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„Nord- Bornholms Ugeblad„
har den starel« Udbredelse r Nordre Herred.
Hiver hest i ethvert Item og egner Sig der
for bedst til Avertering'.

„Nord- Bornholms Ugeblad"
optager gerne Rekendlgarelser af enhver Art
sansem Kob, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc.

„Nord- Bornholms Ugeblad"
udgear hver Fredag, kan bestilles pari ølle
Postkontorer saml pan Rladels Kontor og
koster 50 Ore Kvartstel.

vise, hvad det var for uskyldige'Vresener han optraadle med — rig ud
væltede Mus og Tudser og Snoge
og Hugorme.
Herredsfogeden røg op af Stolen,
og alt Retspersonalet reddede sig i
Vejret liver som de kunde bedst.
— Luk dog det skidt ned, raahte
Herredsfogeden,
Men Lars, der godt forstod at vurdere Situationen, gav sig god Tid.
Jaja, mumlede han. Det er slet ikke
saa let at fim al det Kravl til al makke
rel.
— Saml det sammen. Lars I Hører De, hurtigst iltelig, og se saa
bare at. komme øfsted I
Saadan slap Lars uskadt fra Politiet. —Sen,

Snogelars.
—0—

Snogelars var en Original fra min
Barndom; han gik med en grøn Blikhat paa Helvedet, likorpaa der var
malet Frøer, Firben og andel Kryb.
.1-la n fangede Snoge og Hugorme og
solgte dem derefter- til Apoteket,
hvor man kogte Fedt af deiri. Der
skal endnu, paastaar man, bruges en
Del af den Slags I Dyrene havde
han inde under Blikhatten ; ,de opholdt sig i hans filtrede, langloede
Haat, hvori de forvildede sig som i
en Urskov. En Dag kom han ind
til Købmanden og gjorde Mine til at
lage et af sine Dyr frem:
— Nej, la' vær', Las, brølede Købmanden bag Disken . . . jeg vil
ikke ha' - det Skidt løbende her- i-Butiken!
Men Lars vilde 'ikke høre; han
,tog ind paa sit nøgne Bryst og halede en Hugorm frem. Man sagde,
at lian plejede at trække Gifttænderne
ud paa Hugormene, men det havde
ban ikke faaet gjort ved denne, Den
bed Lars i Fingeren, Saa puttede
lian den ind pas Brystet igen, sugede Saaret ud og dryppede Skorpionolie i det, Skorpioliolie var han
altid forsynet med!'
— Saa, nu er det godl, sagde
Lars. Saa fik han en Skraa bare for
at gaa,
Vi Drenge var bange for han'. Jeg
husker, hvor det gøs i mig, engang
jeg stod alene ude i Skoven og spiste Slagen af en Slaaenbusk. Den
bar saadanne ualmindelige Bær; det
var rene Blommer. San pludselig
hører jeg fra den anden Side Buskem en dyt] Stemme og ser Lar's
Fjæs dukke frem:
— Naa, du kender nok ogsaa Busken! Jeg troede ellers, jeg havde
den for mig selv l
Jeg blev saa bange, at jeg løb
kajem.
Lars havde ogsaa meget med hvide
Mus at gøre ; ban dresserede dem
og viste dem frem. Engang var
han kommet til Marked i Helsingør,
hvor Politiet anholdt ham, da han
optraadte uden Tilladelse. Da harm
kom ind tor. Skranken, hvor Herredsfogeden og Skriverne sad, lukkede
lian sin store Kramsæk op for at

1,ertlim.nient.pri»eit er pr.
for In•ernter pram Far•idret
.tnnemrer I. /:vent tel «tr..
• fterfolgrittle 1:neige A lire,
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Tysklamis hpirspnlle,
Bande fra el teoretisk og fra et
praktisk Synspunkt frembyder Tysklands økonomiske Stilling under Krigen en enestaaende fffieresse. År
drig nogen Sinde før har en af Verdens rigeste og mægtigste Stater befundet sig i en saadan Situation.
Da Napoleon i 1807 forsøgte at isolere England fra det evropæiske Kontinent, var det et afmægtigt Krigsmiddel, thi England beherskede Havene og havde højst en jævebyrdig
Modstander imod sig, Frankrig. I
den nu paagældeede Kamp har Tyskland en Reekke-mtegtfge Stater overog dels Isolation fra Omveriår
denen er omtrent fuldstændig.
Det er da ogsaa givet, at ingen
anden Mag! i Fvropa vilde trave evnet at modstag de Angreb, der truer
Tyskland nu. Det tyske Samfund
er som en Plante, der er sat i Urtepotte og skal nære sig af den Jord
og den Luft, del omspænder. Naar
Tyskland er i Stand dertil og sikkert
vil kunne trolde ud længe endnu,
skyldes det den Rigdom paa Hjælpekilder, det bar i sit eget Indre,
derunder medregnet dets store tekniske og organisatoriske Dygtighed.
Et spændende Drama er hele Ernæringsspørgsmaalet, hvis Afslutning
vi vil erfare ved næste Høst. I hvert
Fald for de Ikke-indviede man del
i ndtil det Tidspunkt henslaa uopklaret, om dette Problem kan løses.
Men et andet lige saa interessant
Problem er det finansielle, og det
Spergsmeal, som i Forbindelse hernied jævnligt dukker frem, er, hvorledes Tyskland skaffer Penge til
Krigens Førelse.
For de andre krigsførende Stater
foreligger i og for sig del samme
Problem, men det fremtræder ikke
saa skarpt som i Tyskland. England
og Frankrig kan fortsætte deres
Udenrigshandel, om end med Indskrænkninger, de kan rejse Penge
lier og der, f. Eks. i Amerika, og
trække ind paa deres mange udestaaende Fordringer, og Rusland kan
faa den flaandsrækning, det behøver,
fra dem igen, Men Tyskland maa

klare sig selv, og Krigens Udgifter
Tah overstiger alle dets Beregninger.
I September i Fjor sikrede Riget
sig en Kredit paa 5 Milliarder M.,
i Januar i Aar forlangte delen Forøgelse paa 10 Milliarder M;. og ran
har Finansminister Helfferieli stillet
Forslag om et yderligere Beløb rem
10 Milliarder. Del er ialt 25 Milliarder M., som det tyske Rige dels
har limet. dels søger rejst og vel
al mærke allsa ruinen hos selve Befolkningen.
•
Selve Fremen n gemaaden , som hører merl til den lyske Krigsplan, er
meget simpel. Staten larmer lins
Rigshanken, som skaffer Midlerne
ved at udstede Sedler, hvad der er
ensbetydende wc:d, at den optager
et Lean i Befolicrdnern
der ejer en Ib .MØ.
igsbanken ng derigennem
la
ønske Regeringen et saadant Beløb. Naar Seddelgælden har naael
en vis Størrelse, udbyder Riget et
Krigslian og lconverterer derved
Banklaanet til et Statslatin.
Denne Proces kan fortsættes overordentlig Længe. San længe er
Landet findes likvide Aktiver, kan
disse belaanes og !udbetalinger paa
Krigslaanene fremskaffes, ja, selv
eller al de likvide Aktiver er opbrugt,
kan Pengemidler rejses, idet der
kunstigt kan skabes likvide Aktiver_
Selve Seddelmængden kommer
derfor mindre i Betragtning ved Bedømmelsen af delte overordentlig interessante og tilsyneladende gaadefulde Problem end hele Nationeu,
Beholdning nf Lammeobjekter. Det
vil sandsynligvis endda være muligt
for Rtgsbanken at elmineinfore Krigen ilden rit sprænge sine Seddel:
dækningsregler, idet Staten stadig
sørger for al konvertere Seddelgælden til et Krigslaan, inden Grænsen
er naaet ; dette dog forudsat, at Samfundet skannes for fjendtlig Invasion,
og

Sælhunde.
Medens de fleste Folk kender
Skovens og yarkens Vildt, kan
del samme næppe siges, iiaar
len er om Sælhunden — Havets
Ci2atter. Fiskerne kender den desværre. kun alt for godt — oq
hader døn; men 13y- ng Landboere
har kun sjælden Lejlighed til al
se den og kender den som oftest
kun gennem Bøger og Tegninger
og fra Zoologisk Hare. _igen reel
Ting er at se det i naturlige Omgivelser. Stille og dvask ligger
Sæthranden paa Cementkanten om
det lille Bassin og ser stovt pan
Publikum, den rører sig ikke og
gear kun i Vandel, navr Vogteren kommer med Sild til den.
Folk ladr i Grunden forkerte Begreber om maduret et Dyr; de
aner ikke, al Sælhunden i Havet
kan »tante sig med Laksen i Hurtighed, og havde de ikke dens Ket-

(er Snloren rul beundre, nuar den
hurtigt farer rundt i det stor« Bps
sin, vilde de ila!ppl? tiltro Sælhunden videre Dygtighed i Svømmekunsten .
Her i Danninrks Fnrrande fir r
des tre Arter. nemlig den plettede
,S'cel, der er den almindeligste red
Kyslerne. (;remæles. der sart godt
som udelukkende holder.til e anden
Sø, og den lille Ringsæl.
sidste er dog ørenet sjælden, Sone
b?kendt er Sælhunden et Pattedyr,
der udelukkende er hennist til Havet eg
afhængt!' af
delte. NIter Tandbygninge,, art
damme !morer den til Rordyrene,
men du den synker Byltet helt
riden at tygge del, er Tænderne
udartede, saa de mere egner sig
til at gribe nr/ fasttrolde
ifideliqLødeltili
fra Kroppen, De :dere øjne er
klare ag altreden ,forsynel med
kraftige Skægbørster. Før- og
Baglemmer er nmdannet til fortrinlige Stammeredskaber, og den forstater at bruge dem,
Medens den au Tandorden
er /(0
„tæ psnm og a
den Grund kun gaar i Laud i
April— Maj for al Inde sin Unge,
San tager den Revanche i Vandet.
Ingen Fisk kan rulnaa den. Lynsnart farer den af Sted. snart med
Raggen. snart med Bugen opad.
staar lodret i Vandet, drejer rundt
om sig selv, kort sagt er mere fri
i sine Bevægelser end Fruelen
Lullen. Læn« in re den være itit4«-,Kandet — fint•r6779,1ffir,,
— ?-rt;eit da den (tander ved TÆM
ger, mon den af og til op til Overfladen for at gamle. Snor Regel
Tomrum- den op hvert Minut Sover den i Vandet, og det træner
hyppigt, driver Forlemmerne den
aldeles mekanisk op til Overfladen
hver Gang, den skal forny Luften. Under Vandet er Næseborene ng Oreaabningerne lukkede.
Den holder meget af at ligge paa
store Sten og sole sig. Er der
Fred, ,kan den ligge der i Timevis
uden at røre paa sig.
Dens Fode hestaar væsentlig af
Fisk, og her er det, Tampen brænder. Den har hurtigt lært, at det
er betydeligt lettere at holde sig til
Fiskernes Garn og Kroge end selv
jage Byflet, ng herred foraarsager
den et stort Tigib for Danmarks
Fiskere. Det gaar med den søm
med Marerør, der fraaser i Foden, natm' der er'nnk af den. Kommer den til en ,,Lakselank" (en
lang Række Krnge,forbundne med
el 71m). og der er flere Laks paa,
gaar den fra den ene Ende af
Lænken til den anden rig piller
Laksene af. Den skal nok vogte
sig for Krogene, demfor lader den
linvedel blive siddende oq undertiden Rygrader, Resten flatir den
af, og, naar den har ædt sig mæt,
kaster den det ovrine.bort. Fiskerne
kan 'efter Hovederne danne sig enm
Mening o re r, hvor store Laksene
har været, og derefter beregne TaJeg
bet — og del er ikke

red, at Sælhunden paa en Nat
har taget
store Laks fra et
eneste. Bandeing. Ligeledes lemmer
den 1:riksegarnette, og ofte har Fiskerne :se, den komme ep »led en
levende irsks mellem Pnrtapperne
el Stykke ',Iran Banden. 1,akern
har shinet merl Nølen, sari Vandel har skummel nut Sinlhrinden,
men fri kande de» ikke komme
Eller de h« fra !Maden set den
qatt riede ved Garnene eg tage Lak.
Mut,- de saa har ladet en
Roll.
.Iira(Wrn Inide ned til den, har
den rejst- linnedet, kigget lidt bøft
ilrun rig

f

n el gar+
fra Banden. Skød de ikke eller
den, gik den ned til Garnene igen
ny kunde «la »a« at tan tamt
dem, inden Fiskerne fik Ans.trnk.
ket op, Altid miler den de' bed
se og største Laks af fanet. Line
sort slem er den rad Sildegarn og
tiunder dqq,al
trskerUser.
den
Iver Fluer 4i4m1P i Rusen og drukner.
Del er ikke underligt. al Fisfurne hader den og ri/ Regeringen la l sti rn
tre Kroner for hver Sadhundehale
Nagel har det rel hjulpet, men
endnu er her mange „Hunde" red
Danmarks Kyster, og selv om deri
kun . foder en Unge rim Anret. strit
er den saa ranskeliq at komme
paa Skud, at Tilgangen nu:trent- kan erstatte Afgonnen. 17 en ynder at holde til, hrirr grer;enuiertir gaar langt ud, sone ræd Lollands
r eller 'eta store Sten ( Læse
og
-fim>, den ikke let kan
orer entples. Ofte har Fiskerne
Rigel med i Banden, men enten
er Søen for urolig til sikkert Sigte
eller ogsaa viser den sig slet ikke.
Del kan godt betale sig at skyde
den, rent bortset fra, at man derved formindsker Bestanden. (Det
er først Skydeprærnien, saa Skindet, Spækket og Kødet. Dette sidste bruges vel næppe mere, netar •
undtages af Eskimoerne. men i
ældre Tider blev det meget benyttel. Saaledes serierede Erkebiskop
Neril en Gang flere Sælhunde for
Kong Edward den Fjerde, og det
smagte de høje Herer _fortræffeligt.
En skudt Sælhund synker straks
til Bunds. Er der grundt Vand,
kan man med et Dræg . fiske den
op, Men paa dybt Vand er den Gom
Regel tabt, Naar vore Forfædre har haft
sno meget at gøre med Havmænd
og Hanfruer, snu kur Sælhunden
sikkert sin store Andel deri, Slaa
en Maaneskinsnat nede ved Stranden og se en gammel Sælhund
kame sit vande glinsende Ansigl
rip af Vandspejlet. De store, klare
Øjne bryder Maanestraalerne og
fra de lange Skægbørster glimter
Vandperlerne. Ubevægelig stille
kan den staa for saa pludselig at
forsvinde. Eller se en ung, slank
SaAnnel ligge part en Sten, stirrende ind mod Land, Den usikre
flimrende Belysning kan nok skabe
et Billede q/ en Havmand eller

Havfrue, iler længselsfuldt ser
A2/,:fen, Dersom en stakkels
1;e ode i ,gamle Dage stat saadan
et Dyr red Stranden en Nat, ja
saa kan man være sikker paa,
han bier bange og løb hjem og
for-MW, al han havde set en Havfrue, og hans ophidsede Fantasi
skulde nok lægge til, at hun havde
vinket ad ham, og at han havde
heri hendes Klagesang.
Endnu knytter der sig en Del
Overtro til Sælhunden.
X.

Oardallelleme il(rigshisloria
Dardanellerne har en Historie,
som gaa langt tilbage i Tiden.
Fra 01firlshistorien mindes man
to mægtige Fyrsters mægtige Hærtog, der passerede det lille Stræde :
Xerxes, der paa en Kæmpebro af
360 Skibe førte sin mod Grækenland heste»ite Hærover HellespontsBølger, og Aleksander den Store,
som drog den modsatte Vej, de
han rykkede ud pen. sit Erobringstog til Asien. Mange historiske
Begirenheder blev Strædet senere
Vidne til, indtil det inaatte tjene
TyrZ-erne som Bro under deres
Overgang til Europa. Ejler Konstantinopels Frohrinq Mev det nødvendigt for del tyrkiske Herredomme at lade Dardanellerne befæste,
hvilket ogsaa skete, og senere hen
fra Tid fil anden »matte geiLitwes.
De ældste Forter er Red-e~
og Kale Sulfonik, der begge byq•aedes al Sultan Muhamed den Anden i 1462. Lige over for dem
byggede i ittlr'17Wder lifuhanied
den Fjerdes Regering Storrisiren
Åbnet Kiprili de to Slotte Rum
Kate og Riled Bahr. Omkring
disse er alle senere Befæstninger
bleture grupperede.
Gennem mange Aarhundreder
var Tyrkerne isfond til at beskytte
deres Hovedstad mod Angreb fra
Venetianernes Side; forst den 26.
Juli 1770 blev de overrumplede
af 7 russiske Krigsskibe, der under Admiral Elphingstones Ledelse
uh indret trængte gennem Fæstningsværkerne, som ikke havde nogen
Ammunition. De vovede sig dog
ikke længere
fftw7f1 Keve,
Busfar. Opskræminede herved begyndte Tyrkerne at forbedre Fastninesanlæggene. men Arbejdet gik
hurtig istag. Følgen heraf blev,
at en engelsk Mande paa 8 T,inieskibe, 4 Fregatter og en Del enindre Fartojer i 1807 passerede Dardanellerne uden at stede paa nogen Modstand, og den 20. Febr.
viste sig for første Gang siden
1453 en fjendtlig Flaade udenfor
Konstantinopel. Nogen større Fremgang havde delte Foretagende dog
ikke. Englænderne, der saa, at
Tyrkerne pludselig begyndte at bevæbne Forterne med feberagtig Bast
blev bange for at gaa i en Fælde
og trak sig den 2. Marts skyndsomst tilbage.
Siden da er det ikke lykkedes
nogen f fendllig Magt at trænge
gennem Dardanellerne. I 1829
blokerede Russerne uden Resultat
Strædet, og i 1912 havde Italienerne ikke bedre Held med sig.
Nrc faar vi jo se, hvad de allierede formaar at udrette.

Karpatherne.
Det er i et af Evropas kraftigste og mest stortformede Bjærglandskaber, at Russere og Østrigere for Tiden kriges. Næst efter Alperne er Karpatherne Mellenievropas hojeste Bjærge, og de

er at betragte som en Fortsættelse
af Schweitz og nrols Alper, Ira
hvilke de kun skilles red den brede
Sænkning. hvorigennem Donau
flyder.
1 en 1200 Kilometer lang Bur
strækker Karpatherne sig fra den
bohmisk-miihriske Højslette mod
nordøst for siden at bøje mor/ sydøst, omsluttende den ungarske
Slette og Siebenbilrgen (elme kaldet Transsilvanien). De beg yn41
der med Vesikarpathernr, der er
forholdsvis lave, skovbevoksede Hajder, ind mellem hvilke der er betydelige dyrkede Strækninger. Men
snart gear de over i Centralkarpatherne, hvis højeste Parti, Boje
Titrit, harer til 7'01' Verdensdele
ejendommeligste og vildeste Bjærgegne. Det er en sammenhængende
Granitmasse nied nøgne Klippevægge, der afsluttes i en Bjærgryg der naar op til en Højde,
ca. 2000 Meter. Men heraf hæver sig atter en Række pyramideformede loppe, hvis højeste Tinde,
Gerlsdorf er Spitze, har en Højde
af 2663 Meler. Under almindelige Forhold valfarter der aarliq
en Mængde Turister tit disse Egne,
som i uild og storslaaet Romantik orergaar ethvert andet Bjærglandskab nord for Schweitzer-Alperne. Sten og atter Sten møder
øjet overalt i disse Højder, hvis
Tinder vel ikke naar op i den
evige Snes Regioner, men som
frembyder vældige Udsyn over
Bjærge og Dale, saa vidt det menneskelige øje rækker. De fleste af
disse Granittoppe lader sig nemlig hestiqe uden ranskeliohed. og
paa Grund uf dyres særlige h orm
er der ikke til nogen Aarslid Betingelser for Gletscherdannelse.
I de tætte Skove om Høje latra
færdes endnu Ulv og Bjørn, Los
og Vildkat, og Larnme,gribben
svæver i kredsende Buer over Bjergtppelie.
Central-Karpatherne falder temmelig stejlt af mod syd, men skraaner jævnere nedad mod nord, fortsættende sig i Kalkbjærge og Sandstensdannelser.
Af Mineralier findes her Guld
og Sølv (dog ikke i større Mængder), Kobber,Jærn, Nikkel og
hist og her
delopaler. Mod øst
1114illre-dd -ougasis‘i~oget lavere
Sk0, 1.■ yp,/ ther, som fortsætter sig
mod syd til de transsilvanske Alper. Disse vestlige Kar al fer er
for en stor Del d'
skove. De har store Lcenaderlalr,
forbundne ved korte, krogede Tværdale, og Højderne er far det »IP-,
ste afrundede og mulddækkede, San
her er Betingelser.for en sammenhængende Plantevækst. Men her
er faa bekvemme Overgan,ge, og
Dalstrøgene er kun tyndt befolket.
De højeste Toppe naar ikke op
over en Højde af ca. 2000 Meter. Fire Jærnbanelinier gennemskærer Karpatherne mellem Høje
Tatra og den galizisk-rumænske
Grænse.
Det er i disse vestlige Dele af
Karpatherlandskabet, at Krigen
føres — i et Bjairglandskab, der
har en Bredde paa 80-100 Kilometer, regnet fra det galiziske
til det ungarske Sletteland.
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Thor Lange.
Her i Danmark var han i videre
Kredse kun el interessant Navn;
hans Digtning vandt sig aldrig saa
mange Venner, som den fortjente.
Thor Lange er født i København
1851. Han studerede Sprog, Især
Græsk, og blev J. N. Madvigs særlige Yndling. Efter hans Opfordring
blev han da ogsaa ansat som Do-

cent I Græsk og Latin. ved Sprog.
akademiet i Moskva. Siden sit 25.
Aar har han levet i Rusland ; han
har da ogsaa giftet sig med en Russerinde, en adelig Dame, Natalia
Mikailowna Protopopow. Og siden
1887 har han været dansk Konsul i
Moskwa.
Del var som Oversætter han traadte
i Litteraturen. Han har leveret
smukke Oversættelser af russiske
Folkeviser og af russiske Forfatteres
Digte. Ogsaa fra andre Sprog har
han oversat, saaledes oldfransk,
græsk og engelsk.
Hans egne Digte ligner i F0111
og Stemning de hilerussiske Folkeviser. De er blide og drømmende ;
Naturskildringerne er Skildringer af
el Sletteland, af de russiske Stepper,
og netop derfor forslaas de godt af
Danske. De er enkle, men stærke
i Billeder og Stemning, jævne og
fordringsløse i deres Væsen. Lange
søgte aldrig ved pompøse Kunstformer at fremkalde Orkestermusik,
men hans Digte kom fra et varmt
og stemningsbevæget Hjærte. Og
selv om han ikke har noget Publikum, saa vil dog hans Digtning vedblive at vinde Venner gennem Agrene.
Chr. Jorgrnsen.

Thor Lange.
—m9.

April 1851-22. Februar 1915.

En stille bølgende Slette
deristreekker sig ud I det fjerne,
en
en eneste lysrig Stjærne.
Og hen gennem kusiner Skygger
lofter sig, sænker og viger;
Natten skælver i blide
klagende Melodier.
Der brast en Streng i Orkestret,
en eneste Tone forstumme(' del mærkedes svagt som et sukkende
Vindpust igennem Rummet.

Der døde en skælvende Tone,
som klang saa længselsfuldt dæmpet .
Der svandt en Sjæl med sin Rigdom
bort fra den Kamp den har kæmpet.
Rummet, kun Rummet er evigt,
tr. or Melodierne klinger.
Ny Toner ledes og andre
flygter i Natten paa Vinger.
En eneste bølgende Slette
sum Natten og Stilheden Immer
Men i dens blide Orkester

e'r der en Tone, vi savner.
Mr. 1.14;

Foraarsbetragtninger
paa

Landbrugets Omraade.
—o—
Under disse usædvanlige Forhold
tænker alle dog paa at indrette sig
saaledes, at ens Virksomhed kan gaa
sart ugenert som muligt. For Landmændene gælder det først og fremmest out at høste godt, jo mere man
har af egen Avl desto bedre, hvad
enten saa den nuværende Produktionsretning kan opretholdes eller ej.
Selvfølgelig trænges der ogsaa til
dyriske Produkter i Fremtiden, men
om Efterspørgslen bliver som før,
og ons Priserne holder sig, ja deroni
er det ikke let at sige noget. Er
end Forholdene urolige, og ingen
borger for, hvad den Dag i Morgen
vil bringe, bør vi dog fortsætte vort
Arbejde paa bedst mulig Maade. En
af de første Betingelser for en god
Høst er, at
Godningssporgsmaalet
er i Orden, vil man høste godt, maa
der gødes godt, og man er jo blevet
vant til at kunne faa al de,ri Gødning,
man har ønsket. „Det kan vi desværre ikke i Aar. Kunstgødning
lian kun fans I begrænsede Mængder, og saa er den SAN skammelig
dyr. Der kan altsaa ikke farts den

samme Mængde Gødning som r rt ske mange Stedet bliver
normale Fen bold, og det gælde, tier. at benytte lidt af Rugen svin
for otti at lal Staldgødning e n og
Cironafgrode lit K1 a` > et.
A ft e n anvendt pan bedst mulig
har man ikke
Maade.
Al den Staldgødning, der er sam- digt. men man maa se at naft`s med
let i Vinterens Lab, bør derfor an- saa lidt deraf som muligt og s.ia
vendes til de Afgrøder, der skal saas snarest se al faa 5.1.1e1 noget amtet
I Marken i Stedet kir De Landrineed,
i Foraaret : Roer, Kartofler og Stald
der
er komne ind paa Dyrkning af
foder, der maa ikke efter endt ForWiehe, garn naturligvis zledIg bOrt
aarsarbejde ligge Gødning i MøddinIra det igen, dog kan-det mnaeke i
gen for siden at anvendes paa BrakAar hine nødvendigt at Indre de flemarken.
ste Fritimer op,
Under disse ForAjleudkørselen maa foregaa med
hold kan det heller neppe siges at
størst mulig Omtanke og bor kun
være lidt galt, det vil jo koste mange
tinde Sted paa optøet Jord, som er
Penge at erstatte Roerne med Kraftpassende fugtig, og i stille, fugtigt
foder. Og i Stedet for RoefroafgrnVejr, det gælder jo om at undgaa
den kan der sne Inges en KolindA nittioniaktab. Der kars ■ ed al tage grøde, der til Elteranr4 vil være al
Hensyn til disse Forhold opnaas
stor Værdi til Foder dsnitt ForholpCt. større Nyttevirkning af dene bliver ved at
som de er,
Ajlen, end naar der køres ud i tør nu, og hvem tør garintere; at alt
Blæst, hvilket ofte er Tilfældet om er pas ret Køl ingen,;naar den Tid
Fora a ret.
kommer.
Og saa bør Ajlen spredes tyndere,
Ja desværre er det Ikke til at sige
end den ofte bliver. 7 a 8000 kg. noget bestemt om, iben det er i
pr. ha paa Græsmark nina være nok, hvert Fald nu, at Planerne for Forog Resten hør anvendes til Roer og narsarbejdel skal lægges, og derKorn (Havre eller 6rd. Byg og na- for er der god Grund til at lænke
turligvis Hvede). Hvordan Fordelin- over disse forskellige Ting,
gen sari I øvrigt skal være, man rette
J. ;hasard.
f
sig efter den Mængde Salpeter, man
raader over. Kniber det, bør der
ikke gives alt for meget i Roeninrken nu, da denne kan tilføres Ajle
Den
i Løbet af Sommeren; ja endog saa
sent som ind i Avgust kan man med
Det al en økonomisk tysk HusFordel anvende Ajle til Roer, naar
moder givne Rand niti al spæde
blot den køres ud paa passende fugPetroleumen op er fulgt af en Mand
tig Jord.
med et særdeles godt Resultat, nemFor det andet afhænger Udbyttet
lig foruden en mere klarthrrendende
al
Olie, en Besparelse tor en 30 LinUdsæden.
jets Brænder fra 4I/, til 11/2 øre f
man skal sari gilde Sorter og Slam- Timen.
og ikke knibe paa dem. Det, der
1 tan brugte 220 gr. pulveriseret
skal til, skal til, selv om Kornet er Soda opløst med en Liter kogende dyrt, og lakket vore Landbrugsinsti- Vand (ikke Petroleum i), har r=
tutioner er der sørget for, at alle kan efter npbevard-det i Flasker, ef ti
faa det nødvendige Sædekorn. Kan haanden som lian fik Brug for det..
der uden særlige Ulemper afviges Da alle Beholdere ikke...gf. lige
lidt ira den almindelige Driftsform, havde han 'anvendt halv Petroleums
.
og man f Eks. raader over Ærter, og hafir Sodavancf.
da kan der udmærket saas Ærter i
Naar der heldes paa Lampen, ryet Skifte i Stedet for Korn; en saa- stes Sodavandet fbrst og saa fordedan Afgrøde trænger jo ikke til les halvt af hvert, ligesom BeholKvælstof, og den er en god Forfrugt
deren kan rumme. Saa snart PeJorden man da naturligvis være ren. troleumen, som er ovenpaa, er opMaaske kan del ogsaa lade sig gøre, brændt, kan dels hældes Petroleum
hvor der skal Grønjords Havre med ovetipaa igen, ojl den lysei da bedre
efterfølgende Brak, at behandle den sidste Gang.
godt og lægge ud med- Rundbælg
og Agerhejre. Dette Udlæg kan da
En dyr Middag.
16 give en god Høafgrøde. der
Frs Hamborg tel. til .Jytip.',
bliver Tid nok lit Brakbehandling Priserne pas Res,tavrationerlie begynendda, og Rundbælgen efterlader der,...al blive svimlende. Paa en ganmeget 1(vselaluft,...4er kan komme' s te jævn Restavration betales der
Vintersæden til gode.
saaledes 9 Mariejor følgende Diner:
Sneglebælg kan saas i Kornmar- En lille Kop Bouillon med 2 Asparker, dels for at yde lidt til Kreatu- ges, en Kotelet; der kan skjules af
rerne i Efteraaret, dels for at virke tre Tourarksiyer, et 'neget lille .
som Grøngødning. Denne Frøsort Rundstykke °g'et Glas øl.
er vist nok ret rigeligt til Stede.
Det gælder jo om at benytte alle de
„Ben.. løse ayraadsmediernmer.
Hjælpemidler, der er til Raatlighed,
Randers Bytilad vedtog ifl. Ranog den, der kommer først, faer først. dersbladene Itleden følgende TilKartoflerne
kegsbestemme e til Byraadets Forvil nok blive endnu dyrere, end de retningsorden
_Intet Byraalsudvalg maa hverken
allerede er, og det gælder derfor
om al faa nye Kartofler saa tidligt direkte eller indirekte modtage Tilsom muligt, delte opiums ved at bud fra eller dverdrege noget komsætte Læggekartoflerne hen til Spi- munalt Arbejde eller Levering til
ring 4 a 6 Uger tør Lægningen, Medlemmer af Byraadet eller ByEfter Forsøg paa Lyngby Forsøgs- randsudvalgene".
Derved mister flere af Byraadsstation val Udbyttet ved Optagning
den 4. Juli 109 Ctr. og 27 Ctr. ef- medlemmentery efter hvad de stedter henholdsvis spirede og ikke spi- lige Blade meddeler, .smag, fede,
rede Kartofler. Paa Landet kan man kommunale Ben".
jo sagtens lægge Kartofler til Spiring. Matt har i Kostalden et yp- Skabelsens
perligt Sted hertil, men ogsaa i ByPhoto-Drama.
erne og andre, som ingen Kostald
har, kan sagtens Ina anbragt de førMan meddeler os, at FtetilViStlillste Læggekartofler pas en flad Bakke, gen af 4de Afdeling den 23. Marts
som da anbringes paa et temmelig finder Sted Kl. 2 og 4 om Efterm.
varmt Sled, det skal nok lønne sig. (ikke KI. 4 og 8.1
Navnlig de mindre velstillede, som
løvrigt henledes Opmærksomhedog har en Smule Jord, brude be- den paa det afsluttende Foredrag
tænke det. Kartofler er et godt Næ- d. 24. Kl. 81/4 om Aftenen.
ringsmiddel, og dyrker man dem selv
er det tillige billigt.
Endnu skal nævnes, at det mita-

hImilido Pelrolum.
—0

E Karl
t.;1,,

til Isle

lammersholm.
r
7", ,i11

Skruebremse

`.1fantlimer
„I, til

.

nye

sdi,z pJ iitiegaard,i.oslertt

11M.

A.

Munch.

En lille n[lejendoni

It

er til Salgs ellgytte
Bladets Konfonviser.
En Hink yogi

Malke-F(errnester
og en Pige karja Plads til lide
Maj pas

St 1Ifjaard i Olsker.

En Drer4aa 14--18 Aar
kan faa Plads pa,vartingegaard i
Rutsker.
Holm.

Læge

Arends

hat nedsat
ottet
i Allinge
Bopæl ved Havlen.
- 10
Constillationslid I Id ei r lage
1. "1 "1 • 5, g 5— 6 Efterla. Sier- oe,
I !enleddet. 1I• -10 Fratin.
Telefon Allinge 44.

Bækard i Olsker.

18 pCI. Silperld og
37 p Naligobing
er hjemkommen ekspederer
vi alle Bestillingoedst
Vær saa god afhente Bestillingerne.

Norresniillby Iningskalk
losses i disse [ø. Der bliver nogle Læs tilrs, som udleveres fra Lage a 8 Kr. pr.
1000 Pd.

A.
t„;

Norillandellandelshns,
Ønsk< De

smukke og- _:mocli Fotografier,
.da henvend Denfaelieret bid
11
Havnen

awe,
"

fr.'
111e,

ndr. Ipsen.
Billeder in mmes

Telefon 4

viygekasses

hi flink, yngre Karl

AM En ung Ko

En Karl
som kan lime fleste og vil deltage
i forefaldende Arbejde kan fan Plads
til Iste Maj hos

Kofod, Søndre Skrubbeg. Klemensker
Sammesteds kan en lige konfir-

1 a 2 Elever
antages paa Systuen til
eller lidt tidligere

Olsker.
ved Mejeriet
Tjenlig for en H rker, helst
Kaietruager. Henv e .til Smed
'F u n c h,
Olsen eller San
St. Myregaard

Godstjenester Yladerr
—o—
Søndag den %lads,

Allinge K. Kl. 91/2.M. 9.
Ols Kirke K1. 2. ,
Søndag Kl. 3 Ef151Vlude for
K. F. U. K. paa Mekslijeininel.
Aften Kl. 7 Mkidgilenighedshjemmet. Korinesselli taler.
Mandag ,d. 22. E Kl. 2 fælles SyioreniegsmødeAenigheds.
hjemmet.. Kl. 6 Aftøde i Bethel i Olsker.
Komtesse l(riutli :begge
Ste,
der.
Torsdag den 25.1.-Prædiken
i Sandvig Missions5, 8.

.

.

Fredag den 26. IPrædiken i
Tejn Missionshus lj
Evang. luth, M(1forening i
Allinge Møde Søn, 914.
Rønne.
Rutsker Missione'løde Kl. 3.

Lejekontrakter
fans altid paa

Jillinge J3o,5tryhheri.

I. Maj

Magasin du Nords Udsalg.

6'ajs og

Et Parti fin gul
Næsgaard Havre
og Tystoft Prentice Byg
anbefales til Saasied.

Dansk Fodersukker
anbefales som god Erstatning
naar Roerne slipper op. Prisen
er 12 Kr. 25 øre pr. 100 Pd. i

Nordlandets liantleishils.

bllillgo Kolind og Prothlklforroloiog,
Allinge Bogbinderi,
ved Kirken.
All 13oghinderarbejde udføres i
seavel finere som billigere Bind.
Broderier monteres.

Louise Larsen. 1YlarieJensen

En 15-17aars Karl
kan faa Plads fra isle Maj pas

Risegnard i Olsker.

En flink Kusk
kan

faa

'

,1 Ii111111101511115"

Prima svensk

Tørvestrøelse
sælges i

Nordlandets llpidelshus.
En let Enspændervogn
ønskes solgt eller byltet med en
lille fast Vogn.

Niels Rasmussen. Rutsker.

En Pige

Tommer, Sparrer, Lægter,
Planker og hilder
alle Slags — sælges billigst

foderkap

alle Sorter, sælges til betydelig
nedsatte Priser.

Fyldeg,

Byggepladser: Salgs!

til Slagtning eller 13t:part er til Salgs hos
J. H. Lund,
Rute Hajlyng.

meret Dreng eller Skoledreng fas
Plads I. Maj.

Idskudshrulder

aarsen.

Nordlandets hiillelshus

Dynddalegarird I Ro.

s
er statsanerke plager Med- 14-16 Aar, kan faa Plads til Isle
lemmer indtil 90- ideren. For- April eller Maj paa
uden eil daglig hjælp yder
Lindholmsgaard i Re
Sygekassen fri Laog Medicin
for Medlemmerne .5, fri Læge for
Rigtig gode kantskaarne
deres hjetnineværern under
15 Aar, desuden lygehuS-- og.
Sanatorieophold.
Indmeldelser kart hos Kassereren, Hr. Bager P.m, Allinge.
Vi har rigeligt Lager af alle Længder 5/4" og 1" og vi sælger meget
store spanske, er lipinnien.

Saaærter,
Gule Saaærter,
Rene engelske Vikker,
Vikke-Blandsæd. bornh. Avl,
Hestetandsmais til Udsæd.
Partierne heraf ere kun arnes.

kan til Isle Maj fas Plads pas

En jge
kan faa Plads tiliMaj paa

Bestillinger udhedes paa

i

Nordlandets
Pige søges.
En flink Pige kan til Isle Maj
eller før fart Plads paa Opsynsboligen, Rutsker Højlyng pr. Klemensker.

Lund.

4-500 Frugttræer
udsælges, for al skalle Plads, i Løbet af denne Maaned til 40-60
Øre pr. Stk. — Ved større Parlier
yderligere Rabat.

Hallelyst, Allinge.

Engelske PfitioNeti
fortrinligt Kraftfoder til Kalve
og Grise, ventes om faa Dage

Nordlandets Handelshus,

li ,tics

11/1

Køb Deres Tapeter

Oliekager.
Prisen netkat Fma alle Sorter.
Allinge
Kolonial- & Produktforretn.

Coldings Foderblanding
Coldings Svinefoder
43 pCt. amrk.Bomuldsfrokager
42 pat.---jouluw.lk.41g
Blodmelasse
Soyakager og Soyaskraa
Majs — alt i gode sunde Varer
til billigste Dagspriser hos

Kolonial- og
Propiikllorrelning.

B. Kjøllers Enke.

Citroner.

Ny hjemkommen skil Frugt.

j. B. Larsen, Allinge.

[du kan De sikre Den'
Dæk og Slanger til Deres
CYKLER.
Gummitilførselen et omtrent helt
standset, men )eg har i Tide sikret
mig et større Parti, seri jeg kan til.
hyde gode Dæk og Slanger til rimelige Priser, sen længe Formad
havet.
Kun mod Kontant Betaling.

b(i(Ist
og

1
7 . (.1 ). c. .lorfensen,
1
Allinge.

1>illisf hos

Allinge

Frugtsafter.
Hindbærsaft
, Fl. 115, 1/5 FI. 60
Hyldebærsaft
95, — ;:tr)
95, — 50
Kirsebærsaft
Ribssaft
80, — 42
Blandet Frugtsaft
50, —
27

I. J?. Tfor,sen.

Rugeæg
12 øre pr. Stk. at følgende gode
og smukke Stammer: Solvkornspines
(Hverdagslæggere), gule Orpingtons
og sorte Minorka.
10 Øre pr. Stk. af gule Oxpitigtons (Hane) In. sorte Minorka (Ilerts/.
Sidste Aars Salg 1400 SIk. Rugeæg,
Bestilling pas 1-2 Dage gamle
Kyliieerir n 35 etre med 1-ione, gul
Andersen, Allinge St.,

M. Schou.

1 ■oller,

Fisk Rand,

i hele og halve kg Dimser anbefales
til billigste Pris.

I. B. Larsen, Allinge.

Kolonial &Produktforretn

Erindrin gsliste.
Toldkamret 'I -12 Form , 2 7 Chef et
Kæmnerkontoret 10• II og 2 4
Larme- ,e Nsknntobankert 2 --4 Eftm.
Sparekassen 10 12 og 2 4.
Stempelfilial i Sparekassen 10 I?. 2-4,
nampskibsexpeditionen. teaken ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
Fredn2 etterm , Mandag og
Torsdag Fi nn.
Sognepræsten Tfourag rag Fredag ri 7.
14inum
bistriktsIzeri.1.1
Prettlerint
SninIng 12-2.
Telegrafstationen 8 Morgen lit 9 Aften.
Sfindag 12-2.
Borgmesteren Kontortid hyat Sognedag
ed. paa Skeden.
itranddiraktareneMandae og Fredag
Form. 11 til 10.
Slatnanstallen for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Massen. Koniortid I 4 lim.
Foll«!1■ ng.;arnlingeti pas Paadtneo-t. FreI ,rsdag, .1
dag 7
jernhanest 314 milkcnAor 0,dt,
Frimærkep. og Ilgods desuden 7-k Aften
samt til Tog. der afgaar udenfor nævnte
'Hd, Ira en halv Time for Togets Alg,

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning
anbefaler

Fest- og Brudegaver, Smykker, Lommeure, Stueure, Briller m. m.
Alt i stort Udvalg til billige Priser.

Telefon Nr. 93.

A. M. Lindberg.

Gravering gratis.

Ægte ungarsk Lucerne Kløverfrø

Toget afgaar
Søgnedage.
Sandvig—nonne.
Fra Sandvig
700 I015 3ø 756
7°3 1022 3310 805
Tein
7 16 1027 300 815
7'6
7 50 1054 34e 833
Rø
Klemensker
756 1117 412 853
Nyker
8 10 1121 452 908
Til
880 1122 487 92°
Rønne—Sandvig
Fra Rønne
718 10" 35o em
Nyker
738 1026 351 en
Klemensker
7" Il" 411 852
Rø
gu ilsi 4" 911
Tein
8110 1122 400 9"
Allinge
855 1203 501 9130
Til Sandvig
8" 1213 507 945
:Søn- og Helligdage.
Sandvig—Bulme.
Fra Sandvig
700 000 1111
Allinge
7oa 0s5 1 12
Tein
715 035 1 19
Rø
755 065 118
Klemensker
758 118 208
Nyker
800 1 50 220
Til Rønne
Bas !so 2,0

rwLiS c, g

har vi paa Lager, og saa rigeligt, saa at vi kan ekspedere
endnu flere Landmandsbestillinger. - Prisen paa dette Fro er
fremtidig 133 øre pr. Pd., — og vi kan ikke skaffe mere af
denne ungarske Kvalitet end det Restlager, som nu er paa
Loft. - Nordfransk Lucernefrø (ogsaa kaldet Provence) og
italiensk do. handler vi ikke med.

Nordlandets Handelshus.

No Suler KI8veriro,

og Rogn

er hjemkommen, og vi kan ekspedere alle de tidlige Bestillinger af Kvalitet og til Priser som opgivet. Vi har foreløbig rigelig Lager af de forskellige Sorter og modtager gerne flere Bestillinger.

Nordlandets Handelshus.
753
805
815
835
862
9010
950

Infinne—Sand vig.
Fra Rønne
715 040 13D 812
Nyker
735 1 00 150 855
Klemensker
7415
117 207 861
Rø
814
/311 226 911
Tein
840 1 22 242 927
Allinge
20,
25/ 952
8 42
Sandvig
848 210 300 915

Kaffeposer

En Dreng,

i alle Størrelser anbefales til billigste Priser.

14--15 Aar, som vil hjælpe til at
malke, kan faa Plads til I. Maj hos

1. B. Larsen.

Ell ÅrilejliSijffi014101111
til ca. 2500 Pd. og en næsten ny
Mælkevogn er til Salgs hos

Thorvald Hansen,
9. Sig. Rel., Olsker.

2-Vær. Lejlighed

En Fodermester

uden Køkken, og passende for en
enlig Herre eller Dame, er til Leje.
Bogtrykkeriet anviser.

helst gift, kan pas Grund af Sygdom Isa Plads straks eller senere,

Holliendergaard I Olsker.

Krak, Egelykke,

En 2den Karl
søges til isle Maj paa

Preregaard 1 Olsker.
By-. og Herredeffildmizegtig

Johannes Koloeill Hasler

træffes paa Ra ad h us e t i Allinge
hver Mandag eller Kl. 10 Farin. og
i K'erne usker Kro hver Fredag
fra 2—b Eftm.

Vi har rigeligt Lager af aldeles prima

La-Plata Majs og stor amerik. Majs,
— og med Sejler „I. 13. Berg,green" venter vi i denne Ltgs en
Ladning

Stor amerikansk Majs
SOM

sælges billigst ved Levering fra lossende Skib.
Bestillinger udbedes.

Nordlandets Handelshus.

Vor bekendte fine Kaffe
samt The, Chokolade og Cacao
NB. Altid frisk Kaffe.

.anbefales det ærede Publikum.

Yroduktforretnin55.

cHllin,sse J-Colonini-

Fineste Soyakager.
Dansk Soyaskraa.
51 pCt. Texas Bomuldsfrokager, hele og knuste
do.
42 pCt. N. 0. Bomuldsfrokager,
har vi paa Lager og ekspederer billigst muligt.
Til forst i næste Uge venter vi
COLDINGS FODERBLANDING, garanteret 45 pCt.
Prima grove HVEDEKLID og
Prima amerikansk FODERBYG. Vi ere gærne Sælgere, men
bedes om kontant Betaling.

Nordlandets Handelshus.

Digte
af THOR LANGE.
—0—
c 1octurne,

Cement, Tagpap,
Tag- og Staldvinduer. Murgryder,:yrdore.

Riste og Renseluger aabefales til billims Prieer. • il

Allinge Kolonial- Produkti- retning.

1 Kimmlngen forude smelter
Aftenskærets Rav
glødende sammen med det sorteblaa Hav,
og min hede Hjemve rinder
langt bort i røde Stimer og svales
og forsvinder.

Ti!

Højt oppe staar en Stjerne den svajende Mast
vugger sig derunder, men Stjernen
staar fast.
vaadt og Dug paa Dæk og Lønning
driver Fartøjets Skrog i den tunge
døde Dønning.

Konfirmaticien

Lidt ude til Lovard der flyder noget Mdl.
det hvide er en Maage, den svæver
trygt og blidt
med sit Hoved lagt til Rette
paa Siden og Bølgerne løfte den og lette.

Kr.
Huer i forskellige Faconer frag Ore.

argoefales:
Drenwekiædning(
af ægte blaa Serges. Priser 16, 206

Slips og Kravetøj i stort 1..alg
Du vilde hvide hlaage med Mans af
Perlemor,
sid trygt og sov paa Bolgen,
dig lokker ingen Jord,
dig har ingen Magt forbandet
til at længes mod en Strandbred,
som heder Fædrelandet.

UT1
JIf Jus lands Sappho
(Elisabeth Warskjenivskij).
Alt omkring mig sov Ind.
mæl og sovridysset, blind,
faldt den spejdende Skare til Ro;
Ira hver blomstrende Gren
sin-mimer Duft af Syrii
som en tændende Sang om os to,
Strøm af Ild, o hvor mild,
hvor berusende Niki,
hvor betagende, dragende koldt
Til min Elskov afsted
og forenes dermed
i et Stjerneskuds I lajlied og Fald.
Lad dem dømme mig vredt,
Hjertet hanker sag hedt,
at mit skælvende Bryst splittes ad.
Heller nedtraadt og brudt
et Llskorstrimut
end dø bort som et visnende Blad.

Fodtøj sælges til de gamlÅrieer
saalænge Lager havel

Sorte, hvide og kulørte Kjol offer
Priser fra 124 øre Met

brede svære Stoffer til erdele
160 øre ni.
rOm fag Dage hjemkommer et rt Parli

Jaqueller q Kostumer i Koofirmslurrelser.
Damelinned og al Slags Undedædning.
Altid de billigste Priser.

jlodladets anb(hus.
Leverandør til Varelottet.

Min I-IaWw, min Skoul gmin Spade
samt øvrige

Absolut bedste Kolonialvarer
til billigste Dagspriser anbefales.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.
Aldeles frisk Portland Cement
i Sække til den laveste Pris i

Nordlandets Handelshus.

llorolielmsAideling
Simre-i & Inllebssgs
_Allinge
Kontortid : 10-12 og 2-4.

Modtager Indskud paa slut. Sparekassevilkaar til en Rente

Lillerussiske Folkeviser.
I.
Ak du Blæst, du Blæst for hen,
all Korn omkuld er slaact ;
ak du Vej, hvorad min Ven
langt bort Ira mig er gattet.
Der, hvor Blæsten Kornet slog
staar fast i jord dets Redder
Ad den Vej min Kærest drog,
slam Fodspor af hans Fødder.
Staar hans Spor i Vejens Jord,
ham selv jeg ikke finder.
Værne vil jeg Vennens Spor,
at ikke eet forsinder
H.
Lærken synger Dagen lang
for Gud har undt den Stemme.
Selv jeg synger kun min Sang
at jeg maa Sorgen glemme,

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

Til Hjemmebagning anbefaler vi aldeles prima Kvaliteter

Bageriflormel og Husholdningsflormel,
Rugsigtemel og grovt Rugmel.
Vi har rigeligt Lager og venter flere Sendinger.
Vi anbefaler alle at forsyne sig til de nuværende rimelige Priser. Eventuelt tager vi sunde, gode Sædvarer som
Betaling for Mel — og til højeste Betaling.
Hjemmelavede prima BYGGRYN sælges i

Nordlandets Handelshus.

Bestil !JONS B011ilillPf

Meddelelser i Altloge Bogtrykkeri

Husk vort velassorterede

Trælast-Lager!
Forlang Tilbud, og vi er til Tjeneste,

Ø cPpoduktforretniuis.

ci7Ilinje J-0010121W- o

Rinde Bækkens Bølger smag,
der følger stadig flere.
Naar min Ungdoms Dage gas,
jeg ser dem aldrig mere.

bedst og billigst.

Allinge Kolonial- og ?viuktforretning.

10 pCI. Sollerlos131 og 37 1 Kaliploillll
ventes pr. Sejler „Kristian" i næste Up

Nordlandets Hdelshus.

Ak du Tid, der fra mig gled
— for Nejled til mig mange,
Lokke maa titan Kærlighed
for Kærlighed at fange.

Qode lusker.
(Fra russisk)
Ak, om Moder Volga løb imod sin Kilde.
ak, om Folk blev kloge før
det var for silde,
ak, om der blev Svaner ud al
hver en Ælling
og blev smukke Piger al hver
gammel Kælling.
Ak, om ingen Skraalhals
selv var Skyld i Pinen.
ak, om vi fik mindre Vand i Brændevinen,
ak, om Folk, der drikker, lav,
natir de blev fulde,
ak, om Czaren altid vidste,
hvad han skulde!

■ •■■Day.

at Nr. 48
er en ganske fortræffelig ,

Margarine,
saavel til Stegning som Bordb
og at den kun koster 67 øre pr, g,
men kun farts hos

Alliugc Kolonial- og Prdorrefiliog.

