av,

il

4...— '

"?...,
• ,,re,.. _, "N •

--"?‘,
3~- •

• ""

-~,ar
„,••

-....,e....”....ana:

.....,..., :r. 1_4.—

Irdrr
•
Tilgivet af et intereament.kab.
Redigeret af Emil Bolsi,.
Irnrretningaforer Spareknapieb. Ridder
Trykt i Gornitzkas Trykkeri, Allinge.

s

•
[5n

N

ul "

• :a,

•••

.."-1`..1. "

""t.,Sk •

$.21/

AI rrtl».enecnt•prI•flit er pr.
for in•eraler Daa For•Id,n Ih Ilre,
t luihidrllge.tnoonrer I. Gang lui tørr.
• fterfalgende Gningt• 5 Ore.

paa Pligtfølelse og Ansvar stammer.
dige Kadiakbjørn og en hel liv Hjernetype i Bjærgskovene i
Der kan findes mange Grunde og
Hertil kommer den nyopilagetle
tænkes paa mange Løsninger ra
Renten paa Indlaansbenis• er
pCt. p. n
firillehjørn, som er sort med hvid
Gaadeit, nemt en af Vejene Item til
Hage, Strube og Bryst; dels levet
bedre Forhold er uden Tvivl den,
i Sydamerikas Andeshjærgc
Ny Dyrearter.
Det er ogsaa for nylig, at man
„Nord-Bornholms Ugeblad" uden nogen. som . helst Garanti for, at Samfundet er sig sit Ansvar behar paavisl Eksistensen af den saatrykkes i el Antal ej mindst 1700 1::templ. hvad der siden sker Børnene — det vidst overfor de Børn, som stiar ene
Trods de sidste Aartiers store kaldte Dværgelefant, der lever i Afog forsendes gennem Postverseae1 ,tAllårgr- er et Spøgelse af en saa uhyggelig i Verden fra Fødselen af.
Opdagelsesrejser i alle Verdensdele rika, af den femhornede Giraf, al •
Sandvig, Oisken Rutsker, Ro og Klemensker. Art, at det bør manes i Jorden hm
Lad . deres Forhold sikres og Opudenfor Evropa, og trods ihærdige Kæmpesvinet og af Peschwalskys
„Nord-Bornholms Ugeblad" tigst muligt gennem en AnerkeridelSe dragelse formes saadan, at det onde Forskeres
stadig Fortsatte Bestræ- Hest, den eneste nulevende virke,:
har den største Udbredelse i Nordre Ilerird, fra Statens Side af de Institutioner og slette ikke nødvendigvis maa belser for at udvide den hvide Ra- lige Vildhest. At Øgler er der op-,
bliver hest i ethvert Hjem og egnersig der;
eller Mennesker, som giver sig af vokse saa stærkt, at det helt kvæler ces Kendskab til den Jord, vi lever dagcl flere meget mærkelige, oa
for bedst til.A!,elieriag.
paa, er der dog fremdeles uhyre Fugle findes stadig ny og pragtfulde
med Adoption.
den Spire til det. gode, som hudes
Arealer, hvorpaa endnu ingen hvid Arter.
„Nord-Bornholms Ugeblad."
Fteda't vilde det være, om der aldrig i ethvert Menneske, men Stim maa
Der er ogsaa meget, der taler tor,. ,
Mand har sat sin Fod, og vidtoptager gerne Brkendlgyrylsnr nf enhver Ar!
have Næring, ran det -kat vfi?de ,s
Tusinder, ja, al den Vantiglelandt, som de....kudfsdkade
snoloer Køb, Salg, forutungsmecidelrAer, var Tale om-.Udbetaling af. buge
ved -Bortadoption at Børn, thi først hent i Dagslyset.
11TESTrid er af Kvadralmile baade her i flere afflIMske F[;i o Inler
Efter- eller Aflysninger, Ankflarier.de.•
Det vil lønne sig fur ethvert Saim og der, hvorom vi sari godt som tiører Virkeligheden til Den skilda vilde de rette Forhold indtræde,
„Nord-Bornhohns Ugeblad" al ingen antog sig disse stakkels fund at sørge godt for den opvok- intet ved. Og selv i de Lande, dres som Mellemform al Elefant og
udgear hver Fredag, kan bestilles paa alle
der er „hikket op' i Løbet af deri Flodhest. Indfødte i forskellige ,
Postkontorer sand paa ',dadels Kontor og Børn uden af Menneskekærlighed sende Slægt, det vil fremme Begre- sidste Menneskealder, er der fore- Egne ved ogsaa at fortælle om an— saa længe, der er Penge ined i berne nut Pligt og Ansvar -- det løbig. kun gjort det allergroveste dre mærkelige Dyr, som endnu alkoster 50 Ore Kvartalet.
Spillet, ,vil de altid spille en Rolle, vil indskrænke Udgifterne til Hospi- Undersøgelsesarbejde, saa ogsaa drig er kommen nogen hvid Mand
da enhver Lov kan omgags, ng den- taler og Fængsler, og alt delle træn- fra disse Egne kan der ventes at for Øje.
Til de vigtigste af de endnu
ville fremkomme adskilligt nyt af
ne Art. Love meget ofte er Genstand ger vort Samfund til i Nutiden.
større Interesse for Naturvidenska- ukendte Egne al vor Klode maa
§ 3 i Lovforslaget begynder saa- ben.
for fikse Hjerners Spekulation om
regnes: det indre al Ny Guinea,
at komme udenom; hvad spekuleres ledes: Denne Lov træder i Kratt
de sidste Hæfter af ,Fra Natu- Dele af Bortse°, de bjærg- og skovder I Eks. ikke i Loven af 27de Iste Juli 1914 — lad os liaabe, at rens Værksted.' findes en interes- rige Grænsestreg mellem Kina, Ti
Maj 1908 (Bestemmelser om Børn det maa ske, al der ikke maa rejse sant Afhandling af Redaktøren Dr. bet og Bagindien, Urskovegnene f
ved at bestille Deres Tryksager hos
det tropiske Afrika og de store uudsig saacianne Indvendinger imod W. Drejer, om vort Kendskab til
omrejsende Agenter, ng som oftest udenfor Ægteskab og disses ForJordens Dyreverden. — Mange har forskede Skovlandskaber møllerle
.1444( Lovgg„. som vil forhale -dens -Vedta- maaske tænkt sig, at nu ved vi saa Amazonens Bifloder. Man tør vent ,
æld rr,:)"tågq
har De hige,o,Ciarassiti., lur ar' disse
øre efter Ønske, da de gerne sen- faa Pengene -bort, naar Sagen neppe gelse — del vil være Synd; det er god Besked om de levende Væs- at - disse Egne endnu har store zoodes pr. Opkrævning. Lad Dem der- i første Omgang; lad os da haabe, en for disse Børn og for Samfundet ner, der findes paa vor Jord, at logiske Overraskelser i Behold.
for ikke lokke af en tilsyneladende
Justitsministerens Forslag uforandret lige vigtig Sag, at der endelig sæt- det ikke er at vente, at der mere
billig Pris, før De har faaet Tilbud
vil blive gjort overraskende Opdafra Gornilzkas Bogtrykkeri, Allinge. maa gaa igennem det høje Ting tes en Stopper for disse sørgelige gelser, i hvert Fald ikke af større
er det end ikke fuldkommen ide-. Tilstande.
Tro 19,
Arter. Heri turde man dog maaske
ell; vil det i det mindste betegne.
forregne sig, især naar man tager i
Betragtning, hvor mange ny Dyreet Fremskridt og være en mægtig
Vi kender alle Historien om Mad.:
-arter, der er fundet i de senere den, som veltilfreds passede sit ArDæmper paa Uvæsenet, saadan som
—o—
Aar, og hvor mange, hvis Eksistens bejde. Efter Aftale korn hans Be- det drives i Øjeblikket. Blot denne
fremdeles maa henregnes blandt de kendte efterhaanden til ham og alle
Af Thora Knudsen
Nu er den Tid inde, da ,den bly uafgjorte Spørgsniaal.
lille Lov paa 3 IsnitjattedeZzagrafspurgte de, hvordan han havde det,
.
flert ud i Livet ilred Viol titter frem i Haver og paa
,
Dr. Dreyer giver i sin Artikel en om han følte sig rask, hvad der dog
fer .maa .
Forslag til Lov om Adgang til fuld Virkning, er vi et- stort Skridt Skrænter, og næppe nogen anden Oversigt over den store Udvidelse, var i Vejen med ham o. s. v.
Før Dagen var til Ende følte ManMedvirken ved Anbringelse af Børn
fremme ad Vejen, der betegner stør- Blomst hilses med saa stor Glæde vort Kendskab til vor Jords Dyreverden har faaet i den nyeste Tid. den sig syg, maatte forlade Arbejdet
har nu forladt Landstinget, hvor det re Sikkerhed og større Omsorg for, som denne. Til alle Tider har
Næsten hver eneste større nyop- og lægge sig i Sengen.
Violen været omspundet al en Duft dage( Flod eller Sø har vist ny
først var indbragt — det korn lyk- forladte og værgeløse Børn.
Noget lignende gaar for sig nu i
keligt igennem uden Ændringer, og
Iste Paragraf sidste Stykke lyder: af Poesi. Efter et gammelt Sagn Dyreformer, til Dels ogsaa ny og Kirken og det religiøse Liv. Idelig
skyder
Violen
op
af
Jorden,
naar
og
overraskende
Dyretyper.
Det
er
om nogle Dage vil det forhaabentJustitsministeren er bemyndiget til
af Spørgsmaal som
bliver vi mødtelig holde sit Indtog i Folketinget, at fastsætte de nærmere Regler ons Foraarsgudinden vandrer lien' over saaledes ikke længe, siden man i disse: Gør Kirkerne nogen Nytte?
og saa , vidt man kan skønne, tyder den Fremgangsmaade, der skal iagt- den Ved Nattetid. Efter en orien- Flyfloden paa Ny Guinea fandt en Har Kristendommen Livskraft? Er
ny Skildpaddeart som i meget af- Troen ikke taget af? Har kristelig
alt paa, at dette Forslag inden lang tages af den, hvem Tilladelse med- talsk Mythe opstod den derimod af viger fra alle andre FerskvandsskildAand ikke mistet al Magt? Har
Tid vil være Lov — en Lov, som deles, og om det Tilsyn, der Ira det de Glædestaarer, Adam udgød, da padder; den har nemlig et tæderag- Evangeliet ikke tabt sin Kraft o.
i høj Grad tiltrænges og vil blive offentliges Side i saa Henseende , Herren ved Ærkeenglen Michael ligt Rygskjold uden Hornplader og S. v.
lod ham forkynde Naade og Tilgi- Luffer som en Havskildpadde. En
Hensigten med disse Spørgsmaal
modtaget med Glæde af alle, hvem bliver at føre.
anden sjælden og fra Normen meBørnenes Sag ligger paa Hjerte. Herigennem gives der Justitsmini- velse. 1 en græsk Legende hedder get afvigende Skildpadde er den er at rejse Tvivl, og en af Tvivlens
Frugter er Ligegyldighed.
Der er talt og skrevet meget i de steren en stor Myndighed, som man del, at Apollon forfulgte en af At- storhovede Skildpadde fra Bagindien
Men paa alle disse Spørgsmaal
senere Tider om den Handel, der maa haabe i Fremtiden maa komme las' skønne Døtre, og at den frygt- og det sydlige Kinas Floder.
kan der gives Svar — for aldrig I
Mange af Jordens Floder og Seer hele Kirkens Historie er der blevet
foregaar med Børn, bl. a. i en ud- disse Samfundets Stedbørn til gode somt flygtende anraabte Jesus mit
mærket og varmhjertet Artikel af — havde de kunnet klage - havde, Beskyttelse. Han hørte den dydsi- maa have bestaaet uforandrede gen- gjort et saa stort og intensivt ArFru. Stadtarkitekt Wright, der tilfulde de selv kunnet fortælle, saa havde rede Jomfrus Bøn, og forvandlede nem uhyre Tidsrum, eller kunde bejde som i vor Tid: Aldrig hat
der ikke I dem lindes ,Overlevere' de kristne Barmhjertighedsgerninger
kender de Forhold, hun skildrer. vi sikkert for lang Tid siden haft hende til en Viol. For at bevise fra fjærne Jordperioder, som de Lun- haft større Resultater at opvise. AlDer er holdt Foredrag om delle den offentlige Autorisation. Vi har sin Taknemmelighed mod Jesus gefisk, der er fundet i visse afrikan- drig har Bibelen været købt og læst
Emne, og der er virket paa mange statsanerkendte Fæstekontorer og bringer den lille Blomst aarlIg den ske og amerikanske Floder og i et som i vore Dage.
Par smaa østavstralske Strømme.
Vi har tvertimod Grund al se
Maader til Fordel for disse ulykke- Sygekasser, vi har Beskyttelse for lifligste Dufl. Grækerne og Rolige Børn — men-ingenlunde for me- voksne Mennesker baade her og merne satte den lille Blomst højt, Det er en Slags Overgangsformer fremad med Haab. Der er Tusinde
mellem Fisk og Padder. I Tanganji- Ting, der skal gøres, men der er
get, thi Tingenes Tilstand er ganske der, sten de umælende, hjælpeløse, og hos dem erstattede den Maj- kasøen i ,Afrika er„, 'tindet en Art paa den anden Side en Villighed
utaalelig, og i dette Øjeblik, hvor nyfødte Menneskebørn, som niere grønt. De brugte den til at krydre Vandmænd, Dyr, som ellers kun til at tage fat og en Forstanelse af,
Forslaget til Lov oni Bortadoption end andre har Krav paa vor Beskyt- Viltert med, og den Vin, der var forekommer i Saltvand, og i Bjærg- hvad det gælder, der er kun en
søer i tiet indre Tasinanien er fon- Grund til at glæde sig over.
ligger paa Rigsdagens Bord, kan telse, glider tilfældig ud i Verden blandet ined Violer, gjaldt hos dem
det et Krebsdyr, Bjærgrejen, som
Bliv ved at arbejde, se fremad
Sagens nuværende mangelfulde og gennem tilfældige, ofte tvivlsomme for at være den kosteligste Foraars- man troede for længst uddød.
og opad og fortvivl ikke over disse
drik.
Ogsna
i
Middelalderen
var
lidet tidssvarende Tilstand ikke frem- Bureauer og Mennesker, som i
Ogsaa af Landdyr forekommer Spørgsniaal. Det er en Erfaring, at
hæves kraftigt og ofte nok. .
mangt et Tilfælde aldrig burde Violen kendt baade som Lægemid- stadig ny Arter. Alle husker, hvil- Held og Fremgang i Arbejdet komdel og som Larkkerbidsken. Kan- ken Opsigt det vakte, da man for mer netop efter Modløsheds Tider,
Tal ikke for længe om dette For- have nied disse Sager al gøre.
en halv Snes Aar siden fandt el
W.
Vi lever i en Tid, hvor der snart diserede Violer maatte den Gang
slag, lad det snarest muligt blive
hidtil ukendt stort Pattedyr, Økapien,
til Lov, thi den tiltrænges haardt - ikke gaar en Dag uden at man ikke mangle ved noget fornemt Taf- der dels ligner en Hjort, dels en
der maa dæmmes op for dette Uvæ- skræmmes op al Meddelelser .oni fel, og den Dag, den tørste Viol Antilope,riK
orZebra, i Ugandas
elosrteifi
tiden havde man
sen — den Handel, der drives ng Begivelser og Bedragerier heade fandtes, fejredes højtideligt. Byens
uhindret kan drives af hver og en tier og der af utro Tjenere, snart i Bøns bar pyntede Majstænger med i Queensland i Avstralien opdaget
ke Ki Træer.
r r,inadielri kBlarittriesd
hriva e
med værgeløse Børn — delle, at private Affærer — det er en sørge- Violer og brogede Baard i Triumf
SKiaje
llii
gu
sainviltighedsløse Forældre for en lig Tingenes Tilstand, og iivilkaar- gennem Byen, Foraarssange lød, fundet en hvid Landbjørn, lidt minDen østriske Generalmajor Viktor
Sum --- stor eller lille — en Gang lig spekulerer tænkende Mennesker og om Aftenen korn man sammen dre end de sorte Bjørne, der lever Tilschkert, en kendt Avtoritet paa
i de samme Strøg, i Alaska derrvrel- Sprængteknikens Pinraade, har i et
for alle kan afhænde deres Børn over, hvorfra den tiltagende Mangel til Dans og Spisning.

Bornholms Laane- & Diskontobank

Uort Kendskab til
vor Jord.

De giver bevisligt
mindst 10 pCt, mere

Borfarloptiou RE Bøn,

-o-

Violen.

Giftbomber til .Krigsbrug.

Tidsskrift tutgrh*Igattia
Krigsministerium slaaet til 1 y. nr
Indførelsen at Gibbet/aber. Generalmajor Tilschkerts Persem og det Blad,
hvori Offentliggørelsen har fundet
Sted, er tilstrækkelig Sikkerhed for,
at del ikke drejer sig om noget fantastisk Projeft, men at Militærtekniken virkelig beskæftiger sig med at
fremstille saadanne Bomber. De' res Anvendelse er i første Linie rettet mod Panserskibe. De Forsøg,
der i den sidste Tid er foretaget,
har nemlig vist, at Sprængbomber
hverken slaar gennem Panseret eller
fortnaar at beskadige Pansertaarnene.
Hvis Sprængbomberne derimod ved
Eksplosionen udvikler giftige Luftarter, breder disse sig ud over hele
Dækket og trænger ind i det Indre
af Skibet, hvor de snart udøver deres dødelige Virkning. Ved Forsøgene har det vist sig, at Arsenik
er det bedste Giftmiddel. Thermit,
der udvikler en meget høj Varmegrad, tilsættes kun.. i en saadan
Mængde, al Fordampningen og Forbrændingen af Giften kan gna hurtig for sig.

Kokkenlioyen om Foruret.
Al
Havebrugskonsulent A. Dalskov,
Gentofte.
Der var en Gang, da vore Husmødre, særlig paa Landet, havde
uendeligt travlt, de skulde bage Brød
og brygge Øl, spinde og karte,
støbe Lys og mangfoldige andre
Ting, som vore Dages Husmødre
fteldig,is nu er fritaget for. Ganske vist har vore Husmødre endnu

Juan synes at Jordet' er 'neget
rg pal N11,1,1,10r.

I dette Aar anvendes Jorden til
Rodurterne, Gulerødder, Rødbeder,
Persille, Pastinak, Skorsoner, Spiseleg m. fl. Synes man, at Væksten
ikke er kraftig nok, kan man
Sommerens Løb anvende Chilisalpeter.
Det tredie Aar overlader man Jorden til Bælgplanterne, Ærter og Bønner og maaske til tidligere Kartofler, Grønkaal og Rosenkaal ru. fl.,
dog helst paa den største Del af
Arealet saadanne Planter, der tidligt
om Sommeren afslutter deres Vækst
og kan fjærnes saaledes, at Jorden
kan blive gravet og allerede i September paa ny beplantet med Jordbærplanter, der grundig maa gødes
om Vinteren.
Paa denne Maade har vi udnyttet Jorden mest økonomisk, og ved
at inddele den i 3--4 Skifter, der
hvert befinder sig paa sit Standpunkt
i Driften, kan man indrette sig saaledes, at man altid har nok af hver
enkelt Sort af Køkkenurterne.
Det næste Spørgsmaal bliver da,
hvorledes disse Hovedgrupper skal
behandles, men herom senere.
Endnu har vi jo Vinter, men det
er ingenlunde for tidligt at lægge
Planerne, de skal helst overvejes
nøje derefter følges korrekt.

Om Aalen
fortæller p. p. i „Lolland-Falsters
Folketidende" :
Aalen er en interessant og I enhver Henseende fortrinlig Fick, søm
det altid er mig en Glæde at træffe
paa et Stykke Smørrebrød .
Aalen hører i FI. Salomonsen til
de blødfinnede Benfisk med Svømmeblære og Luftgang, og der skelnes mellem 25 Familier og 250 Arter. Saa mange kan jeg nu ikke
gøre mig til af at kende. Jeg kender kun 3-4 forskellige Slags, nemlig stegt Aal, Røgeaal, Aal i Gele
og Aal i Karry, men efter mit Kendskab til disse har jeg intet imod at
lære den øvrige Familie at kende.
Indtil for nogle Aar siden levede
man i tyk Uvidenhed om, hvorledes
Aalenes Formering foregik. Man
kunde ikke opdage, om der fandtes
Hanner og Hunner, og den Antagelse var ved at blive almindelig,
at de formerede sig ved Knopskydning. Saa konstaterede man, at Aalen lægger Æg, og da hvert HunEksemplar lægger ca. 5 Milioner,
maa den jo siges at være et godt
Avlsdyr, som det nok kunde betale
sig at gøre noget for.
Aalen har en rent ud falmAl#glig
Evne til at stikke al og forsvinde,
Naar del Sind kommer over den,
at den vil „vandre, som det hedt Aalesprogct, kan den gaa langt
op ad Tysklands Floder og foretage
lange Spadsereture gennem Græsmarker. Den borer sig ind alle
Vegne og gaar paa som en Livsforsikringsagent, og san er den jo
som bekendt „glat som en Aal".
Aalen lever af Bløddyr og Insekter.
At den gear op i Land og æder
Ærter, er derimod en slem Historie,
selv om del almindeligvis bliver troet,

meget at gøre, Fordringerne til Livet er andre, og der stilles store
Krav til mangen en Husmoders Administrationsevne og økonomiske
Overblik.
Ikke desto mindre vil vi gerne
foreslaa de Husmødre, som endnu
ikke bar taget Havegerningen under deres særlige Beskyttelse, dog
al interessere sig for Køkkenhaven;
den har saa megen direkte Forbindelse eller i hvert Fald burde have
det, med selve Husholdingen.
Her er et udmærket Virkefelt for
selvstændigt og interessant Arbejde,
hvor man kan opnaa glimrende Resultater og mange Glæder
Der er ganske vist et og andet
at overvinde og en Del at sætte ind
derpaa, men netop derfor niaa Opgaven jo passe fortræffeligt for vore
dygtige Husmødre.
Arbejdet med Køkkenhaven vil
lettes overordentligt. naar man arbejder efter en bestemt Plan, og af
Hensyn til Jordens og Gødningens
rationelle Udnyttelse er dette ganske nødvendigt.
Man inddeler Køkkenhaven i
Skifter paa samme Maade som Landmanden sin Mark. Et enkelt Skifte
kommer dog udenfor Rotationen d. v. s. den aarlige Vekseldrift.
Delte varige:Skifte anvendes til de
fleraarige Køkkenurter som Rababer, Asparges, Strandkaal og Artiskok. Dernæst kommer et Skifte til
Jordbærrene, der kun hvert 3die Aar
træder ind i Vekseldriften, men som
da ogsaa paa en Maade indleder
Rotationen, idet man paa dette Areal
begynder med de mest kvælstofforbrugende Køkkenurter.
Vi tænker os altsaa, at vi har et
tre Aar gammelt Jordbærstykke, og
dette har vi ladet omgrave grundigt,
saa snart de sidste Bær er plukkede.
Slaa ikke Svinene.
Jorden er muligvis bleven noget
snavset og fyldt med fleraarigt
Ved Odense Eksportslagteris GeUkrudt, og dette skal man nu se at
neralforsamling i Lørdags udtalte
blive fri for.
Direktør Junker:
Otti Efteraaret sent maa Jorden
Et Forhold, som er af stor Betydmaaske graves om igen, og om Vin- ning, er, at Svinene under Transteren spredes et godt Lag gammel
porten fra Husene til Slagteriet beGødning ud over den, der saa til handles med Varsomhed. Af torForaarel graves ned. Nu har man tumlede, forpiskede og forslaaede
sandsynligvis et godt bearbejdet og Svin kan der ikke laves prima Bacon.
meget gødningskraftigt Stykke Jord, Træskonæser og Kosteskafte koster
idet ogsaa de gamle Jordbærplanter Danmark store Summer hvert Aar.
bidrager til at gøde den.
Slaa ikke Svinene.
I dette Jordstykke planter og saar
vi alle de Køkkenurter, der skal have
mest Næring, f. Eks. Kaalsorterne, Hvad Kong Albert hviskede.
og da navnlig Blonikaal, Spidskaal
Ved et Hofbal tor hm Dage siden
og Hvidkaal, Porre. Selleri, Spinat, lagde Kong Albert al Belgien Mærke
Radiser, Græskar og Agurker.
til, at en af Damerne, der deltog,
Disse Planter forbruger meget var ualmindelig stærkt dekolleteret,
Kvælstof, — muligvis maa man samtidig med at hendes Kjole var
yderligere anvende lidt Chilisalpe- rigeligt stærkt opslidset foran. Et
ter for at faa dem rigtige kraftige, Par Minutter efter sans Kongen hviog desuden bruger de fleste megen skende nogle Ord til Hofmarskallen,
og lian gik straks efter hen til den
Kali.
paagældende Dame, bød hende ArI det følgende Aar gøder man
tnindre Grad, maaske tilføres lidt men og førte hende ud af Balsalen
Kaligødning og Superfosfat, eller Og 'i et af de tilstødende Værelser
maaske kun en Del Gødningskalk, sagde saa Hofmarskallen.

fra Uge til Uge.

,, I I,. Ma jt. .:et har lagt Mærke til.
}ag.: }<jale ved et ['held er revnet tenunelk uheldigt :urur,. Han
har bedt ulig føre Dern td en Vogn,
for al de kunde tage hjem og Ina
Uheldet repareret .. .

at

Men hvor er da Svinene?
Direktøren for det danske Flæskesalg Danish Bacon Company i London, Hr. Charles Hansen, deltog
forleden i en Jubilæumfest i Holbæk Andelsslagteri. Han udtalte
her i Følge .Kalundb. Dhl.":
Naar Landbrugsministeren siger
at der kan sælges mere Flæsk i
England, er det rigtigt, thi 90 pCt.
af Flæsket kommer der over i saa
god en Tilstand, at der ikke, er noget lettere i Verden end at sælge
dansk Flæsk.
For nogle Aar siden • rejste jeg
med el Par Venner til Danmark, og Ira Esbjerg kørte vi ud i Landet.
— Delte er da ikke Danmark!
udbrød den ene.
— Jo, det var del.
— Men hvor er da Svinene?
spurgte han. (Stor Munterhed).
Han havde paa Evropas Kort set
Jylland som en smal Streg og
øerne som nogle sneas Pletter, og
naar vi leverede 50,000 Svin ugentlig til England," mente han, det
maatte være Svin det hele.

En Kong Edward -Anekdote.
Om Kong Edward den Syvende,
al hvem Paris for nylig har rejst en
Statue, fortæller „Journal d'Allemagne" følgende Anekdote, der maaske er mindre kendt end de utallige andre, der drejer sig om Kong
Edward. Man ved, at Kongen holdt
strengt pair Etiketten, selv i den.
sakeaseste Familiekreds. Saaledes
var det ikke tillad( Børnene at tale
ved det kongelige Taffel, med mindre de blev spurgt. Da den kongelige Fanrilie en Gang sad til Taffels i Hnchinghum Palace, raahte
Kongens Sønnesøn pludselig: „Ari,
Bedstefar . . .
Kongen afbrød
ham ,nied et strængt Blik og sagde :
,garn niaa. kue tale ved Bordet,
naar de bliverSpurgl 1" — Den lille
Prins lav forvirret.
Det gjorde imidlertid Kongen ondt,
at pari-havde maatte) rette pil sin
lille Sønnesøn, og lidt efter spurgte
han: „Hvad det var, Du før vilde
sige mig?" — „Aa, nu er det for
sent!" svarede Barnet. —„Hvorfor
for- Sent? Hvad var derila -i Vejen?”
spurgte Kongen videre,. ;7-- „Ja, ser
du, Bedstefar " sagde den lille hul
kende, '„paa din Salat vår en Kaalorm, det vilde jeg sige dig! Men
nu har du spist den med,"

En Offersten fra Oldtiden.
Ejeren af ,elmesæde" i Havdrup
paa Sjælland fandt i Fjor en kunstig
formet Sten i et Markskel.- Han
førte Stenen hjem i sin Have og
opstillede den der, tiden at det var
ham klart, hvad det var fur en Sten.
Forleden fik en Antikvarhandler i fra
Roskilde Stenen at se, og lian gjorde
i Følge .Østsjæl'. Folkebi." Natio,
nalmuseet opmærksom pin' den,
hvorefter han for et Par Dage siden købte Stenen og sendte den
ind til Museet,
Den fundne Sten er meget sjælden, og. Museet ejer kun en lit af
samme Art, endda en noget mindre.
Stenen er godl en Alen høj. Foroven er der en skaalformet Fordybning, soul kan rumme et Par Potter Vand. Paa Siderne er der s-tormede Indhugninger, og der er ca.
35 indborede 1-hitter.

Ilsierso Wel „Bornholm"
ligger ikke paa den lade Side. --Allerede i længere Tid har en større
Arbejdsstyrke været beskæftiget med
al udslette Efterveerne fra Storniflodsødelæggelsen ude i Aasands
buglen; der laves Bro over Aaen
og en ny cementeret Spadseresti
anlægges ud til Etablissementets
Badehuse, ligesom man er travlt
beskæftiget med at køre en Del
Sand ud i Strandkanten.
Paa selve Badeanstalten bliver
den nordre Fløj rykket længere tilbage, og en tilsvarende Annexbygbygning opføres* Paa den anden
Side, hvor den i flere Aar ikke benyttede Koncert-Pavillion staar. --Det bliver ikke nogen lille Bekostning for Selskabet, itiaa det nu faa
Glæde af det i den kommende Sæson.
Da Badecellerne nu bliver om-

kalfatrede, kunde det vel være heri•
sigasol.e,s( g t, øm der inde i selve
Bade-Etablissementet blev indrettet
ct eWir flere Toiletrum med W C.
der kunde blive lidt mere tidssvarende og propre end de til Dato
benyttede Udhuse ; disse vare nemlig for det meste I en saa slet Forfatning, at man maatte være mere
end trængende, før man kunde bekvemme sig til at benytte dem. Selv om indrettelsen af et Par tidssvarende Toiletrum yderligere vil
belaste Budgettet, vil disse Penge
nok kunne forrentes ved en passende Eptree, i Lighed med, hvad
man har ;nidte Steder.
Nu, da Staten antagelig overtager
1fammeren i rm nær Fremtid, kunde
der niaaske ydes et Tilskud til Plantning at et !.tehelte af I. Eks. Gran,
der som en skærmende Mur kunde
dække lidt af Sandlinjens ikke just
arkitektoniske Skønhed for profane
Blikke.
Sandvig er fnrøvrigt ved at lage
; der spekuleres
Teten fra
og lægges Planer i og omkring
Badestranden. ,Strandslot" anlægger
en ny Hovedindgang gennem Bager
Mortensens Have; næste Aar købes
antagelig det hele, til Nedrivning.
Hatisi.ii bygger sig en Kiosk
ved Badestranden, og eller Forlydende har et Par Allinge-Kailumerid,
smittet af Guldfeberen, Planer oppe
om at lægge Filialer herud i Somniermaanederne. • Alene -af Barberforretninger skal der vistnok etableres seks--syv Stykker, saa man
danner sig alene deraf. cl vagt Beatet, nire de Frem tids
glieder, der
ligger gemt i Art,','andbitglems granhvide Sands(' .ni

Bryllup
f Hm" ("Lor$dae),,yigles i SI. Ols
Kirke Frk. Marie Jensen, Datter af
fhv. Gdr. Jensen, Reregaard, Olsker
fil Haris Petra Hansen, Son af Gdr.
Hansen, I billegaard, Ro. Det unge
Par skat h, pal Stmdregnard r Nyker.

Exiro bill. Priser i hele Hl
Traadvalv nf H,m4.egaarde.
Pigge-Hegntraad,
Glat Hegntraad,
Teakketraad Nr. 18, den bløde
tra sejge Kvalitet. sælges i

Norrilondels HilllfilS11115,
OLSKER. ---For Restancer at Kommuneskat
for ?det Halvsar 1913 -14 vil Udpantning blive foretaget uden videre
Varsel efter førstkommende t. April,
hvilket herved bekendtgøres.
St. Ols Sognerand,
den 24. Marts 1914.
P S. V,

K. A. Mogensen.

Alle Siorrelser

?riser

sælger vi
Frostfri Pumper, Køkken-Pumper.

Aile-Pumper, Ajlespredere .
Murgryder, Fyrdøre.
Renseluger, Riste.
Jævnrør
i alle Starrelaer og Længder.
Rørdele at alle Slags.
Stor Rabat ved kontant Betaling.

Norrilondels Nandelshllsr
Byq. iolh, Missionsforening
vil, Missionsmode i Rutsker Forsamlingshus
(1■11 211. Marts tra Kl.

afhoirlri ism tiod

10 Form., hvortil alle venligst indbydes. Mag n Il SS e II• Siffi
og
flere 'ladete deltage

Gudstjenester.
Søndag d. 29. i Allinge Kirke Kl. 9m/2
Ols Kirke Kl. 2.
Messefald begge Steder.

Nye Soiltlimg

Grove danske Hvedeklid

Tein Kl. 3: 1 v
.
Allinge Kl. 7.j . reirignensiijuniner
Rasmussen fra Rønne taler.
Tirsdag d. 31. Hedningemissionsmøde Kl. 8 paa Menighedshjemmel.
Sekretær Nielsen og Adjunkt Høyer.

Prima dansk Soyaskraa
Prima danske Soyakager
Cc:delings Foderblanding Nr. I
•

Hus
til Nedbrydning:
Pia Grund af Forandring i;Drifieri;
udbyder- Akts. Harnmershol ni Granitværker en Bygning, staagnde
paa-Esperpshalde, der er
let
til Smedje, og Hestestald, til a ,
samt 'en Sele og I Enspænder-Fjedervngii
Eventuelle Liebhavere bedes henv&ule sig [tan Værkets Kontor eller
til Hr. Købmand Jens Hansen i
-Allinge.

Cement
Kr. -1,30 pr '/e Sække, extra Sække

og løvrigt rigeligt Lager
af alle Sorter

Hele og knuste Foderkager,
Wede, Byg og Blandsæd.
.Vi sælger til de laveste Priser.

orillandels IludeWills.
Malerfarver.
tørre, udrørte i 1/2 og 1,!, kg Daaser.
Terpentin Tørrelae
Vognlak Nobellak
Hvid Japan Eniaillelak
Glialdbroure Solvbronve
Kobberhrouce grøn Brunet.
Itroneetintur Spiritindak
Schellak l'iu‘prit
Nuddetriembeitme
EzetrIer.beitme lbenholdINbeitae

I

anbefales

Abigallgoi31 og Produldforroloing.

cB.

ilaPSCH.

S. Ban2.
Barber- & Frisør-Salon
bringes i velvillig Erindring.
omramme=

.),111111(3e
Søndag den 29. Kl. B og 9 .

Gaumonts Ugerevue.
Sidste Vent ensbegivenheder.

Skyldig eller ikke skyldig.
En fattig Drengs Eventyr.

Uskyldig mistænkt.
Spændende Vitagraph-Drama

Axel Breidahl morer sig.
Kusinen fra Landet:
Af en gammel Københavners
Liv og Levned .

Charlotter er til Salgs
hos Hans Lund, nord for Tejn

lukkes Barberstuerne t Allinge KI,
Lortlag Aften ug Kl. 10 Senelag Formiddag
Barber C,hr Jorgensen. Barber S Bang

Nobeludsalg.
Pna Grund af Flytning udsælges i denne og næste Maa-

ned hele mit Lager af gode
haandforarbejdede Møbler til
nedsatte Priser.
Buffeter, Skriveborde, ti
Spiseborde, Egetræsstole,
Chaiselonger. Senge, Servanter, Sofa med Stole, Salonborde. m. m.

Jul Mortensens.
Mobelsnedkeri, Allinge.

11011111011H SPN- &

Lililii048808—S

Afdeling i Allinge

Nye Gardiner.
Alle de øve Mønstre i Gardintojer ere nu hjemkomne, og

er

Lageret saa stort, at enhver Smag
kan tilfredsstilles, idet det omfatter ca. 75 forskellige Mønstre i

Kontortid: 10-12 og 2-4.
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente
at 4 pat. p. a., paa Folie til 2 pCt. p a.

alle Prislag.
Alle vore Gardiner er af dansk
Skriv ikke efter en ny Cykle, naar De
hos mig kan købe
nye CYKLER fra
med extra gode Frihjul og garanteret Gummi. f min Forretning kan De
se Varerne, før De køber, hvilket altid er det sikreste.
Prøv mine anerkendte gode Mærker, og særskilt anbefaleS Dem
mil eget Mærke, som i Holdbarhed og let Løb overgear alle andre, ng
som er udstyret med bedste 011111111i og rustfri Indlæg i Fælgene ni. ot.

Cykler.

70 Kroner!

H. C. Mortensen.
e"a"""aleiriffi~n^~tpucaraii...

H vide og ecru Gardintøjer

Fabrikat og garanteret af tvundne
Garner. — Prøver tilsendes paa
Forlangende.
Uld og strikkede Klude 1:lue i
Bytte til høj Pris.

Nordlandets
Leverandør til Varelotteriel
have Deres Bille.
indrammet
ndrammet
smukt og solidt og til moderate
Priser, bese da mit store Lager af
Rammelister i alle moderne Dessins.
Ært,.
Telefon 4.
Andr. Ipsen.
Atelieret ved Havnen.

Skal De

i stort Udvalg og smagfulde Monstre

Harehane-llotellel, Sandvig

Da „Messen"s Fabrikker selv fremstiller

anbefales By og Landboere ined
smaa a la Carte Retter.
Restauration og Billard.

de i Udsalgene fremlagte Gardintøjer,

Rø.
,
Det
af 5 Medlemmer til Be-ty relse tur
Kommunens Hjælpekasse foretage!
i Forsamlingshuset Mandag d. 30.
Marts Kl. 3-8 Eftm. efter Kondidattister, der vil være at indlevere
til undertegnede inden Kl. 7 Aften
den 26. ds.
Rø Sognerand.
den 17, Marts 1914.

M. Lund.

Hingsten
Præstø-Bannerhøj
staar opstaldet til Bedækning hos
Dam, Offergaard Ro.
Bedækningspenge 10 Kr. Kontant
+ 6 Kr.

Ut anbefaler

Messens Udsalg

i-lestedalf bener, Horetrapper,
EndwIzIfener, Muleposer,
Gl1111111ipuder. Filtpuder,
Hardalsher. Strigler
samt Horepiske i stort Udvalg.

Chr. Olsen, Allinge, Telefon iffi).

Til KONFIRMATIONEN
anbefales
LOMMEURE til meget billige Priser i extragode Kvaliteter,
omhyggelig aftrukne. Reel skriftlig Garanti.
Stort nylig hjemkommet Udvalg i SMYKKER til alle Priser.
FLER i Sølv og Sølvplet og mange andre smukke
SKEER og
Ting...der passeTtil. Konfirmationen. Gravering gratis. Telefon 4.
Se Vinduet.

A. M. Lindberg, S. Sørensens
Urmager og Guldsmed.

Eftfl,

Til Foraaret.
Skal De have en ny Klædning til Paaske
bør De se de nye Dessins vi nu har paa Lager.
Flotte lluellskInalmbItter fra IS-30 lir.
Skrreddern, ede kil ingrarnmhabitter fra 15-3S kr.
Ægte Watt Merges (Jaehtelub) fra 26-1(1 lir.
lionflrmationshabitter fra IS-2S lir.
Glam int fra h I. er med Garanti (eng. Fahr.) fra 20-30 lir.
Endvidere anbefaler vi vort store Lager af Hatte,
Huer, Manchetskjorter, Slips samt alle Slags Kravetøj.

ROYAL-ZEPHYR er det billigste Kravetøj, da det kan afvaskes af Enhver.

Vi har det stærkeste Arbejdstøj.

Nordlandets Handelshus.

Alle
Suk , er>priser ere nec.satte,
i(ohd pivi[ardni(10.
Allinge

nFiskelorreilliq i hillvir

Ny Ost

Isle Maj aabnes en velassor
leret Fiskefor retning i Hr.Viggo
Jørgensens Ejendom, hvor
daglig kan Mas forskellige Fiskesorter. - Varerne bringes
overall, og. om ønskes istandgjorte. Større Ordres bedes
bestilte Dagen forud.
Ærhocligst
N. Mikkelsen & Co.
Telt. Sandvig; 29.
NB. Alle Fiskesorter købes
til Dagens højeste Priser.
Kontant Afregintig

Tilsitter Ost 55 øre 1/2 kg. særdeles fed og delikat.
• 1,/, Ost ca. 2 kg. a 50 Vy kg. •
Rødskorpet Marsk Ost 40 øre,
ualmindelig delikat.
Jersey Ost med" Kommen 40 Øre,
pikant Smag.
Ved y, Ost c. 2 kg. 35 øre. V, kg
Derby Ost 30 øre
lin Smag, bliver ikke tør.
Mejeriost med Kommer% 25 Øre
prima Kvalitet,
ved 1/4 Oste ca. 21/2 kg, 20 Øre.
Klosteroste 10 øre Stykket.
Grønne Alpeoste . 15 Øre.
Telt. 12. 1. B. Larsen, Allinge.

Nortliae flols Hande lshus.
En Sygevogn
med Gummihjul er meget billigt til
Salgs hos
Anna Vesth
ved Nørregaard, Rø.

Kraver, Flipper,
Manchetter, Humbug
Handsker, Seler,
Paraplyer i stort Udvalg

Chr. Olsen

via

og strikkede Klude

e.] modtages i Bytte med Uarer

»,*
Nual det cyklende P1111111(10
hor overlige.
Kan det betale sig selv at skrive
efter Cykler eller Cykledele ? Det
skulde jo snart start Dem klart, om
der virkelig er nogen Gevinst derved. — Nej, jeg tror det modsatte,
thi De kan hos mig købe Cykler og
Cykledele til de allerbilligste Priser.
En specificeret Prisliste over mit
righoldige Udvalg vil blive for vidtløftigt at avertere her, men jeg forsikrer Dem, mine Damer og Herrer,
køber De deres Forbrug hos mig,
køber De ikke for dyrt.

Altloge

Glem ikke Navnet. Det er hos

M. C. FUNal,
- Allinge.

til højeste Notering.

Chr,[11sea, Messe',
I Skolen,

Læreren: Hvad ved du Peter om
Byerne port Bornholm?
Peter: Jo Nexø har altid varret
kendt for sit øl,
i den nyere
Tid for sit Sodavand,
Læreren : Hvor kan det være?
Peter: Det er fordi det laves af
det bedste Kildevand i Danmark.
af smukke
Rugeæg kanogfans
gode SelvCampiner tliverdagstæggere) og
sorte Minorkaer. 10 Øre pr. Stk.
Andersen,

Allinge St.

Bortsalg
paa Risegaard i Olsker.
Fredag den 27. Marts Kl. 2
Eftm. lader Konrad Nielsen afholde Bortsalg over 14 Gylter, store
og sunde, 20 Stk. ca. 2 Maaueder
gamle Grise, en Del c. 4 Maaneder,
ca. 30 Stk. Grise, der bliver 4 Uger
først i April. 1 So ined hosliggende
Grise. 1 So til Fedning. Ledekvier.
1 Malkeko, 2 Tyre. En Del mindre
Kalve. Roer, Kartofler, Hahn ni. in.
Kredit til Mikkelsdag.
Grønvang i Marts 1914.
J. P. Nielsen.

Rugehøns.
Nogle rugelystrie (liggegale) Høns
— som vil ligge nu straks eller om
nogle Dage — ønskes til Købs tit
høj Pris.
P. P. Møller, Allinge.

ter
19 Rækker Neuroanes Fabr,
1 lille Ukrudtsharve.

Nordlandets Einfilshils.
En ung Pige
til Hjælp ved Madlavning og indvendig Gerning kan til Iste Maj
faa Plads hos

Kaae.
Bridsensgaard pr ;Uriner

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

• ,• •,• •,.

Allinge-Salldviq Sygekasse;

son] er statsanerkendt, optager Medlemmer indtil 40-aars Alderen. Foruden en daglig Pengehjælp yder
Sygekassen fri Læge og Medicin
for Medlemmerne satin fri Læge for
deres hjemmeværende Børn under
15 Aar, desuden frit Sygehus- og
Sanatorieophold.
Indmeldelser kan ske hos Kassereren, Hr. Bager P. Holm, Allinge.

By- og

Smaafaldende engelske

Nødde-Kul
160 Øre pr. Hektoliter.
Disse blandet rued gode engelske
Gaskokes giver et udmærket kraftigt
og renligt Brændsel til Kakkelovne
og Komfurer.

Messen„ Allinge

Nye Varer er hjemkomne.

'Renvaske

2 nye Oliverplove Nr 97
1 ny Osborne Fjederharve,
1 ny Radsaamaskine. Me-

CON'F NT 1,06

kan vi som egne Fabrikanter garantere
saavel for Kvaliteten som PrisbiHigheden

Tsl upItjoilibb sælges

Herredsfuldmægtig

Julianes Kofod, lide,
trælles paa Raad huse t i Allinge
hver Mandag efter KI. 10 Form. og
i Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

Ny Cykleforretning.
ndertegnede har begyndt en
Cykleforrelning i Sandvig
og fører paa Lager I. Kl.s
Cykler med fine Stræklærredsringe
Ira 85 Kr. Dæk og Slanger i forskellige Kvaliteter.
Reparationer udføres hurtigt, solidt og billigt.

U

A. Stange, Sandvig.

Køl] Kaffen
hos

A.-5. ■1(.1PACI1
Kaffepriserne atter nedsatte.

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

brritnrfgrs ffui[(elshus,
Va 1 eede

Krystal Byggryn
2'2 øre Pakken.
Krystal Byggryn 14 øre m, kg.
Prima danske Byggryn, fine, mellem, grove 12 øre, ved 5 kg. 1 Ø.
billigere pr. kg.
Mine Byggryn garanterede fri
for Svovl
Tett 12. I- B. Larsen.

La Plata Mass
af aldeles fortrinlig Kvalitet ventes
til Losning denne Uge.
Passende Tid at købe, thi vi sælger meget billigt.

Nerdludels
Nei Mo'r!

Nu vil jeg
ægiekrkee

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

Prisen paa d Sukker
er lavere --- og sælger vi

Hugget Krystal Melis Mr. a 21 Ore
Nr. a 20 Hugget Melis
Nr. a 18 Grov stedt Melis
Nr, a 18 Fin stedt Melis
Dansk Puddersukker Nr. a 16 Nr. a 22 Ægte Demarara
alle Priser pr. 1/2 kg — og gives
extra 4 pCt. Rabat ved korn. Betaling.

Nordlandets HamielsIms.

~
~3,
ALLINGE
Fra Iste April aablier jeg en ny

Modeforretning
i C Ir r. P. Dam s Ejendom i Allinge
og anbefaler Mig med alt til Modefaget henhørende.
Stort Udvalg i KonfirmationsHrttte.Silkebaand & Blomster.
Gamle Hatte ommoderniseres
billigt.

Louise Larsen.

Prisen paa

l'ortættig
Fdderkoo.

er nedsat i

c 7ilinj,Je jfalonial-

J-)roduktforretninj.

dil Fond sider til
ve/assorterede Lager a(
i velvillig Erindring.

Farver

-

og D e, skal have Deres Hus
eller Gaarcl pudset op, tillader vi os at bringe vort

saavel til Olie som Kalk

-

cFroduktforretninj.

,711in8e

1411~Itt
Slips,

Humbug, Seler, Sokker, Paraplyer,

Sportshubr, Hatte, Kasketter, Flipper,
Kraver, Manchetter, Veste, Manchetskjorter.

Alt i gade Kvaliteter ag til moderate Priser,
Se Vinduerne.

Magasin du Nords Udsalg, Allinge
ved Ejnar Thorbek.

Trælast! Trælast! Trælast!
Vort store Lager af
Sparrer

i alle Længder og Dimensioner. Planker og Brædder, saavel Fyr som Gran i alle Længder og Dimensioner, anbefales ærede Forbrugere. NB. Vellagret extra tørt og billige Priser.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Pris pr. lit Kg, 1,10-1,10--1,50

Bredr. Cloetta
est. Itot•flackelidttattle,

J/7'N

r. rr0110.

vort extrafine islandske Lammekød

Ksbanhavn.

Petroleumspriserne ere nedsatte.
Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Dæk, Slanger & Cycledele
er nu paa Lager i stort Udvalg, og er Priserne nedsalte til del mindst
mulige. Saaledes kan De købe hos mig 1 Aars garanterede Drek lir
e Kr. Do. Slanger til 2,75. desuden haves Dæk fra 3 Kr., Slanger
fra 2 Kr,
•
Endvidere køber De alle !ose Cykledele til meget nedsatte
Priser, saasotn prima Pedaler med Gummi fra 1,75. Styr 2,00, Kæder 1,50. Hatandtag 24 øre, Klokker 35 øre, Fodpumper 85,
Haandpumper 70. Skærme 80 øre.
Prøv mine Varer. Ring paa Telefon ALLINGE 79, sart kan De
omgaaende faa sendt ined Batten 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 Løbet af kort Tid, og udbedes flere Bestillinger,

Nordlandets Handelshus.
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Vi kunde se Træstubbe, der bar Mærker al Okser, og Tømmeret manne være
blevet brugt til Opførelse af et Indelukke.
Dette var imidlertid nu ganske brøstfældigt, og de fleste af Stolperne var raadnede op. I Indelukket voksede Græsset
højt, og bag ved det. et Par Hundrede
Meter fra os, kunde vi skimte et Slags
Skur, der var halvt skjult af Ores og Buske.
Vi fik nu travlt med at lave Indelukket
i Stand til vore Muldyr, Derefter rensede
vi Skuret, saa at det blev beboeligt, samlede Brænde og hentede Vand, og da
Solen gik ned, havde vi lavet os en lille,
hyggelig Lejr.
Vi sov udmærket den Nat, og vor Søvn
blev slet ikke forstyrret af en eneste Lyd
af vilde Dyr.
Men kort efter Daggry vendte Andrews
tilbage fra Indelukket, hvor han havde
været henne at se til Muldyrene, med
den Efterretning, at et af Dyrene laa dod
inde i Indelukket, og at de andre var
brudte ud og ikke var at se.
Vi skyndte os alle hen til Indelukket,
og der Isa ganske rigtigt det dode Mutdyr. Det havde to ejendommelige Stik,
et paa hver Side af . Halsen — næsten,
som om det kunde være Huller, foraarsagede af Smaakugter, og midt imellem
dem var Skindet spaltet lige over den
store Halsblodaare,
Efter en hastig .Undersogelse kom vi
til det Resultat, at Muldyret maatte være
dod at en Forblødning; men der var næsten intet Blod at se, kun ganske lidt ved
ved de to Saer (,,g lidt indtørret Fraode
ved Hudspalten.
øjensynlig havde der fundet en Kamp
Sted, men den kunde ikke have varet
længe, og vi kunde slet ikke tænke os
hvad det havde været tor et Dyr, der
havde...Mitter Døden; thi der var Ikke
mindste Spor at se i del høje Græs.
Andrews begav sig af Sted efter Muldyrene, Idet han fulgte deres Spor gennem Underskoven, og Mortimer og jeg
indtoge en Frokost i al Hast og toge no.
gen med til Andrews, hvis han ikke snart
korn tilbage med Muldyrene. Det var meget tamme Dyr, og vi kunde ikke tro, at
de havde fjernet sig langt fra det frodige
Græs, selv om de var bleroe aldrig saa
forskrækkede.
Men Andrews kom ikke, og vi begav
os da af Sted med vore Rifler over Nakken.
Vi talte om hvad det kunde have været tor et Dyr, der var kommet ind i Indelukket, uden at vi havde hørt det mindste til del, og vi bebrejdede os selv, at
vi ikke havde sarget for, at Indelukket
var forsvarlig tættet overalt.
Vi gik frem og stedse frem, og Vejen
blev stadig besværligere. Vi kunde se, at
Muldyrene fra Begyndelsen havde holdt
sig sammen, og de maatte have label
stærkt, thi Sporene var dybe, og der var
mange Grene brækkede.
Men derefter havde de spredt sig; thi
nu !lev Jordbunden sumpet og meget
vanskelig al passere, og som Følge heraf
havde Dyrene skilt sig og var løbne i
alle mulige Retninger.
Vi kunde paa Sporene se, at Andrews
havde fulgt efter to Muldyr, som havde
holdt sig sammen, og derfor gik vi andre
to efter de andre Dyrs Spor.
Hele Morgenstunden fulgte jeg mit Dyrs
Spor, vadende hen gennem de slimede
Pytter, hvor det havde vadet, og klavrede
op igen og fulgte det videre, indtil jeg
vaklede af Træthed.
I el lumsk Modras, hvor jeg nær var
bleven siddende, mistede jeg min Rillet,
og pal' dette Sted var Skoven saa tæt,
af det næsten var helt mørkt.
Jeg gik videre. ganske paa Slump; jeg
vidste snart ikke, om jeg skulde vade eller svømme. Mine Fødder fandt noget
halvvejs fast, som har mig oppe, de jeg
var ved at synke helt ned i Dyndet. Min
Muml og min Næse var fuld af Dynd;
men jeg fik mig befriet kur det, inden
jeg kvaltes,
Da jeg ogsaa havde fanet mine Ojne
rensede, kunde jeg se Sporet ikke gik
videre; Del, jeg stod paa, begyndte at
synke dybere ned, og jeg kunde nu forstaa, at det var Muldyret, hvis Spor jeg
havde fulgt, og som var sunket ned i
Dyndet, som jeg stod pal.
Jeg er en meget stærk Mand; men jeg
tilsatte lægge mig ned og hvile en hel
Time, saa udaset var jeg bleven af at
arbejde mig op at Dyndet.
Jeg gik nu tilbage og fulgte mit gamle
Spor, indtil jeg kom til et Sted, hvor en af
mine Kammeraters Spor krysede mit.
Derefter fulgte jeg hans — han havde
ogsaa været paa Tilbagevejen til Lejren,
og lian var kommen den pari en Kilometers Afstand nær, da noget marine være
hændet ham. Muldyret var løbet sin Vej,
og ban nar gaaCt en ne den. Jeg fulgte
(Fortsættes i næste Nr.)
hans Spor.

Vort store
velassorterede Lager
af alle Sorter Værktøj
for Snedkere, Tømrere og Murere. anbefales.
NB. Extra gode og solide Have-Redskaber til billige
Priser bringes i velvillig Erindring.
Vilinje J{.olonial oj cfpocluktforrefainj

Tag ikke fejl af Mærket
I. ]Effi.
og I. P. Sonnes bekendte originale Plove og Plovdele,
da de kun faas hos mig.
Carl Pedersen, Smedemester.
Telefon 98.

Lindeplads, Allinge.

Telefon 98,

Cement, Tagpap, Stald- & TagVinduer, Murgryder, Pumper og Søm m. m. anbefales.
NIt ,ill

snilde rig gi,cle Varyl til billigste Priser.

Allinge

Saasæd.
Bestiliitig

loloniol- og Produktiorroloing,
Et Parti extrafin gttl Næsgaard
Havre og Tystofte Prentlee.
Byg, bornholmsk Avl, anbefales.

bedes snarest indsendt.

oj uPiodrikeforretning.

P. C. HOLM, Allinge,
sinhvIaler

Barnevogne i nye smukke Faconer og Farver.
Klapvogne fra 15 Kr. Pro.menadevcalas.

Kurvetrækvogne med Gummi og Træhjul:
Nogle Stk Kurvevogne i smaa Nr. betydeligt nedsat.
Trælegevogne i forskellige Størrelser.
Kurvevugger med Gænger eller Hjulfod.
Dukkevogne fra l,00 til 10,0o. Sportsvogne.

Til Noillirmilliolls- og Forwssaisollell
kan jeg anbefale mig ined alt, saavel til Voksne, som til Børn.
Cirka 200 Kontirmationakkedninger, cirka 300 Herreklædninger. Alle mulige Kulører i likede ilt Kjolete.j. Største
Lager af Arbejdstøj, Skotoj, Hatte og Huer samt alt, hvad der
tilhører en velsorteret Trikotage- & Nlauufakturhitudel. Alt er
billigt og godl, 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 bi lligt. Derfor køb Deres Varer

bos mig.

Jens Hansen.
Alle Sorter Foderstoffer
er paa Lager til billigste Dagspriser.

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

CHIlinje J-Coloniol-

cfpoduktforreininj.

kis del skil' Ri'o rigtig (joh og tre firmider
I passende Længder, hvor der ikke skæres til Spilde, saa kali Vi
expederc ret betydelige Partier, som passer til

Gulve, Lofter, Lothrolser, Skillerum og Paneler
til meget rimelige Priser.

I Løbet ;tf 8 Dage venter vi Ladning

gode kantskaarne 3,

endnu

at de

og 1" Udskudsbræcklei,,

soul sælges til den ifjor gældende laveste Pris.

Nordlandets Handelshis.
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