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„Nord-Bornholms Ugeblad"
trekkes t el Antal af mindst 17,10 Exernpl,
ve forsendes gennem Postvæsenet eller ved
vore Bad I Allinge Sandvig, Olsker, Rut sker, Rø og Klemensker

,,Nord-Bornholms Ugeblad"
kar £1.1n største Udbredelse 1 Nordre Herved
bliVer last 1 tthreri 1-Plem op egner sig derop bedst 111 Avertering.
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Fredag den 1 December 1922

10de Aerg.
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med Fryd, for jeg vidste
det tjente mig bedst.
De skiltende Skæbner
pas vekslende Veje,
de vakle min Hunger
og fyldte mig helt
— dem tog vi I Venskab
og Fællig i Eje.
Vi deler part ny, som vi forhen
har delt.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
Men engang sag vandrer
jeg fra jer, i Vinde,
der aldrig endnu har min
Vandring forladt.
„Nord-Bornholms Ugeblad" ' Min sidste og skønneste
Vandring
magma, hver Fredag, kan bestilles paa alle
skal svinde
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og
etsteds i den store og hvælvede Nat.
koster I Kr. halvaarilp.
Jeg kom fra det Fjerne
og ener mod det Fjerne
— jeg løfter mit Hoved
i Svimlet' og eturn
og følger en ensom og vandrende
Stjerne
til de fire 2)inde.
langt bort I det mørke og
evige Rum:

voliere gerne Bekendtgørelser q/ enhver Art
'ensom Køb, Sale, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller Aflysninger, ~alener do,

Xorsvejs- Vise

Jeg standser ved Korsvejens
Vejvisertavie
og lelger med Blikket
de fremmede Spor,
der halvvejs formummede
bort fra mig kravle
mod Øst og mod Vesl.
mod Syd og mod Nord.
Og Sporene ender etsteds
i det Fjerne,
hvor Natten er evig, almægtig
og slum, hvor Vejene følger en vandrende
Stjerne
langt ud i det dybe og svimlende
Rum.

tie ri iesnenekee

Christian Stub-Jørgensen.

Ycia modtur
gennem 8'uropa.
Sems fortoner om sine
Dagbogsoptegnelser og Hinder.
(Kun for Nordbornholms Ugeblad)
—0—

Allelort er en venlig lille By, der
ligesom Innsbruck gemmer Minder
om de bevægede Frihedskampe, Jeg raadspørger Vinden,
I Innsbruck hedder Helten Andreas
hvad Vej jeg skal tage:
Hofer, I Altdart Wilhelm Teli. Foran
Hvor findes den Skæbne,
der falder mig bedst ? Kirken med en malet Baggrund af
Den kalder et Steds paa mil Sind
Bjerget Riten etaer en mægtig Bronce— skal jeg drage statue af den dygtige Bueskytte og
mod Nord eller Syd —
hans lille Søn. Han er sen at sige
mod øst eller Vest ?
bleven Altdorfernes Skytspatron, og
Og Vindene suser om Vejskiltets
Arme; mange af den lille By, Hoteller
de bølger omkring mig
skylder ham deres Eksistens. — I
sner lunt og aaa blidt disse Dage — fra 14.-28, Juli opog kalder med Længsel
føres Wilhelm Tell som Passionsog lokker med Varme
Skuespil og Halvdelen af Byens Beog hvisker om Klogskab og hver hvisker sit. folkning medvirker i Dramaet; den
anden Halvdel og de mange fremJeg kender jer alle, I farende Vinde,
mede ser til. Oppe fra Ud knejser
I hjalp mig sera troligt
endnu Ruinerne af den ædle Herre
og gik mig imod.
von Aturighausene Stol og oppe paa
Og en var min Fælle
og en var min Fjende, Bjerget vokser endnu den grønne
skønt fedt ef den Higen,
Skov, om hvilken Tell fortæller sin
jeg dybest forstod. Søn:
I havde min evige Uro i Hjærlet „Die Lawhien heden langet den
utøjlede kunde 1 slænge og slaa
Fieceen Altdurt tuner rimer Last verog skrige af Rædsel,
echilttet, wenn der Wald dont oben
forstemt og forfærdet,
og suse saa blidt i de raslende Store, nicht ale eine Lanuwehr emte dagegen stente'.
Bubbi kan sin Wilhelm Tell paa
Aa, hvor kan jeg vælge, jeg elsker Jer alle! Fingrene, han har sine SkolekundVort Sind er det samme
skaber i Irisk Minde og Wilhelm
urolige Skælv - Tell er hans Helt.
og hvem al jer fire jeg end
„Hjemme legede vi ofte Wilhelm
hører kalde,
Tene, fortalte ban, medens vi stod
jeg hører dog indersti Kaldet
mig selv. og betragtede Statuen, ,men sera
Men I Ilk jer Vej, der i Dalen
blev det forbudt. Oswald, den lange
- og Stigen • Dreng, skulde være Tell og skyde
er vekslende rig, men evindelig en
Æblet af mit Hoved ; men del Fjols
og jeg er fortæret af Hunger
og fligen ' sigtede for lavt og ramte mig midt
i Panden, sse jeg faldt om og manne
mod Jorderigs Haver
og Jorderigs Sten. bæres hjem og i Seng. Det var
en stor Sorg for min Moder, men
Og vælger jeg en al jer fire,
— sen ved jeg, jeg slap med Skrækken.'
Pia vor Vindring ned 111 den beat den vil mig tene til Jubel og Fest.
Og gav den mig Sorgen i Købet,
rømte Vierwaldsteliemee kommer vi
sera ler jeg forbi den næste lille By, Fluelen,

der spejler sig i Søens krystalklare
Vand. Næsten overalt langs Kysten
etaer Bjergenes stejle Klippevægge,
og kun langt ude øjnes en svag
Krusning. Man kan vanskeligt tænke
sig at Storm og Uvejr kan but Bølgerne til al fraade i dette Indelukke,
og dog var det her at Geszler indskibede sig og under Uvejret nær
var forlist pen Hohe Age.
Vandel var ras !rislende dejfigl,
at vi magtle have et Bad i disse
herlige Omgivelser. Derefter fulgte
vi den aaakaidte Axenstrasse langs
Søens østlige Side. Vejen er for
eu stor Del udhugget i Klippen, el
Galleri med Buegange, der aabner
for de vidunderligste Udsigter. Her

flere af Svens smukkeste Seer og
Byer, et a! Verdens prægtigete Panorama.
Som et lille Venedig breder Luzern sig langs den lave Bred pas
begge Sider al Floden, over hvilken
fører tre Broer. VI passerer den
yderste, største og ejendommnligt
overdækkede Bro, en Levning Ira
Middelalderen, et Slags Musæum,

Statsfangen
Griffenfeld.

Danmarks Konger brugte deres!
Enevoldsmagt med Mildhed; men
denne 200-narige Periode maatte
alligevel være hemmende for Folket:" Selvstændighedsfølelse og
lInndlekraft, og derfor har Grifmed det gamle, runde Vagllearn ude
fenfeld. Enevældens ment fremrai Søen. Lange Søen er brede Pro- gende Minister, kun hulet en kølig
menadeanlæg og store moderne Ho- hyldest ved sin Statuer; Afsløring.
teller; man kan sidde I Timevis og Men hans Skæbne man nødvendig
se paa Dampbriadene, der kommer røre on. Den før heade hovmodige
og gear, paa alle de glade Turister, og pengegridake Mand hører til
:lem, der kunde møde Ulykken uden
der promenerer:lorbi, paa Alpetop- at kure af den og voksede i Modpene og de skovklædte Bjergesses gangen.
ligger ogsaa det smukke lille Telts Spejlning I den blanke Sø,
Dømt fra Ære, Liv og Gods
Blandt Seværdigheder er Raedhu- skulde han henrettes i Kastellet.
Kapel, og en Obelisk er rejst paa
en Klippe ude I Søen til Minde om eet med Malerisamlinger, Museet, Vi ser ham træde frem, bleg, men
den prægtige Hofsirke, Jesuiterkir- med faste Skridt. Uden at ville laSchiller og hans Mesterværk.
de sig binde for øjnene, knæler
Ovenover os buldrer Eksprestoget ken, Monumentet til Minde om de han ned med Hoveriet paa Blokken.
faldne
Svejtsere
og
den
berømte
idet han beder Bøddelen, der etaer
frem gennem et lignende Galleri,
ved Siden af ham med draget
overall myldrer Turister og ude •paa døende Leve af Thorveldsen, der
Sværd,
hugge til, naar han rækker
Søen gear Dampskibet sin Rute - ej udmejslet 1 en Klippevæg foran
Haanden i Vejret. Han beder nu
alt ser sag lilleputagtigt ud i Sam- en lille Dam ude ved Oletscherhaven,
en Stund, ikke som en Stymper,
menligning med de mægtige Bjerge, en Levning fra Istiden.
der vil trække Tiden ud, og ikke
Heft oppe over Byen ligger den
som den, for hvem, det at hede var
Sisikon, Brunnen, vi er inde ten
noget fremmed, men inderligt, uden
anden Dalskraaning og ser Sehwyrz gamle Borg Musegg, Rester af Fæst
hørlige Ord. Saa giver han det afningsværker,
og
Reussfloden
bruser
ligge foran os. Bag Byen knejser
talte Tegn. Hugget faldt dog ikke;
det sagnrige Mythabjerg. Vejen gaar bort nede i Dybet.
Kongens Generaladjudant raahte
udenom det isolerede Rigiparti tangs
nu: »Holdt! Der er Pardone. Nu
faldt han sammen, da det, han
den idylliske Lowersø, der laa badet
havde beredt sig paa. udeblev, og
i Eltermiddagesol. Oppe pas Rigle
han hørte, han skulde hensættes i
udstrakte Græsgange gumlede Kvælivsvarigt Fængsel. I stammende
get, det var stille og varmt. Store,
Ord udtalte han sin Sore over den
Orientspørgsmaalet er der tilVending og bad Generaladjudangrønne Kvægfluer sværmede om os,
syneladende nu endelig Enighed
ten virke for, at han i Stedet kunderes Stik var ernerteluldt men eftermellem England, Frankrig og Itade blive »sendt til Fronten', som
maatte
stadig
lod ingen Vabler. Vi
lien; i alt Fald har de tre Landes
vi nutildags vilde sige, blive gjort
Udsendinge før Konferencen i Louvære pari vor Post overfor dem, thi
til simpel Soldat og sendt i Krisanne haft en fredeligt forløbende
de havde air modbydelig Evne til
gen mod Svenskerne.
Sammenkomst. ,
Saalede,s blev det jo ikke.. 4 Aar
at ,liste' sig bag paa
Sultanen er flygtet fra Konstansad han i Kastellet. hvorefter han
Sas naar vi MW ved Zuger Se,
tinopel; men har udtrykkelig poinblev fort til Fæstningen Munkteret, at han ikke har abdiceret;
hvor vi overnattede. Svens Dale er
holm i Trondhjems Fjord. nær Bydet er derfor tvivlsomt, om Min
umaadelig tæt befolkede, vi havde
en, og her kom han til at tilbrinhammedanerne overalt vil anerkenpaa en Dag passeret lire Smaabyer
ge en Snes Aar. Han blev velinet •
de Valget af en ny Sultan, da navnbehandlet., havde Omgang med Ofuden at overanstrenge os.
lig Spørgsmaalet om Sultanens
ficersfamilierne, kunde beskæftige
— Man skal spise Svejtserost i
gejstlige Stilling spiller ind her, og
sig med at læse og skrive, underman ikke kan tænke sig to KalifSvejts. Den er et billigt og velviste nogle ef Officerernes Sønner
fer.
Kemalisterne
har
imidlertid
nu
smagendeNieringstniddel. EI Stykke
os.v. Men hvor maa Uvirksomhevalgt Tronarvingen Abdul Medjid
den have tynget paa denne Mand,
af denne fede Ost og der behøves
til .Sultan.
sera meget mere som det ikke Ina
ikke Smør paa Brødet. — Hvilken
I Itatieti hersker fremdeles Ro
for ham at hengive sig til lærde
efter Fascisternes Overtagelse af
Aroma, hvilken Smagt Den erstattet
Studier og videnskabelig Virker?
Regeringer':
man
har
endda
set
det
et helt Meallid. Oggea Chokolade
Han var vant til at have med LiSærsyn, at Fascisterne som Regevet at gøre gennem Forretninger
er et billigt og godi.Næringenuddel.
ringsparti har fartet et Tillidsvoog Administration. Da Griffenfeld
Det er egentlig kun Middagsmaden
tum, til Trods for at de langtfra
havde været 5 Aar paa Munkholm.
vi maa have tilberedt. I Gaur havde
har Majoriteten i det nuværende
gjorde Christian den 5' en Rejse i
Parlament.
vi deri imidlertid helt gratis, idet
Norge og kom til Trontihjens, roet
I England har Valgene ført til
vi i Brunnen blev vist hen til Kloind til Byen forbi Munkholm, der
en absolut Sejr for de Konservatiafgav Salut. Det er utænkeligt, at
steret, ag der modtager de Ikke Beve, iler nu tæller en overvejende
Kongen ikke ved denne Lejlighed
taling.
Majoritet paa 76 Stemmer, medens
skulde have overvejet Griffenfelds
Lloyd Georges Parti er bleven
Tidlig om Morgenen naaede vi
mulige Benaadning, os hvilke Forslemt medtaget. Udfaldet af ValKtlesnuch og svingede om Rigi til
haabninger man denne ikke have
gene har vakt absolut Tilfredshed
gjort sig! Men der skete intet, g
Vierwaidsilluer-Søens nordlige Bred,
i Frankrig, der nu kun frygter en
En Underlivssygdom angreb sehvor Reuss har bit Udløb. Foran
alt for Imperialistisk Politik fra
nere Griffenfeld, og Kommandanos ligger Luzern, en al Sveits emuk- • Dalens Side.
ten paa Fæstningen, som mente,
Erstatningsforhandlingerne hviheste Byer, omgivet af skovklædte
at ban kunde blive passet bedre i
ler, medens Tyskland faer ordnet
Bjergaase og Søens blaagtønne •
Land, udvirkede Kongens 'Madetden nye Regering; Piermont MorFlade. Til højre og venstre staar to
ee til at leje et Par VæreLser i
gan har dog i diFse Dage besugt
Tronefhiem til ham. Hele Bevogtmægtige Drabanter Vagt, nemlig del
nerlin for vigtige Forhandlinger
ningen beatod i, at der sad en Solnetop om Erst ■dningsspoe;smaalet.
græsklædte, stærkt besegle Rigi med
dat i Forstuen — hvis han da ikke
Dei
er
vamkeligt
for
Dr.
Cuno,
de bløde, afstemte Former — og
var ganet hen i nærmeste VærtsflamhOl•g. Amerikaliniens Direktør,
det vilde, klippeklædte Pilalus med
hus; at den dødssyge Mind skulde
at fan. TiNutning fra Parterne til'
løbe sin Vej, eller lade sig bortde stejle Afsatser og de dybe KIMsin Regerin;rsdanneise, manske enføre, behøvede man ikke at frygte
ter. Oppe pen Rigl ligger store Hoder det !neo Udskrivning af nye
for. I 1699 døde han under store
Valg, ders,!ml"PriKlerne ikke kan
teller og Tandhjulsbanen farer op
Smerter. Hans Lig blev hejtidelie
og ned, thi fra del isolerede jaerg , blive enige.
bisat og senere ført til Danmark
har man den milevide Udsigt over

Ugespejlet.

og nedsat i Vær Kirke 1 Horserr;egnen, hvor hans Svigeræon Baron
K nag ejede Stensballeaaard.
Christian den 5. var en kæk
Mand. Hans var en af Danmarks og
Norges allerdygtigete Ryttere, og
i Slaget ved Lund tog han personlig Del i Kampen med en mulden
Iver, at, som Beretningen lyder i
Datidens Sprog; »endog 3 gemene
Svenske havde den Ære at falde
for hans Haandg. Men han udviste
nitid stor Karaktersvaghed overfor
Menneskerreenertavirkning. Derfor
blev Leonora Christine Ulfeldt ikke benaadet, sea længe hans Moder, Sofie Amalie, der hadede hende, levede, og derfor kunde det
lykkes Griffenfelds Fjender at fan
tuml til at tro at hvis den tidligere
mægtige Mand blev fri, kunde han
lade sig friste til Forræderi som
tidligere Corfitz Ulfeldt. Saa grantte Griffenfeld forblive Fange til
sin Død.
Griffenfeld blev
(Rettelse:)
fængslet om Morgenen den 11'
Marts 1676 og bragt til Kastellet.
16. Maj 1680 førtes han derfra og
sattes 4 Uger efter i Land paa
Munkholm. Efter 181 Aar, — ikke
16, som der desværre har stenet
i en foregauende Artikel, blev han
bragt over til Trondhjem, hvor
Marts
han dele om Morgenen d.
1699, akkurat 23 Aar efter sit Fald
fra Magten.
E. C. F. Lunridahl,

indtryk fra Orienten.
(Sluttet).
Vi kommer pari vor Vandring videre gennem Sultanens Slot i Konstantinopel, ind i selve Sultanens
Bidekameter, et kvadratisk marmorkleedt Rum, der foruden den
med Billedhuggerarbejde forsirede
Mannorkumme er forsynet med
et forsænket Bassin, og en Marmorforhøjning ca. 25 cm. over
Gulvfladen. Man finder ellers ikke
13adeknr i de tyrkiske Badeanstalter eller i de andre Baderum i Haremet.
Baderummet, der bestear af dobbelte Marmorvægge, opheder nedefra, hvorfor de Bedende man
benytte Trossandaler. Kun Forhøjningen af Marmor er kølig, og her
sætter man sig; medens en ung Fyr
tager sig af hele Behandlingen, sea
man selv ikke behøver at røre en
Finger; med en Guldskaal oversprøjtes man med det lunkne Vand,
der ustandselig løber ned i Marmorkummen, der er formet som en
Muslingskal. Derefter tager han et
fladt Messingkar og en ca. 40 em.
lang af Bomuldstrevler bestaaende
Kvast og nu begynder Storvasken;
der vaskes altid tre Gange med
mellemliggende Afskyldninger, og
Vasken foretages som en Slags Massage. Man iføres derefter et Sæt
Badeklæder bestaaende af tre
stærkt farvede tværstribede Heandklæder, som Lændeklæde, Shawl
og Turban, og derefter gear man
over i den i maurisk Stil hyggede
Hvilehal. Midt paa Gulvet findes
her, som i de fleste tyrkiske Rum,
et Messingbækken i hvilket der
brændes Trækul, og man kan derfra fas sig en Kop Kaffe.
;Fra Badene kommer vi ind i en
ret stor Sal, hvor Sultanen holdt
sine Haremsfester. Der findes en
gylden Trone, hvorpaa Sultanen
som ene Mandfolk overværede disse
Fester, der bestod af Sang og Dans.
Musiken, der besørgedes af et kvindeligt Orkester, havde Plads paa

en Balkon. Dame: Selen var i Modsætning til de fleg,e andre lys og
eneget smukt udstyret med Silkebetrukne Vægge eg dekorerede Lofter.
Alle de til Slottet hørende Bygninger er kun to Etager høje, men
grundet paa at Bygningerne skriver sig fra forskellige Perioder, og
Tilbygningerne er sket efterhaanden, er der en Mangfoldighed rit"
Trapper og Krinkelkroge. sari det
tager en ret betydelig Tid, inden
man kommer ud igen; og man vil
have det største Besvær med selv
at finde Vej, for ikke at tale om
Faren for hist art her, at gas gennem Gulvet og ende i Etagen nedenunder.
Der er endnu en Seværdighed
her, nemlig Pereellainesemlingem
For Kendere er her uvurderlige
Skatte bande af kinesisk og europæisk Poreellein; mægtige Stel
med enhver tænkelig Variation af
Tallerkner, Skank, Opsatser o.s.v.
'desuden Vaser og Krukker ide
skønneste Fornier. Iler findes ogsaa det berømte tyrkiske Fajancestel og mange andre Kostbarheder.
som det vilde tage for lang Tid at
beskrive.
Ns etaer udenfor Slottet igen eg
beskuer den smukke nf Fajanceplader rigt dekorerede Port, Orta
Kapu, hvis gyldne Tag glitrer
Solskinnet, og tænker pen den
Strøm af Følelser, der har betaget
mig ved Gennemgangen af de
mange smukke Bygninger og skønne Sale; men jeg har ogsaa følt en
Gysen, en Fornemmelse af Gru og
Uhygge, der ikke rigtig har villet
fortage sig, selv her i det klare
Solskin, Selv om det kun er døde
forfaldne Rester, der er tilbage, giver de dog Beskueren et Indtryk
af det Liv, der levedes her, og man
husker, hvad man her hørt og læst
om Paladsrevolutioner, om Janitsharernes Magt og om Sultaner,
der den ene Dag har været almægtige Herskere og den næste Dag
har maattet lade Livet, snigmyrdet indenfor Paladsets Mure eller
overført til Yedi Kule, — den gamle Fæstning, hvorfra den ældgamle Mur om Stambul udspringer. —
og som i sit ene Taann gemmer en,
Brønd, der har opslugt 6 Sultaners
Hoveder.
Knapt er man kommen udenfor,
førend man igen bringes tilbage til
Virkeligheden sif et Kompagni kulsorte Negere m-sd tatoverede Ansigter, Staalhjelme og graablaa Uniformer. — Ja, det er sandt, Sultanens Magt er brudt, — for øjeblikket.
Det egentlige Stambul ligger som
en drømmende Landsby, med smaa
forfaldne Træhuse og Høns, Ænder,
Grise og Farm i Gaderne; Tyrkerne
gear tilsyneladende sløvt omkring.
og man føler sig Hundrede Anr tilbage i Tiden; — men ikke langt
derfra skriger alle Verdens Folkeslag omkap, for hver især at overgaa de andre og rive sari meget som
muligt til sig; der gats ikke af Vejen for noget Meld' ', det gælder at
være rede til at tage forst og frie
sari meget af Stegen som muligt.
Der er dog roligt i Konstantinopel
— udadtil; men man føler gennem
de skrappe Pasbestemmelser og
Staalkolosserne i Bosperue, at der
skal skarpe Forholdsregler til at
holde denne Helserede i Ave. (Og
dette ligger endda forud for de sidste Tiders Begivenheder prut Balkan og i Konstantinopel).

N. Severin.
Tilbederen: • Kiereete Frøken
Emma, elsker Du mer, eller elsker
De mig ikke?e

Fra Uge til Uge
Sølvbryllup, AM
Paa Søndag kan Avlsbruger Vilh,
Jensen og Hustru fejre deres Sølvbryllup.
Ogsaa Stenlag. Emil Hernrnerog
Hustru kan fejre deres Selvcryllup
samme Dag.

Tom Mix,
.Præriens bedste Mand• er Titlen
paa den amerikanske Film, som
fremvises pie Søndag.

Gudstjeneste og Moder
Søndag den 3. December
Allinge Kirke Kl. 2
Olsker Kirke K1, 10. Skrtm. 9,30,

Gennemført Wc'erne.
Generalen: >Hr. Kaptajn, vil De
ikke bede Deres Frue synge lidt for
os.?c
Kaptajnen: >Gerne, Hr. General,
men sars maa jeg ogsaa bede Hr.
Generalen sige til, naar hun skal
holde op, ellers synger hun til i
Morgen tidlig.<
Gyldig Grund.
A.: >Hvorfor har du hævet fin
Forlovelse med Frøken lielenelc
B,: Fordi hendes Papegøje sari
Lidt skreg: »Hee: du kysser mig
Igen Georg, siger jeg det til Moder-e
A.: 'Nita, ja, men det var da ingen Ulykken
B.: sJamen leg hedder ikke
Georg.c

være fordelaeirgt god Tid om E•!mavet at give Ilde Salpeter, tem

Hvilke rigilliwr

118r urflirifiges Udl Ellffure17. at
til Dele
Jorden.
"isel
Dette
op.gælder
saavel gear
far Cire-len
lersæd som Fragræs, og det kan i
denne Forbindelse sære værd et bemærke, al cl An, hvor Vmtersarden
mange &eder vil blive seaet lovTiden er inde, da næste Aars ligt sent. ksn el pustede Tilskød
[M isplen skal endelig bestemmes, af Salpeter bede meget paa den
si:iiideeiSisaaG
nianden, irelts:
eraittet ride sig etter
og det Spørgen-laet melder sig de ; ir
Hvorledes skal der gødes III de forSuperfosfat udvaskes kun pas
skellige Afgrøder, og hvilke Gedninger skal udbringes nu i Eiteraaret? kalkurengende Jord, etters erre godt
som ikke, selv ikke pie den kile
Bur Staldgødningen mibrin Jels!, og kan deri ir uden Skade
ges om Efteraaret?
udbringes om Efteraaret, ogsaa til
Forsøg fro Aarslev og Askov For- Afgrøder, der først stres næste Forsøgstalioner viser tydeligt, al Stald- nar. Man sparer derved Tid under
gødningen giver sløret Udslag, near Forearsarhejdet. Til Vintersæd og
den udbringes om Foraarel. Dog er Frøafgrøder samt til Lucerne bør
Tabel ved Efteraarsudbringningen Superfosfat altid gives om Elteraameget forskellig for den svære og ret.
lette Jord, Herom siger Forsøgene
Kali udvaskes ikke ret stærkt og
fra Askov.
kan uden Skade udbringes om Et.
Tab af Merudbyttet I pCt., naar teranret eller Vinteren pas den svæStaldgedningen udbringes om Et- rere Jord ; men pas Sandjord er
leraaret.
Udvaskningslabet Vinteren igennem
Roer. Havre. Kartofler. ikke uvæsentlig, og man stier sig
Lermarken
her ved at vente med Udstrøningen
8. ca. 3.
— 0—
Af 0. Eletrup Rasmussen,
Wilby Landbrugsskole.

Sandmarken 16.

19.

7.

Skønt der er Tab forbunden med
Giedningsudkersel om Eflerearet,
bør man dog 1 Almindelighed alligevel køre ud inden Vinteren for
den svære Jords Vedkommende.
Der sker jo opart Tab I Møddingen Vinteren igennem. og man undgear ForaarepliajnIngen. Men pas
Sandjorden er Fordelen ved at vente med Ordningsudkørselen til oin
Foruret ene stor, at det ikke kan
forsvares at køre den ud om Ettermel.

Hvad Tid pas Efternoret bor
Gødningen udbringes ?
Hvor man giver Staldgødning til
Hvede, som er rel god Betaler derfor, er det ingen Skade til at udbringe Gødningen i god Tid, f Eics.
straks efter Hest eller i Brakmarken endnu før, sea at en Del af
Næringsstofferne kan omsættes og
optages inden Vinteren. Men ril
Rodfrugter, der er staldgødningens
bedste Betalere, og til Vearsred,
Irina Staldgødningen hele Ikke udbringes for tidligt, da den Ikke gerne maa gas nævneværdigt I Omsætning inden Vinteren. Praktiske
Forhold sætter dog en Grænse tor,
hvor sent man kan køre ud; mange
vil foretrække al gøre delle Arbejde
naar Kalotterne er laget op, og man
endnu ikke er begyndt paa Roerne,
alten omkring Midten ni Oktober.
Naar man pas den lette Jord vil
Staldgente til Rug, og allsaa er tvunget til at køre ud om Eneraaret,
maa det ske umiddelbart før Saalingen. Men Staldgødning al Rug
er en daerlig Forretning.

Betaler det sig at anvende
Ajle om Efteraaret?
Hertil maa svares et bestemt Nej!
Den bedste Udbringningstid for Ajlen er og bliver det tidlige Forsar,
og det er en Fejl, al Ajlebeholderen
ikke kan rumme det meste af el
Aars Produktion. Kan den imidlertid ikke det, bør man give Roerne
Ajle hen paa Sommeren og undgan
Er man
Efteraarsudbringningen,
tvungen til al køre Ajle ud om Etterearet, maa det ske i god Tid til
Vintersæd eller Frøgræs, men helst
ikke til de elmindelige:Oreesmarker.

Kuustgadningsanvendelse om
Efteraaret.
Del er en kendt Sag, al Salpeter
udvaskes meget let, og at man Ikke maa udbringe Kvælstofgødning
ret længe, tør det skal bruges, alt.
saa først om Foraarnt til Rodtrug.
ter og Vaarseed. Men hvad der etaer
pas Roden Vinteren over og skal

have en passende Udvikling, inden
den kalde Tid kommer , kan det

at Kali til om Forrvet, i all Fald
til Roer og Vaarsred. Kun til Kartofler man Kali under alle Omstændigheder udbringes tidligt, helst om
Efteraaret eller Vinteren, eller i det
mindste meget tidligt om Forsea at de for Kartonerne skadelige Klorforbindelser kan udvaskes inden Næringsoptagelsen begynder.
Del gælder om, at man benytter
en fornuftig Oadningeplan, anvender Staldgødning til de telte Afgrøder — altsari fortrinligvis til Rodfrugter og Hvede — og giver tilstrækkelig Kunstgødning el de øvrige. Til fornuftig Goduingenvendelse hører ogsaa, al Udbringningenden passes, og at Udbringningen
kommer til at sinke Foraarsarbejdet mindst mulige. Staldgødning
snart Kali og Fosforsyre maa pas
den svære Jord udbringes om Efkreeret, og paa den lette Jord kan
man i det mindste udbringe Superfosfat om Efleraaret.

Mands Ansvar
Fortælling at Aage Barloed
—0—
Faderen fortjente. Sønnen forødte.
Faderen byggede op, og Sønnen
lev ned. Det var Energi, der fulgtes i Hælene at Slaphed, Foretagsomhed, der blev antaloet i Ryggen
al doven Nydelsessyge — Liv, der
indhentedes af en hurtig Død.

Naar Direktør Code sad I ell Kontor omgivet at sin store Forretnings
putserendeMangloiaighed, eaa Kunde
lian pludseligt — uld melitun
buispapitei, Fabititspiujenier, Telegrammer, Ueneraimi bui,,,_
ringer, hele den airrende Strøm at
Liv, som hans Hjerne beherskede
— se Sønnens Ansigt, Freddys line
blege Ansigt med de drømmende
øjne, den længselsfulde Mund, hele Ansigtets og Legemets saa lydeligt medfødte Begær eller Døgnets

Glæder, dets Nydelser og dets Lyst.

Code kunde føle en Trang til at
!længe delte Billede i Stykker, elsa
med sin knyttede Høand lige ind i
delte Ansigt tor at fora del væk, tag
del ud af sin Bevidsthed, men har;
blev uvægerligt siddende ganske
stille, til Synet forsvandt, og Forretningen alter tog horn fangen. 1 disse pinefulde øjeblikke falle han kun
eel, tværs gennem sin egen Sorg
kun dette ene: det er din Søn, det
er dit Kød og Blod, del er Summen
af dine egne Drømme, din Krellig•
hedetrang, din Evighedslængsel, det
er dig selv i en ny Tilværelse]
Freddy havde slaael sig pas Jura,

de:te

den dannede unge Mands
epersonl,ge Rstugium. For Freddy
blev det i dobbelt Forstand umsonllgt, idet han ikke engang lagde
sin Energi ind deri. Slet var ban
ikke, langt fra. Men han havde den
kræsne Smags, den udsøgte Nydel.
ses Slaphed i sig.
tater er mere retfærdigt end Nydelse som Belønning. intet mere
rimeligt end Helle efter Slid — men
i omvendt Orden? Nej! Intet Steds
hævner Faktorernes Uorden elg som
her!
Og de hre:nede sig pas Freddy.

Han var sikkert Ikke værre end
ørn del var hans egne Fedder, der
Ireadle de Skridt. (Ingen samvittighedsfuld Fader eller Meder kan
komme uden om Sandheden : Ked
n! mit Kød!) — Hans Dreng begik
Handlinger, der vilde være ham
selv en Umulighed, og dog følte
han sig meddelagtig i disse nandtinger.
(Ingen retherdig Feder eller Moder kan fragile Sandheden; Amid af
min Annd !)
Sealedes VM Code hjælpeløs. Samvittigheden slog Item— men det var
en anden der gjorde Gerningen.
°gem denne Gerning — en falsk
Veksel I
Da den blev lagt pas hans Bord
paa Skrivemappen lige foren ham,
gled el foragteligt Smil over hane
Ansigt, og han skulde lige til al affærdige den med en Skuldertræk!ring og en kort Besked om, at den
var falsk, da Manden — en smilende, underdanig Mand med blide
Ulveøjne og et uforsonligt Underbid, som han at af Magt søgte at
give et vennesælt Udtryk — de
denne Mand i det samme næsten
kærligt sagde, at Vekslen var blevet
ham præsenterel al den unge fer.
Freddy (,Ork, det var jo sea rimeligt, at en ung Mand brugte lidt
Penge, tilmed navnlig naar han
havde en Fader som Direktøren I'),
da blev Cnde siddende i sin Kontorstol, midt i Skuldertrækket og det
foragtelige Smil. og stirrede tave
paa Papiret. Han sari del ikke mere
som sat ofte var Freddys Billede
gledet Trem, og Fader sad og sari
sin Søn ind i Øjnene.
Maaske syntes den underdanige,
at det varede tor længe, for han
rømmede sig, og Code sari op stadig smilende, nu næsten skælrok
— Ja Ungdom bruger meget sagde han og rejste sig.
Fra sit private Pengeskab hentede
han det forholdsvis store Beløb og
overrakte Manden det paa en ~de, der viste bude Overbærenhed
Ligegyldighed og maeske endog
Faderstolthed.
— Jeg tror fonts:en, jeg har udstedt el Par til — sagde han — men
De kommer jo sets, riser de f,-e•
falder.

Det vennesæle Udtryk om Underbudet forsvandt tor et uforfalsket
forbavset og beundrende:,.. denne
Fader var en Fisedersmand, aldrig
i hele sin beskidte Praksis havde
han kendt Magel
Manden skovlede Pengene til sig
dukkede sig i en ydmyg Hilsen og
forsvandt.
Code sad stiv og stille tilbage I
sin Stol.
Han burde have vidst det. Han
falle, han burde ikke være bleven
forbavset, thi han vidste, hvad Pengene var genet til. Punkt for Punkt
en
havde han fulgt Freddy — som
Spion, der selv er mere engs! for
Afsløringen end den udsploeerede.
som en Opdager hvem Oedagelsen
er det foifaerdeligsle et air, som en
der er mere :skyldig end
Tyven.

lorts,
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•
•
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::. Dame- og Borneovertoj
i største Udvalg.

•

Isl. Lammekød

Et Dameur

al meget fin Kvalitet er hjemkommet og sales

med lang Sølv-Perlekæde og ankr.
Anna Hansen -- er bortkommet.—
Pinderen bed(' mod Dusør aflevere
det til Henry Hampe, Teln.

Kogeærter
af ny Høst, meget letkog ede.
Flak:ener, Bønner, prima nye
bornholmske Byggryn haves pas
Lager til sval Priser.

•

•

Kolonial

Frigaard. Kirkehogiard.

EI Parti forskellige originale

iloik. Tobakker og Cigaretler
•

For Vinteren er nu hjemkommet de sidste Ny' heder af saavel moderne kulørte Eskimo- og Velours
frakker med og uden Skindbesætning som Plysch•
kaaber, Kostumer, Ulstre, sorte Klædes- og Eskimo•
• kaaber, Børnefrakker i alle Størrelser, flere Farver
og Faconer, og Udvalget er nu saa stort, at ethvert
• ønskeligt Prislag kan findes.
•

•

Gasfiespivende

ter

Et Parti marinehlaa Spadseredragtil unge Piger, 14-16 Aar, udsælges for I7 Kr.

•

Magasin du Nord, Allinge

•

ved Victor Pianck.
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

BORNA er bedst og billigst

Gulvtæpper
lige hjemkomne.
Vi har nu et stort Udvalg i Gulvtæpper i mange Størrelser, smukke Mønstre og prima Kvaliteter, som sælges til
absolut billigste Dagspris.

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Planck.

er hjemkommet og sælges meget
billigt I Forhold til tidligere Pris.
Exernpelvis nævnes. Clueane (Prince Albert) i Blikdaaser og Pakker.
Nu 0,51.
Før 2,25.
Cigareltvn Federal.
Nu 0,20 Pk.
Før 1,20.
Størsle Udvalg — Billigste Priser

h. Lund.

Cigarer.
Største Udvalg a! Cigarer i
il, Kasser til alle Priser
Prøv 1/4 Kasse Cigarer
med Bælle fil 2.50.
Gode danske Cigarer fra 10 Øre.
Alle kendte Mærker føres.

M. C. Funch,

h. Lund.

Matjes Sild i Slykkevis
Stor dehelt Fedesild
Rollemops i Slykkevis.
Anchovis i løs Vægt.
do.
i Daaser.
Gni felbidder.
Benfri Sild, Røget Fedesild i Tomat
Kogt fersk Laksi Daaser.
Røget Laks i Daaser.
Billigste Priser.

Billiget. Annoncepris. - Læses overalt pas Nordlandet
—„fra Gudhjem til Rønne. Og tan'
Vort Blad
har i de forløbne 10 Aar søgt at
fremme Handel og Samfærdsel mellem Land og By, en Opgave, der
under Verdenskrigen og de deraf
følgende uheldige økonomiske Forhold Var særlig vanskelig. Alligevel
har vi, trod- Porto og Papirprisens
Sligning, ved de averterendes Støtte
vedligeholdt Udgivelsen uden fodskrsenkning, og det er vort Haab,
at Tiderne i Løbet fif de næste 10
Aar maa udvikle sig saa gunstigt,
at Bladet kan udkomme to Gange
iizentlfg. Vi har i den forløbne Tid
spredt c. 800,000 „Nordhornholmere"
rundl i bornholmske Hjem, et Oplag, der er tilstrækkeligt til et dække
hele Øen fra Hammeren til Dueodde

ker man sig de 800,000 Eksemplarer lagt ovenpaa hinanden, vil de,
trods Papireis Tyndhed, dog danne
en Sejle pas 114 Fods Højde.
Det er ikke Smaasummet der er
gattet med til Forarbejdelse og Udsendelse af „Nordbornhohns Ugeblad', hvis eneste indtægtskilde er
Annoncerne, men alligevel sparer
de averterende mange Penge ved
kun at avertere i et Blad, og vi har
mange Eksempler paa, al Annoncer
i vort Blad læses med mere Interesse end andre Blades, og vi har
med Glæde konstateret, at begynder
en Forretningsmand at avertere i
vort Blad, bliver han os en trofast
Kunde.

letkogends gule Ærter. Ny Heat.
Linser.
Flrekkeærter. Brune Bønner, anbefales til billigale Priser.

D. lit;. £a' en.

Vell-Cykler
er de bedste.

M. C. FUNCH
Ailiridt

•••••••••••••••••
53iografen.
Sendeg den 3. llecbr. Kl. 7'
Det italienske Kongepars
Besøg i København.

?trins bedste Mand.
En storslagel og spændende
amerikansk Cowboyfilm I 5 Akter.

•

Messing-

Urtepotter og Vaser
stort Udvalg.

M. C. Fund'.
De bedste og mest gashesparende

Gasovne
N. C. Funch.

ved Sparekassen, Allinge.

J. B. Larsen.

hork i Nordboroliolffis Ogelilad!

Allinge.

leveres fra

af Pastor V. Christensen.
Pris 1,25. Indb. 2,50.
Mange andre gode Bøger .
Øvrige Varer henhørende til Papirforretning ontKlales.
Bestillinger modtages gerne paa
alle Aarets Juletiælt:r og Almanakker.

Kogeærter

!aes hos

H. Lund.

Friis Udosen solo Sognepræst

laas hos

9. .93. Larsen, 5filinge.

Gasapparater

P.C.11olm, Allinge

Vfflett.

•

Teet Vinduerne med

Stormvoks,

til Afbenyttelse.

altid i bedste Kvalitet til billigst
mulige Priser.

Ekstra god Portvin Ira 250 Ø. FI.
Rigtig god Rødvin til 2. 25-2,30-2,50
Extra prima do. til 3,00 -3,50
Allerfineste Bordeaux og Bourgogne Rodvin 4,00 - 4,5U .Ø. Fl.
E.xtralin Sherry til Madbrug 3,00
Fin lagret Madeira 3.50 4,50.5,50
Ren hvid Oporto Sygevin 4,50-5,50
4,50.5,50
Finlaeret Sauterne
God Rom pari hele og halve FI.
til smart Priser.
Diverse Likører og-.Caloric billigst.
Righoldigt Lager i hel og halv Fl.

3.2..earsen.

En ung Orne
strø

Vine, Rom, Cognac,

•
ø

lo Bornholmsk
Ren edtrilsrids's Bitumning,
225 v'tre med Glas.

Spande og Baljer
billigst og bedst.

N. C. Funch,

Overretssagfører

Sojesen Xofoed, Rønne
St. Nort•Imagade ai-

Dektimeatikrivoiog m, a,

1

Træffes I Hasle Onsdag Forind,

Rammelister
er hjemkommet og sælges Ill
delig nedsalte Priser..
Billeder indrammes.

bety-

Sandvig Boghandel.
E. Abraharnien,

J.

Tir.

55.

e. Molm
anbefaler

Jagtbøsser,
enkelt- og dobbeltløbede, til meget
smalt Priser. Ledede Patroner, Patronhylstre, Krudt, Hagl, Fenghatter og Forladninger.
Salonhøsser og Ammution, Luftbøsser, Pile, Kugler og Skiver,

Forkide- og Lineedsyolog,
Børnekjoler udføres solidt og billigt.
Henvendelse til Postbud Rasmussen, Klemens By.

En Gylte
eller ung So, til Slagtning, ønskes
til Købe.

Kildesgaard, Tlf. Rø 29.

Islandsk Lammelod
fineste Kvalitet, Dyrlægekontrolleret,
er hjemkommen og anbefales til en
meget billig Pris.

Allinge-Sandvig
J. B. Larsen.
Ungdomsforening. •••••••••••••••
Festlig Sammenkomst
Søndag d. 3. Dcbr. 1(1.71ti
paa Høiers Hotel.
ja,. Nye Medlemmer kan indmeldes hos A. Mikkelsen, Allinge,
senest Lørdag Atten.

Bestyrelsen.

Mine Maskiner
bestaaende af — Petroleumsmotor,
Baandsav, Afretter, Stemmemaskine
samt Transmission er til .Salg samlet.

Vi anbefaler
vore Kunder at se vort store
Lager af kulørte Kjoletøjer i
moderne Farver og Mønstre
til meget billige Priser.
Fløjl i flere Farver Ira 2,50.

Nordlandets handelsbos.

Karetmager Larsen.
Allinge.

Fin hvid, letsaltet 50 fare pr. 1,1, kg.

Fineste idnakket Klipfisk

3. IL Cinit;eu

'ril 54511
Sovekaminer Møblement (hyld Lak)
og billige brune Senge, Valtæpper
og Puder, Gardiner samt mange andre Husholdningsgenstande.

Kaptein Hahn Allinge.

;od- og
æligelamper.
Køkken- og Natlamper .
Stort Udvalg.

Ø. C. Funch,
Allinge.

Prima

Dæk og Slanger
til meget amen Priser.
971.

C. Yuncfi,

Gilette
Barberblade
billigst.

M. C. Punch, Allinge.
Fersk Medisterpølse og Sylte.
Bedste Kvaliteter.
Friske Varer hver Torsdag.

paa Haandtaget og ring op Telefon
Allinge 74, naar De har et eller

Bayerskehiserogl(mkpolser

andet at avertere.

Prime røget Flæsk, fin Leverpostej
anbefales til billigste Dagspris.
A In g e
T Il 12. a. B.

Nordbornholms Ugeblads Annoncer virker bedst og koster mindst.
Glem det ikke.

Gammelt og nyt.

Finestes dan-sk Fabrikat
i >b kg Pakker.

\\ yr
wQ

nVrbarlEneforhandling
Re41,"
4
1,1.?

4.4

*". s.; af det ægte '11

ZEPIIIII REFORM KIIANTIM
Spar Penge — Spar Vait.
Bemærk

Varemærket.

Nordlandets Handelshus.

BORNA giver lækkert Smørrebrød.

s.m.&

5erdigsyede 2fa6itter
køber De altid med størst Fordel hos-2os, da vi har et stort
Lager af ganske nye Varer til yderst billige Priser.

Nordlandets Handelshus.
Tvistlærred 70 cm. 70 Ore
do. svær 130 cm.
100 Sværtkipret 90 cm. 150 -

Nordlandets Handelshus.

9:1
De fleste af es vil vel nok ante"ge, at *.!. Fødemidler, vi nu bruger, som Helhed har været kendt
i lang Tid som i-'- .idanne. Man behøver dog ikke at gas mere end
40-50 Aar tilbage, for at læse
følgende i et Blad:
sEn ny Fornars-Grøntret, som allerede i længere Tid har været
kendt i England og nydes der
stor Udstrækning, synes nu ogsaa
at skulle vinde Indpas paa Fastlandet. Den tilberedes af Stænglerne
af Iihabarber Planten, idet disse
Stængler, rigtig tillavet, afgiver en
vekrnagende og sund Spise.
Engen behøver dog ved Navnet
Ehabarber, soin vi hidtil har kendt
rom et kraftigt Afføringsmiddel, at
frygte eller lade sin Appetit ødelægges deraf; de det bekendte Rhabarber-Pulver som Medicin, kun
findes i Plantens Rødderr.<
Tilskuer.
Første Hjælp.
Ved Eksemen blev en Mediciner
spurgt, om Forholdsregler ved Eksplosionsnar; bl. a. spurgtes han,
hvad han vilde gøre, hvis en Person var sprængt i Luften ved en
Krudteksplosion.
>Jeg vilde vente, til han kom
ned igenle
Forklarligt.
Fruen til den nye Pige: Jeg hører, at De kun fik 50 Kr. hos Fru
Meyer, hvorfor har De sen forlangt
60 Kr. her?
Pigen: Fordi De ogsen forlangte
Kærlighed HI Børnene, det behøvede jeg ikke hos Fru Meyer.
Hem/mats/d,
Manden: Hvorfor vil Du ikke
bære den Hat mere; alle mine Venner finder Dig fortryllende med
den.
Fruen: Netop derfor maa Du
købe mig en ny; jeg vil ikke gaa
og tage mig ud for andre Mænd.
Lige sart godt.
Kunden: Jeg finder 75 Kr. er
for meget for den Papegøje, kan
den da tale?
Fuglehandleren: Tale kan den
ganske vist ikke; men den forstnar

.~ 14,
Arofti)
Uldtæpper.
Ny Sending al Uldtæpper er hjemkommet til
Særlig fremhæves:
Lysdrap prima ekstra bløde Kval,

Alle Mennesker,
sora har set. hvorledes

Bornholms liellelihil Nirooriiic,

I Distraktion.
Professoren, der holder historisk
Forelæsning: Jacob II' af England
havde, solo de ved, mine Herrer,
to Døtre, af disse var i Særdeleshed den ældste gift med Wilhelm
III' af Onanien.

Bornholms Vegetabil Margarine.

Annonce.
»Den unge Herre, som i Gaar
Aftes lian Allikorvet gav mig et
.Ægteskabstilbud, og derpaa løb
sin Vej, opfordres herved til at
komme igen, da han er genkendt.it

fremstilles, behandles og opbevares, vir ganske uvilkaarligt forlange dette højfine Produkt til sine Moraltider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

"10.1‘1Plasisassehapill^~^^-sasalIsis~~11n9•1111~~111

Vort 4.51rbejcidoi
er det stærkeste til frisen
Gode Buchskindsbenkkeder
. Kr. 6,50,
Stærke Maskinbenklæder
- 6, 50,
Amrikanske Molskindsbenklæder
- 12,00.
Stribede Buehskindsbenklæder 7
- 12,00.
Vi har Eneforhandling paa de originale ›Pioner"-Overalls fra Amerika, der er dobbelt saa stærke og ikke dyrere
end denorske Efterligninger.

Nordloildeis Hillikishus.

Telefondirektøren: Jeg siger Dem,
at vore Damer er saa overlæssede
med Arbejde, at de ofte bliver rent
hysteriske og frier Raserianfald.
Abonnent: Det er mærkeligt nok
at en Telefontraad kan have den
samme Virkning i begge Ender.
A.: Fulgte De saa mit Read, at
tælle til De faldt i Søvn?
Il,: Ja jeg telte til 32,470.
A.: Naa, og sov De' saa.
B.: Nej, san var det Tid at stna

op,
Ung Frue:

Mændene er altid
ens, hvad de hører med det ene
Øre, gear lige ud af det andet.
Ældre Herre: Moraske Frue, men
omvendt kan man sige, at Kvinderne opfatter med haglte ører og omsætter det horte til en ustandselig
Konveraatioasstrpm.

135 .<190 em,

Pris 10,5o.
- 10,25,

4,40 pr.4Stk.

magasin du 9tords 2ldsalg
frlf. 5.

ved Victor fi'lancfi

Mf. 5,

Meget lange Udskudsbrædder

ogsaa korte Længder, — II/4" og V tykke, sælges i større
og mindre Partier meget billigt.

Nordlandets Handelshus.
Friskbr. Aalborg Portland Cement

i Sække er nylig kommen paa
Kob at 10 Sække rw, derover.

Lager. Særlig

billig Pris

ved

Nordlandets Handelshus.
I kommende Uge venter vi Skib med

Store Derbyshire Ovnkul.
Dobbeltharpede do. Nøddekul.
Knuste engelske Gaskoks

som sælges til særlig billig Pris saalænge Skibet losser.
Bestillinger udbedes .
Nordlandets Handelshus.
Et

Parti smuk og vægtig

Seger Havre eller
gul Næsgaard=flavre

købes til højeste Dagspris.

Nordlandets Handelshus.

Sere ,9rikotage
ketler De

med størst Fordel hos os, da vi har det største Lager af

nye, kurante Varer til yderst billige Priser.

Heluldne Dametrojer

Herretrøjer fra ZOO.
Heluldne Bornestriimper 90 Ore.

For meget forlangt.
Tandlægen: saa nu kommer det
værste; bid nu Tænderne sammen,
og luk Munden op, saa højt De
kan.
A.: Jeg har det Indtryk af flere
af Nutidens unge Mænd foretrækker en Motereyele for en Kone.
B.: Nan, ja Motorcyclen faer de
jo som Reglen ogsan pan Afbetaling. '

125).100 cm.

Se vore Vinduer,

alt.

Erstatning.
1. Skoledreng: Hvor har Du fattet
de 2 Kroner fra?
2. Skoledreng: Jo Fader havde
regnet mine Opgaver saa daarligt,
at jeg 'matte sidde over; og saa
gav han mig de to Kroner for det.

Storr, 140x $90 eta.

Meget svære graa Tæpper.
Gode graa Bomuldstæpper

mange Priser.

1,50.

91orblattbet rttibel~.

Ingen ved
hvor lang Isperiode vi faar i Vinter.
Husk

derfor 'at

indgive

Deres Bestilling paa

KUL og Koks.
En større Ladning ankommer nu. Ved at indgive
Bestilling straks kan der købes billigst.

%Hinge Roloitial

140iittrtforretifittg

Glas og Porcelæn.
Et større Parti

udsælges billigt.

?Min« Roloitiat tk, 4/3roittilorretitistg

Bestil Deres Tilliger i doge Begrykkori

