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„Nord-Bornholms Ugeblad° 
(rykkes 1 el Antal af mindst 1600 Frem]. 
eg forsendes gennem Postettsettel I  Allinge. 
Sandvig, Olsker, Ratsker, Re og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
Barden største Udbredelse I Nordre Hened 
bliver lers! 1 ethvert Hjem og egner sig der-
for bedst 111 Avertering. 

,,Nord-Bornholms Ugeblad" 
oplagrer gerne Bettendtgerelser af enhver Art 
saasom Ksb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efier. eller Allvsningsr, Auktioner etc."'" 

„Nord-Bordholms Ugeblad" 
tukaar hver Fredag, kan bestilles pna olie 
Postkontorer samt pan Riadels Kontor og 
koster 1 Kr. luslvaarlig, 

Basedows Sygdom. 
.. Den kloge Mand" i Skjern. 

—0— 
Ovennævnte Sygdom har i de 

senere Aar vakt megen Opmærksom-
hed ved s in stærke Vækst her 
Landet. Man mener, den stammer 
fra Syden, og navnlig skal der være 
Egne i @slog-Ungarn, Balkanlandene 

ii imileus~ 
n ar 

r  
et. 

Ønsker man lidt Indblik i, hvor 

intensivt denne Sygdom kan bear-
bejde sine Ofre, stiller man sig blot 

ved Porten til Ejendommen, Bred-

gade 43, København, helst i Middags. 

timen, og man vil fan at se, hvor 
travlt Portnerskes har ined at lukke 

op og i for Basedows-Patienter af 

alle Aldre, fra Smaabørn til Oldinge, 
og hvor skammeligt denne Kirtel-
sygdom kan afkræfte og mishandle 

Mennesker. 

Men ogsaa paa Hospitalerne, i 

hvert Fald paa Rigshospitalet, er 

denne Sygdom stærkt repræsenteret. 
Jeg tror, uden at komme paa 

Kant med Lægerne, at turde sige, 
at Sygdommen slet ikke er saa kendt 

I lægevidenskabelige Kredse, som 

man skulde tro, hverken, hvad dens 

Aarsag og Virkning, eller hvad dens 
rigtige Behandling, augaar, Ved 

Lægeeksamen i Foruret 1916 hørte 

jeg I. Eks., hvorledes to af Censo-
rerne, begge landskendte Professo-

rer, skarpt diskuterede dens.indvirk-
tring paa Hjertet, og de var i høj 
Grad uenige om, hvorvidt den over-

hovedet udvider Hjerter, og hvis 
dette er Tilfældet, i hvad Retning 
Udvidelsen gaar. 

I Aaret 1840 fastslog en tysk 

Læge, Basedow, Sygdommens Art. 
Deraf dens bombastiske Navn. Og 

siden den Tid er der sagtens gjort, 
hvad gøres knude, baade for at ud-
forske deus Natur, og for at hilde 

Lægemidler mod deri; men den Dag 
i Dag stiar der Strid i Lægekredse 
mellem Tilhængere af Rørrigeribe-
handling og Tilhængerne af opera-

tiv Indgriben. 
Hvis jeg, som usagkyndig, tør 

udtale min Mening om Renitgenbe-
handling af denne Sygdom, som 

jeg dog kender noget til, bliver det 
den, at Røntgenbehandling sikkert 

kan helbrede Sygdommen; men det 

er en snare langvarig og kostbar 

Historie, og det bar vist sig, at det 

kun er yderst fan Patienter der hat 
en saa stærk Tiltro til denne Behand-
ling og er i Besiddelse af samt stor 
Udholdenhed og san store Pengemid-

ler, som denne Behandling fordrer. 

Rigtigheden af delte vil ærede Læ-
sere kunne danne sig 'el Begreb 

om, naar jeg nævner, at man højst 

kan fan 6 Behandlinger ad Gangen, 
hver 2den eller 3die Maaned, og 
at el Hundrede Behandlinger vel 

knap strækker til. Delle betyder, 

at der skal gøres en Snes Rejser 
til København. hvis man da ildte 

er Københavner, med Ophold der-
ovre 2 a 3 Uger hver Gang, og da 
der skal mødes paa Dato uden Hen-

syn til Vind og Vejr, uden Hensyn 
ti] ens daglige Gerning, kan det 

forstaas, hvor pinagtigt og kostbart 
dette i Længden maa blive. 

Jeg har nu nævnt de 2 Behand-
lingsmander Lægevidenskaben 

benytter mod deri Basedowske Syg-
dom og vi] nu gas over til al om-
tale Fisker Thomas Jensen, .den 
kloge Mand" i Skjern. Jeg kender 

ham fra et Bese 	e' aflagde i 

Fisker — allsaa vestjysk Fisker, 
da han boer i Vestjylland. — Hans 

Bolig maa sagtens være et] lille 
Hytte med en Smule Have foran, 
hvid Sandjord naturligvis, vanrøgtet 

og ufrugtbar, Hist stiar en forkrøb-
let Stikkelsbærbusk, her stikker 

nogle forpjuskede Paaskeliljer frem. 
Hegnet om Haven er faldefærdigt 

StakEtværk. Pari Hyttens ene Gavl-

væg hænger et Par Sildegarn, og 
henne i en Krog i Læ bag Trappe-
stenen sidder hans trivelige, halv-

gamle Kone badende paa et Lakse-
garn. inde i Slumr gaar Thomas 

Jensen selv og nusser omkring i 
Islænder 'ned Snadden hængende i 

den ene Mundvig, lange, strittende 

slaalgraa Stubber dækker halve An-

sigtet, Blikket lidt skelende og usik-

kert, lian har jo været straffet los 

Kvaksalveri flere Gange o. s. v. 

o. 5. V. 

Nej, Billedet er meget forkert. 

Thomas Jensen er en høj, kraftig 

Mand i Fyrrerne, en Type paa en 

ægte Vestjyde, med en sindig, sejg 
Karakter og en udholdende Vilje, 

en Mand, der ser alle trit i øjnene. 
Ganske vist har han været idømt 

Bøder. Sidste Gang 200 Kr., sub-
sidiart en Portion simpelt Fængsel; 

thi taknemlige Patienter betalte hans 

Bøde. 
Haus Hjem er en stor, flot Villa 

el Kvarters Vej udenfor Skjern, og 

Fiskeren mærker man ikke noget 
til. 

Velvillige Sjæle har været stærkt 
paa Tæerne for al undergrave hans 

Navn og Rygte. For ikke lang Tid 
siden gik der saaledes ell haarrej-

sende Historie gennem Pressen, 
der tortatte om hans Forbinding 
af el Benbrud med el gammelt Land-

kort. Historien resulterede I, at 
vedkommende Patient aldrig blev 
til Menneske mere. Kort sagt, der 
er nok gjort hvad gøres kunde,  

for at hindre barn I al praktisere. 

Jeg vil ikke fælde Dont over hans 

Helbredelsesmetoder, men slutte 

denne Artikel med et Citat fra el 
samt anset Blad, sum I. C. Christen-

sens „Tiden'. Delle Citat viser, 
hvorledes Jyderne ser pas hans Virk- 
somhed : 	. . . Imidlertid indehol- 
der denne Sag Momenter, som har 

almindelig interesse, ng vi skal der-
for gengive nogle Oplysninger om 
Fiskerens Praksis. 

Det viser sig, at de Patienter, 

Thomas Jensen behandlede for Led-
degigt, alle forgæves har sagt Hjælp, 
dels hos Læger, dels pan forskellige 

Kuranstalter i Ind- og Udland. De 
har alle som Cil ormaael betydelig 
Bedring ved deri tiontheldres Behand-
ing. 

Under Sagen er del indvidere 
blevet oplyst, at Thomas Jensen i 
de sidste 5 Aar lier behandlet ad-
skillige Patienter for den Basedow-

ske Kirtelsygdom, de allerfleste at 
disse Patienter har været meget 
slemt angrebne og har forgæves 
søgt Lægehjælp. Alligevel har de 

ved Thomas Jensens Behandling, 

der eslod a 
ng med en Salve, 

opnaaet fuldstændig Helbredelse, 
hvilket ogsaa ulsykkelig fremhæves 
i Dommens Referat. 

Endelig er del oplyst, al han ved 
sine Kure aldrig har skadet nogen 
Patient. 

Da disse Omstændigheder er rig-
tige, kan det med en vis Ret hæv-

des, al vor Kvalcsalverilov, hvad der 
ogsan udtales, ikke blot er forældet, 

men tillige virker positivt skadelig. 
Alligevel er hans Virksomhed et-

ter Dommens Ordlyd ulovlig og 
strafbar'. 

H. P. Kofod. 

Det hellige 7-Tal. 

Dets ejendommelige Betydning i 
Verdenshistorien. 

—0— 
Hos alle Folkeslag har der gen-

nem Tiderne været Overtro angaa-

ende visse Tal, og herigennem spil-
ler Syvtallet en stor Rolle. 

Kaldæerne kendte syv vandrende 

Hinintellegemer, nemlig Solen, %ra-
ner], Merkurius, Venus, Marts, Ju-
piter og Saturn. Som Følge heraf 

inddelte de Aaret i Uger paa syv 
Dage, hvilken Ordning jo for saa 
vidt er gældende endnu. 7 var Kal-

dæernes hellige Tal. Men saaledes 
har det ogsaa været hos mange an-

dre Folk, og dette Tal har fremde-

les en vis Nimbus over sig. 
For nogle Aar siden udkom i 

Leipzig en Bog ai Professor Larm-
hardt om den Rolle, Syvtallet har 
spillet gennem Tiderne. 

Heri fortælles saaledes, at de gamle 
Persere troede, at 7 gode og 7 onde 
Aar fulgte regelmæssigt efter hinan-
den og indvirkede uvægerligt paa 
Verdensaltet. Kongens Rand bestod 

af 7 Ministre, og i de persiske Over- 

ievetinger finder niran ogsan for før-

steCiang Forestillingen om en 7-ho-

vedet Orm. 
Hellige Tal fandtes hos Jøderne 

i stor Udstrækning, og Syvtallet 
var el af deir. Verdens Skabelse 

fuldbyrdedes paa 7 Dage. Jacob 
tjente i 7 Aar og derefter Igen i 
Aar for Rachel. Josef tydede Faraos 
Drøm som 7 fede og 7 magre Aar. 

Jonas var i Hvalens Bug I 7 Dage. 
Fester, Bryllup og Sørgehøjtider 
vare i 7 Dage, og for mange andre 

Tidsbestemmelser lagdes Syvtallet 

til Grund. Hvert 7. Aar var et Sab- 

hatsaar, og del 49. Aar (7 	7) 

fejredes som et ,titelnar. 
I de religiøse Ceremonier havde 

Tallet ogsan stor Anvendelse. Ved 

Bods-,Indvielses- og Ransagelsesfe-
sierne bestrenktes Folket 7 Gange 
med Valid. 7 Offerlam rittedes ved 
hver Nymaa lie, dell guddommelige 
Visheds Hus havde 7 Piller, en af 
Templets fornemste Prydelser var 
den syvarmede Lysestage. Samsons 
Haar var !lettet i 7 Fletninger. 
umiddelbar Tilslutning til Kaldæer-

nes 7 verdensbeherskende Stjerner 

Under in, n et Sted hos Profeten 
ras ae om Gerds 7 Øjne, 

der beherskede hele Verden. 
Ogsaa Multiplikationer med 7 var 

hellige hos Israeliterne. 

Ligeledes hos Grækerne og Ro-
merne var Syvtallet el helligt Tal. 

Det var tilegnet Apollo, til hvern 
der ofredes hver 7. Dag før liver 

Nyrnaane f det gamle Grækenland 
havde man 7 Vise, 7 var Heltene 

fra Thebe, og der var 7 .Verdens 
UnderværIcer 

Ligeende Eksempler kan anføres 

fra Roms Historie. 

Men stor Betydning har Tallet 7 
jo ogsaa i den kristne Kirke. Først 

maa !myrtes Kristi 7 Ord paa Kor-

set og de 7 Bønner i Fadervor. I 

Johannes Aabenbaring forekommer 

Syvtallet Gang pan Gang. Den ka-

tolske Kirke har 7 Sakramenter, den 

inddeler Dagen i 7 kanoniske Timer. 

I Fasten gaar Tallet atter og atter 

igen. Der lindes 7 Dødssynder, 

som vil medføre Menneskets aande-

lige Død, nemlig: Hovmod, Gerrig-

hed, Vellyst, Drukkenskab, Vrede, 
Avind og Hjærtels Forhærdelse, Fa-

stetiden før Prunke varer i 7 Uger, 

Pinse kommer 7 Uger efter Paaske. 

Syvsoverdagen anses jo emirat af 
mange for at have en vis Betydning 
med Henblik paa Vejrliget i de 
kommende 7 Uger. 

En overordentlig stor Rolle spiller 

Syvtallet i Sagnenes Verden, og me-

get ofte forekommer det i Stednavne, 
særlig tyske, f. Eks.: Siebengebirge, 
SiebenbOrgen osv. 	, 

Endog i den nyere Tid har Tal-
let haft Sin Betydning. I det lyske 

Rige landtes 7 Kurfyrster, den Iran-
ske Præsident vælges for 7 Aar etc. 

Sluttelig kan nævnes, at I Regn-
buen findes der etter Newlons Be-
regning 7 Farver: rød, orange, gul, 

grøn, blaa, indigo og violet. At 7 
regnes for et lykkeligt Tal i Lighed 
med 3, hører man ofte nævne, og 
derfor foretrækker mange al have 

Lotterinumre med 7 i 	jo flere 
Syvtaller jo bedre. 

Fra Historiens [erste Sekler, 
—o - 

Nede i del nordøstlige Afrika lig-
ger Ægypl e ni, den lange, smulte, , 
frugtbare Oase, hvor der for ca. 
6000 Aar siden levede et Folk, rier 

af Historieforskerne er blevel beleg-

net sort de tørste Agerbrugere og 
del første Kulturfolk. At Lander 
blev Agelbrugslaral, skyldes først 

og fremmest N i 1 c n, der ved sine 
narlige Oversvømmelser gøder og 

fugter Jorden, og saaledes nuiliggrir 
en rig Høst. Mens andre Agertern: 

gere er prisgivne Vejrliget, vidste 
Ægypterne med Bestemthed, hvor-
naar Nilvandet steg. Yderst sjeldeni 

regner det i dette land; dersom 
ikke Nilen havde været der, vilde 
det have været en lige san gold 
Egn som dets mægtige Nabo, ør-

kenen Sahara. 
By eller By voksede frem i denne 

frugtbare tætbefolkede Oase. 
Landet var detl i øvre Ægypten.  

mod Syd ined Hovedstaden T b e -
b a ri og nedre Ægypten mod Nord 

med Me n f i s som Hovedstad ; enere 

som Regel var der kun een Kong 
der saa havde forskellige Gaver» 

rer under sig. 
Lad os prøve at følge Livet i e 

ægyptisk By en enkelt Dag for 5 
6000 Aar siden_ 

Vi gaar saa en tidlig Morgen in 
i Byen, og vor første Følelse er, 

Skuffelse, thi de fleste af Husene 

gør et fattigt og grimt Indtryk. De 

er omtrent alle klinede op al fildyn-
dets Ler, og hvis der en skønne 

Dag kommer en stærk Regnbyge, 

falder Husene fuldstændig sammen; 

riten det gør ikke noget, thi Ægyp..  
teren bygger sig hurtigt et nyt. 
Kun hist og her ser vi et Træhus,. 

smukt malet og med Lysthus pat 
Taget ; det er en Embedsmands el 

ler en anden ligestillets Bolig. midt-
i Byen ligger Templet, kolossalt og 

massivt, bygget af Granit og Porfyr, 
bestemt til al trodse Aartusinders 

Forvitring og ødelæggelse. 
Men lad os kigge hid i en Bor. 

gers Hjem. Naar Solen sender sine 

første &railler over Byen, er Hus-
moderen paa Benene. Hun tænder 

op ved Ildstedet og uddeler Morgen-

maden, hvorefter hun sender Man-
den paa Arbejde, og nu er del heri-

des Tur til al gere Toilette. Ned 

til Floden styrer hun sin Gang' 

her gaar Sladderen allerede lystig 
mellem ,Kvinderne, og huri lager 
(al med al lorteelle om al Bylts/1, 

mens hun vasker sig over hele 
Kroppen. Forfrisket og renvasket 

fylder hun sin Krukke rued Vand, 
og med denne paa Hovedet gear 
hun, med Hænderne I Siden frem-
skudt Bryst og Halsen stiv under 

Byrden, hjem. Her venter hende 
stort Arbejde. Først maler hun Kor-
net mellem to Stene: Melet der er 

grovt og fuldt af Støv oa S;111111,i, 



ælter hun sammen med Vand og 

Surdeig, og bager heraf runde Ka-
ger pari en flad Sten, der er dæk-

ket al glødende Aske fra liendds 
Arne, hvor Brændslet beslaar at 
tørret Æsel- og Kogeduing (Denne 
Freingangsmaade bruges endnu i 

Ægolen, og Folk, der har smagt 
dette Brød, paastaar, at man skal 
kunne gætte Fabrikationsinetoden 

ved Brødets Smag). Dernæst skal 

hun pas Torvet og sælge, hvad hun 
har til overs al Æg, Smør, Fjerkræ, 
og endvidere, hvad hun har spun-
det og vævet. Sari har hun Børnene 

at passe, og de ægyptiske Kvinder 

fik som Regel mange Børn — et 
Dusin var det normale, og selv om 

mange døde, var Resten saa meget 
stærkere og kraftige. Kvinden havde 

i Ægypten større Indflydelse og 
var mere anset etid hos de fleste 

andre Oldtidsfolk. 

Naa, men vi maa følge Manden 
pas Arbejde. Hjemme fra har han 

sin Mad med til hele Dagen .  Brød, 

Leg og lidt Olie til al dyppe Brø-

det I, Han er klædt i et kort Skørt 
og høj Filthat. 

Pas Arbejdspladsen opdager vi 

en Mand, der sidder paa Jorden 

med korstragte Ben ; foran sig pas 

Skødet har han et Skr1vebrædt, stiv 
og streng ser han ud. Det er Skri-

veren. At være Skriver var i Ægyp-

ten en meget anset Stilling. Han 

var en Slags Arbejdsinspektør og 

Regnskabsfører, og han kunde som 
snadan fas ret stor Indflydelse, saa-
ledes at en bedre Stilling som Em-

bedsmand, ja, Minister aabnede sig 

for ham. Flere Kunstværker af Skri-

vere i Arbejdsstilling er bevaret som 
et Minde om en saadan Mands 

fremskudte Position. 

Baade i Byerne og paa Landet 
var Løsenet for den jevne Mand 

Slid Ira Morgen til Aften — evig 

Slid. Der er en gammel ægyptisk 
Vise om Arbejdets Besvær, hvori 

det bl. a. hedder : Smeden saa jeg 
ved hans Esse, ved den hede Ovn, 
Fingre som en Krokodille, skiden 

som en Dyndfisk. Farverens Hæn-
der stinker som madden Fisk, hans 

Øjne falder til af Træthed. Skoma-

geren er den ynkeligste af dem alle, 
evig og altid beklager han sig, 

hans Helbred er som kreperet Fisk, 
han har ikke amtet at tygge pas 

end Saalelæder." Og den, der ikke 
vil arbejde med det gode, han maa 

det ved Piskens Hjælp. _Thi', ly-

der el ægyptisk Ordsprog, .Menne- 

sket har en Ryg og lystrer kun, 
ruter han hutr Prygl'. Skriveren 
kam i.riisens dr det er ham, der 

dikterer Pi ygleue. 

Folket var delt i 2 Klasser: Præ- 

sterne og Embedsmændene paa den 
ene Side, Arbejderne og Bønderne 

paa den anden. De første ejede 

alt — de sidste gjorde Sliddet, 

Ægypterne kendte stærke Drikke, 
og det hændte, at en Flok berusede 
Arbejdere en Aften drog hen til Skri-
veren og slæbte ham med op til 
Guvernøren, hvor de forlangte Korn, 
Tit turde denne ikke trodse Mæng-
den, men gav dem Korn, og under 
Jubelraab skridtes Skaren atter. 

Vi gaar uden for Byen for at se 

paa Markarbejdet. I Slutningen af 
Juni Maaned gaar Nilen over sine 
Bredder ; mægtige Vandmasser styr-

ter ned Ira Bjergene, og Floden 
kan stige indtil 10 Meler over dag-

lig Vande. Naar saa Nilvandet tre 

Manneder senere atter synker, eller-

lader det paa Markerne et Lag Dynd, 
der virker som den bedste Gødning. 
Sari faer Bonden travlt. Frem kom-
mer han med Ploven, der er forspændt 
med Okser, og nu begynder Pløj-
ningen; men den fugtige Jord maa 

yderligere bearbejdes meden Hakke 
for at falde ha hinanden. Dernæst 

tilsaar han Jorden med Hvede, Byg, 
Hirse eller Durra, og jager en Flok 
Faer ind over Marker mc, for at de, 
naar de tripper at Sted paa deres 
smaa Klove, kan trykke Sæden i 

Jorden. 

Kornet bliver kortstraaet, men med 

fyldige Aks, og efter Høsten fore-
gaar Tærskningen pas deri Maaile, 
at Okser tramper hen over det rm-

der Piskeslag. 
Jagt og Fiskeri spillede en stor 

Rolle, især blal Jt de velstillede. 

Mærkelig er de gamle .'Egypteres 
Religion. Der fandtes et Utal af 

Guder, omtrent hver By havde sin 
Gud, men efterhaanden blev 0 s i-

r I s, Isis og Horns Genstand 

for Tili,edelse hele Landet over. Om 

dem gaar Sagnet Osiris var Sol-

og Nilgud, de frugtbargørende Ele-

menters Gud. Hans Hustru Isis var 

den moderlige unelfangende Jord. 

Horns deres Søn. Osiris 'blev ved 
List dræbt af sin Broder S e I, lug 

klagende vandrede !sis rundt, Indtil 

hun fandt sin Ægtefælles lemlæstede 

Legeme. Men i Underverdenen fik 
Osiris nyt Liv og hersker over de 

døde. Det er Miets Mythe, vi her 

finder: Jordens Frugtbarhed myrdes 
at den kolde Vinter, som søs bliver 

besejret af den unge Vimr, den 
svundne Sommers Søn. 

Ægypterne hævdede Udødelighe-
den. Hvis de døde stod for Osirls 

Dorn, skulde Sjælen efter lange Ti-

der vende tilbage til Legemet, og 

dette sagte de efterlevende derfor 

at bevare mod Forraadnelse ved en 
omhyggelig Balsamering. Hvis den 

afdøde var en Konge, , havde han 

inden sin Død bygget sit Gravmæle 
i Form af en mægtig 'Pyramide, i 

hvilken det balsamerede legeme 
kunde bevares i Anrtusinder. Den 

største af disse Pyramider, Kong 
Khufirs', dækker et Areal paa over 
10 Tdr. Land. 

Beretningerne om de gamle Ægyp-

tere findes i de Skrifttegn, Hierogly-
fer, der er indhuggede pas Templer. 

nes Mure og Søjler, og som er ned-
skrevne pas de Papyrusruller. som 

man medgav de døde i Graven. I 

Aartusinder vil disse Hieroglyfer 
fortælle om de flittige og dygtige 
Ægyptere, der ved tieres Arbejde 

uanede en Kultur, der har haft stor 

Indflydelse pas hele Eftertiden 

Stum dente n. 

ForffilleomgreiselltilStaisslut 
En Vejledning for Landbrugere 

—0— 

Landsoverskatteraadel meddeler 
følgende til Vejledning tor Landbru-

gere ved deres Formueopgørelse til 
Statsskat: 

Efter Indhentede Erklæringer fra 
Skatteraadene og Sogneraadsforenin-

gerne vedrørende Værdiansættelsen 

af Heste- og Kreaturbesætninger m. 

v. vil de forskellige Dyr, henhørende 

til disse, være ar ansætte til følgende 
Normalbelerh : 

Hopper og Vallakker over 2 Aar 
900 Kr. 

Føl og Plage under 2 Aar 
450-550 — 

Tyre, Køer og Stude over 2 Aar 
350 — 

Kalve og Ungkvæg under 2 Aar 
150 - 

Orner og Grisesøer 	125 - 
Fedesvin over 5 Maaneder 100 -

Grise og Ungsvin under 5 Mdr. 
40 — 

Faar og Lam 	 65 - 

Herved bemærkes dog, al der 
selvfølgelig maa tages fornødent Hen-

syn til de særlige Forhold, der manne 
være hl Siede i enkelte Egne eller 

'ned Hensyn til de enkelte Besæt-

ninger, ligesom særlig værdifulde 
Avlsdyr naturligvis mak vurderes 
for sig. 

Sergenten : Hvor Pokker kan det 
være, 63, at De stadig kommer bag 
efter, naar jeg kommanderer? 

63; A trouer, te dee æ Skesanien 
dæ æ lidt for haste po'et 

Ifilegor 
— o — 

Landarbejdere! meld Jer 
ind i Organisationen. 

Arbejdsløsheden har aldrig været 
saa stor her r Landet som i denne 

Vinler; ogsaa blandt Landarbejderne 

er den »aet en aldrig tidligere 
kendt Højde. Denne Omstændighed 

benytter Sloragrarerne sig af til at 

forsøge at gøre Landarbejdernes 

Vilkanr endnu elendigere end de 

er i Forvejen, overalt forekommer 

Eksempler pas, hvorledes de speku-
lerer i den herskende Arbejdsløs. 

hed. 

Dersom 1 ikke ønsker vedblivende 

ni arbejde for en ussel Løn, og 

mur der bliver Arbejdsløshed som 

tor Tiden, endda være udsat for, 

at eders Løn bliver yderligere tryk-

ket ned, ja, at f maaske kommer 

til at arbejde gratis — dersom I 

ikke ønsker dette, da man I melde 
Jer. til vor Organisation og arbejde 

for al fas alle vore Standsfæller til 
at gøre det samme. 

Derfor, Kammerater, meld Jer ind 
i Organisationerne, det er nødven-

digt for al værge vor Ret til at 
leve. 

Alle Oplysninger fans og Indmel-
delser modtages af undertegnede. 

P. D. En e ol cl s c n. 
Rutsker. 

TyrkerfielarllyiErileskallslov, 
—o— 

disse Dage er nede i Tyrkiet 
en ny JEgleskribsInv 'randt I Krak. 
Tidligere var kun det kirkelige Æg-

teskab gyldigt ; nu er borgelig Vielse 
kommen til som supplerende Akt. 

Ingen Præst kan fremtidig vie el 
Par, uden al Magistraten forinden 

har beseglet Forbundet. Ogsaa Skils-
misserne skal afgøres af Statsmyn-
dighederne. 

Hvad Alderen angaar, er en Pige 
giftefærdig, naar hun er 9 Aar ; en 
Dreng, naar lian er 12. Dog kan 

de ikke gifte sig uden deres Foræl-
dres Samtykke, før de er 17, resp. 

18 Aar gamle. Disse Bestemmelser 

er uden Tvivl deri ny Lovs svage-

ste Punkt. Al Ægteskab mellem 
Børn er skadeligt for Racen, er nem-

lig en kendt Sag. 
Da under Abdul Hamids Regering 

Børneægteskabernes Antal tiltog i 

en foruroligende Grnd, bestemte 
han, at Pigerne mindst skulde være 

12Aar gamle. Men den ny Lov er 
nu vendt tilbage til 9 Aars Alderen. 

Pari Skilsmisse-Ormaarlet er der 

skel den væsentlige Forandring, al 
fremtidig kan ogsaa Hustruer fol lange 

Skilsmisse; tidligere var denne Ret 

forbeholdt Manden. Dog skal der 

før Skilsmissen gøres et Forsøg 
paa at lorsone Ægtefællerne. 

For Muhamedanerne betyder den 

ny Lov et stort Fremskridt. Den 

kristne Befolkning i Tyrkiet berøres 

kun formelt al Loven ved Indføre]. 

sen af den borgerlige Vielse. Bør-
neægteskaber forekommer jo ikke 

blandt dem, og Skilsmisse er van-

skeliggjort ved de strtenge kanoni-

ske Bestemmelser. 

• clCa kolon neg. 
—o— 

Far og Mor er ikke velhavende. 
Og det bliver de ikke foreløbig. 

Dertil er de begge to for unge 
endnu — og for ufornuftige. 

Og saa er uer for Resten ogsaa 
noget som hedder Dy r I 1 d. 

Bente har ikke Anelse om, hvad 
Dyrtid er. Gudskelov! Men derimod 
ved hun, hvad Penge er for noget. 
Det er noget ækelt noget. Benta 
har forlærigst lært al erkende, at 
Penge og Kakkelovnen er Fars og 
Mors Fjender. For naar Far og 

Mor taler om de to Ting, sin ser 
de altid sart bedrøvede ud. 

Og al der er en eller anden britisk 
Forbindelse mellem Penge og Kak-
kelorne n, er Benta ganske overbe-
vist om. 

Men, at Kakkelovnen skulde være 
saa und, saa tarvelig og saa gemen, 
som den har været i Dag . 	Nej, 
det har hun da aldrig klumret lænke 
sig Muligheden al! 

Det er Morgen. Mor skal tænde 

op i Kakkelovnen. Men Mor har 

ingen Optændingsbrænde. Og dn 

Far aldrig har Rand til al købe flere 

Hundrede Pund Brænde ad Gangen, 

maa Mor altsaa Gang paa Gang 

fade sig nøje med en misset Snes, 
som Grønthandleren nede pas Hjør-

net er sne uforskammet at lage 26 
Ofre for. 

Men saa er det jo, Katastrofen 
indfinder sig ' Mor ejer ikke en 

Øre — og Far kun i r e øre. Han 

ransager Lommerne, snemænd ogsaa 
det lille Hul i Forel pas en af Ve-

stelommerne — men han finder 

ikke en Øre. Hnn linder derimod 

et højrødt Cigarninvehmite med for-
gyldt leskrintion. Det er rt Minde 

om en overdandig Middag hns Wi-

vel, Far var Inviteret til nf en Be-

kendt, der har tjent mange Penge. 
Far ser pas de tre Øre — og pas 

Mavebæltet. Og Far kun ikke lin-

det end synes, ni der er megen 
Uretfærdighed til i denne Verden. 

Men Ild s Ir a I der jo i Kakkel-
ovnen. Og Brænde olmt der til, 

for at der kan komme Ild. Og sari 

er det, Mors Øjne falder pari Ben-
ins Byggeklodser — pas Benins 

Drøm. hele hendes Tilværelse, hen-
des I.ivs dejligste Eventyr! 

Byggeklodserne fik hun til Jul, 
og Far har Gang pas Gang om 
Aftenen, naar han kom hjem, byg-

get de dejligste Slotte og Paladser 
for Bente. 

Og fem Minuler efter, at Mors 
Øjne er faldet pas Byggeklodserne, 
ligger Halvdelen al dem i Kakkel-

ovnen og sprutter og knager. 
Far lover Bents en ny stor og 

dejlig Æske Byggeklodser, naar han 

en af Dagene faar Penge. Men 
Benla er utrøstelig. Hen græder 
ikke — dertil er hun en for velop-

dragen, lille Pige. Men længe ef-
ter, Far er gaaet paa Kontoret, og 

Mor er gaaet til sit Arbejde i Køk-

kenet, staar Benla foran Kakkelov-
nen og stirrer haablest ind gennem 

Risteri, hvor Gløderne lyser. 
Og for første Gang i hendes Til-

værelse bløder hendes lille Hjerte. 
Hun har lært Livets Ubarmhjertig-

hed al kende I 
Markus i 	Nyli 

Gæstgivernes Fortjeneste 
og 

Indenrigsministeriets Cirkuliere 

af I Febr, 1917, 

Der maa gerne tjenes 9 Kr paa 

en Flaske Kognak til 85 Øre 

—0— 

_Ribe Stiftslid.• meddeler : 

Der er rettet en Forespørgsel til 

Indenrigsministeriet out, hvorvidt 
det, at en Gæstgiver, der i sin Tid 

har købt en Flaske Kognak for 85 
Øre, udskænker denne i saa smaa 
Snapse, at han i alt for Kogrialc'en 

faar 10 Kr., indeholder en Overtræ-
delse af Indenrigsministeriets Be-
keinligørelse ni 1. Februar 1917 om 
Forbud mod en utilbørlig Udnyttelse 

al Konjunkturerne. 
Herpaa har Ministeriet svaret, at 

Gæstgiverne vel omfattes af Bestem-

melserne i Bekendtgørelsen, ru e n 
at det dog ikke alene er Indkøbs-
prisen, der skal tages Hensyn III, 
uren ogsaa Stigningen af de øvrige 
ni ed vedkommende Beværteres For-
retning forbundne Udgifter, saasom 
Lys, Varme, Folkehold og lign.,  

ligesom Ministeriet Ikke har roget 
;mod, al Beværterne helt eller deli  
via lægger Prisstigningen pas enhelte 
Varer. f. Eks. Madvarer, orer paa .  
Drikkevarerne. 

Fra Uge til Uge 
Ro Sygekasse 

afholder Generalrorsamling Ti r s-

d a g den 29. ds. — Se Annoncen. 

Selskabelig Forening 
har engageret Koncert- og Visesan-
ger K. H e rl ac h til en Underhold-

ning for Medlemmerne Tirsdag den 

29. ds. Den glade Sanger har et 
righoldigt Repertoire a! Koncertsange 

og Viser. hvortil 11311 akkompagnerer 

med Mandolin, og læser desuden 

fortrinligt op. Efter talrige Bladan-

meldelser al dømme tør vi næsten 
garantere Medlemmerne for en seer-
deles fornøjelig Aften. 

I Fehmar Marined hor Foreningen 
alteret sig med Haandvierkerforenin-

gen og engageret Martin Jensens 

Teaterselskah til et spille .500 pa• 

En ubehagelig Overraskelse. 

.Rnskilde Dagblad' har Ansvaret 
for følgende : 

Grosserer Mogensen havde fane' 
en Ide til Middagsselskabet pas sit 
Landsted. Da Katten var drukket, 
bad han Gæsterne ulejlige sig ind 
i Spisestuen, hvor der imidlertid 
var taget al Bordet, og her var der 
midt pas Bordet anbragt en Loppe-
Cirkus. Herrerne smilede, Damerne 
rynkede lel Panden, men gik saa 
ind pas Spøgen og tog Plads ved 
Bordet. 

Lopperne gjorde deres bedste. 
De eksercerede, trak smaa Vogne 
og gik pas Line. Og til sidst mars. 
cirerede de i Gaasegang ind i et 
lille Hus. Da den sidste havde 
passeret Porten, rystede Gros•ereren 
paa Hovedet 

— Det stemmer ikke, mumlede, 
lian. 

— For Guds Skyld ! udbrød en 
al Damerne. Det mangler da ikke 
nogen — —? 

— Tværtimod, bedste Frøken, ud-
brød Grossereren — der er to for 
mange!! 

Tableau ! 

En Herre kommer ind i en Bog-
handel og forlanger Bogen .Den 
korteste Vej til Rigdom". 

Da Ekspedienten har fundet Bo-
gen, bøjer han sig over Disken og 
spørger : 

ønsker Herren ikke ogsaa et Ek-
semplar af Straffeloven ? 

En gammel Dame var blevet] in-
restil'et for en Dokror, som tillige 
val Univel sitetsp, olessor ; hun vidste 
ikke rigtig, hvad Titel hun skulde 
give den berømte Mand, 

— Skal jeg kalde Dem Doktor 
eller Professor ? spurgte hun. 

hvad De vil, svarede 
han. — Der er saannend dem, som 
kalder mig for en gammel Idiot. 

— Jasari, sagde Damen. — Det ri 
uran de være Folk, som kender 
Dern meget godt. 

Den slagfærdige General. 

General WUrIzen var indbudt til 

Frederik den Syvendes Taflet, og 
Kongen, som vidste, at han hadede 

Vand, vilde drille ham og satte en 
Karaffel Vend foran isars Kuvert, 

medens de andre havde Vinflasker. 

.Naa, drik WdrIzeri", sagde Kon-

gen. 
Wtirtzen skænkede i sit Glas og 

tørute del uden at fortrække en 

Mine. 

 

..Hvad siger du til den sjældne 

Drik', spurgte Kongen. 
,Aa ikke andet end al del er 

første Gang, ruin Konge har vair(d)- 

æret nyigle 
 Kongen skoggerlo.  skoggerlo. 

,For det Svar skal du have et 
Glas af min 80-aarigc Rhinskvin". 

Denne var saa sjælden, at den 

kim blev skænket i smaa Likørglas- 

"Hvad siger du til den, min Fa'r", 

spurgte Kongen. 
.Den er lovlig lille af sin Alder% 



begyndte 

Mandag den 7. Januar 
og omfatter 

Dame- og Børnekonfection. 
Ell Mængde Ilder af Hvideurer og Kjolelojer. 
En Ilel ihrdole Vuer lil yderst 6illiy Pris. 

3Fiil [hl Nords 1111831(1 i Allinge 
J. 1=3. 	0 1k/1 1\/l E Pi! . 

' 

ffilac■Dnrev, 43nrcefirtst 
og citinlievcbc Mogerar 

til meget billige 43rijer. 
£1.)bet af ?lavet 1917 har tti robt og faut 

biem mange folibe, itt)ttige 	fobi Di bett 
65a11fl fattbt billige, og font bi bar fat ett fartig 
lab 43ri,3 baa. Zer er mange gobe 
font øer er Daglig'brut) for i sit :)itoolbiting. 

r(orianc')et,-; baitelsbus 

Hasle Bødkerforretning. 
t.EL1-teE).1x.Ei,x- 

sallii al Slags Bodkerarhejde haves paa Lager. 
Regairitioner udrøres. 

Telefon Hasle 105. 	 C. Aakerlund. 

Ægte ren Bihonning 
og 

prima Kunsthonning 
i løs Vægr og. -I 1;;_: Ds. anbefales. 

J. B. Larsen.. 

Prima saltet 

bornholmskTorsk 
50 Øl e t/2 kg. 

Spegesild i Fjerdinger 
haves paa Lager. 

I. 33.ILL,..rsiari. 

Deros Tryifstiumi 
legninj.1,er, Meddelelser. Fraj..1,1bre.■ e, Brevpapir, kom olie 

flæuc k8lies. blveskiiill og iliillgr koK. 
1'1 betaler allerholeste Pris rar velhchatu lede Vnrei.  

Nonliandels Handelskræ. 

hork i Nordliorpholois Elgebld! 
Billigste Annoncepriser. -- Største Udbredelse 

her pas, Nordlandet. 

t 

\"5.1  

Mit store aarlige 

Godtkøbs-Udsalg 

svarede den slagfærdige General, 

og Kongen sole to, sna Taareine 

trillede, gav sa.] Wird/en hele Fla- 

sken. 

Hellig 3 Kongers Ofret 

i Si. Ols- Allinge Pastorat naaede 
i Aas til 653 Kr. (Ira Olsker 308 Kr. 
fra Allinge-Sandvig 345 Kr.) 

gudsljeoesier og Moder, 
Søndag 27. Januar. 

Bethel i Olsker Kl. 91/a. 

Allinge Kirke Kl. 2. Skrin. 11/1. Ad-
junkt cand. theol. Høyer fra Rønne 
prædiker. 

Onsdag Aften Kl. 71/2. Samfunds-
mode (Esajas 25). 

Torsdag Aften Kl. 8. K. F. U. K. 
Møde. 

Evang. luth. Missionsforening 
Søndag 27. Januar. 

Allinge Ki, 3 R. Nielsen. 
Rulsker - 10 0. Jensen. ' 

Mejeriet ,yhjiijoropat' 
Torsdag d. 7. Februar Pal 8 af-

holdes den ordinære Generalior• 
samling pas Halers hotel Kl. 3 
Eftm. nied følgende Dagsorden: 
1. Regnskabet for 1917 frentlseges 

til Godkendelse. 
1. Valg af Bestyrelse i Stedet for 

dem, der efter Tur fratræder, 
nemlig d'Hrr. P. Hansen, Kirke-
hogaard, og J. Andersen, Rutsker, 

3. Valg af en Revisor i Stedet for 
Møller Kofoed. 

4. Eventuelt. 
Regnskabet tigger til Eftersyn paa 

Mejeriet i 3 Dage forud for Gene-
ralforsamlingen. 

Udbilaling samme Dag Kl. I 
Bestyrelsen. 

Roer er til Salg 
bos A. Munch, Sæne. 

En Dreng, 
15-16 Aar, som vil malke, kan faa 
Plads til I. April eller Maj hos 

Avlsbruger Alfred Mortensen, 
oven Allinge 

Valsede Byggryn 
til Maksimalpris 

anbefales i Stedet for Havregryn. 

J. B. Larsen. 

En Pige 
kan faa Plads til Iste April eller 
Maj hos Riis, Baadstadgaard. 

Rø. 

Gode Høns 
samt Huder og Skind købes af 

Rø Brugsforening. 

Blandet frughnriliellde, 
Prima Kvalitet - Ny Sending. 

60 Øre pr. 1/2  kg. 

I. B. Larsen 
Allinge. 

Er det Regnvejr, vandt og søler, 
er din Datter ble't forkølet? 
Køb et Middel, der gør sund, 
henne hos Mathias Lund. 

Brug „Cafola", 
erstatter Kaffe, 

35 Øre pr. Pakke 1/8  kg. 

a. A. £C12'.'4: 

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

Gartner Kofod, 

Skærveslagere 
kan faa Arbejde hele Vinteren ved 
al henvende sig fil 

Niels% Itrumuregen 
Krakly 1,.„sker. 

llojes!e Betaling. 

Nadar- Pastiller 
Hostol-pastiller 

er atter pas Lager. 

a 	£c[2.Pen. 

Erindr ingsliste. 
-o- 

Toldkamret 8-12 Form„ 2-5 Eners,. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2 -4. 
Lasse- k Diskontohanken 2-4 Eftm. 
sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Sternpellilial i Sparekassen 10- 12, 2-4, 
Dampskibsespeditionen, staben 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. 
Postkontorer: Sognedage 9-12 og 2-6. 

Søndag I2-Z. 
Telegrafstationen 8 Morgen til 6 Alten. 

Søndag 12-2. 
Borgmesteren træffes paa Kænmerkont  
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen, Kontortid 1-4 Em. 
Folkebogsamlingen paa 12aadhnset: 

Tirsdag Kt. 3, Fredag 7-8, 
jerribanest. er  aaben for Gods 8-12, 2-7 
Hjælpekassen: Forind. Bagerny. P Holm, 

Kasserer II P. Kofod . Kontortid liver 
Fredag fra 5-7 

En ny eller en brig syde 
er til Salgs pas 

Pellegaard i Rutsker, 

Læderolie 
til Seletøj og Fedilæderssløvler 

samt 

Fedtsværte 
haves paa Lager. 

J. 	2afte,14,. 

_Et_SÅTt Kanebjælder 
er fil Salg lins 

P, L, Holm, Allinge. 

En Smedeblæse, 
ny Opfindelse, meget god, er til 
Salg hos Smed Stange, Tein. 

1 Magasinovn med Kogeindretning 
er til Salg samme Sted. 

Missionsuge 
i Bethel i Olsker 

Mandag den 28. Kl. 71/2  
Missionær Lassen, Sti jør ging. 

Tirsdag 29. ug Onsdag d. 30: 
Gdr. Anker Larsen. 

Torsdag deri 31.; Pastor Egenip 

Fredag den I. Marts Kl. 7 
Missionær Ærøe. 

Lørdag den 2. Marts J. Dam. 
Søndag d. 3. afsluttes med Guds- 

tjeneste i St. Ols Kirke (Alle.r- 
gangsgudstjeueste). 

Korn selv og tag andre med I 

Axel Høyrup. 
11111•111~. 	 

hodarheplorges Forhold, 
Alle Landarbejdere og Tjeneste-

folk i Olsker indbydes til el Møde, 
som afholdes hos P. Mikkelsen, 
9. 	i Olsker Søndag 3 Pebr., 
Efterand. Kl. 2, hvor der vil blive 
drøftet Oprettelsen al en Afdeling 
lor „Landarbejdernes Forbund og 
Arbejdsløshedskasse". 

Enevoldsen, 
Medlem af Forbundet. 

Rø. 
Cuplers Missionsioreiling 

afholder, om Gud vil. Møde i R ø 
Forsamlingshus Onsdag den 
30. ds. K1. 61/2  - 'ned Nielsen, 
Skjern og Torsdag den 31. Kl. 
61/2  med Johannes Pedersen 
solo Taler. - Alle er velkommen. 

Ailetønder, 
Vaske- og Saltebal,jer. 

reelt. hurtigt og billigt. 

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

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

Risemollen. 

Rø Sygekasse 
afholder den aarlige Generalforsam-
ling pus Brugsforeningens Sal 'Firs-
dag den 29. Januar Kl. 6 ;ned 

Dagsorden : 
I. Regnsliabel godkendes. 
2. Valg af Bestyrelse og Revisor. 
3. Eventuelt. 

P. B. V. 

H. J. Hendriksen. 
NB. Regnskabet ligger til Efter-

syn hos Kassereren fra d. 22,- 29. 
Januar. 

RØ. 
Sang og Oplæsning af 

Hr. Visesanger Herlach 
i Forsamlingshuset Mandag den 
28. Januar K1 8. 

Ikke-Medlemmer 35 øre. 

Afholds- og 
Foredragsforeningen. 

By- og Herredsfuldmsegtig 

Johannes blo d, Nusle, 
træffes pair Rnarilluset i Allinge 
hver Mandag eller Kl. to Form, ng 
i Klemensker Kro liver Fredag 
fra 2-5 ElIni 

-~1,11~18118,11111111~11~~- 

Vejen lil Velstad 
er ikke lige let al finde for alle. -
De fleste lader Lykken raade og 
prøver enhver Chance for al naa 
del eftertragtede Maal: men Tiden 

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

gennem 
Aarene sgu vidt, at de Iran henleve 
en nogenlunde sorgløs A b lel dom. 
Kun de Leitei,ie anet, at Vejen til 
Velstand iitke usus gennem Slid og 
Slæb, imar de Værdier, der derved 
skabes, ikke bireer Genstand for 
Omsætning-. 

Nordhorgliolins Ugeblad 
har den største Udbredelse her paa 
Nordlandet og egner sig derfor for-
irinlig I for Avertering om Køb, Salg 
eller Byttehandel. Billigste Annonce-
pris. Ring op Telefon 74, Allinge. 

1•111111111111~~~111~ 

KAFFE 
(Tb. Gronbergs) 

fads hos 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

Gode Spisevarer 
uden Kort steges: 

ExIrdin snild Nollellyinler 
80-90 øre in Pd. 

Velbehandlet, saltet 
bornholmsk Torsk 

50 øre Pd. 

Norilladels budelshos, 

En Pige 
kan faa Plads fil I. Maj bos 

Gdr. Hansen, 
Hyldegsard, Olsker. 

En Pige 
kan fim Plads til Isle Maj hos 

Gartner Kofod, 



Nordlandets 

Prima prima 

Kolonialvarer 
anbefales fra 

Allinge Kolonial- 
& Prodiiktforretning 

/FORR[Niii  

Alle Sorter 

Værktøj 
og 

Redskaber 

vi 	r fdaet en.  nv 51:;.(1; r12, ;tf 

illed 1(000[11111i 

hvori kan fyres !led al Slags Bi ændsel, ng som varmer 
lige saa godt Ved (luftet SOM ved Loftet. - Vi har kun 
beregnet (11/`: en kanske lirk Forije rests jair disse. 

4 runde Ovne sælges til gammel Pris. 
Vi tager det gamle Støbegods til højeste Pris, 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har ctnrt Lager af ende kantskaarne 

Udskudsbrædder 
i Tykkelse 	og 1" -- flere Y'Ider ung mange Længde.. 

1„..a„ eluu id ry trebrx,Ider til kr ■ - hher og Vandtrug. 
Gode eirantwedcier i alle Ditueusouer  

Tørre Brædder. som er pløjede (4,g hil\ lede til (luk elg.  I ANft. 
frisen er t!tfie11,.! 	e.r giv( i 141ic.S:c P.11,11 pr.  

Nordlandets Handelshus. 

Dorllholifis pilre- 	til akses 
Afdeling i Allinge c "9--  

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Indskud pari alw. Sparekassevilkaar til en Rente 

af 4 pCt. p. a., pair Folio til 2 pCI. p a. 

Opkøb af Huder og Skind 
til højeste Dagspris. 

Moller, „Hotel da Nord", Allinge. 

Frisk Mojefismy h „Humlebi" 
sælges. Ved Køb maa Mærker medbringes. — Maksimalpris. 

Sælges kun pr. Kontant. 

Nordlandets Hundeishus. 

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

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

Stort Udvalg 

Carl Lunds bekendte blaa Emaljegods 
fil billigste Priser hos 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Uld og strikkede uldne Klude 
købes til højeste Pris. 

Nordlandets Handelshus, 

Billigste Priser 

Køkkenrekvisitter 
faas hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning 

Vi har disse Regulerings-Komfurer i 4 Størrelser. 
Ile tidligere Købere ere særdeles tilfredse, — Særlig nu, hvor 

I ljemmebagning anvendes, kan vi anbefale disse. Vi tager de 
4arrife Komfurer i Bytte. 

Nordlandets Handelshus. 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljepumper 

Ell Kærlighedshistorie 
fra Norge. 

—0— 

norsk ,,Morgenbladet" finder vi 
følgende lille Historie, der viser, at 
Tiden dog ikke er saa helt blottet 
for Romantik, som man af og til 
paastam, 

Da en ung Skipper fra Aalesund 
i Foraarel skiikte rul pair Srldeingt, 
købte han en Pakke med P100 Ci-
garetler — uden at arie, at Amor 
drev sit Spil i Cigaretæskerne, før 
han en Anen stod pair Broen af sit 
Skib og log en /Eske op og der 
fandl en Skrivelse, som han selv-
følgelig gav sig n1 .F11 studere nøjere, 
da han korn ned i kahytten, 

Det var el lille Vers, forfattet af 
den unge Pige, der havde [takkel 
Cigaretterne pair Fabriken i krislia-
nia. Del lød savledes: 

Det er min Dont hver Dagens Stund 
al pakke Cigaretter for saa mangen 

Herremund. 
Gid en af disse, hvor end han 

monne varure, 
vil sende mig en lønlig Tanke. 
.leg er ung og kæk 
og 26 Aer har jeg nu itaael, 
men endnu ingen Frier fartet. 
Jeg derfor spøg nied Pen og Blæk, 
vil du min Hene Ira' mig tit Brud, 
saa opgir jeg Adressen lige ud: 
Det er Bjærregaardsgalen, Kristiania, 
og Navnet mit er — osv. 

Skipperen kløede sig bag Øret. 
Del var itiaaske nok værd ål lade 
høre ha sig, tænkte lian, og som 
tænkt sart gjort. Fra første Havn 
sendte han el Brev til sin ubekendte 
Flamme. Svaret udeblev ikke. — 
Korrespondancen udviklede sig. 

Ved Juletid drog Skipperen til 
Kristiania, og nu skal kirkeklokkerne 
ringe Bryllup lor de io, som bandt 
hinanden ved Hjælp af el lille jævnt 
Vers i en ganske almindelig Æske 
Cigaretter. 

Alvor og Skæmt. 

Godt afpareret. 
En lille Pige kommer ind u Slag-

iertinliken og viser Slagteren et stort 
Kødben. 

— Jeg skulde hilse Ira Mor Og 
sitre, at det Hen sart i det Stykke 
Kød, 5(1111 Hun igaar solgte for File!. 

— San, gf“Ide del 	? Hris dor 
Mor og sig, ar nuar jeg en Gang 
slagler en 0.,se uden Ben, saa skal 
111111 las et skul Stykke Kød grans. 

Den lille Pige gaar, men lidt efter 
kommer hun tilbage og afleverer 
følgende Besked : 

— Jeg skulde bare hilse fra Mor 
og sige, nt !mar De næste Gang 
slagter en Okse, der har Lainhenel 
siddenee i Filet'en, saa vil Mor 
gerne købe hele Dyret og vise del 
frem for Penge. 

Overrgissg,Boisen-belood 
Set, Mortensgade 17, Henne, Telf. 22 

vind Bylogedkontoret i 
Hasle). 

Kontordag i Allinge Mandag 
do i Klemens (Kroen) Tirsdag Ell. 

Alle Slags — alle Slørrelser at 

sædsække, ilaemkko, Cementsække, Ensække, 
som er udleveret til !Amis i forrige Aar, heder vi om a! fair tilbageleveret 
i god Stand inden ble Februar d. A, Dette er aldeles nOclvendigl, da 
vi ellers ikke kan afveje og ekspedere Varer i Folaarel. 

Vi køber friske brugte Sække (hele og rene) og betaler højeste 
Pris — eller Størrelse, 

ii".c>ha r og Haretø  h. a ar 
købes til højeste Dagspris i 

Nordlandets Handelshus. 

faas i stort Udvalg til billigste Priser hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Snadan tout Emballage, som er udlaant af os og som mulig heristaar 

Ølkasser, Sodavandskasser, Ølflasker, Vandflasker. 
Vinflasker, Blikdunke. Stendunke. Melposer og lign., 
mad vi endelig bede run au Ina tilbageleveret snares) mulig. I modsat 
Fald forbeholder vi lus (Il 1011113iC deri skele Notering — til Dagspris. 

Nordlandets Ihridelshus. 

37 ,pyt. StaligoUing tit ornorMiritg 
fofter 20 Sir. pr. ,Geef getto ftoittant. 

bar et $arti paa 52oft og beber be Runber, 
forli bar beftilt lin, jaafnart sejr og jure 
laber bet, at aftjente bcftilte Snanta. 

liperfo.fat fan iffe beli6  til '7.oraar,:..ibrug: 
Rbeelftofgobiling vibe eubini intet. 

TiorhInOet 

Stort Udvalg 

 

Stort Udvalg 

 


