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„Al9rd-Bornholms Ugeblad' 
trekkes t et Antal af mindst /000 Exempl. 
eg fOr3.141$ gennem Postranenet I Allinge. 

andele, <Alker, Rakker, R. og Klemensker. 

„deord-Bornholms Ugeblad" 
ara ~este Udbredelse i Nordre tlerted 

offer tast t ethvert lifem og egner sig der 
fo, bedt.: til Åre/led/1f. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
ple.;yr gerne Bekendkerelser af enhver Art 

iaas •m 	Salg;  ForenIngsmeddslelsrr, 
Citer eller Aflysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adguar hver Fredag, kan bestilles part alle 
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og  
koster 1 Kr. halvaariig. 

Kvdrugels 
—§— 

For en Menneskealder siden var 

Feltraabet for Kvægholdet i Danmark: 
Mælkeproduktion. Vore hjemlige 

Kvægracer søgtes udviklede i Mal-

keretning, Anvendelsen af Kraftfoder 
tiltog, Andelsmejerierne skød frem, 

og saa godt som alt det offentlige 
Arbejde vedrørende Kvægavl og 

Kvæghold stod i Smørrets Tegn. 
Kødproduktionen toges der intet væ-

sentligt Hensyn tit. Dette, at man 

samlede sig om en enkel Opgave, 

medførte, al Danmark kom til at 

indtage en stærk og smuk Stilling 

paa det engelske Smør- marked. 

I Aarene før Krigen vandt Kød-

produktionen dog mere og mere 

Interesse, og det saa umiddelbart 

før Krigen ud til, at ret store Dele 

af Landets Kvæghold var ved al ind-

rette sig paa at producere baade 

Smør og Kød. Man begyndte og-

saa i det mere officielle Kvægavls-

arbejde at regne med to Strenge 
paa Buen, i den Forstand, at man 

for de hjemlige Malkeracers Ved-

kommende søgte at opnaa der: bedst 
mulige Bygning, og god Størrelse 
i Forbindelse med en høj Mælke-

produktion, og for Korthornskvæget 

lagdes der stærkere Vægt paa Ydel-

sen end forhen. 

1 det sidste Aars Tid er der rejst 

en ret stærk Bevægelse for al søge 
etableret en 

Afsætning af Levekvæg 
til Udlandet. 

Der er i Udlandet et meget stærkt 
Begær efter bande Avlsdyr og Brugs-
dyr, og det er kun rimeligt, at dan-

ske '<vægt). ugare søger at udnytte 

(terme Caance. Desværre er vor 

Kvægavl ikke saa fremskreden, at 
der kan teiltes produceret 1. Kl.s 
Avlsdyr i et 	ilden! Antal, al der 
kan være Tal, 	n et Overskud til 
Udlandet. yi 1, r i den hjemlige 
Avl Brug for flere gode Tyre, end 

der for Tiden staar til Raadighed. 
Al 2. Kl.s Avlsdyr kan der maaske 
blive nogle til Udlandet, og der 
kan blive en hel Del Brugsdyr til 

Udlørsel, hvis vor egen Kvægbestand, 
som ide første 4 Krigsaar er gaflet" 
ned med 310,000 Stkr. eller 13,8 

pCI., ikke meget hurtigt skal brin• 

ges op til det tidligere Antal. 

Kommer der en'Alsætning af Le-

vekvæg i Stand til Udlandet, bety-

der det en Vej mere for dansk Land: 

brug til al udnytte Chancerne eller 
Krigen. Og del vil utvivlsomt være 

rigtigt, indtil den landbrugs- og 

handelsmæssige Verdenssituation er 

noget mere klaret, ikke at indstille 

sig ensidigt paa en enhelt Produk-
tionsretning. 

I et Foredrag ved den 24. jydske 

Mejeriudstilling, slog Formanden for 

de danske Mejeriforeningers Fælles-
repræsentation, Hr. N. Porse, stærkt 
til Lyd for, at man inden for Meje-

ridriften, som jo er knyttet direkte 

til Mælkekvægholdet, skulde søge 
noget bort fra den ensidige Smør-

produktion og sprede Arbejdsfeltet 
over flere Omraader .  

Smør, Ost og Mælk, 

Hr. Por se mente vel, at der i 
Fremtiden i England vilde være et 

Marked for alt del Smør. der kan 

produceres her i Landet uren han 
ansaa det ikke for usandsynligt, at 

der til høje Priser vilde være Afsæt-
ning for Smør i del tidligere Om-

fang. Dansk Smør bør fra tidligere 

at have været et 1. Kl.s Produkt 
oparbejdes til noget ekstrafint, en 

Luksusvare, der betinger en stor 
9verpris. Vi skulde søge Indpas 

paa • andre Sinormarkeder end det 
engelske, og vi burde søge ogsaa 

andre Anvendelser for dansk Mælk 
end netop til Smørproduktion. 

Efter Hr. Porses Mening burde 

dansk Mejeribrug inu...:e sig paa 
en mere omfattende og mere ratio-

nel Osteproduktion, først og frem-
mest ror ost tilfredsstille det hjemlige 

Markeds Krav ogsaa efter finere Ost, 

men ogsaa for al skabe Typer og 

Kvaliteter af dansk Ost, som passer 

til det udenlandske Marked. 

Som en i Hovedsagen helt ny 

Eksportvare nævnte Hr. Porse Mælk 

og Mælkepræparater. Skal Mælk 
spredes over et større Markedsom-

made, maa den gøres mere holdbar 
og lettere transportabel. Der er al 

Udsigt til, at dansk Mejeribrug kom-

mer til at raada over Patenter og 

Metoder, saa der kan være Haab 

om med Held at konkurrere paa 

del i øjeblikket meget smal forsy-

nede nord- og inellenteurcpæiske 

Mælke in arked. 

Dansk Kvægbrugs Fremtid vil i 

første Linie blive parvirket al, hvor-
ledes Mejeribrugets 3estrrebelser for 

at finde ny og bedre Markeder lyk-
-kes, dernæst af hvorledes det vil 

gaa med Afsætningen ni Levekvæg 
til Udlandet. Det er utvivlsomt en 

Fordel, at mats søger at faa flere 
Strenge paa Buen, det gør da min-

dre, om en enkelt skulde briste. 

•De paatærilde ny Produktioner og 

Afsætninger kræver ingen Omlæg-
ning af vort Kvægavlsarbejde, men 

opfordrer netop til at fortsætte dette 
med al Kraft i det gamle Spor. Om 
Kvæget, der udsættes, skal sælges 
til Levebrug eller Slagtning, om 
Mælken, der produceres, skal 'sæl-
ges som sandan eller laves i Smør 
eller Ost, betyder ikke noget for  

selve Avlens Ledelse, den hør fort-

sættes ad de 'gamle Baner, uren 
med større Kraft end forhen. 

Vejen til Lykken. 
En moderne Historie. 

—o— 

,lord- og Betonar bejder Hansen 

var i daarllgt Humør. Nu havde han 
været arbejdsløs i tre Maaneder, 

men havde san fanet Arbejde igen 
— og det var del, der ærgrede 
ham. For skønt han allsaa havde 

faaet Arbejde, saa syntes han ingen 
Vegne at komme, pekuniært set. 

De havde ellers el pænt og hygge-
ligt lille Hjem, Hansen og hans 

Kone og hans Børn — lige i Ud-
kanten af Byen. Men hvad kunde 
d e l nytte, naar de alligevel sad og 
lige huggede sig gennem Tilværel-

sen? De sled og slæbte, men det 

førte ikke til noget ; de vedblev 
nærmest al være fattige. 

Hansen var, som sagt, Jord- og 
Betonarbejder og havde allsaa nu 

faaet Arbejde. Der var fem Sønner 
og en Datter i Ægteskabet. Den 

ene var Murarbejdsmand, den anden 
Lagerarbejder, den tredje Trælastar-

bejder og den fjerde Brolægger. 

Den femte og yngste var Bud. Dat-
teren, Sofie, der var en sød ung 

Pige, var Husassistent. Og Mode-

ren — ja huri havde selvfølgelig 

nok at gøre med at passe Huset; 
de voksne Sønner boede alles:mi-
men hjemme. 

Hansen var allsaa i daartigt Hu-
mør. I ledige Stunder — og Han-

sen Ir a vde mange ledige Stunder 
— havde Iran det meget med al 

spekulere over Tilværelsen, og san 

plejede han, thi han var en god 

og forstandig Mand, at tage sin 

Kone med paa Raad. De sad og 

snakkede om Børnene, og Hansen 

forklarede vidt og bredt. Det kunde 

ikke gaa i Længden, som del gik, 

sagde ham Ganske vist havde Søn-

nerne jævnt godt med Arbejde, naar 

de da ikke strejkede, vist havde de 

saa, ja de kunde egentlig slet ikke 

overkomme mere, for man skal_ jo 

ikke overanstrenge sig. Men allige-

vel — kunde det betale sig? Ja 

han vilde stille del direkte Spørgs-

mani til sin Kone : troede han, del 
kunde betale sig, at han og Sønner-

ne hver Dag traskede paa Arbejde, 
g i k den lange Vej og blev sultne 

og sled paa Fodtøjet eller kør re 

og manne smide Penge ud til Spor-
vogn'' Det var da indlysende, at 

det •var billigere at blive hjemme 
og læse i en god Roman. 

— Ikke sandt, Dorthea, det kan 
du j,) nok forstag, sagde Hr. Han-

sen og san alvorligt paa sin Kone. 

Hun nikkede langsomt og efter-
tænksomt. 

— Det forstnar jeg sart godt, lille 
Mand, sagde hun. Selvfølgelig, det 
slider altfor majet bande paa Fod-
tøj og Kimer og alt det, naar man 
gaar pas Arbejde. Men hvad skal 

vi leve -  af, naar 1 ikke arbejder '? 

— Du er et lille Fæ, Dorthea, 
svarede Hansen, rim man er Arbejds-

løs, fraar man jo Understørterse. 
Der lyste el Smil op i Konens 

Ansigt. 

— Du har ret, lille Mand, det 
havde jeg rent glemt. Og saa kan 

vi komme til gratis Koncert! 
—Jaja. Og Børnene kan komme 

paa de Arbejdsløses Højskole og 
lær e noget. Og gas til gratis 

Gymnastik og meget mere rart. Jeg 

er et slemt Fjols, er jeg, at jeg 
ikke har tænkt paa alt del for længe 
siden. 

— Bedre sent end aldrig, sagde 
Konen, og saa kyssede de hinanden 
og var lykkelige. 

Nu blev efterlinanden Hr. Hansen 

og lians lire ældste Sønner arbejds-
løse. Der var for Tiden ikke noget 
videre at bestilte 1 deres Fag, og 

der var jo ingen Grund til at presse 
paa eller tage fat paa noget andet. 

Det sidste var jo ogsaa egentlig 
nærmest uhæderligt for en organi-

seret Arbejder. En ordentlig Arbej-
der gaar ikke over i et andel Fag, 
tager ikke fat paa noget andet, naar 
der ildte er noget i hans eget. Naa, 
alle Familien Hansens voksne Med-

lemmer fik en pæn og rundelig Un-
derstøttelse efter Loven, Hansen selv-
følgelig mest, fordi han var gift. 

Samlet blev del en ganske pæn 

Sum hver Uge. Den yngste Søn, 

der var Bud, arbejdede stadig. Men 

saa en Dag vaagnede det maalbe-
vidste i ham, samtidig nied, at Mang-

len paa Arbejdsmod tog Overhaand 
hos ham, og han besluttede at ville 

være organiseret Arbejder. Dog uden 

at stag i Lære; det manglede bare, 

man skulde spilde fire Aar af sit 

Liv I Hr. Hansen jun. gik lige og 

direkte over i Arbejdsmandsfaget og 

blev otte Dage efter arbejdsløs. Nu 

var der Datteren Sofie tilbage. Hun 

var Husassistent og havde det godt. 

Hun var tilfreds med Tilværelsen. 

Men naturligvis; det g a v for lidt :  

Og hvorfor skulde hun egentlig 
gaa og trælle for andre ? Hr Han-

sen, der var ell særdeles klog Mand, 
sagde til hende ; Det er uværdigt 

for dig, min Datter, at være Husas-

sistent. Tag du hellere Plads paa 
en Fabrik, det betaler sig meget 

bedre, saa er du din egen Mand, 

og saa bliver du organiseret som 
en af os andre! Sofie der var vant 

til at lyde sine Forældre, bøjede 

Hovedet og gjorde, som Faderen 

sagde. Hun fik Plads paa en Fabrik, 
en rigtig god Plads — hvor Arbej-

del imidlertid standsede otte Dage 

efter. Nu var Sofie skam ogsaa ar-
bejdsløs. Hun var helt ked al det. 

Men Hr. Hansen lo. 

— Jeg vidst e, at den Fabrik 
snart vilde standse 1 sagde han. Det 
var selvfølgelig derfor, jeg randede 

dig til at søge Plads der. 
— Hvor du dog er en klog Mand, 

sagde Fru Hansen, og saa kyssede 
hun ham atter og var saa lykkelig 

som ingensinde før. 
Nu var de allesammen arbejds-

løse og fik Understøttelse. De var 

mange, saa det var noget, der bal- 

hede. Nu fik de Rand bande til de 

ene og det andel ; og de luk R() 

Sindet, for Undersløttelsen var jo 
noget fast. Den Gang, de arbejdede 
var det alligevel san usikkert, ,In 

THI var de rigtignok kommet pari 
den grønne Gren. Men nu vilde 
de heller ikke længere bo i det ke-
delige Hus i Fattigkvarteret, nej nu 
skulde det være Slut. Nu vilde de 

skam ha' en lille Sammenskudsvilla, 
og den tik de, Og der hor de den 
Dag i Dag og er glade og lykke-

lige. 
_Vore Herrer". 

Ihrdeosifffsleu i 1918, 
En stor Udvidelse af Kornarealerne. 

—o— 

Verdenskrigen med den deral føl-
gende Knaphed paa Fødemidler har 
skabt en levende Interesse tor Land-
brugets Produktion og Høstudbytte. 
Vi saa del her i Landet i Fjor Som-
mer, hvorledes hele Befolkningen i 
nervøs Uro og Bekymring fulgte 

Vejrforholdene fra Dag til Dag og 
Udsigterne for den kommende Høst. 
I de krigsførende Lande har Inter-

essen ikke været mindre, tværtimod, 
for dem betød det jo Knald eller 
Fald, om Høsten blev god eller den 
mislykkedes. 

Fra det internationale Landbrugs. 

institut i Rom foreligger der Beret-
ning om Verdenshøsten i 1918, og 

vi skal her anføre nogle af Tallene. 

Hvedehøsten i samtlige Lande 

viser en Forøgelse fra 1917 af ca. 
18 pCt., og i Sammenligning med 
Gennemsnitstallet fra Aarene 1912 

—16 er Forøgelsen 7 pCt. 

Rughøsten er 30 pCt. større end 
i 1917 og 35 pCt. større end Tallet 

fra 1912-16. 

For Byg gets Vedkommende 
er de to Procenttal henholdsvis 9 

og 12. 
Havrehøsten har kun været 

2 pCt. slørre end i 1917 og ca. 17 

pCt. større end Aarene 1912-16. 
For Majs har Høstudbyttet i 

1918 været 13 pCI. m i n d r e end 
1917 og 1 pCt. ilt ind r e end Aa-

rene 1912-16. 
Kar biler har givet 11 pCt. 

mindre  end i 1917 og 4 pa min-

d r e end Aarene 1912-16. 

For de egentlige .  Kornsorters Ved-
kommende har Høstudbyttet for 1918 

været i Stigning, men denne Frem-

gang skyldes udelukkende, at der 
er Inddraget langt større Arealer til 

Korndyrkning end tidligere. Alene 
de forenede Stater i Amerika har 
fra 1917 til 1918 forøget sit dyrke-
de Areal med 4,3 Mill. Acres Land. 

Fra de tre nordiske Lande anfø-

rer vi en niere specificeret Oversigt ; 

Danmark. 
1918. 	1917. 	1914. 

'Ton Ton Ton 

Hvede 	172,300 116,900 157,500 

Rug 	323,300 225,300 283,100 

Byg 	467,400 389,000 495,200 

Havre 	603,400 546,500 685,000 



Auktion. 
Torsdag den 13. ds., Eftm. 

Kl. 2, lader Gaardejer 
Nordre Skrubbegaard i Kle-
mensker, ved offentlig Auktion 

pair Gaarder, bortsælge : 

1 sort Hoppe, 12 Aar, I brun 

Hoppe, 14 Aar, I Arbejdshoppe, 1 

2-Aars Plag, 1 1-Aars Hoppeplag, 

2 Ledekøer, 1 Lødelcvie, 1 Malke-

ko, 2 -Aars Kvier, 3 Kviekaive, 5 

unge Faer, 5 21/2-Mdr.s Grise, 1 

Gylle, der farrer en af de første 

Dage i April, 3 Arbejdsfjedervogne, 

1 ny fast Vogn, 1 Kane, 1 glat Jern-

tromle, 1 Decimalvægt, 3 Roeraspere, 

1 Kastemaskine, I Sæt Arbejdssele-

tøj, I Par Stavseler, 2 saa gode soul 

nye Enspænderseler, 1 Roesaama -

skine, 1 ny Fjedertandharve, 1 Let-

harve, 1 saa god som ny Trækvogn, 

1 brugt Blæsebælg, 1 Hakkelsekiste, 

1 Jernseng, 6 brugte Fjedervogns-

hjul, nye Svingler og Hamler, I 
Slibesten, I Haaridkværn rn. m. 

By-  og Herredsfogedkontoret i 

Hasle, den 5. Marts 1919. 

Borgen. 

Klipfisk. 
EI lille Parti letsaltet Klipfisk til 

60 øre pr. V, kg. 

J. B. Larsen. 

c)711inje-Sandoig 
"fedrojs,sforening. 
Søndag d. 9. Marts Kl. 7 '/, 

Foredrag med Lysbilleder af Lærer 

III  Ise n, Rønne, i .Harnmers-

hus', Allinge, om det verdenskendte 

danske Firma Burnteleter & 
«'agn. 

Entre 25 Øre for Ikke-Medlemmer. 

Efter Foredraget holder Foredrags-

Foreningen og Sønderjydsk Forening 

den ordinære Generalforsam-
ling. 

Fælles Kaffebord. 40 gr Brødmær-

ker medbringes. 

igle 
er hjemkommet. 

Larsen 

Efterlysning. 
Den Person som var saa fræk 

paa Auktionen i Mandags Aftes at 

lage en Æske Theskeer maa uop-

holdelig tilbagelevere samme de det 

ellers bliver meldt til Politiet, 

P. D. Enevoldsen 
26. S. F. Rutsker. 

Olsker Lamiarbej[lerlorelliug. 
Medlemsmødet og Pakkefesten 

udsætte,' til Søndag den 16. 
ds. part Grund af Kredsorganisatio-

nens Møde i Rønne den 9. 

Aktieselskabet 

Forsamliugslmseillammershus 
afholder den ordinære Generalfor-

samling Onsdag den 12. Marts 

Kl. 8. 

Bestyrelsen. 

En flink Pige 
og en 14-aars Dreng kan faa Plads 

paa Lille Dannnegaard I Kle-

mensker. Telefon s. 31. 

Aljetønderne 
leveres gerne f ril til mermeate Sta-

tion fra 

Snedker L. 
Telefon n. 13, Klemensker, 

Godnin,gskalk 
fra Lager. 

Allinge Kolonial-
og Produktforretning. 

5-ugers Grise 
er til Salg. 

Dynddalegaard i 

Xaffe, Te, 
Chokolade og Cacao 

Billigste Dagspriser fra 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

En Dreng, 
14-18 Aar, kan faa Plads til Isle 

April eller Maj hos 

Avlebr. Frigaard, 
Telefon Klemens n. 54. 

Ris, Sago, 
Sagomel, Kartoffelmel, 
Abrikoser, Blommer. 

smaa og store Rosiner. 

Allinge Kolonial-
Produktforretning 

Læs her! 
Til Dagspris er 200 Tdr. 

Runkelroer til Salg hos Hans 
Jensen, Skovsholm pr. Allinge 

Soda 
og prima Marselie-Sæbe. 

anbefaler 

Allinge Kolonial og Produktforroloiog, 

By- og Herredsfuldmægtig 

Johannes Kofod, Hasle, 
træffes part Randhuset i Allinge 

hver Mandag efter Kl. 10 Form. og 

i Klemensker Kro liver Fredag 
Ira 2-5 Eftm. 

Gudstjenester og Meder. 
Allinge Kirke Fredag 1(1. 7 Mien 

Pastor Gode. 

Søndag Iden 9. Marts. 

Allinge Menighedshjem Kl. 21/3. 

Ols Kirke Kl. 10 Pastor Christian- 

sen Eventuelle Altergæster bedes 

møde Kl. 91/i, Kl. 5 taler Tscher-

ning-Møller i Tein Missionshus. 

Sverrlg. 

1918. 	1:'17. 	1914. 

Ton 	Tim 	Ton 

Hvede 	245.000 187,000 242,000 

kag 	 503 000 358 000 680,000 

Nyg 	 254 1100 256,000 265.000 

tilyre 	840,000 975.000 805,000 

Norge. 

1918. 	1917. 	1914. 

Ton Ton Ton 

29,000 12,000 7,000 

26.000 29,000 27,000 

122,000 87.000 56,000 

241.000 246,000 135,000 

Det falder straks 	Øjnene, at 

Norge mester] har fordoblet sin Korn-

produktion under Krigen, men del 

skyldes de store ny Arealer, der er 

inddraget under Korndyrkningen. 

En god Historie. 

La Femme X skriver om Mænde-

nes Skavanker følgende Salne I 

,Vore Herrer', der har Bud ogsaa 

udenfor Hovedstaden. 

Der er ring, der altid har været 

mig en Torn i øjet, og deriblandt 

det, som Mændene kalder en god  

Hi s t o r i e. Naar jeg siger _Mæn-

dene " , saa mener jeg dermed Mæn-

dene i Almindelighed; der er nogle 

faa, som jeg i mit stille Sind (og 

med dyb Respekt og Velvilje) tilde-

ler Stillingen som Undtagelser fra 

Reglen. 

En go d Historie betyder i almin-

delige Mænds Sprog ikke en vittig, 

munter og kvik Historie med en 

skarp Pointe og en vellourneret Re-

plik - den betyder derimod en Hi-

storie, solo er „paa Grænsen', ud-

over Grænsen, ekvivok eller simpelt-

hen uanstændig. Bare jeg begreb, 

hvorfor en saadan Historie ufravige-

lig tituleres .en god Historie "? Man 

kan opleve, selv udmærket gode 

Kredse her til Lands, at f. Eks. en 

Herre ved el Selskab udbryder for-

nøjet: „Næh, nu skal De høre en 

god Historie, som jeg himle Gaar". 

En lille lyttende Skare samler sig 

straks forventningsfuldt om barn. 

_Jamen', siger han uanfægtet, .den 

er ikke for Damernes Øren, -

saa kan jeg ikke fortælle den 1"  

Alle ler eller smiler (niere eller min-

dre oprigtigt), nogle af Damerne 

bliver lidt rede i Hovedet, og alle 

kvindelige Væsener forsvinder ud 

af Hørevidde. Historien hviskes frem, 

under smaa Grynt af Latter, medens 

de mest scenesikre blandt Damerne, 

paa Afstand og med Kendermine, 

forsikrer, at den ser ud til at være 

god efter Tilhørernes Ansigter at 

dømme. Et Latterudbrud følger el-

ler Poinlen i Historien, og den lille 

Gruppe at Mænd opløser sig. En 

og anden Ægtemand gear hen til 

sin Kone og forsikrer hende mere 

eller mindre aabenlyst, at den v a r 

god - og kraftig - „jeg skal nok 

fortælle dig den siden,"  siger han. 

Og han er maaske endog saa frej-

dig at tilføje: .Saa kan du jo for-

tælle Frk. X den bagefter !" Frk. X 

er en ung Pige, som sidder ved 

Siden af hans Kone, og næste Gang 

han ser Frk. X gør han maaske 

Hentydninger til den gode Histo-

rie. 

Er der noget, Mænd i deres In-

derste hader, saa er det, at Kvinder 

er rea og ufine af Sind. Er det 

mon, fordi Mænd trænger til nu og 

de at træffe paa en Kilde nied rent 

Vand denne mudrede Verden, saa 

de endnu kan tro paa, at der virke-

lig lindes rent Vand? Alle de gode 

Historier, Mænd regalerer hverandre 

med, kunde nok have lidt med Mud-

der at gøre. De virker i Længden 

ikke Just forædlende pas Sindet, 

den Art Historier. Og det er en 

Kendsgerning, at man kan se I. Eks. 

unge Koner forraaes i en uhygge-

lig Grad, hvis de faer en Mand, 

som har Sans for gode Historier, 

og som driller sin Kone, hvis hun 

til al begynde med ikke gouterer 

dem. Det kan jo ogsart blive en 

Slags. Æ sag alci re,li ur meget 

man kali lage i Retning af gode 

Histolier 	 id Hulke 

Er det Mændenes Mening, at det 

vi el slit civli U,t iyk tor Mæn'ls I 

Kultur og mindelige Niveau at kunne ' 

teale en god Hi s t o r i e, vel, saa 

tillader jeg mig at prise min Lykke, 

at jeg ikke er bleven Mand. Jeg 

synes, al især denne Fortællen Hi-

storier, som ikke kan Male at høres 

af Damerne i et ordentligt Hus, er 

under al Kritik. 	. 

Og hvorfor fortæller Mændene 

Kvinderne disse Historier, naar de 

dog foretrækker, at Kvinder ikke 

er ran ? 

Jeg spørger!  

Fersk 
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Fr. ske Vater 2 Gauge om Ugen. 

En Pige eller Dreng 
kan fan Plads Iste Maj. 

Charles Nielsen, 
Kokkeløkke pr. All 'mge. 

Bødkerarbejde 
udføres. Sildetjertli.nger og Ot-
tinger haves paa Løget. 

Bødker Chr. Carlsen .  
Sandvig. 

En Meillij'tnliier eller Forkarl 
og to yngre Karle samt en ung 

Pige, fri for Malkning, kan faa 

Plads til Isle Maj paa 

Kildesgaard pr, Tein. 
Telf. Allinge 81. 

Et Faar 
der er med Lam, :saml en ung Tyr 
er til Salgs min 

Krogholm I Rutsker. 

RØ. 	RØ. 
Fredag d. 7. og Lørdag d. 

8. de. afholdes om Gud vil Møde 

i Formittn1 i zigNbuftet Kl. 7 1/1. 

Vestergaard taler. 

Det lille Restparti af 

TræskosWvIer, 
som jeg har tilbage, sælges meget 

billigt fra 

M. Lunds Træskoforretning, Allinge. 

Ell iliok og paalidelig Dreng, 
der er villig til al malke, søges til 
Iste Maj til Nymølle 

C. 0. Kofoed. 

Expres-Gulvfernis 
og amerlIcnnmk-Oulvlak for-

ventes Lørdag. 

J. B. Larsen. 

En yngre Karl 
søges hl Isle Maj paa 

Møllegaard i Rø. 

2 Gals us 1 Gase 
samt 2 Tillægshaner er til Salgs 

hos 

Funch, Kirkehogaard 

Ell ilykoufirmerel Pige 
kan til isle Maj faa Plads. 

J. Mikkelsen, 
„Grøndal"  syd for Allinge. 

1(81(keuilige og Stuepige, 
En Køkkenpige søges til I Maj 

og en flink proper Stuepige anta-

ges straks. 

• Høiers Hotel. 

En flink Kokkenpige 
søges til I sle Maj paa 

Pæregaard. 
Telefon Allinge 59. 

Muslingeskaller 
pr. 50 kg Kr, 3,50. 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning 

Prima Fruglmarmelade 
75 fare pr. 1/, kg. 

4ar,sen, 

Haandværkerforeningens og Selskabelig Forenings Medl. 
indby des til en 

Teaterforestilling 
paa Allinge Teater Mandag den 17. Marts. Kl 7' 1. 

hvor Direktør Martin Jensens Selskab vil give en Forestilling. 
Billetter a 1 Kr. fans som sidst fra 10. Marts i AllingeBoghan-

del, [(jollers Boghandel og hos Hr. Fr. Bidsirup, Sandvig. 

Ekstra Billetter til nummererede Pladser farts i Al lingeBoghandel 

a 50 Øre. Ved Indgangen finder intet Billetsalg Sted. 

J. C. Kofoed. M. Ipsen. 

Allinge. 	 Sandvig. 
Bal paa Hotel Allinge 

Søndag den 9. Marts Kl. 7.30 til 12. 

Vi heder vore Kunder paa Landet om Bestilling paa 

bedste Sort amk. Høstbindegarn 
til kommende Høst. Vi skal skaffe bedste Kvalitet til den 
laveste Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

Flipper. 
Et mindre Parti Flipper I de al-

mindelige Faconer er hjemkommen 

og sælges til rimelige Priser. 

Kraver, Slips og Sløjfer 
I righoldigt Udvalg. 

Nor[Ilamlels Handelshus 

SOLO 	■•• 
NORMAL Kaffe MALT 
RICHS gul Tilsætning 
RICHS MOCCA 
CIKORIE 
anbelales som prima Kaffetilsætning 

Allinge Kolonial- og Proddiforrotolog 

Hasle flodkerforreining. 
Aljetønder og Saltekar 

samt al Slags Bødkerarbejde haves 

paa Lager. Reparationer udføres. 

C. Aakerlund, 
Telefon Hasle 105. 

Blodbudding 
i 2 kg Daaser, pr. Daase 2 Kr. 

Allinge Kolonial & 
Produktforretning. 

Ell ung !link Pige 
søges til 1. Maj paa 

Rutsker Mejeri, 
Telefon Ruts 9. 

islandske &øjer, 
Strømper og Vanter 

haves paa Lager 

Nordlandets Handelshus. 
Ligkister og Møbler. 

anbefales. 

Klemensker Snedkerforretning 
Telf. Kl. n 13, 	L. Pihl. 

Tobak 
er atter paa Lager hos 

Allinge; 	& 
Produktforretning. 

Prima Kogeærter 
Klipfisk 

Amager-Hvidkaal 
anbefaler 

Allinge Kolonial- 
og Produktforretning. 

Hvede 

Rist; 

• Byg 

Havre 
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J. P. Sommer Telefon 5. Telefon 5. 

Til April 
fraflytter jeg mine nuværende Forretningslokaler og fortsætter min Manufaktur-

forretning i F. Chr. Scheplers Ejendom paa Havnen. 

Da mit Varelager for Tiden er meget stort, udsæ lges for Flytningen 

Masser af gode kurante Varer til meget nedsatte Priser. 

Som Eksempel bedes bemærket: 
Spadseredragter 

Prima blaa og sort Serges fra 65 Kr. Moderne Facon. 

Klædesf rakker 
Prima Stof med Lastingfoer fra Kr. 58,00. 

Regnfrakker fra 17 Kr. 
Covercoat fra 34 Kr. 

Hele Lageret af Vinterulsters, 
Skindvarer og Nederdele 

udsælges med 10-25 pCt. Rabat. 

Heluldne eng. Damestrømper 
Kr. 4,00. 

Prima Silke-Damestrømper 
Kr. 4-5,40. 

Heluldne Børnebenklæder 
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 
1,75 2,00 2,25 2,65 

Flonelskerter 
Kr. 7,20 

Prima 
Flor-Damestrømper 

Kr. 1,50 — 2,00 — 2,25. 

Frasorterede 

Børnestrømper Nr. 1, 2, 3. 
Macosan 90 øre 

Damebenklæder 
ekstra svære 

Kr. 4,00, 4,65, 5,00, 5,40, 6,25 

Moireskørter 
Kr. 5,75 — 7,00 —10,75 

Konfirmanddragter 
Prima blaa og melerede Stoffer fra Kr. 48,00, 

Alpaccafrakker og Jaketter 
fra 30 Kr. Moderne Facon. 

Hvide Vadmels-Frakker 
Stort Udvalg fra 30 Kr. 

Restlageret af Bluseliv 
i Uld, Silke, Flonel, Tyll og Voile udsælges 

til ekstra nedsatte Priser. 

Drengedragter 
udsælges med 10 pCt. Rabat. 

Drengestortrøjer 
udsælges med 10 pCt. Rabat. 

Herresokker 
udsælges til ekstra nedsatte Priser. 

Humbugs, Slips, Seler, Kraver 
nedsatte Priser 

Matroshuer 
Kr. 1,65 — 2,50 — 3,60 

Pigefrakker 
udsælges med 10 pCt. Rabat. 

Herre-Trøjer og Benklæder 
udsælges med 10 pCt. Rabat. 

Lommetørklæder, Paraplyer 
Stokke, Hatte, Huer 

nedsatte Priser 

Hele Lageret af Metervarer bliver solgt med 10 pCt. Rabat. 

211mri4be 21efter af Dowlas, Ilebimn, 
yvergarn, Ejoietoi, (5arintoj m.m.tibfmlges icerlig billigt. 

Uld o(g K.1ude tzstrig-4,es i 333r-tte, 

Magasin du Nords Udsalg, Allinge. 
Leverandor til Landbrugs- og Varelotterlet 

T•1 tnt 



Stort Udvalg. Billige Priser 

Værktøj 

Høstbindegarn. 
Vær saa yen! 	at indsende Bestillinger snarest til 

lim.tp 	 og Produktforretning 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

LDKul 	 paa Lager ved Levka. Pris .1, 	F,0 1;1 

Sid Ile Ire 	iq 
Se da først vort store Lager al prima engelske 

Kamgarnsvarer, 
der sælges til meget moderate Priser. Eitiverl Klaidning,sslykke leveres 

eller Maal med Garanti for Pasning og god Forarbejdning. 

Nedfalds Handelslivs, 
i/FORRIim  p 

1111  

IT„hn, 

Allinge Kolonial & Produkt forretning 

Meddelelse hl vore Bestillere al Muldro. 
Tidlig modent Flødklerverfre vil blive leveret ,a1 russisk 'og hømisk Avl, 
Sildig modent Rodkloverfrm at svensk Avl. 
Lucernefrm af nordrussisk og ungarsk Avl. 
KerillIngetand al italiensk Avl — bedste Sorl. 
Draphavre af mæhrisk og fransk Avl. 

Herefter vil vi kunne levere alle de bestille Kvanta, og vi kan 
modtage endnu flere Bestillinger al de nævnte Sorter. Der kommer faste 
Maksimalpriser paa alle disse Varer. 

Af Somres-roen „Øster-Sundom" er der meget knapt af Frø til 
Udsæd. 

Nordlandets Handelshus. 

Bygningsartikler. 
Brædder Planker Tømmer 

Tagpap, Søm og Spiger, Støbegods 

Cement, hydraulisk Kalk 
anbefaler 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Vi har mange 2" Ailepumper 
al den rigtige Slags og sælger disse kontant lit omtrent halv Pris — 
Forhold til Dagsprisen. 

Vi har passende Ror til Pumperne, saa disse leveres færdige, 
naar vi faer Højden opgivet. 

Nordlandets Handelshus 

Skovle og Spader 
sælges billigt hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Allinge Partivarefor, retning. 
En Del godt, brugt 

Dame- og herretøj er hjemkommen 
og sælges til rimelige Priser. 

J. Larsen. 

søges til I. Mai. 

Arlshr Alfred Pedersen. 
Telefon 5h 

Samme Stof er en Maskinrulle 
(1(r. 	ilg ca. .-tt.r Tdr. Ruet til 
Salg. 

Ny 'hjemkommen 

CACAO 
2f)0 — 3 00 2 kg. 

Chokolade 
200— 210--300 tilre y, kg. 

3. rig. £C1t.U". 

En flink Pige 
søges til Istf.! Maj hos Gdr. Peder-
sen, Risegaard i Rutsker. 

Nye Sendinger af bedste Kvalitet 

CACAC) 
i løs Vægt 275 øre 	kg. 

Cloettas Chokolader 
270 @re V, kg. 

Billigere og tarveligere Sorter løves 
ikke. 

Nordlaudets Handelsbus 
Prima 

Tagl 	oll boljffire 
samt Tjærekoste anbefales fra 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning. 

Gode billige Sgisevelior 
Saltet bornholmsk Torsk 

75 Øre 1/1  kg. 

Saltet Helleflynder 
85 Øre 1/2 kg. 

Extra prima Klipfisk 
125 Øre 1/2  kg. 

God bornholmsk Sornmersild 
sælges til Maksimalpris. 

Nordlandets Handelsbus 

Markfr6. 
Bestillinger 

bedes snarest indsendt. 

Altlege b10[1d- 	ProduklforroMipg. 
+ + + 

Vi har Lager af 

Krystal Soda og 
amerikansk Soda 

og venter Irenideles at kunne espe-
der,e denne Vare. 

Ligeledes venter vi I de første 
Dage engelsk Perfektions/sæbe 
i hele og halve Pakker, Engelsk 
Vaskepulver i Pakker. Vi har 
ægte Marseillesrebe, Salmiak-
Terpentinstebe, KvIllayabark, 
Potaske, Kugleblaat, Blaapo-
ser, og sælger til meget rimelige 
Priser. 

Nordlaudets Handelstins 

Overroissagi, Bojesee-Hoolood 
Set, Mortensgade 17, Rense. Telf. 22 
(ikui. Fuldm. ved Byfogedirontorel i 

Hasle). 
Kontordag i Allinge Mandag 

do. i Klemens (Kroen) Tirsdag Eli. 

tit 
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Stort Udvalg  Billigste Priser 

Læderolie 
og selyblatikende Seeetojss■ ærte anbefales. 

Alilttge KnIc,nial- og Produktforrettlit. 

llorilhohlisopave- & 12illiokasses _-- 	Afdeling i Allinge (•:, ------ 
Kontortid : 10-12 og 2 - 4. 

modtager Indskud pas alm. Sparekassevilkaar til en Rente 
af 4 pCi p å , pas Folio ril 2 pta. p a 	

.., 

Kokken rekvisitter 
faas hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretnigg. 

Inchistut,lunt,Zhirting. 

etribet Z»nefntin. engennoituo 
i forffellige Shaliteter fra Mr. 3»U m. 

Ylitib bifligfte 13ri4 i 

9tarbinnhet 	ftstlitiost4. 

Inserat. 
Er der Mulighed for, at det kan være Synd imod 

Gud at gaa til Komedie og Teater om søndagen ? - 

Til Konfirmationskjoler 
anbelales: 

Hvid Voile i mange Kvaliteter tra 2 Kr. m. 

Hvid engelsk Moll ekstra bred!, 2 Kr. nl. 

Sort Alpacca fra 4 Kr. m. 

Uldmouseline i flot Mønsterudvalg, Pris fra 2,65 Øre m. 

Foer og Besastningsartikler i righoldigt Udvalg. 

Nordlandets Handelshus. 

Prima flaki og Manille-Tourk 
anbefales fra 

?'(tilige Siofonial- c5s 7rohfitforrelnim3. 

Vi har meget pæne 

pløjede og høvlede Brædder. 
Disse ere rene, det vil sige fri for store Knaster, og tørre -
egner sig udmærket til Gulve og Lofter og andet Brug. Alle 
Længder, saavel korte som lange, helt op til 20 Fod. 

Flue oodleodske lage Fpirehrdder, 1.1-114". 
Alle Bredder og Længder passende til Møbler o. lign. 

Et Parti gode kantskaarne Udskudsbrædder .  
3/4" og 'I" sælges forholdsvis billigt, idet disse ikke blev for-
højet ved sidste Prisforandring. 

Ved kontant Handel gives stor Rabat i 

Nordlandets Handelshus. 

1VI EilI 14:. 
Fru Ruth Hahn, f. Prusse, 

er alter hjemkommen og giver fra isle Marts Undervisning i 

Musik og Tysk 
Henvendelse i Allinge Boghandel, Telf. 56, og I min Bopæl ved Gasv. 

Nye Sendinger Tagpap, Som og Spiger 
og disse sælges til nedsatte og billige Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Olsker. 
Der bekeirit4:rai,es 	Sygekasser:, 

Midli noner, al Hunrand A ug rr s 
M 	i‘er, 3. Set,r*pe., er valgt 
Kiedslormand i 2 Kivd.. 

iDer indskærpe-c, a: i 
maa betales tii 	• - 	. 
Begyikik:1,4.1] af h,eit 

Bestyrelsen 


