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Fredag den 31 Marts 1916
0

„Nord-Bornholms Ugeblad”
trykkes i et Antal af mindst 1600 Exempl.
gennem Postvæsenet i Allinge
Sandvig, Olsker, Rutsker, Re og Klemensker.
Og forsendes

„Nord-Bornholms Ugeblad„
har den storsti Udbredelse i Nordre Herred
bliver læst i ethvert Item og egner sig der
for bedst til A vertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendlgarelser af enhver Art
saasom Kob, Salg, Foreningsmeddelelser,
EP's eller Aflysninger, Auktioner etc.

-Klerk, ti dog stille'
Dersom jeg vilde,
havde jeg sagt dig det før.
Lad mig i Fred til jeg dør!"
———
Strikken er alt ham om Halsen lagt.
Nu frelser ham ingen jordisk Magt.
Fra Mængden et Skrig,
Jarl Egil som Lig
dingler i Egens Top.
Nordens sidste Viking blegned.
Vibe.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
udgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle
Postkontorer saml paa Bladets Kontor og
koster 1 Kr. lintraark.

Blod=Egil.
En Skitse.
o
Havet er rødt al de dræbtes Blod,
der flyder af gabende Saar,
Kampen er endt. Jarl Egil
som Sejerherre staar.
Det var en Kamp! Fra Isse til Fod
af Blod bestænket Jarlen stod.
æridenes tordneude
4„.Hil
Hans kulsorte Øjne luer som Ild,
Næven kryster det blodige Sværd.
— Saa nikker han tavst til sin
kække Hær.
Sejren blev hans — han har vundet.
Meget Blod for hans Haand er
rundet. —
NO slæbes de tunge Kister ombord
. . . Skibet skal brændes saa slettes hvert Spor.
Sejerherren staar der, tavs og stor,
-- og mæler ikke et Ord.

Jarl Egil er fangen,
Sværdeklangen
durer til Ro i de mørke Haller,
Sindenes stejle Bølger falder.

Beos op for Ormoren,
—0—
Naar Vinteren trækker saa længe
ud som i Aar, skal det overflødige
Vinter- vand bortledes paa kort Tid,
hvis Jorden ellers skal blive tidlig
bekem til Foraarssaaningen, og det
er derfor yderst vigtigt, at Drænene
har uhindret Afløb, saa de hurtigst
kan tørlægge Marken.
Netop i disSe Dage bør mart derfor gaa ud og se efter, om alle Udløb er i Orden, og i modsat Fald
straks afhjælpe Manglerne. Hvis et
Rør f. Eks. ud munder~laibffi
Grøft, der trænger til Oprensning,
saa er dels Vandføring rnaaske kun
'14 eller endnu mindre af det, der
kan blive, naar Grøften renses, og
Røret faar frir Afløb (over trøflens
Vandstand).
Ofte er Udmundingen helt eller
delvis tilstoppet, saaledes især hvor
der ingen Tue er for, idet de vidste
Par Rør let fryser itu, og Slumper rre
sammen med nedfalden Jord til dels
lukker Drænets Udløb.

hooll-hisor i

B0000s-Aires.

— DID —

De sydamerikanske Blade er noget for sig, skriver en KorresponJarl Egil er fangen, skal lide Døden. dent fra Buenos-Aires. De er ikke
Sidste Gang ser han Morgenrøden, blot omfangs- og indholdsrige, men
de udkommer tilmed 5 Gange om
sidste Gang ser lian Solens Glød
Dagen; thi enhver ententevenlig
flammende synke i Havets Skød.
Sydamerikaner vil vide saa meget
Han er en Forbryder, en Røver fræk. som muligt om Krigen og om TyskHan trodsede Kongen, dristig og kæk lands Nederlag. Imidlertid er lian
drog lian paa Rov paa det aabne
'ikke tilfreds ined at læse Nyhederne
Hav - fra Krigsskuepladsen ; det varer ham
og haabede engang al finde sin Grav for længe, inden de bliver trykte i Havets vuggende Bølger,
nej, han vil have al Ting at vide
lullet af Bølgesangen.
lige med det samme.
I den Anledning Irma de sydameMen nu skal han dø paa
rikanske' Redaktioner anskaffe sig
forsmædelig Vis,
Instrumenter, der saa hurtigt og øreingen Skjald vil synge hans Pris.
døvende som muligt kunde forkynhar tabt —
de Sejrsbudskabene. Først forsøgte
han er fangen.
man med Trompeter, senere 'ned
Lierer og Sirener, indtil man fandt
Ill.
paa det i Krigstid eneste rigtige.
Paa Himmelen flyr
Delte ,,Columbus-Æg" var en Kade kulsorte Skyer,
non. Ethvert entente-venligt Blad i
alting er dystert og mørkt.
Argentina, Brasilien og andre sydSnart er Stunden, .
amerikanske Republiker ha; derfor
den tunge, oprunden,
anskaffet sig en veritabel Kanon af
da Jarlen skal bøde med Livet.
ældre Konstruktion. Et Skud bety,Synder, omvend dig!
der, at en stor, tysk Arme er bleven
Gud skænke dig Naade;
tilintetgjort, lo Skud er ensbetydenHerren vil randet~
de med en tysk Flaades Undergang.

Lyder der tre Skind, er enten en betydelig tysk Feltherre eller selve Kejseren bleven taget tit Fange. Fire
Skud bringer den glædelige Efterretning, al endnu en Stat har erklæTyskland Krig. Stor Betydning har
f e ni efter hinanden følgende Skud.
Da er enten en stor Hungersrevolte
eller Revolution udbrudt, eller Kejser Wilhelm er afsat, ,,det eneste
fornuftige Menneske i Tyskland, Dr.
Lieblinechl, er udnævnt til Tysklands
Præsident". Seks Skud høres hyppig i den senere Tid, og dette betyder, at Tyskland ligger 01I1 Fred.
Imidlertid er Redaktionerne for
nylig komne i en kedelig Forlegenhed. Det eneste tyskveirlige Blad I
Buenos-Aires er ogsaa bleven nødt
til at anskaffe sig en Kanon, men
dennes Skud har andre Betydninger
Da nu Redalclimierne ligger temmelig nær hverandre, og 1111111 ikke kan
skelne Kanonskidene paa Lydene,
opslaar der hyppig et frygteligt Virvar. De entente-venlige Blade har
protesteret mod deres tysksindede
Kollegas Paafitud, og hjælper deres
Protest ikke maa de se at finde paa
nol nyt Middel til at forkynde de
allieredes Sejre--

Hammershus.
XIII.

Printzenskjold.
—o—
Det havde været en haard, langvarig Vinter. Bornholmerne lurede
intet om, at den svenske Konge
Karl Gustav med sin Hær var gnael
over Isen og indesluttet København,
ejlieller anede malt, at Bornholm
ved den ydmygende Fiedslutning
var tilfaldet Sverrig; thi ogsaa Østersøen var spærret med Is lit langt
heir paa ['mimret., Stor, men mindre
behagelig var derfor Overraskelsen,
da 'den fr‘rsie Postbaad fra Slumre
naaede Øen den 16. April med Brevskaber om Øens Afslaaelse ved Freden f Roskilde 26. Februar. Først
den 29. Apr. korn den svenske Oberst
Printzenskjold hertil, for at forvalte
Øen i den svenske Konges Navn.
Han medførte til Hammershus en
Besætning paa godt 100 Mand, 4
Kanoner, 40 Centner Krudt og andet Krigsmateriel.
Den 6. Maj sanimenIcaldle han
Indbyggerne til et Møde ved Aakirkehy og lovede dem paa den
svenske Konges Vegne al Naade og
Mildhed, enar de vilde.sværge ham
Troskab. Endvidere udarbejdede han
udførlig Indberetning til den
svenske Regering over Øens Størrelse, Frugtbarhed, Skatteevne, Retsog Militsvæsen ni. in. Denne Indberetning, der er udarbejdet paa
Grundlag af Oplysninger fra Øens
Embedsmænd, afgiver et udniærIcet
Materiale til Bedømmelse af Forholdene paa Bornholm pari den Tid,
og slutter med en Beskrivelse af
Hammershus usle Tilstand.
Derefter befalede han Indbyggerne
at sende ham en Fortegnelse over
Ejendele og Indkomster, og det blev

dem paalagt at levere en vis Andel
heraf, dels i Proviant, dels al Kreaturer, Husgerancl, Sengeklæder og
Beklædningsgenstande. En Fortegnelse over Militsens Mandskab gav
følgende Resultat
682 Musketerer med Kronens Gevær,
183 Bøsseskytter med eget Gevær,
261 gamle, bevæbnede med Spader,
19 Officerer, iall 1145 Maud.
Delle Antal synes ringe, men 111F111
maa betænke, at Pesten, lige havde
krævet store Ofre og at Frederik d.
Tredje Aaret forud havde udskrevet
400 Mand til Krigstjeneste paa Rygen
— trods de givne Privilegier.
Ogsaa den svenske Konge skulde
bruge Soldater, og deri 7. Juli udskreven 350 Mand til Indlemmelse
i den svenske ArtrIC i Pommern.
Det siger sig selv, at Bortførelsen
af saa mange al Øens unge Mænd
skele med uhørlig Ve og JammerKlage".
Forbitrelsen herover var almindelig, særlig da der ventedes yderligere Udskrivninger, og det vakle
stor Uro, at Printzenskjold endvidere
havde indrulleret Adels, Frimænds
og Præsters Karle samt Bøndersønrer fra 15 Aars Alderen af, da man
frygtede, at ogsaa disse unge Drenge
skulde udtages til svenske Soldater
Harmen mod den svenske Kommandant voksede sig fra Dag til Dag
større, og man tog ikke i Betænkning at give ham Skylden for alle
de mange Udskrivninger. Det er
dog settere paavisl, at man gjorde
han] ni egen Uret. Gentagne Gange
skrev han til den svenske Konge
eller Regering og forestillede dein
Befollutingens Faalallighed og ringe
Skalleevue, tuen Carl Gustav skulde
bruge mange Soldater, og liver.Soldat skulde udrustes baade med Mundering og Fødevarer, som altsammen
skulde udredes. — Printzenskjolds
Forestillinger havde derfor ringe
Virkithrg.
Foruden Fodfolk blev der udskibet
fil Riga ca. 50 Ryttere, hvis Udrustning ogsaa skulde udredes, samt 50
Mand til delt svenske Ftaade
Printzenskjold kunde dog kun afskibe 40 Søfolk, og beklagede ikke
at kunne opdrive mere Mandskab,
da det vilde være ensbetydende med
Øens Ruin, hvis Familiefædrene
ogsaa skulde tages bort fra Gaard
og Hjem.
Forholdene var ogsaa fortvivlede
nok i Forvejen. Næsten al Handel
og Udførsel af Korn, Smør og andre Produkter var forbudt, Fiskerne
maatte Ikke mere søge deres Næring
paa Havet (af Frygt for Rømning),
og først flere Maaiteder efter Ausøgning blev der tilladt Udførsel
til Sverrig. Hertil korn de knugende
Skaller og Ekstraskatter, der med
korle Mellemrum paalagdes Befolkningen, foruden Ægter og Kørsler,
saa de maatte forsømme deres Marker, hvorved Kornet blev fordærve!
og raadnede.
1 November Maaned udskreves
en Ekstraskat paa hver Bonde af
16 Daler, der vakle saa stor Modstand, at deri maalle inddrives med
væbnet Magt.

Hadet til Svenskerne ulmede efter?manden niere og mere, selv Printsenskjold blev betænkelig og gjorde
gentagne Gange Forestillinger hos
den svenske Regering.
Den svenske Konge havde imidlertid Planer om under sin Krone
at samle de Ire nordiske Riger, han
overfaldt derfor alter pludselig Danmark I August. og hans Lejetropper
drog hærgende gennem Landet. Der paabegyndles nu med Held en
Bonderejsning, og Prinizenskjold
havde ikke kunnet forhindre, at Rygtet herom samt forskellige Brevskaber, bl. a. fra Frederik d. 3die, indsmugledes til Øens Befolkning, Frederik den 3dies Brev var en
ligefrem Opfordring til Bornholmerne
out at afkaste det svenske Mg, idet
det hall bemærker, at man nu, takket
være Guds Bistand og den hollandske Flaade, ikke niere behøver at
frygte Fjenden.
Disse Breves Indhold gav Bornholmerne Mod til at vove en Opstand og var en stor Støtte for de
Mænd, der nu hemmeligt forberedte
denne. PI inIzeirskjold, der niere
frygtede et Angreb indefra, anmodede

Gang paa Gang den svenskekonge
one Forstærkning. Hans Besætning
paa Hammershus var ved Sygdom
og Dødstald svundet lud til 60 70
Mand menige Soldater og Fæstningsværkerne var i daarlig Forsvarsstand. Den ham Ira Pommern
lovede Forstærkning udeblev, og da
hollandske Skibe begyndte at vise
sig udfor Kysten den 14. November,
var høns Stilling meget kritisk. Del gik op for ham, at han ikke
ved et fjendtligt Landgangsforsøg
kunde vente den mindste Hjælp fra
Militsen, og skønt Faren dengang
drev over, følte han sin Stilling i
høj Grad usikker.'
Den 8de December red Printzenskjold fra Hammershus over Hasle
til Rønne, for derlra at afsende det
Skib, der skulde hente den lovede
Undsætning. I Hasle gjorde lian et
Ophold udenfor Borgmester Peder
Olsens Dør og truede med at lade
Byens Skatterestancer inddrive ved
Militær.
Deltagerne i Sammensværgelsen,
Jens Pedersen Kofoed, Præsten Povl
Anker, Bykaplejiten i Hasle in. fl.
synes at have haft Kendskab tif Printzenskjolds Ærinde, thi et Overfald
var planlagt i Skule Skov ved Hasle.
Delte maatte opgives, da det af Nyker præsten Jacob Tresløv lovede
Mandskab udeblev. Jens Kofoed og
Lars Risom, Hammershus forhenværende Ridefoged red derpart til
Rense. hvor de traf Printzenskjold
hos Borgmester Peder Lauridsen.
Efter at have sat Vagt ved Indgangen, gik de ind og tog ham til
Fange, Prititzenskfold førtes derpaa
ud, for at bringes i Forvaring, men
forsøgte herunder at undløbe. Han
blev da skudt ned, efter Sigende af
Jens Kofoeds Svoger, Willum Klarisen. Stedet, hvor delte skete, er
afmærket med en Sten til Minde om
Begivenheden.

Hvorlænge kan en Hest
tagle Sult og Tørst?
Spar gsmaal, som i Krigen
har overmande stor praktisk Betydning, har vore !Kavalerister niere
end en Gaug haft Anledning til at
faa besvaret under del nuværende
Felttog, skriver en tysk Officer.
Hvor forskelligt end Forsøgene er
faldet ud, er dog alle enige om, at
Hesten meget lettere kan undvære
Foder end Vand i dagevis. Faer en
Hest regelmæssig Drikke, kan den
klare sig utrolig længe uden fast
Næring. Forskellige Forsøg har vist,
at Hesten kan leve op til 25 Dage
uden Æde, hvis den faer rigelig og
godt Vand. Derimod kan den ikke
bjærge Livet mere end 5 Dage, selv
om den faer tilstrækkelig fast Næring, hvis den ikke faer Vand Hestemaven kan nemlig i det Hele
taget ikke fordøje fast Næring uden
at den faer Vand. Har Hesten helt
niaattet undvære Vand i 3 Dage,
kan den drikke op til 90 Liter Vand
paa tre Minutter, — Ogsaa Mennesket kan sulte længe, hvis det bare
feer Vand. De Sultekunstnere, som
viser sig frem for Penge, kunde ikke
klare deres Sulteeksperimenter, hvis
de ikke fik saa meget Vand de
vilde.

Marts-Violer.
—o—
Det gaar med „Marts-Violen" som
med ,Jule-Sneen", skriver Turdus i
„Kbh." de er blevet Sagn og Myter,
eksisterer som Regel kun paa Postkort.
Har det danske Klima da virkelig
forandret sig ? De vise Meteorologer siger nej, og selvfølgelig har
Sagkundskaben Ret.
Alligevel, Marts-Violen har næppe
faaet sit Navn med Urette. Ergo
har den blomstret engang i Danmark i Marts — nu gør den det aldrig. Nu maa vi et godt Stykke
ind i April før Viola o d orata dufter i Haver og paa Gærder.
Men i Kong Christian den 4des
,Calenderoplegnelser" fra de første
Dage i Marts 1617 (gammel Tidsregning ganske vist, men alligevel
i Marts) læser vi, at „paa Friederichsborg var en ganske Hob blaa
Violer — saa og saa mange andre
Blomster heade af Urler og Træer
udslagne".
At Marts-Violen har været en af
vore allertidligs te Foraarsbebudere heingaar af dens Folkeyndest
fra de tidligste Tider. De første
Vaarbebudere elskes altid højest,
dels er de først paa Pletten, dels
rører og bevæger de, som all, hvad
der er spædt og bittelille. Man opkaldte Gader efter „Fiolen" baade
i København og i Købstæderne, man
døbte sine Pigebørn „Viola", og tillagde Blomsten ,skjulte Kræfter" i
lægende Henseende.
Allerede gamle Henrik Harpestreng (paa Valdemar Sejrs Tid) skriver i sin Lægebog, at Violer _hjælper for Hugormebid, dersom man
har en Kraus af Fioler om sit Hoved". Henrik Smid anbefaler dem
mod _faldendes Sot" og Simon
Paulli siger mere ubestemt, „al Fioler have fornemme Kræfter til at vederkvæge Hjertet". Endnu i min
Tid har man kunnet faa „Viol-Sirup"
paa Apoteket, og jeg har truffet
gamle Bønderkoner, der boldt paa
at man skulde spise den første Viol
man saa, hvis man vilde undgna
,Syge" i Aarets Løb. Og pudsig
nok paa Baller — meget unge Baller — for 16-18 Aar siden var det
højeste Mode at spise Gaasefedtebrød overstrøet med Violer. Violer
Marcipan faas vist endnu.
løvrigt gaar Viola odoratas
Yudesl tilbage til del gamle Hellas.

Violen dyrkedes i stor Stil i Attika.
Athen kaldtes at Digterne for „Violstaden", og Athenienserne fur de
„violliekransede-, fordi paa en bestemt Dag alle atheniensiske Børn,
soni havde fyldt 3 Aar, blev bekransede rired Violer. Mærkelig nok
var Violen i gamle Hellas særlig
helliget Underverdenens Beherskerbide Persephone, der gik paa CI1
Eng paa Sicilien og plukkede Violer, da Pluto bortførte hende.
Intel Steds har Violen dog været
saa yndet som i Frankrig lige fra
Troubadurtiden. Den Dag i Dag
dyrkes Violen ender Stordrift paa
Provences Marker. Violen. var ved Siden af Bierne — den store
Napoleons Emblem. Da han forlod
Frankrig for at tage til Elba, sagde
han derfor betegnende nok ogsaa:
„enlin — jeg vender tilbage, naar
Violer blomstre." Det skele ogsaa.
Det tredje Kejserdømme, der i stort
og smagt søgte al efterligne det
første Kejserdømmes „Traditioner",
gjorde ingen Undtagelse med Violen. Kejserinde Eugenie bar den
altid i Buket, i Parfume eller haandmalet paa Rober eller Vifter.

Hønsene.
—0—

Hvad bør der geres. for at faa dem
til at lægge mange Æg?
Af W. A. Koc h i Kbh. Landbrugs!.
Saafremt det bedst mulige Resultat skal opnags af Hønseholdet, er
del af overordentlig stor Betydning,
at Hønsene har et godt Hønsehus
at opholde sig i om Natten og et
lyst og luftigt Læskur, belagt med
rigelig Strøelse, at skrabe i om Dagen, særlig naar Vejret er regnfuldt
og koldt. Adskillige Steder er man
kommet ind paa at opføre Hønsehuset saaledes at Soverum og Læskur Flades i samme Rum. I san
Fald rene den mod Syd vendende
Forside være rigelig forsynet med
Ruder, saa Solen rigtig kan komme
til at skinne ind i Huset. Bagtil,
hvor delle er lavest, findes Hønsenes Soveplads, og under Siddeslængerne er almindeligvis opsat el Gødningsbræt, saaledes at deri om Natten faldne Gødning lel kan fjernes
hver Morgen. Det af Cement eller
løs Jord bestaaende Gulv bør stadig
være belagt med et godt tørt Lag
Strøelse, f. Eks. kort Halm, tørre
visne Blade eller Avner, hvori Kornfoderet nedblandes for al give Hønsene saa meget Arbejde og Beskæftigelse nied at finde det som mulig.
Rederne bør til enhver Tid holdes
I god Orden, og stadig være forsynede med Redelialm, der jævnlig
fornyes, salut med et Porcelænsæg,
og endelig bør Hønsehuset jævnlig
hvidtes.
Hvor Hønsene skal gaa indespærrede Dag efter Dag, er det af bydende Nødvendighed, at Hønsegaargen, der ikke bør være Stedet, hvor
al Slags Affald henkastes, holdes i
god Orden. Man bør ikke være
bange for at gennemgrave Hønsegaarden, nede-række Korn i denne,
afskrabe det øverste sølede Lag og
paaføre Grus samt plante nogle Træer, ja endog Frugttræer, naar blot
Hønsegaarden da er nogenlunde
stor, og Hønsene f a a r, hvad de bør
Inave, rigelig med frisk Grønt. Blandt
andel kan man ogsaa i 1-lønsegnardene plante flere Rækker Graner ved
Siden af hinanden, hvor under Hønsene kan søge den fornødne Læ og
Skygge. Gør endelig flønsegaarden
saa stor som mulig, thi Hønsene
kan udmærket godt betale herfor
gennem en rigeligere Æglægning,
og læg endelig ikke Hørisegaarden,
som man saa ofte ser, ved Nordsiden af en Udbygning, saa Hønsene
er alskaarne fra at nyde godt af Solens Straaler.

Del gode Resultat er endvidere
betinget af, at Hønsene som Regel
ikke holdes tid over det andel Læggeaar, idet Lægningen derefter ahager betydeligt fra Aar til Aar, og for
at Fodringen kan blive saa billig
som umulig, bør man i størst umulig
Udstrækning gøre Brug af Grøntfoder, og samtidig ikke forglemme, at
del, som æglæggende Høns først og
fremmest har Brug for, er Faderen].
rier, der er rige paa Æggehvidestof.
Kager, og da i Særdeleshed Solsikke- og Hampefrøkager, der desværre nu ommi Dage er vanskelige
al faa, har sikkert hidindtil været
anvendte i alt for ringe Udstrækning
indenfor de æglæggende Hemsebesætninger. Derimod har Majsen,
der forstandig anvendt efter Forholdene har sin Berettigelse, været altfor ensidig benyttet, og derved i
mangfoldige Tilfælde gjort stor
Skade. Et godt Kornfoder til æglæggende Høns er ubestridelig Havren, og meget vilde være nnael, om
denne for Hønsene værdifulde Kotesort kunde fortrænge Majsen noget,
og da ikke mindst i Foraars- og
Sommertiden.
Endelig er det værd at henlede
Opmærsomheden paa, at særlig de
indespærrede Høns paa ingen Maade
kan undvære groft Grus, om Fordøjelsen skal holdes i Orden, sand
Kalkstof i Form af gammelt findelt
Murkalk eller knuste forvitrede
Strand- eller Østersskaller, der gives
i Kasser, saa Hønsene til enhver
Tid vild, hvor de kar; forsyne sig
med disse for dem sne uundværlige
Stoffer, Skal Hønsene holdes sunde
og raske, kan 11111I1 bl. a. ikke komme
uden om en grundig Rensning af
Æde- og Drikketrug og en jævnlig
Udslcoldning af disse.
Saafremt der holdes Blandingshems, og man ønsker at fortsætte
med disse, vil en Forbedring kunne
iværksættes, saafremt Blandingslianerne, der ofte er usle, elendige og
indavlede, slagles og erstattes med
Haner f. Eks. af Italiener, Minorka
eller Plymouth Rockorace, og som
vel og mærke stammer fra riglheggende, krontrollerede Besætninger,
hvor en fornuftig Avlsledelse gennemføres. At bytte Æg med Naboen, som saa mange er tilbøjelige
til al gøre, kan ofte bevirke, at man
kommer fra Dynen i Halmen, idet
man maaske faer et langt ringere
Materiale, end man selv I Forvejen
havde. Endelig bør num ikke holde
lur mange Haner eller en hel Samling af Alverdens forskellige niere
eller mindre praktiske Hønseracer,
hvilket ofte ses, men derimod helst
en Race, og da i Altrenes Løb at
søge at udvikle denne til del bedst
mulige I økonomisk Henseende.
Med Hensyn til Renracerne kan
man vistnok, uden at gaa nogen for
nær, anføre, at vi her I Landet for
Tiden har det største og mest kontrollerede Materiale af de nævnte Racer, af hvilke der, økonomisk set,
takket være ,Fællesudvalget for Fjerkræavlens Arbejde i virkelig praktisk Retning findes ganske fortrinlige Besætninger her i Landet. Hovedformaalet med Hønseholdet er
selvfølgelig at frembringe Hees, der
lægger mange Æg, roen for at det
kan blive Tilfældet. Irina det for enhver Hønseholder staa klart, at det
gælder ikke alene om at fodre Hønsene paa bedst mulig Maade og
passe og pleje dem godt — og her
spiller el velindrettet og godt holdt
Hønsehus og Læskur sin store Rolle,
men ogsaa om at holde, rigtæglreggemte Høns, der i sin Tid har været rettidig tillagte. Saafremt disse
Fordringer kunde vinde Indpas
blandt vort Lands mange Hønseholdere, vilde den aarlig mange Millionværdi al vor Ægproduktion yderligere stige betydelig, og Fjerkræ.
avlen dermed faa en endnu større
nationaløkonomisk Betydning for
vort Land.

Fra Uge til Uge
—:0:—

Afholdsorganisationernes Ungdomsdag
havde her i Allinge vundet mægtig
Tilslutning. Fra Formiddagen at
vajede Flagene over Byen. Festen
paa Christensens Sal var ualmindelig godt besøgt, ca. 5-600 Mennesker. Salen var propfuld, og Folk
trængtes i Gangene og stod langt
ud paa Trappen.
Bødker Ankerlund fra Rønne og
Pastor Høyrup holdt agitatoriske
Taler, og talte begge varmt og fængslende. Dr. Borch læste en køn lille
Fortælling fra 3-aars Krigens Tid.
Oplæsningen lønnedes med Bifald.
Aftenens clou var dog Sangforeningens Præstation, der var en Kunstnydelse af Værdi. Programmet omfattede danske Fædrelandssange og
svenske Folkesange. De flinke Sar-gere høstede livlige Klapsalver.
Dermed var den programmæssige
Del af Festen forbi. Bagefter var
der Kaffebord og Salen stod til Publikums Disposition til Kl. godt 12.
§.

Bryllup.
Overlærer Holms Datter, Lærerinde Maria Marer. Holm, vies paa
Søndag til Lærer Chr. Nielsen, Sva•
neke.

Damptromlen
er for Tiden i Virksomhed hernede.
Efter at have bragt Orden i Skærverne paa Havnepladsen lægger den
idag sin !ulige Haand paa Sygehusbakken, saa den forliaab.entlig 1111
bliver F F. Derfra gaar Turen til
Olsker og den ny Landevej, der
flere Steder skal have sig en Omgang.

Med Damperen
ankom idag Liget af T ti. Stubs
Datter, der døde i Jylland. Der flages i den Anledning paa halv Stang.
Begravelsen finder Sled i Morgen
Kl. 1.

Til Gudhjem
afgik Skonnert „Berggren" i Onsdags ined Brosten og Dæksten lul
denne Havn. Arbejdet er taget i
Entreprice af Anton Lindgreen.

Gudhjem PostkontOr
er for Tiden et stærkt omdisputeret
Emne inde paa Rigsdagen, Gudleemboerne vil nemlig saa nødig
af med deres hyggelige lille Posthus, hvilket de fæle Jernbanemænd
nbsolut vil have anbragt oppe ved
Stationen — !/2 Mil fra Alfarvej. —
Byboerne børifaldi i deres Kvide
deres Folkethingsmand om at tage
sig af Sagen, og denne, der er godt
skaaret for Tungebaandet, stikker
ikke op for Rode.
I Grunden er det ogsaa noget
Roderi : thi det siger sig selv, at det
ikke er morsomt for Gudhjemboerne
at lage den Bakke, hvergang de skal
hente et 2-Øres Frimærke.
Hvor maa vi Allingeboere ikke
være glade for Forsynet!

Til Grønland
Forleden afrejste 15 ulige Mennesker her fra Nordlandet til Grønland; flere a! dem har tidligere arbejdet deroppe og er saaledes kendt
med Arbejdsforholdene. For nogle
Aar siden indeholdt Bornh. SocialDemokrat nogle Artikler, hvori der
advaredes mod at rejse til Grønland,
da Selskabets Kontrakter var mindre
heldige. Det har dog vist sig, at
der har været almindelig Tilfredshed
med Arbejdsforholdene deroppe,
ligesom Forplejningen gentremgaaende har været bedre end almindeligt
herhjemme. Beklageligt er det dog,
at en stor Del af vor bedste Arbejdskraft niaa søge Arbejde og Fortjeneste saa langt fra Hjemmel.
Det ved Havnearbejdet beskæfti-

gede Mandskab har Firmaet Saltby
& Lerche skaffet Arbejde i Rødby.
hvis Havnearbejde er mertaget al
Firmaet. Det resterende Arbejde
paa Allinge I Isen vil nemlig ikke
kræve nogen større Arbejdsstyrke.

Borgmesterskiftet.
At plaslaa, at Allinge-Sandvig skifter Borgmester lige saa ofte som
Folk skifter Træsko, er en Overdrivelse, — men ofte sker det.
Hr. C h r. Larsen, der i brugere
Tid har været konstitueret, er ruin
udnævnt til virkelig Borgmester.
Vi ønsker Hr. Larsen (ikke 111i111151
i egen Interesse) en lykkelig Herind
til at føre vor kommunale OpløsningstilsIand ind i mere rolig Gænge,
san Befolkningen med lysere Forhaabninger og forøget Energi penny
kan tage fat under taaleligere Eksistensforhold.
Og vi haaher, al den Kommission,
der i Dag træder sammen, for at
undersøge og om muligt made Bod
pair vor finansielle Misere, I Samarbejde rned det kommunale Udvalg
num omme et for Kommunen heldigt Resultat, saa der kun oprinde
bedre Tider for Byens Befolkning,

( foroar.
—0—
Aa, Himmel, hvor er Jorden grøn,
og hvor er Havet blant.
Der spirer Blommer overall,
hvor Vaarens Gud har traadt.
Del blomstrer skønt paa al den Vej,
hvor line, deri høje gik
og der er friske Bølger hlaa
i Dybden af hans Blik.
Med Kelim om Etaer han gaar sin
Sejersgang fra Egn til Egn,
hans Væsen er den unge Vaar,
dens Sol, dens Vind, dens Regn.
Og der er himmelsk Højhed i
hans friske Foraarsbud
Jeg hylder dig, jeg priser dig
du. Vaarens unge Gud T .
ring
Jeg bylder dig
tor dig, i Andagt stum,
og priser højt dit nye FarsersEvangelium.

Fra i Morgen
er uigenkaldelig Frislev for at benytte de gamle Maal- og Vægtbetegnelser udløbet, Pund og Kvint,
Alen og Tommer, Potter og Pægle,
Tønder og Skæpper bliver ukendte
Begreber. De nye Maal og Vægte
maa vel ogsaa nu være banket ind i
vor Bevidsthed, saa vi ikke risikerer
hos vor Købmand at bestille en km
Kjoletøj.

Dødsfald.
(gaar døde efter længere Tids Sygeleje Etikefru Jacobsen, 75 Aar gl.
Begravelsen tinder Sted Onsdag.

Allinge Kirkenyt i Marts.
Døbt e: 12.: Proprietær Hans
Christian Sommers Datter Hedvig
Marie Sontmer, Allinge-Sandvig
Landdistrikt. 26.: Ugift Helene Kristine Kristiansens Søn Arne Kristiansen af Sandvig.
Fre rit stillede: 26.: Surred Georg
Melon Killittaus Sønner Knud Kristen Ktlhnau og Kaj Børge Kulteau
(hjemmedøbt d. inis 1916).
Ægtevrede: 3.: Ungkarl, Emil
Christian Berggren og Pige Johanne
Christine Pihl, begge af Allinge (i
SI. Ols Kirke) 14.: Ungkarl, Steril].
Karl Frederik Nielsen og Pige Astrid
Eli Larsen, begge af Allinge. 18.:
Ungkarl, Snedker af Rønne Karl
Johannes Kofod og Pige af Allinge
Marie Thorsen Gutlinundseu.
B e graved e: 14.: Arbejdsmand
Lars Maltson af Allinge, 62 Aar gl.
28.: Steril]. Carl Andreas Riis, Allinge
63 Aar gl.

Olsker Kirkenyt i Marts.
B egr a ve de: 20.; Avlsbruger Ole
August Olsen, Dahlsminde, Olsker
Sogn, 56 Aar gl.

En flink Pige
kan ras P:3,1S lit iste Maj paa
Knarregaard i Rutsker.

En Pige
kan faa Plads td Iste Maj hos
Hans Lyster, Krashave,

Klemensker

Blodappelsiner
er hjemkomne.

J. B. Larsen

Olsker Sogns Sygekasse
afholder ekstraordinær Generalforsamling Mandag den 10. April Kl.
7 i Olsker Forsamlingshus.
Dagsorden , Oprettelse af en Begravelseskasse.

Bestyrelsen
En Haandteerskemaskine,
en Fjedertands-Harve, 1 Kageknuser og en Roerasper er billig lit
Salgs dos

Peder H. Holm,
ved Lindeplads, Allinge.

En Karl,
18 - 20 Aar, ban hm Pl a ds ri Isre
Maj p:13

er

A. P. L.
aromatiske og, appetitvækkende Ritter.
f raas i Allinge kun hos
:Ko lon
1'1-n(111kt forref in ,;.

den ureel

Bageregaard i Rutsker.

14-16-aars Dreng,
srrnr vil passe Kreaturer, karl faa
Plads til isle Maj hos
C. O Kofoed, Nyinølle.

EvarA. luth. Missionsforening
Missionsmode i Allinge

En flink Dreng,
14-16 Anr, der har Interesse for
Landbrug, søges til I ste Maj af

r[111181,1eNSIP,r

afholdes Søndag den 2den April paa Forsamlingshuset HAMMERSHUS
Kl. 2 og 51.'2 Film.
Alle venligst indbydes,

Karl Kofoed,

II. Rønne. N. Jensen. 0. Sjolin.

1 yriggaard i Olsker.

Sættekartofler
Tidlige Rosenkarlofler er lii Salgs

Chr. Olsen, Allinge,

Frugttræsprojtning,
De, der ønsker, al leg skel sprøjte
deres Træer. hedes meddele mig del
snarest muligt.
H. M. Andersen,
Klintely,

Cykler, Dæk og Slanger.
Et meget stort Lager, baade af CY K LER og GUMMI
forefindes, og da jeg har indkøbt mit Gummi for i Aar for

En Dreng

H. C. Mortensen, Allinge.

til Køkkengerning og en Vaskerpige
søges til Isle Maj.

Hotel Finnedalen,
Telefon Sandvig 26.

En flink yngre Karl
kan til Iste Maj faa Plads paa

Dynddalegaard i Rø.
En fortrinlig

i stort Udvalg.

En god 6-øres Cigar

om ønskes delvis ditableref. Ung.
lrylckriiel

i 15, 18.

24 og 36 Tommers Bredde.

Frugtsafter.

Billige Priser

Nordlandets Handelshus.

Sukkermelasse og Blodmelasse
anbefales fra

Høns
købes Mandag og Torsdag til højeste Dagspris.

Ordet er frit!
Aldeles frisk Portland Cement
sælges i Sække og til allerlaveste Pris .

Nordlandets Handelshus

Sandvig

3.23.:arsett

Soperiosial er paa Lager

Cigarer
Cigaretter
Tobakker

og begge Soster udleveres gerne
snarest.

Telefon 12.

Af Chili Salpeter
til Foraarsbrug har vi endnu et Parti
al sælge og beder om Bestillinger
snarest.

Nordladols Balldelslolsr

Gylter
er til Salgs eller til Bytte . med Aars
Kvier paa

Risegaard i Olsker.

Friskbrændt Kalk
Tørrede Kirsebær
Tørrede Blaabær
Tørrede Hyldebær
ul billigste Priser.
J. B. Larsen.

kam faas førstkommende Ti r sd a g"
paa Allinge Kalkbrænderi.

For
Renvaskede og strikkede

ifilli)e
Li I)
[lodde Sort tyske Norlilo-Nul gives
ved Køb af Varer
Vi har kele en Ladning heraf,
som kan ventes i Løbet af Februar
Maan ed.
Laveste Pris fra Skib saa længe
der losses.
Bestillinger modtager

Messens Ene-Udsdlg
— Allinge —

søges til Isle Maj.

Hotel Hammershus.

Byghalm, Floor og harloiler
er til Salgs hos

Avlsbruger Lund, Allinge,

De smukkeste Konfirmationsgaver købes altid

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning

En flink Karl
emmum~iiim~
Gammelt Stubejatru,
Gamle hobberkedier,
Gamle brugte Sække,
saavel hele snor hullede, købes af

Norillandels flaml[Istills,

Vi gør vore mange Læsere i By og
pas Land opmærksom paa. at enlivr.r kan
tao oplaget Artikler og Indlæg om Einiter
al almen Interesse i „Nord-Bornholm;!
Ugeblad".
RetIngelsen er kun, at det skrevne er
holdt i en sommelig Form og indenfor
rimelige Gramser, samt at Indsendere— til
Underretning For Redaktionen — opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes nindiager
Redaktionen gerne Meddelelser en, iundanne 1- mg og Forhold, 40n1 egner sig

til behandling r bladets Spalter.
Dette gælder baade Byen og Lander,og det er en SelvIelee, at Redaktionen
og
altid vil iagttage den strængesw Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

NB. Navn isættes gratis i Løbet af 1 /2 Tinte. — Telefon 93.

lialiarbor-81iike mod Sukker

A. M. Lindberg.

Stikkelsbær naturel, uden Sukker
Ribs naturel, uden Snkker
Kirsebær naturel, uden Sukker
i 1/2 og 1 kg Glas.
Udmærket til Grød og Frugtsupper

Gødningssalt
anbefales til billigste Priser.

Allinge Kolonial & Produktforretning

Sager De oo Livsledsagerske,
skal den gamle Cykle sælges, ønsker De Adgang over deres Ejendom
forbudt, har De fundet et Par Galoscher, skal der være politisk Møde
eller Bal, har De Kreaturer til Salg
eller vil De købe saadanne, har
De faaet nye Varer, hjem, paatager
De Dem Reparationer, har De
startet en ny Forretning — hvordan
skal Folk saa faa del at vide, hvis
De ikke averterer i et Blad, som
virkelig læses.
,,Nordbornholms Lgeblad"
læses af saa at sige alle i Nordre
Herred og er derfor et fortrinligt Annonceblad. Send deres Annoncer
ril ,Nordboritholins Ugeblad".
Telefon

74.

TL-It.-re ietWe;
kan faa Plads til isle Maj pari
St. Myregaard, Olsker.

En Pige

Til Konfirmationen.

En yngre Karl

kan straks eller til 1. Maj faa Plads
Ie13. Jr__.a.W1.1-141ee111,. I hos A,.Ishr Lund, Allinge.

er aukoinmen ined Skor], _1. B. Berggren".

rT M. Larsen.

El~~1•=1~~0

er hjemkommen.

37 pCt. Kaligødning

, ng i , I tisker.
Hindbærsaft
Kirsebærsaft
Hyldebærsaft
Bla abarrsa ft
Ribssaft
Blandet Frugtsaft anbefales i prima Varer til billigste
Priser,

Allinge Kolonial- og Produktforretning

haves paa Lager,

[Willi. Hansen,

6-øres Cigar

Allinge

centralt beliggende i Affilier •
den ene med Køkken, er til Leje,

Mliogo
Cigar- og Coolilorolorroloiog
Konfirmationsgaver,
Kort og Telegrammer

Magasin du Nords Udsalg,

To 2-Vær. Lejligh.

Samme Sted er 4 Ugers Grise
til Salg.

En Pige

Groed af Begravelse
er Forretningen lukket ko sikrere
!trende Onsdag Ira Kl. 12

de nuværende høje Priser fremkom, kan jeg sælge til meget
smaa kontante Priser.

10~•00111•1111■01181
som kan køre et Par Heste, kan fan
Plads ril Iste Maj one
Bakkegeard i Rutsker.

51111,1.1 e e

Allinge K. 1:1
Slree.
Ols Kirke Kl. e.
Feretar. Kl. 3 talte H. Dato r
vig, Kl. 6 i Allinge Meingliei1Nbiens
Mandag d. 3, Kl. 8 Missions- eg
Bina Kors-Møde i Alinge Menig,
nigliedsbenn. Kom oven 1 Unge.
Torsdag d, 6, KI, 8 taler ca nd.
Schaumbnig•Mgiler i Allinge
Kirke.
Freda g d. 7, taler serielle i Sandvig
Missionshus KI, s.
Lørdag d. 8. I Tejn Miseionrfirts
Kl. 7.

Spis Marmelade.
Blandet Frugtmarmelade
i las Vægl pr. 1.4 kg 38 øre
Aprikos-Orange-Marmelade
i 1 /2 kg Glas 60 øre, 1 lig Gl. 115.
Ie 3E3

X_ffiEtrEiexi.

By- og Herredsffildma3gtig

Johilillies blod, 113slo,
træffespas Raadhuset i Allinge
hver Mandag eller Kl. 10 Frame og
le me n sic er Kro hver Fredag
i
fra 2-5 Eftw.

Toget afgaar
700 1015
708 1630
713 1037
730 1034
em 111r
gle 1131.

8" 1133

Rønne—Nand
eta
Fra Rønne
Nyker
738
755
Klemensker

Rø

814

Tein
Allinge
Til Sandvig

83°
849
848

FI. 50 øre, 1/, FI. 27 Øre.
Telefon 12.

35 755

310 805
352 815
349 833
41: 853
410 903
447 g»

rig
03° ese 815
0" er, gas
f ra 4 11 8"
i 5r 430 9"
irr 4141 917
2°4 501 933
21: 50! 95

Søn- og Helligdage.
Sandvig—Rønne.
Fra Sandvig
110 600 733
833
Allinge
86,
1 18 X 805
Tein
x
ler x 815
Rø
1 5 651 833
917
KleIllenSker
931
206 85e 859
Nvker
x
220 x 903
1 008
23,0 7iro Sao
Rnne
Rønne
Ro it e —Man did g.

Fra Rønne
gro
Nyker
9E7
Klemensker
938
9,9
Rø
Tein
x
, 1013
Allinge
1020
Sandvig

Blandet Frugtsaft.
1/1

I. .13. Lapseri

Søgnedage :
MIM dile:— Roe ne.

Fra Sandvig
Allinge
Tein
Rø
Klemensker
Nyker
Til Rønne

Rabarber-Kompot
Stikkelsbær Kompot
Kirsebær Kompot
i 11/2' og 1,14 kg Glas.

Ise `lun Sis
l30 42o 835
207 437 NI
230 45,1 911
232 512 907
251
959
300 530 93,

Forlang
hos Deres Købmand

Viggo Glistrup'
Staf fe!
Tørret Petersille
anbefales.
1,

øger

B, Larsen.

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

S

Strikkede Uldklude
betales med I Krone pr. Kilo, naar Varer tages i Bytte.

jens
spiste rettele.

(Da

—ø—

Nordlandets Handelshus.

Oberst Wurtzen og en Godsejer i
Vendsyssel var en Dag pas Fiskeri,
Nr"6,181~1.1•44"11~1~1~~~yrioa~eal"~a, fortæller Fr, Opffer i .Nordlyset":
Wurtzen langede en Gedde paa
10 Pd. og var straalende glad. .Her
Prov vor udmærkede
er Aftensmad til hele Gaarden !laabte han og holdt triumferende
Gedden i Vejret.
„Til hele Gaarden !' bemærkede
og De vil blive tilfreds saavel med Kvalitet som med Pris.
Godsejeren spidst. _Nej, Hr. Oberst,
Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig.
det er ikke mere end Jens Forkarl
kan sætte til Livs alene !'
..Det gælder seks Flasker Cham1~~~~0~A~Ita"m".~~."~"""a pagne!" tilbød Obersten.
_Det er holdt', svarede Godsejeren.
Af Indkøb fra forrige Aar har vi henslimende
.Men jeg vil rande for, hvorledes
Gedden skal tilberedes«, bemærkede
Wurtzen, hvilket ogsaa tilstodes.
Vreddeniaalet var allsaa gaaet i
mange Størrelser og Faconer. Disse sælges til de gamle Priser, altsaa
langt under Dagsprisen i
Orden.
Godsejeren viste Jens Forkarl, som
var enOrovreder, Gedden og spurgte
ham, om han kunde spise den til
Aften,
„Det tykkes a nok, te a ka", svarede Jens og smilede polisk.
i ekstra fine Kvaliteter anbefales fra
Godsejeren fortalte derpaa Jens
om Væddeniaalet og betydede ham,
at Husets Ære fordrede, at han satte
Fisken til Livs.
.Naa'r æ Husbund forlanger det,
skala nok spise æ Gej", sagde
har vi nu alle Sorter paa Lager og udleveres gerne de bestilte Partier. Jens.
Godsejeren henvendte sig herefter
Vi modtager gerne gode Sække og Poser til Afvejningen. Hvis nogen
til Husjomfruen og anmodede hende
ønsker Forandring paa Frøbestillingen, da udbedes Meddelelse snarest.
out at lave en Fiskebudding at Gedden etter Anordning og under Kontrol af Oberst Wurtzen, saaledes al
denne kunde overbevise sig om at
nit gik rigtigt til. Husjomfruen fik
endvidere Ordre til ikke al give Jens
Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre, Forkarl Middagsmad, for at lian
kunde møde med er' god Appetit til
Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser.
Aftensmaaltidet.
Da Folkene fik Middagsmad, korn
Jens og krævede „Unnen". Han
blev da gjort opmærksom paa, at
han ikke Skulde have sin sædvanlige Ration, for at hans Appetit kunde
blive skærpet.
er stinde,"gode Foderstoffer, som sælges lit rimelige Priser.
„A skal nok spise æ Gej; men a
Frisk Blodmelassefoder, Bygskraa og Majsskraa.
vil ha' „Unnen", fordrede Jens i en
saa bestemt Tone, at han fik Middagsmad udleveret.
Om Aftenen indfandt Jens Forkarl
sig festligt paaklædt ved Godsejerens Aftensbord. Foran ham var
der anrettet en mægtig Fiskebudding.
Jens gav sig i Lag med delle Monanbefales til billigste Dagspriser fra
struM og stak flittigt paa Rødvinen,
der skænkedes barn til bredfuldt
Maal. Det halve af Buddingen gled
NB. Vi har endnu et Parti Glutenfoder.
ned i Jens' Mave. Da lagde han
sin Gaffel og sagde : ,Nu sejer a
Tak l"
Wurtzen triumferede. Godsejeren
blev bande forbavset og mismodig
og udbrød „Nej, lille Jens, Du skal
rigtignok spise det hele".
„Naar æ Husbond sejer a ska,
sari ska a!" sagde Jens og satte med
en Maskines Regelmæssighed Resten til Livs.
Da han havde sunket den sidste
Bid, lagde ban Gaffelen ned, tørrede
sin Pande med Servietten og sagde:
„Maa a saa be' om æ,,Gej".
„Nu skulde dog de . . . gale i
din Hals, dit Utusk 1" raable Wurtzen. „Vil du oven i Købet have
mere endnu ? Del er jo Gedden:du
har spist i Buddingen, dit Bæst!"
„Naa saad'il I" sagde Jens sindigt
og rejste sig. „Ja, saa sejer a Tak
Vi har kun mindre Partier heraf til Rest, og beder om
for æ Gel I"

MARGARINE

Hum 11jdker og Sparrer, firskearoe Sparrer, Code Le ler
for Tagsten. Gode Lægter for Sparrer og Pap.
Rene tørre BRÆDDER (dansk Maal) til Loft og Gulv, i alle
Længder. - Priserne ere billige. og der gives stor Rabat ved
kontant Betaling

Nordlandets Handelshus.

Et Parti Majs og Rapskager
udsælges til billige Priser

Allinge Kolonial- t

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

En Masse sure gode Jærn-Vinduer

Tomme sakke

Produktforretning.

og Poser, lomme kasser og flasker

maa vi endelig bede Kunderne om at levere tilbage straks eller T.rinnin•
gen. VI maa betale Emballagen kontant med store Priser og maa derfor bestemt have saadant Laariegnds tilbage linritt

Nordlandets Handelshus.

Nordlandets Handelshus.

Vi anbefaler

Alle Sorter Markfrø

cYjilinge J-Colonial- o Produktforretning.

Af Kløver-, Lucerne-, Græs- & Roefrø

vort velassorterede Lager af

Isenkram, Glas, Porcellæn og Fajance
til billigste Priser.

Allinge 11010d - q Proiluktforreloing,

Nordlandets Handelshus.

Brødrene Anker

Cement, Tagpap,

Jernstøberi & Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.

Allinge Kolonial- Produktforretning.

Prima Glutenfoder og Klidmelassefoder

Cambridgetromler, Hesteriver og Slaamaskiner

Vor bekendte fine Kaffe
samt The, Chokolade og Cacao
anbefales det ærede Publikum

JVJ3. Chokolade og Cacao til samle c frisep.
Kaffe, altid friskbrændt og nymalet.

(Tfolonial-

Nordlandets Handelshus i Allinge.

cfroduldforretnimss.

Prima kontroll. Foderstoffer

llorilliolms Simre- & lilallebsses

Jillinge J{010111-01- yroduktforretninj.

Afdeling i Allinge
Kontortid: 10-12 og 2 -4.

Blderler,Solo rler,9 fild(er llesieboilsmajs!

Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente
af 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p. s.

Til Stegning og Bagning
anbefales vort ekstragode Plantefedt.

Allinge

& Produktforretning

Allillgo Bogtrykkeri luffer nile Tryksager til billigste Priser.
Kolonialvarer
i bedste udsøgte Kvaliteter til billigste Dagspriser
anbefales fra

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Bestillinger. Rimelige Priser.

Nordlandets Handelshus.
Husk vort velassorterede

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

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Rugeffig til Salgs.
Rugeæg af sorte Minorka, gule
Orpinglons og Rhode Islands Reds
tilbydes tor 12-15 øie pr. Stk.
Bestillinger paa døgngantle Kyllinger modtages, 35 a 40 Øre pr.
Stk.

Andersen,
Allinge Station.

6iglig gode kaulsbEe Eldskudsirilediler!
Vi har endnu rigeligt Lager heraf, — og vi sælger ogsaa billigt.
Brædderne ekspederes frit kørt og læsset paa Banevogn. Forlang Tilbud .

Nordlandets Handelshus.

