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Fredag den 23. April 1915

„Nord-Bornholms Ugeblad"
try»ff i e? Antal af mindst 1600 Exempl.
K forsendes gennem Postvirsenet i Allinge.
Sandvig, Olsker, Batskte, Ro og Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad„
har den stercteUdhirdelse i Nordre Herred
bliver frist i ethvert Hjem og egner sig der
far hedst til Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendkmeelser af enhver Art
saason, Køb, Salg,• Foreningsmeddelelser,
Efter- filer Aflysninger, Auktioner rk.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
udgoar hver Fredag, kan bestilles paa alle
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og
rinlef
koster 50 ()ri.

Bostifteren 31 Fordeoskrigei,
—o—
En Korrespondent til „Corriere
della sera' beretter fra det serbiske
Hovedkvarter i Kragujewa:
Da jeg i Gear sad i Cafe ,pbreirowitsch i et Selskab af Officerer,
aabnedes pludseligt Døren, og en
ung, slank Mand i serbisk Nationaldragt trandte ind. Han havde slime
sorte Muslacher, sorte livlige Øjne,
der stadig stirrede omkring i Værelset, et friskt Ansigt og kulsort Haar,
hvoraf enkelte Lokker gled ned under Huen. Der var noget teatralsk
over hans Gang og hele hans Optræden. Efter et rask Greb med
Høanden til Huen tog han Plads
hos os.
Ved alle Borde 'blev der livligt
Røre og en sagte Hvisken. Officererne hilste den unge Mand med begejstrede Udraab
„leg skaffede mig at -vide, hvad
den unge Mand hed.
-- Det er et rent " Lykketræf at
.møde ham, svarede en Officer. Han
er altid i Bjærgene med sin Betaltlon , enten i det nordlige eller syd,
lige Serbien, overall og intet Sted.
Kort sagt, det er Tankositsch, en af
Nrbiens mest populære Mænd, en
Type, omkring hvilken der spinder
sig et helt Net al Legender. Folket
kalder ham Generalen.
Det er denne Tankositsch, hvem
Østrig-Ungarn beskylder for at have
udarbejdet Planen til den østrigske
Tronfølgers Mord, samt at have ledet
og organiseret Udførelsen af delle.
I Noten til Serbien fordrede ØstrigUngarn; al han skulde udleveres,
Ved De, hvad man kalder ham hos
os? Den Mand der er Skyld i den
evroptæiske Krig.
.
Jeg betragter ham med endnu
større fideresse, • medens hall leende
sidder ved Bordet, tømmer sit Gias,
blæser store Røgskyer op i Luften
og taler med de set biske Olficerer
Han sidder lidt 'fp Bordet i en
Stilling, join var Ban paa Spring
til at fare mod Dør en ved den punsle Allarit;. Man toitteller.: de mest
eventyrlige Ting om hane Hall er
Mønster part en._ Sindaterevetityrer,
der [ned Koldbleidighed sætter sit
Liv paa Spil.
Da Makadonien og Albanien endnu

befandt sig under tyrkisk Herredømme, voldte han Porten ikke faa Vanskeligheder. Man havde sal en høj
Præmie paa hans Hoved, men hvor
fandtes den Mand, der vovede at
tjene disse Penge? I den serbiske
Arme beklæder han en Majors Stilling, samt hor Befaling over en Komilatschi-Bataillon, der bestaar af
Soldater, der ikke kender til Frygt.
Ved Begyndelsen af Krigen bestod
den af 800 Mand ; nu tæller den kun
80. Resten er faldet. De farligste
Foretagender, de største Vovestykker
overlades altid til denne Bataillon.
Foreligger der ingen Ordrer fra
den overshefalende — thi kun fra
denne modtager Tankositsch sine
Befalinger —, gaar han selv ud paa
Eventyr.
Da lian altid gaar usaarel ud af
de værste Foretagender, tror hans
Folk, at han er usaarlig.
Da jeg vilde vide noget om hans
Fremtidsplaner, sprang han op fra
Stolen og hilste med et rask Greb
til Huen, livorpaa han med elastisk,
dansende Gang og teatralsk Holdning gik ud gennem Døren for at
forsvinde i det fjerne.

Hvad vil Foruret hrioqe?
—0—

De mange, der havde haabet
paa tidligt Fornar for af kunne
faa Sæden lagt i ,god Tid o.' for
at kunne fart Kreaturerne tidlig
paa Græs er bleven skuffede, Vejret har ræret saa køligt, rvlcirrdigt og fugtigt, at Jorden hverken har været tjenlig til Behand.
ling eller har rist Tegn til LM
og Grade, I au!ningen af forrige og i indeværende Uges synes
der endelig at være kommet Omslag henimod
mildere og mere tørt Vejr,
som giver Udsigt til, at Arbejdet
snavet som Grøden kan faa bedre
Vilkaar. April .7d-aaned horer
under almindelige Forhold til dem,
som giver mindst Nedbør. Gennemsnittet er 35 mm, og der er
hidtil i Maanedeu falden 20 min,
alts« lidt mere end normalt., da
kun Halvdelen af _Jaaneden, er
tilbagelagt. Da Nedbøren tillige
er ret jævnt fordelt over Landets
forskellige Egne, maa det antages,
at Jorden, hvad Fugtighed angaar,
ril frembyde gode Vilkaur for Spiring af den Sæd, som lægges i
den. Det snilde Vejr, viril er den
andet, Hovedbetingelse: far, at der
kan komme Lie og Grøde i Jorden, giettr — efter alle .yeddeIriser al domme — Grund lit at
nære de bedste Ferhaabninger oin
Vintersædafgroder.
Rugen iler jo indtager langt
den største Del uf Vintersæilarealet, har helt igennem klaret sig
godt og !dnar lovende; men Rugarealet menes iavrigt al vare bæven en Del indskrænket til Fordel
for Hveden, son; i Ef(eraaret skul
goJe

have facet. en efter vore Forhold
betydelig Udeidelse i Areal,
rimeligvis som Følge af de høje
Priser, denne Kornart har betinget,
Hveden har, snor det var at
vente, orerstaapt Vinteren mindre
godt end Rugen, Lige indtil dm
allersidste Tid er der fra forskellige Egne af T,andet /remmen ret
hyppige ilifeddelelser om, at Hveden tabte sig og sari aren og tynd
ud, rug der har navnlig været klaget over, at enkelte nue Heedesorfer, som i de senere Aar har
fanet mu ret betydelig Udbredelse,
har helt sig dnarligt. Delle er
jo iavriol ikke neget nyt Pænemen. De fleste nye 17venleserler,
især saadanne, som er tiltrukket
Udlandets mildere eg højt kultiverede Egne, vil ofte, naar de
kommer herop, i heldige Aargange
gire et stort og godt. Udbrille, uren
ed vise sig uholdbare, naar Aargangen bliver mindre heldig, ?ravnlig niar Vinteren bliver barsk.
Delte Pf el Forhold, søur ikke har
tabes .<41--Sime,....-itaar-Talen er Ornat ombytte Sæd. I al Almindelighed gælder, at man er bedre
tjent med en vinterfase Sort, som
giver noget mindre, end med en
usikker Sort, der i enkelte, særlig
heldige Aargange giver et større
U.Ihntle, men ellers let slaar
Hvad
Kløveren anganr,
dit synes den gennemgaaende at
have overvintret godl; der har i
Aar været langt færre Klager end
altminde-ligl over Angreb al Bægerseamp, rig det er ofte fremhævet,
at Markerne fra Efterauret af
saa lovende ud, hvad de ogsaa som
Regel gør nu. Delte vil dog ikke
sige, at de gennenigattende er langt
fremme i Udvikling. De maa
tværtimod siges at staa en Del tilbage. Del er imidlertid mærkeligt at se, hvor rask de har indviklet sig i de faa milde Dage,
der har været, ag Græsset, navnlig Hundegræsset, er kommen saadan frem, al mildt Vejr endnu
en kort Tid vil give Græsning
prut dette, selvfølgelig dog foreløbig
kun paa varme, stærkt gødede
Marker.
Jo for det kunde ske, jo bedre
vilde det vare . 1%• mange, som i
Aar har
Fodermangel.
Denne forekommer i Aar ikke
blot i Egne, hvor man har kendt
Fodermangel tidligere, enet langt
derudover, i Egne paa Øerne,
hvor Fodermangel gennem lange
Tider har været ukendt. Der er
længe lodret med Lyng i Jylland
i Aar. Delte er ikke noget helt
nyt der ; men det er vistnok ikke
sket i Mands Minnie, om overhovedet nogensinde, at der er fort
Lyng fra Jylland til øerne, for
der at benyttes til Kreaturfoder,
og denne Lyng er betalt med Priser, der er mindst lige saa høje
som dem, der for faet Aar siden
?noget

betaltes for godt Hø, nemlig ca.
25 Kr. for Læsset, 7.faykeligt
nok er der ingen yeddeleiser om,
at man har benyttet en anden
Frembringelse, som de jydske Iled er er rige paa, nemlig „islandsk
Mos", til Fader. Store Strækninger paa de magre Heder er dækket
al delte .. plos", som egentlig er
en Lav-Art; det er ikke vanskeligt at rive los eller at samle, og.
del indeholder bevisligt Stoffer, som
er nærende og kan tilgodegores al
Drøvtyggere, Det er jo det Rensdyrene part Heden henter deres
Hovednæring af. Det kunde ogsaa nok være en Nødhjælp ler
Kvæg og Fartr som Græsleder
med et Tilskud af Kraftfoder.
Kbh. Landbrugslid.

Naar der var Fodermangel i gamle Dage.
—0—
I en Artikelserie af Emil Kanradi i „.ycelkeritidende" fortælles det, al det er velkendt., at Fodring af Køer med Hestegødning
,fandl Sted i stor Udstrækning i
daarlige Faderaar i Norge. Og
at man heller ikke her hjemme
var helt fremmed for en saadan
Fodring, .1 remgaar af følgende Bekendtgørelse ; „Jydske Efterretninger" fra 177-1:
„Til Nytte ,for det Almindelige
ng især for dem, som ere i eller
befrygte Foderti ung, bekiendtgjores: at Køer meget godt kan fodres med Ileslemag ; de, som tager
dette i Tvivl, kan derom blive
overbeviste hos undertegnede paa
pattebjerg ved Loastor, hvor 6
Køer fortærer Morgen, Middag
og Ajlen det, 4 Bæster producerer;
disse Kreaturer trives endog bedre
end efter sædvanlig Fodring og
malker mere. Omgangsmaaden,
som er meget simpel, vil med Fornøjelse, lian f orlanges, erfares af
Ole Hall, Landmaaler."

Et Hyt Foderstof.
—0-Æggehvide af Luften.
Et tysk teknisk Tidsskrift meddeler den
opsigtsvækkende Nyhed, at det er lykkedes at fremstille et Kraftfoder, bestaaende
af Æggehvidegær, en Opfindelse, hvoraf
Tyskerne lover sig meget.
Det paastaas, at der i Tyskland ikke

er Mangel paa de Foderstoffer, der skal
forsyne Besætningerne med det fornødne
Kulhydrat. Man har Kalotter og Roer.
Derimod har det knebet med de æggelivideholdige Foderstoffer, som hidtil er
bleven indført fra det nu lukkede Udland.

Men for disse Æggehvide - Foderstoffer
skal der altsaa nu være fundet Erstatning.
Opfindelsen er gjort i Institut for Gær-

industri i Berlin, og den bestaar deri, at
man ved en Fremgangsmaade, der meget
ligner den, der anvendes ved Fabrikation

af Pressegær, fremstiller

Clt

Fodet g.er.

pCt. Æ.geehvide. I fertil anvendes Sukker, som forenes med
en uorganisk Base. Derefter tilsrettes
Ammoniak, Kali og Magnesia I Form af
Salt. Man snar nu Cirer deri og lader en
stærk Luftstrøm passere hen derover.
Gæren fortærer nu Sukkeret med samt
Tilsætningen, rig der opstaer en ("ermesse
som Indeholder

af det nævnte Æggehvideindhold,

Naturligvis, skriver Professor Delhrilek,
som har gjort offentlig Rede for Opfin-

delsen, maa man rande over tilstrækkelige
Men
efter Haherts Frertmangstimade vett Ammoniak syntesen Cr det muligt ved Hjalp
af Kvælstof ng Brint at fremstille saa
Mængder Stikker og Ammoniak.

store Mængder Ammoniak, det skal være.
Den saalecles fremstillede Æggehvide
skal kunne tjene som Erstatning tør Olie.
kager, Majs og lignende Foderstoffer, som
der er bleven knap l id paa under Krigen.
Den bringes i Handelen som Tørgær og
siges at være et udmærket Foderstof Tor
alle 1 lesdyr, især for Heste.
Saafremt Opfindelsen holder, hvad den
lover, vil den ogsaa kunne fas ikke ringe
videnskabelig Betydning. idet Livets højeste Produkt i Løbet af nogle fas Timer
skal kunne fremstilles af AmmonialCens

Kvælstof. Man vidste vel tidligere. at (lær
til en vis Grad var i Stand til at leve og

formere sig ved Hjælp af Ammoniak. Men
det var ikke lykkedes at gøre Brug af
denne Viden i praktiske Formaals Tjeneste.
Til Sammenligning anføres: Ved Fabrikation af Pressegær til Bagning faas th0
Dele Pressegær al 110 Dele Sukker og
37,5 Dele Næringssalte. Ved Fabrikation
al Fodergær faas 270 Dele Foderpressegær af 100 Dele Sukker og 52 Dele Næ-

ringssalte. Man haaber imidlertid, at Udbyttet vil kunne drives endnu højere i

Vejret.

Sliffipiogs S3113,
—0—
Ruinen.
Det var Tirnguist fra „Allehanda", SOM fik Ideen, og han
fik den ved at falde over Resterne
af det gamle Lodshus oppe pari
Skarkbping. Samme Aften udformede vi den sagkyndigt, og inden
Ugen var ude, havde Iiirnquist
startet Ruinen i Stoekhohnspressen. Det var den Sommer, Børnelammelsen rasede, der boede kun
Ti:Snig:dat og jeg paa Hotellet, og
hvad gør mart ikke Tor at hjælpe
en flink Vært. Persson var flink,
vi. Jordede ikke ret mange Minutter ad Gangen, medens Ruinen
blev bygget; han hjalp os oven i
Kobet med allIlia nyttige Vink.
Det var jo tit hans egen Fordel.
Det blev til hans egen Fordel.
Jeg maa sige, al Drnguist forbavsede mig, han overgik sig selv
i historisk Dybde, hvad huer fik
ud af de halvfjerde jdunkesteri,
var utroligt. Del eneste positive,
vi vidste var, at Stenene hidrørte
fra den nedskudte Hovedvagt i
Eljsbovg, og det sagde Tdrnguist

-i

er traf den 1 Følge „Skive F.Nikeblad„
krigsførende 7.,:tagter ;
halvanden .11-illion a/ 1 ,tre Sønner. en „Selvaugit er", der i Fjnr havde
jos/M'er/de opgivet ikke at eje en øre, men i
tre ./nrske//ine
med
2-„,indes Hære, de kæmper imod Aar inødte mecren skattepligtig Indtrøfler imod Broder 1%,- tæer paa 1.-100 Kr. og — en FenIrina
len er blevet Arenaen ,for Furepas nitte paa 2000 Kr. Hvorledes hang
Kainpe,.:det er hærget Ira La mis- det sammen?
Anklagede blev straks spurgt,
grænse til Landegrænse.
Trekvart Million uf vort Folk hvorledes de! forholdt sig med de
kæmper i den russiske Anni!, en 2000 Kr., men han rødmede blot
anden 7. rekvart idellion bærer og. svarede i Begyndelsen slet ikke.
Vanben Inr Tyskland og østerrig.
Først efter mange og lange BeDet hænder ofte, al Røde Kors. tænkninger fik han Munden pas
naar de srinder sintrede ./ra Mag- Gled og aflagde en uforbeholden
marken, finder en yand i tysk, TrIstaaelse.
en anden i russisk, en tredie i
Han var_ akkurat lige saa fattig i
østrigsk Uniform — alle er de Aar som i Fjor, og naar han havde
Polakker. Mia?. Haandgeinamget opgivet al eje de -. 2000 Kr., var
begynder, hører de paa begge Si- del ene og alene al den Grund, at
der Enrbandefser udslynget i de- det citer lians Mening „styrkede
res eget Sprog — Polens Sprog, Kreditten saa vældigt, naar der i
Kains Forbandelse hviler over Skattelisterne figurerede en lille konel uskyldigt Folk.
tant Skilling ud for hans Navnetræk",
Elendigheden er uden Grænser.
Alene i Kongedømmet Polen er
Socialislfererens Principer i Praksis.
15000 Landsbyer brændte og hærKristianiaaladet „Tidens Tegn"
gede, tusind Kirker og Kapeller
ødelagte. Ni af ti Provinser er fortæller oni en lille Begivenhed,
besatte a/ Tyskere, alt har de be- der forleden forefaldt i del norske
mægtiget sig indtil Bøndernes Storting:
Socialisternes Fører, Bogtrykker
Barn,
Hjemløs har Befolkningen søgt Knudsen, er en dygtig og dreven
Ly i Skovene, hvor Tusinder af Privatkapitalist, som bl. a. udfører
Kvinder og Børn dør af Sult Frinuerkelrykningen for Staten. Nu
og Kulde. Den polske yor har kom Tanken op om, at Staten vilde
slaa sig ved at have et eget Trykkun narrer at give sit Barn.
Der er af Fjenden lagt Beslag keri.
Nej -- sagde Socialisternes Føpaa mere end en Million Heste
og to Millioner Hornkrie,g. Pita rer — fordi jeg tjener pas Primæren Strækning af 100,000 Em heliyloringen, er det slet ikke siker der ikke ladet Korn, Mel eller kert, at Staten gør det.
Principet
Borger Knudsen har
Mælk tilbage til den civile Befolkning. Industrien er odelagt, utvivlsomt Ret. Leve det private
t
.100,000 Arbejdere har mistet
Levebrødet.
-Første Gang, Tyskerne satte sig En Bededag til „Fredsdronninger.
fast, lagde de Beslag paa
Pave Benedictus bar ladet udstede
Kulgruber ved den schlesiske et Dekret, der lyder saaledes: BevæGrænse ; da de midlertidigt blev get ved ønsket om al styrke Bøndrevet tilbage, ødelagde de de stør- nerne til den hellige Jomfru, til hvem
ste Gruber, sprængte dem ved Dy- Manneden Maj er indviet, og Tillinamit eller satte dem under Vand. den til, at der ved Fredsdroningen
Der findes ikke Kul i Landet.
Guds Moders Bistand snarest muVarshava med sine 700,000 ligt kan naas en Ende paa den nuIndbyggere, dobbelt saa stor som værende lidelsesfulde Krig, har PaBryssel, er paa Ruinens Rand.
ven besluttet, at der over hele den
I Galizien er Tilstanden blandt katolske Verden ved Majandagterne
den civile Befolkning forfærdelig skal fremsiges en al Paven affattet
— og,san de er uskyldige Ofre for Bøn om Fred. Paven har dertil knytKrigen.
tet en Aflad i 300 Dage, der kan
Her er del Russerne, som har erhverves, !mar Bønnen fremsiges
udskrevet Heste og Kvæg og lagt en Gang daglig, og en fuldstændig
Beslag paa Korn, Oliekilder og Aflad, der erhverves af enhver, der
Saltmarker.
mindst 20 Gange overvierer FremI den yderste Nød flakker Be- sigelsen af den nævnte Bøn.
folkningen om, Præsidenten for
Hjælpekomiteen har fortalt mig, 26(58 Kilometer Slagfront.
al han var set Kvinder komme
„Martin" har egnet ud, al Længtil Herberget med Børnene døde den af de allieredes Slagfront i alt
ved Brystet.
ildgør 2668 Kilometer. Deraf falder
Jeg var i mil Hjem i Kielee, 870 Kilometer paa den franske, 50
da _Krigen udbrød. Jeg maatte paa den engelske, 28 paa den belflygte, efterladende den Bog jeg giske, 1370 paa den russiske og 350
skrev paa, min Bogsamling, mine paa den serbisk-montenegrinske
Dan. i ,Rbh.jdanuskripter. Det sidste, jeg
Front.
har hørt derfra er, at mil Hjem
er omringet af Løbegrave. Jeg
Rotten og dens Unger.
rejste til Wien, og derfra ,fik jeg
Henryk Sienkiewicz:
„Silkeborg Avis" fortæller:
Tilladelse til at tage til Svejts.
Rotterne er som bekendt et forAlle mine Tanker, al min Energi er rettet imod at organisere el fulgt Dyr, og del kan heller ikke
—o—
Hjælpearbejde for mine ulykkelige siges, at den er „en forfulgt UskylDen polske F or fatter, bedst kendt Landsmænd,
dighed', men at delte Dyr har „gode
her hjemme for „ Quo Vadis 4,
Jeg vil ikke gøre nogen Sam- Egenskaber", har en Mand, hjemmehenvender sig med følgende Klage menligning med Belgiens Lidelser hørende i Egnen øst for Silkeborg,
til alle Kulturfolk.
— hvad del Land har lidt kan fornylig iagttaget
„To Lande har især »matte und- ikke beskrives med Ord — men
Manden korn en Morgen ud i sit
gælde i denne Krig, hvor Ødelieg- den Nød, vi beder om Hjælp for, Udhus og saa, at en stor Rotte var
gelsens ag Dødens Dæmoner kæm- gælder 16,000,000 ruinerede fanget i en Fælde, lian havde opper om Verdensherredømmet — Mennesker i et Land, som i Lø- stillet, men hvor forbavset blev han
Belgien og Polen.
Løbet al 6 Maaneder har været Ikke ved at se, at Rotten, der sad
Den storsindede Hjælp. som fra hærget at Hære paa March frem Fælden med begge Forpoter klemt
alle Kanter er ydet Belgien, er til og tilbage igennem Landet."
fast, midt I al sin Smerte og Angst
Menneskehedens Ære, vi misunvar optaget af at give sine Børn Die.
der ikke den lille Nation, og vi
Trods det, at Moderen sad fastklemt,
•ved, at samme Sympati vilde være
kunde den dreje sig snaledes, at de
blevet os til Del, hvis Verden havde
smaa kunde naa Mælkevorterne.
kendt den Elendighed, der hersker
Manden, en Husmand for Resten,
i vort ulykkelige Folk.
blev saa rørt over denne ModerkærFor at styrke Krediten. lighed, at han satte Rotten i Frihed
nan Land har Polen intet at
gøre med Krigen. Erobret og delt,
Da Ligningskommissionen i Skive og lod bilede den og dens Unger
som Polen er, hører ri ikke tit de var i Gang med Ligningsarbejdet, løbe i Fred.
ikke, Teærtimod, han /rimede,
0,1 j.,r heer Gi.,,,,,og rol.-sede 1)1 fltlie n i 1,,,i,,r,..:: 1,,,teresse. Tileidst
begeodh• ,00l., g Pr'?.,,,,,■ It Il, 11- 0 1111a
4,,,I. I i, f ,',1, u!is44‹, palt Tuivn,
,;,,,. 1,,,.‹,,,e),,Ilt! ri! 1,-, 111,111?! Folk ned
. Ira ,`:me,:li,dm, For at se kui?len.
Imedens ,forfulate Tilrnquist
'-'eiren. --- l Dagbladene med lange
historiske Indlæg, i Ugebladene
øieft et Væld af Fotografier ; der
rar ikke den Græstørv paa Fyrbakken„,:om ikke blev I °revir/el.
Hen i September vovede han sig
ind i de mere tørre Tidsskrifter,
med en utrolig Bunke solid Ballast. Guderne ninn vide, hvor
han havde det ,fra. Persson lod
Larinen rulle, han havde forresten nok al gere med at yasse Hotellet.
San kom Vinteren. Tiden fra
November til .7i/farts er farlig for
Ruiner, Folk holder sig hjMnie
og er tilbøjelige til at glemme, ni P /I
TYrnquist sørgede for nt holde Tiden vedlige. Ibin pirrede til Redaktionerne, han rejste nye Sporgsnutal, og midt i lanuarlykkedes
det ham at fan to Professorer i
7otterne paa hinanden om Ruinen.
Det varede Vinteren ud. • Da Foranret korn, var alle Sagkyndige
enige nm, at noget »matte der gøres. Tiirnpuiel vidste, hvad der
skulde gøres? Eyrbakkens Ejer
',matte skænke Grunden med Ruin
ng det hele til Nationen. Fgrbakkens Ejer var Persson. Ogsaa
han bleo Ridder a/ Fasan. —
Jeg var med til Middagen. Lensmanden talte ,for den ædle Giver.
nniquist talte for Kongen og senere for Damerne, jeg talte for
Tiirnytiist. Efter Kajen rar vi
oppe liga F yrbakken i Øsregn.
Den tilstedeværende Presse var
vildt begejstret, Ruinen talte for
sig selv. — — Otte Dale efter
begyndte Folkene paa Nordiska
yuseet at grave i Grunden. De
plejede at . fintle Vaaben, Mønter
,fra Efik Prtestehaders Tid og kasseret Kokkentaj paa gamle Borgpladser. Alle Hotelgasterne fulgte
Udgravningen og stjal Sten om
Natten.
Det er nu to Aar siden. Ruinen staar som et talende Minde
om vore Frofædres Bygningskunst.
og Persson driver stadig Hotellet,
men han taler muligt emilryrbakken, erneller har nogen set ham
med „Vasan" i Knaphullet. Det
maa vivre af Beskedenhed. Thi
del kan næppe være fordi Udgravningerne kun riste at Ruinen
stod pna en Grnsbanke. — Perssøns gamle Fyrbakke indeholdt eller el loseligt Skøn Grus for el
Par hundrede Tusind — som han
havde solgt Nationen for en
,,Vasa" !

Polens Nød.

fra Uge til Uge.

Foraar.
1—

—(

Herregud, det er Foraar —

Luften

er forunderlig kærlig blid.
og der risler en Bæk gennem Leret
oe nynner
om Foraareis frejdige Tid.
Hør, der fløjter en Stær i min llave,
og der pipper en Spurv for min Rude--

alle Farver er blevne saa bløde og brune,
Herregud, det er Fornam herude.
Kun en Strimmel af Sne over Mosen
og paa Teglværkets hældende Hat
men den Sne skal forbinde og bæres
til Graven

al Kilder, der løstes i Nat.
Ak der blev sart vegt i mit Hjerte,
og jeg bliver vemodig i Sinde,
thi jeg m i ndes dengang det blev
Fonter ifjor.

og jeg mindes en blid lille Kvinde.
Dine øjne var festlige, Anna,
og de kendte siet ikke at græde,

men Du vangned hver Morgen
og strakte Dig, Barn,
inderlig og rislende Glæde.
En lidt kaad lille ladylike Dame,
lidt bornert, hvad du tænkte og trode,
men Du leved vidunderligt tankeløs glad,
og Du lo, og Dit sang, mens Du gro'de.

Og jeg traf Dig og saa Dine øjne,
og forst veg jeg en Kende tilbage,
for det var som om Sol trbarmhjærtigt
brod ind
over gran og fortvivlede Dage.

Men mig daared de syngende øjne,
jeg forstod, at jeg kunde dem lænke,
og begik imod Dig en ungdommelig
Synd,
da jeg lærte Dig, Anna, at tænke

Og saa droges vi da mod hinanden,
Du forlangte ej Ord til Forklaring,
thi Dit Hjærte var sundt og Din Sjæl i
Behold
'og foruden al bitter Erfaring,
Hvor jeg husker Dine halvlukte Øjne,
hvor jeg husker Din Mund,. Dine Tænder,
hvor jeg husker den Atten, Du rakte
mig glid
Dine smalle og følsomme Hænder.
--- --Og nu gaar Du et Sted og fornemmer,
at Luften er kærlig og blid,
og Du horer, at Kilderne risler og nynner
om Foraarets frejdige Tid.
Men Dit Hjerte er sundt, lille Anna,
og nu lukker det Foraaret ind,
ug saa bærer vel Sommeren alt,
hvad der tyngede,
bort fra Dit syngende Sind.
Axel Juel.

En Afgørelse.
Der sad — blandt mange andre —
et ungt Par i den bekendte Læges
Venteværelse, der stort og skummelt
vendte ud mod Gaarden, hvor falske Lirekassetoner lød skiegrende
i deri frostklare Luft.
De havde hos sig et lille Barn,
der vekselvis skreg og skar Tænder,
nredetis dets smaa Hænder ustanselig dunkede det underlige Hoved,
hvis Fortil ikke saa
mindede om
en Rottes.
Ha n sad og bladede nervøst et
medicinsk Tidsskrift, der lait foran
kant paa del store Bord, hvor et
Utal af snavsede Bøger og Blade
flød imellem lrverandre. Hair lod
som ban læste, forsøgte vel ogsaa
derpaa, men sort og hvidt gled ud
1 hinanden, og intet kunde han fatte,
H u n tyssede paa Barnet 'og nynnede lidt og vuggede det sagte paa
sit Skød, medens hendes mørke Øjne
gled rundt i Stuen som i spørgende
Angest.
De var begge opfyldt af de samme Tanker, der Nat efter Nat havde
holdt deres Øjne aabne, saa Hulerne

`,.-1( !levne dt,Ite
Ali •:erslaierir
gr.ta og bleg.
lb. ad %ilde Doldmen
d
u,”.• Ilte Pige? Vilde Iran rt ste
Hovedet og give slet intet Haa
Eller vilde han trøste og Lide deW
haatte blot en hille Kende? I ide
dem lia.ibe ri, en iinge Bedting,
naar alt blev gjnri, lit ad der kunde
gøres, og intet Otter sparet. Vilde
han? Hvad vilde han dog sige?
Gang efter Gang blev Døren luk
ket op. Ud gik Folk, og ind kul
Folk. Og næste Gang blev det df:ii
res Tur.

Han lagde Ti,dsskriftet Ira sig og
tng hendes Haand,, som han Iry
kede let. Og de saa pari hinanden,
saft langt og som med Sind.
DA 110Tic% Trin mod Døren Igen,
rtg Stemmer, der sagde Farvel. Og
i den aabne Dør stod den lille Mand
med den høje Pande og de fine,
hvide Dnktnr-Hrender
sade med
en Stemme, der lød blød og blid :
— Værsaagod, den næste,
De rejste sig op som i Spring,
paa Kommando. H n n tng i sine '
Arme det lille Barn og bar det saa varsomt over Cuilvet, hen mod Dok- •
teren, der bukkede let og med !branden had Plads.
Men hum faldt tilbage i Stolen.
Firm sansede intet. Hendes Blik 41
blev braget, og Hænderne rystede Å
som I Krampe.
Og Døren lukkedes atter.

Doktoren sin paa det lille Barn,
paa dets famlende Hænder,
— —
pas dels glansløse l;ljne
det“.•
fjollet-grinende Mund. Han rømmede ,•
sig et Par Gange sagte og rystedtl
pas Hovedet.
1"
— Er der intet at gøre?
— Nej.
'
— Er der slet intet at Hard+PAll
Det kom saa forpint, som gjo
det ondt at spørge.
Men Doktoren rystede blot
-taa HrtiAet og lagde sin
paa hans Skulder.
— Der er slet intet Haat).
:1
Da rejste han sig op og gik saa •
stille sin Vej, som en Mand, der
har hørt sin Dom. Og da han atter stod ved sin Kones Side i det
mørke Værelse, hvor Folk sal :trangesamlede, da talte lian ikke, hverken
med Stennue eller Blik, og hu n
spurgte heller ikke. Men hun vidste saa godt, al Dommen var falden,
og lød . intet Hash.
Hun tog da Barnet over til sig,
og mens de gik ned ad de brede
Trapper, Stde om Side, tænkte baade „„.„
han og hun de samme Tanker, de
samme spørgende Tanker : hvorfor,
tivorfor:?
1
Men pludselig stod hun stille, og .7
hendes Stemme skalv,
huri dæm- '.
pet sagde:
vil holde meget af det rm
— ikke? For nu trænger det til
vor Kærlighed.
Han saa paa hende med Taarer
i sine Øjne, meirs han langtsorut
lod sin Naturel glide hen over Barnets Ham.
Johan Kelter.
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Bliffillslager-Lærlill11,
En Dreng, der. har Lyst til Faget,
antages. i Lære.

Harald Pedersen,
Allinge.

En Slaamaskine
med Aflieggeapparat og en ny iiæsljedervogn er til Salgs eller Bylte
med Køer eller Kvier hos

Andreas Jespersen,
18. Pd., Rutsker.

Gode Spisekartofler
samt nylagte Æg er billigt tilsalgs
paa Lundegaard i

J. P. Lund.

'Vore ,Voinrier
i ,Im1(‘
c..)(15;o.
._..
4
_o_

Bindet Frollt-Mandslade

*Ved &:,d , I

rit ;Med kan jeg ej lorbi-

teag, tit l:,,,: og Berommel=e, kort" at

melde lidt OM FrUellthilMertl5 Flid, Due-

Vaskestoffer, Crepon, Museliner,
Kjole- og Blus€Iivsstoffer

I. B. Litrsen.

1 en ga-i-ii.: Is,': irs l':,so læses ro:jeade :

Nyhederne hjemkomne!

udvejes til AD r hc ju. r ,

Eli tulre lejlighed

forefindes nu i stort Udvalg.
• Se Vinduerne -

linsIrt.s udlejel til I IC Maj hos

Nordlandets Handelshus.

G- e,lius Lind,

lighed og Venskabelighed ; 'thi de ligesom

Allinge.

kappes OM, hvert) der kan finde paa at
forfærdige det smukkeste og kønneste
Til Næsten enhver Bondekone, ja Husmandskone paa Landet, eller en voksen
Datter, haj' sin Væv hos sig i Huset,
hvorpaa de være heade uldent og Hintet,
'saa meget som Ilværts egne, s„ og deres Tj,nesteføtk kan behøve, hvad de da
har tilovers fra Husets eget Brug, det
bringe de, dels til Købstæderne i Landet,
dels overlevere det til Skippere der uden-

for Pruvi4en det forhandle.
Mange Købstad Folk more sig med at
forfærdige saadant Tøj, og rejse selv et
Par Gange om Aaret dermed til København.

Adskellige Kohmandskoner lade sanvel
hjemme hos sig selv som paa Landet
spinde Ulden, forfærdige deraf adskellige
Slags Tøjer ne sende det til Kobenhavn
i temmelig stor Mængde, saa at en Kone
undertiden aarlig kan sælge og afsætte
vel 601) Alen, Saaledes klæder Indbyggerne sig ej alene selv af deres eget Lands
Produkter, mell meddele endog deraf
stor Mængde til andre Provinser.
De fleste af Fatentimmerne ere meget
velovede i at farve, hvortil de heade anvende adskellige paa Landet selv voksende Urter og Aloes. saa og undertiden

fremmede Fane - Specier:
Deraf forarbejde de stribet og figueret
løj, som man skulde antage for Darizi- ger eller andre Indenlandske Stoffer, om
malt ej bedre vidste Nu er Væv og Rok næsten forsvundne

'ii.....ogsaa pal Landet, og

Fortepiano og

Plif,fæklenaal kommet iStedet. Tid og Smag
. skifter jo som Tiderne gaar og Singler
.;
Ih - forynges og gør andre Fordringer til Livet.

Stenfri

Olsker.

-

for 2det Halvaar 1914-15 er forfalden til Betaling og modtages hver
søgn Fredag Efterin. ni Karl Ha ns en, Broddegaard, samt ved den
Isle Udbetaling pari Mejerierne Humledal og Kajbjerggaard.

Foraarssaisonen 1915.
,Vheder i moderne fikse
Spadseredragter fra 8 til 64 <7fr,
jaketter
12
20 cBluselio
I - 25 ,Rjolep
2,63 - 38 Nederdele
2 - 26 ,711 omhyggeligt forarbejdet.

Bogueraadet.

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

Billeder indrammes.

Allillp-Sadvill Sygekasse,

Køl] Deres Tapeter
110S

B. Kjøllers Enke.
Undertegnede har nedsat
sig i Klemensker og har
indtil videre Bopæl paa
Kroen.

Messens Ene-Udsalg,
Chr. Olsen.

Vi har rigeligt Lager af

Glænø-Ærter og Vikker
og anbefaler samme til billigste Dagspriser

Hatte, Huer og Kasketter.
— Absolut største Udvalg Originale engelske Sportshuer
i cirka 40 forskellige Dessins.

Læge.

J B. Larsen.

J31aa Yaehtelabshas.ketter
til 2,00, 2,2å, 2,75 og 3,00.

■
••

Flere forskellige

Enspænder-Vogne.

Altid de billigste Priser.

deriblandt en Ponnyvogn, er til Salgs
hos

bedst

Kebm. Chr. Dam, Allinge.

fi:)rblanbets 'Qadelshus.

og

Herrevadsk.

Messens Ene-Udsalg
Olsen.
El lille Parti

Kløver-Hø
er til Salgs ved Henvendelse paa

Hotel du Nord. Illinge
Prima Fiske-Sennop
i I.iter Krukker.

Prima Fiskesennop i 10 Øres Paner,
Ek ,trafin Taffel-Sennop i Glas
a 20, 25, 40 k)re.
Pin Talfol - Sennop i liter Krukker.
Colmanns Sennop r VI kg Danser.

Ægte Sarepta Sennop i los Vægt
anbefales.

J. B. Larsen.

3estil

Deres Regninger, Medr
deleiser, Konvolutter og
Brevpapir i Allinge Bogykkeri. Hurtig Levering. Billigste
Priser. Ring op Telefon 74,

\p71.

llava

KI.9
Af:, tit-1,

::,:t1 ,21 0 ;

M*Ide

paa

11,Ngholiler
Rasmussen fra knuse 1.11ei <eg Sallg•
foreningen synger.
Mandag Alten NI. 8 F:e11e,,, n,, , ,le
I Bethel i Olsker lur K
,se
KFUK.
Fredag den 30, (Strut Bedes1.4:)
Olsker Kirke Kl. 91'2 , Skriften,.
Allinge Kirke Kl. 2. (Kutrenliiv. , 1 ,,

Dame-&Bornehatte
kubes billigst i

AllingeModebazar
Louise Larsen & Marie Jensen

E1o2onto Visitkort
anbefales fra

JIM n3$o (1?o,(:)5(r,!;,kkOri.

Bedste Gulvfernis,
I. ,Ti.

hrirsP1).

Pattegrise ogAnde a3g
er til

Salgs

pas fidasup.ird
pr. !Liste.

Kaffe
hos I. B. Lars,en.

Køb

Altid friskbrændt til billigste Priser.

lllinge j-{Olonial- og rproduktforretnin_g.

Otto Arends,

er atter paa Lager.

0,f!;

(tisker

Inntigtorrende, glIndsfuld, frias hos

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

Blommer

Kraver, hvide og kulørte.
Flipper,
do.
Manschetter do.
Manschetskjorter,
Alt i største Udvalg.
Et Parti hulde Lærredsflipper
smiges for 35 øre Stk.

••

Formue- og Indkomstskat til Staten

Glifigjelder og Y.Riter.

billigst hos

Uld
og strikkede Klude
lages i Bytte til højeste Pris.

Nordlandets Handelshas.
En Dreng,
SOM gaar i Skole om Eftermiddagen

ønskes tit Hjælp 'ned at passe Kreaturer fra Iste Maj hos

P L Holm i Allinge

Ile Slags Skilte
o ylakater

‘[')

billigst i

Allinge

cHllinge J3ogtrykkert.

Kolonial &Produktforretn

Primus-Apparater!
Bedste Kvalitet, anbefales billigt.

Sager De ell Livsledsagerske )
skal den gamle Cykle sælges, ønsker De Adgang over deres Ejendom
forbudl, har De fundet et Par Galoscher, skal der være politisk Mode
eller Bal, bar De Kreaturer til Salg
eller vil De købe saadanne, har
De faaet nye Varer hjem, paatager
De Dem Reparationer, har De
starlet r.M ny Forretning — hvordan
skal Folk saa faa det al vide, hvis
De ikke averterer t et Blad, som
virkelig læses.
,Nordbornholms; Igebladlæses af

saa at sige alle i Nordre

Herred og er der [Ur et fortrinligt Annonceblad. Send dines Annoncer
til _Noirlbortilialrus Ugeblad'.

Telefon Nr. 74
By- og Herredsfuldmægtig

(1011311110S Nol ood, Hasle.
trælles paa 1241 a d huset i Allinge

hver Mandag efter Kl. 10 Form. og
i Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

Harald Pedersen

FINESTE DANSK FABRIKAT
,-(,-;-8c.2
52,- -4- . 6/2a /C — /00e7e

Færdige Bomuldskjoler
i mange Nyheder og Priser fra 3 Kr. 50 Øre.

En konfirmeret Dreng.
helst en, som vil hjælpe lidt til
med Malkning, kan faa Plads
hos
F. Holm, Stenby, Ro.

"georae^a~"i~a

Nordlandets Handelshus.
1 c===s0c==1-1

En ung Pige

ager

kali fan Plads pas GOTHEGAARD
i Klemensker. — Om ønskes kan
Vedk. blive fil for Malkning.

S

De en Pige, en Karl

eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lærling, en Fodermester eller anden Medhjælp, bør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad,
der hver Fredag bringes direkte ind
i 1700 Hjem og læses af saa godt
SUM hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

En Køkkenpige
kan faa Plads til isle Maj pari Hotel ,,Allinge". Huj Løn gives.

Altl n cxe
fficibels,itedkeri
—J. MortetL3.en —

2-Vær.s Lejlighed
uden Kokken, centralt beliggende
og passende for en enlig Herre el.
Dame, er til Leje, evert. møbleret.
Bladets lotitor anviser.

Rullegardiner haves paa
Lager i forskel. Monstre.
■
~"awseui~,~

Calciums- og Linoleumstjære
er det bedste til Paptage og faas i kvart, halve og hele Tdr.
:samt i 15 og 25 kg Beholdere billigst hos

J-Colonial ?g, c produktf'orpofnind.

Til Stegni..g og Bagning

Lers fra en

_ 0—

Over Firtlger Maanen stille svæver,
medens lette Nattevinde hæver,
suser bort med fjærne, kendte Toner
langtsomt hort mod Fjærne, firerne Zoner

anbefales vort ekstragode Platitefedt.
NB.

husk vor
M
ekstragode 111 argarine

Kolonial- og rrodiorroloiq.

svæver Maanen, — Sjælesorg den lindrer.

er paa Lager. Denne num afhentes inden den 15. April og betales
kontant efter den laveste Pris. Ui har lige ekspederet alle Bestillinger, der er noteret.

Nordlandets Handelshus.

Cement, Tagpap,
Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre,

Bladene skælver for Vinden stille,
sitrer sart underlig angst,
Nede paa Fjorden Guldstraaler spille
dybt lurer fiedden paa Fangst.

Allinge Kolonial- Produktforretning.

Peder Dam

samt GRENADINE
Priser i

forefindes

i

stort Udvalg til alle

todladets Fjanaelshus.
Leverandør til Varelotteriet.

Fortrinligt Tilskud til Federetker 51.111. 11:11N,

Rumg og Heste.

Norrildmigis

Vor bekendte fine Kaffe
samt The, Chokolade og Cacao

Ordet er frit

anbefales det ærede Publikum.

Vi gør vore mange Læsere I By og
paa Land opmærksom paa, al enhver kan
fart optaget Artikler og Indlæg om Emner
af almen Interesse i ,,Nord-Bornholms
Ugeblad".
Betingelsen er kun, at det skrevne er
holdt I en sømmelig Form og Indenfor
rimelige Grænser, samt at Indsendere— til
Underretning for Redaktionen — opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om saadanne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandg
li n i Bladets Spalter.
Dette gælder bande Byen og Landet
og del er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den strængeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

Gardintøjer,
hvide og kulørte,

Dansk Fodersuk(er
er atter part Lager,

Over de bølgende, vuggende Vande
Maanen slaar straalendc Bro,
Langt borte Stemmer sig mumlende blande
men vi vandrer ene — vi to.

Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser.

Pr'

Aldeles fortrinlig til Bord ,rw,

Maanen skinner med en stille Glans.
Guldhestroet I liminellivaelvet tindrer.
Som en ,Moder-Soli Si1ærncns Dans

Ægte Chili-Salpeter

r.7 Øre
Nr. 48 ti)

c.;VcB, Ch akolacle

o¢ Caeao til ;sødo „Prise."

Kaffe, altid friskbrændt og nymalet.

Jillinge J-Colonial- og crrodfiktforrnfnir];.

Stor nordamerikansk Majs
Frisk Blodmelassefoder
og olie Sorter Foderkager sælges billigst

Nordlandets Handelshus.
Toget afgaar
Søgnedage.

Min.Hahke, min Shoul og min Spade

~nndri g—Røn ne.
Fra Sandvig
Allinge
Tein
Rø
Klemensker
Nyker
Til Rønne

samt øvrige

700 1018 310 760
708 1098 3" 805
716 1087 382 818
790 1054 349 833
756 1117 412 859

810 1111 4" 908
880 II" 447 950

Rønne -stinntivig
714 085 330
Fra Rønne
Nyker
7" 0" 301
785 114 9 11
Klemensker
Rø
8" 1117 4 89
Tein
8" 159 418
5
Allinge
841 20181 501
844 2
07
Til Sandvig

bedst og billigst hos

Allinge Kolonial- og Produktforretning.
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. Lind

berg

Gravering gratis.

Aldeles frisk Portland Cement
i

Sække til den laveste Pris i

Nordlandets Handelshus.

Galvaniseret Traadvæv
i alle Bredder og Maskevidder er paa Lager og anbefales til
billigste Priser.

JColonial-

erroduhtforretninj.

Ægte ungarsk Lucernefrø
og

alle andre Sorter Kløver og Græsfrø

af

bedste Hualitet sælges.

Nordlandets Handelshus.
Rusk vort velassorterede

Trælast-Lager!
Forlaup Bibud, og vi ir lit Tjeneste,

olonial- oØ ,Produktforretninj.

Søn- og Helligdage.
Satralvig—Rønne.
Fra Sandvig
7, 1020 lis
Allinge
708 1054 1 18
Tela
716 10119 1 29
Rø
7 54 1°59 1 44
Klemensker
7 6‘ 1116
Nyker
8, 1 150 250
Til Rønne
825 I Irm 2 40
Ro n ur —Nts ud vig
Fra Rønne
718 040 1 85
Nyker
766 loo 150
Klemensker 7" 117 207
Rø
814 1 88 288
Tein
8 90 1 52 2a
Allinge
845 234 254
Sandvig
80, 210 300

815
835
802
911
997
939
945

IW-Crietswittara

L t s a a n.

Absolut bedste Kolonialvarer
758

til billigste

805

88:1
8,,„

Bornholms Spare- &_ Imekfisses

930

8, 5
Bas
Sas
911
997
932
9 45

Erindringsliste.
Toldkamret 7-12 Form., 2-7 Efterm
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Lagane- 5 Diskontobanken 2-4 Eftm,
Sparekassen 10-12 og 2 -4.
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4,
Dampskibsexpeditionen, salen ved Skibenos Ankomst og Algang Tirsdag
og Fredag Efterm , Mandag og
Torsdag 1-orm.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Distriktstægen 8-9 og 2-3.
Postkontoret 9-12 og 2-7.
Søndag 12-2.
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Aften.
Søndag 12-2.
Borgmesteren. Kontortid hver Stlgnedag
Kl. 3 prut Skohan.
og Fredag10,
Branddiraktøren -_MandagForinFr8tu
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr,
Olsen, Massen. Kontortid 1-4 Em.
Folkebogsamlingen paa Raadhuset: Fre
dag 7-8,
d de s78 .182A
, 12t-6.
0 agaibigeono
dsf dresGuo
Jernbaneret. per

,------- Afdeling i7:Alling4 6.
-----Kontortid : 10-12 og 2-4.

cs

Modtager Indskud paa al;in. Spa kassevilkaar til en Rente
af 4 pCt. p. a., paa Folie til 2 pCt. p a.
il

Alle Soder

Allinge Kolonial- bg Pfochiktforretni

Glffinø Ærter. Solo 1Zrter.., Gule I.rter.
. Engelsk Vikker, :Histetkndmmajs
som Udsæd til .Grontfoder; Der er koir Smaapartier til Rest.

Nordlandets Handelshus.
Destil

Deres Booiiiii jo og Meddelelser
Vi

faas hos

1. B. Larsen.

Olomsler- 111rielro

i gode, sunde og spiredygtige Varer haves paatager .og an- j
befales ærede Forbrugere til billigste Dagspriser.i,
Rabat pr. Kontant.

samt til Tog, der afgaar udenfor nævnte
Tid, fra en halv I inte før Togets Afg,

Ude og3lomsterfrø

Dagspriser anbefales'.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

815

har fortrinlig Saasæd af

Seger Havre, Gul Næsgaard Havre, Tystofte:- Prentice Byg,
som sælges pr. kontant billigst i

Nordlandets. Ilandelshus.

