••■•11~^~

"."•-•

NS

-Q9a.•

•-Att..-'`.

•

-_-

.s.e-":„ ,

•-•..

•
744,pg,
t

rtf 4.11
Ikttrnvrar.thinvrtirle; Oito
/"..r.-rrrtietc,f4tre,r simrer,
lUililir
Tr3 f+r
Itoztr;t1.1heri.

-- •
-

Eagiwist

„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkrs i el Antal af mindst 1600 &ramt.
og forsendes gennem Pastversenet i
Sandvig, 01,krr, Rutsker, Re og Klemensker,

„Nord-Bornhohns Ugeblad„
har den største Udbredelse i 1V'ordre fittred
bliyer la.st i ethr.-rf Hjem og egner sig ikr.
fer bedst fil .-I vrrhvi..rg.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
oplager gerne Rekradtgarelsrr af enhver Art
sttasom Kok, Salg, Foreningsmerldthlser,
Efter- ellrr AllysItirwrr, Auktioner dr.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
udgmar hver Fredag, han bestilles paa alle
Postkontorer saml ane Madels Kontor ag
koster 1

, eg

Kr. halvaarkg,

HjeRCHO op Pyfflou,
—0—
Kunsten at lave Mad far de Midler,
man bar til Raadighed_
La ii r d sen,
Fru Maedatene
Sorø Husholdningsskole, holdt forleden et interessant Foredrag i
‘,enstadende Emne, Vi
Ct enaa
,g',Djiirsiands
Venstreblad - :
De nnvagende Dyrtidsforhold rammer jo i høj Grad Hjemmene, særlig dem, der har en begrænset Indtægt. De Heste Husmødre har en
saa ri uge Sum til Ri-indre-lied, at del
i øjeblikket næsten er en Kunst al
skaffe en Kost denfor, som giver
Husstanden den fornødne Næring.
I de Eksempler Finter fr e in drog,
renedes med en Familie paa Mand,
Bern. Bruger en HusKone og
moder 2 Kr. daglig i Husholdningen til Mad, Lys, Varme og Vask,
bliver del 60 Kr. maanedlig, 720
1<r, an:lig. Fur al kunde bruge det,
maa Hjemmet imidlertid have ell
Aarsindlægt af mindst 1200 1<r. De
2 Kr- daglig til Husholdningen er
kun 33',/a Øre til hver, deraf mindst
de 31/3 ør e ---- ca. 72 1<r. aarlig til
Lys, Varme og Vaslc. Til Dagens
3 - 5 Mnallider bliver der saaledes
kun 30 Øie.
For at kurnee bruge 45 Øre daglig til Mad til hver maa Hjemmet
have en Aatsintliargt af 2000 1<r.,
for at kenne bruge 60 Øre om Dagen mindst 3000 Kr. Skal nian leve
som man for indtil for 2 Aar siden
levede paa Landet, maa man bruge
75 Øre, brild del svarer til en Misindlæg! at 41100 Kr. Del er dog
kun de læriesle der kan tillade sig
delte. De alhalleste har knap 30
Øre om Daagal.
.11 an slim til
For [t faa Pene•
pr det trodvericligl at lunge de Produkter, son, giver os de fleste Næ[11%55101[er for. de færreste Penge.
VI har ikke Rand til at regne all
for stærkt med Smagen.
De forskellige Fuilemidlers Værdi.
som Fødevarer adttykkes nemmest
ved Kalorier, smiledes al del Fødemiddel, der givi-r det hir+jesle Antal
Kalorier for I øre, er det billigste
at bruge. Regimer man ined GemtnemsrilIspri.,,eine fra Piovinseo ! Oktober 1915, giver Sødmælk til 17
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Øre pr. Liter 38 Kalorier for 1 Øre,
skummel Mælk til 8 Øre 48 Kainrier. Centrifuger-nænt til 6 Øre 58
Kalorier. Det er altsen det fordelneligsle at bruge Centrifirgemælk,
det giver mest for Pengene. Margarine til 80 Øre Pd giver 49 Kainder, Smør til 160 Øre kun 22.
Margarinen giver altsaa forholdsvis
langt mere. Saa er der Smagen.
Den har man slet ikke Read til at
regne med, naar man kun har 30,
15, 60 Øre om Dagen til hver.
Kartofler i Margarinen. Margarinen er dyr, og der maa spares prut
den, der er intet i Vejen for, al man
i den Margarine man bruger til al
smøre paa Brødet kan blande indtil en Tredjedel fint mosede Kartofler.
Kommer vi til Kød og Flæslcevavarer, er det grumme faa Kalorier
vi faar for vore Penge. Oksekød
til 110 Øre pr. Pd. — og det kan
det jo aldeles ikke købes for nu —
giver kun 6 pr. Øre. Flæsk til 75
Øre giver derimod 25, og lakket
være Maksimalprisen kan vi faa saltet Spæk til den Pris.
Gennem Rugbrød faer vi 106 Kalorier for 1 Øre, gennem Hvedebrød
70, Byggryn giver 80 Kalorier, Risgryn kun 55 for 1 Øre. De fleste vil
maaske sige, at Risgryn til Gengæld
smager bedst; men Byggryn, navnlig de gode, grove danske og ikke
de svovlede franske, smager virkelig
udmærket.
Vi skal ikke spare all for meget
pari Sukkeret, det er el udmærket,
billigt Næringsmiddel. Vi maa ikke
være bange for at komme meget
Sukker i Maden. Det kan betale
Kartoflerne er et udmærket billigt
Næringsstof, som giver os over 100
Kalorier for I Øre, Kan man ikke
bruge meget Kød i Husholdningen
skal man endelig ikke være bange
For at bruge dygtigt med Kartofler.
Bande af økonomiske og diætiske
Grunde maa det ligeledes anbefales
at give Grøntsager sammen med
Kød og Kartofler.
Kartofler kan som ovenfor nævnt
iblandes Smør og Margarine, og Brødet bliver heller ikke ringere, fordi
der blandes lidt Kartofler i, og man
kan koge en udmærket Suppe af
skrællede Kartofler, ikke ldar Suppe,
liren f. Eks, en legeret, der tilsat
en Æggeblomme smager irdmærliel.
Kartoffelsupper' kan ogsaa bruges
til Sovs.
Del betaler sig maaske ikke for
Husmødrene at dyrke Havesager til
Salg. Men del betaler sig at dyrke
dem til eget Forbrug. De er uundværlige i en Husholdning,
Det er ikke alene dem, som kun
har 30 Øre om Dagen, men ogsaa
dem med 75 Øre der Irma passe
paa.
De har I. Eks. ikke Read til ar
spise Æg til Frokost eller en Flaske
Øl hver til Aftensmaden. En Ting
item absolut banlyses, og del er
Spiritus. — Det bliver der aldeles
ikke Read til, og rent økonomisk

_

set er det uforsvarligt at bruge-Spiritus i Øjeblikket.
Ogsaa Selskabeligheden man man
Indskrænke, Det, man ofrer paa Selskabeligheden!, mister man paa andre Mander. Den trakterende Selskabelighed er en Svøbe i mange
Egne. Kunde man faa den afskaffet, var det godt.
Et andet Punkt, hvor man ogsaa
kan indskrænke sig, er med Hensyn
til Hjælp i Huset.
Har man en Indtægt paa 3000 Kr.
er der ikke Read til at holde Pige:
Skal man betale hende 180 Kr. aarlig i Løn, fanr hun adskilligt mere
end Familiens Medlemmer, der til
Klæder, Fodtøj og Fornøjelser osv.
kun kan bruge ca. 100 Kr.
Ogsaa Udgiften til Klæder og Fodtøj maa indskrænkes meget for Tiden. Naar vi køber, Irma vi lære
af de gamle : købe noget, der er
godl og holdbart. Det bliver langt
billigere end at skulle have sit fornyet hvert Fjerdingaar.
De unge Piger burde have noget
at vide om Ernæringslæren.
De færreste har vel Raad til at
kamme paa Husholdningsskole ;
derfor bør Ernæringslæren optages
Som Fag i de kommunale Efterskoler.
De nuværende Tider er strenge,
men de har del gode ved sig, at
de vænner Folk til Nøjsoinhed. Og
er ulan ikke nøjsom, bliver man
heller ikke tilIreds,
Fru Lauridsen sluttede snittedes
Regner vi, at der gennemsnitlig
bruges 200 1<r. om Anret til hvert
Individ — og del gør der mindst
— bliver det for Dentnerks 3,000,000
Indb. iall 600 Mill. Kr.
Dette mægtige Beløb onisaetter
Kviindere e i Hjemmene. Kvinderne
har derfor Lov til al hævde Berettigelsen af og kræve Respekt for deres Arbejde. Det er meningsløst
for Kvinderne at gaa ind i andre Erhverv, der er nok al tage Vare paa
i Hjemmene. Og III delte Arbejde
bør de dygtiggøre sig.

Signora Cenita.
—0—
Novelle af
Kai M.
Al en Cirkus eller eir Zigeunerlrup
kom til Byen, var en Begivenhed
af Raug. Ikke underligt da, al saa
godt som hele Byen havde fyldt det
lille primitive Cirkustelt til sidste
Plads paa Preinieraftenen.
Der var en egent Stemning over
Publikum, en Spænding og en Svælger' i Nysgerrighed : Koncekvenserne
af Studiet af det med udsøgte Navne
prydede Program.
Gongongen lød: tre lenge, dumpe
Slag der mindede om en Klosterklokkes Klang, — og ind gennem
Tellaabningen fo'r en Rytter paa en
mælkehvid Hingst.
Midt i Manegen holdt han stille,
saa ufordrende paa Publikum, bøjede
Hovedet og salte Hesten i Trav.—
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Gang pna Gang fo'r han under Idelig Springen og med stadig øgende
Fart Manegen rundt.
De Nummeret var færdig, bragede
Bifaldet løs som en Torden, der kom
langt borte fra, men som stadig voksede i Styrke
Og min fulgte Numrene Slag I Slag:
Hundedressur, „Hestedressnr i Frihed*, Skoleritlt at Miss. Co'rri',
Klovner og — kort sagt — alt, hvad
man kunde vente af en Cirkusforestilliug.
Jeg sad og studerede Programmel:
.Signora Cenita, kaldet _Landevejens Datter" : Ungarnslce Folke.
sange."
Jeg følte, at delte var noget ud
over det sædvanlige ; jeg ventede
spændt hendes Komme, medens Jeg
ligegyldig hørte paa Klovnernes Morsomheder og Stalchnesterens gebrokne Dansk.
Endelig korn hendes Tur.
Svøbt i et frynset, mangefarvet
Shawl, der fuldstændig dannede hendes ydre Paaklædning, kom hun
langsomt gaaende ind i Manegen.
Hendes Gang var vuggende og yndefuld, hendes smukke, mørke Øjne
spillede og var alle Steder paa en
Gang, skulde man tro; hendes lange,
sorte Haag der naaede næsten til
Hofferne, hendes brune Lød, — de
store Selverringe, den ret fantastiske Paaklædning, hele hendes Ydre
harmonerede og virkede besynderligt
— næsten højtideligt — paa Publikum.
— Mine Danner og Herrer I jeg
skal synge et Par ungarske Folkeviser og Folkesange for Dem —
sagde hun paa udmærket Dansk,
ganske uden Accent.
Hun satte sig paa Barrieren, slog
el Par Akkorder an paa Guitaren og
salig. Stemmen havde en ejendommelig klar Klang, uskabt og naturlig, som den var; og — hvad der
forbavsede mig, var hendes smukke
og korrekte Udtale.
Hun _foredrog* ikke Sangen, men
sang den, som et Barn synger, naar
del synger for sig selv; men det
virkede saa indtagende, saa yndefuldt, saa troskyldigt, at man ikke
Forstod, at det var _Landevejens Datter", der sang saaledes. Men havde
ventet naget andet; thi takket være
Provinsbyens sædvanlige spidsborgerlige Begreber havde man tillagt
Damen alle andre Eg'enskaber end
[netop denne.
Da hun tav, bragede Bifaldet atter løs, men langt stærkere end før,
og da hun nejende trak sig tilbage,
vilde det ingen Ende tage, men hun
maatte frem igen, og hun sang
endnu en Folkevise.
—
—
Næste ForMiddag gik jeg ud til
Truppens Telt og gav mig i Snak
med Folkene. De var i udmærket
Humør, thi det havde været en god
Aften, og særlig udtalte Direktøren
sin Forbavselse over Cenilas Sang:
overmode smag— Smagfoleld,
foldd, nu in kære, sagde lian, — men
det lorbavser mig i høj, — meget
høj Grad I — Signora Cenita er ny-

lig kommet til os, og det var rm d
Beeven — Beeven, leg iceld herrers
opoæde, da jeg nenilie Ikke kund e
— kunde eUgere hendes Værd, m'n
kære; rnen det var sandeligen en
smagfoldif — • yderst sinngfolchl Fre sentation.
Jeg udtalte Ønsket om at tale incl
hende.
— Sneerne, sogerne min kær.',
sogerne, korn med mig, denne Vc ■,
Mnitsiere I -Og den lille bilende Herre viste
Vej og lalle rim Ceititaa „sningloble"
Optræden der var kommet bag prr
ham. Han lorte mig hen til en gt.i
Vogn med sauna Vinduer med grønne
Skodder for.
Han bankede paa:
— Signar(' Cenita, Sit:rune, endelig komme! — her Cr en. f terre, dr r
endelig vil hilse paa Signora !
Og Døren aabnede sig, og Signora Cenita kom ud, gik langaornt
lied ad Trappen, stirrede med Um:ren paa mig, rakte mig sin Haand
og sagde : — Hvad skylder jei!.
Æren? — Jeg anede i Øjeblikkt
ikke, hvad jeg skulde sige til lænd ,
men saa korn hint ong-41 HjteJ
— De hørte mig vel synge i
tes, kan jeg lænke ? — jah, — den
Herre hørte Dem syuge i Aftes!
sagde Direktøren.
— Ja Frøken, det gjorde jeg :
og jeg har aldrig før hørt Ligee
synge soin De, og saa, —
saa
folie jeg Trang til at hilse pita De
tale med Dem og lakke Dciii frt
Deres smukke Sang.
Direktøren forsvandt diskret.
Og saa vilde jeg endelig bed.
Dem synge lur mig, — synge for
mig her, her I sæt Dem paa Trappen tag Deres Guitar og syng for
mig i disse Omgivelser, i delte Millien, — det passer langt bedre for
Dem end Cirkusteltet.
Han saa lidt paa mig, nikkerk,
henlede Guitaren og sang:
Jeg tager ntin Guitar fra Væggen ned,
jeg Maar denS Strenge og synger
om Verdens forgyldte F.lendighed,
— mens Folk sig samler i Klynger.
;eg slaar de blideste Toner an,
jeg synger med bævende Slemme,
om hvad man af Verden lære kan;
— — og tager mod Folkets Penge.
1 Midnatstimen jeg sover ej,
jeg kan ikke Hvile finde:
jeg tager min Guitar og gear min Vej
fra Vognen — Ira dem derinde.
Sart vandrer jeg til et ensomt Sted,
der sidder jeg saa og khaner —
og mindemis ham, — her, han svoger med,
— ak, det er som Ilaab jeg skinger.
Jeg ser ham endnu, hvor var han smuk.
— nu træder han frem som al Taager ;
jeg horer hans dybe Hjertesuk:
— Suk ej, -- over Mindet jeg vaager.
Omend jeg om Dagen synger tor Nom,
om end jeg kun ejer min Stemme.
om Laserne end dækker Legemet tyndt,
--- mit Hjerte ej købes for ['engel

Jeg spiller hans Virdlingsmelodi

og lever i Mindet de Dage,
--- forbi! forbi/
da vi var sammen;
--- og jeg vandrer til Vognen tilbage.
Og næsre Dag jeg synger igen, --jeg slaar an de dybe Strenge; —
jeg synger om Jomfruens tabte Ven,
og Folket jubler, jeg synger igen:
synger for Folkets Penge.
-

Endnu er:jeg smuk, endnu er jeg ung.
i Ciaar- var der en der fried',
Lod er tung.
jeg sagde 'nej,
men selvom jeg havde biet
med Svaret, --- det var dog blevet nej,
hvor højt jeg saa end ham skatter;

mit Hjem er den slagne Landevej,
og blivende Sted, det har j.:1! ej,

11..
• jeg --- Land'vejens sælsolthn..: Datter.

Det er umuligt at skildrer det Indre, Ir, denne Sang i disse Omgivelser — smigen al denne Kvinde gjorde paa mig. Da bim tav, tog
jer:, helides Nusind, beholdt den lidt
og sagde:
— Tak, Cenita, Tak !
Huri sari paa niilt, log sin Nuand
og sagde: — Maa jeg faa Deres
Navn at vide'?
Jeg sagde hende det.
Vi sad lidt tavse :
— Synger De atter i Aften ?
spurgte jeg.
— Ja, — koturner De?
— Ja, Logen til højre Farvel!
Farvel.
— —
Om Aftenen stod jeg uden for
Teltet. Direktøren korn hen til mig:
— Skal De aller ind i Aften, min
kære?
— Ja-ae, der kommer jo ikke saa
ofte Cirkus til Byen, tilføjede jeg
undskyldende.
— Næh, nej, og navnlig ikke saa
ofte en Signora Cenita I sagde han
og to fornøjet. Syche I — min kære
— enorm Syche, har aldrig kendt
noget lignende!
Og han enndrede veltilfreds videre.
Jeg gik over til Cenitas Vogn.
Jeg bankede paa.
Hun hikkede op: Er det Dem,
hvad vil De?
- Cenita ! følg med mig en Tur
langs Stranden efter Forestillingen;
lag Deres Guitar med, — jo, De
synger for mig, ikke?
Hun sagde først nej; jeg bad atter og atter, Hun nikkede tavs,
lukkede Døren, og jeg gik ind i
Teltet.
- ——
„mit Hjem er den slagne Landevej,
og blivende Sted, det har jeg ej, --jeg, -- Land'vejens sælsomme Datter".
Denne Strofe gentog jeg atter og
atter, medens jeg efter Forestillingen ventede paa hende. Havde hun
ikke været rask i Aften? — spurgte
Jeg mig selv. Hendes Ansigt havde
været alvorligt, Øjnene dybe og
stirrende, hendes Foredrag, —
for i Aften havde der været Foredrag,
været noget kunstlet over hendes
Sang, noget tungsindigt, sørgmodigt.
Jeg saa paa mit Ur, tændte en
Tændstik. Nu skulde hun efter vor
Aftale være her, Efter at have ventet endnu en halv Time forgæves
paa hende gik jeg hen til hendes
Vogn. Jeg bankede forsigtigt paa
Døren ; der var ingen, der svarede.
— Cenita, jeg venter Dem! —
Intet Svar. Jeg bankede atter, spurgte
atter — uden Resultat. Saa gik jeg
hjem. .
- ——
Næste Pormiddag gik jeg ned til
Teltet. Direktøren korn farende:
— Hvor er Cenita ? De ved del,
mini kære, De ved det:
— Er hun ikke i sin Vogn ? spurgte
jeg bestyrtet, — er hun borte?
— Jeg haver intet set tit hende
siden i Aftes; jeg kom til hendes
Vogn f Morges, men hun var borte,
— begriber det ikke, min kære I —
Og han vred sine Hænder og var
ganske ulykkelig. Oh, hvor hun
sang stnagfoldd, yderst smagfoldd ;
hun skaffede mig en koldsal Syche
— enorm Syche, — har aldrig kendt
noget lignende. Men nu er hun
borte, og nu skal jeg rejse og maa
sige Dem Farvel og Tak tor denne
Gang, min kære. Ak — ja, — hun
sang snuagloldd I — Og da jeg gik
hjem, nynnede jeg Cenitas Melodi.
Ordene fulgte:
„eg] Hjem er den slagne Landevej,
ag blivende Sted, det har jeg ej, --jeg, --- Land'vejens sælsomme Datter."

Oifi 1,118d us Slerferff,
I en Tid, da Døderis I last er saa
uninadeng stor, kan det være paa
sin Plads at bekæmpe en Fordom,
snar, skriver ett fransk Forfatter, spøger i alt for mange Hjærner, nemlig Fordommen mod Dødsaegsten
og Dorissinerten. Paa Grund af
egen Erfaring foranlediges jeg III
nærmere at studere dette Emne. Jeg
blev nemlig angrebet af eii langvarig og farlig Sygdom, der førte mig
til Grænserne af det Land, hvorfra
ingen vender tilbage. Sygdommens
Diagnose, om hvilken mine Læger
for øvrigt ikke kunde blive enige,
Netyder intet som helst med H. I.
Spargsninalels Udredning. Vigtigst
er det Faldinii, at jeg i hele otte
Dage lienlna bevidstløs, al jeg i den
Tid næppe ;landede, at det kun var
muligt at holde stig i Live ved
Kamferin dsprøjlnin ger og Hjertemassage, og at jeg i den Tid vred mig
i de heftigste Smerter, san at jeg
med Magt maalle holdes i Ro. Men
til Trods tor Smerterne regner jeg
dog disse otte Dage for de skønneste i mil 1.1v, thi jeg drømte de vidunderligste Drømme, jeg drømte om
herlige Rejser, som jeg foretog, og
Drømmebillederne havde el udsædvanligt Virkelighedspræg.
Altsaa kan jeg tale om Døden
som en Viden og opponere mod
alle, der sanimenblander Arvesynden
og- Dødssmerten og anviser Menneskene en Tornevej, hvor Naturen
selv fremtryller en yndig Sti, fra
hvilken alle Sten er fjerne!, san at
ingen Vandringsmand kan stede
sine Fødder.
Det faldt af sig selv, al jeg i min
Egenskab af Naturvidenskabsmand
efter disse Erfaringer gav mig i Kast
med at give en videnskabelig Løsning paa dette interessante Problem.
Jeg skaffede mig Adgang til forskellige Dedsprolokoller og fandt dem
næsten alle overensstemmende pas
et Punkt, nemlig at alle Smerter i
Livets sidste Øjeblikke var forsvundne
At en lungesyg aldrig føler sig
bedre end pas Dødsdagen, elg at han,
der maske tidligere havde opgivet
ethvert Haab, i Reglen faer nyt Livsmod og endog Iran lægge Rejseplaner, er et kendt Faktum. Ved disse
Lejligheder har man ngsaa spurgt
Mennesker, der ved Nedstyrtning
eller lignende har været Døden nær,
men son, er reddet ved et Under,
om deres sidste Indtryk og har ofte
fanet de besynderligsle Svar. Saaledes skildrer en ung Mand, der var
styrtet ned fra Karfstock i Alperne,
sine Indtryk med følgende Ord :
,Jeg havde den behagelige Følelse
al jeg svævede bort. Først da jeg
faldt mod Klippen, mistede jeg uden
at føle Smerte, Bevidstheden. Jeg
kunde ikke tænke mig en skønnere
Maadc at dø paa".
Et mere veltalende Sprog taler berømte Personligheder i deres sidste
Øjeblikke. Næsten aldrig tales der
om nogen Smerte.
— Luk Vinduerne op, saa at Lyset Ivan strømme ind! var som bekendt Goellies sidste Ord, Og Schiller var 1 sine tilsyneladende meget
smertefulde Feberfantasier fuldstændig optaget af Demetrins.
Til Beethovens Dødsleje bares ved
hans Forlæggers Omsorg som en
sidste Opmærksomhed to Flasker
gammel Rhinskvin,
— Skade, al det kommer for sent I
sagde den døende, vendte sig mod
Væggen og sov hen.
Alfred de Musset klagede sig i
sine sidste Timer over en udsævenlig Træthed, strakte sig velbehagelig! i Sengen og udbrød:
— Endelig faar jeg da Lov til at
sove.
Lord Byrons sidste Ord var de
samme.

Charles Diskens sidste Ord var
ett Klage orer Hovedpine, og lians

Svigerinde gav ham det Rgad, at
lian skulde [ægge sig til at selve,
- Paa Gulvel niaaskr, spurgte
han iremisk, og drog sit sidste Stik.
Naturligvis findes der Tilfælde, i
hvilke Døden er overordentlig smertefuld, f. Eks. Forgithringstiliælde.
Men i de fleste Tilfælde, modtager
Mennesket Dødens Kys aldeles
smertefrit. Dette gælder ogsaa Tilfælde, i hvilke Døden indtræder som
Følge af et alvorligt Saar, hvilket vi
næppe kan tænke ns foreneligt med
Smertefrihed.
Henrik deri Fjerde, der dræbtes
ved Ravnillacs Dolk, ildbred først:
— Jeg er saaret, men rejste sig
umiddelbart efter op og sagde, al
det ikke var noget af Betydning. Et
Øjeblik efter faldt han dog Illhage
i Vognen og var død.
KejSerinde Elisabeth af Østrig,
der pile en Rejse i Geneve faldt
som Offer for Italieneren Luchenis
Mordvaahen, svarede paa Spørgsnm hun følte maven Smerte:
— Nej, stel ingen. Hvad er skel?
Og endda havde den smalle, spidse
Dolk gennemboret hendes Hjerte,
og brun døde el Øjeblik eller.
Mac Kinley, de forenede Staters
Præsident, der i Anret 1901 blev
skridt af Anarkisten Czolgosz, vendle
sig umiddelbar! efter Attentatet til
sin Sekretær med Ordene :
— Jeg tror, jeg er !march snarer,
men overdriv det ikke, niar De meddeler trin Fhistru det. Del her vist
intet al betyde.
Og endda havde en Kugle gennemboret hans Bryst og en anden
gennemtrængt hans Mave.
Er det over for sandanne Eksempler, til hvilke hver Krigskirurg vil
kunne føje en uendelig Masse, virkelig sari urimeligt at antage, at de
hnardeste, de dødeligste Saar er
smertefri?
Man lader sig let lokke al urigtige Striblinger af Dødsrallen og tilsyneladende Dødsangst, men alt
dette er niere ængstende for Tilskueren end for den døende.

Landboforhold
paa Bornholm for 130 Aar siden.
—o—
Medens der omkring Aar 1750
havde været en Række gode Høstnar her paa Øen, der I Forbindelse
med en større Udførsel, særlig af
Kreaturer — til gode Priser, linede
brag( en Pengerigdom lit Bornholm,
der var sari stor, at man manne lade
de umyndiges Penge forsegle, da
ingen vilde tenue dem, fordi Penge
vare lette al faa til Larms for halv
Rente, — korn der i Aarene 178386 tre efter hinanden ['almindelig
tørre Somre. Misvækst og Mangel
paa Foder og Korn var Følgen, og
saa stor blev Pengemanglen, at ældre Folk dengang ikke kunde intimtdes noget lignende. Da Regeringen
tilmed forbød Udførsel af Heste og
Svin samt Retten til at brænde
Brændevin, vakte delle stor Misnøje
og Amtsforvalter Marister affattede
derfor et „Pro Memoria" til Regeringen, i hvilket han skildrede den
store Nød, særlig Manglen paa Penge
— og til Nødens Afhjælpning foreslog al nævnte Forbud blev hævet.
Før han indsendte delle Andragende, anmodede han Provsten om
at lade alle øens Præster tilgive
deres Erklæring om hans Forslag.
Den Tids Præster var jo som Regel
dygtigere Agerbrugere end Prædikanter og Sjælesørgere, og der lagdes paa højere Steder niere Vægt
paa en Præsts Erklæring erg! en
Bondes, — de heste Bønder kunde
pas deri Tid næppe heller skrive.
Disse Erklæringer ere opbevarede
i Rigsarkivet, og da de afgiver et
Vidnesbyrd om Tilstanden pna Born-

holm og Prteaternea Opfattelse af
ne[nliR Avlspr, Harre Peter Hansen
Forholdene, særlig etikettes Forsvar og 1
k:.:skieds Ilint,;:•,
fnr Flt ætttlevinshrætt det iel paa Laudet, skal vi aftrykke enkelte af ile
mest karakteristiske Udtalelser.
. „
Præsten i Ankirke skriver sariSøndag d. ars, Maj
ledes:
— At der her er stor Pengertiam- Ols Kirke Kl. 21 '1, Skrin. Kl, 9,
gel i Landet. som ingen af de nu- Allinge K, Kl, 2.
levende nogensinde kan mindes, er Møde fin K. F. U. M, pas Mtuiglieitsbjeminet Mandag Kl. 8, for
unægteligt, og at saa mange fattige
K. F. U. K. samme Dag og Tril,
gas omkring for at søge livets OpKristi Iffinmetradsdag.
hold har aldrig indhullet forhen i
Ols Kirke Kl. 7.
min Tid, snit] nu næsten i 40 Aar Alliage K. K.1. 9314 Skrin, g
lier været Præst her part Landet. Husk KredsforhundsmOde i lemme
for ydre Mission Kl. 3 og Kl., 6.
Dersom der endnu ikke var faa til,
som havde bande Villie og Evne lit Evan. link Missionsforening Allinge
Søndag den 28. Møde KI. 3,
at hjælpe de trængende med al beRutsker Missionshus Kl. tiry.
tro dem dels Sædekorn, dels Penge
Jah. K,Ifoed
enten uden Renter i del uvisse Hash
al fan del ridlannie tilhage, saa var
del ganske ride med Branden og
Almuens Folk her min Landet. .leg
kan derfor ikke se andet ens! at Hr.
og Benjamin Franklin.
—o—
Justitsrand Monsters Betænkning og
At „Sommertiden" Ikke er Hr.
Forslag er vel begrundet. Bonden
Iran nemlig drive sin Avling tilgavns Lemvig-Millieis „Opfindelse", ved
vi alle. Allerede Benjamin Frankuden Drank lit Bæsterne, og Svin
man opfødes ved amme, 1111 Enig- lin beskæftigede sig limit Problemet,
ng Byg-Avner æde de ikke ilden al
hvilket fremgear af nedenstaaende
de blive blødte i Drank. Ellers sirs' Artikel, snu] han i April 1784 offettl.
liggjorde I „Lagnet de Paris":
ri= Inge den rene Sæd, som man
„Jeg har lige ni] gjort en rigtig
ellers kunde gøre I Penge, og give
Opdagelse. Da jeg i Murges Kl. 6
bande Heste og Svin. Brændevin
blev vækket af et Spektakel, sen jeg
sig Brød skaf Folkene have istedetfnr Smør Og Brød (!), Ild ellers ta- lit inin store Forbavselse. al rier var
bes Smørret, snu, kunde gøres i ganske lyst i mit Værelse. Først
Penge, og Brændevinen skal købes troede jeg, al man mindst havde
tins Kronnutiden, Da bande Heste, tændt er Driain Lamper; menu da jeg
Køer og Svin bleve udførte af Lan- havde fanet gnedet Søvnen ud af
det, var her dog saa mange Penge Øjnene, saa jeg tydeligt, at Lyset
i det fattige Land, at enhver kunde hængte ind i unit Værelse gennem
stag sig igennem og den ene hjalp Vindue!, og jeg bemærkede, at Solen just i samme Øjeblik steg op I
den andeir. Man har tildeles intet
at frygte for at ringer] skulde sælge
Horisonter]. Forbavset kastede jeg
sig For nær, enten pas det ene eller et Blik pas min Almanak, hvor Sopaa det andet; men det kande være lens Opgang stod angivet til Kl. 6
en Lindring, saa hvor gode Anstal- Formiddag. Mange vil sikkert blive
ter der end maalte gøres og hvor forundrede, naar de hører, at Solen,
mange Opmuntringer han end faer naar den slaar op, ødsler med sin
af de fornuftiges kloge Opførsel, — fulde Lysstyrke; inert jeg har BeviBrændevins !nylige Brænding pari ser derfor, og al Tvivl er udelukket,
Landet til Fornødenhed har Kongen
Min Snarsournielighedstrang hk mig
tilforn allernandigst tillad! Bnrnhnllin til at opstille følgende Regnemerne paa det, at de ved Drank stykke. De seks Maaneder fra 20.
kunde fede deres udmattede Heste, Marts til 20. September giver mig
som aldrig ved Langhalm — under- 183 Nætter. Jeg multiplicerer dette
lideu ved Tag 2 a 3 Aar gammelt Tal inert syv, for at faa Rede paa,
— kunde holde riet rid. .teg haver hvor mange Tililer, Lysene bi ænder,
aldrig eliter] i Norge eller i Dan- og laar Trillet 1281. Da der findes
merl( set saa magre Enge som her ca. 100,000 Familier i Paris, bruger
i Landet. Vil man sige, at de kan dusse til kunstigt Lys ca. 1(10 Miil.
opgødes. Hvor skal man fan Led- Francs ovn Anret! Af den Grund•
ningen fra til vores smaa Rugvange. foreslaar jeg for det første, at man
Kjøerne, som man har kun Heil af, beskatter hvert Vindue, hvor Urteog Nøden (Uriglcvæger) niaa staa potter hindre Solens Straaler i at
iltv hele Vinter paa deri bare Hahn, trænge lud i Værelset, ;ned 20 Francs,
indtil de ikke kan rejse sig selv, og at iltert „for det andet lader alle
de irma da igen oplives med Drank Kirkeklokker ringe ved Solopgang.
og lidt Hø, son] niaa spares til Skulde dette ikke hjælpe til at faa
Vaai foder.
Folk ud af Sengen, bør deri hver
Aakirke Prgestegaard 2/3 1786.
Gade affyres et Par Kanonskud,'
Hans Ses e rin Wi I lie.
Benjamin Pramteints geniale PasMari ser, at deri brave Præste- fund kom, saa vidt vi ved, dog ikke
mand lager Brændevinen varmt i til Udførelse.

rimistifiesler q Mer.

Sommertiden

Forsvar, antagelig har den ogsaa i
de „tre tørre Sortne" med Held
fugtet Præstens tørre Gane,
Vi skaf i imsle Nr. aftrykke Klemensker-Præstens initertige Indlæg
i Sagen.

i alle Størrelser samt nye Transportspande anbefales til rimelig Pris.

Harald Petersen, Allinge,

Fra Uge til Uge
—:0:90 Aar
fylder Partikulier, tidl. Avlsbruger
i Østerluts, Thor Hansen 2den
Pintsetlag. Hansen er trods siir høje
Alder rask og rørig og tager endnu
Del i meget af det forefaldende AIbejde, særhg har han med Iver kastet sig over Bræridelnigning. Den
gamle Krensekail var i sine Velmagtsdage en trofast Slider. Med sine
8 Børn ryddede han Brommehusels
ca, 50 Tdr. Land Lynglod. Det var
et haardl Arbejde, der tog pas Kræfterne, og Børnene blev ikke sparede.
2 af dem er bosiddende heri Byen,

Dr. Borch
er bortrejst Fredag, Lørdag og Søndag. Dr. Petersen træffes i min
Bolig lørdag 2-3. Privat Vaccination daglig i næste Uge,

Al Raagejagt
paa Bakkegaards Grund i Okker
er strengt forbudt.

J. Kofoed.

1

-likllr4brbyebrber
88e110110

Lerror

og stærke Cementrør sælges
med Rabat pr. Kontant i

Nordlaudets
Uplantningsplanter og Roefrø

By- og Flerredeffildmeegtig

Johuipos Kofod, Ilder
træffes paa R a ad h uset i Allinge
hver Mandag efter KI.10 Form. og
i Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

70 Stk. Børnehatte

Blomster-,
Kaal-, Tomat- og Selleriplanter ni. in. anbefales.

Fynsk Borlfelder af egen Avl
samel som andre Roefrøsorler haves
endnu paa Lager.

Griner J-Cofoed,
Hallelyst, Allinge.
Telefon Sandvig 6.

efter frit Valg — 1 Kr. pr. Stk. —

Hjemmelavede

Dom Pefersells

Tojrople 0[11(4111m q°

...

Olsker linimirisforelliug
holder Medlemsmøde Lørdag den
27. Maj Kl. 8,:paa Foisandingshusel.
Medlemmernes Hustruer ere ogsa a velkomne.

.... . .

Kogrimer, Næsegrimer, Kotøjre,
Grimeskafter, Legner, Fjederhager,
Esser og Led i flere Størrelser.
Kodækner, Muleposer,
Filt- og Gummipuder,
Alle Slags sælges. Billigste Priser i

Bestyrelsen.

M: A

60 øre kg — anvendes f Stedet for
Kartoffelmel. Faas hos

TIE, bande store og smart, som
r-r, ve d min kære lille Karens lange

A

Sygeleje har via hende Kærlighed
og Glæde, bedes herigennem rund
lage min hierteligste Tak. Ligeledes
hjertelig Tak for ril Deltagelse ved
hendes Begravelse.
Petra Schou.

Lyngbrænding

Ægte Carlshamn Snus
fans hos

1, B. Larsen.

Anders Jacobsen.
D:1,1111-1CH, Olsker.

Atildionvuolorrol«
a abries

Allinge kolonial: ct, Produktforretning.

Pænt Udvalg i brugt

Herre- og Dallig-brilerolie
anbefales.

Johannes Pedersen

Roefrø,

Galvan. Heinsetraadvæv, Galv. Hegntraad, Pigge-Hegntraad,
Galv. Tækketraad, Søm. Spiger, Kramper, Grebe. Skovle,
Spader, Haveredskaber.
ng aflange Zinkbaljer
Alle Størrelser af de svære galvaniserede !runde
'
Saint Spande. — Stor Rabat pr. Kontant i

Nordlandets Handelshus.
Kaffe, The,
Chokolade og Cacao samt alle
Kolonialvarer
i fineste og bedste Kvaliteter og til billigste Priser
anbefales fra

& Profildforrefoillp

Mil syd for Tejn beliggende 4Fags Hus er billig til Salg

Spellesili
i Fjerdinger og mindre Partier er
til Salgs lit billig Pris pr. kontant.

BlejanteVisifhort

anbefales fra Allinge Bogtrykkeri.

Soller De eo LIVSiefiS31101)Ske,
skal deri gamle Cykle sælges, ønsker De Adgang over deres Ejendom
forbudt, har De bindet el Par Galoscher, skal der være politisk Møde
eller Bal, har De Kreaturer til Salg
eller vil De købe sandarne, har
De frael nye Varer hjem, paalager
De Dem Reparationer, har De
startet en ny Forretning — hvordan
skal Folk saa las del at vide, Invis
De ikke averterer i et Blad, som
virkelig krises.
,Nordbornholms Ugeblad"

læses af sari at sige alle i Nordre
Herred og er derfor et fortrinligt Annonceblad. Send deres Annoncer
,Nordbornholms Ugeblad".

2 brugte men gode

Allinge,

1. B. Larsen

samt Raageunger købes. Høj Pris
bobles.

A. Henriksen, Tein.

hos Deres Købmand

Viggo Glistrup'
staf fe!

Sild

havesi Reglen hver Dag nyrøget

Tapeter opsættes. .~~eimmemee~

Fjerkræ købes.

Forlang

ere til Salgs.

Norgamiets horlelshus. 1agasio die Nords Delsalg
Røget, bornholmsk
Røget Laks

Kyllinger, _Høns, Duer og Kaniner

Denne sælges i hele, halve og kvart Tønder saml i nye Blikspande
med 25 Kilo til allerlaveste Pr is

Rød, grøn og hvid Tagmaling „Glion"
— altsaa den gode Kvalitet, som ikke regner at, koster 35 øre pr. Halvkilo, naar Spande a 25 kg købes.

Nordlandets Handelshus.

Hus til Salg.

Telefon 74„

Spegesild Træde-Symaskiner

Nørregade, Allinge.

Til Strygning af Paptage er
Linollurns Taglak absolut den bedste.

ølliiigc Bogtrykkeri anhefales. Telefon 74.

Larsen.

Køb hos os til billigste Pris!

Maler Joh.e Hansen,

Allinge Kolonial- & ProduktforretniQg.

alle Sorter anbefales fra

~~IIIII~IIMI■
111111~

Nye smukke Tapeter haves paa
Lager til billige Priser.

og

i urin Ejendom i Vestergade, Allinge.

fra

I. .13. Tarsen

SYG EVIN
Den agte China Livs-Eleksir
Inas lins

Fredag den 12te Maj

anbefales en ekstrafin Calciumstjære eller Linoliumetjære

haves paa Lager.

Nordlandets Handelshus.

Krystal
Pulveriseret Soda
Blegsoda, Ludpulver af alle Mærker. Vi har endnu rigeligt Lager
af disse Varer og sælger gerne i
passende Kvanta — men kun til
Forbrugerne

Nordlaudets

lcopal-Tagfilt helmer ingen Vedligeholdelse!
Den sælges i Raller — 1/2 Meter brede — 20 Meters Længde —og
til laveste Pris pr. Kontant i

Nysaltet

Til Tagstrygning

i Skiver i 1 /2 og 114 kg. Danser,

Priserne ene billigst '1 Cd kontant Betaling.

finder Sted r de nærmeste Dage.

Johannes Pedersen.

Ekslragod Kvalitet. Rimelig Pris.
Vi har nogle faa Fjerdinger til Rest.

Vi bar rigeligt Lager al alle tiurter i ren Majaskraa, ren Bygskraa, — Blandet Skrae, som bestairr af lige Dele Majs ug biankorinsk
Reg. Dansk Hvedestromel
I, Danske Hvedeklid og et lille Parti
dansk Svinemel. Palmekagemel ril Blanding er et smidt Foderstof.

Itiordlamlels findeishus, Kalni31- & ProrlilldforrelitiN, Delloslulislmier og Kollb68ller leveres eller ethvert Skema

J. B. Larsen

Bornholmske
Norske

.
frislimillel op kulet Grolili11 til

Ilaildelshlls

Nordlandets Handelshus.
Toget afgaar
Søgnedage:
Røn

Fra Rønne
Nyker
Klemensker
Rø
Tein
Allinge
Til Sandvig

— 54 tand.,

1003 410 953

048 442 10°8

4" 101"
1033 500 1 023
1029

Sand% Ig— Re n ne.

Fra Sandvig
Allinge
Tein
Rø
KlemensIcer
Nyker
Til Rønne

rr

910 330 900
9'4 350 9ta
946 407 gas

700 1200 60
708 1208 64"
718 jota 700
P' 123' 717
7" 123" 736
Bos 110 750
gss ise gro

Skindhandsker
Traadhandsher
Silkehandsker
Hatteslør, Stormslør,
Strømper
Bælter, Kraver
Horsetter
Lommetørklæder, Underliv
Chemiser, Benklæder
og al Slags Underbeklædning
sælges til billigste Priser.

Søn- og Helligdage.
Ho vi ne — Sand v I g.
900 1250 820
Fra Rønne
Nyker
918 1 08 853
Klemensker
9s4 114 866
Rø
940 1 40 915
I004 1 64 955
Tein
Allinge
1016 204 939
1010 230 945
Sandvig

Steittivier—Roane.

Fra Sandvig
Allinge
Tein
Re
Klemensker
Nyker
Til Rønne

845 1255 645
855 1222 602
902 1252 702
91.7 1 01 716
931 126 786
948 1 33 750
1005 155 8t0

Nordlandets linilelshlls.
.:
4.,-uger

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

S

Dansk Hvedeklid. Dansk Hvedestrøniel Nr. I.
Med Sejler „Kristian" venter vi mere rigelig Forsyning
heraf. Bestillinger modtages i

Nordlandets Handelshus.
Ordet er frit!
VI gor vore mange Læsere i By og
paa I-and opmærksom paa, at enhver kan
Ina optaget Artikler og Indlæg om Emner
cif almen Interesse i „Nord-Bornholms
Ugeblad".
Betingelsen er kun, at det skrevne er
holdt i en sømmelig Form og indenfor
rimelige Grænser, samt at Indsendere— til
Underretning for Redaktionen — opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om »udarme Ting og Forhold, 301T1 egner sig
til Behandling i Bladets Spalter.
Dette gælder heade Byen og Landet,
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den stranigeste Diskre-

tion med Hensyn til sine Kilder.

Læg Mærke til, at vi har stort Oplag af
Bedste Rugsigtemel, malet af tørret prima R ug, Bedste
Sorter Bageri-Flormel i Poser og Sække. Hjemmelavede
Byggryn i alle Sorteringer.
Priserne ere allerbilligst, og vi bytter ved at tage sunde, gode
Sædvarer af alle Slags som Betaling.

Uorb1aiibeti fjouttlfilins.

Alle Sorter Frugtsafter
ha

lle dilllde

cg Nollcorvesf3hrild{er

anbefales til billigste Priser fra

cifolon1(11-

o c froduldforretninj,

forllholms Simre- & bililllekasses
Afdeling i Allinge G
Kontortid: 10-12 og 2-4.
'.Udtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente

4S

af '4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p a.

Cement, Tagpap,
Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre,
Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser.
Allinge Kolonial- Produktforretning.

Rigtig gode billsbnie
Vi har endnu rigeligt Lager heraf, — og vi sælger ogsaa billigt.
Brædderne ekspederes frit kørt og læsset paa Banevogn. Forlang Tilbud.

Nordlandets Handelshus.

Brødrene Anker

Fata Xorgana.
en Dag ved Vandet
elg spejded, i del Kina,
da saa jeg hist i Sandet
en nøgen Kvinde gaa
saa yndefuld, sne' solvarm,
aalt !
saa forsigtig og saa —
saa foraarsfrisk som Beg i Maj —
sna let lunt gik paa Taa.
JEG sad en Dag ved Vandet, jeg sad og tænkte paa,
al ringet niere underfuldt
man sikkert sjælden saa. Det var, som Inkked' op
Gud sit Himmerigets Pod
og lod mig kikke indenfor
paa, hvad han havde gjort.
JEG sad den Dag ved Vandet,
aati
saa forsigtig og saa —
saa bange for at skræmme
det smukke, som jeg saa;
jeg frygtede, hin Kvinde
var en Ltiftspejinfng fra Syd,
der hurtig vilde svinde,
hvis der hørtes en Lyd. JEG sad en Dag ved Vandet,
— nu sidder jeg her
paa Kvisten — med mit Blæk,
mit Papir — min Pennefjer og skriver oin det Syn,
der en Luftspejling blev
for snig, der paa Papiret
disse Linier skrev.
Kai M. Woel.

Jernstøberi & Maskinfabrik
Vandsnegle, Centrifugalpumper til Tømning al Tørvemoser og
Mergelgrave. Hesteriver, Selvbindere, Slaa- og Mejemaskiner
Reparationer af Høstmaskiner.

Til Stegning og Bagning
anbefales vort ekstragode Plantefedt.

Allinge Kolonial- & Produktforretning
Klædninger, Regnfrakker
samt stærkt Arbejdstøj købes bedst i

Nordlandets Handelshus.
1/4
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Colaings kontrollerede fokrbladinger
fans hos

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Vikker og Glæno-Ærter.
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Straahatte
er nu paa Lager i mange

nye

xr

1

Faconer til smaa Priser.

Et Parti lidt falmede Hatte
fra forrige Sæson sælges til og tinder

halg

f'

il

Pris.

it

Nord landets Handelshus
ry

Faaborg Frugtvine

og LIKØRER anbefales til billigste Priser fra

1-)rothiklforrvfnit2'.

cRIlinge c7oloniol-

Vi hu det hede kim, som hu skotics!
Barres Runkelroe af Sludstrup-Rosted Stamme,
Barres Runkelroe af Lille Taarnje Stamme.
Eckendorfer do. rede. Avl paa store Roer.
do.
Elvethants do. gule.
Kaalrabi, Rangholm, Nibons Kontrolroe.
Sommerroe „Øster Sundonr og ..Gray Stolte"
Fynsk Bortfelder af Oæhnfeldts Avl.
Alle Bestillinger — ogsaa ved Telefon — til For5elittel,:e pr. ft,me,
ekspederes prompte fra

Nordlandets Handelshus.
Nattens tyste Toner
—o—
Nattens tyste Toner
vugger mig I Slummer,
stille Foraarssøvn, naar Dagens
Liv forstummer.
Under mørke Kroner
i de store Skove
vil jeg blidt i Foraarsnalten sove.
Bleghlaa ICloklrebloinster,
Viol og Akeleje,
store grønne Skræpper
reder mig mil Leje,
og luens Søvnen vælder
rid jra Nattens Sluser,
bort paa dybe Drømmes Flugt
jeg bruser.
Over store Sletter,
over grønne Agre
vil jeg paa de store Drømmes
Vinger flagre
i de lyse Nætter
skal jeg stille glide,
vugges over Verden tid saa vide.
Underlige, blide
vilter Nattens Vinde,
.kunde helt jeg hen i de lyse
Nætter svindel
An, I stille Drømme
med al jer dybe Daaren,
løft mig blidt og bær mig ind
i Vnnret l

Prov vor udmærkede

MARGARINE
og De vil blive t i I f reds saavel med Kvalitet som med Pris.
Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig.

Allinge Kolonial- a Produktforretning.
Som Udsæd til Grøntfoder anbefales

Rene Vikker. Glænø-Ærter. Solo-Ærter. Gule Ærter
samt el Parti Vikkerblandsæd med Havre og Byg.
Der er kun Smaapartier til Rest. Billige Priser i

Nordlandets Handelshus.
49P
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anbefaler

vort velassorterede Lager af

Isenkram, Glas, Porcellæn og Fajance
til billigste Priser.
Alttoge

Kolonial- og Proilokliorroloiog.
1=>0.zzi

vpo
Erindringsliste.
—°Toldkamret 7-12 Form., 2-7 Efterin.

Prima Kval. Berlinerkoks.
En Ladning heraf ventes i Løbet af ca. 14 Dage.
Disse Koks vejer ca. 62 Kilo pr. hl, — cre renlige og et meget kraftigt
Brændsel. Plis 350 Øre pr. Hektoliter. Nettopris. Bestillinger modtages.

Nordlandets Handelshus.
Kotojre, Kogrimer, Staldbindsler,
Næsegrimer, Esser og Ocr samt Fjederhager
anbefales fra

Allinge Kolonial & Produktforretning

Kæmnerkontoret 10-1i og 2 -4.
Diskontohanken 2-4 Eftm.
LaaneSparekassen 10-12 og 2-4.
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4,
Dampskibsexpedilionen, asken ved Skibenes Ankomst og Afgang 'tirsdag
og Fredag Efterm 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 til 9 Aften.
Søndag 12-2.
Borgmesteren træffes paa Kæmnerkort.
Branddirektøren Mandag og Fredag
Form. 8 til 10.
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-1 Em.
Folkebogsamlingen paa Raadbuset:
Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8,
Jernhanest. er aaben for Gods 8-12, 2.6
Frimærkep. og Ilgods desuden 7-8 Atten
samt til Tog, der afgaar udenfor nævnte
Tid, fra en halv 'linie for Togets Afg

Høj Pris betales
for hvid vasket Uld og strikkede Uld-Klude, naar Varer tages
i Bytte.

Nordlandets Handelshus.

Sukkermelasse og Blodnielasse
anbefales fra

Allinge Kolonial- og Produktforretning.
Husk vort velassorterede

Trælast-Lager!
Forl<Ing Tilbud, og pi er lit IYeneste.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

