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Fredag den 18 Januar 1918
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„Nord-Bornholms Ugeblad"
irykka I el Antal af mindst 1600 Exempl.

og forsendes gennem Postvæsenet l Allinge.
Sandvig, Olsker, Rakker, Rø og Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den største Udbredelse I Nordre bien ed
bliver læst 1 ethvert Mern eg egner sig den
for bedst til Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager pænt Rekendlgerrlser af enhver Art
saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser,
Filer. eller Aflysninger, Auktioner etc."`""'"

„Nord-Bornholms Ugeblad"
udgriar hver Fredag, kan bestilles pan alle
Postkontorer samt pan Bladets Kontor og
koster l Kr. halvaarlig,

hvilte-Soldeleos Lidelser.
Brev fra en russisk. kvindelig
Dedslegionær.
—o —

En kvindelig Soldat fra deri saakaldte Dødsbataljon har sendt et
Brev til norsk » Aftenposten', hvoraf
vi gengiver :
'aegyndqlsten kunde j.ez, nee11114M0 ikke se andel end Røg, men
sari sari jeg for første og eneste
Gang Fjenden.
I tælle Skarer stormede de heni mod
os. Deres Kugler slog som et Haglvejr mod vore Forskansninger. Gra•
nalerne regnede ned over os, Kanonernes Larm var ubeskrivelig.
Hvert Øjeblik sprang Granater
foran mig, bag mig og ved Siden.
Jeg saa mine Kammerater vride sig
i Døden ved miii Side.
Der lød Skrig, Brøl, Eder og Forbandelser. .
Jeg var midt i Helvede.
Vi havde forlængst faaet Ordre
til al skyde.
Jeg forstod intet og sansede intel.
All var taaget for mig.
Men jeg sked.
Projekilferne fra mit Maskingevær
sendte jeg ud mod de fremstorrnende
levende Mennesker.
Jeg har ofte bag efter tænkt pas,
om mine Kugler har ramt, om jeg
niaaske har sendt noget Menneske
over i Evigheden, om jeg maaske
har lemlæstet nogen.
Nanr jeg om Altenen ligger og
ikke kan sove, da tænker jeg paa,
om jeg har dræbt en Far, hvis Barn
nu sidder hjemme og beder i Angst
for denne Far. Maaske sidder der
nu el Steds i Tyskland en ulig
Kvinde lige som jeg selv og græder
for den kæreste, som en af mine
Kugler har berevet hende.
saa ryster jeg over hele ridt Legeme, bider i mit Tæppe eller græder selv.
Jeg gled I Jorden, faldt ned i
Skyttegraven, blev stødt og puffet
til, løbet over Ende. Kuglerne susede omkrin g os, en Granatsplint
rev min ene Skulder til Blods.
Da vi [limede Riga, var alt i Opl øsni ng og Forvirrin g.
Man var ved al rømme Byen.
Min Søster og jeg begav os paa
Vej med den øvrige Skare.

Vi vandrede i Dage, og vi vandrede i Nætter. Vi vadede gennem
Moser, og vi svømmede over Elve.
En elendig Skare dødstrætte, usle
Flygtninge.
Vi søgte Hvile i en Grøft under
piletrmertre.
Der faldt vi I Søvn og sov til
næste Morgen; saa fandt nogle Soldater os, nieres vi las der halvdøde
al Sult og Træthed.
De benyttede sig af vor Nødstilstand. De log vort eneste Eje, og
saa lod de os ligge.
Min lille Søster, som kun er 18
Aar, las og græd.
Jeg ønskede igen, at jeg var død
og sagde til hende
.Græd hare lille Søster, for vi har
noget at græde over'.
Senere pan Dagen traf vi nogle
Søstre af Det røde Kors.
De plejede os i to Dage og sørgede for, at vi blev sendt med Tog
til Petrograd,

er, jeg spørger om ? sagde han til
Manden.
— Ja, ja! De spørger, om jeg
har stjaalet Cyklen, og det har jeg.
Det er ikke til al tage fejl al
— Vil De saa følge med pas
Stationen.
Da Patritljebetlenten og den anholdte ankom til Stationen, raahte
den anholdte:
— Goddag, Overbetjent, her har
De mig igen, og itu bliver De nødt
til al beholde mig.
Patruljebeljenten meddelte, hvad
der havde loranlediget Anholdelsen,
og da lian var færdig med al tale,
vendte Overbetjenten sig til Cykletyven og sagde :
— De fik skam Ret, Nielsen.
Denne Gattg er jeg nødt til al beholde Dem.
— Jeg tænkte nok. vi blev enige,
Hr. Overbetjent, svarede Nielsen.
Og næsten triumferende føjede
lian til :
— Nu har jeg klaret den for i
Vinter bande ined Logi og Mad I

florl klarede den,
En Lørdag kom, terræner » Pol.",
en hjemløs Mand ind paa Polilisla•
tionen paa Nørregade, hvis Personale
keuder ham temmelig godl. Han
har nemlig været straffet adskillige
Gange for Betleri og ulovlig Ilandel med Brevkort og lignende.
Den vagthavende Overbetjent san
op fra sin Protokol :
— Hvad vil De i Dag, Nielsen,
spurgte han.
— Den er grieli gal, Hr. Overbetjent, svarede han. Jeg har ikke
en rød Øre, der er ikke nogel al
bestille, og jeg har heller ikke intet Logi. Kan Overbetjenten ikke
gøre mig den Tjeneste at sætte mig
ind Julen over ?
— Nej, svarede Overbetjenten med
et Smil, den Tjeneste kan jeg skam
ikke gøre Dem, alt er optaget!
— Har Politiet ikke Plads, sagde
Nielsen i en Tone, der bande var
forbavset og skullet. Har Politiet
ikke Plads, naar man kommer frivillig?
Overbetjenten rystede pas Hovedet, og Nielsen listede af.
I Døren vendte han sig og sagde:
— Nu sender Overbetjenten mig
ud i Byen, skønt jeg kom af ulig
selv. Del er der ingen Mening i.
Jeg har altid været reel, naar jeg
først kom herop, og De skal fan
at se, Overbetjent, at der bliver nok
en lille Plads til mig ogsaa.
Mandag Formiddag mødte en
patruljerende Politibeljefil i Studiestræde en Mand, der gik midt i
Gaden med en afrenset Cykle prut
Nakken.
— Er det Deres Cykle ? lspurgte
Betjenten.
— Nej! svarede Manden frejdigt,
den har jeg laget i en Gaard i Vimmelskaftet.
— !'aget? Vil det sige stjaalet ?
— Akkurat, svarede Manden.
Politiberjenten betænkte sig lidt.
-- De forstaar jo [rok, hvad det
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„Auto" bringer følgende Brev,
som Flyveren, Løjhagl Leth-Jensen
fra Aarhus, der er i Iransk Krigstjeneste, har sendt ett Bekendt her
hjemme:
Jeg skal forsøge at give Dem en
Skildring ni en Flyvers Liv, lad
flow være fransk eller IrivillIg dansk,
med Herisyri til Arbejdet er der n b•
solid higen Forskel.
Om Vinterm har man mange
Gange ondt ved at skul Tiden ihjel,
da der i November, December og
Januar kan gna flere Dage, hvor
man man holde Hangaren lukket.
Deri lykkelige Mand, som har 7
Dages Orlov, lever pas dem bande
før og længe efter, men det kornroer
kun for liver fjerde Maatied ; saa
spiller vi Skak og Korl, indtil VIIIden drejer om i Nord, hvilket i
Reglen bringer klart Frostvejr og
dermed Aktivitet i Lejren.
Oven paa et Par Dages Vinterarbejde kan man pleje sin lind, da
denne fryser al paa hvert Sted, som
er udsat for Vinden ; for mil personlige Vedkommende holder jeg hverken al Maske eller Briller. Det er,
som naar man giver ett Hest Skyklapper paa og hindrer Synet for
meget. I Krigstid skal man have
to gode Øjne plus et i Nakken,
hvis del var muligt.
Om Sommeren er Arbejder meget
interessant, fra 3 Morgen til 9 Aften for vort specielle Vedkommende
(Jager- og Rekognosceringseska•
drille).
Bombehaslerne flyver hele Natten,
men vi kan ikke, da vore Maskiner
helst skal have Dagslyset til al lande
ved paa Giurid af deres langt større
Hastighed.
Nu skal jeg forklare, hvorledes
jeg tilbragte Dagen i Gear.

tite Aarg. •41111"
C.O:Cipr

accco
Om Morgenen fik vi Ordre til nt
fotografere forskellige fjendtlige Flyvelejre og Stillinger, ny Banelinier
o. lign., ca. 75 km. pita den anden
Side Fronten. Vi steg op Kl. I1
(da man helst skal fotografere ved
Middagstid pris Grfind nf Skyggen).
En Maskine merl Fotograf om Bord
og lo andre (Jagere) til at beskytte
ham. Vi fløj ind over Fjenden i
4500 Meters Højde.
San snart vi var pan den anden
Side Fronten, begyndte har, at skyde
pan os, hvilket efter fan Minutters
Forløb hidkaldte (da hver Granat,
som eksploderer I Luften, efterlader
en lille Sky — som for Tyskernes
Vedkommende er sort, og hos os
hvid) en fjendtlig Jagerpalrouille
pan 5 „Albatrosser`; heldigvis havde
vi ca. 1 km. Forspring, og var desuden 300 Meler højere oppe. ,
Da vor Mission var meget vigtig,
gav vi os ikke i Kast med dem,
men steg op til 6000 Meters Højde.
Pia hele vor Tur (over 150 km.)
forfulgte de os, dog uden at angribe,
øjensynlig ventende pan, at deri ene
skulde sakke bag tid for at
skyde ham ned. Da vi efter over
en Times Flyvning nærmede os de
franske Stillinger, gav Tyskerne Jagten op, og vi bragte hjem 30 fine
Plader, hvorefter der i Morges var
en, 2000 pan Papir, til Tjeneste for
de forskellige Armekorps, scim vedkommende Region interesserer.
1 Dag regner det, Milrailløsen
skilles ad og renses grundigt, ligesom ogsaa Motoren »Viking
(smiledes hedder min nuværende
Maskine) efterses overalt, de slappe
Kabler spændes efter, og innar Regnen holder op, vil den igen være
parat
. .

13geo og „ko kloge Mod"
—0—
Læge Faurby i Skjern er blevet]
ekskluderet af Dansk Lægeforening
pas Grund af sit Samarbejde med
en »klog Mand' paa Egnen, T hom a s Je risen sammen med hvem
han har behandler Patienter, der
led af den Basedowske Sygdom en Lidelse af Skjoldbruskkirtlen,
som foraarsager Svækkelse af forskellig Art og ide sværeste Tilfælde
kali medføre Døden.
»Ringkøbing Amts Dagblad' har
eller Ekslusionen forespurgt Læge
Faurby, hvad han siger til Beskyldningen mod „den kloge Mand',
Thomas Jensen, for Humbug under
Behandling af de Syge. Dr. Faurbys Svar lad:
— Jeg siger, al Thomas Jensen
vitterlig har hjulpet mange fortvivlede Mennesker, som Lægerne derunder ansete Specialister — har
opgiver. Og jeg siger, et Th. Jensens Kamp mod Basedow er Ikke
Humbug, thi lian kan virkelig kurere for denne lidelse. Naturligvis
skal jeg nok vogte mig for at paastaa, ar alle Mennesker med Basedows Sygdom, som kommer til os,
bliver helbredet, eller al Th. Jensen
har hjulpet alle. Det har han selv-

lalgelig ikke. Vi Læger former Jo
heller ikke at kurere enhver Syg,
der henvender sig til os. Men jeg
paastaar, lordi jeg kan bevise det,
al mangfoldige Patienter, som forgæves har ladet sig behandle nt
Specialister ved Operation og Røntgenatraaler, I deres Nød er kommen
til Th. Jensen og er bleven raske.
Og ved Helbredelse forstaar jeg,
al de nervøse Symptomer med Hjertebanken og andet Ubehag, der er
karakteristisk for Basedow-Lidelsen,
er svundne, san de alter har kunnet
gøre deres Arbejde under Velbefindende.
Hovedparten a! disse Folk, som
Th. Jensen har hjulpet — 150 Mennesker har vi I saa Henseende nøjagtig Adresse pan
— har Lægerne
selv opgive! som hanblase. Se,
rlaarligere er Th. Jensens Virksomhed dog ikke. Jeg har nu personlig! søgt Underretning om dem,
som er betegnede som helhredede
herfra; jeg har udsend, detaillerede
Forespørgsler til en Række al dem
og har allerede Ira 25 forhenværende
Patienter faaet glade og taknemlige
Vidnesbyrd om, at de er bleven
hjulpne, ener af .de Vise" havde
manuel give op. Og jeg venter
efterhaanden at fan Svar fra dem

Se, dette er ansaa Fakta, lier er
levende Menneskers personlige Vidnesbyrd om, hvordan de havde det,
før de kom til Th. Jensen, og hvordan de har det, efter at hans »Humbug" har virket.
— Thomas Jensen maa da efter
delle forudsætles at raade over Midler, som Lægerne ikke har Kendskab
til ?
— Ja, det er netop det, han gør.
Jeg har selv heade set og kontroleret det; uden særligt Middel kunde
selvfølgelig ikke have udrettet
mge
noget.
— Naar Thomas Jensen kender
et specielt Middel mod Basedows
Sygdom, som ikke er tilgængeligt
for Lægerne, har da ikke de Ret,
som siger, at han burde lade sin
Viden blive almindelig?
— Midlet skal ogsaa nok blive
bekendt til sin Tid, nier jeg kan
ikke se, at Thomas Jensen er pligtig til al fortælle, hvad han ved,
saalænge han selv kan benytle sin
Viden til andres Gavn. Midlet forsvinder ikke med ham. Jeg er,
som De ved, almindelig praktiserende
Læge med mit jus practicandi. Jeg
ønsker ikke at have med Svindlerforetagender al gøre; jeg er ingen
Svindler, men en ærlig arbejdende
Læge med min selvstændige Praksis, jeg kan godt leve uden Thomas Jensens Virksomhed, sin man
skal ikke fra mine Kollegers Side
være personlig nrergaaeede overfor
mig.
— De har altsaa personlig set
Resultater af Behandlingen, medens
De har været knyttet til Thomas
Jensens Virksomhed?
— Ja, jeg har. hidtil Nytaar har
jeg været med til al behandle 30
Patienter med Basedows Sygdom.
Efter en Mauneds fortsat Kur er de
alle gaaet kendelig fremad og viser
de bedste Tegn pas Helbredelse.
Dr. med Salling, der forsvarede
sin Doktordispntals 1916, omtaler
i denne, at han har behandler 97
Tilfælde af Basedows Sygdom. 75
pCt. af disse underkastedes Operation, men heraf døde 25 pCI. Andre 25 pCt. noteredes som helbredede; de øvrige maa betragtes som
uforandredek
har vi ikke haft noHe r i SSkjern
get Dødsfald ved vor Behandling
ni Tilfælde, der endo g var f.I.genveti

behandlede af Læger. Thi del maa
man jo stadig huske . Del er gennentgaden le Folk, der har sagt efter Inir Redninespianke, som nu
1 hum s Jensen. Reer k gm"
smerterne har, saa kuler vi kan se,
værd gode.
lægeforeningens Formand, Overlæge Viktor Schee I udtaler i FI.
.Dg. Nyle - følgende 0111 den foreliggende Sag:
.Doktor Faurby er blevet ekskluderet af Dansk Lægeforening i Henhold til den Paragraf, at intet Medlem maa søge Praksis ved il v æ rd i g e Midler. Han har associeret sig !ned en notorisk Kvaksal% -r
og er selvfølgelig klar pas, al deres
fælles Patienter ikke kommer for
Lægens, næn for .den kloge Marid"s
Skyld.
Overfor Doktor Faurby har vi
brugt den lovmæssige Fremgangsmande, der indledes med en Skrivelse fra Bestyrelsen, som beder
om nærmere Forklaring pas Tilfældet, da den agter at forelægge del
for Overvoldsgiftsraadet. Faurby
nægtede at give Oplysninger bande
overfor os og overfor Raadet, hvorefter heri ekskluderedes.
Ingen Læge vil nægte, at enhver
„klog Mand" eller -klog Kone"
kan have en gunstig Indflydelse pen
Patienterne, der lider af nervøse
Sygdomme, der jo i højeste Grad
er peavirkelige af deri menneskelige
Suggestion. Men de Herrer og Damer holder sig aldrig til den sjælelige Paavirkning alene; Thomas Jensen, der har tidligere Straffe over
Hovedet for Behandling af Benbrud
ni. ni., gør det heller ikke.
Den Basedowslce Sygdom er netop
overvejende af nervøs Art, og de
eneste Midler, Lægerne bruger mod
den, er, bortset fra Røntgenbehandling og operativ Indgriben overfor
Skjoldhruskkirllen, Beroligelse al
Nerverne. Sygdommen er i høj Grad
nærgrsensende til Hysteri.
Thomas Jensen skal have et .Middel', som nok skal „komme frem",
men er hans personlige Hemmelighed. For det første er dette noget
Vrøvl; Recepterne, som udstedes af
de Herrer Faurby og Jensen, kendes selvfølgelig fra Apotekerne derovre og indeholder blot beroligende
Medicin.
Tilbageholder man en hemmelig
personlig Kendskak til el Middel
mod deri Basedowske eller hvilken
som helst anden Sygdom, vilde det
jo simpelt hen være en Forbrydelse
mod heade Humanitet og Videnskab,
som ingen ærekær Mand, mindst
af all en Læge, nogen Sinde vil
være bekendt. Hvorfor forbeholde
Sjællænderne, hvad Jyderne høster
Helbredelse af ?
Nej, Affæren er saamænd lige til.
Doktor Faurby har set sin Interesse
i at gas i Kompagni 'ned en Fisker
og Husmand, der ikke ejer nogensomhelst Forudsætninger eller Uddannelse til al behandle den Basedowske Syge. Lægeforeningen vil
ikke finde sig i den Slags Kompagniskaber, som den finder skadelige
og uværdige, og har derfor lukket
Dr. Faurby udenfor Kredsen.
Han har svigtet sin Videnskab."

Mdl(o- og Smorlorsyobigoo.
En Særstilling for Bornholm med
Hensyn til Osteeksporten
—0 —
Ved et Møde forleden i Ernæringsriladel, hvor deltes Formand, Gods, jer Moesgaar-Kjeldsen, præsiderede,
rig hvor Amtmand Vange, de bornholmske Rigsdagsmænd og Repræ,entanter for Mejeriernes Fællesoranisation var til Siede, enedes man
oitt en Ordning, der sætter Bornholm
udenfor den for det øvrige Land
gældende Mælkeordning.

Eiler den bilfrie Overensknmt,
der toryernes godkendi af Indeni igsminister ier, overtager Bornholms
.Mejerilors Mile I ro er bleen at Smør,
Out og Mæle ril Flus Rrfolkuittg
ellen den for hele Lander gældende
Rationer ing. For Starl betaler
For bore,er ne Maksimalpi isen, 160
Osten
kg. Mælkeri
øre pr.
sælges til ell Pris al 16 pr. Liter
Sødmælk, 120 øre pr. ku. Sødmælksost, 70 Øie pr. kg. Skniernetinrelksost. Til Gengæld for al bolde disse
I det øvrige Land sikkert trIreedle
lave Priser faar Bornholms Mejeriforening en speciel Tilladelse til at
eksportere sen megen Oslemasse,
del kan afses efter al øens Befolkning er forsynet med Mejeriprodukter. Desuden skal de bornholmske
Mejerier producere III Eksport el
Kvantum Smør, der svarer til hvad
Rntaiholm i Følge sit Befolkningstal skal levere i Lighed med del
øvrige Land.
Bornholms Mejeriforening giver
Afkald min at hm Del i det Statstilskud til Kommunerne, der er beregnet til Nedsættelse et Mælkepriserne.
For Bornholms Vedkninmende udgør disse Beløb cc. 500,000 Kr. til
Smørret og 120.000 Kr. til Mælken.
Disse Penge tilfalder sne de danske
Mejeriers Fællesorgenisatinn til Fordeling mellem Mejerierne udenfor
Bornholm. Til Gengæld faar Bornholms Mejeriforening den højeste
Nettopris, tier opnaas for Eksportsmørret (uden Afgift til Statskassen).
Bornholm skal altsaa sten paa
sine egne Ben i Mrelkespatesmealet, og naar delle kan lade sig gøre,
er det væsentlig, fordi man mener,
at den særlige Eksporttilladelse for
Ostemasse vil give et Overskud til
Dækning af det Tab, der bliver ved
de lave Mælkepriser til Hjemineforbru gel.
Det forventes endda, at der skal
blive nogen ekstra Indtægt til de
bornholmske LIndinærid, som dels
ikke har haft saa stor Krigs-Fortjeneste som deres Kolleger i det øvrige Land, dels i Aar har haft en
til Misvækst grænsende ringe Høst.
„Dg. Nyh

Spiseseddel for 1918.
—oMuldvarpsuppe, Grrevlingspæk,
Hyldelhe og Dyvelsdræk,
syltet Træskobunde,
Kattetarme f Gele,
henkogt Søm i Papmasche,
Fedt af Rottehunde.
Sigtebrød af Egetræ,
Labskovsmad af Ormekræ,
stegte Haletudser,
Rollehalefrikasse,
kalket Mælk. og Bollesne,
Aa- og Brakvandssjusser.
Rugbrødsdejg af stiv Cement,
dermed faer vi Maven spændt,
tager paa i Vægten,
Molekyl-Cikorie,
Hindhedensk Caloric
bringer os til Hægten.
Drypstenskaffe, Murstensthe,
Sødelse og Aloe,
Prima Knapostklister,
Brændenældeliakkekaal,
speget Snog og Bakkeaal,
Sovs af Lækatister.
(,,Skive Folkebi.").

Fromstillig al Avispapir,
—0—
Blandtde særlige Foranstaltninger,
der er truttet for at faa Brændslet
til al strække til, er jo blandt andet
en Indskrænkning i Fabrikationen
af Avispapir.
Skønt det kunde synes noget uretfærdigt at lade det gaa ud over netop

denne Industri, Ines det_ dog siges,
at Ilidskiænkningen for •SMIVI(St er
retfærdig. ,50111 den i Nidsk. Instans
saa at sige rammer entreer, nemlig
hele iler store avislæsende Publikum,
paa hvem naturligvis de vred den
uodvend uge Pa pil indførsel for bundne
OilikosItlinger blive' fordelt gennem
Prisforhøjelse af Aviserne. En Del
af Omkostningerne hetalcs dog af
Staten, idel Aviserne faer Godlgerrelse for Størstedelen af den betalte
Told, nemlig 5 rire, mens Tolden
er 51:2 øre pr. kg.
F.11 medvirkende Aarsag til, at
Indskrænkningen netop rammer Avispapir, har det vel ogsaa været, al
Produktionen af Avispapir er ret lielydelig, og at der saaletles kan opurnes en ikke helt uvæsentlig Knibesparelse ad denne Vej. F. Eks. udviser Stalisliken for Anret 1913, at
Produktionen af Avispapir var ca.
13,000 Tons eller meget nær en
Tredjedel af den samlede Papirfabrikation Irer i Landet, ng da Fremstillingen af en Ton Avispapir kræ.
ver ca. en Ton Kul, kan der allsaa
spares ca. 1300 Vognladninger Kul
aarligt ved i Stedet ror al indføre
Avispapiret fra Udlandet.
Mekanisk Træmasse eller Træslib
er I,angt del vigtigste Raastof til
Fremstilling af Avispapir_ Træmassen fleinsiilles ved Slibning af Grantræ pen megel store Slibestene under Tilsætning af Vand. Den fugtige Træmasse presses til Pap og
forsendes som sandant med større
eller mindre lodhold af Vand. Kun
4 —5 pCt. af den Træmasse, der
anvendes, fremstilles tier i Landet.
Foruden den mekaniske Træmasse
finder navnlig kemisk Træmasse eller Cellulose Anvendelse. Den kemiske Træmasse fremstilles ved Kogning af Træ (skaaret i Skiver) med
Nartonlud eller andre Kemikalier,
hvorved de for Papirets Styrke-og
Holdbarhed mest skadelige Stoffer
fjernes 31. Træet. Den lcemiske Træmasse kommer ligeledes i Handelen
i Form af Pap.
Finere Raastoffer, som Klude og
lignende, bruges ikke til Fremstilling af almindeligt Avispapir.
Den første Proces, son] Raaslotferne underkastes er en Sønderdeling eller Skæring paa de saakeldle
Hollændere.
Hollænderen bestaar af el aflangt
Kar med en Midtervæg. I Karret opblødes Træmassen, og Sønderdelingen foregaar dø paa den Maade,
at de paa en roterende Tromle, anbragte Knive møder et Sæl Knive,
der er anbragt i Karrets Bund og
derved klipper Ransiofferne i Stykker. Tromlen drives ved sin Rotation .Papirvællingen" rundt i Karret,
og da hurtigt løbende Hollændere
kan præstere op til 5000 Klip i Sekundet, er det indlysende, at der
forholdsvis hurtigt kan præsteres en
kraftig Sønderdelieg.
Naar Skæringen omtrent er færdig,
tilsættes Fyldstoffer (f. Eks. Kridt,
Gips eller Kaolin), Farve og Lim,
der dog ikke er almindelig Lim,
men en Slags Sæbe (harpikssur Lerjord). Avispapiret gøres i Reglen
kun halvliniet.
.Papirvællingen", eller, som dens
tekniske Navn er, .Heltøjet", fortyndes nu op med en passende Mængde
Vand, og Sandkorn og lignende
fjernes paa dertil særlig egnede Apparater, hvorefter .Tejet" er tjenligt
til Behandling pen selve Papirmaskinen.
Denne er en af de teknisk set
mest fuldkomne Maskiner, der er
opfundet, og dens Virkernande er
særdeles interessant, men desværre
ogsaa vanskelig al beskrive med
fan Ord og uden større Hjælpemidler. I nedenstaaende Beskrivelse
vi] del dog 'lumske lykkes at give
et Indtryk af del væsentligste i dens
Konstruktton og Virkernaade.
Heltøjet tilføres Maskinen, hvor

det flyder Ild pis deir aaakeidte
Vire, en Dug uden Ende al tæl
Metaliragadsie i, s,nn
hvin 11111t11 arv

Valren

ok: Rallet. .1f hulke nogle
kan bevæges i lodret Ridning, 11( i)Tved Virens SO:monne, kan forandres,
Den egentlige Pa pirdainielse foregaar
paa deri Del al Vinen, det er understøttet af snoas Valser,. her inbør
Vandet delvis Ira gennem Viren,
oe Papirdannelsen fremskyndes ved,
at Viren tillige med Valserne bevæges hurtig! sidelærigs (paa tværs
af Bevægelsesretningen), Papirers
Bredde hestenornes ved paa begge
Sider af Virers
,V it
enil:
d
aanbrag
red elkan
ljne
etretsvk ir(neeG
ler mindre fra hinanden.
Del Vand: der ikke løber igennem
Viren, fjernes dels ved Hjælp af
Sugekasser, dels ved Presning mellem Valser ng dels ved Tørring,
der foregaar paa den !Made, at Papiret føres rundt om store, roterende,
dampopvar mede Cylindre.
Der kan fremstilles op imod 1000
kg Papir i
Oprulningen af Papiret foretager
Maskinen selv, men Papir til de
moderne Hurtigpresser maa dog
omrulles paa særlige Maskiner.

Fra Uge ti[ Uge
Smørkortenes Gyldighed.
Bestemmelsen om at Stilørmærkerne kun kan benyttes indenlor
bestemte Tider — har vakt megen
Utilfredshed.
Ernæringsniyudighederne har været i nogen Tvivl om dens Nødvendighed, og eller Forlydende er del
nu under Overvejelse at ophæve
Gyldigliedslristert tor Smørmærkerne.
I hvert Fald kan det ventes al Mærkerne efter 1. Marts skal gælde for
hele deri følgende Periode.
Kaffekortene
Kafienævnet har forhandlet om
Ordningen af Kafferationeringen efter
1 Februar. Rationerne vil antagelig blive af samme Størrelse som i
denne Maaned, og i Februar udleveres Kaffen ved Afklip:Mg af en
Del af Brødkort-Talonen.
Men efter 1. Marts indføres rimeligvis særlige Kaffekort, og del overvejes at undtage smag Bent fin Rationeringen.

'Vinter-Skovhugsten.
Den forcerede Skovhugst er begyndt. I Løbet al Vinteren skal der
heldes 460,000 Rummeter Brænde.
Det betydet del samme som 4-5
Aars normalt Forbrug.

Huderne.
Der blev som bekendt ved Nytaarsrid foretaget en.Oplælling at Beholdningerne af Huder og Skind.
Justitsministeriet meddeler nu, at
Optællingen har givet til Resultat,
at der ikke findes større Lagte al
disse Varer her i Danmark end (let
Hjemlige Marked har Brug for.

Karbidlamperne.
Deri Industri, der i det sidste Aar
er blomstret op hel i Landet, nemlig Fabrikationen af Karbidiamper,
har halt til Resultat, at der foruden
Forsyning af det hjemlige Forbrug
i de sidste 14 Dage er eksporteret
30,000 Karbidlamper, for Størstedelen til Norge, hvor Staten har overtagel en stor Del af dem.
Der er saaledes Muligheder for
el stort Opsving i denne nye Indeslri med Eksport for Øje — ogsaa
for vor hjemlige Fabrikant, Hr M.
C. hindi.

lade opføre en star moderne Fie
dom ef
iimelikanak ,Skykrater`
Mørrsier pair ell Plads tæt ved. hver
den gamle tlanegaaut las. Huse
er projekteret merl 27-30 F.iagert
Om der bliver givet Tilladelse III
ai
e ell S:1.111i111 ByR11111g,
er et
andet Serargsmaid.
Scene part Proderlksborg

Apotek ved Aar
En Kone forlanger tor 8 Skilling
Læoilclei
det forlangte udleveres,
Konen
an gast.
En tilstedeværende Kunde og Ke
ding at Provisoren siger : :
.tiar I ogsaa den Vare?'
.0k I Alle mulige Slags Fed
Suogefedt for Værk I Ryggen,
leledi ror Tunghørighed, 1.tekallefed
lur sky Hals, Gøgefedt, Rottetelt,
Rævefedt og — Myggeledt Ill 15
Mark Loddet, jo linere Nten, jo
mindre V.egl. — All Svinefedt, min
Faer I"
Historikeren Troels Lund fortæller, at han har hørl en Mand rekvirere Præsletedt pari et Apotek.

Kterlighed og Matematik.
En Lærer i Matematik og Regning
skulde giftes, og hans Bryllup blev
moral til en Torsdag ; uren han anmolede en skønne Dag sin Svigermod, r (1111, at Hrylluppet u r tude
finde Sted en Dag før.
.Al hvilken Grund? spurgte Fruen
i en mistænksom Tone.
.Det skal jeg sige,Dem", svarede
den vordende Ægtemand, .jeg har
regnet ud, al dersom vi holder Bryl.
lup næste Torsdag, vil vort Sølvbryllup falde paa en Lørdag — og den
Aften plejer jeg netop at have et
Skakparti, som jeg ikke gerne vil
gas glip at".

cBornholm.
—n—
Før Danmarks Muld f Solen Ina,
Du knejste over Se,
og fjerne Tiders Alterild
blev tændt paa Dig, vor Ø'
En Syden som af Flammer
sig snor om dine Kysser,
der trodser Havets Jætter,
neer de i Skurnridt dyster.
Din Klippekyst er revet op
og ætset som af Brand,
men Lund og Krat har varligt lhgt
sig omkring Saarets Rand
selv Byerne som Blomster
er gemt i Klippens Rifter, •
hvor Ulke pusler Garnet,
luens Søens Luner skilter.
Thi der bor Gutter paa din Kyst,
der trodsed' Vind og Sø
og kliried' Hjemmets Rede op
paa Dig, var Højlands@ !
Med Skumstænk over Dækket
saa mangen lastet Skude
stod ind med al den Velstand
de vandt paa Dybel ude.
Du Land, som Ild og Vand har skabt
Bornholm, vor Højlands@ !
din Folkesjæl gav aldrig tabt,
din Skønhed kan ej dø
vi undres, hvor vi træder,
og lyner til din Tale,
vi hører Ekko tone
1 dine Klippedale.
Een Røst vi stadig mindes,
den skrev dit Frihedsbrev
paa Bavtasten, i Borgruin,
paa Kystens Klipperev.
Naar Hanunervandet brøler
mod Leve-Klippens Flanker,
vi mindes dine Helte:
Jens Koefoed og Povl Anker.
Hans Eb b eru p.
(i .Kohenhann").

Et Hus paa 30 Etager!
Et Konsortium af Pengemænd —
Pengerucendene spøger i det hele
taget voldsomt I Købeirliclyn i disse
Tider — har Planer fremme 0111

Fanget 100 Pund Torsk
med de bare litender.
Slotsforvalter Christensen, }linds.
gavl, langede forleden i Færiøsund

8 Torsk, der tilsammen vejede ca,
Pd. De S Kaentpelorsk svømruede i Overfladen af Vandet i en
Omkreds af ca. '200 Alen. De var
spillevende, tuen Hr. Christensen
mener i Følge _Mdl. Av.`, at de
maa hat e været i Nær hed te n af en
eksploderet Mine, thi de bevægede
sig ikke hurtigere, end al han kunde

100

lage dem med Hænderne.

Ailetønder,
Vaske- et
Saltebaljer.
reelt, h u nligt og billigt.

11?dve Nal es. 1(il'Aleskitici og Hilder blies,
Vi betaler allerlmjeste Pris for

fludker L. Pihl,

Følge „Vil>. Folkebi. - nul Prisen
for Gaard og Besætning, men en
af Gnardetis fire Heste var Sønnen
det, Dag rejst til Marked med ; Hesten havde en Værdi af 1000 Kr,
og del blev foreslaael, at man skulde
dele delte Beløb, men Sælgeren af
Gaarden sagde ; „Nej, sag smagt
tager vi det ikke ! Er Hesten solgt,
er Pengene mine, og er den ikke
solgt, er Hesten din 1" Og saatlan
blev det, Til Held for Køberen kom
Hesten hjem; den var ikke solgt,

Byggryn,

Avarir i Nordhorpholin 4ohlild!

fine og mellem- (Tryl] anbefales 111
billigste Dagsp is fra

Var hun Gamle Jørgensen havde været
Organist ved Liflestrup Kirke i over
en Menneskealder. Søndag efter
Søndag sad han ved sit Orgel, spillede sine Præludier og Koraler og
Postludier for andægtige og mindre
andægtige.
Han var vist ikke sag lidt af en
Mester paa sit Instrument, og derfor
harmede det ham undertiden, at
hans kønne Slrifningsimisik nærmest
ktin blev Akkompagnement til den
Smaasnakken, Folk ikke kunde bie
med, til de kom ud af Kirkedøren.
Men sag en Søndag tog han i
Følge .Vejle Amis Folkebl." en
blodig Hævn. Han begyndte sit
Postludium i det sagteste Pianissimo,
saå steg del gennem mezzoforte
og førte tit det kraftigste fortissimo
for fuldt Værk. Og sag, medens
over Halvdelen af Menigheden endnu
vat i Kirke ---=-9"frileSe. Og i 'Paysen
lød det højt og lydt over Kirken
med Anders Pejsens kendte Stemme:
.Hva' siger du, Niels ? Var hun
godt spatbenel
!" Sart tog
gamle Jørgensen fat paa ny.
Men i de følgende Søndage lød
Postludiet for tilsyneladende opmærksomme Tilhørere.

offii■■•••
Missionsuge
i Allinge Menighedshjem.

-0Søndag Aften Kl. 7 taler
Anker Larsen.
Mandag og Tirsdag Kl. 71/2
Missionær Ærøe
Onsdag og Torsdag Kl. 7t/
•
Missionær Larsen, Skjørping.
Fredag Kl. 71/2 taler Pastor Reelt.
Kom og tag andre med I

affil~min

Axel Høirup.

Et Sæt Kanebjælder
er til Salg hos
P. L, Holm, Allinge.

2SIldllilokvier
er til Salg hos

Lund, Narregaard,
Re st.

En Smedeblæse,
ny Opfindelse, meget god, er til
Salg hos Smed Stange, Tein.
I Magasinovn med Kogeindretning
er til Salg samme Sted.

ii[is1iones18r og Nor,
Søndag 20. Januar.
Allinge Menighiatslijern Kl. 91/2.
Ols Kirke Kl. 2. Skrin. 11/e.
Kl. 7 Aften taler Anders Larsen
i Allinge Menighedslijerti.
Vækkelsesmøder hver Aften Ugen
igennem (se Ann.)

Storste Udbredelse
Billigste Annonceprisen
lier paa Nordlandet

Rø Sygekasse
afholder den a; dige Crene r apors;,,„.
H ag pin itingsh)reilingt.ns Sal Onsdag den 26. Januar Kl, r me d
Dagsorden
I. Regnskabet godkendes.
2. Valg af Bestyrelse og Revisor.
3. Eventuelt.
P. B. V.
•

En lille flink Host, 18 bar,
sælges paa nærniere Vilkaar, og en
lille Hoppe-Ping, ca. 2 Aar, er til
Salg eller til Bytte 'ned en Ledelm
paa

.

200 Karbidlamper, et Par
Kaneklokker m. M.
By- og fierredsfogedkontoret
Hasle, den 21. Januar 1918

Borgen.

-

Ho:3tyroison.

En Pige

Mit store aarlige

kan ha Plads straks eller til Iste

Godtkøbs-Udsalg
begyndte

og omfatter

En ihogrlo Hoster hirlovnror og Kjololojor.
En ild nifunnto bror til plorst billig Pris.

En ny gifler en brugt syde
Pellegaard i Rutsker,

Læderolie
til Seletøj og Fedtlrederastøvler
samilt

e,C1 tEr‘7.<22- t<E5
Fi
haves paa Lager.

g. CB. 5.5C1/2•3e1.-4.

Erindringsliste.
-n-

Toldkamret 8-- 12 Form., 2-3 Efterm,
Kæmnerkontoret Ill-II og 2-4 .
Lanse- C Diskontobanken 2-4 Eftm.

1111 Nords 111121!1 i Alk*

•

Sparekassen 10-12 og 2-4.
Branddirektøren do.

Stempelteial i Sparekassen 10-12, 2-4,
Dampskihseapeditionen. zaben ved Ski.

3,L=). IMMER.

,„.

Februar.
Bladets Kontor anviser,

er til Salgs ;via

Mandag den 7. Januar

Maghoni-Bouffet, andre
Bouffet'er, t Salonbord, Sofaer,
Chaiselonger, Borde og Stole.
2 store Spejle med Konsol,
andre Spejle, Senge og Sengklæder, Madrasser, 3 Kurvestole, en halv Snes Gulvtæpper,
ca.

Ols er AlbolrIslorening
puects.

i fiffig Dame- og. Bornekonfection.

des Begæring ved offentlig Auktion
paa Hotel „Allinge" i Allinge en
Del Løsøre, hvoraf fremhæves:

20 Januar.

sam!ing Lørdag den 19:ds. 1(1, 7 1 2

•r if.'7 :.,' •k
' 1... . -\ >1 I >-41.

Telefon 26, Rø.

Mandag den 21. ds,, Elternul.
Kl. l bortsrelges efter vedkommen-

Lrege. rig Medicinregninger le
1017, som ønskes betak al Sygekassen, engg være indlevemt til Gdr.
Svendsen, tindmingegaard, inden

k

Gudmingegaard.

Auktion

Rø Sygekasse.

afholder den iitilinitire (årtier Allin•

H. J. Hendriksen.
NB. Regnskabet ligger til Eftersyn hos Kassereren fra d. 22.- 29.
Januar.

Varer.

Nordlandets Handelslins.

Te lefon n Id, Klemensker SI.

Risemullen.
Ingen Snak om Bagateller.
En Maud i Krarup fik forleden
Gaarden. De enedes i
Køber

velbehandlede

En Vogn,:apsel
er Iaht lid t I.'
p:1/1 Vejen gennem ise og tiedeleveret til Suted r.i rally II„
eller
!hilsen, lindeskoven, h.

benes Ankomst og Algang Tirsdag
og Fredag Efterm , Mandag og

Torsdag Form.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Darrikraiægen 8-9 og 2-3.
an an

Postkontoret: Sognedage 9-12 og 2-6.
Søndag 12-2.
Telegrafstationen 8 ,horgen fil 4 Alfen.
Søndag 12-2.

•

Borgmesteren træffes paa Kæmnerkont

Vejen til Velstad
er ikke lige let at finde for alle. De fleste lader Lykken rande og
prøver enhver Chance for al naa
men Tiden
det eftertragtede Maal

gaar
og Lykken svigter dem Gang paa
Gang, for sluttelig kun at efterlade
Skuffelser. -Andre søger ved ihærdigt Arbejde at erhverve sig Velstand,
og ved forceret Slid neer enkelte
ogsaa

gennem
Aarene sag vidt, al de kan henleve
en nogenlunde sorgløs Alderdom.
Kun de færreste aner, at Vejen til
Velstand ikke naas gennem Slid og
Slæb, naar de Værdier, der derved
skabes, ikke bliver Genstand for
Omsætning.

Mordbornholms Ugeblad

har deri største Udbredelse her paa
Nordlande) og egner sig derfor for.
triiiligl for Avertering one Køb, Salg
eller Byttehandel. Billigste Annoncepris. Ring op Telefon 74, Allinge.

37 p(ft. Maligobilint; til ovnar firlig

Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen, Kontortid 1-4 Em.

tofter 20 Sir. »r. ,-.cet 9etto Qontant.
Z;i bar et Wrti 1)aa toft net bebcr be .-zunber,
tom bar bertilt 1111, faafitart -1;efr og tjurgi tit=
taber bet, at aftjente beflitte 5`naitta.
,-tiperfo,:3fat fan iFfe »entef3 til ij'oraeirbrug.
Cut Stmlftofgobiiing »ibe enbuit intet,

Tirsdag Kl. 3, Fredag 7--11,,
jernbanest. er aaben for Gods 8-12, 24Hjælpekassen: Fortud. Bagerm. P. Holm,'
Kasserer H. P. Kofod . Kontortid hver
Fredag fra 5-7.

giorbinIthet4,:t snItbeiØtt.

Exiralin saltel Helleflynder

ALBA

80-90 Øre pr Pd.

Spise. -Chocolader

Velbehandlet. saltet
bornholmsk Torsk

Peslil Deres TuksHer i Alliiigc Bogtrykkeri
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter.

"1111•L

libinin nr MittAinrcr, !Vorcetialt
ofi cannlicrebe Rondoe

i Foisandingsliaset Mandag den

til meget bittige 13rifer.

RØ.
28. Januar Kl. 8.

Hostol-Pastiller
er atter paa Lager.

uden Kort sælges :

og Oplæsning af
Hr. Visesanger Herlach
Sang

Nadar-Pastiller
Gode Spisevarer

CLO ET TA`.

6101~11•11111~1111~1~

Folkebogsamlingen paa Raadhuseti

50 lire Pd.

Nordtinnets Handelslins.
Skærveslagere
kan laa Arbejde bele Vinteren ved
at henvende sig til

Niels RitfitlIIINCTI
Krakly Rutsker.
Højeste Betaling.

berli gISS3 OL fillieSell'hglOefi

Scl. Mortensgade 17, Henne. Telf. 22
£obet af ?faret 1917 ør »i fobt og faret (ledli.
Faldm. ved Byiogeakocitorei i
Atholds- og
Hasle).
()fem
mange
fotibe,
ii»ttige
riug,
juni
»i
ben
Foredrags foreningen.
Kontordag i Allinge Mandag
(Saftg fanbt billilje, og font Ul bar fat en fællig do i Klemens (Kroen) Tirsdag Eft.
By- og Herredsfuldmægtig tav 43ri5 put.
er mange gobe (eliftanbe,
--15aars Pige
En 14,
foin,,ber er baglig 5Brug for i ett
Ikke-Medlemmer 35 Øre.

Johannes blod, finsk

træffes paa R aadli rise t i Allinge
hver Mandag efter K1.10 Form. og
i Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

r(orletnbets f,anbelsi?us

som kan malke 3 Køer, kan til Maj
fag Plads hos

H. Mogensen,
Blaaltol stiis.

1:

Vi har stort ,..ager af gode kantskaarne

Udskudsbrædder

Vi h r ta;,etI lo;

i Tykkelse

,",.! 1

--- flere tiredder og mange Længder.
Fyrrebrædder til Krybber og Vandtrug.
Gode Granbredder i alle Dimensioner.
Torre Brædder, som er pløjede og høvlede til Gulv og Loft.
1<ærttefirltie

MillMS11101/110
hvori kan fyres med al Slags Brændsel, og som varmer
lige saa godt ved Gulvet som ved Loftet. --- Vi har kun

Nordlandets Handelshus.

lorillioks Simre- 13illlokilssi—S

4 runde Ovne sælces til gammel Pris.
Vi tager det gamle Støbegods til højeste Pris.

Afdeling i Allinge

Kontortid : 10-12 og 2-4.

Nordlandets Illandelshus. fip.4Q-4

Modtager Indskud paa aha. Sparekassevilkanr til en Rente
af 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p a.

111,-~sek\2\
Opkøb af Huder og Skind

J. P. Møllers Eftfl. (ved Apoteket)
Huder og Kalveskind købes
Møller, ,,Hotel du Nord'', Allinge.

Frisk Illejerismor In „Humlebi"
maa Mærker medbringes. --- Maksimalpris.
Sælges kun pr. Kontant.

sælges. Ved

Nordlandets Handelshus.

Uldne strikkede Klude
og renvasket Uld købes altid til højeste noterede Pris.

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

Prima prima

Kolonialvarer
anbefales fra

Allinge Kolonial& Produktforretning

købes til højeste Dagspris i

Nordlandets Handelshus.
Stort Udvalg

Carl Lunds bekendte blaa Emaljegods
stil billigste PriserIIM

klinge Kolonial & Produktforretning

„Do ska' et være saa høj i æ
Kæft — for naar A sejer; nn æ do
arresteret. saa æ do arresteret for A æ Sognefogden!"
.Nria — men'æ — Tinal. A sejer,
do æ død, saa æ do død — for A

sædsække, Kagesæ kke,

Vi køber friske biugle Sække (hele og rene) og betaler højeste
Pris —reber Størrelse.

faas hos

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Alle Sorter

Værktøj
og
Redskaber

Penge som Græs.
Følgende næsten fabelagtige lille

faas i stort Udvalg til billigste Priser hos

Allinge Kolonial- & Produktforretning.
Saadan tom Emballage, som er udlaant al os og som mulig henstaar

ølkasser. Sodavandskasser, ølflasker, Vandflasker,
Vinflasker, Blikdunke, Stendunke, Melposer og lign.,
rosa vi endelig bede om at fan tilbageleveret snarest mulig. I modsat
Fald forbeholder vi os at forhøje den skete Notering — til Dagspris.

Nordlandets Handelshus,

(-5-1.1

Brødrene Anker

Jernstøberi & Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.
SelvvandingsanlLeg, Vand- & Aliepumper ni.
Ged

del.
Naa, Pengene blev selvfølgelig
afleveret paa rette Sted, hos Politiet,
— men det mærkeligste at det hele
er. at der er slet ingen Ejermand,
der har meldt sig endnu til Pengene.
De maa altsøs være kommet fra et
Sted, hvor der er nok af dem.
Maa for Vinteren du grue,
har du faaet dig lidt Snue,
løb da hen paa Lindeplads,
Mathias Lund gør dig tilpas!

Vi har disse Regulerings-Komfurer i 4 Størrelser.
Særlig nu, hvor
Alle tidligere Kø bere ere særdeles tilfredse.
Hjemmebagning anvendes, kan vi anbefale disse. Vi tager de
gamle Komfurer i Bytte.

Nordlandets Handelshus.

Nordlandets Handelshus.

Køkkenrekvisitter

KjiAM

13 er et ulykkeligt Tal. — Jeg
friede til tretten Piger.
— Og fik Nej over alt. Det var
en Ulykke.
— Nej, det var ikke Ulykken.
Men den trettende tog mig.

købes til højeste Pris.

Billigste Priser

Norillnlets Ha n delshas.

Unge Svendsen var ude at spa.
scre med sin Kæreste. De korn forbi
el Konditori, til hvilket Døren stod
aaben.
Hun : Sikken vidunderlig Duft.
Han :
for en?
Hun : Duften af alle de Kager,
den er da henrivende.
1-ian: Det er den virkelig ogsan.
Hvis Du vil, Iran vi godt gas nærmere, sari kan Dit bedre lugte.

Historie foregik for et Par Dage
siden i en større Køhmandsgaard i
Stege, fortæller .Møens Flkbl.".
En Ganrdskarl gik ned over Onanispladsen og ser en brun Papirslap
ligge paa Stenbroen. lian fisker
den op, ser lid! paa den og opdager, det er en Hundredkroneseddel.
Han ser sig 11c11 omkring, og se,
der henne ligger en Halvtredser.
En miden Karl kom III, og da han
hører om Fundet, kigger han sig
lidt om og finder først en Tier og
derefter en Halvtredser. Nu korn
en tredie Mand til og siger : Hvad
bestiller I her ? Han faar Svaret :
Vi samler Penge, søg du hare med!
— Ogsaa han ser sig omkring og
finder ogsaa en Hundredkronesed-

Comulsd(ko, Frasække,

som er udleveret lit Laans i forrige Aar, beder vi om al fan tilbageleveret
i god Stand inden I ste Februar d. A. Dette er aldeles nødvendigt, da
vi ellers ikke kan afveje og ekspedere Varer i Forsøret.

Han vilde ikke forstnu.

Uld og strikkede uldne Klude
Sort Udvalg

Alle Slags — alle Størrelser af

—n—
over Høg.

æ ligsynsinanfil.'

til højeste Dagspris.

Stort Udvalg

Alvor og Skæmt.
Høg

fortsættes uforandret

■,,z '.1 KIvit tiufrste Rabat pi kontant,

Prisen er

beregnet os en ganske lille l'ortjeles;e p.ta disse.

KAFFE

(Th. Grønbergs)
Enas hos

Allinge Kolonial- og
Produktforretning.

