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Selv har jeg grædt saa mangen Gang, 
"'-'"itien‘ Ninettes Stemme kender kun Sang, 

hendes Ansigt er Smil hele Dagen lang 

Naar jeg gaar med Ninette, saa er jeg glad, 
-- ser jeg i Sollys den hele Stad, 
dg vi sludrer fornøjet om hvem og hvad. 

Men naar hun er borte, saa bliver jeg tyst, 
det er som om noget dor i mit Bryst, 
detsSolskin og Lykke, dets rusende Lyst 

Jeg beder tusinde Gange om For-

ladelse, hvis jeg kommer til Ulej-
lighed, men jeg er nødt til at ud-
bede mig Deres ærede Opmærksom-
hed for en meget vigtig Sag. Mit 

Navn er Virnmelteldt. Jeg er Krigs-
assessor. 

Tor jeg bede lir Assessoren tage Plads 
Jeg be'r, jeg be'r ! -- Det er blot 

to Ord jeg har al sige, og jeg ved, 
at Deres Tid er kostbar. Talen er 
ikke om noget mindre, end at gøre 
vor Smugl uovervindelig og ulnrod-
staaelig. 

De har altsaa gjort en Opfindelse? 
To — to, Højstærede, om De til-

lader det! Jeg gør .os til den fryg-

teligste al alle Land- og Sømagter, 
I det jeg tillige gør os til den ene-

sfe Luftmagi i Verden. 
Luftmagt? — 
Netop! Jeg har opfundet to Skibe. 

Del ene undersejler vore Fjender, den; det er en Formue i ?Deres 

/

det andet oversejler dem Med de4 Haand. De skal have den I orelø- 

Men hun lærer det nok, som Dagene 
gaar - 

Endnu er hun Irisk som en Blomst 
Vaar, 

— for Ninette er lige fyldt atten Air 

Chr. Jørgensen 

De sidder jeg tavs paa min Forstesals-Ilvist 
og tænker fremad, saa tungl og nist, 
— For jeg vid, hvad Ninette aldrig har 

vidst, 

o-  

Af Erik Bøghs Vaudeville ,Redak-
tionssekrelæren", der 1863 blev op-
ført paa ,Folke-Teatret•, har vi følt 
os fristet til at aftrykke 7. Scene; 

f 
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Ninette er lige fyldt atten Air. 
1-Itm har brune øjne og morkblondt Haar, 
og hun ligner en smilende Blomst i Vaar. 

jeg finder Ninette sod og koket. 
Hendes Hjerte er ungt, hendes Sind er let, 
hendes Ojne ser ud, som de aldrig 

t ar grædt 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
krhhss i tf Antal af mindst 1600 ErempL 
og lomme/es gennem Postvæsenet I Allinge. 
Sandvig, Olsker, Rutsker, Re og Klemensker 

„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
bar den største Udbredelse i Nordre Herred 
bliver tiest i ethvert /Vera og egner sig der 
for beds/ 	.A vrrtenne ten 

,,Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager grene Bekendtgørelser if enhver Ad 
saasom Køb, Salg; Forenurgsmeddelelser, 
Efter- eller Af lysninger, Auktioner de. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udganr hver fredag, kan bestilles pin alle 
Postkontorer samt part Bladets kvalm og 
koster 50 Ore Kvalfuld. 

Fuld og 

ene grim jeg ed I Havet og spræn-

ger Bunden p e alle lians Panser-
fregatter og Ku pelbalterier ; med del 

andet gear je op I Luften, kaster 

Gratialer tied i Hovedet prut hans 
Soldater og I Ider græsk Ild ned 

over hans By Inger. 

De har altsaa gen opfundet den græ-
ske Ild? 

Ikke endnu, ikke endnu — men 

jeg haaber no al det skal lykkes 

ulig, Jeg er aa gode Veje dertil. 
Med Skibene r jeg derimod alde-
les paa del re e. 

Saa vil De na rligvis henvende Dern 
til vedkommend Minister 

Siden, siden Højstærede — luen 
først maa Opitifonen være vunden. 
Ministrene er altid de sidste, der 

gaar ind paa en ny Opfindelse. De 

r Folien ned ad Trap- 

perne

, Saloinolde Caus i Daareki-
sten og Robe
Perne, og at lig rysler de pari Ho-
det. Ministerne er altid lidt horne- 
rede. Journi4ter delimod 	. 

Hvad mig engem.. er jeg desværre me- 
get uvidende 	Mekanik 

Det gør ikke noget til Sagen. 
Pi [rimpet er ganske simpelt. De 

kender Ski.,_ri;. 
For Anseelse, men . . 
Godt, meget godt! Ser De: Jeg 

har en Skille. • 
Det grenede jeg næsten, men . 
Undskyldt Jeg ved kvad De vil 

sige, og jeg skal straks iinødegna, 
Deres Indvendinger iler er Tog. 

ningett. -- Vil De behage at se I 
— Nej, det er ikke den, Det er nul 
nye Solsystem 

Hvad behager? 
Mil nye Solsy,tern, som jeg hag-

ber at faa indført ined det Fniste 
Hvor? Mellem timmellegemerne? 
Nej, I Skolerne. Jeg har talt med 

flere af Byens Lærere, og de gaar 

uden Undtagelse ind part mine Ideer. 

Tør jeg hanke, at De vil interessere 
Dem for deli Købstæderne og paa 

Landet? Vær saa artig ! 	Og saa 

tør jeg maaske med det sainnie vise 
Dem min mekaniske Gyngehest? 

Solsystemer Gyngeheste-- Luftskibe 
og Skruer 

Skruen har jeg desværre glemt 

hjemme. I Morgen skal jeg have 

deri Ære at bringe Dem Tegningerne. 

Deres ærbødige Tjener I Det glæder 
mig meget fil have gnid Deres Be-

kendtskab. Adieu, Athen, Adieti 
Aditu, 
Undskyld et Ord endnu! Interes-

serer De Dein for Læsemaskiner? 
Læseniask Ilier 1  --- 
Ja, og Hakkelsesinaskirier! Tør 

jeg anbefale disse to Tegninger til 

venligt Eftersyn — den tredie er en 

Pløkkeinaskine De er !jok saa god 
at omtale disse Opfindelser med el 

Par Ord' Tusind Tak I Tusind Tak! 
Naa, endelig blev lian da 	.. 
Jeg glemte al sige Dem, al jeg 

tor Tiden er beskæftiget 'ned en 
Opfindelse al steirste Vigtighed for 
Journalisliken. Det er et Slags Pa-
pir, der taaler at vaske>, saa man 

kan [lykke ell Aargatig af en! Avis 
paa et og samme Ark De lal faa 
Opfindelsen, saa snart jeg ha gjort 

.den 	. . Jo, jeg ber I De skal have 

Hvorledes Undervandshaade 
jages og fanges. 

0 — 

Telefon Net Aeroplaner og Motorbande 

t ,slaglagle. Derved tvinges Under-

sndshaadene til hyppigere at vende 

tilbage til deres Basis. Og pas den 
Maade faer de ikke sen megen Tid 

tilovers til deres ødelæggelsesværk. 
Destroyere faer niere og mere 

øvelse i at jage Undervandshaade, 

og armerede Trawlere har ogsaa vist 
sig meget effektive, da de sejler 

hurtigt og saaledes let kan indhente 
'erts Olier. Men det vigtigste og 

ost effektive af alle Midler er, for-
ilter Rapporten, en hel Flaade af 

-verorderillig Iiiirtiggaaende sultan 

Nu godt el halvt Aarhundrede el- Motorbalde, som I en Fart er !de-
len gør man ikke mere Glut med. vel hygget De er armerede med 
Oplindelserne Undervandsbaade og Trelommerskajtoner. — I Farvande! 
Luftskibe er tilt en Ket:Age/iling; omkring ile ltrilliskr frir vrimler 

Det umulige er blevet muligt. Men del lornielig at disse Sinnahande. 

0111 Verden er blevet lykkeligere der- 	Da en Undervandsbaad hyppig 
ved, turde være et Spørgsmaal. 	Inaa op i Vandfladen for at forny 

Luftbeholdningen og lade de elek-
triske Batterier, som driver Banden 
frem mider Vandet, kan man nu 
være sus omtrent. sukker pari, al hi-

gen Undervandsbaad kan undgaa 
Opmærksomheden De smag Motor-
baade er bygget i stort Antal i Eng-
land, og del berettes, at der ifll Ti-

den er 500 af dem under Bygning 
Newyorkerhladet „World' for 2. i de forenede Stater og Kanada 

Oktober indeholder følgende inter- eller engelsk Bestilling. 
essante Artikel om det aktuelle Un- 	Aeroplanerne gør ogsaa stor Nytte 
dervandsbaadspørgsmaal: 	 i Krigen mod Undervandsbaadeue. 

Medens der ellers bevares den dy- En Flyver ken endog opdage en 
heste Heinmeligs[uldhed anisaaende Undervandsøad, som ligger 100 Fod 

Englands Krig med Undervandshria- under Havfhiden. 
dette, har De forenede Maters Rege- 	De tyske- Undervandsbaade plejer 
ring fartet Oplysning ofre de vigtig- 	at lægge slig paa gunstige Steder 
sle Melboder, son] England har an- langs Dampskibsruten. Der ligger 
vendt for at nskadeliggøre den ly- de ofte i dagevis og dukker blot en 
ske Undervandsflaarle. Undervands- Gang imellem for at observere og 

telefonering har naaet en høj Glad 	trække frisk Luft. Paa denne Maade 

af Fuldkommenhed. Ved Hjælp af bruges ikke den oplagrede elektri-
den staar Vagtskibe og Observations- ske Kraft og Banden behøver ikke 

punkter ilde I reaben Sø i Forbin- at blive længe oppe i Vandfladen 
delse med Stationer inde i Landet. hver Gang. 

Hvorledes Undervandsbaade op- 	Undervandsbaade, som har an- 

snuses, fanges og tilintetgøres giver vendt denne Taktik, har været de 

Regeringsrappdrterne et ganske godt vanskeligste at faa Has paa. Men 

Indblik i. Store Net sættes træls' netop her er det, Aeroplanerne har 
over de Kanaler, hvor mart kan vente, vist sig overordentlig nyttige, og det 

at Undervandsbaade vil passere, og forholdsvis grunde .Vand langs de 

i anben Sø, nær de almindelige engelske Kyster gør del muligt for 

Dampskibsruter eller i Nærheden al Flyverne at se Baadene, selv om de 
stationerede Krigsskibe strækkes der ligger paa Bunden. Der gives Mel-

Net, som holdes oppe af flydende ding til nærmeste Destroyer eller 
Bøjer. Disse Net er der anbragt Palruljelmad, som damper med fuld 

Masser af, og armerede Patruljebaa- Fart til det angivne Sted og venter, 

de holder Vagt. Naar Bøjerne duk- til Undervandsbaadens Periskop vi-
lter under Vandet, er det Bevis paa, ser sig over Vandet. 

at en Undervandsbaad er fanget i 

Nettet. Patruljebaadene sandes om 
Stedet, og naar Undervandsbaaden 
dukker op over Vandfloden, som deri 

man for rit vikle sig ud af Nettet, 
bliver den gjort til Skydeskive for 
Kanonerne og bliver langet. 

Der er ogsaa blevet opfundet en 

egen Minetype som lægges ud paa 
Felter, soul erfaringsmæssig trues 

af Undervandsbaade, — — Den 
tyske Melpude til al forsyne deres 

Undervandshaade med Olje og 
andre Fornødenheder enten fra Far- 	. . . Det Levned, som førtes af 
tøjet i aaben Sø eller fra hemmelige disse moderne Vikinger (Kapenie, 
Depoter langs Kysterne al de brili- som drev privilegeret Sørøveri) og 

ske øer, barselen engelske Flaade deres Familier, var saa sælsomt, at 
nu opdaget og sat en Stopper for, det blev en stærkt freintuedeirde Sær-

Stationente er blevet opsnusede og egentied i Samfundslivet og havde 

mere end selve Kaperjet Skyldt, al 
Krigsaarene tren* al Almuen kun 
henievnedes .1(apertiden'. De Rig. 
domme, som saa pludseligt stram 

mede ind til Folk, der hidtil næppe 
havde haft det allernadvendlgcte, 

blev °rislet bort pas den lat. 
telligsle Overdriadighed i Bohave, 
Klædedragt og Levernaade. Koner, 

.der undertiden en Uges Tid let 
havde Raae! i live:garn og med 
Hundehue, viste sig med eet pari 
København!' Gader som „Kallerup-
dammer' med follervarrkskantet Sil-
kepels, Hat med lange Stiritlaffet, 

diamantbeardle Tøridehaandsørenrin-

ge og tyk Guldkæde med Ur. De 
brøatheldlge, radmatede Stole, Slag-
!neutrum Di altkisten og Fyrrebordel 
blev solgte eller forærede ,stakkela 

fattige Folk•, for at der kumte gø-

res Plads til Solaer med •Erellumrs• 
madrasser og Darnaskes Betræk, 
Mahrmi-Clialol, Lænestole store SpCj. 
le og andre kostbare Møbler. Der 

blev for ,Veninder.  holdt Kaffesel-
skaber om Formiddagen og til hele 
Familien laget Koniediebilletier om 
Aftenen. Gulvene blev belagt led 
firysseler-Tæpper midt om Somme-
ren, „for at Folk kunde se, at man 

havde dem-, og i den korte Tid, da 
Mændene opholdt sig hjemme, imel 

lem at de has-de indbragt en Prise 

og skulde ud for al søge en ny, 

blev de omboende tidligt om Mor-
genen satte i Bevægelse ved at skulle 
betragte en hel Suite af Holstensk-
sogne, soul kom for Døren 'tor at 

tage „Kaperfolkene' paa med deres 

bekendte til en Skovtur, hvorved 
det gik i Sus og Dus med Stege, 

Kager, Punch og Champagne til me-
ste Morgengry, da Toget kom tilbage, 

hujende og syngende gennem Ga-

derne'. 

Som man ser Omtrent som nu. 
D. v. s., nu er baade Elegance og 
Ekstravagance nogle Gange lordob-
let! 

,Emden's Chef i Fangenskab 
—ø— 

Krydseren ,Emden's forhenvæ-
rende Chef Karl v. »ler, hvem -

Englænderne har givet Hrederanav-
net „the gentleniampirates, holdes 

tor Tiden i Fangenskab paa Malta, 

hvor Befolkningen fejrer ham som 

en Helt. Kaptejn v. Muller førtes 
sammen med Prinsen al Holienzol-
tern og nogle andre Officerer til Malta 
i Slutningen at November i Fjor. 

For nylig tilbød man Kaptejn M01-
ler, at han niaatte bevæge sig frit 
omkring paa øen, hvis heri vilde 
give sit Æresord paa ikke at flygte. 

Kaptepren afslog Tilbudet, da han 
ikke vilde have det bedre end sine 

Kammerater 
Han holder ofte Foredrag om 

sine Oplevelser for de andre Krigs-
fanger (der findes i øjeblikket 2000 
Tyskere, 1000 Østrigere og 7 Tyr-
kere i Fangelejren paa Malta,) og 
udøver en storslaaet Velgørenhed 
blandt de fattige Soldater. Han er, 

skriver et engelsk Blad, i det hele 
taget Fangelejrens gode Genius. 

hig skal jeg hver Dag underrette 

Dem om de Fremskridt, jeg har gjort 

med Løsningen af denne interessante 

Opgave. Meget forbunden for De-

res Venlighed! Tusind Tak I Und-

skyld, at jeg har ulejliget Dem t Jeg 
tillader mig al komme igen i Mor-

gen. Athen, Adieu I 
Snailan et elskværdigt, tugtigt Mennr-

ske kunde man de umulig være uhe,  
gelig imod --- og endda --- jeg hr ,  
vist have været det, Han havde slett 
Anlæg til at gaa igen, og nu jaar 
Broder hans !tesag hver Dag 

Kapermadammer". 
—0— 

..Gullasch--Folk far 100 Aar siden. 

1 Th. Overskous ,Al mit Liv 
og min Tid•, som for nylig er ud-
sendt i ny Udgave ved Rob. Nejen-
dam, finder vi følgende Skildring 
Ira Begyndelsen al forrige Aarliun-
drede : 



Pia 	Fliolgreptleo, 

er ikke gyldee 

Tider ie: 	Jel skel bjærge Fø- 

den tero emer. elvderis de store 
Dempstribtelskaber tjener Millioner, 

har Sejlainbene lukt at gøre, og for 
Elskerne er der store Vanskeligheder, 

især i Øresund, nl.  Trods for alle 

Lempelser. 
Almindelige Dødelige maa ikke 

sejle ud at Dragør Havn efter Sol-
nedgang, og om Dagen kun mod 

Nord og langs (Kysten, ingen maa 
knurure ud i Farvandet, eller forbi 
Fortet, Mange Gamle er paa denne 

Aerslid vant Ill at gas ud for al fiske 
mi Torsk ril Hjenuueforbru g, men 

det har ikke været muligt at Isa de 
strænge Bestemmelser forandret. 

De professionelle Fiskere har fanet 

forskellige' Lempelser i Reglementet 
bevilliget, men de er ikke desto 

mindre utilfredse, særlig fordi de 

mener, al del bedste Stykke af Far-

vandet er afspærret. Fangstcm er da 
mggaa langtfra sne stor som i tid-
ligere Aar, men det hadet unægte-
lig noget psa det, at Priserne er 

meget højere end under normale 

Onislceudigheder. Sild til Saltning 
betalte juan inden Krigen med en 
Krone Olen, allerhøjst med 1,50 — 

aklsig mere. Nu betales der i Kø-

benhavn 4 —4,50' Kr. Olen, og un-
der 3 ler. gear Prisen ikke, thi til 
denne Notering kelter Eksparlørerne 

alt op. Sildene hældes over i andre 
Kasser, der sleres Sall paa, og af-

sled over Grænsen. Sild til 40-50 
Øre Snesen eksisterer ikke mere. 

1 Drager findes 10 Fiskerbaade, 

der paa to nær alle har Motor. Be-
sætningen er 2 Mand pr. Baad. — 

Henad KI, 1 gear de ud, og Lør-
dag vender de fleste hjem ved Mid-

nal, for at Fangsten kan komme 
rettidig til København Søndag Mor-
gen. 

Klokken 5 staar vi ud af Havnen 

ombord i en af de største Baade, 
samtidig gear Torpedobaaden, der 

om Dagen Jigger i Dragør Havn, 
ud paa den sædvanlige Aftenrunde. 

Efter 1 Times Sejlads er vi naael 
over i Flinterenden, hvor vi kaster 

Anker og nyder vor Aftensmad. Vi 

er cirka halvanden Mil fra Dragør 

og lier pas Vejen uJ passeret tre 
tyske Torpedobaade eller Jagere. 
Saasnart det er firm kl sættes Garnene 

ud. I den ene Ende er en flydeode 

Bøje med en Lakere, og-dyet-el:Udelt  
Ende af Garnene er hunden All Ban-
den. Galliet bestaar af saa og saa 
mange „Næringer`, der hver manier 

30 Favne og (moster 10 Kr. Stykket. 
Vi havde et • Par og lyve, og man 
forskar, at det er Værdier, der sæl 

tes i Søen. Naar Næringerne er sat 

ud, kan man i Fredstider lage sig 

det let, men nu gælder del om at 
passe paa Tyskerne, som er slemme 
til at sejle ind i Gamet. 

Det er Maaneskin og helt stille. 
Med lange Mellemrum hører vi i 
Løbet af nogle Timer en halv Snes 
Skud. Vi kali se to armerede Trav-

lere og to Udkigsbaade, ikke meget 
større end vor egen, liggende for 

Anker. Længere borle signaliserer 
et stort Skib til en Torpedobaad, 
der ligger tæl ved os. Saa længe 
Nætterne er ude, driver Næh og Baad 

med Strømmen, og vi er saaledes 
ikke Herre over, hvor vi kommer 

hen, men vor Lalerne biænder, og 
Tyskeren kan altsaa se os Selv 

har han sine Lalerner blændet, naar 
han sejler mod Nord, men for ikke 
at forvirre de andre lyske Baade, 
tænder han, user han sejler mod 

Syd. 
Del bliver køligt, og vi gear neden- 

under, for at laa en Kop Kaffe. -

Længe har vi imidlertid ikke været 

under Dæk før vi hører Martre Vi 

komarer op og ser Fiskeren gesii-

kuterende med Arveene og raabende 

til el slort mørkt Uhyre : 

— De gear ind i Næringerne, styr 

mere mini, Syd 

Ty skelne svarer lime, leen gør 

straks som ørisket 	Pia lis ett Skib 

siges der ai være ell Mand om Bord, 
der torslaar Dansk Fisketure kurere 
ter flere pudsige I listreier ørn te 

Samtaler, de har ured Tyskerne. 
Saaledes var der en Nat en Fisker, 

der vilde lufte sine tyske Brokker 
lidt. Der kom da følgende Svar 
-- Vi kan ikke kistaa, hvad det er, 

De siger, tal Dairsk 
Omsider blev Klokken I1, og vi 

begynder at tage Garnet ind, -
luen ak, der er ingen Sild, Favn ef-

ter Favn hales ind I Banden, men 

kun nu og da blinker en Sild i det 

mørke Garn. VI, der ikke er Fag-
inrend, hantier stadig, at der i det 

sidste Stykke af Garnet kan være 

ringle flere; de to Fiskere ryster paa 
Hovedet. Hele Fangsten repræsen-

terer ikke 3 Kroner for 2 Mands Ar-

bejde i 8 Timer. Men saa nina det 

gaa bedre en anderi Gang. Sejlene 

hejses. Motoren sættes i Gang og 
der styres mod Dragør Havn. 

Paa Hjemvejen passerer vi igen 

flere tyske Bande og to af vore egne, 

som i Modsaeliiiiig til Tyskerne har 

Lakererne tændte og med Søge-

lys leder efter Fiskere, der er paa 

forbudne Veje. 
Klokken 1 er vi hjemme, der lig-

ger allerede en Del Bamle i Havnen, 
men ingen har videre Sild Om 

Morgenen pilles de, der er, al Næ-
ringerne, pakkes i Kasser og køres 
pr. Fraglimand til Keberiliater ; naar 

en Baad har særlig stor Fangst, sej-

ler den derimod direkte ind til Ho-
vedstaden. 

Hvorledes Gæs og Ænder 
bedst fedes? 

—o— 

Ved Konsulent W. A. Kock 

Magre Gæs, der ikke har udnyt-

tet gode Stubmarker, hvorved de ofte 
kan blive halvt eller helt fede, bør 

all efter den Tilstand, de er i, fedes 

rationelt i 3 a 4 Uger. Anvendes 

Fedesti, eta 11132 denim være tor, 

ren og frem for all vel t [elideret 

Til el mindre Arild! Gæs kan benyt-

tes en tør, velbestrøel Vognport el-
ler der kan, hvad der er meget Brug 

i Udlandet, af gamle Lægler, Halm-
og Sivniaatter opføres inlerinilliske 

og eventuelt overdækkede Folde i 
del Fri, hvilket er langt at foretrække 

for de sinaa halvmørke, trange Rum 
man ofte anvender ved Gaasefedning 

her i Landet. Gæs fedes og trives 

langt bedre i Flok, og de maa da 

helst slagtes alle samtidigt efter Fed-

ningslidens Udløb, da man kan gaa 
ud fra, at de, der lades tilbage, al-

mindeligvis vil tabe i Stedet for al 

tage til i Vægt. For Renlighedens 
og Nemhedens Skyld, er del bedst 
at anbringe saavel Æde- og Drikke-

trug udenfor Foldene, saa Fededy-

rene gennem Tremmer Iran naa Van-
det og Fedefoderet. 

Hvad selve Fedefoderet attener, da 
kan der med slof Fordel anvendes 
Havre, Byg, livede og Majs, der er 
sat i Støb, og i Drikkevandet tilsæt-

tes lidt Fiygskraa saml groft Sand, 

som Fededyrene pas ingen Maade 
kan undvære. Ved Anvendelsen af 
nor megen Majs, bliver Skindet skørt 
og Fedtmassen gullig og olieagtig. 

Ogsaa med Blødfoder kan opiums 
fortrinlige Resultater. Der anvendes 
formalet Korn, og desuden kan bl. 
a. tilsættes f. Eks. Malt, Fedt, Talg 

og kogte Kartofler. Saavel ved Fed-
ning med hel Sæd som Blødfoder 
gives rigelig med Roer, Turnips og 

Gulerødder samt groft Grus og sta-
dig rent Vand i de overdækkede 
lange. smalle Trug. Det forstaas, at 

saavel malet Hvede som Havre, der 

udrøres i Kærnemælk, giver ikke  

alene fint, men eicaal alareet 

Ked 	Til Pc.! , . , .2 t 	' 11 

ved 20 kg. Kerid—Ate le tiers, ee 

at disse er fede, kan iee per F, dl-

samlingerne !reder Vingerne og mel-

lem Halsen og Skulderne. • 

Tysklands store Gaasefederier 

fedes Gæssene i 20 a 28 Dage, og 
faar da liver i den Tid 15 a 20 kg. 

Havre, groft knust Majs og spiret 

Byg t Amerika, hvor der ligeledes 

i de øelliee Stater tindes store, prak-

tisk indrettede Gassefederier, gives 
i et Blødfoder Hvedeklid, formalet 

hvid Majs, Havre, Byg, Kredaffald og 

Grønt, 
Se vi hen Ill Fedning af Ænder, 

da falder ved rationelt Andeave hvad 

der desværre ikke kendes meget til 
her Landet, Opdræt og Fedning 

sammen, Idet del gælder om, at de 
ved billige Foderstoffer opfodrede 

hurtiervolcsende Ællinger kan blive 

i god Stand og slagtefærdige i 10 

a 12 Ugers Alderen. Gear de over 

den Tid, hvad der er Tilfældet med 
Flertallet af Ænderne her i Landet, 

idet de først slagtes hen paa Efter-

lemmet og om Vinteren, har de ædt 
sig selv op. Saadanne lrisgaaende 

Ænder bør almindeligvis forinden 

Slagtningen fedes i det mindste el 

Par Ugerstid, f. Eks. med el Blød-

foder, der gives 3 a 4 Gange dag-
lig og som I. Eks. kan beske af 
formalet Havre, Ryg og Majs sand 
!Rismel, kagle Kartofler, eveuluelt 

forskellige Olielo, Fedtegrever, 
Fedt, Talg eller O1 e, der alt befal 

hør udrøres I alrummet og tyk Mælk. 
Griller-øder giver let gullig! Fedt, 

medens et Tilskud al Sejlerflop I 

et Par Ugers Tid bidrager til, al Kø-
det faer en pikant Smag, Under 

hele Fedningen elves stadig rent 
Drikkevand og rigelig med groft 
Grus. 

I Amerikas store Anderier beskar 

Fedefoderet almindeligvis af 4 Dele 
Majs og 2 Dele Hvedemel, I Del 
Hvedeklid og, I D 
udrørt i skummet Mælk. I AYIes-
bury i England, der fra gammel Tid 
har været bekendt for sine Slagte-

ænder, fedes med kogt Bygmel, Illid, 
Mask malet Malt, Fedl og Taglgre-

ver, alt udrørt i Mælk. 

Det gode Resultat med Hensyn 
til Fedning af saavel Ænder som 

Gæs, afhænger meget af, al der under 

Fedningen gennemføres en nøje 

Renlighed 	Skal et større Antal Dyr 

fedes, vil det være nødvendigt at 

inddele disse n mindre Flokke af 

ensartet Størrelse og Udvikling. Fe-

dedyreno maa ()regens varsomt og 
roligt, og Strøelse i Foldene mad 

holdes tør og jævnlig fornyes. En 
regelmæssig Fodring og Anvendelse 

af rene, olie udskoldede Æde- og 
Drikkekar har selvfølgelig ogsaa en 

ot uordentlig stor Indflydelse, naar 
Talen gælder om al opnna det hur-

tigste og bedst mulige Resultat med 

de lit Fedning indsatle Dyr. 
Kbh5 Landbrugstidendr. 

Fra Uge til Uge 
Borgmester-Emner, 

Efter at Hr. Overlærer N A. Holm 
forleden tik Ministeriets Tilledelse 

til 1 Naade og riden Pension at fra-

træde sin Stilling som Borgmester 
for Allinge-Sandvig Kommune, har 
der værel lyst forskellige Steder 

efter en Ellerfolger, der kunde føre 
den kommunale Skude frelst gen-

nem Brændingerne. 
Medens man hidenfor Socialdemo-

kratiet mener at have flere Mænd, 
der anses tot kvalificerede, og er 
villige til at modtage Borgmester-

værdigheden, har de saakaldte „Au-
tier" endnu ikke fundet nogen, der 

tør paalage sig den ansvarsfulde 

Post. 
Eller Forlydende indvarsler den 

kommunale Vælgerforening til et 

Berger:mele pir 1)tsdag, ks. al tage 
Sager( De evernnelle 

toslag 
blive idsoller Min !miet 

■ 	il 	totem Byrsatitt 
b  

Jubilæum.; 
Smed A n dr e havde t Gas, i 

25 Aar haft Beskæftigelse pas Kbm. 
nierens Maskinværksted. 

Jordefærd. 
I Dag, Toradag, egravea fra Se 

Ols Kirke lhv. Gd Lars Jens en, 
„Pæregaard`. Afdøde, som i mange 
Aar har t æret Fore  

Landbrugets Olme 

sine sidste Aar hos  
Nyker. 

Ved pens. Latter Bohns Jorde-
færd i Klemens Kirke sans blandt 

det talrige Følge rogie og tyve af 

Øens Lærere. 

Bryllup. 
I St. Ols Kirke v s pas Lørdag 

Fisker Oluf 01 se n
t 
Tein, med.Frk 

Riis,  Olsker. 

Skonnert ., rden•  
af Allinge, hvis Fru r, Cape. Alfred 

Hansen, har ops I sin Senere 
og bosælter sig i 	exe, i. il eller 

Forlydende blive fart af Willi., 
Maribo, Søn af Løds Maribo, Al-

linge. 

Allinge Kirkenyt i Oktober. 
Dy bte,  12 : Ue14 Laura Johanne 

Berggrens Datier Silja Sherninima 
Berggren at Alling 	17.: Skrible 
Karl August Martendions San Kai 1 
Manfred Mårlenstnfi af Sandvig. 
Snedker Hans Andre a 11011113 Datter 
Helgs Dorthea 1-1 
24.: Stenlig. Cbirrle C ri U8,1155,10- 
niers Søn Orla Cha e 	mer at 
Allinge-Saiiilvig Landdistrikt. 

Begravede .. 12; Tjenestekarl 
Søren Pedellen al Allinge, 80 Aar, 
Enke Urne Margreiti Mogensen f. 
Drejer af Allinge, 70 fli% 26.: Sterile 
Thorvald Piler Møllers Søn Kaj Vil-
helm Meller 9 Mandeder. 

Ægteviede, le Ungkarl, 

roed at Sandvig (i St. Ols Kirke). 
Konfirmerede- 17 Drenge, 15 

Piger. 

Olsker Kirkenyt i Oktober. 
Døbte: 10.-  Ugift Sophie Petrea 

'Mikkelsens Datter Orla Sylvia Niel-
sen af Olsker. 24 Arbejdsm. Vil-
liam Julius Prekereigs Sen Herluf 
Velham Prekering af Tein Gaardejer 
Janus Adolf Hanseni Søn Johannes 
Adolf Hansen af Hyldegaard i Ol-
sker. 
Begravede 12. Husmand Julius 
Hanssinius .lensem •• af Olsker, 46 
Aar gl 

Gudsljellesler og %rier, _._ 
Sterling d. 7. November 

I Ols Kirke Kl. 91e. Skrm 9. 
Allinge  1<.  Kl. 2. 
Kl. 3 fte nr. Mode i Bethel i Ol-

sker? lel, 6 i Teer Missionshus. 
Missionær Ærø taler. 

Mandag d 8. November Kl. 8 fest-
ligt Møde i Allinge Menigheds-
hjem. Pastor Egerap taler. Sang 
og IMilik 

Torsdag ,t. 11. November Kl. 3 Ud- 
salg i 'Tejn. Præsten taler. 

Fredag d. 12 Noverrib KII, 8 Mis- 
sionsinøde i Sandt sg. Præsten 

Evan. reber. Missicmslorening Møde 
Sendeg (Kl. 3 il, 	.1311113 Nielsen. 

Rutsker Missionshus Kl. 9m /s. Ne 
Kel,  ied. 

Fra Haven 
sk,n. Jeristian` og „Berggien •  

til Krthenhaen med Stenløse 	1 P 
Holm' er indkommet med Foder-

stothel  og Stykgods til Nordlandets 

Handelshus. Skon. „Gudum& af 

Hasle.  er indkommet med Gødnings-
kalk 01 Allinge Kolonial- & Produkt-
forretning .  

destil 

,Di eei  reel  ss e rR e no  ini vi 
 gerer 

t 1 er  eodg- 

 
Brevpapir i Allinge Bog-

trykkaki. liniere Levering. Billigste 
Priserg Ring op Telefon 74. 

Onsker De 
sluoki‘e 	Hinderne 1 
da henvend Dern i Ara■■.•*. 
Havnen. endnu logen 

Billeder indre:u . ! 
Telsfori 	 1 , - 

En sort Kørepisk 
er tabt 11,‹ og AJ• 
Im 	Kokin 	■ •luklImieluilik 
g 	des land e,1 Dircw alle\ eft 

Ci al OVeT1i1.1r1 rite `redyr. 

OLSKER. 

	

Lerdag, 	 ..vember A, 

	

nemt. KI. 	athietlea r (isskel lear- 
samlingalius 1 kliniker over Sleve. e-
slaaning og Kørsel til Kowinunerla 
Biveje 

Sognoraadet 

Malt-Ekstrakt 
fra E n' e rs & Co. i 	og 	131å4 

og 3 kg. Dunke. 
Mentol-Bolecher 

i 10 og 25 Øres Daesie og las Vægt, 

Evers Maltel 
leveres eller Bestilling. 

J. R. Lar.:e: 

III Salg eller Leje. 
Den Maler L.Cli rist en sen Ild-

ligere lilheielele velbeliggende 

Ejendom i Sandvig 
indrettet med Butik og Beboelse, 

,!firl ler 	er 

brille 	 et eventuelt 
I il Leje ved Henvenøflle fif 

L.Andersen eller Sagfører 

Brune Bønner 
kan Ikke skaffes, 	denne e retes 

hvide Bønner 
paa Lager. 

J. B. Larsen .  

RØ. 
Torsdag  den I Ile November, 

KI 3 bliver4der paa Brugs-

lorenergens Sal afholdt offentlig 
Licitation over Levering af Skær-

ver og Gins til Sognets Biveje og 

derefter, KI. 5, afholdes Licitation 

over Levering al Brænde til Sug-

nets Skolere' 
Sogneraadet 

Bedste amerik. Sirup 
haves paa Lager. . 

j. 	L'or.sen. 

Et Hus 
er til Leje hos Mrfler Ni e Ise n, 

Dansk Kunsthonning. 
Sund og nærende 

50 Øre pr. le kg i løs Vægt. 

7  T? Lrirsen. 

MØBLER 
repareres og poleres godt og  billigt 

J. Sonne. 
Søndergade, 

Safivig. 
Del ærede Publikums Opnixiksomi 

henledes Nul, at Vinterhaven cr 
opiurrnet Sundein den 7. 4.. 

muses og vand fra 4 mil h rolleror. 
Frn Lauritz MInthien. 

Nøddekærner 
- Kokosmel -

anbefales. 

rom. Larsen. 

Jord til Salgs. 
Begge mine Jordlodder i Kjæret 

og paa Ledhøj et til Salgs paa gode 
Vilkaar. Areal ca. 7 Tdr. lel. Hen-
vendelse til Ejeren Steriværksekr 
Wlbarsi eller E. Bohn. 

angsmand pin 
e, henlevede 

en Sv igersøn 

in af Allinee. 



! 
Kakkelovne og Konker 

fra  

rnholms Maskinfabrt, Rønne. IK,' anbeal,s til Fabrikens Priser. Rabat fer tant. 
videre anbefales Kakkelovnsrør, 	 ourfurel øge 

tut Ildfast Ler ug  Sten, 

Whig e J(olonial- oj r froduk rretnin(.k 

    

 

Deres Vinter=Fodirj 
køber De bedst og  hi Iligst i 

C. Larsens Skotøjsforretning, Altge. 
Telefon 104 .  

Til Skiftedaren 
anbefaler 

Magasin du Nords Ilsalg 
sit store Udvalg i Kjolestdcr: 

Bluselly Ira 3 Kr. Nederdele fin Kr. 
Skindkraver, Korsetter. Handsker, !lemper, 

Lonturetorkkeder, Inderskjorter, 'orned 
Normalbeniklreder, Underlis, Uldkarher. 

Uldtrøjer ø. liga til særlig lave Prr 

Herre-Lingeri ! 
Stort l'th alt;  i 

Huer, Hatte, liamketter, Seler, Søkkr. SUL" 
liand%ker, LonienettørkIneder. Kraeroj 

til billigste Priser 

Magasin du Nords Ucsalg 
ALLINGE. 

Kunstgødning til Foraa'et 1916! 
Vi vil søge at faa Gødningspartierne hin i Efteraaret 

og  beder derfor om Bestillinger snarest mulig' 
Prisen bliyer ikke højere end som den hiver solgt til i 

Foraaret. 	
4 

 

Nordlandets Handelshus. 

Vor bekendte fine Kaffe 
samt The, Chokolade og Qtcao 

anbefales det ærede Publikum. 

JVc13. Chokolade og Gaeao til j.,541e Xriser. 
Kaffe, altid friskbrændt og  nymelet. 

7111i.uje J-Coloniol- oss ,Produldkfrelnin3s. 

Urenge-i(Idllaillor 
i mange Mønstre 

Drengestortrøjer og  -Ulsters 
Bernefodtej, Barnehuer 

Altid de billigste Priser I 

Nortilamlols Hamlelslais 

Vi anbefaler til bill. Dagspris 
Majeskraa - Blandskraa 

stor og  smaa Majs - Soyakager og  Soyaskraa 
Bomuldsfrokager - Hvedeklid og  Hvedeklidmelasse 

Glutenfoder og  Hvedestrømel. 
NB. Gode sunde Sædvarer tages i Bylte. 

ciVIhrige cltolonial- og c froduktforregnit. 
.1111entaleellakeette~~~~~"eanaill^ø~"..er 

Kaaber ?. 
Et Parti Kaaber, Ulsters og  Kleedesfrakker 

er hjemkommet og sælges uhørt billigt 

Endnu haves en Del Gummifrakker 
til de gamle Priser.  

Nordlandets Handelshus. 

Saltglassercde 

Grise- og Svinetrug, krybber og Ror 

er altid mur l.ager og anbefales til billigste Priser. 

uzIllinje Jlolonicrl oj ( ppoduktforrPftling. 

Til Vinteren 

4111•11111■1~~% 

Chr. Olsen 
I MESSEN 

ALLINGE 

J2 Aars faglært Varekundskab. 
Kontant Vareindkeb og meget 
smaa Forretningsudgifter — er 
gode Betingelser for Salg rit 
reelle Varer til virkelig billige 

Pi iser. 

Nyt isl. Lammekød 
fra Andelsslagter 
stemplet og af ekstra Kvalitet. 

Fineste afnakket Bildals Klipfisk 
2-4 Pd. pr. Stk. 

F ksira gode 

norske Spegesild 
i Tønder og Fjerdinger. 

20 Fjerdinger rigtig gode 

Bornholmske Spegesild 
udbydes til Salg. Priserne ere pr. 
Kontant billigst. 

Nordladets liandoishos. 
Frisklavet BLOD-BUDDING 

faas hos 

ffillIE~1~1111111~10 

Extra god norsk Sild 
er bjeintrontinen, og Prisen et meget 
billig i hele Tdr..og Fjerdinger. 

Allinge Kolonial og Profik!forreilliq 

Nyt kraftigt malet 

IVIalt og bedste Hunde 
anbefales. 

Larsen. 

Allkerileprilsrytier 

faas hos 

Aliioge 
Kolonisi & Produktiorrelniog. 

Eng. Damp- & Kakkelovnskul 
samt Koks og Noddekul anbefales. 

Bestillinger modtages gerne. 

rTfolonial- oØ < Produktforretning. 

Til Skiftedagen 
er hjemme et me get stort Udvalg  

Pule-11131re, »eller 
og 1(nligr, 

Det betaler sig  at kende mine 
Pristilbud, der efter Kvaliteten er 
ekstra billige 

alR. OLSEN, 
MESSEN, ALVIGE 

Forretningen er aaben 
Søndag  den 7. November 

fra Kl. 4-7 Efterm. 
r-93 	 [ti 

e!:3 

Ejendom etilllerSal.legje 
Det tidligere Afholdshotel i Allinge 

solli er Overtaget af I lypothektore. 
longen, er til Salg paa særdeles 
gunstige Betingi Iser. 

Eventuelt kan Ejendommen Nas 
til Leje. Nærmere ved Henvendelse 
ni Branddirektør B o h n i Allinge, 
eller Sagfører Fr. Pihl I Rønne 

~mer 

Bluseliv, uldne &flonel 
fra 3,7 -,  

Færdige Kjoler, 
uldne og Bomulds- 

line Faconer og gode Stoffer 

Husholdnings-, 
Pynte- og Berneforklader 

fra 50 øre 

Damelinned, Chemiser, 

Benklæder, 

Nattrøjer, Natkjoler, 

UnderlIvfm 75 Ø. 

Vinterhandsker 
i stort Farveudvalg. 

Sorte Jerseyhandsker 
og hvide, uldne, strikkede fra 

50 Øre Parret. 

Dame- og Herre-Skindhandsker 
i hvide, sorte og kulørte Farver,, 
desuden ru og Vadskeskinds. 

Vir Prøv mine Handsker, og 
De vil blive stadig Kunde. 

Senge, Servanter, 

Dyner og Lagener 
prima Varer. 

Uld ()g rerivaskede uldne 
1‘4  strikkede Klude tages 

Bytte til højeste Priser. 

Forretningen er aaben 
Søndag den 7. November 

fra 4 7 Efterm 

Telefon Nr. 100 

De rigtig gode 

yorkshire Dampkul 
til Damptærskeværkerne ere rru pen 

Lager og sælges renharpede .  

Nordlandets Handelsbus 
Hvid 

$5; t EL1). Ist søbe 
fortrinlig til Vask, 2d øre pr. i 3  kg 

L JI. Larsen. 

Monumenter. 
Alle Slags Monumenter udføres 

efter Bestilling i smuk rød Sten. 
Forhør om Prisen hos ulig inden 

De bestemmer Dem at købe. 

V. Sørensen 
Borre pr. Allinge. 

En Last htioNsiali 
ventes i næste Uge. 

Bestillinger modtages gerne at 

Allinge Kolonial og -Probtforretoi; 

t,,igteute(, 
0årat)an13n1e1, 

prima bange :31)ggrbit 
Rur, intim:. eg vibe, 

anbefales til nedsatte Priser. 

bøn'. 

bør De købe Deres Manufakturs,trer hos os, da vi trods der) 
stærke Pr isstigning  sælger næsten alle Artikler tit de bekendte 

billige Priser, 

Et stort Parti Fodtøj ekstra b l gt. 
Skind.ig  det 7. \o) em' 

er Forretningen aaben fra Kl. 4 Eftermiddag  

Nordlandets Handelshus. 



Toget afgaar 
Sognedage 

Kwadrti^ Itowtsse, 

I 	r Sondr ig 7(.1 016 316 	y IBS 

Allinge 700' GIA 30, 8o0 

Tern Is Ør 3re gla 

Rø 736  0" 3" 833  
Klemensker 7" 1 13 	4 1' 8&S 

Til 
Nyker 
1:?inne 

gro 
8,0 

1 3' 4" 9," 
I sa 44T q110 

Ransor• 

Fri.  Rønne 
Nyker 	738  
Klemensker 7" 
Rø 	 811 

Tein 
Allinge 

Til Sandvig 

OM 361 gas 
411 8" 

1 37  43' 911  
I" 4" 927  
2°2 501 939 
212 bos gis 

Sandslg  
716 om 310 815 

Søn- og Helligdage. 

Sandvig- Henne. 
Fra Sandvig 	84 -, 	I 49  6,, 766  

Allinge 	861 	1 10  / 806  
Tein 	 Sas 
Rø 	 9i- 	1 4. 6a2 8,41 
Klemensker 	9,4 	206  6,0  85, 
Nyker 	x 	2»  x 90, 

Til Rønne 	1006  2,0  7" 9" 

Hen ne•—filtand vig 

Fra Rønne 	 910 	160 4,» 815 
Nyker 	917 	1 60  4" 83, 
Klemensker 	9,, 	207  137  8m 
Rø 	 9„ 2,, 464  
Tein 	x 	24, 51, 9,7  
Allinge 10in 254 982 
Sandvig 	10,0 	300  530  9,11  

Tiar, c /et/5011S Ilarie 

Lars Jensens Marie er norner og tyk, 
Id I sit Ansigt og efurv i sin Ryg. 
tiendes Mund er bred, hendes Øjne rinder, 
hun har ækle og laskene I'Leskekinder 

Lars Jensen har Heste ng Kør og Fakir, 
han er Ejer ar Sognets bedste Gaard, 
han gaar med en solvheslagen Pihe 

i Munden, 
og Iran har nok Grunker pari kistebunden 

Lars Jensens Marie er grim og led, 
sad tyk, ar jeg næsten Ur vammel derved. 
Men dersom Lars Jensens Marie 

vil ha' mig, 
jeg gitter mig med hende, Fanden ta' mig. 

Sir. Blanco - 

Dukken. 
—O— 

Det er ganske natnrlig, at Dukken 
er del Stykke Lejetøj, som Inga hen-

regnes til del allerældste. Naar el 

Barn har lagt Mærke til, at Moderen 

passer de mindre Børn, prøver det 
pas at yvere hende det eller, og til 
en Begyndelse laver det sug en Tung, 

der kan gas for at være en Dukke. 
I de gamle Ægypteres Grave har 

num ikke alene fundet malede Duk-

ker med bevægelige Lemmer, men 

tillige Marmorkugler lil at lege med, 

og ligeledes Bolde lavet af Skind og 

af Gummi samt endelig Dukker, der 
kunde sættes i Bevægelse ved Hjælp 
af en Snor ; man har ligeledes i 

gamle, græske Grave fundet Dukker 

af Ler, Legetøjsheste, Trævogne og 
Skibe. 

I Louvre i Paris fremvises der 

græsk-romerske Dukker af Terracolta 

med bevægelige Lemmer, der er 

gjort fast med Melaltrande ; endelig 

græske Børn nued Klaktrær og Pi-
skesnærter. 

By- og Herredsfuldmægtig 

Johannes blod, Hasle. 
træffes paa R 'lad Ir sel I Allinge 
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og 
i '<Jerne n sic er Kro liver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Søger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Lær-

ling, en Fodermester eller an-
den Medhjælp, hør De snarest aver= 

tere I Nord-Bornholms Ugeblad, 
der hver Fredag bringes direkte ind 
i 1700 Hjem og' læses af saa gbdt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce tier i Bladet vil derlor saa 
godt SOM altid bringe et tilfreds 

stillende Resultat, 

830  
84s 
ga 

De bekendte Roegrebe 

„Bowek" 
ried anariti saml ROEKNIVE 

rrrrskellige Størrelse! og Kvaliteter 
nillielale‘ lin 

Allin;.,e (ok-filial- og Produktforretning. 

Storste Udvalg. 

Billigste Priser. 

AllielKolonial- og Produktforretning. 

tiode velrensede Kvaliteter af 

Havre Blandsæd, to og seksradet Byg- — 

købes og betas m( ! lin 

Nordlandets Handelshus. 

„ALBA 
FINESTE DANSK FABRIKAT 

74.r.9‘:-2 	ti2i.dic.t /2a1C — 1()CCe 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

	 Selvventlingsindlzeg.  Vand.  &Aljepumper  nu in  Q,  

Nu til Slagtetiden 
.• !r. il, 	ii kote hien‘inela., ede bornholmske 1.3:4..g. 

g1-3, 11 
	 1.,egei laktete 	og Grød en.! a ni Ciryo, der 

I I •• 	1, 	., .? e 1.<ne. - 	 ere billige i 

Nordlandets Handelshus. 

De vil altid finde noget, der passer Dem 

Stort Udvalg i Kopper til billige Priser. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning, 

Omkring iste November ventes Damper til Rønne 

hvorfra vi tilbyder: 

, Prima store Derbyshire Ovnkul a 340 Ø. 
Ekstra engelske Smedekul 	a 380 Ø. 
pr. Hektoliter plus Kørsel at ekspedere fra Allinge St. saalænge 

der losses. — Netto Kontant. 

I hele Vognladninger sælges ettei Vægt til en lavere Pris. 

Bestillinger modtages i 

Nordlandets Handelshus. 

Absolut bedste Kolonialvarer 
til billigste Dagspriser anbefales. 

eSllingo (Kolonial- t 13roduktforretninis. 

Bob kalliskaarlle "kæder ai alle 
Tørre, pløjede, høvlede Broedder til Gulv, Loll ni. ni 
Tørre rene Fyrrehrzedder til Forarbejdning. 

Tørre Fyrreplanker Tørre kløvede Fyrrebreedder. 
Rigtig gøde Udrzlzudshriedder, [made 3/," og 1" r forskellige 

Længder og Bredder. Tømmer, Sparrer, Lzegter 

Alle Bestillinger, som ønskes sendt pr. Bane, ekspederer vi frit op-
kørt og læsset. 

Netto Priser ere meget billige 

Nordlaudets Handelshus. 

Ekstragodt Krydderifedt 
160 Ore pr. kg, ved 2 kg 150 Ore pr. kg, anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning 

Vi tilraader alle, som endnu ikke har' forsynet sig med Vinter-
brændsel, at købe 

Ovilkul og prim Ove-Cinders 
ttl Blanding og eller de Tilbud, som gives u disse Dage. Der er ingen 
Anledning til at vente lavere Priser til denne Sæson 

Nordlandets Handelshus. 

zaa Dem fotografere nul!  

Visitbilleder 	Dusin Kr. 2,50 
- — • 	1 	 4,00 

Fotograf Alfred Kjøller. 

Markfrø til Foraaret 1916. 
Ægte ungarsk Lucerne og ægte russisk Rødkløver med store 

Analysetal har vi sikret os og slaar paa vort Lager. — Vi tilraader alle 
Forbrugere at bestille heral til Foraarslevering, thi sandsynligvis bliver 
det uhyre svært at skalle disse Sorter længere heri imod Sæsonen. 

Bestillinger noteres i 

Nordlandets Handelshus. 

Det bodsleplorillormoi til iljeillillebapi# 
Dansk Piliglemel og groir 	 lem rel 1<lig 

har vi paa Lnp.r,ig sælger meget billigt. — Vi 14(tær nisatunn■rt 
sunde Kommer 2plle Arirr 

Nordlandets liantlelNhus. 4  

Til Stegning og Bagning .• 
anbefæs vort ekstragode Plantefedt. 

NB. Husk vor 

.4I 	
' 	4  

,att~§*gOce Margarine Nr. 48  g  4. 

Aldeles fortrinlig til Bordbrug. 

Allings Kolonial- og Produktforretning. 

liorilidms S ara & las ekassos 
Afdeling Allinge ---4*---  

;..ontortid: 10-12 og *2-4. 
Modlager 6dskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente 

a?iit pCt. p. a , paa Folio til 2 pCt. p a. 

Cement, Tagpap. 

Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdørg,, 
Riste og renseluger anbefales til billigste Priser. 

/Unge Kolonial- Produktforretning. 

Husk rorl velussorfes-etle 

Trælast-Lager! 
K» lung  Talhud, og  ri er lut Tjeneste. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

ifilliosiol 

Røget Hellefisk 
er hjemkommet. 


