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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes I et Antal a/ mindst 1600 bump,. 
ar  forsricri:.  gennem POSIrrrienr: filer ved 
vore Bad 1 Alting.. Sandvig, Olsker, Rat-
ekar, 1-? ■ og Klavn■th,hdr 

„biord-Bornholms Ugeblad" 
4ar den varsle liefuretielse i ,Vordre Herm! 
bliver IRA! ethverv 11/em og  egner sig der-
af bedst til Avertering. 

,Nord-Bornholms Ugeblad" 
op;,,,,ggr gem! SeltendiLasrelser 41 enhver Art 
taasoin Kra, Salg, 1-orenIngsmedrislelssr, 
Elter, eller Af lysninger, Auktioner tir. 

,,Nord-Boraholms Ugeblad" 
.denar Aver Fredag-, kan bestilles paa olie 
P,,sawniprer samt paa Bladets Kontor og 
koster 1 Kr. halvaarlig. 

Hejt over rede Tage 
staar Himlen blaa og fuld af Smil. 
Som liflig Vin al smage 
er Luften i April. 

Der ringler brune Rakler 
fra Hasselgren og stynet Pil. 
Smaa gyldne Krokusfakler 
slaar tændte til April. 

Ded er den gamle Vinter. 
Nu kommer, frisk af Graad og Smil, 
med Krans af Hyacinter, 
den unge Prins April ! 

Anna Baadsgaard, 

13 Kr. 50 Øre. 
Et Jounalisfminde 

i Pressens Magasin. 

—x— 

Jeg var yngste Mand ved Bladet. 
Hvad del vil sige ved enhver be- 

gyndende Journalist. Man bliver 

forkælet al Redaktøren, man „roses' 
til at skrive for at stramme de faste 

Medarbejdere op, main blander sig 
i alt, man arbejder og arbejder, og 
Resultatet er, at 90 pCt. gaar i Pa-
pirkurven, 

Den Hjertelighed, hvormed Kol-
legaerne til el begynde med mod-

tager en, etnar imidlertid i skarpt 
Modsætningsforhold til den Medfart 

man laer, naar det viser sig, at man 

v il skrive, at man v i I frem. 

Nas sealedes, lænker Vagten, del 
skal vi snart fra stoppet, og den 

kummerlige Indtægt, man med Flid 
kan naa, synker pludselig til under 
pari. 

Jeg var fortvivlet -- 

„De maa have Taalmodighed", 
sagde Redaktøren. .De er saa ung 

i Faget, De maa endda være for-

nøjet, her gaar Folk paa 50 Aar og 

har aldrig huet Lov til at skrive saa 
meget som De - • 

En Dag blev jeg kaldt ind til Re-
daktøren. 

„Kan De rejse med kort Varsel ?" 
„Straks !"svarede jeg. 

„Godt", sagde han. „De skal til 
Kina. Damperen gear om 3 Dage. 
Der ventes Revolution. De er Man-
den!" 

Død og Pine, tænkte jeg, det var 

en Chance. Du maa jo have Talent. 

„Vi kan bruge en Artikel om Ugen. 

Telegrater, hvis der er noget særligt 

Lykke pas Rejsen !' sagde Re-

daktøren smilende. 

„Men Penge 2' tillod jag mig al 

indskyde. — Jeg var fattig som en 

Skibsrotte. - 
,Dem man De selv sørge for. -

Her er Billetten." - 

Med stort Besvær fik jeg laanl 

1000 Kr. hos 5 Venner, der hver 
især troede, at nu var min Lykke 
gjort, a 200 pCt. — billigt og prak-

liek ! 

Jeg ekviperede mig for Troperne, 
og log over Hamborg til Antverpen, 
hvor jeg skulde møde Damperen. 

Jeg vil ikke opholde ulig ved 

Rejsens Enkeltheder. Kun saa sneget, 

at jeg tog min Opgave alvorlig. -
Jeg var heldig — og Bladet form-
rigt °gane. 

Den Dag, jeg kom ril Hongkong, 

var Republiken Kinas nye Flag hejst 
paa Flaaden. Sun-Jatz-Sen var an-

kommen til Shanghal 8 Dage for-
inden. Som eneste skandinaviske 
Journalist var min Stilling jo glim-

rende. Mit Blad var virkelig hel-
dig, tænkte jeg, at kunne overflyve 
sine Koukurrenfer med en udsendt 
Korrespondent! 

— — — 
Jeg arbejdede som en Amerikaner 

og huskede alle de Historier, der 

gik om Cawlings berømte Krigstele 
grammer, men de skulde gøres til 
Skamme, del var min bestemte Herr-

sigt. 
Men Penge irreelle der til. — -

Nej, det behøvedes maaake ikke, 

tænkte jeg, der er jo „Store Nordi-
ske Telegratsersicab", der sikkert 

vilde sende Depecherne pr. Efter-

krav. 
„Desværre umuligt", svarede Te-

legrafbestyreren mig. — „Vi hat de 

strengeste Ordrer, og der har været 

saa meget Vrøvl med danske ud-
sendte Korrespondenter." 

Jeg telegraferede de til Bladet om 
at aabne en Konto, forklarede de 

store Begivenheder, der ventedes 
etc. etc, - 

Intet Svar I 

Jeg lod mig ikke forknytte, rejste 
til Shaughai, bestak en Kuli og -

mit Livs store Drøm var gaael I Op-

fyldelse — jeg opnanede en Sam-
tale med Revolutionens aller første 

Mand — den nye Republiks Juslils 
og Førsteminister Wu-Ting-Fang. 

„Du er en berømt Mand i dette 
Øjeblik", sagde jeg til mig selv -
en ny Cawling — din Fremtid er 

sikret. — Jeg var Førstemand med 
en direkte Udtalelse om det nye 
Kina, dets Fremtid etc. — 

Endelig Svar fra Bladet, man øn-
skede ikke Telegrammer! 

Jeg sludsede et Øjeblik over mo-
derne dansk Blad-Smartness— men 
regnede ud, at et Brev kunde naa 
hjem via Sibirien paa 8 Dage. - 

Min Berømmelse var reddet I Re-

daktøren vilde sikkert ærgre sig, 
naar han saa, hvad jeg havde ud-
rettet ! 

Rejsen varede ialt 5-6 Manne-
der, og jeg sendte regelmæssig mine 
Korrespondancer. 

Jeg ventede Post i Port Said paa 

TrIbeeevejert, ventede Penge og An-

erkendelse fra Redaktionen og be-
gejstrede Velkomsthilsener fra Ven-

ner og Bekendte. 

Der var kun et Prospektkort fra 

en gad Ven, der kort og godt skrev, 

at jeg efter min Fiasko for mine 

Venners Skyld helst Ikke meldte 
komme tilbage ! 

Jeg havde imidlertid ingen Udvej 

— jeg innelte tilbage, og en skøn 

Dag stod jeg uanmeldt pas Redak-

tionskontoret, — Det første, jeg sars, 
var mine Korrespondancer I 

„Udmærket'', sagde Redaktøren, 

„De har løst Deres Opgave til vor 
blide Tilfredshed, men vi her dem-
værre ikke helt Plads til at trykke 

dem alle, men de kommer pas, de 
kommer pas, vær rolig", og han in-
viterede mig til Middag i slt Hjem, 
en Ære, der endnu aldrig var hændt 

nogen anden Medarbejder. 	. 
„Deres Honorar kan De hæve paa 

mit Kontor i Morgen", føjede han 
amilende til, 

Middagen forløb meget fornøjelig 
og jeg overrakte Redaktøren en 
kostbar gammel japansk Daggert til 
Erindring. 

Den næste Dag henvendte jeg 
mig paa Kontoret. 

„Mil Honorar', sagde jeg flot. 
„Vær 5/1a god al kvittere', sagde 

Kassereren med et lille Smil. 

Der stod : Interview Wu-Ting-Fang 
13 Kr. 50 Øre. 

— — — 

Dette er tørste og sidste Gang 

jeg her været udsendt Korrespondent 

tor et dansk Verdensblad. 

Xavlar de Finne. 

Lærken. 
Hvad toner der fra Himlen 

for første Gang i Aet I 
Aa hør, ars hør, hvor lifligt 

det dog klinger I 
Det er jo selve Lærken -

mod Himlen Flugten gaar 
mens Glæden sitrer den I Røst 

og Vinger. 

Den jubler sire Viser 
trods Is og Sne og all 

ud over Eng og Ager, 
Strand og Vove; 

den kalder glad paa Livet, 
der segned og faldt, 

paa Knopper og paa Klin 
i Bøg» Skove, 

Den dvæler ikke ved, 
hvad Vinteren brød ned, 

og sysler ej med ørkesløse Drømme, 
den tænker kun pert Livet 

og bydes derved 
ag lader Takken frit 

fra Hjertet strømme, 

Den nynner : Agt pas Livet 
og luk for Glæden op, 

for Sol og Sang og alle 
Vanrens Kræfter ; 

sari skal du fange Friskhed 
i Sjæl som i Krop 

og synge alle mine Sange eller. 

Jeg er dog kun en Lærke, 
saa tiden og saa graa, 

men du en Sjæl, bestemt 
for evig Sommer 

hvo skulde du da klage 
og hvorfor bøjet gas 

og nære Frygt for Tiderne, 
der kommer 

Løft højt og frit din Slemme 
og pris som jeg den Gud, 

der allerhelst vil vække 
Liv af Døde 

I alle mine Toner jeg harer 
dig del Bud: 

Der kan gro Blomster, 
hvor der før var øde!" 

Du lille glade Sanger, 
jeg føler du har Ret I 

Du kalder blidt pert Smigen 
i snit Hjerte I 

Hav Tak, al du save minister, 
sne Irisk og adræt 

har tændt i Sjæl og Sind 
en Hashels Kærte. 

J. K. 

Hvad Hønsene kan 
give i Indtægt. 

(Af Konsulent N. M. R. Stenbæk, 
Tommerup.) 

Man regner en Henes aarlige 
Forbrug at Kornfoder IW 36 a 38 kg. 
Hos mange er det mindre, særlig 
hos Landbrugere, hvor Hønsene 
kan gas frit, fra Høst til Forkarets 

Sædetid, og da kan hente en stor 
Del at deres Føde i, hvad der ellers 
vilde gaa til Spilde. 

Men tor dem, der hele Aaret igen-

nem maa fodre deres Høns „af 
Haanden" maa man regne med det 
anførte Kvantum, 

Holder man sig til de mest al-
mindelige Kornsorter, hvormed Høn-

sene fodres ; Mais, Bladkorn, Nye-
deklid, lidt Oliekager ru. m. maa 

for det sidst forløbne Aar regnes 

med, at Gennemsnitsprisen har væ-

ret 32 øre pr. kg., altsaa en Udgift 

af ca. Kr. 12,00 pr. Høne. 

Efter nøjagtig Optegnelse af Antal 

solgte Æg i Aarets Løb, har det 

vist sig, at Gennemsnitsprisen i 1921 

har været 20 øre pr. Æg. For hvem 

der særlig har haft mange „Vinter-
leg" og saaledes har feset en noget 

højere Betaling, vil Gennemsnits-
prisen blive noget højere, men taget 

i Almindelighed vil 20 øre passe. 

Med de tørste 60 Æg en Høne 

har lagt, er der allaaa intet Over-
skud, Hønen har hermed betalt sit 

Foder. 

Hvor mange Æg vore Høns gen-
nemsnitlig lægger om Anret ved 

man ikke, men Masser af Regnska-
ber viser, at hos alle, der passer 
og plejer deres Høns godt, har man 
mindet 100 Æg pr, Høne, altsag et 

Overskud al Kr. 8,00 pr. Hane, og 

mange har mere, 120-130-140 

hører slet ikke til Sjældenheder, og 
Overskuddet vil da henholdsvis 

være Kr. 12,00-14,00 —16,00 pr. 
Høne. 

Disse Tal er henlede fra ganske 
almindelige Hønserier, medens en-
kelte ekstragode kan naa op til 160 

170 Æg pr Høne. Saa maa der 
regnes med en extra Udgift for Til-
lægsfoder som Kaal, Roer, Kartofler, 

Husholdningsaffald og Strandskal-

ler, Værdien af dette leder elg ikke 
let opgøre i Penge, men Indtægten 
der haves i Kelverdien, vil let veje 

op over sidstnævnte Udgift. 

Hvorledes Prisiorholdene vil stil-
le sig i kommende Tider, ved man 

ikke saa neje. Men rimeligvis vil 
efegmeserne blive mindre end i de 
senere Aar, men Foderstofpriserne 

vil efter el Savsynlighed falde en 

Del, saa den reelle Indlæs/1 'tæppe 
vil forykkes i synderlig Grad. 

Naar et Hønsehold pas 30 Høns 

giver en Nettoludheet af 400 til 800 
Kr. om Axel, da maa det anspores 

til et forstørre vore Hønsebesætnin-

ger, vaafrernt de stedlige Pladsfor-
hold tillader det, og som man man 

have for øje I den nu forearaiende 

Kyllingalilleegstid. 

Det betaler sig ikke at have gam-
le Høns, da alle Regnskaber W'er, 

at en Hønes Æglægning gaar ned-
ad for hvert Aar, den bliver ældre. 

Fristelsen til at lade tre-firesarige 
Høns leve, for at holde Besætnings 
Antallet oppe, vil i de allerfleste 

Tilfælde være  af forkert Beregning. 

Hvor som helst man kan gennem-
føre at Hønsenes Alder ikke naar 

ud over den toaarige Periode, be-

taler det sig bedst. 

Men dette giver først et større 
aarligt Kyllingetillæg, og vil man 
forøge Hønsenes Antal med maaske 

det dobbelte, skal der mange Kyl-
linger til, disse skulde helet udru-
ges i April eller Maj, senest inden 
Midten af Juni. 

Den Ihærdighed, der man ti! med 

Kyllingetillæget, hører vel nak til 

det vanskeligste, men tillige det 

vigtigste Arbejde med Hønsene. 

EPaa modtur 
gennem 8uropa. 

Sems fortal:tf om sine 
Dagbogsogegnelter og Minder. 

(Kun for Nordbornholms Ugeblad) 

Først hen ad Formiddagen den 
3. Oktober fik jeg mig rigget til. 

— Falkene havde allerede arbejdet 

længe, nu var det Frokostpavse. — 
De vinkede ad mig, men jeg fort-

satte min Gang, ærgerlig over al 

have snuet saa længe. 
Ved en lille By naar jeg Btenta-

floden — en stille, jævnt glidende 

Strøm, hvis Bred eller rettere Dæm-

ning jeg fulgte forbi ensomme Slotte 
i ganunel romersk, maurisk eller 
græsk Stil — med Billedstøtter paa 

Tage og Karnapper. De hvide Fa-
cader, Huse og Kirker tegnede sig 
skarpt i det klare Vand. Længe Isa 

Jeg i Græsset og lod Solen gennem-
bage mig. Alt var sari stille og fre-

deligt, kun den svippende Lyd at 

en Staaltraadsline, det ved et sind-
rigt Apparat var trukket over Kana-
len fra Bred III Bred og ved Hjælp 
at Taljer og Lodder fulgte Flodens 
Bund. To Mænd halede skiftevis, 
og jeg opdagede, et de med Linen 



afskal' del lange, bløde Flodgræs, 
der I store Flager langsomt drev 
nedefter og opsamles, for at finde 
Anvendelse til Straithatte og andet 
Fletarbejde. 

Egnen blev stadig mere sumpet 
med en Urskov af Siv og Krat, og 
henad Aften førte Landevejen mig 
ind i dan lille Havneby Fu3ine, hvor 
den endte ved Færgestedet. 

Adriaterhavets blanke Flade las 
udbredt foran mig — eller rettere 
de store Laguner, sellestaaende lavt 
Vand, hvori Flodernes Dynd bunc:- 
fælder. Men hvor var Venezia - 
Havets stolle Dronning? — Ingen 
Vej førte videre nordpap, kun ud-
strakte sivbevoksede Sumpe. — - 
Skulde jeg have valgt en forkert Vej. 

Ærgerlig gik jeg tilbage til den 
lille By. — Nej, del vir rigtigt nok, 
Færgen gik om en halv Time. - 

Medens Folk langsomt samledes, 
gik jeg frem og tilbage ved den 
lille Færgebro. Dejligt Vejr. Oppe 
E Bjergene mod Nord glimtede Lyn 
og man hørte svage Drøn. — San 
tændtes de første Lys ude i Kimin-
gen, Lys ved Lys I — Derude tan 
Venezia. 

Den gamle brøstfældige Damp-
færge peb til Afgang, de faa Rej-
sende skyndte sig ombord. — San 
gled vi langsomt ud I den opurud-
rede Rende, hvor høje rød- og hvid-
malede Stolper, hver 3. eller 4. for-
synet med Laterne eller et Krusitix, 
viste Vejen. Maanen kastede Sølv-
straaler over Vandet, der længere 
ude krusedes at en Irisk Brise, -
San narrede vi ud paa dybere Vand, 
Fiskerbaade strøg forbi os, og de 
første Gondoler. — Fantastisk log 
de ejendommelige Binde med den 
kalecheformede Kahyt og de høje 
Stævne sig ud i det skarpe Maaiie-
lys, roet frem af den ranke Gondo-
liere. Efter en halv Times Sejlads 
dukkede de første Øer frem af Lys-
havet, vi rundede Sante Giorgio og 
della Saluta og gled ind i Canale 
Grande, hvor vi forløjede. 

En gammel snakkesalig Italiener 
viste mig op til et mindre Hotel, 
hvor jeg skille mig af med Bagagen, 
fik lidt Aftensmad, og styrede der-
paa mine Fjed mod den nære Mar-
kusplads, hvis Fepaladser og elek-
triske Lyshav jeg havde faaet et 
Glimt af fra Færgen. 

Det var som et Æventyr jeg dum-
pede ind i. De elektriske Buelys 
og Buegangenes straalende Butikker 
forvandlede Nat til Dag, Maanen 
stod stor og gul mellem Markus-
kirkens Kupler, og Dogepaladsets 
rødgule Facademosaik stod med 
skarpe Konturer. Kampanilen (Klok-
kelnerne') ragede op i ensom Maje-
stæt og foran paa den store Plads, 
der var fuld af festklædte Menne-
sker, spillede et stort Orkester Døg-
nets Melodier. 

Jeg gik i Pavserne rundt om Plad-
sen, var helt henne ved Markus-
Løverne, Venezias Vartegn, der paa 
høje Marmorsøjser kampberedt stir-
rer efter Fjenden ude fra del mørke 
Hav. Men nu er der Fred og in-
gen Fare, kun sagte glidende Gon-
doler og smægtende Strengeleg. 

Hvem kan sove en saadan Nat i 
Venezia ? Skønt Klokken er over 
10 gør Markuspladsens straalende 
Galanteri- og Juvelbutikker glimren-
de Forretning. Hvem har ikke en 
Hjertenskær, der vil blive glad ved 
en funklende Ring eller Broche. - 

Jeg stilir og ser langt efter de 
lykkelige Par. Jeg, den ensomme 
Vandrer, fristes selv og køber nogle 
Souvenirs, en lille Gondol i Sølv-
filigran, en Ring og Prospekter -
Minder om Æventyrbyen, 

Unge Signorittaer sidder anelsen-
digt hos deres Mødre og lytter til 
Musikken. Ogsaa jeg er efterhaan-
den bleven træl og linder en ledig 
Plads paa en Marmorbank ved Cam-
panilens Fod, Ved Siden sidder en  

ung Mand med stive Flipper og i 
blaal Sergestrej. Han ligner nær-
mest en Kontorist, og jeg spørger 
ham, om Venezlanerne aldrig sover. 

„Jo, om Dagen", lo han. 
Vi kom eflerhaanden r Snak. -

Han havde været et Aar i England, 
og undredes over, et jeg saa (Snar-
ligt forstod dette Verdenssprog. - 

s eler er kedeligt", sagd han til-
sidst og gabede. ,V11 De med en 
lille Rønde". 

VI rejste at og drev ned mod 
Kanalen. Her hul Gondoler og ven-
tede psa Tur. El Selskab glade 
Venezianere og Turister trængtes om 
en Baad, „Il Boccacio", hørte jeg 
Fee-cree gentage. 

,Kom med", raable min Fører 
og sprang ned i Baader]. Jeg fulgte 
mekanisk efter. Gennem de stille, 
mørke Kanaler roede vi en Tid og 
standsede sne ved et festligt oplyst 
Palads. ,Una Lirs", sagde min Fø-
rer og Steg op. Jeg betalte og fulgte 
med op gennem de oplyste Haller. 
Ogsaa lier betalte jeg den krævede 
En tre. 

Vi kommer ind i en stor Sal med 
mange smaa Borde, hvoromkring 
der sidder en Mængde Mennesker. 
Alle Nationers Klædedragt synes 
at være repræsenteret — en broget 
Forvirring. Vi sætter os ved et le-
digt Bord. Lidt efter kommer et 
Par letpaaklæcIte Damer og sætter 
sig ugenert ved samme Bord. Min 
Fører synes et kende dem. Han 
bestiller Vin og Frugt samt en Slags 
smag Kiks og henviser flot Tjeneren 
til mig, som maa betale. Jeg ser 
med Gru mine Spareskillinger ryge, 
en for en. 

Nu spiller Orkestret, et Par Bal-
letdanserinder optræder —, ogsaa 
sentimentale Folkesange synges af 
Herrer og Damer i Bondedragter, 
snart synges og danses der ved 
Bordene, de agerende veksler ustand-
seligt. 

Jeg er ellerheanden bleven pral-
senteret for de Skønne som dansk 
Journalist, der rejser Verden rundt 
til Fods og tjener .mange Penge I" 
paa sine Artikler. Men de Skønne 
kendte ikke Danmark, og jeg inaatte 
have et lille Europaskort Item og 
afridse Ruten saml dokumentere med 
Foreningsbogen, der var afstemplet 
i de forskellige Byer. Mest Inter-
esse vakte det, at jeg havde gaaet 
Ira Napoli til Venezia pas godt tre 
Uger — den lange Vej 

Deri ene af Damerne havde ogsaa 
en Veninde, der var rejst til Paris 
med en "god Ven", og beskrev 
hende nøje ; men jeg havde desværre 
ikke set hende ! 

Tiden gik hurtig, vi var eflerhaan-
den blevet mere fortrolige og forstod 
hinanden lettere. Kun var det uli-
deligt varmt, skønt der var rigelig 
Ventilation. Del endte sikkert med 
at jeg faldt I Søvn til Moro for Sel-
skabet. Sagte saa jeg Mil Snit og 
vilde liste af ; men den lille vævre 
Elvira havde opdaget min Flugt, thi 
pludselig mærker jeg en lille blød 
Haand i min. .Her er saa varmt, 
sagde hun, vi gear udenfor et Øje-
blik!" — og smilende stak hun sin 
Arm ind under min. 

Vi kom ud i en stor firkantet 
Oaard med hvælvede Buegange, 
hvor der hist og her paa Marmor-
Bænkene sad elskende, der ogsaa 
havde del „med Varme". Maanen 
oplyste den halve Gaardsplads og 
el lille Havebed med Fontæne. 

Vi fandt os en ensom Plads og 
sad længe tavse og hørte paa den 
spæde Vandstraales melodiske Fald. 
— Saa tog hun den lille Mandolin 
frem og begyndte at klimpre, sagte, 
dæmpet, som Vandets Kluk mod et 
Bolværk ; men snart blev der mere 
Liv, kaade og smægtende . . 

.0, tara mia . . 
Jeg sad og famlede i Lommen 

efter den nys erhvervede Ring. Den  

e s..ja  aitekett ikke Gnide', Itted'ia-
hed, mcn deri havde Nuets Glans, 
passede godt til en Alen son: denne 
— en Nat i Venezia ' 

.Me ne dia 	ane le 	bad hun. 

Da Skibet dik ned. 
_x_ 

Er] Sømands Skildrir g el et Forlis 
I Vesterhivet. 

I det færøske Bli d ,Dimmalsel-
ling" giver en ung Samand, Matros 
Villa Jørgensen, følgende interres-
sante og malende :ilcildring at et 
Forlis, han sammen med nogle faa 
andre, som ved et Mirakkel kom 

levende fra: 

Jeg var Matros paa D. F. D. S.3 
Damper „Lolland'. Sidst i August 
forlod vi England og skulde til Fre-
derikshavn. Vi gik ud Ira Newcastle 
upon Tyne en Eftermiddag med h aard, 
østkg Kuling, og der stod megen 
høj Sø pas Schlles Barrer, ng Ski-
bet begravedes fuldstændigt af Van-
det. Efterhaanden som Tiden gik, 
flovede Vinden at, og Søen blev 
rolig, og Kl. 1 om Natten var det 
Iuldsteendig stille. 

Jeg havde Udkigstørn pas Bakken, 
ikke en I.yd hørtes uden Maskinens 
monotone Hamren og Seers Skvul-
pen for Boven, Jeg gik frem og til-
bage og frydede mig ved Livet, men 
pludselig hørte Jeg nogen tale, SOM-
ine Tider lød det, som kom det fra 
Luften, somme Tider som kom det 
fra Skibet og Søen. Jeg gik ned, 
men alle sov. Jeg tænkte, at der 
muligvis kunde være kommet blin-
de Passagerer om Bord, og jeg gik 
ind par Mellemdækket for at under-
søge, om der var nogen, men alt 
var stille, og Jeg irørte intet mere. 

Vi befandt os paa det Tidspunkt 
ca. 80 Sømil til Søs. Klokken var 
blevet 2, og jeg skulde lige løse 
af ved Roret. Jeg stod nu .der i den 
efterfølgende Time og spekulerede 
lidt over, hvad det kunde være, 
men jeg talte ikke om noget til 
mine Kammerater. Jeg kunde dog 
ikke lade være med al tænke paa 
det. 

Den 31 August om Eftermiddagen 
Kl. 5 afgik vi Ira Blyth med en 
Ladning Kul til Korsør. 

Vejret var regnfuldt og uhyggeligt 
Under den forreste Overskæring 

paa Mellemdækket var anbragt en 
mægtig stor Møllesten. 1 Forlasten 
havde vi noget Stykgods. Nr. 2-La- 
sten og Agterlasten var fyldt med 
Kul, og paa Mellemdækket agter 
var der anbragt 20 Tons Kul, lige- 
som Bunkerne var hilde. Næste 
Dags Formiddag Kl. 10 blæste det 
en Storm af NØ, og .Lolland" ar-
bejdede saa head i Søen, at det 
næsten var umuligt al ligge i Køjen. 

Jeg havde første Rortørn og krav-
lede pie alle fire langs Dækket for 
at komme op paa Broen. Kl. 2 tog 
den en Brodsø ind over Forskibet, 
den var sari voldsom, sas man næs-
ten kan sige, at 

Skibet besvimede. 
Det blev liggende ganske stille 

helt under Vandet et Øjeblik, men 
kom saa langsomt op igen ; da 
havde det Styrbords Slagside. Jeg 
sas paa Maaleren paa Nathuset, og 
den havde 5 Gr. 5 Min.; derefter 
kommer der alter en Brodsø, og 
samme Akt gentager sig. Jeg ser 
igen paa Maaleren, og den havde 
de 10 Gr. Slagside. Det var nu saa 
meget, et det var vanskeligt at 
styre Skibet, og Kaptejnen kom op 
paa Broen og overtog Vagten. 

Da kommer den tredie Brodsø, 
saa voldsomt, at Rattet (slog ud af 
Hænderne paa mig. Hele Skibet 
fra for til agter; Komandobroen 
med, var fuldstændig under Vand, 
og inden Skibet nagede at kom- 

rem op igen og 1•a ryetet Vandel 
af •lg, kc ra den fjelds Br,adsts over 
os. Keptejeen, 2. Styrmand og jeg 
stod og kiggede hverandre i Ansig-
tet, vi vi:de sige noget, n.en etc ik-
ke segl det. Det samme Ord stod 
os i Munden: 

Aloe Skibet kommer ep igen 
Men op kom del, stønnende og  

pus'ende. .1, g greb Rit'et igen og 
sas paa Maaleren, og da havde del 
lb Gr. Slagside. 

Kaptejnen gav nu Ordre lit Styr-
manden, al han og min Vegtkam-
menet skulde gaa ned paa Mellem-
dækket og lempe Kul for al fes 
Skibet paa ret Køl igen, imedens 
forsøgte vi al lægge Skibet med For-
enden imod Søen. Men det var gan-
ske umuligt ■t holde det sluttedes. 
Rattet slog, sea mine Arme var fuld-
stændig lammede, og jeg forlangte 
at blive løst af ved Roret, da jeg 
ikke mere sas mig i Stand til at 
holde det. Min Vagtkammerat kom 
da op og løste mig af. Jeg gik ned 
paa Mellemdækket til 2. Styrmand, 
og fortsatte Lempningen. Men efter-
haanden som vi lempede Kullene 
op til Luvart, skred de ned Igen. 
Kaplejeren kom nu og kaldte pile 
os. Jeg irreelle op ved Roret igen, 
de min Vagtkammerat havde fartet 
slettet det ene Ben over al Rattet, 
og Styrmanden fik Ordre til at 

purre hele Mandskabet ud 
HI Lempning af [lunkerne. Kl. 4 
blev jeg igen løst af ved Roret, og 
Skibet havde pan det Tidspunkt 45 
Gr. Slagside, 

Maskinen kunde nu ikke mere 
arbejde, da der ikke var Damp nok. 
Del var ganske umuligt at holde 
Damp paa Kedlerne. Søen stod sta-
dig i el Braad over os og sløjfede 
alt, hvad der var paa Dækket. 

Kl. 5 om Morgenen raaber Kap-
tejnen ned gennen RifIvaerket : Kom 
op, og vf følte, at med disse to Ord 
var alt Han b ude. 

Ports. 

Fra. Uge til Uge 
Gymnastik. 

Aug. Olsen, Hollændergaard, der 
som bekendt interesserer sig meget 
for legemlig Idræt, har formanet et 
Hold al Akademisk Skyttekorps, det 
samme, som sidste Sommer optraadte 
ved Landsskyttefesten f Fredericia, 
til at vise os deres udmærkede Præ-
stationer paa Gymnastikhuset i Al-
linge. Maaske kan det give Anled-
ning til at vække slumrende Kræf-
ter. Visse Tegn lyder paa, at Ung-
dommen atter begynder at faa In- 
teresse for Idræt. 	(Se Ann.), 

Borgslægtens Historie, 
Gunnar Gunnarssons Mesterværk, 
hvis Filmatisering har opiumet Ver-
densry, er paa sin Sejersgang ogsaa 
narret Allinge. Første Del filmes 
paa Søndag. 

Liilhersk Missionsierening. 
Bortsalg i Tejn 

Mandag den 24. April Kl. 7 1 2  

Lærling, 
En Dreng kan straks komme I 

Lære hos 

A. Mikkelsen, 
Cyklehandler, 

En 14 nars Dreng 
kan fas Plads til 1. Maj paa 

Mejeriet Kajbjerggaard. 

312k. Hund 
bruubroget er kommet tilløbende 
til Olsens Vaskeri, Allinge, afh. mod 
Betaling af delte Avertissement. 

14. Skyttekreds  
afholder Generelloraanaling Dee gl. 
holdshotellet i Ra, lendag &„  71 Ap.II Kl. 71  e. 

Restyrelsen. 

.1unetnisk Siqifel(Jrening 
Gymnastik 

I Allinge Gyrunaerikhu3, Man Jag d 
24. ds. Kl. 71.e. 

Amtsskyneforeningen Indbyger, 

Andeæg 
er til Salg pas, 

Store Lnerkegaard. 

Andeæg 
er til Salg paa 
Tlf. Rø 37. 	ilansumgaard. 

Cykler! 
Et Parti nye Cykler, godt monte-

ret, ny hjemkomne, sælges billigt 
pr. Kontant. 

Nye Dæk og Slanger lige hjem-
kommet, sælges til billige Nier. 
Alle Reservedele pels Lager, brugte 
Cykler til Salg 

Samme Sted er en brugt Motor. 
cykle, 4 H. K. III Salg. 

5. Nielsen, 
PovIsminde, Rutsker. 

En 14-1G firs Pige 
kan fair Plads hos os i. Maj. 

Lærer H. P. Kofod. 

En rod 4-aurs Hest 
er ni Salg, og 2 toaarige Plage, 
samt 1 So, som farter sidst ldenne 
Manned. 

,Tein og omegns 
engdoms forening 

afholder Medlems-Bal paa Christen-
sens Sal I Allinge, Søndag, d. 23. 
Ki. 71/2. 
NB. Medlemmer optages hos Jens 
Kjøller, Allinge, til Søndag Kl. 1'2. 

Sode Spisekartofler 
er til Salg. 	Jord kan faata til Leje. 

Avlsbruger Lund, Allinge, 

en Sofa, 
4 polstredr Stole, I Saionbord, po-
leret Nøddetue, ønskes solgt ved 
Henvendelse til 

Bestyrer Engstrøm, 
Hameneren.. 

Yruittrffer. 
En Del 4 Aars Frugttræer udsæl-

ges 111 betydelig nedsat Pris. 

Ballelyst-Allinge. 
M, Kr, Kofod, 

TIL Sandvig 6 og 47. 

En a to gode Ledskeer 
er til Salg hos 
Frigaard. Søndre Kirkebogsard. 

Samme Sted er 4-Ugers Orde Ill Salg 

En Malkefodermester, 
flink og paaleletig, kan Isa Plads 
til 1. Maj pas 

Maegaard i Rø. 

Rugeæg. 
af rigIlreggende Ancona, Krydsning 
af sølvgran Wyondott, samt Ancona, 
Krysning, tværstribet Pl. Rocks. Ud-
salg 20 Øre Sik .  

Fiskehandler Tborsen, Tejn. 

En yngre Karl 
som vil passe Kreaturer, kern faa 
Plads 1. Maj paa 

Hullegaard, Klemens. 

en smuk Ytoppeplag 
ønskes byttet med en stærk Arbejds- 
hest. 	 Tlf. Allinge 113. 



Kr. 

Kr. 

er hjemkomne og sælges til meget billige Priser. 

Graa engelsk Habit, syet efter Nlaai, 89 

Ægte blaa 	do. 	do. 	125 

Et stort Udoct155 i 

'rakker til Samer og glern 
er nu paa Lager til alle J3riser 025 
alle Størrelser. 

9a6ardine og Nlædesfrakker 
i mange lyse og mørke "roer. 

J-Clcedesfrakker fra 42 J-Cr. 
Cooereoat fra 29 c7-{P. 50 Bre. 
Lyse melerede frakker J-Cr. 35,50 
j'i8£efrakker i Conereoat og-kulørt 

J-Cleede. 
Conereoatfrakker til Xren,sse 

2 til 5 cHaP. 

Magasin du Nords Udsalg 
e"nge Victor gianek Allinge 

sillinge ,I3iograg. 
Søndag den 23. April Kl, 71/1 

,orgslægtend Xistorie. 
liste Del, 

OML Efter Gunnar Gunnarontons bekendte Portælling. 
Indspillet pas Island at Gunnar Sommerteldts. En af Nor-
disk Films Komp. bedste Film ined det kgl. Teaters bedste Skuespillere 
i Hovedrollerne. 

.,Borgslægtens Htslorle` har overalt hall en stor Sukses. 
NB. Til denne store Film er Billetpriserne ikke forhøjet. 

"s^.~.ffirmarroaa~a~assarerall~~,„,„,„,~4~..4.0. 

teessens Sne-21dsalg 
Vi har fra Lørdag den 22. April et Serie-Parti Dame-

jakker til Sports-, Spadsere- og Cykle-
brug. Pris 18 Kr. 75 Øre. Frit Valg. 

Ovenstanende Pris er betydeligt under den virkelige Værdi. 

Chr. Olsen. 
Messens Ene-Udsalg, Allinge. 

Telefon 100. 

marmaismafk,"~s~ellas,""~"."~".~ 

Ir Fra Fredag den 21. ds. gen 
ger jeg min Pra¥11s. 

X.317e16,9 efirisliansen 
TIL Mine :43. 

15.17 nars Ureng 
kan (Ja Plads til 1. Maj paa 

Kaggnard, Rats Tlf. 62. 

De he'r,  ud e kode 

G1111111.1i!•41iltirr og Hæle 
Las 11,F 

M. 	Furich. 

Rugeæg! 
af 1r. P1. Rocks til Salg a 30 øre 
Tit. 28, 	Chr. Westh. Allinge. 

Tapeter, 
stort Udvalg, Prisen fra 35 Øre pr 
Rulle. 

Rullegardiner til billigste Dagspris 

Sandvig Boghandel 
E. Abrahamsen. 

Tlf. Sandvig 55. 

Et ungt Menneske søges som 

EI t US.. larl 
til I. Juni. 

Jernbanehotellet, Sandvig. 

V/kler. 
F.1 Parti godt 'runderede 

Herrecykler 
sælges pr. kontant lur ISO Kr. pr. 
Stk. 

917, Yunefi, 

En DRENG 
eller yngre Karl søges til 1. Maj 

Valdnøddegaard pr. Tejn, 
Tlf, Allinge 110. 

9aaseæg HI Salg 
paa 

Torpeganed i Klemensker. 

prima Sæk 
og ålanger 

lige hjemkommen til meget billige 
Priser. Alle andre Cykledele haves 
paa Læger. 

Stort Udvalg til meget nedsalte 
Priser. 

Reparationer udføres. 

M. C. Fund', 
Allinge. 

flink ararl 
Iran fas Plads til 1. Maj paa 

Store Lærkegaard, 

Spabereragter 
o g 

kulorte Foraarsfrakker 
i nye, moderne Faconer. 
Solide, prisbillige Stoffer. 

Chr, Olsen, km, 

Gardiner. 
Stort Udvalg i prluin hvide og 

ecru Gardiner. Pris fra 86 Øre til 

4 Kr. 62 Øre pr. ni. 
2-handel ægyptiske og engelske 

Garner, 

Chr. Olsen. 
MESSEN, Allinge. 

Ekstra god sort 

Skosværte 
25 øre pr, Æske. 

In C Funch,  Allinge. 

VII De have 

en god Kop Kaffe. 
anbefales del ai købe Kallea hos os. 

Vor rene Javnliaffe og 
FrokostKaffe, bl.andei, giver tø 

fortrinlig D: k. 

A;iirige Kni/Inia!-& 

Produktforretning 

Træsko til Spotpris. 
De Ærede Forbruget._ gøres herved opmærksom pas, at jeg Int 

Digt Dato giver 15 pCt. Rabat paa Kapsito,:og 17aKe 
TreesKo med nyt Leder. 

De, der ønsker billige Træsko, bedes venligst snert komme, dl 
det kun er el midlertidigt Salg. 

L. Larsen. 

Og nye Nieler er mi lijembffillc! 
og vort Udvalg og Lager er i Aar meget større end fru. 

Priser fra 35 Øre op til 3 Kr. pr. Rulle. 
Se vor Prøvebog fur De køber noget andet Sted, 

Chr, bofods Papir-, Galaoleri- og Tappilhadoi, 
ved Skolen i Allinge. 

åter (»Nordamerik. 2ajs 
18 Kr. 50 Øre pr. 100 kg - Nettopris.  

Coldings 50 pet. kontrollerede Foderblanding 
Tex as Bomuldstreskager, Soyaskraa. 
Prima Jordnødkager, Grove Hvedekild 
er paa Lager, og nye Sendinger ventes i kommende I :2e, 

glarliEnttbe0 kyls,ittonL 

Alle Bestillinger al 

Markfrø og Roefrø 
er pas Lager og udleveres gerne. Kredit til Iste Oktober — eller 4 pCt. 
Rabat ved Betaling inden isle Maj. 

Vi har alle Sorter Kloverfrii. Grcesfrii og Roefrø paa La-
ger, saa alle Enerbestillinger kan ekspederes straks. 

Nordlandets Handelshus. 

due Xlæcievarer 

Nordlandets Handelshus. 

<11  BORNA er bedst og billigst 

Saasæd. 
Havre. Svalet! Segerhavre, gul Nresgaard Havre, sortren. 
Byg. 	Abed Prentice og Tystofte 

Da Partierne al de særlig fine Kvaliteter er begranteede, anmodes 
de ærede Forbrugere om at indgive deres Bestilling i god Tid. 

9111ringt Adoninf- (55 t )ralliftlførretnin(1. 

åtor nordarn. rnikad 2iajd 
Jordnødkager, Majs, Bomuldsfrøkager 

Coldings kontrollerede 50 pCt. Foderblanding 

Prima dansk Soyaskraa 
All I gode og synde Varer haves paa Lager i 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

cloraars=:Nitheder. 

BORNA smager delikat. 



08nigoes Bibrik 
goraarsareejder. 

Uden al I hi r lagt Mærke til del, 
er Dagene nu blevet lange og Luf-
ten saa mærkelig mild. I kan alle-
rede lege i det fri urlen Overtøj og 
Naturens vaagnende Liv sætter og-
saa Farl i jer. 

Peter, dcr er saa flink til Sløjd, 
har lavet en Stærekasse, og den 
bliver nu anbragt i Birketræet. Han 
vil nu fes at se, hvorledes Fuglene 
sætter Bo, lægger Æg, ndklækker 
Unger og fan at se disse Unger 
!lagre bort 111 andre Egne, saa det 
er intet Under, at der er med højti- 
delige Følelser, 	lian anbringer sit 
lille Fuglebo. 

Forbi det Hus hvor Hans bor, 
løber der en lille Bæk, Den sludrer 
lystigt Ira Morgen Dl Aften og er 
hans bedste Legekammerat. Nu til 
Vanren fyldes den med saa meget 
Vand, at den trænger til Afløb for 
sine Kræfter. Hans har derfor byg 
get den lille Vandmølle, som du 
ser her, og den kiler lysii4t rundt 

-og de savne Hammerslag klinger 
over Engen som en Tromme til Fug-
lenes Skrig. Ja, neer Vinden bærer 
pas kan han ligge i Sengen og ty-
delig høre den om Aftenen, og han 
tænker paa, al nu maa Bækken og 
Møllen vane i Funktion hele Natten, 
medens heri kan ligge I Sengen og 
slumre. 

Lille Marie, som elsker Blomster. 
har faner Far til at bygge et lille 
Træstativ paa Plænen overtrukket 
med Hønsenet. Og nu gear hun ag 
spekulerer pen, om. hun skal saa 
Klematis, Ærter, Salyrus eller en 
anden smuk blomstrende Slyng-
plante, og det vtl jo danne et helt 
Blomsterlysthus. Moder har givet 
hende Lov til at fejre sin Fødsels-
dag derinde med el lille Chokola-
degilde. Og Gartneren, der er en 
berejst Mand, siger, al han har set 
Banden et lille Blomsterhus i Ud-
landet, og del pyntede paa hele 
Plænen i Haven. 

LOTirk 
kher Qcao 

Fineste dansk Fabrikat 
Kg Pakker. 

Strømper. 
de billigste. 

Gode Bomuldsstrømper 	75 øre. 
Ekstragode do. 	150 - 
Meget stærke engelske 200 - 
Ekstrafine 	do 	300 - 

De bekendte stærke retogvrang strikkede Børnestrøm-
per tøres i alle Numre. 

Nordlandets Handelshus. 

Vore Strømper er 

fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højflne Produkt til sine Maal-

tider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine, 

Bornholms Vegetabil Milifin 

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 
Søgnedage 

Etwan•-Meagdylgr 

Fra Rønne 

• Klemenker 

- Allinge  

- Nyker 

• Re 

• Sandvig 

	
9,06 2,52 

- Tein 
9.32 3,22 
9,40 3.30 

8,20 2,00 

9,21 3.09 

8,37 2,19 
8,50 2,36 6,20 

6,39 
6,56 
7,12 
7,29 
7,42 
7,50 

Sawd•tir-RApam• 

Fra Sandvig 
- 
- Tein 
- Re 
- K'emensker 
- Nykrn 
- Rønne 

	

11,30 10,00 4208,15 
11,40 10,08 4,28 8,23 
11.55 10,19 4.39 8,34 
12,1010,364,56 8,51 

12,46 11,10 5,30 9,25 
12.30 10,56 6,16 9

'
13 

ert 

1,10 11,30 5,50 9,45 

ti-) Løber ikke Lørdag. 
1.) Leher kun Lørdag. 

Bøn- og Helligdage. 
lisnoe-Saotivig 

Fra Rønne 	8,45 12,35 7,50 
Nyker 	9,03 12,53 8,08 

- Klemensker 9,19 	1,09 8 29 
- Rø 	9.35 1,25 8,34 
• Tein 	9,49 1,39 8,54 
- Allinge 	9,59 1,49 9,00 
- Sandvig 	10,05 1,55 9,12 

Fra Sandvig 
- Allinge 	; 
- Tein 
- Re 

Klemensker 
Nyker 
Rønne 

0,35 
0,43 
0,52 
1,07 
1,25 
1,36 
1,55 

6,00 
6,08 
6,17 
6,32 
6,50 
7,01 
7,20 

9,35 
9,43 
9,52 

10,07 
10,27 
10,36 
10,56 

Overretssagfører 

53ojesen ,Irofoed, Rønne  
Nlorternwirad• 17. 

Ifilanation,llekumsntskrining m. m, 
Træffes I Hasle Onsdag Formd, 

En Vindkarrusel, 

Trælast. Trælast. 
El større' Parti I" og I'/,• Brædder sælges med særlig stor 

Udaliudabreedder i,a Kr_ 3,24 pr. Tylt. løvrigt har vi Lager 
af prima høvlede og pløjede Brædder, Planlier forefindes i alle 
Dimensioner. - Gode og tørre Varer. Rabat pr. kontant. 

»uge %Nitid & $rotinftforrttning 

BORNA giver lækkert Smørrebrød. 

Et Parti Vindjakker 
alle Størrelser sælges, saa længe Forraad haves, for 9 Kr. 

50 Øre pr. Stk. 

Khakiskjorter i alle Numre 4 Kr. 90 Øre. 

91orbianbet "aubelon5. 

BORNA er god ! 

SPISESTEL. 
Komplette Spisestel fra 88 Kr. 

%Muge ftelonial ttil3robuttfomtning 

Alle MennesKer, 
som har set. hvorledes 

sirbejddt31 og 
Inderbeklædning 

køber De altid bedst og billigst hos mig, naar De vil have 
noget, der er godt. Jeg har det største Lager til de billigste 
Priser. Drengedragter føres paa Lager i alle Størr. fra 20 Kr. 

Jens Hansen. 

Jens, der en Gang har været 
Flyver, har bygget sig en lille 
Vindkarrusel Han har huet fat 
pie 8 gamle Blikkopper og dem 
har han anbragt pas to trekryds 
saa udspekuleret, at de Peber randt 
hver sin Vej. Der ser morsomt ud. 
Jens glæder sig over sit Mesterværk, 
der ganske visl ikke viser, hvad 
Vinden er, men som viser om tiet 
er Flyvevejr eller ej. Og andet er 
del ikke Jens vil vide. 

Saa koran e 	jeg til lille Povl. 
Han har lagt Mreike til, et Hense-
mand hopper saa uroligt om i sit 
Bur, og ser 92a lærigselsluid1 ud i 
Solen. Povl har set, hvorledes Fug-
lene i de! fri hopper Ira Kvist til 
Kvist. saa at Grenene gynger under 
deres lette Vægt, og han laver saa 
nogle smaa Pinde, som lian anbrin-
ger i el lille Stykke Sraalimed, der 
fjedrer sig hver Gang Fuglen hop-
per. 

Saa gnar Povl ud i Solskinnet, 
og kan ikke forsten, hvad det er, 
han er saa glad over. "Jo, det er 
det Bur, hvor Fuglen nu helinder 
sig bedre end ler. - Men hvad 
laver du ? Ja, du kan jo i hvert 
Fald prøve paa at lave noget af del, 
jeg her har fortalt dig om. 

Onkel Peter. 

1==.0.:=1-.01 

Klædninger. 
Stort Lager af Klædninger er nu hjemkommet. 

Af ekstragod blaa Cheviot 75 Kr., smaa Numre 55 a 65 Kr. 
Allerbedste engelske Sergesklædninger 115 Kr.  
Prima Buchskinds Klædninger 48 Kr., alt efter Størrelse. 

Bestillinger paa Klædninger modtages, syes efter Maal. 
For godt, solidt Arbejde og god Pasning garanteres. 

Jeg har et Prøvelager paa over 50 forskellige Dessins, 
saa her gør De Deres Handel bedst og billigst. 

,ens Xansen, 
LL=8="c-==i12,===1011-=,<K- 

Store engels ,(8 
meget kraftige, er forventende direkte med Sejleren Maika. 

Prisen særlig billig. Bestillinger modtages. 

%Ringe golanial $rebtiftforretiiing 

Graahavre eller Hedehavre, 
gule Suedinge Ærter, tene Glænø Ærter, prima danske Vikker 

Blandsæd med Ærter og ren Saased af alle Slags sælges billigst. 

Nordlandets Handelshus. 

Fin og grov Soda. 
Fineste Krystal Sæbe, 31araelllessebe Nr. I, Ludpulver, 

alle Slags sælges billigt 

Nordlandets Handelshus. 

\forge=alpeter. 
Chile Salpeter, IS pCt. Superfosfat, 37 pCt. Kaligodning, 
er paa Lager, og udleverer vi gerne de bestilte Partier. 

Vintersæden trænger til Kvrelslot, og vi har rigeligt paa Lager. 

Nordlandets Handelshus. 

ØØ  


