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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes 1 ei Antal qf mindst 1600 Exempl, 
Og forsendes gennem Postvæsenet 1 Allinge. 
Sandvig, Olsker, Rutsker, Re og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse I Nordre Herred 
bliver last I ethvert [tem og egner sig der 
for bedst 111 Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser Af enhver Art 
saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Af (rsnInger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornliolms Ugeblad" 
adgaar hver fredag kopt bestilles pars alle 
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og 
kosier I Kr. halvnarlik. 

brfill etler 
—o— 

Professor Harald Westergaard 
har til Februarbeflet af Geds danske 
Magasin skrevet en særdeles interes-
sant Afhandling om Nationaløkono-
mien før og efter Verdenskrigen. 
Professoren fremholder stærkt, at 
der er langt større Modsætninger 
mellem det, der var før Krigen, og 
del, der skal kamme, end det vat 
hl Stede mellem gammelt og nyt 
ved Grænsen af Middelalderen og 
den ny Tid. Og saa stod man dog 
her ved saa store Begivenheder som 
Konstantinopels Erobring af Tyrker-
ne, Opdagelsen af Søvejen til Indien 
og af den uy Verden hinsides At-
lanterhavet. 

Naar Spørgsmaalet bliver om de 
Opgaver, Fremtidens Nationaløkono-
mer kommer til at beskæftige sig 
med, skriver Professor Westergaard, 
møder man først Bel ol kil i ng s-
spe r gs rn a a I e t. En Tid lang 
frygtede man for Overbefolkning. 
Men saa korn den stærke tekniske 
Udvikling, som muliggjorde en be-
tydelig Forøgelse i Tilgangen af 
Levnedsmidler, saa stor, at Befolk-
ningens brede Lag ved Slutningen 
al det 19. Aarbundrede havde bedre 
Kaar end ved dets Begyndelse, 
trods den vældige Forøgelse af Fol-
kemængden. 

Mod Aarhundredels Slutning be-
gyndte el nyt Fænomen at optræder 
Fadselsbyppigheden viste 
sig aftagende, ikke blot i de højere 
Lag, men ogsaa i Arbejderbefolknin-
gen, og delte ændrede ellerhaanden 
Nationaløkonomernes Syn paa Be-
folkningsspørgsmaalet. Nu er Ver-
denskrigen  kommen til son] et nyt 
Led i Udviklingen. Der er næppe 
Tvivl om, al Dødeligheden lor en 
Tid vil vise sig stor, ikke mindst 
Børnedødelighede n. Psa den anden 
Side har Meneskeslægieri af Livet 
i Skyttegravene lært hvorledes man 
tilegner sig Modstandskraft over for 
Kulde, Fugtighed og Sult, en Art 
Tilbagevenden til Naturtilstanden. 
Alt delte vil indgaa son) Led i Be-
folkningssprargsmaalet. Man vil søge 
at fag Klarhed over, hvor hurtigt 
Virkningen al nogle Underernærings-
aet vil fortage sig, og om der og-
saa efter Krigen vil vise sig en vok-
sende Ulyst til al sætte Børn i Ver-
den. Men alt, hvad der vil være ,  

at bringe i Orden, vil kræve megen 
Arbejdskraft for lange Tider, og 
der vil være Trang til en Forøgelse 
af Befolkningen. Samtidig vil der-
for ogsaa Spørgsmaalet om R a c e-
f orbe d ring lage ny Fart. 

Et af Verdenskrigens Fænomener 
bar været Inddragningen af 
ny Kræ Eter i det store Arbejds-
maskineri, især gamle Mænd, der 
havde trukket sig tilbage, og Kvin-
der, som for en Del havde tilbragt 
deres Liv i Lediggang. Det er mu-
ligt, al en Del af delle vil vise sig 
at have været Rovdrift, og at f. Eks. 
adskillige Kvinder er bleven overan-
strengte; men mange føler sig sik-
kert ogsaa taknemmelige for al være 
bleven sat i Arbejde. Nu har Sam-
fundet ogsaa faaet sig en interessant 
Opgave over for Invalide r n e. 
I Amerika har man allerede i lang 
Tid gjort Anstrængelser for at gøre 
disse Folk nyttige for sig selv og 
for Samfundet. 

I det hele vil Indførelsen af en 
Arbejdsordning, der giver 
det bedst mulige Udbytte, være en 
af Fremtidens store Opgaver. Og 
4kpørgantaalet om den bedst mulige 
Anvendelse af Arbejdskraften vil 
bringe Nationaløkonornien i nær 
Forbindelse med Psy ko f y si k en, 
Filosofiens yngste Barn. Her vil 
man komme ind paa Undersøgelse 
af Ernæringens Indflydelse paa 
Arbejdskraften, og ganske særlig 
paa Spørgsmaalet om, hvilken Ind-
flydelse større eller mindre Doser 
Alkohol har paa den menneske-
lige Organisme. 

Del vil naturligvis blive el over-
ordentligt omfattende Arbejde at 
genrejse de af Krigen ødelagte 
Egne og i det hele al bringe Ver-
densøkonomien paa Fode igen. En 
saadan Genrejsning maa foregaa 
samfundsmæssigt; og ligesom der 
ved Middelalderens Slutning blev 
givet Staten større Magtfylde, vil 
delle nu yderligere nødvendiggøres. 
En Forskydning i saa Henseende 
er allerede sket, og det vil i saa 
Henseende være ganske ligegyldigt, 
hvilken Forfatningsform, der lindes 
i hvert enkelt Land, og om den 
Demokratisering, sort kan ventes 
alle Vegne, vil være stærk eller af-
dæmpet. Fremtidens Sociologer og 
Nationatøkonomer faer lier en Del 
yderst interessante Spørgsmaal at 
tumle med. 

Mange vil inaaske inene, al deri 
stærke Indgriben Fra Statsmagtens 
Side, som Man nu ser gøre sig 
gældende over alt I Landene, vil 
høre op i samme Nu, som Freden 
sluttes. Det man ogsaa indrømmes, 
at Statens Magtforøgelse i høj Grad 
hænger sammen med Kil gstilstanden; 
men selv om Pendulet efter Freds-
slutningen vil svinge tilbage mod 
Individualismen, maa det ikke glem- 
mes, al den Tilstand, vi nu bar 
levet under i 31/2  Aar har varet saa 
længe, at man vanskeligt kan lænke 
sig, at ikke noget skulde blive sten-
ende. Adskillige Virksomheder vil 
ganske naturlig frembyde sig selv 
som Indtægtskilder for Staten, og 

Finansurinistrene Verden over vil 
fas fuldt op at gøre ined al hinde 
Midler til al skaffe Staten Penge 

(Forts.) 

Frimilrnrlles Eid(Wiq all 

Af Konsulent A. Dal sk o v, 
Gentofte, 

—0 — 
Beskæringsleorierne er i vore Dage 

ved at komme i Miskredit, som 
Følge af en stærk Agitation imod 
Beskæring af vore. Frugttræer i del 
hele taget. Men del gear selvfølge-
lig hermed som i alle andre Forhold, 
at de yderligaaende Standpunkter 
er Teoriernes, medens det praktiske 
Liv følger Mellenislandpunklerne. 

Naturligvis har vore Gartnere ikke 
i mange Menneskealdre uden noget 
som helst praktisk Grundlag udført 
Beskæringsarbejdet, der har været 
saa mange gode Resultater at hen-
vise til, luen ganske vist har en 
Del af -det, der havde Ord fur at 
være Praksis, i Virkeligheden været 
gammel overleverer Teori, opbygget 
uden det fornødne Kendskab III 
vor Tids Fysiologi, Kemi, Jordbunds-
lære o. s. v. 

Nu søger man paa Basis af den 
liøjpriste Forsøgsvisdom at danne 
ny Teorier, men Fejlen er, at mange 
af disse Forsøgsresultater er alt for 
unge, og al man generaliserer ud 

fra specielle Forhold til de almene. 
Del ene kan være ligesaa urigtigt 
som del andet. 

I del foreliggende Spørgsmaal, 
hvor del drejer sig om en Retsfed-
ning al en stærk kultiveret Kultur-
plante, soen vore Frugttræer er, og 
som forekommer i et stort Antal 
ret forskellige Varieteter, hver ined 
deres specielle Krav til Vllkaarene, 
bliver det naturligvis helt umuligt 
at fastslaa bestemte Fællesregler, 
hvorefter man rent mekanisk kan 
udføre Beskæringsarbejdet. 

Her maa tages Hensyn til Sorterne, 
til Sundhedstilstanden, Ill Ernærings-
letboldene og til de ydre Forhold 
i det hele taget, og paa Grundlag 
deraf udføres Arbejdet. Gartnerens 
rent personlige Kundskab og Evne 
til al bedomine Træets Udvikling 
bliver dermed det afgørende for 
Arbejdets mindre gode eller mimrer-
kede Resultater. 

Beskæringer bliver med andre 
Ord I udpræget Grad en Tillidssag, 
og hvor det drejer sig om virkelige 
Værdier — og det kan det meget 
let gøre selv i en mindre Frugthave 
— saa betror man naturligvis ikke 
Sine Træer til den første den bed-
ste ,,Beskæringsgartner", der med 
et 4 Dages Foreningskursus paa 
Ryggen sendes ud i Verden. 

Ogsaa pas dette Orm-aede søger 
Danmarks Frugtavlerforening al re-
videre Forholdene inden for vort 
Lands Frugtavl. Foreningen anven-
kun virkelig uddannede Gartnere i 
sin Tjeneste. 

Nem-  en Haveejer ønsker sine 
Frugttræer beakaarne, saa sender 
ban en Anmodning derom til D. 
F. F.s Konsulentkonlor, Gentofte 
Nyvej 23 (Tlf. Gll. 977). Derfra faer 
Haveejeren tilsendt en Arbejdssed-
del, og den nærmesthoende K0113(1- 

lent faer Ordre til al udføre Arbej-
det. 

Konsulenten kan ved sin Ankomst 
give Meddelelse om, hvad Arbejdet 
koster, og man behøver ikke at 
være Medlem af Foreningen for at 
kunne fas Arbejdet kalkuleret. Ar-
bejdssedlen giver dernæst al Vejled-
ning i Forretningsgangen. Rul 
samme Mande forholder man sig, 
hvor man ønsker Sprøjtning af Frugt-
træer, og Foreningen lier allerede 
for lang Tid siden sikret sig de for-
nødne Kemikalier af udmærket Ken-
litet og til rimelig Pris. 

I denne Forbindelse Inas det be-
tones, hvor nødvendige disse forskel-
lige Vinterarbejder er over for Frugt-
træerne, bortset fra, al det siet ikke 
kan betale sig at undlade dem, 
Beskæringen betyder en Retledning 
af deres rette Form og Betingelserne 
for deres Frugtbarhed, og Sprøjtnin-
gen er Træernes Rensning og ska-
ber Betingelser for Avlingen af en 
god Kvalitet. Og naar man erind-
rer, at det skal være et (herligt 
Træ, hvis kapitatiferede Værdi ikke 
er mindst 100 Kr., saa forstsar man 
ogsaa, at det er ganske urigtig( og 
i vor Tid uforsvarligt ikke at lade 
disse arbejder udføre pas rette 
Matide. 

Sk 0 o-Jropellet. 
—.- 

Fru Lehmann Fra Dresden tænker 
paa at leje sig cis Sommerlejlighed. 
Hun rejser i den Hensigt ud til er 
Sted, hvor der findes en mindre 
Sundhedsbrønd og Badested, afgør 
Sagen til sin fulde Tilfredshed og 
rejser hjem for at afvente Tiden 
for Indflytningen. 

Men vel hjemkommen falder det 
hende ind, at hun har glemt at 
overbevise sig om, at nødvendige 
Bekvemmeligheder som Water Clo-
set forefindes og skriver derfor og 
spørger, om W. C. findes. 

Badedirektionen funderede langt 
og længe paa, hvad Fru L. kan 
mene med de n.) Bogstaver og kom-
mer endelig til det Resultat, at W. 
C. rim betyde del i Nærheden lig-
gende Skovkapel ,D i e Wal d-C a-
p e Ile", et paa Egnen meget kendt 
Sted. 

Badedir. skriver derpaa følgende 
til Fru L.: 

,Højstærede Fru L.: 
W. C. findes blot en Times Vej 

fra Stedet, midt i ett prægtig Fyrre-
skov og er meget at anbefale paa 
Grund af sin herlige Beliggenhed 
og smukke Udsigt. W. C. er aaberit 
hver Søndag og Torsdag. Vi anbe-
faler Dem imidlertid at være der 
en Tilile, før det begynder, eftersom 
de besøgendes Antal er meget stort. 
Dog kan den højtærede Frue i denne 

Henseende være temmelig rolig, 
da der foruden 110 Siddepladser fin-
(. 2s en Mængde Slagpladser. Gin 
SØMS:Uf/ell er et Besøg deisreds al 
anbefale. Der er da Orkestermusik. 
Luften er ren og sremningstuld, og 
Officererne Ira den nærliggende Gar-
nison kommer da sædvanlig derhen 
og deltage bil og ugenert i det be-
klagelige Seinvær. 

Med Højagtelse 
fladedi re ktionen." 

Om Tobak - 

En Samling Nicotiana af danske 
Forfattere. 

—o- 
1 disse Dage, hvor all er Genstand 

for Fordyrelse, og hvor (let nu og-
saa for Alvor synes at skulle gaa 
ud over vor kære Tobak, vil alle 
rygende Mandfolk med interesse 
læse denne Bog. 

Ved Amerikas Opdagelse iagttog 
Columbus og de øvrige hvide Sø-
folk med Undren, hvilken sælsom 
Vækst, fuld af lønlige Kræfter, To-
baksplanten var. Og Venner og 
Fjender stod snart over hele den 
gamle Verden imod hinanden, som 
de gør den Dag i Dag. Der ramlede 
allerede i det sekstende Aarhundrede 
i vide Kredse en levende Interesse, 
ja ofte en ligefrem Lidenskab for 
den nyfundne Plante, som man til-
lagde Evner ikke blot til at stille 
Sult og Tørst, men ogsaa ril at tjene 
som Lægedom mod alskens Ondt. 
Ogsaa Fjenderne af deri amerikan-
ske Gifturt tog til Gengæld voldsomt 
fat. Jakob af England skrev el Værk 
mod den nye Vane, ved hvilken 
_Guds Naade optændes, Legemets 
Sundhed forstyrres, Husftvel ødelæg-
ges, Folket nedværdiges". Og an-
dre Potentater gik endnu videre. 
Pave Urban banlyste al Brug af 
Snustobak i Kirkerne, og russiske 
og tyrkiske Herskere torfulgre To-
bakkensTrInærigere med Stokkeprygl 
med Tab al Næse og Læber . . . 

Hugo Matthiesen behandler deri 
Tobakkens Triumftog her til Lands 
og fortæller om de Genvordigheder, 
baade Søfolk og Officerer, Borger-
skab og Bønder ureelle døje for 
Tobakkens Skyld. Det viste sig dog 
haabløst for Autoriteterne at skilre 
imod, selv hvor de som i kiikeirge 
Kredse gjorde stærkere Modstand. 
I Fjerde Christians Dage var det 
en graverende Beskyldning mod 
den Thisted Skolemester, at ban 
var .befunden genegen til daglig 
Brændevin, Drik og Snoplutracii". 
Men i Holbergs Tid dampede Piberne 
og Snusdaaserne knirkede i Præste- 
gaardene, medens deri akadiniiske 
Ungdom flottede sig ved som Eras- 
mus Montamis'al ryge .studentikos" 
med Piberøret stukket igennem 
Hatteskygen Det er maeske ikke 
alle, der ved, at Røgtobak længe 
udelukkende fremstilledes i spunden 
Stand, forarbejdet at Tobaksspinderne 

ravnelange Tov og som færdigt 



Fabrikat liveren i de regelmasasige 
hers Ildlede kartIum one 

fandt Anvendelse i Skille. .De 3 
Ttsbaksr uller• hed i sin Tut en Gæst-

givergaard paa Nerregade, og To-
baksrullen bruges endnu som Ken-
detegnet for en Tobakshandlers Bod. 
Forfatteren beretter udførligt om 
den Industri, Tobakken vakte til 
Live i Danmark, og han lader heade 

Rygningens Tilhængere og Modstan-

dere faa Ordet. Bording synger 

om Tobakken: 

Du driver Snue bort, du dæmper 
Tænders Værk, 

Du krumt Hukommelse og Synet 
gøre stærk. 

Og Niels Lucoppidari udgav el 

begejstret Poem til Tobakkens Pris 
„imod nogle kræsne og svimmelho-

vede Foragtere". Paa den anden 
Side har Tobaks-Rygningen ogsaa 

hall en voldsom og fanestisk Bekæm-

per her hjemme i den kongelige 

Livlæge Simon Paulli, der i sin 

Kamp mod „Klemmenelen" tog 
baade Dansk og Latin til Hjælp. 

Baade Hugo ~Idas' og Jørgen 

Olrik, der har skrevet Bogens næ-

ste Bidrag „Tobaks-Sager", peger 

pas, at Tobakken under alle Omstæn-
digheder har haft samme Betydning 

som de andre eksotiske Urter: Kaffe, 
Te, Kakao, i Retning at et mildne 

Sæderne og tremme Forfinelsen. 

Hr. Olrik dvæler væsentlig ved den 
kunstindustrielIe Side. De stues 

Kridtpiber med de lange Rør kunde 
som Følge af det skøre Mnteriate 
og den billige Pris, ikke bevirke 

Intim personlig Tilknytning; gik 
en Pibe itu, købte man en ny eller 

tog den af den ofte pyntelig udskaarne 
Kridtpibehytde, der hang paa Væg-
gen i Værtshuse og Lerigsherberger, 

olie ogsaa hjemme i Dagligstuen. 
Sad meget mere Omhu var der an-
vendt paa Tobakspunge og Tobaks- 

danser: navnlig de sidsle var smyk-

kede med alle mulige Ornamenter 

og Iadskrifter. Folkemuseet ejer 
flere; paa en af dem ses en Kone, 

der trækker sin Mand ved Haarene 
— Underskrift paa Hollandsk : 0, 

du usalige Bryllup, bare du aldrig 

var holdt —; pas en anden er gra-
veret en Mand, der giver sin Kone 

en Ordre — Teksten lyder, ligele-
des paa Hollandsk : 

En Vogn med Heste 
Paa Jord er noget af det bedste; 
Men bedre er en Viv, som kan lyde 
Og gør, hvad Manden mori hende 

byde. 

Der kan i denne Forbindelse og-

saa mindes om Snusdaasvn. Hvor 

meget denne var anvendt, ogsaa 

af det smukke Køn, ses af Helts 

Vers om Andagten i Kirken : 

See Folkets Andagt an! Den sover, 
den han griner, 

Den holder Fadderanak, den sidder 
og gør Miner, 

Men den, der sidder Ur, se, hun 
tog Snustobak, 

Og trykker Damen til, saa det 
ret artig smak. 

Endelig giver de lange Piber, vi 

kender som knyttede 'til Hyggen i 
gamle Præstegaards- og Købstads-

hjem, Piberne med Merskums- Por-
celæns- eller Træhoveder, naturligvis 

Lejlighed lilUndersøgelse. Cigarerne 
der skal være komne herind med 
Spar-linierne 1808, har ikke i samme 

Grad skabt sig deres eget historiske 
Udstyr. 

Del tredie al Bogens største Bi-
drag der skyldes Kai Friis-Møller, 
gælder Tobakken og Poesien. For-

uden Danmarks Indsats, repræsente-
ret af Heil og Reenberg, Bording 
ogiricoppi dan, Poul Møller, Drach-

mann, er en Række frensmede, ud-
mærket oversatte Digte — især et 
længere af 	— Genstand for 
Forfatterens Opmærksomhed. Han 
nævner i Forhigaaende, hvad Bulwer 
har sagt om Kvinden og Tobakken 
som Rivaler — der kommer i mange 

Mænds Liv dees Dag, de de mass 

sletaixame Kvinden i den ene Viegl-

skaal og Tobakken i den anden" 

At t air Fald Cigaretten ogsaa kan 
virke inspirerende som Musse, er 
en Sonet at Lafrargue el Vidnesbyrd 
ren. Vi skal slutte Omteten at den 

interessante Bog nied Gengivelsen 

af dette begejstrede, men sære 

Digt : 

Ja, flad er denne Verden I Og den 
næste? Jeg er Kætter. 

Jeg stiller intet Hash til min 
Skæbnes golde Skød ; 

Og for at dræbe Tiden, til selv jeg 
'rener Min Død, 

For Nreaen af Guderne jeg ryger 
Cigaretter. 

Gak, I levende, kæmp, slaidrels 
vordende Skeletter! 

Mfg denne Flod, der blegnende 
bort I Himlen flød, 

Neddykker i Henrykkelse, afivirdys- 
sende sad, 

Lig en Luft, som Duft af tusinde 
• Balsemberaser mætter. 

Jeg himler 1 el Paradis af Dramme, 
hvori 

Man ser, bet sammenblandet i fan- 
tastiske Valse, 

Elefanter I Brusl °Ned mellem 
Myggesværme halse. 

Neer san jeg vaagner op til mit 
vante Digteri, 

Jeg ser — og denne Fryd har mit 
}mane Hjerte limet - 

Min kære Tommel ligne el °anse-
laer, [int brunet. 

Ak ja, de Digtere, de Digtere! 

— n. I „Dg. Nh." 

Seimepsavl 1113. 
I min Barndom kom jeg om Som-

meren ofte pen Landet, navnlig i 

Sydsjælland, det var da ikke sjæl-
dent at træffe paa Jordlodder besnaet 
med Hør og Hamp, nu lit Dags 

dyrkes disse Artikler næsten ikke 
mere Boghvedeavl er ligeledes 
saa godl som ophørt, del samrate 

maa siges om Avlen af gule Ærter. 
Hvilke Summer kunde ikke være 

sparet for Landets Befolkning, om 

Landmanden havde fortsat med Dyrk-
ningen af disse Artikler, vi havde 

de næppe oplevet som nu al betale 

en Detailpris af 220 øre pr. Kilo 

for grile Ærter, Næsten endnu mær-

keligere er den ringe Dyrkning af 

Sennep, navnlig gul Sennep, som 

finder Sted, uagtet denne Artikel 
ikke kræver Agerjord at vokse i, 

men trives fortrinlig i Engjord, stø-

dende op til Moser. Benyttede vore 
Landmænd overalt deres ubenyttede 

Mosearealer 111 Dyrkning af navnlig 

gul Sennep, vilde den aartige store 

Indførsel af Sennep i hej Grad blive 

formindsket og herved store Summer 
blive i Landet. Del er selvfølgeligt, 

at Dyrkningen kræver Omhyggelig-

hed og Indhøstningen finder Sted 
i rette øjeblik, den dygtige Land-

mand vil sikkert finde Dyrkningen 
meget lønnende. 

For nogle Aar siden besøgte jeg 

en Amtsudstilling i Slagelse og tral 
paa denne en Opstilling af 14 Sække 

ir 100 Kilo gul Sennep, dyrket paa 
en Moselod af en Gnardejer i Holm-

strup ved Slagelse. Frøet var af 

Udseende usædvanlig smukt og fyl-
digt, hvorfor jeg Øjeblikkelig sendte 

en Prøve til en København-Grossist, 
som omgaaende tilbød Gaardejeren 

dets samme Pris, lian gav for en 
lignende Kvalitet, indført fra Holland. 
Gaardejeren var meget tilfreds med 
Resultatet og fortsatte aarlig Dyrk-
ningen al Frøet. 

Det skulde glæde mig, om denne 
lille Opfordring til vore Landmænd 
tudene blive fulgt af mange til Gavn 
for os alle. 

.I. P. Pedersen. 

• 

Num fordyrer Varere? 
(f .,11,11) af [3,4;,1,11.5ccii) 

- - o -- 

Ballit4 giver 30 pCt. 

Aktieselskabet M. 1. Ballers son. 

nem Bestyrelse har i Gear besluttet 

af Indlæglen i 1917, der efter at 

der i Skaller er betalt 890,000 Kr , 

udgør 31/2  Million Kr., al henlægge 

og afskrive tja  Million Kr. og at 
foresiaa Generalforsamlingen er Ud-

bytte af 30 nCt. af den 10 Millioner 

Kr, store Aktiekapital. 

Hertz deklarerer 25 aet. 

Hertz' Garveri og Skotøjsfabrik 

henlægger 68.783 Kr. ! Overkars 
295,729 Kr 

Aktionærerne faer 25 pCt. eller 

1,350,000 Kr. og i ny Regning over-

føres 72.708 Kr. 

Det danske Kulkompagni 

lier 1 1917 haft et Netto-Overskud 

pen 2.291,229 Kr. Der henlægges 
godt V., Million Kr. ng gives 50 
prr. i Udbytte til Aktionærerne. 

Hørsholm Klædefabrik 

deklarerer et Udbytte pas 25 pCt. 
Der henlægges 15.351 Kr., hen-

sættes til eksirnordieære Skalter 
220 000 Kr. og (n:Printes i ny Pen-
ning 25 011 Kr,  

Ernæringskortene. 
—0— 

Hiramedrene er længe bleven  be-
klagede og har beklaget sig qelv, 

og med god Grund. forsanvidt som 
mange, mange af dem kæmper en 

høard Kamp fpr et gøre riel Umu-

lige muligt, at skaffe dee nødtørftig-
ste Mad, uden at Hushnldningspen-

gene svulmer op IH et Beløb, der 
stear i Forhold til Dyrtidspriserne; 

thi det vilde sige til det 2-3-dob-
belte mindst. Der er el andet Punkt, 

hvor Husmødrene med mindre Grund 
er bleven beklaget — det er med 
Hensyn til Rationeringsvæsenet i 
sit første Tilløb — Sukker- og Brød-

kort var der sandelig ikke Grund 

til at gøre saa meget Væsen af 

Rationen var tilstrækkelig, og det 
hele gik meget let. Men Kortene 
virkede sikkert efter deres Bestem-

melse: at forberede den gennemførte 
Rationering som de var en Forløber 

for. Og allerede med de Ernærings-
kort, vi nu Ilar, bliver Livet gjort 

meget vanskeligere for de i Forve-

jen plagede Husmødre; nu er det 
ikke blot Pengene, der skal slag 

til, men ogsea Ratforterne, som ud-

manles til hvert Hjem. Og lier 
gælder det, at Husmødrene hurtig 

er klare over, hvad de har til Ras-

dighed, og hvordan der man dispo-
neres for at las det mest mulige tid 

at Rationerne. Det har ogsaa en 

videre Interesse som Forberedelse 
tfl de senere Udvidelser al Ratione-

ringen, hvorunder Kød, Æg, Mælk, 
og Sæbe og meget andet ved efter-

haanden vil komme ind. Man hø-
rer de Handlende lindre sig over. 

hvor uforstandigt issange Husmødre 

bruger løs f. Eks. el Flæskekortene, 
uden at have Overblik over, hvor 

hurtig Rationen pars den Mande vil 
være opbrugt — mønske ligsne af 
denne som det synes medfødte Ha m-

strelyst, For Smørrets Vedkommende 

lader dette sig jo ikke gøre, da Smør-
mærkerne er tidsbestemte, hvad der 

straks syntes mange at komplicere 
Sagen. Man maa da trøste sig med, 
at dette Princip ogsaa forlades igen. 

Brødkortene og Sukkerkortene er 
jo gamle Bekendte, selv om Brød-

kortet er svundet sørgeligt ind for 
Fransk- og SigtebredsVedkommende 
Vi maa imidlertid være glade over, 
at der er Udsigt til, at de nu trol-
der sig paa dette Niveau nied 6 
Franskbrødskort i hvert Fald til Maj 

og forhaabenllig Sommererg over- ver— 

ise ne gas man vi travte ns med, af del 
er mere end Folk har i de fleste 
andre Lande.  

Eherhaanden inm Kerisystemet 
bliver mere og mere Indviklet — fra 
Marts Nar vi jo Kaffekort og Kort 
for Ris og Sagngryn 	gaPider del 
for Husmødrene om straks at Frite 
sig ind i, hvor meget Kortene River 

Ret til, hvordan og til hvilken Tid 

de skal anvendes og hvad de for-

skellige Betegnelser betyder, f. Eks. 

paa Flæskekortet: Svinekød og Ryg-
flæsk OSV. 

Navnlig ler Flæskekortenes Ved-

kommende gælder del om at være 

klar nver, hvor meget der er at 

rande med. Hver Person har i en 
Uge 280 g Rugflæsk og Svinekød, 

cl. v. s., at en Familie pas 4 Persn• 

aer kan fan en Flæskesteg paa 4 

Pd. to Gange i en Maurer' og san 

endda have lidt Mærker til Skinke 

til Paalæg o. I. Det er ikke meget, 
men del er dog til en 6 —7 Middage 
i en Mnaned, nit efter Anpeliten 
og hvad der gives til el Kartofler 
og Brød. 

Rabatmærkerne kan nu ikke mere 

volde Kval, da de Irma benyttes 

som fuld Betaling til deres penly-
deride Værdi. 

Ved den næste Kortuddeling - 

for Marts—April — vil elle Kortene 
udleveres snurrede i el Hæfte 'paa 
Flæskekortets Størrelse, Og paa 

Hæftets Omslag vil der være trykt 

en udførlig Vejledning. Nier men 

sad tager det hele med, kors num 
allsaa aldrig gen galt 1 Byen. 

.Dg. Nb." 

Fra Uge til Uge 
Togforandring. 

Morgentoget om Torsdagen, som 
i Vinter har kørt en Time senere 
end de øvrige Søgnedage, afgaar 
for Fremtiden ligesom paa de øvrige 
Søgnedage fra Sandvig Kl. 8. 

Den Margarine, 
som Margarinefahrikkerne leverede 

inden Fabrikationers maelte indstil-

les og som smagte afskyeligt og 

sikkert gav Anledning til adskillig 

Sygdom, viser sig nu al have været 

fabrikeret at teknisk Fedt, som den 
norske Generalkonsul Pay havde 

prakket Fabrikkerne paa. Det var 

som bekendt Margarinens Uspise-
lighed, der gav Anledning til at til-

strækkelige Mængder dansk Smør 
blev reserveret Danmarks Befolkning 

til Maksimalpris. 

Dyrk Kartofler ! 

I Betragtning af den store Betyd-
ning, som det uomtvisteligt vil have 

at Ina en stor Avl af Kartofler i 

1918, har Ernæringsraadel anmodet 

de kommunale Nævn om at uddele 

en Pjece ons Kartoffelavl af Lærer 

A. Christensen, Nørretranders, sad-
ledes at alle Jordbrugere faer deri 
i Hænde, 

De fornødne Eksemplarer stiller 
Ernæringsrandet gratis til Raddighed. 

Olsker. 

I forrige Uge er tier foretaget 

Optælling al Kreatur bestand og Be-
holdninger. 

Disse Optællinger har for Tiden 
en vis Interesse. Det viser sig al 

den eneste Klasse hvor Bestanden 
er normal er Hestene, af disse fand-
tes 319 Stk. Kvæg fandtes her 1321 
Stk. hvad der er ca. 300 under det 
normale. 

Værst er det med Svinebestanden. 
al  disse fandtes kun 306 Stk. hvad 
der ikke er mere end godt 1/§  el 
det normale Antal. Af disse var 
58 Stk. tillagte til Seer, hvoraf dog 
kun 27 var drægtige, saatedes at 
her bliver absolut ingen Svin til 

Slagteriet I Første Orng3" 05 
Hjemmene skel forsynet. 

Beholdningerne er meg... 	ara 

rdnislieDester og Moder, 
Søndag 17. Februar. 

Allinge Menighedahjere Kl. 91 s. 
SI. Ols Kirke Kr. 2. SkrIltm, 
Allinge Menighedshjem Kl, 4. tater 

A. M. Darn. 
Kl. 7. Møde for K. F. U. M  luns 

Hermenaers. 
Onsdag Kt 71/x , Sarnfundarmaile 

(Fstjas 271 
Torsdag Kl. 	Missionsmede. 

Evang, hitle. Missiensforening 
Sandeg 17 Februar. 

Affilier KI 3 P. Ramle. 
Pukker 	91", 0. Westh. 

Forsamling. 

Erindringsliste. 
—n— 

Toldkamret R-12 Form, 2- 5 Efterny. 
Kremeerknrarger t0-11 og 2-1 
Larme. , DIsknornhanken 2-4 Firm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4 
arandrarektaren "dn. 
Stempelfilial 1 Sparekassen 10 —12, 2-4, 
narnn%kih..exnedilinnen, 'labert ved Ski-

benes Ankomst og Alttant( Tir .;dati 
og Fredag Efterm , Mandag og 
Torsdag Form, 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag a 7. 
Diatriktshegen R—O og 2 -3. 

Postkontoret: Søgnedage 5•-12 og 2 6, 
Søndag 12-2, 

TelegraWnlinnra A Morgen fil 8 Aften. 
Søndag 12-2 

Borgmesteren træffes paa Kæmnerkont 

Statsanstnhen for Livsforsikring ved Chr. 
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Erp,.i  

Folkehogsamlingen pas Raadhuset: 
Tirsdag Kl, 3, Fredag 7 —a, 

!endt:mest er aahcn for Gods 012. 2-7 
Hjælpekassen: Forml Bagerm P.11n1m. 

Kasserer II P. Kofod . Kontortid hver 
Fredag Ira 3-7, 

qa langerill a n rl feren .4 
som ,Spekulrinf. 

—O— 
For el Par Aer siden sad en flifej 

Galanterihandler i en Sidegade ri 
København og passede sin Forret-
ning, der gav ham og Familien Fra 

den efter Husbehov. Men han vilde 

have noget med ,,at Lammestegens, 
som han sagde. og saa gav han 

sig til at spekulere pas Børsen. 

Det gik godt. Han tjente en Del 
Penge, fik flotte Vaner, flyttede ind 

i en større Lejlighed og overlod 

Forretningen til sin Kone, der tro-

lig passede Kunderne og solgte 
forøvrigt langt bedre end Manden, 
der fuldstændig gik op i sine Børs-

f orretninger. 
De flotte Vaner udartede sig der-

hen, al han fik nogle gode Venner 

og Veninder. De ny Venner slugte 
hans Tid, og de ny Veninder trans 
Penge. Da det en Overgang slog 

fejl med nogle Spekulationer, han 

tabte en hel Formue pas Svovlsyre-
aktier, akkurat som de fleste andre, 

stod lian en skønne Dag 'og var 

lige ved at gen bag af Dansen. 
Men hans Kone reddede harm 

Hun havde i al Stilhed udvidet Ga-

tanterilorrelningen til ogsaa at om-
fatte Handel med andre Ting, turn 

havde ligefrem skabt en stor Virk-
somhed, som Manden ikke havde 

Anelse otn. 
Da Manden en Dag kom hjem 

uden en øre i Lommen, han havde 

tabt al Ting, tog hun imod ham 
og viste ham den gamle Forretning, 

der for ham var ganske By og uken-
delig. Da hun viste hans Kassebo-

gen. var han lige ved at besvime. 
Da han havde lovet Bod og Bed-

ring og svoret paa aldrig mere al 
sætte sine Ben pas Børsers, blev 
han alter oplaget I sin gemte For-
retning — som sin Kones Kompag-

non I 



Udskudsbrædder 
i Tykkelse '/4" og 1" — flere Bredder og mange Længder. 

Kærnefuide Fyrrebrædder til Krybber og Vandtrug. 

Gode Granbrædder i alle Dimensioner. 
Tens Bra-.H-r, som er pløjede og hovlede til Gulv og Loft. 

Prisen er rfinelig og vi giver højeste Rabat pr, kontant, 

Nordlandets Handelshus. 

Uldne strikkede Klude 
og renvasket Uld købes altid:til højeste noterede Pris. 

J. P. Sommer, 
Magasin du Nords Udsalg, Allinge 

Vi har disse Regulerings-Komfurer i 4 Størrelser. 

Alle tidligere Købere ere særdeles tilfredse. — Særlig nu, hvor 

Hjemmebagning anvendes, kan vi anbefale disse, Vi tager de 

gamle Komfurer i Bytte. 

Nordlandets Handelshus. 

Odd Deres 'fulgte!' i Aliffille Bogtrykkeri 
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter. 

Stort Udvalg Billigste Priser 

Kokken rekvisitter 
faas hos 

Allinge K(:,lonial- og Produktforretning. 

Uld og strikkede uldne Klude 
købes til højeste Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

.Sygeptejeforeningen, 
Indmeldelser i Olsker modtages 

ril Lærer Jnrgensen, i Ra at Pa- 
stor Chr istians e n. 	Sygeplejer- 
sken har Bopæl pari Risegaard. 

Telefon Rø 12. 

2 flinke Piger 
søges til lste Maj paa 

St, Myregaard, Olsker. 

En Pige 
kan fas Plads til Isle Maj. 

Villa Flojlegaard 
Telefon Rø 40. 

Lyng og Roer 
og Lødekvier 

er til Salgs pas 

Pellegaard i Rutsker. 

7Erede Landboere ! 
Har De læst I _Nordhornholms 

Ugeblad om mine bekendte gode 
Klædesko, har De hørt om deres 
udmærkede Kvalitet og Holdbarhed, 
har De Lyst til at købe et Par, men 
ikke haft Lejlighed til at komme III 
Allinge og se mit velforsynede La-
ger, saa behøves det heller ikke. 
De behøver blot at opgive mig Nr. 
paa det Fodtøj, De bruger, og jeg 
skal da orrigaaende sende Dem et 
Par Klædesko, som De vil blive til-
freds med. 

Med Højagtelse 

Mathias Lund, 
Lindeplads, Allinge. 

Olsker Sogns Sygekasse 
afholder ordinær Generalforsam-
ling Lørdagen den 23. Februar 
Eftm. Kl. 5 i Olsker Forsamlings-
hus med .følgende Dagsorden; 

Aflæggelse af Regnskab og Beret-
ning for Aaret 1917. Valg af Kreds-
formand og Revisor istedet for dem 
der fratræder efter Tur. Forhandling 
om Ændring at § 6 Lægesedlerne, 
0171 disse skal bortfalde. Forhand-
ling ørn § I1 Medlemsbidraget for 
del kommende Aar. 

Forslag om al Medlemmerne yder 
Kredsformændene en Godtgørelse 
naar de afhenter Medlemsbidraget. 

Eventuelt. Regnskabet ligger for-
inden til Eftersyn hos Formanden. 

Bestyrelsen. 

Allinge-Sandvig Sygekasse 
optager Medlemmer mellem 40 og 
60 Aars Alderen i indeværende Aar. 

Indskud 10 Kr. 	Henvendelse 	til 
Formanden. 	 P. Holm. 

Husbestyrerinde 
søges til et mindre Landbrug paa 
Nordlandet fil I. April eller Maj 

Billet ntrkt. _Husbestyrerinde" be-
des indlagt paa Bladets Kontor. 

En Pige 
kan faa Plads til Isle Maj hos 

Fisker Peter Kr. Jensen. 
Tein. 

Tem og omegns Hrugslorening 
afholder den ordinære Generalfor 
samling Tirsdag den 19. ds. Kl. 3 

Bortakkordering af udrangerede 
Varer Kl. 1. 

Vanlig Dagsorden ,  

Bestyrelsen. 

a Z røse lopper, 
som foler sidst i Maris, er til Salg 
paa 

Sandre Kirkehogaard, 
Olsker. 

Rø. 
Luthers Missionsforening 

afholder, 0111 Gud vil, Møde Onsdag 
den 20. Februar Kl. 01/2  i Forsam-
ltrtgalinset. Svaabech taler. 

Alle er velkomne. 

Har du været ud i Kulden, 
Imerker du, at den er uldent 
Køb dig el Par Klædesko, 
Mathias Lunds de er saa go'l 

Odd Frugtmarmelade, 
Prima Kvalitet -- Ny Sending. 

60 øre pr. 1,'2  kg. 

I. B. Larsen 
Allinge. 

Byggryn, 
fine og mellem- Gryn anbefales til 
billigste Dagspris fra 

Risemellen. 

Tørrede Ægler 
Aprikoser 
Fersken 
Hyldebær 

anbefales. 

KAFFE 
(Th. Grønbergs) 

faas hos 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

En Vogn, 
godt istandsat, Bæreevne 2500 Pd., 
staar til Salg hos 

Maler Hansen. 
Telefon Rø 32, 	Rø St. 

En Lærling 
kan straks eller senere faa Plads 
hos 

Maler Hansen, 
Telefon Rø 32. 

En Karl. 
kan 

Theodor Olsen, 
Virkelyd, Klemensker. 

En flink ung Pige 
kan til I. Maj las Plads pas 

Mejeriet Humledal. 

God Spegesild 
og gode Spisekartofler sælges bos 

Høker Sørensen, 
Allinge. 

En Pige, 
og en konfirmeret Dreng søges 
til 2ste Maj pas 

Mollegaard i Ro. 

Et graat Rejsetæppe 
er tabt Mandag Aben paa Vejen 
fra Allinge gennem Tein til Lærke-
gaard. Oplysning bedes sendt til 

Lærlcegaard, Telf. 58. 

En 14-17-aars Dreng 
kan til 1. Maj fas Plads hos 

Avlspr. H. J. Kofoed, 
7. Pd., Klemensker. 

En konfirmeret Dreng 
som Iran passe Kreaturer, kan fas 
Plads til 1. Maj paa 

Kæregaard i Rutsker. 

En flink 15-1O-ilars Orm 
med Lyst til at køre Heste, kan faa 
Plads til lste April eller Maj pas 

Simonsgaard i Rutsker. 

Olsker Orngslorening 
holder Generalfor-samling Ons-
dag den 20. Februar Kl. 6. Se Op-
slaget i Butikken. 

Tilbud paa Varekørsel 
modtages al Formanden inden Ge-
neralforsamlingen. 

Bestyrelsen. 

En god Hoppe 
7 Aar, 10 Kv. 2 Tom, efter .Ban-
nerhør og en kantet liermodhoppe 
sælges eller hyttes med en god i1 
Kv. flest hos 

Avlspr. P. L. 	Allinge. 
Telefon 60. 

En Pige 
og en 15-16 nars Dreng kan fas 
Plads til 1 ste Maj pas 

Munkegeard pr. Allinge 

En ung Pige 
kan fan Plads til 1. Maj hos 

Fisker Johan Olsen, 
Tein. 

Husbestyrerinde 
kan las Plads lit Isle Maris pas en 
middelstor Gaard paa Nordlandet. 

Bladets Kontor anviser. 

Vellagrede 

CHIN! Sadelfals-Tagsten 
sælges 

Johan C. Koefoed. 
Allinge 

Brune BOnner 
er aller pas Lager. 

a. e-13. 

Spise-Gulerodder 
købes til 6 øre 1/2  kg. 

Gartner Kofod, 

OverrefssagE.Bo jesen-betod 
Sot, Mortensgade 17, Henne, Telf. 22 
(tidli. Fuldm. ved Byfogedlcontoret i 

Hasle). 
Kontordag i Allinge Mandag 

do i Klemens (Kroen) Tirsdag Eft. 

Risengryn. 
Sagogryn. Sagomel 

er hjemkommet og sælges til Mak-
simalpris imod Kort. 

J. B. Larsen. 

En flink Pige 
kan til Isle Maj las Plads pas 

Smedegaard, Rø 

By- og Herredsfuldmægtig 

J0113111108 Noloed, Hasle, 
trællespas RnatIlinset I Allinge 
hver Mandag efter Kl. 10 Form, og 
I Klemensker  Kro hver Fredag 
Ina 2-5 Eftm. 

.~~seaul111111■10■....— 

Vejen til Velstand 
er ikke lige let at finde for alle. — 
De fleste lader Lykken raade og 
prøver enhver Chance for at naa 
det eftertragtede Maal ; men Tiden 

gaar 
og Lykken svigter dem Gang paa 
Gang, for sluttelig kun at efterlade 
Skuffelser. — Andre søger ved ihær-
digt Arbejde al erhverve sig Velstand, 
og ved forceret Slid naar enkelte 
ogsaa 

gennem 
Aarene saa vidt, at de kan henleve 
en nogenlunde sorgløs Alderdom. 
Kun de færreste aner, at Vejen til 
Velstand ikke naas gennem Slid og 
Slæb, naar de Værdier, der derved 
skabes, ikke bliver Genstand for 
Omsætning. 

Nordbornholms heltid 
har den største Udbredelse tier pas 
Nordlandet og egner sig derfor for-
trinligt for Avertering om Køb, Salg 
eller Byttehandel. Billigste Annonce-
pris. Ring op Telefon 74, Allinge. 

Hvis din Søn har traadt i Pløret, 
hjælper ej han snar pas øret. 
Giv ham el Par Klædesko, 
Lunds er renlige; min Tro] 

Ailetønder, 
Vaske- og Saltebaljer, 

reelt, hurtigt og billigt. 

Snedker L. Pihl, 
Telefon n. 13, Klemensker St. 

Valsede Byggryn 
salut fine og Mellemgryn til Maksi-
malpris anbefales fra 

Nymølle. 

Gode Spisevarer 
uden Kort sælges 

Extralin saltet Helleflynder 
80-90 Øre pr Pd. 

Velbehandlet, saltet 
bornholmsk Torsk 

50 øre Pd. 

Nordlandets Hantlelshus, 
TIE 

til Maksimalpris er pas Lager. 

J. B. Larsen. 

En ung Pige 
søges til Iste Maj pair 

Risegaard i Rutsker. 

En yngre pæn Karl 
søges til Iste Maj smut en 

15-16 aars Dreng 
til Iste April pas 

Vævergaard pr. Tein, 

En Pige 
og en Dreng, som vil passe Krea-
turer, kan til I. Maj faa Plads paa 

Pilegaard i Rø. 

En flink Kokkepige 
som vil hjælpe til ved Markarbejde 
samt en yngre Pige søges til Iste 
Maj paa 

Hammersholm. 

Fodermester og karle. 
Paa ,Lyngbolt" i Klemensker er 

Plads ledig 1. Maj for en med Fa-
get godt kendt ugift Fodermester 
samt til 1. April eller Maj for 2 pas-
'idelige Karle. Nærmere ved Hen-
vendelse til 

Chr. Aaby-lpsen. 

Lagermanns 
Bryst-Lækerrol-Tapletter. 

Ægte Malt-Bolscher 
og engelske Cararneller 

anbefales. 

Blandet Frugtsaft 
sælges endnu til gammel Pris 

42 øre pr. 1/y FI. 

Prøv mine ekstra gode 
Buddingpulver 

15— 18 øre. 

Chr. Bidstrop. Sautivill. 
Lækeroltabletter 

er alter hjemkommen. 

I.13. X—ri EL I" 



Tårvestråelse 
ankommer pr. Skonnert „Kristian" og bedes Bestillinger her- 

pas Snarest indsendt til 

 

Unit Ni Profikilorrelpiq. 

Til 

Konfirmationen 
anbefales 

i 	N Wrosiumi 
i stort Udvalg.  

Kravetøj, Huer og Underbeklædning. 

Priserne er yderst lave i 

Nordlandets Handelshus. 

Et Parti Fajance og Glas 
bortsælges til betydeligt nedsatte Priser. 

'![fillige ,kofolliflf. c ea'robtirlfrorrelnithi, 

ri.--
Brødrene Anker 

Jernstøberi Se Maskinfabrik 
Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljepumper nr. nl. 

37 pCt. Kali. 
Bestillinger modtages gerne snarest hos 

Allinge Kolonial- (Sc Produktforretniw.. 

Hasle Bødkerforretning. 
Ailøtvr~dør og Saltaber 

saml al Slags Bodkerarbejde haves paa Lager. 
Reparationer udføres. 

Telefon Hasle 105. 	 C. Aakerlund. 

P9k 

Alle Sorter 

„ Værktøj 
og 

Redskaber 
faas i stort Udvalg til billigste Priser hos 

Allinge Kolonial- (Sc Produktforretning.' 

f ./ FORRukitii 

Til 	Forilirsuisoull 
anbefales 

Sorte, hvide og kulørte Kjoletojer 
samt et pænt Udvalg i Klæde, Cheviot, Serges og Fløjler I sorte, 
marine, drap og graa Farver samt alt i Manufakturvarer henhørende i 
gode Kvaliteter og til rimelige Priser. 

Benyt Lejligheden og køb i 'Tide, 
da det kniber meget med at faa Varer hjem. 

Waldemar Jørgensen, Allinge. 
Dygtige Syersker og Elever antages pao min Systue. 

4 

Ildt uartig Historie om 

en Studehandel. 

Peter Kristensen er [Ina Vej ind 

til Viborg fos at sælge en Slud, 
skr. .Vit). Stifts Folkeb1.- Saa 1110• 

der lian en Handelsmand, som er 
tager ud paa Landeveje]] for at handle 
med Folk, soen endnu ikke er klar 

over Kreaturpriserne paa Markedet. 
De kom i Handel, og efter megen 

Snakken og mange Hanudslag faer 

Prangeren Studen for 425 Kr. Og 
saa drager de begge videre hid ad 
Byen til, 

Da Peter Kristensen et Par Timer 

efter kommer op paa Markedsplad-

sen. opdager har] snart, at den Stud, 

han har solgt for 425 Kr, kunde 

han mageligt have laael 500 Kr. 

for. Hvem vil ikke ærgre sig ved 

at blive snydt i en Kreaturhandel ? 
Peter Kristensen ærgrer sig —, men 

saa faer lian en lys Ide. Pia Plad-

sen slam- Prangeren med hans tid-

ligere Slud, og Peter Kristensen 
indlader sig i Snak med ham. 

„A er endda kyw aa•, siger han, 
,te A tik solgt den Slud!' 

„Saa—aa I" 	siger Prangeren, 
.hvordan kan det være ?' 

	

„Jow, A er kyw aa'et ' 	A 

ska sej wos, den ka et lad' si' 

Vand le enhver Ti'!" 

	

„Sita sgu da ogsan . 	. . San 

skal du pinsiedø ogsan have Studen 
igen !' 

JAHOW I Der er val el amtet 
for I" 

Saa fair Peter Kristensen Studen 
og Prangeren sine Penge. 

En halv Time efter sælger Peter 
Kristensen Studen for 500 Kr. plus 
Lidkøb. 

Imidlertid kommer Prangeren, da 

Studens ny Ejer og Peter Kristen-

sen tager Afsked med hinanden. 
,Naa", siger han ti] Peter Kristen-

sen, ,,har du nu prakket ham Stu-
der] paa?" 

.Ja—jow! Del ka' En jo nok 
sej 

.0g der] er solgt fri for Fejl ?" 

„Ja de' er en' jo da!" 
„Saa er du da ogsaa en tyvebrrendl 

Kæltring l" 

„Huedden ved do itu de'?" 

„Jo, du har jo solgt Striden fri 
for Fejl. I Formiddags købte jeg 

den al dig; men for en halv Time 

siden log du det tilbage, fordi den 
ikke kunde lade sit Vand Ill enhver 

Tid . . ." 
„Ja, de' stemmer!" siger Peter 

Kristensen. Saa kommer der el 

lyst Glimt I hans øjne og han 

spørger : 

„Sæl 	ka' do de'?" 

Lægen (ved en kvindelig Patients 
Seng/. Deres Alder? 

Patienten (tier). 
— Deres Alder? 
Patienten (tier stadig). 
Lægen (til Sygeplejersken): Vil 

De tage et Termometer. 
Sygeplejersken (eller al have ta-

get Patientens Temperatur): „37". 
Patienten: Men . . .! Del troede 

jeg dog ikke, at De kunde se paa 
den Maaue. 

Har du nogensinde prøvet, 
hvad det vil sige al vaagne midt 
om Natten med jagende Tandsiner-
ter ? 

— Ja I 
- ,leg forsøger at (løste mig 

med, at del ikke er galtopperende 
Svindsot. 

Den gamle Fru Karlsson kommer 
spadserende, udhalet I sit med en 
Masse Forsiringer prydede, men lidt 
slidte Slim], da en Ungersvend 
udbryder: 

„Hør, lille Frue, lad være med 
at gaa med det Bordtappe pas I 
Det kan ses, hvor Lampen har 
staaet." 

Har din Kone staa't og vasket ? 
har i Ticeskone det pjasket ? 
Klaadeskone fra Mathf's 
Varme gl'r — naturligvis 

Godtkøbs= 
Udsalget 

fortsættes ti! 7de Marts. 

Ell MER [10 bile- 00 brilgOtleri[11 
udsælges med 11) 	pCt. Rehat 

Flere Hundrede Damebluser 
udsælges fra 4 Kr. pr. Stk. 

jfiDerbeie til extra billige )riser. 
En Del Drengedragter 

udsælges langt under Dagspris. 

Huer og Hatte 
frasorterede -. udsælges til halv Pris. 

Endnu forefindes en Del Rester 
af Hvidevarer, Flonel, Kjoletoj, Gardintøj m. ni. til ekstra 

billige Priser. 

Uld og lt lude tages i Bytte 

J. P. Sommer. 
Magasin du 'Nords Udsalg, Allinge. 

.AT 

Prima prima 

Kolonialvarer 

anbefales fra 

Allinge Kolonial- 
&t Produktforretning 

spare- & 133ilebsses 
Afdeling i Allinge G 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 

Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente 

ar 4 pCt. p. a., pan Folio til 2 pCt. p a. 

Saltet bornholmsk Torsk 
anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. - 

CLO ET TA! 
ALBA 

Spise - Chocolader 

Stort Udvalg 	 sj Stort Udvalg 

Carl Lunds bekendte blaa Emaljegods 
til billigste Priser hos 

Allinge Kolonial Si Produktforretning 


