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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes I d Antal af mindst 1600 Exempl. 
og  firsendes enem Postva,senel 1 Alling?. 
Sandvig, Olsker, Ralsker,;Ba og Kirrrirnskrr. 

„Norti-13ornhblms Ugeblad„ 
har rte# stande I_Ilrretlelse i Montre Herred 
bliver la•sr ;?ellrvek hildif, og egner sig der. 
for bedst 1 Avertering.; 

„Notd-qornhohns Ugeblad" 
optager 4,, B4endlgyrelser af enhver Art 

1 

 terusen ddr, Salg, Ir*ningsrmeddelelser, 
Efter.,  eller A,fivininger, ikirklioner elr. . 

• „Noiiii-Bornhodlis Ugeblad" 
&gdgaar Irrer Fredag, km;:hestilles pan alle 

- Postkontorer samt paa Bladets Kontor og 
koster 50 dlye Kvartalet. ..- 

'r 

Det er en nuet 	 Be- 

' AnEerkning, naar man har gennem- 

gaael en 	med Haveejeren og 

paavisr de f,iskellice Sygdonisan-
peb, foroarsaget snart af Insekter 

og snart af Svampe: merlmerl hvor kom-

do alle disse Dyr -  og Svampe fra 

,og og r det ikke noget nyl, der er 

indfri lier til fra Udlandet, 
Staret maa naturligvis blive, al 

f,ygdontine har der altid eksisteret, 
ruem paa Grund af manglende Keinl-

skab hm wan ofte ikke lagt Mær-

ke til deus, og Resultaterne al de-
res Anglet) har man ofte tilskrevet 
andre Aarsager. 

Gaiiske.tvist har den slæi kere Ud-
+leksling ried fremmede Lande og-
saa beriget os rued nye Sygdomme, 
spoledes er Stikkelsbærdræberen og 

Hindbærsvampen (Diplodina) uden 

al Tvivl førte hertil fra Amerika. 

alen en stor Del er dog sikkert 
lij,..minellørende her i vore Nabo-

' de. 
u kotide inan jo fristes til at 
le at Juan ligesom i tidligere Tid 

tvide lade Planterne skøtte sig selv 

b4klare sig i Kampen saa godt de 
kraar. Det kan man selvfølgelig, 

tatai Resultatet nu om Dage bliver 

iWstdre end i tidligere Tid. 

et Sagen er nemlig den, at vf nu lit 
Dags stiller betydeligt større For-

t  driljger til Planternes Ydeevne og 
Kv.ilitel, vi forlanger et finere Pro- 

• dlift4 baade af vore Frugttræer og 
Køkkenurter, og med den freinskred-
e t3 !vikling af Kulturfarmerne kan 

ogsaa præstere delle. 

Men disse fine Kullurfornier by-
Svainpeitie og Insekterne 

dre Pi4ulck, vigte Sar en min-
-, odstauAsevtite:5  _jetiderne tri- 
ton bedreg Zlanterrie lider 
eder Angreber!e..,  

	

ulan altsaa 	ile, holde no- 

	

n e Balnuce 	migene, .-saa 
il atfikli ,  hjælpe $1111 Planter(tog 
dMle:'...sker da ved Rrentlelse4 af 
alle elgte rrye Midler rig BekaJ•n4;e1- 
585111i!«.)aei! 	• 	• • 

Inde Spingsniiit-, 
-betydelig Gren af 

•VidAltabeiVioni?;',t;.!el :ingenlunde 

er lel al skafT4ig blpfet nogenlunde 

Overblik over.;., Oyfet er da ogsaa 

let fnrslaneligt 31 ikke blot Amatø-

rerne, men niangfoldige Gartnere er 

ganske uklare med Hensyn til For-
stanelsen og Anvendelsen al denne. 

Megen Misiorslarrelse hersker der 

med Hensyn til Midlernes Anven-

i delse og Virkning, og ofte mener 

man, at de Midler, der hjælper mod 

Insekterne, ogsaa hjælper overfor 

Svampene. Men delte er jo ingen-
lunde Tillæhlet, det er to vidt for-

skellige rupper, og maa derfor 
ogsaa 1*kæmpes paa forskellig 
Maade. f,t. 

leBetrag'fer man først Insekterne, 
saå dels de i to store Grupper, 

risSinfig de der udsuger Cellesaften 
ried at bore deres Sugesnabel Ind i 

denne, og de; der æder af Blad-

kødet eller al Træernes Bark. 
Til de første hører navnlig Blad-

lusene og Miderne, medens alle 
Larver, Biller, Slegle etb holer til 

sidstnævnte Kategori. 
Naar man skal bekæmpe et In-

sektangreb, maa man altsaa Først 
undersøge til hvilken af de to Grup-
per de paagældende Insekter hører, 

man maa undersøge deres Levevis 
og have Kendskab til deres Udvik-

hng. 
Hører Insektet nu til de sugende 

Insekter, saa dræber man dem .ved 
at oversprøjte dens 'ned en skarp 
ætsende Vædske f. Eks. Nicotin, 

Quassia, !Audi), etc. 
Hører de derimod til de gnavende 

Insekter, saa spreder man paa Bla-
dene et giftigt Stof, som Dyrene 

ikke kan udgas al æde noget af, 
naar de gnaver af Bladene f. Eks. 
Uraniagrønt, der er el kraftigt firsC-

niklirddigt Stol, der f overordentlig 

findelt Tilstand sprøjtes ud over 

Bladene. 
Nu er det nalurligsis ikke lige-

gyldigt. hvorledes disse Arbejder' bli-

ver udført, de fordrer baade en Del 

Øvelse og gode Apparater. Meget 

ofte er Insekterne ogsaa saadan skjul-

te, at der skal el nøje Kendskab 

til for at vide, hvor man skal °tir-
søge dem og ramme dem med Virk-
ning. 

Foruden de to nævnte insektgrim-
per, de sugende og de gnavende, 

findes der andre, som er saaledes 
indkapslede I .  Planternes Organer, 
Bladene eller Frugterne, at intet af 
de' nævnte Hjælpemidler kan uaa 
dem, 

Ofte maa mani saadanne Tilfælde 
nøjes ined al fjærne og ødelægge 

de syge Plantedele og paa den 
Mande begrænse eller udrydde In-
sektemne. 

Med Hensyn til Svampenes Be-
kæmpelse, da foretages ogsaa.denne 
paa Basis af Snylternes Levevis, Om 
Sommeren toregnar Svadipenes 
Vækst og Fonering, og de 'er'icleti 
Periode for saa vidt ogaa,.,letiere 
ødel.;:gge, som deres Qr&rner er 
mindre beskylede£14,oin 

Men man mart 	411' in tage 
væsentlige -1 hensyn til Vækstplanter-
ne, Illi ogsaa de lider let rinder An-

vendelsen al Midlerne, hvis de er 
for stanke. Overfor Insekterne var 
det genneingaaende Midler af orga- 

!tisk Oprindelse, som man anvender, 

hvorimod ulan overfor Svampene 

næsten altid anvender mineralske 

Stritter. 
De Svampe, soen man væsentligst 

fnat med at gøre er Skimmelsvam-

pene, Rustsvampene og Meld ti gsvarn-

perle. De sidstnævnte er vel de 
hyppigste, de lindes paa Bladene af 

Roser, Frugttræer, Eg, mange Stau-

der, Agurker osv.  
Sorø Middel tnnd Meldrigsvairipe 

anvendes Svovlsyrling eller andre 
Svovlforbindelser. Almindeligst over-
pudrer titan Planterne mod pulveri-
seret Stangsvovl, der lidt efter lidt 

forbinder sig med Luftens Ilt til 

Svovlsyrling ni. ni. Disse Stoffer 
overbrænder og ødelægger 

Meldtigsvanipenes Hyfer, der for en 
Del ligger pari Bladenes Overflade. 

Man kan ogsaa anvende Svovlle. 
ver og Svovlkalk i tynde 1-2 put. 

Opløsninger som Oversprøjtnings-
middel. 

Til Bekæmpelse at Skimmelsvam-
pene (Monilia) af Skurv (Fusicla-
dium) og ni Rustsvampe anvendes 

Bordeauxvædske, der.. bestaar at ca. 

1 pCt. Blaasten og CA. 1 pCt. Soda 

eller Kalk opløst i Vand med Til-
sætning af ca. I/2  pCt. Sukker. Imod 
disse Svampe kan ogsaa anvendes 
Svovlkalkopløsninger af indtil 3 pCt. 

Styrke, men det maa ske rinder Hen-
syn til Træernes Modstandsevne, 

Bladenes og Frugternes stærkere 

Overhud. 
Foruden disse Midler har man en 

Række lorskellige andre, der dog i 
de tresle Tilfælde kræver et mere 
specielt Kendskab for al kunne An-

vendes [ned godt Resultat. 
„Kirbentinvirs Havetidende". 

Trentino. 
—0— 

Italienerne kalder det Trentino, rejst-

rigerne Trient Det er den Del af 

Tyrol, der ligger syd tor Alpernes 

Hovedkæde. 
Naar man ser paa Kortet, vil man 

se, hvorledes delle Landskab skærer 

sig ned i Norditalien som en stor 

Trekant. 
Deri nordligste Spids af den skønne 

Gardasø Klar op i denne Trekant. 

hvis Befolkning for den langt over-
vejende Del er Italienere. Det er 

først og fremmest denne Provins, 
der siden det øvrige Italien forene-

des til el Rige, har været Genstand 
for alle italienske Fædrelandsvenners 

varmeste Ønsker — sammen med 
4`t tilskødende betydeligt mindre 
Lairdskab Istrien med den store By 

-Triest, der ligeledes for største De-
len har italiensk 13efolkning. 

Trentino er el ridprregei Bjiergland 

og el Landskab, der hat særlig In-
telesse for Giringer;  B(rtairilcere og 

andre NaturfoNliere. Ogsaa den Art 
Sport snirend, der gas r under Navnet 
,,Tindebestigere", søger nied Forkæl 

lighed til del sydlige Tyrol. 	! 

Flere Bjærgkæder gennemskærer 

Landet, og mellem dem breder sig 

dybe, frugtbare Dale, hvor Luften 

friskes af Vindene Ira Højderne og 

hvor Sommeren udvikler et Blom-

sterflor, der minder om Sicilien. Sar-

cadalen ved Nordenden at Gardesøen 

er saatedes som en eviggrøn Have, 
hvor Druen, Oliven og Figen mod-
nes. 

Ikke mindre end 70 net. af Lan-

dets Areal ligger paa over 1000 Me-

ters Højde; merl udmærkede Veje, 

en Fryd for Turisterne, slynger sig 

overalt op over Bjærgsiderue. Jern-
banenettet er derimod mindre ud-
viklet. Deri eneste større Jernbane-

linie er den, der, kommende nord fra, 
fører over Brennerpasset og gear 

gennem Adige-Dalen kor ved Ale at 

træde ind i Italien. De Heste dan-
ske italiensrejsende, som iklre væl-
ger Vejen igennem Schweitz, rejser 
denne Vej. 

Fra den Jærvbanelinie udgaar en 

Sidebane til det herlige Meran, som 
vil være mange Danske bekendt. Ved 
selve Hovedbanen ligger det ikke 

mindre skønne Bozeu, hvorfra man 
tager ud tilde berømte Dolonriter-

bjærge, hvis vilde Formationer, snart 

skinnende hvide, snart rødligt brune, 
hører til det mærkeligste af sin Art, 
som de ligger der, omgivet af dybe 
Naaleskove. 

Efter Falketællingen 1:110 havde 
Trentino 385,000 Mennesker, hvor-
af kun de 12,000 var Tyskere [øst-
rigere), Resten Italienere. I øvrigt 

er Befolkningstætheden kun ringe 

— 44 a 60 Beboere pr. Kv. Kilo-
meter. Den folkerigeste By, Trento, 
kuli godt 30,000 Mennesker Garni-

sonen iberegnet. Roveredo, den 

næststørste, har 12,000 Mennesker. 
Omtrent en Femtedel af Landska-

bets Areal er opdyrket. Befolknin-
gen er fattig, og har et Par Gange 

i den nyere Tid — 1870 og 1890 
— været hjemsøgt al , svære Kriser, 

der har afstedkommet en større Ud-

vandring. Men i de senere Aar har 

Landbruget haft god Fremgang. 

Ældre Kulturer, som havde vist sig 
ufordelagtige, er opgivet, og man 
er mere gaaet over til Dyrkning af 
Vin og Opelskning af Morbærtræer; 

de sidste til Brug for den rationelle 
Silkeavl. 

Roeroes 
—:n:— 

Hvor tidlig kan Udtyndingen 
begynde? 

All, hvad der foreligger af prak-
tisk Erfaring saavel som al Forsøg, 
tyder paa, al det er heldigst for alle 

Rodfruglarters hurtige Vækst, al de 
udtyndes til een Plante paa Stedet, 

lige saa snart de har skiftet Blade 
(de første egentlige Blade er kom-
met hele mellem Frøbladene). Men 
selv. OM Forsøgene adviser, al den 
allertidligste Udtynding giver det 

største Udbytte under normale Vækst-
forhold, og selv 'om den allertidlig-
sit Udtynding er en fortrinlig 

Hjælp i Retning at af fan Ud-

tyndingsarbejdet førdelt over el læn-
gere Tidsrum og {lerved gjort lettere 

overkommeligt og billigere, Ran er 

der dog visse praktiske Hensyn al 

lage, som ikke man lakles ude al 
Betragtning, navnlig Hensynet til 
at værge de spæde Planter mod 

Svampe eller Skadedyr. Pna kalk. 
fattige Marker, hvor -Rodlrtigtplan-
terne er meget udsalte har Rodbrand, 

eller pan Steder, hvor der man be-
frygtes Angreb af Jordlopper eller 

Larver, kan det etraledes være • for-

svarligt at fade Planterne blive lidt 

større Inden Udtyndingen begynder 

Af samme Hensyn kam"' 
del ogsaa i mange Tilfælit 	være 
rigtigt al he1lytte sig ar Bloktralmjn-

gen ved første Udtynding. ' Men 
under alle Ornstæric112ederan det 

erindres, al en for N 	Ud nding 
giver stort Tab, selv -tint R - ene I 
øvrigt er holdt rerte.,. Nogle af Sta-
tens Forsøgsvirksoinned ridføi te For-

søg viser, at en Udhaling af Udtyn-
dingen Ira tidligst tilså, ruirldellidlig 
Udtynding har forringet Udbyttet 1 

a 2 CM. Tørstof pr Td. I-d., luen 
ved at strække Udtyndingen 10 Dage 

ud over det, man kateldt middeltjen-
lige (d. V. s.: Bladene paa Rioikel-
roer, Kaaf roer og TIIM iils 6--8 Tonu. 
og Gullerødder 4--6  Tour. høje), 

er der tabt 10-16 cf:I. Tåester pr. 
Td. Ld. eller I a 111.... iCtri.:,pr. Dag 
som middeltidig er overskredet, 

• 
Hvordan skal Udtyndingen a 

foretages? 

Som nævnt er Blokhakning I 
mange Tilfælde at foretrække, hvor 
Planterne er stærkt udsatte fer Syg-

domsangreb, Blæst og lign., da en 

saadan Hakning kan foretages paa 
del allertidligste Stadie, men Blok-

kene niaa i saa Tilfælde ikke staa 
for længeg før. de tyndes ud til een 

Plante. Denne Udtynding er noget 
vanskelig at gere med Jærn, hvilket 
er en Mangel ved Metoden, thi i 

Almindelighed rim det vistnok fast-

holdes, at Udtynding med Jænret 

lige ned tit den Plante, der skal 
blive simrende, er det bedste. Men 

hvordan Udtyndingen end foretages, 
saa maa den gøres sanledes, at der 
bliver en jævn passende tæt Plante-

bestand af de allerkraftigste og bed-
ste Planter. Delte betinger i meget 

høj Grad et godt Udbytte al Mar-
ken. Statens Forsøg viser ogsaa i 
denne Hens&nde god Vej. Runkel-

roerne kræver tæl Bestand. De gav 
ved 18 Gange 8 Tom. Planteafstand 
80 Ctir. Tørstof, ved 18 Gange 12 
ol 24 Gange 8 Torn. 76--75 CM. 
og ved 24 Gange 16 Toni. 66 CM. 

Tørstof pr. Td. Id. 'ned jævnt afta-
gende Udbytte fra deri mindste til 
den største Afstand. Gulerødderne 
stiller sig noget lignende som Run-
kelroerne. Med en Afstand af I." 
—21 Torn. mellem Rækkerne og slet 
ingen Udtynding eller Udtynding til -- to 
2 Tun. mellem Planterne høstedes : 1 
omtrent samme Udbytte, hvorimod :j 
en Afstand at 21 Toret. mellem Rtelt,,,1  
kerne og 6 Tom. mellem Planterne 
gav C8. 12 Ctn. Tørstof mindre pr, 

et 

dræ 

vest 

;1":.• 

1 



. Td. 1.d. — Kaalrnerne forholdt sig 
anderledes, først luen Afstariden blev 

over 1 Alen mellem Rækkerne og 
'..t, Alen mellem Plaider le, begyndte 
Udbyttet at synke kendeligt. — Da 
en passende stor Afstand mellem 

Rækkerne altid letter Rensningsar-
heldet betydeligt, saa tør man ogsaa 
ed fra Forsøgene slutte, al en ;ro-
genlunde rigelig 'Afstand mellem 
Rækkerne og en tæt Afstand mellers, 

Planterne i Rækken bliver det for-
delagtigste. 

Betydningen af al lade de aller-

kraftigste og bedste Planter blive 
stenende fremgear ,af Forsøg, som 
er gennemført flere Steder i Landet 

under Forsøgsleder L. Helwegs Le-
delse 1910-13. Det viser sig her, 

at man ved at vælge de kraftigste 
Planter i Stedet for middeltrraftige 

til at blive staaende, har opnaael et 
Merudbytte af 5-6 CM. Tørstof pr. 

Td. Ld. Runkelroer, ca, 12 CM i 

Kaalroer og knapt 4 Cln. i Turnips. 
Disse saa vel som foregaaende For-

søg slemmer godt med, hvad der 
i de senere Aar er ormene( 1 Land-

boforeningernes Forsøg. 
• Alt i alt maa det siges, at der er 

Guld at vinde ved et benytte sig 

godt og energisk af de gjorte Erfa-

ringer, men der er ogsaa Guld at 

tabe ved at undlade Benyttelsen 

deraf. 

Sralekonsulent F r. Hansen. 

Ell Natids-Golleralslall. 
—o— 

Pas Slagmarkerne fra tidligere 

Tider ser man sædvanligvis Gene-

ralerne storme frem i Spidsen for 
deres Tropper. Ofte rider de, som 

f. Eks. Ney ved \Vaterloo, uden Ho-

vedbedækning under Kanontordenen 

fra de fjendtlige Rækker. 

Men Historien lærer os, at Hærene 
ofte ved denne romantiske, vilde 
Krigsledelse mister deres Førere, og 

at en Troppeafdeling uden Anfører 

kun undtagelsesvis kan bevare sin 

offensive Kraft. 
Men i hvor høj Grad har nu Ikke 

de 'noderne Samfærdselsmidler for-

andret Krigen. 
1 den moderne Krig spiller Tele-

fonen en betydelig Rolle. Ved Hjælp 

af denne sendes Rapporter og Be-
falinger af Sted. Avlomobiler suser 

frem i svimlende Fart og rykker 
pansrede og beskyttede frem lige 
til de fjendtlige Stillinger. Og ved 

Nattetid flyver spøgelsesagtige Kærn-
pekrydsere om mellem Skyerne. 
Luften fyldes !ned en susende, hvæ-
sende Lyd. En Eskadre af Flyvere 

iler paa en Højde af 3000 Meter 

mod Fjenden, Straalekastere udsen-
der røde, grønne, gule, blaa og blæn-

dende hvide Lysknipper gennem 

Luner!. Paa hurtige Vogne rykker 

Hærene frem gennem Landet, flere 
hundrede Kilometer i Løbet at faa 
Turner. 

En fastgjort Ballon stiger op, og 

Signaler falder som Lysraketter fra 
den mørke Himmel til Jorden. De 

tekniske Underværker, der skabtes 
ved Dampens, Elektrisitetens, Ke-
miens og Forskningens Hjælp, sam-
virker her paa en vidunderlig 
Maade. 	 • 

Men bag ved alt dette staar en 

klar og vel gennemtænkt Stridsplan, 
der konsekvent maa gennemføres. 
Vore Generaler kunde ikke mere 

i Spidsen for deres Kavalleri ride 
den sikre Død i Møde. De er Sjæ-

len i den ordnede Plan, og Anføre-
ren iliaa som Kriger og Videnskabs 

mand i Forening bag ved de kæm-
pendes Front holde alle Traadene 

i sin Haand og have et sikkert 

Overblik over alle Troppernes Bevæ-
gelser. Han maa lede deur fra et 

Centralpini kl. Telefontraade kunde 

firm utrolig kort Tid føres mange 

'"hundrede Kilometer frem, og hvor  

der Ikke kan skaffes Telefonstænger, 
trækkes Traadene paa eller i Jorden 
og over Træer og flakker_ Siraale-
!omniet udbreder de sig ha Over-

kommandoen, og 
ved en sindrig Udnyttelse af Te-
lefonen bat man kunnet indskrænke 
Ordonnansernes Antal betydeligt ag 
ladet dem gøre Tjeneste ved Fron- 
ten 	Selv Antallet af Rapportører til 
Hest og Cyklister har kunnet for-
mindskes, 

Ved Overkommandoer' er der indret-

let en Telefoncentral. De der arbej-
dende Officerer er beskæftiget heade 
Dag og Nat. 

En Korrespondent beretter, al han 

sidst i December traf en Keplejil 

ved den silore Generalstab, der endnu 
ikke havde haft Tnd til at pakke sin 

Kuffert op, som leen havde tørt med 
sig 1 Avraust Marined. Tjenesten 

optog hans Tid Dag for Dag fra om 

Morgenen Kl. 6 til om Middagen 

Kl. 2 til Midnat. 

Fordelingen af Rapporter og Or-

drer omfatter effinireade, hvis Mart-.  

gesIdIghed og Udstrækning er van-
skeligt at overskue. 

Et eneste Armekorps bestaar 2 a 

3 Infanteridivisioller, en Telegraf-

korpsafdeling, Ammunitionskolonner 

og Træn. Og under visse Omstæn-
digheder er der ogsaa tungt Artil-
leri. Og hvilken stor Troppesamling 

er ikke en Division I Den bestenr 
af to til tre Infanterlbrigader, Divi-

sionskavalleriet, en Feltartilleribri-

gade med de dertil hørende Ammu-
nitionskolonner, et Fellpionerkom-
pagni og to Sanitetskompagnier. 

Et eneste Armekorps med alle Ko-
lonner er under Marschen 60 Kilo-
meter langt. 

Paa Bordene i Overkommandoens 
Arbejdsværelse er der udbredt store 

Kort, og Officerer med Telefonrøret 

for Øret betegner pan Kortene Re-
sultatet al de indløbne Meddelelser. 
Man finder Pladsen for hver Division, 
hver Brigade hvert Regiment nøje 
afmærket og kan følge dem paa de-

res Vej. 
Her rapporteres en Forandring i 

del fjendtlige Artilleris Stilling. Ved 

Flyvere søger man Oplysning om, 

hvor den ny Stilling er. Fjenden 
foretager ny Bevægelser, min hvilke 

der indgaar Rapporter fra Forpost-

kommandoen, hvis Palroniller Irør 

listet sig frem i innicklelbar Nærhed 

af de fjendtlige Linier. Fra et Bat-
teri al del tunge Artilleri rapporteres, 

at det har haft virkningsfulde Resul-
tater af sin Skydning, hvilket skal 

fastsættes. Et andel Batteri medde-

ler, at det paa 12 Kilometers Afstand 
har skudt en By i Brand, i hvilken 

Modstanderne har sat sig fast, og 
denne Rapport maa gaa videre til 

Armeens Overkommando. Kavalle-
ripatrouiller fører nogle af Beboerne 

med sig, disse Mennesker lægger 
man stor Vægt paa. Der foregaar 

en Inæflig Fægtning. Ny Reserver, 

manske af andre Troppeafdelinger, 
maa indsættes. Her har en Brigade 

mødt Forplejningsvanskeligheder, 

der maa med største Fart tilføres 

Ammunition osv. 
Det er en tung Byrde af stadig 

stigende Arbejde, rder lægges paa 

Generalstabernes Skuldere, og det 

er el rent Træf, 0111 Overkomman-
doen faer et Kvarter, der er beboe-
ligt og sundt. Man har Eksempler 

paa Kvarterer, i hvilke den øverst-

betalendes Seng var anbragt i selve 
Arbejdsværelset. Sengen var en 
Halniniadras der Ina pan den bare 
Jord. Mer] man har ogsaa mange 
Gange set Overkommandoen tage 
Bopæl paa Slotte og i Paladser. 

Paa de gamle frauslce og belgiske 
Slotte har Krigen sat et nyt Præg. 
Telefonerne ringer ustandseligt paa 
de sirlige Rokokoborde. Paa Kamin-
hylderne omgives de kostbare Vaser 
og andre Prydelser nf ladte Karabi-
ner, og højt over Slottets Taarne og 
Tinder rasler og suser de moderne 

Kæmpefugle. 

Generalen sidder bøjet nver fint 
udarbejdede Kult, del Ide er Id gen-
neon aarelang Virksomhed. Han ar 

bejler. 
Et Tryk paa Knappen, og paa 

mange Mils Afstand høres de svære 
Kanoners Bas og Projektilernes Regn 
mod Fjenden For ham tindes der 
ikke og mani ej heller tindes nøgent 

Afs land. 

Niar Syrn 	Gullirop 
11101118hr, 

Der havde været en lille let Sorø-

mermiddag Inos Købmand Hansens. 

Man havde nydt den i det hygge-

lige Havehus og sad nu udenfor 
ved Smaaborde og nippede til Kaf-

fen, mens Cigarens bien Røg lait 

som smag spæde Sommerskyer I 

den aftenstille Luft. 
Købmand Hansens Have var hans 

Stolthed. Det var den lille Bys 
største, og den blev plejet med en 

næsten sygelig Omhu, Gangenes 

Grus vor altid revet i sirlige Figurer, 

ikke et eneste pippende Ukendt var 

der at øjne, og den høje tætte Tjørne-

hæk gav Skjul for alle nærgnaende 

Dell var næsten som en Park, og 
de gamle hredkronede, knudrede 

Linde og slanke Italienske Popler 

gav den et Præg af ærværdig Ælde. 
De store grønne Plæner skinnede 

blanke som Silke, og rundt omkring 

skjulte tælle Blomsterbuskadser smile 
fredelige Bænke, hvor man kende 

sidde lunt og hyggeligt og nyde 
Blomsternes Dufte og Aftenens milde 
Ensomhed. 

— Det er en udmærket Have til 
at afsætte tinge giftefærdige Piger i, 
sagde Hansen altid. Og del var da 
ogsaa en Kendsgerning, at mangt 

et nyforlovet Par kunde takke Køb-
mand Hansens Have for deres unge 
Lykke. 

Men sin egen Datter, den 20-ae-

rige Ellen, havde han endnu ikke 
kunnet faa afsat i Haven. Han 

vidste ikke rigtig, om det skyldtes 

den 0111sirriidiglied, at Frøkenen rm 

en Gang finne lod sig besnære af 

de tælle Buskadsers Idyl, eller om 
hun var ganske uimodtagelig for de 

ringe Mænds heftige og umiskende-

lige Kurmageri. 

Men Frk. Ellen vidste bedre Be-

sked. Der var nemlig kun en, hvis 
Kinin huri vikle have sal Pris paa. 

Men desværre. Han syntes ikke at 

at have Evner min del særlige (he-

rnede. 
Det var hendes Fars (.ejer den 

unge Doktor Winther, der nu havde 
boet i Byen i tre Aar, og j den Tid 

havde faaet sig en Praksis, der me-
get vel kunde staa til, selv til en 

Kone med den smukke Frøken El-

lens Opdragelse og Valler. 
Men for Resten var det ikke saa-

dan at forsten, at Doktor Winther 

slet ikke fandt Behag i Frøken El-

len. Tværtimod. Han var stormende 
forgabet i hende. Men han havde 

ikke ringeste Begreb om, hvorledes 
lian skulde klare den Ting. Naar 

han var ene med sig selv, syntes 
ban ganske vist del mantte være den 
smalleste Sag af Verden. Men, user 

lian stod overfor Frøken Ellens 
spillende knude Øjne og det lidt 

underfundige og spodske Smil om 
hendes Mund, table han ganske 
Modet og kunde slet ikke finde paa 

de Ord, der skulde til, 
Doktor Winther var ogsaa .Med 

Ill den lille Sommermiddag, og Frø-
ken  Enen havde langt om længe 

faael Infin pan Torriandshaand til en 
lille Tur ruudt i de tætteste Gange.• 

Men Sandalen var hurtig gaget i 

Slam Doktor Winther stirrede som 

hypnotiseret ned. mod Selskakssko-
enes blanke Lak, og Frøkent Ellen 
gik og bed i sit Lommetørklæde. 

Det var da øgeas et skrrekkeft 
beidatipswirt Mandfolk -- 

-- Skal vi ikke sidde lidt her, 
spurgte hun saa Winther bedst sien 
de 

Hun havde valgt el af de tætteste 
Buskadser, hvor Guldregn og Syren 
faa smil en duftende, larvestraillende  
Sky over en lille hvidmalet 
lige stor nok til to. 

— Jo, sagde Winther. Jo, natur-
ligvis. Og saa satte lian sig paa 
Bænkens yderste Karre Men han 
var stadig tavs i sine Undersøgelser 
af Lakskoene, og Hullet i Frøken 

Ellens Lommetørklæde blev større 
og større. 

Den hede Delt af Guldregn og 
Syren pirrede genirem Winthers Sind 

og fik Frøken Ellen til at snuse 

velbehageligt og dybt. 

— Man bliver jo næsten helt syg 

af al den Blomsterduel, sagde hun 

og sart paa Doktoren. 
— Ja, sagde han. Jeg synes og-

saa, det er ubehageligt. — Skal vi 

nuaske hellere gen 

- Fjols, tænkte Frøken Ellen. 

Men højlydt sagde hun : 

— Jeg synes virkelig jeg faer 

ondt! — Er jeg ikke ganske bleg, 

Doktor? — Føl min Puls - 
Hun havde lagt Haanden paa 

hans Kote og smilede, ham [møde 

med sit allervarmeste 
Doktor Winther saa 411 forskræk-

ket pen den lille hvide' Haand, og 
hans Øjne fulgte derefterlden Anke 
blottede Arms Linjer, ieldtil de. for-

svandt 1 Ærmets Brus oppe ved 

Skulderen. 
Han blev helt underlig ved det 

— Naa, Doktor, sagde hun sen 
og lo. Forstaar De ikke engang at 

føle paa en Puls. 
Han saa forskrækket op paa hende. 

— Ja, sagde han saa stammende. 

Jo, selvfølgelig] — og saa tog hall 
U111 Frøken Ellens Arm helt oppe 

ved Albuledet. 
Han var fuldkommen forfjamsket 

og vidste ikke, hvad han gjorde. 

Sidder Pulsen der, lo hun. 
Doktor Winther saa op paa hende 

og mødte hendes Smil. 

— Hvor . . saa . næh . sva-
rede han, og der lcoin samtidig et 

Forsøg pan et Smil over hans An-

sigt. Og som stimlede han saa al 
sin Kialt og Mod i delle ene, sagde 

lem i et Pusl : 

— De har sandso en smuk Arm, 

Frøken Ellen. 
Han blev ved at holde fast om-

kring hendes Arne Han turde lige-

frem ikke slippe den. 

— Vil De lin' den, spurgte huri 
saa og smilede besnærende. Og hvad 

der følger ined, føjede hun skælmsk 

til. Værsaagod . 	gener Dem ikke. 

Harm sire spørgende halvt lykke-

ligt, halvt forskrækket pan hende. 
Men da han stadig lav, fortsatte 

hun. 
— De er el Fæ, kære Doktor. 

Her sidder jeg formelig og frier til 
Dem. Og De siger ingen Tiug. 

Har man kendt Mage. 
Men saa tog Doktor Winther en- 

delig Mod til sig. Og saa . 	. 

Ja, hvad andet er der saa at for-

tælle, end at det tætte Blonisterbu-
skuds med Syrenens og Guldregnens 
tunge, duftende Klaser atter en Gang 

havde gjort to unge Mennesker lyk-

kelige. 
Erich Erichsen i „Kbh.". 

Hestesko som Lykkebringer. 
Troen paa Hesteskoens vidunder-

lige Evne til at bringe Lykke stam-
mer fra ældgamle Daget I det tret-

tende Aarinundiede opsamlede man 

omhyggeligt enhver Sko, som tab-
tes af em Ridders Hest, og gemte 
den som en Talisman, der beskyt-

tede den heldige Finder i Slaget 

og bragte ham Sejr ved Turnerin-
gerne. 

Da den engelske Kong Henrik den 

2den omkring Mioten al det 12.  

tia ra i 	 den 
nye eeeellia nd elritser :1M1:1.:  
snue som rejste gennem earkliam, 
en dkeo 

r ed
f ra den Hest,I-1;ept, psaoam set).- adkkti:.:111,-)  

Slot lindes ende‘ benved 20i)  He-
stesko, SOM stir er ill ci le rige e 
Tid til 1895, da afdøde Kong Edward 
VII, den Gang Prins nf Wales, er-

lagde er] sandati Afgift. Blandt fe 
200 Hestesko er endvidere en fra 
Dronning Elisabet!), skænket om-
kring Aaret 1556, en fra Dronning 

Viktoria, medens hun endnu var' 
Prinsesse,. og en ha lemmene Ales-
andre, da hun var Prinsesse af Wa-
les. 

For at bringe Lykke lune i teste-
skoen være fundet, og jo flere Søm 
der endnu sidder i den, desto signe 
bliver Lykken. Idet man tager den 
op, skal 111fill udtale et etiske, og 

dette Ønske gear i Opfyldelse 3 
Maarreder efter. I England bliver 
en fluiden Hestesko e m/nulret fest 
over Porten eller Døren, Illed Ha-
gerne vendende opad. Er Finderen 

Sømand spigrer han den fest paa 
Fartøjets Stormast. peu berømte 

engelske Aeimiral Netion spigrede 
saaledes en Hestesko tast til Stor-
masten pan sit Flagskib ,Vietory', 

tildelt lian sejlede ud paa sit sidste 
Togt, der emir bekendt endte med 

det for Englænderne sejrige Slag 
ved Tralalgar. 

Et nyt stevbindende Middel. 
„Møens Fulkeblad -  meddeler, at 

man pari MF'en 'vil gøre et Forsøg 

med en fortyndet Melasseblanding 
(5 a la pCt. Melasse og '.15 a 90 
pCI. VandYsortie itavhindende 

pan landeveiene. 

Ved ih Tilfældighed har en Mand 
opdaget, at en seedet] Blanding er 
meget støvbindende. elan havde 
nogle saa godt som tomme Metas-

setemder slaaende ude i en Geert!. 
Tønderne var ved at falde i Skiver, 
og saa hældte han noget Vand i dem. 

Da Iran senere skulde afhente 'røn-
derne, hældte han den stærkt fortyn-
dede Malasseopløsning ud over 
Gaardsplailsen, hvor der Isa el tykt 

Lag Støv, og det viste sig, at Mel-
assevandet handl Støvet sammen til 
ell god last Jordskorpe. 

Melasseblandingeir har tilmed den 
Fordel at være ret billig. 

Begravelser i Tyrkiet. 
En Begravelse i Tyrkiet er tem-

melig kostbar. Skal den nemlig 
være blot nogeillmide anstændig, 

lejes der en Del Koner, hvis Bestil-
ling det er al følge [ned Toget hele 

Vejen, og hele Tiden gaa og hyle. 

Jo bedre betalte, de er, jn højere 

hyler de. 
Naar Ligtoget er naaet til Graven, 

sænkes Kisten, der er dækket af et 
Kluade, ned I Jorden, og nu lager 

hver af Følget en Spade og kaster 
Graven til, medens Grædekonerne 
uophørlig hyler og tuder, saa alle 

Nabolagets Hunde og Katte hyler 
og mjaver med. 

Midsommerfest. 
“Hver By har sin Heks og hvert 

" Sogn sine Trolde, , 
dein vil vi fra Livet med 	• 

Giredesldris holde. 
Vi vil Fred lier til Lands! 	' 
Sancta Hans, Sancia Hans! 

Den kan vindes, hvor Hjerteme 
aldrig bier deele og kolde!" 

sang Drachwann, ogehans Ord lin-
der Genklang i alle danske Hjerter, 
Denim har vi faer dobbelt G rumt til 

at fejre Si. Hans Alten med ,talrige 
Glædes-Blus langs Kyster]; det er 

jo lykkedes at holde os Kaglede'. 
fra Livel, saa Fredens Velsignelser 
kan trives i vort lille Land. Alle-

rede nu samles der sammen paa 

Klippepynter af Tjør ir og brændbare 
Sager. — Paa Næs arrangeres Un-
derholdning ined Strengeniusik og 
Klaver — og Vejret luser det bedste. 



Allinge-Sandvig Sygekasse, 
som er statsanerkendt, oldager Med. 
lemmen indtil 40-nars Alderen.. For-
tiden en daglig Peingelnjadp ydet 
Sygekassen bi Læge og Medicin 
for Medlemmerne sand fri Læge ler 
deres hjemmeværende Børn under 
15 Aar, de tiden frit Sygehus- og 
Sanatorieophold. 

Indmeldelser kan ske hos Kasse-
reren, Hr. 13sger P. Holm, Allinge 

Sygevat og Gazehind 
Militær-Forbindingspakker 

J. JJ. Larsen. 

Til !mosle Ililfillits 
købes renvaskede Uld og Klude i 
Bytte ined Varer, 

Chr Olsen, 
MESSENS ENE-UDSALG. 

Fluefangere 
50 Øre Dusinet, 5 øre Stykke!. 

• J. J3. Larsen. 

Ordet er frit ! 
VI ger vore mange Læsere i By og 

pas Land opmærksom nas, at enhver kan 
fas optaget Artikler og Indlæg om Emner 
af almen Interesse i ,,Nord-Bornholms 
Ugeblad" 

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

Dette gælder heade Byen og Landet 
og det er en Selvfølge. at Redaktionen 
altid vil iagttage den strængeste Diskre• 
ion med Hensyn til sine Kilder. 

Dell rigtige stærke 

Læder-Tagpap 
Nr. 00 i 18, 24 og 36' Bredde 

og Icopal Tagpap  J/2 m sælges 

billigst i 

Norillnndels  
Skocrem 

sort, brun og gul, prima Kvalitet, 
i  Æske] a 10 25-50 Gine, 

i Tuber a 25 øre. 

Jf. Larsen, 

Straahatte 
Filthatte - Sportshuer 

Største Udvalg. 

Nordlandets Handelshus. 

Hallelyst Allinge. 
Udplantningsplanter 
til Mark og Have anbefales. 

M. Kr. Kofod .  

Giv Grisene 
et lille Tilskud af Dansk Foder-
sukker i Foderet, og de vil tri-
ves udmærket. Sælges i 

Norillndels  

Holet bornholmsk Sild 
faas liver Dag hos 

I. 1E3- "—a 	 rx. 

af alle Slags 

i stærke Kvaliteter. 
Absolut billigst i 

Nordlandets Handelshus, 

Billigt Salg af Overtøj. 
Al Overlojsingerel er uillaget en del forskellige ilessins, 

som udsælges til lolgemle billige Priser: 
Stk. Vadmehijaketter, Værdi 16-18 Kr., for 10 Kr. 

5 Stk. færdige Kjoler, Værdi 15-25 Kr., for 10-12-15 Kr. 
6 Stk. lUlatera, Værdi 18-20 Kr., sælges for 10-1-1-15 Kr. 
2 Stk. Kneber nf premeet Plyseih • . . Stk. 6 Kr. 
10 Ath...orto Klredesfrakker 20-22-25-28 Kr. 

Nederdele, gode Ting, billigt. 

Magasin du Nords 
Udsalg, Allinge. 

,.ALBA 
FINESTE DANSK FABRIKAT 

„..74-7,9e.,z cy &.2.iffc:4 /2a /C — 11/0C;•2 

Skal De giftes? 
forsøm da ikke at bestille Bryllups-

sangene i Allinge Bogtrykkeri. 

Fest- og Lejlighedssange leveres 

billigst og med kort Varsel. 

Visit- og Takkekort. 

Pensionat „NÆS'. 
rwes 	 F.1; 

Sctians Pen 
Aftenunderholdning 

med Strengenitislk 'fe Klaver 
Kl. 8. 

Kaffe. 01 og Sodavi,ad kan faas. 

Tein og Omegns 

Brugsforening 
er lukket den isle Juli pas Grund 
al Opvejning. 

Bestyrelsen. 

Ønsker De 
smukke og moderne Fotografier, 
da henvend Den] i Atelieret ved 
Havnen 
Telefon] 4. 	 Andr. Ipsen. 

Billeder indrammes. 

Villige Priser paa Dansk Slikker 
Stedt Melis Nr, 1 	a 20 Pra 

Hugget Melis Nr. I 	a 22 Ore 

Hel Melis Nr 1 i Toppe 	a 22 Ore 

Dansk Puddersukker Nr. I a 18 øre 
— og ved kontant Bealing 4 pCt. 

Rabat I 

Norillndels Handelshus. 
Transportspande, 

haandlavede, al .ekstra fortinnede 
Staalblilnplader — i alle Størrelser, 
samt Sin- og Malkespande, stærkt 
forarbejdede, anbefales. Fortinning 
al Spande forelage4 ugentlig. 

Harald Pedersen, 
Allinge. 

Bedste franske 

Høst- Lee r 
trias bniligst Mis 

Ållillgo 
Halehiat-&Prorldliorreloillg. 

Ktl] Deres Tapeter 
hos 

B. Kjøllers Enke. 

Det rigtige grove spanske 8 il 
Dokhelt renset Kokken-

Prima Liverpool-
Fineste Smørsalt og Bordsalt 
er paa Lager. 	Prisen er billigsi i 

Nordlandets fInfulelsims. 
Girengol 

dræber alle Bladlus og andre plante-
ædende Insekter. faas i Tuber a 
75 rane. 

I. I3. Larsen. 

Høsalt 
billigst hos 

Hiop 	?i[ Pfiodtildionbig, 

Pen allerbedste Kvalitet 
er (len billigste. 

Vi intriger indtil videre 

Dabbeitigtet ekstra Sagomel 25 Ore 

Ekstra prima Kartoffelmel 	3D Ore 

Ekstra prima Rismel 	25 øre 

Ægte Japan Ris 	 25 Ore 
4 pCt, ved kontant Betaling. 

NortlInfidels Handelshllsr 

Cn, 1500 kugle Teglsten 
ei til Salgs hos 

Alfred Jensen, Løsebæk 

X11 deli!, som hager selv! 
Ny Seildnium ai 

let aller5eilsle amerikanske Kagemel 

og 	do 	do. 	Bagerimel 
son] et en Blanding al baud og 

blind Ilede og som giver et storl, 
smukt og velsmagende 

vi har endnu nogle sække til 
Salg af 

Prima ren Rugsigtemel og 

Prima grovt Rugmel, 
malet ar kuret Rug. 

Vi sælger i stum og store Vægte 
og til allerbilligste Nettopris. 

Nordlandets H Odelsbils. 
Blomstergødning 

til Podeplanter i Æsker a 35 øre 

I B Larsen. 

hilloil Prisstigningen 
er indkøbt 

Uldne Kjoletøjer, Klædevarer, 

Bomuldstøj, Dowlas, Lærreds 

Drejler og et stort Udvalg af 

færdigsyet Dame-  og Børne- 

Konfektion. 

DisSe Varer sælges 
meget prisbilligt. 

Messolls 
Chr. Olsen. 

bar Gasset bliver Mere tørt 
paa Marken, da betaler det sig 
at give Malkekøerne 2 Pd. Fo-
dersukker daglig. Fortrinlig Er-
statning for Roer, 

Nordlandets 1131illelsbus. 

S
øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Lær-

ling, en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
hare i Nord-Bornholms Ugeblad, 
der hver Fredag bringes direkte ind 
i 1700 Hjem og læses af ssa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds-
slidende Resultat. 

Nigæk-Majs ~~~sskiaa 
anbefales .1i1 billigste Dagspris pr. 
pr. kontant. 

Rise Mølle, 

De gode franske 

'ostleer 8 Bomme 
af PI HL's Fabrikat samt de gode 

engelske Høforke 
sælges med Garanti og billigst 

AilkerlieqamIstiøer 

Isas ItoS 

bilflige 

Ry- og Ilerredstblel m regti g 

J0113111103 1{010011, ilriste. 
bælles !Isa R ;13db Li se i Allinge 

liver Mandag eller K1,10 firro og 

i Klemensker Kro livet Fredag 
Frs 2-5 Eftm. 

Nylagt Spage- og Kryddersild 
billigt til Salgs. 	Renset Sild eller 
Mænget Sild og Røget Sild 
efter Bestilling. Sendes overalt til 
Dagens Priser. Teleion Allinge 106. 

Chr Mogensen, Tein 

Aromnlisk Mallsofl 
til Fremstilling af øl faas hos 

I B. Larsen.  

Nylagt bornholmsk 

Spegesild 
faas hos 

1\11itige Kolonial og Produklionlolog. 

Skindhancr 
med Garanti billigst i 

NOrdlaudels Handelshus. 

c/711e 81ajs 

oØ j-lakater 

billigst i 

J3ojtrykheri. 

Flere Hundrede Par 
Damestrømper sælges til 
de gamle billige Priser. 

Spegesild. 
Nysaltet bornholmsk Sild fans hos 

I. 13. 

Id:1K K1 10 

{',A 1 r rt las 	I 

Il Ir rle .1 , 	netlir 

llinisljermsler og Mider. 
Simdag 

Ols --(iike Kl. Oi 	Skrin Kt. Il. 
Allinge 1<. l<1 	- 	• -- 	I<I. 1 

Mandag den 21 Sondagskolend-
flugt til Ha nonen sluis. 

Sekretær Toft Inder KI 3. 
Tirsdag den 22. Kl. 8 taler Sek- 

relrer Nielsen i 	Menigheds. 
hjem. 

Onsdag den 23. lider Sekretær 
Nielsen i Olsker Missionshus Kl. 8. 

Alle er velkomne. 
Torsdag den 24. Blea Kors Mede 

i Allinge Menighedshjem Kl. 8. 
Sognepræsten taler. 

Forsamling i Rutsker Missionshus 
Søndag Kl. 91 ', 

1 ung Orne 
stivar III Afbenyttelse 

pas Vester Borregaard i Rutsker. 

Andreas Hansen. 

Linoleums -Taglak 
er deri bedste til Paplage. Vi sæl-
ger denne i Tønder, Ankere og 
Spande, og Priser; er billigst i 

Nordlandets Handelshuse 

Af de billige Bluseliv 
findes endnu nogle Dusin 

paa Lager a 
2,50, 3,00, 4,00 og 5,00 

Gode Spisekartofler 
samt n y 1 n gr e Æg er til Salgs 
paa Lundegnard 1 Allinge. 

Samme Sled er en Springtyr 
til Afbenyttelse. 	J. P. Lund- 

.:1 Deres Regninger, Med-Be5,11 deleiser, Konvoluttfr rig 
Brevpapir i Ung- 

trykkeri, [-hurtig Levering. Billigste 
Priser. Ring op Telefon 71. 



Største-  Udvalg. 

Billigste Priser. 
111~1E-ifttk. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

, 
Stor nordamerikansk Mais 

Ispris 

Prima amerikansk FoderLayg 

Foderkager, hele og knust 
sunde og grille V:trer af alle S.,.;1;2s 	 til lavCS1c 

Nordlandets Handelshus. 

CtIOC-OLADE_.  

PI pr. 1k 14 1,111-1.10—‘11 

Bredr. ClouStta 
8aL ea-chinugabkla 

80111101ms 8pre- & Lullekasses 
A [deling i Allinge 

Kontortid: 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente 

af 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p a. 

Tem 
Rø 
Klemensker 
Nyker 

Til Rønne 

R4.111110 

Fra Rifinne 
Nyker 
Klemensker 
Rø 
Tein 
Allinge 

Til Sandvig 

718 

788  
786 

81I 

500 
842 
848 

De vil altid finde noget, der passer Dem 

Stort Udvalg i Kopper til billige Priser. 

Allinge 	& Produktforretning. 
Aldeles frisk Portland Cement 

i Sække til den laveste Pris i 

Nordlandets Handelshus. 

Vor bekendte fine Kaffe 
samt The, Chokolade og Cacao 

anbefales det ærede Publikum. 

fcB, Chokolade og Cacao til gamle Priser. 

Kaffe, altid friskbrændt og nymalet. 

c_,711inje C7(010111(11- o rproduktforrefoinj, 

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 
anbefaler 

Fest- og Brudegaver, Smykker, Lommeure, Stueure, Briller in. ni. 

Alt i stort Udvalg til billige Priser. 

Telefon Nr. 93. A. M Lindberg. Gravering gratis. 

Calciums- og Linoleumstjære 
er det bedste til Paptage og faas i kvart, halve og hele Tdr. 

samt i 15 og 25 kg Beholdere billigst hos 

JColonia[ os cproduktfopretninj. 

StoreDerhyshireKakkelovnskul 
af den sædvanlige prima Kvalitet sælges renharpede fra Lager 

Kr. pr. hl (eller ca. 7 Kr. 20 Øre pr. gl. Tønde) — frit tilkørt 

yen. — Vær saa god at forsyne Dem. Prisen er opgivet 

a ht. 

Nordlandets Handelshus. 

8eslil Deres Tryksager i 	- Dielo!! 74, 

Husk rør/ reIassorieredo 

Trælast-Lager! 
lens-lang Tilbud, og ri er id l'jt'ueole. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Erindringsliste. 
Toldkamret 7 12 F,,rm. ? 7 1:Iler01 
Exifinerkr.nt ,,r,t in ir 	2 4 
',ane_ x 111:k.ntr,frinAen 2-1 Efon 
Sparekasser. 10 12 og 2 4. 
Stempelfilial i Sparekassen 10 -12. 2-4, 
Dampskibsespeditinnen, aahen ted Ski- 

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Eiterm, N1anda,.! 
Torsdag Form. 

Sognepræsten Tirsdag og rierlag h 7 
DisIriktsl.rgen 8-9 og 2 ") 
Postkontoret 9-12 og 2 -7. 

Søndag 12-2. 
Telegrafstationen 8 Morgen tir 9 Mimi 

Søndag 12---?. 

Borgmesteren. Kontortid hver Stignedag 
KI 3 pas Skolen 

Branddirektøren-Mandag og Fredag 
Form. 8 til 10. 

Statsanstalten for Livsforsikring ned Chr. 
Olsen, Messen. Kontortid I -4 Em 

Frakehogsarrilingen paa Jtaadhuset: Fre-
dag 7-- 8. 

ferillmnest er natten før Gods 8-12, 2-6 
Frimærker), og Ilgods desuden 7-8 Aften 
ganit til Tog, der afgaar udenfor nævnte 
'Ild, fra en halv Time for Togets Afg. 

Toget afgaar 
Søgnedage.  

Nand I g--114. n ne. 

	

Fra Sandvig 	700 015 310 755 

	

Allinge 	703 gad 390 sos 
719 037 330 815 

0" 349  8" 
lyr 411 853 
131 418 908 
189 447 980 

Sann4 læ 
001 330 815 
063 361 835 
118 411 8611 
137 432 911 
118 418 917 
208 5UI 916 
212 507 946 

Søn- og Helligdage. 

Nn ind 4. ig flt 	 
Fra Sandvig 	700  1020  1,8  6o0  755 

Allinge 	los 1056  t is  v. 805 
Tein 	718 1039 1 23 .'  516 
Rø 	7 31  1058 I15 622 825 
Klemensker 76f  1116  206  650  855 
Nyker 	806 1150 230 	902 

Til Rønne 	8.6 1150 2w  720  930  

no—Sand v lyr 
Fra Rønne 	71 8 

Nyker 	733 
Klemensker 755 
Rø 	Sri 
Tein 	Sao 
Allinge 	815 
Sandvig 	818 

De 3 vise. 
Eli Sagfører var sammen reed sin 

masten voksne Søn kommen en Tur 

paa Landet. 

En forbikørende Bonde spurgte, 

om de vikle køre med 110111, og ban 

forklarede dein, niedens de kølle, 

hvad Vej de skulde gaa, naar han 

salte dein af. 
Sønnen afbrød hele Tiden Bonden 

med flabede Bemærkninger og søgte 

at gøre sig vittig paa hans Bekost-

ning; men Bonden svarede intet, og 

saa sad de alle tre tavse i nogen 

Tid. 
— Hvad sidder De og spekulerer 

paa? spurgte Sagføreren til sidst. 

— Ja, sagde Bonden, jeg sidder 

snemænd og tænker paa, at her kom-

mer tre vise kørende. 

— Tre vise? spurgte Sagføreren. 

— Ja, se jeg er nu vejvis og De 

er jo lovvis, men Deres Søn, lian 

er min Sandlen næsvis. 

Rullegardiner haves paa 
Lager i forskel. Monstre. 

Cement, Tagpap, 
Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre. 
Riste og Renseluger anbefales til Ililligete Priser. 

Allinge !Kolonial- Produktforretning. 
-1  

Vi har rigtig gode firkantede 	1 1  
3 4- og I' tykke -- alle Længder thiSkIllISIIIIEedder 
og Bredder. Foreløbig sælger si 
til Priser sneli FI)lf- 

Nordlandets Handelshus. 

Absolut bedste Kolonialvarer 
til billigste Dagspriser anbefales. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Spar paa den dyre Havre 
og giv Hestene istedelfor 1 1/E til 2 Pd, Fodersukker daglig.d 

Ny Sending; Prisen er i denne Uge 22 Kr, 75 øre pr. 10(/' 
kg kontant Pris i 

Nordlandets Handelshus. 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

NB. Husk vor 
ekstra ode Margarine Nr. 48 '1 ' 67 øre  pr. ilt kg. 

Aldeles fortrinlig til Bordbrug. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Morsø Regulerings-Komfurer 
og steger ganske fortrinligt. 

• 

cD 

P 

De ere rummelige og meget solide. 
Disse fyres og reguleres ligesom Magasinovne. Støbt al fineste 

Jierii med støbt Stegeovn, stor Vandgryde, [(egeplade; Bradepande, 1 

Endeblade og med store Kogehuller. 

Sælges i 

Nordlandets Handelshus i Allinge. 

Prima friskmalet Svinefoder 
Bygskraa, Majsskraa, Hvedestromel 

er altid paa Lager. Vi sælger til laveste Pris pr. Kontant. 

Nordlaudets Handelshus. 

788  
810 
880 

°lp 1 80 400 816 
100 150 420 835 
1 17  207  437  855 
156 256 456 911 

1 62 215 512 927 
204 264 '21 932 
210 300  520  945 


