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„Nord-Bornholms Ugeblad” 
trykkes 1 et Antal af mindst 1600 Exempl, 
og forsendes gennem Postvæsenet 1 Altlage, 
Sandvig, Olsker, Rutsker, Ro og Klemensker, 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse I Nordre Herred 
bliver læse 1 ethvert 1-11em og egner sig der 
for bedst 111 Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Ar! 
saasom Kob, Salg, Forrntngsmeddelelser, 
Ffier,  eller Aflysninger, Auktioner tir. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udkram. byer Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer saml paa Bladets Kontor og 
koster 1 kr. halvaarhk". 

30 Millioner 
stilles tit Baadighed for kommunale 

Arbejder. 
—0— 

Resultatet af Forhandlingerne mel-

lem Handelsminister Hage og Ban-
kerne blev, at Banker og Sparekas-
ser stiller to Trediedele pC1• af de-
res sidste Res 
loe Kommunerne som ..a an 	værk- 
sætteIse af Arbejder. 

De 30 Mill. Kr., det drejer gig 
om, indbetales fil „Den midlertidige 

kommunale Laanekasse° til Kurs 
98, og Laanekassen afgiver saa til 

Pengeinsteuterne 5 pCt. rentebæren-

de Kasseobligationer, der tilbagebe-
tales inden Forløbet af 8 Aar. 

Pengene udlaanes derefter til Kom-
munerne af Laanekassen, og her 

bliver Ordningen i alt væsentligt 
den samme, som der afsluttedes 

Overenskomst om i 1915 i Anled-

ning af den da truende Arbejdsløs-

hed. Kun er der af Pengeinstitulerne 

stilles Forlangende orm, at Laanekas-
sens KasseobligatIoner skal være 
omsættelige, og delle er der taget 
Hensyn til i del af Indenrigsmini-

steren fremsatte Lovforslag. 

Staten støtter Kommunerne ved 
Tilskud til Laanenes Forrentning. 
Hvor det gælder Opførelse af Boli-

ger tor Smaafolk, betaler Staten 2IA 
pCt. al  Renten — saa Kommunen 
altsaa slipper med de andre 21/1  
pCt , og hvor det gælder andre Ar- 
bejder, betaler Staten 1 	pCt. af  
de 5 pCt. aarlig. Det samme Til-

skud kan gives til Forrentningen 
af konummegarairterede Byggefor-

eitingslaan — eller Laan, som Kom-

munerne har givet Byggetmeninger 
—, medens en Plan 051 tillige at 

yde Statstilskud til private Bygher-

rer er strandet paa Finansministerens 
Modstand. 

De Pengeinstituter, som stiller de 
30 Mill. Kr. til Raadighed, har kræ-

vet en lyldigere Repræsentation i 
„Den midlertidige kommunale Las-
nekasse-s Bestyrelse end eller Be-

stemmelserne fra 1915. De vil nu 
faa 4 i Stedet for 2 Repræsentanter 

Bestyrelsen, og det samme bliver 
Tilfældet for Kommunernes Vedkom-
mende. 

Man venter, at der vil blive Brug 
for alle de 	Mill. Kr.: 10 Mill. 
Kr. til Boligbyggeri og 20 Mill. Kr. 

til andre Arbejder, Statens Tilskud 

vil da blive ca. 600,000 Kr, narlig 

i de 8 Aar, der er Tale om. Men 

da Tilskedene i Følge det fremsatte 

Forslag kan bevilges ogsaa til For-

rentning af Limit, som rejses ad an-

den Vej end gennem „Den midler-

tidige kommunale Lamekasse", kan 
Statens Udgift blive meget .højere 

Finansminrsteren trøster sig dog 

— næppe uden Grund — med, at 

Tilsktidet kun ydes til Lean til Ar-

bejder, der er paabegyudt eller paa-
begyndes inden 1. Maj og udføres 

uden unødig Opsættelse. 

Kripmdsol og Siodsme 

_Kødrusen" og ”Slagbrodernaturen". 
Lægernes Erfaringer. 

—o— 
Den uhyggelige Stigning af Tal-

let pas sindssyge, son] man rel na-
turligt frygtede som en Følge af 
Verdenskrigen, skrives der i en Ar- 

ikke vist sig f noget af de krigsfø-
rende Lande. Eller rellere : Man 
har nok set et betydeligt Antal Til- 

fælde af psykiske og nervøse Forstyr-
relser hos Kombattanterne, enen ikke 
ret mange egentlige Sindssygdomme. 

Tilgangen til Sindssygeanstalterne 
i Frankrig synes snarest mindre end 

før Krigen. 
Paa Grundlag af Krigslægenies 

Beretninger nævnes en Række af 

de almindeligste Former, hvorunder 
Sindssygdommene og de nervøse 

Tilfælde ylrer sig. Al det dog er 
uhyggelige Udslag, Krigen giver 

sig pas denne Maade, fremgear al 

de Brudstykker af Beretningen, som 
gengives i det efterfølgende. 

Hos en viser Sygdommen sig 

deri al han anklager sig for at have 
forsømt sine militære Pligter, vist 

Fejghed og lignende, venter at blive 
skudt, den' forfulgte mener, at han 

mistænkes for Spioneri o. lign., deri 

eksalterede tror, at han er avanceret 

til General, udsteder Proklamationer 
til sin Hær o. s. v. eller han mener 

at have gjort epokegørende krigstek-
niske Opfindelser. 

Skrækken og Angsten 

baade tor det, der er sket, og for 

det, der kan ske, er af stor Betyd- 

ning i denne Forbindelse. Men 
Disciplinen, Følelsen for Pligt, Ære, 

Sa in følelsen, endelig Egoismen (Frygt 
for Fejghedens Følger), hjælper Sol-
daten at nedkæmpe sin Angst. Un- 
der selve Aktionen virker saa yder-

ligere !ned Begejstringen Eksaltionen 

„Kødrusen", indtil Bestialitet. Men 
den egentlige „Slagsbrodematur" 
er sjælden. 

Krigsskrækkeu virker ealurligvls 

stærkest paa de svage i Aanden. 
Her ser man ofte fra den første Krigs- 

dag Desertion og Flugt. Det er 

den „paniske Skræk", der driver 

Soldaterne blindt af Sted, undertiden 

lige ind i Fjendens Rækker. Eller 

han smider sig og falder om som 

„død" for saa senere at liste bag 

tid et Rækkerne. Andre Gange kæm-

per Soldaten i kartere eller længere 

Tid med sin Skræk, indtil saa en 
ny Krigsrædsel, el foresfaeende An-

greb paa eller fra Fjenden helt gør 

det af med hans Modstandskraft 
mod Trangen til 	flygte. Let for- 

staaeligl er det oesaa, et Desertions-
trangen understøtles af Længsel ef-

ter Hjemmet og Familien eller af 
Lede ved Miliherljenesten, Kenune-
miernes Drillerier, den stramme 
Disciplin n. s. v. Men man ser ofte 

tapre Soldater og Officerer, der i 
Aar og Dag har udmærket sig i 

Ildlinien, og som saa et Krigschok 
ryster saa grundigt, at Krigsskræk-
ken tesidst bliver dem uovervinde-
lig og forer dem til Desertion, 

En hel Del af disse Sindslidelser 
Iran oesan optræde hoe 'Soldater 

langt bag ved Ildlinien. Tilfældene 
synes jævnt fordelt mellem Aarene 

20-50. 
Ofte optræder der Hukommelses-

tab. Den syge har f. Eks. glemt 

hele Krigen eller en Række Dage 

Og Uger. Det hænder ogsen, at 
efirfeee adt ttc111 

Liv, aner ikke sit Navn, Alder, Hjem-

sted, Familieforhold, Livsoplevelser 
n. s. v., eller lian har glemt at skrive. 

Andre Tilfælde : den syge har glemt 
alle sine Erindringer undtagen Barn-
dommens og genoplever denne paa 

en mere eller mindre nalertro Maade, 
angiver sin Alder til 8-10 eller 
14-15 Aar, taler Barnesprog eller 
.Negerspror, leger ined Dyr og 

Drikker, laver Skibe af Papir, er 
lelskrreml nr. v. 

Mange Gange viser Rædselen sig 

som Svaghed I Benene, hysterisk 
Krampe foraarsager Hjærleberiken, 

Kvalme og Opkastninger, Diare, og 

en Del taber Besindelsen, bliver 

„vilde af Skræk" eller ganske tan-

ketomme, svimle eller falder i Søvn-

tilstand. Navnlig hos de farvede 

Tropper har Man set delte. 
Der angives et Par Eksempler ; 

En Sergent stormer frem i Spidsen 
for sine Folk, seeres i Knæet, er 

ved at blive kvalt af Gas, kommer 

ind i en Zone af Trommeild, slyn-

ges tilsidst til Jorden ved en Eks-
plosion. Et Par* Maaneder senere 
Anfald: almindelig Ryster], synker 

sammen i Knæerne, halt krummer 

Ryggen og gaar sammenbøjet, som 

man gaar i Skyttegraven for at dække 

sig mod Kuglerne. Andre Gange 

pludselig „Forslening", stirrende 

angst Blik og opspilede øjne, MUR-
den paa vid Gab og Snappen efter 

Vejrel, som da halt var ved al blive 
kvalt af Gassen. 

Behandlingen af alle disse Tilfælde 

og mange andre er i Frankrig dre-
vet med stor Itiærdiglied og ledet 

af de mest fremragende Videnskabs-
mænd. Over Hysterilcerne har man 
ligesom i Tyskland nu og da anvend) 

en mere haardhændet Fremgangs-
mande: kraftig elektrisk Strøm -
under Protester fra nogle af Aviserne 
og Diskussion i Kammeret! 

Hvorfor 11811 Ho 91311P [bio, 

Ude paa Landet dør der for øje-

blikket mange Heste af Forslappelse 

i Stortarmen, skriver Overdyrlæge 
H. P. Hansen I .Alborg Stiftstd.". 

Denne Forstoppelse medfører Brist-
ning af Tarmen. Niar mart enhuer 

et snatlant dødt Dyr, finder man 

Tarmen halv fuld af Jord og Sand, 
især Sand, og det kommer uden 
Tvivl deraf, at Hestene i Aar bliver 

fordrede med mange og ofte meget 

skidne Roer. Hvor Hestene fordres 
med Roer, særlig med mange Roer, 
er del derfor uomgængelig nødven-

digt, at Roerne vaskes godt rene, 
luden de kommes i Krybben. Hvor 
Roerne er groede paa let Sandjord, 

er det tilstrækkeligt al børste dem 
godt af ined en Børsle eller god 
Kost. At fordre Hestene 'ned skidne 
Roer gaar paa ingen Maade an; 

først gaar det ud over Dyrene og 
Assuranceselskaberne, men til Slut-
ning gaar det dog ud over Heste-
ejerne selv. 

er løvrigt ikke udelukket, al 
nogle ef de Heste, som er døde af 
Sand og Jord i Tarmen, allerede i 

Sommer i den meget tørre Tid har 
toart disse ufordøjelige Ting i sig 
ved at rykke Græsrødderne op al 

afgnavede Marker, Sand og Jord er 
saa bleven liggende i eu Tarmslynge 
indtil nu, da en Forøgelse af Sand-
mængden har bragt Tarmen til at 
briste. 

Efter tørre Somre har Dyrlægen 
fondet Eudetarmen hos Heste halvt 
fyldt med Sand, 

lloo thi /  rier ivor os Brodol, 

Hvordan Danmarks Agerjord var 

tilsaaet sidste Aar, 
—0— 

Under disse Forhold, da det spil-

ler en betydelig Rolle al vide, i hvor 

vid Udstrækning Danmarks Agerland 

bliver taget i Brug, er der ved Sta-

tistisk Departement foretaget en Op-
gørelse af, hvor store Arealer der 

er lagel i Brug til Dyrkning al K orn 

i det forløbne Aar i Sammenligning 
med de nærmest foregaaende Aar. 

Det drejer sig lier om en ekstraor-

dinær Opgørelse, hvor kun er med-

aget de egentlige Høstarealer, og 
Græs- og Brakarealer er udeladt, 

ligesom Grønfoderarealer heller ikke 

er medtagne. 

Det ses da, at der er en lille Til-

bagegang i Arealernes Benyttelse 

til Korndyrkning i Sammenligning 
nied i Fjor, nemlig ca, 4 pCI. Denne 

Nedgang skyldes lornientlig deri 
forskellige Udstrækning, hvori Op-
fordring 1 grøn Tilstand har fundet 
Sted, idet der i 1917 paa Grund 

af den sparsomme Græsning i For-
bindelse Træd Knaphed paa Kraftlo-

der har været Anledning til i større 
Omfang at attøjre de voksende Af-

grøder — dela forskellige andre 

Forhold. En sanitet Oversigt over 

Tællingerne siden 1912 viser. at 

der har været Tilbagegang, om ikke 
i alle Kornarealer undtagen Bland-

sæden. Her har været en Fremgang 

fra 180 fle,tare: til 195. 

Hvedearealerne, der i 1915 
viste højere Tal end nogen Sinde 

-tidligere, men allerede i 1910 gik 

ned med 5000 ha, er denne Gang 
8000 ha lavere end 1 Fjor, saaledes 
al det endog er lavere end i 1912. 

Denne sfærke Tilbagegang staar for-
modentlig i Forbindelse ined de 
vanskelige Vejrforhold. det meledes 

ikke at fim lilsaael alle de el Hvede 

bestemte Arealer, og mange Marker 
log i den slrærige Vinter Skade. 
Tilbagegangen har gjort sig gældende 

i alle Egne al Landet, stærkest dog 
paa Lolland-Falster og i det sydøst-

lige Jylland. 

Pia Grund al Rugarealernes 
ganske særlige Betydning for Lan-
dets almindelige økonomi, er der 

foretaget en amtsvis Opgørelse af 

disse Arealer. Fra 1912-17 gik 
disse Arealer tilbage med ikke min-

dre end 69,000 ha eller 28 pCt. 
Aarene 1915-17 formindskedes Rug-
arealerne med 16 pCI. Tilbagegan-
gen har gjort sig gældende i alle 
Amter, men den har, relativt set, 

været adskilligt stærkere paa øerne 
end i Jylland, nemlig henholdsvis 
34 pa mod 25 pCt. siden 1912. 

Amtsvis set ligger Tilbagegangen 
mellem 19 pCt. og 44 pa i de 

5 Air, henholdsvis for Hjørring og 

Københavns Amt. Det er i det sidst 
forløbne Aar Aalborg And, som vi-
ser den laveste Tilbagegangsprocent: 

5,8, medens Maribo Amt staar øverst 

med godt 20. 
Bygarealerne omfattede i 

det sidste Aar 240,000 Ira, 17,000 
ha mindre end i Fjor eller 6,5 pCt 
af Arealet. Der har paa delte Om-

reelle været nogen Tilbagegang Lan-
det over i al Almindelighed, mindst 

paa LOIland-Falster, stærkest i det 

nordlige Jylland. Paa øerne er 
Bygarealerne dog endnu i 1917 

større end 1 1912. Den Tilbagegang, 
der er, har stærkest ramt den 6-ra-

dede Byg. 
Opgørelsen af Havrearealerne 

viser for alle Egne af Landet lavere 

Tal end i Fjor — alene med Und-
tagelse af Lolland-Falsler, hvor de 

nærmest har holdt sig uforandrede. 

1 øvrigt hes Tilbagegangen været 
størst i del nordlige og sydvestlige 

Jylland. Tilbagegangen falder navn-
lig paa gran, broget og sort Havre. 
- I Blandsædsarealerne 
har der som nævnt fundet en For-

øgelse Sted, der betegnes som ikke 

ubetydeligt, nemlig 5,6 pCI. Tilvæks-
ten har været nogenlunde ens over 

hele Landet. Kun paa Bornholm 

var de væsentlig under den gennem-

snitlige. 
I det sidste Aar er Rod Ir n g 

arealer n e gaael tilbage mellem 
7000 og 8000 ha eller 2 pCt., og 

Nedgangen er falden stærkest paa 
Kartofler, Runkelroer, Gulerødder 
og Sukkerroer, medens der et Frem-

gang for Kaalrabi, Turnips og Ciko- 



han vilde have 
Dannebrog med. 

Følgende lille Tildragelse er ble-

vel' fortalt .,Kalb 
En ting sanderjyttsk Gaardejer 

var for nogen Tid Weir med i de 

haarde Kampe pas Vestfrninee, og 
en Dag modtog hans Husl ru Tele-

gram fra en fransk Sygeplejerske, 

at hun lunere komme straks, hvis 

hun vilde se sin Mand endnu en 

Gang. 
Hum rejste saa, som hun gik og 

stod, og naaede ned til Lazarettet. 

Men det var hende ikke muligt at 
finde Manden mellem de mange 

saarede. 

Er del ikke Haus Christensen, 
lian heddet? spurgte en Sygenejer-
ske. 
TJo, det var det. Han ligger her. 

Sart stod hun ved hans Seng.' 

Men lian var helt ukendelig. lim 
havde faaet el Skud i Lungen og 

kunde ikke tale. 
Hun kunde se. al ban ikke havde 

langt igen. Da lian bevægede Læ-

berne, bøjede hun sig ned over 

ham, og han hviskede svagt: 
Jeg vil have det store Dannebrog 

derhjemme med i Kisten. 
Kort efter var han død. Men 

hans Lig blev svøbt ind i det rød-

hvide Flag. Han fik sit Ønske op-

fyldt. 

Glidsljelleslef og Meder. 
Søndag 3. Februar. 

Allinge Menighedshjem Kl. 91/2. 	11 

St. Ols Kirke Altergangsgudstjenee 
ste KI, 2. (Tag en Gave med til 
Semandsmissionen). 

Kl. 31/2. Vækkelsesmøde paa Menig-
hedshjemmel. J. Rasmussen fra 
Rømte taler. 

Onsdag Aften Kl. 71/2. Kredsmøde 
for Ydre Mission i Hjemmene. 

Torsdag Aften Kl. 71/2. Vækkelses-
møde paa Menighedshjemmel. 
Missionær Ærø taler. 

Del danske Missionselskabs Hel-

lig 3 Kongers Offer er endnu 
forøget med 50 Kr. altsaa ialt 
703 Kroner fra St. Ols- Allinge 
Pastorat (Olsker 358 Kr. Allinge 
345 Kroner). 

Evang. luth. Missiensforening 
Søndag 3. Februar. 

Allinge Kl. 3. 0. Vest. 
Rutsker — 10 A. Christensen. 

Rø 	—  3 H. Kofoed. 

rierødder, hvis Betydning for Lan-
dets e)kononti - hedder det i det 
statistiske \Lel k -- dog er ganske 

Underordnet. 

learloffelarealerne 	er 

ganet ned fra 64,000 til 58,000 ha 
— stærkere i Jylland end pas Øerne. 

1 de særlige karloffeldyrkernie Egne 
I rlyilnitcl bar Nedgangen været 12 
per. (del nordlige) og 16 pC1. (Syd-

vestjylland). 

Tager man de med de egentlige 

Foder r o e r Illsanede Arealer un-
der et (Ruskel, Kaafrabi, Turnips 

og Gulerødder), viser det sig, at 

disse Arealer har holdt sig omtrent 
uforandret i det sidste Aar. 

Runkelroenrealerne er 
derimod grumt 31 pCt. ned, mest i 
Jylland, men ellers over hele Landet. 

Til Gengæld er K en Ir a b la re a-
ler n e bleven betydelig forøgede 

— 24 pCt. Paa Fyn er Tilvæksten 
21/r og part Lolland-FaIsler mere 

end tre Gange. Omtrent del samme 

Forhold er gældende for Turnips,  
medens Gulerodsarealerne 

er ganet tilbage fra 6600 ha 111 4400 
ha, Sti kkerroearealerne er 

kun ganet tilbage fra 32,056 i 1915 
til 30,765. 

Rene Bælgsædsnrealer er 

gaget noget frem siden i Fjor, Bog-
hvedearealerne noget tilbage. 

Af større Interesse er Frønsi Is-

area ler n e: for hvilke Tallene er 
meget nær de samme som i Fjor 

— heri dog ikke medregnet Gule-

rødder. Der er Tilbagegang for 
Roefrø og Kløverfrø nu. m., men 

den for disse Frøarealer stedfundne 

Tilbagegang mere end opvejes af 

Tilvæksten i de Arealer, der er hen-
lagt til Avl at Græsfrø. Frøavlsare-

niernes Forøgelse falder pas Øerne, 
medens der iorJyllands Vedkommen-

de nærmest har fundet nogen Tilba-
gegang Sted. 

El Auvoll pdaflioldsmmildene. 
—o— 

Fuldmægtig i Landbrugsministeriet 

H. W a a ge har i Nationaløkonomisk 
Forening holdt et Foredrag, hvori 

han rettede el stærkt Angreb pas 
Afholdsmændene for deres Mangel 

paa Forstaaelse af den maadeholdne 
Alkoholdnydelses Værdi. Han talte 
om Alkoholens Evne til at frembringe 

en behagelig Stemning hos Nyderen, 
til al sprede Trætheden efter del 
daglige Slid og til at kaste Glemsel 

over Livets Genvordigheder, Han 
polemiserede mod de lyske Labora-
torieforsøg, der skulde bevise, al 

det nandelige Arbejde var mindre 

efter Nydelsen af Alkohol. Afholds-

folkenes Livsforsikringsselskaber he-
lyder heller intet, thi de maadelioldne 

nraa her slæbe paa de drikfældige, 

og endelig er der en Ting til: de 
Folk der melder sig ind i Afholds-

foreningerne, er vistnok gennenigaa-
ende af en mere forsigtig Livsførelse 

end vi andre. . 

Maadeholden Alkoholnydelse frem-
mer — passtod Taleren — det for-
dragelige Samkvem mellem Menne-

skene og er navnlig et stort Gode 

ved Sammenkomster mellem mange, 
der ellers ikke er vante til at komme 

sammen. Og i en Del af Historien 
havde den maadeholdne Alkoholny-
delse vistnok spillet en Rolle som 
Kulturtaktor, 

Allioldsfolkene var vistnok gen-
nenigaaencle jævnt forstandige Folk, 

mente Hr. Waage, men deres Agi-
tatorer sammenlignede han med de 

religiøse Sekters," Folk, hvis hele 
Følelsesliv var koncentreret om en-. 
kelte Ting, der for os andre nærmest 
stod som Kuriosa. 

Og hvis det skulde lykkes disse 

Folk ved Hjælp af Kvinderne at 
opagitere et Flertal for Forbud mod 
Alkohol, saa var der ingen Tvivl 

orm at de andre Hundred Tusinder 

at mandlige Vælgere ikke vilde be- 

tænke sig pas at bryde Loven, hvor 
de kunde komme til! 

Fuldmægtig Waages Foredrag vil 
i Form af en større Ailenelline blive 
trykt i Nationaløkonomisk Trdsslciift. 

„Bed. Tnt." mener, der vil komme 
til at Mari Guy om dem 

Hjemlig Olie. 
-0- 

For at hede pas den begyndende 
Olieurangel. er der Placer oppe orn 

at foranstalte en Avl af olieholdige 

Planter, SaiLSOITI Sennep, Solsikke, 

Hør, Hamp o. II. a., der rm hun 
dyrkes i ringe Udstrækning. Gul 

Sennep vil nok blive Hovedplatan. 

Den indeholder mest Olie, og Af-

faldet ved Oliepresningen kan bru-

ges som Foder til Malkekvæg, Der 

regnes 'ned al Afgrøden pas en 

Hektar kan give 150-200 kg Olie 
og 600-700 kg Oliekager. 

Der skal her i Landet forefindes 
Frø af gul Sennep til Besaaning af 

ca. 10,000 Hektar Land. Ja, var 
de 400,000 kg Frø, vi har i Behold 

fra dette og forrige Aars Høst alle 

i god Stand, kunde der tilsaas del 

dobbelte Areal ; men man regner 

med, at omtrent Halvdelen har mi-

stet Spireevnen. 
Man vil at de anførte Tal kunne 

gøre sig et Begreb om Omfanget 

af den forventede Avl og af Mæng-

der, at den Olie og det Kvægfoder, 

der kunde fremskaffes, Lad det være 

lidt eller meget. Der skabes dog 
Mulighed for nogen Hjælp, naar 

det gælder at erstatte Smøreolie og 
Oliekager. 

Men det er altsaa kun pas Papi-
ret, som det hedder. Hvis Landmæn-
dene ikke faar Lyst til at dyrke 

disse olieholdige Planter, saa er vi 

lige vidt. Fredet tekniske Landbrugs-
udvalg er der rigtignok udsendt et 

Cirkulære, hvori der gives Oplysnin-
ger og Vink, denne Avl vedrørende. 
Om det hjælper, laer staa hen. Land-
mændene begynder næppe pas eit 

ny Avl, hvis de ikke øjner Gevinst 

derved, Og skal man regne ined 

de Priser, der opgives i det omtalte 
Cirkulære, og som stammer fra Frø-

forretninger og Handelsfirmaer, der 
søger Frøavlere pas Kontrakt, !tan 

er Udsigterne ikke de bedste. Et 

Brettoudbylte paa 500-700 Kr. pr. 
Hektar vil næppe triste Folk i disse 
Tider, især naar del gælder en Avl, 

de fleste er ukendt med. 
Vi kunde derfor tænke os, hvilket 

unægtelig forhaler Opgavens Tilret-

telæggelse, at Landmændene undla-
der at indgas Avlskontrakter og i 

Stedet for begynder en Fri-Avl for 
at tage de Priser, Forholdene byder 

til næste Høst. Meget taler vel for, 

at Priserne bliver noget højere end 

de, der regnes med i Øjeblikket. 

Hvis nemlig Landet kommer i stærk 
Olietrang, og der findes olieholdigt 

Frø, skal dette selvfølgelig anvendes, 

selv om Olieprisen derved stiger. 

Landmændene vilde ved den Frem-

gangsmaade selv staa Risikoen og 
selv indkassere den mulige Gevinst. 

Og del er der jo en Tendens Ill i 
vort udprægede Andelsland. Hvor-

vidt nette Princip er rigtigt i det 
lange Løb, bliver et Spørgsmaal 

for sig. 

Imidlertid vil det være uklogt af 
Landmændene al regne med en ube-
grænset Prisstigning. Der er, som 

man ved, noget, der hedder Maksi-
malpris, og en saadan vilde selvføl-
gelig komme ril Anvendelse, hvis 
Oliefrødyrkerne fandt paa at forlange 

rent ublu Priser for Frøet. Det tek-
niske Udvalg har haft Øje herfor, 
og vi tror, at Udvalget opfatter delle 
Forhold korrekt, naar det udtaler 
augnaettcle en mulig Maksimalpris, 

al denne dog ikke kan forudsættes 
ar blive lavere, end at indtægten 
ved Oliefrenvl pr. Hektar vil komme 

til at svare til, hvad Jorden ved  

suerlieeencle Anvendelse vilde kunne 

yde. 
Saaledes ROM Foitiolilene 

synes det [øls! og fremmest at gælde 
om al fas Landingmilerie IH al dyrke 

olieholdige Planter nu til Sommer. 
Det tekniske Landbrugsudvalg ind-

ser dette og tilbyder sin Støtte her- 

Men som allerede antydet, vilde 
det næppe være til nogen Skade 

tordenre alvorlige Opgaves Fremme, 

oni Frøfiringer og 0Iiefahriker, de r  

ønsker at støtte Oliefiøsvlen, snart 

kunde fremkomme med Kontrakter 
og Priser, som Landmændene vilde 

akceptere. En Kontrahering i det 

større nu i Virderniaanederne vilde 

humle blive en god Basis for videre 
Dyrkningsovervejelser i Formue!. 
Det er- rm, al Planerne for Jordens 

Tilsaatilug skal lægges. Udskydes 

Overvejelserne til sidste Øjeblik, 

Ivan det risikeres, at den °herut:revl, 

som synes saa stærkt paakrævet, 

ikke kommer i Stand i den ønskede 

UtIslrælrnieg. og vi vil blive udsat 

for en følelig Oliemangel. 

„Pol,. 

DU spørger min Dreng, 	• 
hvad jeg vil med den visne Viol, 

Hvis Blade er lørre 
som Bøgernes i din Reol. 

Med friske og grønne Violer og 
Roser af skønneste Sort, 

Du vil neg belønne, 
i Fald jeg vil kaste deri borl. 

Se, den Ting begriber DI' ikke, 
før Du bliver slor 

og niece! inin lille, 
Dg end skal erfare pas Jnrd. 

Din Moder den ska.mlied [ned ban-
kende Hjerte og rødmende Kind. 

Den Dag hun sagte frenislainmed 
„Min kæreste Ven". 

Ja Minderne ser Du, ruin Ven, 
og min dyreste Skat, 

De følge som Drømme, 
selv i den ensomme Nat. 

San læg da i Graven Tros mig Du 
den Blomst med det visnede Løv, 

I Dridnineeliavvir er jeg 
som Violen kun Sløv. 

Murrus A ,sursirs. 

Fra Uge til Uge 
Til Allinge Postkontor 

er der ifølge Slangtik for 1916-17 

ank. afsendt 
Alm. Breve 	120,120 	143,808 
Anbel. do. 	 1,696 	2,017 
Pengehreve 	 809 	474 
Værdipakker 	 149 	85 
Alm. Pakker 	8,748 	6,469 
Postopkrævninger 	5,241 	3,615 
Ekspresforsendelser 	9:1 	51 
Udbetalt Postanvisninger og Postop-

krævninger 7,492 Stk. til el Beløb 
al 220,395 Kr. 

Indbetalt Poslarivisninger og Postop-
krævninger 8,169 Stk. til et Beløb 
af 289,908 Kr. 

Ankommet 3,740 Eicspl.Tidender og 
Tidsskrifter med 141,777 Numre. 

Afsendt 3,009 Ekspl. Tidender og 
Tidsskrifter med 78,039 Numre. 

Personalet er ; 11Postniester, 
2 Postekspedienter, 2 Postbude, 
3 Postekspeditører, 7 Landpost-
bude. 

Taagen 
har i den sidste Tid holdt sig usæd-

vanlig længe og tæl over Østersøen. 

Den er til stor Gene for Skibene, 

og det er særlig Postforbindelsen 

det gaar ud over. Personaler part 
Fyrslalionerrie har en anstrreingende 

Tid. særlig paa SignaIstaliotien, hvor 
der skydes Varselsskud heade Dag 

og Nat. Da der affyres 2 Skud hvert 
femte Minut, grim del rid over Sta-
tens Beholdninger al Skydebomuld, 
og der er da ogsaa brugt ca. 4000 
Patroner. Disse mosler omkring I 

Kr. Stk., saa.  det er ingen billig For-

nøjelse I 

En „Skorsten med Ligfald". 
Skorstenen paa Rugbrødsfabrikeu 

i Helgolandsgade i Aalborg har lidt 
af en Slags Ligfald, der ytrer sig 

ved, at den med visse Mellemrum  

styrter ned erg spreder Skræk eg 

Rædsel i Kvarteret, forteeller „Antb. 
S:iiisid.' Første Gaug, den fik Til-

heller, var i 1901 under Julestormen, 
Den blev rejst igen og stod fnd til 

for 5-6 Aar siden. Atter en Val-
(elur, og m] er den igen væltet, 

det vil sige, at ca. den øverste Tre-
diede], der bestod af Jærurør, drat-

tede ned og Mirede nær knust Damp-
møllens Kusk og Befordring. Skor-

stenen faldt lig? ned mellem Vog-
nen og Huset, men som ved et 

Under kom ingen til Skade. 
Hestene blev torskrzeki.ede og løb 

et Stykke inden Kusken fik Hold 
pas dem. 

Den svagelige Skorsten har længe 
været en Kilde tit Uro og Bekym-

ring for de omkringboende; der 

har lydt stærke Ord om for vidt 

dreven Sparsommelighed ca. s. v , 
thi Skorstenen var skrøbelig og 

skulde være bygget om til Sonimer. 

Sne kom Snestormen, den kunde 

Skorlenen ikke sine for. Nu fnat 
Fabriken antagelig en ny Skorsten, 

der ikke har Ligfald. 

Gullasch Avtomobilerne. 
Der har i den senere Tid i Kø-

benhavn været ualmindelig mimer' 
Avtomohifer til Salgs, dels ved Avlc-

finner. Og Priserne har været nal-
mindelig lave, del gælder øjensyn-
lig oin at blive af med Vognene 

saa hurtigt som 

Det er Vogne, der 1 sin Tid er 
købte af vore nybagte Millionærer, 

der en Overgang duperede Byen 
ved deres vilde Kørsel. Det var 

den Gang, man havde Benzin nok. 
Det har vi ikke mere. Og da en 

nybagt Millionær ikke har Brug for 

en Vogn, han ikke maa vise sig i 
elle Vegne, sin sælger han den. 
Hvad han faer tor den, er ganske 

ruiderordnet. Det siger han da. 
Men Sandheden er vist nok, al de 
mange Millioner er svundne hid til 
sniaa Hundrede Tusinder, og da 
der ikke foreløbig er Eksport af 
Gullasah sidder den lille Millionær 
og spiser sine Penge op. Efterhaan-

den gear al den nyskabte Luksus 
sig en Tur. Først begynder Man 

med Avtomobilen, dernæst kommer 
Turen til de mange Malerier, som 
i de fleste Tilfælde er betalt med 
del tidobbelte af, hvad de egentlig 

er værd, og sari er der jo de mange 
fine Møbler, Tæpper, Luksusting o, 

s. v., indtil der en slcønne Dag ikke 
er mere tilbage af hele Herligheden 

end — Minderne. 

Da Svenskeren købte Dukken.  

„Skagens Avis' fortæller : 

En Trikolagehaudierske i Skagen, 
Fru B., har i nogle Aar hall en 

dejlig stor Drikke i sit Vindue til 
Juleudstillingerne. 1 Aar havde itnid-

lerlid nogle unge, svenske Fiskere 
faaet Øje paa den og ;forelsket sig 

i den. Da Kærligheden narrede Ko-
gepunktet, blev Fru B. overrasket 

ved, al et helt lille Kompagni Fiskere 

en skønne Dag fyldte Buliken og 
spurgte, orn de kunde købe Dukken. 

Fru B. «skede imidlertid ikke at 

sælge sin kønne Dukke, og delle 
betydede hun Svenskemure og lagde 

til, at hun i hvert Fald først vilde 
spørge Toldvæsnet. Med den Be-
sked manne Svenslcerno gas. 

Men de var lige ufortrødne, og 
el Par Dage efter troppede de op 
igen og vilde absolut have Dukken, 

ligegyldigt hvad delt kostede. De 
bad Fru B. 'trevne Prisen, og ende-
lig — nærmest for at faa Svenskerne 
til at gen — nævnede hun da 100 

Kr. Øjeblikkelig laa en Hureirede-
kroueseddel pas Bordet, og der skele 

nu noget ganske pudsigt ; en at 
Svenskerne greb Dukket], trykkede 
den til sin haarde Fiskerbarm og 
kyssede den, saa det smældede. 
Samme kærlige Omgang fik Dukke-
barnet af hele Selskabet, som der 

øjensynlig var vederfares en meget  

stor Girede. c),z derefter Marthartet 
Dukken i stoft Triumf. 

Men Fol 13. !vunder stadig pas 

een Ting, nemlig pas, hvorledes 

en køn Dukke blsyneladeude kan 
betyde et Himmerige for en halv 
Snes unge, svenske Fiskere. 

Allinge Kirkenyt I Januar, 

Begravede: 14.: Smedemester 
Jørgen Peiter Smiltes Erike Lovise 
Petrea f. Drejer, 89 Aar gl, af Allinge 
19.: Stenhugger Sven Nilssons Enke 
Anine Margrethe f. Sleeriberg et 
Sandvig, 69 Aar gl. 25 : Snedker 
Hans Andreas Holm af Allinge, 49 
Au gl. 

Døble: 27.: Proprietær Hams 
Christian Sommers Datter Gudsko 
Dorthea Sommer, 1-la minersholni. 

Olsker Kirkenyt I Januar, 

Begravede: 2.: Avlsbruger 
Emil Kornelius Hansens Datter Est-
her Henriette Hansen af Olsker. 
13.: Enkemand Fisker Jens Peter 
Bentzen al Tein R7 Aar gl. 22.: Enke 
Elise Krisline Hansen f. Olsen af 
Olsker, 83 Aar gl. 

Æg! eviede 	15.: Enkemand. 
Avlsbruger Jens Pedersen Frigaard 
af Olsker og Pige Eva Mary Her-
mandine Thorsen el Tein. 

Døbte: Ingen. 

Har du bleer ondt i Maven, 
er du bleven tvær og gnaven? 
Klædesko fra Lindeplads 
gør dig atter veltilpas. 

Har med Laksko, fin i Tøjet, 
du først engang tresdl i Mejet, 
gear du fra deri samme Stund 
kun med Træsko fra M. Lund, 



Rø. 
Petroleumskort 

1,,j,jek,,, mandag den 4. Februar, 

Finnet. Kl. 1- F paa R ø Afholds- 

Sogneraadet. 

En flink Pige 
kan kis Plads til Iste April eller 
Maj. God Løn. Megen Frihed. 

Bladets Kontor anviser. 

En 14-15-aars Dreng 
kan faa Plads Inl Iste Maj paa Elle-

høj i Rutsker. 
C. Hulgaard, 

Et Parti 

Lyng til Afrivning 
er til Salg. 

Lund. 
Nørregaard, Rø. 

Nyt Wide-Magasin 
i 

Stort Lager. 	 Billige Priser 

Hans hosen & Celills hild, 
Olsker. 

Petroleumsmærkerne 
for Februar udleveres Mandag d. 
4. Februar fra Kl. 9'4,-111 /.. Form. 
i Olsker Forsamlingshus. Fra Kl. 3 
-41/2  Eftm. i Tein Skole. 

De bestilte Talglys udleveres sam-
tidig imod kontant Betaling. 

P. S. V. 

K. A. Mogensen. 

En paalidelig Pige 
eller lidt ældre Kvinde - vant til 
Landet - kan faa Plads til 1. Fe-
bruar eller i Mangel deraf til Isle 
Maj. Billet mrkt. _Pige 500" bedes 
sendt til Bladels Kontor. 

Olsker. 
Kommuneskatten 

for 2 Halvnar 1917-18 modtages 
ved Mejerierne „Humledal" og „Kaj-
bjerggaard"s Udbetalinger ogsaa i 
Februar Maaned, samt pas Brødde-
gaard hver søgn Fredag Efterm. 

Sogn eraadet. 

Olsker llosmaudslorelliq 
agter i Løbet af Februar at paabe-
gynde et Kursus i letfattelig Regn-
skabsføring. Da der til disse Kur-
sus ydes Statstilskud, kan alle og 
enhver deltage. Betalingen for hele 
Kursuset bliver 5 Kr., men der Iran 
gives en Del halve og hele Friplad-
ser. Der vi] rimeligvis blive nogle 
Foredrag I Forbindelse med Kur-
suset. 

Indtegnelse modtager Bestyrelsen 
og E. Forslund. 

Case horlhylles for eo Gaas. 
Kofoed, Puggegaard, 

Rø. 

11/111111  ...., 	som bliver 2 Maane- 
der den 8. Februar, er til Salg paa 

}lullegaard i Klemensker. 

Ell kroflig 2-nars Plag 
staar til Salg paa 

Lindesgaard. 

Ægte ren Bihonning 
og  

prima Kunsthonning 
i løs Vægt og 4 kg Ds. anbefales. 

J. B. Larsen. 
Spise-Gulerodder 

købes til 6 Ore l/x  kg. 

Gartner Kofod, 
Allinge. 

En Pige 
kan faa Plads til Iste Maj hos 

Gartner Kofod. 

En Dreng, 
r1-16 Aar, snor vil malke, kan faa 
Plads til 1. April eller Maj hos 

Avlsbruger Alfred Mortensen. 
en.eti 

Mejeriet „Xaillierward,.' 
Torsdag d. 7. Februar 1918 af-

holdes den ordinære Generalfor-
samling paa Hoffers Hotel Kl. 3 

ined følgende Dagsorden; 

Regnskabet for 1917 fremlæges 
til Godkendelse. 

1. Valg af Bestyrelse i Stedet for 
dem, der efter Tur fralræder, 
nendig d'Hrr. P. Hansen. Kirke-
hogaard, og .1. Andersen,Rulsker, 

3. Valgi af ell Revisor i Stedet for 
Møller Kofoed. 

4. Eventuelt, 
Regnskabet ligger til Eftersyn pas 

Mejeriet i 3 Dage forud for Gene-
ralforsamlingen. 

Udhrlaling samme Dag Kl. 11/i. 
Bestyrelsen, 

En Pige 
kan faa Plads til Isle April eller 
Maj hos W's,. Raadstadgaard. 

12ø. 

Gode Høns 
sand Huder og Skind købes af 

Ro Brugsforening. 

[lindet Frogolardarle, 
Prima Kvalitet - Ny Sending. 

60 Øre pr. 1/2  kg. 

I. B. Larsen 
Allinge. 

En flink Pige 
kan til Maj fas Plads ved indvendig 
Gerning paa 

Lindesgaard. 

En ung flink Pige 
lian fas Plads til I- Maj h.is 

orensen, 

En Pige 
kan faa Plads fil 1. Maj hos 

Gdr. Hansen, 
Hyldegaard, Olsker. 

Brug „Cafola", 
erslaller Kaffe. 

35 Øre pr. Pakke 1 /3  kg. 

D.£az,utv. 

Ailetønder, 
Vaske- og Saltebaljer, 

reelt, hurtigt og billig!. 

Snedker L. Pihl, 
Telefon n. 13, Klemensker St. 

Byggryn, 
fine og mellem- Gryn anbefales til 
billigste Dagspris fra 

Risemøllen. 

Valsede Byggryn 
til Maksimalpris 

anbefales i Stedet for Havregryn. 

J. B. Larsen. 

Overrelssql, Noieseo-Noeioed 
Sct, Mortensgade 17, Rønne, 'NU. 22 
(tidli. Fuldm. ved Byfogedlronloret i 

Hasle). 
Kontordag i Allinge Mandag 

do, r Klemens (Kroen) Tirsdag Efl. 

4=1"1111eilleg~111111111111•11~ 

Gode Spisevarer 
uden Kort smiges: 

Exiralio saltet Helleflynder 
80-90 Ole pr. Pd. 

Velbehandlet, saltet 
bornholmsk Torsk 

50 Ole Pd. 

Nordlandets Hadelslius. 

En Pige, 
der kan n xlke. kan til I. 	laa 
Plads hos 

Avlsbruger P, Pedersen, 
Ali uge. 

En flink Pig,  
kan til lsle Maj faa Plads pas 

Srnedegaard, Ro 

By—og Herredsfulcirmegtig 

Johannes Kofod, Hasle. 
træ!lespaa Rriadlinset i Allinge 
hver Mandag efter Kl. 10 FOT111. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Elin, 
•-••••~=11111111111111~~~-- 

Vejen fil lielt1111 
er ikke lige lel at linde for alle. - 
De fleste lader Lykken rande og 
prøver enhver Chance for at nas 
det eftertragtede Maal: men Tiden 

gaar 
og Lykken svigter dem Gang pas 
Gang, for sluttelig kun at efterlade 
Skuffelser. - Andre søger ved ihær-
digt Arbejde al erhverve sig Velstand, 
og ved forceret Slid naar enkelte 
ogsaa 

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

Nordlloroholms ggeblad 
har den største Udbredelse her paa 
Nordlandet og egner sig derfor for-
trinligt for Avertering om Køb, Salg 
eller Byttehandel. Billigste Annonce-
plis. Ring op Telefon 74, Allinge. 

6111111111111111MINEE=111~11111~ 

(Th. Grønbergs) 
fans hos 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

Eo ny eller eo kog Side 
er til Salgs paa 

Pellegaard i Rutsker, 

Erindringsliste. 

Prima saltet 

bornholmskTorsk 
50 Øre V2  kg. 

Spegesild i Fjerdinger 
haves paa Lager. 

I.F3.Larsers,-  

Ellsi(er Ailiolilsloreolol og Ilosmaorislareoiq 
afholder selskabelig Simmentronisi i Fur,.anilingshirset Fa siclav 

Ina ndag med Dilettantkomedie, Konditori og Katte. fere •r 
kan Publikum more sig i Salen til Kl. 

En1ree Voksne 35 i-tre, Børn 15 øre. 

Festudvalget. 

Saltet bornholmsk Torsk 
anbefales fra 

Alling,e Kolonial- og Produktforretning. 

11?fie kotics. 1( 31\iesidmi og Niidcr kfilies. 
Vi betaler ailerbojeste Pris ror velbehandtede Varer. 

Nordlandets Hadeishos, 

Et Parti Fajance og Glas 
bortsælges til betydeligt nedsatte Priser. 

Storotiiiit.- 	(:).11)rouREForrefilim.i. 

Hasle Bødkerforretning. 
AilcEstemeler 

samt al Slags Badkerarbejdo haves pair Lager. 
Reparationer ildføres. 

Telefon Hasle 105. 	 C. Aakerlund. 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsaniteg, Vand- & Mjeptimper in. ni. 

Td 1(olliirmaliolls- og Fornrsuisnell 
anbefales 

Sorte. hvide og kulørte Kjoletojer 
samt et pænt Udvalg i Klæde, Cheviot, Serges og Fløjler i sorte, 
marine, krep og gran Farver samt alt i Manufakturvarer henhørende i 
gode Kvaliteter og til rimelige Priser. 

Benyt Lejligheden og køb i Tide, 
da det kniber meget med at faa Varer hjem. 

Waldemar Jørgensen, Allinge. 
Dygtige Syersker og Elever antages paa min Systue. 

helt i Nordboridioliiis ligeblad! 
Billigste Annoncepriser. — Største Udbredelse 

her paa Nordlandet. 

Min Systue, nord for Tein, 
bringes herved i velvillig Erindring. 	1 

Fra Solnedgang Fredag Aften til Solnedgang Lørdag Aften modta-
ges ingen Kunder. 

Ill faig at 6%1114:4tiarcr, $oreetkrit 
og cumlierdie Slogetnr 

til meget billige 43rifer. 

52obet af ?faret 191'7 bar vi fobt og ranet 
(Will mange folibe, linttige 	ihcl, font vi ben 
(ang faubt billige, og font vi bar fat en feerlig 
lao 13ri' Vad. 	der er mange aobe 03enftanbe, 
font her er baglig 3ritg for i en k.)11.0olbiting: 

Bestil Deres Tryksager i 11111100 Bogtrykkeri 
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter. 	j 

Grise, 

-o- 
Toldkamret 8-12 Forrn , 2-5 Efterm. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2 - 4. 
Laane- 	Diskontohanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 
Dampskihsexpediiionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mandag og 
Torsdag holm. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7, 
Distriktshegen 8-9 og 2-3. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6. 

Søndag 12-2. 
Telegrafstationen 8 Morgen Id 6 Aften. 

Søndag 12-2. 
Horginesteren træffes pas kaininetkont 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr, 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em. 
Folkekogsaniliagen pas Rnadhuseti 

Tirsdag 1(1, 3, Fredag 7-8, 
Jerribanest. er  aaben for Gods 8-12, 2-7 
dijælpekassen Forind. Bagerm. P. Holm, 

‘(%) 
Kasserer I. P. Kofod . Kontortid hver 
Fredag fra 5-7, 	 corlart ets f?an .14 ?us  

Amine Andersen. 



som er udleveret til !mans i forrige Aar, heder vi (rm al taa 	 ei 
god Stand inden Isle Februar ti. A. Dette er aIdeies inli: ■.viid.ur, 

vi ellers ikke kan alveje og ekr-pedere Varer i Fmaarei. 

1..,.1,• Vi køber biske brugte Sække (hele og rene) og betitler hujesle 
Pris --reber Størrelse. 

Nordlandets 

LO ET TAS 

ALBA 
t-  • 
	Spise —Chocolader 

Alle Slags — alle Størrelser af 

kisd(k Kagestykke, Cemelltsddce, Fr8sMe 

Bovholms Skare- & lailllokasses -. Afdeling i Allinge 6—°'--- 
Kontortid : 10-12 og 2-4. 

Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente 
af 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p a. 

Vi har stort Lager af gode kantskaarne 

Vi har tililet en ny 	11;2 af 

Firkalliode M*3111011110 	Kogeruin, 
hvori kan fvr"s med al Slags Brændsel, og som varmer 
lige saa godt ved Gulvet som ved Loftet. -- Vi har 
beregnet os en ganske lille Fortjeneste paa disse. 

4 runde Ovne sælges til gammel Pris. 

Vi tager det gamle Støbegods til højeste Pris, 

Nordlandets Handelshus. 

kun 

Udskudsbrædder 
i Tykkelse 3/4" og 1" — flere Bredder og mange Længder. 

Kærnefulde Fyrrebrædder til Krybber og Vandtrug. 
Gode Granbrædder i alle Dimensioner. 

Tørre Brædder, som er pløjede og høvlede til Gulv og Loft. 
Prisen er rimelig og vi giver højeste Rabat pr. kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Prima prima 

Kolonialvarer 

   

 

anbefales fra 

 

Allinge Kolonial- 
& Produktforretning 

~iohaar og 	 13_45LEL2— 

købes til højeste Dagspris i 

Nordlandets Handelshus. 

/SILL(r 
Alle Sorter 

Værktøj 

Redskaber 
faas i stort Udvalg til billigste Priser hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Sandart lom Emballage, som er udlaant af os og som mulig heristaar 

Ølkasser. Sodavandskasser, ølflasker. Vandflasker. 
Vinflasker, Blikdunke, Stendunke, Melposer og lign., 
maa vi endelig hede om at faa tilbageleveret snarest mulig. I modsat 
Fald forbeholder vi os at forhøje den skele Notering — til Dagspris. 

Norrilildels'lladelslills. 
37 v«t. Slatigehing til tirannflirsig 

tofter 20 ftr. vr. 	Tett° nontant. 
inar et 913arti paa 2oft og beber be Si ilfiber, 

font tnir beftilt ett, faafitart 2>efr oc jure tiL 
laber bet, at aftjente bcrtitte S'Z'bouto. 

(.-.-.1toevffat faut ilfe oente. tit cij'oraaNbritg. 
Cut 5Oceljtofgobiting Uibc eubitu intet. 

giorblnisbet kinitbelawL 

Det var Katten - 

Følgende sandfærdige Begivenhed 
har i Følge _Odder Dagblad' vakt 
stor Munterhed i Ring Herred: 

En Gaardmand, der just ikke er 
bekendt for• sin Dristighed, blev for- 
leden Nat vækket af en stærk Sløj 
pas Loftet. Han blev meget forskræk-
ket herover og vækkede Konen. Ef- 
ter at de to havde randslnael i no-
gen Tid orn, hvad der var at -fore-
tage, blev de enige om al vække 
Karlen. 

Karlen, der var ganske ung, havde 
imidlertid heller ikke Mod til at 
grin op pan Loftet ng undersøge, 
hvilket skrækkeligt Mysterium, der 
laa bag de hemmelighedsfulde Bump, 
der af og til hørtes fra Loftet. Der-
for løb lian ud efter sin Fader, der 
boede et Par Minutters Vej fra Gaar-
den, hvor lian tjente. Faderen viste 
sig i Besiddelse af Mod og Mands 
Hjerte til at gas op paa Loftet. 

Men Gaardmanden, Konen og 
Karlen saa noget flove ud, da Kar- 
lens Fader kom ned med Fredsfor-
styrreren. Det var nemlig kun Kat-
ten, der havde holdt Musejagt! 

En sjælden Gave. 
Næppe nogen Statsmand er ble-

ven saa rigeligt udstyret med Gaver 
som Fyrst Bismarck. Og de Præ-
sentert titan sendte ham, var af for-
skellig Slags. 

Saaledes tik han hvert Aar paa 
sin Fødselsdag sendende 101 Æg 
fra .1rolaste i Jena'. 

Fra Elberfeldt filt lian en Gang 
en Klædebørste, hvori Børsterne var 
snaledes ordnede, at de dannede For-
bogstaverne i hans Navn, 0. v. B. 

Deri mest originale Gave fik lian 
imidlertid fra el Fattiglem I Kain. 
Han havde tegnet sig for 20 Mark 
paa en Liste, som cirkulerede rundt 
i Byen for al indsamle en Hæders-
gave til Bismarck pan hans 70-aarige 
Fødselsdag. 

Byens Fattigforstander kaldte Man- 
den til sig og spurgte ham, hvordan 
han, som filt fast Hjælp af Kommu- 
nen, havde Rand til at give 20 Mark 
til en Gave til Bismarck. 

— Jo, sagde Manden, det har 
jeg nok, for jeg har ikke i Simle 
at betale Pengene. 

— Hvad mener De? spurgte For-
standeren forbavset. 

— Jo, jeg havde nemlig tænkt 
mig, at jeg kunde sidde dem af. 

Pigen: „Fruen maa give mig Penge 
til en ny Skurebørste." 

Fruen: .En ny nu Igen! Det kan 
vel ikke være nødvendigt?' 

Pigen : _Vil Fruen saa maaske 
have, at jeg skal smøre den gaink 
ind med Herrens Haarlornyeisestink• 
tur ?" 

Du kan spare Sygevin, 
— megen kostbar Medicin, 
riaar du gaar med Klædesko. 
Mathias Lunds kurerer jo! 

Husk Mathias Lunds Klædesko 

37 pCt. Kali. 
Bestillinger modtages gerne snarest hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Frisk 1,1ejensmor fri 3ilmle[131" 
sælges. Ved 1(ø) maa Mærker medbringes. — Alaksimalpris. 

Sælges kun pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

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

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

Stort Udval 

Carl Lunds bekendte blaa Emaljegods 
til billigste Priser hos 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Uld og strikkede uldne Klude 
købes til højeste Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

Billigste Priser 

Kokken rekvisitter 
faas hos 

Allinge Knionial- og Produktforretning 

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

gamle Komfurer i Bytte. 

Nordlandets Handelshus. 

Stort Udvalg 

Stort Udvalg 


