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gende Aarseg til en Sygdom som 
Tuberkulosen. 

Som Bevis for, al Milieuet spiller 

en større Rolle for Tuberkulosens 

Udvikling end de nedarvede Anlæg 

for Sygdommen, henviser Hr. Janus 
Nielsen til de Resultater, der fore-
ligger Ira Helsehjernmet pari 

Roskildevej. Del er en ideelt belig-
gende 3-Etages Bygning, som et 

filantropisk Selskab har opført hl 

Hjem for I uberkuløse. Beboerne 

har forpligtet sig til at overholde 
et hygiejnisk Reglement, der bl. a. 
gear ud pas, al de mest medtagne 
af Familie-Medlemmer Etc skal benyt- 

le et Soveværelse for sig. Ved Ind-

flytningen, meddeler Overlæge Pe r-

m i n, var flere af Børnene udpege-
de til Sanatorieophold. Efter nogle 

Ina Maaneders Ophold paa Helse-
hjemmet havde de rettet sig saa 

meget, at Sanatorieopholdet kunde 

stryges uden Risiko. 
Artiklen i Tidsskrift for Skolehy-

giejne er et veltalende Indlæg for 

at søge at hæmme Tuberkulosens 
Udbredelse ved al gøre det mest 

mulige for at neutralisere Tuberku-
lose-Dispositionerne hos det aller-

yngste Slægtled. 

Sømandssang. 

 

Saa hejse vi Fokken og lader slam til 
Over de skummende Vover, 
Langt skal vi fare om Vinden da vil 
Holde hvad Stormskyen lover. 

Hejsa pas paa, der er Killing fra Vest, 
Vidt skal os bringe den strygende Blæst. 

  

 

Her pas det blaanende glitrende Spejl 
Glemmer man Sorger og Kvaler, 
Under de spændte og kridhvide Sejl 
Kendes ej Livets Kabaler. 

Hejsa pris paa, der er Kuling fra Vest, 
Vidt skal os bringe den strygende Blæst, 

Du dejlige, evigt urolige Hav 
Under den kuplede Himmel, 
Du er mit Liv og vil blive min Grav, 
Kranset af Bølgernes Vrimmel. 

Hejsa pas paa, der er Kuling fra Vest, 
Vidt skal os bringe den strygende Blæst. 

Erik Plaugrnann. 

Fordlioo 
g Ladings Kultmlaoler 

—0— 

Neer Høsludbyllet ikke alene I 

Danmark, men ogsaa i andre Lande 
stadig Irer været stigende i de sid-

sle Aarlier, skyldes denne Fremgang 
ikke blot bedre Dyikningsmaader 

og rigeligere Gødskning, men og-
saa Benyttelsen af mere yderige 
Sorter eller Stammer af Kulturplan-
terne, end der forhen blev dyrket. 

Foiredlingsarbejdei har paa delle 
Omraade været af overmaade stor 

praktisk Betydning, og det fortsæt-
tes den Dag i Dag. 

Byg, Hvede og Havre er Selvbe-
størere. Man kunde derfor vente, 
al disse Kornsorter hver For sig 
blot besind af en Type. Erfaringen 
viser dog, at de alle er ilerlyperle. 
Mim kan udskille Typer med sierne, 
luen dog tydelige botaniske For-
skelle, og disse Karakterrinei ker ned-
arves usvækket til Alkomorel. For- 

uden de botanisk forskellige Typer 

indeholder hver af de tre Kornsor-

ter andre Typer, som ikke kan ad-

skilles ved ydre Kendelege, men 
som dog besidder forskellige irreale-

lige Egenskaber indbyrdes, f. Eks. 
kan de have forskellig Ydeevne, 
Sireastivhed, Buskiringsevne, Mod-

slandsdyglighed mod Platilesygdom-

tue o. ni. Forædlingen lægger ikke 

Vægt pas de botaniske Forskelle 
som Bladlorm, Bladfarve, Behaaring 

o, s. v , thi deri stræber blot etler 
al tiltrække Typer. som i første 

Række har større Dyrkningsværd) 
og I neden Række større Handels-

værdi og Brugsværdi, end deri type-
blandede Stainform havde. Foræd-
ling gennem Krydsning benyttes 
kun undtagelsesvis. I Hovedsagen 
gaar Arbejdet ed pas at udskille 
en stor Mængde Typer, sammenligne 
disse indbyrdes og med det oprin-

delige Plantemateriale og efterhaan-
den skyde de mindst værdifulde 
Typer ud, sari al blot en eller nogle 
enkelte udmærkede Former bliver 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
el Anial nf ,dadsl 1600 &mol. 

og forsendes gennem Poseversene! I Allinge. 
Sandvig, Olsker, Rablet", Re ag Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den størsk udbredelse 1 Nordre bened 
bilrer hest 1 ethvert Hjem ag egner sig der-
fer bedst Ill Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Arl 

5013.50,11 Køb, Salg, tcurntagsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner dr. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgaar hier rrrdog, bier 	paa alle 
Nslkinloree sand paa Bladets Kimene eg 
kaster I Kr. halvaarleg. 

,finrn nj Tuberkulose. 
—L1— 

Giret. theol. e: niale. Janus Niel-

s e n har i ,Tidsskrift for Dansk 

Skolehygiejne" skrevet ex' Artikel 

om dette Enorm. 
For falteren tager sit Udgangspunkt 

fra et i Folketinget omtalt Tilfælde, 

hvor en Dreng - blev afvist fra Kon-

firmations•Foi beredelsen, da man 
erfarede, al lian led et Tuberkulose. 

Forholdet ordnedes ved ministeriel 
Resolution saaledes, at Præsten 

skulde undervise Drengen særskilt, 
naar de andre Konfirmander ikke 

var til Stede. 
Deane Bestemmelse svarer til Be-

stemine1sen i To herk uloselovens § 

9, i Følge hvilken suultefarlige tu-

berkuløse Bern skal have en til 
Forholdene svarende Undervisning 

udenfor Skolen. 11r. Janus Nielsen' 

sætter først Fingeren paa dette Punkt 
og spørger, om Lovens Mening er 

sket Fyldest ret menige Steder i Lan-
det. Han peapeger, at det mest ra-

tionelle vil være en systematisk Un-

dersøgelse al samtlige Landets Sko-

lebørn efter et ensarter Princip, men 
al man fnieløbig maaske kunde slaa 

sig til reels ined et niere intimt 

Samarbejde mellem Suridliedsslyrel-

se og Skolemyndigheder og en hyp-

pigere Brug af den Affineldelsespligl, 
der paaliviler Lærerne. 

Det er jo imidlertid ikke nok, at 

der tages lieneye til den ene Side 

— til de sunde ; der niaa ogsaa 

lages alt muligt Hensyn til de syge, 
saa at de ikke hæirenes — moralsk 

eller intellektuelt — i deres Udvik-
ling. Del vilde være ønskeligt, om 

man kunde lure hen til ikke alene 

el _Sæt Kur skoler for tuberkuløse 

Børn, nren i det hele tager en' gen-

nenihmi hygiejnisk Opdragelse af 
de syge og en speciel Uddannelse 

Id Pladser, særlig, egirede for Men-
nesker 'ned skrøbelige Lameer. 

For fallerer' el den rimede: Artikel 

er dog klar (reer, at alle de nævnte 
Forholdsregler vel vil være egnede 

til at hæmme Uderedelsen af 
Tubereulosen, merl ar den esieste 
Vej til tit kumme Syederresspirerne 
le Lrss I, e le] e Feer] el en 	lied- 
' 	Hygiejnet I leeninerie ; Stat og 

kunde spare 
trek 	 teede pas de soci- 

ale Fortrold, der er den dybest lig- 

tilbage, fremavles og udbydes til 
Salg, 

Del er f Plauteforredlingen umu-
ligt at skue elenden pas Henrette, 

hvilket vil sige, at man ikke med 

Sikkerhed kan se pen en Plante, 

om dens Afkom bliver grelt eller 
ej. Alligevel bruger Avislederen  sbru-
dotn sit persnulige Skøn til al be-

gynde med. Han udvælger af utæt-- 
skede Neg en stor Bunke Aks, der 
for Øjet ser fuldkomne ud, har stor 
Kærnemængde og regelmæssig An-

sælteIse af Kærnerne, store Kærner 
o. s. v. Delle Maleriale gennemgens 

siden en Geng Ill, og de mindst 
tiltalende Aks af del første Udvalg 
udskydes. Resten bevares til For-
ædling. Hvert Aks lærskes for sig, 
og Kærnerne gerninee I særskilte 
Poser, I andre Tilfælde foretages 
el Udvalg al Eliteplanter pas selve 
Marken inden Høster'. Planterne ryk-
kes op, vurderes atter nøjere pas 

forskellig Vis og behandles ellers 
som Aksene før. Meningen med 
denne Fremeangsmaerle er al gøre 
Udvalget sikrere og at Isa flere Kær-
ner at arbejde med, thi den enkelte 

Plante har jo flere aksbringende 
Straa. En tredie Freurgangsmaade 
gear ud paa, at mart slet ingen 
Udvalg foretager, men udskiller Avls-

planterne lige for liaanden, idet 
man gear ud fra, at de ydre Kaar 

paavirker Planterne i saa høj Grad 
forskelligt, at man ikke ved at se 

pas dem eller veje deres Kærneaf-

grøde og Hahn in. in. kan skønne 
noget om, hvorvidt de har særlig 
Avlsværdi eller ej. Hele Bedømmel-

sen foretages da hos Afkommet og 

de følgende Slægtled. I el er dog 

alle Frenigangsmaader ens. Kær-
nerne fra hver Plante holdes for 

sig, og senere holdes ogsaa Afkom-

met og de følgende Slægtled for 

sig, saa al hver Gruppe udelukkenke 

koturner til al omtalte den rene 

Slægtslinje fra en eneste Ophavs-
plante. Dette hviler pas den Forud-

sætning, at Typen er konstant, fri 

for arvelig Alvigelighed. 

Nu kommer første Aars Kullur, 
Pedigree Kulturer' kaldet — man 

kunde maaske lige saa godt sige 
Trinkultur—, og denne Kultur an-

lægges med Markforsøg som Møn-

ster. Del gælder om at give Plan-

terne ganske samme Vækstbetingel-

ser, som de vilde kunne faa i en 

almindelig Agermark, hvor de vok-

sede i typehlandel Selskab som tid-

ligere. Trinkulturen anlægges paa 

Bede, hvor Kærnerne at hver enkelt 
Plante sans i en Række tværs over 
Bedet saaledes, at der er samme 
Afstand meelleut Rækkeroe og sam-

me Afslantl mellem Planterne i hver 
Række. Følgelig bliver der lagt lige 
mange Kærner af liver Plante. Del 

er nødvendigt for at skabe el Grund-
lag for Sanimenliguing. Haves der 
rigelig Udsæd, sans der to Rækker 
af hver enkelt Plantes Afgrøde. Ved 
Haslen indbjerges hver Linjeslannue, 
som Afgrøden efter hver enkel' Plan-
tes Kærneudsæd kaldes, for sig, og 
i Vinterens Løb foretages den nød- I  , Perspektiv for Fremlidett Fo7drItli.)  ings- 

vendige sammenlignende Bedøm- arbejde. 	
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ruelse. Sterete Delen tut Linjeeiern-
roerne udskydes. At 100 Slemmer 

beholder f. Eks. kun 100. Det kan 
anerne være, el der gnar noget godt 
til Grunde ved del burlige, men 
kun lidet gennemprøvede Udvalg. 

Arbejdets Overkmernelighed kræver 

Imidlertid, at man garn hurtigt og 

skarpt til Værks isg hellere kasserer 
lidl for meget end kommer til al 
fumle med alt for mange Linjestam-

mer siden. 
De udvalgte Simmer iskulde ruin-

ure del virkelig bedete af de 400. 

Næste Arns Dyrkning maa gen ud • 
paa aller at las pillet de bedste 
Stammer ud. Da der nu haves lidt 

enere Snesæd af hver Stamme til 
Randiglied, gear det an at anlægge 
virkelige stuen sammenlignende 
Dyrkningsforsøg. 	Forsøgsmarken 

inddeles i et passende Antal snuse 
Bede, og 3 a 4 Bede (Fællesparcel-
ler) tesens med Sæd af samme Line 
jestainme, og samledes fortsættes 

der. Ved at vælge Frellesparceller 
spredt i Forsøgsstykket opnaae at 
udligne Virkningen af stilen For-

skelle i Jordens Godhed og Gød-
ningskraft paa de forskellige Steder. 

Naturligvis tilsags al Jorden samti-
digt, og der bruges lige megen 

Udsæd ril hver Parcel. Om Efter-
aaret følger efter Høsten Opgørelsen, 

der tillader en større Nedslagtning 

af Linjesta minerne. 
Paa tilsvarende Maade fortsættes.. 

Forsøgene endnu 2-3 Aar med' 
aftagende Antal Slamtreer og ined• 
stigende Saarnærigde af hver. Al .  
nyt kommer der det til, at der ind-
skydes Maaleparceller i Forsøgsstyk-
ket. Disse Parceller tilsaas enten 

med Korn af Tidens bedste Sort 
eller med Korn af den Slags, som 
Udvalget oprindelig blev foretaget 

i, idet de udvalgte Linjestammer 
naturligvis maa kunne hævde sig t 
det mindste over for den Typeblan-
ding, fra hvilken de er udgiraede. 

Maaleprøven giver Anledning til at 
udinaale Fremgangen eller Tilbage-

gangen som Følge af Udvalget. .  
Næet der endelig efter i alt 4 —5 

Aars Forædlingsarbejde er udvalgt 

en eller nogle enkelte Linjestammer, 
son' er af virkelig større Værdi end 

Ophavsmaterialet, sendes Slammen 

til el særligt FrernavIssted, hvor den 
formeres videre og holdes fri for 
fremmed Indblanding for endelig, 
naar Avlen bliver stor nok, al ud-. 

bydes paa Markedet som Saasæd. 
Paa en simlen Maade er bekendte, 

danske Kornstammer som Lyngby., 

Prentice-Byg, Tystofte Sinaalivede 

og Tystofte Standhvede blevet til. 
Blandt de sidste to er der siden 
atter udført et Forsedlingsarliejde 
med det Resultat, at der fremstod 

Tystofte Standhvede 11 og Tystolte 
Sinaahvede 11, som begge er de 
oprindelige Tystoltestanimer overleg-  

ist. Dette er mærkeligt, thi del ty-

der pas, at Typen som seedet] ikke 
er aldeles konstant, soul man før 
har ment. Fyrklaring paa Forholdet 

mangler, alen Sagen afilmer et vidt: 



Ene — 
legen venter ulig saften. 
Der er mørkt, hvor du bor 
og mør si omkring Huset, 
Kun Vejen 
— som en hvid Stribe -
snor sig gennem Natten. 

Ene vil jeg vandre 
hjem fra dit Hus -
hvor jeg ikke har mødt dig 
- hjem til den gode, sorte Søvn. 
Men Mindet om dig 
snor sig 
— som en hvid Stribe -
gennem alle mine mørke Drømme. 

Chr. Slub Jørgensen. 

Pas paa Føllene, 
(Af Konsulent, Dyrlæge Aug. Kjær.) 

--o- 

1 Sommerens Løb har Føllene 

som Regel nydl en ret ubunden 

Frihed, saa de foruden Modermæl-
ken har kunnet søge sig den efter 

deres Smag bedste Ernæring, og 
Kornmarkerne gik da sjældent Ram 

forbi. Vi har derfor ogsaa set, at 

Føllene i delle Tidsrum er gennem-

gattet en meget stærk Udvikling, et 
Udtryk for den store Vækstenergi, 

,Ungdoin• er i Besiddelse af, og 
al Ernæringen har staaet i Forhold 
hertil. Nu er den Tid inde eller 

vil snart komme, hvor delle Aars 

Føls Slaraffenliv vil være endt. Men 
selv om deres Vækstenergi bliver 

mindre for hver Dag, der gang ind-
til Udviklingen er endl — ved 5 

Aars Alderen —, saa er den dog 

vedblivende og vil i nogen Tid end-
nu være meget stor, hvorfor jeg 

gerne vil henstille til alle Hesteop-
drættere at søge denne Føllenes 

Vækstenergi udnyttet ogsaa i de 

kommende Dage,, hvor Modermæl-
ken skal berøves Føllet, og hvor 

Kornmarkernes Grøde er bragt un-
der skærmende Tag og derfor ikke 

staam til dets fri Raadighed, vel erin-

drende, at Tilvæksten• ikke alene 
er størst, men ogsaa billigst, jo tid-
ligere i Udviklingen den huder Sted, 

og enhver Standsning i denne vil 

være mere eller mindre uoprettelig, 

men altid medføre Tab. Selvfølge-

lig maa Fravænningen for alle Par-
ters Skyld ske gradvis, men det 

maa fremhæves, at Føllet berøvet 

Modermælken og Friheden til at 

søge en Del af Føden paa _forbud-

ne Steder" ikke kan klare sig med 

Græsningen alene, saa meget mere, 
som denne, hvad Kvalitet angaar, 

staar betydelig tilbage for Forsom-
merens. Faar Føllet ikke andet end 
deri vandede Efteraarsgræsning, er 

den Forvandling, man ser selv me-
get gode Føl gennemgaa under og 

efter Fravænningen, fuldt ud natur-
lig, men derfor ikke mindre forka-

stelig og uøkonomisk. Nej, søg i 

Stedet at holde Føllet i rolig, frem-

adskridende god Udvikling ved for 

Afsavn al Modermælken o. s. v. at 
give den 5-6 kg skummet Mælk 

og 2-3 kg Kærne til Græsset. Er 
det et godt Føl, der kart og vil tage 

mere uden at bære Tegn af al lide 

derunder, kan Rationerne godt for-

øges noget, — her som over alt 
er selvindhøstet -Erfaring værdifuld. 

For at sikre Knoglernes Styrke 
og Vækst vil jeg stærkt opfordre 

alle Opdrættere til at give deres 
Føl en Spiseskefuld Foderbenmel 
paa Foderet daglig!, hvorved Stiv-
syge og _knækkede' Koder i høj 
Grad vil modvirkes. 

Pas endvidere paa, at Hoppen 
under Goldningen ikke faar Yver-
betændelse ; skulde delte ske, saa 

søg Hjælp hos Dyrlægen. Betæn-

delsen kan medføre større ellerr min-
dre ødelæggelse al Yvervævet og 
dermed nedsætte Hoppens Malke-
evne i de kommende Tider. 

Frit Ordskifte. 

,,Den personlige Friheds Værn-. 
—o— 

Vi hilder os alle ind, al vi lever 

i en  hi Tid efter det Kulturtrin, vi 
Shbil paa. Det gør vi ogsaa; men 
Lænkerne begynder allerede at rasle 
temmelig nær, derfor lad os alle 
holde sammen, alle og en, som re-

spekterer den personlige Frihed. 

Sagen er den, at Aflioldslorenin-
gerne i de senere Aar har vundet 
mere frem end heldigt er. Naar 

jeg her skriver heldigt, menes der 

for den, selv, eftersom deres Frem-

gang i dette Tilfælde har skadet 

ved at hortjage den fornuftige Tan-

kegang, de ellers manne kunne være 
i Besiddelse af. Vil man frem til 
et Maal, maa man ikke træde andre 

Folk over Tæerne for at mut det. 
Men dog gøres det af Afholdsfor-

eningerne paa den Mande, de gaar 
til Værks. De vil tvinge Folk til at 

lade være med al nyde Spiritus, 

om end det aldrig har skadet dem, 

men kun gavnet. Fordi en Mand 

har mange Penge og bruger dem 

pas en lorkert Maade, til Skade for 

sine Medmennesker, skal derfor alle 

Pengene afskalles? Hvorfor skaf en 

Mand, der elsker en Cognak til sin 

Kaffe, nægte sig den, nuar han har 

Raad til at drikke den, og hvorfor 

skal han straffes, fordi en anderi 

sætter alk til, hvad ban ejer, for at 

faa fat i Spiritusen. Det maa da si• 

ges at være meningsløst. Lad os 
alle selv bestemme, hvad vi vil i 

saa Henseende, da er vi pas rette 

Vej. 
At Spiritusen skader, det ved vi, 

men hvad skader ikke --. Udvik-
lingen gaar stadig fremad i alle 

Retninger, og jeg tvivler meget paa 

om den vilde gaa hurtigere, hvis 
der kom Spiritus Forbud. Nogle 
Mennesker gear til Grunde ved Ny-

delsen al Spiritus og nogle gaar 
til Grunde paa anden Maade. Hvor-

for derfor først afskaffe Spiritusen 

saalænge der er nogen imod det 
Hvis nu „Den personlige Friheds 

Værn' vil gaa frem i modsat Ret-
ning, som de fleste Folk tror, og 

virke som Anti-Afholdsforening, d. 

v. s. tvinge Folk til Nydelse af Spi-

ritus, da var dens Tid vist kort. 
Men — Gud ske Lov — det er 

ikke Formaalet. Formanier ligger 

i Foreningens Navn, og det kan 

sandelig ikke inisfoistaas. 

F. G. S. 

For Nybegyndere i Fjorkravl. 
Af 

C. W. Rasmussen-Iglekjærgaard, 

Konsulent 

for Danmarks Fjerkræavierforening. 

—o— 
IV. 

Saa længe der endnu lindes Aks 

paa Marken, lader man Hønsene 

forblive i deres transportable Huse 
paa Stubmarkerne, hvorefter de flyt-

tes hjem i deres Vinteropholdsrum 

i Hønsehuset. 
Før Efterarret med sit Regn og 

Slud for Alvor holder sit Indtog, 

efterser og læner man eventuelle 

Huller og Sprækker i Tag og Yder. 
vægge, for at det ikke skal kunne 

regne ned i Hønsehuset eller opstaa 
Gennemtræk. 

Ovn nødvendigt, faar Hønsehuset 
en ordentlig Hovedrengøring ; Re-

derne forsynes med nyt Redemale-
riale, og Gruset paa Hønsehusets 
Gulv erstattes af et Lag tørt Lev, 
Avner, Hahn eller svensk Tørvestrø-

else. 
Hønsene fodres rigeligt og kraf-

tigt, hør i alle Tilfælde have el 

Kaarireluder af ikke under 10 Kvint 
pr. Høne daglig, og Resten af Fo-
deret gives i Form af et alsidigt 
og godt sammensat Blødfoder saa  

stort, saa Hønen, navr den om Af-
tenen gaar til Ro, er fuldstændig 

mæt Et saaJani Blødfoder kan sam-
mensgares at store, kogte, melede 
Foderkark,fler, 	 uinmalske 

Næringsstoffer af erg eller anden 
Art og tintskaarea skoldet Hø. End-

videre gives som Tilskudsfoder fint-
skannet, frisk' Grønt, saa længe strå-
dant findes, og siden hen Rodhug-

ter og [(rm'. 
For at Hønsene kan komme hur-

tigt og let over Fældningen, er del 
af største Vigtighed, at man fodrer 
med saavel æggelividelioldige som 

knokkel- og bendartnende Stoffer, 
og disse Stoffer faar man lettest 

ved at benytte friske, knuste, rar 

Ben. Disse er ganske vist vanske-
lige at erholde i tilstrækkelige Mæng-

der, men ogsaa friskt Blod og an-

del Slagteriaffald kan udmærket an-

vendes iblandet Hønsenes Blødfoder. 
I Mangel heraf anvender man ca. 

3 Kvint koncentreret Kød og Ben-
mel pr. Høne daglig, hvilket gan-

ske visl ikke i øieblikkel er saa 
godt sotn før Krigen, merl dog end-

nu kan anvendes med Fordel; det 
gælder nemlig om al hjælpe Hønen 

saa hurtigt og let over Fældningen, 
saaledes at den igen efter endt Fæld. 

ning karm paabegyride sin Æglæg-
ning. 

Mari slagter stadigvæk bort af 
ældre, mindre værdifulde Høner, 
sari snart som disse ophører ined 

Æglægningen, ligeledes alle Haner 
med Kamfejl og for smag og for 

sent klingre Hønekyllinger, og be-

holder kuli en sna stor • Bestand, 
som man kan skalle tilstrækkeligt 
Foder til ; thi intet betaler sig daar-
tigere end en Flok Høns, der gaar 

og hel- eller lialvsulter. 
Modne Solsikker og forskellige 

Slags olieholdige Ukrudtsfrø er og-

saa et ypperligt Foder i Fældnings 
tiden, givet i sinaa Mængder frem-
skynder det Fældningen og giver 
Fjerene Glans. 

Efter haanden son: Solsikken mod-
ner, høster man i Solskinsvejr de 
modne Solsikkehoveder, men da 
alle Solsikker ikke modner samtidig, 

maa Høsten af disse foretages ad 

flere Gange. Man afskærer Hove-

derne med en nedhængende Stilk 
al ca. 6 Tommers Længde og op-

hænger disse paa Snore fil Tørring 

i Solen eller i et Skur med Gen-
nemhæk. 

Hvor man ikke selv er Avler af 
Kartofler, Rodkugler og Kaal, etar 

tran nu snarest muligt ultinge sig 

saadant til Brug igennem Elteraars-

og Vintertiden og indtil næste For-

m igen dækker Bordet ined sine 

friske, grønne Planter. Det gælder 

nemlig om under disse vanskelige 

Forhold alle Tider at være forsynet 

med alle de Stoffer, som er nød-

vendige for Hønsenes hele Trivsel 

og Velvære og deraf følgende gode 
Udbytte. Husk endvidere, at Høn-

sene for Fordøjelsens Skyld alle 
Tider maa have Adgang til linikiiii-

ste Trækul og Grit, d. v. s. groft 

Grus eller Sin:rasten, og for at de 

kan Isa en stærk Benbygning, og 

for at de endvidere maa kunne læg-

ge mange Æg, alle Tider maa kave 
Adgang til firilluiusle, tørre Strand-

skaller. 

Borgernes Ret 
lit at tage Saud til Husbrug fra Aa-
sandet ved Sandvig er omtvistet ; 

jeg har hævdet al vi havde en san-
dal' Ret, men først forleden Dag 
kom jeg i Besiddelse af Beviset, 

idet jeg !Uheldig fik en Afskrift af 
Købekontrakt og Skøde fra Byrnadet, 
da Hammeren blev solgt til Gros- 
serer Martens i 1875. 	• 

I dette Skøde, der er lidglrest in-
den Hammershus Birketing d. 31, 
Mnj 1875, er denne Ret læst som 
Servitut paa Ejendommen, saa der 

kan ikke være Tvivl længere om  

at 11,.reerm har denne Ret fremde-
les 

Desuden er leg og ~lige med 
ung tuldr-iærldrg Iran del rene med, 
„I der  bilet'.  lige 'neget Sand paa 
Aaaarrefei, se'v om der tages Tusin-
de Læs ont Arret, for Søen unger 

og giver uden Hensyn hertil! 
Jeg ved, at der er enkelte inden-

for Badedirektionen, der har en an-

den Mening herom, men maa jeg 
hævde, at jeg [iranske har lige saa 
slot Interesse for Østersøbadet, son' 

disse, og vil tillade mig at erindre 

om, al del dog var mig, der startede 

Østersøbadet ,Bornholm", men del 

er nu snart 25 Aar siden, al jeg 
fik Aktiekapitalen tegnet og den 

første Generalforsamling indvarslet 

saml fik Bestyrelse valgl. Jeg med-

delle Firmaet Biatinlich i Stettin 
det passerede, og betragtede mit 

Hverv som endt, hvorefter jeg trak 

mig tilbage, da min Tid ikke tillod 

mig mere. 
De Papirer, som jeg den Gang 

leverede til den første Bistyrelse, 

er vel desværre forsvundne. 
Man vil erindre, al det var Rede-

rilirmael J. F. Braunlich i 
der gav del slorslanede Tilbud, n1 

ville lade deres Dampskibe føre Tu-
risterne direkte fra Tyskland og her 

til, niaar vi vilde smarte (75,1ersøba-

det, gøre Reklame Og skaffe Logi 

for Gæsterne, 
J. C. Kneloe rl 

Kapluen 

Rekvisitionssedler mio Heste, 
Grise og Hemseloder udleveres den 
første sogne Dag I liver Marvred 
fra Kl. 2-6 paa Afholdshotellet, 
kun den ene Dag. 

Kornnævnet. 

Al Jagt forbydes 
paa. Karl Haagensens, Konrad Niel-
elsens, Maegaards, Hans Hansens, 
Anton Hansens, N. J Pedersens, 
Julius Mikkelsens, Kristian Kristian-
sens, Per Hansens Jorder I Olsker. 

Den Jagtberettigede. 

Eo lille Formiddagspige, 
eller En, som skal sy om Eftermid-
dagen søges til Iste November. 

Avlsbruger P 1, Holm, 
Allinge, 

Al Jagt 
er forbudt paa Birkelys Grund i 
Olsker. 

En Pige 
kan faa Plads fra Iste November 
paa 

Kildesgaard, i Ro. 

n 	n n i 
er til Salgs, paa Krakly i Rutsker, 
til Maksimalpris 

Niels Rasmussen. 

Saltune Smed el ell Malkeged 
hi Salgs, 

in il 11 n(1. 
tro og vagtsom ug godt optæl 
Jagt, el til Salgs paa 

Bækkelyst I Rutsker. 

To Ingo 	Sollls, 
Holinstrents Enke, 

Tejn .  

Al Jagt 
er forbudt pas Risegaards, Sterihrek-
kens, Emil Hansens, Andria Olsens, 
L. Jensens, L. Jensen Dalsininde 
og Hans Køllers Jorder i Olsker. 

Den Jagtberettigede. 

Ell oylig koohnoorel Pille 
kan hm Plads bos 

J. Mikkelsen, 
Altinge Udmark. 

Fredag Atten d. 20. til. a 
Sendag Aften den 22. Seplernber 

Kl. 7 og 8r , 

Nyt udina3rket Program. 
Første Klasses Billeder. 
Entree: Voksne 50, Børn  25 

Skal iirelegnei. 

Jagten aflyses 
part Flojlegaarti i 

Jagten aflyses 
part tidl. Hans Larsens, Solhøj;  
Roesvangs 

Jagten 
par Aldersros og Bridsensgaards 
Jorder. 

Frugt marmelade 
til Maksimalpris lams hos 

I"). C.  III► I rat. 

Jagtaflysning 
Al Jagt er sti:enigt lin hudr paa 

Sandre Kirkebogaard i Olsker, 

rod llopprplag. 
Soll, I Call.1).111g, I , Aar 

1 brun Hoppe, 10 Aar, I 1 Kv. nand 
Malkekøer er !il Salg. 

Jensen. Heslegaard 
pr. 

Al Jagt 
pair Skirvgnard, K irkebogaar d og 
Smed Sonnea Grund er ab ren gt for-
budt. Onisirejleitile /lunde traver 
skudt. 

Th. Mogensen, 
Kirkehogaard i Rutsker, 

Al Jagt 
er strængt forbudt pas Karl Esper.' 
seras, Lars Nielsens og Anker Skovs 
Jorder i Olsker samt Mathias Niel- • 
sens Lynglod og Fredensborg ved 
Rutsker Plantage. 

1 Sølvbrosche 
er tabt mellem Allinge ug Sandvig. 
Den retsindige Finder bedes indle-
vere deri paa Gasværket. 

riudstj000ster og Moder. 
Søndag den 22. September. 

Ols Kr ke Kl. 91/s. Skru. K1 9. 

Allinge Kirke Kl. 2. Skrin. Kl. 1' 2. 
(Rødprædiken r begge Kirker ; 
Høstofret bringes paa Altret begge 
Steder). 

Søndag Aben Kl. 7 Blaa Kors Møde 
paa Menighedshjemmet. 

Mandag Afien Kl. 8 taler Højskole-
lærer Bloingren fra Faarevejle paa 
Menighedshjeminet, (Alle — sær-
ligt de unge Mænd og Kvinder 

On—sdaigndAbylideefis)KI. 8 Samfunds:nøde 

T.1Ea( msfajas  agAl5le01)1.  K1 7r:5 	Kiste- 
lig Læseforeningli.-nera'lorc ,w-
liug 

 
paa Menighedslijerumet. 

Jagten aflyses 
pari nedennævnte J,eirer I asker ; 
H. Mogensen, A. Lind. C Berg, 
11. Ipsen, Munkegaard, G. tands 
Lynglod samt Varig Silig.s Jord øst 
kir Ravnedalen. 

Al Jagt sholll forind 
paa følgende Steder i Rutsker 

Vestergaard, Kaasbygaard. Meiby-
gaard, Herjegriard, Enesgarnal, Aillie-
gaard, Bagergaard, Kirkelrogitard, 
Smed Snnnc, Hyldegaard og Krak 
Bor egaard. 

Prima 
Maskinolie 

Cylinderolie 
Konsistent Fedt 

Vognsmørelse 
anbefaler 

Norriladois handelshu 



O 

rj 

P. 

ca 
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En Gedebuk 
eller gud Arstariming slam 1.1 
nyllelse flos 

Mathias Nielsen. Re. 

Jagten aflyses 
følgende Steder i Olsker: 

Prlegaard, Gildesboel, Heslegaard, 
Gadeby, Anton Haagensen, Karl Ol-
sen, Lars Pedersen og Per Jensen. 

De jagtberettittede. 

Aflysning. 
Al Jagt samt Færdsel med Skyde-

vaaben er strængt forbudt paa A. 
Munchs, 0. Steffensens, P. Hansens 
.1. Mogensens, A. Mortensens og F. 
Madsens Jorder i Ro. 

— Omstrejfende Hunde vil blive 
skudt. 

Den jagtherettigede 

Plads suges 
til en I 4-aars Pige til Iste Novem-
ber. Billet mrkt. „Ung Pige" mod-
tager Bladets Kontor. 

500 Tdr. Land 
Roer og K.arloiler ønskes til Optag-
ning paa Akkord. 

Tilbud modtages snarest af 
Karl Andersen. 

Klemensker. 

Jogloilysmog, 
Al Jagt er strengt forbudt paa 

,.1 yriggaartl -s Grund i Olsker. 

Ål Jog! og Færdsel 	. 
med Shydevsaben er lorbudt paa 

Breddegaards og Lykkegnards Jor-
der i Rø. 

Valsede Byggryn 
er til Salg part 

Risemelle i Olsker 

Konfirmeret Dreng 
kan til Iste November fan Plads 
hos Gdr. Schou paa 

Hojegaarrl i Rutsker. 

Al Jagt aflyses 
paa „Kaggaard •s Grund i Rutsker. 

Samme Sted kan en 16-17-aars 

Dreng faa Plads til 1. November. 

Bær- og Noililooldolog 
forbydes paa Dynddalegaards Grund 
i Rm. 

Blodet froglmorloolorle 
ny hjemkommen 

anbefales 111 Maksimalpris 
80 Øre 1/1 kg. 

-Lm. 	. 

Jagen og Skyden 
samt Plukning af Nødder, Brombær 
og Hyldebær pas ruin Ejendom for-
bydes herved. 

M Schou, 
Hammershus. 

En Pige 
Inid til 1r,ie November lad Plads pari 

Blaaholt i Olsker. 

Prima 

Taglak og Tagtjære 
sand Tjærekoste anbefales Ira 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning. 

Ny Klipfisk, 
lin Kvalitet. 
do. letvirket, 

Ny Sild, norsk Fabrikata i 
hele Tønder og i 

mindre Kvantum, sælges til billigste 
Dagspris hos 

P. C. Holm. 

En Karl 
kan faa hads til I. Nosearber 
Jørgensen, 

Krusegaard i Rutsker. 

kjole(' og Ilreogoloi 
Hedvig Andersen. 

Nørregade, 

Fine Tiavemobler 
altid paa Lager, testil;; 

kloolgoskor Sooilkorlorroloiq 
Telf. KI n 13. 	L. Pihl. 

.4 Il 4, le nand.. 
kanel 
K/inde/1101e 111e 
nuRkitl 
Nelliker 
Peber 

kras hos 

Altloge bind og Produldlorrotoiog. 

Grise, 
"soul bliver .1 liger den 

Ell gid bleschgvogil 
med Patentaksler samt en Jagt•Pon-
nyvogn sum til Salg hos P. Kjol-
ler, Handelshuset, Varig, 

Teleton Rids 20 .  

Kartoffelkurve 
og ægte liaarkoste anbefales til bil-
ligste Pris, — Uld og rene uldne 
Klude købes til Maksimalpris. Bom-
ulds- og andre Klude betales ined 
14 øre pr. kg. liestehalelinar 9 Kr. 
Rene Kolialehaar 3 Kr. kern, Ben 
og alle Metaller sand gamle Mælke-
kander købes. 

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

Al Jagt 
paa Hullegaards og Nordre Kirkeho-
gaards Jorder i Olsker er suængt 
forbudt. 

Den jagtberettigede .  

Honningglas 
haves paa lager. 

H011 ilhi ~° 
købes. 

,f. B. Larsen. 

Leverpostej 
Ienkkelref 
Kalvekarbonade 
Forloren Skildpadde 
lutirske Poker 
Gullasch 
Boller i Selleri 
Frikadeller 
Medister med Kapl 
Lobescovos 
Stegte liodkager 
Bollet Reel' 

a as hos 

Allinge kolonial-
Prod ktforretning 

Torsk 
haves altid paa Lager og anbefales 
til billigste Dagspris. 

t 

Blodbudding 
er en nærende og forholdsvis billig 
Spise. Faas i 2 kg Danser hos 

A Iling 1{olonial- og 
Produktforretning. 

By- og Herredsfuldmeegtig 

JOhnlieS K0E0011, Basle. 
træffes paa Randhuset i Allinge 
hver Mandag eller KI. 10 Form. og 
I Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Efter. 

Pasle Hofierforroloiog. 
Aljetonder og Saltekar 

saml al Stags Itodkeiarbej,le ha■ es 
pas Lager. Reparationer udføres 

C. Aakesrlund. 
• Telefim Hasle 10.5. 

Ifilåremille, 
Remsamlere, 

Smorekander. 
Remmeredt 

,31,11 
Smøreolie og Cylinderolie 

fans hos 

.Ilringe  kolonial- og 
Produktforretning. 

Norsk Spegesilk 
Prima nyfanget, fed norsk Sild 

er hjemkommet og sælges i Fjer. 
ilinger med 7 a 71, Ol til 23 Kr. 
kontant. 

Fjerdingen betales ekstra inert 3 
Kr. eller byttes med tilsvarende gode 
Fjerdinger. 

ej rn, ii4r8On. 

Telelon Allinge 12, 

Sylte-Eddike, 
Heidelberger Lager. 

Af Krydderier til Syltning 
haves endnu de Ilesse Sorter, som 
sælges i 5111/1A Kvanta. 

Syltekrukker alle Slags, 
Sylteglas, Syltepulver. 

Anker Heegaards 
emailerede Gryder 

er de bedste 411 Syltning, fans hos 

P. C. Holm. 
Prima Flormel 
Byggryn 

lsremulegryn 
Macr;nronni 

faas hos 

Allinge 

kolonial & ProOdliorroloiog, 

Rene strikkede UId1lude 

Chokolade og 
Cacao 

Morsø Regulerings-Komfurer 
Til Hjemmebagning og Stegning er 

Restpartiet bortsælges til billig Pris. 
Kun mod Kontant. 

Slofoni(11. 5,' 

Krigsfoderblanding. 

23. ds. er  til Salg. 

Søndre Kirkehogaard i Olsker. 

rU 

Jt 

0 

de allerbedste. 5 Størrelser — højre og venstre. 
Til disse kan anvendes al Slags Brændsel, og delle udnyttes bildt ud 

. ved Regulering ligesom ved Magasinovnene. VI har en særlig kontant 
Plis paa disse og mener, at Priserne i Løbet al kod Tid bliver endnu 
højere. Vi tager gammelt Jærn og Støbegods til højeste' Betaling. 

Messing-Gelændere. til Morsø Komfurer leveres. 

Nordlandets Handelshus. 

Sæd. 
Gode velrenscde Varer modtages til Statslageret hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

HØSTFEST 
paa 

Hotel Finnedalen d. 22. Sept. Kl. 4 
Af Programmet fremhæves; 

Kl. 5 pr.; Koncert og Biografteater. Der fremvises en meget spæn- 
dende Film og Billeder Ira Nordisk Filtnskompagni. 

KI. 7 ; BAL i Salen. Afslutning Kl. 12,30. 
Billetter til Forestillingen a 75 øre, Børn 50 øre. 

Prima Namp og bib-Tourk 
anbefales fra 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

"Bagepulver 
Buddingpulver 
Citronessents 
Mandelemsents 
Mandler 
Vaniliest tenger 
Vanilietabletter 
Vanilieessents 

faas hos 

Allinge Kolonial & 
Produktforretning. 

Heluldne strikkede Klude 
samt Uld købes til Maksimalpriser i 

Nord landets Handelshus. 

Hasle! Telefon 86 Hasle! 

Til Konfirmationen 
anbefales Salmebøger til billige Priser (Navn gratis). Kort og Tele-
grammer i stort Udvalg samt Pcngeboger, narretasker, Albums, 
Æskepost nr. ni., passende til Gaver. 

Fotografering udføres gerne saavel ride som hjemme. 

Charles Svendsen, 

Hatte og Huer 
i alle Faconer købes bedst i 

Nordlandets Handelshus. 

Sædsække Ill Liloos! 
Sække udleveres kun til Frem 

sendelse af Sæd til vort Statslager, 
og mart i k k e ben) Iles paa miden 

Maade. — Banefragt og eventuelle 

Reparationer af Sækkene bliver til 
Laantagerens Debet. 

Nordlandets Naodelshus 

faas hos 

Alling 1(0110131- 
n ProtInktforretnillE, 

Overroiss3gi. Botesen-Koefood 
, Sct. Mortensgade 17, Henne. Telf. 22 

(tidli. Fuldm. ved Bylogedkontoret 
Hasle). 

Kontordag i Allinge Mandag 
tin i Kreolens (Kroen) Tirsdag Eli. 

sælges Tordag deri 26. ds, 

Slagter Schou. 
ved Lynggaard i Olsker, 

købes og betales med Maksimalpris 

3 Kr. 25 Øre pr. kg. 

Emil Krak, 
Olsker pr. Allinge 

Al Jagt 
og Brombærplukning paa „Sko v-
g a a r d"s Grund i Olsker er for-
budt. 

Billige Blommer. 
Et mindre Parti udsælges III 100 

pr. kg hos 

Allinge Kolonial- og 

Produktforretning. 

kodel oi en lorl Kvie 



Kunsthonning i 1/2  og 	kg Spande 

Kompot Frugter 	 kg Ds. 

Diverse Frugttsufter faas hos 

Allinge Kolonial- 
& Produktforretninc5. 

Vi har Lager at 

tørre, pæne Granbrædder 
til Gulv og Loft. 

Do. godtlavede Panelbrædder i alle Længder. 

Rigtig gode Udskudsbrædder i alle Længder. 

Sparrer, Tømmer, Lægter, Lister. 
Priserne ere endnu megel rimelige i 

Nordlandets Handelshus. 

Ekstrafin norsk Spegesild 
i hele, halve og kvart Tønder anbefales fra 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Vi har faaet en Sending 

letsaltet norsk Klipfisk 
af særlig fin og velsmagende Kvalitet. Pris 1 Kr. pr. Halvkilo. 

Nordlandets Handelshus. 

Spegesild. 
Tilbyder prima norsk Sild i Tdr. med 260 a 28o Stk. 

Vægt ca. 18 kg a 16 Kr. Emballage gratis. 
Silden er i Smag som den bornholmske, men større og federe. 

Gør et Forsøg med en Tønde, — saafremt ikke tilfredsstillende i enhver 
Retning, tages denne tilbage med fuld Godtgørelse. Forsendes overall. 

Mathias Jacobsen. 
Telefon Allinge 25. 

Storfaldende engelske Dampkul 
til Brug ved Damptærkning er oplosset i disse Dage. 

Rene tyske Nøddekul til samme Brug anbefales 

Nordlandets Handelshus. 

Bestil Deres Tryksager i 	Bogtrykkeri 

Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter. 

Ekstra lede norske 

sælges i hele Tønder og omlægges i medbragte Fjerdinger. -
Vi har to Størrelser, nemlig 18-20 Stk. pr. kg og 20-25 Stk. 
pr. kg og i hver Tønde er 100 kg Sild Nettovægt. 

Vi har en særlig billig Pris pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Stort Udvalg 	 Billigste Priser 

Kokkenrekvisitter 
faas hos 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Til Syltning og Kogning sælger vi 

Anker }leopards emailorede Komplet', 

Alle Størrelser fra 1 til 25 Liter; meget stærke og nemme at 
holde rene. Vi sælger disse til Fabrikens Priser. 

Støbte jærn-Murgryder, Fyrdøre, Store Riste. 
Rensedøre, ildfaste Sten og ildfast Ler. 

Nordlandets Handelshus 

Kaffe. 
En prima Erstatning herfor er 

Solo 	I( 
Normal 	I 
Malt 

aas hos 

( 111tinge 

En Historie om 
et Par Støvler. 

Ei BerlinerbInd fortæller følgende 
lille Historie, der er karakteristisk 

for Bunk slut holdene der nede. 
En Dame kolumner ind i en Sko-

kajslorreinin g. 
_Jeg vil gerne have el Par Støv-

ler, Nr, 38". 
.Vær saa venlig at tage Plads 

et Øjeblik', siger Ekspeditricen. 
Hun forsvinder og kommer lidt ef-

ter tilbage med den Besked, al Nr. 

:48 findes ikke paa Lager. Der er 

kun meget smaa eller meget store 

Numre. 
Damen fører nu Ekspeditricen 

hen i el Hjørne af Buliken og si-

ger : 
„Kære Frøken, jeg har nu været 

her flere Gange uden at kunne faa, 

hvad jeg ønsker, men da jeg skal 

rejse bort, vilde jeg være Dem me-

get taknemlig, om jeg kunde faa 

et Par Støvler'. Og i det samme 

!rykker hun hende el 20 Mark Styk-

ke i Haanden. 
Ekspeditricen beder Damen tage 

Plads el Øjeblik. Lidt efter kommer 

hun glædestraaleride tilbage med 

et Par Støvler af den ønskede Stør-
relse. 

,De har virkelig Held med Dem 

Frue', siger Inm. _Lige nu fik vi 
en ny Sending med Deres Norner.' 

Dansen takkede, hk en Nole pas 

45 Mark, gik hen til Kassen og 
betalte 25 Mark, idet hun ytrede 

til den forbavsede Kassererske: 
,Her er Restbeløbet. De 20 Mark 

har jeg betalt til Ek‘peilltr cen". 
Og sejrsroll forlod hun Buldren 

med sine ny Støvler. 

Søgnedage. 
Etorme—Sandrig 

	

9- 
	630 

	

923 
	

653 

	

943 
	

713 

	

1003 
	

733 

	

1021 
	

73-1-  
1034 

	

1040 
	810 

Sandvi=—Etorme 
Fra Sandvig 	1140 
- Alljnge 	1151 
- Tem 	

1204 840 
851 
95,1 
922 - Rø , 	 1222 

- Klemensker 	1245 
bo= Nyker 	 I-  
boF - Rønne 	 120 

Søn- og Helligdage. 
Itonne—Mundvis 

	

Fra Rønne 	845 1235  450  

	

Nyker 	904 1254 509 
- Klemensker 921 111 626 
- Rø 	939 129 544 

- Tein 	954 144 sst, 
Allinge 1004 154 609 

- Sandvig 1010 2=  6r5 

Sundvig—Rønne 
Fra Sandvig 	1040 230 645 
- Allinge 	1 048 048 2238 653 
- Tein 	 48 703 

- Rø 	 1114 301 7T§ 
- Klemensker 	1133 323  7r8 

	

Nyker 	 1145 335 170 

- Rønne 	 1205 355 810 

Udebliver Bladet 
beder vi Læserne henvende sig [nul 
Postkontorer, og Fejlen vil hurtigt 
blive rettet. 1 modsat Fald Irina De 
henvende Deur til Bladels Kontor, 
og vi skal da sørge for, at De faar 
det tilsendt. 

De averterende 
anmodes om al indlevere deres An 
noncer inden Torsdag. Smna Aver-
tisser:ler:ter kunne dog som Regel 
medtages Indtil Torsdag Middag. 

Gammelt Jærn, 
Kobber, Messing, Tin, Zink. Bly, 
Gummi og Hestehaar købes. 

Træskomg. L. Larsen. 

Islandske Vanter, 
Strømper og Trøjer er• • 

Nordlandets i iandelsbus. 

i Nodliorpholms 

Billigste Annoncepriser. 	Største Udbredelse 

her paa Nordlandet. 

Cement. 
Prima Portland Cement i Sække a 85 kg Netto. 

- 	bornholmsk - 	i Tønder a 125 kg. 
Nye og friske Varer sælges I 

Nordlandets Handelshus. 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Teleton 2. 

Selvvandingsanlaeg, Vand. & Aljeptimper la, in. 

Nit trtli° 
Carl Lunds bekendte blaa Emaliegods 

til billigste Priser hos 

Aliiiige Kolonial & Produktforretning 

I Løbet af Ffteraaret venter vi Ladninger med 

Nørre-Sundby tilodningskalk og 

Aalborg Portland-Cement i Sakke. 
Vær saa god at gøre Bestilling snarest i 

Nordlandets Handelshus. 

llorilholffis Simre- 	Ilanelmsses 

Afdeling i Allinge 

kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa atm. Sparekassevilkaar til en Rente 

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

Prima eng. Smedekul 
sælges fra Lager til billigste Dagspris. 

Nordlandets Handelshits. 

/1#%\i/m■S"".."."."/•■ 

1111', 3oulu1t 	 firtfick-,' ent.= tit 

rimetiqe 1:frifer 
Nord landets Handelsbus. 

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 

Fra Rønne 
- Nyker 
- Klemensker 
- Rø 
- Tein 
- Allinge 
- Sandvig 

Stort Udvalg Stort Udvalg 


