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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
!rykkes 1 el Antal af mindst' 1606 Exempi. 
og forsendes ,emnem Postvæsenet I Allinge. 
Sandrig Olsker, Rutsker, Rø og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse 1 Nordre Herter, 
bliver lirs! I tiltror! Hjem og egner sig der,  
for bedst tel Arerlertng. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Ar! 
saasam Køb, Salg, Friet,laj,-rmeddelelser, 
Efter eller Aflysninger, Auktioner de. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
angaar hver Fredag, kan brslitles pæn alle 
Postkontorer saml paa RIndets Kontor og 
koster 1 Kr. hnlynarlig: 
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Høstkyllinger. 
Af 

Konsulere Sien bæ k, Tommerup. 
—0— 

I Tider som disse, hvor der er 
Knaphed pas Ernæring baade for 

Mennesker og Dyr, maa man være 
om sig ved at frembringe, hvad der 

kan tjene til Føde, men man maa 
ogsaa sørge for, al intet gaar til 

Spilde. 
Under disse Forhold bør man se 

al fart lagt en Def Kyllinger til saa-
ledes, at de fremkommer i Høsten, 

idet her kommer en Tid, der kan 
strække sig langt hen i Elteraaret, 

da man har rigeligt med Føde til 

dein. Efter Høst ligger ret store 

Værdier pas vore Marker af Korn, 

der er faldet af elle' Indhøstningen, 
saa var det nok værd, om dette 

kunde samles op, som kun vort 

Fjerkræ kan gøre. 
Man vil i Regelen paa denne 

Tid have Høns nok, der vil ruge. 

Det tilraades da at laa dem lagt i 

Juli, og helst lægger man flere pas 
en Gang, saa Kyllingerne kan kom-
me samtidig, da det giver mindst 

Ulejlighed, og man kan sætte flere 
til ell Høne. En Høne kan godt 

have 20 til 25 Kyllinger paa denne 
Tid af Aaret. 

Men der er el, man maa passe 

nøje pas nu paa denne Tid af Aa-
ret, som er, at Rugehønsene ikke 
har Utøj. Dette er Hønsene særlig 
udsat for at have i den varme Som-

mertid, men har en Rugehøne Utøj, 
saa sker det let, at den faer Nyk-

ker og forlader Reden, før Ruguin-
gen er tilendebragt, hvilket jo • altid 
er meget ærgerligt. Dersom Rug-

ningen alligevel lykkes, kan Kyllin-
gerne, naar de bliver 2--3 Uger 
gamle, pludselig vise sig ikke at 

være raske, fas hængende Vinger 
og ikke er i deri Vækst, de skulde 
være. Aarsagen til det er næsten 

altid, at de har Utøj, sum de har 
km« af Hønen, og sort nu er kum-
met til Udvikling. Derfor bør man 
altid sørge kg al Isa renset Hønse-
ile lur Utøj, før de heges tit Rug-
ning. Insektpulver, Tobaksstøv el-

ler Svoyibionime kan gøre det. Men 
muldyrsyer dette paa Hønen særlig 

paa dens Hale, ender Vingerne og 
i /1.,lerriden. Men man maa gøre 

det en Gang til, cirer at Hønen har  

rimet en halv Snes Dage, da der 

som oftest eller denne Tid vil være 

fremkommet en ny Yngel. 

Vil man have Kyllingerne ud om-
kring pas Stubmarkerne, og som 

Jo er det, man helst skulde, gaar 

det bedst, medens de endnu ikke 
er slørre, end al de gaar ved Hø-
nen. Denne løjres da ved Kylling-

huset, som ikke bør være større, 
end det let kan flyttes omkring i 
Marken. Men løvrigt er det jo kendt 
nok, hvorledes store Kyllinger i hele 

Efleraarstiden Iran fare ud over Mar-

kerne og hente sig deres Fede, 

men de vil særlig være villige til 
det, naar de fra slime al er vænnet 
til del. Kyllinger, der er lagt til 

sent paa Anret, skulde man ikke 
gerne lade gaa til Brugsdyr, da de 
næppe kan naa al komme til deres 
fulde Udvikling før Vinteren, saa 

de som Høns vil blive for smils 
og i hvert Fald i deres første Aar 
vil give for lidt Æg. Man maa gas 
ud fra, at Tillægskyllingerne har 

man facet i Foraarstiden. Her tæn-
kes kun paa Slagtekyllinger. Men 
disse er der ogsaa Brug nok for i 
vore kødfattige Tider. 

Med Hensyn til Høns, der ruger 

saa senil paa Aaret, rime det bemær-
kes, at det betaler sig at lade dem 
tilfredsstille deres Trang. Disse vil 

nemlig altid, efter at de har gaget 

med Kyllinger, faa en Periode, hvor 
de lægger godt med Æg og som 

oftest kart vare til langt hen i Eller-
aarel, men som ogsaa vil føre til, 
al deres Fældning kommer saa 

sen!, al deres Æglægning ikke vil 

begynde igen før heil hen i Foran-

rel. Derfor bør disse ogsaa slagtes, 

saasnart deres sidste Æglægning 

ophører. 

Men kan titan saaledes ved et 
Høslkyllinglillæg fan Fjerkræ tit 

Slagtning i hele Elleraarstiden, og 

som tilmed bliver billigt, da var det 

nok værd at tage med. 

Tyske FlotooKallalprojekler. 

Pr, Skib fra øst til Vest og fra 
Nord til Syd? 

—0 — 

Den Vareknaphed, der hersker i 
Tyskland, er jo ikke blot beroende 

paa Landets Isolering fra Verdens-
havneue, tuen ogsaa paa de inden-

landske Transportmidlers Utilstræk-

kelighed. Kul, Malin, Mineralolier 
og Levnedsmidler — for blot at 

nævne nogle af de vigtigste Masse-
artikler — vilde i betydelig større 

UdsirEekning kunne filføres Landets 
forskellige Dele, hvis der fandtes 

tilstrækkelige Transportmidler til at 
medtage det i Men der er stillet 

uniaadefig store Krav til Jærnbane. 

trafikere Tyske Jærnbanevogne rul-

ler for Tiden ikke blot Ira Belgien 
og Nordtrankrig i Vest til Polen 

og Lifland i Øst, men ogsaa gen-
nem adrig tit Italien, til Rumænien, 

Serbien, Buigarien, ja langt ind i 

Lilleasien. Der siger sig selv," at 
nogen virkelig Nyanskaffelse i For-

hold til en saa stærk Siklinge, som 
der pas denne Maade er Tale om, 

ikke kan præsteres. 
Under disse Forhold har man 

begyndt for Alvor at drøfte en Ud-

videlse af Flodtrafiken i stor Udstræk-
ning, og en stor Mængde ny Pro-

jekter er dukket op. 

Saaledes drøftes aller ivrigt de 
gamle Planer om del nordtyske 
Kanalsyslerns Forbindelse med Rhi-
nen og Elben og videre Donaus 

Forbindelse pas deri anden Side 
ined det øvre Løb af Oder og El-
ben. 

De sidstnævnte Kanaliseringspla-

ner vedrører næsten udelekkende 
Østr igsk Ornraade, merl urenes at 

kunne blive af saa stor Betydning 
for Tysklands Tilførsel fra Sydøst, 
at de ogsaa fra lysk Side bør finan-
sielt understøttes. 

Hvad Donaus Forb. med Rhinen 
angaar, lænker man sig den even-
tuelt iværksat paa lo Maader. Den 
sydlige Del skulde forbinde Ulrn 
og Neckar og saaledes gaa over 

warllembergsic Oniraade, den nord-
lige Del skulde over bayersk Orn-
raade forbinde Donau med Main 
og gives seede!~ Dimensioner, at 

den kunde Iralikeres med 2000 
Tons Fartøjer, d. v. s. den største 
Flodbaadslype, der fremkommer pas 
Rhinen og Donau, Man vilde her-

med opiraa dels at kunne itudgaa 
de besværlige og langvarige Om-
lastninger og dels at kunne gøre 

ogsaa Massegodsfragterne lønnende. 

De enorme Onikostuinger gør imid-

lertid mange betænkelige ved delte 

Projekt. Som direkte Trafikled Sor-

tehavel—Roiterdam kan det under 

Krigstid fas stor Betydning, men 
under Fredstid vil Fragterne ad 

denne Vej ikke kunne konkurrere 

med Kystfarten, hvad enten del 

Hil gælder Levnedsuildler fra Odes-

sa eller Rumænien til Rhinstaterne 

eller Kul til Ungara og Balkanlan-
dene. 

Af slor økonomisk Betydning 
kunde Donaus Forbindelse med 

Oder ventelig blive. Wiens og Stel-
«marks Jærnindustri fik derigennem 

de schlesiske Kul billigere endnu, 

og til Gengæld kunde Tyskland 
laa Kul, Mineralolier og Levneds-

midler. Her bliver imidlertid Om-
Insulin-g nødvendig, da Kanalens 

Dimensioner kun beregnes at skul-

le være for 700-1000 Tons Fartø-
jer. 

Hvad de nordtyske Kanalprojek-

ter angaar, kommer Midtlands-Ka-
nalen i første Række. Ad denne 
Vej kunde billige sclilesiske Kul 

tilføres ogsaa det mellemsle og 
vestlige Tysklands Industrier. Hvad 
der ogsaa taler i høj Grad til Gunst 

for dette Projekt er, al det paa lan-

ge Strækninger kun kræves Flod-
regulerings-, ikke Kanalbygningsar-
bejder, hvilket efter sagkyndiges 

Udsagn er den bedste Maade at 
gøre indenlandske Vandløb økono-

misk bærekraftige paa. 
Denne Fordel ejer Planen om  

en Kanalforbindelse Leipzig—Berlin 

ikke, men derimod er del Tilfældet 
nied Projekter om Rostocks, Wis-

mars og Schwerins Forbindelse med 
Elben. 

Nogle østpreussiske KanaMserings-

planer om hl. a. Posens Forbindel-
se med Danzig over Weichsel kan 

sluttelig nævnes. 
Udgifterne for disse Kanaler er 

beregne! at ville blive 2 —3 Milliar-
der Mark — hvilket jo med Hen-

blik par de 4 Milliarder Mnrk, hver 

Krigsmaaned koster, ikke kan fore-
komme Tyskerne selv som nogen 
imponerende Slim til Opriaaelse al 

et produktivt Formaal. Men det er 
da vistnok ogsaa smiledes, al Kanal-
projekternes Udførelse i Praksis er 
betydeligt mere afhængig at en an-
deri Faktor end Pengene — nemlig 

Knapheden paa Arbefdskrafl. 

Hvor bliver Tiden al? 
—n— 

Selv i tunge og vanskelige Dage 

gør vi den Opdagelse, at Tiden 
løber Vi kan af og til gribe os 
Udbludet : Hvor er den Tid dog 
bleven af ? Og naar den paa en 

Maade er gaaet, ude!' at vi kan 

gøre os Regnskab for hvorledes, 
mener vi, at den er gaaet godt, 
skriver .Vejle A. Folkeblad": 

Ved det sidste kan der vist me-
get ofre sættes et Spørgsmaalslegn. 

AI Tiden er svundet, uden at vi 
har mærket det, ja, det kan bi, a. 

kgge i, at vi har -!raft meget travlt; 
vi var saa optagne, al vi slet ikke 

havde nogen Tidsfornemmelse. Og 
det kan naluiligvis være godt. Den, 

der en kort Stund lever i en Lyk-

kerus, mærker heller ikke Tiden. 

Om Lykkedrømmen i og for sig 

er af del gode, er en Sag for sig. 

Del er maaske en Svælger] i Nydel-
ser, der en slakket Stund gør Ti-

merne til Minutter; men — bag 

efte,r?  ,Tiden rinder hastelig", hedder 

det i en gammel Salme. En anden 
fastslaar en kendt Sandhed om de 
trange Tider, og den gaar jo i mod-

sat Retning. 
Tit et godl Regnskab med hele 

vor Husholdning, først og fremmest 
den aandelige, høner, at vi tager 

del nøje med Tiden. Det er saa 

langt ha alles Sag. .Vi har god 

Tid', hedder del, og det er ment 
som en Tiøsl. Ak, hvor lit har vi 

ikke all for god Tid. Der er paa 
den anden Side dem, der skal 

,stjæle sig til" at udrette et og an-

del; de maa regne ined hvert Mi-
nut. De ved i Reglen altid, hvad 

Klokken er, og saa vidl er de jo i 
Stand Id at gøre sig selv og andre 
Rede for, hvorledes Tiden er gaaet, 
og hvad den er brugt lit. Og dog, 

det er vel netop for dem, det hæn-
der, at Aarene løber. Det er de 
Folk, vi hører udbryde: Hvor er 
dog de 20, 25 eller 30 Aar blevet 
at? Det er, som har de aldrig haft 

Lejlighed til at lænke sig tilbage. 

De gik op i Nuel, hver Dag havde 

slim Timeseddel. Men det er Ikke 
altid saa slemt, al de maa bekende, 

at de forbavses over, sen herligt 
det hele gik, navnlig da de stod 

paa livets Mrddagsliøele. Det er 
selvfølgelig aldrig for det bedste, 
niar et kortere Spand af Tid fore-

kommer 09 al udgøre — en Evig-

hed. 

Krigen og Negerne. 
--0— 

Ainerikanske Blade meddel«, at 
Krigen paa en Mande har hævet 
Negernes sociale Stiting I de for-
enede Stater, i liver! Fald peger 

Udviklingen i den Retning. 
Forkloringen maa søges i den 

Onisirendighed, al de sorte !nar 
opfyld! deres Ønsker om at tage 
Del I Kampene, eftersom de ogsaa 

falder ind under den almindelige 
Værnepligt. Der dannes nu baade 
Negerregimenter og Negerbrigader. 

Smaa Afdelinger er allerede kom-
men til Evropa, hvor de er begyndt 

at deltage i Kampene under hvid 
Overkoinmando. 

alt ensians det samlede Antal 
sorte i Fristaterne til ca. 10 Mill. 
eller onitreut en Tiendedel af hele 
Befolkningen. 

Det kan næppe tænkes, at Neger-

ne kan komme til at danne organi-
serede Statssamfund paa Højde med 
de hvides, De vil sikkert vedblive 

at være ell underordnet Race. Den 
bibelske Spaadorn om, at Kams 

Børn skal være deres Brødres Træl-
le vil hævde sig fremdeles gennem 

lenge Tider, om end under andre 

Former end tidligere. 
Hovedsagen er den 4ybtgaaende 

Raceforskel, som selv de ivrigste 

Negervenner ikke kan konurse uden 
om. Eksempelvis: den tidlige Sam-

meuvoksning al Negerbørnenes Hjer-

nesørnme, som medfører, at deres 
aandelige Udvikling standser park_ 

et tidligt Tidspunkt, og kun i Und-

tagelsestilfælde er i Stand til at 
naa saa langl som de hvides. Ne-

gernes Mangel paa Samfundsfølelse 
og bristende Moralbegreber, deres 

ringe økonomiske Sans og deres 

Tilbøjelighed for barnagtig Luksus 

minder ogsaa, lige saa megei som 
deres Farve, om deres Afstamning 

fra de vilde i Afrika. 
Alligevel har Livet i de kvides 

Samfund givet de sorte aandelige 

Værdier, som er kommen 12,.ceit 

til gode, og hvad der har sanalunds-
mæssig Betydning, er ogsaa Negei-
nes store Herigtvenhedsfølelse over-
for dem, sum et] Gang har vrimlet 
deres Hjærter, og som viser deur i 

Stand til at bringe de største Ob e. 
Der er vel Sandsynlighed for, at 
denne Egenskab ogsaa vil præge 

Negeren som Soldat. 
De sidste Meddelelser Ira Ameri-

ka gase ud paa, at Negerne mi i 

liere Stater er begyndt at lægge 

stærk Vægt paa al fremme deres 
reelle, mere aandelige Frigørelses-

Formaal, blandt andet ved at grund- 
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Alle foreningsmøder 
og festlige Sammenkomster bekendt-
geres fordelagtlgst og billigst i Nord-
Bornholms Ugeblad, der læses i alle 
Hjem 	Mindstebetaling 50 Øre, cJ 

lieeeg rag raphygge en bedre Presse 
end største Delen af deri, der hid- 

til har varetaget deres Interesser. 

Te Surrogater. 
- cr- 

Husholdningsudvalget opfordrer 
til, at man snarest begynder paa 
Indsamlingen al Blade og Blomster, 
som i tørret Tilstand kan anvendte 
i Stedet for den manglende Te. 

Velegnede er Jord bæ r-, S o I - 
bær-, Hindbær-, Kirsebær-, 
Hyl debæ r-, Æble- og Rosen-
blade (særlig af Æblerosen) snml 
de unge Skud af Tjørn, Blomsten 
R øl I ik en (der dog har en noget 
stram Smag) samt Linde- og Hyl-
d e b I o ris s t e r. Lindeblomster gi- 
ver en fin Te' der anvendes meget 
i Frankrig, medens Hyldeblomster 
giver Teen en meget stærk Smag, 
hvorfor man kun skal bruge forholds-
vis lidt af den, Den ægte Ka in i Ile 
findes desværre saa at sige ikke 
vildtvoksende i Danmark, ellers er 
den som bekendt udmærket til Te. 

Blomsterne og Bladene man ikke 
have visne Pletter eller være angre• 
bet ni Rust, Meldug eller andre 
Plantesygdomme, og man skal des-
uden være sikker paa, at de ikke 
er sprøjtede over nied giftige Væd-
sker, saaledes som det ofte er Til-
fældet nied Frugttræer, Buske nr. nr, 

De skal indsamles i tørt Vejr og 
tørres derefter saa hurtigt som mu-
ligt paa et lunt Sted i Træk, f. Eks. 
paa el Tørreloft (ikke ude og ikke 
i Solskin). Hyldeblomster og lig-
nende anbringes med Blomsten ned-
ad paa en Snor. Blade o. I, bredes 
i tynde Lag pap Papir (ikke Aviser, 
der paa Grund af Sværten kan give 
Afsmag), og der skal løftes op i 
dem en Gang om Dagen. 

De skal tørres luldkommen, men 
kan part den anden Side tabe noget 
af Aromaen, dersom de udsættes 
for Luften længere end nødvendigt. 

Eller Tørringen ribbes Blomster- 
ne af Stilkene og Bladene klippes 
i line Strimler. Opbevainigeu sker 
bedst i tælle Biikdaaser, indvendigt 
belagt med Papir, i vidhalsede Fla-
sker eller i Sylteglas. 

Senere ovntørres ogsaa Æbleskræl-
Unger, som blandes sammen efter 
Smag, idet uran prøver sig frem 
med smaa Portioner. 

Opskrifter paa særlig gode Blan- 
dinger bedes tilsendt Husholdnings-
udvalget, Adresse: GI. Strand 40, 
for pan denne Maade at Isa den 
størst mulige Udbredelse, 

Jload der udelades af 
jvisheaffald. 

En vigtig dansk Opfindelse, der 
utvivlsomt nied Fordel ogsaa kan 
udnyttes her paa Øen, er for c. 11/2  
Aar siden gjort af Afdelingschef ved 
Statens Seruminstitut. Efter talrige 
Eksperimenter paaviste lian, al der 
af Smaafisk og Fiskeaflald kan ud-
vindes to særdeles værdifulde Stof-
fer, nemlig Fibrin og Cornintit 
samt et Affaldsprodukt ; Fiskeguano. 
Opfindelsen solgtes straks til Norge. 
For Danmark og Sverrig sikredes 
Patentet for el nydannet Aktiesel-
skab „Cornimit" paa luddativ af Hr. 
Grosserer Dam, København, og Kon-
sul Fabricius, Skagen. 

P.ra Minkerne nord for Skagen 
By ligger den ny Fabrik, hvor In-
geniør Christiansen og Driftslederen 
cand. pharm. Birchniann for Tiden 
er ivrigt optagne af de sidste af-
sluttende Forsøg med de nye Pio-
dukters Fremstilling. 

Del først udrundrie Stol, FIM in, 
er el særdeles værdifuld' Produkt i 
disse obetarlige Tider. Der er prø-
vet pan Fabriker' og al Byens I laerid-
vterkele, og det viser sig at være 

L

el ypperligt Materiale for Malere. 

S'andet med 10 per. Fernis optager 
det alle Farver og dækker ng tørrer 

overordentlig godt og hurtigt. Man 
lorstaar, at de af Skagens Malere, 
hvis Fernisbeholdning er i Færd 
'ned at slippe op, hurtigst muligt 
har taget F ihr in i Brug. 

Ved en yderligere Teknisk og ke-

misk Behandling omdannes Fibrin 
til et nyt Slof, .dornimil", som sva-
rer til Ebonit og Galant, og som 
derfor vil kunne finde Anvendelse 
til elektrisk Isolationsmateriale, til 
Fremstilling af Kamme, Knapper etc. 
Det er prøvet Tran Stalspraveanstal-
len og modstaar 25 -35000 Volt. 

Af Spildeproduktionen kan der 
endvidere udvindes en fortrinlig Fi-
skeguano. 

Man rejser bort i Ost og Vest, 

Man rejser hort de mange Mil 
for Klippeland at se ; 
vel er del skønt, det stolle Fjeld 
med evig Is og Sne. 
Besunget bliver Norges Dal, 
dets Fjæld med Fossens Klang 
Bornholm, vort eget Klippeland, 
er ogsaa værd vor Sang, 

Den mægtige Tilslutning der var 
til de unges Folkedanse og Sang-
lege forleden paa Teatersalen, og 
det Bifald der, trods 1-leden, rungede 
dem i Møde ha Publikum, har gi-
ver dein Lyst til al forsøge sig endnu 
engang. 

Der vil pile Søndag blive arran-
geret en Ft lultslorestilling i Dalen 
nedenfor de historiske Ruiner af 
Hammershus - til højre for Broen. 
Der vil i den Anledning blive byg-
get en Estrade til de dansende un-
der de grønne Trær, og paa den 
jevnt stigende Skraaning vil selv et 
talrigt 'Publikum nemt og bekvemt 
kunne følge Begivenhedernes Gang. 

Det altfor righoldige Program vil 
blive ornæridret; nye Danse er ind-
studerede, andre er udgaser, og der 
vil blive lagt særlig Vægt paa at 
Programmets Numre kan falde Slag 
i Slag. 

Naar blot Solgutten, der længe 
har dannet os 'ned sit elskværdigste 
Søndagssmil, ikke vil svigte de glade 
dansende paa Søndag, bliver det sik-
kert en Sukses. 

Det vilde være Syner andet, sne-
dan soul der er blevel prøvet og 
indstuderet. 

Se blot paa de satan Folkedansere 
paa ovenstriaende Billede, som vi 

har „snappet" i et upaaagtel øjeblik. 
Hvor gravevisk gaar de ikke op i 
deres OsIgOmpolska. 

Vi anbefaler vore Lresere al møde 
tinnet rip paa Søndag Eftermiddag. 
11,4111111,1,n, Ruinerne og det brogede 
Tur mille, der irer udfolder sig, er 
alene Turer] værd, og De vil sikkert 
las Fornøjelse af at overvære Falke-
dansene i disse hellige Omgivelser.. 

Vel er det kun f mindre Stil, 
men næh-1 og Dal vi har, 
Fireldstavnell synger her sin Sang 
'ned Slemme ren og klar, 
den korte, lyse Sommernat, 
naar Skoven staar i Rhind, 
og Mannes smiler blidt herned 
til Sangeren i Lund. 

Som Nordkap stiger brat af Hav 
og stiler for Bølgens Brus, 
staar Hammerklippen støt pari Vagt 
ved gamle Hammershus. 
Ad brede Anser Granen gror 
til Rytterknægtens Top ; 
en herlig Udsigt øjet faer 
bar Foden dig derop. 

Den høje Klippekyst ved Ris 
med dybe Klippeskeer, 
og Bakkerne ved Paradis 
og vest tor Hellelsgaard 
lun Præg af Norges Fjældnatur, 
som sagt i mindre Stil, 
Majdalens friske Blomsterbund 
indbyder her til Hvil, 

Man rejser horl i Øst og Vest, 
kun lidt uran hjemme saa 
og ærised knapt paa Danmarkskort 
del Hjørne, Øen tan. 
Men følg mig pan den bøje Klint, 
kast Blikket over Ø ! 
Sig, er den ej en Perle skøn 
vor Ø i øslersø ? 

Frede 
i østbornholtn". 

Her i Gudglrie Natur er der Plads 
nok, og Terrninel er valgt svaledes. 
at alle nemt og bekvemt vil kunne 
baade høre og se. 

Og ingen behøver at nære Be-
tænkeligheder over Anvendelsen af 
det forheabenllig skue Overskud i 
Foruden lit almennyttige Forinaril 
vil en Del tilstilles en herboende 
Enke med 4 smaa Beim som ved 
Mandens pludselige Død kom til al 
sidde i 'neger trykkende 1(aar. Hun 
kunde rialurligvis godt ina offentlig 
Hjælp; nien da man mener at en 
seede!' Hjælp vil skade hendes An-
søgning out Indlodsrel, gælder det 
oin at bolde hende oppe indtil hun 
kan komme ind tinder Etikelov-Un-

derstratIelsert. 
- Altsaa - Fonnaalet er godt ; 

der ventes blot paa god Tilslutning 
Ira By og Land. 

Sangeren Edmund Florents 
Koncert I Menigliedslijemmet blev 
en sjælden Nydelse. Hr. Florents 
er i sin Kunst Repræsentant for det 
smukke og aandfidde, del ideelle i 
Tankegang og Følelse ; for del Livs-
syn, hvor KLIdSlell tages i Ideens 
Tjeneste og hvor Jeghævdelse og 
Suevertsyn er sat ude af Plan. Hr. 
Florents formnar at kaste et Renhe- 
dens ædle Skær ind 	sit Foredrag 
og udretter med sin aandfulde Kunst 
noget virkelig' værdtftildt. Nem San-
geren f. Eks. synger de religiøse 
Sange, fornemmer mart den inder-
ligste Hengivelse, - Irans Stemme 
er vel pan Læben, uren 1-fjerlet hos 
Gud. De skønne danske Folkesange, 

som Hr. Florents foredrager med fin 
og klok; Klumr, Liver h,1119 koncert 

et sundt og alvekslende Plus, 

Sommer. 

Aa, havde jeg Lunger og Kraft i 
mit Bryst 

til at raabe, ja roabe 'ned vældig 
Røst 

saa højt, saa det gjalded' fra Pol 
til Pol: 

„Det er Sommer, Sommer med 
sin-talende Sol!" 

Aah, dit herlige Sommer med al 
den Pragt ! 

du drager mig ud med en Sælsom 
Magt. 

Du lokker og kogler, forlryller 
ridt Sind, 

fraar mit Blod til al hanke og 
rødmer min Kind. 

Du drikker mig til med den rene 
Luft, 

beruser mig ved dine Blomsters 
Duft, 

og føder en Trang i mil jublende 
Bryst 

til at tage med hele Verden en 
Dyst. 

E. Mayland. 

brisljneslor q Morler, 
Søndag den 4. August. 

St. Ols Kirke 1(1. 7 n/4. 
Allinge Kirke Kl. 10 Skrin. 1(1 91/2  

(Oh ing til laraelsmissionen). 
Søndag Firm. 1(1. 31/, taler J. Dam 

m•-er.  ved I lemledal-truset pan Hamme- c

Mandag Eftm. KI, 31/, Syforeningen 
•i Allinge holder Møde, Præsten 
taler. Kl. 8 Aften Medlemsmøde 
i K. F. U. K. Alle Medlemmer 
bør møde. 

Tirsdag Kl. 71/2  Møde i IC. F. U. M. 
Onsdag Aften Kl. 8 1<redsinøde i 

Hjemmene. 

Olsker Kirkenyt i Juli. 

Døl' te; 14 Snedker Carl Hen-
rik Ipsens Søn Karl Henrik Ipsen 
af Norden Tejn.- Husmand Hans 
Pi ter Markers Datter Jenny Augu-
sta Marker af Olsker. 28 : Sygeple-
jer Hans Peter licobseris Sari Arne 
liejno Jacobsen al Skovstrolin t Ol-
sker. 

Beg r n v ede: 22.. Husmand 
Kall Andreas Kofod af 9 Selvejers 
Lynglod I Olsker, 56 fur gl. 

Allinge Kirkenyt I Juli. 

Begravede: 10. Kusk Nils 
Laissons Hustru, Fred, cut Dotorliea 

Siebikopf, 68 Aar gl, al Allinge-
Sandvig Landdistrikt. 11 : fhv. Hus-
holderske Gjertra Manne Kursbue 
Arreilsen af Allinge, 84 Aar gl. 
21.; gufl Stenhugger Laurits Peter 
Nielsen af Allinge, 57 Aar gl. 27.: 
Smed Karl Oskar Månssons Hushu 
Bolhilda f, Edvardsdoiler af Sandvig 
58 Aar gl. 28 Savskærer Hans Geert 
Hansens Hustru Marie Johanne Pe-
trea f. Larsen af Allinge, 25 Aar gl .  

Døbte: 21.; Kommis Niels Pe-
ter Severin Andersens Søn Hans 
Ove Lund Andersen af 
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-0_ 

Toldkamret' 8 -12 Form , 2-5 Etterm. 
Kæmnerkontoret 10— II og 2-4. 
riorgmesterkontoret 	Eftm 
Tomle- 	Diskontohanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 
trampskihsexpeditionen. aaben veJ Ski-

benes Ankomst og Afgang f irsdag 
og Freda Eherin , Mandag og 

orstlag horni. 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
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Jernbarrest. er aaben for Gods 8-12, 2-7 
hjælpekassen: Form'. Bagerre. P. Holm 
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Roene-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 
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Fra SnritIvre 
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rsT 1151 
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1222 Rø 
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1215 
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Fra Rønne 9- 
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Klemensker 913 
Rø 101■3 
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Allinge 1031 
Sandvig 1010 

Son- og  Helligdage. 
sanavlw—)toene 

Fra Sandvig 
- 	Allinge 
- 	Tern 
- 	Rø 
- 	Klemensker 
- 	Nyker 
- 	Rønne 

010 
018 

0.58 
114 
133 
145 
205 

2.10 
2,18 
248 
304 
323 
335 
355 

Røn n e -Mand tg 
Fra Rønne 	835 1215 450 

-  Nyker 	90; 195; 509 
-  Klemensker 921 111 626 
-  Rø 	 939 129 5.44 

• Tein 	954 141 5.56 
- Allurge 	10'11 151 rine 

Sandvig 	1010 2 615 

Ordet er frit ! 
V1 gør vore mange Læsere i tty og 

paa Land opmærksnm paa, at enhver kan 
tier oplaget Artikler og indlæg mit tinurer 
al almen interesse i „Nord-Bornholins 
Ugeblad". 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt at Indsendere-- til 
Underretning for Redaktionen -opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen genre Meddelelser om saa. 
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter 

Dette gælder bande Byen og Landet, 
og det er en Selvlolge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den strængeste Diskre-
tion med Hensyn til sine hilder. 

Udebliver Bladet 
beder vi Læserne henvende sig paa 
Polkontoret, og Fejlen vil hurtigt 
blive rener. I modsal Fald mad De 
henvende Dem id Bladels Kontor, 
ug vi skal (1a sørge for, at De toar 
del tilsendi. 

De averterende 
anmodes om at indlevere deres An-
unncer inden Torsdag. Smaa Aver-
tissementer kunne dog som Regel 
nedtages indtil Torsdag Middag. 

OvemIssagl. Botesen-Kofti 
Set, Mortensgade 17, Benne, Telf. 22 
(udi'. Fuldm. ved Byfogedliontorei i 

Hasle).  
Kontordag i Allinge Mandag 

do. i Klemens (}(roen) Tirsdag Elt. 

Hasle. Hasle. 

FolograloriFill al Eje11110111111g„ 
Sitrer og Selskaber, udføres gerne . 1 
overalt.. - Billeder forstørres. 

Billeder indrammes, 
Bøger indbindes. 

Charles Svendsen, 

NB. Tapet og Tapetklister altid paa 
Lager 	

Telelim 66. 	.1 
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alle- 

Tabt. 
Et lyseblaat Perlehalshaand 

er tabt og bedes inod Docer 
veret paa 

Mejeriet K ajbjerggaard. 

anbefaler 
i halve og hele kg Danser 

cl. Larsen. 

Grise, 

Sjeldne Antikviteter 
Dragkiste. Dornbalmer-Uhr Taffel-

tår. Mahogni-Bufet (Skænkform) og 

en Linling Kulibarlej, — alt antikt, 

sjældent og i ridnilerkci Stand -
sælges. — Bladels Kontor anviser. 

Ålliolle. 
Ribs, Kirsebær, Solbær 

og modne Stikkelsbær købes. 

c7Cofod. 

Bude -ligars Grise 
er til Salg paa 

Risegaard i Olsker. 
Samme Sled modtages Bestilling 

paa Gæs al levere snaks eller se-
nere. 

Dobb. Klædeskab 
1 dobbelt Seng, 1 Linnedkisle, 9 
Stole, el stort Højbord til 16 Per-
soner, 1 sort Silke-Herrehat, 1 Slag-
klokke, 1 Sildefjerding og 1 Koge-
apparat er til Salg hos 

Karl Drejer 
ved Bakkeniellen pr. Allinge. 

En flink Karl 
kan, grundet pari Militærindkaldelse, 
straks faa Plads pan 

Risegaard i Olsker. 
Samme Sled kan en flink Pige, 

som vil malke, Ina Pinds til I. No-
vember. 

En ung Karl 
søges til Nol embei af 

P, L. Holm, 
Allinge. 

Olsker 

Lamlarliejller Tyeffileloreoinll 
vedtog den 28. Juli en Piislnirant 
pan følgende Arbejder 

Hestarbejde 55 Ø e pi. Time med 
Kost og 75 0.e pr. 11.r,re uden Kost. 

Tærskearbejde 60 0.e pr. Time 
med Kost og 85 Øre pr. Time uden 
Kost. 

Bestyrelsen._ 

Olsker lailarliejilerio'imiq 
alholder Medlemsmøde hos Forman-
den den -I. August 1918 Kl. 5. 

Nye Medlemmer optages. 

Bestyrelsen. 

Advarsel. 
Al Færdsel over min Jord saml 

Plukning af Frugt er strengt for-
budt. 

Peder Hansen. 
Solbakken, Rø. 

Samme Sled er 2 Kvier,  ca. 1 
Aar, Id Salg. 

Therica The 
The-Erstatning i Pakker a 50 Øie 

anbefaler 

j dl. Larsen. 

Rom. Cognac, 
Whisky, 

Svensk Punsch 
nobelelm 

c f. J3, [farsen. 

Dr. Borch 
eacsinerer privat daglig tit 10. Ang, 

fine havemøbler 
il ■ 1 i 	 billigt.  

Klatdansker Snedkerforretning 
Telf. KI n 13, 	L. Pihl. 

Som udmærket Erstatning for 
de dyre friske Cilroner 

anbefaler vi 

Citronolie i Kapsler 
a 10 Øre. 

Citron-Erstatning 
i 	Fl. a 150 øiei 

Kan anvendes til al Madlavning 
og giver ogsaa de mest daglige 
Rener, soni Ølbrød, Kreineinælks-
suppe og Sødsuppe, en dejlig frisk 
og pikant Smag. 

Nordlandets Handelslins 

Abrikoser og Ferskeo 

Kaffe 
er udsolgt for Tiden. Som Erstat-

ning herfor 

e( tratin Gonjo-The, 
fin JCina 1112e. 

Maksimalpris — mod Kort. 

Nordlandets floodeishus, 
Modne 

Spise-Stikkelsbær 
og Kirsebær købes, 

Extrafine Portvine 
Madeiravine 

Sorternes 
Rhinskvine 

Rodvine  
Frugtvine 
anbefales fra 

Allinge 

& Produldlorreloiq 

By- og Herredsfuldmaagtig 

Johannes Kofod, Hasle, 
træffes pan Raaillinset i Allinge 
hver Mandag efter KI. 10 FUML og 
I Klemensker Kro liver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Prima 

Taglak oy Tqljue 
samt Tjærekoste anbefales fra 

Allinge kolonial- & 
Produktforretning. 

Vi har rigeligt Lager af 

Høsalt 
og ligeledes af 

rent groft Sildesalt, 

extra renset Køkkensalt, 

og fin hvid Bordsalt. 

Priserne er meget rimelige i 

Stadig ny Tilførsler af 

Ublandet amk. Flormel, 
Frisk dansk Flormel, 
Frisk dansk Rugsigte, 
Frisk groft Rugmel, 

Friske ualseda Byggryn, 
Friske alm. Byggryn, 

alle Sol teiinger — 
Maksinialpliser. Ved køb af Mel 

maa Meltron alleveres; iByggryir 
sælges tider' Korl. 

Nordlandets Handelshus, 

Prima Flormel 
Byggryn 

Sieniulegryn 
3Ineearonul 

lags bos 

Altluge 

& Proilokilorrelllioll. 

SONGablA 
Sæbeerstatning 

anvendelig til Vask og anbefalet af 
flere al vore større Danipvaskener. 

Fans til I 
cc~
Kr. kg hos 

£C1,2N211,. 

Et Bornholmerur 
eller løst Værk ønskes til Købs, 

Urmager A. M. Lindberg, 
Allinge. 

Blodbudding 
er en nærende og forholdsvis billig 
Spise. Faas i 2 kg Danser hos 

Allinge kolonial- og 
Produktforretning. 

der bliver 4 Uger den 2. August, 
er til Salg paa 

Nørre Nerregaard i Re 

Leverpostej 
1111alckeliof 
lialvelcarbonade 
forloren Skildpadde 
hairsite Balser 
Gullasch 
Boller I Selleri 
Frikadeller 
Medister sned Kuld 
Lobeseoves 
stegte limninger 
Bollet Reel' 

nas hos 

Allinge Kolonial-
Produktforretning 

Ny Sending i Bredder 

IV, I", 7/8", 

Sort Baandjærn 
kommer i Løbet af 14 Dage. 

Norilladels Handelshus 

Chokolade og 
Cacao 

oE Profiktforrolnin[i 
Alling Kolonial- 

fans hos 

•■■•■■11... ■ 

•■••■•■■•■■•7ffi«.. 

Høst-Leer 
Lebomme 

Høstriver og Hoforke 
anbefales fra 

Al linge  Kolonial-
og Produktforretning. 

Billige Blommer. 
Et mindre Pauli udsælges til 160 

pr. kg hos. 
Allinge Kolonial- og 

Produktforretning. 

Cigarer, Cigaretter 
Tobak 

anbefales fra 

Riluge KOF011iar- GO PrikillkitoiTglrillig 
Prirrra letsaltet 

/(lipTisk 
120 Øre 1/2 kg 

Prima saltet 

bornholmsk Torsk 
75 Øre '/2 kg. 

anbefaler 

Bagepulver 
Buddingpulver 
Litronemsents 
Ihindelessents 
Randlev 
Vanillestienger 
Yanilletabletter 
Vanilieesseuts 

faas hos 

Allinge Kolonial & 
Produktforretning. 

Hasle ligilkerrorrelmil. 
Aljetønder og Saltekar 

samt al Slags Bødkerarbejde haves 
paa Lager. Reparationer udføres. 

C. Aakerlund, 
Telefon Hasle 105. 

Vi anbefaler 
jgoedelz:iks, 
J
7brod, 

kilts, 
cf-C a fe 

lebrod 
1 forskellige Blandinger. — Melkort 
maa elleveres ved Køb. 

Norilladels 

Rllillce hipial 	Profildforrelifg, 

1~1~111~1~~1111 

K affeerstatninger 
er meget gode, næn dog b, dat til 
Opblanding. 

Vi anbefaler 

1<affina i gul Tilsaeinim?, 

Mocca, Cikorie, 
som alt sælges uden Kort. 

Horilladels Hadelshos 

Hvor tilbringer man 
Norilladels Handelshus 	en fornøjelig Aften 

Frugtsukker iden bornholmske Bondestue 
fans hus 

Allinge kolonial- & 
Produktforretning. 

Leon-& il ash o0 Ora 
anbelates snar en særdeles læskende og behagelig Sonimeoti 

Faas pas. Halvflasker bos 

1flin 

Extrolle ":11,shrite 
i Længder fra 6-15 Fod og rigtig gode I• kantslinalne do, i Længder 

Ira 9-12 Fod sælges 111 billigste Pris og ined 4 pCt. Rabat pr. Kontant. 

Nord landets Handelshus. 

Citronerstatning 
anbefales som en glimrende Erstatning for rigtige Citroner, og fans part 

hele og halve Flasker hos 

Allinge Kolonial (t., Produktforretning 

Frilufts-Forestilling 
ved Hammershus Ruiner 

(i Dalen lir højre for Br Den) 

Søndag den 4. August Kl. 4 Eftm. 

Opvisning i Folkedanse 
af voksne og Børn. 

Bornholmske Sange foredrages af unge Damer. 
Billetter a I Kr. for voksne, 50 øre for Børn, fans ved Indgangen. 

Forsalg i Boghandlen. 

Gedningskalk 
ventes i den nærmeste Tid, - Bestillinger bedes sna• 
rest indsendt til 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Sygeplejeforeningen. 
Festlig Mode i Olsker Præstegaards-
have Søndag den 4. August Kl. 3. 
(1 Tilfælde af ugunstigt Vejr i For- 
samlingsh uset). 	Pi æslerne C li r i- 
slia [isen og Høyrup taler. 

Konditori forefindes. 
Alle indbydes venligst. 

Bestyrelsen. 

Store søde Mandler, 
Prima Noddekærner, 

Kanariefrø 
Natron 

Nye store blaa Rosiner 
Store friske Citroner 

Vær saa god at gøre Bestilling, 
som ei vil ekspedere bedst muligt. 

Nordladels Handelshus 

Sodeaodler og 
er hjeinkonunet og anbefales til 
billigste Pr is. 

J. B. Larsen. 
Alieleatande 
Kanel 
Kardemomme 
Muskat 
Nelliker 
Peber 



Smaa Guldkorn. 
Om Storinæncls Hovmod skraaler 

E:1 og Hver - 
Ak kære Smaalolk Nisse  I  bare lover 
Al I vil aldrig krybe for dem mer 
Saa sværger jeg, at del skal snart 

gaa over. 
Erik Engh. 

En Mands Vilje er en Magt, 
Som kan Bjerge flytte. 
Tusind Viljer, sammenlagt, 
Rokker knap en Hylle. 

Vilhelm Bergsae. 

Hiver du saa flytter Foden frem, 
Glem ikke dit stille Barndomshjem, 
Del bedste af alle Goder, 
Hvor Du red Ranke pas Faders 

Knæ, 
Hvor Frugter straaled paa Julens 

Træ, 
Og hvor dig favned din Moder. 

Vilhelm Bergsoe, 

Ved fremmed Kyst, paa fjerne 
Strand 

Hvorhen os end vor Skæbne sætter, 
Man glemmer ej sit Fødeland, 
Dets lyse Dag, dels mørke Nætter 

L. Heiberg. 

Ta'er du en Ting med det Onde, 
Saa støder du snart paa Grund ; 
Ta'er du er: Ting med del Gode, 
Med Hjerte og Barneurund, 
Saa følger dig hele Verden, 
Selv den arrigste lille Hund. 

C. Andersen. 

Et Værk, med nok saa megen 
Prosa i, 

Bestaar af lutter løse Dele I 
Men bare fire Linier Poesi, 
Og øret fatter straks del Hele, 

Emil Aareslrup. 

Som Klædet ældes vil vor Jord 
som Skyggen svinde bort, 
Og alt, hvad under Skyen bor, 
lig Løvet blomstre kort. 

Fred. Paludan-Muller. 

Principerne! Man har dem i sin 
Lomme, 

Mari trækker dem med sine-Bukser 
paa. 

Dog ak I Nu røres Lidenskabens 
Tromme, 

Og Huller nu pas %doms Lomme 
gaa, 

Og mest paa den, hvori man 
gemte Tasken; 

Hvor blev Prineipertre? — De gik 
i Vasken! 

Fred. Paludan-Mike 

Sandt Venskab vises ofte ved at 
nægte 

Til rette Tid, og ofte gør man kun 
Sin Ven en Skade ved at føje ham, 
Men uden ret at lænke pas hans 

Lykke. 

Hun bar jo en Gang en Rose — 
For dig alene hesteml. 
Da ænsede du den næppe, 
Og fin — har du det vel glerril. LO ET T■ck- 

ALBA 
Spise Chocelader 

Kursi thonning i i/2 og 4i/2 kg Spande. 
Abrikos 
Hindbier 
Jordbær 	 Marmelader 
Solbær 	i 1/4 , i!, og 3 kg Glas. 
Tylt ebær 

 

kompot Frugter i ril og i71 kg Ds. 
Diverse Frugtsafter laas hos 

Allinge Kolonial- 
& Produktforretniqg. 

. Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 
anbefaler 

Ekstragode Lommeure med Garanti. 
Brugte Ure tages i Bylte. Alle Reparationer udføres. 

Telefon 93. 	 E %Lt. 1-1 	 IbT"g". 

Stol ej pari Freml ids Hanh og 
Smiger 

Glen] ej dm Gerning ved Fortids 
Barm I 

Grib det nu, der af Døgnet stiger, 
Tro mod din Gud, med dristig 

Ar ni, 

Hade vil vi all del Træge, 
Kolde, Visne, Lave, Raa ; 
Men, hvad dybt et Sind kan kvæge, 
Luftre, styrke og bevæge, 
Kaste vl vor Længsel pas. 

Christian Winther. 

Hvad jeg har virket, har jeg fast 
forglemt, 

Det spredtes rundt som Løv for 
kolde Vinde, 

Kun Eet leg veed, det har nul 
Hjerte glemt, 

Min Barndoms Tro, den gik mig 
ej af Minde. 

C, Manch 
 

Drigdranben blinker paa Rosengren? 
Deri tindrer, den sitrer af Glæde, 
I mindste Dugdraabe, klar og ren, 
Er Verdens Solen tilstede. 

E. 5. Ingemann. 

Den evindeligt snakkende. aldrig 
jeg tror - 

Ham, der ikke kan tie en Stund 
Hvordan skal vel den kunne holde 

MESSEN'S ENE-UDSALG 
**, ALLINGE 

Udvalg i hvide og kulørte Bluser samt Kjoler, Pigefrakker og 
Kaaber. 

Sorte Alpaccafrakker i alle Størrelser. 
Nederdele i stort Udvalg af Frole, Alpacca og Klæde. 

Damelinned, hvide og kulørte Forklæder. 
Korsetter, hvide og kulørte Skørter. 

MESSEN, Chr. Olsen. ALLINGE. 
Fra 1. August lukkes Forretningen Kl. 6, 

Lørdag Aften Kl. 9. 

Uld og strikkede Uldklude. 
Vi modtager atter Uld og Uldklude og betaler højeste 

Pris i Bytte med Varer. 

Nordlandets Handelshus. 

Dame-, Herre- og Børnebadedragter samt Badehætter, 

Haandklæder og Sko anbefales til rimelige Priser. 

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

Stort Udvalg   

 

Billigste Priser 

  

Køkkenrekvisitter 
faas hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Sluseliv, Nederdele, 
Stort nyt Udvalg er hjemkommet i fikse hvide, sorte og 

kulørte Moll og Voilebluser. 

Nederdele i alle Størrelser forefindes i fikse Faconer og 

prima Stoffer. 

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

Hvis Paptagene skal stryges 
anbefaler vi 

sort Tagpapstjære, 
Pris 75 Øre kg i smaa Vægte eller 65 øre i hele Tønder saml 

Rød Tagmaling i Dunke a 20 kg., Pris 20 Kr. 

Nordlandets Handelshus. 

Tricotage. 
Endnu forefindes et velassorteret Lager af Dame-, 

Herre- og Hørne-Underbeklædning. Forsyn Dem i god Tid i 

Magasin du Nords Udsalg, Alli~gc. 
P. Simniner. 

W-3V--44ri-ltdPWW 

Morescos Dameovertoi 
(Fineste Snif. 

J'ikseste facon, 
cfiedSfe Stof 

Stort Lager af Alpaccafrakker, hvide Vadmelsfrakker 
og Kostumefrakker forefindes til rimelige Priser i 

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

? Bo lilleblis 8pre- & IAllebssos ,.......-- Afdeling i Allinge 6 -'= ""-- 
Kontortid: 10-12 og 2-4. 

4S Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar tll en Rente 
af 4 pol. p, a., part FOND til 2 pC1, p. a , 

Vi tilraader Landmændene at forsyne sig i god Tid 
med Redskaber. 

Rixford Hoforke, loks5e o korte. 
Franske 8tobestaals.liostleer o J{r. 10,5o. 

(Svenske Staal-Høstleer a (S' 
JJornholmske Lebomme af ren J-)oppel. 
.13ornholniske jiøstriner, e(vtrostwrke. 

Nordlandets Handelshus. 

Stort Udvalg 

Carl Lunds bekendte blaa Emaljegods 
til billigste Priser hos 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

<- -J Brødrene AnreE—"-- 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

ri Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljepumper ni. al. 

Kunstgbdning 
for Efteraaret 1918. 

Vi har gjort Bestilling paa Ladninger af 20 eller 37 % 

Kaligødning og Nørresundby Gødningskalk 
og venter at faa disse hjem i god Tid. Vær saa god at gøre 
Bestilling i 

Nordlandets Handelshus. 

Badetøj 

Stort Udvalg 

Soul silikk?(11̀"111 holdFer.
sin Muud7 Bestil Deres Tilyksqer 	altdige Bogtrykkeri 

 v. Schdnthan. 


