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men er den samme, og bliver de op. Sigte til for at være sikker paa sin
'risede, hvæser de ligesom en tam Fugl, og har man ofret en a to TiGans.
mer paa at lian ind pas dem, maa
trykkes i et Antal af mindst 1600 Exempl.
Som Jæger har man ofte rig Lej- titan hellere vente fem Minutter til
og forsendes gennem Postvæsenet i
lighed til at iagttage dem, da de er og saa faa den,
Sandvig, Olsker, Rutsker; Ro og Klemensker.
meget vanskelig at komme paa Skud,
Er Blodet blevet roligt, skyder man
„Nord-Bornholms Ugeblad„ og enhver Jæger maa indrømme, at forsigtig Riflen frem foran sig til man
har den storte Udbredelse i Nordre Herred Udtrykket: dum som en Gaas, i alt faar den i Stilling, vælger sig derbliver lensli ethvert Hjem ag egner sig der,
Fald ikke kan benyttes overfor Gran- paa en Gans tid, helst hvor to staar
for bedst til Avertering.
gaasen. En mere sky, forsigtig og samledes, at man har Chance for,
„Nord-Bornholms Ugeblad" opmærksom Fugl vil man vanske- at Kuglen kan fælde dem begge,
lig træffe. Har Flokken slagel sig treeldcy Vejret dybt, lager nøjagtigt
optager gerne Rekendtgerelser af enhver Art
saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser,
ned paa en Mark, hvor den vil fou- Sigte og lukker Haanden fast om
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc.
ragere, udstiller den straks sine For- Kolbehalsen. Skuddet gaar uden at
•„Nord-Bornholms Ugeblad" poster. Et Stykke fra Flokken kan man ret aner det, og man hører det
man se disse Kavalerer spanke mit, bløde Simek af Kuglen paa Fuglens
udgaar hver Fredag, kart bestilles part alle
tilsyneladende ædende, men med el Fjerpanser. Skrig og Skraml, øredøPostkontorer saml paa Rladels Kontor og
Øje paa hver Finger, som man si- vende Vingeslag, og Flokken strykoster 50 Ore Kvartalet,
ger. Ikke den mindste Lyd eller ger al Sled, men man Inde en af
Bevægelse undgaar dem, og anet de Kammeraterne tilbage. Er man helFare, slaar de straks Alarm. Hele dig, og Beregningerne slaar til, ligFlokken strækker Hals og staar ube- der maske to. Dog er man tilfreds
vægelig, til den bliver klar over For- med den ene, den har man stridt
styrrelsen. Er der ingen overhæn- for at faa, og saadan en Fugl vejer
mere fos Jægeren end deri han skyPr.-- Den største af vore jagthare Fugle,
gende Fare, fortsætter de nied at
Graagaasen (alleer cinereirs). er nu æde, men hver Gaas i Flokken er der fra en Vogn eller paa Afstand.
kommen.
aarvaagen, gaar med Musklerne
Graagaasen, eller som den i dag- spændt og er klar til at lette, hvis
kaldes,"Vitdgaasen, er næ. - Vagten alarmerer endnu en Gang.
sten ensfarvet askegraa' Med hvid
Er der først skudt til Flokken nogle
Gump. Hos de gamle Fugle bliver Gange, er den næsten umulig at
dog Brystet og Siderne .sorlplettede. komme til, saafremt ikke Terrænet
—0—
Længden udgør ca. 30 Tommer. Fra er gunstigt. Der bruges derfor manDa deri store Krig udbrød i Fjor
deri nedstammer vor tamme Gaas. ge Kneb for at narre dem, men ikke
i August Maaned, saa det jo ud,
Det har sikkert ikke voldt vore For- alle lykkes lige godt. — — Bedst
som om Forudsætninger for det dan-ydre [trange Vanskeligheder at tæm- er det at køre til dem, da de ikke
ske' La mlbnigs ret ensidige Drift
;'111C. Vildgaasen, thi fanget i en ring er bange for en Vogn, eller ogsaa
skulde falde bort. Det skete hel.
Alder bliver de let lamme og slut- lægge Mærke til de Steder, hvor de
'cligvis ikke; men hvis det var sket,
ter sig til Gaardens Fjer krze, særlig trækker forbi Morgen og Alten, og
hvad (la? Hvordan vilde det da
deres tan»ne Slægtninge. De fore- der vælge sig en Standplads. Det
Ilave set ild for vort Landbrug og i
tager deres Flyveture tul til Marken, er en forholdsvis magelig Jagt, og
forskellige andre af Laudets Virkroen vender stadig tilbage igen. Først den. giver ogsaa noget til Køkkenet.
somheder? Der man vel svares, at
aser Elteraaret kommer og Traddr- Slet saa let gaar del ikke, naar man
delte ikke kali overses. Men givet
den melder sig, faar de Udlængsel, skal krybe til den og skyde den med
er del, al det vilde have set mørkt
Riffel.
Det
er
anstrengende
at
krybe
og er Vingerne ikke i Tide blevet
ud for hele Landet.
paa Maven over Brakmarker, genslækkede, vil man en Morgenstund
Der synes derfor at være Grund
forgæves vente dem ved Ædetruget. nem vandt Græs og i Bunden af
til at overveje, om der ikke er AnDe er borte, rejst med Frænderne Grøfter, hvor Vandet løber lige ind
ledning til
fra Nord ned til Syde*. De ynder i Støvlerne. Der kræves en kraftig
nogen Omlægning af Driften,
ikke Vinteren, intein forlader os dog Konstitution og en Taalmodiglied,
først, naar denne slam' for Døren. som kun en videnskabelig Jæger kan saaledes al vi bliver i Stand til bedre,
Derfor: Naar Ræven gaar i Grav have; thi forsigtig maa man være end Tilfældet et nu, at «imedegaa
og Gassen til Hav, kommer Vinte- og hellere vente i fem Minutter, ja, mulige Hindringer, som møder os
udefra.
et helt Kvarter, end ødelægge en
ren ikke i Skridt næn i Trav.
Det er :tunge Fugle, og naar de Chance ved at arbejde sig for hurDet ligger i Sagens og Landbruletter enten fra Vandet eller Land- tigt frem. Kommer man til en Vand- gets Natur, al en gennemgribende
jorden, frembringer de kraftige Vin-. pyt, kan det heller ikke nytte, man Omlægning af den Drift, vi er inde
geslag en stærk Sløj, som høres langt vil krybe uden om. Vejen gaar lige paa, ikke kan finde Sted i Løbet af
bort. For kortere Strækninger hæ- igennem, thi paa begge Sider er af et kortere Tidsrum, og en sandart
ver de sig ikke ret højt, enen gæl- Terrænet højt, kommer man derop turde vel ej heller tilrainies. Men
der Rejsen et længere Stykke, svin- bliver man set, og saa — farvel
noget, som man kan styrke vor Stilger de sig til Vejrs, og med rolige, Gaaasesteg. Nej, ned ined Hoved og ling og sikre vor Drift, kan der gøkraftige Vingeslag arbejder de sig Krop, Benene bruges ikke pas van- res.
støt fremad I den kendte Kileforet. skelige Steder, der er del Albuerne,
Alle er enige om, al Forholdene
Ved at flyve paa den Maade opiraer der maa skalle En frem, og da man snevel ude som hjemme stærkt opde flere Fordele. For-Flyveren klø- hverken er af Sukker eller Salt, be. fordrer til at søge Plaideproduktiover Luften og letter derved Flugten !røver man ikke frygte for at smelte, nen øget mest inuligt. Der er Brug
for de andre, uren da det er en an- altsar frem gennem Vandet. At og for all del, der kan frembringes at
strengende Post, bliver den ofte af- til, hvor der byder sig Lejlighed, Jorden, til Føde for Mennesker og
afløst og lager Plads sidst [Rækken. bag en Græstot, se, one de er mis- til Foder for Dyr, og Prisen for FremDernæst har de alle el frit Over- tænksomme og derefter indrette sig. bringelser af Jorden vil sandsynligblik, og hver enkelt kan varsko, trav Er man endelig efter megen Møje vis, i hvert Fald saa længe, Krigen
den opdager noget mistænkeligt; og Besvær naaet dem ind paa Skud- staar paa, og en Tid derefter, vedpaa deri Maade er de bedre sikrede
vidde, iagttager man Flokken. Er blivende være høj.
mider Flugten, end hvis alt beroede den rolig, giver Mart sig god Tid,
Dertil kommer, at del, der er sket,
paa en enkelts Aarvaagentred. Paa saa Nerver og Muskler kan falde i 'har vist os Nødvendigheden af mere
Landjorden bevæger de sig meget
Ro. Del sker ofte, at Jægeren i sin end hidtil at gøre os uafhængige af
lettere end vor lamme Gaas og har Iver skyder med det samme og til Udlandet. Fuldkommen uafhængige
en stoltere Mildning, men ellers ler sin Ærgrelse fejler Maalet, thi paa
kan vi ikke gøre os, i hvert Fald
de sig fuldstændig som denne. Stem- ca. 150 Alen skal der et nøjagtigt ikke i en nær Fremtid; men vi kan

„Nord-Bornholms Ugeblad"
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gøre os mindre afhængige, end vi
Landmændene herhjemme i Aar med
nu er, ved at
endnu større Længsel end ellers venfortage vor Planteavl,
let pas, at Tiden til at sætte KreaIkke blot i Mængde, men ogsaa I turerne pari Græs skulde komme.
Godhed og Fornuralstjerilighed, og Paa adskillige Steder har man gre•
ved at indskrænke Besætningerne hel til at hinde rid, førend der var
til at være i mere Overensstemmelse •blot nogenlunde tilstrækkeligt Græs
med den hjemlige Produktion.
for Kreaturerne at grin i Gang med
En Forøgelse al Planteavlen er
og som Følge deraf har disse givet
under de nuværende Forhold ønske- sig til at æde løs af alt det grønne,
lig og vil efter al Sandsynlighed de har kunnet opdrive.
være fordelagtig; men det vil tage
At det kan være farligt for Dy.
Tid at gennemføre den. Lettere vil rene saaledes at nødes III at ærte
det være at ændre Planteavlen i Ret- alle de Planter, de kriminel i Nærning af at avle ell større Del af den
lieden af, freingaar af følgende TilTilførsel, der nu man hentes fra Udfælde:
landet, og Krigen har vist, hvis vi
Paa en Mark paa Vestlolland fandt
ikke har vidst det før, al der trænman fornylig to Kreaturer liggende
ges haardt til en saadan Ændring. døde, medens et tredie (ambes meSaa længe vi er henvist til at søge get daarligt og snart efter ligeledes
en større Del af det Foder, vore døde. Man formodede, al DødsairBesætninger behøver til Ernæring, sagen var Miltbrand, men Obduktioi Udlandet, bliver Holdet usikkert, nen bekræftede ikke delte. Da man
undertiden ligefrem umuligt og for
herefter formodede, al der forelaa
kostbart. Derfor maa vi ind paa en Forgiftning, indsendtes en Prøve
indenfor vort Lands egne Grænser al Volumens Indhold til Veterinærat frembringe det væsentlige, det ho- skolen til Undersøgelse, hvorved
vedsagelige af det Foder, Besæt- man fandt Rester af unge Skud af
ningerne og da især Malkekøerne en stor Skærmplante, Vand-Gifttylle
skal have.
(Ciente virosa). Denne Plante, de'r
1 det hele og store mangler der skyder frem tidlig paa Aaret og vrikikke Fyldefoder og ikke de Bestand- ser ret almindeligt i Vandløb, Modele i Foderet, sum indbefattes i ser og Grøfter overalt i Landet, er
Kulhydraterne; men vi mangler
fra garmnel Tid kend! som værende
kvælstofholdige Stoffer og Fedt- giftig tor Kvæget, og tier er samle,
des higen Tvivl om, hvad det er,
stoffer.
Det er dem, vi mas hente fra Ud- der har dræbt de tre Kreaturer.
landet, og det er dein, vi maa betale
dyrt. Freinsynte Landmænd har allerede for flere Aar siden peget pas,
at der er et meget svagt Punkt i vor
Gamle Folk.
Drift, som vi inaarte ud over, og de
—0-senere Tiders Begivenheder har beBeretninger om Mennesker. som er
kræftet dette. Der kan ikke være
blevet over 100 Aar gamle.
Tvivl om, at vi i væsentlig Grad kan
komme ud over denne Mangel ved
I sidste Nr. af „Sundhedsbladet*
at lægge betydeligt nære Vægt paa
Avl af kvreistofrige og olieholdige fortæller Dr. Carl Oltosen oni en
Afgrøder. Sandarme Afgrøder har Række Mennesker, som er blevet
været dyrket med godt Udfald i stør- over 100 Aar gamle.
Af nulevende Personer maa fremre Omfang tidligere Hvorfor skulde
de da ikke kunne det nu, naar del hæves Kaptejn Diamond, der lige
ung, munter og livlig leder sit Gymer nødvendigt, og naar det kan sikre
nastikinstitut I Californien, skønt han
vort Husdyrhold og betale sig.
Der er maaske dem, der vil sige, i denne Maaned fylder sit 119. Aar.
at det vil være ugørligt at skaffe nok Desuden kan nævnes Tysklands ældaf de paapegede Stoffer ved Avl her ste Indbygger, en Provslenke i Poi Landet til de Besætninger der lin- sen, Fru Dutkiewicz, der er over
des. Dem vil vi svare, at det vilde 131 Aar. Fra Petrograd berettes om
være i Overensstemmelse med vor en gammel Underofficer ved Navn
og adskillige lieres Overbevisning, Budnikow, der sikkerl er Verdens
dersom den skete en Indskrænkning ældste Veteran, han er nemlig 133
i mange Besætningers Tal, naar til Aar gl. og har som Soldat deltaget
Gengæld de, der blev tilbage, blev i talrige Krige. I-larm fødtes 1782 og
bedre — lurere ydedygtige. Derved deltog som 30.aarig i Krigen mod
vilde der sikkert ikke tabes i virke- Napoleon. Han har imidlertid en
ligt Udbytte, og derved vilde der Kollega i Tonisk, soni endnu lever,
komme bedre Overensstemmelse 146 Aar gammel, og soul derfor
mellem Planteproduktionen og Hus- antagelig i øjeblikket er Verdens
ældste Indbygger.
dyrboldet i Landbruget.
Af Folk, som int er døde, maa
Kbh. Landhrugstid.
først nævnes gamle Drackenberg,
som fødtes i Scheedn Sogn, Bohus
Len, den Gang tilhørende Norge,
En giftig Plante. den 18. November 1726. Han ligger begravet i Aarhus Domkirke og
Tre Kreaturer døde paa Marken. blev 146 Aar gammel. Den næste
i Rækken er en engelsk Landmand
Paa Grund af de enestaaende høje ved Navn Thomas Pair, lian fødtes
Priser paa alle Foderstoffer, har i Wirmington 1-183 og døde 163:, i

London, 152 Aar gammel. Han arbejdede særdeles tiaardt til han var
130 Aar gammel, overlevede 9 Konger. 1825 døde en schlesisk Linnedvæverske, Fru Johanne Obst, 155
Aar gammel. 1797 skal Josef Surrington være død i Nærheden at Bergen i en Alder af 160 Aar og forholdsvis sund og kraftig. Han havde
været flere Gange gift, og de paastod, at da han døde, var hans ældile Søn 103 Aar gammel og hans
yngste Søn 9 Aar. Endnu ældre
blev en kendt Gamling ved Navn
H. Jaskins, der døde i 1670 i en
Alder al 169 Åer. Til han var langt
over 100 Aar s. u...—ses ase ase°
en Fisk selv mod strid Strøm, han
var Indkaldt til Retten for at vidne
om Ting, der var genet for sig 140
Aar tidligere; lian havde to Sønner,
hvoraf den ene var 102 og den anden 100 Aar gammel. Endvidere
nævnes tre gamle Ungarere, som
blev henholdsvis 164, 172 og 185
Aar gamle, Den allerreldste Person,
som man har noget som helst Kendskab til i den historiske Tid, er dog
Englænderen Thomas Cern. Han
skal i Følge Kirkebogen i London
være født den 28. Januar 1588 og
død 1795 og saaledes have opnaaet
den enestaaende høje Alder af 207
Aar.

fra Uge til Uge.
Skra3der, bliv ved din Naal.
Til „Frederiksborg A. Av." skrives
fra Helsinge:
En Skræder her paa Egnen skulde
have støbt en Trappe. Han tog til
Helsinge, købte Cement og fik snart
ved en Dags Arbejde formet er særdeles fin Trappe. Behandlet efter
alle Kunstens Regler henstod Trappestenen til Tørring nogle Dage,
hvorefter den blev afdækket — nu
skulde den være fast og god. Men
der gik en Dag, mange Dage, Trappestenen vilde ikke blive fast. Til
sidst søgte Skræderen i sin Fortvivlelse Read hos en Nabo, der skulde
være særlig sagkyndig som Støbemester. Naboen mødte, besaa Stenen med sagkyndigt Blik og roste
Skræderen for Stenens fine Form.
„Men', sagde Sagkundskaben, „Kularen huer mig ikke", og med det
samme stak lian sin Stok helt igennem Stenen. — ,Maa jeg se den
Cement, du har brugt', sagde saa
Naboen, idet han vendte Skraaen.
Skræderen fremviste Restbeholdningen al Cementen, Naboen lod en
Haandfuld passere Fingrene og brast
saa i en skraldende Latter. ,Naa,
det skal være Cement, din Skrædertamp; nej, det er seamænd Kunstgødning. Tag du og hæld „Stenen"
ud paa Marken."
Skræderen dannede af Skræk og
Benauelse, men Sagkundskaben gik
grinende hjem : "Aldrig I mine Dage
har jeg kendt værre. Tænke sig, at
en Skræder vil lave Trappesten og
oven i Købet af Kunstmøg

„Knæ" i Benklæder
kan fortæller „østsjæll. Folkete",
undgaas ved, at man syr et Stykke
Silketøj fast der, hvor .Knæørre" vil
komme. Mari gør bedst i at lade
Skræderen sætte det I, naar han syr
Benklæderne. Silketøjet har nemlig den Egenskab, at det ikke rækker sig, og samtidig er det jo glat,
saa Knæet glider forbi det uden at
sætte Mærke som i le blødere, uldne
Stoffer.

5 Danskere ved Dardanellerne.
Middelfarter, Marius Gu`.arsen, Søn at Arbmd.
Peder Larsen, Adelgade, rejste tor
ca. 7 Aar siden til Avstralien. Da
Krigen brød ud, lod han sig I Følge
„Middelfart Venstreblad" hverve soul
engelsk Soldat. lian blev indskibet
og troede, at Turen nu gik til England, men i Ægypten blev lian landsat sammen med de avstralske Tropper. Fre Ægypten er han som Infanterist koninset til Dardanellerne,
hvor han nu deltager I Kampene for
at forcere Strædet.
Hans Forældre har modtaget en
Del Breve og Prospektkort fra ham,
i de sidste tre Uger har de dog intet hørt. I sine Breve fortæller han
at han blandt de evstralske Tropper
har truffet fire unge danske.
En

Da Kongen glemte at smøge Benklæderne ned.
Great er i Aar Modefarven, for
Jakkesættet og Jakeldragten, fortæller ,Nates. Elefantgraat og musegraat Cheviot vil særlig blive brugt
nu i Foraarsmaanederne og lysere
graa Stoffer til Sommer. I Jakken
kan man nøjes med en enkelt Knap,
hvad der stadig anses for at være
chick; men Skræderne holder ikke
meget af dette lille Raffinement, da
det er vanskeligt for dem at faa den
enknappede Jakke til al falde. 2
Knapper er mere almindeligt. Og
Jakke-Benklæderne skal nu mere end
nogen Sinde have fast Ombukning,
hvilket vil sige, at de er smøget op
til Regnvejr og syede saaledes, at
de ikke kan smøges ned. Ombukningen opstod som bekendt derved,
at Kong Edward en Gang ved en
Dejeuner efter en Spaseretur glemte
at lede sine Benklæder smøge ned,
Da hen ellers aldrig glemte ringet
som helst, troede de tilstedeværende,
det var beregnet, og fra den næste
Dag havde de alle det upraktiske,
men pyntelige Opslag omkring Fødderne, selvfølgelig kun til .lakke-aldrig til andet.

Død af Overanstrengelse.

Zoologisk Have har i begge Pinsedage haft saa stort Besøg som ingen Sinde tidligere. I Restauranten
har der været fuldt op 'at gøre lige netop, hvad den sædvanlige
Tjenerstyrke og det i Anledning al
Pinsen erhvervede Ekstramandskab
var i Stand til at bestride.
Første Pinsedag sent om Aftenen
var Kelner Christen Nielsens Hustru
Et slemt Pulver.
kommet for at hente sin Mand. Da
„Roskilde Tidende" fortæller :
hans Fritime slog, talte han om den
En Dyrlæge tilberedte en Dag et anstrengende Dag, som lian havde
Pulver til en syg Hest og overdrog haft — det havde været saa meget
en ung Medhjælper at gea ud og vanskeligere, som Solen havde
give Hesten det incl. Lægen gav brændt stærkt under Serveringen I
ham et Metalrør og forklarede ham, det Fri. Kelner Nielsen fortalte sin
at han skulde lægge Pulveret i Rø- Kone, at der havde været saa meret, stikke det ind i Hestens Mund get at gøre, saa han ikke en Gang
og derefter puste Pulveret ned f dens havde facet noget at spise.
Hals.
De stod, udenfor Zoologisk Haves
Lidt efter kom han ud for at se, Restaurant og talte om disse Ting,
hvorledes det var gattet, og han saa mens de ventede paa en af Nielsens
da til sin Forbavselse Medhjælperen Kolleger, Med et styrtede Nielsen
staa og fægte vildt med Armene i om med Ordene: ,Ja, jeg er træt!'
Luften.
Da hans Kollega i det samme kom
— Men hvad er der dog paa til, viste det sig, at Nielsen var død.
Færde?
Efter alt hvad der foreligger, er
Medhjælperen stønnede og hoste- Dødsaarsagen Overanstrengelse.
Den døde var 47 Aar og har i
de gudsjammerligt, men endelig fik
sin Tid været Inspektør paa Hotel
heri dog fremstammet :
d'Angleterre. Settere var han i 5
— Hesten pustede først I

Aar Direktør pas Hotel Royal I Aarhus. [1311 itair:ladle, da Hotellet
skiftede Ejer under Udstillingen
Senere har han ligeledes for et Tidsrum af 5 Aar været Indehaver af
Hotel Helligdommen paa Bornholm .
Han boede nu i Kingosgade Nr. 3.

Ikke pille ved Minerne.
At de drivende Miner kan være
farlige, er desværre givet tilstrækkelige Beviser for, og de neutrale Landes Regeringer har da ogsaa gennem Pressen advaret Folk mod at
komme i Berøring med Minerne og
kim indrapportere disses omtrentlige
Plads, hvorefter de saa vidt muligt
vil blive ødelagt af Statens minekyndige Personel.
At det alligevel kniber for enkelte
at holde sig i Skindet, viser efterfølgende Ulykke, der nylig har fundet Sleb i Tromsø, og SOM meddeles af „Norges Handels- og Søfartslidende".
En af de lokale Kyslbaade havde
transporteret to drivende Miner til
Tromsø, hvor de blev uskadeliggjorde af Folk fra Marinen. Maskinmesteren i Kystbaaden, son] havde
indbragt Minerne, fik Tilladelse til
at beholde Tændepatronen til en af
disse. Dette var imidlertid meget
uforsigtigt ; thi da Damperen senere
var, afsejlet, morede Maskinmesteren sig med at slikke en spids Genstand ind i Patronen, og herved eksploderede denne og ødelagde Mandens ene øje saml bortrev fire Fingre.
Kystbanden tunene hurtigst ntuligt
vende tilbage, for at delt tilskadekomne kunde komme under Lægebehandling.
Bladet meddeler iøvrigl, ar de drivende Miner nu findes længere Nord
paa end tidligere. Saaledes eksploderede en Mine forleden i Grielsund
i Strandkanten, og der er til Tromsø
indbragt Miner saavel fra Gretsund
som ha Ede.

Gode Mor (kgm i Mou.
—o—
Der, hvor den magre stride Agerjord glider over i Hedehankerne,
ligger gamle Moer Jørgens Hus.
Det er heade vindt og kroget, og
Taget er mosset al Ælde. Der er
kun en Stue med Alkove og et lille
Bryggers til Mor Jørgen selv. I de
andre Fag bor Grisene og Koen og
en Flok pludrende Høns. Ruderne
skinner grø n lig! som Havbrand, og
i de lave Karme stiler stoiblcmistrege luende Pelargonier og brunspættede Gyldenlakker i frodig Fylde.
Gamle Mor Jørgens 131onister trives
og gror som sunde Bønderbørn, uden
anden Røgt end Lysets Kærtegn og
Solens Glæde.
Hendes fattige Hus ligger ensomt,
Der er langt til den nærmeste Nabo
og kim en lille, sandet og smal Hedevej finder, i lunefulde Slyng mellem Bankerne, sindigt og forsigtigt
frem til hendes Hus. Den store
Verdens nærmeste Budskab er den
lige Landevej, hvis Telegrafpæle
langt borte over Agrene slaar som
Streger mod Synsranden.
Her har gamle Mor Jørgen troet
I over halvires Aar. Hendes Mand,
der hed Jørgen til Fornavn, døde et
Par Aar efter at de var blevet gift,
og hendes to Borli slugte Verden
forlængst for hende. Den ene har
en Farm dybt inde i Amerika. Den
anderi har Havet taget. Mor Jørgen
synes undertiden, de er døde begge
to. Ham i Amerika har hun ikke
set i tredive Aar, og hvordan han
ser ud nu, ved hun ikke. Hun husker ham kun fra det Billede af han],
der staar paa hendes Kommode melde to Konkylier og Syskrinet — en
tæt og frejdig Knøs i Dragonunilorm
og med Huen forsorent paa Snur
ned over det ene Øre.

Med Aar Mellemrum hutr hun
Brev fra ban. Saa rime Posten savre
den lange Vej ind mellem Bakkerne
og læse Brevet højt for hende. Inden han garn. Thi at tyde Skrift
lærte Mor Jørgen aldrig. Hun kan
til Nød slave sig gennem det, der
er trykt, men Sønnens store tunet.
Bogstaver er for hende el ukendt
Land.
Og om, hvad der sker ude i Verden, ved hun intet. Hun har aldrig
læst en Avis, og kun i Ny og Næ,
naar Posten kommer til hendes Hus,
hører hun lidt nyt fra Sognet. Videre gear hendes Krav til at vide
ikke.
Men hue er lykkelig og glad, og
hun har holdt sig rank og stejl,
luens Agrene gik og Haaret tyndedes og graanede. Hun har forstenet
Ensomhedens Lykke, og hun søger
aldrig Menneskers Selskab. Hun
kan snakke med sin Ko og smaakæle for Grisene, og hun pludrer
omkap med Hønsene, naar de gear
og skraber i Græstotterne omkring
hendes Hus, eller trasker sig i Solen, sart Sandet fyger.
Hun passer selv sine Dyr og den
lille magre Agerlod. Penge kender
kun ikke 'neget til. Jorden faar og
Jorden giver. Og de Lynglirner,
hun sidder og hinder i de lange
Vinteraftener ved Tællepræsens sparsomme Lys, sælger hun i Brugsforeningen, naar hun kan fas en af
Udflyttergaardenes
Hjorddrenge
sendt af Sted med dem.
Hun er oppe med Solen, og hun
synger omkap ined den Hedelærke,
der kvidrer langt oppe mod det blaa.
Og har ved ikke, hvad Ensomhed
er. Huri lager Kending af Lyngens
Dee, af Hjejlens Skrig, og af de
lange, dybe Skygger hen over Bankernes dybe Brunbed. Og hun frydes son] et blomsterkær) Barn, naar
Lyngens Knopper er bristet.
Hendes Dag er idel Arbejde. Hendes Hænder er som kraftige Mænds
forslidte Næver, og hendes Hud er
garvet al Sol og Vind. Men hendes
Øjne er milde som el Barns, og
hendes Blik er aabent og blankt som
den Sommerhimmel, der bleaner i
skyløs Skærhed.
Først naar Solen hælder, falder
hun til Ro. San tager hun benne
fra Kommoden den Salmebog, hun
fik til sin Konfirmation — det er
Brorsons; Troens rare Klenodie og den gamle Spændebibel, soni
hendes Mand gav hende, den Dag,
de blev gift.
Sea slaver hun sig langsomt gennem en af de Salmer, som linn holder al, og soul hun for Resten forlængst kan udenad, og derefter læser hun paa Maa og Faa et Par Sider i den gamle Bibel med den
store tunge Skrift Huri læser halvhøjt med en enstonig, farveløs Stemme. Hun har læst det altsammen
mange Gange før, næn hun synes
alligevel, at det er nyt for hende
hver Gang. Nyt og levende og lykkeligt.
Hun læser indtil den voksende
Skumring sluger Bogstaverne for
hende, eller om Vinteren indtil hendes øjne sløres. San sætter hun de
to Bøger fra sig henne paa Kommoden, garv et Øjeblik udenfor og stirrer hen over Agrene og op mod den
brede Himmelbue, ser efter, om der
er lukket for Dyrene, og kryber saa
ind i Alkovens tillige, hede Dyner.
Hun mumler et stille, enstonigt
Fadervor, og lidt efter sover hun
sundt og tungt, mens Verden derude er hende som noget uanet, fjernt
og ukendt, noget ligegyldigt og fremmed, der ikke evner at kaste blot
et eneste Strejf af Uroens Skiltespil
ind i hendes Ensomheds rige og
uforstyrrede Ro og fredelige Lykke.
Thi hos gamle Mor Jørgen i Bakken gror Lykkens underfulde, kostelige Blomst i frodig og smilende
Fylde. Ensomhedens dybe Lykke.
Erich Erichsen i „Kbh."

Ved KreAturtnallirtgpn
A

tege-San d vig deir te. Nar,
fandtes følgende Antal:
ea Heste (43 Vallakker, 44 Harper, 5 Klire og 1 Føl) deraf ,, an e
10 emaa, islandske. og rustske _
300 Hornkvreg (13 Køer, el;
te‘ier og 61 Kal ■ el
3 Faer.
209 Svin (1 Levesvin, 21 Søer,
64 Fedesvin og 123 Grise under 4
N1aarieder)
1 Olsk er fandtes ved Omstille&
af Kreatører den 15. Maj i Henhold:
til de indkomne Tralleskemaer 304
Heste, 1607 Hornkvæg, 1422
Svin og 155 Faer,
Af Hestene var de 19 islandske
eller russiske,

Pinsedagene

var inar begunstiget af en straalende
Sol og en mild og behagelig Sommervarme. Havde vi haft normale
Forhold var Pinsetrellken sikkert
bleven overvældende.
Det rratbornholmske Dampskibsselsknhs I.ysltur til Nordlandet og
Christiansø havde oprul vundet god
Tilslutning, ligesom en Mængde
Landboere havde benyttet sig al det
gode Vejr til et tage til ,Slottet•.
Hotel ,Henimersture• havde derfor
el stort Rykind, heade at cyklende
og kørende; der var I ste Pinsedag
vistnok el Par Tusinde Menuenker
derude, og Hr. Schou gik rundt som
en straalende Pinsesol, og gned sig
veltilfreds i Hænderne.
2den Pinsedags Eftermiddag var
der Koncert i ,Hotel Sandvigs Pal- ›.
roehave
1
Med Allingebanen befordreden I.
Pinsedag 1455 og 1532 2. Pinsedag,
med Nexrehanen henholdsvis 1401
og 1411 og ined Almindinghanert
795 og 932.
rf
Til Sammenligning kan anføres, '1
at der i Fjor med Nexøbanen befordredes 1410 Passagerer 1. Pinsedag
og 1174 2. Pinsedag. Almindingbanen befordredes henholdsvis 792
og 702 Passagerer og med Nordbanen henholdsvis 2396 og 167.5 Personer.

En lille Kanonade

hørtes i Gear Formiddags Det drønede Skud paa Skrid c det tjærne,
og det disede Vej, gjorde det hele
meget mystisk. Folk spejdede over
mod Christiansø og oplevede i Aanden et lille Søslag, da der var observeret et stort Slagskib. Heldigvis
var det kun ee af vore egne Tordoheade sSerulveri•, der var ved at'.4
udskadeliggere de drivende Miner
ved Christiansø.

Hyggelige Udsigter.
Den bekendte italienske Opfinder,
Marconi skal have gjort en opsigtsvækkende Opfindelse. Det drejer
sig om et Instrument, der ligner et
Fotografiapparat- Naar Apparater
rettes mod en Mur, bliver saavel
Træ som Metal i denne gennemsigtigt i Mørke og man kan tydeligt
se Personerne i det tilstødende Værelse.
Del var Marconi, der tor nogle Aar
siden salte Verden i Forbavselse med
sir: traadløse Telegraf.

Postmester Alhede
er for Tiden indlagt pas et Hospital i København, for at underkaste
sig en Operation tor Mavelidelse.

Bryllup.
Pas Lørdag, den 5. Juni, vies i
Allinge Kirke Slagtermester Johan
Phi !tipse n, Sandvig, til Frøken
Magnhild Willielinsen, Brogaard, Olsker.

Bibelsk Foredrag
afholdes i Aften, Fredag, Kl. 8 paa
Forsamlingshuset „Hammershus'.
Emne; _Vederkvægelsens Tider
kommer fra Herrens Aasyn."

Olsker.
Kommuneskat ioi ide Halvaar
lejetiefire
191 -1f inmUag,
hindedal - s
„Kajbjerggasid's og
L'obetalinger t hin Maaii,...(1, samt
paa WeRidegantd hver Fredag Eftermiddag.

De fra Anttsluen modtagne Beregninger over Afløsningssummerne for
Landgildeydelsen, Arvefæsleargilter
samt Kendelsespeng,e ved Ejerskifte,
er fremlagt til behageligt, Eftersyn
hos Undertegnede.
Scl. Ols Sogneraad
deri 23. Maj 1915.
P. S. V.

K. A. Mogensen.

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

Billeder indrammes.

lis Syieedsloreniag
GenCiani5,inilliip,

Vor

r il a g

den-ode Juni, Fdlel md. K

i

3es ii,

1:1 Deres Regninger, Meddelelser, Konvolutter og
Brevpapir i Allinge Bogrykkeri. Hurtig Levering Billigste
Priser. Ring op Telefon 74.

Vi gør vore mange Læsere i By og
paa Land opmærksom paa, at enhver kan
!an optaget Artikler og Indlæg ore Emner
af almen Interesse i „No rd- Bornhohns
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 saa-

danne Ting og Forhold. 50111 egner sig
til Behandling i Bladets Spaller.
Dette gælder hamle Byen og Landet
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den strængeste Diskre.
tiOn sted Hensyn ilt sine Kilder.
..!--

Erindringsliste.

I a 2 Værelser er til Leje.

&enk. Ednil Sanne.

Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid i-4 Em.

Nerrliadels

Spegesild.
Nysaltel bornholmsk Sild faas hos

EL1~11.

,711in,ge!

Ållinge-Sandvig Sygekasse
Som Cr-S1a15a1lerkendt, optager Medlemmer indtil 90-nars Alderen. For, uden en daglig Pengehjælp yder
Sygekassen fri Læge og Medicin
for Medlemmerne samt fri Læge for
deres hjemmeværende Børn under
15 Aar, desuden frit Sygehus- og
Sanatorieophold.
",krinieldelser kan ske hos Kassere k,-4 Hr. Bager P. Holm, Allinge.

Traadmv til Ileasegaarile.
Nye Varer og alle Bredder af

Folkebogsamlingen paa Raadhuset r Fredag 7-8,
Jernbanes!. er aaben for Gods 812, 2-6
Frimærkep. og Ilgods desuden 7-8 Aften
samt til Tog, der afgaar udenfor nævnte
lid, fra en halv Time for Togets Afg,

traad

Piggs-Hegn-

sælges til særdeles lav

Pris.
— Den bløde galvaniserede
Tækketraad Nr. 18, 19 og 20
sælges i

Nordlandets Iladelshus.
1 Lødekvie
er til Salgs hos
J. H. Lund,
Ruts Højlyng.

ffik

t 1 ung Orne

omsat til Afbenyttelse
pas Vester Borregaard i Rutsker.

Andreas Hansen.

Til [lem, soul hager selv!
Ny Sendinger af
det allerbedste amerikanske Kagemel
og
do.
do.
Bagerimel
soli er en Blanding af haard og
blød livede og som giver et stort,
smukt og velsmagende Brød.
Vi bar endnu nogle Sække lil
Salg af
Prima ren Rugsigtemel ug
Prima grovi Rugmel,
malet af ternet Rug.
Vi sælger i smaa og store Vægte
og til allerbilligste Nettopris.

Nordlandets Handelshus,

Kaffe, altid friskbrændt og nymalet.

.

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

Telefon Nr. 93.

A. M. Lindberg.

Rigtig tørre

og

Gravering gratis.

paalidelige

Gran- og Fyrrebrædder
2-3 Aar og som derfor passer særdeles godt til Gulve, Loft, Vægge og lign. — har vi i rigeligt
Oplag. Vi sælger billigst mulig og paa gode Vilkaar,

som har været stablede i

Nordlandets Handelshus.

s

tiger De en Pige, en Kor I
eller en Dreng, eller 'mim
ler De en Svend eller 1.rui
ling, en Fodermester eller ar .
den Medhjælp, bur De snarest avet.
tere i Nord-Bornholms Ugeblad,
der hver Fredag bringes ditekle ind
i 1700 Hjem og læses af Stla god,
Som hvert eneste Tyende. En An.
noncc her i Bladet vil derfor sa:i
godt som altid bringe et lilfieds.
stillende Resultat.

Hjemmelavede Byggryn
fine, mellem- og grove saml do .
store Banl:ebyggryn — fortrinlig
Hunlitet. sælges

Rodeistids,

(blejante Visitkort
anbefales fra

og anbefaler samme til billigste Dagspriser

Jia,sstrykkeri,

13roduktforretail.

Gudstjenester eg Måder,

Færdige Bomuldskjoler

-o-Søndag d. 30. Maj.

Øre.

Nordlandets Handelshus.

Kotøjre, Legner, Esser og O'er
samt alle Sorter Tovværk
anbefales til billigste Priser .

Allinge K- Kl. 91 /, Skrin, Kl, 9.
Ols Kirke KI, 2.
Sandvig Missionshus
Allinge Menighedshjem Kl. 6
Missionær Ære.
Mandag den 31. Kl. I 'In hullemissions Foraarsinøde i kønne.
Deltagere, som ønsker »Mei:triol!
paa Banen, bedes henvende sig til
Præsten inden Lørdag Middag .
Evang, lusk. Missionsforening.
Møde Søndag 31/2. P. Madsir

ril

Søgned age.
.undvig-ilenes.
Fra Sandvig
700 1016 310 762
7°8 1026 320 805
Allinge
716 1007 332 805
Teint
736 los4 346 gas
Rø
Ise 1117 419 g:J
Klemensker

Fra Rønne
Nyker
Klemensker
Rø
Tein
Allinge
Til Sandvig

cm

810 1131 495

Nyker
Til Rønne

81° 1122 4 07 930
-Plitaradvtg
718 loss 350 825
las Kis& 361 Bas
755 1115 4 11 822
814 Hin 432 911
83° 1163 44a 921
889 1206 501 989
848 1212 507 942

Søn- og Helligdage.
Samivig-Reane.
7 oa 020 112
Fra Sandvig
Allinge
los 022 112
Tein
716 029 139
Rø
71i 014 1 46
Klemensker
766 116 206
Nyker
Bos 120 222
Til Rønne
825 loo 24o
Rense-Sandvig.
Fra Rønne
71a 1:180 1 80
Nyker
7sa 1 00 1 60
Klemensker
766 117 207
87 1 136 2„
Rø
Tein
Sao 1 52 2,2
Allinge
842 254 2„
Sandvig
862 210 300

766
822
815

8as

er den, som køber sin Habit i

Vi har iaar et særlig stort Udvalg i
smukke Klædninger til smag Priser.

Blaa Serges-Habiter til 26, 30, 36, 40 Kr.
Kulørte Buchskinds-Habiter til 18, 20, 26, 30 og 38 Kr.

21 TRAAHATTE
I kolossalt

af

Tystofte 6-radet Byg,
Tystofte 2-radet Byg,
Svaløf Seger Havre,
'Bornholmsk Graahavre,
Gul Næsgaard Havre
og et lille Restparti
Blandsæd med Vikker
og Hestetandsmais
sælges til nedsal Pris ved kontant
Betal ing

Nordlandets

Handelshus.

9so

PrimaSaasæd

Nordladels

Fiks i Tiet

862
922

816
835
862
911
927
952
946

stil' -

Chr 01:qPn.

Nordlandets

Glænø-Ærter og Vikker

i mange Nyheder og Priser fra 3 Kr. 50

1C11V2 51<e(1C,

MFSSFNS

Vi bar rigeligt Lager af

CR.11inge <1{01o/dal- o¢

og

kede uldne ismile ts
tales med højeste ll.igspiis.

c prodliktforr efnifij,

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Toget afgaar

galvaniseret Hegntraad Nr. 6,
8, 9 og 10 samt

ChOkOht(le op Co(-,10 fil , rrinle cPrise.r.

anbefaler

Ordet er frit !

.■ 1 l',e

I B 1...:1rn.

anbefales det ærede Publikum.

Bestyrelsen_

Toldkamret 7-12 Form., 2-7 Etterm.
Kæmnerkontoret 10-11 og 2 -4.
Larme- R Diskontobanken 2-4 Efinn.
Sparekassen 10-12 og 2-4.
Stetnpelfilial I Sparekassen 10-12, 2-4,
Dampskihsexpedilionen, aaben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Eltorm., Mandag og
Torsdag I- orm.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Postkontoret 9-12 og 2-7.
Søndag 12-2.
Telegrafstationen 8 Morgen tit 9 Aften,
Søndag 12-2.
Borgmesteren. Kontortid hver Sognedag
Kl. 3 paa Skolen.
Branddirektoren:Mandag og Fredag
Form. 8 til 10.

Billigste Priser i

B i onis te rg odn1ng
1:1 l' ,1!,,p1.1:11er

samt The, Chokolade og Cacao

FOrsa ;tilt

Stort Oplag al

Stærke Cementrør,
Masserede Lerror,
Glasserede Svinekrybber,

bekendte fine Kaffe

Filthatte, Huer

Udvalg og Priser fra 100 Øre.
og Kasketter til alierlaveste Priser.

cManelletskjorter i inanje ,Nyheder fra 3 C7fr, 50 61.
Alle

Slags

Kravetøj, saavel i Lærred som i Zephyr Royal,
der kan vaskes af enhver.

i alle farcer og jagoder.
hammetorkfrecler, dokker, Seler, J3celter.
Altis

Vi har endnu et stort Parti FOdtøj, som sælges til de gamle Priser.

Nordlandels Nandelshus.

Calciums- og Linoleumstjære

Auldioll i
Mandag den 31te Maj, Efternid.
Kl. 1 præcis, bortsælges eller Be;;.er hig al Fru M. Rils afd. Vognmind og Avlsbruger H. M. Riis's
Enke, Allinge, ved offentlig Auktion,
)1/1 afholdes paa hendes Ejendom
Riis Pensionat" i Allinge, den til
Ejendommen og Vognmandsforretningen hørende Besætning og Udbo m. v., hvoraf fremhæves : 2 Hoppe--, c. 6 Aar, 1 Hoppe, c. 10 Aar,

5 Køer, 1 c. 4 Mdr.s Gris, c. 5
Læs Hvedehalm, o. 3 Læs utærsket Havre, 2
Landauer med Patent-Aksler, I saa
godt som ny Ponnyvogn med Kuskesæde, 1 Charabanc in. Patentaksler,
1 Charabanc uden Patentaksler. 3 Læsfjedervogne, deraf 1 med
Charabanc-Sæder, 1 saa god 50111
ny Stenvogn med Stentræ, 1 Vogn
med Stentræ og Kasse, 2 Kassevogne, 1 Kane, 2 Slæder, Vognlygter, Foderposer, 2 Sæt nyt sølvplettet Seletøj, 1 Sæl selvplctt. Enspænder-Seletøj, 6 Sæt godt Arbejds-Seletøj, 1 omtrent ny Hakkelsesmaskine med Selvtræk, 1
Hestegang, 4 Harver, 3 Plove, 1
Trætromle, I Halvpart i en Radsaamaskine, Slaamaskine og Hesterive, en Roerasper, 1 Kageknuser
nied Svinghjul, 1 Aljetønde tit. Spreder, 1 Aljepumpe, River, Leer, Høtyve, Grebe, Skovle, Spader in. m,
c. 3 Tylter Planker, Cementsten,
Hegniraad, Tjære, Skrammel In rit
samt endelig paa nærmere Approbation c. 11 Tdr. Land Jord.
For Løsøre, hvis Budsum overstiger 100 Kr., erlægges kun et
Tillæg af 6 pCt.
Som Appendiks bortsælges en 3aars Plag og 2 nye Radrensere.
Kredit til Mikkelsdag.
By- og Herredsfogedkontoret i
Hasle, d. 25. Maj 1915.

er det bedste til ['optage og lims i kvart, halve og hele Tdr.
samt i 15 og 25 kg Beholdere billigst hos

od froduktforretniws.

11°1111411111s 3pilre- lilil lekil3803
Afdeling i Allinge
'iontortid : 10-12 og 2 —4.
ilskud paa alm. Spatekassevilkaar til en Rente
al 4 pCt. p. a,, paa Folio til 2 pCt. p a.

Absolut bedste Kolonialvarer
til billigste Dagspriser anbefales.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.
Vi har rigtig gode firkantede
ja" og 1' tykke — alle Længder
e
og Bredder. Foreløbig sælger vi
til Priser som i Fjor.

Udsku s
1

d brædder

Nordlandets Handelshus.

Cement, Tagpap,
Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdørri,
Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser.

Allinge Kolonial- Produktforretning.

To Slags Sygeplejersker.
De lin e

Pariserinder, der ikke har
modtage! noget] Uddannelse i Syge.
pleje, !neo som alligevel gerne
vil

gøre Tjeneste ined at passe svarede
pas Paris' Hospitaler, er just ikke
altid deres Opgave voksen. Saaledes indbragtes der forleden paa et
Hospital en saaret Soldat, der ganske var bedækket at el tiet Lag Sløv
og Smuds. Han kom aabenbart direkte fra Skyltegrr.ene, hvor det
havde øsregnet i flere Dage. Et
Par af de fornemme Sygeplejersker
blev anmodet om at klæde barn af
og vaske ham, men de neglede at
efterkomme Opfordringen, fordi den
svavsede Soldat, der i flere Uger
ikke havde været al Klæderne, lugtede saa afskyeligt! Det blev derfor nødvendigt at hente en af de
uddannede Sygeplejersker. Rolig
og omhyggelig udførte hun sit Arbejde, klædte den stakkels Mand af,
vaskede barn og forbandt hans Saar.
Da senere de fine Damer saa Soldalen ligge renvasket mellem de
hvide Lagsner, gik det op for dem,
at det maatte være en Mand af frit
Familie, og ved at spørge sig nærmere for, fik de at vide, at han har
el af Frankrigs mest ansete Navne.
Nu var der ingen Ende pas deres
Iver og Tjenstvillighed. Allesammen
vilde de pleje ham ; men den unge
Mand laa ganske stille og værdigede
dem ikke en Gang et Blik.
„Hvis De ønsker noget, staar vi
med største Glæde til Tjeneste", ytrede en af dem.
„Tusind Tak", svarede Soldaten,
„jeg ønsker intet andet, end at den
flinke Sygeplejerske', der vadskede
mig ren, ogsaa fremtidig passer
mig".
De fine Damer forstod Skosen.

Magasin du Nords
Et Parti Nederdele
Blaa Serges Nederdele
7-8-10-12 Kr,

Sorte glasdes Nederdele
(ekstra smuk og fin Vare)
10-12-15 Kr.

Udrangerede Bluser c.'2 Pris.
Lærreds-Nederdele
Lærreds-Frakker

Færdigsyet

Linned

i lettere og sværere Kvaliteter.

Til Stegning ,og Bagning
anbefales vort ekstragode Plantefedt.
NB. Husk vor
ekstragode

Margarine Nr.

8 til 67 Øre
pr. '/,.1 kg
4

Aldeles fortrinlig til Bordbrug.

Allinge Kolonial- og h)oildllorrellliN.

Køb Deres Fodtøj

Natkjoler, Underkjoler.
Underliv.
Færdigsyede Skørter

C. Larsen Shlojslorreillig 1111*

i Silke, Moire og Alpacka.

Stort Udvalg af moderne Fodtøj til rimelige Priser

Besætningsfløjler.
Kjolefløjler,
Fløjler til Drengedragter
i stort Farveudvalg.

Udrangerede Ulstre
samt Vadmelstrejer extra billigt
Af feerdigmyede Ilksre Sionelattredrugter. »lamer og Overtøj
kalferf beredvilligt og hurtigt Udvalg.

yugasin ou lods

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

cHllinje Jfolonial-

cProduktforretnin_sf.

Aldeles frisk Portland Cement
i Sække til den laveste Pris i

Nordlandets Handelshus.

Forleden Dag indfandt en Mand
i København sig hos sin Sognepræst
for at faa sit Barn. en Dreng anmeldt til Daaben, fortæller „Ekstrabladet'.
— Hvad skal Drengen hedde ?
spurgte Præsten
Manden svarede:
— Niels Niels Hansen har jeg
tænkt al kalde ham,
-- Niels Hansen? — ja, del er
jo ligesom De selv hedder . . .
Manden afbrød :
-- Næ, min Søn skal ikke hedde
Niels Hansen, men ban skal hedde
Niels Niels Hansen.
Præslev blev perpleks:
— Skal han hedde Niels to Gange?
— Akkurat, svarede Manden, Sagen er den, at jeg vil haahe, at min
førstefødte Søn skal opkaldes efter
sin Fa'r, men min Kone har forlangt,
at han ogsaa skal opkaldes efter
hendes Fa'r, og han hedder nu tilfældigvis ogsaa Niels. Paa den
Maade bliver det Niels Niels . den
er jo tydelig nok I
Vi vil ikke dvæle ved den lange
Diskussion, der udspandt sig mellem de to Herrer: Manden, der vilde kalde sit Barn Niels Niels, og
Præsten, der hævdede, at delle var
aldeles ugørligt.
Nok otn del.
Sagen gear nu til Kultusminisledets Afgørelse, og det bliver jo en
fraard Nød at knække for de lærde
Herrer — hvis de da ikke tager det
menneskeligt og siger: Herregud,
lad ham kalde sin Søn Niels syv
Gange, hvis del kan more ham

Rusk port tiet assorterede

Al Skydning

Bakkegaards Grund, Olsker.

Køb Deres Tapeter
B. Kjøliers Enke.
Linoleums-Taglak
er den bedste til Paplage. Vi sælger denne i Tønder, Ankere og
Spande, og Prisen Cr
i

bribodeis Handelshus.

dagcl horil iolmsk Sild
bias hver Dag hos
I. B. LitEtr€14D11.

Ny

Stort Elholil

-

af Agtig fede og velsmagende

051-E
anbefales

Nordlandets Vandelsflos,
Nysaltet

Spegesild og Nryililorsilii
er til Salgs hos

Chr Mogensen, Tein

Co. 1500 kugle Teglsten
er til Salgs hos

Rullegardiner haves paa
Lager i forskel Monstre.

Kyllingegryn
Knæk-Majs
til Kyllinger anbefales

I.

B. Larsen.

By- og Herredsfuldmeegtig

Jobormes I( flod, Hasler

træffes pari Raad huset i Allinge
liver• Mandag efter Kl. 10 Foriar og
i Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

Den rigtige stærke

Lider-Tagpap
Nr. 00 i 18, 24 og 36' Bredde
og lcopal Tagpap 1 /2 ni sælges
billigst i

Nordlan ets
d

Udsalg, Allinge.

og Nedkastning
af Raageunger
er strængt forbudt paa

M. Kr Kofod.

Han skulde hedde Niels Niels Hansen.

wia?w

i stærke Stoffer sælges for 6, 7, 8 Kr.

UdpiantningsplantQr
fil Mart; ,!).: Navgi ankr

Alfred Jensen, Lesebæk

Borgen.

Udsalg, Allinge.

Hiillelyst 'y Allinge.

Trælast-Lager!
Forlang Tilbud, og vi er til 1Yeneste.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Prima Havregryn
i løs Vægt til billigste Pris.

OTA Havregryn

i 1/2 og 1 kg Pakker
anbefaler

CB. Larsen.

HM1110181148.

Kaffe
fra

J. B. Larsen
er den bedste.

