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„Nord-Bortholms Ugeblad"
'tykkes i et Antal af mindst 1700 &mill.

des genneingaaende, at Landet meget vel selv kan frembringe langt
og forsendrs greenens Postrerseiret i Allinge, flere Fødemidler til eget Forbrug
Sandvig, Olsker, Rutsker, Ro og- Klemensker.
end det uu er Tilfældet, og al de
„Nord-Bornholms Ugeblad" ikke behøver at slaa tilbage i. Kvahar den slorsterldbredelse i Nordre Herred.
liiet for , de danske og andre indbliver last i ethrr.r7 Ilirm og egner sig derførte Varer.
for bedst til Arret-ring.
For os danske, der har saa uhyre
„Nord-Rarnholais Ugeblad" store Eksportinteresser at varetage
oplager gerneBekrirdigurrlsrr af enhref
i England, er der al Grund til at
,eeasom tab, Salg; Forrniiigtmedilelelser,
følge den i England .opstaaede Beliter- eller Aflysninger, Aukrichn,:r. etc.
vægelse med Opmærksomhed.
„NordEprabolnis Ugeblad"
Der er jo altid noget misligt i
udgaar hers Fredag: kan bestilles pat; alle
dette kun at have een Kunde til
l'ostkaniorer samt paa Bladets Kontor og
at aftage ens Varer. Bliver Udførskoster 50 Der Kvartalet.
len af danske Landbrugsprodukter
til England stoppet under en Krig
eller al andre Grunde, ja, saa staar
vi der. Vi har saa "godt som ingen
andre udenlandske Kunder at ty til,
og Hjemmemarkedet har jo i mange
Aar været fuldstændig forsømt til
Fordel for vore engelske Købere.
or Tiden er det i England en At <lette er en Fejl,,--kan- man- let
stærk Bevægelse oppe for at blive enig orn. Under ,Kødnøds"
fremme Landbrugets. Produktion, perioden i Tyskland sendte vi alle
saa at Landet ikke blev saa afhæn- vore Slagtekrea [lirer og ymt Kød
til Tyskland, saa det næsten ikke
gig af Tilførslen fra Udlandet.
Spørgsmaalet har i en Aarrække var til at opdrive Kød herhjemme.
givet Anledning til alvorlige Bekym- Kødnøden i• Tyskland er imidlertid
ringer for del Tilfælde, at Storbrit- nu næsten ophørt, og havde vi da
tanien skulde blive indviklet, i en ikke ,heft ,vort Hjemmemarked at
europæisk Krig, og Tilførslerne fra falde tilbage. paa, havde det set
Udlandet: særlig fra det nærliggende galt ud. .„,,,~isaserasamaa,,....a4„„ •
Vort Landbrug vilde utvivls&fht`
europæiske Fastland, blive udsat for
Fare. Fra mange Sider har det gøre klogt i, medens Tid er, al indværet hævdet, at en mere intensiv rette sig paa en forøget Afsætning
Dyrkning af den nationale Jord var af sine Produkter paa det hjemlige
Marked. Derved vil man i nogen
en bydende Nødvendighed.
Sagen har for nylig været bragt Grad bidrage til at hæve det Afhænpaa Bane i Parlamentet, hvor et gighedsforhold, hvori vi for øjeblikMedlem af Underhuset gjorde op- ket staar til vor i'tbre Kunde Mod
mærksom paa, al i de sidste 10 Aar Vest. Men Betingelsen er rigtiger det dyrkede Areal i Storbrittanien nok, at der findes et købedygtigt
gennemsnitlig genet ned med 100,000 Publikum til at aftage vore LandAcres aarlig, ja sidste Aar endog brugsvarer.
Derfor er Landbruget lige saa
med 277,000. Særlig Arealer under
Hvedekultur gik hurtig tilbage i Om- fuldt som enhver anden Stand
fang, Komiteen for det nationale og Samfundsklasse herhjemme
Forsvar burde derfor alvorligt have interesseret i at fremme den
sin Opmærksomhed henvendt paa nationalokonomiske Bevægelse,
den Vanskelighed, •der kunde være der hedder „Dansk Arbejde",
forbunden med at skaffe Landet de og som har II Formaal at skabe
nødvendige Fødemidler i Tilfælde større Købeevne og derned større
af Krig. Man stod faktisk overfor Selvstændighed i vort Folk.
en stor og truende Fare.
Herom bør der tales for vor LandIfølge en Korrespondance til „Vort bostand. Sagen er jo i sig selv
Land" ytrede Førsteministeren, Mr. sna indlysende, al det ikke bliver
A s q ti s t, at Komiteen for Rigsfor - svært at overbevise om Rigtigheden
% svaret ide sidste lire Aar bar over- af disse Betragtninger. Dansk Arvejet det indviklede Spørgsmaal om hej de har gjort ell Begyndelse, idet
Landets Forsyning med Levneds- Gaardejer lians Duborg, Grestedmidler i Tilfælde af Krig og efter bo, og Kontorchef Johan Niel sen
denne Kolumnes Raad er der af har ra n for Landlinforsamlinger flere
Regeringen dels truffet forskellige Steder i Vejle Amt. Det gik ved
Arrangementer, dels er andre taget disse Møder stiadan, at der til at
begynde med ikke sporedes synunder Overvejelse.
Et andet Parlamentinedlem be- derlig Interesse for Sagen i Forsamrørte i denne Sammenhæng Spørgs- lingen, men efterhaa ilden 50111 Tilumalet om Tvangsdyrkning at tjen- hørerne kom dybere hid i Spørgslige Arealer.
maalet, vaagnede OpmærksomheDer staar for øjeblikket en stor den, og Foredragsholderen blev opDiskussion om denne interessante fordret til al komme igen.
En planmæssigt gennemført AgiSag i den engelske Presse 'og part
Møder rundt i England. Det hæv- tation' blandt vore Landboere vil
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sikkert kunde give store Resultater
til Gavn for den Sag, vi kæmper
for.
Drin.k Arbejd,

fra Uge til Uge.
Skriv tydelig Adresse.
Københavns Overpostmester udsteder et Nødskrig, — Postvæsenet
kan ikke overkomme alle de Omadresseringer, der' t.t. Følgen af, at
Publikum ikke sætter tydelig Adresse
paa deres Postforsendelser.
Overpostmesteren grif gældende,
nl nu, da der I København urodeles
fra 150,000-200,000 Postforsendelser daglig, num Adressebetegnelsen
være ganske udførlig og nøjagtig,
hvis der ikke skal risikeres Forsinkelser og muligvis Fejltagelser. —
En Adresse, som kun vedkonunende
Adresats Navn og København K el.
lign., men uden Gadebetegnelse,
vil selvfølgelig altid være ganske
utilstrækkelig.

Et mærkeligt Ulykkestilfælde
hændte ifl. .Kbh." i Søndags i MolIcru_p_paa Mors, da Gdr. Ole Peter
Klausen vilde strigle en Hest. Mens
han var beskæftiget med dette Arbejde, blev han stanget i Ryggen
af en Stud, S0111 blev drevet til Vands.
Han vilde nu gaa ind i sin Lejlighed, men Inden Tjenestekarlen kunde
komme ham til Hjælp,' faldt lian af•mægtig om mod, en anden Hest.
Denne blev urolig og sparkede ham
i Nakken. 1 bevidstløs Tilstand blev
han nu baaret ind i Stuehuset, og
den tilkaldte Læge kunde kun konstatere, at der var iiidtraadt en fuld' stændig Laintrialse al hele Legemet.
Mandag Morgen døde han.

Han blinkede ikke.

2den A arg..

ren i øjnene, da Obersten gik ben
og varmt trykkede hans Haand.

Soen, der ,vilde æde sine
Grise.' En Gaardmand fra en af
de jydske Kystbyer sendte for nogen
Tid siden en god 3. Lægs Griseso
til Landboforeningens Auktion i
Dronninglund. En Gaard mand fra
samme Egn købte i FI. „Aalborg
Sliftd." Soen, men spurgte senere
Gaardmand Nr. 1 om, hvorfor karl
havde solgt Soen. For at angive
en Grund eller muligvis for at komme lidt Malurt i Ejer Nr. 2 s Glæde
over den dejlige So, svarer han, at
han var bange for, at den vilde æde
Grisene. En mørk Sky gik over
Køberens Ansigt, 111C11 snart klarede
det igen. To Dage senere er Soen
igen til Auktion, denne Gang I Agersted. Ejer Nr. 3 ringer Dagen efter
Nr. 2 op i Telefonen og spørger,
hvorfor han havde solgt den gode
So? „Aa, der siges, at den vil æde
Grisene!" Saa-aa I Afringning. 3
Gange køres Soen til Auktion i Flauenskjold. En eller to• Auktioner
endnu maatte Soen til, før den endelig fik Lov til at komme til Ro,
og taa sine Grise. — Sidste Ejer
melder: „I4 dejlige Grise. Alt
vel!"

En god So. — 56 Grise paa
11 Maaneder.
Hmd. Jesper Madsen, Forsinge,
skriver til „Kalundborg Folkeblad":
Da jeg gentagende Gange har læst
om gode Søer med stor Frugtbarhed,
tillader jeg mig at sende Dem Afskrift af Regnskabet over en So,
som jeg købte 22. April i Fjor.
Den var den. Gang nær ved at fare
2. Gang.
Den 29 April fik den 16 Grise,
hvoraf de 14 levede og blev solgt
til 210 Kr. Den 27. Septbr. fik Soen
20 Grise; ogsaa 14 al disse levede
og blev solgt for 188 Kr. Den 6.
i Aar fik Soen 20 Grise — altsaa
56 Grise i 3 Læg paa 11 Maaneder.
Det er vel ingen Rekord, men der
er næppe nogen, som ønsker flere.

Generalmajor Hollmll, der i 1864
var Adjudant inos Oberst Scharffenberg i Fredericia, fortæller i „Berlinske Tidende" OTTI Feltpræsten,
Nonen rugede Kyllinger ud
Peder Rørdam fra Lyngby. Da Obersten tørste Gang efter Præstens An- paa Husmønningen.
konist mødte barn under en voldHos Niels Ballers Enke, Tødsø
som Granatregn, sagde han: „Nu
paa Mors, har en Høne ruget Kylskal vi se, om den „sorte' kan staa
linger ud oppe paa Taget paa et
for Skud." .Obersten indlod sig. i
Sted, hvor Mønningstørvene var
Samtale med Præsten. I det samborte. Folkene opdagede for kort
me kom en Granat, sprang med et
Tid siden nogle Æggeskaller, som
voldsomt Knald og sendte-Stumperne
henvendte deres Opmærksomhed paa
videre, saa de røg om ørerne paa
Husets Tag. De opdagede da ogdem. • Rørdam Jod sig slet ikke ansaa Hønen, som forleden blev bragt
fægte deraf milen fortsalle'roligt Samned med 8 raske Kyllinger, som alle
talen ; der kom en anden og en trebefandt sig vel.
die Granat uden at gøre mere Indtryk end den første.
Nervositet — Man troede,
Da Obersten havde taget Afsked
med Præsten og gik videre,. medens Intendanten var tobet med
Gratialerne stadig knaldede over Ho- Pengene.
Holbæk ny Garnisons ny Intenvederne paa dem, sagde han til sin
Ledsager: „Det var da S . . . til dant havde forleden Orlov og var
Præst, han blinkede jo ikke en Gang rejst til København, hvorfra lian temed øjnene, imar Granaterne sprang; lefonerede hjem, at han var bleven
og det uagtet det ikke er saa længe syg og ikke kunde rejse tilbage.
Med Intendant Mortensens Affære
siden lian kom hertil, sart han kan
endnu ikke have været vant til at i Erindring kan man nogenlunde
tænke sig til Fortsættelsen. Overhøre den Musik."
Obersten fik senere Lejlighed til intendanten allarmeredes fra Garniat gøre Pastor Rørdam Afbigt, Da sonen, og da Intendantens Adresse
ban om Efteraaret var indkvarteret i København ikke kendtes, anstillepas Gammelkøgegaard hos Hofjæ- des en ivrig Eftersøgning. I Holgermester Carlsen, kom Rørdans, bæk var der i Følge „Holbæk A.
som var dennes Svoger, der i Be- Vstrbl." ved at gaa Panik i Sagen.
søg. Ved Middagsbordet rejste Garnisonskommandanten og de anOberst Scharffenberg sig, fortalte om dre vedkommende skævede for hver
de daarlige Tanker, han havde haft Time, der gik, mere og mere miso om
len under tænksomt til den aflaasede Intendant
Samtalent
Præsten,
Granatilden og lians heldige Færd turkasse, og titan havde nok allerede
e.
erskta[ur(etapreFeupræst
mellem
Soldater n lla n udbragte set sig om efter et Brækjærn, da
endelig I Fredags Spændingen udRørdam blev bevæget og havde Taa- løstes paa den saare narturligste

Mande at Intendanten kom hjem og
aatmede for Kassen og Regnskabet,
der naturligvis befandt sig i den stiveste Orden.

Damen med Rontkenstraalerne.
Fra Tokio telegraferes en eventyrlig Historie, for hvis Sandhed
dog en Række fremragende Videnskabsmænd indestaar. Det drejer
sig om en Enke efter den japanske
Oberst Mihune. Hun ejer den mærkelige Egenskab at kunne se gift~
nem uigennemsigtige Genstande,'
saaledes, at der ligefrem udattaalet.
Rentkenstraaler fra hende. Hun
vilken som helst t3e
bes
r skjii fi for Isende, og
slap
111111 har paa denne Maade ved at
betragte en frugtsommelig Kvinde,
forudsagt Barnets Køn. Fremragende
Læger og Videnskabsmænd har undersøgt Damen og erklæret, at Humbug eller Taskenspilleri er fuldshendig udelukket. Der foreligger en
hidtil ukendt, mystisk Evne, hvis
Art Lægevidenskaben ikke har kunnet fastslaa.

Ærterne i Strømpeskaftet.
.Ringsted Folketid - fortæller:
Gamle Niels Hansen, Tybjerg, •
var ogsaa med i 1864. Da han Var
til Veteranfest i Sneslev forleden,
fortalte han en Historie:
En Dag havde han været paaRekognoscering, og da han kom hjem
fra denne, var lian pjaskvaad i Støvlerne. Saa hængte Niels Hansen
tørst sine Strømper til Tørring i
Nærheden af Ildstedet, hvor Kokken
havde travlt med Ærterne. Og da
han havde pudset lidt paa Uniformen,
skulde han have de nu formentlig
tørre Strømper paa igen, men saa
var der en, der havde hugget Niels
ene gode Strømpe — det var en
rigtig lang Hose.
Niels gik saa til Løjtnanten -- for
han var en akkurat Soldat -- og
meldte, at Strømpen var væk og
beklagede sig. Løjtnanten kunde
ikke yde ham nogen direkte Trøst.
Niels kom iniidlestid tilbage til
Kammeraterne, der nu skulde til at
gøre sig tilgode med Ærterne. Men
ligesom de skal til at hugge drabeligt ind, faer Skeen fat i en lang
lodden Krabat i Ærtegryden — det
var Niels' Hose — og den var fuld
af Ærter, saa den kunde næsten
strut paa egne Ben.
.Der er jo Hosen ; det var da
godt", sagde Niels Hansen og løb
afsted til Løjtnanten for glædestraahende at melde sit Fund.
— Men det forbandede var, slutter Niels Hansen sin Historie, at
da jeg kom tilbage, saa havde Kammeraterne — — ædt alle Ærteure.
De havde smagt saa udmærket.

„Isak' paa Eventyr.
I disse Dage er der paa ?ome
bleven fedt en Kalv, der ifølge det
tyske Flensborgblad menes at være
en Krysning mellem et Rensdyr og
en Ko. Der findes som bekendt
paa Øen en Rensdyrkoloni, og Tyren herfra, der bærer Navnet .1sak",
var engang løbet ud paa Eventyr
og fandtes senere græssende fredeligt sammen med nogle Kvier ved
Tvisnnark. Det er en af disse Kvier,
der nu har født en Kalv, som har
Umiskendelig Lighed med „Isak - og
derved røbet denne som sin Fader.
Det skele siges at vække stor Opmærksomhed i videnskabelige Kredse

Forholdstalsvalg
i Enkeltmandskredse uden Suppleringsvalg foregaar pas den Maade,
at der som nu vælges en Folke,

thingsmand i hver Kreds. Har nu
et Parti faaet flere Mandater end det
tilkommer ifølge sit VdelKerantal,
bliver nogle af dette Partis Kandidater kasserede og erstattede med
endte sorn tilkommer de Partier,
der har faaet for fas. Derved kan
hænde, at et Parti, som har valgt
en Folketingsmand i en Kreds, ikke
faer ham, hvorimod et Parti, der
ikke har opnaaet at faa en Kandidat valgt, faer en Kandidat,

UorQ UeteranQr.
I disse minderige Dage, hvor alle
fædrelandssindede
varmtfølende,
Danske lader Tanken gaa 50 Aar
tilbage i Tiden for at dvæle ved
de mange behjertede Mænd, og
ved deres Bedrifter, der deltog i
Kampen til Lands og Vands for
gamle Danmark, er det os en særlig Glæde at kunne bringe vore
Læsere et Billede af 4 af disse
gamle Krigere fra Nord-Bornholm,
som endnu lever iblandt os.
Elias Jensen, Raunholtemark,
af 7. Regin. 6. Komp. No .77 laa
i Garnison i Altona. Var med ved
Tilbagetoget fra Dannevirke og i
Kampen ved Oversø og Sankelmark,
senere kæmpede han i Løbegravene
mellem Skanse No. 6 og 7, slap
usaaret over Høruphav til Fyn og
blev ved Fredslutningen permiteret
i Holbæk. Har siden boet i Allinge
og var bl. a. indtil ifjor Pedel ved
,Teknisk Skole'
Ludvig Dahibom, København,
af 18. Regn. 4. Komp. No. 540.
Var med ved Træfningen ved Overgangen til Als, blev senere syg og
kom paa Lasarettet i Assens i 2
Maaneder for gastrisk Feber. Har
siden ernæret sig i Allinge som
Murer og i de sidste Aar været Opsynsmand ved Hammershus Ruiner.
Thorvald Stu b, Allinge, af Sørullen, blev stoppet i Odense og
kom til København, hvor lian kom
ombord i Skruelinieskibet „Skjold"
fra den 10. Febr. til den 26. Novbr.
1864, som halvbefaren, No. 542 ved
Kanon No. 4 paa øverste Batteri.
Var med i Batalien under Rygen.
Har senere, til de sidste Aar, sejlet
med Sejlskibe fra Allinge.
Christian Hansen (Reistrup)
af 1. Regin. 4. Komp. No. 244. Deltog i Kampen ved Sankelmark 6.
Febr. 64, hvor han blev tagen usaaret til Fange, laa paa Lasarettet i
Flensborg i 2 Maaneder, hvorefter
han blev overført til Fæstningen
Spandau til Krigens Slutning. Har
siden 1872 opholdt sig som Brygger i Allinge, fra hvilken Virksomhed han først for nylig har trukken
sig tilbage.
Vi ønsker dem alle, at de maa
føle sig lykkelige og tilfredse i deres Alderdoms Dage.

Kroerne.
Hvem maa de servere for?
Hvem er tilrejsende?
En al Hovedbestemmelserne i
Beværterloven er den, at Gæstgiverne kun har Ret til at beværte
Folk, der kommer tilrejsende til

Naar der er Adgang for den forStedet, hvor de bor. Denne Bestemmelse har voldt Besværligheder brugte Luft, vil:.der altid komme ret
oppe i Hals, og Sogneraadet har rigelig frisk Luft ind igennem Vægderfor anmodet Indenrigsministeriet ges, Deres og Vinduers naturlige
om en Udtalelse om, livet', der kan Sprækker, saa Luftfornyelsen kan
betragtes som „tilrejsende-, navnlig være nogenlunde tilstrækkelig. De
om Sogoets Beboere, der kommer fleste Nætter — naar det da ikke
til Hals By for at handle eller et er rent forbistret koldt, og naar
andel Ærinde, kan betragtes som Vinden ikke staar paa — kan det
„tilrejsende", selv om de bor saa vel gaa an at have den øverste Halvnær ved Byen, at de kan komme. rude aaben saa meget som en Fuldertil i Løbet af et Kvarter eller en gersbredde, hvad der hjælper en
halv Time.
Del; og kan De heller ikke taale
Ministeriet giver i Følge „Østsj. det, saa maa de nøjes ined at lade
Fkbl." det Svar, at det ikke kan Vinduerne staa aabne i Værelset
anses for udelukket, at Personer, ved Siden al — hvilket for Resten
som bor i Sognet, efter Omstæn- ikke mærkes at hjælpe, videre før
dighederne vil kunne betragtes som langt ud paa Natten, navnlig naar
tilrejsende; men Sprargsmaelel om, Værelset har været brugt og opvarhvorvidt en Person i det enkelte met lige lii Sengetid.
Tilfælde kan anses som „tilrejsende°,
Mange Mennesker vil rimeligvis
henhører under Domstolens Afgø- blive forargede, dersom jeg raader
relse. Ministeriet ser sig altsaa ikke til at lægge i Kakkelovnen i rigtig
i Stand til at give nogen fast Re- kolde Aftener, saaledes at der er
gel.
varmt til Afklædningen og et Stykke
Endvidere er der spurgt om, hvor- ud paa Natten. Jeg raader alligevidt tilrejsende har Ret til at tage vel til del, naar det er seedet], at
Byens Beboere med ind paa et der- man ikke teater at sove for aabne
værende Gæstgiveri og der lade Vinduer. Opvarmet Luft kan meget
servere for dem. Dette Spørgsmaal godt være ren Luft; og kold Luft
besvarer Ministeriet benegtende; den kan godt være uren, selv om den
Omstændighed, at en Person er I ikke fornemmes saa stærkt uren og
Følge med en anden, som lovlig
tung'. Er Soveværelset lunet i de
kan beværtes i Gæstgiveriet, giver første Nattetimer, kan man i den
ikke Gæstgiveren Ret til ogsaa at Tid have Vinduet paa Klem ; bliver
beværte den paagældende Person, det saa for koldt, vil man
med mindre Serveringen foregaar
vaagne og kan de lukke Vinunder saadanne Former, at det fal- duet, og man har da kun et færre
dkr ind under Begrebet ,sluttet Antal Timer at sove i den indelukBord".
kede Luft og har mindre Udsigt til
al vaagne tung i Hovedet.
1 det hele taget har jeg anset et
iskoldt Soveværelse for en Uting;
det tvinger den sovende til at ligge
paa Vagt overfor den kolde Luft,
Den hemmelighedsfulde
saa lian strammer Tæpper eller Dyner over sig, naar han skal vende
Papyrusrulle.
sig, af Frygt for den Sit af kold
Louvre i Paris er uden Tvivl for- Luft, som ellers naar Kroppen og
hekset. Nu er der atter forsvundet halvt vækker fram; mange Menneet af Musæets uvurderlige Skatte. I sker kan ikke falde i Søvn paa en
Aaret 1888 skænkede den franske iskold Hovedpude, og de vækkes,
Ægyptolog, Adolphe Cattauni Mu- naar de vender sig under Søvnen
sæet en vidunderlig Papyrusrulle, og faar Ansigtet om paa et nyt og
som han havde fundet i en Pyra- koldt Stykke af Puden — saadanne
mide ved en Mumie. Det var et Folk skar sig for Resten ved at
meget sjældent Stykke, der havde have et tyndt Flonelsovertræk over
deres Hovede,
en Længde af 22 Meter og var
det saakaldte Begravelsespapyrus,
paa hvilket Mumiens Levnedsløb
var fortalt. Det var af uhyre stor
videnskabelig Værdi, da det gav
Oplysniuger om Faraoernes glansNu er de ved at rive den ned.
fulde Tid. Men Levnedsløbet endte
med den dunkle og sælsomme Sæt- Den skal flyttes ud udenfor Byen.
Naar den er flyttet ud, kender
ning, at der paa denne Mumie hvilede en Forbandelse. De, der kom jeg ikke min Fødeby mere.
Ja, der er jo de gamle Gader,
i Berøring med den, vilde snart faa
Bakken, Dammen — — men Huen uhyggelig Død.
Om Mumiens Forbandelse er sene, der hvori de Mennesker, soni
var Børn semitten med mig, boede,
gaael over pen Papyrusruller], lader
sig ikke videnskabeligt bevise. II og det er jo den egentlige By, de
Kataloget paa Louvresamlingen bæ- er Ikke niere:
Naar jeg nu herefter gear genrer den Nummeret 2088. Men nu
kommer de forbavsende Kendsger- nem den gamle By, saa er der kun
ninger: Giveren af Papyrusruller', Tomler tilbage. Jeg kan sige: der
Adolphe Cattauni, den daværende lait (let Hus, der den Gaard — og
Louvredirektør, Kaem pen, den da- der laa deri sidste Gaard!
Der er jo nok nye Huse i Byen,
værende Konservator for de ægypikke mine Huse. De
tiske Afdelinger, Revilloud, flere men det er
Ægyptologer, der studgrede det kommer ikke mig ved.
Det er jo altid tungsindigt, naar
omtalte Papyrus, kort sagt alle, der
har rørt ved Papyrusrullen, er død noget rykker fra det virkelige Liv
hurtigt efter hinanden paa en mer ind i Mindet. Mindets Liv kan jo
eller mindre tragisk Maade. Det nok være kønt, men det er dog
er ogsaa en Kendsgerning, at der blegt imod det virkelige, det er et
nu ikke findes et eneste levende Skyggeliv. Dette at Livet efterhaanMenneske, der med egne Øje har den glider ind i Skyggen, er jo
set Papyrusrullen. Man havde helt som et Memento mori. Mindets
glemt dens Eksistens, og først da Liv er som et Liv i Dødens Forden ny Understatssekretær for de gaard, den vi alle skal passere, før
skønne Kunster, Zacquir, interesse- vi kommer til den store Jærnport.
rede sig for den og ønskede at se Og jo flere Minder vi faar, jo nærden, opdagede man — at den var mere kommer vi Porten.
Den gamle Gaard, der rives ned,
forsvunden.
Der er nu indledet Undersøgelse er for mig et Skridt ind i Skyggen,
af Musæurnsdirektør Henry Marcel ; det er tungsindigt at se den falde.
Men jeg tager 'igen Tungsindet
men endnu er der ikke naaet det
bort med Mindet.
ringeste Resultat.
Den lo ud af alle sine gamle
Ruder, den Gaard!
Der stod et mægtigt Gilde engang, et Gilde af den gamle Slags.
Det var et ungt Par, der holdt Bryllup, der blev fortæret Bjærge af
—±—
Mad og drukket brede Floder af
Professor Carl Lorentzen skriver Øl og ,Brændevin.
i „Dansk Sundhedstidende":
Der blev danset.tre lyse SommerHvad det mest gælder om i Sove- nætter, i Rad, og der lød Horn og
værelset, er at faa aden daarlige Luft Fløjte og Violin uafbrudt i tre Døgn.
til at trække hurtigt bort, saa den
Sang og Klang, tre lange Døgn1
ikke Natten igennem kommer til Tre ai Ungdommens Døgn, da SoIndaanding igen. Kan De ikke an- len lyste dobbelt og Nætterne var
bringe en Luftventil i Skorstenen; langt !linere end nu om Dage, har
ikke en af de gammeldags stjerne. jeg danset og sunget bort i den
formede, som kun giver Plads tor Gaard,
en ringe Luftstrøm, men en stor og
Det var i de lyse Nætters Tid,
bred. nymodens Ventil med Trem- da Aften- og Morgenrøden rækker
mer som paa en Vinduespersienne ? hinanden Haanden i Nord, da NatDersom dette ikke lader sig gøre, ten er til Kys og Favntag og ikke
hold saa Kakkelovnen paa vid Gab til Savn.
Natten igennem.
Der blev kysset og favnet i de

Mystik i Paris.

Den- sidste Gaard.

Frisk Bull i Soveværelset.

tre Nætter ude i den store dunkle
Aktieselskabet Allinge
Have.
Og da hug de gamle Bønder_de- og Produktforretning
tes haarde !■,æver i Bordene til holdt forleden Generalforsamling
Kortspil og lystige Historier. Da paa Hotel ,Central', og man vedbragede Latter ud af de aabne Vin- tog at udbetale 5 pCt. Udbytte for
duer. Da var den hele By i tre
Dage et Sus og Brus, da tænkte 1913.
ingen paa Sorg og Nød, Sygdom
Paa Havnen
og Død i tre lange Sommerdøgn.
Aldrig synes jeg, at jeg har gaaet har der i den sidste Tid været usædLivet saa nær paa Klingen som den vanligt Liv og Rare, ,Tolkemitterne`
Gang . .
henterden ene Ladning stortSten-Ros
Sneen har dækket Agrene i mange
efter den anden til de nordpommerVintre siden da. Stormen har sunet mangt et Efteraar siden den ske Byer. Den her hjemmehørende
Skonnert „Hammershus`, Captejn
est.
Gaarden var bleven en gammel Adolf Holm, afgik i Tirsdags til
Gaard; men den lo endnu at alle Danzig med fine Brosten. Skonnert
Ruder, nem man korn forbi den.
.Kristian' og _Harthet• losser FoDet var, som jeg endnu kunde høre,
Fløjler og Giger, Raah og Støvle- derstoffer og Stykgods, og er her
tramp. Det var, som. Træerne i Ha- endvidere ankommet to Ladninger
ven hviskede om Kys og Favn- Cement.
tag . .
Bare vi dog snart man, laa endeNu synker Gaarden ned.
lig Besked paa, hvad del bliver til
Del unge Par, som da gik i Ømdesengen, har danset Livet tilende. med Havnearbejderne til Sommer;
De gamle Bønder, som hug Næ- det begynder jo snart at haste, hvis
ven i Bordene, sover den lange Havnen skal afdæmmes i Aar.
Søvn, og de som kyssedes og favVi ere saa ubeskedne at henstille
nedes i Havens Gange, hvor er de?
I hvilken Egn af Landet graaner til Byraadet fremtidig at Forhandle
deres !laer? Eller er alt under Havuespørgsmaalet for ,aabne Døre'.
Det er saa underligt at se en saaGrønsværet ?
. . . Hvor den gamle Gaard lig- dan Sag omgivet med sari atm en
ger, vil Ploven komme til at gaa, Hemmelighedsfuldhed, — en Sag,
og Kornet vil bølge frodigt over
der fuldt ud maa ligge alle Borgere
det gamle Bosted.
Om en Menneskealder er Gear- paa Hjerte og ikke alene de tilfælden et Sagn, og om Hundrede Aar dig valgte Byraadsmedlemmer.
naar Ploven maaske skærer en tilK. P.
hugget Sten op paa Tomlen, gætter
man paa hvorledes den kan være
tfusholdningskursuset,
kommen her.
Opmærksomheden
henledes paa at flusSang og Klang, Livets Latter og
Grand føres bort som Himlens Skyer holdningskursusei paabegyndes paa Afholdshjemmet paa Tirsdag Aften 1(1.8.4
og de kendes ikke mere!
Fortsættes Onsdag Eftm. Kl. 3.
Men Livet selv , .
Nogle uformuende Deltagere kan komEt ungt Par flytter nu den gamle
Gaard ud og begynder et nyt Liv me med for halv Pris ved Henvendelse
til Lærerinde Fru C. Lund.
mellem de nye Længer.
Den gamle By, hvor der i AarAllinge Skibsliste.
hundreder levedes et Liv, bliver
Mark og Marken bliver By.
Indgaaede:
Et nyt Land vokser frem med
10. Skon. „I. B. Berggren" ledli fra Nynye Mennesker, ny Sang og Klang,
kutling F.
der ogsaa engang skal dø og gaa
11.Skon. „Dannebrog" Cement Ira Aalhorg.
ind i Mindets Skygger, Dødens
„ Galease „1-loiftng" ledigara Danzig.
Forgaard.
Skon. ,Paket" ledig fra Gudhjem.
Den gamle Gaard falder, og • jeg 9,
14 Slion. „Haabet Foderstoffer rm Khh_
kender ikke min Fødeby niere.
Udgaaede
Men hvorfor blive tungsindig !
•
Jeg lever jo med i de tre lyse 8. Galease „Sigurd" ledig Masnedsund.
„Margaretha" Granit Hamburg.
Sommerdøgn. Tiden var ogsaa en- „ Skon.
Kuf „Fransiska" Granit København.
gang min.
II. Galease „Otto" Granit Svinemiinde.
Og jeg 'ved, at Livet maa dø, for
Galease „Adler' —
14.Skon. „Hammershus- Granit Stolt),
at Livet kan blive evigt.
15. Galease „Hoffnung" Granit Svinemun(Edv. Egcberg. Kbh.)
de

F

„ Skon. „f. B. Berggren" Granit Stege.

Sidste Nyt.
San utroligt det end lyder, saa er
det ikke desto mindre sandt, at det
trods alle økonomiske Vanskeligheder, der beredes vor Beværterstand
paa snart sagt alle °tweeder, er det
dog endnu ikke lykkedes at knægte
det private Iniatiativ hen her i
Vf noterer med Glæde, at der i
disse Dage er rejst en Bevægelse
indenfor denne Stand til Start af en
egen

SodaVands-Fabrik.

Malerfarver.
tørre, udrørte i ite og 1J4 kg Danser.
Terpentin Tørrelse
Voici•lak.
lluttelnk Cyklelnk
Wild Japan Entaillelak

sehetink, tor og flydende
Spiritus vins
Guldbrotice Solvbronee
1Nrøreeetiettur
Nøddetreenbeilse Slabonibeitse
Egetræsbetise
sort Ibenholdtsbeitse
Natronlud til at aftage gammel Maling

annelerpeeteiee Lakpensler
Skrivepensler
lentgegoete runde og firkantede
prima Limfarvepensler ow4Tlueee-

Aktieselskabet søges dannet med koste
en Kapital al ca. 4000 Kr., fordelte
paa 20 Aktionærer. Man har gjort
.11S~M•1
Aftale om Leje af det Lokale, som
tidligere af Capt. Joh. C. Koefoed
er benyttet til Cenientstøheri, og i
biograf:
dennes Ejendom i Sandvig, et LoSøndag den 19. April Kl. 8 og 9.
kale, der egner sig udmærket til
Et Menneskevrag, der blev frelst,
delte Brug.
Vandet fra Kommunens Vandværk
Et moderne Tidsbillede.
er indsendt til Analyse, om det er
brugbart i dette Øjemed, ellers er
der udmærket Vand i Sonnekildeeller
Engen, oven Sandvig; men det
Kærlighed
er
en
løjerlig . .
bliver selvfølgelig dyrere at faa det
fra det gode
En
fiks
lille
Historie
derfra. Skyllevandet kan has umidSelskab,
delbart fra den lige forbi EjendomDansen til Kachotten.
men flydende Hammersø-Bæk. De
Trio Mufik.
fleste Aktier ere tegnede, og der er
Trio Mulilt.
næppe Tvivl om, at det bliver et
godt Foretagende, da her alene paa
Nordlandet omsættes ca. 200,000
s;luusl„Id rat; huiril gi. ff rendt:.
Flasker i Som inernmanederne. Antagelig bliver dette Vand engang i
Tiden lige saa berømt soin Fachinhm 1105
ger, Rosenborg, Carlsberg og TuTe'. 12. 1. B. Larsen.
borg. Held og Lykke.
Afinge.

c13. Larsen.

Pro Form

Bedste Gulvfernis

Prima Malerfernis

er

i

Kbb D res Tapeter
hos

Ruge-Æg
al Ægte brune Italienere er tilsalgs
hoC FUNCH, Kirkebogaard

\Vikl. Hansen, Sandvig.
Stort Udvalg. - Billige Priser.
Paasætning besørges

Hus til Leje
i Søndergade ved Henvendelse til

Murer Julius Jørgensen.

hurtigt og omhyggeligt.

En ung Pige
kan faa en let Plads til Iste Maj
eller Juni paa Iminlegaard i Allinge
Telefon 77,
J, P. Lund.

Glasserede Svinekrybber,
Glass. Lerrør og Bøjninger
Prima lagrede Cementrør
i 3"-4"---fi.Størrelser
sælges i Aar særdeles billigt.

Koge-Elev

Nordlandets

En ung Pige kan antages som
Koge-Elev til 1. Juni.

Hotel ALLINGE

Oldre strikkede Klude
købes til højeste Pris hos

Jeroliahe-Holeilet, Sandvig
anbefales By og Landboere med
smart a la Carte Retter,
Restauration og Billard.

***

Wilh. Hansen, Sandvig,

En Køkkenpige
kan fan Plads til I ste Maj. God
Løn gives.

Hotel ALLINGE.

Sætteskalotter
anbefales.

Alhogo Mundal og Produktfordoirig.

Ønsker De
smukke og moderne Fotografier,
da henvend Dem i Atelieret ved
Havnen.
Andr. Ipsen.
Telefon 4.

Haenelslios,

Hvad del cyklende Publikum
lier overveje.
Kan det betale sig selv at skrive
efter Cykler eller Cykledele? Det
skulde jo snart staa Dem klart, om
der virkelig er nogen Gevinst derved. — Nej, jeg tror det modsatte,
thi De kan hos mig kObe Cykler og
Cykledele til de allerbilligste Priser.
En specificeret Prisliste over mit
righoldige Udvalg vil blive for vidtløftigt at avertere lier, men jeg forsikrer Dem, 'nitte Damer og Herrer,
køber De deres Forbrug hos mig,
kober De ikke for dyrt.

Nye Varer er hjemkomne.

Allimpsililhig Sygekasse,
som er sta t smierkendt, optager med.
lemmer indtil 40-aars Alderen. Foruden en daglig Pengehjælp yder
Sygekassen fri Læge og Medicin
for Medlemmerne samt fri Læge for
deres hjemmeværende Bern under
15 Aar, desuden frit Sygehus- og
Sanatorieophold.
Indmeldelser kan ske hos Kassereren, Hr. Bager P. Holm, Allinge.

Hingsten
Præsto=Bannerhoj
staar opstaldet til Bedækning hos
Pam, Offergaard Ro.
itethekningspenge 10 Kr. Kontant
-l- 6 Kr.

anbefales.

Ak? Koknial- Produktfoinining,

En Pige,
der kan lidt Madlavning, kan
faa Plads til Iste Maj hos
By- og Herredsfoged B o r ge n,
i

M. C. FUN•al,
Allinge.
*4*~~~

er•

H. C. Mortensen.

Zil foraarssaisonen
altid store Udvalg i

Uadmelsfrakker, Stoufrahher
—

Sorte Alpakafrakker,
Sorte halvlange 1-(ldestraWzer i fine
— Billige Priser.

EJNAR THORBER

Langegaard i Rutsker.

— Tetelon 5 —

[I slidt Parti

Masken-lioulsi aallor
er billigt til Salg hus

Store polerede Taffel-Ris

Emil Bohn.

Rugeæg.
En Dags Kyllinger med eller uden
Høne kan faas efter Forudbestilling

sælges a 13 øre pr. ' 1 kg i

Nordlandets Handelshus.

- Maler- Nielsen, -Allinge.

Telefon 4.

Alle Sorter Foderstoffer
er paa Lager til billigste Dagspriser.

Allinge Kolonial-&Produktforretning.

Andr. Ipsen.
Atelieret ved Havnen

CONTAN'F Enle

Nyt Hos men

Hagecl

H. Lind, Teglkaas.

Manchetter, humbug
handsker, Seler,
Paraplyer i stort Udvalg

r-:
;"

Nye Gardiner

Chr. Olsen
Messen, Allinge

Hus
til Nedbrydning.

tÅS?dtA%WP
Johannes Kofod, Hasle.
'KC31) Deres

Telefon Nr. loo

@

Zinkhvidt
Blyhvidt
Guldokker
Itallenmkrodt
:Monne
Dodenkop
Kalkaront
Jordgrønt

"

I. B. Larsen,
Allinge, ved Havnen.

Alle de nye Monstre i Gardintojer ere nu hjemkomne, og er Lageret saa stort, at enhver Smag
kan tilfredsstilles, idet det omfatter ca. 75 forskellige
Monstre i alle Prislag.
Alle vore Gardiner er af dansk Fabrikat og
garanteret af tvundne Garner. Prover tilsendes paa
Forlangende.
Uld og strikkede Htude tages i Bytte til høj Pris.

Nordlandets Handelshus.

Umbra grøn. brun
KnIkblant
alle Malerlarver udrores efter Bestilling.

By- og Herredsfuldmægtig

Ny aldeles friskbrændt

Portland Cement i Sække
er hjemkommen. En større Ladning Cement er daglig ventende.
Allerbilligst at expedere Ira Skib.

træffespas Raadhuset i Allinge
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og
i Klemensker Kro hver Fredag
fra 2--5 Eftin.

Nordlandets Handelshus.
Store Sendinger af

XonfIrmation.

C.

Skolejstorreloiog
ALLINGE.

Største
Udvalg.
Billige Priser.

Cement Mursien og Tagsten

Mange Nyheder tor Ssooeil

sælges fra Plads og paa Jernbanevogn.

ere hjemkomne.

Johan C. Koefoed,

10 lir.

Kraver, Flipper,

Renvasket U10

Vellagrede

fra

Hollændergaard, Olsker.

Paa Grund af Forandring i Driften,
udbyder Akts. Hammershohn Granitværker en Bygning, staaende
paa Espernelialde, der er benyttet
til Smedje og Hestestald, til Salg,
samt en Sele og 1 Enspænder-Fjedervogn.
Eventuelle Liebhavere bedes henvende sig paa Værkets Kontor ,eller
til Hr. Købmand Jens Hansen i
Allinge.

Marie: „Kommer der mange Gratulanter hos Jer, Elise."
,,111—ja, og saa køber Fa'r en
Kasse . Nexo Citron-Sodavand hos
Cif r. P,- Dam; det kan man traktere
alle med..

70 Kroner!

Magasin du Nords Huk]

Nu er det Foraar,

er paa Grund af Svaghed til
Salgs.

Clni.018011„Mosson,Ållingo

C

En flink Karl

kom derfor snarest med Deres Billeder, som skal indrammes.

modtager gerne Bestillinger paa
øl i Ankere saavel som skattefrit Flaskeøl fra Hafnia Bryggerier. -- Tomme Ankere bedes
returneret hurtigst muligt.
Telefon 65.
G. BALMON.

og strikkede Klude
modtages i Bytte med Uarer
til højeste Notering.

Skriv ikke efter en C ■
naar De
hos mig kan købe
nye CYKI.F.R
med extra gode Frihjul og garanteret Gummi. I min Forretning kan De
se Varerne, for De køber, hvilket altid er det sikreste.
Prøv mine anerkendte gode Mærker, og særskilt anbefales liktn
mit eget Mærke, som i Holdbarhed og let Løb ovcrgaar alle andre, og
som er udstyret med bedste Gummi og rustfri Indlæg i Fælgene ut

kan Mil Plads til lste Maj paa

Et pænt Hus

Allinge Bryggeri

ø

Nordlandets Handelshus.

I ste Maj naboes en velassorteret Fiskeforretning i Hr.VIggo
Jørgensens Ejendom, hvor
daglig kan faas forskellige Fiskesorter. -- Varerne bringes
overalt, og om ønskes istandgjorte. Større Ordres bedes
bestilte Dagen forud.
Ærhodigsr
N. Mikkelsen & Co.
Telt. Sandvig 29.
NB. Alle Fiskesorter købes
til Dagens højeste Priser.
Kontant Afregning.

med stor Have, nær Landevejen,
kan faas til Leje til Iste Maj af en
Arbejderfamilie, naar Konen vil
malke 2 Gange daglig. Stadigt
Arbejde hele Aaret kan faas.

Aug. Olsen,

ere nu hjemkomne og anbefales i L's
tort og ri,,t
Modeblade udlaanes.
Pi:‹ætningsartikli: i stort

fiskolorreideg i Sandvig"'

Glem ikke Navnet. Det er hos

Ekstra ile Horst( red-Hd

De nye Kjole- & Bluscstoffer

bidlbølbalotølkidokm¥11441•441¥¥¥¥

Kløverfrø, Græsfrø, Roefrø,
Forlang altid

Ottohidnstedis

OMA

Plante Margarine

i extra gode Kvaliteter, er hjemkomne og udleverer vi gerne de bestilte .
Partier.

Ægte russisk Kløverfrø.

Ægte ungarsk Lucernefrø,
Ægte Sludstrup Barres Roefrø.
Ægte Bangholm Kaalrabi Roefrø.
Garanteret Avl og med Plombe for hver Sæk sælges fra

Nordlandets

Handelshu.

Tciget afgaar
.dekorerede

Søgnedage.
Illa tomerotins—ite tto r.

Ch o k ul(rileslel

Ka ffestel
Thestel
Nye mukke Dekorationer
til smaa Penge. — Forgyldte

PorcelænsKaffekopper
til 33 Øre Parret

f

Fajancekopper fra 18 Øre Parret.
`lurl udvalg; I l'embitel frø Kr. 3.4te

Fra 1 lamntershus
Allinge
Tein
Helligdommen
Klemensker
Nyker
Til Rønne

706 1010 Iso 7$$
7" 10" 4m N,
7" IQ" 4" 8"
7" 10" 4" 833

76,, 11,, 46, 86,
813 1 44Sos 9oe
864 11,7 577 9,„

Henne—liantmer•lens

Fra Rønne
7,,
Nyker
7,0
Klemensker
757
Helligdommen 817
Tein
833
Allinge
8,6
Til Hammershus 86,

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Oss 3so 8is
0)5 3s0 8as
l3 4os 8st
1 35 43o 9ii
447 917

5„, 92e
21x ren 945

Søn- og Helligdage.
illnvontermitta^—Itonne

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.
SKEER og GAFLER i Selv og Sølvplet og mange andre smukke
Ting, der passer til Konfirmationen. Gravering gratis. Telefon 4.
Se Vinduet.
A. M. Lindberg, S. Sørensens EM.
Urmager og Guldsmed.:

Haveredskab:r.
Spader, Skoylie, River, Skuff*rtl:
Stort 1.:(Kalg og,til billigste Priser.

Fra Hammershus 838
846
Allinge
Tein
Helligdommen 913
Klemensker 9"
947
Nvker
Riine
Rurune
1088

188 538 8"
108 537 844
118 547 854
133 6849"
en 931
tos ex gra
2" 6381083

Itonne—Ilammernhas

72o ent 1 to els
Fra Penne
740 037 I" 8"
Nyker
Klemensker 7" 114 14.1 851
Helligdommen 817 lU 2°'" 9"
Tein
8" 15° 2" 9"
Allinge
8" 202 2m 9"
Til Hammershus 831 2°8 2")944
Endvidere standser Toget ved Humledet, Splitsgaard. ~by og fltrkohhe,
lorsaavidi Iler er Tralik derfra eller

Allinge Kolonial.- og Produktforretning.

No y

Poreøret stiinder til.

44
o ccD

Skal

Erindringsliste.
1;1‘1.de sD
e teroe lituds

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

i velvillig Erindring.

,

--eff6/Q hi(17- re.",

Fro (-1(1 k forretning.

•

Dæk, Slanger &Cycledele
er nu paa Lager i stort Udvalg, og er Priserne nedsatte til det mindst
mulige. Saaledes kan De købe hos mig I Aars garanterede Hæk til
6 Kr. Do. Slanger til 2,75. desuden haves Dæk fra 3 Kr., Slanger
fra 2 Kr.
Endvidere køber De alle løse Cykledele til meget nedsatte
Priser, saasom prima Pedaler med Gummi fra 1,75. Styr 2,00, Kæder 1,50. Haandtag 24 Øre, Klokker 35 fare, Fodpumper 85,
Haandpumper 70. Skærme 80 Øre.

Prøv mine Varer. Ring paa Telefon" ALLINGE 79, saa kan De
omgaaende faa sendt nredZBanen det, De ønsker tit Deres Cykle fra

H. C. Mortensen.

ba•

Cement, Tagpap, Stald-

Sc

00
Et Parti extrafin gul Næsgaard
Havre og Tystofte PrenticeByg, bornholmsk Avl, anbefales,

Bestilling bedes snarest indsendt.

ciTlinge J-Colonial-

2 7 Efter

II og 2 1
41,DISkiiiifobanken 2 ,1 1:11m.
og
2 4.
Sparekassen 10 12
Stempallilial i Sparekas sen 10 I2. 2 -4,
Dampskibseiipeditionen, dabei ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm., Mandag ng
Torsdag Form.
SogneprzeSten Tirsdag og Fredag 6-7.
Distriktslægen 8--9 og 2 -3.
Postkontoret 9-12 og 2-7.
Søndag 12-2.
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Aften.

Søndag 12-2.
Borgmeste'ren. Kontortid hver SOgnedag
Kl. 3 paa Skolen.
Branddirektøren Mandag og Fredag
Form. 8 til 10.
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em.

Folkebogsamlingen. Udlaan hver
Fredag fra 61/, —7%.
Varme Bade. Mejeriet Kajhjerggaard
Fredag 9-12 og 4-7.
Lørdag 9-12 og 4-10

c?~:!ir-M3~3123t23

Tag-

Vinduer, Murgryder, Pumper og Søm m, ru..anbefales.
NB. alt i solide og gode Varer til billigste Priser.

Saasæd.

Toldkamret 7 12 Form,

Kienlnerlwitloret III

c froduktforretnil8s.

Til Konfirmations- og Foraarssaisooell
kan jeg anbefale mig med alt, saavel til Voksne, som til Børn.
Cirka 200 KonfirmationsItitednInger, cirka 300 Herreklædninger. Alle mulige Kulører i
414 lijoletoj, Største
Lager af Arbejdstøj, Skotøj, Hatte og Huer jsaml all, hvad der
tilhører en velsorteret Trikotage - sk !Manufaktur!
del. All er
billigt og godt, saa enhver kan være godt tjent med al købe hos mig.
Jeg køber mine Varer kontant, som Følge deraf kan jeg købe

Ordet er frit!
Vi gor vore mange Læsere i By og
paa Land opmæsksom paa, at enhver kan
faa optaget Artikler og Indlæg om Emner
al almen Interresse i »Nord-Bornliolnis
Ugeblad".
Betingelsen er kun, at det skrevne er
holdt i en sømmelig Form og indenfor
rimelig Grænser, samtut Insendere — til
Underretning fer Redaktionen — opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om saadanne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling i Bladets Spalter. _
Dette gælder baade Byen og Landet,
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den strængeke Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

Jens Hansen.
Trælast! Trælast! Trælast!
Vort store Lager af
Sparrer i alle Længder og Dimensioner. 31anker og Brtedtler, saavel Fyr som Gran i alle Længder og Dimensioner, anbefales ærede Forbrugere. NB. Vellagret extra tørt og billige Priser.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

(lllojllis

8pre- &

iilil1101ZSeS

kontortid : 10-12 og 2-4. •
e§ :godtager Indslmd paa elm. Sparekesseilkaar tit en Pante
a` 4 : Cs p. a., paa Folie til 2 pCt. p. a,
■iit

Frisk Cement er kommen paa Lager.

Pris pr.' , Sække Kr. 4,30 extcl. S21
.2)

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Fællesindkøb af Cykler
fra engelsk Geværfabrik. meget letløbende:
Herre-Cykle med Frilab, 2 Fælgbremser og Kædeskærm 110 Kr,
do.
do,
do.
Dame-Cykle
115 —
Motor-Cykler.
Skriftlig Garanti. Beløbet 'mita indsendes sammen med Bestillingen.

Johan C. Koefoed i Allinge.
Vi anbefaler

alle Soler

Mark Ro e-

og

til billigste
Priser.

Havefro

Allinge Kolonial: og Produktforretning.

Til Grøntfoder

Ærtedør vi fil billigste Priser Oltenas■£%!,r11,1vVkl
k:getr;,,,,Zul Sennop. Spergel

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Klædevarer.

Mange Nyheder ere hjemkomne saavel i fine

som

billige Ting.

Klædninger leveres med kort Varsel.
t For god Pasning og flot Snit garanteres.

Nordlandets Handelshus.

Rabat for Kontant
gives paa alle Varer.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Skal Paptagene tjæres?
husk da, at vi sælger den anerkendte gode CALCIUMS-TJÆRE,
Tønder.
absolut bedst i Brugen og billigste Priser i 1/4, 1/, og

jiolordal- o,g cproduktforretninj.

Extra gok Sorter Saasd af:
Gul Næsgaard-Havre. Svalof Seger-Havre.
Tystofte Prentice Byg, 2-radet.

Tystofte Korsbyg, b-radet.

Blandingssæd med Snedinge Ærter.
er paa Lager, og expederer vi gerne de bestilte Partier.

Nordlandets Handelshus.

De god e og billige
afskibes I disse Dage. Vi venter at kunne expedere disse

Spøg og Alvor.

Brædder straks efter Paasken. Samme Priser som i Fjor.

—o-

Nordlandets Handelshus.

EU ttrahimk Ed,

Den bekendte Rejsende Speeke lortæller i eu af sine Rejsebeskrivelser, at der

mellem Beduinerne i Ovre-Ægypten er
en Ed i Brug; der kan give Europæerne

med deres lionigiredsformer lidt ar tænke
paa. Naar en Beduin er rigtig vred paa
en anden, snu siger lian: „Ciid din Sjæl
111aa faa lige saa lidt Ro som I laste lier
paa en Franskmands Hoved.

billigt og derfor ogsaa sælge billigt, Derfor Itob Deres Varer
bos mig.

Boy

5111C Tæpper ordentlig,
Det er ikke noget imod min Kone,
sagde den anden. Hun har et sna rimt
at hun besvimede forleden Dag,
da hun borte minv Ven sige, ar lian havde
slaget Tiden ihjel med et Parti Billard
Ilemsysmisald.
Dommeren , „Da De ikke havde indnogen uærlig Hensigt, tør jeg saa spørge, hvorfor De vor
paa Strømpefødder?"
Tyven: Jeg havde bort, at der var
fundet Dem i Huset i

gierne

og

sjal

The, Chokolade og alle øvrige Kolonialvarer i absolut
frisk og sund Tilstand, anbefales til billigste Dagspriser.
cHiiinje

Illog; over Hoc.

En Herre fortalte en anden, al hans
Hustru var sum følsom, et hun ikke en
Gang kunde bære over sit !tjene at banke

Sygdom i

Vor bekendte fine Kaffe,

vilde jeg jo

være lidt liensynsfu/d",

jColonia.1- ,Procluktforretnipj.

P. C. HOLM, Allinge,
anbefaler
Barnevogne' i nye smukke Faconer og Farver.
Klapvogne fra 15.Kr. -Promenadevogne: *Kurvetraakvogne med Gummi og Træhjul`
Nogle Sti: Kurvevogne i smaa ,Nr. betydeligt nedsat.
Trælegevogne i forskellige Størrelser. ,.:
fra [ned Gænger eller Hjulfod. •
e
rvevu
u gger
ov
e ngger
Kuv
g
til 10,00. Sportsvogne.
Dukkeur v

