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Fredag den 23 Februar 1917 

„Nord-Bornholms Ugeblad' 
trykkes I et Antal af mindst 1600 Exempl. 
eg forsendes gennem Postvæsenet i Allinge. 
Sandrig, Olsker, Rakker, Re og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse 1 Nordre Herred 
bliver læsti ethvert Item og egner sig der-
for bedst til Avertering-. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
eptager gerne Bekendt/puristr qf enhver Art 
saasom Kr& Salg, foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer saml paa Riadels Kontor og 
koster 1 Kr. halvaarlig. 

Planteavlen i 1016. 
—o- 

. 	Af Konsulent A. P. Jacobsen, 
København. 

I Formet 1916 lagde Planteavlen 
,,. ud for anden Gang i Krigens Tegn. 

Det gjaldt at skaffe Næringsmidler 

t til Landets Befolkning og Foder 
Opretholdelse af den animalske Pro-
duktion, Brødkorn og Kartofler ni. 
ne, Raavarer tit Fremstilling af Kød, 

Smør, Flæsk og Æg. 
gi,' 	Planteavlen er det naturlige Grund- 
. lag for ethvert Landbrug, og Beryd-
>> ntrigen af at avle store Afgrøder paa 
• den hjemlige Jord er blevet mere 

frenstrædendearnder Krigen, end,eleri 
varp før. Høsten i 1916 blev derlor 
imødeser med niere end almindelig 

`'Interesse baade blandt Landmænd 

og I andre Kredse i Befolkningen. 
Men Planteavlen linder Sled under 

stadig Indflydelse al Naturens Luner. 

Udbyttet slaar derfor ingenlunde al-
tid i Forhold ril de Anstrengelser, 
Plairledyrkeren har gjort sig. All 
saa fra Begyndelsen særdeles lovende 

ud. En meget mild Periode i Slut-
ningen af April og Begyndelsen af 

Maj med gunstige Fugtighedsforhold 

gav en glimrende Start, og man var 
ikke saa ked af, al Resten at Maj 

var noget kølig og fugtig, thi .en 
kold Maj giver et varmt Logulv.` 
Del fortsatte imidlertid med Kulde 
og forholdsvis megen Nedbør Juni 

Maaned igennem, og Sommeren 
blev genneingaaende koldere, fug-
tigere og med færre Solskinstimer 
end normalt. 

Som Følge af disse Vejrforhold 
blev Herhøsren særdeles stor, Græs-
ningen god, Kornhøsten stærk fyl-
dende, men med forholdsvis lavt 
Kærneudbytte, medens Rodfruglaf-
grøderne reagerede forskelligt over 

for de klimatiske Forhold. Kaalroer 
gav et godt Udbytte, Runkelroer el 
mindre godt, og Kartoner et meget 
ringe Udbytte. 

De tidligsaaede Afgrøder gav som 
saa ofte før gennemgaaende del bed-

ste Resultat, og Aarsagen var tillige 
adskillig bedre for de lette og san-
dede Jorder end for de mere lerede 
Jorder. En Storm den 3.-4. Avg, 

anrettede betydelig Skade paa de tid-
lIgniodne Kornafgrøder. 

Arealer blev benyttet omtrent paa 

samme Maade som i nærmest fore- 

gasende Aar. Vintersædnrealerne for-
mindskedes nogel, Rodirsigtmarkerne 
lidt og Helbrakarealerne meget, hvor-
imod Græsmarkerne sanitet som „an-
dre Afgreder• (Frøafgrøder m. 
udvidedes en Del. Noget stort Hen-

syn Ilt den foreliggende Situation 
kan man lire sige, der blev taget 

ved Arealets Anvendelse, og om no-
gen samlet Planlæggelse med Hen-

syn paa Landets Behov var der slet 
ikke rale. 

Kærneudbyltet af alle Kornarter 

saml den Ubetydelighed al Bælgsæd 
og Boghvede, vi dyrker, er opgjort 
til 20,78 Mill. hkg„ (1 !ske lig 100 

kg) mod 23,0 i 1915, 19,52 i 1914, 
og 22,88 i Gennemsnit af Femaaret 
1909-13. Angaaende de enkelte 
Kornarter bles Foldudbytlet 13,7 for 
Hvede (det normale er 15,3), 7,6 
for Rug (del normale er 9.6) 12,2 

for Byg (det normale er 13,2), og 
14,0 for Havre (del normale er 14,5). 
Ved Fold forstaas her Tdr. pr. Td. 
Land. 

Efter disse Foldopgivelser og etter 
Arealstatistiken er der i 1916 avlet 

2,68 Mill. Tdr. Rug og 1,53 MI11. 
Tdr. Hvede. Vort Forbrug til Be-
folkningens Ernæring opgives imid-
lertid at være 2,43 Mill. Tdr. Hvede, 
og naar Saasæd og Svind trækkes 
fra, bliver der et Underskud af Brød-
korn paa ca. I Mill. Tdr. eller godt 
20 pCt. af Forbruget. Af Byg er 

avlet 5,33 Mill. hkg. 
Kartoflerne gav som nævnt el 

usædvanlig ringe Udbytte. En fore-
løbig Opgørelse viser 6,8 MI11. Tdr. 
for hele Landel mod 11 Mill. Tdr. I 
1915 og er: Normalhøst paa ca. 9 
Mill. Paa øerne avledes ikke stort 

mere end 50 pCt. mod 1915 og 
Jylland ca. 66 pCt. Aarsagen til det 
ringe Udbytte maa søges i, at Kar-

toflerne voksede meget langsomt til 
i deri kolde Forsommer, og at Væk-
sten alligevel blev afbrudt forholds-
vis tidligt af Kartolfelskinimel. Da 
vort Forbrug af Spise- og Lægge-
kartofler er henholdsvis 3 og 1,25 

Mill. Tdr., vil det ovennævnte Høst-
bytte for 1916 dog være mere end 

tilstrækkeligt til at dække Befolknin-
gens Behov, forudser fornødne Be-
holdninger bevares for dette øjemed. 

Som Helhed var 1916 et Skuffel-

sernes Aar paa Planteavlens Omme-
de, ikke alene derved, at Slutningen 
ikke blev den gode Begyndelse tig, 
men ogsaa derved, at Krerneudhyt-
tel blev ringere end Afgrøden pan 

Marken lovede, og at Rodfrugterne, 
og da navnlig Kartoflerne viste sig 

lidet holdbare, Og saa var 1916 et 
for Landmanden besværligt Aar, 
navnlig Kornhøsten var overmande 

brydsom og langvarig paa Grund af 

ugunstigt Vejr, og del medførte, al 
otte Efteraarsai bejder blev udfør' for-
holdsvis sent, hvilket alter er ensbe-
lydende med, al de var vanskeligere 
at Ina besørget 

Ogsna Forberedelserne til næste 
Anis Høst, Saaningen al Rng og 
Hvede faldt lovlig sent, men Resul-
tatet kars endda blive godt, og inden 
rel længe skal Arbejdet I Marken at-
ter paabegyndes. I det' moderne 

Landbrug finder Samsing eller Høst 

Sled i 9 af Aarets 12 Maaneder, og 

med Saaningen følger Landmænde-

nes Haab om at se Afgrøden vokse 

frodigt til og give højeste Udbytte. 

liol'ormiliorefis Dardomsluemi 
—0— 

Ile nyeste Forskninger om Luther. 

I Malin Lulhers Biografier beret-
tes sædvanligvis om stor Faitiedom 
i hans Barndomshjem ; men efter de 
nyesle Forskninger al dømme, synes 

SkIldringerna al være noget over-
drevne. Vi gengiver Irer nogle af 
de Rest:Maler, hvortli Martin Lunsers 
seneste Biografier er kommet. 

Ganske vist begyndte bulkers For-
ældres Ægteskab i fattige Kaar, og 
de nødtes til al være meget spar-
sommelige; men om nogen ege urlig 
Nød var der ikke Tale. 

Hans Luther var Bonde og Bjerg-

arbejder. Han var imidlertid ikke 
Grubearbejder, da han giftede sig, 
niers havde et lille Støberi. Eisleben 
var Ikke tilstrækkelig slort Virkefelt 
for Hans Luther. Sønnen Martin 
fødtes ganske vist der den 10. Novbr. 

1483, men allerede tidligt den føl-
gende Sommer Hyllede Familien til 
Mansleld, og der tilbragte Martin sin 
Barndom. 

Byen Mansfeld las i Grevskabet 
af samme Navn I en Egn med usalige 
Bjergværker, omgiver af Haver, Mar-

ker og Skove, og beskyttet af en an-
selig Mur med fire vældige Taarise. 
Mansfeld var ikke nogen lille By, 

og Vejen fra NtIrnberg til Hamborg 

gik derigennem, hvor for Traliken var 

særdeles livlig. Mansfeld artsnas for 
at være en velhavende By, og i del 

18. Aarliurrdrede plejede man at sige 
i Tyskland: ,Den Herren elsker, 

giver han en Bolig f Grevskabet 
Mansfeld". Hans Luther har ogsaa 
uden Tvivl huet Del i Velstanden. 

I Aerel 1507 oprettede lian sammen 
med en anden et Bjergværk med tre 

Sleberier, og han blev selv Foreta-

gendets Leder. Og samene Aar over-

tog han selv yderligere et Par an-
dre Støberier. Desuden havde han 
Andel i adskillige Skakter, alisaa I 
Udbyttet af Grubearbejdel. Til sidst 
ejede han el Hus pan Hovedgaden, 
paa hvilket han blot skyldte 100 

Gylden. 
Som et Bevis paa Familiens Fat-

tigdone har man nnfmt, al Martin 

Luther i en af sine Bordtaler har 

nævnt, at han havde sunget pan Man-

felds Gader, og man har optallet det 
saaledes, al han har sunget for at 
fan Almisser. Men Forholdet har 
sikkert været delte, al Martin der var 
meget musikalsk og sang smukt, 
havde været Medlem af et Drenge-
korps, der lit Borgernes Opbyggelse 
sang tronurne Sange pan Gaden. 

Det er saa fejlagligt at paastaa, 
at Lurleer i aandelig Henseende led 
Nød i sit Barndomshjem paa Grund 
af den der herskende Strenghed. 
Ganske vist fik han en streng Op- 

dragelse, og der vankede ikke sne 

sjeldent Prygl. „Min Fader slog 
mig en Gang sen luer" at jeg gik 

al Vejen for ham og blev biller I 

Sind, inddl lian atter vandt min Til-

lid', beretter birker, og om Mode-
ren fortæller han, at hun en Gang 
for en Ubetydeligheds Skyld slag 
ham, saa Blodet flød. 

Hjemmet var kristeligt og kirke-
ligt og med patriarkalske Sæder. I 
Luthers Barndomstid stod Kristus for 

barn som „den strenge Dommer', 
der i enhver Henseende skulde ad-
lydes. Men pan den anden Side 
har hen ogsaa lært at holde sfg III 
Helgenerne, af hvilke Byens Skyts-
helgen St. Georg og Bjergrnandens 
specielle Helgen SI. Anna var de, 
der mest priakaldtes. Tiden var i 
det hele hverken irreligiøs eller re-
lionalistisk, men deri Kristendom, 
der mødte Drengen Martin, havde 
et vist hedensk Præg over sig. 

Deri daværende Slægt levede 
Forestillingen om dæmoniske Mag-
ler, der stadig laa pan Lur etter Men-
neskene for at gøre deres Legeme 
og Sjæl Skade. Hekseprocessernes 
Tid var netop i Slutningen af del 
15. Aarhundrede, og et af Verdens-
litteraturens mest berygtede Værker 
„Helcsehanuneren", der gav Vejled-
ning til al komme i Forbindelse med 
Hekse, udkom, da Luther var 4 Aar 

gammel. 
Men irren troede ogsaa paa ven-

ligtsindede Dæmoner. Luther havde 

i det mindste i nogen Tid den Over-
bevisning, at der fandtes en Fe, 

der hjalp dem, der viste hende Ven-
lighed. 

Men Luther lærte ogsaa som Dreng 
at holde sig til Kirken smut dens 

hellige Handlinger og Ceremonier; 
thi Kirken er det bedste Værn mod 

onde Magter. Tilhængerne al de 

katolske Misbrug fik nu at vide, at 
nogle til Helgener ophøjede døde-

lige — deri hellige Barbara, den 

hellige Kristoffer — havde Evne til 

at beskytte Menneskene mod en 
voldsom_ Død. 

Alle disse forskellige Indflydelser 

er ikke uvigtige al lære at kende, 

for at forstaa, hvorledes den vordende 

Reformators Karakler og Livsopfat-
telse ellerhaanden har dannet sig. 

Konkurrence-Nid: 
—0— 

D'Hrr. Redaktører Solta u, S le a-
b æ k og H a si g e, der ellers til dag-

lig sjælden kim forliges, og gerne 
for et godt Ord ryger i Totterne 
paa hinanden — særlig naar del 
gælder om at vække slumrende po-
litiske Interesser eller vinde nye Pro-
celyter — er tor en Gangs Skyld 
blevet enige om at udsende et Op-
raab til Foreninger, By- og Sogne-
rand samt andre Institutioner, I hvilke 
de tænker sig sidder Mænd (deres 
politiske Anskuelse spiller her legen 
Rolle), der vil være dem behjælpe-
lige med al rydde visse ubehagelige 
Snyltere af Vejen. 

Opraabet beklager sig over, at  

_Flere Sognerand, Byrand og indre 
offentlige Forsamlinger saa godt 110111 
helt gear udenom Dagbladene nied 
deres Kundgørelser' 1 og henstiller 
al arbejde for, al Averterende i Frem-
ilden I størst mulig Omfang gør 
Brug al Dagbladene. 

Del er Ikke famle Geni der er 
sendt Stikbreve 11(1 for om muligt 
at blive den ubehagelige Konkur-
rence kvit, som paa Averteringens 
Omrande pnaføres Dagbladene af 

Ugebladene Østbornholm og Nord-
Bornholms Ugeblad, men trods de 
Ihærdige Forsøg paa al kvæle Kon-
kurrenterne i Fødslen, har disse dog 
kunnet glæde sig ved en Mødig større 
Udbredelse og fyielfgere Averlethig, 
der vidner om, al disse Blade har 
deres Beretligelse og deres Opgaver 

at løse. 
VI lever nemlig I en Tid, hvor 

Sparsommeligheden atter begynder 
at vinde Overhaand, og det siger 
sig selv, at Menigmand, Foreninger 
og Institutioner, der skal meddele 
sig til en begrænset Kreds indenfor 
et Sogns eller Herreds Omrande, 
finder det for kostbart I Længden 
at avertere i 3-4 Blade, naar  de 
kan nøjes med at offentliggøre det 
i el enkelt lokalt Blad, 

De Rønne-Redaktører har ogsaa 
tilfolde indset delte Faktum; deres 
Opraab denne Gang former sig der-

for mere som et Nød raa b fra be-
trængte Blade, der trues af Papir-
mangel og den af Krigen frembragte 
Fordyrelse af Arbejdsløn og Materi-
alier — ja, de vover endda den Paa-
stand, at Bladenes Økonomi k il n 
kan sikres gennem Annoncerne! 

— Vi havde gerne ignoreret hele 
dette Opraab, saafremt det ikke havde 

formel sig som en Appel til den 
kendte danske Godgørenhed med 
Andragende om Støt te til de be-

trængte! — — Dagbladene kan ab-
solut ikke klage over Tiderne. — 
Ingensinde tidligere har Begiven-
hedernes Udvikling Slag i Slag tvun-
get Læserne til al følge med — og 

ingensinde tidligere har Bladene haft 
større Lieseanlal. Social-Demokraten 
reklamerede for 5-6 Aar siden med 

et Abonnementsantal af over 3000, 
nu er Antallet sikkert langt derud-
over; men regner man blot 3000 
Abonnenter a 8 Kr, aarlig, bliver del 
24,000 Kr. i Abonnement ; det er dog 
en væsentlig Posll Havde .Nord-
Bornholms Ugeblad' saa slor C11 
Abonnements-Indtægt kunde det ikke 
alene udgas hver Dag, men ogsaa 

optage alle Annoncer og Bekendt-
gørelser gratis — og endda have 
et anseligt Overskud til Interessen-

terne. 
Vi gear ikke de ærede Rønneblade 

i Næringen — det være saa lairgt 
fra! Nord-Bornholms Ugeblad har 
sit begrænsede Omrande at virke 

paa 	udenfor Rønne (de Læsere, 
der lindes der i Byen er Abonnen-
ter). Vore Opgaver er ogsaa andre. 
Vi lægger dets største Vægt paa, at 

Bladet indenfor si t Ornraade kom-

mer alle i Hænde, saa de averte-
rende ikke behøver at avertere an-

dre Steder, samt at de Isur Annojn 



cerne for en fast billig Pris — min-
dre paa Abonnemerids-Indiagten, selv 
orn denne vikle være el Plus, der 
kunde bidrage til al gøre den re-
daktionelle Del mere fyldestgørende. 

Naar By- og Sogneraad paa Born-
holm ser deres Fordel ved at aver-
tere i lokale Blade, da er der ikke 
andel end hvad Skik og Brug er I 
hele det øvrige Danmark — Udlan-
det med. Hver By, ja hver større 
Landsby i Danmark har sin Avis 
eller sit lokale Ugeblad, hvori der 
averteres og lokale Interesser frem-
lægges og debatteres. Al Rønne 
By gerne vedblivende vil hævde sin 
do.  ruinerende Indflydelse er forstan-
dig, nien den faer bøje sig for Ud-
viklingens Gang I Mart har endnu 
ikke hørt at slørre Provinsby-Aviser 
har lidt Skade ved, at der i mindre 
Byer oprettedes lokale Blade, 

At vort ærede Byraad indtil nu 
ikke har fundet Anledning til at spare 
paa Kommunens Annonceudgifter, 
der dog andrager et anseligt Beløb, 
er beklageligt og synes ikke at 
slemme overens med Udtalelser, der 
tidligere ere faldne indenfor Randet, 
særlig fra Hr. Laurits Petersen, der 
som Gasværksudvalgets Formand 
gentagne Gange har gjort sig til 
Talsmand for bedre økonomi I og I. 
Eks. hævdet, at Kommunens Kul-
forsyning bør tages, hvor den kan 
fnis billigst. Det forekommer der-
lor os, at Konsekvensen heraf ogsaa 
burde være, al Kommunen averte-
rede, hvor den fik det billigst og 
hvor det var naturligst — nemlig i 
Byens eget Blad. 

Kommunens økonomisk vanske 
lige Stilling fordrer al der anvendes 
Sparsommelighed overalt (ogsaa paa 
Annonceringen Oml-glade), og vi til-
lader os derfor at erindre Raadet 
om, at man Ikke bør optræde som 
Filantrop samtidig med, at der an-
drages om Hjælp. 

Et lille Kursus i 
Sparsommelighed. 

—.- 
Intet er saa galt, uden det jo er 

godt for noget, siger et gammelt 
Ordsprog. De mange Dyrtidsforan-
staltninger er ikke velsete, men de 
har dog et Gode : de lærer Befolk-
ningen Sparsommelighed. — Vore 
Olde- og Bedsteforældre kendte Spar-
sommelighedens Dyd ; der gear end-
nu sære Frasagn om Hjemmenes 
Husflid ved Tsellepraasenes Skær 
og deri gammeldags hyggelige Fa-
milieidyl. De senere Tiders gun-
stige Konjunkturer, Fabrikkernes 
Overproduktion og de deraf følgende 
billige Priser og rigeligere Penge-
cirkulation udviklede efterhaanden 
et større Forbrug, en ligefrem Øds-
len med Kulturens Goder. 

Verdenskrigen har nu atter sat 
Sparsommeligheden i System, og 
selv om vi endnu ikke er vendt til-
bage til Tranlampernes Tid, kan 
følgende økonomiske Rand dog paa-
regne almindelig Interesse. 

1. Brug 1-bakaasel En Trækasse 
foret med Hø og stor nok til at 
rumme en Gryde af almindelig Stør-
relse. Undersiden af Laaget isoleres 
med Hø eller Avispapir, idet det 
drejer sig one at hindre Varmen fra 
Gryden i at undslippe. ._En gryde-
fuld Grød kogt over Ild eller Gasblus, 
laves færdig ved, at man sætter deri 
i Høkasser', hvor den pakkes tæl ned, 
og her kan Grøden, eller hvad det 
nu er, holde sig vatm en hel Dag, 
om det skal være, og svides aldrig. 
Moral: der spares paa Brændsel. 

2. I Mangel af Høkasse svøbes 
Avispapir om Gryden, naar man har 
taget deri al Ilden. Grydens Indhold 
kan derved holde paa Varmen me-
get længe. 

3. Naar der skal koges Kartofler, 
gør man klogest i at sortere disse 
i store og smart. De store skrælles, 
da skrællede Kartofler Leger meget 

hurtigere end Kartofler med Skræl. 
Varmt Vand heade Ira skrællede og 
ikke skrieliede Kartofler anvendes 
til den første Opvask. Men al Vand 
fra skrællede Kartofler kan tier gøres 
flere Aneendelser. Det bruges som 
Kartoffelsuppe og anbefales som et 
ridinatrket Middel mod Gigt, i  Irvil- 
kel Tilfælde det helst skal drikkes 
koldt. 

-I. Skal Fodtøj forsaales, hør man 
lade Narven blive siddende. Herved 
forøges Støvlens Holdbarhed. Nogle 
Omgange Fernis paa Siøvlesaalen 
er godt al slide paa 	Naar Støvlen 
smøres gned Tran eller Olie hele 
Vejen langs med Overlæderets Rand-
syning, bliver den mindre modtage-
lig for Væde, kan altsag vare lært-
gere. Er Støvlen bleven vand, tør-
rer man deri ved at fylde den med 
Korn eller Avispapir og lade den 
stag i Nærheden af Kakkelovnen 
Natten over. Fodtøj kan forsaales 
med arms Læderstumper, som en-
hver med lidt Øvelse selv kan alen 
paa ; men der skal en Jærnlist III, 
sne at Sømmene bøjes indvendig i 
Støvlen. 

5. Forinden man begynder sin 
Opvask, sorteres denne smiledes, at 
Knive' Gafler, Skeer og Glas afva-
skes for sig efter først at være skyl-
let 1 et Kar med koldt Vand med 
lidt Soda i. Tallerkener og lignende 
fedtede Genstande aftørres først med 
Papir (som man genuaer lit Oplænd-
ding i Kakkelovn og Komfur), skyl-
les i det kolde Sodavand, hvorefter 
de afvaskes i rent hedt Vand ined 
lidt Skurepulver eller Soda i. 

6. Der stryges for meget. En-
hver Husmoder kan med Lethed ud-
sortere en Del af VasIcen, som kun 
behøver at rulles. Ved selskabelige 
Sammenkomster kan Papirservietter 
afløse de sædvanlige Servieller. 

7. , Udnyt Brødskorpen. Man skal 
ikke skære et Brød i Skiver, til der 
kun er en Skorpe tilbage. Nej, naar 
man har skaaret saa meget, at der 
kun er ca. 5 cm tilbage, lægges Brø-
det ned paa Fladen og skæres i 
Halvskiver, hvorved intet bliver til 
overs. Gammelt Brød, som er ble-
vet stenhaardt, kan opblødes, æltes 
op tned lidt Rugmel og igen bages 
til Brød. Lad intet tørt Brød gaa 
til Spilde. 1/,  kg tørt Brød opblø-
des i I V, Liter skummel Mælk. Mari 
hælder denne Grødmasse i en Gryde, 
rører godt rundt bele Tiden og til-
sætter efterhaanden 2 spiseskefulde 
Sukker eller Sirup, lidt Salt, 1/2  lig 
Hvedemel og giver det et godt Op-
kog. Nalr det er afkøle!, tilsættes 
75 gr Gær, og man lader det hen-
staa tildækket, indtil det hæver sig. 
Deraf dannes el Brød, som bages 
et godt Kvarter i en varm Ovn med 
rigelig Undervarme. 

8. Sæbevand fra den almindelige 
Vask kaster man ikke forrnalsløst 
bort. Det egner sig fortræffeligt øl 
Gulvvask og Trappeskuring. Til Va-
skebrug er det fordelagtigt at sande 
Regnvand. 

9. Som Regel er der for stærkt 
Pres paa Gassen, hvilket kan regu-
leres ved Hovedhanen, idet man 
drejer denne langsomt til Siden sam-
tidig nied at nian• iagttager Virknin-
gen heraf paa det tændte Gasblus. 
Naar Blusset begynder at mindskes, 
stopper man Omdrejningen — da 
er der tilpas Pres. En alt for stor 
Gasflanune er Spild (Spidserne at 
Blusset varmer næst), og navnlig 
naar Kedelen eller Gryden er ved 
al koge, kan man nøjes med en me-
get lille Flamme. 

10. Har man Te tilovers paa en 
Tepotte, hældes deri op og kan se-
nere benyttes soen Teekstrakt. Det 
sker ved, at man kommuner WB af 
Ekstrakten i en Kop og derefter hæl-
der spilkogende Vand paa, indtil 
Teen er tilstrækkelig tynd. Ved Til-
lavning af frisk Te kan man godt 
lade de enrate Teblade blive i Te-

'fet.n, udvikles Gane-
syren, som er skadelig.  

11 	Til den første Margenfrokost 
kan ulan godt treaytie afkog!' Kede-
grums. Kalfegritrusel metres over i 
en Kasserolle med Vand. Del koges 
ca, 5 Mumier og hældes derefter 
gennem Kaffeposen paa Kaffekanden. 
Stærk Kaffeekstrakt (afkogt Gruers) 
blander med varm Mælk er ell far-
lønlig cafe au lait (Kaffemælk). Vil 
man fuldstændig udvinde Kraften af 
Kaffen, kan man under Kogningen 
tilsætte en ubetydelig Smule ren Na• 
tror. Den udvindende Egenskab hos 
Natron kan ogsaa komme Husmo-
deren til Gode ved Madlavningen i 
Almindelighed. Grøntsager, Klipfisk 
n. I. bliver hurtigere mørt, nar man 
kommer et Gran Nano') 1 Vandet. 

12. Pas paa at Kakkelovnen ikke 
sluger for meget Brændsel. Hold 
Kakkelovnen godt renset, itudgaa 
Fyring de to sidste Timer for Senge-
tid. 

13. Naar man rydder Ildstedet 
om Morgenen, piller man halv-
brændte Kid- og Kokesslykker fra, 
overstænker dem med Vand og put-
ter dem i Kulkassen. Vand pas Kul 
og Koks giver en jævn, sagte Ild og 
tilpas Varme. 

14. Gamle Aviser krammes SEMI-

men, ligesom man ger, naar man 
„kryster" en Snebold, der bindes en 
Strikke omkring hver Pakke, og de 
lægges i Blød Karten over. Efter en 
halv Snes Timers Afdrypning kan 
Aviserne gøre lignende Tjeneste som 
Briketter: gøre Brændsele) drejere.  

Fra Uge til Uge 
—0— 

Allinge-Sandvig Foredragsforening 
havde i Fredags indbudt til et Fore-
drag af Pastor Thyssen. Der var 
mødt usædvanlig mange Tilhørere, 
men Mødet var ogsaa bekendtgjort 
i fire Aviser. 

Paa den efterfølgende Generalfor-
samling meddelle Formanden, al der 
var stillet Forslag om kun at aver-
tere I ,Nord-Bornholms Ugeblad', 
da Udgiften til Annoncer i det for-
løbne Aar havde slugt el altfor stort 
Beløb af Indtægterne. 

Et Medlem udtalte, at lian, skønt 
interesseret i „N. B." dog vilde an-
befale ogsaa for Fremnitiden at aver-
tere i Rønnebladene, da disse efter 
udsendte Cirkulærer at dømme !ar-
bejdede under meget trykkende Vil-
kaar. 

Agent L. Petersen melde ogsaa, 
al der burde averteres i Dagbladene, 
da „N.-B." ikke blev læst. 

Kassereren gjorde opnrierksom paa 
at lian havde talt med Medlemmer, 
der til trods for at Mødet var aver-
teret i 4 Blade, ikke havde læst An-
noncen. 

Købmand P. Kure foreslog da at 
lade Møderne bekendtgøre ved trykte 
Indbydelser (Korl, der forsendes gen-
nem Postvæsenet), hvilket ogsaa var 
billigere. 

Lærer Johan Kofoed merale dog 
ikke dette lod sig realisere, da For-
eningen gerne saa Ikke-Medlemmer 
ved Foredragene. 

Der stilledes da Forslag om, for 
at spare den dyre Avertering, at 
Nordbortili. Ugeblad samtidig optog 
en Notits gratis, og henstilledes til 
Rønnebladene at gøre det samme. 

Nogen Enighed opnaaedes imid-
lertid ikke, og del overlodes Besty-
relsen at handle eller bedste Skøn. 

Da del kildne Emne var nogen-
lunde udtømt, faldt Gemytterne til 
Ro ved det fælles Kaffebord. 

Den kommunale Vælgerforening 
holdt Onsdag Aben Møde pan Ho-
tel Allinge, for at vedtage den en- 
delige Opstilling al Kandidater til 
de forestrmende Dyrearts- og I ijaelpe-
kassevalg. Listen kom til at se saa-
ledes ud : 

Til Byvandet: 
Biiendebandler Emil Holm (Genv.) 
Cyklehdl. H. C. Mortensen do. 

Stvgivrerksbesi, 
Ag Isbrinsi.-1 Gerere Holm 
kratingaird CID 0,•eri 
Købmand P. C. liolar 
Mejeribes! ■ ler isosen 
Srerivær lishear °if. P, te r<en 
Slentr. Emil Ha:tintet 
Kareter. Larsen. 

For Landdishrkier : 
RIT IlIZIllir r Jørgen Gmfftibecli. 

Til Hjielpekassen 
Bagermester P. Holm. 
Lærer H. P. Kofoed 
Politibetjent Andersen 
Smed Hans Funch 
Avlsbr. Alfa Pedersen 
Snedker Chr. Sortne. 

For Landdistriktet: 
Driftsbestyrer Engatrem. 

Til kommunale Revisorer: 
Sparekassekasserer Hjort•Ipsen og 
Bogholder Unit tip 

Udenfor llorlilkli0000, 
— o — 

Fra en Indsender har vi modtaget 
følgende poetiske Udgydelser, der 
er saa harmløse, at vi har heslultel 
os til at aftrykke dem til trods for, 
at vedk. har glemt at opgive Navn. 
Vi gør dog opmærksom paa, at ind-
sendte Artikler til Bladet mart være 
forsynet ined Navn og Adresse -
selv one vedk. overfor 011erriligheden 
ønsker at være anonym. 

En sandfærdig Jagthistorie. 

Forgangen Dag var X paa 
for at faa Mikkel Ræven far. 
Ved Kaitedirin sig :dler lian 
for Piben sin at faa r Geng. 

Og ret son, lian faer Dampen op, 
da ser ban Mikkels Intime Krop; 
lian Bøsser' lægger til sin Kind, 
,du røde Ræv pas paa dit Skind'. 

Da rasler det i Busken — Jo 
X ser en Mikkel Nummer to. 
Han lænker : .denne her Krabat 
maa jeg vist heller have fat". 

Et Hop og Mikkel et og to 
slap lykkelig af X's Klo. 

Ell kildollisto, 
Fra Bestyrelsen for de kommunale 

Funktionærers Fagforening, hvis Ek-
sistens vi løvrigt ikke har anet, har 
vi med Anmodning om Optagelse 
modtaget en Skrivelse af følgende 
Indhold : 

„Ærede Medborgere! 

I Anledning af det sig nærmende 
Valg af Medlemmer til Allinge-Sand-
vig Byraad skal vi herved tillade os 
at henlede Opmærksomheden paa 
nedennævnte Herrer, som vi mener 
egner sig aldeles fortræffeligt til at 
indtræde i det ny Raad. 

Vi foreslaar som 

Nr. I. Fhv. Borgmester tru Kæm-
ner cand. H. Mortensen. 

2. Kreninerfuldin. H. C Morten-
sen, Medlem af del -nuværende Raads 
Kasse- og Regnskabsudvalg. 

3. Kommunal Brændehandler, 
Skatteopkræver og Byraadets Bud 
Emil Holm, Medlem at nuværende 
Rand. 

4. P. I. Assistent paa Kæmner-
kontoret J. Chr. Jørgensen, tru Med-
lem af Rundet og til Tider delles Til-
synsitnveltde ved forskellige Arbejder. 

5. ølhandler Jacob Larsen, Le-
verandør Int Kommunens Kontorer. 

Al de nævnte Herrer efter bedste 
Evne vil søge at varetage saavel vore 
som egne og Kommunens Interes-
ser, føler vi os forvissede om, hvor-
for vi 'udhængende henstiller til vore 
Medborgere at arbejde for nærvæ-

rende Liste". 
Endskønt vi langtfra er enige med 

Indsenderne i det heldige i nærvæ-
rende Listes Fremkomst og paa det 
bestemteste mart tage Afstand fra 
Motiveringen for Candidalerries An-
befaling, har vi dog ikke villet uægte 
Optagelsen.  

••••-0— 
NAJlt Vil dang der danske 	rette 

Tidens Alvor? Eller le....I.eagr kan v't 
Inl fartsætle med mire l',,tlystelse-t 
og sin Ugudelighed? tænk pa 
Menneskene i Belgien, PrtIsm, Ser-
hien og i Armenien nav , hvor Mien-
neakeire flygter som jager Vil" 
hvor Mødre og Børn med Vold ri-
ves fra hinanden og brier ilde,  me-
dens deres Mænd, Brødre og Søn-
ner kæmper, lider og der. ()g kan 
vor Medfølelse ikke strække sig saa 
langt, saa lad os blot tænke pas 
den Del af vort eget F,v1k, soul ti-
der under Krigens Rigsdaler. all rue-
dens Dansen garn lystigt i Danmark 
og mange næppe ved. hvorledes de 
værst skal forlyste sig tor (inide) 
(om hvilket der forholdsvis er Inde 
knapt, naar der indsandes for at 
lindre Nøden). Er det da ikke lige-
frem skurrende mod alle bedre Fø-
lelser, som rim man f. Eks. I et 
fljem vilde alunide Ungdomshal 
samme Dag arm Naboen eller en 
vær paararende til delle Hjem he-
gra ■ ede en af sine Sønner el Døtre, 
og num det ikke blive ligesag 5A/t-
rende for vore mertmatregtede søn-
der lyriske Landarnærul? 

F1. 

Gudstjenester og Mider. 
Søndag deri 25. Februar. 

Ols Kirke Kl. 91/2 	Skrin. 9. 
Allinge K. Kl. 5 	— 	41/2 	, 

Evan. luth. Missionsforening Allinge 
Søndag Kl. 3i/2. 

Rutsker Missionshus 
Søndag Kl. 91/2. 	Ole Jensen. 

Bagerlaerling. 
Som saadan kan en Hink Dre 

faa Plads til iste Maj hos 
Bager S. Nielsen, Allinge. • 

Missionsuge i Allinge. 
Møde hver Alten Kl. 71/2. 

Mandag den 26. Februar i  Allinge 
Kirke. Missionær Stejlt. 

Tirsdag den 27. Februar i Allinge 
Menighedshjem. Missionær Stejl'. 

Onsdag den 28. Februar i  Alfiuge 
Kirke. Missionær Ærøe. 

Torsdag d. 1. Marts i Allinge Kirke. 
Missionær Moustgaard. 

Fredag d. 2. Marts i Allinge Menig- 
hedshjem. Missionær Moustgaard. 

Lørdag d. 3. Marts i Allinge Menig- 
hedshjem. J. Daimi. 

as",,,,~•~Isaria~ 

Søger De OH Livsledsagerske, 
skal den gamle Cykle sælges, di-
sker De Adgang over deres Ejendom 
forbudt, har De fundet et Par Ga-
losclier, skal der være politisk Møde 
eller Bal, har De Kreaturer til Salg 
eller vil De købe saadanne, har 
De Irreel nye Varer hjem, paatager 
De Deus Reparationer, har De 
startet en ny Forretning — hvordan 
skal Folk sne fart det at vide, hvis 
De ikke averterer i et Blad, som 
virkelig læses. 

,Nordbornholms Ugeblad-

læses af sen at sige alle i Nordre 
Herred og er derfor et fortrinligt Au-
noncia ■ lad. Send deres Annoncer 
til „Nordbornholms Ugeblad". 

Ring op Telefon 74 

Ordet er frit ! 
VI gør vore mange Læsere i Ry og 

paa Land opmærksom pas, at enhver krøg 
fan optaget Artikler og Indlæg om Emner 
af aknen Interesse i „Nnrd•Boralinlms 
Ugeblad'. 

Betingelsen er kim. at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor - 
rimelige Grænser. samt at Indsendere— di' 
Underretning tor Redaktionen — opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager"; 
Redaktionen gerne Meddelelser om sag. ' 
danne Ting og Forhold, som egner sie-
ill 

 
Behandling i Meders Spalter.  

Dette gælder bande Byen eg Landet, 
og det er en Selvfølge. at Reirakliantm 
altid vil iagttage den strengeste fisk,- 
tios ined Hensyn til sine Kilder. 



Ri 14 gl. hlleriosil 
'er pal Lager 1.4g udleveres 

gerne snarest, Naal død andeillvs og helales 

Inden 15. Marts saa gælder laveste kontant Pris. Firer 15. Maris man 

vi 1)eregne el Tillæg til Dækning af Renter og Lagting 

Chili-Salpeter er beslaglagt og kan foreløbig ikke udleveres. 

Nordlandets Handelshus. 

Saabyg og Saahavre. 
Bestillinger modtages hos 

Allinge Kolonial- 	Produktforretniig. 

Et Parti Klædninger 
sælges i denne Tid til extra billige Priser,  

Nordlandets Handelshus. 

Prøv vor udmærkede 

MARGARINE 
og De vil blive tilfreds saavel med Kvalitet som med Pris. 

Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Grøntkonserves. 

- 	

— inelfenifine 

- 	

— grove 
Slikasparges 
Sn I tte bønner 

.rerlebonner 
Voksbønner hele 

— 	overskaarne 	 55 — 
Selerier 	 75 — 
Ca rotter, 	 120 — 	- 
Spinat 

	

	 — — 95 — — 
Tomatpure 1 kg Dasser 150 Ø., '/2  kg D. 80 ø., Va  kg D. 60 

1/8  kg Daaser 40 Øre 

Telefon 12. I. B. Larsen, Allinge. 

Fredag den 2. Marts Mor mil aildiplids3N. 
Ekstra Prisnedsættelse. 

.10 Stk coulerte Silketøjer til Kjoler sælges pr. Meter for 2,78 Kr. 

Vadskestoffer: 
repen ensfarvede, stribede og blomstrede sælges pr. Meler for 72 øre 

Et simre Parti moderne Daniekraver sælges for 	 43 Øre 

Festons i mange Mønstre, 41/1  Meters Stk. fra 	 85 øre 

Vattsipper ensfarvede og mønstrede fra 	 6,00 Kr. 

Illerrentolshindsbenklteder svære 	 5,25 Kr. 

18 Stk. Bomuldsbornelijoler fra 	 2,00 Kr,  

2 Dus. moderne rundskaarne Skorter fra 	 2,00 til 15,00 Kr. 

4 Stk. ecru Blondestof, pr. Meler 	 I,00 Kr. 

1 Dus. Silkesjaler pr. Stk. 	 3,35 Kr. 

Uldne, svære Rejseplaid fra 	 7,50 Kr. 

Restlieholdningen af moderne Skindsnot meget billigt. 

3 Dus linnede Viskestykker fra 	 1,00 Kr, 

Rester af Bomuldstøj pr. Meter fra 	 65 øre  

Rester af Lærred pr. Meter fra 	 44 øre  

Restbeholdningen af Konfeetion inddelt i 3 Serier 

med 15, 20 og 25 pCt. Rabat 

id og renvaskede, strikkede Klude tages i Bytte til bøjesle Pris. 

Messens Ene=Udsalg, Allinge. 
Telt. 100. 	 Chr. Olsen. 

Vi udbyder til Salg 

og beder om Bestilling! 
50 Tdr. Svalet Guldbyg, extra til Saasæd. 

	

20 „ 	toradet Tystofte Byg 	do. 

	

100 „ 	toradet 	do. 	prina bornholmsk Avl. 

	

300 „ 	Svaløf Segerhavre 	do. 
Disse Partier er vægtig, smuk Kvalitet, og der garanteres for Sol- f-

inhed og Spireevne. 

Nordlandets Handelshus. 

Olsker Ilmsloreolog 
afholder ordinær Generalforsamling 
Onsdag den 28. Februar Eflerin. 
Kl. 6 i Olsker Forsamlingshus. 

8 festlig Sammenkomst tot F01- 
elfingens Medleininer. Se Opslaget 
i Butikken. 

En flink Karl 
17-18 Aar kan fan Plads til Isle 
Maj paa 

Bridsensgasrd pr. Allinge. 

Spegesild. 
Jeg bat endnu et Parti god Sild 

saml salt Torsk, som jeg anbefaler. 

Chr. Jørgensen, 
Allinge. Telt. 92. 

En ung flink Pige 
kan Jim Plads til isle Maj hos 

Heker Sørensen, Allinge. 

Kryddersild. 
Prima, store delikate. 5 øre pr. 

Stk. og i Dasser 3 Kr. 

I. B. Larsen 

En Pige, 
der vil malke, søges til IsRe Maj. 

Alfred Pedersen, Allinge, 
Telefon 56. 

Ell fliilk Formiddagspige 
søges til Istf.! Marts 

Fru Alhede, Posthuset, 

En Lærling 
antages God Løn gives. 

Bager P Holm. 

Ejendom til Salg. 
Afdøde Frederik Jørgensens 

Enkes Ejendom i Sandvig er bil-

lig til Salg ved Henv. til 

P. L. Holm, Allinge. 

Olsker. 
Kommuneskatten for 2. Halv-

aar 1916-17 bedes indbetalt inden 
15. Marts d. A., hvorefter Udpant-
ning vil blive foretaget uden videre 

Varsel. 

Sogneraadet. 

En Karl 
eller Medhjælper kan til 1. Maj faa 
Plads lian 

Aldersro pr. Allinge, 

Afdøde 

H, C. Andersens Ejendom 
i Allinge Vang ured Avl til 2 a 3 
Køel, er til Salg eller Bylte med 
et Hus i Allinge. 

Hedevig Andersen. 

Viallilller 0°3111111111er paa 
alle Sorter prima hud. 

Svaluf Segerhavre, 

Tystofte 2-rad. Byg, 
Toradet Moder-Ryg 

Iltlantlfited med Vikker 
Gule Ærter, 

Solo Ærter, 
Dantdce Vikker, 

Gul Sennep. 

Billigste Notering i 

»ordlandets Handelsfnis 
Husholderske 

søges til el lille Landbrug i Olsker. 
Bladets Kontor anviser, 

En Karl, 
der kan køre Maskiner og vil 'del-
tage i forefaldende Arbejde, kan til 
Iste Maj faa Plads pas 

Borregaard pr. Allinge. 
Telefon Ruts 45. 

Vi har for Tiden rigelig Lager af 

Særdeles god Kvalitet Sigtemel 
„, Ib dr} Meget kraftig dansk Flormel ,,g 

Prima Sorter Flormel af amk. hvede. 
Disse Sorter egner sig særlig godt for Iljeinniebagning 	og 

sælger 5:1111111e tll 'neget rimelige Priser. 

Gode smide Sædvarer af alle Slags lages semi flelaling for Mel. 

Nordlandets Handelshus 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljeptimper in. nr. CJJ 

Norresundby Gdningskalk, GQdnillgssallt 
Vi har en hel Del af disse Varer paa Lager, men 
vi ønsker gerne en Opgave fra de Kunder, som vil 

henylle disse Varer til Foraiøet. 

Nordlandets Handelshus. 

Ekstrafin Klipfisk og prima Ris 
anbefales til billigste Dagspriser fra 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Icopac-Tagpap og Læder-Tagpap 
i alle brugbare Bredder og af prima lagret Kvklitet. 

Iiitioleums-Taglak og Kalehinis-Tag-Tjære 
Vi auhelaler Forbrugere heraf al købe snarest, selv om denne 

først skal anvendes senere. 

Nordlandets Handelshits. 

Tvalllls-bidiell over 	i Hø. 
Fredag den 9. Marts, Form. Kl. 11 afholdes efter 

Begæring af Sagfører Fr. Pihl i Rønne for vedkommende 
Udlægshaver paa Hotel CENTRAL i Allinge offentlig 
Auktion over det hos Hotelejer Rasmus Andersen udlagte 
Hotelinventar, Service m. m, heraf fremhæves 25 Senge 
med Fjedermadrasser og tilhørende Dyner, Puder og 
Tæpper, Porcelæn og Glas, Linned og Dækketøj, Kok-
keninventar, Borde, Stole, Sofaer, Gardiner m. m. 

Kredit i 3 Maaneder. 
By- og Herredsfogedkontoret i Hasle, d. 21. Febr. 1917. 

Borgen. 

Kød- og Benmel 
fra Langelands Foderstoffabrikker. 

Blodfoder 
fra Vejle-Fabrikkerne 

anbefales meget som Tilskud til Svinenes Foder. 
Billigste Dagspris 

Nordlandets Handelshus. 

Erindringsliste. 

Toldkamret 8-12 Form., 2-7 Efterm. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 

	

Lance- 	Diskontobanken 2-4 Eflm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Slempeltilial i Sparekassen Ill- 12, 2-4, 
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mandag og 
Torsdag Form. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7, 

Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-7. 

Serndag 12-2. 
7"elegrafstationen 8 Morgen til 9 Aften. 

Surdag 12-2. 
Borgmesteren træffes pas Kæmnerkone .  

Branddirektøren Mandag og Fredag 
Form. 8 tel le. 

Siaisanstalien for Livsforsikring ved Chr. 
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em. 

Folkebogsamlingen paa Raadhuset: 

	

, 	Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8 
Jernbanest. er  aaben for Gods 8-12, 2-6 

Frimærkep. og Ilgods desuden 7-8 Aften 
samt til Tog, der algaar udenfor nævnte 

14 Tid, fra en halv Time for Togets Afg. 
Badeanstalten Kajbjerggaarci 

Fredag 9-12, 4-7. 
Lerdag 9-12, 4-10. 

Saalæuge Beholdningen rækker til anbefales til disse Priser: 

Grønne Ærter fine 	1 kg Dasser 127 Ø., 1/2  lig Daaser 66 
— 113 	— — 59 
— 93 — 	 — 50 
— 260 — 	 135 

	

55 — 	 33 

	

55 — 	 33 
43 
33 
43 

— 63 
— 50 

Ø. 

ø., 

En 14-16-aars cpge 
kan las Plads til 1. Maj paa 

Hyldegaard i Olsker. 

En J-Carl 
kan faa Plads paa Kaggaard i Rut-
sker straks eller senere. 

Samme Sted er unge Ledekøer 
til Salg. 

En nylig Infirmorel Orm 
kan faa Plads pita Store Myregaard 

Olsker til Isle Maj. _ 

1/1 	16-aars cr.L8ie 
kan faa Plads til Iste Maj pas 

Sjellegaard i Olsker. 

Allinge Melsnedkeri 
er au flyttet til Snedker Munchs 
tidligere tilhørende Ejendom i Øster-
gade, Allinge. i;ig anbefales frem-

deles ærede Kunder. 
Jul. Mortensen. 



Fra Rønne 
Nyker 
Klemensker 
R14 

Tein 
Allinge 

Til Sandvig 

Tein 
Rø 
Klemensker 
Nyker 

Tit Rønne 

610 

618 

700 

717 

786 

760 

Kærlighed og Tykmælk. 
r- - 

Hemmelig  1-Cærlip,lied horer til det 
de jligste Ungdommen kender. Men 
bliver den med el Slag  opdaget, da 
kano det sensationelle blive at min-
dre behagelig Art. Skønt jeg nu er 
en siet rag skridfri Ungkarl, glemmer 
jeg aldrig mit far sic Kærliehedseven-
og dets pludselige Endeligt, tortzel-
ler en Signatur i det svenske Blad 

.Appell". 

Jeg var nybagt Striden! og havde 
Huslæreposi ved el norrlaretsk Brug 

for at puge Lærdom lud f Disponer!. 
tens Griller. 

Gud Armar skyder, som alle ved, 

med sine Pile bande eller den ene 

og den anden. Denne Gang traf 

han mig og Disponentens Datter. 

Hvordan hun saa ud, husker jeg 

næsten ikke længer, tuen den Pige 

man være temmelig afskrækkende, 

som Ikke en Student bliver forelsket 

I, og Studenter er jo til for — I 

Følge Pigers Mening — at sværme 

og blive omsværmet. Og saa blev 

der spundet stene ømme Traade mel 

lem Karin og mig. Men vor Lykke 

skulde snart lægges i Grus. 

Ved Bruget havde man elektrisk 
Lys, som jo var en uhørt Luksus i 

de Dage. En Aften, da Familien 
var samlet om Spisebordet, blev der 

severet Tykmælk, hvilket jeg aldrig 
tidligere havde spist. Pludselig sliik- 

kedes Lyset, og vi sad i Bælgmørke. 
Da Karin og jeg sad ved Siden af 

hinanden, kunde jeg ikke lade være 

. . , i el Sekund mødtes vore Læ-

ber, og f nresle Sekund, da Lyse! 

kom igen, sad vi aller retryggede 

og stive, sikre paa, at vor dristige 

Paafund ligesom vor Kærlighed 

skulde blive uopdaget. Men til vor 

Forbavselse og Forskrækkelse rejste 

Disponenten sig og had mig i en 
ophidsende Tone om øjeblikkelig at 

gaa op paa mit Værelse. 

Thi se — mellem Karins og mine 
Læber hang en lang, smal Traad af 

den sejge Tykmælk som et ufrivil- 

ligt, men nydeligt Vidnesbyrd om, 

at dets Endepunkter nylig havde 

været i Berøring med hinanden. Der 

fulgte naturligvis Skænd og Afsked 

paa grant Papir, men siden den Tid 

har jeg altid skyet Tykmælk, og del 

er kanske derfor, jeg er Ungkarl den 

Dag i Dag. 

Toget afgaar 
Søgnedage: 

Reami,—MnintIVItr 
910 3ao 900 

928 300 918 

944 407 935 

1003 420 903 

1018  4"1009 
1020  454 1019 10 22 500 1096 

Sandvig—Rorane. 

	

Fra Sandvig 	700  12°° 

	

Allinge 	703  12°8  
715  1219  
7" 1204  
754 12" 
800 110 
825  130 810 

Søn- og Helligdage. 
Rønne—Mundvig. 

Fra Rønne 
Nyker 
Klemensker 
Rø 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

900 1240  
912 108 

914 124 

950 140  
1004 164 
10,11, 	204 

10,0  210  
Sandvig—Rønne. 

Fra Sandvig 	840 1216 645 
Allinge 	865 1212 605 
Tein 	 90, 12,, 701  
Rø 	 917 	1117 716 
Klemensker 	9,0  150 7,11 
Nyker 	 918 138 750 

Til Rønne 	1006  i65 810  
NB. Hver Søgnedags Onsdag 

Aften frigear Toget fra Rønne 9,35, 
altsaa 35 Mie. senere end normalt, 
hvorved der opnags Forbindelse med 
Toget fra Nexø i Rønne N. 

820 

858 

86e, 

913 
918 
9ati 
940 

Samtidig meddeles at dem, der 
ønsker „Husnianden", snarest maa 
indsende Bestilling til undertegnede. 
Ligeledes modtages Bestillinger pas 
Luceruebakterier og de i Dagbladene 
averterede Rugeæg fra Fjerkræavler-
foreniugen inden 25. ds. 

Ejnar Forstund. 

.leg her sagt det s 

obt dit ved det se r 
at 

J. B. Larsen's Kaffe 
er alnd den bel, 

Vi knher gammelt 

hl e II eg 111 1011 00113 
ot  bet r er Is,, e21(‘ 

NorIllendels  
En Karl, 

50111 vil køre en lille M.elkerme, 
kan ren Plads Ira Iste Maj paa 

Kildesgaard i Ri 
101~~ 

Sigtemel 
er aller paa l.ager, 

Grahamsmel anbefales 

1. en Tiorsen 

By- og HerredsftildmEegtig 

Johapo.es Kofod, Hasle, 
træffespas Re (4(111115e( i A 11 i iige 
liver Mandag efter Kl. 10 Foran, og 
i kleinenaker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Saltet Torsk 
EI lille Padl iiihydes til 40 øre 

pr, Halvkilo. 
I. B. tEt.x-€i 

En 14-16-aars Dreng 
suges til Iste Maj paa 

Mellegaard i 

Olsker llusifinfilerniNg 
afholder Møde Mandag den 26. Fe-
bruar paa Forsamlingshuset aneaa-
ende Opstilling af Kandidater 
til Sogneraadsvalg. 

[.._ Ohina Livs Elexir 
Valdemar Petersens .  

Sybilles Livsvækker, 
haves altid paa Lager. 

J B Larsen.  
...., 	 

Olsker. 
— Forsikringsangivelser for 

Bornholms Brandforsikringsselskab 

modlages i Tein Brugsforening Tirs-

dag den 27de Februar Kl. 3-6. 
K. A Mogensen. 

En Dreng, 
14-1d Aar, som vil malke, kan til 
Isle April eller Maj faa Plads hos 

Avlsbruger Alfred Mortensen, 

En 14-15aars Dreng, 
som kan køre Heste og ellers passe 
Kreaturer, kam straks eller til Iste 
Maj fan Plads paa 

Julegaard i Rutsker, 

Fine Ris, 
28 Øre Halvkilo. 

Klipfisk, 
god,

ma  75 
60 Øre '/2  kg 

pu 	— 

J. P. Mollers Eftfl. 

Tørvemose. 
Den mig tilhørende Tørvemose 

er III Salgs, eventuelt til Bortfor-

pagtning. 

Abildgaard, Olsker. 

Saltet Helleflynder 
anbefales som en særdeles god og billig Spise. 	Fans hos 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

	

Oortiligiffis 	Spare & 1210113SM 

,------- 	Afdeling i Allinge 6--":'«---- 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa Alm. Sparekassevilkaar til en Rente 

	

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

Markfrø. 	Markfrø. 
Bestillinger modtages hos 

Allinge Kolonial- og 	Produktforretning 

Uld og 	Klude tages i Bytte for Varer. 

Nordlandets Handelshus. 

4IN ' 	Altid 

tkilpf  

. 	(rit% 	Primil Koloinivilrer 
• 4,  . 	 til 	billigste 	Dagspriser. 
• . 

• . . 	Altid 	friskbrændt 	Kaffe. 

Till 	' •  .: 	Altid extra prima Margarine 
ilifilL 	 til 	billigste 	Dagspris. 

'... ■ 	Altid 	stort Udvalg i 

Glas og Porcelæn 

	

til smaa 	Priser. 

Altid velassorteret isenkramlager hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Aljepumper, Aljerender, Aljespredere 
Frostfri Pumper, Sugepumper. 

Jærnrør i alle Dimensioner. 
Alle, som faer Brug for disse Genstande til Foraaret, tilraader vi 

at forsyne sig til de nugældende meget rimelige Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

br1 [aller er rigelig kullet mori 
Prima La Plata Majs 

51 pCt. Texas Bomuldsfrokager 
43 pCt. New-Orlean Bomuldsfrokager 

La Plata Rapskager 
Palmekager 	. 

Coldings kontrollerede Foderblandinger 
Soyaskraa 

Sukkermelasse 
Alt i prima kontrollerede Varer og til billigste Dagspris hos 

Allinge Kolonial. & Produktforretning 

En Lodeko og to Kvier 
.!,otii li.ii tah4.1, er hl Sa1g pas  
kegaatil i Okker. 

L Sommer. 

En Pige 
kali paa Grund af Sygdom straks eller til I_ April eller Maj faa Pinds 
tros Emanuel Madsen, 13_ SI( rel.. 
Olsker. 

En flink Pige 
der vil malke to Køer, kan faa Plads til 	',Ma j  hos  

Gartner Kofod, 
Allinge. 

En Pige 
14-15 Aar, kan fon Plads til Iste 
Maj 1103 

Martin Falk ,  
Tein. 

En Pige 
kan faa Plads til Iste April eller 
Iste Maj paa 

Langemyre, Rulsker 

En Pige, 
eller en ung Malkerøgter knii fan 
Plads til Iste Maj hos 

Avlsbruger P. L. Holm, 
Allinge, Telf. 60. 

En 14 til 15 Aars Dreng 
Iran faa Plads til I. April eller Maj 
pas 

Lille Hollændergaard i Olsker. 

En Pige 
kan til Iste Maj faa Plads hos 

Johan Olsen, Tein. 

En flink Dreng, 
14-16 Aar, samt en konfirmeret 
Pige kan faa Plads til I. Maj hos 

Theodor Stenherg, Olsker. 
Telefon ti 53. 

 

Gammelt Jern 
og 

Stobegob 

 

købes 

Allinge kolonial- 
& Produktforretning. 

lemoi■i■ 

Priin silllel 

 

er delikat Spise, billigere end Klip-

fisk og Flæsk. — Denne skæres i 

passende 'Stykker og udvandes i 

skiftende Hold Vand i IS Tuner før 

Kogningen. 

Prisen er 65 Øre pr. Pd. 

NordIaodels hedoishlls  
Cigarer. 

Cigaretter, Rogtobakker 
flirt- og groftskaarne. 

Skraalabak, dansk og svensk Snus. 
beds( og billigst hos 

J. B. Larsen 

Gødningen 
er hjemkommen. 

Bestilte Partier bedes afhentet inden 
I. Marts. 

Allinge 

Kolonial- & 
Dame-Skræddersyning 

udføres al Kathrine Kure ved Ol-
sker Kirkeskole. 

En brugt Symaskine er til Salgs 
og en Elev antages mumie Sled. 


