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Xolmegaard glasmerfi. 
"Kinder. 

En Morgen ganske tidlig jeg 
laa slængt i Græsset 
og stirrede med sorgfuldt Blik 
udover Næsset, 
det skønne, lille Paradis, 
jeg havde mistet, 
fordi min Selvtillid engang 
i mig var bristet. 

De Lindetræer ved Husets Dør 
5.121 godt jeg husker, 
og der! Jo, det er Trofast, som 
langs Stranden lusker. 
Monstro om han, den brave Hund, 
endnu mig kender? 
Vi var jo dog trods alt engang 
saa gode Venner. 

Mon Lars, 
den dovne Knægt, endnu 

har Plads derude! 
Jeg synes, at jeg ser ham staa 
bag Kamrets Rude. 
— Det er dog underligt saa tyst, 
der er paa Næsset; 
jeg hører jo det mindste Knirk 
i Havrehæsset) 

Da triner frem i Dørens Gab 
en skægget Fisker, 
Næskongen, mægtig, stor og bred 
med hvide Wiskers 
og raaber med en Stemme, som 
i Gaarden gjalder, 
saa Fuglene af lutter Angst 
til Jorden falder. 

Hør, Lasse! Lars! 
For stejle Dreng!! 

Hvor er du hennel 
Hvor længe skal jeg her omkring 
i Gaarden rendet 
Se til du rubber dig, din Hvalp, 
og kom i Skjorten, 
for ellers bli'r du, knuse mig, 
straks sat paa Porten1 

Da blev der Liv og Træskolarm 
blandt Gaardens Længer. 
Fra Kamret tumler Lasse ud, 
mens Skjorten hænger 
halvt uden for hans Bukser, som 
med Lap i Bagen 
ret tydeligt fortæller om 
hans Værk om Dagen. 

Da lo jeg højt og hjerteligt, 
min Sorg var borte; 
den gamle Fiskers Kærnperørst 
og Lasses Skjorte 
fortalte mig, at alting var 
som før i Tiden. 
Den gamle Viking lever end 
ved Bramsnæsvigen.  

Erik. 

En Dansk Dames 
Eventyr i Argentina. 

—o- 

-- Nu rykker vi ind paa FSan-
tagen. !taberen, der har ganet der 
oppe og passet Planterne, har til-
rettelagt det saa godt som muligt 
for os. Vi sidder paa hver sin 
Kasse paa den glohede Flodbred. 
Sandet brænder os op i Skosaa-
terne. Vi flytter paa os, finder en 
større Kat.se, bag hvilken vi krav- 

Det er godt 100 Aar siden at 
Danmarks ældste Glasværk, ,Hol-
megaard" begyndte Driften og 
dermed lagde Grunden til en stor 
og betydningsfuld Industri. 

Alle tidligere Forsøg paa at 
skabe en Glasindustri herhjemme 
— og Forsøg har været gjort ,lige 
siden det 16. Aarhundrede — er 
strandede navnlig paa Grund af 
de store Krav til Brændselsmate-
riale, som Glasbrænderier stillede. 
I de store vidtstrakte Mosearealer 
ved den gamle, historiske Herre-
gaard Holmegaard i Hammer Her-
red paa Sjælland var Betingelserne 

lcr sammen og sidder og ser paa 
Sommerfuglenes Leg. Det ser ud 
som om det var en eneste stor 
Familie, for de er alle lige store 
eller smaa, har nøjagtig samme 
orangefarvede Vinger og stiller 
sig i Geled 40-50 i hver Række 
bag ved hinanden, til et stort ly-
sende Tæppe midt paa Flodbred-
den. 

Af og til flyver en op og kom-
mer kort efter tilbage, lige direkte 
ned i dens egen lille Baas, den 
har recognoseret og fortæller nu 
hele Historien til det vibrerende 
sommerfuglelette Tæppe. 1 stor 
Undren betragter vi dette skønne 
Syn og modtager i al denne Dej-
lighed vor første Jobspost. Det 
Hus, vi skulde bebo til vort eget 
blev færdigt, var uden Vand. Ved 
Raadslagning og fælles Hjælp kom-
mer vi derfor ind paa selve Plan-
tagen, der ligger 12 Kilometer 
inde i Skoven, og faar overladt 
et Værelse med et Stykke Altan 
af Planteren, og her indretter vi 
os saa. 

Soverum, Spisestue, Køkken og 
alt mulig mellem hinanden. Med 
godt Humør tager vi fat paa Ud-
pakningen af vort kostbare Flyt-
tegods: Madvarerne, Spegepølsen 
og Skinken bliver bundet op i en 
Snor under Loftet, Bønner og Nud-
ler binder vi ind i et Klæde, og 
ogsaa dette anbringes frit svæ-
vende under Loftet. Et Stykke 
tørret Klipfisk, nogle Daaser Kon-
serves, Kartofler og Mel til det 
første Stykke Tid bliver omhyg-
gelig barrikaderet i et Hjørne og  

tilstede for at skaffe Brændsel i 
rigelig Mængde til et Glasværk, 
og det tjener Gaardens Ejer, Grev 
Chr. Danneskjold-Samsee til Ære, 
at han var opmærksom herpaa 
og besluttede at oprette en dansk 
Glasindustri. Imidlertid døde han 
før Planerne blev bragt til Virke-
lighed, men Enken tog resolut fat 
paa Opgaven og førte den igen-
nem trods store Vanskeligheder 
og Tab i de første Aar. 

Holmegaard Glasværk har i alle 
disse Aar været i den Danne-
skjold-Samsøeske Eje. Virksom-
heden er vokset, nye Glasværker 

saa lægger vi Planer for den kom-
mende Tid. Vi havde været frem-
synede i Buenos Ayres og havde 
Bølgeblikplader med til Huset, 
som vi let kan smække op. Gan-
ske vist var dette Hus tænkt som 
Lagerrum for Høsten, men nu 
kom det os til gode, og otte Dage 
efter Ankomsten flytfede vi ind i 
vort Bølgeblikhus. 

Rotterne løb ud og ind af alle 
Sammenføjningerne, men selv var 
vi henrykte og syntes, at vi boede 
komfortabelt. Alligevel var det 
baade ondt og godt med Bølge-
blikhuset. Det skete, at Tempera-
turen gik ned paa Minus 4-5 
Grader om Natten, og da var 
vort kære Bølgeblikhus baade 
Ind- og udvendig dækket af Rim, 
der saa snart Solen kom frem 
foraarsagede et rask lille indendørs 
Regnvejr. I Varmen var det ulide-
ligt som Soverum, og i Kulden 
maatte vi indvikle den Del af Krop-
pen, der ikke var dækket af Tæp-
per, i uldne Klude, for at være 
sikker paa, at det ikke var fros-
set af os om Morgenen. Aldrig 
havde jeg tænkt mig, at jeg lige 
under Ækvator manne sove med 
7 Tæpper i min Seng og endda 
fryse. 

Trods de Friske og kolde Næt-
ter røg Temperaturen op paa Plus 
25-35 Grader om Dagen og vi 
mærkede snart, at vi som de Ind-
fødte maatte hvile os i Middags-
tiden eller dog beskæftige os med 
roligt Arbejde i Skyggen og helst 
i Gennemtræk. Naar Solen sender 
sin første Lyskegle op over Skov- 

er opstaaet Landet over i Tilknyt-
ning til Holmegaard Glasværk, 
men alle de nyoprettede Glasvær-
ker er senere sluttet sammen un-
der Firmanavnet „Kastrup Glas-
værk', der forøvrigt ogsaa direkte 
skylder Grev Danneskjold-Samsøe 
sin Tilblivelse — men Holmegaard 
Glasværk arbejder stadig selvstæn-
digt og har en meget omfattende 
Produktion af fine Glasvarer, som 
vi tidligere maatte indføre fra Ud-
landet. Det er et enestaaende Til-
fælde i vore Herregaardes Histo-
rie, at en stor Industri knyttes 
til en Herregaard, 

kanten, staar jeg nede ved Vand 
løbet og gør Morgentoilette. 

Hurtigt faar jeg pustet Ild i Glø-
derne paa det aabne Ildsted, en 
ny Træstamme skubbes ind over 
Ilden og Morgenmaaltidet tilbere-
des: Mate-Cocido og Hvedebrød. 
Brødet laver vi af Mel, Vand og 
Surdejg. Den første Surdejg ka-
ner vi os frem med, senere har 
vi altid selv Surdejg staaende, 
hvis ikke netop Hunde, Katte eller 
andre Dyr har gjort Kaal paa den. 
Vi bager i den fritstaaende Ovn, 
tier først ophedes med Brænde-
knuder til den er gloende, saa 
renser vi den ud og skubber Brø-
dene incl. Om der drysser lidt 
Aske ned, det har mindre at sige. 
I Morgen opstiller vi vort eget 
Komfur, som vi har transporteret 
ined herop, og saa er den Ulempe 
overstaaet. Har vi faaet Husførel-
sen godt igang, gaar vi ud for at 
hamstre. Tre Kilometer fra een 
Side faar vi Løfte om Oksekød i 
næste Uge, lige saa langt til den 
anden Side er der een, der har 
en Ko, og herfra faar vi hver 
Dag lidt Mælk til de srnaa, et 
tredie Æg osv. 

Af Æg og Oksekød kan der 
laves meget, der ganske vist ikke 
staar i „Madam Marigur". 

Oksekødsuppe uden Gulerød-
der, ,Kød" og Melboller, kun med 
Løg, BønnerSeller Nudler er me-
get velsmagende. 

Et Glas rent Kildevand til Bøn-
ner, Mandioca eller papa dulce 
vendt i Olie er For os en Delica-
tesse, vi ikke ønsker at ombytte  

med Hummer i Mayonaise. 
Den Dag, vi yderligere har op-

snuset mere Mælk, da vi alle 8 
sidder med en Skude Havregrød 
og hver sit eget lille Glas Mælk, 
da -er der Fest i Nybyggerhuset. 

En kommer hjem med vilde 
Ananas fra Skoven, en anden med 
vilde Hyldebær, en tredie med 
Palmefrugter. For hver Gang ana-
lyserer vi Produktet, alle spændt 
afventende hvem der først tør sætte 
Tænderne i det. Vi koger med 
Sukker, vi koger med Salt indtil . 
vi finder den Smag, der passer 
os bedst. 

Svinemelon laver vi til den dej-
ligste Marmelade og Palmefrugten 
koger vi af, kommer Ris i, koger 
det til en lind Grød og døber det 
Palmeris. 

Kan hænde, at vort Oksekød til 
næste Dag er forsvunden om Mor-
genen, eller Pungrotterne har slik-
ket af Mælken om Natten. Røde 
Ringe pas Flødelaget angiver ty-
delig Formen af dens Mule. Den 
tænker ikke paa, at man ikke først 
kan rode i rød Jord og derefter 
i hvid Mælk, naar man er paa 
Tyvetæer. En Dag faar vi en 
sort Gris Det største Pigebarn 
staar med den ved Køkkenbordet 
og piller, smaa, flade Tingester 
af Ryggen paa den, samler dem 
ivrigt sammen i en Bunke paa 
Bordet, lidet anende at hun paa 
en saa ubehagelig Maade renser 
Grisen for Lus, 

Vi tøjrer den i Bagbenet til et 
Træ og forsøger at tæmme den. 
To tre Gange stikker deri til Skovs • 
med hele Familien efter sig, til 
den en Dag gaar fredelig ud og 
ind overalt. Ved Maaltiderne hol-
der den til under Bordet, gnider 
sin vaade Tryne op og ned ad 
ens Ben, men et velrettet Spark 
fører den over til den næste, og 
det gentager sig Mider hele Maal-
tidet, til en 5 Aars Purk tager 
den i Favnen. 

— Hun forklarer omhyggeligt: 
„Den jo tale spansk, derfor vi 
ikke forstaa den" - 	. 

Et Par Maaneder senere ligger 
den velforvaret i Saltebøtten. 

Myrerne gør i Tusindvis Ind-
fald paa Sukkerbeholdningen, ind-
til vi anbringer en lille Skast 
Vand eller Myregift, og den Ba-
rikade kommer ingen levende over. 

Saadan glider Dagene, en efter 
en, Stoppegarnet slipper op, saa 
bruger vi Sytraad, og naar det 
slipper op, er Strømperne nok 
ogsaa sluppet op. Klirnasaarene 
gør sit indtog. Det begynder man-
ske med en lille Filipens paa 
Armen, som ingen tager Notits, 
før en Dag en anden, en tredie, 
en fjerde faar det samme. Fili- 
penserne breder sig, bliver til ond- 
artede Saar og giver Feber. En 
Dag er alle Børnene angrebne, og 
vore Salver og Forbindsstoffer 
slaar slet ikke til. Vi prøver varme 
Sæbebade,, der tager Smerterne, 
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alle 5 paa den kølige Side af 
Huset Vi spørger i øst og Vest 
og faar mange Raad, som alle 
prøves. Paraguayerne raadcr os 
til at bruge Bladene af papa dulce. 
Vi skulde overhælde dem med 
kogende Vand og lægge dem paa 
hvert enkelt Saar, det skulde nok 
hjælpe Om Aftenen samlede vi 
papa dulce Blade og begynder 
Processen. Det kogende Vand 
fremkalder en liflig Duft af saftigt 
grønt, vi snuser, kappes om at 
finde ud af, hvad det er, og stand-
ser ved Duften af Spinat. Fra 
den Dag er en ny Ret indrullet 
i den ugentlige Spiseseddel, -
og samtidig er Klimasaarene hel-
bredet 

Dot Jørgensen. 

Brev fra Jægerspris. 
—o— 

Skydesæsonen er nu inde, og.  

Artilleriet behersker som sædvan-
lig paa denne Tid aldeles Egnen 
om Jægerspris. Hestetrampen, 
Trompetsignaler, Automobilhorn, 
Raslen af Køretøjer og Seletøj, 
Kanonskud og Granateksplosioner 
fylder Luften og skaber denne 
særlige artilleristiske Jægerspris-
stemning, som saavel de faste 
Beboere som de inkarnerede 
gamle Artillerister lige nødig vil 
undvære. 

Dag var der noget særlig] 
paa Færde, idet en ny Slags Skyd-
ning, som ikke hidtil har været 
forsøgt, skulde prøves. ingen an-
den Vaabenart har som Artilleriet 
gennemgaaet en saa rivende Ud-
vikling under og efter Krigen. Ka-
nonerne skal i Krigen gøre Ho-
vedarbejdet med at sprede Død 
og Fordærvelse, Skræk og Ræd-
sel over den onde Fjende, lamme 
ham fysisk og moralsk med Gas, 
Staalsplinter og nervesønderri-
vende Eksplosioner, og dermed 
bane Vej for Fodfolket. 

Nu var det Brisantgranaterne, 
dem som en Skyttegravssoldat 
frygter mest af alt, der skulde 
prøves. Iste Feltartitleriregiment 
(Oberst Koefoed) havde stillet 100 
krigssprængladte Granater til Raa-
dighed for et Batteri, som gik i 
Stilling i „søndre Laadnehøjs-
gærde" med Observation paa „Ju-
lianehøj". En halv Mils Vej fra 
Batteriet var der gravet et Stykke 
veritabel Skyttegrav saa dyb, at 
•de arme Soldater, som skulde 
ofres, maatte sidde i Vand til Knæ-
erne — trods Tørken. 45 Mænner 
med Staalhielm og fuld Mundering 
repræsenterede den onde Fjende, 
Da leaust Rasmussen imidlertid 
ikke har indkaldt ret mange Sol-
dater iaar, havde Obersten dog 
af Sparsommelighedshensyn selv 
ladet lave nogle af Træuld og 
Halm til dette særlige Formaal. 
Nu er Brisantgranaten ganske 
overordentlig voldsom i sine 
Sprængvirkninger og Brandrøret 
saa yderliggaaende følsomt, at 
Granaten springer, blot den træf- 
fer et Stykke Papir. For den Mu-
ligheds Skyld, at deri skal springe, 
inden den forlader Kanonmundin-
gen og derved sprænge Kanonen, 
maa Betjeningsmandskabet — i 
Fredstid — gaa i Dækning for 
hver Affyring, som foregaar ved 
„langt Aftræk". For at Spræng-
ningen skal have Virkning, maa 
Granaten springe lige oven over 
Skyttegraven, og da denne kun 
er ca. 1 Meter bred, vil man for-
staa, at der skal skydes uhyre 
nøjagtigt. 

Naa, vi Tilskuere begiver os 
altsaa efter Befaling til „Kroblin-
gebakken", som ligger lige pas 

Højde med Maalet og ca. BOO m 
til Siden. Her vrimler det med 
højere Militærpersoner med en 
Masse Guld paa Huen, hvilket 
honoreres med en ekstra stram 
Honnør; men ogsaa med gamle 
Kammerater og Kendinge, overfor 
hvilke Honnøren er mindre stram. 
Efter at have gennemgaaet den 
obligate Krydsild af vittige Be-
mærkninger, der væsentligst er 
rettet mod ens ydre Fremtoning, 
der for de fleste af os beklageligvis 
fra Aar til andet er tilbøjelig til 
at antage noget civile Former, 
faar man lidt Ro til at se sig om, 
til at nikke genkendende til den 
allestedsnærværende Iskagemand 
og spørge til hans smukke Dat-
ter, som ellers altid har været 
med og hjulpet ham, til at beun-

dre de unge rustningsvenlige Jm. 
gersprisdamer, samt — da der 

er god Tid — til at sætte sig i 
Markskellet og lade de medbragte 
K lemmer vederfares Retfærdighed, 
medens Solstraalerne staar Smut 
paa Roskildefjord og nu og da 
blinker i Aluminiumsvingerne paa 
et Par Vandflyvere, der kredser 
i Luften om en Torpedobaad ved 
Kysten — indtil Udkiggen i Ob-
servationstaarnet melder: „Skud 
kommer". Et halvt Hundrede Pris-
mekikerter (Zeis Model 1924) fa-
rer til øjnene, og man venter 
spændt Eksplosionen. Den lader 
vente paa sig — nogen Tid tager 
det jo dog selv for et Projektil 
at flyve en halv Mils Vej — men 
efter nogle Sekunders Forløb ses 
et Glimt, en gulsort Røgballe og 
Jord, Græstørv og Staalsplinter 
hvirvler op af Jorden foran Maa-
let samtidig med at et væmmeligt 
skarpt Knald flænger Luften. Først 
noget efter høres det dumpe Knald 
fra Kanonen langt borte. lste Skud 
er 100 m for kort og næste 50 
ni for langt. Maalet er nu i „Gaf-
fel'. Gaffelen indsnævres ved de 
følgende Skud til 25 ni, og saa 
kan man ikke komme nærmere 
for „den sandsynlige Længdeaf-
givelse", men maa regne med, at 
en vis Procentdel af en Serie Skud 
eksploderer netop der, hvor de 
skal. Efter at der var skudt nogle 
Lag, stoppede Generalen Skyd-
ningen, for at vi kunde tage Virk-
ningen i øjesyn paa nærmere Hold; 
men ingen af Soldaterne var 
trufne, da vi deltagende kiggede 
ned til dem. En Kaptajn tilbød 
for en Million Kr. at ville sidde 
i Graven under Resten af Skyd-
ningen og en Løjtnant (fra Born-
holm) vilde gøre det for en halv, 
men da ingen af os andre havde 
Beløbet i Lommen, blev det ikke 
til noget. 

Naa, Skydningen fortsattes og 
efter det 80de Skud saa vi efter 
igen, og nu var de 2 Vovehalse 
blevet kendelig afdæmpede. 33 
af de 45 Soldater var „alvorlig' 
trufne, 4 Staalhjelme gen nemslaaet, 
flere andre havde Buler og for-
skellig anden Ravage var anrettet. 
Saavidt man kunde skønne, var 
Virkningen foraarsaget af B Gra-
nater, og da man i Udlandet kun 
regner med 3-4 pCt. Træffere, 
var Generalen godt tilfreds med 
at have opnaaet 10 pCt., hvorfor 
han standsede Skydningen. 

Naar Generalen er tilfreds, kan 
vi andre jo sagtens være det, og 
Hærens tekniske Korps vil anta-
gelig herefter sætte ekstra Kraft 
paa en Massefabrikation af disse 
farlige Tingester, saa at Laust 
Rasmussen ikke behøver at komme 
i Forlegenhed, hvis han skulde 
faa Brug for dem i sit „Vagtkorps". 

"C. E. KOEFOED. 

Fra Læsekredsen. 
Berider ødelægges vore natur-

skønne Steder ved Allinge-Sandvig. 
Da vi i denne Tid har Besøg 

al Fru Nimb, Dansk Naturfred-
nings Forenings energiske Repræ-
sentant, falder det os i Tanker: 
Hvorledes staar det egentlig til 
med Naturfredningen her paa 
Nordlandet. 

Dette Sporgsmaal har især for 
os stor Betydning, da det ikke 
alene gælder om at bevare vore 
naturskønne Steder af æstetiske; 
men ogsaa at økonomiske Grunde. 

Kommer Turisterne ikke her 
netop for at glæde sig ved og 
nyde vor skønne Klippenatur og 
vort friske Hav. 

Hr. Amtmand Valløe forsøgte 
nylig at indskrænke Hammervær-
kets Drift, hvilket Forsøg vi tillod 
os i en Artikkel i nærværende 
Blad at tage bestemt Afstand fra, 
og Ministeren afgjorde Spørgs-
maalet ganske i den af os paa-
pegede Retning. 

Vi mener fremdeles, at Ham-
merens Drift bør fortsættes som 
hidtil til Gavn for Allinge-Sandvig 
Kommune. 

En anden Ting er det med Om-
egnens øvrige naturskønne Steder. 
Hvorledes har Menneskehaanden 
ikke mishandlet diste. Der er jo 
næsten ikke et smukt Klippeparti, 
uden at en eller anden entreper-
nant Personage har forsøgt sig 
som Vandalismens Lejetjener. 

Vi nævner i Flæng: Store Dal, 
Klinteløkken, Sjællemosen, Knæg-
ten, Fyldebakken, Grønnedal, Lan-
gebjerg o. s. v. 

1 denne Forbindelse maa vi 
paaskønne, at Hammerens Granit- 
værk stadig sørger for at Rosset 
forsvinder, mens de mange „Smaa-
brud" synes at sprede Rosset saa 
vidt omkring som muligt til Na-
turens fuldstændige Vanhelligelse. 

Her ligger en Opgave for Hr. 
Amtmand Valløe og Konsorter. 

Vi skal i denne Artikkel tillade 
os at henlede Opmærksomheden 
paa Helleristningerne paa Madse- 
bakke. Mon egentlig vore Medbor-
gere og for Resten Borringhol- 
nierne i det hele taget aner, hvor 
sjælden en Skat, vi her er Vog-
tere af? 

Helleristningerne, der er ejen-
dommelige forhistoriske, grafiske 
Levninger, som antagelig kan hen- 
føres til Broncealderen, findes kun 
her paa Bornholm samt i Norge, 
Bohuslen og Gøtaland i Sverrig. 
Endnu har Videnskaben ikke for-
lamaet at tyde disse; men maaske 
kommer der en Dag en Rasmus 
Kristian Rask eller en Vilhelm 
Thomsen for at udføre dette Ar- 
bejde, og i hvilken Tilstand mon 
de da forefindes? Er de blevet til 
en Rosbunke, eller har vankundig 
Ungdom udslettet Ristningerne 
eller forvansket dem. 

Dette maa ikke ske! 
Vi henstiller til Ejeren, at han 

skænker Klippepartiet, hvor Hel- 
leristningerne findes, til Forenin- 
gen Bornholms herværende Afde-
ling, hvis energiske Formand nok 
skal vide at bevare denne natio- 
nale Skat for vore Efterkommere. 

Kaptajnen vil naturligvis forst 
og fremmest lade anlægge en Sti 
til Stedet og sørge for Fredning 
og passende Indhegning af Partiet. 

Vi slutter med at henlede Op-
mærksomheden paa den veder- 
styggelige Samling rustne Kon- 
servesdaaser oppe i Slotslyngen. 
Formentlig har en derboende Ho- 
telejer samlet Dyngen Lad os faa 
disse Dasser og eventuelt „Efter-
kommere' begravede i Moder 
Jord. 

Maaske vedkommende vil heri-
vise til lignende Forhold i Allinge- 

ee 

5ra ege til 24e. 
Kræftens Bekæmpelse. 

Landsindsamlingen d. 2. Oktober. 
Som bekendt foretag_ s øen 2. 

Oktober i Aar den store Lands-
indsamling, da hvert Hjem i hele 
Landet vil give sin Skærv, stor 
eller lille, til et af de bedste For-
maal, hvortil der nogensinde er 
blevet indsamlet. Kræftsygdom-
men griber stadig mere og mere 
om sig, og det ser ud, som vort 
Land i særlig Grad er hjemsøgt. 
Denne Sygdom er ved at blive 
en Svøbe for Menneskene, saale-
des som Tuberkulosen var tidli-
gere, indtil Lægevidenskaben lærte 
at bekæmpe den. Der er i den 
sidste Tid gennem Presse og Radio 
blevet skrevet og talt saa meget 
om denne Sygdom, den Mande 
og de Midler, der skal anvendes 
i Kampen imod deri at det maa 
staa os alle klart, at hvis Kam-
pen skal blive effektiv, skal der 
mange Penge til, og at det ikke 
er ubetimeligt Prelleri, liner denne 
Landsindsamling er iværksat, 

Her i Byerne vil Indsamlingen 
blive foretaget af Damer, som vel-
vittigst har stillet sig til Disposi-
tion, og som er forsynet med Ind-
samlingsmærker til 1 Kr. pr. Stk. 
Disse Mærker afleveres til Giverne 
i Forhold til det Bidrag, der mod-
tages. Da formentlig mange øn-
sker at give et mindre (eller even-
tuelt større) Bidrag, medbringer 
Indsamlerne Bidragsliste til Be-
nyttelse ved Modtagelse af Bidrag 
mindre eller større end 1 Kr. 

Lad Resultatet af Indsamlingen 
her i Byerne vise, at ogsaa vi 
vil være med i denne store Lands-
sag. 

Berlitz School, København 
opretter et 3 Mdrs Kursus for 

Allinge-Sandvig og Omegn i Tysk 
og Engelsk paa' Hhtel Allinge. 
Der undervises i 2 Timer hver 
Fredag fra 27. September til 27. 
December. 

Nærmere ved Henvendelse til 
Læreren, Hi. Dritsch, Missionsho-
tellet, Rønne. 

„Borijnholmarlawed". 
Foreningen til det bornholmske 

Sprogs Bevarelse holdt i Søndags 
Aarsmøde i Almindingen. Fore-
ningens ihærdige Stifter, Hr. P. 
Møller, Gudhjem indledede, og 
Faktor Hansen, Rønne sang born-
holmske Sange samt læste nogle 
Smaafortællinger. Otto Lund, Rut-
sker oplæste en Del af sine Digte 
— alt selvfølgelig i bornholmsk 
Dialekt — og det blev, trods den 
ringe Tilslutning en rigtig fornøje-
lig Fest. 

Den store Efteraarsudstilling 
i Neksø aabner i Morgen. For-

uden den righoldige Fjerkræ-, 
Frugt- og Havebrugsafdeling har 
Dansk Arbejdes Next) Afdeling 
arrangeret en Udstilling af dan-
ske Varer. 

Den danske Uge i Nexø venter 
at samle Interesse fra hele øen. 

Biografen 
aabner atter pea Søndag med 

en amerikansk Filnisroman i 8 
Akter. Efter den lange Sommer-
ferie ventes der fuldt Hus til denne 
og efterfølgende Forestillinger. 

Fru Lejeune, Sandvig 
fortsætter.  til Oktober sin Tysk-

undervisning for Begyndere og 
Viderekomne, 

Tilslutning Se løvrigt Annoncen, 

fisstpredIkei) 
Søndag den 21. 4 Allinge Kirke 

Kl. 10 og i Olsker Kirke KI, 2. 

Nedenstaaende Opgave luses, 
idet man i de tomme Rubrikker 
over Tallene skriver et Bogstav, 
saaledes at disse efterhaanden dan-
ner de Ord, der er stille' i Opga-
ven. Tilsammen skal disse Ord 
ikke danne nogen Mening, men 
derimod gril,er de enkelte Opgaver 
ind i hinanden, saaledes at Slut-
ningen paa hvert Ord danner Be-
undeken paa det næste. 

Opgave Nr. 28. 

1-6. En Mand, der repræsente-
rer et andet Land. 

4-9. østerlandsk Herskertittel. 
7-13. Efternavnet paa en dansk 

Forfatter. 
12-17. Kendt svensk Kirkeby. 
14-18, En Haveplante, der spi-

ses raa. 
16-22, Bruger Skibe og Jernba-

ner. 
21-24. Har ofte en sort Kant. 
23-26. Er ikke altid gennemsigtig. 
24-28. Jernstykke, der bruges til 

at samle to Jernbjælker med. 
25-31. Har det ikke godt i Even- 

tyret hos den onde Stifmoder. 
29-32. Har Hunden. 
31-35. Sanger. 

Gudhjem. 
Køb Deres Slagterivarer i 

H. Wollisens Slagteriudsalg. 
Ferske Varer fra Slagteriet i Rønne 
hjemkommet.  Onsdag og Fredag 

Efterm. Bestillinger modtages. 

Grise, 
der bliver 4 Uger c. 5!1„, er til 
Salg. 1 Kvie der skal kælve 2den 
Kalv 1'710  og I Kyle der skal 
kælve iste Kalv c. 93/,, af yderig 
Afstamning er til Salg. En kraftig 
21/2  Aars Plag kan tages i Bytte. 

Tlf. 60. 	Chr. Holm, Allinge. 

Klaverundervisning. 
Nogle faa Elever antages endnu 
8 Kr. pr. Maaned. 

Oda Hjortbol, Løsebæk, Allinge. 

Ny hjemmelavet Sylte 
hver Uge 

B. Wolffsen, Gudhjem. 



Rø 
Torsdag d. 10. Oktober, Eftm, 

Kl. 2 afholdes paa Ro Afholdsho-
tel L i c lidt ion over Levering af 
Skærver og Grus til Sognets Bi-
veje. 

— Samme Dag Kl. 5 Licitation 
over Levering af Brænde til Sog-
nets Skole, 

Sognoraudet. 

Udlejning af 
Havelodden 

Allinge-Sandvig Byraad ønsker 
at udleje det bag Sygehusets Have 
beliggende Jordstykke. -- Arealet 
udlejes i storre eller mindre Par-
celler. Tilbud bedes snarest ind-
sendt. 

Allinge-Sandvig Byraad 
den 21. Sept. 1929. 

M. Bloch. 

Paalideligt Bud i Hasle 
til Uddeling af „Nordbornholm" 
søges fra 1. Oktober. Henvendelse 
til Bladets Kontor eller Boghand-
ler Marckmann, Hasle. 

Til Iste November 
sager to Sønderjyder, som er i 
Besiddelse af gode Anbefalinger, 
Plads som Forkarl og Andenkarl 
paa en veldrevet Gaard. 

Mulige Tilbud bedes sendt til 
Andreas Callesen, Rorkær pr. Jej-
sing St. Sønderjylland. 

En Karl, 
som delvis vil passe Kreaturer og 
ellers deltage i forefaldende Ar-
bejde samt en Pige, der vil malke, 
kan faa Plads til t. November 

Smedegaard pr. Allinge. 
Tlf, 119. 

Ved rffetodistmenighedens Bort-
salg vandtes Tedugen paa Nr.260. 
Lysedugen Nr. 154 og Sofapuden 
Nr. 179. Kan afhentes hos Skr. 
Johansen. 

En lialmstak 
ønskes til Købs paa Bofbygaard. 

ønsker DeFfed 
paa Deres Jorder og i Deres Have 
for fremmede Jægere og omstrej-
fende Hunde — eller for Naboers 
Fjerkræ —, saa indryk en lille An-
nonce i „Nordbornholm", der læ-
ses af alle, som en saadan Bekendt-
gørelse har Ærinde til, saaledesat 
Aflysning,en kan blive virknings-
fuld. — Ring op Allinge 74. 

Jagten aflyses 
paa Axeihojs Jorder i Ru. — Ja-
gende Hunde bliver skudt, 

Jagten aflyses 
paa Gothega ird, Hojegaard, Hul-
legaarci, Vihelyst, Frydenlund, Ven-
nersniinde, s Muregaard, Egelykke, 
Kaudegaards Skov, Nordholdt alle 
i Klemensker. Hedet-to og Knar-
regaards Skov i Olsker. 

Efterlysning. 
En Ko er bortkommen fra Skov-
gaard i Olsker og bedes afleveret 
mod Ducør, 

H. Riis. 

Bilkorsel med 4-5 
lukket Vogn udføres. 

Mnnkegaard. Tlf. Allinge 124y. 

2iografen. 
Med forventet Tilladelse. 

Søndag Kl. 8 

Cigaret-Pigen. 
Amerikansk Filmsroman i 8 Akter. 

Ny ekstratin bornholmsk 

Han rvnc 
£ys i e ir s  3-Eci sk. 

MEMINIEL~ 
X) 

Divantæppet 
i Magasin du Nords Udsalg, 

Der finder De et stort Ud-
valg af lige hjemkomne Tæp-
lud., prima Kvaliteter og I 
moderne Mønstre. 

Gobelin-Tæpper 
fra 7,50-26,50. 
Velourtæpper 

fra 31,50-37,50 

Victor Plancl{, 
Leverandør til Vare- og Land-

brugslotteriet. 

.11.1101111~1~ 

Hvori 
liptrencinugmbrIendo alti I paa 

Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert. Illanewss, 

Ajletønder, 
Saltkar og Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Hasle Bødkerforretning, 
Tlf. Hasle 105, 

Akiieselskabet 

t-lasle Bank 
1m-bifaget lodskud paa Ind-
laiiiisbog og Folio, Termin,.,- 
ydeser til K re.iiiiiorenineer, 

(Jrd nul.  Kreditkran ni. in. ,1 

Nyheder Ulsters •. 
linepige tiir -reirer med 

stort, inoderne Kraver a 26,50. 	e 
Meget stort Udvalg i Frue-

frakker i alle Størrelser -
selv de allerstørste — er nu paa 
Lager til yderst rimelige Priser. 
Vore smaa Priser bevirker at 
saa godt som alt sælges ud i Sæ-
sonen, dog hænger nogle Stk. 
Damefrakker. som vi nu sæl-
ger ud til betydelig nedsat Pris, 
og De maa gerne se paa dem 
uden Konetvang. 

Smukke, moderne Kjoler 
altid paa Lager. Ilregpige-Kjo-
ler ;ned lange Ærmer ha 11,8,5 

Vi er exira godt soneret 
i"Itiokke Nyheder 1 Kjolet44,1 
og 

I il Nkolekjoler har vi gode 
truttede Stoffer fra 98 Ore pr rn. 

Fine Nyheder i Pallovern 
og Vente. Smukke uldne Da-
meveste fra 4,50 

Vi• har stort Udvalg i moderne 
Paraplyer til Damer, Herrer 
og Børn fra 3,511. 

En Paraply er altid en velkom-
men Konfirmandgave. 

'ril samme Brugaribefales fikse, 
nydelige 'Forklæder, Kra-
ver, Kandaker og Strøm-
per, Kitler og Forklæder, 
pakket i smukke Gaveæsker. 

Vi vil gerne brave Lov til al 
sige, al vi,. har et ualmindelig 
godt Varelager, indkøbt med stor 
Omhu og Kritik, og det vil være 
os en Glæde al vice Dem en 
hvilken som helst Vare, De uden 
Købetvang kunde ønske at se 
Udvalg i. 

De skal ikke være bange for 
at gøre Ulejlighed, vi er her for 
det samme, og uden Hensyn til 
Indkøbets Størrelse er De sikker 
pas en høflig og samvittighedsfuld 
Ekspedition. 

Manufakturhuset 
Hasle 
	 • 

• • • • 

Slågerie!s 	111141 -Ig 
Friske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars. 
Bayerske Pulser, Knækpølser 

Kogt Skinke, hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dlrta. Sorz,t4Acm. Tlf. 38 

Konfirmationsudstyr. 
Nyheder til Drenge og Piger 

fra ganske billige til ekstra fine Ting hjentkommer daglig lue, 

Øm. efir. &sen, Allinge 

teessens Sne-21dsaig 
II. G, Yesth, Hasle, 

Et. Ur 
til Konfirmationen køber DP fnrde1nglips1 hos 

Conrad Hansen, Allinge. TIM« 
Konfirmationsgaver i stort Udvalg. 

Smag Prodoliten 
Den er finest og hvidest, og Prisen er dog billig, 

❑ 
❑ 
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anbefales 	 a 

Lommeure, Armbaandsure, Urkæder. 
fluid-. Sølv-, Plet-, Tin- og Nikkelvarer. 	a 

G 

Stort Udvalg --Gode Varer --Rimelige Priser. 	
a 

❑ 
❑ Xonfirrnationen 
E2 

ra 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 

F:1 

• 

Emil Vesths- Ur- og Guldsmedeforretning 
❑ lf, Hamle 1141 — 

IMICIOnnoarmongionnanciagicinoununancinacinuizionaDnaanociemalle 

9). V. Xelm, Allinge. 
ffleget kraftig Svinesfiraa 

af bornholmsk Sæd, gammel Host 

»ansfie gfvedeklid, !lrima Yfenseitiorn, 
50 pet. Yoder6landing, 9ansll Soyasfiraa 

sælges tit billige Priser pr. Kontant 

Nordlandets Handelshus. 

SKANDINAVIEN 
AMERIKA LINIE 

.Eneste -  direkte Ruter fra København til New York 

og Canada med regelmæssig Afgang flere Gange 

livr Md. — Familier med tilstra.:kkdi Kapital 

samt unge Piger til Husarbejde kan sikres Arbejde i 

Canada 	 AnkomStvfl. Alle Oplysninger fra P.!.ss.i.et r- 

A f delingen, KONGRNS NYTORV 8, København K., eller hos: 

Qhsfitr„Weiffer, Ffluinte, 	Ifflurnii3ta, 3trl.n, Lht,, 	 eetaintle, 

Wattar. C. ‘51otitifilla, Ytflinpt, aoLogn[ til, Vider 

Ror, 

Emaljerede Ovne 
og Kamilter er smukt eaial- 
jerede ot.r. en Pi vd for Slum 

Komfurer i alle Størrelser, 
ste Konstruktion. 

Gasstegeovne, Gasapparater, Petroleumsovne, 
Sten, Ler, Ovnkit og Reservedele. 

bedste og 

Kakkelovne 
er paa Lager i stort Udvalg 

og anbefales til billigste 

Priser. 

Runde Magasinovne 
med Kogeindretning ere me-
get solide og brændselsbe-
sparende med lodrette.Træk-
kanaler og tæt saminenslebne 
False og Døre. 

Firkant. Magasinovne 
føres i mange Typer (;g alle 
Storrelser. 

Salonovne i smuk Fornik-
ling og Pladekappe. Giver 
en behagelig Varme og er 
yderst lette at bolde smukke 

Fed Gytte 
til Slagtning ønskes til Købs. 

L. Sonne, 
Dalshuj pr. Hasle. 

I Ugers Grise 
er til Salg hos Avlsbr. Grenbeck, 
Sandvig. 

Til 1. Novbr. 
suges en Forkarl og en yngre 
Medhjælper samt en Fodermester 
paa Vævergaard i Olsker. 

Spis Normalbrod 
fra Klemensker Bageri. 

Jens Hansen. 

Skotejsreparatiouer 
udføres og jeg anbefaler mig med 
godt og solidt Arbejde. 

Henry Olsen, Skoninger Tem. 

Tysk Undervisning. 
Kursus begynder I. Okt. 

For at Undervisningen kan blive 
saa grundig som mulig, bliver der 
kun optaget højst 6 Personer paa 
hvert Hold. Undervisningen fore-
gaar paa Tysk, og Konversations-
øvelser finder Sted efter hver Time, 
saa hver enkelt Elev i Løbet af 
kort Tid opnaar bedst mulig Tale-
færdighed. 

— Prisen er Kr, 7,50 maanedlig 
for 8 Timers tnaanedl. Undervis-
ning. Indmeldelse maa saa vidt 
muligt helst ske med 8 Dages Var-
sel med Henblik paa Inddelingen 
af Holdene. 

Effi Lejeane, Sandvig. 

Fra Mandag den 23. de. er min 
Bopæl flyttet til Robro Mølle og 
anbefaler mig fremdeles med al 
Slags Arbejdskorsei. 

Hans Peter Gndbergson. 
Tlf. Rø 28. 

Benmel. 
Godt, tørt Benmel er til Salg. 
10 Kr. pr. 100 kg. 	Tlf. 79. 

4,'oderinelmfabrike, e. Ny 

Olshr Husmandsforening 
hØSTFEST 

afholdes i Forsamlingshuset Ler-
dag den 5. Okt. K1.7,30. To Del-
tagere i Husmandsrejsen — H. J. 
Nielsen og Konrad Nielsen for-
tæller om Rejser over Fyn og 
Sønderjylland. Derefter forefindes 
Fiskedam samt Skydehane med 
mange gode Præmier. Salen vil 
blive pyntet i Hostens Tegn. 

Foreningens Medlemmer og sær-
lig Børn.  indbydes til at deltage i 
denne gratis Underholdningsaften. 

En pæn Pige, 
som vil deltage i Malkning, kan 
faa -Plads I. November. 

Hojegaard, Rutsker 

En flink Karl 
kan faa Plads til 1. November 

Risemollen, Olsker. 
Tlf. Ro 8 x. 

En Karl 
kan faa Plads 1. November. 

Kaasbygaard, Rutsker. 
Samme Sted enskes en aarsgl. 

Tyr til Købs. 

Sandvig- 
Boghandel 

anbefaler sig med mange smukke 
og nyttige Ting til 

Konfirmationsgaver 
samt et stort Udvalg i Salmebøger 
og Telegrammer. 

Et Parti 4 Kroners Pbolyph on-
Plader sælges for 2 Kr. pr. Stk. 

Johan ,Borenken. 

Yeglværk 
anbefales. 

Mnrsten, Teglsten, Drænrør. 
Tlf. 127. 

Skrædderforretningen er fra 1. 
Oktober flyttet til .ildode Over-

Kjeldsens fhv. Ejendom 
(ved Bager Drejer), 
Stof til nye K Ledninger anbefales. 
Stof forarbejdes. Reparationer ud-

føres. Rimelige Priser. 

Vi beder indtrængende de aver-
terende indløse vore Indbetalings-
kort, da vi har store Udgifter og 
maa betale Postvæsenet forud for 
hvert Kvartal. 



Rich. Nielsen 

Klemensker 

Lommeuhre, Armbaandsuhre og midt(' Konfirtuationsgaver 
i stort Udvalg og i kode Kvaliteter. 

Møllers Bogbinderi  
Tlf. 466. 	Chr. DideriKsen, Ronne. 	Til. 466. 

Indbinding af Bøger. 	Protokolfabrik. - Papirvarer. 
Kl. Arbejde. -- Rimelige Priser. 	Hnrtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

, 
e Merterencle 

anmodes høfligst om at indsendo vort Tilgodehavende tor Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 

billigste og bekvemmeste blaade. Alle Indhltalingskortels 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Belobet I 5 Fire i Porto mod Kvit-

tering paa Postbeviset. 

Elfenbenslakeret Sovevuelse 

Afdeling i 

Kontortid 9-12 og 2-4. 
Renten af Indskud er paa 

3 hidrs Opsigelse 	4.5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 
Folio 	 2 	- 
i Forsorgelsesaidelingen 	.3,6 - 

hvortil Præmie, hidtil 2,4 	- 

Bornholms 
Spare- og baanehasses 

Rich. Nielsen 

Klemensker 

med 3-fløjet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetræs iningellaK 
Spisestue, conipl. fra 550 Kr. Chesterfields Dag-
ligstue. 1 Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr. 

Ratebetaling kan indrømmes. Solide Købere fra 20 Kr. mdl. 

Allinge ny Niøbeimagasin, 
Havnegade 53. Allinge. 

Anton Sonnes Byggeforretning 

Køb' Deres Forbrug af 
Sodavand fra 

Mineralvandsfabriken 

BORNHOLM 
Sandvig 	 Telefon 25 

Flaskerensning og Fabrikation 

kontrolleres af Allinge Apotek. 

Flaskerensningen fo reg aa r un-
der Iagttagelsen af de stren-
geste Krav til Renlighed og Hy-
giejne. 

Ved Fabrikationen anvendes 
kun de allerfineste Ranstotter. 

Produktet staar fuldt ud paa 
Højde mod de oversøiske Fa- 
brikkers. 
	  BRØDRENE ANWER, RASLE 

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 2Kr. 

Allinge SogtryltReri 

Johanne dansen 
Victualleforrtning 

anbefaler 
hjemmelavet Fars, Medisterpølse, 
Lungepølse, Sylte og Leverpostej. 

Fersk, saltet og røget Flæsk. 

Lindeplads - Allinge - Telefon 45 

Udsalg Ira Slagteriet 

Koloed & Plorlensen 
Bygtgeforretning 

■=rs 

Ligkister og -Ligtøj. 

Overreomagrarer 

Jac. Jensen. 
Rikassationer, Ejendomshandler, Doku-
mentskrivning, Dodshobeirandling m. v. 

KONTOR: Torvet i Sandvig. 
{Turistbureauets Lokaler). 

Træffes personlig hver Torsdag 
Kl. 9-12. Tlf. Sandvig 100. 

bo ikke over Åsen efter Yooti 
Tir. Allinge 69 -4.1Ir 

udfører Nybygninger og Reparationer. 
Egetræs- og Kork-Parketgulve, Finer- og Paplofter. 

Flagstænger og Brandstiger samt Ligkistelager. 

Chr. Sanne, Allinge. 

til et nyt Gulv el, Trnger De Loft i Deres Hus? 
da har vi et stort Lager af allerfineste Sort høvlede og pløj-
ede Brædder. Desuden har vi stort Lager af tørre, prima 

Brædder og Forskalningsbrædder i alle Længder. 
Billige Priser og Rabat pr. Kontant. 

Produkten. 

Sandvig-Hanne  
onbvig 	9,40 

tIlinge 	9,45 
9,53 

10,05 
10,19 
10,29 
10,45 

Zein 
1128 
Rlemert 
92nter 
'fflorrne D 

14,00 
14,05 
14,13 
14,25 
14,39 
14,49 
15,05 

HOGNEDAGE. 
It.nne 

8,00 12,30 18,30 
8,15 	12,45 	18,45 

Diøttne 
Steler 
Rfemeir,I3 
Vt 
Tein 
SlItinge 
eanbvig 

	

8,25 	 18,55 

	

8,39 	 19,09 

	

8,51 	 19,21 

	

8,59 	 19,29 

	

9,05 	 19,35  

12,55 
13,09 
13,21 
13,29 
13,35 

Trit erdskifte 
-0- 

tr. E. Roleeb, -i?nrmonfirb, fetaer 
mig 110,;!e CpergSarrtnl, tøur l eg  nit 

fimre paa. 
,Nortinn `åebiprocenten i Reelt but 

tvinge fra Tog til Ting fuertk pub Op-
ttMning orb ar brie 1. og 4. R3eret• 

fro 8toteip8 •orfog,8mejeri etter 

Tirift&itonoini for Titeferier af Zfl, 

Rirtegdarb. 'Beth be Unberfogelfer aber 

Bette @....-,porg 	ber er foretaget af 

z"-intena 	 freinganr bet, 

at aebtproeenten boa 2eueranborer len 
Ming op til 1,05 p(It i 2obet af en 
Uge. E-etofolgelig er bet lun Unbta, 

gelfer, at tringtriligerne bliver fan 

Hore, og ftorft tan be blive for be 
firma 2eueranborer, men for 63 ene-

rnisburer nigib 60-100 Ig ....Mdl, fim 
urt tiogentunbe fimrer til 8 	10 Stoer, 
timbe 11)libbelfuingnin gen 	bog 	blive 
0,50 pyt., ug bette titlen nogen four 
befft onnnifelig ubre Vlariag mdl 45en-
lun til .5:ober og s.43nning, 

Ten abfolutte zFebtntcettgbe foinger 
bog  ilte fon meget fra Tag til Ting. 

Maar 1.Melleinniii3ben hitter, ftiger 
`3..eblprocenten. tjen paa C-ounneren, 
surar Irknei3fet bliver tort og af baarlig  
Rnalitet, boler s.11treltentrengben, men 
{i-ebtunetigbeit beder fiffe i lamme  Jor-
tlotb. jan n( åebtprocentett fliger, 

orourigt vil onfaa anbring tneb 

entelte CSingz Olietager i nogle Tit, 
fretbe tumle fan aebtprucenten til ni 
flige nogle Zienbebele. 

Tet er ilfe enig, ber Piger, at en 
meb Luther 3,0 piZt. giver tab, 

men berimob Tem felt) i bet fortie 
;0tblerg. Ten betnmer nemlig ilte al, 
tib tit gine Tab. Zitii?, bett giner me-
get 'Med!, og Matten anvenbe@ tit 
birotte Craig i ett 3ij, tan 	eirtjene,  
Pen paft mager 9.Rcelf bog blive gob, 
og Eigelaa ljni€s Stuntineftneetten fang 
billigt tilbage fra 81/fejeriet. aproptiqt 
Rufve bet net ilfe nære jan onermaabe 

unnftelig en Chag at libit9be be briar-

lige Roer og errtntte bim meb bebre. 

Lutr V3etingetje er, eit be er møer Ran-
trol, fan at her føreg EFtegnftab °bet 

Vbrlfe og Roberforbrug  for boer en-

telt Ro. 
ber rr 	otjberø ì:Srbtbeftetnnirled- 

metvbe af ,.8irebi, ibet ben er billig i 
iiItaIfelfe og tan ubfere.3 ej enbuer 

blot 3,orftriftrn fotgr, og ben gnier 

ribineedebe 31efultnter, boorfor ben meb 

1-.)rbe1 tan brugeg af 11everarthorer, 
ber ilte er WIrblern af Stontrol1ore• 

Reierier berimob, bor VInfInf-
jelfe af (Frntriruge ingen finte Rotte 

Miner, hit jeg for mit Vieblonimenbe 
fincetraelle 1.%ert+M TI. løbe, bn ben 
ilte pnauii ti-1i af 9Jirettend Ditftanb; 
ben giner TRtili,beb for ebtbeftein- 
iiielfe i 	 og Sterrneineell og 

min Oftemelerier i Oftenuell og Ofte-
torftuf, 9..lten tonbergQ, 1FRetobe er 
meget nnuenbelig i 91leierier ug fore• 
trælte af mange, forbi l Inlotlige og 

boj Denrueratur mitignaa, 

De tunbe onite nt øfbi, lwor und 

Redt ind 3,3 	ebt, ber 
par til 1/2  tg 	 1 Ig Smut. 

attfeette3 - all efter 1Itejerieitt 5/Ir- 
belb.8metobe 	3eblf orb [liget til 84 - 

89 Cebtenlleber. 911 egue3 tireb Rib, 
heltid af 86 og ber i 1 tg Reelt meb 
3,3 41. 3ebt Pufbet 1 x 3,3 = 3,3 

Inn forbruget fif tg 21helt 

til tg (Smør beregne3 neb at bibibere 

Reniten3 	ebtprorent op i 86, tmiltet 
i bette Tilfeetbr bliuer 86 : 3,3 -= 
26,0. Tiet fetS, cd tjui€1 IficelteiW 

ebtprocent ftiger tit 4,0, foler f tir-

bruget tit 86 : 4,0 = 21,5. 
Teree3 V3eineedning om at bore Wb:- 

jerier i 40 Ytar bar gnaet beret3 eei-
er§gang meb Mobeprotent [om ?Ifreg-
ninfMtat er Del rigtig nol. Ulten bet 
maa ilte ODf*$, at man flabig mon 
mere itteb i Ubuitlitigen og tage be 
=turne ,Z1jorlpemibler i .Q1rtig ; bet 
olonomifte 3:tefultat blive font {Regel 
ilte baarligere berneb. 8tilfianb et 
Tilbagegang; bore Stonturrenter pnn 
9.3erbennindebet her intet Ribbet, 
ber fan bringe beat op pan tiojbt meb 

og flaa c;:,• ub. 

7g.E.ietb itirberftn, 

THejerifi, batne. 

Vinterbrændsel. 

•) 

Rønne b. 8,00 12,50 19,25 22,20 
97nter 	8,14 13,04 19,39 22,33 
Rimen@ 	8,23 13,13 19,48 22,41 
91e 	8,36 13,26 20,01 22,53 
Trin 	8,47 13,37 20,12 23,03 
nitrat 	8,55 13,45 20,20 23,10 
Sartboig 	9,00 13,50 20,25 23,15 

') 
15ottbvtg 	9,20 14,05 20,45 23,30 
91ffinge 	9,25 14,10 20,50 23,35 
Tein 	9,33 14,18 20,58 23,42 

9,44 14,29 21,10 23,52 
Rttioritz 	9,57 14,42 21,24 0,04 
9ttjter 	10,06 14,51 21,34 0,12 
Stønne fj 10,20 15,05 21,50 0,25 

2sber hun I [te og 3bie 
i boet llrilantirb. 

sen. OG HELLIGDAGE 
Henne 11.-Sanilvir. 

Hanne•Allinge Jernbane. 

Handag-henne 

Køreplan 

H. 
20,00 
20,05 
20,13 
20,25 
20,39 
20,49 
21,05 

Prima engelske Kakkelovns-
kul af allerfineste Mærke, ventes med SIS „Singel" først 
i Oktober. 

Prima tyske Kakkelovnskul ven-
tes pr. Sejler „Gudmund" sidst i September. 

Knuste engelske Gaskoks og 
Briketter haves paa Lager. 

Indgiv venligst Deres Bestillinger snarest paa alt Vin-
terbrændsef, vi leverer alt til billigste Priser og af bedste 
Kvaliteter 

9rodukten. 

Kakkelovne og Komfurer. 
Vi har et stort Lager af sorte og emaljerede 

Ovne fra Akts. „Bornholms Maskinfabrik", Anker 
Heegaard og L. Lange & Co., Svendborg. 

Se venligst indenfor, hør vore Priser og se 

vort Lager. Vi har lige sat.,Priserne betydeligt ned 
- og ovennævnte Fabrikata borger jo for en fin 
Kvalitet. 

Reservedele, saasom Riste, Rør, Sten og Ler 
haves paa!Lager eller skaffes i Løbet af faa Dage. 

Produkten. 

JERNNTOHERI & 31Å.SlalINFAHRIK. 
Alt til Faget henhørende anbefales. 

Bestillinger paaVinterbrændsel 
modtages. 

Bedste Sorter engelske Ovnkul, schlesi-
ske Ovnkul, Brunkuls-Briketter og 
kraftige knuste KOkS kommer i September 

Maaned. 

n)rblanet' Ntictsbus 
¶y Cement. 

9lasserede .R"ry66er eg Ser, 
Nye Jernvinduer i mange Størrelser. 

Emanerede turgryder og Vaske 
sælges til meget smaa Priser i 

Nordiandel,N liancleishils. 

Meget rene, pæne og stærke pløjede og høvlede 

9ran- og 5yrre6rtedder 
i lange Længder, passende til Gulve og Lofter, sælger vi til 
den lave Pris og med stor Rabat pr. Kontant. 

graniskacirne stærke 2Idsktids6rcedder 
i alle Længder, gode til alle Reparationer, sælges til smaa 
Priser. 

Nordlandets Handelshus. 


