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„Nord-Bornholms Ugeblad' 
trykkes ( rf Antal af minds1 1600 &impf. 
og forsendes gennem Postvæsenet 1 Allinge. 
Stillsting Olsker, Ratskyr, RI,  og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse I Nordre Mened 
klirer 'a's' l ethvert Hjem og egner sig din 
for bedst fil Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager perm,  Pekendlarrelser af enhver Ad 
saasain Kolt, Snig Foreningsmeddelelser. 
Effen eller Al lysninger, Auktioner de. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
angaar hver Fredag; kan bestilles pat; alle 
Postkontorer samt paa Riadels Kontor og 
koster 1 Kr. ha/vandig. 

Et Tidens Træk. 
—0— 

Et mindre tiltalende, ja, i høj 
Grad beklageligt Fænomen, skriver 

„Dagens Ekko", er det, man nu 

og da finder hos en og anden Fa-

der og Moder, nemlig Ræd sien 

for Arbejdet. Det vil sige' i 
Reglen er de ikke selv bange for 
at arbejde. Tvær tir-n° dl Det 

besynderlige er, at de ligefrem fryg-

ter for at lade deres Børn bestille 
noget. Skal de endelig arbejde, 

skal det være fint og let og navn-

lig ikke have Karakter af at være 
haardt Arbejde. Det ser næsten ud, 

som om Fædrene og Mødrene har 
den Opfattelse, at deres Drenge og 

Piger er en Slags Aandevæsner, 
som ikke teater al lage fat med 
steerke Hænder, men skal have no-

get niere fornemt, hvis de da skal 

bestille noget. 

Øjensynlig hidrører denne Opfat-

telse fra den splittergale Betragt-

ning, al Legemsarbejde er noget 

fornedrende og gør Mennesket sim-
pel. 

Denne Opfattelse ruaå forsvinde. 

Det maa igen blive moderne, at 

Børnene lærer at arbejde, og at 

Forældrene ikke fordærver og for-

gifter den næste Generation ved 

at rynke paa Næsen eller trække 

paa Skuldrene ad de unge Damer 
og Herrer, som lager fat og ikke 
skammer sig derved. 

Det er nemlig den Slags unge 
Mennesker, der i sit Begær efter 

Arbejdet, det haarde, legemlige Slid, 
som driver Verden fremad og som 

udgør Nationens Rygrad udover i 
Fremtiden. Fremtiden kræver i 

endnu højere Grad end Fortiden 
Karakterer, 

Koen som Trækdyr. 

—o- 

1 Tyskland har man i disse Tider 
maattet lage alle Hjælpemidler i 

Brug, og man har ogsaa ret hurtigt 

benytter Køerne som Trækdyr. 1 
en nylig udkommen tysk Bog be-

handles denne Sag ilidgaaende, og 
Forlatteren anfører, al naar mange 
har gjort daarlige Erfaringer ved 

al bruge Malkekøer som Trækdyr, 

skyldes det næsten altid, at man  

har givet Køerne for lidt eller tingen 
Træning forinden Brugen. Lader 

men derimod Køerne bande Vinter 

og Sommer komme tid f frisk Luft 
og vænnes de Ira forholdsvis unge 

Dyr til at bære Seletøj, skal det 
nok vise sig, al deres Mælkeydelse 

Ikke aftager, naar de anvendes som 

Trækdyr, forudsat at Arbejdet ikke 
overdrives. 

Erfaringen viser, at Køerne bliver 

mere modstandsdygtige overfor for-

skellige Sygdomme, f. Eks. Tuber-
kulose, ved at blive anvendt i frisk 

Luft, ligesom Forplantningen synes 

at foregaa bedre og fejlagtige Fo-

sterstillinger og vanskelige Fødsler 
bliver sjældnere. 

'Forfatteren her pas sin Gnard 

indrettet del saaledes, at Køernes 

Vandtrug er anbragt 900 in. fra 
Kostalden. Om Vinteren maa Kø-

erne passere denne Vej to Gange, 

og det bliver i alt '1600 m., som 
Køerne daglig maa tilbagelægge, 
og det er ganske øjensynligt, at 

deres Sundhed og Velbefindende 
er vokset stærkt ved disse Spasere-
ture i frisk Luft. Naar Foraaret 
kommer, og Markarbejdet skal be-
gynde, er Køerne nogenlunde væn-

net til at bevæge sig ude, og Over-

gangen til Trækdyr, som sker grad-

vis, foraarsager ingen Nedgang i 

Mælkeydelsen. 

Agri e. 

Hjertet lin ?elle Stod, 
En rørende Scene foran Skranken, 

—0— 
En Sinedelærling I København 

blev sendt I Byen for at indkassere 

en Regning for sin Mester. Da 

han havde faaet de 400 Kr., Reg-
ningen lød paa, tog han en Tur 

ud paa Landet i Stedet for at gaa 

til Mester med Pengene. 

Han blev anholdt paa Raadhus-

pladsen med kun en Snes Øre i 

Loer men. 
Under et Forhør, som af Opda-

geren underkastedes Drengen paa 

Politistationen, korn der i Følge 

_Dagen Ekko" mangt og meget 

frem, som tydede paa, at den lille 

Fyr slet ikke var en saa forhærdet 

Kavaler, som man over fladisk rimene 

tænke. 
Han havde været en Tur i Jylland 

for at besøge nogle Slægtninge, 

som han indbildte, at han havde 

faaet Ferie, men da de ikke troede 
paa hans Fortælling og vilde skrive 

til Mesteren, var han stukket af 
tilbage igen. 

Paa Turen havde han brugt 150 

Kr., og Resten havde han gemt i 
en af de store Ballier med Planter, 
der staar uden for Kafe ,Rosenborg" 
paa Hjørnet af Vestre Boulevard, 
hvor Opdageren ganske rigtig fandt 

de 250 Kr. 
Efter at Smedemesteren havde 

faaet udleveret de 250 Kr., henvendte 

lian sig til Assessor Nielsen, af 

hvem han anmodede om Tilladelse  

til af rette et Par Spørgsmaal,-  hvor-

til Assessoren svarede : 

— Ja, vær saa god, Hr J. 

— Sig mig nu en Gang, Hr. 

Assessor, hvad skal der nu gøres 

med Drengen ? 

— Der vil blive truffet Bestem-

melse om, pas hvilken Opdragelses-

anstalt han skal sendes. 

— .1a, Hr. Assessor, han er ellers 

en flink og opvakt Dreng, men 

skal han nu sendes paa en Opdra-

gelsesanstalt, hvad bliver der sne 

ud af ham ? Karl jeg las ham med 

hjem, sari kan der med Guds Hjælp 

blive en regidert Smedesvend ud 
af ham, del svarer jeg for, Hr. As-

sessor, og lom man redde et Men-

neske, saa han kan blive til Nytte 

for Samfundet, sno vil jeg gøre det, 

nnar Hr. Assessorer] vil lade ham 

slippe fri, og lade delte her, lian 

har proberet, være en Luerestreg for 
hele Livet, ikke sandt min Dreng? 

Drengen nikkede hulkende. 
Assessoren rejste sig derefter fra 

sit Dommersæde og svarede : 
— Jeg ser, Hr. J., at De har Hjer-

tet paa rette Sted, Drengen vil nu 
blive løsladt, og hvis De vil vente 
et øjeblik uden for, saa skal De 
Ina ham med Dein. 

En halv Time senere sparerede 

to glade Mennesker ud fra det 

skumle Domhus paa Nytorv. 

Skel Ep gifte sig i Dyrlido117 
—0— 

En ring Mand har spurgt i det 

svenske Blad Dagens Nytider, om 
det er forsvarligt at gifte sig nu 

paa en Gage al 3000 Kr. Han har 
fænet Svar n! en Danne, soen skri-

ver: 

— De kan gille Deren pas 3000 

Kr., om De vil. Spørgsmaalet er 

1. Elsker De Deres Forlovede 

saa meget, al De kan aflægge De-

res Ungkarlevaner, om De har nogle 

saadanne? 	, 

2. Vil De hjælpe hende lidt med 

Husarbejdet, near hun er daartig? 

3. Vil De være god mod hende 

og ikke være for meddelsom, om 

en Gang et Maaltid mislykkes ? Thi 
selv den dygtigste unge Pige faer 

tørst Rutine gennem Arbejdet i sit 

eget Hjem. 
4. Vil De være øm og elskelig 

mod hende, om hun nu og da i 

Begyndelsen skulde gaa træt ? Det 

er pan den Maade, hun faer Mod 

til at fortsætte. 
5. At de aldrig jamrer Dg klager 

over, al den og deri har det saa 

godt. Da vil Deres Kone let gas 
træt. 

Del er delle, som fordres af Dein. 
Deres Forlovede mas oe spørge, 

om hun pair Ære og Samvittig kan 

sige, at hun elsker Dem saa meget, 

at hun 
1. Vil lægge væk sine Pige- og 

Kontorvaner, som kan være ganske 
dyre. 

2. At hun sætter Hjemmel og 

dets Arbejde hejst af alt, og hun  

er mere stolt som gift, om hun 

end mas gas I enkelte Klæder, end 

5001 ugift i sidste Mode. 
3. At hun kan og vil hare tænke 

og leve for Hjemmel og dets Behov, 

aldrig tænke, at det ene eller det 

andel er for meget fordret, eller et 

for simpelt Arbejde, thi intet andet 

hædrer en Kvinde og højner hende 
mere end Arbejdet i Hjemmet. 

At hun ikke gear og bliver dum 
og udannet, tilkommer Dem at passe; 

De skal og maa læse højt for hende, 
del, som et dannet og fint Menne-

ske mas vide, neer hun om Aftenen 
sidder og syr og lapper. 

De maa ogsna forlange nf Deres 
Karm, at hun ikke kommer med 

Jammer om Dyrtid og Knaphed, 
hvor svært del end kendea, men 

altid viser et blidt Ansigt og har 
en blid Haml, naar De kommer 
træt hjem. Men De maa ogsaa 
lære at beherske daarligt Humør, 

naar De kommer hjem, thi intet 
satirer en Kvinde mere end sure 

og bitre Miner, naar hun har gaaet 
hele Dagen og glædet sig til Man-
dens Hjemkomst, kanske tænkt pas 
en Overraskelse, som saa ikke kom-
mer til sin Ret. 

Som De ser, kommer det hele 
an pas, om man kan lage tilstræk-
keligt Hensyn til hinanden eller ej. 
Kan man det, saa bør man gifte 

sig. Og det skulde De kunne gøre 
paa mindre end 3000 Kr. om Aarel. 

Erhvervslivet i kim& 
Handel og Samfærdsel 

for ca. 100 Aar siden. 
—0- 

I det 18de Aarluirnirede var de 
merkatitiliske Grundsætninger raa-
dende, og Regeringens Bestræbel-

ser gik i Hovedsagen ud paa, hvad 

angaar Handelen, at skabe en saa-

kaldt ,gunstig Handelsbalance", det 

vil sige større Udførsel end Indfør-

sel, saa der kunde blive en Værdi-

forskel i vort Lands Favør, som 

Udlandet nusalte betale med Penge. 
Nogen betydelig Handelsvirksomhed 

kunde der ikke blive Tale om, saa 
længe den Tankegang raadede, og 

naar man har kaldt Tiden fro 1780 

til 1807 „den glimrende Handels• 

periode", har man væsentlig holdt 

sig til den saakoldte „store Handel", 

Handelen part fjerne Lande. Man 
havde længe set deri store Fordel, 

Kolonialhandelen kunde give, naar 

den blev dreven rigtig, og der var 
oprettet flere Handelskompagnier og 
Regeringen sparede ikke pas Privi-
legier og Monopoler. Ved Overgan-

gen til det 19de Aartrundrede havde 
navnlig det danske asiatiske Kom-
pagni og Regeringshandelen paa 
Vestindien en god Tid, og flere 
private Handelshuse i København 

drev store Forretninger pan Ostin-
dien. Det sidste Aarti al 18de og 

det første Aarti af det l9de Aarhun-
drede var en næsten uafbrudt Krigs-

lid for Europa, inert Danmark var  

til 1807 neutral og benyttede sin 

Nentrnlitet til at gøre rfn giflen eNte 
for de krigsforende Sømagter. Kø-
henhRvn blev i den Tid Centrum 
for Gfstersraluindelen. Da Danmark 

1807 kom med ind I Krigen, faldt 

hele Herligheden næsten lige med 
det samme, og da Krigen sluttede, 

var vort Land forarmet, ane der var 

sna godt smil ingen Muligheder 
tor at rejse deri anakaldte „More 

Handel"; Europa kom Ind I en 
Fredsperiode, og der var nu ikke 

megen Brug for de danske Skibe 

og de danske Kgbmæruls Tjeneste. 
Den store Forandring, Krigen tor-

aers:teede, var særlig kendelig i 
København, der ikke alene i mange 

Aar havde været den danske Han-
dels Midtpunkt, men havde i Vir-

Icellgherlen været den eneste Plads 
i Landet, hvis Handel havde nogen 

større Forskel mellem Hovedstadens 
og Provinsbyernes Handelsforhold 

end nu. Regeringen havde begun-
stiget København ved en Række 

Monopoler, Ina Købmændene i Pro-
vinsbyer log næsten alle deres Va-

rer hjem gennem Hovedstaden og 
matte ogsaa herfra forsyne sig 
med en Mængde indenlandske In-

dustriprodukter. København havde 
f. Eks. Eneret til al have Oplag at 

de saakaldle „fire Species" : Vin, 
Brændevin, Salt og Tobak. Der var 

sket Begyndelse til at komme bort 

fra de mange Privilegier og Tvangs-
forordninger ; man havde saaledes 
1788 ophævet de hidtil bestaaende 

Indskrænkninger i Handel med Korn 
og Kreaturer, og Toldforordningen 

af 1797 ophævede alle hidtil bestaa-

ende Udførselsforbud og de fleste 
af Indførselsforbudene, ja den gav 

endog vigtige Bestemmelser om 

Kredit- og Transitoplagsrel, der om-
fattede alle betydelige Varer og 

kom alle Søkøbstæderne til gode ; 
men disse store og radikale Lovgiv-

ningsforanstaltninger havde lige be-

gyndt at virke, da Krigen kom og 

bragte en Standsning i al økono-
misk Virksomhed. Da Krigen var 
endt, og der med Mod Besvær og 

store Tab var bragt en Smule Or-

den i Pengeforholdene, var Landbru-
get omtrent ødelagt, og der var en 

høj Grad af Fattigdom i alle Sam-

fundsklasser. Der var ingen indu-
striel Virksomhed af Betydning, in-

gen Flaade og ingen Penge at vove 
noget med, saa der var ikke ret 

meget al bygge en Handelsvirksom-
hed op paa. 1 Tyverne og især 1 

Trediverne begyndte der dog at gro,  

en ny og solid Handelsvirksomhed 
op, og det var for det første de 
nylig omtalte gode,Reforinlove, der 
— skønt de nu var et Slregtleg 
gamle — gav godt Grundled at,  

bygge pas, og denæst sporedes 

nu betydelige Virkninger at de om-
fattende Land boreforrner, der ogsaa 
Ina et lille Slægtled tilbage i Tiden. 

Den ny tiandelsvirksomhed rej-
stes ikke væsentligt i eller fra Kø-

benhavn ; men gik i tørste Omgang 
sea al sige uden om København. 
Da de københavnske Handelstruse 
i og efter Krigen mistede bande 



En Slemme klinger i min Barm, 
Soin strømmer Ira mit Hjertes 

Kaminer; 
Med Kræfter fylder den ruin Arm, 
Min Villie lænder deri i Flammer, 
Den griber Sibd, den længsler 

Sands! 
Thi Slemmen er mit Fædrelands. 

Carl Ploug. 

deres Kapital og deres Kredit, gik 
Handelsvirksondieden næsten i Stan 
for en Tid, og da den senere lidt 
efter lidt blev oplaget igen, blev 

Udførselshandelen, der mest ornf.it• 
Lede Korn, en direkte Afsætning f.a 

Proviusloabmæridene fif fremrnede 
Pladser, og Provinsernes Indrørsels-
handel, der hidtil havde gasel over 
København, gik nu over Hamburg. 

Den indenrigske Omsætning var 
ogsaa i „den glimrende Handelspe-

riode` fra 1780-1807 under Tvangs-
ordning og omgærdet af Privilegier 
og Monopoler. Byerne havde Mo-

_mop& paa Handel, og der herskede 

Lavstvang, der dog var mindre streng 

for Handelsvirksomhed end nor 

Haandværk. Der var Torvelvang og 
laste Salgstakster for mange Varer, 

og Omsætningen mellem Land og 

By hindredes af den saakaldle Port-

konsumtion, en Varealgift, der op-

krævedes ved Bygrænsen. 

Handelens Udvikling. 
Da de københavnske Handelshuse 

i den vanskelige Tid under og ef-
ter de store Verdenskrige mistede 

baade Kapital og Kredit, gik Provin-

sernes Indførselshandel over paa 

hamborgske Hænder, og Udførsels-

handelen blev direkte Afsætning fra 

Provinskebrnrendene til Udlandet. 

Vor Købmandsstand stod tilbage 
for Tyskerne baade med Hensyn 

til Kapital og Uddannelse, og den 

saakaldte Hamborg-Periode i Tyverne 
Trediverne, ja helt op i Fyrrerne 

viser en stigende Alhængighed af 

Hamborg; men vore Købmænd lærte 
I den Periode el bruge rejsende, 

at købe efter Prøver og meget an-

det, der siden viste sig af praktisk 

Betydning, da store Begivenheder 

omkring Midten al Aarhundredet 

førte til et Brud med Hamborg og 

til, at vor Handel igen fik et nati-
onalt Præg og kom til at staa paa 

egne Ben. Den første af disse store 

Begivenheder var Kornhandelskrisen 

i 1847. Under ganske forbavsende 

Prissvingninger pap Korn gik en 

Mængde store engelske og tyske 

Handelshuse Fallit. Tyskerne havde 
næsten hele vor Kornhandel og be-
sørgede baade Fragt og Salg; men 

det Forhold ændredes i Løbet af 
nogle faa Aar, og dertil bidrog først 

den store Krise med de vanskelige 
Pengeforhold, dernæst Treaarskrigen 

med den paafølgende stærke mitio-

nate Bevægelse og sidst og ikke 

mindst de store Forandringer, der 

foregik i den engelske Toldpolitik. 

Englænderne ophævede Indførsels-

tolden paa Kvæg og nedsalte Korn-

tolden, ja ophævede den senere 

fuldstændig. Til Billedet af deri nye 

Tid hører endnu dette at en Række 

gode Aar gav stigende Velstand og 
Kapitalopsamling, at Satutærdsels-

midlerne blev i høj Grad forbedrede, 

og man begyndte at benytte Damp-
skibe, og endelig, at Frihedens Ind-

førelse gav baade Trang og Mod 

til Foretagsomhed paa mange Om-

raader. Vor Udenrigshandel traadte 

eller Treaarskrigens Slutning ind i 
en rig Udviklingsperiode, og vi kom 

i langt højere Grad end hidtil i 

direkte Handelsforbindelse med Eng-

land. København genvandt nu lidt 

efter lidt sin ledende Stilling, og 
vor Udenrigshandel korn igen paa 

hjemlige Hænder, grestmelstoldens 
Ophævelse i 1857 gavnede i høj 
Grad Handelen paa København. 1 

de første Aailler efter 1850 var det 
Korn, der var vor betydeligste Ud-

førselsarlikel til England, men siden 

kom deri store Ændring i Landbo-
forholdene, og nu har i mange Aar 

Smør, Flæsk og Æg været vore 

Hovedartikler pari Verdensmarkedet. 

Provinskrabinændene rettede deres 
Opmærksomhed paa Udviklingen 

af den lokale Handel, og i den 
Henseende havde del stor Betyd-
ning, al mani 1851 ophævede den 

h kedelige Portkoniumption, saa del 

blev muligt uden Afgift og uden 
Spild af Tid at komme ud og ind 

af Byerne. 
Derantrandek n paa Lander var 

ubetydelig, roen da „Flakt rlovial" 
id 1856 tillod, at der Breves Høker-

hærdet i I Mils At tand fra nærme-
ste Købstad, blev der snare en Smule 
Landhandel lier ug der. 

En ny stor Handelskrise bragte 

i 1857 stor Forstyrrelse i al Handel 

i Amerika, England og Nordtyskland, 
og den blev ogsaa svær nor den 

unge. danske Handel at komme 

igennem. Staten malte træde til og 
stille betydelige Beløb til Raadighed. 

Næringsloven, der udkom i 1857, 

har vi tidligere omtalt. Der blev 

gav Næringsadkomst paa Groshan-

del, Købmandshandel og Detailhan-

del. Grossereren har ikke aaben 
Bod, og Loven trækker Grænse for, 

hvor smaa Partier han maa sælge 

til ikke-handelsberettigede. Bevilling 

til Købmandshandel giver Ret tel at 

sælge Varer heade i større og min-

dre Partier og til at holde Butik. 

Detailhandlere elan kun sælge Va-

rer i Partier, der er under Lovens 

Grænse for Handel en gros, og 

Handelen skal loregaa fra aaben 

Bod. Der gælder særlige Regler for 

Brændevinshandel og Beværiernæ-

ring, og Antallet af disse Nærings-
brug i en Kommune kan den kom-

munale Styrelse begrænse. 

Vor Handelslovgivning gik i 
mange Aar i Retning af størst inu-

bg Frihed. 1 de senere Aar har 
man paa adskillige Omraader lorladt 
den Vej og trukket nye Grænser. 

Det gælder f. Eks. Margaritielovene, 

Vareurreikeloven, Loven om Butiks-
lukning o. s. v., og disse Love lig-

ger dog langt forud for de mærke-

lige Handelsforhold, vi Itu lever un-

der, nu, da den frygtelige Verdens-
krig truer med at ødelægge hvad 

der er bygget op paa næsten alle 

Omraader i de sidste Slægtled. 

Rumæniens Skæbne 
en Alkoholtragedie. 

Som alle ved, varede det længe, 

inden Rumænien log sit Parti i 

Verdenskrigen og stillede sig paa 

Ententens Side for at bekæmpe 

den lyske Militarisme. Nu fortryder 

Landet sikkert sin Offervillighed, 

da del ikke blot — I alt Fald fore-
løbig — har mistet en Del af sit 

Omrande, roer, ogsaa al sin Selv-

stændighed. 
Det tyske Blad ,Tagliche Rund-

schau` meddeler nu, at Grunden 

til Omslaget i den rumænske Poli-
tik beroede paa, at den nuværende 

Konge er Alkoholist og som saadan 

var bleven et Legetøj sanivittig-

Iredsløse Politikeres Hænder. Det 

er sandsynligt, al det lyske Blad 

ikke er helt upartisk, men dets 

Fremstilling har i alt Fald sin in-

teresse derved, at et tysk Blad, der 

ellers ikke har interesseret sig for 

Afholdssagen, skriver om Alkohol-

misbrugets Følger. Om den rumæn-

ske Konge fortæller Bladet bl. a.; 

„Som Hvermand i Byen Jassy 

ved, befinder han sig i en maden 

legemlig og moralsk Tilstand, al 
han absolut savner Evnen til selv 

at falle en Beslutning, Som Følge 
at overdreven Alkoholnydelse lider 

han af Skælven i alle Lemmer og 

undertiden af fuldstændig Aandsfra-
værelse. Ved den mindste Anled-

ning brister han i Graad og mister 
Besindelsen. Allerede ved sin Re-

gerings-Tiltrædelse var Kong Ferdi-

nand svag og villieles, men nu har 
han forlængst været moden til el 
Drankerasyl. 0111 politisk Tilregne-
lighed kan der overfor ham ikke 
være Tale Han er kun en med 
kongelig Myndighed udrustet, ud-
slidt Marionet, der sættes i Bevæ-
gelse, naar nogen trækker i Traa-

dene.• 

Hvorledes man kurerer Svimmelhed. 
Forleder, 5111a uran i Odense en 

Mand læne sig langt ud iiser St. 

Knuds Koketaarn. 	 fabler 

nede, sagde nogle. „Han er Spion•, 
sagde andre. Pektinet oplyste, at 

ban havde besøgt saa godt som 
alle Landets Kirketaarne, medbrin-
gende el Reb, i hvis' ene Ende der 
var en Hage, som han satte i Tam:- 

nets Indre, medens han bandt den 

anden Ende om Livet og lænede 

sig ud i timevis til stor Skræk og 

Rædsel for Folk, der hvert øjeblik 
ventede, at han skulde styrte ned. 

Manden tilstod, da han velbehol-
den var kommen ned (ad Trappen), 

at dette forholdt sig rigtigt, men 
det var ikke gjort i Spioriejemed, 

derimod kun for lidt efter lidt al 
vænne sig af med Svimmelhed. 

Han agtede nemlig at uddanne 

sig som Flyver. 
Og i lians Hjem i Faahorg fik 

Politiet konstateret, at det var rig-

tig nok, 

En mærkelig Hest, 
I Aarsberetningen fra det veteri-

nære Sundliedsraad nor Asiet 1916 

lindes Side 98 følgende Forespørg. 
sel fra en Sagfører 

„Kan det antages, Flt den paagrel-
dende Hest, hvis Forholder var det, 

at Bilen havde _overkørt' eller end-

og blot .paakørr" dens Bagben, 

saa al delle var bleven brækket, 

vilde have været i Siand til, suraenite 

paa 3 Ben, at slim ud nied begge 

Bagben, navnlig saa kraftigt, at del 
kunde give det =forklarede Stød 

i Bilen, og at denne pari Trods a!, 

at den styrede lige ud, drejede ind 

paa Vejen som forannævnt 1- 
Paa delte Spergsmaal svarede 

Sundliedsraadet . „Nej". 

Vore Fadres Boliger. 
—o— 

De store Skove, som i Middelal-
deren strakte sig over de fleste 

Egne lier i Landet, salte ganske 

naturligt deres Præg paa Bygnin-

gerne, 
Mange Steder havde man kun 

de saakaldte Bulliuse. Det var Huse, 
der hen igennem var opført af Træ. 

Selve deri inderste Del af Taget 

var Risbrænde. Uden paa dette lag-

des saa el Lag Halm, der langs 

Tagets Sider fastgjordes ved Hjælp 

af Stænger, medens det locoven 

hindredes i at blæse bort ved An-

bringelse af Kragetræer. 

Beboelseshusene paa Landet byg-

gedes I Reglen solret med Gavlene 

i Øst og Vest, men da man skulde 

begynde al spare paa de forhuggede 

Skove, gik man over til at anvende 

Bindingsværk med Vægge af klinet 

Ler mellem Tavlene. Og endnu se-

nere, da Antallet af Teglværker steg, 

med murede Vægge al brændte Sten 

mellem Tavlene. 
Paa den sydlige Side af Huset 

fandtes en Indgangsdør, der i Reg-

len ikke var højere, end al et vok-

sent Menneske manne bøje Hove-

det stærkt for at komme ind og ud 

gennem Døraabningen. 
1 Almindelighed var der kun et 

Ruin i Huser, og Vinduer fandtes 

ingen Steder paa Landet. Lyset 

kom Ind fra et Hul i Tagel, som 
inan kaldte Lyren. Gennem denne 

Lyre trak Røgen fra det aabne Ild-
sled ogsaa ud I fri Luft, og den 
havde saaledes en dobbelt Bestem-
melse. I Regnvejr eller Snevejr 
kunde Lyren lukkes ved Hjælp af 
en Lem, men naturligvis blev der 
sne ganske mørkt inde i Stuen, og 
hvis der var Ild paa Ildstedet, kunde 

Røgen heller ikke slippe ud. Man 
kan derfor godt forstaa, at hvert 
andet Menneske gik omkring nied 

rindende Øjne. 

Gulvet inde i Huset tit stampet 
Jord, og Ildstedet var i Alrunideng 

bed vir stenbelagi Plads Isa.* en 
Fulbrapring, sum kaldees Arnen, 

Senere fandt man 'Ina at over-
hygge Arnen paa de tre Sider med 
æltet 1.er og tik paa den Maade 

ell Slags Ovn, som kunde holde 

sig varm, efter at Ilden var gasel 
ud. 

Nu er de Rande Boliger forlængst 

altost af niere fol maalstjenlige Huse, 
Det eneste man bar beholdt af den 

gamle Byggeskik, er Kragetræerne. 

Fast i en DobheItskinne foran Taget. 
En 8— 9-aarig Pige i Helsingør 

fik forleden under Leg part en Over-
kørsel sin ene Fod fast i en Dob-

beltskinne. Del var ikke muligt al 

hjælpe Barnet les, og et Stykke 

borte sen man Toget komme. Det 
rædselsslagne Barn skreg højt af 

Angst. En Regimentsmusiker, der 

var pas Vej til Kronborg, løb ud 

rund Toget, svingende sit blanke 

Instrument, og Lokomotivføreren 

bremsede af al Magt, sag at Toget 

blev standset fas Alen Ira Barnet. 

Hugget sig selv i Baghovedet 
med en Økse .  

En yngre Tømrersvend hos Toni. 

rermester Hansen, Kirkeeskildstrup, 
svingede lorleden i Fl. _Holt). Ands-

tidende' under Arbejde pas en 

Geert! 1 Tingerup sin økse saa 
krafrigt, at Iran korn til at tilløje 

sig sig selv en skin Flænge i Bag-

hovedet. Film fik Simret vasket ud 

paa Stedet og forlod først Arbejds-

pladsen ved Fyraften ; men efter 

Hjemkomsten viste det sig alligevel 
nødvendigt al tilkalde Læge. 

Gaarden brændte. medens der 
handledes om den. 

Forleden indfandt et Par Liebha-
vere sig for at se paa Mejeribesty-

rer Jensens Gaard i Mørke. Medens 
Køberne saa paa Gameten, opstod 

der pludselig Ild i den etre Længe, 

og i Løbet af en halv Trine var 
Gaardens Stuehus og Udbygninger 
en rygende Ruinhob. 

En smuk Bryllupsskik 
En Medarbejder ved ,Skive Avis•, 

der i Pinsedagene opholdt sig 
Blaavand Kro, skriver i sit Blad : 

Fra Pladsen uden for Kroen bli-
ver vi Vidne til en ualmindelig smuk 

Skik, der, saa vidl vides, kun lever 

og holdes i Hævd paa disse Kanter 

af vort Land. 

Man hører tæt ved Klangen af 

Horn, og frem dukker en Procession, 

hvis Tilsynekomst virker helt beta-

gende. Det er en Bryllup-Proces-

sion. I Spidsen gear to Hornblæsere 

og blæser lysteligt, bag efter kom-

mer Brud og Brudgom, hun med 

en pragtfuld Buket af Egnens spar-

somme Bloinsterbesiand i Hamitten, 

derefter følger to og to, tørst de 
unges Slægtninge, derefter Venner 

og bekendte og sluttelig Ungdom-
men. 

Fru Oksbøl Kirke lyder Klokke-

klangen udt den malfriske Lidt, 

Fuglene kvidrer, og hele Naturen 
stemmer til Andagt. 

Og Toget drager videre mod Kir-

ken, for noget etter at vende tilbage, 

medens der vinkes til de nygifte, 
der med siraalende Øjne besvarer 

Hilsenerne, medens Hornblæserne 

stemmer i med en lystig Opsang. 

Stjaalet en Fedekalv og slagtet den 
paa Gaardens Mark. 

Natten til i Søndags har der væ-
ret Indbrud paa Skovredgaard ved 
Birkerød. Tyven eller renere Tyvene, 
thi der har rimeligvis været flere 
Personer, og det med Køretøj, har 
skaffe, sig Indgang i Kostalden og 
har bemægtiget sig en Fedekalv 

pari 100 Kilo, slæbt deri uden nor  

pas Marken og der slagtet den 
Steder, morliga de er kørt 

med kødet. Resterne at Ostet 
part Sletter, hvor Slagtningen 

loregaaer. Der hases r Følge. Fred 
A. Ar.• n tet Spor af Gerningsm 
denne rit dvite ualmindelig drist 
Tyveri 

Brændevin fra Fjordens Bund. 
En Mand i Randers, der skra 

Havnehunden eflt•r kern og i< 

fiskede i Følge .Rand. A. A 
forleden en vellilproppet Kridte 

merl uforfalsket dansk 	teg 
En hurtigt sammenkaldt Bedøm:n 
seskomite fandt Brændevinen mim 

ker; men da den var færdig tn 
Smagpiraven, var der heller ik 
meget tilbage i Flasken. 

Godt svimmel af en Gris. 
,Vends. Folket)] • fortæller 7 al 

Sognet. Mikkelsens Grise i Lyngby 
fik forleden Solstik og Ralle 111 Ses. 
De 6 døde, men den syvende sygne 

mede nok saa flot 111 Løkken -
en Afstand paa benved cn halv 

Mil —, hvor deri bjærgedes af en 

Ion havset Fisker, der næppe vilde 

tro sine egne øjne, da han ane 

Adgang trl sna meget Flæsk uden 

Korr. Det fortælles, at lian fik Gri-
sebassen I Findeløn. 

Lille Anna møder Rola i Enireen. 
— Papa, siger hun, Kaner' har 

laset Kyllinger. 
— Snubler. En Kat lian ikke lal 

Kyllinger. Du mener Kattekillinger. 
— Var der 1(111griger eller 1(yllin-

ger, du korn hjem med t Gear ? 
— Det var Kyllinger. 
— Ja, det er dem, Katten h 

!arret. 

De tre Jonsen'er. 

Ved Kompagniet fandtes tre Re•.  
klinter, der bar Navnet Jonssen 
Ved en Inspektron spørger Balail 
lonschelen en Rekrut 

— Sig mig, er De ikke Joriss 
med to s'er ? 

— Nej, Hr. Oberst. 
— Er De da ham med et s ? 
— Nej, Hr. °helst. 
— Saa er de al isaa Jonzen med z 
— Nej, Hr. Oberst. 
— Hvordan i alle Himlens brand-

gule Brisantgranater staver De da 
Deres Navir? 

— 1-1-a-ins-e-n, Hr. Oberst. 

Den unge Husmoder : Kan De. 
nu ogsaa garantere tor, at disse 
Æg er friske og gode ? 

Æggehandleren : Ja, naturligvis,. 
lille Frue; skulde der lindes et Æ 
deriblandt, sum ikke er godt, taget" 
jeg del iirbage — forudsat dog, a 
det ikke er slaael i Stykker. 

Kokkepigen Marie har i en ivrig  
Samtale med Naboens Gustav glem 
at lukke Køkkendøren til, og Nabo-
ens Hund har benyttet Lejligheders 
til at smutte ind i Køkkenet og 
stjæle en tilberedt Kalvelever, der 
stod pas et Fad paa Bordel. 

Da Fruen i en meget skarp Ton 
bebrejdede Malle hendes Skødesløs 
hed, sagde Pigen : 

— Ja, det er naturligvis frygtelig 
uheldigt, Frue, men et Held var der 
dog ved Uheldet. 

— Og hvad var del, om jeg maa 
spørge ? 

— Det var dog kun Leveren, der 
blev sijaalet, alle Sulvskeerne laa_ 
urørte ved Siden al. 

En Sømand, som kom i Laud 
efter en lang Rejse, bestille en Dro-
ske, smed sin Bagage ind i Vognen 
og sutle sig op paa Bukken. 

— Nej, undskyld, sagde den for-' 
bavsede Kusk. De tager vist fejl. 
De skal urede Dern selv inden i og 
Kofterlen her op I 

— Passiar, Skipper! Passagererne 
paa Dækket og Bagagen i Lasteal 
Kast los! 



  

Badetøj Badetøj 

 

Dame-. Herre- og Barnebadedragter samt Badehætter, 
t-1aandklæcIer og Sko anbefales til rimelige Priser. 

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

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 
anbefaler 

Ekstragode Lommeure med Garanti. 
Brugte Ure tages i Bytte. Alle Reparationer udføres. 

Telefon 93. 	A. IV" 

Gurisfjenester og Moder, 
Søndag den In. Juni. 

St. Ols Kirke Kl. 91 , Skrin. KI. 
Allinge Kirke Kl. 2. 
Kl. 31.:  Friluftsmøde i Sødeskov 

Olsker 	daarligt Vejr i Tein Mis:  
sionshus), J. DAM taler. 

Mandag Snridagsskolendflugt ti 
Hammershus. Møde I Dalen Kl 
3, Mandag Alten Intet K. F. U 
K. Møde. 

Tirsdag Aften Fælles Ungdomsnind 
Kl. 8 i Allinge Menighedshjem, 

Onsdag Aften Kl. 7' ',Samfundsinud 
(F.siijas 39). 

mariss,19~~ 
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II' Ekstrafin 1, 

KAFFE 
(Th. Gronbergs) 

Nas hos 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

Moderne Momenter, 
Alle Slags Monomeuter, baade 

polerede og linhugne, haves parS 
Lager og leveres eller Bestilling. 

V. Sørensen, 
Borrelyngens Stenhuggeri. 

Erindringsliste. 
—0— 

Toldkamret 8-12 Form, 2-5 Efterm. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Laane- 	Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempelfiliat i Sparekassen 10-12, 2-4, 
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mandag og 
Torsdag Form. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Postkontoret: Sognedage 9-12 og 2-7. 

Søndag 12-2. 
Telegrafstationen 8 Morgen tit 7 Aften, 

Søndag 12-2. 
Borgmesteren træffes paa Kærnner-kon-
Statsanstalten ror Livsforsikring ved Chr- 

Olsen, Messen. Kontortid 1-1 Fin • 
Folkebogsamlingen paa Randhuset: 

Fredag 7-8, 
Jernbanest. er  aaben for Gods 8-12, 2-7 
IljatIpekassen: Forind. Bagerm 	Holm, 

Kasserer K P. Kofod . Kontortid hver 
Fredag fra 5- 7 

i 

Al Fiskeri og Badning 
er paa det strengeste loibridl i My• 
renda1 Mose i Olsker. Overtrædere 
bliver draget til Ansvar eller Loven. 

N J Pedersen. 
H V Maegaard. 

Olsker Afholdsforening, 
Medlemsmøde Lørdag den 15. ds. 

1■1. 

Ililisker Afholdsforening. 
Medlemsmøde paa Hnllegaard 

M a nd a g den 17. ds., Eftm. Kl. 7 
Forhandl:rig om Udflugt Id Kreds. 

festen. 
Bestyrelsen. 

ill111110fii 
Bestilling paa Kaligødning 
til Forbrug i Elteraaret 1918 og 
Foraaret 1919 bedes indgivet til mig 
senest Mandag den 17. ds, 

.Aug. Olsen. 

1 rød Kviekalv 
er borlkomniel, mulige Oplysninger 
bedes sendt til Jydegaard, Rutsker. 

Telefon 40 Bi 

linigsiorening, 
Bestilling paa 

Kaligodning og Dampkul 
modtages gerne snarest. 

Bestyrelsen. 

Fine Travemøbler 
altid paa Lager, billigt. 

Klemensker beilkerforrelning 
Telf. KI n 13, 	L. Pihl. 

Aktier 
i Aktieselskabet ,Nordlandets Han-
delshus" købes. Tilbud med billig-
ste Pris bedes indlagt paa Bladets 
Kontor i }Miet mrkt. 	2". 

Karl siiges 
Paa LYNGHOLT, Klemensker, er 

paa Grund al Militærtjeneste Plads 
ledig straks tor en Karl. 

Chr, Aaby Ipsen. 

Prima 

Bornholmske Enekurve 
anbefales til absolut tidligste Priser 
hos 

D. Enevoldsen, 
26, S. F. Rutsker. 

NB. Gamle Kurve repareres. 

Gamle Metaller 
købes og betales medmeget for-
højede Priser. 

Træskomager Larsen, 
Allinge. 

En konfirmeret Elreng 
kan faa Plads paa, 

Skov gaard, i Olsker. 

Magre Svin 
ønskes til Købs. 

Slagler hg. Hansen. Hinge, 
Telefon 46. 

Alle Udplantningsplanter 
er tjenlige nu. 

Forretningen lukkes efter Kl. 7 
Aften og out Søndagen, 

M Kr. Kofod. 

Alt Snedker-, Flotlim- og 
Clarinesterarliejde 

udføres billigal flus 
Snedker K H Ipsen, 

Tein. 

De averterende 
anmodes mit at indlevere deles An-
noncer inden Torsdag, Smaa Aiier-
tisseinenter kunne dog som Regel 
medtages indtil Torsdag Middag. 

Udebliver Bladet 
beder vi Læserne henvende sig paa 
Postkontoret, og Fejlen vil  hurtigt 
blive rettet. I :modsat Fald man De 
henvende Dem til Bladets Kontor 
og vi skal da sørge for, at De fane 

det tilsendt. 

Hasle Ilnilkerforrefoing, 
Aljetonder og Saltekar 

samt al Slags Bødkerarbejde haves 
par) Lager. Reparationer udføres. 

C. Aakerlund, 
Telefon Hasle 105. 

By- og Herredsfuldmægtig 

Johannes Kofod, Hasle, 
træffes paa Randhuset i Allinge 
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og 
I Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

En Del HATTE 
sælges langt under den almindelige 

Pris i 

Thora Pedersees Modeforreln. 
Daabsdr agter udlejes. 

11~1~~i■ 

Allinge-Sand vig Sygekasse 
oplager Medlemmer mellem 40 og 
60 Aars Alderen i indeværende Aar. 

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

slant opstaldet til 	ni Bedækng paa 

Kildesgaard i Olsker, 

En god istandsat 

Lcesfjedervogn 
Bæreevne 2000 Pd., er lul Salg for 
325 Kr. kontant. 

Smed Carl Olsen, 
Humledal pr. Tein. 

Hasle. Hasle. 
Fotografering af Ejendomme, 
Stuer og Selskaber, indføres gerne 
overalt. — Billeder forstørres. 

Billeder indrammes, 
Bøger indbindes. 

Charles Svendsen, 
Telefon 66. 

NB. Tapet og Tapetklister altid paa 
Lager. 

2 Stenhuggere 
og en Brosterishugger kan fan sta-
digt Arbejde. 

Borrelyngens Stenhuggeri 
V. Sørensen. 

MorescoPs Dameovertøl 
fineste Snit. 

"kseste cFacon, 
cRedste Stof 

Stort Lager af Alpaccafrakker, hvide Vadmelsfrakker 
og Kostumefrakker forefindes til rimelige Priser i 

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

Borilliolms 8pre- & lad dasses S' 
,------e Afdeling i Allinge 6'9"---- 

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

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

Sluseliv, Nederdele, 
Stort nyt Udvalg er hjemkommet i fikse hvide, sorte og 

V kulørte Moll og 
 g i alle Størrelser forefindes i fikse Faconer og 

Voilebluser. 
Nederdele 
Stoffer. - 

J. P. SOMMER, 
Magasin do Nords Udsalg, Allinge. 

Hvis Roemarken skal omsdas 
da læg Mærke til, al vi har endnu rigelig af alle Sorter 

aalrahi, llorlfelder, Gray-Stone, Øster-Silndoin 
til Maksimalpriser. 

Nordlandets Handelshus. 

Damelingeri. 
Chemiser, Benklæder, Skørter, Underliv, Fricertrojer, Natkjoler, 

Gammelt Lager, syet af prima Stof. 
Fikse Faconer. 

Magasin an jlods Udsalg, fillinge. 
J. P. Sommer. 

Uld og strikkede Uldklude. 
Vi modtager atter Uld og Uldklude og  betaler højeste 

Pris i Bytte Med Varer, 

Nordlandets Handelstins. 

Bestil Deres Tryksqor i 	Bogtrykkeri 

Alle Bestillinger af Markfrø 
er afvejet og udleveres gerne. Vi har endnu rigelig Lager a 

Sludstrup <Barres (Rosted 111 
Bekatidorfer cRoefro, rod, 

do. 	 do. jul, 
013an,d,holin ifaympo-Roulrabi, 

Alln Sorter Turnipsfrø og den hurtigvoksende Turnips 

fister Sundom. 
Alt sælges til Maksimalpris pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 
er~a~all■ara~1% 



Prima prima 

Kolonialvare 
anbefale. fra  

A ltluge Kolonial- 
& Produkt forre1 nin 

Tricotage. 
Endnu forefindes et velassorteret Lager af Dam 

Herre- og Børne-Underbeklædning. Forsyn Dem i god Tid 

Ronne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 
Sognedage 

Nandlvic—Rønne 
Fra Sandvig 	510 1140 	131r s lo  
- Ailjnge 	er 1151 	8:q 

Tern 	 1201 	gul 
Rø 	 = 1222 
Klemensker r 1245 
Nyker 	E-  1— E 10= 
Rønne 	= 120 lp2u  

Rønne— SandivIr 
Fra Rønne 
	

9--  2— 
- Nyker 
- Klemensker 	913 
- Rø 
	

10h3 
- Tein 
	

1021 
- Allinge 
	

1034 
- Sandvig 
	

1010  

r. 

re 

923 bi  
713.  
733 
751 
Anl 
80) 

Søn- og Helligdage. 
NnimIvIa—Rønne 

Fra Sandvig 	010 230 645 
- Allinge 	 048 2.1.3 653 

Tein 	 058 248 7o:t 
Re 	 114 304 lig 
Klemensker 	133 323 77M 
Nyker 	 145 335 750 
Rønne 	 20.5 355 810 

Rønne — Sanelvf 
Fra Rønne 	84,5  1235 450  93.5 
- Nyker 	904 1254 609 9.54 

Klemensker 921 111 526 1011 
PC/ 	939 129 544 105 
Tein 	954 144 5.56 1011 4  
Allinge 	1004 154 509 ]Ost  
Sandvig 	1010 2 	61.5 1150  

Smaa Guldkorn. 
Den, der der gør sin Lykke afhæn-

gig at sine Følelser, finar ganske 
vist den skønneste, men ogsaa den 
farligste Vej. 

Tænk ved hver Time, som lyder, 
Du gaar 

En skjælvende Alder i Møde ; 
Og sjældent, kun sjældent de sne-

hvide Haar 
Forliges med Druerne røde. 
Ungdommens Syssel er Vin og • 

Kjærlighed ; 
Alderen sig graver blandt gyldne 

Minder ned. 
R Franckenau. 

,,Hvad vil vor Tid? — Kun Strid!—
,,Hvad er dens Maal !" 
Partiels Maal naturligvis, 1 Daarer 
_Hvad er dens Vaaben ?' -

Dynamit og Staal. 
,Dens Tro, dens Hnaben?" -

Higen uden Taal. 
„Men Resultatet ?" — Blod og Død 

og Taarer. 
Vilhelm Rergsue. 

l.iteraturens Sol I Danmark daler, 
Den gyldne Tid er endt, om ret jeg 

ser ! 
1 fattes Evnen III Originaler, 
Og stræbe derfor efter tit i n Maner. 
0, men hvor fjernt fra mine Idealer 
Staar Eders Eflerlingnings døde Ler! 
Naturligvis! Thi Ironi i Klæder slcaaret 
Hos Eder er, hvad mig i Kjødet 

baarel. 
I. L. Heiberg. 

Vid, det skal være Blod af Stammens 
Aarer, 

Som flyder i den brave Sangers 
Bryst 

Og det skal være Folkets Fryd 
og Tanrer, 

Som klinger i den danske Digters 
Røst. 

Poul Medier, 

Pas Frihed høres alle skrige.  
Skjøndt Faa kun ved, hvad det 

vil sige. 
Mit Hjerte og for Frihed slaar; 
Men tiden Lov og Dom al hænges, 
Derefter Jeg slet ikke længes! 
Min Hu til anden Frihed stiar. 

K. L Ralineck. 

Livel kan være forbandet nok, 
Værre det bli'er ved at klage ; 
Fremad min Bro'er I over Sten og 

Stok, 
Og se Dig aldrig tilbage. 

Holger Drachniann. 

OvernIss301. Bojesgo-Kodoed 
Sct, Mortensgade 17, Rønne, Telf. 22 

Fuldm. ved Byfogedkotitoret i 
Hasle). 

Kontordag i Allinge Mandag 
do. i Klemens (Kroen) Tirsdag Et!, 

Hatte og Huer i alle Faconer 
anbefales hl rimelige Priser. - Absolut største Udvalg i 

Nordlandets Handelshus. 

9 0011 saakaldfe KrigslotlerblildiN 

Stort Udvalg Billigste Priser 

Køkkenrekvisitter 
faas hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

faas i stort Udvalg til billigste Priser hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Ny Sending Portland-Cement. 
Enkelte Sække og i løs Vægt udleveres straks, hvori-

mod der skal ansøges ved større Køb. 

Der ventes en Ladning Cement i de første Dage, som 
ekspederes billigst saa længe Skibet losser. 

Nordlandets Handelshus. 

Gødningssalt. 
Heraf har vi et Parti, som kan sælges til en særlig billig Pris. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

hvis Grundstoffer vistnok er Kød, Benmel og tørrede Kaaliabi — malet 
sammen med Lyng, er nu paa Lager, og bede vi Kunderne om at prøve 
denne Erstatning. At anvende fugtigt sammen med Grøntfoder. 

Alle Bestillinger bedes afhentet. 

En ny Sending er undervejs hertil. 

Nordlandets Handelshus. 

.\ 

144tikkith  
Alle Sorter 
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Værktøj 
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ii,...  og 

Redskaber 

 

Straahatte. 
Nyeste Faconer, 

Nordlandets Handelshus. 
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1(&-r-  Brødrene Anker 
Jernstøberi 6; Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Teleton 2. 

9 Selvvandingsanlieg, Vand- & Alleptanner m. m. 

Porrinl j,-)orfin! 
et en meget rmathrve og »berig 03rontroberptaitte 
fmrtig f orbelagtitj unber De intuwrenbe natiffeliqe 

oberfort)olb. 	- !ilebitinq inebfolger neb fpert .,i 
Støb fjo,i3' 	 ..i 

111.11inge g•otaniatz og ,Vronftrovretning.1 

Ploopolls Kurg-111ilrlioquiver 
faas hos 

Allinge Kolonial- (Sc Produktforretning. 

Eximerie 3:;skurtio Ithrisludder 
i Længder fra 6-15 Fod og rigtig gode kan1skaarne do. i Længder fra 

9-12 Fod sælges til billigste Pris og med 4 pCt. Rabat pr. Kontant, 

Nordlandets Handelshus. 

Fodermelet er ankommet 
er ankommen og anbefales som et udmærket F.rstathingsføder 
til Heste, Køer, Kalve, Svin og Høns. Kvalitet og Pris aner-
kendt af Ernæringsraadet. Anbefales fra 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Magasin [111 Nords 	Niqe, 
J. Sommer. 

Porkin-Stiklinger paa Lager. 
„Porkin" er en særlig stor, yderig Sort af Ru-Kulsukker 

og er som Grøntfoder lige fortrinlig til Høns, Svin og Krea 
turer. Kan høstes 4-8 Gange aarlig og giver under gunstig.  
Forhold stort Udbytte. 

Vejledninger til Dyrkning udleveres i 

21or(%-mbets f-?anMt-i-Mu 

Stort Udvalg Stort Ildva 

Carl Lunds bekendte blaa Emaljegods 
til billigste Priser hos 

Allinge Kolonial & Produktforretning. 

helt i Nordhordolms Ilyehlild! 
Billigste Annoncepriser. — Største Udbredelse 

her paa Nordlandet 

1~9~101~~~~~1øø"~ø~øø1~~8 

Di ailbeirakr 

A10111141« i forgeffige ciartier og Raeoite.r. 
IrheWtøi af prima stof er. 

9fififfiittfij, ettra bi[ttgt. 
s)vibe og gule 	rnfrer. 
8:)»ibe og fultlrte :fjerter. Innuctictfrjurter. 
Sirnuctui og 	(die tetag 
Surrer, 111Dtrøier, 
fflunniiiftnifer i forffellige 	arner. 

Nordlandets Handelshus. 


