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„Nord-Bornholms Ugeblad"
!rykkes 1 el Antal af mindst 1600 Exempl.
Og forsendes gennem Postvæsenet t Allinge.
Sandrig, Olsker, Rutsker, Re eg Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den største Udbredelse I Nordre Hened
bliver lenst 1 ethvert Hjem ag egner sig der
for bedst til Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
.plager gerne BeltendtgoreLser af enhver Art
saasom Keb, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter eller Af ksninger, Auktioner ett.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
udgaar hver Fredag, kart bestilles paa alle
Postkontorer samt paa RIndets Kontor og
koster 1 Kr. halvaarlig.

Erunogsvooskolighodor
og biuMrsikring.
—o—

I »Wallrnanns Versicherungs.Zeitschrift" bar Dr. Hampke hævdet, at
man saa for sort paa Forholdene,
og at der var Næringsmidler nok i
ilt;Tysklarid. Han er nu blevet imerle, genet i en interessant Diskussion,
al hvilken vi ifl. »Pol.' hidsætter
følgende:
Se blot, hedder det i den ene
Artikel til Dr. Hampe. paa alle de
Mennesker, De møder paa Gaderne.
Se paa deres hule Kinder og se,
hvorledes deres Flipper er blevet
altfor store til dem. Her er der
ingen Mulighed for al blive narret.
Men vil Dr. H. ikke tro sine øjne
kan han blot spørge en hvilken
som helst Læge, eller lian kan læse
Regnskaber og perelninger fra Livsforsikringsselekaberne — han vil
der let kunne spore Følgerne af
Underernæringen. Faren ligger netop
deri at Civilbefolkningens Dødeligher begynder at kappes med den
egenflige Krigsdødelighed. Del nytter ikke at lyve sig fra delte eller
at lukke øjnene derfor. Del er en
stor Uret mod Befolkningen, hvis
man lader den være uvidende om
disse Forhold, til hvis linødegaaelse
alt maa opbydes, hvad blot er muligt. Underernæringen og dens Følger er alvorlige for Livsforsikringen,
`fordi den gear jævnsides med Krigsdødeligheden, og jo længere Krigen
varer. i desto større Maaleslok vil
delle gøre sig gældende.
I den næste Artikel lyder Ordene
ikke mindre alvorligt. Vi har i Tyskland — siges der i Modsætning til
Dr. H, —• netop ikke Næringsmidler
nok. Vi konturer vel ikke til at
sulte ihjel (verhungern); uren langt
flere Mennesker, end Dr. H. antager,
man undvære en Del af det, Jer er
nødvendigt til normal - Entrering,
Især rammer Mangelen paa Fedt
de fleste meget føleligt, og delte
maa med Tiden virke forstyrrende
paa Almenbelindentlet. Denne Fedt. mangel er det netop, der foraarsager
den abnorme Afmagring ; og det
. kan ikke undgaas, at den efterhaan, deri bevirker forskellige sygelige
..Forairdrieger i det menneskelige
Legeme. De eneste, der endnu bar
ogen Mulighed for al skaffe sig
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fedtholdige Levnedsmidler I tilstrækkelig Mængde, er Landbefolkningen;
men dens Tal er Ikke saa stort
Forhold til de andre Klassers, som
Dr. H. synes at tro. Tallet er stort
paa dem, der num savne, fordi de
— selv for mange Penge og gode
Ord — ikke kan skaffe sig det
nødvendige. Bybefolkningen kan
synge en Vise derom. Del er ingen
Overdrivelse al penslen, at flere Mennesker, end Dr. H. aner, lider varig
Skade paa deres Helbred ved de
nu herskende Forhold. Hos nogle
vil dette allerede have vist sig, hos
andre vil det komme frem, naar de
angribes af en Lejlighedssygdom,
som de under normale Tilstande
let vilde kunne overvinde. Og hvorledes vil det ikke gas dem, der
endnu er i Barnealderen ? Derom
kan man da ikke være i Tvivl, at
netop vort Folks Haah, vore Børn,
maa lide meget under de nuværende
Ernæringsforhold. Især Byernes Børn
rammes ved Fedtmanglen — selv
det, der gives de smaa og de mindste, forslaar ofte nok ikke, Men
de unges gode Ernæring i Vækstperioden er dog Betingelsen for en
kraftig og modstandsdygtig Slægt.
Og netop fra denne Generation skal
Livsforsikringen i en ikke altfor (jern
Fremtid hente sine Kunder. Det
rnaa heller ikke overses, at saa mange,
hvem man før Krigen endnu helmelede som Børn, allerede længe hor
været udsat for Krigsliaandværkets
Savn, Strabadser og sundhedsskadelige Indvirkninger. Ogsna disse
unge Krigere skal og vil, om de
vender lyk kel igt hjem, yde Kontingent
til Livsforsikringegs Kundekreds.
Tuberkulosen, denne den argeste
Fjende af Folket, som i de senere
Aar var blevet bekæmpe( med saa
stort Held, løfter allerede, som Følge
af den herskende Mangel paa Levnedsmidler, sit Hoved niere truende
end nogen Sinde. Den bedste Luft
formaar intet modTuberkulosen, naar
Underernæring træder i Stedet for
god og rigelig Kost. Men selv paa
Tuberkulosesanatorierne finder man
næppe mere den Forplejning, der
man fordres, fordi de dertil nødvendige Næringsmidler ikke mere er
til al skaffe. Mangen slumrende
Tuberkulose faar paa denne Mande
Vind i Sejlene.
Livsforsikringen men saaledes
regne med, al i Fremtiden de Risikoer, de faar 'ned al gøre, i Gennemsnit vil være slettere end før Krigen.
Men Livsforsikringen, der ofte bliver
misforslaaet og med Urelle bagtalt,
har under Krigen paa saa glimrende
alaade hævdet sin Stilling og skal
nok kunne tilpasse sig efter Forholdene. Den har under Krigen bevist,
at den ikke — hvad saa ofte bliver
paaslaaet — er en »kapitalistisk"
Institution. Den har tværtimod uden
at være forpligtet dertil paataget sig
Udbetalinger, der gaar f Millioner,
til Familierne efter de døde Krigere.
Men efter Krigen v il man sikkert
vise den samme Forslaaelre af Samfundets Tarv. Man v i I forandre
sine Antagelsesregler og sørge for,

al ikke de, der vender svækkede
trjern fra Krigen, skal være udelukkede fraLivsforsikringensVelsignelse.

TILLID
Jeg ved jo, han drikker
og spiller Hasard
og bruger de Penge,
han slet ikke har.
Jeg ved jo, lian klatures
og bander saa stygt,
men gifler mig med ham
til Høst uden Frygt.
Jed holder jo af ham
og tror paa hans Værd
af Kærlighed vil lian
forbedre sin Færd.
Begyndt er han Ikke,
det ved jeg jo nok ; før gik han til Kroen
i Vennernes Flok.
Men er vi først gifte,
saa sadler han om,
la'r Kortene ligge
og Flasken start tone.
Saa tager han Afsked
med Drik og med Spil.
Jeg ved jo, han gør det:
han har lovet, han vil.

Ingeborg Simesen,

fico nedfaldne

Enigt.

Af Konsulent Da Isko v, Gentofte.
—0—
Septemberstormen har rusel gennem Landets Frugthaver, og en stor
Del at Frugten er blæst ned. Selv
I de Haver, hvor mnri mente sig
godt beskyllet ved tælle Læbælter,
har Stormen sat sine stærke Spor,
og for øvrig er det ogsaa til Tilfældet, al Frugter' sidder mindre fast
paa de Træer, der staar særlig hint.
Paa alle °rwander søger Planterne
at tilpasse sig efter de lokale Forhold, og af den Grund sidder Frugten ogsaa fastere paa de fritstaaende
Træer..
Nu er altsaa en Mængde Frugt
faldet ned, og mange Frugtavlere
vil være tilbøjelige til al realisere
den for enhver Pris ud fra den
Opfattelse, at den ikke kan holde
sig.
Del er denne hurtige Realisation,
som der bør advares imod, ikke
blot fordi en Overlyldning af Markedet vil trykke Priserne ned til et
Minimum, der aldeles ikke staar i
rimeligt Forhold til Frugtens Værdi,
men ogsaa fordi dette hastige Salg
ingenlunde er nødvendig.
Mange Frugtsorter, saavel af Pærer som af Æbler, tager ikke nævneværdig Skade ved Afblæsningen,
naar Frugten ikke etaminer Ira særligt høje Træer, eller den falder paa
meget haard Bund.
De sentniodne Sorter som Vinter
Guldperrnain, Coz Orange o s v. er
endnu meget faste; man vilde selvfølgelig ikke normalt lage dein af
Træerne endnu, luen de vil dog
nu være saa godt udviklede, at
man kan vente, at de vil eftermod-

ne, naar de bliver rigtigt behandlede.
Man bør derved ved Opsamlingen
af den nedfaldne Frugt først frasortere al den værdiløse og samtidig
adskille de enkelte Sorter fra hinanden eller dog i to Hovedgrupper:
Efteraarsfrugten og Vinterfrugten.
Man vasker Frugten ved al overbruse den med en Vandknnde og
lørre den godt derefter,
helst ved al lægge den paa nogle
tørre Sække rid i Luften og vende
den en en enkelt Gang efter en
Times Forløb.
Man man ikke gnide Frugten tør,
da man let saarer dens Hud og
derved udsætter den for ødelæggelse
af Skimmelsvamp.
Den tørre Frugt lægger man derefter paa Loftet eller paa Gulve( i
et Værelse, og det vil saa snart
vise sig, om enkelte af Frugterne
skulde have kuet sile stærkt Stød,
at der kommer en brun Plet paa
Huden.
Hvis man saa ikke selv kan forbruge denne Frugt, er del Tiden al
sælge den, og saa udgiver man den
ikke for andet, end hvad den er.
Denne reelle Fremgangsmaade
maa i høj Grad anbefales derigennem skabes den fornødne gensidige
Tillid mellem Producent og Forbruger, og ved en skarp Adskillelse
mellem den mindre 'gode og den
absolut gode Vare opnaar man en
betydeligt større Totalindtægt.
Pari dette Ornraade søger Danmarks
Fruglavlerforening ogsaa at udrette
et betydeligt, samfundsnyttigt Arbejde, og Foreningen staar altid til
Frugtavlernes Disposition med Vejledning gennem sine Konsulenter
og med Assistance ved Frugtens
Salg gennem dens Salgskontor i
København.

En Sovevinter.
Vi maa hærde os mod Kulden,
—o—
Professor Lorenzen skriver i »Sundhedstidende";
Vent med al lage Vintertøjet paa,
den tykke Jakke og Overfrakken
osv., indtil Kulden virkelig kommer
Sidder De og arbejder om Eftermiddagen og Aftenen og det kniber
med Varmen, gør sne lid( Gymnastik
de herlige » forberedende øvelser»
fra vore Skoledage og fra 0yr-rineslikholdet ; gør en Række dybe Indaandingsøvelser, løb en lille Tur
ude i Luften. Alt delte producerer
Varme; Frakken og Sjalet producerer ruget] ny Varme, men holder
kun pari den, der er i 'Forvejen.
Lad Indpakningen først blive laget
i Brug, mur den rigtig kolde Tid
begynder. Vel at mærke for sunde.
Gudskelov, Dynerne og Tæpperne
er der ingen Grund til at vente skal
blive „rationerede"; dem har vi forhaabentlig alle i Behold, og dem
kommer vi til at krybe ned under
tidlig( paa Aftenen.
Det er eit af Krigens gode Virk.

!ringer, at Aftenen bliver gjort kor
og Natten lang — for dem som
kan sove, men del vil sikkert vise
sig, at der kan faldes lettere i Søvn
og soves bedre end mange nogen
Sinde før har vidst, fordi der bliver
knappet af paa del, 30111 holder sen
mange Mennesker aarvaagne, den
lange Sidder' oppe med Hovedet i
Lampens Varme og i Stuens indelukkede Luft, med Aftenarbejde eller
Fornøjelser uden Døre eller Kortspil
hjemme eller spændende Læsning
og med alt for :flange Cigarers Pirring. Det bliver en Sovevinter dersom Krigen bliver fra os og ikke
piner os alt for meget paa anden
Mande ; og det vil rnanske være
mange af os til meget større Gavl],
end vi nu kan forslam.
I alle Tilfælde skal vi igennem
den strenge Tid. Vi maa være forberedt paa den, og mart forberede
os til den.

Septemberhyldest.
Høstlige, milde September,
naar Sommeren er paa Retur,
Blomsternes Farver du dæmper,
Stormen alt støder i Lur ;
runkne Blade dale
fra de tyndtlevede Træ'r,
bort drage Lærke og Svale
med deri sorte, venlige Stær.
Men dine Aftner, September!
Din Maauie, den rene, hvide,
husvale Sjælen, der kæmper
daglig i Vilkaar ublide;
Verdeners utalte Skare
sender fra Rummets Dyb
tindrende Straaler klare
ned til os Menneskekryb.
Dog, ikke Kryb, naar vor Tanke,
ydmyg, men frigjort og stærk,
ler mellem Kloderne vanke,
opfyldt af Skaberens Værk!
Henrykt, glernmende Verden,
skue de Elskedes Træk,
ane de Henfarnes Færden,
rettes fra Livstrykkets Knæk ;
ængstende Nutid ej giver,
det tabte staar levende frem,
det synkende Mod oplives
af Haab om et evigt Hjem 1
Derfor jeg elsker, Sept ember 1
din Vemod, som løfter mod Himlen,
Trøster for Sjælen, der kæmper,
saaret i Menneskevrimlen.
Marius Nielsen.

Jo miss --Sd'e llodsomilloo,
—o—
En større Smugleraffære er i F.
„Lo11.-Falst. Flktd." opdaget i Nykøbing F. om Bord paa en tysk Kuldamper.
Tolderne havde allerede et Par
Gange sagt Farvel og lykkelig Rejse.
'Men saa fik de pludselig en eriestaaende Interesse for Kompas og Sek- •
slant.
— Det var dog nydelige Instrumenter, De har om Bord, sa' Tolderne.
svarede en
— Ja, gewies . .
tysk Baadsrnand.
— Og saa smukt blankpudset al
Ting er . . .
sa'
— Ja, gewlss

Kan Kompasset ogsaa lukkes
op ?
— Ja, gewiss, svarede Baadsmatiden.
-- Jamen, prøv san pan det, foreslog Tolderne . . .
Mell det var Baadsmand en ikke
san meget for.
Tolderne lukkede san selv op for
Instrumentet — og en Duft som fra
en større Børnefødselsdag slog dein
i Møde; Kompasset var proppet med
Chokolade!
— Er det Deres — spurgte man
Baadmanden .
— Ja — gewiss — — han glemte
i sin Befippelse at sige nej, som
hen ellers havde tænkt sig — og
denne aabenhjertede Tilstaaelse blev
skæbnesvanger for barn.
Politiet blev tilkaldt. Man fandt
over 100 Pd. Chokolade gemt
Kompasset — og det var Meningen,
det skulde have været udført.
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Hver 150,1100 flosloluder
skal udvides,

Magasin du Nords Udsalg
anbefaler for

tileraar o* Vinter
cifostymer

frakker,

af svære heluldne Stoffer.

Sorte og kulørte.

Ilstre

Fikse Faconer

8erc 5es,Cheoiot,Rjoletøl

Sort Drap 6J-Clæde
til amefrah4er

Stort Lager, smaa Priser.

Ekstra Kvallitel. — Ekstra billigt.

Stort Lager i sort, blus og kulørt
fra 5 Kr.

Ulsterstof
Stort Udvalg.

cBluselio

cAtederdele med stor Vidde

i særlig stort Udvalg god Pasform

Billige Priser,

Jforsetter,

el Flonel, Veyella, Uldstof og Silke.

Stort Udvalg,

Stort Udvalg fra 4,25

Prima Pasform

..Nordnorges Rjukan".
der bliver færdigt næste har.
—0— •

Strømper.

Uldtrøjer og cRenklmder.

Alle Størrelser. Mange Kvaliteter.

Skørter
af Klæde, Moire,Alpacca og Medium

Glaamfjorden, som ligger 4-5 Mil
Største Lager. Billige Priser.
Stort Lager til gamle Priser.
Smukt Sortiment.
Overbevis Dem ved Køb.
Syd for Bodø i det nordlige Norge,
skabes for Tiden et imponerende
elektrisk Kraftanlæg, „Nordnorges
c
Rjukan'.
Smukt Udvalg.
Sorte, hvide og kulørte,
Det er vældige Kraftmængder, der
af allerbedste Stof i stort Udvalg,
Stort
Lager.
Smaa Priser.
Skind og Stof.
skal udvindes her, skriver „Afteriposten". Da man første Gang afgav
en skønsmæssig Oversigt over Vandc
massernes Ydeevne, sattes denne
Nye gode kurante Ting
Særlig
fikse Ting
Hvide, sorte og kulørte,
til mellem 50,000 og 60,000 Hesteer nylig hjemkomne.
i stort Udvalg.
Stort Udvalg
kræfter. Senere har det vist sig,
i at der kan udvindes meget mere,
! antagelig ca. 150,000 Turbineliestet kræfter.
Bælteelastik,
Alle Størrelser.
i Batist, Viole og Blonde-,
For Tiden er 450 Mand i Arbejde
Sidste Nyheder. Stort Udvalg.
Stort Lager,
Prima Kvalitet.
ved Anlægene; lieret 35 Ingeniører
og overordnede Funktionærer.
,Hovedmagasinet", Storeglaamvand, ligger 10 Kilometer fra Havet.
Sort, hvidt, brunt, grant og Normal.
tages i Bylte
Prima Kvaliteter. Stort Udvalg.
Ved Hjælp af dette Magasin kan
Samme Priser som forrige Aar.
Stort Lager. Billige Priser.
til højeste Dagspris.
Vandtilførselen reguleres ideelt, som
det hedder — det vil sige, at intet
Vand gaar tabt. Fra Storeglaamvand
løber Elven dels i sit naturlige Leje,
dels igennem to Tunneler, som man
har sprængt gennem Fjældet, ned
til det saakaldte Fordelingsbassin,
der ligger 450 ni over Havet. Faldhøjden bliver saaledes ganske respektabel.
lait er der anlagt over en halv
Sues'Turineler gennem Fjældel.
Fra Fordelingsbassinet skal Vandet gennem 3 Rør gaa ned til den
vordende Kraftstation ved Fjorden.
Disse 3 Rør, som hvert er ca. 1
Kilometer langt, har en Diameter
al indtil 2,2 ni — de sværeste Rør,
Vi har endnu et Restparti af de
$01/1 endnu er anvendt i Norge.
Fra Kraftstationen lægges 6 Sæt
Ledninger, hvert Sæt bestaaende finder De altid
Stenkuls-Briketter, Brukuls-Briketter, Koks
„i 5 blanke Kobberkabler, ca. 20
Bestillinger modtages.
urin lykke, til de vordende Fabriker,
(NB. Th e sker i Sølvplet er atter paa Lager.
som paa Grund af Terrænforholdene,
faer Plads lidt længer ude ved
Å.
Fjorden. Ledningerne er ca. 1 1/i
rem gaar i Fjseldlunnel, Resten i fri
Luft.
Der skal som Følge af Kraftanlæanbefales mit store Lager af Skaftestøvler, Militærstøvler, tirune og
;:,ene og Fabriksvirksomhederne rejer finmalet, let og letopløselig. Ladning ventes i de Første Dage pr. Sej- sorte SmortIteders Støvler med dobbelt Saal til Herrer, Damer og
ses en ny By, Glaandjorden ; Byen
ler „Ada'. Saalænge der losses sælger vi 1000 Kilo for 19 Kr. 50 Øre, Børn. Filtsko, Tøfler, Hjemmesko.
Da Varerne er indkøbt tør de sidste Prisstigninger, sælges disse
iæget, som er under fuld Udvikling, men Prisen bliver senere vresenrlig højere. Gør Bestilling i
betydelig under Dagspris.
ined Egnehjemboliger for Arbejdere
o. s. v.. ligger mellem Fabrikerne
0:; Kraftstationen.
Telefon 104
Telefon 104
ALLINGE
Anlæget kommer til at koste MilLeverandør til Varelotterier.
t.oller og atter Millioner. Der har
s ieret arbejdet paa .Nordnorges Rjur..L11." uafbrudt siden 1913, og til
er hjemkomme
„,este Efternar vil det kæmpemæssige
i
stort
og smukt Udvalg
Allreg kunne tages I Brug.
til Statens Lager modtages og ;tilegnes kontant.

flandsker

L0177 Metøriluider

J30171elinned

,Forkleeder,

farapker.

Skindoaser.

rifraoer, Sløjfer

c3kindoeste, Ulafoeste,

J3ælter, Spænder

Uld-JVorrnaltcopper

Lidgarn.

Uld og uldne J-Clude

Begrundet paa mit store Lager og rettidigt Indkøb, bliver

ovenstaaende Varer solgt betydeligt under Dagspris.

J. P. Sommer. Town Allifil e 5

M61011 Allillgo 5

Konfirmationsgaver

;1,,

gode westphalske Smede-Nøddekul,

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning!

M. Lindberg.

Nørresundby Gødningskalk
Nordlandets Handelshus.

Nordlandets Handelshus.

Til Efteraaret

C. Larsens Skotøjsforretning

Skilltiknver og Mer

Brødkorn og Foderkorn

Magasin du Nords Udsalg
ALLINGE

Vi beder orm tørre velrensede Varer.

Nordlandets Ilandelsbus.

Pastor 31ann,
'der p 1:1 !..t9 re:cdrak2stottrne herovre
91 snøft fiddt I-Ins, taler om den
nierikanske Afholdsagitator John B.
Gnu
Liv og (lerwing, illiislrerede
1.1- sinlleder, pal Forsamlingshuset
Fieil3n, Kl. 8 og i Vang Lørdag
1(1. 7' 2

kIsljenesier og Mor.
Søndag 30. September.
Konfirmation Kl. 9ri y i Allinge Kirke
Re.Kirke Form. Kl. 10. Christiansen
-Om Efternu. Kl. 31/9. Møde i Bethel
I Olsker og Kl. 6 i Tein Missionshus, Tscherning-Møller taler.
Mandag d. 1. Oktober Altergang i
Allinge Kirke Kl. 10.
Mandag Alten Kl. 71/2 Møde for K.
F. U. K. paa Menighedshjemmel.
:Tirsdag Alten Kl. 71/ 9 Møde for K.
F. U M. pas Menighedshjemmet,
Onsdag Aften Kl. 71f, Kredsmøde
i Hjemmene.
Evang. 'tilh. Missionsforening.
'Allinge Søndag Kl. 31(2 Rich. Nielsen
— — 91/, M. Kofoed,
"Rutsker
—
31/9. Ole Jensen.
'Rø

Olsker.
Sukker- og Brodkort tor Oktober Kvartal udleveres Mandag d.
iste Oktober fra Kl. 9-12 Formiddag i Olsker Forsamlingshus og fra
Kl. 3-5 Eftermiddag i Tein Skole.
Sultkerkorthovederne Ira forrige
vartal Irina medbringes.
P S. W.

K. A, Mogensen.

Dr. Borch.
har alt er over aget sin Praksis.

Ungt Oksekød,
Lammekød samt Flæsk
Isas hver Dag.
Beslillinger modtages.

Telefon 19

Nordlandets Koillorsyning
Telefon 19
SANDVIG

Jagten er forbud'
paa undertegnedes Jorder.
Jagende Hunde bliver skridt.
P. L. Holm, P. Pedersen,
Alfred Pedersen, Alfred Mortensen,
Chr. Hansen, Hans Holm,
Carl Kofoed, J. PI Lund,
Jens Jensen.

Carbid-Lamper
til at anbringe i Hængelamper meget soli de — kan leveres til
alle Larnoestørrelser, navr Maat opgives. — Eget Fabrikat.

20 Kr. Stk.

4 Eftm. Søndag den 30
september. Servering til Kl. 11.
fnli Kl.

Jagten

Pelrolems-Snnrehrmileren
PARCO

Nye bornh, Byggryn
ventes til Salg i de første Dage.

Norilludels Handelshnsr
RØ.
Sukker. og Brodkort udleveres Mandag den Iste Oktober Eftm.
RI, 3-6 [rad Rø Afholdshotel.
, •
Sogneraidet.

Glaserede Lerrør
:Stærke Cementrør 4"-6"
do, Drænrør I '/4" —1
Glaserede Ko- og Svinekrybber
haves paa Lager i

Nordlandets
Jagten aflyses
følgend e St ed er i Rutsker. Gelius
J,Igerisen, Vester Rosendalegnard,
nrionseaard, N. Hansen Krumme:mark, Tvsk egaa
isegaard, PræsteI4aard, Degriegaakt, Krogholin, Pret'eg;iarrl, Kmarregaard, Krusegaard,
Jesperseu, V. Sonne, Grønneerg, A. Jensen, Bælekelyst.

Rigtig solle

Ddskodshrædder

Prima Læder-Tagpap.
Prima Icopal-Tdagpap,
Pris e n er meget rimelig i

Nordlninlets hotielshns,
En Karl
.kan fan Plads til 1. November paa

Krusegaard i Rutsker

Jagtaflysning.
Al Jagt og Færdsel med Hunde
paa Brogaards Grund er forbudt, og
enhver, som antræffes, bliver tiltalt
efter Loven.

Jagten aflyses
paa St. Darriniegaard, Lille Dammegaard, Balckegaard og Lille Krashavegaards Grunde i Klemensker.
Omstrejfende Hunde bliver skudt

Chr. Hansen,
Slemminge, Rutsker.

Kogeærter,
nye gule, letkogeride gule Ærter
anbefales.
e

betales for uldne, strikkede, renvaskede Klude, naar disse byttes med
Manufakturvarer.

Al Jagt
er strængt forbudt paa

Søndre Kirkebogaard

Al Jagt
er strængt forbudt paa Thorvald Jacobsens Jorder i Rutsker.

De Jagtberettigede.

Jagtallysning,
Al Jagt er forbudt paa Hammersholms samt Wilh. Jensens, Emil
Andersens, Ole Svendsens og Georg Holms Jorder i Sandvig Vang.
Omstrejfende Hunde bliver skudt.

Allinge-Sandvig Jagtforening

Sltorredf,
t3legjoba, £nbputher,
@røn m.be 9Zr. 1,
1.3u1ø.
uger,
(dige Vrifer.

glarblinibet

Chr. Olsen

Tørrede

Iii!er og Ferskner!

Telefon 66 1-1 in3L

Telefon 66

I

Mil fot ografi ske Åleli er Papir- og fininnieforrelning
bringes i Erindring. Fotografering af Stuer og Ejendomme udføres overalt.

Til Konfirmationers anbefal es

Smukke og billige Salmebøger
Navn gratis.

Billeder forstørres,
Kort og Telegrammer
Billeder indrammes.
Album, Tasker, Po rteraonmer,
Bøger indbindes.
Børster, Spejle, Kamme nr. m.
Stort Udvalg i Fotografirammer.

CHARLES 'SVENDSEN.

Balåtaremme, Remsamlere,
Maskinolie, Cylinderolie, Motorolie og Oliekander
aribelales fra

Allinge Kolonial- & Produktforretning

(....,

Jernstøberi & Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.
Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljepumper m. 111.

Altid

Primg Nolomiliwer

By- og Herredsfuldmægtig

Johannes Kofod, Hule.

til billigste Dagspriser.'

Altid friskbrændt Kaffe.
Altid extra prima Margarine

træffes paa R a rid Ir se t i Allinge
hver Mandag eller Kl. 10 Form. og
i Klemensker Kro liver Fredag
fra 2-5 Elbil.

til billigste Dagspris.

Jagten

Altid

hos Janus Espersen, Ole Slelfensen,
Stenbygaard og Maegaards Jorder
i Rø forbydes paa det strengeste.
Jagende Hunde bliver skudt.

P A Schou

Cilrhid-bordlamper
haves paa Lager til billige Priser.
Telefon 34.

M C Punch, Allinge.

flusbias
Japansk, i Breve til 25 Øre er
hjemkommen og anbefales.

Hotel Allinge,

Jagten aflyses

Allinge Bogtrykkeri.

paa Sjælegaards Grund i Olsker.

Den jagtberettigede

stort Udvalg i

Glas og Porcelæn
til smaa Priser.

Altid velassorteret lsenkramlager hos
Allinge Kolonial- & Produktforretning
Rigtig gode kErntskaarne 'h" og 1"

Udskudsbrædder
i Længder fra 6-15 Fod, er
Priserne er allerlavest i

nu pas

Lager.

Nordlandets Handelshus.

I. 013. Larsen
Flink Kokkepige

1-19

Brødrene Anker

J. B. Larsen.

lit Fabrikernes Priser leveres fra

Firma paatrykkes billigst,

Allinge li olonial- & Produkt forretning

er atter pas Lager og anbefales til
en forholdsvis billig Pris.

kan laa Plads til. Iste Oktober.
Høj Løn.

Iniiiinkningspapir og roser

Færdig Aarer haves paa Lager.

Messeos Ene-Udsalg,
0~1101•1111~1~~1~10ift

Al Jagt

Nordlandets Handelshus.

j di. Larsen.

2 Kr. 25 Ore pr. 1(1.

C. Punch, Allinge

er strængt forbudt paa Jorderne syd
for Allinge tilhørende Herman Furie!'
N. Ridder, Jul. Hammer og Chr.
Hansen.
Den jagtberelligede.

af gode Stoffer .
Prima Maskinisttøj i alle Størrelser
Største Udvalg. Billigste Priser.

A. Munch, Scene.

bras hos
M.
Telefon 34.

Benklæder, Jakker, Bluser, Skjorter

Hønekyllinger

B. Larsen
forbydes paa Hullegaards Jorder
Olsker.

Arbejdstøj.

og Gæs er til Salgs hos

ding af Syltekrukker er hjemkommet.

'Rigtig god Kvalitet

Bageri-Flormel
og Rugsigtemel

Kaggaard. Rutsker,

er den bedste til Asier og Agurker,

Nordfondets

Allinge Kolonial- fi ProduktforretniQg.

Saunte Sled kan en 14 —16-aars
Dreng faa Plads straks eller til 1.
November.

Eleidelberger Drile-Eddike
Pergament i Ruller til Overbin-

hjemkommer til Etteraaret og vi modtager gerne Høstillinger herpes, Prisen bliver billigst fra Skib.

Heste til Salg.

AI Jagt

Krydderier ti! Syltning,

Glidnings-Kalk

En rød Hoppe, 4 Aar.
En rød Hingstplag, 21/1 Aar.
En sort
do.
P/, Aar.

er strængt forbudt paa mit' Grund.

Stærke Trillebøre sælges i

:Bal paa Sandkaas

22
(tidli. Fuldm. ved Byfogedkontoret i
Hasle).
Kontordag i Allinge Mandag
do i Klemens (Kroen) Tirsdag E.!

Telefon 34.

Alle Slags

Darup Staldbøre

Sct, Marlenyade 17, Benne, Telf.

M. C. Funch, Allinge.

Syltepulver haves atter. Ægte

Ny Sending ai

Overrelangi, fiojeseilloelod

Termosflasken IDEAL
Heraf hjen;koruniet et større Parti. Priserne billigst i

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Børnefodtøj.
Stort Udvalg.

C. Larsens Skotnjsforretning,

Rimelige Priser

For Tiden betaler jeg
for uldne, strikkede Klude Kr. 2,25 pr. kg
—
„ 6.00
- renvasket hvid Uld
Sælg medens Prisen er høj til

J. P. Sommer,
Magasin du Nords Udsalg. Allinge

"? llorillielms spare- & laallOkaSSOS

c

Afdeling i Allinge
Kontortid : 10-12 og 2-4.
Modlager Indskud paa alm. Spareknssevilkanr 111 en Rente
af 4 pCt. p. a., pari Folio til 2 pCt. p. fl.

Drengetø j.
Stort Lager af Drengetøj i
Matros- og Sportsfacon forefindes i blaat og, kulørt.
Stortrøjer, Huer, Kraver og
Undertøj i stort Udvalg i

Magasin h Nords

Odsalg i Mhp.

En stakkels Mands Klage.

Konfirmationen
anbefales

Klædninger i alle Størrelser
og i forskellige Kvaliteter.
Grundet paa rettidigt Indkøb kan vi sælge særdeles billigt.

i{filVei8j, iløer, SkjorleF og al Slags lloderhoklærloiog

Blomsterstativer

Kæreste lir. PerlakInr !
De skal hore pac urin Klage,
inden jeg gear lien og dør.
Talt er nemlig mine Dage.
Tælle op er bleven Skik.
Alt gear op i Statistik.
Hele Dagen kan jeg bruge
til en Korrespondance stor.
Jeg i Varsemlred man ruge
nver Brug af Æresord.
Hver en og anden spørger:
Har de Børn ? Af hultitel Køn ?
Har de Lys? Er de Forsørger'?
Hvad gi'r De en Svend i Løn ?
Har De tegnet Assurance?
Hvad betaler De i Skal ?
Handler De? I hvilken Branche ?
Holder De en
? En Kat ?
Er De selv af Hilset Ejer ?
Har De Tørv ? Hvor meget Træ?
Hvem bor hos Dem nu som Lejer?
Har De Svin og andel Kræ?
Her De Pige ? Vaskerkone?
Har De W C.? Eller Gas?
Synger De? I hvilken Tone?
Og hvor lit gaar De paa „Das'?
Ser De, kære Redaktør I
Deraf tror jeg nok, jeg dør.
Paa min Grav et Kors skat staa,
Inskriptionen lyde man:
Denne Mand van rask og lerilt,
sygned' heri al Stairsiik.

Fra Livets Kringelgang

Til

Stort Udvalg af fikse

—n-Fredericia Avis' har viodtager
følgende Klagesang:

Ved Exsamen : „Sig mig, lille
Erling, hvad er del for Tænder, Mennesket fnar sidst?'
— „Det er de forlorne, Hr. Svendsen.'

hos

Allinge Knionial- og Produktforretning,

)cy. Tre ri. n-

Ingen Købetvang.

Nordlandets Handeishus.
Ir=-0.===i1=,0<=

r=ii=<>=11=i

Kjoletøjer
Prima heluldne Stoffer i sort, hvidt og kulørt
forefindes i stort Udvalg,

Magasin du Nords Udsalg

Emilie: „Hvorfor bar du slimet
op ined Karl ?"
Ebba: „Jeg kunde da ikke gifte
mig med er Menneske, der bar brækker Næsebenet."
•
Emilie: „An, Staklen, hvordan
kom han III d e I ?'
„An, vi spillede Kricket,
Ebba
og saa ramle
'bild ham,"

ALLINGE
jr=r1=0=co

i=a=Ocir=

Prisen forhøjet!
Strikkede Uldklude betales nu med 2 Kr. 25 Øre pr. Kg. i

Nordlandets Handeishus.

Pigekonfektion
Nyt stort Udvalg af

Kjoler, Frakker, Ulstre.
Prima Stoffer. — Billige Priser.

Bemærk:
Nogle Ulstre og Jaketter fra forrige Sæson, passende
for Konfirmander, sælges extra billigt.

Magasin du Nords Udsalg,
Allinge.

Norske intelligenssedler fortæller:
I en By syd paa er der tre Brødre,
som ligner hverandre pap en Prik,
De plejer al blive barberede pari
samme Sled. Fornyllg kom en af
Brødrene ind til Barberen tidlig om
Formiddagen og blev barberet af
en Dansker, som netop var kommet
til Byen. Ved Middagstid korn den
anderi Broder, han blev ogsaa barberet af Danskeren. Men de saa
Nunier tre indfandt sig OM Aftenen
for ogsaa at blive barberet, slap
Danskeren Kniven i Forfærdelse og
raabte: „Næ--ælc, den Mand bar
del- sorteste Skæg, jeg nogen Sinde
har set ; jeg barberede ham i Morges, jeg barberede barn i Middags,
og saa kommer lian skam tilbage
nu smed et Skæg, son] er meget
længere end før".
El Par klIfiøSe Rendeler blev for
et Par Dage siden afsluttet pari Gilleleje Kro. Først solgte en af Byens
Borgere en Band til Kromanden for
100 Bøffer, 'at aftage efter Forbiug;
de tre blev serveret med det samme.
Under Maallidel skiltede Baaden
atter Ejermand, idet Kromanden
solgte dell til en ung Mand for 450
Pd. Sild.

jEgte Giletteblabe
til Barbermaskiner er igen paa Lager

'

esti! Deres Trlksager

Bogtrykkeri

Prima Barbermaskiner og Haarklippere anbelales tik Kanoncl Pris.

•

Y'Y
A. \k.

IP"

Konfektion
Damer, Piger og Drenge
Stort Udvalg i moderne Faconer.
(Moden inar er stærkt afvigende fra tidligere Saienner.)

Damekonfektionen er fremme i
Plyds, Kørvel, Klæde og flerfarvede melerede
Stoffer.

,

~

Se, prøv og bedøm
vort Udvalg og Pristilbud.

Chr. Olsen, Messen, Allinge.

i

Telefon Nr 100.

k‘tz

ø

b.#2

„Naa, Mariane, hvad synes itu
saa om Kandidat Nielsen?"
— „Aa Mor, han er saa yndig
og saa dannet. Jeg forstod ikke
nær Halvparten af, hvad --han talte
om."
„Nan saa din Far har giftet sig
igen, lille Anna ; saa gør det mig
riglignolc ondt for dig, at du skal
have Stedmoder,'
— „Aa, mig gør det snanirend
ikke noget; det bliver værst for Far.,

• ef'

1917-18

4tirtkIt«

Et Parti Klipfisk

langt under de nugældende Priser.

Største Udvalg.

x

,X.

bortsælges' til en billig Pris.

Allinge Kolonial & Produktforretning

Gummifrakker
til Damer og Herrer sælges til gamle Priser i

Nordlandets Handelshus.

Kogekassen „Papisol"
faas hos

Allinge Kolonial- & Produktforretning.
Stor besparende Nyhed!
Laagkedler kan anvendes paa alle Gryder, saa man
altid har varmt Vand. Ses i Vinduet. — Pris 4 Kr. 25 øre.
Telefon 34.

M.

C. Funch, Allinge.

hek i Nonitioniliolms Ugeblad !
Billigste Annoncepris. — Største Udbredelse paa Nordlandet.

Skindhandsker
af prima Kvalitet sælges billigst i

Nordlandets Handelshus.
114
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Iipfift, 9W, kimel, Suirtoffelmet,
NJInaje4mel, <",-)aPregrpti,
C-Pebffer onofiiter.
i prima ,S- Patitet anbefales fra

:Yroblilforulning.

t
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