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„Nord-Bornholms Ugeblad"
/rykkes I er Anlat af mindst 1600 Exempl.
og forsendes gennem Postvæsenet i Allinge.
Sandelg, Olsker, Rutsker, Ro og Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den største Udbredelse / Nordrebferred
bliver lastl ethvert item og egner sig der
for bedst til Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Belundigørelser a/ enhver Art
sadsom Køb, Salg, foreningsmeddelelser,
Efter. eller Aflysninger, Auktioner etc.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
udgear peer Fredag, kan bestilles paa alle
Postkontorer saml paa Bladels Kontor og
koster / Kr. haloaarlig.

og
er nødvendige, da Beholdningerne er for
smag. Derimod bliver det ikke foretos
bigt nødvendigt at udstede „Viking"Kort, da Fabriken har været saa forsynlig at skaffe tilstrækkelige Raavarer i Tide
til Landets Forsyning med-„Viking"-Klædesko, der ikke skilles ad. Lad Dem
derfor ikke pandutte andet Fabrikat, forlang „Viking" garanterede, som koster:
1.50 i,R.s,
Herre 2..50. Dame ?
hvilket er billigt, 'da de ere Mere værd.
De faas hos Deres Handlende, ellers sæt
Dem i Forbindelse med Skolejsfabriken
„Viking", Flensborggade 34, Kbhv. Teli.
Vester 7032.

Vind-Elektricitet.
—0—

Vingediameter.
12 M.
16 M.
5 M. Vindkast. 1,1 KW 2,0 KW
6—
—
1,8 — 3,3
7—
—
2,9 — 5,2 8—
—
4,4 — 7,9 -

Dynamoen, der skal drives af Møllen, mna være saa stor, al den kan
tante at producere de Kilowatt, Møllen kan yde; mels er den større, vil
delte blot medføre, at der spildes
mere i Tomgangstnb ved de man
Belastninger.
Man ved intet om paa Forhaand,
livormeget, hvornaar eller hvorlænge det vil blæse, men hvis Mellen
udnyttes Fuldt tid Dag og Nat, vilde man i Gennemsnit kunne vente
følgende Produktion:
12 M.
16 M.
Vingediam. Vingediam.
.lanuar
1520 Kw T. 2740 Kw T.
Februar 1520 — 2740 —
Marts
1580 — 2820 April
1350 — 2400 Maj
1260 — '2220 Juni
1150 — 2020 —
Juli
980 — 1750 August 800 — 1400 1470 —
September 830 —
Oktober 1120 — 2000 —
November 1180 — 2000 —
2340 —
December 1310 —

Da Formadel af Brændselsolie Aarsprdkt. 14600 Kw T. 26000 Kw T.
her i Landet kun er ringe, og UdNu er det imidlertid saa uheldigt,
sigterne til en snarlig ,Forøgelse af at Vinden langtfra kan yde lige meBeholdningerne ikke er de bedste, get hver Dag. Vindstille skifter ined
er det naturligt, al Lederne af de Blæsevejrsperioder, og i Blæsevejrslandlige Elektricitetsværker ser sig tider er der sjeldent Brug for al den
om efter en anden Kraftkilde for Energi, der kan produceres Døgnet
dog al holde dell allernødvendigste
rundt, og liner Akkumulatoren er
Elektricitelsproduktien i Gang, og fuldladet, gaar Resten til Spilde. Man
den mest nærliggende Tanke er da
tør saaledes ikke regne med, at hele
at benytte Vindkraften. Forsøgsmøl- 'deri ovennævnte Energimængde virlen modtager i denne Tid daglig kelig kan vindes. Man man nøjes
Forespørgsler om, hvorledes et Vind- med Trediedelen eller hejst Halvdeelektricitetsværk bedst skal indrettes, len deraf.
saa nogle orienterende BemærkninTil Sammenligning kan anføres,
ger vil muligvis være paa deres et Forsøgsmøllen i Askov, der er
Plads.
noget større end den største af de
Poul la Co urs Tanke at udnytte anførte Typer, i Anret 1913 har ydet
Vindkraften til Elektricitetsprodukti15,500 Kar, T. Aarsproduktionen paa
on har ikke her hjemme vundet Forsøgsmallen har vist sig at være
større Udbredelse, fordi det med
ret konstant, men for den enkelte
de normale lave Raaoliepriser lige- Maaned kan Produktionen svinge
frem ikke har kunnet betale sig at
meget. I Marts 1913 var Produktiudnytte Vindkraften, men nu stiller onen 2100 Kw. Talerfart I Marts 1916
Sagen sig jo muligvis anderledes. kun 830 KW. T.
Det første Spørgsmaal bliver da,
Vi Iran regne, at den mindre Mølle,
her er nævnt, under gode Forhvad kan en Vindmølle
hold aarligt kan yde 6500 Kw. T„
ventes at yde,
og den store 12,000 Kw. T.
og dernæst, hvor stor bliver BekostVi vil nu undersøge
ningen derved ?
Økonomien
Erfaringsmæssigt kan det ikke betale sig at udnytte mindre Vindha- for den store Mølle. Brændselsnævstigheder end 5 in. pr. Sek. En net har itu bestemt, at der kun maa
firevinge) Mølle med rigtigt forme- bruges 0,350 Kg Olie pr Kw T ved
de Vinger kan ved Hovedakslen
Dieselmotorerne, og hvis Motoren
yde nedennævnte Antal Hestekraft: stadig gear fuldt belastet, kan det
Stativhajde.
15 M..
Vingediameter. 12 M

18 M,
16 M.

5 M. Vindhast. '2,7 HK. 4,9 HK.
6
—
4,6 — 8,2 7 --7,3 — 13,0 8—
11,1 — 19,7 Med de uundgaaelige Tab ved Kraft-

ogsaa sine til. Besparelsen ved Møllen er altsaa 4200 lig Brændolie narlig. Regnes 10 Øre pr. kg, er Besparelsen 420 Kr., luen for Tiden
dog snarere del dobbelte. Med normale Priser vil Udgiften 111 Anlæget rundt regnet være:

•
N__

r

overføring tll Dynamoen sand Tabene I denne, vil Antallet af Kilowatt,
Dynamoen kan yde, næppe blive
større end nedenfor anført:

Nk.

tø;

4000,00 Kr.
Mølle
Dynamo
1000,00 Instrumenter, Remme
le . te.
1000,00 —
I alt 6000,00 Kr.
Oliebesparelsen kan altsaa med
normale Priser forrente Møllen med
7 pCt., og nu for Tiden er Forholdet
omtrent det samme, da Anlæget og
Olien er steget omtrent i samme
Forhold.
Heraf følger, at har man Anlæget til Fredspris og Olien til Krigspris, vil det være meget rationelt al
producere Elektricitet ved Vindkraft,
men hvis man faer Anfægel til Krigspris og Olien atter daler til den normale Pris, sars bliver det en mindre
god Forretning.
Der er dog ogsaa andre Hensyn
al lage end Hensynet til Brændoliens Pris. Vindmøller] vil bevirke, at
der kan spares betydeligt pas Smøreolien, og at Pasningen af Værket
— takket være P. la Cours Opfindelser: „Vippeforlaget" og „la CourNøglen" — bliver adskilligt simplere, da Vindmøllen ikke saaledes
som DiCSCIIMMOTCH kræver et sindigt Tilsyn rinder Gangen. Og endelig betyder Vindmøllen, at Værket har nogen Maskinreserve, hvad
Landeleknicitelsværkerne ellers sjeldent har. Alt i alt maa det siges, at
hvor det Antal Kw. T-, Vindværket
kan yde, ikke er helt forsvindende
i Forhold til Elektricileisværkels Behov, kan der være Mening i at opstille en Vindmølle. Ved Hjælp af
denne og de sparsomt tildelte Olierationer vil den nødvendigste Belysning og enkelte Motorer kunne holdes i Gang ved de lavlige AnlægIsær vikle det være ønskeligt, at
brugte Møller og Dynamoer blev
taget I Tjeneste Ilti naar Anlægsomkostningerne ikke bliver for store, vil det godt kunne betale sig et
anvende Vindkraften ogsaa i Fremtiden under mere normale Forhold.
Forsøgsmøllen, Askov i Marts.
J. Th. Arnfred.

linIgnt il! Livsstilling.
Af Chr. Erichsen
i „Konfirmandbogen".
—0f.
Der var en Gang en lille Dreng,
der blev spurgt om, hvad klan vilde
være, naar han blev stor. Og Svaret kom rapt — for han havde længe været klar over den Sag —: „Bager og Soldat!" For det første holdt
lian meget af Kager — det er jo nu
ikke saa ualmindeligt hos Drenge
(og maaske endnu mindre hos Piger !) — og saa meute Iran, at naar
han blev' Bager, kunde lem spise
lige sno mange Kager, han havde
Lyst til. Og for det andet syntes
han, at sanden en prægtig Uniform
med blanke Knapper 1, som Soldaterne ,havde pan, den maatte det
være dejligt at gag klædt i. Han
kendte desuden en Bager, som netop var Soldat, ses linu vidste, at de
to Ting kunde meget godt forenes.

A • 1.'1 11.nrralr t.r rl•rIt er pr. Patlitlinl•
for I nwerntr r pors !'oraldøn IN Arr.
Alm intlrligr knnonrrr I. 1:It te g I el
efg erfolgr
Grinte IS øre.

Ja — vi trækker pas Smilebann•
det ad den barnlige Tankegang. Men
nuar vi skat være ganske ærlige, mon
der saa ikke er adskillige Mennesker, som har valgt deres Livsstilling rid ha Synspunkter, der ikke
giver denne lille Drengs saa forfærdelig meget eller? Maaske knap
saa naive, men dog noget i den
Retning. Der skal virkelig være Bagere, som er blevet .det, fordi de
som Børn holdt nf Kager — Arbejdet ved deri gloende Bngerovii skænkede de ikke sari mange Tanker,
Og Militærvejen? Jo, de binn
Knapper har uden al Tvivl stukket
mangen ung Mand svært i øjnene
og været en stærkt medvirkende
Aarsag Ill, at hall valgte netop deri
Vej. Om det ellers vilde være sars
interessnut at snut og herse ined et
Hold Rekrutter, og om lunt havde
Dygtighed og Energi nok til at III
egne sig de Kundskaber og den
Færdighed, der skal til for at blive
en dygtig Officer, --- den Side af
Sagen har han ikke laget sig saa
meget af.
Naar "Konfirmationsalderen" er
overstaael, skal den unge Mand i
de fleste Tilfælde træffe sit Valg .
Og det er et same vigtigt Valg.
Det er et Valg, der helst skulde
gælde for hele Livet, og derfor er
det af den allerstørste Betydning,
at hver enkelt „kommer pas den
rette Hylde -. Der er saa urimedelig mange Mennesker, som det er
gaget skævt i Livet, fordi de fra
Begyndelsest er kommet ind paa
et galt Spor — et Spor, der førte
et andet Sled hen end der, hvor
det skulde — de er ikke kommet
paa den rette Hylde. Hvis de var
kommet ind paa den Livsstilling,
der passede for deres Evner og Tilbøjeligheder, saa var de maaske
blevet gode og nyttige Medlemmer
af Samfundet, var niaaske endog
kommet frem i første Plan ; risen
bare fordi de er kommen om i en
forkert Gade, er de gaget rabundus.
Eller om ikke netop det, saa maa
de hele Livet igennem sidde og
hugge i det, kommer aldrig videre
end til en Marsch paa Stedet.
Hvad er det da, det i første Række gælder om, naar man skal vælge sin Livsstilling ? Ja, der spørges
sen lidt; ,Hvad har du Lyst til?'
— og det er saare vigtigt. Men der
er et andet Spergstuaal, som jeg
vil stille foran delte, og det er:
„Hvad har du Evner til? Hvad duer du til?. For hvad del først og
fremmest kommer an pas under
Kantpen tor Tilværelsen, det er netop dette; hvad man duer til. I vor
Tid mere end nogen Sinde gælder
del, at Kampen er henret, naar man
vil frem i Verden ; derfor gælder
del om at sætte alle sine Kræfter
og Evner Ind paa at blive saa dygtig som muligt — ellers bukker
man lel under i Kampen. Med de
Evner,:man ikke har, kats man ikke
sætte ind. Allsaa kan det ikke nytte noget, at man mener, man har
„Lyst' til en Ting, mur ens Evner
slet ikke gear i den Rehling.

Men dette er Sandhed, at _Lysten driver Værket", Man skal bare
se sig godl for og passe paa, at
man ikke lager fejl af "Lysten".
Lysten lit at spise Kager er ikke
nok til, et man kan blive en dygtig Bager eller en lin Konditor!
Fordi c1 ungt Menneske synes, at
lian har Lyst til al sine i en Butik
og veje Puddersukker al, er det slet
ikke sagt, at han har lyst til alt det
Arbejde, der i øvrigt følger med at
være Købmand, -- rig endnu mindre, at lian har Evner for det.
Hvis et ungt Menneske har udprægede Evner 1 en bestemt Retning, saa tager lom ikke fejl, hvis
han vælger en Livsstilling, hvor han
fortrins !nar Brug for disse Evner.
Der er ikke noget saa tøflende, der
findes ikke saa befriende en Følelse som den, at man magter sin
Gernin g, har Herredømme over Tingene. Sari kommer Lysten a! sig
selv, Iveren efter at udrette noget
paa det Oairaade, hvor man mærker, at man er i Besiddelse af den
fornødne Overlegenhed. Og der er • I
ikke noget, der kan trykke en længere ned end Følelsen af ens svigtende Evner, Erkendelsen af, at man
ikke magter det, man har tager sig
paa.
Og Samfundet har Brug for alle
de gode Evner og Kræfter, som er
nedlagt i os . de, der søger at udvikle dem til størst mulig Fuldkommenhed, vil der altid være Pladå
for. Naar det gaar et Menneske
skævt. er det saa let at skyde Skylden paa Samfundet, og det er
sandt, at vi har langt igen, før vi
faer den fuldkomne Retfærdighed
indført her i Verden. Der er Kræfter nok, der søger at holde en nede, og der er meget, der gear ,med
Lodder og Trisseværk", som man
siger. Men i det store og hele —
med de „Undtagelser, der bekræfter
Regelen" — er del saa ikke saaledes, at de Mennesker, der virkelig
duer noget, de kommer ogsaa frem?
Jeg synes det. Naar jeg ser mig,
omkring, saa niaa jeg indrømme,
at de, der paa liver enkelt Omtalt,
de er kommet frem i Spidsen, det
er sandelig ikke Udueliglieder eller .‹
Driverterne! Og hvor mange Mennesker kan ikke takke sig selv for. ,,k4

at de gear lit Bunds? Jeg vil ikke tale om alle de orange Laster,
der kan være Skyld i det, jeg vil "I
kun nævne en Ting, nævne den ved 1
sit rette Navn: rent ud sagt Doven- jj
skab — Lysten til at slippe saa let •1
fra el Ting som muligt. Den Fejl har ,Å
været mange Menneskers Ulykke.
Men den, der alvorligt stræber efter al dygtiggøre sig, han vil ogsaa
tran frem i Verden. De virkelige
Dygtige, dem er der ikke for mange af, dem er der altid Rift etui, og
de vil derfor ogsaa altid kunne faa
deres Arbejde godt betalt. Den dygtige Mejerist, den dygtige Købmand,
Lærer, Haandværker osv., ham vil
Samfundet altid have Brug for.
Ogsea de dygtige Kvinder er der
Plads for. Kvinderne har i vor Tid
skabt sig en fremskudt Stilling paa

mangfoldige °tweeder. Delte Emne kunde egentligt fortjene et Kapitel for sig ; men jeg skal indskrænke mig til at pege paa en Ting:
Det er sikkert rigtigst, at lugen
Kvinde 1!105 gas ud Ira, at hun
gift, og hun bør de/1°r forberede sig til al staa paa egne Ben;
men lige saa lidt har nogen Kvinde Ret til at gaa ud ha, al hun ikke bliver gift. Der er mere end ti
Chancer mod en for, at hun ender
som Hustru og Moder. Hvad huri
end gear ind til, mas hun derfor
ikke forsømme at forberede sig til
denne Gerning. Det er af den største Betydning for Samfundets Trivsel og Vækst, for hele Menneskeslægtens Lykke, at vi har dygtige
Hustruer, dygtige Mødre.
Der er Bern, der længe før Konfirmatfonen er ganske paa del rene
med, hvad de vil være. Deres Evner og Lyster viser dem tydeligt
Vejen. Men for de heste er Valget
ikke saa let. De er I Virkeligheden
for unge til, at de ken være madet
fuldkommen Klarhed over sig selv,
og derfor gør de godt i at lytte til
deres Forældres Rand. Fornuftige
Forældre, som nøje har fulgt deres
Børns Udvikling, vil som oftest bedre end Børnene kunne se, i hvad
Retning deres Evner gear, Jeg tror,
at selv det mest ubegavede Barn
sidder inde med en eller anden Evne, som er af Værdi — det gælder
bare om at finde den frem og udvikle den.
Og saa maa man ville noget og
sætte alt ind paa at nag det. En
god Villie trækker et tungt Læs,
selv om Evnerne er fattige.
Først og fremmest Lær noget
Det er saa fristende straks ah kunne
begynde at tjene Penge; men jeg
vilde ønske, jeg kunde raabe det
ud over Landet med saa høj en
Røst, al det blev hørt af alle Konfirmander : Er det paa nogen Maade muligt, saa lad være at tjene
Penge! For den øjeblikkelige Fordels Skyld gear du glip af noget,
der er hundrede Gange mere værd:
den Ballast for hele Livet, som det
er at kunne noget. Det kommer
saa endda ikke i første Række an
pas, hvad du lærer; -- men lær
noget! Saa kan det aldrig gaa dig
helt galt i Livet. Melis Tusinder
af Mennesker gaar arbejdsløse, fordi de ingen Ting kan, knap nok
betros del sirepIesteArbejde, saa kan
der paa saadanne Omraader, hvor
en bestemt Uddannelse er nødvendig, være stor Mangel paa Arbejdskraft.
Een Ting maa vi dog under vor
Fremadstræben aldrig glemme: Det
er ikke dette at tjene mange Penge,
at komme frem i første Række, der
skaber den sande Lykke. Det gør
kun Tilfredsheden med de Forhold,
man lever under. El Liv i Nøjsomhed kan rumme langt større sande
Værdier end et Liv i Glans og Herlighed.
Men Trangen til at stræbe frem,
er en naturlig Drift, ja det er ethvert
Menneskes Pligt aldrig at staa stille. Stilstand er Tilbagegang. Og
for den unge, der nu træder ud i
Livet, maa det staa som Alfa og
Omega: at koncentrere al sin Energi om at udvikle sine Evner til den
størst mulige Fuldkommenhed, at
dygtiggøre sig 10 sin Livsgerning.
Unge Menneske! Vil du frem i
Verden?
Det ligger i din egen Haand!

ilel hellige Lund under Krigen
—o—
Herom skriver det ansete Tidsskrift „The hilernational Review of
Missions";
Tilstandene i Syrien og Palestina
har været frygtelige i 1916, langt
værre end i 1915. I Beirut maatte
alt Forretningsliv standse, og et

Rædselsherredømme har eksisteret
gemt m ,\laaneder. 1 Juli Maaned
blev Tallet pas de, som d øde a f
S u 11, anslaaede til 24,000, men i
Efterarret var del steget til 6080,000. Eli Ty f Ha - E pi demi bortrev mange rundt utn i forskellige
Distrikter, deriblandt adskillige Missionærer og 36 indfødte Læger.
Mange fremraeende Politikere er
blevet arresterede i Tyrkiet og Syrien og er døde pas Grund af Mishandlinger, og dette gælder Muhamedanere saavel som Kristne. Man
har vedblivende Forsøgt at tvinge
Kristene til al antage Islam, men
disse Forsøg er dog frugtet meget
lidt.
En al de Egne, der har lidt i særlig Grad, er L ib a no n, der har
været helt indesluttet af Militær,
Alle !indflydelsesrige Personer blev
forfulgte, og da alt Markarbejde var
forhindret, led Befolkningen frygteligt af Hunger, ligesom hele Palæstina blev raseret for at skaffe Føde
til Soldalerne, der bestandig drog
igennem Landet, som befandt man
sig paa Korslogenes Tid.
De ellers saa stille Steder O 1 i ebjærget og Golgata er nu Tumleplads for de tyrkiske Soldater, og
henved en Snes Klostre i Jerusalem
er blevet belagt med Soldater. Ja,
hele det hellige Land er som forvandlet under Krigen: 1 Lullen klaprer Aeroplanerne, mens Avtoniobilerne og Oksevognene, lungl lastede
med Maskingeværer og Ammunition,
kører hen ad de Veje, hvor Jesus
for snart 1900 Aar siden vandrede
med sine Disciple — de, for at hele
det sønderbrudte, mætte de hungrige
og sætte de fangne i Frihed —,
Maskingeværerne og Soldaterne for
at meje ned, bringe Sort og ødelæggelse og Fangenskab til saa
mange som muligt,

Romanowerne.
—o—
Nu, da Revolutionen i Rusland
synes al være en fuldbyrdet Kendsgerning, er Huset Romanows Saga
som Herskere over Russerne sikkert
forbi, og det kan derfor have sin
Interesse at genopfriske Slægtens
Historie.
Den ældste Stamfader for Slægten Romanow indvandrede i Følge
ikke helt sikre Traditioner til Rusland omkring Aar 1280 enten fra
Preussen eller rimeligere fra Lilliauen, Del var Adelsmanden Wanda
Kobyla, der som Kristen ~og Navnet Johan og i Rusland snart opnaaede en høj Stilling. Familien
Romanow svang sig hurtig i Vejret, blev ophøjet i Bojarstanden, og
allerede Andreas Fedor giftede sig
ind i Herskerhuset Rurik, og hans
Sønnesøn, Bojaren Roman Jurjewitsch, gav Familien Navnet Romanow og hjalp et kvindeligt Medlem
al Familien til at komme pas Tronen, idet hans Datter Anastasia blev
formælet med Ivan den Skrækkelige.
Siden var der stadig Strid mellem
Huset Rurik og Huset Rontanow'
Boris Gudonow, som i Aarel 1589,
da den mandlige Gren af Huset
Rurik var:uddøet, overtog Regeringen som Czar, søgte paa alle mulige Maader at komme Ronianowerne til Livs. En Del af Familiens
Medlemmer blev forvist til Sibirien,
og Hovedet for Slægten blev sat i
Kloster og forvandlet til Munken
Philaret. Eller Gudonows Død blev
Forholdet mere og mere forviklet,
Mord fulgte pen Mord, og en Tid
stredes ikke mindre end lire Partier
om Magten, indtil endelig Bojarerne
gik al med Sejren. Blandt dem var
Romattowerne den lornemste Slægt,
og da PhIlaret som Munk ikke kunde
vælges til Czar, blev hans 16-arrige
Søn, der var opdraget ijKloster, og
som flere Gange med Nød og næppe
havde undgaaet Mordattenialer, ud-

raabt til Czar, Stnifyrst. og Selvhersker over alle Russere. Detme Begivenhed fandt Sted pari de a røde
Plads i Moskwa deri 21. Februar
1613, Dermed havde Ruslands he?ondeste Dynasti besteget Tronen.

En Afgørelse.
Al Johan Keller i

".

Der sad -- blandt mange andre
— el ungt Par i den bekendte Læges Venteværelse, der stort og skummelt vendte ud mod Gnarden, hvor
falske Lirekassefoner lød skingrende
i den frostklare Luft.
De havde hos sig et lille Barn,
der vekselvis skreg og skar Tæm,
der, mens de smaa Hænder ustandselig dunkede del underlige Hoved,
hvis Form ikke saa lidt mindede
om 011 Rolles.
Han sad og bladede nervøst i et
medicinsk Tidsskrift, der las foran
ham pen el stort Bord, hvor el Utal
af snavsede Bøger og Blade flød
Imellem hverandre. Han lod 90111
lian læste, søgte vel ngsaa derpaa,
men sort og hvidt gled ud i hinanden, og intet kunde han fatte.
Hun tyssede paa Barnet ng nyenede lidt og vuggede del sagte paa
sit Skød, mens hendes mørke øjne
som I spørgeode Angst gled rundt
lyStuen
De var begge opfyldt af de samme
Tanker, der Nal efter Nat havde
holdt deres øjne :labile, sne Hulerne
var blevne dybe, og Ansigtsfarven
gran og bleg.
Hvad vilde DnIctoren sige om deres lille Pige? Vilde han ryste paa
Hovedet og slet Ikke give noget
Haah? Eller vilde lom trøste og lade
dem haabe en lille Smule?' Lade
dem haabe pen en ringe Bedring,
naar alt blev gjort, hvad der kunde
gøres, og intet Olier sparet. Vilde
lian? Hvad vilde han dog sige?
Gang efter Gang blev Døren lukket op. Ud gik Folk, og ind kom
Folk. Næste Gang blev det deres
Tnr.
Han lagde Tidsskriftel fra sig ag
tog hendes Haand, SOM han trykkede let. De saa paa hinanden,
saa langt og som med Smil.
Da hørtes Trin mod Døren igen,
og Stemmer, der sagde Farvel. Og
i den aabne Dør stod den lille Mand
med den høje Pande og de hue,
hvide Doktor-Hænder og sagde med
en Slemme, der lød blød og mild:
- Værseagod, den næste.
De rejste sig op, som i Spring,
pas Konimando. Og b a ri log del
lille Barn i sine Arme og bar det
varsomt-over Gulvet, hen mod Doktoren, der bukkede let, og med
Haanden bød Plads,
Men ti,d, n faldt tilbage i Stolen.
Hun sansede intet, Hendes Blik
blev laaget, og Hænderne rystede
som i Krampe,
Døren lukkedes alter.
Doktoren saa paa det lille Barn,
paa dets famlende Hænder, dets
glansløse øjne og dets Ijollet-griilende Mund. Han rømmede sig
segle et Par Gauge og rystede prut
Hovedet.
— Er der intet at gøre?
— Nej.
— Er der slet intet Haah?
Det kom saa lorpint, soin gjorle
det ondt al spørge,
Men Doktoren rystede blot igen
paa Hovedet og lagde sin Haand
•
paa lians Skulder.
— Der er slet intet Haab.
Da rejste han sig op og gik sno
stille sin Vej, som en Mand, der
har hørt sin Dorn. Og da han atter stod ved sin Kones Side i det
mørke Værelse, hvor der sad mange
Folk samlede da talte huri Ikke, og
hun spurgte ikke heller. Men hun
vidste saa godt, at Duntinten var

falden, og al den lød: Intet Hash!
11011 ung da Barnet over til sig,
og meris de gik ned ad de brede
Trapper, Side om Side, Isenkie bande
hen og hun de samme Tanker, de
samme spørgende Tanker: hvorfor?
. . . hvorfor?
Men pludselig stod hun stille, og
hendes Stemme skjalv, da hun drenij,et sagde?
— Vi vil holde meget niere af
det nu, ikke ? For nu trænger det
til vor Kærlighed.
Han VIR pas hende 'ned Tanter
i sine øjne, mens han langsomt
lod sin !frisind glide hen over Barnets Flirer.

Allinge-Sandvig Byraad
holdt i Alles sit !erste ord. Møde.
Alle Medlemmer var mødte. En Del
Elterrelningsseger ekspederedes uden
videre Omtale. Jørgen Jørgensen
valgtes til Kommunens Tillidsmand
ved Indkøb at Korn. Endv. valgles
H. C. Mortensen og Laer. Petersen
til al repr, Kommunen 1 Overenskomstsager i Forhold mellem Land
og By, Gesserksarb, W. Kofoeds
Andragende om Opsigelse af Pladsen til I. Maj, grundet paa Helbredshensyn, lillrandtes.
El Cirkulære ang. Gasværk sljærens
Anvendelighed som Tjærehelori ved
Vejanlæg overlodes Gasvierksildvalgel Ill nærmere Undersøgelse.
Murer Edv. Holms Andrngende om
ral Datteren 1 del kommende Halvaar vedblivende ninalte søge Skolen,
bevilgedes.'
En Indstilling fra Skoleudenlget
em en Omordning af Kommunens
Skolevæsen foreslog en Indskrænkning af det samlede Klasseantal til
13, og Afskedigelse af en Overlærer
og en Lærerinde (3000
1400 Kr.)
Brændselsbesparelsen vilde for de 2
Klasseværelser andrage ca. 40 Tdr.
Kit-a-fr-Kr;--Talt 47890; -12!ng`nrtfrz
270 l(r. Men da Lærerne kunde
forlange 2/3 al Gagen udbetalt i
5 Aar (saafreml de ikke bar anden
Beskæftigelse) og deres Skatteevne
bortfaldt, vilde den reelle Besparelse
kun andrage 1.931 Kr. Laer, Petersen mente, at delte svimlende Overskud nok vilde blive en Besparelse
for Kommunekassen, men Borgerne
vilde sikkert fan en lignende Ekstraudskrivning ved forøget Slid paa
Trænlroerne, naar Sandvig„bællene"
skulde løbe til Allinge —eller omveridl!
Chr, Olsen mente, der kunde spares mere ved en yderligere Indskrænkning, da Indbyggerantallet var
gaaet ned fra 3000 ril 2200.
Borgm. 'oplyste, at saafremt der
afskedigedes en Lærerinde til, vilde
der blive 36 Eskatinier ugentlig, og
menle, al den toreslaaede Ændring
vilde bringe de mindste Ulærnper.
Nøer Granitværket genoptog Drilten
vilde der alter blive rejst el berettiget Krav fra Sandvig, da Skolen
alligevel var der.
Chr. Olsen fandt det mest ideelt
om Skolen var samlet mellem Byerne, der vilde da spares et Gymnastikhus. Men som Forholdene
var, var det Forslag, som Skoleudvalget havde loreslanet, vel det rigtigste.
H. C, Mortensen erindrede, at der
i Eheraarel af Overlærer Holm var
udarbejdet 3 Forslag
I. at samle Skolevæsenet i
2. (huskede ban desværre ikke).
3. samle der mellem Byerne, De skitserede Planer blev sendt
til SkolelcommIssioneti; men hvad
der er blevet al dem siden, vidste
lian ikke. Foreslog Sagen udset til
næste Møde, saa Forslaget kunde
Ina Tid til at gaa til en noget langsommere Cirkulation.
Dette Forslag vandt Readels
H. C. Mortensen gav derefter Alkald paa sin Bevilling soni Gas- og
Vandmester og — Dørene lukkedes.

Guldbryllup
Tirsdag d. I:. April kan Ioe , •
virrende Vognmd. og Avlsbr.
M unch og II s r rt lejre
Guldbryllup. — Det gamle agt%
dige Ægtepar har 1 de sidst,Aar boet i deres nuværen.'
don, i Allinge og ønsker i I, .IL dtr
endnu mas forundes dem en le%
og lykkelig Livsalten.
lian merglede.

Ved et:Landbutoteniugsmode
leden i Hammel fortalte Konsulent
Hans Hohn I Følge -Silkeborg Ar en sandfærdig Historie, der er inegel !ærerig.
Konsulenten traf en Dag part ens
al sine Rejser en Mand I Fre
med at mergle sin Mark.
— Hvad er det, De det kører ud
pas Marken'' spillere KOIINultsillttl
— Det er Mergel, sagde Manden,
med Overbevisning i Slemmen.
Konsulenten fandt Mergelen mis
tænkelig; lian tog en Prøve ine
hjem og lod deri u n dersøge, og
del viste sig, at den fermoderle .„
Mergel var k alk Iranigeirde sur .•,

Ler,
Del hjalp jo ikke stort at anbringe
dette part Møntlens kelkirrengende
Mark, man da Resultatet af Undersøgelsen foretag, havde Mariden.
_merglet. hele 4 Tdr. Laud!
Hanlien havde benlaf ,Mergelen'
fra en Lergrav, hau havde.
Tilfældet viser, sagde Konsulen•
len, at merl skal lade arne Lergrave
undersøge, (ør man begynder a
køre det ud paa Marken I den T
at del er god Mergel.

iVeu-cRupiner:Inssen rist!_si cHtlenro
udenVilziggJC1cedesk

Gudstjenester og ilder. 1
Sendeg 15. April.
Allinge Kirke Konfirmation Kl. 91/2,
Tejn Missionshus Kl. 21/1, ,
Bethel i Olsker Kl. 5. hvor L.
taler.
Mandag 16. Kl. 2. Aarslest i Allinge
Syforening.
Præstegaarderr Møde for K. F. U. K.
KI. 8.
Tirsdag 17. 71,12. Møde for K. F. U.'
M. t PræstegaardeN
Onsdag IB. Kl. T Hedningetnisnionskredsmede i Bethel i Olsker.
Aadr. Dam taler.
Evan. luth. Missionsforenine, Allinge
Allinge Søndag Kl. 31;2. ti Romte. '
Rutsker Søndag Kl. til 2 0. Sjelin.
Rø Søndag Kl. '31 2 Janus Nielsen.

RØ.
De al Sognets Beboere, som ikke
selv har Brændsel til eget Brug
meste Vinter, bedes meddele dette
III Gaardejer K r ø j er „,Kroggaard•
i Rø, senest Onsdag den 18. da.
Sainlidig bedes uleddelt hvormeget
Brrende de anlager at skulde købe
til Brug i næste Vinter.

Sogneraadet,

Gammelt Jern
Støbegods
og

købes

Allinge Kolonial& Produktforretning.

En Pige
Iran fas Plads til hale Maj.

Avlabr. Et P Holm
Klippely, Rtaskee..4t

En 14-16aars Dreng

I kan faa Plads til Iste Ma j paa

Hullegaard Ro.
Te! f. Rø 15.

Rugeæg
af ægte brune italienere er til Sal gs
a 15 Øre pr. St paa Søndre Kirkebogsard i Olslre,.
K. Flonel'.
Tefif. Allinge 1,-,

En

Dreng, 14 -15 Aar,

kan faaPlads fra Midten af denne
Maaned eller til Iste Ma j hos

Avlsbr. Ole Svendsen,
Sandvig.

Rosenkartofler.
Røde Sættekartoller ril Salg.
Telefon Sandvig 34.

En Pige
samt en D r e g, son, kan kyrie
Heste, kan fan Plads straks eller hl
1. Ma j hos

99

Anton Christensen, Rø St.

Akkord paa Ormiollurliojder

Foraars„.)

og Ophatuting al Træer kan fans
hos Nielsen,

Nordholt, Klemensker.

Gulerødder
er til Salg paa Lindesgd.
Snuirlie Sled er

Rugeæg

Spadseredragter, Costumefrakker
og Nederdele er hjemkommet i stort

al Rhode Islands Reds Jaas hos

.Cyklehandler H,

4 Ugers Grise

C. Mortensen.

Allin ge.

til Salgs.

En Dreng

Tapet
lir gammel Pris — fra 25 øre.

Telegrammer og Kort
til Konfirmationen
4 smukt Udvalg.

L. Joh.s Nielsen,
SANDVIG .

Ejendom i Allinge.
Det Dr. Peters tidligere tilhørende
velhyggede 5-Fags Hug af Areal

1778 Kvdr.-Alen, Assurance 9000 Kr.
er Id Salg m od en rin ge Udbetalin g
ved Henvendelse til Sa gf. Fr. Pihl
m pasvises ved
i Rønne. Ejendomen
Branddirektør Bobs», Allin ge.
Eventuelt kan Ejendommen faas
til Leje.

Rugeæg
Rugeæg af Pi. Rocks, gule Orpingtons og Rbode Island- Reds
tilbydes til 20 Øre pi. Stk.

(-"►

Sørensen, Skovbo,

Ved

og smukt Udvalg.

14-10 Aar — kan til Isle Ma j fan
Plads pan Opsynsboli g en, Rulslcer
Plantage pr. Klemensker.

J. Hansen Lund.
Telefon Kl. rt 59.

Ajletønder

Spadseredragter

af sort og blaa Serges, sort Alpacca, graa
Militærklæde samt kulørte Stoffer. Prima Kvaliteter, fikse Faconer, god
Pasform. Priser fra 29 til 85 Kr.

fin Lager eller efter Bestillin g fans
hos

Snedker Pihl,
Klemens SI.

Covertcoat=Frakker, drapfarvede. 37 Kr.
Costumefrakker af Alpacca, sort Drapt:, graa Militær,

Ell lly lasEjeilervogol
Bæreevne 1500 Pd., samt andre
Vog ne er til Salg.

hvid Vadmel fra 32 Kr.

P, A. Juul, Allinge.

tærnede.
Regnfrakker, sorte, marine, graa, drap, Prima
Kvalitet, fra 13 Kr.

Til Flyttedagen
anbefales

ilomooder, ihdoskdo

N ederdele

og Kufferter

Snedker Pihl, Klemensker.

Bluseliv af Silke, Uld, Veyello, Flonel, i stort Udvalg fra 4 Kr. 35 Ø.

Bestillin g af mindst 30 Stk. billigere.

Andersen, Allinge St.
Diverse Marmelader
i kvart, halve og hele kg Glas.
Diverse

Kompollrogror og 3y1toloj
sælges endnu trods meget forhø jede
Priser, til de gamle Priser.

I. B. Larsen

En Malkerøgter

Akts.

Sommorholol „Maromershalde

Jensen, Lærkegaard
pr. Tein.

Mit Hus i Allinge
pan Nørregade, ved Siden af Skæreriel, er billigt til Salgs. Henvendelse til Skomager Mor Iense ti.
Mathilde Thorsen.

En pæn Pige,
helst Landet, og som vil h jælpe
til med
ed indvendig Gerning, Ren gøring o. s. v., ikke Vadsk, kan straks
eller senere faa en god Plads i Alling e. Ophold i Familien. Billet
'.Pi ge Nr. 40" bedes indlagt
pas Bladets Kontor.

Magasin du Nords Udsalg, Allinge.

søger;
I dyg tig Kokke-Enepige til Iste
Ma j' Løn 40-45 Kr.
2 Stue-og Serveringspiger til
benholdsv. 15. Ma j og I, Juli. 'Fast
Maanedsløn 35-90 Kr.
1 dygti g og kraftig Køkkenpige,
samlidig til Vask. Ekstra hø j Løn.
Henvendelse paa Stedet, eventuel! pr. Telefon Allinge 121.

og en Pi g e kan faa Plads tit Iste
Ma j hos

af sort og blaa Serges og Alpacca samt kulørte Stoffer.
Priser fra 5-25 Kr.

J. P. Sommer.
Leverandør tiI Varelotteriet.
1

....'"i3Cl..-.-.:•z":=

Leverandør til Landbrugslotteriet.
:=' -c-.----æ,a,•,
-E

Vorf [illlor er ripN lorspel med
51 .pet. Texas Rollin Idsfrok ager
43 pCt. New-Orlean Bom u Idsfrokager
La Plata Rapskager
Palmekager
Coldings kontrollerede Foderblandinger
Soyaskraa
Sukkermelasse
Alt i prima kontrollerede Varer og til billigste Dagspris hos

A Hinge

& Produktforretning

hingsten „Rys", Underskørter og Nederdele.
175 cm, — falden efter „Stanley
Slelpner og e., kaarel Hermodhoppe, staar til Bedæknin g paa

Vestre Borregaard i Rutsker
for 5+ 10 Kr. -- dog ikke om Søndagen.

Andr. Hansen,
Telefon Rids 19.

En 14-16 -nars Dreng
kan faa Plads stiaks eller Id 1. Ma j

Maegaard i Ro.

Underskørter i Moire og Klæde samt hvide Vaskeskørter i smukt Udvalg.
Hjemmesyede Nederdele i moderne Faconer.
Priser 6-8 Kr.

anbefales.
Tryksager for Foreninger og Mejerier.

Love, Vedtægter, Skemaer, Regninger etc.

E!S..
------ .3l;=.,

--=

Saltet Helleflynder
anbefales som en særdeles god og billig Spise. Faas hos

Allinge Kolonial- Produktforretning.

florilholms Simre- & 14331101MSSOS
Afdeling i Allinge

Kontortid : 10-12 og 2-4.
Modtager Indskud pan alm. Sparekassevilkaar til en Rente
al 4 pel. p. a., paa Folio til 2 pøl. p a.

Icopal-Tagpap og Læder-Tagpap
i alle brugbare Bredder og af prima lagret Kvalitet.

Linoleums-Taglak og kalciums-Tag-Tjære
Vi anbefaler Forbrugere heraf at købe snarest, selv om denne
først skal anvendes senere.

Nordlandets Handelshus.

Nordlandets Handelshus.

Allinge Bogtrykkeri

41,
-.-----

By- og Herredsfuldmægtig

Johannes Nolood, Hasle,
træffes pan 'bladhuset i Allin g e
hver Mandag elle r KI.10 Form. og
Kro liver Fredag
i Klemensker
e

fra 2-5 Elbil.

Charlotter købes,
70 øre pr. kg.

Gartner Kofoed, Allinge.
011~1111~0111111~1E

Toget afgaar

Gardintøjer.

Vi har mange Pumper endnu!

•
It.nber- •41.4n41%

st,?rste og sinultk;ste Udelg forefindes i

Magasin du Nords Udsalg.

Nt.1:rr
1,1 !,:mms1;er

Ajlepumper 2- ,
og 3Bedste frostfri Pumper I'," og 2"

Svære
ots 4.17

-1!.1

Leverandør til Landbrugs- og Varelotteriet.

Te'n

1W' 14?

jernrisr, som

til disse. — Kub i denne
Priserne bliver meget højere, naar vi skal kohe til Lager igen,

151

(25. Brødrene Anker --‘1.9
Jernstøberi & Maskinfabrik

Ls

Telefon 2.

]-[asie

Til Smid‘ tg
Stind.% læ —Kanne.
754 12n° (V°
Allinge
70 1208 648
711 1215 700
Tein
734 1244 717
Rø

Telefon 2

Gummifrakker
i mange Kvaliteter til Damer og Herrer. - Damefrakker fra 10 Hr.
Herrefrakker fra 12 Hr.

Nordlandets Handelshus.

Klemensker
Nyker
Til Ramle

Magasin du Nords Udsalg.

hunve-54mnitylz
Fra Rømte
900 1250
Nyker
918 108
Klemensker
934 1 34

Rø

Tein
Allinge

950 1 40
1004 154
1014 20,

Sandvig

!NO

er nu paa Lager i stort og smukt Moasterudvalg til rimelig Pris.

Nordlandets Handelshus

210

820
833
855
913
928
935
945

Mat,4 ■ Ig Ronrb e.

Fra Sandvig
Allinge
Tein
Rø
K le ni en el< er
Nyker

Hvide og ecru Gardintøjer

711 12" 734
805 110 750
825 130 810

Søn- og Helligdage

Pigekjoler og Pigefrakker.
Alle Størrelser, Fikse Fneoner er atter paa Lager.

Nordlandets Handelshus.

['la Sandvig

Selvvandingsanheg, Vand- &, Aljepumper nu. in. e

Til

Rønne

Ris 125s fin
gs! 12e (151
902 1251 702
917 107 718
938 154 75a
914 1 33 700
10os 1 44 glo

NR. Hver Søgnedage Onsdag
Aften afgaar Toget fra Rønne 9.35,
albas 35 Mim senere etui normalt,
hvorved der optrans Forbindelse med
Toget fra Nexø i Rønne N.

passer

De smukkeste Xonfirmationsgaver
kober De bedst og billigst i

Allinge Ur- og Guldsmedeforrretning.
Gravering gratis.
A. M. Lindberg.
Telefon 93.

YI

ekspederer alle de larlkoame 00811111110ml

paa Barres, Eckendorfer og Elvethams Ro h fro og har
endnu rigeligt Lager af Rod Eckendorfer, Gul Eckendorfer og Elvethams samt et Restparti af smaakornat Bar-

res Roefro, Bangholm Kaalrabi, Fynsk Bortfalder og
de hurtigvoksende Sorter Øster Sundom og Grey Stone.
Vi anbefaler alle at sikre sig de nødvendige Sorter i god
Tid — og af de gode Kvaliteter som nu forefindes.

Nordlandets Handelshus.

Ekstrafin Klipfisk og prima Ris
anbefales til billigste Dagspriser fra

Markfrø. Markfrø.
Bestillinger modtages hos
Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Vi har endnu rigeligt af

Lucerne-Kløverfr
prima nordfransk Kvalitet — anbefales som bedste Erstatning
for ungarsk Frø, som ikke kan fremskaffes iaar.
Vi beder om Bestillinger snarest.

Nordlandets Handelshus.

Viking.

Den stærkeste og billigste Hjemmesko
af bedste Militærkkede og med Glimmisaarer er paa Lager i alle Storr.

Nordlandets Handelshus.
Altid

koloifilv3ror
til billigste Dagspriser.

Altid friskbrændt Kaffe.
Altid extra prima Margarine
til billigste Dagspris.

stort Udvalg i

Glas og Porcelæn
til smaa Priser.

Altid velassorteret Isenkramlager hos
Allinge
& Produktforretning

Klædevarer.

Vi har stort Lager af saauel billige som finere Klædevarer,
og leverer ethvert Klædningsstykke efter Mani med Garanti for god
Pasning. Altid billigste Priser i

Nordlandets Handelsbus.

Ordet er frit !
VI gør vore mange Læsere i ny og
paa Land opmærksom paa, at enhver kan
fag optaget Artikler og Indlæg om Emner
al alunen Interesse i „Nord-Bornholms
Ugeblad".
Betingelsen er kun, at det skrevne er
holdt i en summelig Form og indenfor
rimelige Grænser, saml at Indsendere- til
Underretning for Redaktionen - opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om saadanne Ting og Forhold, som egner sig
til fleiinndling i Bladets Spalter.
Dette gælder [made Byen og Landet,
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den strængesle Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

Erindringsliste.
-0Toldkamret 8 12 Form , 2 -7 Ellen!
Kæmnerkontoret 10-I1 og 2 -4.
Diskontobanken 2 - 4 Eftm.
LaerneSparekassen 1n -12 og 2-4
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4,
Dampskihsexpeditionen, atihen ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm , Mandag og
Torsdag barm.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Distriktslægen 8 - 9 og 2 - 3.
Postkontoret : Søgnedage 9-12 og 2-6.
Søndag 12- 2.
1 degialsirdionvii 8 Morgen til 6 Alten.
Søndag 12 - 2.
Borgmesteren træffes paa Ktentnerkont
Branddirek toren mandag og Fredag.
Form. 8 til 10
Statsanstalien forlivsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em.
Folkebogsamlingen paa Raadluisel
irsdag Kl. 3, Fredag 7-8,
Jernbanes!. er aaben for Gods 8-12, 2-6
Frimærkep. ng Ilgods desuden 7-B Aften
samt til Tog, der afgaar udenfor nævnte
Tid, fra en halv Time for Togets Afg.
I ljælpekassen: Forrod. Bagerm.
Holm,
Kasserer Il, 1' Kofoed Kontortid huet
Fredag fra 5-7-

Badeanstalten Kajbjerggaard
Fredag 9-12, 4 —7.
Lørdag 9-12, 4-10.

Nor De ell Livsledsagerske,
skal den gamle Cykle sælges, ønsker De Adgang over deres Ejendom
forbudt, har De fundet et Par Cmlosclier, skal der være politisk Møde
eller 13a1, bal, De Kreaturer til Salg
eller vil De købe saadanne, liar
De laaet nye Varer hjem, paslager
De Dein Reparationer, bar De
stellet en ny Forretning — hvordan
skal 'Folk sera Ina det al vide, hvis
De ikke averterer i et Blad, som
virkelig lieses.
.Nordbornbolms Lgeblad"
Imses af sari at sige alle i Nordre
1 ler red og er det lor cl fortrinligt An-

nonceblad. Send deles Annoncer
til .Nrirdtwildioliiis Ugeblad".

Ring op Telefon 74

Allinge Kolonial- & PrOcriiktforretning
• • ••
Kød- og Benmel
fra Langelands Foderstoffabrikker.

Blodfoder
fra Vejle-Fabrikkerne
anbefales meget som Tilskud til Svinenes Foder.
Billigste Dagspris i

, Tr

---1\1.6F-crlandefs Handelshus.

Saabyg og Saahavre.
Bestillinger modtages hos
Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Mrigen flutter Mar..
'derfor fcelner jeg int i Dette r's'oraar r . '200
kicrrez utl Zrettge:g tirDiti uger og ffiliniiiivntre.r
fojter.un,
tit en. (tutti45.4i efter Det joint
og ligeleDe‘.3 jcelger leg Ode mit Zfotai,.tager
tit gnide •Vrifer, Da jeg ilfe bil robe hjem _tti
DC høje 13rijer, font int er.

e
, tinte Vager af &,nttc, kilter Ni gaffetter:
Zfjorter,
dere
t•t ritotngc og
!Blu'« og 1;clifirrDer jaurt alt, hoaD Dertil horer,
fort jagt et meget jtort Vager af alle gangbare •
flaitufafturbarer, jaabel i fmrDigjhet font i 9.)Zertermaal til billigjte 43rifer.
attib robe Dere,.3 forbrug hok
Zerfor gal

3c1W 4)nitlen

Gode Redskab!) iil Forilarsuliopid
Vi har staaende — indkøbt i Fjor:
I dobbelt Osborne Fjederharve 15 Tænder.
9 Tands
2 svenske Fjederharver
9 do.
1 svensk Kultivator „Apollo"
2 Canada Plove No. 97.
2 Ukrudts-Harver — 6 Leds — med hule Tænder.
Der kan gøres fordelagtig Handel hermed i

NordlandetS Handelshus.

