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„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes i el Antal af mindst 1600 Pump!.
øg forsendes gennem Postversenel 1 Allinge.
Sandvig Olsker, Rutsker, R. og Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den største Udbredelse 1 Nordre Hen ed
bliver last elhvert Item og egner sig dm
før bedst til Avertering.

„N‘Wd-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendtgørelser al enhver Ad
suasom Ksb, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller Af lysninerr, Auktioner dr.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
udgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle
Postkontorer saml paa Rladels Kontor og
koster I Kr. hali•tmrlig,

Katorga.
Træk fra Enevældens
Skrækregimente i Zarriget
—0 —
Det rusiske Zarvældes Skrækregimente og Voldsherredømme var
ogsaa før Revolutionen kendt udenfor Landets Grænser, men under
og navnlig efter Revolutionen er
den bleven ubarinlijærtig afklædt,
og man er kommet mider Nir jr med
Ting saa hæslige og afskyelige, at
man har vanskeligt ved at falle dein
i den civiliserede Tid, vi lever i.
Hvad man før betvivlede og opfattede sum rene Fantasterier i de
mange rædselsfulde Beretninger fra
Rusland, viser sig nu al have været
den forfærdeligste Virkelighed.
Hverb svarer for øvrigt for, at
all delle sr helt forbi? Del saalcaldle
. ufri' -Rusland synes at have sin egen
POpfallefse af Humanitet og af AgV
telse tor Menneskeværdier.
Det frygtelige Ord „Katorga - lader sig ikke tilfredsstillende oversætte
til noget veslevropælsk Sprog, Del
betyder noget I Lighed med Tvangsarbejde eller Tugthus, men kan vist
bedst betegnes ved ”levende begravet".
1 det nordlige Sibirien laa i Nærheden af Byen Tschiks Landsbyen
Serentui det frygteligste af alle russiske Tugthuse. Soldater og Officerer, som havde gjort Mytteri, Arbejdere og Studenter, som var arresterede som Medlemmer af revolutionære Foreninger, udgjorde Majoriteten al Katorgas til Vanvid drevne
Fangekoloni. Reglementet, der altid blev fastsat af Fængselsdirektøren efter eget Forgodtbefindende,
var ganske umenneskelig, og Grusomheden øgedes, mier vedkommende syntes al ville indynde sig
hos sine foresatte. Og alle Fængselsdirektører havde samme Ærgerrighed, derfor var Behandlingen
saa grusom som muligt.
Almindeligvis manne Fangerne
tidlig om Morgenen i den strengeste Kulde og uden Hovedbedækning
stille ved Appellen og vente i linie, vis. Haandglibeligheder hørte til
Dagens Orden, og for den mindste
Forseelse idømtes Katorga-Straffen,
som en nylig befriet Fange skildrer
I Moskwabladet „Russkoje Slovna•
saaledes: Straffen bestod i, at man

i en særskilt Celle matte ligge
nøgen pari det kolde Gulv og i
ugevis ikke fik varm Mad, Ikke
tillodes at gna eller spadsere og
overhovedet at fas nogen Bevægelse.
Man fik Ikke Lov til at læse eller
skrive, men Straffen blev ofte yderligere skærpet. Man blev spærret
inde i el mørkt Hul, 3RA lille, at
man hverken kunde ligge, sidde
eller stna. For rigtig at gøre Straffen raffineret, blev del murede Gulv
ofte vandet og bestrøet med Kalk
eller Sand. Til Afveksling ophededes Rummet ofte ganske urnandeligf,
saa at Fødderne blev forbrændte,
eller ogsaa var der sen koldt, at
Vandet pas Gulvet frøs og Legemet
helt stivnede. Alt dette kunde vi
tante, men mod Pryglestraffen gjorde
vi den frygteligste Modstand med alle
til Raadighed staaende Midler.
1 1910 fik Serentni en overordentlig streng Kommandant, en Herre.
der fandt de gamle Katorga-Straffe
alt for milde, og derfor besluttede
at indføre Pryglestraffen. Men da
gjorde de ulykkelige energisk Modstand. Den bekendte Anarkist Sqanosoft samt nogle andre Terrorister
ofrede sig for 1<amtneraleruP. For
at skræmme den umenneskelige
Kommandant gik de frivillig i Døden. Ssanosoff tog Stryknin, en
anden hældte Petroleum over sig
og brændte sig selv op, en tredie
skar Hul paa el Par Blodaarer ined
Glasskaar, og en fjerde dræbte sig
med Morfin. Den sidste blev ved
Benene slæbt ild af Cellen og døde
pas Stenfliserne i Fængselskorridoren.
En Student, der havde hørt ism
Fangernes Nød og Elendighed, korn
fra det evropæiske Rusland til Schita
og skød den umenneskelige Kommandant ned paa ;label] Gade. Men
det forbedrede ikke Forholdene.
Den ny Kommandant — en koparret, allerede forud for umenneskelig
Grusomhed bekendt Usling — viste
dobbelt Energi og syntes fast besluttet paa at drive sin Villie igennem.
Lige som han allerede som- simpel
Fangevogter havde overfaldet den
til Døden mærkede Ssanosoff i Tugthusgaarden og ladet ham piske,
saaledes behandlede han ogsaa de
andre Fanger. Drevet til det yderste greb de til den yderste Udvej;
Hungerstrejken. Modstanden, som
varede næsten to Uger, var det gyseligste, de ulykkelige havde oplevet. I Løbet af flere Dage drak
de kun Vand. Mange las allerede
bevidstløse af Svaghed paa deres
Halmsække, og andre kunde ikke
røre sig,
Da udbredte pludselig det Rygte
sig, al i det nærmeste Fængsel
havde de strejkende kapituleret.
Dette Rygte brød endog Viltiekraften hos de kraltigste, og Vagten
øgede de ulykkeliges Fortvivlelse
ved daglig at affyre Geværskud
rundt om paa Cellegangene for at
forskrække Fangerne, der troede,
et der blev skudt et Menneske,
hver Gang der faldt et Skud. Man
hørte nemlig altid et Skrig middel-

bad efter. Al og til hørte man ogsaa et Fald al et Menneskelegeme,
men det hele var arrangeret.
Paa Grænsen af Vanvid fandt
Fangerne sig lit sidst I det utnid•
gaaelige. Kommandanten havde
sejret og han udnyttede sin „Sejr"
Fem og fem ad Gangen slæbtes
de udsultede og syge Fanger til
en Celle, hvor de piskedes, til de
mistede Bevidstheden. Et Par Slag
af Kruit'eti var nok til at gøre det
del af med de fleste.
Det frygtelige Fængsel er nu jævnet med Jorden, de revolutionære
har gjort del al med dette jordiske
Helvede og med Kalorge-Straffen
er det forbi. Men Hævnen over
Bødlerne er ikke mindre grusom,
men for øvrigt velfortjent. Flere
Tuglhuskoiuuandanter har num begravet Jevende", nogle af dein
slap med al fas øjnene stukket ud,
og atter andre skød man uden videre paa staaende Fod.

de mange Sandsynligheds-Beregninger, der er fremkommet om Kullagenes Mægtighed og del eventuelle
Udbytte af Kul-Gravningen, er sikkert bi Fastasi, fremført nt BladReportere. Vi har som sagt foretaget en Del Prøveboringer og fundet
Kul, og tor at dokumentere Rigtigheden, har vi oplaget nogle Hektoliter, af hvilke en enkelt er tilstillet
Amtmanden — til behageligt Eftersyn. — Delle gav Stødet til at Hasle
K!inkerlabrik vil begynde Udgravning al Kril pin de Steder, hvor
Lagene ikke ligger for dybt; men
Arbejdet med at skaffe Sandlagene
bort er først lige paabegyndl, og del
vil sagtens tage nogen Tid inden
der kommer rigtig Gang I Sagerne.
Skuffede i vore Forventninger om
endelig engang at være forud pari
Jonralislikens Omrande, forklarede
vi vor Rejses Mani, Ireniviste vor
tomme Notitsbog og de ubelyste

Tørvefabrikation.

,,Kulbrydningen ved Hasle er paabegyndt"
„Der er allerede fremskaffet adskillige Hektoliter af den sjældne
Vare I"
_Der forventes efter Beregningerne
at kunne fremdrages 10-80,000 hl.
— Bornholm kan iaar forsyne sig
selv med Kul !"
(Uddrag af Dagspressen).
Vi sadler vor blinkende Gonger
ad
og cykler tid i Solskinnet —
Vejen til Hasle — medførende Notitsbog, Camera og el halvt Dusin
Film.
Dur man da være Stof til en Artikel, der kan interessere Nordbornholms Læsere I Ankommen i en stegende Middagshede til den lille smilende By, opsøger vi straks Kullenes „Opfinder",
Hr. Maskinfabrikant Anker, og beder
ham fortælle os lidt an Udviklingens Gang.
T'ja, siger Hr. Anker og banker sin Shagpibe ud, Arbejdet skrider frem med fænomenal Hurtighed
— efter de Notitser at dømme. der
er fremkommet i Bladene — jeg
er selv forbavset derover ; næn i
Virkeligheden er der langt igen, og

Films og sagde, at Bladets Læsere
krævede al os, at ogsaa vi paa et
saa aktuelt Omraade som Kul- og
Bræridselsspørgsmaalet var „o p I o
•
d a t e."
Hr.Anker havde Medlidenhed med
os, bad os komme igen om en 814 Dages Tid, og for al vi ikke
skulde komme tomhændede hjem,
anbefalede han os al lægge Vejen
op om Knarremosen, hvor vi kunde
fan Lejlighed til at se om ikke Kulsaa Tørvefabrikation pas nærmere
Hold, idet han beredvillig gav os
nogle suplerende Oplysninger.

Brødrene Anker, der i Fjor penbegyndte Produktionen at Tørv derfra, benytter imidlertid en linden
Fremgangsminde, der Ram overmande snitt for si g.
I et Par Prnrume skovles Tørvemassen nutomallsk op fra Bunden.
Er Prammen fuld, føres den ind, og
Tørvemassen pumpes np i en Beholder ved Hjælp af Motorkraft. —
Denne Beholder antmer autnmatisk
for el bestemt Kvantum, der glider
ned i nogle store tragllnr mede Vogne,
som skiftevis kører Massen ud paa
Marken, hvor den ved Hjælp af en
Bundventil I Vognene slippes ud.
Det hele gear uhyre nemt og praktisk for sig. Tørvemassen rulles tid,
skæres og tørres 4 en Arbejdsstyrke
pas 12-16 Personer, der med Lethed producerer 100 hl. daglig.
Der er til Dato optaget ca. 7000
hl Tørv, der væsentligst afsættes til
Rutsker og Hasle Kommuner.
Den hvide Banke, der ses paa
Billedet nedenfor Tørvene, ved Bredden, er Mergel, hvoraf der °gemt
optages en Del,
Saa langt øjet rækker ligger her'.
Tørv ved Torv, ile sorte Briket)
er blevet en elteriraetet Vare, de
er Guld værd; de skal varme og
hygge om os og forsøde os Trimrelsen i den lange Vinter. Det gæl- .
der derfor om, at de er filstræl,kelig tørre. Men Vorherre lader jo sirs .
Sol skinne særlig rigelig i denne
dejlige Sommer, og Tøjvene vendes
og stables eller alle Kunstens Reglee under Overopsyn af nedenstaaende unge Pige. Vi har derfor tilladt os al lage et lille Billede af
kende og hendes Hjælpere, thi ogsaa de danner et Led i det store
Maskineri, der fungerer fortræffeligt.
Og naar vi i Vinter ser Gløderne
lyse paa vore Udsteder og føler den
behagelige Varme, der strømmer os
i Møde fra de sorte Briketter, da
bør vi taknemlige mindes Sofie Olsen og hendes Medhjælp.
Uden deres Bistand og Akuratesse
vil vore Stuer maaske i den kommende Vinter slam i en rygende
Tørve-Os.
3(

Knarremosen.
Som vore Læsere vil se af Billedet, ligner Knarremosen egentlig en
idyllisk liggende Sø — omgivet nf
Skov og Krat, og de færreste aner,
at den paa sin Bund i en Dybde
al 5-10 Alen gemmer Bornholms
bedste Tørvemasse, der i tørret Tilstand danner en hamit kompakt
Masse, nærmest lignende Brunkul.
Fra Mosen, der ejes al Gaardejer
Kofoed, Knarregnard, Rutsker, har
der tidligere, for ca. 50 Aar siden,
været drevet Tørveskær, idet man
afledte eller oppumpede Vandet.

Naar Allinge Haanclvierker- og Industriforening paa Søndag foretager
Udflugt til Kullejerne ved Hasle,
hvor der sikkert n u er noget at se,
anbefales det at køre Vejen op om
Knarremosen — den er et Besøg
værd.

Tidselen.
Fra Foragt til Hæder og Ære.
—0—
Min skal intet forsværge i denne
toraer/el lige Verdeir! Og frem for
alt skal man være forberedt pas,
ar Ilet eller den, der hidtil har indtaget en meget underordnet, for
ikke al sige foragtet, Stilling, pludseligt en skønne Dag kan komme
til Ære og Værdighed! Vi har set
del blandt Menneskene i denne
revolutionære Tid, der respektløst
vendet op og ned paa de fra Fædrene nedarvede Begreber; og vi
har set del pari mange andre Ting;
med Fødemidler osv., der før har
været regnet for lidet eller intel og
sone lige paa en Gang er blevet
ikke alene saare anvendelige men
ogsaa ganske unnværlige I Eksempel;
Hvilken københavnsk Etatsrandinde
vilde for blcit 2 Aar siden have
fyret med Tørv I sine Saloner?
Noget ganske lignende har otte
gjort sig gældende indenfor Planteverdenen, og et af de mest typiske
Eksempler herpaa er vel nok Tidselen og dens Ophøjelse fra et foragtet og ilde anset Ukrudt til en af
de mest moderne Prydplanter.
Tidselen har jo gennem Aarlirindreder, ja Aartusinder, været Tegnel
paa Forbandelsen og Grimheden.
Vi ser det i en af Verdens ældste
Bøger: Bibelen, Allerede lige efter Syndefaldet staar der, at Herren
sagde til Adam : al Jorden skulde
være forbandet, ¥ at den .slutide
bære- Torne og Tidsler!" Og naar
de gamle Profeter tordnede mod
Israels Synder, vendte ogsaa stadig
delte Led i Forbandelsen tilbage.
Og saaledes op gennem Tiderne.
Dr. Kurtz skriver et Sted i Anledning
af Tidselen, at „selv ril Naturen
trænger den menneskelige Synds
Forbandelse!" Og selv en saa torholdsvis moderne Forfatter som H.
C. Andersen skriver i et lille Digt:
Derud i Verden Hjertet mas,
lad Storm og Regn kun ruske,
Guldbjerge ejer Verden faa,
men flere Tidselbuske!
Tidselens Mangel paa Skønhed
karakteriseres ogsaa tydeligt gennem
gamle Talemaader og Ordsprog og
gennem forskellige Forfalleres Digtninge. Den franske Forfatterinde
Madame Reyband skriver et' Sted
om sin Heltinde, at : „Pen Verden,
hvori hun nys saa lutter Roser og
Linier, forekom hende nu som en
øde Mark, fuld af Torne og Tidsler.' Vores egen gamle B. S. Ingemann fortæller i „Ole Navnløse"
om Konen, der fik en Salve fil
sine Øjne, saa hun kom til at se
hare Roser og Lillier, der, hvor
andre kun kunde opdage Tidsler !
Ogsaa paa Hovmodet og Ufølsomheden var Tidselen et Symbol. Skriver ikke den gamle Salmedigter
Brorson:
"Forhærdede Tidselgemytter
saa stive som Torne og Støtter!"
Og i Blomstersproget betyder Tidselen ; ,Du forstaar dig Ikke paa
Kærlighed!"
Men til Trods for alt dette har
Menneskene dog allerede for mange
,lurhundreder siden opdaget, at den
ikke var lutter Forbandelse] Den
blev — sikkert i ~firetiden udført her i Landet som Lægeplante.
Og i den gamle læge Henrik Smiths
r)plegnelser finder man, at han slor er den for alle Urter!" Og han
beretter ,troværdige og sandruge"
llistorier om, hvorledes en Pige,
som havde facet „Eder og Forgilit
udi sin Krop', drak Afkog af Tidsler og korn sig. - Ligeledes, hvorledes en Dreng, der havde ligget
og sovet i Lyngen og derved var
kommet ud for det mærkelige Tilfælde, at en Hugorm var krøbet
inid i ham, ved at drikke samme
Afkog blev af med Bæstet, uden

at have taget nogen Skade. Den
gamle Dokler anbefaler ogsaa Midlet stærkt mod „Sidernes Sting'''.
„Hovedværk - og Pesidentze". Det
er navnlig den velkendte Marie-Tidsel, i Cardirris Malke) semi han anvender til sine Medikamenter. Denne
Tidsel bar ..jo hvidplettede og marmorerede Blade; der gaar for Resten
en ganske nydelig lille Legende
om den ; hvorefter dee har facet
sit Navn, Man fortæller:
Da Josef og Maria nied Barnet
maatte flygte til .'Egypten for Herodes' F.ferstrebelser, blev de en Dag
paa deres møjsommelige Vandring
gennem ørkenen ganske udmattede!
Solen bagte ritaaletigl, og der var
ikke Skygge at finde noget Steds.
Saa salte Maria sig mat og fortvivlet ned i del gloende Sand og blotlede sit Bryst for at give Barnet at
drikke. Men lige ved Siden at del
Sled, hvor hun sad, stod der en
lille vissen og tornet Tidsel. Et
Par Drnaber af den hellige Moders
Mælk dryppede ned pas den. Og
se! Da skød den 1111e uanselige
Urt pludselig i Vejret og voksede
op til en hel skyggefuld Busk, hvorunder Maria og Josef og Barnet
kunde hvile sig, bil Aftenens Kølighed faldt part I Men denne Tidsel
og alle dens Efterkommere hele
Jorden over beholdt de hvide Pletter af den himmelske Moders Mælk!
———
Navnlig Landmanden har altid
hadet Tidselen af et godt Hjerte!
Den er jo ogsaa et sejgt Ukrudt at
blive af rued. Særlig en bestemt
Art, der har meget dybt pilende
Rødder og tusindtalligt Frø, der
af Vinden kan føres milevidt omkring
har gennem Tiderne været Agerdyrkerens Rædsel. Og mange har
naturligvis de Midler været, som
uoplyst Fortid har søgt al bekæmpe
den med. Saaledes sagde man
oppe i Vasabygd i Finland, for at
undgaa Tidselplagen, skulde man
lade sin Ager harve fra Øst til
Vest af en Kvinde, der eircfnu ikke
havde været ,,lil Kirkegang" efter
sin Nedkomst.

Ja saaledes saa man altsaa paa
Tidselen lige hl for en ca. 12 Aar
siden ! Thi saa længe kan del vel
nu omtrent være siden, al de første
store Buketler kultiverede Tidsler
viste sig i vore Bloinsterliandleres
Vinduer. Man undrede sig lidt!
Saa saa nærmere pas dem og begyndte ganske smagt at finde, at
de i Grunden var kønne. En enkelt
dristig købte dem og anbragte dein
i eu Keraniikkrukke! Og pludselig
opdagede Folk i al Almindelighed,
at Tidselen, den foragtede Tidsel,
Forbandelsens og Grinilledens og
Hovmodets Symbol, virkelig var i
allerhøjeste Grad dekorativ, ja ligefrem smuk!
Og i Aar kulminerer vel nok
denne Tidselkultus! Overalt ser
man dem, de store sølvgraa og de
mindre blaa I Alene i mægtige
Krukker — for Plads fordrer de Jo
— eller blandet sammen med andre
af Markens Lillier, der maske nok
føler sig lidt mærkeligt tilpas ved
saadan i el Venskabelighed al sidde
Side om Side [ned Arvefjenden !
Og selv orn man vel endnu ikke
har set den unge Mand, der gør
deri Udskaarne sin Opvartning !ned
en Buket Tidsler (,Du forstaar dig
ikke paa Kærlighed! I"), saa anvendes dog netop i Aar denne stive,
haarde Plante overalt, timide til Fødselsdagsbuketter og Borddekorationer, til Rabatter i Haverne og Pryd
i Dagligstuen!
Men tænk, hvis det en Dag gik
som i H, C. Andersens Eventyr,
- hvor alt kom paa sin rette Plads I Ja,
sari var der nok flere end Tidselen,
der manne skifte Opholdssted!
'
„Dg. Nyli."

SIzownymieDel var i Vanren Fyldi al Vintervi'
jeg korn og saa dig græde, saa dig le,
kin grønne Varar, støbt i el Væld
al ].atter.
— Ja, du var Foraar selv og
Skovens Datter.
Ar du er blevet Vaar for mig, det latter
jeg hvergang jeg pantry laer Vaar
at se.
Og pan de bløde, smilende Rabatter
jeg kaldte vearlied dig for
Krattets Fe.
Nu er det Efieraar og Vanrens Blade
med Minderne om Vanren,
hede, glade,
de daler — et for el — mod
Jorden ned
i Høstens sære, drømmelysie Fred.
— ——
Mit Skovdybs Fornar er forbi og Feen
har fardt Engagement ved Varieteen I
Chr. Slub forgenstn.

Fluer.
—a—
Fluerne er ikke blot generende,
næn kan være farlige for vor Sundhed, fordi de kan bringe Smitte
ined sig Ira de Ulni rusk heder, hvori
de udklækkes, eller son: de besøger.
Nyder ulan Kød, tivorpaa der lindes
„Spy", kali man desuden fan Ildebefindende, hellige Koliksmerter og
Brækninger, Knuipen mod Fluerne
er derfor et uundværligt Led i Hjemmets Hygiejne. „Menuen" sanvel
som de tidlige Foraarsfluer skal
mini uden Barmhjertighed dræbe,
thi hver enkelt Hun-Flue, spar overlever Vinteren, skal efter Sigende
i Sommerens Løb kunne blive Stammoder til ca. 20,000 Fluer. Det
er særlig følgende Arter, som holder til i Husene:
Husfluen, hvoraf der findes 2
!iblander: nærstaaende Arter, lever
af varmblodede Skabningers Hudafsondringer, Sukker o. L, som den
ined sin bøjelige Snabels 2 bløde
Læber slikker op. Den lægger
sine Æg paa Møddinger, i Skarnkasser og i alt Slags Affald, ja endog i Spythalcker, Pibeinikrasninger
o. 1. og er knapt en Maaned om
fra Æg al blive til fuldvoksen
Flue; adskillige Kuld kan derfor udklækkes I Løbet af en Sommer.
Den graa Stikflue ligner Flusfluen,
men er lidt mindre og har en blank,
haard, sort Snabel, I hvis Indre
der findes 2 skarpe Klinger, med
hvilke den skærer Hul pas Huden
for at suge Blod, Dens Stik gør
ondt, men Smerten fortager sig
snart. Det kan give Betændelse,
som dog snarest skyldes de Uhumskheder, som Fluen har berørt.
Spyfluen er bias. Hannen lever
Ude paa Blomsterne, mens Hunnen
gerne vil søge ind i Husene, num
den skat lægge Æg. Disse
„Spy"
— lægges paa real og kogt Kød
0. 3. v.
Den gran Kødflue har omtrent
sanune Størrelse som Spyfluen,
men er ikke saa almindelig. Den
har en sorttærnet Bagkrop og føder
levende Larver.
Foruden disse Fluer findes endvidere den grønne Flue og den
lille sorte Osteflue.
Kampen inod Fluerne skal gru
ud paa dels al hindre deres Formering og deres Indluengen i Husene,
dels at jage dem ud ni disse eller
dræbe dem.
Husfluernes Formering kan kun
hindres ved at tildække Møddinger,
Skarnkasser o. I. saa forsvarligt,
at den ikke kan komme til at lægge
sine Æg paa saadantre Steder. Uden
at dette bliver Lov, og uden al
Overtrædelserne bliver strafhare, vil
dette dog ganske sikker! ikke blive
gennemført.

Fluernes Indtrængen i Husene
kan hindres ved Hjælp af Traartnetsvinduer, samlit til Dels 0g5;13 ved
Ophængning at mindre, med Vand
kvarifyldie, Medicinllasker uden j,„
paa den solbeskinnede Mur eller
imellem Espalier. En Mængde Huet
vil finde ned i Flaskerne og drukne
'ordi de ikke kan tinde -ud igen.
Fluerne i de solbeskinnede Vinduer
kan i Massevis jages ud, naar man
hurtig aahner Vinduer, slam efter
Fluerne med et Klæde dg atter lukker Vinduet i en Fart. Har man
Slores for Vinduerne, eller trækker
man Trækgardinerne tor, vil Fluerne
samles bagved dem i Lyset. Man
kan da tange dem eller dræbe dem
her med hensat Gift eller jage dem
und. E n d v idere ynder Filerne ikke
frisk Luft og Gennemtræk.
For at hindre Fluer og andet
Kryb rn. m. i al røre Maden, er
det tilstrækkeligt al opbevare denne
i tætte Flueskabe eller under TrandnelsInag. Den gran Kødflue kan
ved Hjælp af sit lange Æggerør
dog anbringe sin levende Yngel
Indenfor Nettet, og de livlige Maddiker, der har en fin Ltigtesans,
vil snart finde Kødet, dersom delle
ligger pan Bunden ; rig Spyfluen
kan lade sine Æg dralle ned gennem Maskerne paa Trandnetslangei.
Kødet skal derfor everil. yderligere
pakkes ind i Papir, dog ikke fastere,
end al Lullen kan cirkulere indenfor Papiret. Saavel Kødfluen som
Spyfluen ved, al deres Yngel ikke
kan trænge gennem Papiret. og de
lægger ikke deres Æg her. Bland!
de mange Midler, som anvendes
til Fruernes Udryddelse, Iran følgende
anbefales:
De kendte Fluelloaker med Stikker og Brændevin er altid gode.
Et sikkert Middel er Kvassiabark,
som lægges i Underkopper, overhældes med saa meget kogende Vand,
al det er fugtigt, medens Vandel
ikke man stag over det, og dækkes
med el Stykke Trækpapir, heorpaa
der strøs lidt groft Sukker. Endvidere kan Forrnalinbrød bruges:
I Ih; L. Mælk blandes 2 Spiseskefulde 40 net. Formalin; denne Blanding hældes op i flere Skimle, og
i Midten lægges Rugbrød, der sisal
rage lidt op derovet. En Smule
Sukker strøs paa Brødet. Fluerne
bliver bedøvet deraf, men da de
ikke altid dør, skal de opsamles
og brændes, naar de falder.
El virksomt, men meget uskønt
Middel er Fluelim. Færdige Fluefangere med Lim Iran købes ; men
disse lian fremstilles langt billigere,
naar man køber Fluelinien og selv
stryger den paa Papirstrimler eller
Pinde, som anbringes skraat udstanende i jordfyldte Urtepotter. Er
Pindene fyldte med Fluer, kan disse
skrabes al og frisk Lim kan stryges
paa.
Med persisk Insektpulver, .som
sprøjtes ud ved Hjælp af en Ballonsprøjte, kan alle Fluerne i et Ruin
bedøves, saa de falder. De skal
dog herligt muligt fejes sammen
og brændes, da de kommer til Live,
naar Luften bliver rem

`

Konsulenten lægger Fingermilt
pas tie forskellige Punkter.
Fn i st foreslaar harv,
Slubre,kerne skal basais ruet F.iiettsars:e •
grader, Jorden skal altsaa give
Gange Afgrøde i Aar. Som
der er egnede id den anden Alguat'.r,
anbefaler han tidlig Tursnips, Seb. boghvede og gul Sennep. Den tid.
lige Host, metrer ban, vil tregmashee
Resultatet, anet lian dog advarer
mod at stille for store Forventein.
ger til .

Dernæst fores!~ han I si.n Udstrækning at anvende Roeblade som
Foder. Landmændene plejer al pløje
Roebladene ned; den Gødningavretill
de repræsenterer, bliver noget mindre, !snar de oplordres, men alligevel mas denne Anvendelse i Par
anbefales Det vil ikke være muligt
at anvende alle Bladene i Irisk Tilstand; en Del af dem mna da konserveres til Vinteren gennem Emil.
lage.
Endelig henviser Konsulenten ti]
de Resultater, man i Tyskland har
:laset med Tilberedning ril Halm
som Foder. Han mener ikke, at
Sagen vil blive al sart stor Betydning herhjemme 30111 i Tii.5k1311(1,
men anser (let dog for muligi at
gøre Halm Ill et mere fordøjeligt
Foder,

Fordelen ved at gas klædt
i

Papir.

Ved (len russiske Front har Soldaterne længe anvend! Skjorter af
Papir, og i Tyskland; hvor man
ikke er sen ined at tage efter en
praktisk Nyhed, har malt begyndt
at agitere for denne billige Mande
at klæde sig pas.
Papirskjorten, hedder del, er I
Itygieinisk Henseende at foretrække
fierrifor en Uld- eller Boniuldskjorte,
og dertrer desuden billigere. I Betragtning af den nu randende Knaphed pas Uld og Bomuld skader
det derfor ikke at fremhæve disse
hygiebriske Fordele. Papiret er en
daarlig Varmeleder, smit alisaa bevarer Legeinsvarmen og hindrer
den kolde Lult 1 at trænge ind. Jo
færre Varmeenheder, Legemet giver
fra sig, desto mere kan Varinepro- .1
duktionen indskrænkes. Dette .
blandt andet Grunden til, al.evi S
ser mindre, særlig mindre fed tholdf
Stoffer, om Sommeren, De •
har Papirskjorten den Fordel;
naar den en Gang er udbur
eller huls den en er blevet, udsa
for Desinfektion eller lign'enckg let ,.1
kan brændes. hvorved al livgieinisk ...1
Fare er udelukket. Tiltrods for, 1
at Papirskjortens Levetid er kod,
bliver det dog meget bamlende at
bruge den.
Russerne som har lært ](rimlsden
at gaa klædt i Papir af Japanerne,
har allsaa fanet en god Lærdom •
af deres Vaaberibrecire i østen.
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Fra Uge til Uge
Rosiner.

To Gange Høst i Aar
i Danmark.
Ligesom Vanskelighederne ved
at skuffe Kul og andre fremmede
Brrendselsmaterialler tvinger os ril
at søge Erstatning i den hjendige
Produktion af Brændselsmidler, saaledes rejser de svigtende Tilførsler
al Foderstoffer nu ogsaa Spørgsrima•
let om Fremskaffelse al flere Fodermidler i Landet selv.
Om Mulighederne for en saadan
Produktion har den sjællandske
Planteavlskoesulent A. P. Jacobsen skrevet en Artikel i ,Vort
Landbrug'.

Som alle udenlandske Piodukler,
begynder Rosiltitlaitg:en ogsaa rat
gøre sig gældende, og vore Husmødre har travlt med et linde et
Surregal. .13, T." giver Armvisning
paa modne Stikkelsbær, der skal
lægges paa Plader og lægges rid i
tor at vindtør re. Dereller
klippes Blomst og Stilk tit , Og Bærrene lienstriar i leonilinut nen k ed
svag Valme, Mind de ligner Rosiner ,
--- Her paa Bmnliolin he lynede
man i gamle Dage de saalcaldte Akselbær, der i Slagtetiden var meget
yndet til Blodpølser. De er meget
nærende og bar en ejendommelig,.
umalet Smag. Behandlingsmunden
er niere enkelt, og bliver man tørst
vænnet dertil, spiser man dem gerne.

▪
' • Fhv. Brygger P. M. Grenbenb
-begraves Morgen, lørdag Kl. 12
'fra Kapellet i Allinge. Afdøde, der
uden toregaaende Sygdom døde i
.Sundags, var født d. 22. April 1836,
81 Aar gammel. Med ham mister
VeteByen atter en at sine gamle VeteVirkeranes, hvis Virksomhed og Virketrang i over en Menneskealder har
, sat Spor i Kommunens Udvikling,
Mange vi! sikkert yde afdøde den
. sidste Æresbevisning inden han stedes til den evige Hvile.

To unge Kunstmalere,

Andreas Moe og Søren Sørensen,
• lader for Tiden deres Billeder tdr. stille paa Hotel Snndvlg.

En lille Skovbrand
hærgede I Gaar Finnedalen ved Ankermyre. Publikum burde udvise
større Forsigtighed, naar de i den
tørre Aarstid færdes i Skovene'

Fiskeri-Affald.
Man undres unægtelig over, at
sne store Mængder Fiske-Alfald hvert
Au bortkastes, særlig her paa Bornholm. I vor fedt- og oliefattige Tid
er det Værdier, der pas denne Mnade
forødes, medens samtidig Fiskerne
klager over, at de faar for lidt for
Fangsten. Videnskabsmændene paaslaar f. Eks. at Indmaden al en Sild
har større Værdi end Silden selv.
Historikere fortæller, et under de
rige Sildefangster i Middelalderen
udeandles de herligste Olier af Affaldet, som mart forstod al gøre
fuldstændig lugtfri. I Tyskland lader man ikke den Slags ligge og
raadne op, og det lader til, at Jyderne tager Eksemplet op.

gadsijeoesler

og Meder,

Søndag 12. August.
• Allinge Kirke Kl. 91;2. Skrm.. Kl. 9
St. Ols Kirke Kl. 2
. Frilufisniøde Kl. 41/2. paa Næs ved
Allinge. L. Pihl taler.
- Mande
g Eftm. Kl. 21/2. samles Al,.
linge-Syforening 1 Prreslegaarden
Mandag Aften 71/2. Møde for K. F.
U. K. pas Menighedshjemmet.
Tirsdag Aften KI.
Møde for K.
F. U. M. sammesteds.

-

Et'ang. lutir. Missionsforening.
Allinge Søndag KI. 31/2. Forsamling
— — 3 Th. Madsen.
Rs •
— 10 M Kofoed

Toeset oed JVæsen.
Forleden rejste en ung Mand og
en Sagfører i samme Kupe. Den
unge Mand, der lige havde begyndt
rat studere Jura, sad i ivrig Samtale
med Sagføreren.
Hvorledes skal man i Grunden
bære sig ad med at blive en saa
berømt Sagfører som De? spurgte
deri unge Mand.
— Ja, det kan jeg godt sige
Dem, men saa skal De til Gengæld
betale en bedre Middag i S—. Jeg
'forlanger nemlig noget for noget.
— Jeg slnar til
— Vel, fortsatte Sagføreren. Saa
vil jeg for Deres fremtidige SagførervIrksondied foreløbig give Dem
et gode Read : „Benægt alt, selv
"Kendsgerninger, hvis der ikke foreligger fyldestgørende Beviser 1.
S— krævede Sagføreren ind
del bedste, som Hotellet lormaaede,
og da Kelneren præsenterede ham
Regningen, henviste han ham til
den ulige Mand, men denne nægtede paa det besteinleste at betale.
Sagføreren rejste sig fortørnet.
— Hvad. vil De ikke betale?
— Hvilket ?
— Middagen — som De lovede
I Kupeen.
— Jeg benægter at have lovet
noget som helst i den Retning og da sikkert Ingen i Kupeen har
hørt noget, saa --

Friskbrændt

Aalborg Portland Cement
i Sække er oplosset og sælges billigst fra Lager .

Nordlandets Handelshus.
Rigtig gode kantskaarne ' 4 "

og,

Udskudsbrædder
i

Længder fra 6-15 Fod, er nu paa Lager.

Priserne er allerlavest i

En ung Pige
Mit Hus i Brogade er billigt til
S3Itts, eventuelt tit Leje fra I. Okt .

Jute-Bindegarn
til Høstmaskinerne sælges i

Nordlandets Handelshus.

Hjemmelavede Haandriver,
De bedste Høforke og Strygespaaner.

Sendergade, Allinge.

Til

Lyse, smukke og løse 50-53 pCt,

Texas Bomuldsfrokåger
og et Restparti af
sælges fra Lager til billigste Dagspris. De andre Sorter Foderstoffer er udsolgt for Tiden .

Nordlandets Handelshus.

Extra Kval. tyske Smedekul

Ægte spansk grov Salt
og raffineret Køkkensalt,

Nordlandets Ilaorielshus,
En Vognkapsel
er tabt fra Allinge til Bedegade.
Bedes afleveret i Allinge Kolonial
og Produktforretning.

Nordlandets Handelshus.

Aldeles prim Kvaliteter
Konsentr, Eddikesyre Nr 1
Heidelberg Lagereddike
Sprit-Eddike Nr. 1
sælges i

N ordlandets Handelsplis.
En ung Pige,
15 Anr, ønsker Plads til 1. November. Billet mrkt J 25 bedes sendt
til Bladets Kontor.

tille skalfefri Ilsorler
og Sodavand samt Bay-

P. C. Holm.

Store gode

sælges. Husk at medtage Melkort ved Købet .

Nordlandets Handelshus.

Soller Ile ell flusledsagerske,

Erindringsliste.
_0—

skal den gamle Cykle sælges, ønsker De Adgang over deres Ejendom
forbudt, lier 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, paalager
De Dem Reparationer, har De
starlet en ny Forretning — hvordan
skal Folk saa faa det at vide, hvis
De ikke averterer i et Blad, som
virkelig læses.
,Nordbornholms Ugeblad'
læses af saa at sige alle i Nordre
Herred og er derfor et fortrinligt Annonceblad. Send deres Annoncer
til „Nordbornholms Ugeblad".

Toldkamret R- 12 Form., 2-7 Efterm.
Kæmnerkontoret 10 -11 og 2 - 4.
Diskontobanken 2-'4 Eftm.
[AnneSparekassen 10-12 og 2-4.
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4,
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Skibenes Ankomst og Algang Tirsdag
og Fredag Etterm, Mandag og
Torsdag borny.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Postkontoret: Søgnedage 9-17
Søndag 12-2.
Telegralstationan 8 Morgen. tit 7 Almen.
Søndag 12-2.
Borgmesteren træffes paa Kæmnerkost
Branddirektøren Mandag og Fredag
Form. 8 til 10.
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen, Kontortid 1-1 Em,
Folkebogsamlingen pas Raadhusel:
Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8,
Jernlinnest. er anken for Gods 8-12, 2-7
Hjælpekassen: Pormd, Eingerni. P. Holm,
Kasserer It. P. Kofod . Konturlid hver
Fredag Ira 5-7.

Mand.
I _Ugeskrift for Læger" har Læge
G. Jepsen beklage) sig over de
_kloge" Mænd.
I den Anledning oplyser Kontorchef Luitibye f Jusliisminisleriet
pan Forespørgsel fra _Siliceb. Av.",
at den eneste „kloge' Mand i Jylland er fhv. Herrekviperingshandler
Niels Jensen i Silkeborg. Han har
Ret til al kurere for Nervegigt,
naar der foreliger Lægeattest for,
at det er Nervegigt.

kirselm

Allinge-Sanflyip Haandvirkerog
Udflugt pr. Vogn
til Kullejerne ved Levke, eventuelt
nisses Hasle Teglværk, Søndag
12. August Kl. I Efne
Pris pr, Deltager 1.50.
Madkurve medbringes.
Liste til Pnategning er fremlagt
hos Snedkerne, Jul. Morteesen,

Bestyrelsen.

En 15-16-aars Dreng
eller ældre Mand til at pwle
søges ril Este November paa

Køer,

Flejlegaard i

Rø.

Ordet er frit
Vi gør vore mange Læsere i 11y og
part Land opmærksom pas, at enhver kan
fan optaget Artikler og Indleeg om Emner
at almen Interesse i „Nord-Bornhohns
Ugeblad°.
Betingelsen er kun, at del skrevne er
holdt i en sømmelig Form og indenfor
rimelige Grænser, send at Indsendere— til
Underretning for Redaktionen — opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om saadanne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling i Bladeis Spalter.
Dette gælder baade Byen og Landet,
og det er en Selvfølge, at Bedaklionen
altid vil iagttage den strantgeste Diskretion med Hensyn ril sine Kilder.

Bagerlærling
antages straks pas Grønbechs Bageri

H, Jørgensen.

En pæn Pige
med Anlæg til al offigaas'Børn, søges 1. November paa

Pæregaard i Olsker.

køber

Nine.

Varloer Kofoed,

Sild.

Oml( Flormel, 31ffilard Flormel, 01. Sigeffielr

Den eneste virkelige kloge"

Husholderske,
l„ke for ung, kun !nit Plads minks.
Bladets K entre anviser.

erskøl faas hos

Rigtig gode Kvaliteter

Sagføreren maalle for første Gang
i sit Liv erkende, al han var blevet
taget ved Næsen.

JELCOb

indbyder til Deltagelse I en Fælles-

Send Ordre snarest til

Ring op Telefon 74

Advarsel,
Beboerne i Nærheden et Sygehuset oplordr es indtrængende at bolde
deres Høns. Ænder og One Ira den
ulig af tir. P. C. Holm lejede led,
da jeg ellers ser mig nudas ri til
al lade disse Skadedyr

En file k

Danske Soyakager

er paa Lager.

Ncdsalfuing

af Sild, Fisk og Kod man r i anbefale

Støbestaals Rostleer og Lebomme sælges i

Nordlandets Handelshus.

Sygelttrssr , I

Hans Chr. Pedersen,

som sælges til laveste Pris_

Nordlandets Handelshus.

kan lait Plads 111 Iste O.'

P1011111iSil 'ogPIOVSk?ff
passende for

— Bestillinger paa fersk Sild til
Saltning og saltet Sild i Tønder,
Fjerdinger og Ottinger modtages
og ekspederes i den Rækkefølge,
som Bestillingerne indgaar.
5 /4 , 5/8 og 5/ jr, nysaltet Sild er
paa Lager og sælges til ett rimelig
Pris pr. Kontant.

I. B. Larsen
Allinge Telefon 12.

Sygekasse,
Medlemmernes Opmærksomhed
henledes paa, al Kassererens Kontortid er

Tirsdag og Lørdag Eftm. 2-4 og 7-9

eger De en Pige, en Karl
Il% eller en Dreng, eller ruangler De en Svend eller Lærling en Fodermester eller anden 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 lier i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

Oliver- og Canada-Plovene
Nr. 97 og 98-99 sælges i

Nordlafidels Handelshas,

En rige eller Enke,
der vil malke to Køer og hjælpe til
med Husels Arbejde, kan straks eller senere faa Plads hos

Jens Hansen, Lindeskoven, 11«,
— Om ønskes kan et Barn medtages.

Hus til Leje.
Det Arbejdsmand Johannes Olsens
Enke tilhørende Hus paa Nørregade
i Allinge er al faa til Leje ved Henvendelse til Anton Sonne.

Nyrøget Sild
fra eget Røgeri haves i Reglen
hver Dag.

Nylagt Spegesild

1/18 'fra eget Salteri haves i
Tønder og Stykkevis til billigste Pris. •
Bestillinger paa Lreggesild modtages gerne. Saltning besørges,

I. J3. Tiarsen

Telefon Allinge 12. .1

By- og Herredsfuldmægtig

JOIlllfilleS

Kofoed, Hasle,

træffespar Rita(' huset i Alli n g e
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og
i Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

Plorralf, Z-furepulber,
Blecifoba, £iibpitWer,
Gal eve ~nGc gtr. 1,
q3ut».

~01

9-?igeligt £ager,

Deres Regninger, MedRCS i • delelser, Konvolutter og
Brevpapir i Allinge Bogtrykkeri, Hurtig Levering. Billigste
Priser. Ring op Telefon 74.

btlltge

krulklieerke.~~~~

•

13rifer.

9iurNnOct.'
ft0e15411

,Pri . ddrrkarr(?(.

Superfosfat

Gødnings-Kalk

Det var oppe i Sveins en h amit hjømkc'mmer til
Etteraart.t Og vi modtager gerne Beer hjemkommet. Bestilte Partier bedes af hentet
Vinter, at denne Tddrage1se hændte,
snarest.
stillinger
herpaa.
Prisen bliver billigst fra tikik.
-.
— _Det er ritieldiut n ok, mor
og Produktforretning. sagde Oles Far, _at du absolut
Allinge Kolonial KolonialProduktforretning.
skal larme vor Nabos Bryggerkar,
for jeg kan ikke undvære nogen
af Folkene netop nu . . . Men
Vejen er jo god, saa Ole kan Ina
betales med 1,50 pr. kg, naar Varer tages i Bytte.
Slæden og de to gamle Heste og
til Damer, Herrer og Børn.
..
Irøre den Mils Vej derhen" .
Telefon i00.
Saadan blev det ogsaa. Ole var
en rask, tolvaars Dreng, saa han
var jo glad og stolt over Hvervet
og afsted kom han gennem Skoven
og hen til Naboen. Her havde han
det saa godt, at han slet ikke tænkte
Telefon 2.
Telefon 2.:
paa Hjemvejen, før Solen var lige
SelvVandingSanIkeg, \lund- & Atjepiimper in. ni.
ved at grin ned.
Afdeling i Allinge
Nas — det var Aften, da hen
kørte, og han kendte jo Vejen, saa
Kontortid : 10-12 og 2--4.
lian var fornøjet nok — lige til
Modtager Indskud part ahn. Sparekassevilkaar til en Rente
han mærkede, at Hestene var bange,
af 4 pCt. p. a., part Folio til 2 pCt. p. 11.
at Ihan Ilorte Ulvehyl Ira det fjerne.
for Damer, Herrer og Børn. Stort Udvalg.
De ironi nærmere og nærmere
Telefon 100
det var en uhyggelig Tanke. Men
en rask Gut var Ole — lian fik
en god Ide. Ulvene korn jo nærmere og nærmere — om et KvarStort Lager og Udvalg i
ters Tid vilde de være over barn
— og hvad saa?
Han tog sin store, skarpe Tollekniv freni, lagde sig paa Maven i
Slæden,. saa ban kunde lian Skaglerne, og med et rask Snit skar
har dem over, saa Hestene var
til billigste Dagspriser.
løse.
faas hos
— „Løb I nu bare hjem, saa
red Far jo, hvad der er ivejen",
sagde Iran. Og Hestene løb alt,
hvad de kunde, hjemad.
San væltede Ole det store Brygtil billigste Dagspris.
gerkar ud, i Sneen med Bunden
stort Udvalg i
ivejret og krøb ind under det, saa
Billigste Annoncepris. — Største Udbredelse paa Nordlandet.
han var helt gemt. Men alligevel
var der rigtig god Plads til ham
4 , 1p• 1
til smaa Priser.
inde i det store, tunge Kar.
San korn Ulvene, og de kunde
straks lugte ham inde tinder Karrer.
Det var jo en tf ellie Mundfuld for
dem. Men vælte Karret kunde de
'Mie! En af dem prøvede at stikke
sin Pote bid under del, for al kaste
det omkuld. Men Ole huggede at
al Magt med sin Kniv over deri
nindbudne Pote, saa Ulven med el
Smertenstryl trak Benel til sig. Sanledes gik det flere af den]. Men
Nyt stort Udvalg paa Lager.
de blev ved, de sad i en Kreds betales for renvaskede, strikkede uldne Klude og prima
om Karret og hylede, medens de vasket tør Uld, naar der byttes med Manufakturvarer
ventede paa deres Bylte.
Hjenime var man imidlertid bleAllinge.
Telefon Nr. 100.
vet opskrærnmet, da Hestene kom
alene hjem. Man vidste jo, at Ulvene, der kom inde fra Rusla n d,
kunde være slemme ved Vintertid.
Far_ kunde jo nok se, al det matilte
Heraf hjemkommet (-1 stuere Klin. Pri s erne billigs i
være Ole, der havde skarnet SkagAllinge Kolonial- og Produktfoi:retning. "
Vi forsøger at skaffe en Ladning heraf i Løbet af en lerne over — man meralle hurtigt
Maaneds Tid. Pris 19,50 Kr. pr. 1000 Kilo fra lossende Skib ild efter ham.
og frit paa Banevogn i hele Vognladninger.
Snart kom ogsaa lian og Karlene
og et Par Naboer afsted med Bøsser og med Hunde. Langt borte
En god lille Landejendom i Ro Sogn er billig til Salg.
san de Ulvene og Karret.
10169%./.4
Min stakkels Dreng, ham har Ejendommen er smukt beliggende lige op ad Sognevej. Areal
de Bæster ædt, klagede Far, skønt 7 Tdr. Land. Gode Bygninger. brandforsikret for 7000 Kr.
hvorfor skulde Ulvene san blive Stor og god Frugthave. — Ejendommen egner sig fortrinlig
Nærmere Oplysning ved Sparekassekasserer
for en Fisker,
siddende der og hyle?
Rask styrtede Folkene frem, og H. Ipsen, Allinge.
snart var Ole befriet, mens de Ulve,
der ikke blev skudte, flygtede afsted
i vild Rædsel.
Da sna Ole og lians Far atter
kom hjem, blev der rigtignok Glæde købes .og betales med I Kr. 50 Ore kg, naar Varer tages i
I Familien. Og den raske Oles Bytte.
imulm~a~~~~11 Skrud blev di tikket ved den lille
Fest, der blev arrangeret den Aften
til Ære for hans Frelse.

Allinge

Uldne strikkede Klude

Danske uldne Klædevaren

Nordlaudets

Chr. Olsen, Messen, Allinge.

Brødrene Anker

Jernstøberi & Maskinfabrik
Hasle

spare- & haltekasses

e_J

Danske og engelske Strømper

Regnfrakker og Paraplyer.

Chr. Olsen, Messen, Allinge.

Magasin du Nords Udsalg, Allinge.

Altid

Kogekassen „Papisol 9

Pri1113 kolothror

Altid friskbrændt Kaffe.

Allinge Kolonial-

Altid extra prima Margarine

Produktforretning.

Ihrilbrilliolms

Altid

Glas og Porcelæn

Altid velassorteret Isenkramlager hos
Allinge liolonial- & Produktforretning

Strand kyser.

Højeste Pris

Magasin du Nords Udsalg,

Chr. Olsen, Messen, Allinge.

Nørresundby Gødningskalk.

Termolflasken IDEAL.. $

Ejendom til Salg.

Nordlandets Handelshus.

Wi&net, Slartoffetutet, ctgoute(,
bl)OntIpt, k)abregrtm, Z-agogrtpt,
Z-Uebffer oQ Biofiner.
',)ftt i prima kOalitet anfiefale4 fra

,Skofoniof=

Strikkede uldne Klude

•

`;)?I'Millfforrefiliii(3.

Magasin du Nords Udsalg, Allinge,

F•e5 -t-

køber De bedst og billigst

Allinge Ur= og Guldsmedeforrretning.
Skeer

og Gafler t Sølv _og Sølvplet er atter paa Lager.
Lommeure til inilige Priser i ekstragode Kvaliteter med skriftl. Garanti.
Brugte Ure tages i Bytte.
Gravering gratis.

T elefon 93.

M. Lindberg.

Bestil Deres Tryksager i Ah* Bogtrykkeri

Gammelt jern
Stobegob
og

købes

Vort lap) er rigelig lorspol med
51

pet. Texas Bointildsfrokager

43 pCt. New-Orleau Homuldsfrokager
Coldings kontrollerede Foderblandinger
Langelands kontrolfoder
Alt i prima kontrollerede Varer og til billigste Dagspris hos

Allinge Kolonial& Produktforretning Allinge Kolonial- & Produktforretning

•

