-Seler. 

Jagt med Morfingevær. 
—0— 

Et amerikansk Jagtselskab, der skal 
forsyne Panama-Udstillingen med 
sjældne levende Dyr, vil ved Jagten 
paa disse anvende Kugler, der be-
døver. Vildtet, som man vil kunne 
fange med disse Kugler, er de væl-
dige Alaskabjørne. Morfihkuglerne 
er opfunden af en Bøssemager i 
New York ved Navn Aleksander F. 
Hurnofrey. 

Jægerne, der for første Gang skal 
anvende Morfingeværet, har allerede 
begivet sig til østkysten af Alaska, 
hvor de haaber at kunde fange de 
kremperuæssige•Fljørne. Opfinderen 
udtaler, at del vil være forholdsvis 
let at fange de vældige Bjøne. San 
snart Bjørsien er ramt af Morfinkug-
len, gør d'er' Forsøg paa at forsvare 
sig, man dette. varer kun et Par Se-
kunder, saa virker Morfinpræparatet, 
og naar Bjørnen atter kommer til 
sig selv, sidder den i Buret og er 
lænket. 

Af en Ordinationstale, 
At Biskop Skat Rø rd a ni, 

1 kan maniske sige: Det ved vi 
saa godt, at vi har at prædike Je-
sus Kristus som Herren, og det er 
vor fulde Agt og vort Hjertes Ønske og 
Bøn, at vi i vor Tjeneste altid maa 
prædike lian Men hvad skal saa 
det tit, som Apostlen skriver: -V1  
prædiker ikke os selve' (2 Kor. 4,5) ? 
Hvilken Kristen, hvilken Præst kunde 

Opunssdoper i Paris, 

En forfærdelig Modegalskab.  

Politiet i Paris gaar for Tiden 
strængt til Værks niod Tilhængere 
af Opium- og Kokainmanien, da 
disse Laster er blevet til en sand 
Modelidenskab i de bedre Selskabs-
kredse. At det drejer sig om en 
Modelidenskab, beviser Processen 
mod Mine. Lasalle, født Vicomtese 
de Ralsne. Politibetjentene, der ef-
ter en anonym Meddelelse var trængt 
ind i hendes Lejlighed, gav for Ret-
ten følgende Skildring: Midtpunktet 
af dette elegante Hus ved Porte 
Dauphin dannede en stor Salon,. 
hvis Vægge var dækkede ined kine-
sisk, grønt Silke. Lamper var alle 
forsynet med røde Silkeskærm, og 
Vinduesruderne var af rosafarvet 
Glas. Langs den ene Væg stod en 
Divan benved 6 Meter lang og 3 
Meter bred, paa hvilken der sam-
tidig kunde hvile 8 til to Opiums. 
rygere. Paa gammelkinesiske Sinaa-
borde og Taburetter laa meget kost-
bart udskaarne Piber, Onyoxskaale, 
Gulduaale og andre kinesiske Stnaa-
ting ma nglede heller ikke. Da Po-
litibetjentene trængte ind, var Husets 
Frue kun iført en rød Silkeslobrok. 
Hun bar en grøn Paryk, og hendes 
Læber var sminket med Bronce, og 
hendes Arme var tatoverede. Mim. 
Lasalle paastod, at hendes Nerve-
svækkelse tvang hende til denne 
Last. Opiumen fik hun leveret af 
en londonerhandlende, der næsten 
forsyner hele Pariseraristokratiet, og 
derfor har han tillagt sig Titlen Hof-
leverandør. Min. Lasalle er idømt en 
Bøde paa 600 Franks. 

Bornholms Laanc- &  Dishontobank 
Renten paa Indlaarisbevis.er 4'/2 pCt. p. a 

vel falde paa at prædike sig selv? 
.1a, gid det var saa vel I 
Men der er desværre kim alt for 

mange Eksempler pant, at Præster, 
endog alvorligt troende Præster, kais 
gøre dette ; man kunde maaske end-
og sige, at jo større Gaver, Glid 
har givet et Menneske, og jo urene 
udvortes Fremgang hans Tjeneste 
har, des snarere kan lian fristes til 
at prædike sig selv. 

Jeg vil ikke her engang tale om 
dem, der egentlig kun stræber at 
forkynde deres egne Tanker og 
Merlinger, at prædike noget Nyt, 
der kan interessere deres Tilhai;as '4" 
eller om den, der vel taler, maæ;ke 
endogsaa taler aldeles sandt, ran 
Jesus Kristas. men for hvem ilet et, 

ved s u ie øre noget Menneske 
lien til ham, til at omvende sig til 
ham for et blive frelst fra sine Syn-
der. 

Nej, ogsaa tor dem, der al Hjer-
tet tror paa Jesus Kristus og vil 
rjene ham, ligger Fristelsen nær thi 
at prædike sig selv, til at tale om 
deres egne Erfaringer og Oplevel-
ser af hans Naade, og saaledes lige-
som stille sig selv imellem Herren 
og deres Tilhørere, saa at de der-
ved frister disse til at bygge deres 
Tro paa dem i Stedet for paa Jesus 
Kristus og hans Ord. 

Og jo mere en Præst kart prædi-
ke saaledes, at Mennesker flokkes 
om haus Tale og Prædikestol, des 
snarere kan han fristes til at have 
nok i at drage Mennesker hen til 
sig selv og sin Forkyndelse, i Ste-
det for at det hør være Opgave for 
en tro Tjener at føre dem bort fra 
sig og hen til Jesus Kristus, lige-
som Johannes Døbers to Disciple, 
der ved hans Ord: .Se det Guds 
Lam t- vendte sig bort fra ham og 
fulgte etter Jesus. 



Min   

Forlang altid 
OttOhliinSted 

OMA 
*Plante Margarine 

Dansk Arbejde. 
Tirsdag den 24. Mart -  H. 4t, 

holdes Mode paa Teknisk Skole 
i Allinge, for om muligt at faa dan. 
net  en Lokalforening. [k, der in-
teresserer sig for nævnte Forening, 
hedes give Mode. 

(tilvalget. 

La Plata Majs 
at aldeles fortrinlig Kvalitet ventes 
til Losning i denne Uge. 

Passende Tid at købe, thi vi sml• 

ger meget billigt, 

Nordlandets 

Ifinfle '.)iiogru r. 
Søndag den 22. Kl. 8 og 9: 

Ny, storslaael, effektfuld dansk 
KunstIllm. 

Flaglen gennem Luller]. 
En Nutids-Roman om Fader- 
Strenghed og ung Kærlighed. 

Nordisk Kunstfilm i Sul Atactineer. 

Pantheren som Politihund 
En ny Slags Madhjæpersi for 

Øvrigheden. 

Trio Murik. [—J Trio Mulilt. 

Nye sendinger  al 
Grove dart=1~1fd '":114  

Grove danske Rugklid 

Prima dansk Soyaskraa 

Prima danske Soyakager 

Coldings Foderblanding Nr. I 
og iøvrigt rigeligt Lager 

af alle Sorter 

Hele og knuste Foderkager, 
Hvede, Byg og Blandsæd_ 

Vi sælger til de laveste Prise- 

Norktigts 

M. E. Ifinsoll, 
anbeialer sit Forsteklasses Her-
re-Skræderi. Over 500 forskellige 
Mønster i Prøver forefindes. Særlig 
anbefales Ægte Dansk Sport og 
Jagtklub Serges fra 40 Kr. pr. Klæd-
ning. Konfirmations Klædninger til 
billige Priser. Klædevarer modta-
ges til Forarbejdning. Reparationer 
udføres. Bestillinger paa alle Slags 
til Herrebeklædning modtages, og 
udføres alt Arbejde, omhyggeligt, 
samvittighedsfuldt, og til billigst mu-

lige Priser. 

Emu Læredreng antages straks el-
ler senere. 

Udsæd 

ai simre og mudre Sanknrn, 
—.— 

Sortering er som Forædlings-

middel uden Betydning. 

ITidsskrift for Landbrugets Plan-

teavl', 20. Bind 5. Hæfte, der, lige 
er udkommen, har Forsøgsleder 
Lindhard og Landbrugskandidat 

I y erse a, Tystotte, . offentliggjort 

nogle Resultater af Forsøg fra Ti-
den 1882 til 1900, udført i Ørslev, 
Tystofte og Askov. Forsøgene er 

planlagt og paabegyndte af gamle 

P. Nielsen. 
Man kan ikke sige, at Resulta-

terne er særlig aktuelle, men de 
kan dog maaske bidrage til at ud-

rydde den Tyrkertro, de har 

paa Sorteringens Betydning som 

Forædlingsmiddel; measke kan de 

ogsaa bidrage til, at man ikke kø-

ber Sædekorn, alene fordi det er 

storkornet og velsorleret. — Forsø-

gene er anstillede med toradet og 
seksradet Byg samt Havre. 

Udsaaning af store eller smaa 
Korn. 

Forsøgene udførtes paa 2 Maa-

der: 

a) Man udsaaede ,pas 2 smaa 

Stykker lige mange Kærner (400) 
af de forskellige Størrelser og sam-

menlignede Udbyttet. — De store 

Kærner gav størst Udbytte, de spi-
rede mere regelmæssigt og gav 
kraftigere Planter end de smaa. 

b) Paa større Parceller, VIN  Td. 
Land, udsaaedes lige Rummængder 
af de forskellige Kornstørrelser. 

Udbyttet var her omtrent ens for 
alle Størrelser, — Udsaaede man 

derimod lige Antal Kærner paa de 
store Parceller, gav de middelstore 

bedst Resultat. De smaa Kærner 
gav betydeligt mindre, hvilket ikke 
er saa mærkeligt, da Udsædsvægten 
næppe blev halvt saa stor som ved 
de store Korn. 

Sorteringens Betydning som 
Forædlingsmiddel. 

Her udsaaedes ved Forsøgene i 

en Aarrække store Korn efter store 

Kom og smaa efter smaa, for at se, 

om det havde Betydning for Ud-
byttet. Det viste sig, at smaa Korn 
giver Nedgang i Udbyttet, men de 
store Korn giver ingen Opgang i 
Forhold til usorteret Sæd.. Det lader 

sig altsaa ikke gøre at danne mere 
yderige Stammer ved Sortering alene. 
Derimod viste det sig, at man 
kunde danne storkornede og smaa-

kornede Stammer, men de første 
var ikke mere yderige end de sid-

ste. At en saadan Deling lod sig 

gøre skyldes, at man arbejdede 

med Landsorter, der indeholdt baade 
smaa og storkornede Typer. 

Efter disse mangeaarige Forsøg 

bør Sorteringens Betydning være 
fastslaaet. Den maa gennemføres, 

fordi den giver ren, ensartet og 
spiredygtig Saasæd, men man for-

bedrer ikke Stammen og allermindst 
de nu dyrkede Kornstammer, der 

er typerene, da de som Regel stam-
mer fra en Plante. 

Man hør heller ikke købe Saa-

sæd alene, fordi den er storkornet, 
thi er det fremkommet alene ved 
Sortering, behøver det ikke al være 
noget værdifuldt. 

Beretningen kommer paa et sær- 
deles heldigt Tidspunkt — Land-

mændene skal gøre deres Indkøb 
at Saasæd for det kommende For-

aar, og da kan det være heldigt at 

gøre sig de omtalte Forhold klar. 

S. Sørensen. 

Brune eller hvide Æg. 
Med Hønsenes Æglægningstid 

og de større Ægforraad kommer 
gerne Ønsket om at købe Æg med 
brune Skaller. Mange Mennesker 
lever i den Tro, at de brune Æg er  

iiaa c t elsmagende end d-e hvide. 
Meli er det viskelig Tilfældet? De 
handlende kender deres Kanders 
Forkærlighed for de brunskaliede 
Æg saa godt, at de farver Æggene 
brune. De rusiske Æg, der ofte er 
brune, bliver paa denne Maade for-
delagtigt solgt. Æggenes Velsmag 
afhænger imidlertid ikke af Skaller-
nes, men at Blommernes Farve. Jo 
gniere Blommen er, desto mere vel-
smagende er Ægget. Æggenes 
Farve og Smag er dels betinget af 
Hønsenes alsidige Næring, der ikke 
maa mangle „Grønt", dels af deres 
Færden i det fri. Hønseæggenes 
„Blegsot' stammer fra Mangel paa 
Farvestoffer og jærnholdige Forbin-
delser. At saadanne Æg smager 
daarligt, og at de ikke er gavnlige 
for blegsottige Mennesker, siger sig 
selv. At Æggenes Farve og Smag 
afhænger af Næringen bevises der-
ved, at de bedste Æg lægges lige 
efter Høsten, aben i den Tid, da 
Hønsenes Føde væsentlig bestaar af 
Korn. 	 Syl), Av. 

En Gedebuk paa Aktier. 

Et Selskab af 5 Herrer fra Nykø-
bing var, fortæller „Lo11.-Falst. Fol-
ketid.", forleden Dag taget til Auk-
tion paa Landet. Blandt de Ting, 
der skulde sælges, var en yndig 
Gedebuk, som vore 5 Venner 
forelskede sig saa hæfligt i, at de 
straks dannede et Aktieselskab til 
Indkøb af Geden, Ved Hammersla-
get fik de den for — 5 Kr., og Ak-
tiekapitalen blev straks indbetalt. 

Da de kom hjem til Byen, tog 
de ind paa „Stad Nykøbing" For at 
lave Love for Aktieselskabet; just 
som disse skulde sættes under Af-
stemning, tilbød en af Selskabet 
imidlertid at købe de øvrige Med-
lemmer ud, og dette vedtoges; den 
ene fik samtlige Aktier til Pari mod 
at han selv trak Gedebukken hjem 
til Nørrebro. 

Saa snart han var kommen ud i 
Langgade med sin Buk, solgte lian 
den imidlertid for 15 Kr. til en for-
bikørende Slagter — og Vennerne, 
der iagttog denne Børsmanøvre inde 
fra Vinduerne, knugede krampagtigt 
Haanden om Glasset og tømte det 
til Bunden at Ærgelse over, at kun 
den ene fik saa smukt Udbytte af 
Foretagendet. De svor frygtelig 
Hævn for slig mislig Omgang med 
Salgsbetingelserne; og kort at for-
tælle: De indrykkede en Annonce 
i Byens Blade, i Følge hvilken _En 
Gedebuk stod til Afbenyttelse for 
1 Kr. pr. Gang hos Købmand N. 
N. paa Nørrebro." 

At Købmanden blev forbavset, da 
han læste Annoncen, er næsten over-
flødigt al fortætte — og at han har 
vredet sine Hænder i Fortvivlelse, 
hver Gang lian i disse Dage er ble-
vet, hentet ind til Naboens Telefon 
for at give Oplysning om sin ,til 
Afbenyttelse staaende Gedebuks 
Stamtavle" m. ni., nævner vi kun 
for Fuldstændighedens Skyld. 

Men i en hyggelig Krog paa Ho-
tellet sidder 4 Nykøbingenser og 
fryder sig over Hævnen og fortæller 
om den Gang, de var med i „Ak-
tieselskabet Gedebukken". 

fra Uge til Uge. 
Diamanten som Skilsmissegrund. 

En Kæmpediamant at Størrelse 
som et Gaaseæg og med ell Vægt 
paa 143 Karat, har nylig spillet en 
fremtrædende Rolle i en fashionabel 
Skilsmisseproces. 

En Frit Hall forlangte Skilsmisse 
fra sin Mand, der under Navnet 
,Diamant-Gus" er kendt som en af 
Wall- Streets Berømtheder og anses 
for at være Mangemillionær. Han 
søgte paa sin Vis at lægge Skylden 
paa Hustruen og fortalte, at hun 
uden hans Villie og Vidende havde 
skrevet en Check paa 19,000 Kr. til 
hendes Danieskræderinde. Det vilde 
lian ikke finde sig i. Hans Hustru 
erklærede nu, at naar lian var Ejer 
af en saa kostbar Diamant, som den 
lian nyligt havde tilbudt Frk, Vivian 
Gould for godt 1 Mill. Kr., saa spil-
lede en Check paa 19,000 Kr. in-
gen Rolle. 1-lun maatte have Lov 
et være standsmæssig klædt. Og 
Retten gav hende Medhold. 

»Diamant-Gus" skal nu betale en 
I stor Sum aarlig til sin Kone. 

Hvor de har det hedt.. 
Fra en Leer i A‘straLen, R. 

Stephensen, RekiTtIl'ltell, har Send-
syssel Tid,- modtaget et lille Brev, 
hvori der hedder: .Der Laf vieret 
meget varmt i denne Tid. Vi har 
haft 120 Gr. Fahrenheit i Skyggen 
paa Pladser en Aften før Jul. Da 
kom nemlig en af de hede Orka-
ner. Det saa ud, som alt stod 
Fyr og Fygen, og Varmen var saa 
stærk, at Fuglene faldt døde ned 
fra Træerne, saa mange troede 
Dommedag nær. Jeg lænker ikke, 
Heden er slet saa generende i Dan-
mark, naar mit [han naar 

San lærer vi saaledes — 
I Pastor Holts Bog om Indre-

missionær Rasmus Hansen fortælles 
følgende lille Træk fra Skærbæk 
Skole, som R. Hansen gik til. 

_Da Pastor Davidsen var begyndt 
at læse med et af de første Hold 
Konfirmander, hændte der følgende 
i en Religionstime i Skolen. Læ-
reren spurgte! ,Hvad er Vejen til 
Himlen ?• Han havde smil Svar paa 
delte Spørgsmaal hidtil lært Bør-
nene at sige: ,Dydens og Sandhe-
dens Vej". Men nu svarede en af 
Konfirmanderne, den senere Indre-
missionær Ole Hansen : _Omven-
delsens og Troens Vej". Den gamle 
Lærer sprang op fra sin Stol og 
spurgte: ,Lærer vor ny Præst saa- 
ledes 	Da Ole Hansen. bekræf- 
tede dette, erklærede Læreren: ,Ja; 
saa lærer vi saaledes her i Skolen 
fra i Dag af". 

En Beskojt fra 64. 
Murer Knudsen fra Tanderup har 

præsenteret „1.011.-Falst. Flkl." en 
gammel, ornishikken, knastør Be-
skøjt. 

— Den var med i 1864, siger 
Knudsen. Min Svigerfader havde 
den .i Lommen, da han kom hjem 
fra Krigen, og da lian døde for et 
Par Aar siden, efterlod han den til 
mig. Den har jo holdt sig godt, 
— og den vilde vist for den Sags 
Skyld ikke smage stort daarligere 
i Dag end i 1864. Men den skal 
ikke spises. Den skal gemmes, for 
den er jo et ikke helt almindeligt 
Minde fra Krigen. 

Hvordan amerikanske Damer 
skaffer sig ny. Kostumer. 

Ejerne al de større Hoteller i New 
York har holdt et Møde, paa hvil-
ket der fra alle Sider blev klaget 
over det ny Tricks, som de ameri-
kanske Modedamer har anvendt un-
der deres Ophold paa flere Hoteller. 
Detektiverne har nemlig opdaget, at 
en Mængde Modedamer anskaffer 
sig deres Toiletter paa Hotel- og 
Restaurationsejernes 	Bekostning. 
Disse Damer kommer ind i Loka-
lerne i ret elegante, men ikke strængt 
moderne Toiletter, og indretter det 
saaledes, at en eller anden stakkels 
Kelner kommer til al spilde Saucen 
eller Hummermayonnaisen over de-
res Dragt. Der bliver stor Panik, 
Gæsterne styrter hen for at se, hvad 
der er sket, den bestyrtede Hotel-
vært kommer til, beklager det skele 
overfor den dybt krænkede Dame 
og udsteder en Check pari en Sum, 
der er tilstrækkelig til at dække 
Damens Tab. 

De særlig behændige kan det end-
og lykkes paa denne Maade at an-
skaffe sig en ny Foranrshat. En 
Hotelvært nævnte et Tilfælde, i hvil-' 
kel en Dame havde anvendt det 
samme Tricks fem Dage efter hin-
anden paa fem forskellige Restau-
rationer. 

Hotelværterne har sort Følge af 
dette besluttet kun at yde Erstat-
ning I de Tilfælde, hvor det bestemt 
kan paavises, at Kelneren bærer 
Skylden. 

Allenunderholdning 
Musik, Sang, Oplæsning-. 

Man Irma lade ,Allinge-Sandvig 

Foredragsforening", at dell har en 
energisk Formand. 

For at afhjælpe Foreningens no-
get primitive Finanser har lian til 
førstkommende Søndag fimet aran-
geret en Aftenunderholdning, som 
bande er billig og meget afveks-
lende og interessant. 

Af Programmet skal vi fremhæve 
fin Strygemusik af Hayd n og an-
dre Mestre, Solosang med Foredrag 
af Hcibergske Gadeviser og 
endelig C. Hostrups Sangspil „I n-
trigern e" i ny „Instudering". Ved  

-Opforelsen• medvirker foruden 
Kapelmesteren

.  
teren ikke mindre end 6 

Personer 
 

Man har satgt _Intrigerne*, fordi 

det er et af Hostrups morsomste 
Lystspil. Det indeholder en Mængde 

kvikke Sange til nuet:ildende Melo-
dier. 

Aftenunderholdningen finder Sled 
paa 	Allinge"s Sal paa SHil- 

AdangnoAnirceemni).KI. R. (Se Plakaterne og 
S—sen. 

Vil Albanien regere 
enevældigt? 

En engelsk Forfatter, der for Ti-
den er paa Rejse i Albanien, har 
sendt _Times' et Rejsebrev, der gi-
ver en tydelig, om end ikke lyste-
lig Karakteristik at de Folk, Prin-
sen af Wied nii skal regere over. 

,1 Albaniens Indre er alle For-
hold i den Grad gennemsyrede af 
Blodhævns-Teorierne, at al menne-
skelig Samfærdsel næsten er umu-
lig. Husene er rene Fæstninger 
uden andre Vinduer end Skyde-
huller for MartiniaRifler og mange 
af Beboerne har af Frygt for deres 
Liv holdt sig indendørs i flere Aar. 
Træffer en Udlænding sine Venners 
Fjender, betragter de ogsaa ham 
soul Fjende. Men Drabet af en 11d-
}:ending vidder hans Vært meget Be-
svær, thi Blodhævnen fordrer, at han 
i saa Fald skal dræbe ikke en, men 
hele den Slægt, der forøvede Dra-
bet Den ny Fyrste faar som sin 
Kæmpeopgave at udrydde Blodhæv-
nen og indføre noget, der har blot 
en svag Lighed med en Lovgivning. 
Men frem tor alt niaa lian virkeligt 
styre sit Land, ikke være en Skyg-
gekringen — det vil Albanerne al-
drig finde sig 

Sangforeningens Koncert. 

i Søndags havde vundet stor Til-
slutning, der var ca. 150 Tilhører 

og de blev heller ikke skuffede. 
Sangene gik igennem med stor 

Præcission og sungne med Liv og 

Lyst. Publikum gav hyppig( sit 
Bifald til kende, særlig var delte 
stærkt og vedvarende i sidste Afde-
ling for blandet Kor. 

.Damekvartetten-gjorde altre sager 
helt godt, men hvad man særlig 
lagde Mærke til var de aldeles ud-

mærkede Basser. Det er vist en 
Sjældenhed at et Sangkor ejer saa 
mange gode Basstemmer. 

Efter Koncerten deltog alle, saa 

mange der havde Lyst, i et meget 
livligt gratis Bal, helt langt hen paa 

Morgenstunden. 
Idet Hele en meget Fornøjelig Af- 

tenunderholdning. 	 B.  

Hvorfor 

bliver Træer og Buske ikke beskaarne 

i de aftenlige Anlæg og paa Spad-

serestierne, skal de vedblive at vokse 
vildt? Det ender jo med at man 

ikke kan koturne frem under dem 

og det hele kommer hl at ligne et 

Vildnis. Lad os faa det og helst or-
dentligt gjort, før der kommer for me-

get Grøde, saa det bliver for sent 

De af vore Abonnenter, der 

har bestilt Bladet gennem Postvæ-

senet; anmodes om — for at und-

gaa Standsning i Forsendelsen -
at bestille dette paa vedkommende 
Postkontor eller hos Landpostbudet 

inden den 27. ds. —  Er Bladet 
bestilt gennem Kontoret, betragtes 
det som genhestilt, saafremt det ikke 
er afsagt senest den 27. ds. 

Allinge Biografteater 
har til paa Søndag en større Film 
(i 50 Afd.) paa Programmet, nem-
lig" „Flugten gennem Luften". 

Skal man fremhæve noget enkelt 
Afsnit af delte spændende og extra 
flyt icenesatte Skuespil, maa det 
blive de herlige Billeder Ira Luft-
skibsrederi over Sø og Land --
og — selvfølgelig de effektfulde 
dramatiske Handlinger. 

Altloge Skibaliste. 

ludgaaede: 
17/3, Skon. ,Dannebrog. med Styk-

gods fra København. 
Udgaaede 

i4/5. Skon. .1. 13. Berggrea• Granit 
-til Nykøbing F. 

Skøn. ,,Kristian" Granit til Kbh. 

Saadag d. 22 i Ols Kirke KI, 
SknIterkeat Kr. 9, 

Allinge Kirke Kl. 2 
Eftermiddag Kl. 7. Mode for  Illas 

Kors paa Menighedshjemmet. 
Adjunkt Harver fra Rønne holder 

Foredrag. 	Alle er velkommen. 
Torsdag den 26. KI 6, Missions-

møde paa Bethel i Olsker. 
Sognepræsten taler. 

Gudstjenest r. 
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8priti3- 	Laauekasses 
,-;'"P'"—  Afdeling i Allinge 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa ahn. Sparekassevilkaar til en 'Rente 

af 4 pa p. a., paa Folie til 2 'pCt. p a. 

	 I o0a 

Aftenunderholdning 
afholdes paa Hotel „Allinge" Søndag den 22. Marts 

*. SI. 8 AIE` 
til Fordel for Allinge-Sandvig Foredragsforening, 

PROGRAM: 
Trio Nr. I af H a y dn. (Klaver, Violin og Violoncel). 

„Intrigerne", Sangspil af C. Hostrup. 
(Oplæsning med Rollefordeling, 6 Personer). 

j. L. Heiberg: „Gadeviser" (Solosang). 

Trio: C. M. v. Weber „Oberon". 

Billetter a 50 øre, Børn 25, faas ved Indgangen. 

• 

Cykler. Skriv ikke efter en ny Cykle,  naar De 
hos mig kan købe 
nye CYKLER fra 7 0 Kroner! 

med extra gode Frihjul og garanteret Gummi. l ruin Xorretning kan De 
se Varerne, før De køber, hvilket altid er det sikreste. 

Prøv mine anerkendte gode Mærker, og særskilt anbefales Den 
mit eget Mærke, som i Holdbarhed og let Løb overgear alle andre, og 
som er udstyret nied bedste Gummi og rustfri Indlæg i Fælgene ns. in. 

H. C. Mortensen. 

Til Foraarssaisonen 
er nu hjemkommen et stort og righoldigt Udvalg i Kjolestoffer, sorte 

og hvide og alle Modefarver i mange Prislag fra 75 Øre til 3 Kr. Alen. 

Bluselivsstoffer i stort Udvalg. 

Stort Ufloolj i fikse Xoraarsfrokker. 
Støvfrakker til mange Priser fra 12 Kr. 

(Fikse cNyheder i Vadmelsfrakher 
i alle moderne Farver fra 12 Kr. 50 øre. 

Sorte halulati25,e j./rokker til wItlre Domer 
fra 18 Kr. 

Lange sorte Alpakkalrakker i fikse Nyheder. , 

Til Konfirmationen 
anbefales fikse Lauge Frakker -- moderne Facon og FarVer — fra 10 Kr. 

Stort Lager af Kostumestoffer 
i mange Farver og Dessins anbefales som særdeles nydelige til Dragter. 
Kan leveres efter Maal fra 35 Kr. teed Garanti for god Pasning. 

Besætnings=Artikler 
Stort Udvalg af Nyheder i Blonder, Mellemværk, Kniplinger, 

Blondestoffer, Tyll, Festons, sorte og kulørte Agramaner, Fløjl, 
Sill-cebaand, Knapper. Bælter fra 25 Øre. 

Magasin du Nords Udsalg, Allinge 
ved Ejnar Thorbek. 

Dæk, Slanger. &Cycledele 
er nu paa Lager i stort Udvalg, og er Priserne nedsatte til det mindst 
mulige. Saaledes kan De købe hos mig l Aars garanterede Dtek til 

6 Kr. Do. Slanger til 2,75. desuden haves Dæk fra 3 Kr., Slanger 
fra 2 Kr. 

Endvidere kuber De alle Tose Cykledele til meget nedsatte 
Priser, saasont prima Pedaler med Gummi fra 1,75. Styr 2,00, hæ-
der 1,50. Ilaandtag 24 øre, Klokker 35 øre, Fodpumper 85, 
nazilloillpumper 70. Stimerne 80 øre. 

Prøv mine Varer. Ring paa Telefon ALLINGE 79, sas kan De 
oingaaende fan sendt med Banen det, De ønsker til Deres Cykle fra 

H. C. Mortensen. 

470 Øre med Sække ell. 430 Øre pr. Td. 
er Prisen fra Lager i større Partier for 

Aldeles frisk Aalborg Portland Cement. 
Ladning er ventende i Is,r ef kort Tid, og udbedes flere Bestillinger. 

'—dlandets Hainlelshus, 

Nordlaudets Haudeishus. 
Fiskeforreiniug i Sandvig 
Iste Maj aahnes en velassor-
teret Fiskeforretning - i Hr.Vlggo 
Jørgensens Ejendom, hvor 
daglig kan fans forskellige Fi-
skesorter. — Varerne bringes 
overalt, og om ønskes istand-
gjorte. Større Ordres bedes 
bestilte Dagen forud_ 

Ærbadigst 
N. Mikkelsen & Co. 

Telf. Sandvig 29. 

NB. Alle Fiskesorter købes 
til Dagens højeste Priser. 

Kontant Afregning. 

Ny Ost 
Tilsitter Ost 55 Øre 1/, kg. sær-
deles fed og delikat. 

1/1 Ost ca. 2 kg. a 50 l/s kg. 
Rødskorpet Marsk Ost 40 Øre, 

ualmindelig delikat. 
Jersey Ost med Kommen 40 øre, 

pikant Smag. 
Ved VI Ost c. 2 kg. 35 øre. 'fe kg 
Derby Ost 30 Øre 

fin Smag, bliver ikke tør. 
Mejeriost med Kommen 25 Øre 

prima Kvalitet, 
ved 1/4 Oste ca. 21/1 kg. 20 Øre. 
Klosteroste 10 øre Stykket. 
Grønne Alpeoste 15 øre. 

Telt 12. I. B. Larsen, 	Allinge, 

Extra bill. Priser i hele biler 
Traadvrev til Honsegaarde. 
Pigge-Hegntraad, galvaniseret 

Glat Hegntraad, 
Tækketraad Nr. IB, den bløde e.- 

Ira sejge Kvalitet, sælges i 

Nordlaudets  Ilaodelsbos- 
Bemærk 

de nedsatte Sukkerpriser. 
Hugget Helts 	20 Ø. 1/4 kg 

Hugget K rystet melis 20 Ø.% kg 

Stødt Helts 	Is ø, V2  kg, 

Flormelis 	 22 Ø. 

Dansk Puddersukker, 16 Ø. 

Fineste lyst Thesukker IS Ø. 

Mørk kraftig Puddersuk ker 150. 
Demerarasuk ker 	21 Ø. 

I. B. Larsen. 

Hingsten - 
Præsto-Bannerhoj 

staar opstaldet til Bedækning hos 
Dam, Offergaard Ro. 

Bedrekningspeuge 10 Kr, Kontant 
+ 6 Kr. 

Svigermoder har Ret. 
Den unge Mand : Naar du sparer 

rigtig i Huset, tænker jeg vi faer 
Raad til at gifte ns til Maj. 

Hans Forlovede: .1a, men Mur si-
ger, al paa en Ting titan du ikke 
spare. Det er pas øl fra Nexø 
Bryggeri, for det er sart uhyre bil-
ligt i Forhold til sin Næringsværdi. 

Alle &minium billige Priser 
sælger vi 

Frostfri Pumper, Køkken-Pumper. 
Alle-Pumper, Allespredere. 

Murgryder, Fyrdøre. 
Renseluger, 

Jeern rør 
i alle Størrelser ng Længder. 

Rørdele af alle Slags. 
Stor Rabat ved kontant [Maling, 

Bortsalg 
paa Risegaard i Olsker. 
Fredag den 27. Marts Kl. `> 

Øtm. lader Konrad Nielsen af-
holde Bortsalg over 14 Gylter, store 
ag sunde, 20 Stk. ca. 2 Maaneder 
gamle Grise, en Del c. 4 Maaneder, 
ca. 30 Stk. Grise, der bliver 4 Uger 
først i April. I So ined hosliggende 
Grise, I So til Fedning. Lødekvier. 
1 Malkeko, 2 Tyre. En Del mindre 
Kalve. Roer, Kartofler, Halm in. in. 

Kredit, til Mikkelsdag. 
Grovvang i Marts 1914. 

J. R Nielsen. 

Ny Cyklefarretning. 

underleguede har begyndt en 
Cykleforretning i Sandvig 
og fører paa Lager 1. Kl.s 

Cykler med fine Strreklærredsrilige 
fra 85 Kr, Dæk og Slanger i for-
skellige Kvaliteter. 

Reparationer udføres hurtigt, so-
lidt og billigt. 

A. Stange, Sandvig. 

Olsker llusmamislorelliog 
afholder sin 10-aarige Stiftelsesfest 
Lørdag den 21. ds. Kl 6 Aften 
paa Forsamlingshuset. Medlem-
merne bedes give talrigt Møde, og 
løvrigt er alle velkomne. 

Kapt. Ma e ga a rd har, saafremt 
det bliver hale muligt at komme 
til Stede, lovet al tale. Flere Ta-
lere forventes. 

Afholdsforeningens Møde bliver 
Fredag istedetfor Lørdag. 

. 	sygekasse, 
som er statsanerkendt, optager Med-
lemmer indtil 40-aars Alderen. For-
uden en daglig Pengehjælp yder 
Sygekassen fri Læge -og Medicin 
for Medlemmerne samt fri Læge for 
deres hjemmeværende Børn under 
15 Aar, desuden frit Sygehus- og 
Sanatorieophold. 

lreleteldel,er _ken ske lios Kasse-
reren, Hellager P. ttolm, Allinge. 

By- og Herredsfuldmasgtig 

Johannes liolued, Hasle. 
trælfes paa Raadlinsel i Allinge 
hver Mandag efter K1.10 Form, og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2--5 

Marsimiliser-Forreluingen 
ved Havnen -- er nu forsynet med 
godt Tøj til sivaa Priser. 

Prima Blaasten 
(Kobbervitriol) 

ny Sending — extra Kvalitet — til 
Sprøjtning af Frugttræet og Buske, 
sælges i større Vægte a 30 Øre pr. 
1t,2 kg. 

Nordlandets Handelshus 

Jæru Melal, Klude q Beo 
kebes til højeste Fliser. 

Carl Jacobsen 
ved Havnen. 

Nej Moiri Nu vil jeg ikke 
• vente længere, 

alle Mennesker gear til Atelieret ved 
Havnen, for at fotograferes, og det 
eor jeg ogsaa, — for man faer de 
smukkeste Billeder hos 
Telf. 4. 	 Andr. Ipsen. 

hisell flad åft Sukker 
er lavere 	sælger vi 

Hugget Krystal Melis Mr. I a 21 Øre 
Hugget Melis 	Nr. 1 a 20 - 
Grov stedt Melis 	Nr. 1 a 18 - 
Fin stedt Melis 	Nr, I a 18 - 
Dansk Puddersukker Nr. 1 a 16 - 
Ægte Demerara 	Nr. 1 a 22 - 
alle Priser pr. 1/2 kg — ng gives  
extra 1 pul. Rabat ved krem Betaling. 

Nordlaudets ilamielsims. 

Rø. 
Del bekendtgøres herved, at Valg 

af 5 Medlemmer til Bestyrelse for 
Kommunens 11j.elpekasse foretages 
i Forsamlingshuset Mandag d. 30. 
Marts Kl. 3-8 Eftm. efter Kandi-
datlister, der vil være at indlevere 
til undertegnede inden Kl. 7 Aften 
den 26. ds. 

Ro Sogneraad, 
den 17, Marts 1914. 

M. Lund. 

Inserat. 
Se Foraars udstillingen 

i Magasin du Nord. 

Rugehøns. 
Nogle rugelystre (liggegale) Hems 

— som vil ligge nu straks eller om 
nogle Dage — ønskes til Købs til 
hej Pris. 

I. P. Møller, Allinge. 

Smaafaldende engelske 

Nødde-Kul 
180 Øre pr. Hektoliter. 

Disse blandet med gode engelske 
Gaskokes giver et udmærket kraftigt 
og renligt Brændsel til Kakkelovne 
og Komfurer. 

De gode engelske Gaskokes 
koster 140 øre fra Lager og 150 
øre frit tilkørt. 	' 

Nordlandels Ilaudeishus. 
En ung Pige 

til Hjælp ved Madlavning og ind-
vendig Gerning kan til Iste Maj 
hm Plads hos 

Kaas, 
Bridsensgaard pr. Allinge. 

Opretstaaende Piano 
er billigt til Salg. Billet nokt. Piano 
bedes indsendt til Bladets Kontor. 

Til meget Dadl Kub smiges 
2 nye Ohverplove Nr. 97. 
1 ny Osborne Fjederharve. 
1 ny Radnaamaskine. 2 Me-
ter x 19 Rækker. Natunanns Fabr. 

1 lille Ukrudtsharve. 

Norillamiels blokhus. 

Køb Kaffen 
hos 

.farsen 
Kaffepriserne atter nedsatte. 

Valsede 

Krystal Byggryn 
22 Øre Pakken. 

Krystal Byggryn 14 Øre 1/, kg. 
Prima danske Byggryn, fine, mel-
lem, grove 12 øre, ved 5 kg. 1 Ø. 
billigere pr. kg.. 

Mine Byggryn garanterede fri 
for Svovl. 

Telt. 12. I. B. Larsen. 	Allinge. 

EI I S 1101 tkill 11W1118 
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i passende Længder, hvor der ikke skæres til Spilde, sad karl Vi endee 
expedere ret betydelige Partier, som  passer til 

Gulve, Luller, Loihrelser, Skillerum ug Paneler 
til meget rimelige Priser. -- 1  Løbet al 14 Dage venter vi ladning .e 

gode kantskaarne 34  og 1" Udskudsbrædder. 
som sælges til deri ifjor gældende laveste Pris. 

Nordlandets Handelshus. 



Trælast! Trælast! licelast! 
Vort store Lager af 

Dimensioner. Planker og fartedder, saa- Sparrer  i alle Længder og 

vel Fyr soul Gran i alle Længder og Dimensioner, anbefales ærede For-

htugew. NB. Vellagret extra tørt og billige Priser. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Gaa til Fagmanden og køb Deres Ure 
der har De Garanti for god og paalidelig Gang. Alle Reparationer ud-
føres hurtigt og billigt. Stueure tilses overalt og repareres om muligt 
paa Stedet. 

Telefon 4. 	 A. M. Lindberg, S. Sørensens Eftfl. 
Brugte Ure tages i Bytte. 

Cement, Tagpap, Stald- & Tag- 
Vinduer, Murgryder, Pumper og Som ni m. anbefales. 

NB. alt i solide og gode Varer til billigste Priser. 

Allinge Nolooiol- og Produldiorrelok. 
Et Parti eNtrafin gul Ncesgaard 

Havre og Tystotte Prentice- 
• Byg, bornholmsk Avl, anbefales. 

Bestilling bedes snarest indsendt. 

filline J-Colonial- .9(5 Produldforretnin_ss. 

P. C. HOLM, Allinge, 

Saasæd 

Prisen paa 

vort extrafine islandske Lammekød 
er nedsat i 

ciVIlinsse 	 j)roduldfopretninj . 

Nu, da Foran, sluk hi og De skal have Deres Hus 

eller Gaard pudset op, til- 

lader vi os at bringe vort 
velassorterede Lager al Farver saavel til Olie som Kalk 

velvillig Erindring. 

froduktforfietninj. 

„ALBA 
r-447C~ 

PINTE DANSK FAREKAT 

,Jråld;re..,, os, 921.tie,&iza - 100ø-?e 

LF 

Petroleumspriserne ere nedsatte. 

Allinge Kolonial-;& Produktforretning. 

Alle Sorter Foderstoffer 
er paa Lager til billigste Dagspriser. 

ANNO Kolonial- & Prdukflorreilliog. 

Vor bekendte fine Kaffe, 
The, Chokolade og alle øvrige Kolonialvarer i absolut 
frisk og sund Tilstand, anbefales til billigste Dagspriser. 

,Produhtforretning. 

Alle 
Sukkerpriser ere nedsatte, 

mliop hind 8.- Produktforretning, 

I. B. Larsen, 
Allinge, ved Havnen. 

Mobeludsalg. 
Paa Grund af Flytning ud-

sælges i denne og næste Maa-
ned hele mit Lager af gode 
haandforarbejdede Møbler til 
nedsatte Priser. 

Buffeter, Skriveborde. 
Spiseborde, Egetræsstole, 
Chaiselonger, Senge, Ser-
vanter, Sofa med Stole, Sa-
lonborde. m. m. 

Jul Mortensens. 
Møbelsnedkeri, Allinge 

Allinge Bryggeri 
modtager gerne Bestillinger paa 
ØI i Ankere saavel som skatte-
frit Flaskeøl fra Hafnia Brygge-
rier. — Tomme Ankere bedes 
returneret hurtigst muligt. 
Telefon 65. 	 G. SALMON. 

Fn Fortæt,. ni; • 
• Edd e; ....g 

De Mennesker, som fur havde huseret 
i dette Land, havde været meget onde: 
men de havde tillige været stærke — de 
havde hugget sig en Vej ud igennem 
Sumpen og Skoven og var naaede ud til 
det skønne Land paa den anden Side. 
De havde benyttet Stien i omtrent en 
Snes Aar; men derefter skete det, at de 
Mænd, der drog af Stien, aldrig vendte 
tilbage. 

En Ga ng k om derdng el Menneske tilbage 
ad Stien, men han var ganske vanvittig. 
hans [bar var bleven helt hvidt og ban 
talte ganske usammenhængende -- det 
var den eneste ov erlevende af et Selskab 
paa seks Personer. 

„Aralie," havde han sagt, idet han  saa 
sig tilbage over Skuldrene. ..Arana".  og 
kort efter var han dod i et Anfald al Ra-
seri. 

Fra den Tid var der ingen, som vilde 
benytte Stien mere; thi den gik altsaa 
igennem en Egn, der var befængt med 
Trolddom, og i over ti Aar havde ingen 
Menneskefodder betraadt den. 

Mortimer var imidlertid bande vantro 
og letsindig. han vilde Ikke tro, hvad Vej. 
viseren fortalte, men fik sat igennem, at 
vi skulde folge den gamle Sti og se at 
komme ind i det skønne Land, som laa 
bag ved Bjergene. 

Da vi nærmede os det højeste Punkt 
det sævre Pas, viste det sig, at Pakæs-

lerne rar bleene langt tilbage, og derfor 
red Andrews tilbage for at skynde paa 
Vejviseren; men lidt efter kom han igen 
og var ene nm at drive dem, og iblandt 
Pakdyrene gik ngsnn Vej, iscrens Muldyr 
med Sadel og det hele. 

Vejviseren var aahenhart flygtet fra os; 
men det var ganske unyttigt al sogc ef-
ter ham mellem Klipperne, og desuden 
troede vi, at han snart tilde blive bange 
for af gaa ene omkring, og at han der-
for nok vilde rage tilbage til os. Han 

N vilde trues med Hungersdød, hvis han 
forsøgte at drage tilbage ad dell Vej, vi 
var komne. 

Men skønt vi blev ved at drage videre, 
kom der ingen Vejviser efter ns. 

Stien rar overgroet med langt Græs 
og meget utydelig, og hvis den ikke var 
gattet lige frem over Sletten, tror jeg ikke, 
vi kunde have fundet, hvor de gik ind i 
Skoven. 

Straks da vi var komne ind i• denne, 
blev det omtrent mørkt om os. Blege 
Blomster, der kun sans utydeligt i Skum-
ringen, hang ned fra Slyngplanterne, og 
rundt omkring saa vi grimme, nedhæn-
gende Lavplanter og Svampe. 

Der havde i sin Tid været hugget en 
bred Sti, og hverken Underskov eller 
Grene generede os synderligt, derimod 
maatte vi nu og da hugge os igennem 
Slyngplanterne for at komme. frem. 

Vi red i' Gaaserad — Mortimer forrest, 
derefter jeg, fulgt af vore fire løse Mul-
dyr, og til sidst Andrews. Da vi havde 
redet noget, kom jeg imidlertid i Spidsen 
og jeg brugte Mortimers Okse, naar vi 
skuldelhugge os Vej. 

Endelig:kom•vi ind pen et Sled, hvor 
Træernes Kroner hvælvede sig højere. 
Iler var det lettere at komme frem, og 
vi kunde ogsaa bedre se vore omgivel-
ser. 

En Gang imellem kunde vi hore Fugle; 
men de færdedes højt oppe, hvor der var 
Solskin, og en Gang løb der et Dyr hen 
over Stien — eller var det maaske Ind-
bildning: alt var saa dunkelt, at Virkelig-
hed og Fantasi blandedes mellem hinan-
den. 

Ingen af os talte; thi Lyden af vore 
Stemmer lod saa hult i Dunkelheden. 

En stinkende Sump laa stillestaaende 
til højre for os, væmmelig ved sin Read-
denhed og en liovist eksploderede og 
sendte en ildelugtende Sky op mod øre-
ne paa os. 

Og dog følte vi os stadig dragne fremad; 
vi var betagne af den Følelse, der lokker 
modige Mænd fremad mod Farerne. Un-
dertiden kom vi til tuml Lysninger i 
Skoven, hvor vi aandede friere; men der-
efter magtle vi igen Ind paa den overgro-
ede Sti, og Stilheden og skumle Syner 
fulgte os ind i Skoven Dyb. 

Vi følte os nu mere og mere nedtrykte; 
thi det var, som om vi blev helt lukkede 
ude fra den lyse og aabnc Verden uden 
om os; det kunde godt have stormet og 
regnet, uden at vi havde mærket det rin-
geste til det. 

Medens vi atter og atter gjorde smaa 
Ophold, gled Eltertniddagen hen. 

Endelig aabnede der sig en Lysning 
foran os, hvor Solen skimlede, og et lille 
Vandløb rislede tæt ved Stien. Dette 
Sted manne øjensynlig i tidligere lider 
være blevet brugt til Lejrplads. 

(Fortsættes i meste Nr-) 

‹z)- 

velassorterede Lager 

af alle Sorter VEerktej 

for Snedkere. Tømrere og Murere, anbefales, 

NB. Extra gode og  solide Have-Redskaber til billige 
Priser bringes i velvillig Erindring. 

Yllinge Jfolonial- 	cppoduktforrefnin3s 

Tag ikke fejl af Mærket 
I. P. 

og I. P. Sonnes bekendte originale Plove og Plovdele, 
da de kun faas hos mig. 

Carl Pedersen, Smedemester. 
Telefon 98. 	 Lindeplads, Allinge. 	Telefon 98. 

Rugeæg kan fans af smukke 
og gode Selv- 

Campiner (Hverdagslæggere) og 
sorte 11inorkaer. 10 ore pr. Stk. 

Andersen, Allinge St. 

Zinkhvidt 
Blyhvidt 

Guldokker 
Itnlien»hrollt 

?Nonni. 
• Dodenkop 

Kalkgrout 
Jordgrønt 

Probro grøn. brun 
Kalkbleaat 

alle Malerfarver udrores efter Bestilling. 

Skal De have Deres Bille• 
der indrammet 

smukt og solidt og til moderate 
Priser, bese da mit store Lager af 
Rammelister i alle unoderne Dessins. 

Ærb. 
Telefon 4. 	 Andr. Ipsen. 

Atelieret ved Havnen. 

borivig 
anbefales By og Landboere ined 
smaa a la Carte Retter. 

Restauration og Billard. 

Et Parti 

gode boroholloske Spegesild 
sælges til 60 Øre pr. 01. 

Carl Jacobsen 
ved Havnen. 

De bedste og billigste 

Lommelamper 
(nas hos 

)11. C. IFILINCII. 

Til Kmilirmilliolls- og Forilarsuisollell 
kan jeg anbefale stig mcd all, saavel til Voksne, som til Børn. 

Cirka 2(111 liontirmationsIdirdainger, cirka 300 Herre-

r& bydel eger, Alle mulige Kulører i talrede. d; llijolletutd, Største 

Lager af Arbejdstøj, Skotøj, Hatte og fluer saint alt, hvad der 

tilhører en velsorteret Trikotage- å llanufakturbandet. Alt er 

billig( og godt, saa enhver kan være godt tjent med at købe hos mig. 

Jeg køber mine Varer kontant, som Følge deraf kan jeg købe 

billigt og derfor ogsaa sælge billigt. Derfor kub Deres Varer 

hos mig. 

llnrj" ~PresTryksager i Alliiigc llogirylderi 

anbefaler 

Barnevogne i nye smukke Faconer og Farver. 
Klapvogne fra 15 Kr. Promenadevogne. 
Kurvetrækvogne med Gummi og Træhjul. 

Nogle Stk Kurvevogne i srnaa Nr. betydeligt nedsat. 
Trælegevogne i forskellige Størrelser. 

Kurvevugger med Gænger eller Hjulfod. 
Dukkevogne fra 1,00 til 10,00. Sportsvogne. 

Suger De H L11131811MerSke, 
skal den gamle Cykle sælges, øn-

sker De Adgang over deres Ejendom 

forbudt, hat De fundet et Par Ga-

loscher, skal der være politisk Møde 

eller Bal, bar De Kreaturer til Salg 

eller vil De købe sandanne, har 
De faacl nye Varer hjem, paatager 

De Dern Reparationer, har De 

startet en ny Forretning — hvordan 

skal Folk saa faa det at vide, hvis 
De ikke averterer i el Blad, som 

virkelig læses. 
,,Nordborriftofms Igeblad• 

læses af saa at sige alle i Nørre 

Herred og er derfor et fortrinligt An. 

nonceblad. Send deres Annoncer 

til ,Nortiburnholnis Ugeblad". 

En Pige 
søges til Iste Maj af 

Lund, Nørregaard I 

Fra 

P. A. doers Soleileforreloiq 
Allinge 

kan fans PLOVE Model .1. P. S.'. 
Forskellige andre Plove samt Ipsens 
bekendte  gode Radrensere. 

Gode Aljesprcdcre, ny Mode!, og 
f3rostriinger røres paa Lager. 

Jens Hansen. 


