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Fredag den 22 November 1918 

.,Nord 13ornholnis Ugeblad` 
hikkes l el Antal ot mindst 1000 &avl. 

ag Ines'-n(1es gennem l'oNt (emnes r Allinge 

Sandvig, Olsker, kalsker. Re "L' 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den slirste Udbredelse I Nordre Herred 

bliver hest I eihrere Hjem og egner sig der• 

tor bedst III Arrtlenew. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Rekendigsrelser af tuber, Ari 

taasom Køb, Salg, Forraing,smeddeleiser, 

Ep.. eller A (lysninger, Auktioner eta. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
sedgaar hver fredag; kan Medies part alle 

Postkontorer saml paa Rladels Kontor og 

koster I Kr. halvrtarlig, 

11111•11INI II• 

De løse Jordlag. 

Ved cand. mag. Axel Madsen, 

i „Vor Jord", 
IV. 

Mose- ag Muldjord, Hede og Marsk. 
I en foreganende Artikel omtales 

Sand og Ler, der opsiaar ved rent 
fysiske Processer af faste Sien. De 
løse Jordlag, som nu skal omtales 

opslaar derimod ved levende 

Væseners Livsvirksomhed. 
Gaar man en Sommerdag tid til 

en Sø, vil man let iagttage, at Van-
det vrimler af Smaadyr og -planter. 

Der er „Grøde" i Vandet. For rig-
tig at studere disse Sinaavresener, 

inaa man tage Mikroskopet til Hjælp; 

uren selv om man ikke med blotte 
Øje kan se Formen tydeligt af hver 
især, uudgaar man dog ikke al be-

undre disse Skabninger paa Grund 
af deres Mængde. Blandt Planterne 

kan nævnes DesniidiacEcr og 
Diatomeer (ogsaa kaldet K ise I-

a I ger paa Grund a! deres Kisel-

skaft De sidste danner slimede 

brune Overtræk paa Vandplanter 
eller svæver kit i Vandet ligesom 

Desmidiaceerne. Blandt Smaadyrene 
er Krebsdyr som Da ferier af Be-

tydning. Desuden findes en Vrim-
mel af encellede, miskroskopiske 
Infusorier. 

Dels levende fril i Vandet, dels 
trestende sig til Vandplanterne eller 
rastløst bevægende sig paa disse 

lever altsaa en hel lille Verden, 

hvor de større Dyr æder Planterne 
og de mindre Dyr ; disse igen de 

mindste Dyr, alt efter enlevers Evne 
og Magt. Store Siohnzengder bear-

bejdes (fordøjes) herved af levende 
Væsener, og Resulta t et bliver, at 
der paa Søens Bord afsætter sig 

Lag efter Lag at en giaalig Substans, 

der bestaar af alle de 'mynte Dyrs 

Ekskrementer, Rester af Dyre- og 
'Dialorneskaller o. s. v. Man kalder 

med et svensk Ord denne Aflejring: 
Gyttje. 

I Søer og Damme, hvor Vandet 

naar „Grøden" (Svævet) er filtrerel 
fra, er !arveløst, (larmes Gyrije, An-

derledes nied Mosehullerne, hvor 
Valider som bekendt er brunt. Der 

dannes e Steder for gran Gytije brune 
eller hrunsorte Jording, der i deres 

,f Almenheden mest kendte Form 

kaldes Tør v. Del der kendetegner 

Tørven fremfor Gyltien er, at Dyre-

ekskrementer Ikke spiller nogen 

nævneværdig Rolle for dens Dan-
nelse. San meget vigtigere er PI nu-

1 e r, tuen det er nu ikke mere de 
mikroskopiske Dialomeer og andre 

Alger, men Mosser og højere 
Plan ler. 

Mart knn skælne mellem 1) Høj-

moser og 2) Lavmoser. Den 
Plante, der giver Højmosen sit Præg 

er Tørvemosset (Sphagnum). 
Som et blødt Tæppe breder dette 

Mos sig over Mosen, gulgrønt fif 
Farve, isprængt med Tranebær, Sol-

dug, Kæruld, Lyng o. a. — Lyngen 
kan. undertiden klæde hele Mosen 
lige saa tæt som paa Hederne. — 

Tager man en Tot Tørvemos, mær-
ker man straks, at del er fugligt 
som en Svamp. Under Mikroskopet 
ser man, at Cellebygningen b.r en 

saadan, at Vandet ved Haarrørsvirk-

ning (som i em Svamp) kan stige 
op i Mosset og fastholdes der. Den-
ne Mossets vandopsugeede Evne 

bevirker, at Mosen hvælver sig som 
et fladt Skjold. Deraf Navner H ø j. 
mose. Andre Navne er Lyngmose 
og Sorte mose. Stikker 10311 nu 
en Stok ned i Mosetæppet, iagttager 

man ofte, al delte pludselig giver 

efter og Stokken synker et Stykke, 
ler fast aller naas. I Virkeligheden 

flyder Mosetæppet paa Vandel; det 
danner en Hængesæk. Man kan 

hente en Prøve op al Vandet under 
Mostæppe!. Det er brunt og ganske 

opfyldt af større og mindre Stykker 

al Tørvemos og andre Planter. Tør-
vemosset i Hængesækken dør bort 
for neden, Inems det vokser uden 

paa Overfladen. Dyr ser man ikke 

i dette Vand. Prøver man Vandet 
med lidt Lakmuspapir, viser det 

sig surt (det farver Papiret red!). 
Der sker I Mosen en langsom Om-

dannelse af Plantestoflerne, saaledes 

at brune M u I dstof ler (Humus) 

opstaar, da disse Stoffer her I Mo-

sen reagerer surt, kaldes de fra 

gammel Tid Humussyrer; men 
de er i kemisk Henseende omtrent 

ukendte. 
Det er Humusstofferne, der farver 

Mosevandet brunt og betinger det-

tes fra Oldsagslund saa bekendte 

konserverende Evne. 

Tørvemosen har engang været 
en Se, der lidt efter lidt fyldes med 

Tørv D: en Aflejring af delvis om-
dannet Plantestol (brunt), hvori tal-

rige Rester af højere Planter (Frø, 
Blade, Simmer) sangt at Mosser 

findes i genkendelig Tilstand. 
For det praktiske Liv vil det være 

af Betydning al fim at vide, om 
man kan „høste" Tørv flere Gange 

paa samme Sted I samme Mose, 

eller om den engang algravede 
Mose er værdiles som Brændsels-

kilde i en overskuelig Fremtid. Det 
viser sig ved grundige Undersøgel-
ser, al Tør v, der egner sig til Brænd-

sel gendannes saa langsomt i Mo-

serne, at det er uden praktisk Be-

tydning. 
Højmoserne er den ene store 

Gruppe af Moser i Drnmark. Til 

dens hører den store og lille Vrid- 

mose 0, nr. n, I Københavns Nær-

hed talrige smag Moser som Lyngby 

Mose og deri fredede Gammehtiose 
i Vangede By, Gentofte Sogn. 

Den anden Gruppe er L a v ru o-
serne (Krermoserne), der dannes 
ved Vandløb og paa side Steder. 
Tørven dannes her af Halvgræsser 

og lign. løvrigt er Tørvedannelser 
en til Tørvedannelsen i Hejreoserne 

ganske svarende Proces. 
Forts. 

Mit Hjem. 

Mit Hjem, mil Hjem - 
med Moder-Smil og Moder-Varme, 
merl Gyldenlakker og Levkøjer 
i alle Vindusknone. 
Mit Hjem 	ridt 14jærte, 
Kærlighedens Kærte 
blusser og lyser op 
over Mindernes Smæde. — 

Mit Hjem, mit Hjem - 
med Drenge-Angst og Drenge-Mod, 
hvor Barndoms og Manddoms 

Minder 
i fulde Belysning stod. -
Mit Hjem —: ruin Jord -
Minderne om Mor 
slynger sig i filtret Flet, 
gror — og alter gror. — 

Mit Hjem, mil Hjem 
med Afskeds-Stund og 

Genkomst-Glans, 
med Sorger og Glæder bundet 
i prunktløs Mindekrans. 
Mit Hjem —; ruin Mor, 
urin egen lille Mor ? 
Din Kærlighed, jeg hober, 
i mig har sal sit Spor. 

Ca I M. Wo e I. 

Pip. 
—0_ 

.Klods-Hans" fortæller følgende 
Eventyr : 

Der var en Gang en Mand, sone 

havde en Kanariefugl. En Dag be-

gyndte Dyrel al hænge med Næbbet 

og neglede at æde, og Manden blev 

bange for, at den skulde gaa bort. 

Manden ringede til en Dyrlæge, 

og han korn og følte den paa Pul-

sen. Det var Fordøjelsen, det var 
galt med; Piphans skulde have kraf-

tigere Kost, rigtig Fuglefrø f, Eks., 
ellers kunde der let indtræde Korn-

plikaironer. 

Manden gik ud i Byen får at 

skalle smid og nærende Føde til 

den syge, 'nen over alt rystede 1111111 

beklagende paa Hovedet og henvi-

ste ham til Nævnet, uden behørig 
Attest fra Kanariefuglentevnet marine 
der ikke udleveres Fuglefrø. Følge-

lig ringede Manden det høje Nævn 
op. Men reran kan selvfølgelig ikke 
telefonisk træuge ind paa de offent-
lige Myndigheder. Den Dame, som 

tog Røret, meddelte Imin i ett me-
get umandig Tone, al man skal an-
søge skriftligt, og ringede af i øret 
paa ham. Manden skrev lovlydigt 

en Ansøgning, som hen indsendte 

Il Nævnet. Sao ventede han I Spæn-
ding, :liedens Kanariefuglen blev 

svagere og svagere. 

011e Dage efter kom (ler 'Svar 
fra Nævnet, Ansøgningen havde 

ikke været behørig udfærdiget, den 
skulde indeholde Oplysninger om 

Dyrets Fødested, Alder, Køn og 
Helbredslilsland. Det varede en fem, 
seks Dage, inden Manden tik skaf-

fet del rette Materiale III Veje, men 
endelig blev tiet afsendt. Piphans 

ventede med Længsel pari Resnila-
let. 

Denne Gang svarede Nævnet el-
ter fem Dages Forløb, Ansøgningen 
var rigtig nok, men den manne kun 

skrives paa deri ene Halvdel af Ar-
ket. Desuden manglede der Altesta-

linn af Vitterlighedsvidner. 
Manden rev sig I Harvet,' gjorde, 

hvad der forlangtes, og alsendle 
den fornyede Ansøgning. Fjorten 

Dage senere stillede der en Repræ-
sentant for Nævnet, som skulde for-
visse sig one, at de opgivne Forhold 
var i Overensstemmelse med de tak-
tiske Forhold. Da Piphans var død 

al Sult el Par Dage i Forvejen, blev 
dette en meget alvorlig Historie for 
Ejeren ; thi Dødsfaldet skulde øje-

blikkelig have været indberettet for 
Nævnet. 

Embedsmanden gik bort i Vrede 

og lovede at lade høre Ira sig. 
Dette skete denne Gang pr. om-

gaaende i Form a! en Bøde paa 

100 Kr. Manden betalte og begra-
vede dem uskyldige Offer i sin Ko-
lonihave. Part Gravstenen satte han 
kun det ene Ord .Pip", det gjaldt 

for bande Navn og Dødsansag. 

Hofnarre. 
—o- 

1 Middelalderen og endog langt 

ind I den nyere Tid hørte Narren 
med til ethvert nogenlunde vel ind-

rettet Hof og til de rige og fornem-

me Slægters Husstand. Konger og 

Fyrster, Adelsmænd og ['relater, kort 
sagt alle, der havde Raad dertil, 

havde en Nar, og der var etl sand 

Kappestrid efter at faa en, der var 

rigtig berømt. Nuar disse fornemme 
Personer var paa Rejse, saa man 

derfor altid i deres Følge en i Reg-
len lille eller forvokset Mand, med 

Nnrrellue paa Hovedet, 'ned Bjæl-

der bande paa Sko og Klæder, og 
panklredl med skrigende Farver, der 
maatte falde alle i øjnene ved de-

res Sainineusætning. Narrehætten 

lod Ansigtet ['bedækket, men skjulte 
Haarel og Halsen og flanede ofte 
ned over Skuldrene. Den var i Reg-
len rød af Farve og forsynet med 
særlige Kendetegn, f. Eks. lange 

Æselsøren eller Hanekannue. 
Oprindelig havde saadanne Bjæl-

der som de, hvormed Narreris Drag! 

var prydet, været el Særmærke for 
Folk al adelig Stand, og fra dem 

var de ganet i Arv til Narren. 	. 

Mangel' en fornem Herre ofrede 

store Summer for al faa en rigtig 
villig Nar, ja, man saa endog Eks-

empler paa, at Fyrster kom i Strid 
med hverandre, fordi de vilde have 

fat I den samme Nar. Saaledes for-
tælles der, at da Markgrevinde Su- 

salme at Brandenburg-Aushech I 
Aaret 1525 havde miste' en af sine 

Sønner, Jolle hun", efter hvad hun 
selv beretter, „en rel levende Trang 
til at mildne Sorgen over sit store 
Tah, ved tilladelige Adspredelser.' 

Hun skrev derfor til Sigmund at 
Schwarzenslein og had ham om al 
Inane hende sin Nar, Hans, for al 

denne nogle Maaneder kunde for-

nøje og adsprede hende. 
Denne Hans var arra berømt, at 

hans Herre, frir al glæde sine Ven-
ner, ofte humle Tinæ ud I kortere 
eller længere Tid. Minkgrevindens 
Bøn korn imidlertid meget ubelejligt 
for Herren al Schwarzenalein .fordl 

ogsna han var Milt al Sorgen ved 
sin kære :og væne Frues dødelige 
Afgang og meget havde Munterhed 
forneden." Han afslog dog Mark. 

grevindens Bøn, men til ingen Nyt-
te, thi hun blev saa længe ved med 
al skrive til ham og trygle og hede 
om det samme, al har til tidsl 

maalle give efter. Tre Maaneder 
tik hun Lov til at beholde Hans, 
men heller ikke en Dag længer. 

Men da disse tre Maaneder var_ 
omme, vilde Markgrevinden Ikke 
give Hans tilbage, hvor indtræn-

gende end Hr. von Schwarzenslein 
Jordrede sin Nar tilbageleveret. Han 

henvendte sig til Markgrev Kasinilr, 

Susannes Ægteherre. Denne sva-
rede ham, at hans Hustru forlænget 
vilde have sendt Hans tilbage, men: 

,,han vil ingenlunde tilbage tit dig 
og gebærder sig saaledes ved ran-

ken derpaa, at vi forbarmes over 
del gode og fromme Menneske, og 

hverken vor kære Gemal og ejhel-
ler vi vil paa nogen Vis sende ham 

fra os.' 
Endnu to Aar derefter skrev man 

frem og tilbage om Sagen. I et 

Brev Ira Kashmir læser man : „Vor 

kære og gode Genial har en stor 
Besværlighed med at lade Hans 

komme fra os ; og modsælger sig 

Hans det paa det allerhøjeste." 
Derved blev det, og Hans vendte 

aldrig tilbage til Herren af Schwar-
zenstein. 

Dronning Elisabeth havde en Nar 
ved Navn Pace, der ikke skaanede 
hende, men gav hende mangen en 

god Lære. En Gang drev han det 
dog for vidt, og Dronningen forvi- 
sle ham Ira Hoffet. Da var det ude 
med hans Munterhed, og inderlig 

klagede og sørgede han. Hoffolkene, 
som han sna tir havde forlystet, fik 

Medlidenhed 'ned ham, og de gik 
i ,Forbøn for ham hos Dronning 

Elisabeth, soul da tilsidst gav ham 

Lov til at vende tilbage, men kim 
paa den udtrykkelige Betingt Ise, al 

lian aldrig anere maatte terremine 

hende. Det var mio kun ad Omveje, 
at han lod hende høre Sandheden, 

som I. Eks. naar hun sagde : „Nas 
Pace, hvad nyt ? Skal jeg nu aller 
have mine Fejl at høre?" gav Pace 
ganske sagtmodig til Svar : „Nej, 
visselig ikke, Deres Majestæt, det 
er ikke min Vane at tale om det, .. 

hvorom hele Byen snakker." 
Frants den Første havde en Nar, 

der hed Triboulel, og denne sagde ) 



c" C-1,,t! til 1<fm,,ery 	jeg er 

ikke dril eneste N ir, thi jeg kender 
ertsInn t•e..• .11“.111 er de da?' 
sprirgre Krngen. „Den ene er Kej-

ser Kari, !...rdi !nid er kammet id 

Paris, den anden er I, !fedi I ikke 
laget bart tit Fange, og jeg er alker 

tredie, fordi jeg baldrianer mig dl 

at sige Jer del.' 
Indseeht i Spog lod et: Nar smi-

ledes muge grove Sandheder kom-

me for Dagen, og han havde lit 
Evne til at Køle bande meget ondt 
og godt. Sjælden turde Hoffolkene 
lægge sig ud med Narren, thi de 
forstod meget vel, hvilken Magt 

Iran havde, og man har Eksempler 
pen liøjsfaaeride Embedsmænd, der 
har bejlet til Narrens Gunst. Ja, 
mangt el Rand, som Hoffolkene 
ikke turde fremkomme med, er paa 

fordrejet Vis ofte ledsaget af Hop 
og Krumspring blevet give! Fyrsten 

al Narreri. 

Historiens Nemesis, 
—o— 

Samtidig med Kejser Wilhelms 

Fald er det ved Tredsernes Krige 
tabte tyske Slormagisvælde sunket 

uhjælpeligt i Ruiner. Historiens Ne-
mesis har holdt Dom, og der aab-
rier sig vide Perspektiver mod en 
ny Verden. 

Del moderne Tysklands Verdens-

magt har ikke spændt over et større 
Aarernaal, end at de ældre iblandt 

os- har haft Lejlighed til at følge 

Udviklingen i hele dens Forløb. 
Krigen i 64 var Indledningen, For-
spillet til Blod- og Jærnregimeniets 

Sejrsgang. Del styrkedes mægtigt 
ved Østrigs Nederlag to Aar senere, 
hvorefter Preussen blev den absolut 
dominerende Magt i Mellemeuropa. 

Efter del andet franske Kejserdøm-
mes Fald 1870 og del ny tyske 
Kejserriges Oprettelse var Preusser-

vældets Slormaglsshlling i Europa 
en fasIsIaaet Kendsgerning; og Aar 
for Aar vandt det i Styrke. 

Del tyske Kejserriges første Pe-

riode rakte fe* 1871 til 1888. Det 
var Bismarcks Tidsalder. I alle disse 
Aar var Iran Rigets næsten almæg-
tige Kansler. Og al hans Stræben 

gik ud paa at fæstue det vundne 

og give Rigel indre og ydre Styrke. 

Og Perioden keirdeniærkedes al el 
mægtigt Opsving paa væslen alle 
Chirrancler. ,Vi Tyskere frygter Gud, 
inep ellers ingen i hele Verden!" 

erklærede Bisinatca. Sad døde deri 
deri gatri te Kejser Wilhelm den 1., 

og efter Sønnens Friedrich deri 3.s 
kode tre Maarieders Regering, gik 
Magten over til dennes 29-aarige, 

meget villende og af de mest vidt-
rzekkende Ideer, hans høje Samfunds-

stilling vedrørende, opfyldte Søn 
Wilhelm den 2. 

Med fram begyndte Kejserrigets 
anden Periode, der mest af alt ka-

rakteriseredes ved det personlige 

Regimente, der snart korn til at 

træde stærkt i Forgrunden. System-

skiftet blev naberibart for alle, da 

den unge Kejser foranledigede Bis-
marcks Tilbagetræden Ira Stillingen 
tour Rigskansler. Fra den Dag, dette 

skete, fik Verden el bestandig kla-
rere Blik for hvad del var for en 
Mand, der var kommen paa  Hohen-
z,llernes Trone. Allerede ved sin 
Regeringsriltiædeise havde lian run-
nifesneret sig som Soldat med Liv 

og Sj.el. Hæren og jeg er som født 
for }turanden, erklærede han. Og 

merl Mellecnium lod barn stadig for-
sera, at del var Hæren, Riget hyg-
gede paa, og lian glemte aldrig at 
indskærpe Soldaterne, at det var 
Monarkeil, de skyldte alt, og hvis 

Bud milene være dem sien højeste 
Lov. Han ralle 0131 „(1.11 pansrede 

N•eve", oplordrede Suldalerile lil at 
-bratte Krudtet rørt og Musklerne 
stramme-, og da der ved Aarhund-
redskifiel alsenclies eu Straffe-Ekspe- 

drti.nr ril Kinn, h '' rivm bavle  

myrder deri tyske Gesandt, paelagrle 

han Tropperne al _rase 5,I111 

ri er'. 
Imidlertid blev det efie.haanden 

klart, al Wilhelm den 2. ikke førte 

ny Krige paa til Fremildsprogram 

!well Fald ikke i første Linie. 

Han salte en Ær,  i at kalde sig 

.Fredskejseren'. Men al han ikke 

desto mindre havde vidtgaaende 

Planer for tysk Magludvidelse, var 

ikke III 	tage fejl af. Han begyndte 

tidlig at tale om, at Tysklands Frem-

tid Ina pan Havet, og 
fliren spillede en langt Morte Rolle 

hos ham end Ilos Bismarck, der 

nærmest havde betragtet den med 

eu vis Skepsis. Tyskland skulde 
frem til „en Pinds i Solen", og lin-

der Wilhelm den 2. skabtes Tysk-
lands mægtige KrIgSflande, som, 
da Verdenskrigen begyndte, var den 

største næst Englands. Del var og-

saa hm, der allerede for 20 Aar 

siden indvarslede den ny tyske Od-

eutpolitik og bragte ham ill al Bær-

me sig deri imihninedanske Verden 
som Ven og Beskyller — Vejen til 

Bagdad og Centralasien tnnntte jo 

for Tyskland gaa over Tyrkiet. Se-

nere optraadle han som Marokkos 
Protektor overfor Frankrig, og alle 

husker de kritiske Dage I 1911 — 

Agadir-Allæren — da Europa vor 
nærmere ved et Fredsbrud, end det 
længe havde været Tilfældet. 

Naturligvis begyndte 'rum efter-
[landen i Europas andre Lande at 

øjne den Fare, der truede ved deri 
tyske Irdvidelsespolitik ; og først be-

gyndte del af Kotikurreecen affødte 
Modsælningsforhold mellem Tysk-
land og England at gøre sig gæl-
dende. Deraf opstod som en natur-

lig Følge Kong Edward deri 7.s 
Indkredsningspolitik og de Kaprust-

ninger, der med hvert Aar bragte 
den længe varslede Verdensbrand 
nærmere. Og saa i Sommeren 1914 
brast den tynde Skal, som dækkede 

Vulkanen. 
Det er endnu for tidligt at døm-

me om, hvor stor en Del af Ansva-
ret Ion Fredshruddet, der falder paa 

Wilhelm den 2.s Person. De diplo-
matiske Arkiver har sikkert endnu 

mange Overraskelser i Behold. Men 

at det er den af Bistriaick indledede 

og af Wrilielni den 2. fortsatte og 

videre udviklede Magtpolitik, der 
har beredt Tyskland det frygtelige 

Nederlag, som nu er en verdenshi-
storisk Kendsgerning, ligger Flaben' 

lor Dagen. 

ci7fshedslest, 

I Anledning al, al Pastor H ø y-

r up i Begyndelsen af December 

forlader Bornholm for at tilltæde 
sit nye Embede, agter en Kreds af 

hans Venner at samles med ham 

og hans Familie til en Afskedsfest 
Mandagen den 2, December, forud-

sat da, at den „spanske" ikke læg-

ger Hindringer i Vejen. 
Der er sket Henvendelse derom 

til en Del Familier ; men da det 

ikke er udelukket, al en eller anden 

ved en Fejltagelse kunde være glemt, 
kan de, der ikke har feset Lejlighed 

til al tegne sig og har Lyst til at 

deltage i Festligheden, henvende sig 

derom til et af Menighedsraadsmed-

tern nierne. 

Ilved krigen kostelig Tyskland. 
—o— 

Et' af de frikonservasive preussi-
ske Landdagsmand v. Kardoiff har 
i disse Dage holdt et Foredrag, i 
hvilket ban opgør Krigens Balance 
saaredes : 

2 Millioner Døde, 1 Million -
Iran vi sige — Haardisaarede, man-
ge Milliruner al Mærid, som paa  an- 

deri Maa.le har fase! ‘l• res Sundhed 
ødelagt derude ved Florerer., en Til-

l'aQegan2 i Ferd,,ler under denne 
Krig, der beløber sig IH benved 3 
Millioner Barn, en  Svækkelse al 

Folkekraften ved Underernr.eang og 
ved Kvindernes udvidede Arbejde; 
vi har liner Raamateriale, vore Af-
srelningsmnrkeder er Raae' tabt og 
vi har en Gslitsbyrde, som vil be-

løbe sig til i det mindste 15 Milli 

arder nye Skatter om Aaret, vi trane 
overfor Hundredtusinder al ruinerede 

Eksistenser, del frie Erhverv og Em-
bedsmændene jamrer og stønner un-
der en Dyrtid uden Lige, med hvil-
ken Dyrtidstillæg jo ingen Sinde 
kan koble Skridt; snore moralske 

Værdier er styrtet •sammen hag ved 

Fronten, vi staar overfor en Rystelse 
af Retsbevidstheden I alle Kredse, 

og vi staar overfor en Forsømmelse 

og Forvildelse af Ungdommen, der 

søger sin Lige. 

Da Mikkel tog Morten. 
Nedenstarrende lille Oplevelse hav-

de en Jæger ude i Vesteregnen i 

Følge „Horsens Avis" forleden: 
— Det var i Dagningen, at vor 

Jæger havde været en lille Tin ude 
og Heppet en Hare. I den gode 
Forvisning, an nu havde han lortjent 
sin Davre, er han med Morten i 

Hnnnden pari Vej hjemad, da han 

pari en Bakkeskinaning laer Øje 

pan en Ræv. 1 en Fart har Jægeren 
smidt Haren ned prut Jorden, hulet 
Bøssen op ID Kinden, og to Skud 
fanr Mikkel til al bide I Græsset. 

Lidt eller ligger Ræven ved Sider' 
al Haren, mederis Jægeren rager 

Plads paa en stor Sten for at lade 
Bøssem pan ny. 

Det lager dog lidt Tid for han], 
da en af de alskridle Palroner ikke 

er til at fim ud. Pludselig hører 
lian en Støj bag sig, og da han 
drejer sig, ser han Mikkel forsvinde 
ind i en Plantage ell Snes Alen 
borte. Ærgerlig giver han sig paa 

ny i Lag med den genstridige Pa-
tron, og just som han har facet den 

ud og en ny puttet ind, hører han 
igen Puslen bag sig. ,Vil Haren 

nu ogsaa løbe ?" tænker han, ven-
der sig om og ser Haren forsvinde. 

Rigtignok var den ikke kommen 

til Live igen, men Ræven havde 

benyttet Jægerens stærke Optaget-

hed og listet sig hen og taget Ha-
ren. 1 en Fart er Jægeren paa 13e-
:rene, og to Skud Hagl laer ell hel 

Del Graminale tit at falde ned ; 

men del var ogsan al den Skade, 
de udrelleds. 1 al Fald Forsvandt 

bande Mikkel og Moden Ind i Plan-

tagen. 

Gudsljeoesler q Moder. 
Søndag den 24. November. 

Allinge Kirke 1(1. 9% Skrm. Kl. 9. 

Ols Kirke Kl. 2. Skrin. Kl. 1115. 
Kl. 6 Aften Stort Fællessamfunds-

møde i Allinge. Emner _Hvordan 
vækkes Menighedens Ansvarsføl-
else?' Alle ene velkomne. 

Mandag Aften Kl. 8 Møde for K. 
F. U. K. 

Tirsdag Aften Kl. 7 Samfundsmøde 
I Olsker (Bedre». Præsten leder. 

Onsdag Alleen Kl. 71/1  Sanilturds- 
møde i Armege (Esajas 56). 

Torsdag Aften Kl. 8 Møde for K. 
F. U. K. I Olsker. Præsten taler. 

Torsdag Aften Kl. 71/2  Møde ror K. 
F. U. M. 	Allinge. 

NB. Søndag d. 1. Dr eember holder 
Pastor Høyre p Afskedsprædiken 

SI. Ols Kirke Ki. 91/a  Skrin. 11, 
ae, 	( r c .! 	Kl. 2 Skrin. Kt. 11/a . 

.Udebliver Bladet 
beder vi Læserne henvende sig paa 
Postkontorer, og Fejlen vil himlet 
blive rettet. I modsat Fald maa De 
henvende Dem ril Bladets Kontor, 
og vi skal dn sørge for, at De laer 
det tilsendt. 

Rø. 
Statens Brændselsgadtg,relse 

udbetales ja Søgere, Beboere Ons-dag  den  27. Noseerte r, Elnind Kl. 
I --4 paa Ro Allbsidshorel 

Der skal satifirdig  1“itreres  fer 
Beløbenes Modoigeise. 

Sogneraadet 

Kakkelovne. 
2 brugte runde Kakkelovne med 

Kogeindretning samt en firkantet 
nied 2 Kogeballer staar til Salg hos 

Træskomager Jensen. 

Rugtobak 
saavel lin som grovskaeren, 
Cr hjemkommen. 

.1. B. ',arsen. 

Olsker. 
Sletens Brændselsgodtgørelse ud-

betalte Fredag den 22. November 
Emir. Kl. 2 i Olsker Forsambrigre 
hus og Lørdag den :23. November 
Kl. 2 Eftm. I Tein Skole. Person-
ligt Møde udhedes, da der skal 
kvoteres for Beløbet. 

Brændsels-TillIdsmandee, Janus 
Hansen, vil være ulmede og med-
tage Belalrng  for leverel Bireurle. 

Sogneraadet. 

Rø. 
Stearinlys 

kart af Sognets Beboere købes paa 
RO Brfig5101enllig 	—1,/, kg  pr. 
Husstand. 

Sogneraaclet. 

Auktion i Allinge. 
Mandag den 25. November, Eft. 

Kl. 1 lader Handlende 
Jacob Larsen, Allinge, 

ved ollentlig Auktion paa HOTEL 
ALLINGE, Allinge, bortsælge en Del 
Løsere, hvoraf fremhæves 
Boufeter med Spejlopsatse, Skabe, 
1 Nøddetrans Bogskab, Chaiselon-
quer og Sofaer, Borde og Stole, 
Jernsærrge, Træsenge, Madrasser, 2 
Sæt sølvpleteret Seletøj, Enspæn-
derseler in. m. nr. 

Snu Apendix bortsælges endvi-
dere I Jagtponnyvogn, en Parti Spi-
ritus, Cigarer og tobakker sand 
Skosværte. 

By- og Herredsofgedkonloret, 
Hasle, 21/11  1918. 

Borgen. 

Bestillinger paa 

Fersk Torsk 
modtages gerne. 

FL. 
Telefon Allinge 12 

Olsker. 
Tilflyttede Personer 

rime ellevere Flyttebevis inden den 
27. ds. for at faa Ernæringskort ud-
leveret. Ligeledes maa Flytning 
indenfor Komin urnen anmeldes. 

Sognerandet. 

Saltet Hellefisk 
Saltet bornholmsk Torsk 

Letealtet Klipfisk 
Letsaltet Kliplanger 
Fuldvirket Klipfisk 

haves pas Lager og anbefales 
til billigste Dagspris. 

L C§e14. 
Telefon Allinge 12. 

Carbidlygter 
af nyeste Konarruktron med Vand-
regulator, lavede al svære Sirtal-
plader, anbefales, 

Lamper 
af Voss Fabrikat er nu igen pan 
Lager, 

Firkantede Lygter og Olielamper 
Nogle nye Transportspande er 

endnu pan Lager. 

Harald Petersen, Allinge. 

Ærede Landbgere! 
Obnuerksontheden Itenle,I, ,  han, 

at de Tueskosievler, som jeg udbed 
til Salg Iler 	Blader 	 ile er s si gt. 	Fart' til de PrtNer, som 1.e.hr 
sælger tit, kali Folk ,rr g ernt 

købe! 
Men jeg har tuner hent igen et 
Parti Støvler, %,m1 er af samme 
Kvikler og Holdbarhed, og som 
jeg sælger 

billigt! 
saa Folk. der køber Støvler hol 
inig endnu indeni Jul, vil  sikkert  gøre en god Forretning, Jeg har 
opterer Støvler til Smasfotk, tiler med andre Ord. i stiran Numre, som 
sælges talrigt 

M. Lods Tr(fisketorreigiq, 
Lindeplads,  rlllirtge 

Gummifrakker. 
Et Parti Damefrakker 

udsælges ekstra billigt. 

itordlooriels bodelslios 

Kunsthonning 
Frugt ma r1111.11111 e 
Ægte 

Milogo Kolood og Prulltkilorreloiog. 

Prima 
Maskinolie 

Cylinderolie 
Konsistent Fedt 

Vognsmørelse 
anbefaler 

Nordlandets Handelsbus, 

Prima 

Taglak og Taggærs 
samt Tjærekoste anbefales Ira 

Allinge Kolonial-
Produktforretning. 

Skindvarer, 
Kraver og Muffer 

nyeste Faconer, 

forehrides i stort Udvalg 

Norillootiels Handelshas 
2 Skærveslagere 
kan faa Beskæftigelse Id Vinteren. 

V. Sørensen, Borte. 

Blodbudding 
i 2 kg. Daaser. 

Leverpotetej 
i n: kg. Ddaser. 

kiioge Korsutal og Prdoi(ifnoikig 

Store Roe Ledekvier 
er til Salg eller Bytte med Slagte- 
krealuret 

Jensen, 1-leslegaard. 
pr. Tejn Si. 

1(leoleosker Snedkerforretning 
anbefales. 

Ligkister og Møbler. 
Teli. Kl. n 13. 	L Pihl. 

'flue jfierer, 
W oeracper, 

(i'llefli rue, 
'J? od n ille, 

:)i oegrebe. 

Allinge Kolonial & 
Produktforretning,' 



Hagedo Merlisividser 
Bayerske Pølser 

Blodbudding 
hjemkomnier hver Lørdag. 

c£ar.:3en, 

Telelon Allinge 12. 

Ghristion Soendsell 
Bog- og Papirhandel 

Bogbinderi 

Telefon 90 

Ægte Tobak 
Cigarer. Cigaretter 
Ægte Vine og Spirituosa 

sælges til rimel ge Priser. 

Kobrnand Bidstrup, 
i;o11 d V1g 

NyestærkeStaldbOre 
fra Fabriker Darup 

sælges i 

NQ rdlaudefs Hamlulius, 
GedniQgskalk 

fra Lager. 

Allinge  Kolouial-
og Prod tforretning. 

VI har rigeligt tager af 
Drænrør 

P/4« - 11/5' - 2" - 3" - 4" 

Fuldbrændte Mursten Nr. 1 
Haardbrændte do. 

og sælger 	laveste Dagspris 
beregnet frir :tilkørt heri Byen og 
Omegn. 

Nordlaudets IlmIBIshos 

Blandet Frugtsaft 
Hin(1I,ærrraft 

y Id luersaft 
Jordblersaft 
IlI reebtersa ft 
Ribssaft 
Sol brunraft 

Allinge Kolonial-
Produk tforretni ng 

Chokolade og 
Cacao 

Laus hus 

Al 	
Pradilktfornthillii 

Altlire K111°11181- 

Blommer 
Rosiner 

Tørrede Æbler 

anbefales 
Ira 

Altloge FIAPI31-  

Vatbalter 
‘-'filibtutter 
111blpier 
,C.--;toftmer 
c-totl)atte 

5 1ojk3tjatte 
(finbrrauer 

2,50-4,50 

1,50 -3,50 

5,85 

6,50 

12,-

12, - 

prima Kvalitet 
21 - 60,- 

blaa eu,elyiot 
J. P. Sommer. 

11 9,11,ferlorre!qiim. 
Aljetonder og Saltekar 

§anri al Slags Bødkerarbejde haves 
pap. Lager. Reparationer milenes. 

C. Aakerlund. 
Telefon Hasle 105. 

Prima Hvedemel. 
Bagepulver 
Citronemsents 
Randelesments 
Vettilleerseent% 
Vanilletabletter 
Va I les', Is ker 
Vanillest [reger 
Kardemomme 
søde Mandler 
bIttre do. 
Rosiner 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

Strildfetle 111[11{11111e 
købes Id Maksimalpr s 

Norrilmiels 113[1[10131ms 
Gammelt Jærn, 
Kobber, Messing, Tin, Zink, Bly. 
Gummi og Hestehaar købes. 

Træskorig. L. Larsen. 

By og Herredsfuldmægtig 

Jobaftes Noloetl, Hasle, 
trælles pas Raadhuset i Allinge 
hver Mandag citer KI.10 Poilu. og 
I Klemensker Kro hver Fredag 
Ira 2-5 Eftm. 

Ountsugi, hiesell-belood 
Sct. Mortensgade 17, Rønne. Telt. 22 
(udi]. Fuldm. ved Bytogedlcontorel 

Hasle). 
Kontordag i Allinge Mandag 

do i Klemens (Kroen) Tirsdag Eft. 

Svinemel, 
Hvedeklid, 

Rugklid, 
Blandsæd, 

Havre og 
Blodmelasse, 

sælges mod Kontant og aflevering 
af Ernæringsraadels Rekvisilionssed-
ler hos 

Allinge Kolonial- og 
Produktforrel n i ng. 

Kali det fortrinlige Centralvarme-
komfur 

HEKLA! 
Meget brændselsbesparende. Kakkel-
ovne overflødige. Alle Værelserne 
opvarmes fra Komfuret. 

Maskinhandler Holmstrem 
Telefon Rutsker 4. 

Færdige Anlæg forevises. 

Zriorenflue, 
genlam lire, 

(11101'eolier, 

Alling.' Kolonial- ‘kr., 
Produkt forretning. 

al .Dialitilaftur, Zrifotage, 
Zanie= og ',b'in.tte=51'onfertivit .  

Winguilli bu tliorb 11bNIn, 
C,. 13. 

syet af Stof, der er indkøbt for de sidste store Prisstigninger. 
Fikse Faconer. - God Pasform - Alle Størrelser. 

Pris Kr. 19,80, 22,00, 28,00, 30,00 pr.;Stk., hvilket faktisk er 
50 pCt. under Dagspris. 

Magasin du Nords Udsalg, Allinge. 

Telefon 5 3. p. Sommer. Telefon 5 

Bygningsartikler. 
Brædder Planker Tommer 

Tagpap, Søm og Spiger, Støbegods 
Cement, hydraulisk Kalk 

anbefaler 
Allinge Kr,lemial- og Produktforretning. 

	

tit r;;)crreljnbitter, CUerfraffer, 	tortroler 
("£reitgetoi, 9eberbele, (4)abfercbragter, lltrter 

og syrafter  er uaa Vager i jtort 

lilb og Silube 
taged i 	.)tte tit 1)oielte 

9)lanajili bu 97erbt 

Porllholms Spre- 	InHobsses 
Afdeling i Allinge 

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

af 4 pCt. p. a., pen Folio 111 2 pCt. p a. 

Ekstra Salg.  
200 Stk. Nederdele, 

Qlirbetiorer 

.:RUM PEal 
23-40,- til voksne og Børn samt Sioppegain 

1-3,50 I sort, grant eg normal billigst i 

28 32,- 	Nordklels Handelshus 
-  

Vi har faaet nye 
SeTdinger af: 
Stærke Murgryder 

80-100--120 
af dyn rigtige flade Facon 

salut 

Fyrdøre. Renseluger 
Store Riste 

i tiere Størrelser. 

Ildfaste Sten, Ler og Cement. 
Priserne øre rimelige i 

Nordlandets 
flandelshus. 

Prisliste 

Magasin (hi Nords 
Udsalg i 

2aitge 	allteul ftenJ 
Ih' Kr. 52-130 

Z-pablerebragter, 
Han Serges fra Kr. 85-225 

do. • kulørt Slof fra Kr. 68-80 

Lorte Stirbe,.5frarter 
fra Kr. 50-64,50 

Teglifraffer fra Kr. 18-36,- 

Cooerevatlraffer 	37,- 

ShMitinch•affer 85-175,- 

Teberbele 
211tWelill, Flonel 4,25-10,85 

do. 	Uld 	12-28,50 
do. 	Silke 8,35-28,- 
do. 	Lasting 	11,25 
do, 	Alpacca 	12,- 

fioireifinter 
	

5,75-11,50 

Rionekltorter 
	

8,- 

§-;)»ibe u forter 
med Feston 4,50- 8,- 

9Orntal thiberli» 2-5,25 

do. 	eitumber 4-6,25 

trolover, 	hel Uld 4-8,- 

do. 	halv Uld 	6,- 
do. 	Bomuld 4,25-5,- 

M urjetter stort Udvalg3-15,- 

M orjetfraa liere. 	1-6,25 

hel Uld 6,25-6,75 

431)iiteforflerber 1,85-5,25 

5:?141)01bilinfiforrlaber 
4,25-6,50 

Zer,-3'e0 k)alibiter 2,50-4,00 

11.1bpallter 	 2-3,75 

fill'otjatibjter Ril, Glace 6,- 

1.111iffer 
13witetrauer 
1.+rima 

lir. mer. 

joletol 
pr. nar. 6 -8-10,50 -12,- 

bo. timiergarn 4,75 

St nul. St oftlioteltoffer 

1~11~1011116111111~11110111I 

Rejsetæpper 
Uldtæpper 
Dækkener 

Mange Kvaliteter i 

Nordhullets 

2 Stenhuggere 
kan fan 101111C1Ille Arbejde hele Vin-
teren, 

Borrelyngeos Stenhuggeri. 

3 frostfri Pumper 

1 Køkkenpumpe 

2 Ailepumper 2. 

Jernrør og Bundventiler 
hertil, ældre Indkøb - og sælges 
derlor meget billigt. 

Nordlaudets Harliletshus 

-Nr uger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller inang• 

ler De en Svend eller Lær-
ling en Fodermester eller an-

den Medhjælp, bør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c. 1700 Hjem og læses af saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

Olsker 	RØ. 
Sygeplejeforeningen hol-

der ordinær Generalforsamling i Ol-
sker Forsamlingshus Fredag d. 22. 
ds. Kl. 3 Eftm. 

Bestyrelsen. 

sommer. 
Markfr. Markfr6. 

Bestillinger bedes snarest indsendt. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

fitøli Zere ?ørtirug 



Muslingemel til Honsefoder. 
Vort patentanmeldte Muslingerne] til Hønsefoder bar 

ved foretagne kontrollerede Forsøg- giver el Merudbytte 
i Ægproduktionen af over 100 pa 

Hønsene betaler dette Foder igennem en forøget 
Æglægning !ned indtil det femdobbelte af Udgillen. 

Muslingemelet er fremstillet i absolut holdbar Kvalitet. 
Muslingemelet leveres i plomberede Sække a 25 kg, 

og hver Sæk indeholder Brugsanvisning. 
Prisen er 45 Øre pr. kg i hele Sække 

Langelandskorn, Odense. 
Langelands Muslingemel fans en gros & en detail hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning, 
H. Gram, Gudhjem. 
Hasle og Omegns Brugsforening.  

Forlang udtrykkelig 

Langelands Muslingemel. 

c?'"s4193 sø•-- -"r.-~-4  fim  

Nørresundby Gødningskalk. 
Af Ladningen, som er ankommen, er endnu nogle Læs 

us tigre. Vær saa god at give os Bestilling herpaa snarest. 

Nordlandets Handelshus. 

PrililA 	ol MillILTOUrk 

anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljepumper in, ni .  

  

     

Kaffe. 
En prima Erstatning herfor er 

Nor 	Kaffe-Surrogatl Normal 
Malt 

faas hos 
Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Billigste Priser 

Køkkenrekvisitter 
faas hos 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Vinteren nærmer sig 
og man skal til at tænke paa Vintertøjet. 

Vi har et stort Lager af 

kulørte og blaa Klædninger 
alle Størrelser. 

Stortrøjer, Ulsters og Vinterfrakker. 
Drengeklædninger 

i Jakke- og Matrosfacon. 

• Største Lager i Hatte og Huer. 
Underbeklædning, Sokker og Vanter. 

Islandske Trøjer, Vanter og Sokker. 
Altid lavest mulige Priser. 

Zorkiil(LNts 

Lovlig smarte Folk. 

En Gang I Foraater, da Spekula-
tionen med Lejligheder rigtig Hore. 
rede i København, var del blevet 
en meget anvendt Metode, al ahfor 
smalte Følk bens endte sig til Læ-
gerne for al høre, om nogle al de-
r es Patienter Ina tot Døden, saa 

de ran den Mande i særlig god 

Tid kunde være forberedte paa al 
melde sig som Liebhavere til den 

Lejlighed, der maaske blev ledig, 

naar Dødsfaldet indtraf. Denne Tra 

fik er der vistnok nu i det væsent-

ligste sat en Stopper for, idet Læ-

gerne naturligvis har neglet at være 

Spekulanternes Redskaber. 

Men saa naturer der sig andre 

Muligheder for ny Spekulationer, 

og denne Gang er det selve den 

spanske Syge, der maa tjene de 
durkdrevne og all for hensynsløse 

„Forretningsfolk" 	De genneingnar 

daglig Morgenbladenes Dødsannon-

cer, hvorefter de hurtigst muligt ind-

finder sig hos de afdødes efterladte 

og tilbyder et købe alt den afdødes 

Tøj. Frækheden belønnes oftere, 

end man skulde tro, og der gøres 

san Forretning med det smillebelærig-
te Tøj. 

Da Napoleon den 1.. 

hjærte gik I Rotterne 

I Invalidekirken i Paris slnar en 

Urne, smil siges al indeholde Na-

poleon d. 1 s Hjerte. 
Der har imidlerlid adskillige Garage 

været Ireinsnt Tvivl om, at del vir-

kelig er deri store Kejsers Hjerte, 
der ligger r Urnen, og ei Dokument, 

der for nogle Aer siden offentlig 
gjordes i et Pariseiblad, har bidra-
get til at bestytke denne Tvivl 

Delte Dokument indeholder en 

Beretning fra en gammel engelsk 
Læge, Carstriell, der som ungt Men-

neske assisterede ved Balsamerin-
gen af Napoleons Lig. 

Etter dette engelske Øjenvidnes 
Udsagn blev Kejser Napoleons Hjerte 
et Offer for Rotterne paa Longwood, 

og det gik saaledes tal: 

Lægerne var i Færd ined at bal-

samere Liget, 'da de blev afbrudt 
ved, at der skulde tegnes et Billede 
al den afdøde, og medens delle stod 

paa, begav Lægerne sig Ind i et 
andel Værelse, Da de Ironi tilbage, 
saa de til deres Foilærdelse, al 

Kejserens Hjerte, som havde ligget 

pan el Bord, vor halvt opædt af 

Rotter. 

For at nndgaa rille Ubehagelighe-

der loreslog Cruswell, ilt num gan-

ske simpelt skulde erstatte Hjerter 

med el andet. 

Og saaledes skele det, en Bede 

blev slagtet og dens Hjerte udgivet 

for at være Kejser Napoleons, 

Urnen I Invalldekirken i Paris, 

der er Genstand for Tusinder af 

napoleonsbegejstrede Turisters an- 

dægtige Beundring, skal allsaa -

efter Dr. Carswells Udsagn - in- 

deholde Hjertet at den stakkels 

uskyldige Bede, som pan St. Helena 

mergle lide Martyrdøden, fordi Rot-

terne havde ædt Kejserens Hjerte. 

Erindringsliste. 
Toldkamret 8-12 Form., 2-5 Etterm. 
Itienmerkontoret 10-11 og 2-4. 
Borgmesterkontorer 2-4 Eftm. 
Laane- uE Diskontobanken 2-4 Firm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Etterm., Mandag og 
Torsdag 1-orm. 

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

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

Søndag 12-2. 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

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

Fredag 7-8, 
Jernbanesi. er  aaben for Gods 8.12, 2-7 
Hhelpekassen: Fo'rrnd.. Bagerm, F. Holst 

Kasserer 11. P. Kofod . kontortid firer 
Fredag Ira 5-7. 

Kioverfro, Guesfro. Roefrø. 
Vær saa god at gøre Bestilling efter Behov til Foruret 

1919. Alt det finkornede Fra som Rødkløver. Alsikke, eillf-
klover, Kællingetand og Lucerne, er der meget knapt om, og 

det vil blive rationeret - Af Græsfrosorterne er der derimod 
en rigelig dansk Avl i gode Kvaliteter - og ligesar af Roe- 
fro, - Regeringens Maksimalpriser af 	November 1918 ere 
gældende ved Salg af Frø. 

Nordlandets Handelshus. 

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

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Affaldsfoder tif Swm, 
Havre. Byg og Blandsæd 

,ælges, naar Kornnævnets Udleveringssedler afleveres. 

Maksimalfoder er daglig ventende. 

Nordlandets Handelsbus. 

Stort Udvalg 

Carl Lunds bekendte blaa Ernaljeyods 
til billigste Priser hos 

Allinge Kolonial & Produkt forrel niug 

Nye 

Roeskærere og Roeraspere 
K artoffelmøller, 	Kartoffel kogere 

Roeknive, Roegrebe, Roekurve 
Raspetromler. 

Nordlandets Handelshus. 
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Morso 
Ovne 

ndnytter al Slags Brænd- 

sel paa bedste Maade 

og ere bekvemme 

at regulere 

11•0111~ 

Stort Oplag i 

Nordlandets Handelshus. 
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Et Parti Melasse 
bortsælges til Svinefoder. 	 Pris 27 Kr pr. 100 kg. 

(.1111111(3e 	L's 7roblifforrelniq. 

AuerMr i Nordhorillielms Ugeblad! 
Billigste Annoncepriser. - Største Udbredelse 

her paa Nordlandet. 

Stort Udvalg 

Stort Udvalg 


