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„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes I el Antal af mindst 1600 Exempl.
og forsendes gennem Postvæsenet I Allinge.
Sandrig, Olsker, Rutsker, R. og Kjem„,km
„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den storm', Udbredelse l Nordre tieried
bliver lastl ethvert Hjem og egner sig der
for bedst ill Avertering,
„Nord-Bornholms Ugeblad"
oplaget gerne Bekendlgrorelser af enhver Art
saaSOM gib, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter eller Aflysninger, Auktioner sir.
„Nord-Bornholms Ugeblad"
udgaar hver Fredag, kan besiilles paa alle
Postkontorer samt paa Riadels Kontor og
koster 1 Kr. halvaarlig.

Indisk Religion.
—0—
Forfængelighedens Tanke skjuler
sig i Betragtningen af den guddommelige Opholdelse ved idel Gentagelse; det evige, guddommelige viser sig i den mangfoldige Tilværelse
kun som den bestandige Veksel af
Opstaaen og Forgaaendet er Naturens evindelige Kredsløb, for saa
vidt den endnu ikke er hævet og
oplaget i Aanden. Deri religiøse
Følelse vil derfor ogsaa komme til
at dvæle ved denne Foranderlighed
og Forfængelighed ved alle skabte
Ting: den vil erindre, at der af disse
er intet, som bestaar, intet, som
Tanken kan fæste sig til ; alt er
kun til for al forgaa. Sadledes vender den sig til Askese og Bodsøvelse
— ikke egentlig som Bod for Synder, thi en Syndsbevidsthed er endnu
ikke vaagnet, men kun som en Løsrivelse fra del mangfoldige endelige
og forgængelige, eu Hensynken i
deri uforanderlige Enhed, hvoraf alt
er oprundet, i Brahnia. Denne Side
af den religiøse Kultus finder sin
Genstand i Schivas. Oprindelig en
Ledsager eller nuaske kun en enphernistisk Betegnelse af Rudra, en
Stormgud, da Schivas skal betyde
den venlige, opfattes han nu dels
som et ødelæggende Princip, sone
saaledes paa en Mande fører tilbage
til Bratuna, den abstrakte Begyndelse,
dels beskrives han som den største
Asket, der driver Boden til det yderste og netop ved denne Bodsøvelse
overvinder alle Guder.
Bevidstheden om alle jordiske
Tings Forgængeliglied vil nu paa
et vist Standpunkt føre til Tanken
ovn deres Tomhed, idet de I del
hele synes at opløse sig i intet,
ligesom den pen et endnu højere
Trin forbereder en Opløftelse ril
Aende!' som det i Sandhed evige.
Men Brahmanismen, der Ikon kender den slette Uendelighed, falder
fra Endelighedens Ophævelse stedse
tilbage i denne, og denne Ophævelse
bliver kun en bestandig Gentagelse,
Den fastholder Vekselen selv, denne
Forgaaen af det endelige, der tillige
er en Opsiaacer al et andet endeligt.
Schivas er saaledes ikke alene et
ødelæggende, men lige saa vel et
frembringende, avlende Princip, den
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Fredag den 1. Marts 1918
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linturlige Frugtbarheds Guddom og bringelse af den religiøse Betragtdyrkes som saadan under det be- ning og følgelig i Grunden et stort
kendte Symbol Lingeri]. ForgængeBlændværk. Den religiøse Andagt
ligheds-Tanken vil saaledes ikke selv, og ikke dens Genstand, var
hæve Aanden over del naturlige og saaledes det sande. Men i Følge
sanselige, hvor imod den tværtimod delte vilde Brahmanismen, der netop
stedse synker tilbage. Boden og beroede paa denne fantastiske OhAndagten har ikke den Betydning jektiveren af den religiøse Betragtril gennemtrænge, løfte og forædle uings Skabninger, aabenbarl ophæve
Livet ; den virker kun som en ud- sig selv og gaa til Grunde. Da
vortes Gerning og er som saadan derfor Buddlia og hans Tilhængere
et Led i geulagende Skifte nied det virkelig drog denne Følgeslutning,
for Resten i jordiske Tanker og Sys- matte Brahmanismen i Selvopholler nedsærikte Liv, En Synsmaade, delse af al Magt værge sig derimod.
i Følge hvilken alt kun bliver til Deri malte støde Buddhismen fra
for at forsvinde, og Tilværelsen kun sig som el Kætteri, og i Modsætning
opløser sig i denne bestandig gen- dertil slid al sige krampagtigt klynge
tagne Opstaaen og Forgaaen, kan sig til Naturens evindelige Proces.
naturligvis ikke have noget hensigtsI den senere, af Kampen niod
mæssigt Øjemed. Tilværelsen har Buddhisiner freingadede, fornyede
intet Formad] uden det at gaa til- Brahmanisme kommer Schivas til
bage i sin Grund, et Kredsløb, som at spille en Hovedrolle. Thi denne
evindeligt gentages. Skabningen har Gud er netop Priricipet for Naturens
derfor heller ikke noget egentligt bestandige, gennem Opløsningen
Midtpunkt, og Mennesket stiller sig foregaaende Selvfornyelse, der tillige
ikke ud fra Naturen, bliver selv kun er et bestandigt Tilbagefald til den
betragtet som et Naturvæsen. Thi samme endelige Tilværelse. Man
kan sige, at Brahmanismer] ved haardAanden som saadan kendes ikke,
'el for legemliggøres Guddommen nakket al modsætte sig Freurskrid,
ikke blot som Menneske, men og- let gennem den naturlige Undergang
saa som et Dyr. Og deri Udødelig- til el højere aarideligt Standpunkt,
hed, der tillægges Mennesket, lige- forhærder sig i den resultatløse Evinsom vel i Grunden alt Naturliv, der delighed, hvorved i det hele Indiens
kun skifter Form, er bloc en Gen- Folk bliver siddende udenfor den
ragelse af det naturlige Liv, kim i virkelige historiske Proces.
Men denne nyere Brahmanisme
andre Former, og det er lier karakteristisk, at Mennesket efter Døden har ogsaa deri Karakteren af en
kan leve igen i Skikkelse af et Dyr, Forhærdelse, al der af den gamle
ja al en Plante, del er Sjælevandring. fanlastisk-bevægelige Gadeanskuelse
Og der er heller ingen menneskelig danner sig en Dognialisme, hvorved
Frihed ; de i Livet fremtrædende Skikkelserne befæstes og systematiForskelligheder er i Grunden kun seres. Sadledes er det nok tørst i
Naturforskelle navnlig er de men- denne ny Brahmanisme, at de tre
neskelige Standsforskelle oprindelige allerede i den foregaderide Periode
uvilkaarligt fremhævede Guder,
og uforanderlig naturlige. Enhver
Brahms!, Visehm og Schivas, er sammaa forblive I den Kaste, hvori ban
er født, og Kasterne har i Skabel- menstillede som en Treenighed, hvori
sen forskellig Oprindelse. Dog er hver har fadet sin bestemte Stilling
der i Bodens og Askesens saa at og Betydning. Og Bønnen og de
sige Selvophævelse en Slags nega- øvrige Kullushandlinger, der vistnok
tivt Friliedsnionient, idet den bod- aldrig har haft nogen ret stor Inderfærdige som saadan sætter sig ud lighed og allermindst den Betydning
over alle jordiske Besterntheder og at løfte og forædle det hele Liv,
liensynIcer i en Abstraktion. Der bliver nu især aabenbart til en meforekommer ogsaa i det mindste i kanisk Øvelse, underkastet de smaaden senere Brahmanisme Spor af, Heste udvortes Bestemmelser.
at en vedholdende Bod endog kan
Sadledes staar Brahmanismen til
overvinde Kasseforskellen.
Trods for dens Dyrkelse af Naturens,
Følgen af denne for tildernes i idelig Frembringelse og Opløsning
Bevidsthed myldrende, erjemedløst skiftende Kraft, tilsidst dog igen
opstaaende og forgadende Mangfol- som en livsforlatit Knokkelbygning.
dighed er egentlig Tomhed, og det
hele har intet som helst blivende
Resultat. Det egentlig religiøse Moment i denne Verdensbetragtning
maalte sadledes følgerigtigt føre til
en Bortvendelse fra hele denne brogede og foranderlige Tilværelse, den
mangfoldige Gadeverden iberegnet.
Af
Den religiøse Kullus gaar derfor
Korisnlent J. C. El lelia ir ge.
ogsaa væsentlig I denne Retning
—0og bestaar i Bod og Askese og en
I Aar, da Kvaelstofgedningen er
fra al Belatiring med Livet adskilt
Betragtning, der tilsidst ikke en særlig dyr og endnu vanskeligere
Gang bliver Betragtning, men en al skaffe !rend, er det af stor Betyddump Rugen. Denne [udelte saa
ning, at Ajlen dels opbevares og
meget mere vises tilbage til sig dels anvendes omhyggeligt, saa der
selv, som det dæmrede for Bevidst- tabes saa lidt af den dyre Kvælstofheden, al selve Grideverdenen med gødning som muligt.
dens Skabning tilsidst var en Ffelll•
Ang. denne Opbevaring, da kan

A]lens Opbevaring
og Anvendelse.

det i korte Træk siges, al deri skal
opbevares i en Beholder, som er
vandtæt, lufttæt og tilstrækkelig stor.
Hvis Ajlebeholderen ikke er vandtæt, vil der ske en Udveksling mellem Ajlen og det omgivende Grundvand, saaledes al der siver en Del
Vand ind og en Del Ajle rul, hvorved Ajlen fortyndes og forringes.
Hvis Beholderen ikke er lufttæt,
vil der stadig stige eri Strøm af
Ammoniak op igennem Aalmingen,
eg blot en ringe Aahning kan lier
give Anledning til store Tab. Efter
Askov-Forsøgene viste del sig, at
blot en Aabning -Dækket pas 8
Cur.s Bredde og 16 Cm.s Længde
i Løbet af Vinteren kunde bevirke
el Tab af 21 gel. af Ajlens Kvælatolindliold, sad det er meget vigtigt
al sørge for at have sin Ajlebeholder dækket godt. Størrelsen skal
være sadledes, al man kan opbevare
Ajlen saa længe, at den kan blive
anvandt paa den Tid, der sker
mindst Tab, og det vil igen sige,
at Ajlebeholderen skal kunne rumme
Ajlen i 7-8 Maaneder.
Angaaende

November og December Maaned,
men tier var Udbyttet langt ringere
end ved Udbringning i Foraar

Til Roer
hule Forsag ogsaa vist, at Virkiiingen var størst for Udbringningen
April, men for øvrigt var Forskellen
ikke større, end at Virkningen ()gade var god, naar Ajlen udbragtes
til heit hen i Juli Maaned.
Forsag til Sammenligning al Ajlens Virkning pair

GrEes og Roer
viste, at I April gav (fræset mest,
men længere lien Roerne langt det
største Udbytte for samme Mængde
af Ajle. Sadledes at man kan regne,
at i Tiden fra Maj ;til lien i Juli
er Roerne den eneste Algrørle, det
udnytter Ajlen godt, efter den Tid,
betaler del sig ikke al anvende
Ajle til Roer, og den mad da oplagres til hen i Foraarstiden
I Kolding og Omegns Landboforening er der sidste Aar foretaget
to Forsøg med Udbringning at Ajle
lit

.Ajlens Anvendelse

Vaatsa3d

kan man regne, at de Afgrøder, den
fortrinsvis hør anvendes til, er Vintersæd og Giæs tidligt i Foraarstiden III hen i April og til Roer fra
Maj til hen i Juni.
Forsøg har vist, al Id Græs tidnyttes Ajlen bedst, naar den udbringes i April, Virkningen er noget
ringere i Marts og betydeligt ringere
Ilvis den udbringes før deri Tid eller efter April, Forudsat at alle andre
Forhold er lige, tor det gælder jo
altid om at udbringe Ajlen i fugtigt
Vejr, for hvis den bringes ud i
stærkt tørrende Vejr, saa kan det
komme til at bevirke et større Tab
end selve Udbringningstiden.
Det heldigste Tidspunkt for Ajleris
Udbringning

— Grønjordshavre -- dels om Efteraaret først i December Maaned
og pløjet ned sammen med Grøn-:
sværen, og dels oru Foraaret sidst
i Marts Maaned. Vejret under Udbringningen var om Efteraarel taaget og om Foraaret tørt, men stille.
Ajlemængden var i begge Tilfælde
8000 kg pr. ha., men Efteraarsajlen
indeholdt i Gennemsnit 0,70 pCL
Kvælstof, hvorimod Foraarsajlen kun4
indeholdt 0,41 pCt. Kvælstof, mest
trods det, at den Ajle, der bragte
ud orer Foraaret, kun var godt halv
saa meget værd som den om Elle
aaret, hk man alligevel 50 kg Kærne
og 720 kg Hahn mere pr. ha for
Foraarsudbringniagen, og hvis man
omregner Virkningen efter Mængden
af Kvælstof der blev tilført, saa fik
man, 1 kg Kvælstof betalt med 1,95
Kr. ved Foraarsudbringningen, men
kun med 73 Øre ved Efteraarsudbringningen, og saa er det endda
regnet efter gamle Priser paa Korn
og Halm. Saa Fordelen ved Foraarse
udbringning af Ajle til Grønjordshavre Irenilor Efteraarsudbriligningen
er eller disse Forsøg meget betyde-.
lig.
Foruden at udbringe Ajlen III
den Tid og til de Afgrøder, al hvilken den udnyttes bedst, gælder del
ogsaa om at anvende deri

til Vintersæd
er ikke belyst nied saa mange Forsøg som til Græs, luen et Forsøg,
som er udført i Ribe Amts vestre
Landboloreninger, har som Gennemsnit af 4 Aar vist, at der ikke var
stor Forskal, enten man udbragte
Ajlen omkring 1. Februar etter hen
i Slutningen af April.
Men da det kun er Gennemsnit
af et Forsøg i 4 Aar, er Materialet
jo lovligt spinkelt til al drage nogen
Almenslutning tid fra, og navnlig
det ene /kars Forsøg viste en gradvis Stigning i Kterireirdbyltet for de
forskellige Udbringningstider fra 16.
Januar til 2. Maj sadledes at Udbyttet for Udbringning 2. Maj var 275
kg Kærne og 460 kg Halm mindre
pr. ha. end for 16. Januar. Del
ser navnlig uld til, al den tidlige
Udbringning fremkalder mere Hahn,
nier mindre Kærne end deri senere.
Man har vistnok Lov til at regne,
at den fordelagtigste Udbringningstid for Ajle til Vintersæd vil være
sidst i Marts til hen i April. Ved
Forsøget var ogsaa medtaget Udbringning af Ajle til Vintersæd i

i passende Mængde.
Her mart ulan huske paa, at Kvælstoffet i Ajle har en Værdi af ca.
80 pCt. af Kvælstoffet i Chilisalpeter
og del er daarlig økonomi at anvende forholdsvis mere af det, end
man vilde anvende rinder de tilsvarende Forhold af Chilisalperet.
Regner man, at Ajlen under normale gode Forhold indeholder ca.
0,5 pDt. Kvælstof, vil det sige det
samme, som at 3000 kg Ajle inde-.
trolder lige saa meget Kvælstof solis
100 kg Chilisalpeter. Det regne

efter S5 pCt Virkning, skulde altara
3750 kg Ajle kunne erstatte 100 kg
Chilisalpeter.
Mange er sikkert tilbøjelige til at
anvende Ajle i alt for sivre Mængder og under Forhold, hvor der
gier tor meget af

Kvælstoffet til Spilde.
Det kan være slemt nok under normale Forhold, men navnlig i Aar,
hvor det kniber med at skaffe til strækkeligt med Kyælslofp.ndning til alle
de Steder, hvor det tiltrænges, er
der dobbelt Grund til al søge al
frie det, man har, udnyttet paa bedste Maade.
Nu er der maaske det Forhold i
Aar, at Ajlen ikke er sen indholdsrig, som den plejer, og del Irina
man jo indrette sig etter. De1 er
muligt, at der kun er halvl sen meget Kvælstof i Ajlen, som der plejer,
saaledes at der skal 6000 kg Ajle
til at give lige sne meget Kvælstof
som 100 kg Chilfealpeter. Del kan
man rimeligvis nok gen ud fra,
men der kunde for" Resten være al
Grund til at Inde tidlige en Prøve
af sin Ajle og fan delle undersigt,
fer-Inden den anvendes

Nuorden finder Myrerne vej?
En Opgave for alle, der interesserer
sig lidt for Naturen.
En Præmie udsat.
Handler Dyrene ud fra Instinkt
eller Fornuft ? Dette Spørgsmaal
hnr Menneskene gennem Tiderne
atter og atter stillet, og hver Tid
har svaret med s i n Formodning.
Ingen har afgivet den afgørende
Forklaring. Men Menneskets dybe
Interesse for Dyrene, hvis intimere
Liv det Maar saa godt som helt
uden for, faer Spereemaalet til stadig at dukke op.
Tænk paa-det Samfund, som mange Insekter opbygger t Kan sligt
virkelig bero paa et blindt Instinkt,
snildt og kompliceret som det er ?
Myrerne er et Bevis herpes.
Kong Salomons Ord om Betragtning
af Myren som Vejen til Visdom er
et Vidnesbyrd om, hvor langt tilbage
i Tiden Studiet af disse højt udviklede Smaadyrs Liv her været Mennesket en Kilde til Glæde og Deundring. Men just fordi denne Interesse er saa gammel, slaar det
en, hvor lidet indtrængende vor Viden om Myrerne egentlig er. Hvem
har ikke i timevis stenet ved en
Myretues vrimlende Landeveje? Og
dog — hvem kan give Svar paa
det simple Spørgsmaal

Hvorledes ved Myrerne, om Vejen
fører fra eller til Tuen?
I Januar-Heftet af ,Naturens Verden• meddeler Mag. R i c h. E g e
interessante Oplysninger om dette
Spørgsmaal, baseret paa de Eksperimenter, der er saa lige til, at enhver vil kunne gøre dem. Man gik
med nogen Grund ud fra, at Myrernes Lugtesans spillede en Rolle her.
Del er nemlig bevisligt, at Myrerne
kender hinanden paa Lugten. En
Myre, der med Alkohol er renset
for sin egen Luft og dyppet I Saft
fra en fremmed Tims Myrer, modtages af disse som en god Kammerat, selv om den er af helt forskellig Farve og Størrelse. Myrernes
Kendskab til, hvor Vejen gear, synes ligeledes at bero paa deres Lugtesans, thi sæller man en Myre blot
i Egnen mellem Vejene, feber den
plenIøet omkring. Men sari godt
kender Myrerne selv Vejen, at de
aldrig tager fejl af Retningen ud
og ind. En udadgaaende Myre,
som lages op og sættes ned igen
med Hovedet indad, gør øjeblikkelig omkring, hvad enten man gør

Forsaget i Lys eller Mørke. En
Papirstrimmel, lagt over en Myrevej,
standser Myrernes Strøm far en
Stund, og netir Færd-len derefter
nogen Tid er gruet lien over Papiret, og man itu lager delle hore
iagttages igen en Standsning frø
begge Sider, som om Vejen var
spærret med Bomme. Det Lugtestol
som men maa antage er virksomt,
er alleen dampet bor! fra det gamle
Vejslykke.
Disse Forsøg, som kan varieres
pari mange Mander, peger hen paa,
at Myrerne man efterlade el eller
andet Spnr — ineaske af kemisk
Natur. Men med hvilke Organer
opfaller Myrerne Sporel? — Synet?
Følelsen ? Lugten? — eller munke
en Sans, vi ikke kender.
En I reeer at Magister Egen Artikel har af Interesse for Sneen ridset
en Præmie pas 150 Kr. 111
den bedste Forklaring pen denne
Myrerne! gendefulde Evne. Det har
jo far vist sig, al mangen en Kande,
hvis Løsning Videnskaben, trods
sin Træning og sine Metoder strid
hjælpeløs over for, løstes let og
selvføleeligt ved en Lregmencle hel
dige Herind, Ogsaa I dette Tilfælde
er det den lykkelige indskydelse,
det kommer an paa. TiIMPCI er
Forsagens in sen lette at anslInp
og ForuerieIeen ved dem egentlig
en-ansporendn Belønnine i sig selv,
saa at man tør gere sig Hash rim
en udbredt Tilslutning. Men det
er vigtigt, at de flest mulige sættes
i Arbejde, des større er nemlig
Sandsynligheden for, at den ene,
Aladdin-Naturen, afslører sig.
Løsningen af Spørgsmaalet slaar
Hul i en ru ebsofut massiv Mur
og aahner indblik i el vidtstrakt,
ukendt Rige — Instinktets Falder
dette Problem, saa falder en hel
Række.
Besvarelser eller Forespørgsler
om nærmere Oplysninger kan indsendes til Dr. phil. Ove Pa n I sen,
Gothersgade 130, København.

Hønsenes
Ernæring.
Af:Konsulent S I enbæk,
Tommerup,
—o —
At del kniber med el fan Føden
til Hønsene, mærker vel sin godt
son] alle, saa man har maattcl indskrænke Besætningens Størrelse i
en meget kendelig Grad. Men det
er nødvendigt, Idel alt, hvad man
før har kunnet fan til sine Høns :
Majs, Korn, Hvedeklid, Oliekager
m. m., nu ikke er til at købe for
Penge. Dog at lade Hønseholdet
helt gaa ud, saa man slet ingen
har, gør man jo nødigt. da Æggepriserne er saa høje, at hver en
Høne, man har, repræsenterer en
stor Værdi. Der er da ikke andet
at gøre, end man maa anvende
Roer, Kartofler, Keal samt alt andel
Grønt, der kan haves for Herinden,
i saa stor en Maalestok, som det
er muligt.
Men hvor udmærket disse Ting
end er, naar de anvendes som Bifoder sammen med Kornfoderet, saa
maa vistnok mange erkende nu, at
man egentlig fordrer stærkere med
det nu, end det f Grunden godt er,
men hvad skal man gøre, vi kan
jo da ikke lade de kære Smaadyr
gaa og sulte, og de 30 Pd. Korn,
der kart fans fra Statens Kornlager
om Maaneden, beregnet til 10 elans,
det mærkes jo nok at være all for
lidt. Det fejler da næppe, al der
gear grumme mange Høns omkring
i vort Land, der er halvsyge, navnlig er de udsat for al faa Diarrhe,
fordi Krattfoderel ikke slaar I Forhold til alt det saftige Grøntfoder,
de fane. Under disse Forhold er
der to Ernæringsemner, jeg maa

nprnrerksom arne, man ikke
lorsammer at anvende. Det ene
kunnes til
er Træ k ri I. Disse
Pulver rig gives iblandt Blødfoder,
f. Eks. linaholdningsaltald, r n lille
Ilamidfuld Trækul for hver 10 Høns.
Giver man dette en Gang dier to
em [lem], skal delle nok hjælpe
til at holde Hønsenes Mave i Orgøre

den.
Del andet er Materiale til Æ g geskfildannelse. Msa gør
sig i Almindelighed næppe nogen
Forestilling om, hvor store Tab vi
aarligt her i vor Æggehandel ved
al vore Æg er for tyndsknllede.
Det er da ogsaa den stærkeste Klage, der hidtil har lydt fra England
nver danske Æg, af der gear alt
for mange i Stykker, før man feer
dem ud omkring til Enrhrileerne,
fordi Skallen er for tynd, og I vor
hjemlige Æggehandel lyder der
stadig Klager over del samme. Man
vil forstas, at bande hollandske, fren•
ske og særlig russiske
har meget stærkere Skal end de danske.
At saa ellers de danske Æg bliver
regnet for at være al bedre Kvalitet
og saaledes betales med højere
Priser, end Æggene bliver fra de
nævnte andre Lande, det er et andet, vi maa skrive ns til Indtægt.
Og del betaler sig saa hullet for
Prodeeenleree ihke at sørge for at
deres Høns her Skalmateriale i tilstrækkelig Grad.
Nuar møn ofte Irer den Ærgrelse,
al ilønserie ærter derea Æc i Rederne, ris er Aarsieen til dette for
det allermeste, at de maveler Skalmateriale, sen Ægget er lagt med
sen tynd Skal, at det gav I Stykker i Reden, hvorved Hønsene feer
Smag for at æde del, og sari har
vi Skandalen. Det er særlig i Februar og Marts Maaned, da Æglægningen ret begynder, man har Besværlighed med, at Hønsene æder
deres Æg.
Ogsaa tor Kyllingeudrugningen
er det af Betydning, at Rugeæggene
er godt skalhelagte, da dette i høj
Grad bevirker, at der kan fremkomme en irreitig og levedygtig Kylling.
Men er alt delle noget, der gælder
til alle Tider, saa gælder del dog
særligt nu for Tiden med den Fodring, man nu maa nøjes med lidt
Krellfrealer, mens de faer saa meget
a f det saftige og bløde Grøntfoder,
da vil de have Brug for e 1c s t r n
mere af Skalmateriale. Vore almindelige svien Strandskaller er vistnok af de bedste, man kan anvende,
og de lian jo nu heldigvis Inas
saa godt som hos alle handlende
omkring i Landet. Den Udgift, del
er at købe Skaller, er kun lidt at
regne med Fordelen, del kan give.
Thi jo tykkere Æggesirdlen er, 'des
mere vejer Ægget, snu hvis man
sammenholdet, hvad Strandskallerne
koster at købe, med, hvad de bliver
betalt med, naar de er blevet til
Skal om Ægget, da vil man forsten

— I Virkeligheden produceres
der i vore Farvand e adskillige Gange
mere Tang, end vi har Græs paa
Landjorden, siger Plet. Orte-Jenser,
i .Dg. Nh.•. Tang mangler vi saaledes ikke, Patenikommissione n har
heller ingen Indvendinger gjort imod
Metoden — saa den Side al Sagen
er i Orden.
— Kan Spritfabrikerne fabrikere
Akvavit af Tang?
— Det er der i og for sig n it a l
i Vejen for. Tangen kunde i a't
Fald anvendes delsvis dertil. løvrigt
er der visse Tangarter, som har en
ligefrem behagelig Aroma. Men
Opfindelsen skulde særlig Ina sin
Betydning ved Fremstilling af teknisk Spiritus.

Jilsidisshed.
Blindt et lille hundrede Ansøgere
en Plads som Politibetjent
Korsør fandtes I Følge _Veelj. Socialdem." en med talgende Indhold.
Jeg undertegnede tilbyder Dem
hermed min Tjeneste niar som helst
som Politibetjent i Korsør By. Indgaaende praldigt Kendskab til at
omeras, lede og behandle alle Slags
Folk korrekt samt Evne og Rutine
i at fare Kontrol, Til- og Elfrrsvn
med alt og alle 1 enhver som helst
Retning. Præeenlabel, lerenternt,
energisk, smart og meeel alsidig
uddannet. Repræsentativt Ydre, omgængeligt Væsen, dampet, myndig
og vindende Optræden over for alle,
hurtig til at nemme alle ny Forhold
og Metoder og i Besiddelse af et
sikkert, aldrig svigtende Blik og
hurtigt Omdømme i alle Situationer,
Besidder stor Virkelyet, Akkuratesse,
økonomi og udpræget Ordenssans
for mil Arbejde i Forbindelse med
glimrende Talegaver og en sjælden
Evne til at kunne gere mig afholdt
at saavel under- som overordnede.
Handelsuddannet i en al Provinsens største Købmandsforretninger
og har i min Fritid selv erhvervet
mig en Del gode juridiske Kundskaber til Brug i del daglige Liv. Prima Anbefalinger og fineste Referencer, lydende paa lang Tid, præsteres Dem straks fra meget betroede
Pladser f store forskelligartede Virksomheder for Dygtighed. Ædruelighed og Paalidelighed. Jeg har virket dels som Bestyrer, Forvalter og
Forpagter og har desudeu om Aftenen 1 15 Air været ansat som Leder og Inspektør for flere herværende
Biograf-Teacre og er som saadan
vant til at oingaas Masser af Mennesker . .
Med særdeles Højagtelse
(Navn og Adresse)
Da Byraadet fandt, at en saa fuldendt Mand var for god og for morsom til at være Politibetjent paa
denne syndige Jord, tog man en
anden til Bestillingen.

om

at her er en god Avance.

cRioaoit

es
Tan,?

En ny Opfindelse.
Tangen og dens Udnyttelse har
givet Patentbureauerne Verden over
noget at bestille. Kloge Hoveder
har forlængst Indset, al Tang kunde
anvendes til andel end til Tag paa
Fiskerhytler og til Madrasser, Under Krigen har man hørt, at der
har været Rifl efter Tang til Fremstilling af Jod, en Mand fra Nordsjælland vilde lave Papir af Tang
— og nu, hvor det kniber sne haardt
med Spritten, erfarer nuar, at en
af den danske Videnskabs gode
Mænd, Professor 0 r I e-J e n se n,
I Fællesskab med en Tekniker Erik
Beyer har indgivet Patent Ansøgning paa en Metode til Fremstilling
al Alkohol og Gær af Tang.

Fra Uge til Uge
— n--

Kartoflen.
Kartoflen er bleven en efterspurgt
Vare og del svinder stærkt i Beholdningerne. Der siges, al det er Landboertie, der fodrer dein op ; men
mon det ikke snarere for en stor
Del skyldes de knappe Bradrationer,
der elterhaanden har lært Mereteskeue at spise flere Kartofler ? Der
.opdages` jo stadig nye Kartoffelretter, og mange Husmødre blander
Kartofler i deres Bagværk, for at
drøje part del, og synes at det smager nok saa godt — om ikke bedre.
Kartoflen har smiledes faaet en endnu større Betydning i den daglige
Husholdning end den havde før Krigen, og den vil sikkert i Fremtiden
ikke tabe sin Værdi.
Vi bør være glade over at vor

el<a711"e"litnaleeleenedriant dlienn
Indkia
n:dlet
hnldnineer, saa vi lider forhashen
lig ingen Kertorelnad laer ag P.
m ¢srant erer 10 frir at Svind
ikke er nær saa stort, SOM iler
gned Reeler om

En Del af Kommunens Jord blev.
in [fjor lejet lid til private Kartoffel
dyrkere, iler eennemerreende va
meget tilfredse med Ordningen. —
enkelte havde avlet en. ri Tdr. pa
deres Lod, og tilise ende Resultat
her bevirket et flere her meldt sig
sals Antallet nu er oppe rem 23.
———

,

Der tandtes for et Par Aer side
i delle Blad en Artikel-Serie 0
Skolehaver af Lærer Hanild, Rodi
sker, som i en halv Snes Aar me
Held har elver Børnepc 1.1ndervi
nInQ i Havedyrkning.
Var det ikke noget for Skolerne
her at tåge op leer. Lidt Jord kan
vel ogenn Ahre til delle Brug, og
Børnene vil sikkert med 1.1v og Lyet
gen on i deres Arbejde.
Gymnastiktimerne kan sikkert nden Skade stryges fer dette FriInItslag. Off Børnene vil ngmln }ulve
bedre al at tumle tide I den friske
Luft end i et elayluldt Gymnastiklokale, der for Alibiers Vedkommende, efter sagkyndig Udkaldet,
skel være det Irreel metprehre i hele
Kongeriget Danmark,
Kartoflen er en god Plante
at
begynde med, og de enten f ideiher
Arrangementet vil koste kan sikkert.
hvis Kommitnelhestvrersen
ner at kunne afse Beløbet, kunne
skatten ad Irivillig Vej.
Skulde Tanken ren Skolehaver 1
Allinge-Sandvig vinde fornøden Tilslutning indenfor Skole og Syrerne
vil det sikkert glæde urenge Forældre om den kunde føres ud i Praksis saa hurtigt som muligt. Formet
nærmer sig, og vi er jo alle inle
esserede i — Kartofler!!

Direktør Beldring.
Som en Lykkens Yndling — en
Aladdin i _Tusind og en Nat' som en lysende Komet paa Baggrund
af Verdenskrigens Elendighed duk-.
ker Fænomenet Beldring op over
vor hjemlige Horisont, dobbelt interessant for os, da vi jo paa en vis
Maade haf Part i ham, optostrel
som han er paa Hammerens golde
Granitknuder. Man Lænker uvilkaare
ligt paa de .500 Procent", der forleden spilledes hernede og har alligevel ondt ved at forsten, al Penge
kan yngle, saa man næsten ikke ved,
hvorledes man skal koturne al med
dens, naar de kommer i en al Fortuna benaadet Yndlings Haand,
Thi Penge maa Direktør Beldrin g
I Fjor oprettede han
jo have. —
Berne-Feriehjemmet i Pedersker, forleden købte ban „Stampen", der
skal omdannes etter Storstads-Mønster, og nu er ogsaa Blanchs Hotel,
Øens mest velrenomerede, lagt ind
under hans Septer. Maaske er det
ogsaa ham, der er den anonyme
Liebhaver til de mange Gaarde paa
Bornholm, der averteres oni, og som
vil drive Ejendomspriserne mægtigt ,

i

Vejret! — man kan jo aldrig vide.
Direktør Beldring vil i den kommende Tid sikkert berede os mange l
Overraskelser, saa vi har god Grund]
til al være .spændle".

Fødselsdag.
— Fredag den I. Marts kan
Fru Smedemester Sortne Allinge,
fejre sin 83aarige Fødselsdag.
Koksprisen
stiger idag ined 50 øre og Gasse
betales foreløbig med
43 Øre pr.
Kogegas
60 . .
Belysningsgas
30 „
Motorgas

Afrevet Lyng
Læsse!.
kan ha: a. 5 I;
V. Sørensen, Barre,

Et nyt Baandsav,
en Slagterstok, en ny R a ne 3 Alen
Hønsetr sad, en Pumpe, Haninieltnj
og nye Breentlesitnikke er til Salg.
Snedker K. Ipsen. Tein,

En flink Pige,
17— IS Aar, kali til 1. Maj faa Plads
paa
Dynildalegaard i Ha.
2 dygtige

Stenhuggere

En Dreng,
Aar, kan las pla ds til Iste

En 14-16aars Dreng
kan fan Plads paa
Pakkeeaard i Olsker,

kan faa Plads til Iste April eller
Maj lins
Jensen. LEerkegaard
pr. Tein.

Nye Rosiner
125 øm pr. Halvkilo,

fine og mellem- Gryn anbefales til
billigste Dagspris fra

Ildtændere
fans hos
I. B. Larsen.

Klipfisk, fin Kvalitet,
Saltet Torsk
50 Øre Halvkilo.
Sild i Stykkevis og i Ottinger,
Kartofler
sælges i smaa Partier.

P. C. Holm.
Slagtekreaturer
15 Stk. Slagtekreaturer er 111 Salg
paa Vestre Borregaard i Rutsker.
Andreas Hansen.

Mejeriet hjlijelguril.
Mejeriet ønsker Tilbud paa Mælkekørslen fra 5. April d. A. Beskrivelser over Ruterne er fremlagt paa
Mejeriet. Skriftlige Tilbud hedes
indsendt til Mejeriels Formand, Avlsbruger P. Pedersen, Allinge, inden den 1. Marts.

run fine og mellem-, valsede
som erstatter Havregryn.

Ris og Sagogryn
sælges til Maksimalpris mod Aflevering af Kort.
Gule Ærter

med

Skal

Afskallede Victorieærter
Brune Bønner.

P. C.

Holm,

En Pige
15-16 Aar søges til Isle Maj.

Risemollen.

En flink Pige

Ærede Landboere!
Har De læst i „Nordborriliolins
Ugeblad om mine bekendte gode
Klædesko, har De hørt om deres
udmærkede Kvalitet og Holdbarhed,
har De Lyst til at købe el Par, men
ikke haft Lejlighed til at komme lit
Allinge og se mit velforsynede Lager, saa behøves det heller ikke.
De behøver blot al opgive mig Nr,
paa det Fodtøj, De bruger, og jeg
skal da olugaaencle sende Dem et
Par Klædesko, som De vil blive tilfreds med.
Med Højagtelse
Mathias Lund.
Lindeplads, Allinge.
For jeg har jo sagt det SKI tid]
og De ved det San godt,
saa De er vel ined paa deri,
al jeg sælger billigt — min Ven.

En god Hoppe
7 Aar, 10 Kv. 2 TOM), eller -Bannerhøj" og en kamel Hermodhoppe
sælges eller byttes lued en god., I 1
Kv. Hest luns
Avlsbr. P. L. Holm, Allinge.
Telefon 60.

horreissql Bojesell-flogoeil
Set, Mortensgade 17, Rønne, Telf. 22
(lidfi. Fuldm. ved Byfogedkontoret
Hasle).
Konlordag i Allinge Mandag
do. i Klemens (Kroen) Tirsdag Efl,

Ailetønder,
Vaske- og Saltebaljer,
reelt, hurtigt og billigt.
Snedker L. Pihl,
Telefon n. 13, Klemensker SI.

Gode Spisevarer
uden Kort sælges

Extrgin saltel ilelloilyder
80-90 øre pr Pd.
Velbehandlet, saltet
bornholmsk Torsk
50 Øre Pul,

En Dreng og en Pige

bias hos

Kolonial- og
Produktforretning.

12. Marts er lilligerned en opstaaende
Hestegang til Salg.
Hans Nielsen.
Deeneena id. Olsker.

Olsker.
Bestilt B r æ n de knur udleveres
ved Henvendelse til undertegnede.
De Beboere, der ønsker Tørv frir
Anret 1918--19 ise som ikke selv
har bestil! luns Producenterne inden
1. Marts. Iran bestille hos underlegtiede inden 15. Marts.
Træffes hjemme hver Tirsdag og
Fredag Eftm. fra 2-4 .
Id fdegaard, Olsker, 27. Febr.
Janus Hansen.

af 4 pCt. p. a., paa Folio III 2 pCt. p n.

Bestil Deres Tryksier i Øllin e fioijirykhri
Regninger, Meddelelser. Fragtbreve. lt

Stort

fans hos

Allinge Knionial- og Produktforretning.

LOFT TAK
:

sælges for 50 (4re Sækken paa
Allinge Skeereri.

En
kan til
hos

14-16-aars Dreng
April eller Maj faa Plads
Habedam pr, Allinge.

En Anden-Karl
kan faa Plads 01 1. April eller Maj
paa
Rmregaard i Olsker

Tirsdag 5. Marts KL 7 taler M.
S v a abæ k i Bu ugeforeningens Sal.
Alle indbydes venligst.

Eii

uod Forslorrelse

leverer jeg Deiii eller hvilke( snin
helst gammelt Billede, som indsendes.
Gammel Pris,
tlj, Ark 4,50.
Ark 7,00 med Udsintslia rlon.
Tilbirdel gælden kun for Maris
Maaned.
Fotograf Alfred Kjoller.

801111131111-Tollnieell
kommer til
Torsdag den 7. Marts
og giver en Forestilling for Finlandværkerforeningens og „Selskabelig
Forening"s Medlemmer paa
Christensens Teatersal
71/,
Alle mart se denne enestaaende AllenunderholdnIng, som over
all har samlet fuldt Hus.
Billetter a 1 Kr. fans hos Kontorist Jens Kjøller, Bogtr. Gornilzka
og Kbm. Bidsirup, Sandvig,
Ved Indgangen finder inle I Billetsalg Sled.

mer

Fjedervogn,
passende til 2 smart Heste, er til
Salg.
P A Juul,
Telefon 108, Allinge.

Kaffa og Kafola

By- og Herredsfuldmægtig
Ratli-Maltkaffe
Løvetand og Mokke
anbefales som Tilsætning og Erstat- ' trættes paa Randhuset i Allinge
ring for Kaffe og sælges uden Kort hver Mandag efter Kl. 10 Form, og
i Klemensker Kro hver Fredag
P.
fra 2 5 Eftm.

Jahiloues

C. Holm.

Billigste Priser

Køkkenrekvisitter

En Ko,

Swisibuld til Slr$else

-

I(oloed, Hoste.

IVonvnititier.

'+' c Ilr

Martin Falk.
Tein.

der kælver sidst i Marts !.4`h,%
er til Salg hos
Otto Carlsen,
Blæsebjerg, Rutsker.

2 --4.

IS Modtager Indskud pas alm. Sparekassevilknar III en Rente

En Pige

Ø

Rø.

kan lag Plads III isle Maj paa
Sondre Bedegadegaard
Klemensker.

KAFFE

411 K %-#

Sygekasse

optager Medlemmer mellem 40 og
GO Anns Alderen i indeværende Aar.
Indskud 10 Kr. Henvendelse til
Formanden.
P. Holm.

!Vorilladets Handelshøs.

(Th. Grønbergs)

Afdeling i Allinge (._,=■ "-'
9----

Kontortid: 10-12 og

lian faa Plads fil Isle Maj.

Mikkelsen, Buesvang.

kan til isle Maj faa Plads paa
Smedegaard, Rø.
Telefon Gudhjem 32.

r Dorilliolms Spare- & lAilliel(B8e8
...--- -

e

r,8. der skat kælve

Flink Forkarl

Halm fra Tag

14-16 Aar, som har Lyst til at Irøre
Heste, kan til 1. April faa Plads
paa
Bridsensgaard.

Dam
ved Raisker Mejeri

Ft igaard.
Telefor n. 54, Klemensker

Byggryn,

En Dreng,

! s k.

r‘iai taa Plads 11,1s

hOS

vant til Monnmenlarbejde, kan faa
lønnende Arbejde hele Sommeren.
Sørensen,
florrelyn gens Slenlit;ggeri

saml et lille Parli Foraarssædhabn
bliver til Salg paa
Tuleborg i Rutsker.
Telefon Rids 6

En Pige
S.n.11! vil inaa.c Irr luser , l an til

ALBA

Odsijenesler q Mider,
Lørdag den 2. Marts Kl. 7. taler
Missionær Nielsen i Tejn.
Søndag 3. Marts.
Allinge Menighedshjem Kl. 91/,.
Missionær A. Madsen taler.
Ols Kirke Kl. 2. Skriltin. 11/2. Missionær Nilsen og Sognepræslen.
Kl. 6. Stort Fællessainfundsmøde I
Sandvig. Emne : Tidens Krav Ill
Guds Folk (2 Pet 3, 11-12),
Alle 'ere velkomne.
4.-10. Marts Missionsuge i Tein
hver Aften Kl. 7, Møde. Forskellige Talere. Alle ere velkomne.
Mandag den 4. Kl. 8. Møde for K.
F. U. K.
Onsdag Kl. 6. Samfundsmøde i Allinge (Esajas 29).
Torsdag d. 7. Kl. 8. Missionsmøde
(Ofring til St. Lukas Stiftelsen).

Allinge Kirkenyt i Februar.
Begravede: 7.: Købmand Lars
Hjorth Marchers Enke Juliane Hansine Frederikke f, Hansen, 83 Aar
gl. af Allinge. 10 : Snedker Niels
Sonne af Allinge, 74 Aar gl.
Dø b 1 e: 10.; Trafilcmedhjæipet
Hans Emil Jensens Søn Svend Kofod Jensen af Allinge. 24.: Elektriker Jacob Andreas Marcuranns Søn
Emil Glud Marcinann af Allinge
Vang.
Fremstil ling: 10.: Stenhugger Peter Smiltes Datter Else Karla
Marie Smule (hjemmedøbt 31— 3
19161.
Olsker Kirkenyt i Februar.
Døbte; 3.: Proprietær Harry
Andreas Riis' San Philip Nikolaj
Riis af Store Hallegaard i Olsker,
17.: Arbejdsmand Carl Leo Mathias
Jørgensens Datter Gerda Marie Jørgensen at Olsker.
Æ gle vi e d e: 15,: Ungkarl,
Plejer paa Oringe, Hans Peter Jacobsen og Pige af Olsker Emma
Katrine Jensen. 17.: Ungkarl, Avlsbruger i Klemens Martin Andreas
Larsen og Pige af Olsker Hulda
Pauline Marcher.
Begravede: 21.: Arbejdsrod.
Jens Nilins Andersen], 37 Aar gl
11/, paa Rigshospitalet i København).

Missionsuge
i Tein.
Lørdag den 2. Marts Kl. 7.
Missionær Nielsen.
Mandag d. 4. Kl. 7. Missionær Ærø.
Tirsdag den 5. Kl. 7.
Sognepræst Egerap.
Onsdag den 6. Kl. 7.
Missionær A. Madsen.
Torsdag deri 7. Kl. 7.
Fredag den 8. Kl. 7.
Missionær_Maustgaard,

1

Lørdag den 9. Kl. 7. L.
Søndag d. 10. Kl. 7. Anker Larsen.
Korn selv og tag andre med,

Axel Høyrup.
Risengryn.
Sagogryn, Sagomel
er hjemkommet og sælges til Maksimalpris imod Kort.

J. B. Larsen.

Vejen 111 Velstand
er ikke lige let at finde for alle.-De fleste lader Lykken raade og
prøver enhver Chance for at ritin
det eftertragtede Maal: men Tiden

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 naar enkelte
ogsaa

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

Nordbroholms Egeblad
har den største Udbredelse Irer paa
Nordlandet og egner sig derfor foririnligt for Avertering om Køb, Salg
eller Byttehandel. Billigste Annoncepris. Ring op Telefon 74, Allinge.

11•1101111•1111~111111•1111111111111~D
Allinge-Sandvig Sygekasse
Oversigt over Sygekassens Indlægter og Udgifter i 1917.
Indtægt.
Kassebehold. Ira 1916 . . 230,94
3506,08
Kontigerd
38,00
Indskud
1215,00
Statstilskud
50,00
Kommunetilskud
15,00
Gave
30,54
Indvundne Renter
Tilbagebetalt for Medicin 110,87
1017,08
Andre indtægter
hall
Udgift.
1067,90
Midicin
Dagpenge i Hjemmel . . 1069,50
Barselshjælp
Betaling for Sygehus og
18
99
81,05
0
Sanatorium
Lægehonorar
1643,00
1617,42
276,53
AnrreUnbetaIinger
priiltdgiiler
... 1282,01
3/1, Kassebeholdning
lait --Q4.3
'.,8-1-.

Aucrter i Nortiliorilliolffis Ugeblad
Største Udbredelse

Billigste Annoncepriser.

her paa. Nordlandet

Et Parti Fajance og Glas
bortsælges til betydeligt nedsatte Priser.

rr

,SkØfØiiitif'

R?robttlfirørninitli.

Brødrene Anker
Jernstøberi (Se Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.

Selvvandingsanlieg, Vand- & Aljepumpor m. in, @_. __J

i
‘11(1 \

4,1
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Dyrenes Ret.

Alle Sorter

Værktøj
Redskaber
faas i stort Udvalg til billigste Priser hos

Allinge Kolonial- & Produktforretning.
Vi har stort Lager af gode kantskaarne

Udskudsbrædder
i Tykkelse '/i" 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.

rit sirenes
1).111I11.1[1:- lun uJaihclJel
ncdcnslanen le I len% vildelse Og vil

Ir stille Kredsfurniæi,cil, ne den i Særtryk 'ned Anmodning om at sende
enhver Bygherre deri til Overvejelse,
naar der lorestaar Ombygning eller
Nybygning af Stalde indenfor Kredsen. Foreningen ser deri et Middel
ril at begrænse det nu stadig tilbagevendende store Tal paa indebrændte Dyr.
Dansk Arkitektforening og Landsforeningen _Bedre Byggeskik' har
tillraadl Henvendelsen.
Af Hensyn til al forhindre, at
Heste, Kreaturer Svin m. in. ved
opslaaende Ildebrand udsættes for
at brænde inde, anmoder Foreningen Dem om ved AnIreget af de
nye Staldbygninger at betænke :
Taget bør være ildfast, men anvendes Stram skal delle bindes med
Staaltraad og Nedskriden af Straataget foran Stalddøren skal forhindres
ved Murværket eller Ildgitre.
Lofterne over Staldene hør være
ildfaste — men anvendes Træloft
af Brædder eller Stænger, skal det
Iagttages, al det gøres sag stærkt,
at det kan tante Nedstyrtning af
ovenover værende Dele, og det skal
belægges med 4-5 Tommer lykt
Lag af fedt Ler.
Dørene skal lukke udad fra Stald-

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.

Godtkøbs-.
Udsalget
fortsættes til 7de Marts.

Ell filalltie hille- ell ilonieoverloj
udsælges med 10-33 pCt. Rabat

1-11111111C1.

Dørene skal være i et til Kreatur'nitallet passende Tal.
Bedst er en bred Dør i Gavlen,
væk fra Gaardsruntmet, navnlig hvis
denne er lille og lukket.
Adgang til Loftet over Stalden
bør ligge udenfor selve Staldrummet
— men er der Adgang direkte fra
Staldrummet til Loftet, skal disse
Adgange kunne lukkes forsvarligt
nede fra Stalden med smaa Lemme
af stærkt Blik

Nordlandets Handelshus.

De slog Skræderen af Tanden.

Flere Hundrede Damebluser
udsælges fra 4 Kr. pr. Stk.

teDerbele til extra billige Friser.
En Del Drengedragter
udsælges langt under Dagspris.

Huer og Hatte
frasorterede — udsælges til halv Pris.

I

37 pCt. Kali.
Bestillinger modtages gerne snarest hos

Allinge Kolonial- (Sc Produktforretning.

Til

Konfirmationen
anbefales

Millrosfilcoll

hillitillor i
i stort Udvalg.

Endnu forefindes en Del Rester
af Hvidevarer, Flonel, Kjoletøj, Gardintøj ni. ni. til ekstra
billige Priser.

Uld og Klude tages i Bytte.

J. P. Sommer.
Magasin du \ ords Udsalg, Allinge.

Prima prima

den By.

Kolonialvarer

At være Præst paa Færøerne

Kravetøj, Huer og Underbeklædning.
Priserne er yderst lave i

Nordlandets Handelshus.
Stort Udvalg

en lille Artikel om gamle Fastelavnsløjer fortæller „østsj. Flkbl."
følgende:
I en By ovre paa Falster nøjedes
man ikke med at komme en Kat i
Tønden. Af en eller anden Aarsag
havde man fanet noget irdeslanende
med Byens Skræder, og det algjorde
man paa den Maade, at man hentede ham Fastelavnssøndag og uden
videre Omsvøb puttede ham i Tønden, som man derefter slog løs paa
af Hjertens lyst. Det var den bedste Morskab, man nogen Sinde lunede
haft der i Byen, fandt nitin. Men
Herredsfogden delte mærkelig nok
Ikke denne Anskuelse. Resultatet
blev, at det blev den dyreste Morskab, man havde været ude for i

gWil Stort Udvalg
A

Carl Lunds bekendte blaa Emaljegods
til billigste Priser hos

Allinge Kolonial & Produktforretning

Saltet bornholmsk Torsk
anbefales fra

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

er ikke nogen Sinecure-Post.
Sandø Præstegæld paa Færøerne
er for Tiden opslaget ledigt. I Beskrivelsen hedder det:
Præsten har paa sine Embedsrejser fri Befordring. I Præstegældet
er der 6 Kirker, nemlig Store Diman, Skuer, Sand (hvor Præstegaarden er), Skoven, Skaalevig og Lusevig. Til store Dulm, hvortil Præsten i Alinindelrghed kun kommer
et Par Gange om Sommeren, er
ca. 2 Mil. Til Sluiø er der I Mil.
Tul disse Kirker sker Befordringen
med Baad. Til hver af de andre
Kirker sker Befordringen over Land,
og Afstanden fra Puestegaarcien er
1 Mil.
— Goddag, Niels Persen, hvad
har Du dog gjort ved din Haand ?
— Jeg fik den i Klemme mellem
Jul og Nytaar.

anbefales fra

Allinge Kolonial& Produktforretning'

Uld og strikkede uldne Klude
købes til højeste Pris.

Nordlandets Handelshus.

T6rvestreIse
ankommer pr. Skonnert „Kristian" og bedes Bestillinger herpaa snarest indsendt til

Allinge

Kolonial- og Produkliorrgliliq,

