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Aarg. 

Gylden September 
med brogede Lunde, 

tusinde Farver i 
blussende Brand -

lagrønne, tordenblaa, 
soltavse Suude, 

biaapende Banker 
hest81111e Land. 

Skovenes bromte 
og vinrøde Bølger 

ned Per mod Asien( 5 
lyngtækte Tag. 

Svovigule Ahorn 
og Egepur følger 

Vejen langt ud mod 
den døende Dag. 

Gyldne Kaskader 
af Solfaldet strømmer, 

strømmer fra 
Vesthimmelens &tragtende Væld. 

Kv I d renele_5341‘11.6 ---- 
uldlyset Svømmer 

gennem den dugvaade, 
lysende Kvæld. 

Ali er sari fredfyldt, 
vemodigt og øde I 

Lille mit Hjerte, 
hvad smerter dig du ? 

Lad dog 1e døde 
begrave de døde! 

Grib det bowlende, flygtige Nu' 

Poul Clausen. 

Indskrænk ikke 
Hønsebesætningerne. 

(Af Konsulent Stenbak, Tommerup) 

—o— 

Taler malt i denne Tid med 
Folk, der lorhandler Fjerkræ, da 
forlyder det, at der udbydes sag 
mænge Høns til Salg, at det er 
vanskeligt at finde Afsætning for 
dem. Og taler man med de en-
kelte Hønseholdere, arra harer man 
fra flere af disse, et de vil ind-
skrænke deres Heuzebesætning, 
fordi det under de nuværende For-
hold betaler elg daarlig at holde 
Høns. 

Dette kan tyde paa, et vl &laer 
overfor en Massenedslagtning at 
Høne og en stærk Formindskelse 
at vort Hansebeid. 

Heri gør man vistnok en stor 
Fejl, Det skal 'ikke nægtes, at 
Hønsene ikke vil give ni stort 
Overskud i Air — I hvert Fald 
ikke som vi i de senere Aar er 
vandt til, fordi Foderstofpriserne 
har været eaa høje I Forhold til 
Æggepriserne. 

Det vil være neget uheldigt om 
et enkelt mindre godt Aar skulde 
bevirke, er vort Hønsehold blev 
indskrænket 1 nogen kendelig 
Grad. 

Det kun jo aldrig være andet 
end at vort Husdyrhold er under-
kastet Svingninger, ane et enkelt 

Anr ikke er sal gild( som et an-
del. Der sker saavcl I vort levæg-
lio;d sien i verf Seriehold, men 
derfor gear man dog Ikke straks 
hen og formindsker vore Kvæg-
og Svinebesætninger, men lorts/et-
ter i Bevlsthed orm at det en an-
den Gang vil blive bedre. 

Lad os derfor ikke blive nervø-
se, men se Tiden an. Matske vil 
det °gime vise sig, naar man naar 
hen til Aerets Slutning og faer 
opgjort sine Regnskaber, at Resul-
tatet er blevet bedre, end man 
havde troet. 

Det har nu I saa mange Aar 
været en Kendsgerning, at vore 
Høns har hørt til det mest rentab-
le i vort Husdyrhold, saa vi maa 
tro, det vil vedblive dermed I 
Fremtiden. 

Vi var nu lige kommen over 
den slemme Krise, som Verdens-
krigen foraargagede ogsaa i vort 
Hønsehold, og havde nu fuml ar-
bejdet Besætningen op igen til den 
Højde, som Hønsene fortjener, og 
her skulde ar •evne blive. Det 

a 	OT 	 e 	ente- 
holdere. Nedslagt kun de gamle 
Høns, men behold alle de eet- og 
toaarige, samt Hønerne Ira delte 
ARTR 

løvrigt tyder alt pate at vore 
Kornpriser staar for nedgang, hvil-
ket jo vil gøre, at det ure bedre 
vil betale sire at omsætte.Kornet 
I dyriske Produkter. 

Alverden skriger eller Mad, og 
Æggene vil heri altid indtage en 
fremtrædende Plads. 

Man vil seatedes med temmelig 
Sikkerhed kunde gaa ud fra, at 
Forholdet mellem Foderstofudgif-
ter og Æggepriser vil blive bedre 
end det har været i indeværende 
Aer, saa det maa gentages III arie 
Henseholderee Indskrænk ikke 
Hønsebesætningerne, men søg hel-
lere til næste Aar at forøge dem. 

.rata 917organa. 
-0- 

En Sommerdag, de Sol stod høje 
og Duft sank lavt fra Lindene, 

en Dag at disse sjældne, 
der er lasede bleg og skinnende, 

da Gavlens lunge Roser 
hang i hed og duftvild Smægten, 
kiumpvia, paa spinkle Kviste, 

sagte buet under Vægten. — 

De altfor salme Valmuebægre, 
lade, giftforvIrrencle, 

laa slængt i Græs, og Humlebi 
gled lavt og mæt og svirrende 

fra Belliabloms1 til Belllsblomal, 
en Dag, hyls Timer vugged 

sig sagte som en Kæde, 
der er tyrigdelere og lukket. 

En festlig Dag (skønt der var 
ingen Verdens Ting at feste lur), 

kom Lykken 1 ain Guldkaret 
med otte hvide Heste tor. 

Fra Hjulene leg Støvet tæt 
og bank som gylden Taage. 

Pas denne Dag kom Lykken, 
og han standset for min Lange. 

Han sang —: 
Kom med og tror min Ven ! 

Din Sjæl er ung ug leende,  

men den er blind og dvalebundel. 
Den skal blive seende, 

naar al mil} Rigdom skænkes den 
som Ejendom, som Givet 

Korn nied og lev ! — Der visner 
ingen Blomster I min Have 

Han lo 	Beirenker du dig mon? 
Hvem tror vel, jeg betænkte mig. 
Jeg greb hans Haand og steg derop. 

Saneedrukken slængte jeg 
mig dybt i Vognens Hynder, 
og det var som om jeg daled 
blandt Blomster, hvis Berøring 

biede brændte mig og svaled. 

Da steg et Minde i mit Sind. 
Jeg spurgte tavs og studsende —: 
Er Glæden i dit Rige 

evig ny og evigt blussende? 
Han sang Hvert Ønske I dit Bryst 

er VM, som du kan drikke. 
Hver Skanl er uudtømmelig, 

Thi Sorgen findes Ikke! 

Jeg tav en Stund og spurgte !Re: 
(min Tanke var umættelig) —, 

Men møder jeg da ingen Lyst, 
hvis Spor er uudslettelig? 

Han sang — : Hver Lyst, du vælger 
dig, er Honning, du kan stikkel 

Hver Kalk er uudtømmelig, 
'hi Min det modes ikke ! 

Jeg grur det b Ir, saa spurgte jeg 
Merl er det da utænkeligt, 

at mit B 	kan slige mod 
et  Nl-a', 	er ukrreir, cli n ? 

Han sang: Hvert Mut du sætter dig 
ser du for Foden ligge, 

du griber del, og det er dit, 
thi Læ n eslen fIndea Ikke 

Jeg Med mig helt tankefuld 
sal ana jeg op og rnnked mig —, 
Men al den Tro, den Ungdomslrods 

min Sjæl har modigt 'rinket sig, 
hvad sari med den ? — Han sang: 
Dit Skud skal aldrig mere klikke: 
Nu er  du ali,i1 Si] t ns Pia 

thi K a ni p e n lindes ikke, 

Jeg havde nok. Og jer; sprang op 
eg tog et Tag I Tøflerne —: 

Du Slange, dyr vid friale mig, 
du sleskeste blandt Øglerne I 
Jeg er rn Mn-  '. der ønsker Liv 

ne frite Livets Øden, 
og du har løj 	du er ikke Lyk- 

.  du er Døden; 

Han standsede sin Guldkanel, 
og jeg sprang af. Men spottende 
arra han mig an og to Du Daare. 

vid, du er den ottende. 
som jeg (Lig har budt mit Venskab, 

Daarer er I alle, 
jordbu• dee, jul-diet:melede! — 

Mei] engang vil I kalde I 

Og jeg c; nu.i e trofast end 1 tide 
Og naar I klagende 

tør kalde Døden Lykken, 
skal I se mig komme agende, 

Farvel I VI ses I Mansice jeg kommer 
mer tilpas til meste Aar I 

— I Taagen svandt hans Guldkaret 
med otte hvide Heste for. 

Thorkil Barfod. 

radium 
De usynlige Strimlers Stof 

Af cand. mag. V. T h orer. n 
(,Svb. Ave) 

Hvad er Radium ? Et gaadefuldt 
Stol, et Metal, der udsender for-
skellige Slags usynlige Simler, 
der I mange Tillielde her Virknin-
ger, hvis Mage man aldrig tidli-
gere har set. Radium -- akne 
Navnet her en mystisk Klang, et 
eget Sving, der lader os ane, at 
Navnets Bærer har ejendommelige 
Egenskaber. Og mur er dat endda 
ikke alene Metallet Radium selv, 
der besidder disse Egenskaber, nej 
det gælder ogaan rutte kemiske For-
bindelser, hvori Radlum er Bestand-
del, foruden en Række Sloffer, der 
paa underfuld Maade opstart'. et 
Radium, ligesom Radium selv er 
fremkommet ved Forvandling al 
andre Stoffer. 

Hvorledes skal nu alt delte for- 

mnu øre Bevis for 

nem alt. Saaiedes kan O-Straa-
terne f'a 1/30  Grant Radium mær- 
kes gennem et Jerning paa 	m 
Tykkelse. Yderligere gav Ruter• 
lords Undersøgelser det forbløf-
fende Resultat, at naar Radlum ud-
sender A-Simler, forvandles Rn-
diumet selv til et nyt Stof, en Luft-
art, som kaldes Emarrellon, Man 
stav ellsea her overfor en Grund• 
stolfurvandling. EI Under er fuld-
byrdet I Det Mener sker gennem 
~hundreder har kæmpet for -
nemlig ar omdanne et Grundet& 
til el andet — udfører Naturen her 
af sig selv. Er det da de Vises 
Sten ? Nej, ingenlunde. De radio-
aktive Omdannelser foregaar gan-
ske ualhængig af al menneskelig 
Indgriben og altid III en og samme 
Side, aldrig den modsatte Vej. — 
Det er komplet umuligt at standse 
Omdannelsen at Radium li! Eman-
ation. ligesom vl aldeles Ikke be-
sidder Midler til al genfremstille 
Radium al Emanation. 

Den af Radium dannede Luftart 
Emanation har vfst sig atter at vare 
tediciaktiv, idet - den ved A/iledes 
af A-Straaler bliver til et nyt Stof, 
det saakaldte Radlum A. Dette 
Stol er paany radioaktivt og der 
opetaar pen denne Meute en Række 
Efterkommere at Radium, som man 
betegner med Bogstaverne B.. C, 
osv., indtil Radium G, der synes 
at være identisk med Bly. 

Angaaende Naturen af de ud-
sendte Straaler har Rutenford vist, 
nt A-Stmalerne I Virkeligheden 
bestaar af en Strøm at Smaadele 
— saakaldle Atomer — af en Luft-
art Helium, der udslynges med en 
urnaadelig stor Hastighed (omkr. 
15000 km pr. Sekund). Ogsaa B-
Straalerne er en Strøm al materi-
elle Smaadele, nemlig Partikler at 
negativ Elektricitet. Elektronef. -
De bevæger sig gerne 10-15 Gange 
saa hurtigt som A-Straalerne. Der-
imod er G-Straalerne ikke at ma-
teriel Natur, men nærmest at ligne 
ved Lys- og Røntgenstraaler. 

Antallet al Helium-Arorner, der 
udgør A-Straalerne, er umaridelig 
stort ; Haledes udsender et Gram 
Radium i hvert Sekund 35 Milli-
arder Hellum Atomer. Dette bety-
der igen, at i hvert Sekund om-
dannes lige 51111 mange Radium-

r.lomer til Emanationsatorner. Da 
l Gram Radium Imidlertid Inde-

holder uhyre mange Atomer, vil 
dit vare 1700 Aar inden Halvdelen 
af Radiumatomerne i et Gram Ra-
dium er forvandlede til Emanati-
onsatomer. Man ,kalder den Tid, 
der hengaar inden Halvdelen el et 
radioaktivt Stof er omdannet, for 
det paegældende Slofs Halverings-
tid. Radiums Halveringstid er alt-
eas 1700 Aar. De forskellige ra-
dloaktIve Stoffers  Halveringstider 
spænder over et særdeles udstrakt 
Tidsinterval. F. Eks, Uran har en 
Halveringstid paa 5 Milliarder Air, 
Emanation halveres I Løbet cif 4 
Da,c. Eli senere Eeerkommer af 
Radium her en umeadelig 

Rigtigheden ? 
For at fas en Forestilling herom 

maa man gire tilbage til 1896, de 
det lykkedes Franskmanden Bec-
arierel at paavlse, at nogle Kry-
staller, der indeholdt Slottet Urin, 
kunde fremkalde en Sværtning af 
en lotografiak Plade selv om baade 
Krystaller og Plade var indpakket 
i sort Papir. Der maatte altså* fra 
Uransallet udgas nogle — rigtig-
nok usynlige — Straaler, der lige-
som almindelige Lysstraaler kunde 
peavirke den fotografiske Plade. 
Ved at undenaege om andre Stof-
ler ikke skulde have samme Egen-
skab opdagede Hr. og Fru Curie 
I  1698, af et Mineret, Begblende, 
fra Joachlmthal i Østrig var særlig 
virksomt, r lier som de kaldte det, 
radioaktivt, og gennem et umaade-
ilg &tort og brydsomt Arbejde fik 
de fremstillet en ganske ringe 
Mængde al et Stof, der var omtrent 
2 Millioner Gange mere virksomt 
end det af Becquerel undersøgte 
Uran. Dette Slot kaldte de Radi-
um, Hvor omstændelig hele Pro-
cessen var, forslaas lettest deraf, 
al man af 1000 kg Begblende kun 
fair knap 	Gram Radlum. 

Det næste store Fremskridt in-
denfor Radlurneforskningena Om-
reade skyldes den store engelske 
Fysiker Rulherford, der gennem en 
Række Forsøg paaviste, at Radium 
i Virkeligheden udsender tre for-
skellige Slags Strimler, der Især 
udmærker elg ■ ed deres forskellige 
Gennemtræng, lighed. Den tørste 
Stegs, de saaaaidle A (Alfa) Stree-
t«, trænger kun Igennem meget 
tynde Lag af de letteste Stofler. 
Den næste Sletg B (Beta) Strimler, 
gear gennem alle lette Stoller, I  
men tilbageholdes af tungere Slof, 
f. Ek! . al ell passende Tykkelse 
131y, medens derimad deri sidste 
lereehor r.Sneal. e C (Gamma) Sean 

• kule, bogstaveligt talt gaar gen- 
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Halveringslid, nemlig en Millionte-
:. del Sekund. 

Opdagelsen af de radioaktive 
-• eeede, har været el overordentlig 

ses: Betydning tor deri moderne 
Veleesk eb, idet talrige tidlidere 
nærede Anskuelses har mande !a-
ges op til kritisk Revision, sam-
tidig med at der er blevet kastet 
Lys over mange forhen dunkle 
Punkter. Man har hidtil ganel ud 
fra, at et Grundstof var et Stof, 
der ikke kunde adskilles i simp-
lere Bestanddele. Man ved nu, at 
denne Passtand ikke holder Skik, 
idet de radionktive Grundstoller 
ganske uafvendelig omdannes til 
andre Sloffer. f samme Retning 
gear ogsaa Rutherlor$ sidste For-
søg, hvor det er lykkeges ham -
ved Hjælp af A-Straale-Bornbarde-
ment — at frigøre Luftarten Brint 
fra flere Grundstoller. Til den 
Slags Forsøg er A-Strimler I hej 
Grad anvendelige. Part Grund af 
deres store Hastighed — 20 0000 
Gange større end den hurtigste 
Riffelkugles — besidder de en E-
nergi der — syrn nmolfgnet pr. 
Masseenhed — er 400 Millioner 
Gange større end samme Kugles 
Energi. A-Strealerne virker aksen 
i Atomverdenen som yderst Inal-
Uge Protektiler, der ligefrem bom-
barderer Grundstofatomerne I Styk-
ker. 

Alle saadanne Fortog kan være 
farlige for Eksperimentatoren. Hvis 
f. Eks. Fingrene bliver udsat for 
A-Straale-Bombardement, vil Vævet 
blive ødelagt, saa at man risikerer 
svære Sygdomme i de angrebne 
Dele muligvis total ødelæggelse, 
hvis der ikke lages de nødvendige 
beskyttende Forholdsregler. Detre 
er imidlertid heller ikke saa van-
skeligt, da, som tidligere omtalt, 
A-Straaler ikke er særlig gennem. 
trængelige, men standses af ret 
tynde Lag af mange Stoffer. 

Den største Betydning har dog 
Radium faget indenfor Lægeviden-
skaben idet man her haeber at 
have fundet et Middel med en at 
vor Tids farligste og mest ud-
bredte Sygdomme, Ktæfteneigesom 
°gime Gigtsygdomme skaf kunde 
helbredes ved Radiumkure. Hvad 
angaar den sidste Slags Sygdom-
me, har man her et karakteristisk 
Eksempel pert, hvorledes !nar] læn-
ge inden man var klar over, hvor-
paa Virkningerne beroede, allige-
vel fik det rigtige Middel :hænde, 
nemlig Benyttelsen at de varme 
Kilder, der strækker sig I et Bæl-
le tværs igennem Mellemeuropa 
og som er kendeleguer ved Navne 
som Wresbaden, Karlsbad etc. 
Vandel I disse Badesteders Kilder 
her nemlig vist sig el være radio-
aktivt grundet pars et lille Indhold 
af Eananatioe. Allerede i Oldtiden 
valfartede man til disse'Kilder, 
men først de allersidste videnska-
belige Undersøgelser kan forklare 
hvorpaa deres Virkning beror. Og-
san her i Danmark er der jo, som 
man daglig kan læse det i Aviser-
ne, fundet radioaktive Kilder, nem-
lig flere Steder pas Bornholm. 
Vandets EmanationsIndhold synes 
de fleste Steder at være at noget 
nær samme Størrelse lom i de 
udenlandske Kilder, et enkelt Sled 
betydelig større. Det er dog for 
tidligt endnu at udtale sig om Be-
tydningen al de gjorte Fund, men 
vi skal senere i denne krikke] 
komme tilbage til de absolutte 
Værdier for Emanationsmengder-
ne at Hensyn til Sammenligningen. 

Ved Behandlingen al Kræftsyg-
dommene er del ret store Mæng-
der af Radium. der skal anvendes 
arte det Ar "derfor i første Omgang 
et rent økonomisk Spergsmaal, 
hvor meget Radium hvert enkelt 
Land kan og vil bekoste anskaffet. 
Sea maget mere maa det derfor 
paitakennes. at Danmark her ind- 

tager en smuk Plads. 
Interessen for Radiumsbehand-

Ung blev vakt heri Landet i 1912 
og gav Anledning til Dannelsen 
al Radiumfondet i Juli Maaned 
samme Aar, I Maj 1913 aabnedes 
den første Radiumstation og paa-
begyndtes Behandlingen i Køben-
havn og kort Tid efter aabnedes 
lignende Stationer I Odense og 
Aarhus. Midlerne hertil skaffedes 
tilveje ved en Indsamling, hvorved 
der indkom 100,000 Kr., hvortil 
kom Statens Part, et aarligt Til-
skud af 5000 Kr. samt Lokaler. 
De Mængder Radium, der kunde 
disponereres over med disse Mid-
ler, var ikke store, knapt et 'a, 
Gram, hvoraf København havde 
ile tre Fjerdedele. Sjælen i Fore-
tagendet var nu afdøde Professor 
Fischer. I Løbet ni de følgende 
Arir viste del sig, at disse Mæng-
der var for smart, idet man var 
ude af Stand til at tillredstille de 
Krav, der blev stillet til Sialtoner-
ne efterlreanden som Radiumabe-
handlingens Teknik skred videre 
og videre frem. Savledes var Situ-
ationen i 1920.. da Radiumlondele 
Forretningsudvalg, der nu bestod 
al Professor Fischer, Dr. med Pers, 
Professor Gammeltoft, nu afdøde 
Minister  i  Prag P. Nørgaard og 
Direktør E. Carlsen, besluttede sig 
etter til al henvende sig ti! Offent-
ligheden og til Staten for at skaf-
fe Midler, dels til at bringe Radi-
umbeholdningen op paa Højde 
med Tidens Krav, dels til indrette 
et moderne udstyret Hospital. Ind-
samlingen peabegyndtee 15. April 
1921 og blev, især takket være 
Direktør Carlsens - energiske Ar-
bejde, en stor Succes. talt indkom 
godt 2 Millioner Kr., foruden Sta-
tens Bidrag pas '/a  Million Kr., 
en saa stor Sum, at Radiumfondet 
nu kunde se Fremtiden i Møde 
uden askonnmIske Rekvmrineer. 
En Del af Pengene blev straks 
anvendt til Køb af knapt 2 Gram 
Radium og samtidig istandsattes 
en 2-Etages Villa, beliggende paa 
Rosensvreneets Parallelvej, som 
den 10. Oktobr r 1922 fik sin høj-
tidelige Indvielse som Rad.umste-
Hort i Overværelse al Radruinslou-
dets Protektor, Kongen. 

Ved Radiumbehandlingen er det 
G-Straelerne der er de virksomme. 
Gælder det f. Eks, om at behand-
le en Kræftsvulst, anbringes et 
Radiumpræparat, der er lagt i et 
Melathylster for at bierne A- og B-
Straalerne, I Svulelen, og man le-
der nit G- Siraalerne i en vis Tid 
bestraale det syge Væv. Niar Be-
handlingen skal ophøre fjernes 
Præparatet og kan da [tilvendes 
paa ny snit mange Gange man vil 
idet det beholder sin Styrke ufor-
andret. Man plejer at anvende 50 
a 100 Milligram Radium ad Gan-
gen, eller som man ogsaa siger 
Præparater paa 50 a 100 Milllcu-
ries Styrke, idel man ved 1 Milli-
curie forstsar den Straaling, der 
udgaar fra 1 Milligram Radium. 
Men hyppigt anvender man dog 
ogsaa en anden Metode. 

Opløser man et Radiumsalt 
Vand. vil Emanationen, der jo er 
en Luftart, efterhaanden som den 
dannes dels opløses i Vredsken, 
dels dampe bort. Hvis man derfor 
har sin radioaktive Opløsning f 
en Kolbe, der er forsynet med et 
Afledningsrør, der gaar til en Pum-
pe, kan man user man har Lyst 
111 det, pumpe en forønsket Mæng-
de Emanation af, komme den I 
en Glastube og benytte denne 
ganske som et fast Radiumpræpa-
rat. Denne Metode benyles overor-
dentligt meget pas Radiumstatio-
nen I København. I dennes fysiske 
Laboratorium findes en brand- og 
dirkefri Panserboks, der Indehol-
der 4 indbyrdes forbundne Kolber 
med en Opløsning af talt 1 Gram 

en end• Enli-d, den sa4alte 

NI, che Eeht d (opeas,e 	i  
rigs F) i,iser 	clic) 	 ht.3 - 

til er de 	 d.:1 er sin 
uhyre Mor Forskel pat Radium-
indholdet, saa det vilde lure td 
upraetieke Taleangivelser et be-
nytte samme Enheder I begge 
Tilfælde. Karlsbad f. Es3. !udehol-
det ca. 30 Mache-Enheder, men 
der gaar ca. 3 Millioner Mache-
Enheder pari en Millicur.e, saa 
Karlstmdkilderis Styrke vil kun bli-

ve — ca. Ti Milliontedele Millicu-
rie. Omvendt vilde et Radiumpræ-
parat paa 40 Millicurie have en 
Styrke af — mere end 100 Meli-
oner Meche-Enlieder: Niar man 

derfor hører, et de nyomiagede 
bornholmske Kilder indeholder Ira 
20 —100 Mache-Eheder, ja, en en- 

aktie har haft Midler I Hænde til 	kelt skal endda nas op pari et Par 
selv al skalle sig en Beholdning Tusinde, er det I Virkeligheden 
al det yderst kostbare Stof. 	uhyre ringe Mmngder Radium, der 

Opløsningen i Radiumstationens I  er Tale orn, Idet der altsag skal 
milirem 3 Millioner Mache-Enhe-
der ti!, for at fan en Strimlings-
styrke, der er lige ses stor, som 
den der kommer fra I Milligram 
Radium, altsaa kun i/eee  Gram. 
Man maa derfor aldrig lade sig 
forbløffe al store Talangivelser I 
Mache-Enheder, men modtage dem 
med al mulig Skepsis og først 
gøre sig klart, hvad de virkelig 
betyder, 

Medens de vigtigste Padlende-
jer tidligere 'nedise I Amerika, har 
man nu gjort stort Radlumfund 
Belgisk Kongo. Priserne, der tid-
ligere las omkring 100 Dollars pr. 
Milligram er derved faldet noget 
til ca. 70 Dollars pr. Milligram, 
hvilket saa omtrent svarer til 
400,000 Kr. pr. Gram. 

Dan samlede Mængde af Radi-
um i Verden beløber sig I øje-
blikket til knapt 200 Gram. 

kgerieseseerillele~erieree~eeeete 

Til 

Jagtsæsonen 
anbefalet!: 

Jagtgeværer, Solonrifler, 
Krudt, sort og :øgevagt, 
Patronhylstre. Hagl, 

Fænghætter, Patrouhrelter 
ladede Patroner 

alt til billigste Priser. 

ALLINGE 

Selv6rosefie 
er Søndag den 9. Sept. tabt fra 
Ole Kirke til Storedal. Finderen 
bedes henvende sig til 

Janus Læarsen, Storedal. 

Mit Hus i Tein 
stiar til Salg. 

A. Stange. 

•••••••••••••• • • 
Siografen. 
Søndag den 23. Sept. Kl. 8. 

Den ensomme 
Prferierytter. 

Eu rigtig sprendeude Cowboy-
Film i 6 Akter. 

1 Hovedrollen U'illian$ Frir-
er opkaldt citer Fru Curie). me- t num, 
dens man ved Slyrkeangivelter  • 
for de radioaktive Kilder benytter ! 

BLAA KORS. 
Festlig! Mede Sol dag di n 

ds. 	Allinge Menigtur rishjem. 

Papirhandler Ft tu 1 ni, Nesrn. ar-
Inger Reretning; fra det Interna-

tionale U1:1:1 Kors Mode i Keben-
havn. 

Alle velkomne. 

Frelsens Hær, Allinge, 
Ved flastf.:stell blev Dukken 

vundet pua Nr, 65, billeder paa 
Nr. 3e7. 

Fineste Karoline Ris 	I,k ,U pr. kg 
Klare, fede Japan-Ris 	e0 
Sture, fede, upolereile 	tiar 
Stuen Ris 	 50 
Fineste hvid Rismel anbefales. 

En ugift 

Fodermester 
søges til 1. November. 

Broddegaard i Olsker. 

Til Salg. 
<2  Sofatarenke, en iiy og en bruge 

I Træede-Symaskine, 4 Stole og 
el Bord er til Salg hos 

Kristian Jensen, 
~kedel, Olsker, 

TIL 8'2 y 

Til Konfirmation 
anbefales Konti' watlonsgaver og 
Lommeure I stort Udvalg. 

Rich. Nielsen, Urmager, 
Tlf. Klemens n. let. 

Fulovelsesrme 
prut Leger I  alle Slettelser. 

ALLINGE 

11r- og bldsmodeforrefoing. 
Maskinolie 
Cylinderolie 
Konsistensfedt 
Remfedt 
Pudsetwist 
Balataremme 
anbefales til billigste Priser. 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning 

Rene, kraftige 

Hvorfor holde Rode 
ved al køre uden Cyklelygle nair ?' 
jeg sælger alle Slags Lygter Ilt 
knagende billige Priser, 

løvrigt have, alle Reservedele 
til Lygter pas Lager. 
Cyklehandier A. Il ih koben 

Telefon 102, 	 / 	' 1 

Radium, Geret—, et Hul 1 Panser. 
boksens Væg fører et Glasrør ud 
til en Pumpe, hvormed F.rnenalio- 
nen kan aipurepes 	Glasklokker. 

den alpumpede Emanation gennem-
gået nu en Række al Renselees-
ses Tørrineeprecesser, indtil den 
tristrlst ender 1 et meget snævert 
Glasrør, højst 1 Millimeter I Dia-
meter. Delte Rer deles ved Smelt-
ning t saa mange Dele al man 
leer en Række Rør pas 1 cm. 
Længde. Hver al de saaledes frem-
stillede naaleformige Rør, Emena-
tionenaele, indeholder nu en vis 
Mængde_ Emenation, hvis Strae-
lingsstyrke main ved særlige 
Maniere:spender. Derefter kan Erna-
nallonanealene forsendes Landet 
river tel de Hospitaler, det magtle 
have Brug for Radium og som 

Pnnserboks giver, forudsat at man 
foretager Alpumpning hver Dag, 
165 Millicurie i Døgnet, hvilket 
altsaa betyder, at man faer en 
Mængde Emanation, der straaler 
ligeriaa kraftigt som 165 Milligram 
Radium. Ja, men sari skulde man 
jo tro at man stadig matine kunne 
lorøge sin Beholdning at radioak-
tivt Stof, urar man hver Dag kan 
(remstille et Produkt, der er akku-
rat lige sari godt som 165 Milli-
gram rent Radium I Saadan er det 
dog slet ikke. Som omtalt I det 
foregeeencie er jo nemlig Emne-
tionens Halveringstid 4 Dage og 
dette betyder allsaa, at et Rør, 
der I Deg indeholder 100 Millicu-
rie Emanation, om 4 Dage kun 
indenolder 50 Millicurie, om 8 
Dage kun 25 og om en Maaned 
er der praktisk talt slet ingenting 
tilbage. 	 Den af- 
pumpede Emanatian forsvinder alt-
sera etterhamaden. sn.en den kan 
bruges i nogen Tid og sart har 
man jo stadig den oprindelige 
Opløsning tilbage med sin fulde 
Aktivitet. 

Ved Fremstillingen at Emnati-
onsmule maa man iagttage stor 
Forsigtighed idel den kraftige G-
Strimling er yderst farlig for sundt 
Væv. Da denne 0-Strealing imid-
lertid er sna umaadelig gennem-
trængende, er det meget vanske-
ligt n! opurin ens effektiv Beskyt-
telse. Del bedste Middel, man 
amt Henseende har, er Bly. Delle 
er jo el meget tungt Metal og op-
tager derfor en Del Straaling, men 
der kræves dog en Blyplade paa 
1 1/2  cm, Tykkelse for al nedsætte 
G-Stre alens Styrke til det halve. 
Alle rediaktive Beholdninger om-
gives af svære Pansere af Bly, 
Hænderne beskyttes med Blyhand-
sker, Kroppen med et svært Bly-
lorklæde. EmanationenaaIene maa 
aldrig berøres med Fingrene, men 
tages med lange Tænger, der er 
forsynede med Skjolde, der :dæk-
ker over Hænderne. Undlader man 
disse Forsigtighedsregler, risikerer 
man al faa Saar, der æder elg dy-
bere og dybere ind, Vævet svin-
der bort, sart for Eks. Fingerspid-
serne bliver ktleformede og Neg-
lene gear skraat nedover Kilens 
Kant. G-Straalerne kan ogsaa for-
earsege Blodmangel, idet de rede 
Blodlegemer bliver ødelagt. 

Pia en ejendommelig Maade er 
Hilsen helbredende og ødelæggen-
de Evne forenet I et og samme 
Stof. Som almindelig Regel kan 
man sige, at en svag Sttaaling vir-
ker vækstfremmende, en stærk 
Straaling derimod vækstfremmen-
de. 

Ved Kræftbehandlingen angiver 
man altid Radiumpræparaternes 
Styrke i Millicurie (en Enhed der 

Kolonial4Prodokilerrdoilill. .9a InPIC u 
Schlesiske og engelske — sælges 
harpede fra Lager til meget billig 

Stort Bal 	,Pd!.
Flordiallfils ililodoishos AllInge-Sandvig Ungdomsforening 

afholder Bal for Foreningens Med-
lemmer paa Kristensens Sal Søn-
dag d. 23. da. Kl. 8. 

Fygende-salget. 



Gødningskalk 
entes i kommende Uge og t ilby des fra lossende Skib til 

illigste Pris 

Allingrl Kolonial- og Produktforretning. 

Hedde- og 53'rom6ter- 
,; 	1, 	• ■ , ■ 11, 	fOr 	I , ,a 

	

.; 	a 0. kars JJr- 
der r It rar' :art. 

Eu 	, 'noderne 

Kt•Ikkelovn 

Allinge Teglværk. 

lijorthels Nolel 

KONfIPMANDUSTYR 
fra 

i nders t 
ti I 

yderst 
Største 

dvalg 
Bedst 
og 

billi gst 

5 Ugers Grise 
er til Salg paa Stenbygnard I 
Rø. Til 

Xafifielovne 
og Nomfurer 
fra C. III. Iles* i Ville er hjem-
kommet nyt Lager af sorte og 
emaljerede Kakkelovne i for-
skellige Størrelser og Stilarter — 
saavel runde som firkantede, all i 
særlig smuk Udførelse, solide og 
brændselsbesparende, ironi bridges 
til Fabrikens Priser, 

Hamfarer i forskellige Stør-
relser, meget svære og dog billige. 

'Udsvede ill Ovne og Komfu-
rer. Illurgryder, Vaske, Ryg-
nings-Stobegods, Kiikkel-
ovnaror, støbte og Pladerør, -
Ovnkit, Ildfaste Sten og Ler anbe-
fiks til billigst mulige Priser. 

ff. G. 3folm 
Allinge. 

Nondag den 23. September 
Somme sæsonen er biui, men 

Elluf.1:11353.:M.41C:1 ind t k, nied en 

stor, gylden Høstfest. 
.47..cee.,e2JP 

Samtidig Premiere al ny Jazz 
Jazz :Musik med Nutidens hed-
ste Instrumenttale ir med sine 20 
forskellige Instrumenter. 

HI. 10 ; Den japanske Vulkan 
„Fuelyama• I Udbrud! 

? ? ? ! ! ! 

Konfetti og Serpentine-Halloj 
hele Altenen. 

For at undgaa Trængsel bedes 
Publikum komme i god Tid. 

Borde bedes forudbestilt. 

er strengt for budt paa flagergaards 
Magnus Olsens og Pellegaards 
Jorder Jagende Hunde bliver 
skudt. 

Den Jagtberettigede 

Hollandske 

Jagten 

Blomsterløg 
er hjemkomne.  

.--,-----lbouhre-IL-arserrrikifing~ 	 „ a lelgsr; 

haves i Aar I stort Udvalg. Panbatte fra G-20 Kr. pr. Stk. 
En Del Filthatte udsælges meget billig, 

• 

NOW) 

oolirmaollabi er 
"Matrosfacon haves paa Lager i 3 Kvaliteter fra 21,50, 

Stortrøjer i 2 Kvaliteter haves med blanke eller 
ed sorte Knapper. 

lovrigt har vi et meget stort Udvalg i marineblaa og 

• Kll 
kulørte Drenge-Habitter til vore bekendte smaa Priser og 
gode Kvaliteter. 

Alt i Lingeri til Konfirmander, bløde Hatte, marine 
Sportshuer, Kraver, Manchetskjorter, Flipper. Slips, Sokker 
Seler, Undertøj m, m. 

Største Udvalg, billigste Priser. 

Nillasio du Nords Udsalg 
Tlf. 5. — Allinge — Tlf. 5. 

Victor Planck 

Moderne »amefiatte 

4t41‘6Mik 
ATOR.D 

Fikse Nyheder 
i færdige sorte og uldne Kjoler er hjemkomne, 

VI har det store Udvalg, Faconer for ældre og yngre Damer, 
til er'.iike unge Piger. Kjoler med hellange og halvlange 

Ærmer fra mindste til største Størrelse, alle Farver, alle Priser, Ingen 
behøver at gus forgæves. 

Vi har ogsaa et nyt, fikst Udvalg i Bluser, Bouillonel, Viyella, 
Uld og Silke. Svære Bomuldslionelsbluser fra 3,50. Sorte og kulørte 
Nederdele. alle Størrelser indtil 90 cm Taljevidde. 

Rimelige Priser, prima Stoffer og Forarbejdning. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planek, 

Slidstærke Sædsække 
Pris 2 Kr. 40 øre. 

Chr. Olsen. 
Messens Ene-Udsalg, Allinge. 

Nye Damefrakker. 
Pjtekkerter i moderne Faconer, Stoffer og Farver 

Sulidt forarbejdet. Priser fra -IS til 178 Kr. 

filir. «Isen, Messen. 
Telelpn 100 - Allinge - Postgiro 7562 

Prima velrenset 

Saarug og Saahvede 
tilbydes fi a Lager. — Bestilinger modtages gerne. 

tilflugt %tantal,  og 13ruhurtforretning, 

53firne-Xonfi
.,  

Pigekaisber i svart Slot fra 
titrakan Karaber Ns -25 -30  Kr. 
Drengefrair ker i mange Stortrisrt• 
ni« tosdra=ter. Jakkellatl,vrr, Slørmaj 

a:g 

ffessens 8ne-2Iasatg 
, 

ved Cfir. Glsen, Allinge 
Telefon 100. 42, Postgiro :502 

4)~1~fflert.e~riN- .~~1111114 

•Ik4k/kG A SLAV 
% 	 D U 

NO RI)  

Damefrakker og Pjækkerter 
er nu paa Lager i et smukt og righoldigt Udvalg I vore bekendte 
gode Kvaliteter og prima Forarbejdning. 

Kulørte Pjækkerter fra 10,85. 
Kulørte Eskimofrakker fra 42,00. 
Sorte Klædesf rakker fra 41,00. 
Kulørte Kant irmandf rakker fra 21 Kr. 
Pressede Plyskaaber fra 55 Kr. 
Sorte Klædes- og Eskimofrakker er paa Lager 

i ekstra store Størrelser 
Se vort Udvalg, vi har noget for enhver Stag. 

Magasin du Nords Udsalg. 
ved Victor Pia/telt. 

• 
Konfirmationsgaver 

i stort smukt Udvalg til meget nedsatte Priser anbefales. 

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning. 
Telefon 93. 	 M. Llndberg. 

Gravering og ølle Slags Reparationer udføres. 

CL 0 ET TA 
ALBA 

■13 r co atter 

Hvad gør det vel her 
i en Hytte jeg bor, 

user Kartofler jeg sælger 
i Syd og I Nord, 

og de vinker ad mig 
i Øst og i Vest, 

og her i Byen de ved det bedst, 
at gode Kartofler de List: 
rear blot de li! 

Margrethe Hansen 
i Losebæk garn. 

Haveanlæg 
samt al Plantning udføres. Kraf-
lige Træer og Buske leveres. 

Gartner Jensen, 
f's!. 11. 

Yngre, paalidell?, 

Karl 
suges til 1. Novbr. 

Jacobsen, Tein. 
Tlf. Allinge 88 x 

To unge reelle 

Heste 
helst Hopper, 3-4 Au, ønskes 
til Købs pas 

Jnlegaard ved Hasle. 
N. Andersen. 

al nye Cykle!' 
udsælges billigt, 
Cyklelygter, Irna Messing, :e00 
prima elektr. Dynamolygter 14,00 
Elementer og Lommelnmper t stort 
Udvalg. 

Rich. Nielsen, 
Tlf. Klemens n. 

Klipfisk. 
Ny hjemkommen fineste alnak-

ket Klipfisk anbefales til billig Pris 

g 53. Larsen, 

Cigarer 
Vil De have en god og billig 

Cigar da køb den hos 

J. B. Larsen. 
Prima danske Cigarer 

pr. 1/, Kasse 6 Kr. 

En yngre Pige 
kan laa Plads 1. November, 

Jnlegaard ved Hasle. 
N. Andersen. 

Fin Saahvede 
af Trilolium 14 (1. Arns Avl) er til 
Salg paa Hildesgaard 

pr. Tein St, 

,Grise, 
som bliver 4 Uger den 25. Sept. 
er til Salg. 

Frigaard, Kirkebogaard. 

koolirmaliollsper 
Salmebøger og Telegrammer an-
befales. 

Vi har i Aar mange smukke 
Ting, der egner sig til Gaver. 

Sandvig Boghandel 
E. Abrahemsen, Tlf. r,5 



Fineste dansk Fffibrikart 
i Xstig Pokker. 

VI ger vore mange Lasere I By og 
pas, Land oemearksom pas, et enhver kan 
tal optaget Artikler ag Indlæg n n Emner 
a! almen Interesse i ,Nord-tiarnholme 
ligebind-. 

Betingelsen er kun, al det akreina er 
holdt i en Nommeilg Form og indenfor 
rimelige Or,enser, saml at Indsendere -til 
Underretning for Redaktionen 	opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Dette gælder baade Byen og Landet. 
og det er en !;elvfolge, at Redaktionen 
&Ski 	 stra-ngeste t)iSkren  

lins 	 7.1 sine K rider 

Ordet er frit ! 	- 

til meget rimelige Priser - samt sorte og hvide Kjoletøjer 

i alle Kvaliteter. 

Til Konfirmdliolleo 
Matros- og Jakke-Habitter jøP 

anhelaleir vi os med et righoldigt Udvalg i 

Nordlandets Handelshus. 
-MB 

Klemensker Cementstøberi 
ved ilintzeganril - 	in` -r C rrt hti c t 1 n-ndr-a!e Priser. 

Tegnten - ”nr4ten - Blokke 	lirontbden e:c. 
tir .,!erm T I. Wein. us 	5 y (Her 

W. Schou, Aaisballe. 

8r »e klar over 
at De kan købe originale amerikanske Arbejdsjakker hos OS 

for kun 7 Kr, - saa længe Forraad haves. 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Mennesker, 
som har sol, hvorletIt39 

tiorohoimsliegelabilmargarine i 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højfine Produkt til eine Maal- 

- 	41111.1. 111111ir  i 	 rlealtrar 

Bornhutms Vegetabil Margarine.' 

ZOO færdige 111/dologer! 
'EI lim ti benne R/redninger etal, 5 t ,r 37 39 lir-

prima Cheviot Klædninger 55-6n-65-70.75 Kr. 
ElIStrA iftP• {-11 ■ Id Sorgen 	 , 115  lir. 

Fine kulørte Kamgarns .t 	SO-S5 1 r. 
liontirmations Klædninger r  eltsita gule Kvaliteten 

Jakkesæt og  Matros tie 34 Kr. 

Ekstra Benklæder i 20 lorskellig: F.irver lig Kvaliteter. 

Overfrakker, Regnfrakker, Rotorjakker, Stortrøjer 
ekstra billigt. 

S. rsi= 	 ALrbeidsbenklveder, 	 Skj,itter, Sluser. 

	

Drengek hedninger. Stortrøjer 	ISiirnekonfektIon 
Trikotage 	Garn I atøist4: 

1.02er 	Rjntetojer, baade tivoli ost kulørt, stribet og tætnet. 
Ensfarvet i 	kv:ditpter og Falvtr. 	tidligste Priser. 

}eng Xanan. 
Et stort Parti Kopper 

Li hjern:i,unni;in. - 45 Øre pr. Par. 
Titeskeer 10 øre pr. Stk. 

r?Nifirlitge Swrailitif- 	'robiitførretning. 

Kjoletv'er. 
Skal De have Tøj til en Kjole, bør De i egen Inter-

esse se vort Lager al fikse og moderne Kjoletøjer. 

Ensfarvede Stoffer I m brede fra 2 Kr. pr, m. 

Skotsktærnede do, 	do. 	2 Kr. 65 Øre m. 

Nordlandets Handelshns. 

Avertér i Nordbinholms Ugeblad! 

o eger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng,eller  inang- 
Icr De en Svend eller Lær. 

Ulig, en Fodermester eller an-
den Medhjælp, hør De snarest aver-
terei Nord-bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c. 1700 Hjem og beses af sats godt 
som hvori eneste Tyende. En Air 

'totier her i Bladet vil derfor sals 
godt som 	bringe *ti inlieds- 

Rønne-Allinge Jernbane 

Søgnedage. 
Itenns-Mandvig 

Rønne H. 	8,00 12,50 7,25 
Nyker 
	

8,16 1,10 7,42 
Klemensker 
	

8,28 1,28 7,55 
Riv 
	

8,93 1,46 8,11 
Tejn 
	

8,57 2,04 8,26 
Allings 
Sandvig 
	

9,16 2,25 8,45 
9,07 2,17 8,37 

Sand,' ig-Ruzie• 

Tein 

Sandvig 
Alltfige 
	 9,40 5,90 9,10 

9,47j /5,48 9,17 
9,56 5.59 9,26 

10,12 6,16 9,42 Rø 
10,28 6,33 9,58 Klemensker 
10,40 6,45 10,10 Nyker 	
11,00 7,05 10,30 Rønne H. 

Søn- og Helligdage. 
Eennø--11fandyig 

Rønne H 	8,00 10,10 12i06:430 
1,05 7,45 

Kleintiosker 8,28 10,38 1,18 (7,58 
Rø 	8,93 10,53 1,33 8,13 
Trin- 	857 11,07 1,47 8,27 
Attirge 	9,07  11,17 1,57 8,37 
Sandvig 	9,15 11,25 2,05 8,95 

Nudel vig -Ranes e 
Sm,,ft tg 	9,30 1,50 6,25 9,10 
Atto(j.:ti 	937 1,56 6,32 9,17 
Iris, 	9,46 2,06 6,41 9,26 
Ro 	10,01 2,21 6,56 9,92 
Klent,ti.,ke; 10,17 2,37 7,12 9,58 
Nyker 	10,27 2,47 7,22 10,10 
Rønne H. 	10,45 3,05 7,90 10,30 

i-:I iltot iligsfiste. 

Burgmeaterkontoret 2-4 Eftm. 
Sparekassen In-12 og 2-4. 
Branddirektøren dø. 
Stempelfilial I Sparekassen. 10-12, 2-4 
DampakibsespedWonen, ,aben ved Ski- 

hene Anknift,i og Afgang Tirsdag 
(,g  t rejag Etterm., Mandag og 

Utal. 

ril,arik15[2gill 3-9 og 2-3. 
Foiketiogsanilitigen paa Readhusett 

WIaan hele Aaret: Tirsdag 3-4, Fre- 
dag 7-8, Læsestuen hver Dag til K1.9 

hjælpekassen : Formd.. 0. Thorngren. 
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig. 

Jernhanest. er  tretten for Gods 8.12, 2-6 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Lasse- dl Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Postknittoret• Sognedage 9-12 og 2-6 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Skandinavien-Amer:kelimen; 

Agent Otto Gornitzka, 
Statsanstalten loriiestoreik ring ved Chr. 

Olsen, Messen Kontortid 1-4 Em. 
Telegralstationen 9-12 og 2-4 
Toldkamret 8-12 Form, 2-5 Etterm, 
Klement' Jernbanestation 8-12 Fm. 

2-6 Eftm. 

-Nord-Bornholm] Ugeblad" 
!rade. 1 el Anlal ej mindst 1700 &tempi. 
t -,3•114.9 gen,:e ['a:team/14 eller ved 

rart Rad Alling. Sandvig, Olsker, Rid- 
d er, Re eg Xlernensleir 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
bor den 3Igrrsir Udbredelse l Nordre Herred 
ilhu last I ellwert øfem og etaer lig dir-
at årdsi Ill Arerludg. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
' pligt,  gerne Reheffiligartiad al enhver Arl 

Kib, Salg, Pormlniarrieddeldeer, 
Efter- eller Af lysninger, Aaktioner etb. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
,deaa,  hur Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer saml paa Madet, Kontor og 
kostet i Kr. halvaadlg. 

slibende kaultat. 
	  i

j 

Køreplan. 

4kNqt.M/4, 
No ickv• 

HoolirmaTivos-lijoler 
findes nu paa Lager i et smukt Udvalg 

i fikse moderne Faconer. 

Silke-Molskoler fra 12,50 
Voile 	do. 	- 17,85 
Tyl! 	do. 	- 21,00 
Vaskesilke 	- 29,50 

Ligeledes haves et stort Udvalg 	Metermaal,i bro- 
derede Voiler, Vaskesilke, Crepe de chine. Eolienne m, m, 

PlagaTsiiii u„Nordsfidsall _111 
Victor Planck -*A 

11111111.111011~~111~1~111~ 

Kul og Koks 
af allerfineste Mærker ventes med Skib fra England. 

Trods den høje Kurs har vi dog nedsat Priserne 

Bestillinger modtages gerne. 

4nfIllt4c Q(110)11111,  uft 13rourtforretning. 

Masserer gode Udskudsbrædder 
trekvart eller en Tony brede, alle Længder, sniges meget 
billigt 

Nordlandets Handelshus 
••••••••••••e••••••••••••••111I 
• • 

I BORNA MARGARINE 

• er fin, frisk og velsmagende og giver  

• LÆKKERT SMØRREBRØD 

.1••••••■••••••••••••••••emb 
60 Stk. Panfløilshatte 

(sorte og brune) sælges nu, grundet paa fordelagtigt Indløb, 
til ca. 4 Kr. under Prisen. 

Thora Petersens Modeforretning. 

sorte og emaljerede I forskellige Faconer 

Kakkelovne, 

Komfurer, 
forskellige Slags og Størrelser. - Righoldigt Udvalg. 

Ene-Udsalg fra Anker Heegaards Fabriker. 
Akariai Petroleumsovne. 

Alt til billigste Dagspriser. 

Allinge Kolonial og Produktforretning. 

11~~00~~~~1~~~^111".~f~f~8~1. 


