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„Nord-Bornholms Ugeblad'
terkkr, I et Antal a/ enheds! 1o00 EteInpi.
forsendes gennem Postvæsenet 1 Allinge.
:andrig, Okker, Rutsker, Ro og KW:se:ulke

up

v,;rd-Bornholnis Ugeblad"
bar den største Udbredelse I Nordre Herred
..sr I rtheert Hjem og egner sig der ,
f..: bedst id Arertering.

,,Nard-Bornholms Ugeblad"
opluger gerne ikkendtgerristr ej enhver Ari
saa,en Kab, Salg, Foreningsmeddelelser,
E,f..ee• :lier Af lysninger, Auktioner rir.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
adg.uir hver Fredag, kan bestilles pore nik
Postkontorer samt pals Bladets Kontor og
. koster I Kr. haiverarlig.

Vejen til Lykken.
Svar til Hr. A. S.
Vejen eller Vejene til Lykken ere
mange. Hr. A. S. mener ogsaa at
have funden en og giver i sidste
Nr. af delle Blad en detaljeret Beskrivelse af den, for efter nærmere
Overvejelse al forkaste den igen.
Meningen er ikke klar ; men skal
vel være denne, at Arbejderne har
irreel deres Arbejdsløshedskasser for
derigennem at komme Arbejdsgiverne eller Kapitalisterne Ii! Livs.
Ser man tilbage paa de sidste
Aars Udvikling indenfor det sociale
Omraade peger Tendensen ogsaa
I deri Retning, ikke alene her i Danmark, men hele Verden over. Arbejderne søger at drive Lønningerne
op, der er en sand Kappelyst indenfor de forskellige Fag om, hvilke
der i Løbet af den korteste Tid kan
opnaa de største Lønforhøjelser,
uanset om de paagældende Virksomheder kan bære Omkostningerne.
Deraf den uhørte Stigning af Priserne pas Varemarkedet, en Fordyrelse af de nødvendigste Forbrugsartikler, der falder tilbage paa Befolkningen, Forbrugerne, særlig Familiefaderen ined den store Børneflok.
Og Lønfordringerne stiger atter,
Skruen drejer en ti Omgang.
Er dette Vejen til Lykken for Arbejderne? — næppe.
Bortset Ira, at de paa deres vilde
Jagt hensynsløst knuser alle mindre
Virksomheder, de utallige Haenclværkere og den lille Industri, der ikke
her haft Kapital nok til at modslaa
Stormløbet.
Ogsaa del mindre Landbrug gaar
der ud over, — alle dero, der ikke
i Tide har stuvet sig sammen i Trusler, der ter ri diktere Priserne.
Lad os ha, robig lade de store
toneangivende 1..inde, saasom Amerika, England, I. enkrig og Tyskland
med deres højtudviklede Industri og
Landbrug, ude af Betragtning og
holde os til vort eget lille Danmark.
Hvad vil Enden blive.
Kan den danske Slat vedblivende
yde Understøttelser til de tusinder
af Arbejdere, der eiterhaanden vil
blive arbektiose, .lorcli vore industrielle Virksomheder eller vod Landbrug ikke kan konkurrere, eller

kan Arbejderne selv med Held overtage Ledelsen af Produktionen?
Forsøgene i Rusland og Tyskland
beviser del modsatte. Del bliver et
eneste stort Kaos.
Er det Lykke? Lykke for Arbejderne, Lykke for Folket ?
Nej, Lykken, Tilfredsheden, vandrer vist andre Veje.
Navr Hr. A. S. vil tjene 2 Kr.
daglig paa sine Arbejdere, sætter
Iran det samme Beløb til, nav hans
Arbejdere nedlægger Arbejdet og
lever af deres Arbejdsløshedsunderstøttelse.
Hvorfor?
Fordi A. S. som Arbejdsgiver ror
en større Virksomhed al de to Kroner skal betale Renter af Bygninger,
Maskiner og Inventar, Raamaterialer,
Drivkraft (Kul, One, Gas eller Elektricitet), Funktionærer, Kontorhold
og hvad andet, der er nødvendigt
for en stor Virksomhed, og som benævnes Driftsudgifter.
Driftsudgifternes Størrelse er Arbejderne sjælden klar over. — Del
er ikke Fortjeneste alt sammen.
Derfor burde Arbejderne og Socialdemokratiet gas en anden Vej end
den, der bevisligt fører ud i det
store Kaos.
Og Vejen synes ligetil ag ganske
simpel.
Søg at faa Andel i Virksomhedens a artige Overs k u d.
Enhver Arbejdsgiver burde give
sine Arbejdere Andel i det aarlige
Overskud, og enhver Arbejder burde
kræve det.
Del dl først og fremmest give
Art>, Iderile mere Interesse for deres
Arbejde, skalle en dygtig niaalbevidst Arbejdersland, med mere Arbejdslyst og Energi, det vil skabe
Tilliedslied og Forstaaelse for det
gamle Ord, at vil man nyde, maa
man ogsaa yde.
Det danske Folk vil da sikkert
slag sig i Konkurtencen med Udlandet, og del vil da ikke alene for
Arbejderne, men for hele Folket være Vejen ril Lykken.
Servus.

Coptralasiells harer.
—0Bazaren bar i Centralasien en Betydning, om hvilken Europæeren
vanskelig kan gøre sig et rigtigt
Begreb. Pas Bizaren tilbringer Beboeren af Centralasien den største
Del al sit Liv, den erstatter ham
Aviser, Gæstgiversteder, Kafeer,
Raadiruse 'og alt af den Art, som
Europæeren daarlig kan undvære.
Snavet Vinter som Sommer har Byens mandlige Søtolkning sit Ophold
næsten hele Dagen paa Bazaren. I
deres private Boliger opholder Mændene stg meget lidt, de benyttes af
Hustruerne og Børnene, samt som
Opbevaringssteder. De forskellige
Bazarer er ~tient alle ens indrettet og adskiller sig væsentligt fra
hverandre kun ved deres Størrelse,

Bazaren i Taschken1 er en af de
største Baznrer i hele Centralasien.
og deri har benved 4000 Butiker
og Værksteder; dens Gader er torhrildsvis brede, og hen over disse
er der dannet et Slags Tag al Sivmatter, som bæres af Bjælker.
Derved opstaar der et behageligt
Halvmørke ag en nogenlunde kølig
Luft, der forøges ved den stadige
Overhældning af Vand paa Gaderne
og danner en meget velgørende
Kontrakt til den 'rykkende Hede,
der hersker I Huskvartererne.
Boderne, som dels bruges til Udsalgssteder, dels III Værksteder, ligner hverandre, men er meget forskellige fra europæiske Bunker. De
besiaar af, temmelig dybe og linje
RUM, der er nahne til Gaden. Væggene er enten af Ler eller
af flettet Siv, der pan begge Sider
er bestrøget med Ler. Gulvet er I
Reglen hævet nogle Fod over Gaden, ligesaa den smalle Spaseresti,
der strækker sig langs med Boderde. Vinduer og Døre lindes der
ikke i disse, og Købmænd og Hamlværkere tilbringer Aaret igennem
hele deres Dag, hvad Slags Vejr
det end er, i disse til de tre Sider
•
lukkede Boder.
De handlende, som ikke om Aftenen kan bringe deres Varer hjem,
overnaller endog paa Bazaren. Paa
Gulvet, hvor henover der er bredt
Sivmeatter, sidder Købmænd og
Hearidværkere ved deres Arbejde,
enten inde i Boden eller paa den
før omtalte lille Spaseresti. Ogsaa
Køberne anbringer sig paa Gulvet;
omar de ikke for større Bekvemmeligheds Skyld lader •sig forevise Varerne, medens de sidder paa deres
Heste. I etikette, lidt finere Boder
findes der dog en Slags Forhøjning,
betrukket med Fill. En Ejendommelighed ved de asiatiske Bazarer er
den strengt gennemførte Adskillelse
mellem de forskellige Arter af Forrelningsvarer og Haandværk, som
gør det let for Publikum al foretage
sit Valg, I en Række Boder sælges
der udelukkende Klæde, i en anden
Pelse, i en tredie Støvler, og sanledes fremdeles med Frugt, Grøntsager, Rød, Melalvarer og hvad der
ellers forhandles.
Der er ligeledes hele Spisekvarterer, hvor Maden bliver Invet direkte
tid til Gaden og for alles øjne.
Mari sælger kun en enkelt Ting i
hver Butik, I, Eks. el Sled Ridestøvler, el andet Sko, et Sled Pelshuer,
et andet Pelsfrakker osv.
Blandt alle Boderne bar Teboderne mest Søgning, og de velhavende
tilbringer den største Del af deres
Dag i disse ined at snakke, ryge,
drikke Te og sante Skak.
I Nærheden af Teboderne har
Barbererne deres Tilholdssteder, for
saa vidt de overhovedet har en Butik, thi de fleste udfører deres Arbejde pan Gaderne.
Paa Bazaren findes ogsaa de snekaldte Karawansarais, der svarer til
vore Gæstgiversteder. Det er of fe ntlige Bygninger, hvor de rejsende
Købmænd kan blive oplaget tillige

med deres Varer, Heste og Kameler.
De bestaar al en rummelig, firkantet Gaard, der er ningi% et af en Bygning paa en eller to Etager, i hvilken de Værelser findes, smil er bestemte til at huse de rejsende og
deres Varer. Det er meget tarvelige,
tilrøgede Værelser, forsynet med Lergulv. Vinduer findes der ikke, og
ingen BekverminelighedsgensInnde,
da enhver tilrejsende selv skal medbringe alt, hvad lian skal bruge,
saasom Senge, Tæpper, Tekander
o. lign. Borde og Stole er helt ukendte Genstande. Lastdyrene bliver bundet midt i Gaarden, i hvilken der
er el Vandbassin. Købmændene faer
i .Karawansarais' kun Vand og mod
Betaling Foder 111 deres Heste og
Kameler, hvorimod selve Opholdet
er gratis.
Det, som berører ell Europæer
ubehageligt paa en Bazar I Centralasien, er den forfærdelige Smudsighed og den Slank, der næsten Forpester Luften. Vandet, som I utallige aabne Kanaler ledes næsten
gennem alle Gaderne, naar, inden
det kommer udenfor Bazaren, en
utrolig Grad af Urenhed. Alt Affald
smides ud i Kanalerne, Indbyggerne
forretter i disse de af Koranen foreskrevne Aftvætninger, Heste og Hunde bader sig i dem, og dog bruges
Vandet fra de samme Kanaler ikke
blot til dermed al vande Gaderne,
raten ogsaa til Madlavning, Tedrikning, ofte endog helt uden at blive
filtreret.
Slagterne slagter deres Kvæg midt
paa Gaderne og udstiller Kødet pas
den aabne Side af deres Boder;
dette-bliver i den stærke Hede snart
ildelugtende og helt overdækket med
Fluer og andre Insekter, og selvfølgelig gør alt dette halvraadne Kød
ikke Lugten bedre ; dertil kommer
StanIcen fra Spisekvarteret og fra
Hestenes og Kamelernes Efterladenskaber, der længe bliver liggende
rundt om paa Gaderne.

llnearhelik i Martst
Af
Havebrugskousulent H, Orm, Sorø,
—0—
Om end Februar bragte kun faa
Døgn med egentligt Vintervejr, har
Forholdene dog ikke friste( meget
til udendørs Havearbejder ud over
saatianne Vinterarbejder som Gødningskørsel, Udtynding af Læbælter
og ældre Frugttræer o. liga., men
som det ganske vist er godt al trave
til Side, inden Marts forhaabentlig
melder sig med mildere Vejr og
niere Travlhed.
For dem, der har Lejlighed III
at følge Havebruget hale Landet
over, er det fornøjeligt at se, hvorledes Interessen derfor vaagner og
øges i høj Grad — og det bande
ved Byerne og ude paa Landet.
Der anlægges Masser al ny Haver,
og de ældre udvides og plejes bedre. Det gælder om al skalfe Frugt
og Grøntsager tit Husholdningen

Køkkenhaven
tager nirmake Broderparten al Interessen, om end den man kappes
stærk! ened Frugthaven, hvor der
er lidt mere Jord ril Randi glied.
a. viser det sig, fil den kortere _Ar.
bejdstid• lokker mangen en fornuftig Familiefader til at bruge en stor
Del ruf sine mange Timer i I laven
— en snare sund og nyttig Brug
deraf I
Med mildt Vejr og under i øvrigt
gunstige Forhold kan man galregynde Savning i Køkkenhaven, sne
snart Jorden tolder nogenlunde godt.
Del gælder rneet de Frasorter, som
ligger længe i Jorden, inden de
spirer, og som tillige er haardfare
nok, Porre, Løg, Persille, Karotter,
Havrerod, Skorzonnerrod, — eller
hvor man sætter Pris pas at have
særlig tidlige Produkter som Ærter,
Majroer, Kørvel, Spinal, Salat og
Radiser — og man kan lægge Skalotteløg, Jordskokker og Peberrodsrer. Under enindre gode Forhold
bør man hellere vente tit niaaske
lige tørst i April med disse Arbejder.
Saa snart Jorden er tør nok dertil i Overfladen, rives den over med
en skarp Jærnrive for at løsne Vinlerskorpen og maaske smuldres den
yderligere med „Nakken' af Riven.
Har man en Haandlijulhakke, gøres
dette Arbejde udmærket, naar den
paasætles de 4 Harvetænder, hvorefter Jorden helst slæbes over med
en Fjæl el. lign. Den kan da ligge
længe, uden at udtørre for [neget
eller blive smaaknoldel ; dette gælder særligt den lerede Jord. Ofte
er Foraaragravning ganske unødvendig, naar Jorden da er gravet godt
om Elteraaret, og den ikke er slaget
for meget sammen i Vintertiden
Efter Foraarsgravning udtørres den
let for meget; tilstræber man at faa
el Stykke særlig tidligt i Orden til
de nævnte Planter, kan det dog
være raadeligt at ~stikke Jorden
lidt 'ned en Greb.
Trænger de 1 teraarige Køkkenurter som Rabarber, Syrer, Engelsk
Spinal, Purløg o. s. v. til Omplantning, gøres det sidst i Marts eller
først i April, og de gives da samtidig Gødning. Omplantes de ikke,
kan en Vanding med Ajle, stærkt
fortyndet, opløst Latrin, Vand fra
Toiletspande o. lign. gavner dem
meget.
Vil man selv fremelske sine Kantplanter, sans Frøet sidst i Marta
felts! i April pas et lunt liggende,
solrigt Bed nied muldret Jord, helst
ved en Sydvæg eller syd for en
Hæk i koldt Vejr maa der kunne
dækkes med Maatter el. lign. Ogsaa mod Fugleangreb er del godt
at trave Rammer med tæt Traatlflet:
ning at lægge over.
Kartofler al tidlige Sorter, som
Juli, Skarpes Victor, Webbs, som
ogsaa gaar render Navn af Kejserkrone, og Hammerschmidt, sættes
nu snart til Spiring I Kurve eller
flade Kasser, helst i et enkelt Lag
og med en Ende opad, som bar

F fleste og bedste „øjne"; de kan
sættes f. Eks. i Kostalden. under
Loftet eller i en varm Stue; de kan
mørkt, indtil Spirerne
gydt
hero; da bør de stilles lyst,
for at Spirerne kan blive grønne,
korte og tykke.

Frugthaven.
Ældre Frugttræer udtyndes, hvis
de er for tætte og efterses for Saar
og udgariesie Grene; Kræftsaar renskæres og disse og de større Snitsaar oversmøres med Kalk, Kultjære,
Mørtjenialing (med lidt Sod i) eller
lign. dækkende og desinficerende.
De yngre Træer efterses ogsaa omhyggeligt og beskæres, inden Saftstigningen hen i April rigtig begynder.
Naar Træerne har staaet el eller
to Aar paa Voksestedet, maa de
Reglen have en forholdsvis stærk
Tilbageskæring; ogsaa i de nærmest
følgende Aar bør de beskæres og
formes af en kyndig Haand, medens
man nu mere og mere gear bort
fra den stærke Beskæring ogsaa
de senere Aar,
Træerne renses for Moa og Lav
ved at skrabes og børstes, hvis de
er slemt tilgroede, og ellers ved
Sprøjtning med Blaastensvand, 1,
2 eller 4 pCt. holdigt, eftersom de
trænger mindre eller mere. Ogsaa
alle yngre Træer og Frugtbuskene
maa sprøjtes grundigt mod de forskellige Sygdomme og Skadeinsekters Æg og Larver, der nu rammes
føleligt. Staar der stedsegrønne Planter eller tidligt blomstrende Stauder,
som Aurikler, Primula og lign., I
Nærheden af Træerne, maa de tildækkes, medens Sprøjtningen staar
pas, da de ellers bliver slemt svedne
af de skarpe Sprøjtevædsker.
Espaliertræer ved solrige Sydm ure
bør oftest dækkes, eller rettere skygges, for at de ikke skal blomstre
saa tidligt, at Frosten ødelægger
Blomsterne, eller man man kunne
dække dem, hvis det bliver :FrOst
eller daarligt Vejr, og saa i øvrigt
lade dem være udækkede, saa Bierne kan søge dem, Træerne bindes
til Espalieret, naar de er beskaarne.
De ganske unge Frugttræer trænger oftest ikke til Gødning og de
faar til for megen, saa der fremkaldes Tilbøjelighed til overfrodig
Vækst og dermed til Kræft. De ældre derimod, som har begyndt at
bære godt, bør nu have Ajle eller
andet Gødningsvand, samt Superfosfat og Kaligødning, eller i Stedet
for Ajle Chili- eller Norgessalpeter.
Ogsaa Aske, navnlig af Brænde, er
udmærket.
Frugtbuskene bør ogsaa have deres rigelige Del deraf. Latrin er
særlig godt til disse, ganske overligt nedgravet. I øvrigt overhakkes
og rives Jorden i Frugthaven, saa
snart den er tør nok dertil.
Ny Frugttræer og Frugtbuske kan
plantes nu ; ogsaa løvfældende Læog Regnplanter, medens Naaletræer
helst venter til nærmere Løvspring,
da ogsaa Roser og Stauder bedst
plantes.

Tre Arbeidsglæder.
—§—
Der fortælles om en Kongesøn,
at han blev fanget af sine Fjender
og sat ned f en Kælder, som helt
var uden Lys. Ensomheden og Uvirksomheden i det dybe Mørke truede
med at røve ham hans Forstand.
Da gjorde han den heldige Opdagelse, et der i hans Kappe sad en
Naal. Han trak den ud af Tøjet og
kastede den fra sig. Derefter fik
han travlt med et lede den op. Aldrig saa snart var den funden, før
lian atter hev den fra sig. Nyt Arbejde med at lede deri op igen, og
saaledes videre, Indtil han blev træt.
Da han endelig, efter lang Tids

Fangenskab, blev fri Mand, udtalte
lian, a» det var det pas en ,Made
ørkesløse Arbej le, der havde friet
ham Ira Sindssyge. Vi ser. at selv
af saa ringe en Syssel som dril ar
kaste og finde en Naal karl der tor
en fangen Mand udspringe en Sundhedskilde. Del er da intet Under,
at fri Menneskers mangfoldige Arbejde lian lignes ved et Land, der
gennemristes af herlige Floder, der
stammer fra store Glreders Opvæld.
Her skal nævnes tre af disse Væld.
Det første kan kaldes Slof f e ts
Glædesk ild e. Plovkøreren kender den, Naar Muldfjælen vender
den vande, sorisiglige Jord, og Solen lyser over Furen, er det en
Lyst at se derpan ; en Gang imellem maa han vende sig for al tage
Syn over del sidste - tykke af den
vendte Muld.
Snedkeren og Tømreren kender
deri, f. Eks. den Snedker, som havde
Humør til at sige, lige før lian skulde dø
„Nu har jeg tilgivet alle
mine Fjender sne nær som Granknaster". De havde været tovlig
haarde ved hans Høvl, og de havde
været ham en Torn i øjet. Men vi
kan tænke os, at han har rigtig
glædet sig, naar han arbejdede med
et smukt Stykke Fyr eller Gran,
der helt var fri for Knaster og daarligt farvede Steder.
Klædehandleren, som er glad i
sit Kald for andet og mere end Fortjenestens Skyld — kender Stoffets
Glædeskilde. Se ham, naar han trækker i en Rulle Tøj og siger; ,Det
er Sager der kan holde, og det bande paa langs og paa tværs! Det
kan døje Solskinnet i mange Aar
uden at falme.°
Og Skærveslageren kan bag sine
Skærver have nok saa levende og
muntert et Samvær med Stenen.
Jeppe Aakjær har mindet os derom
i „Arbejdets Glæde', og lidt
over 50 Aar oplevede jeg det. En
Dag stod gamle Niels Lau r se n
og torsk med sin Hammer paa en
saakaldet Jærnsten og gav ondt af
sig til den, fordi den ikke vilde
revne : „Dit forbandede Asen, her
har jeg nu banket les paa dig i
over 5 Minutter; men se, om du
regner det. Nu en Gang til, og giver du dig saa ikke, saa skal jeg
sige dig, hvor dit skal komme hen.
Derpaa et vældigt Slag, og saa ;
„Fy, dit. lede Bæst, naa, du vil ikke!
Ja, ja da, væk med dig, din storsnudede Proprietær." Og med dette
Farvel rullede han den ned i Grøften. Men en anden Dag, da jeg
standsede ved ham for at Ina en
Snak i Gang, sagde Iran: ,Du kan
tro, det er nogle herlige Sten, jeg
er i Lag ined i -Dag" — det var
Flint — .jeg har bare nødig at
pirre lidt ved dem, saa triller de fra
hinanden, som de selv havde underskrevet Akkorden.'
El andet Glædesvæld er A rbejdstonerne; Leernes Klang,
Lyden af Ploven, der skrider gennem stenblandet Muld, Hammerslagene i Smedjen og Pennens raske
Løb hen over Papiret. Vi, som er
komne et godt Stykke op i Aarene,
synes rnaaske, al Høstens Poesi er
bleven ringere, efter at Leerne har
manet vige Pladsen for Mejemaskinerne. Men Johannes V. Jensens
rnaskinfyldte Bog „H jule t« kan
minde os om, at ogsaa Remme og
Tandhjul har en Musik, der kan
tiltale dygtige og gode Menneskers
Sind.
Som et tredie Glædesvæld skal
saa her til sidst nævnes Re dsk bsg 1 se den. Det var den, der rislede
gennem Hjærtet af Ernst Triers Piger i Vallekilde Højskoles Køkken,
da de Klokken 12 om Natten sang.
„Ja, vi elsker denne Gryde, skønt
den er saa sort". Og del var den,
som en Husmand i Randersegnen
heller ikke var ukendt med. Jeg
blev sendt over tit ham for at larme

en Skovl, da vi en Dag skulde
bruge flere Skovle hos min Husbond
end dem, ban selv ejede. Paa mit
Spengstnaal: .Kan dtr Natte os en
Skovl ?" svarede Husmanden meget
bestemt, næsten haart11: .Nej, rt kan
ikke.' .Skal du da bruge den, der
.Nej,
s t aar herude ved Gavlen
men det er den eneste, a har, og
den har ri arvet efter min Fader,
og a tror, a hellere vild'. brække
min ene Arm, end a vild' ha' Skaftet knækket paa dem" Den Følelse,
el Menneske kan have overfor Arv,
koturner jo stærkt frem i Husmandens Afslag; men Glæden over hans
gamle Redskab, som sikkert faldt
ham let i Haanden, havde sikkert
sin Del f hans bestemte Nej.

Olsker Landarbejderforening
afholder Stifielsesfe‘t paa Foisandingstniser
Nondag' den 23. då.
Kl. 61 s.
Forsk snig Uaderhordnilld. Pakkesalg, Afholdsbeværtning forefindes.
Medlemmer af Arbejdernes faglige og politiske Foreninger tuahydes,
Entre 35 øre for Voksne.
Pakker bedes indleveret til Hans Walter eller paa Forsantlingahuset
Festaftenen.

Udvalget.

Oornholms Simre- 133oekasses
Afdeling i Allinge
Kontortid : 10-12 og 2-4.
Modtager Indskud pas alen. Sparekassevilkaar til en Rente
af 4 pCt. p. a., pas Folio til 2 pCI, p a.

Jesper Lun.

Vi beder vore Kunder paa Landet om Bestilling paa

ea

syg k sse

afholdt t Tirsdags Aftes sin aarlige
Generalforsamling paa Forsamlingshuset Hammershus.
Skønt der var vigtige Forhandlingsemner paa Dagsordenen, havde kun
el yderst ringe Medlemsantal (ca.
10 pCt.) givet Møde.
Dette tyder enten paa ringe Interesse for Sygekassen eller ogsaa
paa en overmande stor Tillid til
Bestyrelsens Dispositioner. Lad os
Itaabe del sidste er Tilfældet.
Formanden aflagde Beretning om
Foreningens Virksomhed I det forløbne Aar. Medlemsantallet var stigende 308 Medl.
— 430 Medi,
31/1s, hvilket desværre ikke kunde
siges om Kassens Midler, der paa
Grund af den store Sygelighed var
ved at blive negative,
Der var i Aarets Løb optaget 57
Personer i Sygekassen i 90-60
Aars Alderen. 84 Medl. havde været syge med talt 2654 Sygedage.
Indtægt.
Kassebeholdning Vi1918 617,42
Medlemsbidrag
3722,79
Indskud af nye Medl. . . 639,00
Statstilskud
1302,00
Andre Indtægter
1475,61
Talt 7757,80
Udgift.
Sygepenge
1591,70
Barselshjælp
60,00
Sygehusophold
458,00
Læge
1981,80
Medicin
1604,29
Bandager
20,00
Driftsudgifter
446,11
Andre Udgifter
. .
1371,70
Kassebeholdning 81/11, 1918 224,20
Talt 7757,80
Kassens Formue 1/1 1918 var
1459 Kr. 56 øre, Formuenedgang
421 Kr. 59 Øre. Formue al/is 1918
1037 Kr. 97 øre, hvilken desværre
er inedgaaet i indeværende Kvartal
1919 pas Grund af den tiltagende
Sygelighed (spansk Syge), hvorfor
Bestyrelsen saa sig nødsaget til at
opstille følgende Ultimatum, enten
Forhøjelse af Medlemsbidraget med
I Kr. 50 Øre Kvartalet eller 50 øre
og 1/5 fri Medicin eller Ingen Forhøjelse og ingen Godtgørelse for
Medicin.
Del vedtoges at forhøje Medlemsbidraget med 50 Øre Kvartalet og
yde Halvdelen af Medicinudgiften,
Den afgnaende Bestyrelse og Revisor genvalgtes.
Forhandlingen om Hjemmesygeplejen s vedloges det al overlade til
Bestyrelsens nærmere Overvejelse.
Begravelseskassen havde
haft en Formuefremgang paa 160
Kr. Medlemsantaliet var 47,
1 Aarets Løb havde der været 1
Dødsfald.
Bestyrelsen litraer:lede alle under
40 Aar at Indmelde sig f Begravelseskassen.

bedste Sort amk, Høstbindegarn
til kommende Host. Vi skal skalte bedste Kvalitet til den
laveste Pris.

Nordlandets Handelshus.
Billigste Priser

Stort Udvalg

Køkkenrekvisitter
faas hos

Kolonial-& Produktforretnirg.

.E-IEtEgla

1-34susle,

Til Konfirmationen
anbefales Salmebøger til billige Priser (Navn gratis) saml et stort Udvalg
i Kort og Telegrammer, Pengebøger, Dametanker, Syæsker, Sykurve
Album m. m.

Charles Svendsen.
NB. Ny hjemkomne Tapeter anbefales,

Barbermaskiner
og ægte Giletteblade anbefales fra

Allinge Kolonial & Produktforretning
Nye Sendinger Tagpap, Som og Spiger
og disse sælges til nedsatte og billige Priser.

.Nordlandets Handelshus.

Til Konfirmationskjoler
anbefales :

Hvid Voile i mange Kvaliteter fra 2 Kr. m.
Hvid engelsk Moll ekstra bredt, 2 Kr. rn.
Sort Alpacca fra 4 Kr. ni.
Uldmouseline i flot Mønsterudvalg, Pris fra 2,65 øre ni.
Foer og Besætningsartikler i righoldigt Udvalg.

Nordlandets Handelshus.

Prima Hamp OD Milili113-Tomrk
anbefales fra

(, 1[Ifitw Scofotiiiir- 8 '- roblifilrørrefliing.

Averir i Nordhorphollos
Billigste Annoncepriser. — Største Udbredelse
her paa Nordlandet.

Forfatteren Helge Rode
taler pas Onsdag Kl. 71/1. paa Forsamlingshuset .Hammershus".
Foredragsforeningen indbyder.

OHM Deres Tryksager

Bogtrykkeri

llorole[lal Goiloiogsloreoiog

Prim Frugtmarmelade

afholder sin aarlige Generalforsamling i Olsker Forsamlingshus Fredag den 21. ds., Eftm. Kl. 5.

75 øre pr. 1/5 kg.

a n5e n .

4,

August Olsen.

Senge,
Kommoder, Klædeskabe, Servanter
og forskellige andre Møbler haves
pas Lagel og sælges til rimelige
Priser.

Snedker Pihl, Rø St,
Telefon 55.

Olsker.

Flipper.
Et mindre Padl Flipper i de almindelige Faconer er hjemkommen
og sælges til rimelige Priser.

Kraver. Slips og Sløjfer

Rosenkartofler
og S.elli.clinhtlier er til Salg.
Gartner N Jacobsen,
Olsker.

Tagpap og Søm
Billigste Dagspris.

Allinge Kolonial- oo Prodfflorrohoo
En Pige
kan Ina Plads til Iste Mrrj paa

Bjerregaard i Olsker.

Kommuneskatten
for 2det Halvnar 1918-19 bedes
indbetalt til Kassereren inden Iste
April, hvorefter Reslancelisleti vil
blive skrevet og Rente beregnet.
Sogneraadet.

Prima Kogeærter
Klipfisk
Amager-Hvidkaal

Ludpulver
er paa Lager.

Allinge Kolonial og Produktforretning

_ Transportspande
i forskellige Størrelser samt hjemmelavede gode Malkespande anbefales. El Parti Rammelister sælges
til nedsat Pris. Glastegl og Vinduesglas anbefales i arm, Maal.

Harald Petersen,
Allinge.

Kali
er hjemkommet]. — Bestilte Partier
bedes venligst afhentet.
Allinge

Kolonial & Produktforretning

Røde Sættekartofler
er til Salg paa „Skovbo". Telefon
34. Sandvig.

Ell oy

god Fasl~ogn

er til Salg hos

Smed Karl Olsen,
Hnmledal.

Ris, Sago,
Sagomel, Kartoffelmel,
Abrikoser, Blommer,
smaa og store Rosiner.

anbefaler

Allinge Kolonialog Produktforretning.

3slankke Irojer,
Strømper og Vanter
haves pas Lager.

Nordlandets Iladelshos.
Ligkister og Møbler.
anbefales.

Rleinosker beilkeriorrelolog
Telf. Kl. n 13,

L. Pihl.

Tobak
er alter pas Lager hos

Allinge Kolonial- tt
Produktforretning.

Hasle Iloilkerlorrelolog.
Aljetønder og Saltekar
samt al Slags Bødkerarbejde haves
paa Lager. Reparationer udføres.
C.

Aakerlund,
Telefon Hasle 105.

Blodbudding

Rosetikartotter
Roar og Halm er til Salg pas

Lundegaard, Allinge.
Telefon 77.

Bødkerarbejde
udføres. Slidefjerdinger og Ottinger haves pas Lager.

Bødker Chr, Carlsen.
Sandvig.

Jollallaes

Rorlied, Hasle.

trælles pas Randhuset i Allinge
hver Minder] efter Kl. 10 Form. og
i K be ni e n slc er Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

Soda
anbefaler

K01011121 og Pi'oduldfoorotoiog,

er hjemkommet.

p.

tarsen

En Meillijltier eller Forkarl
og to yngre Karle sand en ung
Pige, fri for Malkning, kan fas
Plads til isle Maj paa

Kildesgaard pr, Tein.
Ted. Allinge 81.

Olsker Ililioliisforeolol
afholder
i Forsamlingshuset Torsdag d. 27
de, Kl. 71/5 — med Foredrag al
af Bødkermester Carl Aakerlund,
hvortil alle indbydes.

RØ.

RØ.

En Del af det bestilte Brænde
kan lags udleveret ved Henvendelse
til Gdr. Krøyer, Krog,gaard.
Sognernadet.

En flink Karl
som kan følge Heste, kan til iste
Maj Ina Plads paa

Bynddalegaard i Re,

Xaffe, Te,
Chokolade og Cacao
Billigste Dagspriser fra

Allinge kolonial- og
Produktforretning.
Prima dansk

Ludpulver

som jeg har hlbage, sælges meget
billigt fra

M. Lunds Træskoforretning, Allinge.

Muslingeskaller
3,50.

Bagepulver
eltronessents
Mandelessents
Vanilieessents
Vanilletabletter
Vaalliesukker
Vaniliestrenger
Kardemomme
søde Mandler
bittre do.
Rosiner

Allinge Kolonial- &
Allinge Kolonial- og
Produktforretning
Produktforretning.

RØ.
Anvisning pna 1:rant-oder til
Malkekøer udleveres pas Afholdshotellet Mandag den 24. ds. fra

Et Par 2-3 Maanedeis

Pige
fri for Malkning, men som vil deltage i Madlavning, søges til 1. Maj
paa

Valdnøddegaard,
Tlf. Allinge 110.

Tein Sl.

Ell 15-16-pars Dreng
Blaaholt pr. Allinge,

Kaptajn Koefoed,
Allinge.

Blandet Frugtsaft
Hindbnersaft
Hyldebærsaft
Jordbrersaft
Kirsebærsaft
Ribssaft
Sol btersaft

Allinge Kolonialog Produktforretning.

En 2den Karl
kan fas Plads' Oste Maj.

Kjellergaard i Re,

søges til Isle Maj. God Løn,

Bjerregaard i Klemensker.
Telelov s. 34.

Runkelroer
er til Salg paa Muregaard. Telefon
Klemens n. 6.

t

Telt 1.iii Ruis 20.

Telefon Sandvig 32

lliovilf-Toiller

Prima

a1
er hjemkommet og sælges riden
Korl. Prisen er billig.

J. B. Larsen,.

tabuer igen

Søndag Aften den 23 ds.
Kr. 7 og 81 ',.

Nyt flot Program.

Bestillinger pas

Radrensere
(Ipsens Paleut) modtages snarest,
da det senere Ikke er søs nemt at
skaffe dem,
P. Å. Juul,
Allinge.

Celle Villige Siiisevaer
Saltet bornholmsk Torsk
75 øre

kg.

Saltet Helleflynder
85 øre '/, kg.

Ægte

Zeroformsmbe
(Worning & Petersen)
50 Øre Sth.

J. B. Larsen.

Et lille Parti lloseokarloiler
er til Salg hos Anthon Møller,
Skrubbekrak pr. Hasle,
Samme Sted er en brugt Magasinovn og en Herre- og Damecykle
ril Salg.

Extra prima Klipfisk
125 øre 1 /5 kg.

God bornholmsk Sommersild
sælges til Maksimalpris.

Norrliadels llalldelsllas
rdsljeoesler og

Alfetønderne
leveres gerne f rit til nærmeste Station fra
Telefon n. 13, Klemensker.

En Dreng,
15 —16 Aar, kan fas Plads til Isle
Maj paa Johustrup pr. Klemens,

J. Larsen,

En proper Pige
eller yngre Kone, der Kan daglig
Madlavning, kan faa Plads Juni,
Juli og August fra 7-3 dgl. paa

Allinge Apotek.

Læs her!
Prisen paa Roerne er nedsat.
Kartofler er til Salg.
Murarbejde udføres af undertegnede

Hans Jensen,

Tein.
Luthers Missionsforening afholder om Gud vil festligt Ungdomsmøde Søudag den 23. ds., Aften
Kl. 7, hvortil alle indbydes.
H. A. Mortensen og J. P. Pedersen taler,

Allinge-Sandvig
Foredragsforening,
Forfatteren Helge Rode taler
paa Forsarnlingsh. „Hammershus' i
Allinge Onsdag den 2(i. ds. K1.71/5.
Emne: Krig og Mand.
Enlree: Medl. 25 øre, Ikke-Medlemmer 50 Øre.

To Rugehøns
(liggegale) ønskes til Købs.

Chalotter
Smed Juul, Allinge.

Allinge.

Telefon 136.

Runkelroer
er til Salg paa

Lundegaard, Olsker.

Husbestyrerinde
kan Ina Plads i April eller Maj hos

Smed Karl Olsen.
Hamlede]

Gulvfernis og Gulvlak,
Farver og Pensler til Olie og
Kalk.
Terpentin, Tørrelse, Beltse.
Schellak. tor og opløst.
Nobellakker, Tapetklister
Bronce og Tintur,
ii
- atechu og Beg.
Farver til Uld og Bomuld.
Alt i nye prima Varer til billige
Priser.

P. C. Holm.

En Lddeko.
3 Kviekalve, 1/5-nars,
1 Charabanc Vogn er til Salg.

'rjj-"Ø
kan til 1. Maj faa Plads hos

Læge Arends,
Klemensker.

.

P. P. Møller.

Skovsholin, Olsker,

er til Salg hos

kiler.

Søndag den 23. Marts.
Ols Kirke Kl. 10 Skrm. 91/5.
Allinge Kirke Kl, 2
Søndag Aften festligt Møde i Menighedshjemmet Kl. 7.
Tirsdag Kl. 8 Mede for K. F. U. K.
Onsdag Kl. 7'4 Fælles-Kredsmøde.
Torsdag Kl. 8 K. F. U. M.

f. ,J3.

En flink og paalidellg, ikke tor ung

Lund, Nørregaard,
Re.

God Kaleschevogn

V. Sørensen. Barre.

I ny og I kg' Ilorroqtklg
(bøje) er fil Salg hos

Karlsen,

ønskes ril Købs.

Snedker L. Pihl,
til at passe Kreaturer Iran ril Iste
Maj Ina Plads pari

2 S?el godl drliejrlsseleloj
er 111 Salg hus

Handelshuset i Vang.

(Trikinundersøgt)
forventes Lørdag.

En flink og paalidelig

Sogneraadet,

med Pateutak+ler er

Grise

J, B. Larsen,

Bestyrelsen .

Prima Hvedemel,

Niels Christoffersen,

Olsker.
!spisekartofler kan endnu faet
red Hensendelse til Sogneraadeta
Medlemmer,

Ødre Peiers1 'iorg, Klemensker .

Prima amerikansk

er hjemkommen.

En Pige

Traaskostdvler,

efter sunde og gode Køer er til
Salg hos

Jacobsen, Tein.

Stiftelsesfest

Det lille Restparti af

pr, 50 kg Kr,

Tlf, 88.

By- og Herredsfuldmægtig

og prima Marselie-Sæbe.

IEgle

Eli 14-16-sars [Ireiq
eller. yngre Karl kan faa Rads til
1. Maj.

i 2 kg Daaser, pr. Daase 2 Kr,

Allinge KolonialAllinge Kolonial &
Produktforretning
Produktforretning.

Kviekalve

K ornrucl. net

i righoldigt Udvalg.

Nordlaudets laodelsllus

To ca. aarsgande

En sund og udmærket god

Malkeko,
stor og bred, kælver 7.
7
Maj,
Kalv sidst i April eller først
saml gode Spise- og Læggekartofler er til Salg paa

Nordre Nerregaard i Rø, •
Telefon 38.

Udebliver Bladet
beder vi Læserne henvende sig paa
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt
blive rettet. I modsat Fald mat De
henvende Dem til Bladets Kontor,
og vi skal da sørge for, al De fast
det tilsendt,

t.i

Skal De tiave en ny 1h1111111g?
•
.if

Kamgarnsvarer,

r sælges til meget moderate Priser. Ellivert Klredningsstykke leveres
ler Maar med Garantiefor Pasning op!, g rd Forarbejdning.
Nordlandets

ud, ,du skal Isa det som en Prinsesse' Grethe maatte snitte, hun
berreISS41, 80.10S001061R1
!
mindedes .Hedeprinsessen. og del Set, Martetsgade 17, Rente. Tilf. 2.'
§line Køretøj og fortabe om hendes
Fuldm. ,rd 1i>141ge,11,:otanti t
Hedeprinsessen,
I hs'el
Barndoms og Ungdoms Drøm. Men
Ktmt,■ id*g i At
lian
smilte
ikke.
Tværtimod
svarede
,•retlie. blev 'Konfirmeret. Rank,
do t Kterntsis
mørk og bleg stod hun pal Kirke-. Iran ganske alvorligt; ,Kan ske den
Drøm dog kan gas i Opfyldelse,
gulvet, og da P æsten lagde sin
hvem ved!"
faand paa hendes Hoved, brast
Og det gjorde den. Thi Aaret efhun i Grand. Saa var nu den gode
ter udbrød Krigen, og Jens, der
Tid forbi, da hun skulde se ham
Bestillinger
som saa mange andre Vestjyder
sari ofte; Grethe havde været stærkl
bedes snarest indsendt,
havde Handelsblod, slog sig paa
under Ud, 'kim... det halve Aar, hun
Hestehandel. Det varede ikke længe,
gik til Konfirmation. Præstens
før han havde tjent sig nogle Tumenneskekærlige
Livsbetragtning
sind Kroner, svig tog han Bopæl
++./..t.••••••1••4••?;•1.•4, 4, ,i•
havde bragt sari meget nyt og godt
den nærmeste Købstad, tjente stadig
ti Grøde i hendes unge Sind. Alt,
mere, [lyttede saa til København,
hvad lian sagde, var saa forskelligt
og han og Grelhe giftede sig.
Vi han Lager al
fra, hvad hun sari og hørte hjemme,
Nylig har den unge Præst — der
og hun havde felt sig saa beriget
nu ikke niere er sad hell ung -derved. Skulde hun nu rykkes bort
besøgt sin lille Veninde der ovre.
Ira ilet alt sammen?
Hun bor i en Villa paa Strandvejen og venter fremdeles ar kunne espeHun skulde tjene hos en al Eg— og har [anet Køretøjet, endda dere denne Vare.
nens Gaardinitnd, Kristen Nielsen,
et flottere, end hun havde drømt
Ligeledes venter vi i de Nusle
og hvor ville hun bede om at
Dage engelsk PerrektIonssfehe
om.
maalle gas i Kirke hver Søndag,
.Men Glæden ved at eje det er i hele og halve Pikker. Engelsk
hun skulde gerne arbejde en halv
Vaskepulver I Pakker. Vi har
ikke bleven mindre, end jeg troede",
ægte Marseillesrebe, SalmiakNat til Gengæld.
sagde firm, da de en Dag kørte en Terpentinsvehe, kvillayabark,
Og Grethe blev sit Forsæt paa
lang Tur ud ad Klampenborg til. Potaske, Koglebleat, IllaapoKonfirmationsdagen tro. H1111 blev
_Jeg forsikrer Dem, at jeg hver Mor- ser, og sælger til meget rimelige
en flittig Kirkegænger — ogsaa forPriser.
gen føler en Glæde fare gennem
di hun stadig trængte til en Ven,
mig, renar jeg tænker jura de dejlige
den unge Præst. Hun syntes altid,
Dyr der nede i Stalden. Og at det
han sagde noget, det kunde trøste
er mine! Ja, der er jo oprul snn
ti 4,
ø/
hende over de andres Ondskab. Thi
®29'(il''~4>)0Ø4
meget andet at være glad for 4 4, 4, 4
Grethe maalle nemlig stadig lide
jeg har jo virkelig ranet det som
for, al hun var „Sorte Sørens DatPrima
en Prinsesse. San er det oprul morler. Hvad hjalp del, om MIM var
somt, naar der kommer nogen hjemaldrig saa hæderlig og ærlig, naar
me fra; nu ser jeg, hvad Penge
man er af. Tyvefamilie, Iænkib Innu
alligevel betyder, skønt det er sørtil l Var der den mindste Uovetensgeligt nok, for nu, da vi er velha- samt Tjærekoste anbefales fra
slemmelse mellem hende og en af
vende, nu betyder del alligevel ikke
hendes Medtjenere, straks kunde
noget, at jeg er — er derinde fra
hun være sikker paa, at der blev
Heden. Og naar jeg hver Dag køstiklet derefter. Og var der Legerer en Tur med mine to Smaadrenge
stue eller Dans, da regnedes hun
saa savner jeg kun cl : Hedevejen
Nye Sendinger af bedste Kvalitet
blandt de ringeste, aa, hvor sved
derhjemme, al det ikke er den, jeg
det til, saa Øjnene løb i Vand; en
IC
kører paa, forbi Skrædderens og P.
i løs Vægt 275 øre
kg.
Gang ved et Gilde dansede en fremHansens, og forbi alle Gaardene
med, en ung Seminarist, meget med
og Husene omme ved Skoven. Her
hende — indtil en af hendes _Ven270 øre 1 /2 kg.
er alligevel saa fremmed, selv om
inder" gjorde ham opmærksom paa,
Billigere og tarveligere Sorter føres ,
tier vel nok er meeet smukkere.
. ikke.
hvem hun var, Siden lod han hende
Men Glæden ved at eje Køretøjet,
sidde.
vil nu først blive fuldkommen for
Sammen med Grethe tjente en
mig, den Dag jeg kan køre hjemKarl, der lied Jens; han var, hvad
me pas vore egne Veje og tage op
nian kaldte en støt og solid Karl,
til mig de srnaa, fattige Børn derfaamældl og stille, og gjorde sit
Et lille Parti letsaltet Kliplisk til
ude fra Heden. Og Jens har lovet
Arbejde godt. Grethe mærkede nok,
mig, at det skal jeg nok komme 60 Øre pr. VI kg.
al han havde et godt Øje til hende,
til en Gang."
Larsen.
tuen han var fattig solo hun selv
og — ja, hun maalle smile ad sig
selv —, men hun kunde ikke lade
være at tænke, at blev det ham,
saa fik hun da aldrig det fine Køretøj. Deri Aften, Seminaristen dan• fabrikeret af ren amerikansk Tobak — frisk og velsmagende,
sede med hende, havde hun følt sælges gerne og til meget rimelig Pris i
Jens' bedrøvede Blikke lølge sig,
og det havde gjort hende lidt ondt.
Men saa uvant og dejligt var det
al være foretrukket, saa kun kunde
ikke tage Hensyn dertil. San kom
del Tidspunkt, da hun igen blev
og selvblankende Seletøissværte anbefales.
skubbet ned, og denne Gang føltes
del bitrere end nogen Sinde, fordi
hun først havde været san højt oppe.
Ud havde hun maattet skynde sig,
fordi hun ikke kunde holde TaarerVi har meget pæne
ne tilbage. Men som hun da havde
slimet alene uden for den oplyste
Sal, ude i Mørket og Kulden, stod
lian pludselig ved hendes Side. Stille Disse ere rene, det vil sige fri for store Knaster, og tørre -rakte han hende sin Haand. „Lille egner sig udmærket til Gulve og Lofter og andet Brug. Alle
Længder, saavel korte som lange, helt op til 20 Fod.
Grethe", sagde han, „n holder saa
meget af dig, og vil du være min,
da skal a gøre, hvad a kan, for at
værne dig mod alle dem, der vil
Alle Bredder og Længder passende til Møbler ø. lign.
dig ondt".
Grethe kunde ikke svare, men
hulkede stærkere; nylig havde hun
gjort ham Fortræd, og nu, da hun 'ti" og 1" sælges forholdsvis billigt, idet disse ikke blev forhøjet ved sidste Prisforandring.
var ulykkelig tænkte lian kun paa
al gøre hende godt. Men pludselig
Ved kontant Handel gives stor Rabat i
bøjede hun i Trang til Beskyttelse
sit Hoved imod ham, varsomt tog
han hende I sine Arme, og idet
hans Slemme skjalv, spurgte han :
.Er del virkelig sari" Grelhe, vil
du?" „Ja", svarede hun stille. .Saa
lover jeg dig ogsaa, at jeg nok skal
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter,
blive til noget", brød lian pludselig

Vestjyder.

hodelsims.
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Krystal Soda og
amerikansk Soda

Værktøj
Stort Udvalg. Billige Priser

Allinge Kolonial (t., Produktforretning

Meddelelse III lin Bestillere
Tidlig modent Rcdkløverfrø vil blive leveret af russisk og bønvisk
Sildig modent Rodkloverfrer af svensk Avl.
Lucerneirø af nordrussisk og ungarsk Avl.
Kællingetand af italiensk Avl — bedste Sort.
Draphavre al nuehrisk og fransk Avl.
Herefter vil vi kunne levere alle de bestilte Kvanla, og vi kan
modtage endnu flere Bestillinger a[ de nævnte Sorter. Der kommer faste
Maksimalpriser paa alle disse Varer.
At Sommerroen „Øster-Surdorn" er der Meget knapt af Frø til
Udsæd.

Nordlandets Handelshus.

Vær saa venlig at indsende Bestillinger snarest til

Allinge Kolonial- og Produktforretning

Jernstøberi Sc Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.

11 3P1( og Tatiljeigre

Allinge Kolonial- &
Produktforretning.

Høstbindegarn.
Brødrene Anker

Norilladels Eiaadelshos

ke)

(.. le Kul haves stadig paa Lager ved Levka. Pris 4,50-5,50

Bygningsartikler.
Brædder Planker Tømmer
Tagpap, Søm og Spiger, Støbegods

Cement, hydraulisk Kalk
anbefaler

Allinge Kolonial & Produktforretning
Vi har mange 2" Ailepumper
af dal rigtige Slags og sælger disse kontant til omtrent halv Pris — i
Forhold til Dagsprisen.
Vi har passende Ror til Pumperne, saa disse leveres færdige,
naar vi [nar Højden opgivet.

Nordlandets Handelshus,

Skovle og Spader
sælges billigt hos

Allinge Kolonial- og Produktforretning.
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AL C)

Cloettae Chokolader

Nordlandets lladelshus
Klipfisk.
J. B.

Skraatobak og Røgtobak

Nordlandets Handelshus.

Læderolie

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

pløjede og høvlede Brædder.

Fifle nordlandske lure Fyrrghr?dfir, 1114",

Et Parti gode kantskaarne Udskudsbrædder

Nordlandets Handelshus.

Bestil Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri

