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trykkes 1 el Antal af mindst 1600 Exempl.
og forsendes gennem Postversenes i
Sandvig, Olsker, Rutsker, Re og Klemensker,

,Nord-Bornholms Ugeblad"
har den største Udbredelse i Nordre Herred
bliver iris 1 ethvert Item og egner sig derfor bedst 111 Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Rekendignnelser qf enhver Art
saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller Af lysninerr, Auktioner etc.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
udgear hutr Fredag kan bestilles paa alle
Postkontorer sand paa Bladets Kontor og
koster 1 Kr. halvaarlig.

tandbragets Yinferarbejdere
—o—
AI Landbrugslærer J. A a gaar d, Tune.
Det er for en Gangs Skyld faldet
med stadigt Vejr, og der kan føjes
til — Vin lervejr, Siden del Natten mellem 5. og 6. Januar slog om
fra Regn til Frost og Sne, har delværet stadigt Frostvejr. I den første
Tid med stærkt stigende Barometer
og en Del Blæst, siden med.lidt faldende Barometer, men sli.lie, pænt
Vejr uden Nedbør. En hel Maaneds
Vinter med Kaneføre er noget, man
kun sjældent oplever her i Landet.
Nu har vi imidlertid Vinteren, det
fryser stadigt, og Markerne ligger
skjult under et jævnt, pænt La-g Sne.
- I el saadant Vejr og Føre er de fleste Landbrugsarbejder gaael i Slaa ;
man !tolder sig i det væsentligste
inden Døre, hvilket dog ikke alle
Vegne behøver at betyde Uvirksomhed. Sidste Aars i Halm stærkt fyldende Høst er endnu ikke udtærskel;
der er altsaa et Arbejde. Af og til
maa der køres Roer fra Roekulen
ind I Roehuset, der kan være Flytning med Halm og meget andet.
Kreaturerne skal have deres daglige
Pleje og Pasning, og det er ingen
Skade til, al denne bliver udført omhyggelig. De kolde Roer, selv om
de ikke er frosne, kan lempes ind
I Stalden tit Opvarmning i god.Tid
inden Fodringen. Fodring nied meget kolde Roer bør ikke finde Sted.
Dyrenes Hudpleje forsømmes i
Reglen alt for meget, men herpaa
kan tor Tiden saa udmærket randes
Bod. Hvilken !ærlig Tilværelse er
del ikke at fart Lov at staa i en varm
Kostald og strigle Køer, naar det er
kold( ude, og er det ikke en Fryd
for en Landmand at se sine Dyr
blank-pudsede frem for al have dem
staaende sløvede, snavsede, ja maaske 'ned store Kager paa Laarene.
Det sidste er desværre endnu ingen
Sjældenhed. Selv paa Steder, hvor
en Fodermester forestaar de her paapegede Arbejder, kan en Haandstrekning ofte tiltrænges og er da selvFølgelig paa sin Plads.
Et andet af Vinterens Arbejder er
Udbringning af Gødning,
og del er jo nu ved den Tid, hvor
delle At beide plejer at foregaa. Hist
og her ses nogle Gødningsbunker
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cozcococce
ligge. De kom ud attaks, da Frosten indtrnadte, og har siden stand
der. For Tiden er Forholdene for
Udbringning af Gødning ikke gunstige, man maa derfor have Taalmndighed. Der er vel ikke mere Sine,
end det er til at køre, om del skulde
være, men Sneen tøet jo op en Gang,
og man har ingen Garanti for, at
det ikke kan ske san hurtigt, at den
opløselige Del af Gødningen løber
bort med Smeltevandet. Jorden er
ret godt frossen under Sneen, san
der kan ikke de første Tøvejrsdage
være Tale om nogen Synken i Jorden. Hensyn til dit og dal, Arbejdets Fordeling og meget andet opfordrer maniske nok enkelte Steder
til a! køre Gødningen rid nu, men
alligevel — se foreløbig Tiden an.
Naar der saa en Gang tages fat,
sørg da for,
at Gødningen spredes straks.
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Dersom den faste Gødning var
uopløselig, gjorde det naturligvis
ikke noget, om der gik nogle Dage
eller Uger, inden Spredningen fandt
Sled, men saaledes er del jo slet
ikke. Af Gødningens Værdisloffer
er ca.
en Trediedel af Kvælstofforbindelserne,
to Trediedel al Fosforsyren og alt
Kaliet
opløseligt i Vand, pg naar Gødningshobene udsættes lor Regn og Sine,
Udvaskning, før Spredningen finder
Sted, vaskes begribeligvis en hel
Del af dens opløselige Bestanddele
ned i Jorden paa del Sled, hvor Bumhente ligger. At man paa den Mande
ikke opnaar en regelmæssig Fordeling af Gødningen, kræver ingen
nærmere Paavisning. Del er besynderligt, at en sandart Fremgangsmaade kan praktiseres Aar efter Aar,
endskønt der jo ellers nok kunde
være god Mening i,
at Gødnin gen's plantenærende Bestanddele blev saa
godt fordelt, som det overhovedet var muligt,
I Betragtning af de Vanskeligheder,
der for Tiden lægger sig i Vejen
for Tilvejebringelse af Iiisirækltelig
Gødning, kunde man niaaske atter
en Gang med Udbytte sige: Spred
Gødningen eflerhaanden, som den
køres ud. I Almindelighed er det
heller ikke noget smukt Syn, der
frembyder sig fra en nygødet Mark,
thi Gødningshobene har kun sjældent gjort: Til højre rel!
Staldgedningen skal nok komme
til større Ære og Værdighed, end
den ide settere Aar har været Genstand for. Ogsaa out
Ajlen
skal her siges et Par Ord, Med de
nuværende Priser paa Korn og Kvælstofgødninger er Ajlen meget værdifuld, Indeholder den 0,4 pCI. Kvælstof og 0,4 pCI. Kali, og de paagældende Stoffer i Handelen koster
ca. 2,50 Kr. og 0,45 Kr. pr. kg, vil
1000 kg Ajle have en Værdi af ca.
en halv Snes Kroner. Der kan altsaa nok være Grund til ogsaa at
oingansvarligen med denne Gødning.

Det er ingen Sjældenhed at se Ajlevogne i Gang om Vinteren, maaske
nok ofte fordi Beholderne allerede
straks efter Jul er fulde; men hvad
enten det ene eller andet Forhold
har Skylden, saa bør Ajlen kun udbringes paa optøet Jord, for al den
kan synke ned og Ammoniaken ahsorderes Undertiden siges del, at
Udkørsel pari et lille Lag Sne er
egentlig ikke saa galt, thi Arnmoniaken indsuges i Sneen. Denne Opfattelse beror dog vist niere paa Tro
end paa Viden, og naar der i disse
Dage køres Ajle ud orm Sne, er det
ganske sikkert rigtigt (del er jo stadig Frost), al regne rued at næsten
al den tilstedeværende Ammonialc
fordamper, hvilket vil sige, at 70 a
80 pCI. af Ajlens Kvrelstofnirenede
tabes. Har man Rand til del?
Det er meget for dyrt at køre Ajle
rid nu, og der er vist heller ingen
Tvivl om, at dersom de nuværende
Kvælstofpriser holder sig, skal Ajlebeholderne nok blive gjort store nok
til al rumme Ajlen for hele Vinteren.
De nævnte Arbejder hør mere end
nogen Sinde tidligere udføres med
Omtanke.

Ilvor himlene er i
—o—
Verdenskrigen vil formentlig, i alt
Fald for de for Formeringen og Produktionen vigtigste Aldersklassers
Vedkommende i alle de krigsførende
Lande, have et mere eller mindre
mærkbart Overskrid- af Kvinder !il
Følge. Del har derfor sin store Interesse, som ,B. Z, n. M." i en Artikel om delte Spørgsmaal skriver,
al se lidt paa, hvor store Forandringer en sandal' Forskydning i Befolkningen kan fan i de forskellige Retninger.
Det klareste Billede fnat uran ved
at betragte den australske Stat Viktoria, en af de feministe Stater i Verden. Allerede i Fredstid havde den
flere Kvinder end Mænd. 1 1911 var
Overskuddet af Kvinder ganske vist
kun 4369; men i Slutningen af 1915
var det allerede oppe til 33,251. Der
fandtes i Slutningen af forrige Aar
pr, 100 Kvinder kun 95 Mænd.
Spørgsmaalel om Kvindeoverskudet er derfor brændende, saa meget
mere som Kvinderne har Stemmeret,
hvad der lader strimle den Mulighed,
at hele Statens Lovgivning kan blive
omformet fuldstændig i kvindelig Retning, Al psykologiske og politiske
Grunde er denne Mulighed ganske
overordentlig interessant.
Myndighederne i Viktoria gør fremfor alt Skridt i Retning af en bedre
Uddannelse af Kvinderne, da der jo
naturligvis findes el meget stort Antal selverhvervende Kvinder, 1 Fabrikerne er der pr. 100 Mand beskæftiget 50 Kvinder, og man regner
med en endnu større Stigning i Forholdet. Man antager ligeledes for
sikkert, al Kvinderne varigt vil overtage mange af de Poster, som hidtil beklædtes af Mænd, Man ser sig

derfor nødsaget til at fortne Arbejdslovgivningen med specielt Hensyn
til Kvinderne. Skolevæsenet mal
indrettes i Overensstemmelse med
den Kendsgerning, at de fleste unge
Piger man blive selverhvervende.
Den tekniske Uddannelse man ogsaa
undergaa en Ændring. Særlig Opmærksomhed maa MATT ogsaa vise
Lønspørgsmaalel. Selv i Arbejdsgiverkredse er man kommet til den
Overbevisning, al man ikke længere
kan lade Kvinderne nøjes med en
Lommeskilling, men at man maa
lade deres voksende Betydning for
det hele offentlige og industrielle
Liv skaffe dem deres Ret ogsaa
økonomisk Henseende. De ved Lov
fastsatte Minimallønninger for Kvinder num derfor forhøjes. Den allerede til Dels gennemførte Grundsætning, al en Kvinde, naar hun udfører det samme Arbejde som en Mand,
faar samme Betaling, menes i en
overskuelig Tid at ville blive gerHenført ved Lov.

vendtes derpaa. Ingen, som linvdr
lært at skrive med højre Haand,
drev det til nogen videre Færdighed
i at skrive med venstre.
Nervøse og svagelige Rørre blev
ængeatelige, lord) det kneb med at
holde sig paa Linien, og den øvelse,
der var oprianel i at skrive med !mire
Haand, blev ødelagt. Naar Børnene
skrev efter Diktat, viste del sig ogsaa, al deres F.vne til al opfatte Ordene gik stærkt tilbage rinder Venstrehannds-Skrivningen, og der fremkom langt flere Fejl.
Bedre stillede Resultatet sig, hvor
det gjaldt Tegning eller Sløjd ; men
der marine vises stor Forsigtighed
med alt skarpt eller spidst Værktøj.
Venstre Haand kunde ved (Hære Fag
nok blive en god Hjælp for den
højre, aren finnede aldrig at erstatte
den, og en forøget aandelig Udvikling kunde ikke paavises i et eneste Tillælde.

Med Undervandshaad.

Hejre biled (1 Venstre Haand,
—0I den sidste halve Snes Aar er
man i Amerika stadig kommet mere
ind paa at tære Børnene i Skolen at
skrive med bande højre og venstre
Haand. Del sker egentlig ikke i den
Hensigt at give dem den Færdighed
at kunne skrive med begge Hænder,
men først og fremmest for at bidrage
til at give de to Hjernehalvdeles
Sprogcentre den samme Udvikling.
Man er gruet ud fra, at de allerfleste Mennesker fødes Ivehændede d.
v. s. med samme og samme Evner
i begge Hænder, mens kun et ringe
Antal ved Fødselen er ugpræget
højre- eller venstrehaandede.
Nu hævder imidlertid Professor i
Anatomi ved Universitetet i Amsterdam, V o 1 k, paa Grundlag af fleraarige Undersøgelser, at 97 pCt. al
alle Mennesker ved Fødselen er udpræget Iajteliaandede. Og han mener, at Aarsagen hertil maa søges i,
at Blodtilførslen er størst i venstre
Hjernehalvdel. Han holder paa, at
det vil vise sig skadeligt at søge at
udvikle begge Hænder hos Børn i
samme Grad, tin man derved formindsker Blodtilførslen til venstre
Hjernehalvdel og derved gør Barnet
mindre kraftigt.
Ogsaa Docent Stier i Berlin advarer udtrykkelig mod alt for tidlige
Forsøg paa at naa den samme Færdighed i Anvendelsen af begge Hænder. Derimod mener han, at voksne
Mennesker ikke vil have nogen Skade
af at vænne venstre Haand tit at udføre det samme Arbejde soul højre,
men lian tror ikke paa, al det vil
være ensbetydende med nogen Forøgelse af vedkonunendes Aandvevner.
I Berlin har man, efter amerikansk
Mønster gjort Forsøg med at lære
Skolebørn ogsaa at skrive med venstre Haand. Men Nytten af disse
øvelser stod ikke i noget Forhold
til den Tid og Ulejlighed, som an-

—0—
Friherre v. Forstuer, som selv er
Fører lor en af de tyske Undervandsbande, fortæller følgende om Livet
om Bord i et af disse Fartøjer:
Er Undervandsbaaden dukket ned
i rum Sø, men saaledes, at Periskopet troldes over Vandfladen, spejder
Føreren opmærksomt gennem dette
for at holde øje med, hvad der passerer inden for Synsvidde. Er en
Fjende nær, tør han imidlertid kun
ganske kort lade det forræderske
Glasøje kigge op over Havfladen.
Hurtigst muligt maa han lade det
synke tilbage i Taarnets Indre. — Dette Arbejde besørges af de usynlige elektriske Kræfter; alt, hvad
Chefen har at gøre, er at trykke paa
en Knap, ganske som om man ringer paa en Kelner eller en Stuepige.
Et kort Tryk, og Banden og all,
hvad dens er, er skjult for Fjendens
nysgerrige Blikke. — Undertiden
kan man, naar Vandet er klart, og
marv har lys Sandbund under sig,
især hvis Solen skinner, slukke alt
kunstigt Lys om Bord og alligevel
have det saa lyst, saa man uden
større Vanskelighed kan se al læse.
Delte er noget, aorn man ofte gør
for at spare paa den elektriske StiømFor vi maa meget omhyggeligt passe
pas ikke al ødsle med den dyrebare
elektriske Kraft, hvorved vi vilde forspilde vore Udsigter til at holde os
saa længe under Vandet.
Især sluger den elektriske Opvarmning meget af Strømforraadel, og ve
den Band, som ikke l rette Tid paalægger sig den største Sparsommelighed i saa Henseende. Man man
hellere fryse end risikere at komme
til at mangle den fornødne Elektri,
citet.
Del er ;neget vanskeligt at skyde
fra Undervandsbaadens lave Dask,
eftersom deri ruller stærkt i Søgang,
— Søerne slaar ind over Fordækket
og slynger ofte en Mand bort fra
Kanonen, netop som han staar og
retter Sigtet. Det hænder endog,

at en mægtig Bølge paa en Gang
vasker alle dem over Bord, sum befinder sig paa Dækket. San isiaa de
ved egen eller andres Hjælp søge
et redde sig ord Bord igen. Med
Vandel dril enkle al Klæderne og spy!'
lentle det salte Søvand stiller de saa
atter hver paa sin Post for at rette
de skæbnesvangre Skud mod Fjenden.
Saafrenit ikke Situationen var af
saa dødelige Alvor, (runde man frisies til at le al disse Mænd, der,
inden de ved al det, slaar en Kolbøtte- hen ad Dækket, falder i Søen,
kravler op Igen og paa ny stiller
sig bag Kanonen, klar IH al affyre
det næste Skud.

Historien om en Lægecigar,
--o—
Et ganske ejendommeligt Tilfælde
af gammeldags uforfalsket Overtro
er forefaldet i den lille svenske By
Ragunda I aantland. Forleden Indfandt en 77-aarig Gaardejer, Per
Wiklund, sig hos en Nabo, saa ilde
tilredt i Ansigtet og paa Hænderne,
al han straks maalte indlægges paa
et Sygehus. Her forfalle han, at Iran
i nogen Tid havde lidt af reumatiske Smærter og I den Anledning opsøgt en saakaldt „klog Mand".
Denne havde givet ham en .Lffigec,gar -, som han skulde ryge præcis
Kl. 12 den Følgende Nat. Cigarers
vilde dog kun hjælpe, hvis der fandtes rigeligt med Penge i det Hus,
hvor Konsulationen havde fundet
Sted, og i den Anledning hævede
Wiklund 1000 Kr. i Banken og deponerede de 980 Kr. hos „Lægen'.
Our Natten tændte han saa Cigaren,
men denne maa aabenbarl have indeholdt et eller andel eksplosivt Stof,
thi den eksploderede øjeblikkelig og
bibragte Wiklund alvorlige Brandsaar. „Lægen" har været i Forhør,
men benegter Rigtigheden at sin Patients Paastande.

skolen, blev det en vigtig Begivenhed i vort Familieliv.
Oesaa for mig personlig blev denne
Jeg lærte
Dag af slot
nemlig da i en a! Helmuths kærere,
en ung keellasii, den Mand al kørute,
i hvis !lænder jeg med Glæde vilde
have lagt min Fremtid.
Nogle Uger senere friede han til
Da han ikke havde Formue, timaatte
han gøre Regning paa, at jeg fik tilstrælrkelig Medgift til at anskaffe os
et tarvelig! Udstyr.
Jeg henvendle mig forhaahningsfuldt lit Bedstemoder med Anmodning om at skænke mig denne Medgift. Jeg var ganske overbevist om,
at hun med Kyshaand vilde give ns,
hvad vi behøvede. Men jeg blev bitterligt skurret.
.Havde blot Helmuth ikke været
der", svarede hun , skulde jeg gerne
have givet dig et lille Udstyr. Men
ser du, Lotta, Helmuth skal ind i et
Kavnreriregiment, og dine Forældre
gør Rending paa, al jeg afholder de
dermed forbundne Udgifler',
Nu brast min Toalmodighed, og
jeg udbrød i bitter Tone: .Altid er
det Helmuth ! Skal vi Pigebørn da
bestandig staa tilbage for ham ?"
Bedstemoder saa først forbavset
paa mig ; derpaa sagde hun raadvild:
„Helmuth kunde maaske komme bid
i et billigere Regiment. Tal med
dine Forældre om Sagen. Jeg skal
rette mig eller deres Beslutning".
Jeg tog Mod til mig og talte med
Fader og Moder. Merl alt var forgæves, De sagde, del var egenkærligt
af ulig at tilintetgøre min Broders
Karriere, og at del simpelthen var
min Pligt at ofre mig for krum der
skulde kaste ny Glans over volt
Navn.
Og saa maalte Paul -og jeg sige
Farvel til hinanden. Det blev en
tung Afsked i Han fremstammede noget om al have Taalmodighed. Neer
han var blevet Ritmester, vilde han
komme igen . . .

Jeg har haft Taalmodighed —
uendelig megen Taalmodighee. Fader har for længst taget sin Afsked
Min Søster Matte har i flere Aar
—o-været gift med en rig Godsejer, og
Fortælling.
Søster Erna giftede sig for el Par
Oversat fra Tysk.
Ase siden, imod vore Forældres øn,Jeg har den Ære at gratulere, ske, med en Enkemand, en rig Bager, som havde trukker sig tilbage
Hr. Ritmester! Det er en Dreng!'
Med disse Ord hilste den Kvinde, fra Forretningerne.
,Hvad vil vor Hermulls dog sige
der t nogle Timer havde ført Kommandoen t vort Hus, min Fader, da
til seedet] en Svoger ?" var Moders
han en Eftermiddag vendte hjem fra ængstelige Indvending.
Men Erna, sons er meget selvslærtsit Arbejde.
Efter hans straalende Ansigt at dig, svarede tørt : ,Det er mig gasdømme Ina:ilte min lille Broders Fød- sko ligegyldigt. Min Fremtid bliver
sel være en Begivenhed af største sikret, og jeg faer en god Mand Betydning. Han havde sandelig ikke det er Hovedsagen
set saafedes ud, neer mine Søstre
Og Erna er lykkelig og lader sig
— jeg er den ældste al fire — kom ikke mærke nied, at Helmuth ser ned
til Verden. Da havde hans Ansigt
paa hendes Mand.
Jeg har i flere Aar malet Parcelmindet om en Tordensky, og intet
havde været ham tilpas.
læn og broderet og ikke tjent san
Del blev en prægtig Daabstrejlide- Ina Penge derved. Men disse er
lighed.
ikke gattet i min egen Lomme, men
„Det er jo en Dreng!' hørte jeg til den fælles Husholdningskasse FaFader sige til Bedstemoder, og han
der lader, son' han ikke mærker det,
ansaa tydeligt delle Faktum som en
men Moder bliver rød i Hovedet,
tilstrækkelig Grund til al den Stads, naar hun modtager disse Penge.
der blev gjort.
Vor Helmuth har næsten altid Gæld,
Med min Faders ikke synderlig sorts skal betales, En slot Del af Fastore Indtægter kneb det undertiden ders Pension gear med hertil, og
at opdrage os Børn standsmæssigt, Bedstemoder har har desuden to
men Skabniugens Krone, vor lille Gange for hans Skyld amenet tage
Helmuth, kom aldrig til at lide der- en stor Sum op ar sin Kapital. Men
under, Besparingerne gik altid ud nu er det forbi med alle Pengesorover os Søstre,
ger. Alle de runge Ofre, vi har bragt
_Pigebørn behøver saa lidt", hørte haus, har Ikke været forgæves Om
jeg ofte Moder sige.
et Par Dage skal han forloves ened
Da vor Helmuth var kommen op en hovedrig Amerikanerinde. Straks
i femte Klasse, kaldte han os for efter Forlovelsen vil han præsentere
„drunine røse", og da han ved min hende for os, og i den Anledniug
Hjælp var bleven oplaget i Latinsko- er hele Huset I Oprør. Gardinerne
len, saa Iran med Foragt ned paa skal vaskes, Gulvene og Væggene
Mille Kundskaber.
skures, Sølvtøjet poleres osv.
Der blev ingen Stads gjort al os
Dødtræt af alt dette Slid — thi
Pigebarn, da vi skulde konlirmeres; jeg negs natnillgets tage Del i alt —
ni..11 rld els line Dag oprandt for Hel- siug juk; ,nig ell Etter middag
i
muth, som den Gang gik pas Kadet- vort Lysthus for at hvile lidt. Pludse-

Vor Helmuth.

lig ser jeg en treilin rur et Herre
kormile heri uu,d turt Hus. Mels
Gud det er jo Paul ti, afmat — min
Paul! Og jeg, som er 'Arbejdstøjet'
Del er for sent øl prate paa at liste
bort, thi vor gamle Tjenestepige k iser barn Vej til Lysthuset Hvor mit
1-tjente hacker! Aldrig, forekommer
det mig, har Fuglene kvidret san yndigt eller Lindebloinslerne duftet sne
helligt som i delle øjeblik. Hvor
lian er [sleven smuk og statelig en Mand i sine bedste Ann! Og
jeg?
Men pari hans forskrækkede Blik,
Forlegne Mine og kolde `Stemme
mærker jeg, at han finder mig gammel og grills.
Paul Grabuilz er imidlertid els
Mand af Ære, og han indfrier, om
end stammende og nølende, sit Ord.
Jeg føler hvilket Besvær det koster
ham, og Naadegaver vil jeg ikke
tage Imod.
Hvor drager han ikke Vejret lettere, da jeg siger ham, at Jeg ikke
vil forlade mine gamle Forældre,
og at min Ungdomskærlighed kun
var et Fantasifosler, Og hvor taknemmelig kysser han ikke ril Afsked
min Herind I Han er taknemmelig
for mil Nej!
Og nu sidder jeg aller alene i
Lysthuset. Jeg mærker ikke længer
Blomslernes Duft, harer ikke Firglenes 1(victren. Pludselig lyder et
Smerleus Skrig gennem Huset.
Glemt er min egen Sorg, og jeg
styrter ind for om muligt Al hjælpe
andre. Pas Sofaers i Dngligstuen
ligger Fader ined Ansigtet skjult i
Hænderne. Moder ligger hulkende
pas Knm foran ham. Pas Gulvet
ligger del Telegram, som har gjort
de gamle saa fortvivlede. Jeg tager
det op og læser følgende:
.Kære gamle ICanimerat! Desværre har jeg el Sorgens Budskab
at meddele dig. Din Søn, min Adjutant, ligger farligt saaret som Følge
af en Duel. Han kom paa Operaballet i Strid med Regeringsraad von
Plbrsiz for en Danserindes Skyld.
Lægerne nærer intet Har) om mit
kunne frelse hans Liv. Med inderlig Deltagelse
Din gamle Ven
von Dallberg".
„Død, dødl Min Stolthed, milt
Glæde, min Helmuth, mil all i denne
Verden I' stønnede Fader.
Med store Anstrengelser faer jeg
Moder rejst op. Hendes forvirrede
Blik rettes ligesom hjælpsøgende
paa mig, og halvt anedsiraværende
hvisker hun, medens hun
med Haanden farer hen over min
Pande : „Mit kære, kære Barn i Du
har da aldrig skaffet os nogen Sorg!"
Denne ubevidste Ros fra min Moders Læber har forsonet mig med
mit forspildte Liv.

Familiebibelen.
—o—
For nogle Uger siden begyndte
el svensk Bjergningskompagni ved
Hjælp af Bjergningsfartøjer at tage
Lasten op paa en gammel Brig,
sort havde ligget pen Havels Bund
i 60 Aar. Der skulde findes Tin og
Sølv om Bord, og der er virkelig
ogsaa opfisket en hel Pram fuld af
Metal; merl det mærkeligste ved Historier] er den Mande, ['volant! Kompagniet fik Rede paa Sagen.
Briggen led ertsen Havari for omtrent 60 Aar siders; men Besætningen blev reddet af en Mand, som
roede ud og tog den med sig hjem.
I hans Stue gjorde hans Hustru el
Natteleje i Stand for de forulykkede
og i det hele sørgede for dem paa
bedste Maade, indtil de selv kunde
klare at konone aisted.
Denne Hændelse var naturligvis
noget sjælden, og derfor gjorde det
isæderkroirede Par, atm saa mange
gammeldags Folk gjorde: De skrev

enere Linjer i deres Frunilfebibel.
Der blev 'teses optegnet, hvor Via•
gel var SMIkel, og hvad man havde
hørt, Lamen skulde heste* al. Sars
døde Ægteparret. og Bibelen gik i
Arv til dela Son, soul for Tiders er
Toldvaglmester l Sigckhohus. Da Iran
erg skønne Dag læste i den ga nefe
Bibel, saa lian de snirklede Bogslav ar og blev grebet Al Nysgerrighed .
Siden fortalte lian del nævnte Bjergningskompagni om Sagen, og Kønspagrdel greb til ined begge Hænder.

Vor Borgmester,
Hr. Chr. Larsen, der som Formand
ror Flyraarlet er sat til ni varetage
nvens mig Borgernes Interesser, finder ogsaa Lejlighed til at gøre sin
Indflydelse gældende, foliar det gæl•
der om al skalle sin betrængte Trosfælle, Redaktør rig ForrelnInealører
for Bornholms Social-Demokrats ragaen kaldet „Colberg"s Bogtrykkeri
— Folketingsmand Hauge, ved at
lade denne fan Leverancen al Kommunens Tryksager. Stink-des blev
Stemmesedler og Kandidallister trykt
i Rønne til trods for at disse ved
tidligere Valg var leveret nf Allinge
Bogtrykkeri, der ogsaa denne Gattg
havde forberedt sig pas med kort
Varsel al levere disse.
Den kommunale Vælgerforening
anede heller ikke, at der var sket
ell Forandring fra tidligere Aar
Stemmesedlens Udseende, og blev
fars' operrelksnin (ternen, da den
ignar blev orreldliggiort 1 Socialen.
Man sen sig da nødsaget til at lade
de allerede trykte Vnignpraeb kassere og i sidste øjeblik Ina nye
trykt,
Hvis Social-Demokratiets Ledere
ved denne Manøvre melde at kunne
komme et Hanefjed foran paa Valgagilationens Omrande, da gjorde de
sikkert forkert Beregning, Den eneste det gik ud over var Bogtrykkeren,
der brændte inde uræd sine Stemmesedler.

teen', de Saint Aulaire, kar .rgaa $
hark Ijerdsbralstyve Air, Ja bast
gyndire ar skrive Vers Dell 'e aa,a
Renosser ce-Skjald Chancer a\le
stire belointe C4nteltnilys-tsies i Al
delen mellem blearglinlvIrerla og bed
sindstyve Aar, heltenes el; kuries i
Monaldence _skrev anse Menseafer,
da lian var 115 Air gl. Voltane,
der selv I en høj Alder besad aanrfelig Kraft, har netop minen Moiret.
dente). Da Benvemsto Gert« tag
otteoglialvtredssindstyve Aar, he•
gyndte han sin kunstneriske Sels lriograti, Knornhert begyndte at IMr•C
kalium og Græsk, i hvilke Sprog hall
senere blev Mester i FyrretyveaataAlderen, og Franklin var næste Iraktrede, da han begyndte at Skidere
Filosofi.
Michael Angelo bevarede air' Skeberkreft op i en sen Alder. Bialuarck
gennemførte sin klogeste Siatsurnisdsgerning, da han havde nand en hej
Alder, og den nylig afdøde PøllesNor Saaby var tredsindslyve Aar, da
hans Kunst slog igennem.

Aabent Sp«gsmaal,

Er der Medlemmer at AlltrtgeSruldvig Birum!, der er Interesserede
a al Kommunens Tryksager bliver
udført i Social-Demokralens Trykkeri I Remse?
Ved at gemienigaa Udgiftsbilagene
til det for nylig fremlagte Regnskab
for Allinge-Sandvig Kornilinue for
Anret 1915.16 ser man blandt mange
andre Besynderligheder, al Kæmner1«mloret, Fattigudvalget, Liv gakommissionen og flere andre Institutioner ved Kommunens Forvaltning
har fanet langt den største Part af
de benyttede Tryksager fra SocialDemokratens Trykkeri i Rønne. Da der ikke afholdes kicilarinner
over den Slags Leverancer til Kommunen og Kæmneren altid tidligere
selv har plejet at bestille Kontorets
Forbrug af disse Artikler hos herværende Næringsdrivende, tillader
vi os at henlede Opmærksomheden :
paa dette Forhold, som vi lieder
absolut forkert og stridende mod
—o—
de fra Kæmneren paa det nylig af:
Det er blevet fremhæver, at det bolche Borgermøde fremkomne
Decennium, der kormi mer lige efter smukke Udtalelser om, „al vi alle
Krigen, bliver de gamle Mænds Tids- burde staa Last og Brast sammen
en stor F
alder. Det uhyre Tab af mandligt og betragteos soult
MenneskemalerinIe vil kræve sin Er- rufile.'
Vi haaber at Kæmneren erind r
statning i endnu højere Grad inden
for de gamle Mænds Rækker end disse sine Udtalelser og snarest cerr
inden for Kvindernes. Man nærer sætter dem i Handling Selvfølgeheller ingen Tvivl orn, al gamle eller lig gear vi ud fra, at han er filt
midaldrende Mænd, neer det gælder stillet i denne Sag, og at der ikke
del Intellektuelle Omrande, skulde Ira nogen Side øves Tryk pari ham
kunne vise lige saa stor Enthusiasrne for at faa ham til al tage de nævnte
og Arbejdsevne som de yngre. Før Artikler udenfor Konneunen, ligesom
Krigen Brisen man f. Erts, i England vi mener, at han ved en Smule Omen Mand i Alderen mellem 35 og tanke: let vil kunne indse, at det er
45 Aar for at være gammel; men pinende galt, neer han som i dette
ogsaa paa dette Omrande vil Krigen Tilfælde forbigear de lokale Næringsmedføre Forandring. Eksempler paa, drivende, der jo dog ved at betale
hvor- lidet Anr tæller Inden for Kun- deres Del af de høje Skatler er med
sten, Videnskaben, Litteraturen in. til at bære Kommunen oppe.
At Fattigudvalgets Formand, Hr.
In., erjogsaa nopreguerige.
Sokrates lærte først paa sine gamle L. P., bestiller Udvalgets Tryksager
Dage at behandle Musikinstrumen- hos sit Firma i Rønne, har antageter. Da Cato var firsindstyve Aar, lig sin Forklaring 1, at han modtalærte hen sig Græsk, og Plutare var ger Provision al disse Bestillinger,
næsten lige saa gammel, da han saavelsom at de Annoncer, hers indlærte sig Latin. Theoplgastus be- leverer til Bladet. En Sen ile skulde
der jo ogsaa gerne falde at til ham,
gyndte sit storslaaede Værk om Menda !tarm, Partiets oprindelige Skaber
neskekarakteren, da han var halvfems
Aar. Den klassiske franske Skjald og Organisator her paa Pladsers, jo •
Rousard hengav sig først i en høj bestandig har mened døje den Tort
Alder til sine Elegier. Boccacio var at blive forbignaet, nav Benene fra
femogtredive Aar, da lunt begyndte den kommunale Kødgryde er blevire
al studere Litteratur. Den Iserenite uddelte. — Da suttedes deri børste
Arearild narrede sin højeste Berøm- kongevalgte socialdemokratiske Borgmester udnævntes blev
melse, da Iran var toogfirs. Den store
franske Slotsmand Coiberl begyndte, del jo Hi. Chr. Larsen, der løb af
bande med Æren og den aarlige
dn han var tredsindstyve Aar, paa
Gage pea 1000 Kr., hvormed Allinge
ny- at studerede Laets og Jura. Den
Sandvig Kommune indledede sin -4
engelske Filosof ag- Leksikograf Dr.
Johnson begyndte at studere Hol- nye Baapatelses-Æra, medeiss Hr.
landsk, da han var henimod halv- L. P. matte nøjes med at se til.
Der høres af .og til og fra for,:
ljerdsindtyve Aar. .Frankrigs Anaelf -

ile gade Mads Tidsalder.

lige Sider Røster (an,, at man
sust te sten hjemlige (lokalel in'
Datil, Handel og Haarldirtrk ose.,
man ogog i enkelte Tilfælde ser
, at vort ærede Byraad slutter
ig hertil og erindrer vore egne Næinesdrivende. Saateries har KomIIIIICI1 købt sit Forbrug af Brænde
af den stedlige Leverandør, og dens
Behov at Gaslamper ru. ni. blev
i sin Tid fordelt mellem de Nærings
drivende. Ja selv fil at føre Tilsyn
med Havnearbejde, Anlæg af Landeveje o. s. fr. har man kunnet benytte
de lokale Kræfter. Man har endog
haft det Særsyn at se en af Byens
Borgere optræde som Leverandør
til Havnen samtidig med, at ban
var dennes Tilsynsførende med leverede Materialier og Arbejdets Udf.
Men ligesom del er rigtigt al tage
Kommunens Forbrug at Brænde,
' . Gaslamper og Granit m. m. herfra
Byen, ligesaa vel maa det være rigtigt at den tager sit Forbrug af
Tryksager samme Sted, og hvorfor
ikke annoncere i det stedlige Bind,
hvorved der sikkert Rarlig vil kunne
spares et anseligt Beløb.
Den Dag er manske ikke fjærn,
da Staten sætter Nøglen i Pengekassen og siger Stop, og da vil det
for Alvor gælde om at spare, hvorfor saa ikke begynde straks.
Vi henstiller til det ærede Byraad
at tage under alvorlig Overvejelse,
om ikke Kommunen hør nøjes med
at avertere 1 det lokale Blad, naar
det da ikke er Annoncer, der ifølge
Loven skal i Dagbladene. Kan imod
Forventning vort Byraad ikke beslutte sig til denne lille Reform, hør
vi henvende os tiI det nedsatte _Velfærdsudvalg" og henlede dettes Opmærksomhed paa, at her er et Sted,
hvor der kan spares, maaske sari
meget, at vi kan undgaa de forhøj' ede Hus- og Grundskalter, som der
ymtes om at Kasse- og Regnskabsudvalget har tænkt at velsigne ns
med,

Flere Borgere,

Resultatet af Byraadsvalget i Aftes
blev at Liste A sejrede med 267 Si.
mod Liste 13.s 215.
Valgle bleve:
Emil Holm, Laurits Petersen, H. C.
Mortensen, Otto Nielsen, 11' J. Pedersen, H. C. Madsen, Georg Holm,
S. M. Jensen, Chr. Olsen, P. C. Holm
og Jørgen Chr, Jørgensen .

17-18 Aar kan faa Plads til Isle
Maj paa
Brldsensgaard pr. Allinge.

Spegesild.
Chr. Jørgensen,

En ung flink Pige
kan fan Plads til Iste Maj lins

Høker Sørensen, Allinge.

Kryddersild.
Prima, store delikate, 5 Øre pr,
Stk. og i Danser 3 l(r.

træffes pas Ra ad hu set i Allinge
liver Mandag efter Kl. 10 Form. og
i Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

Bagerlcerling.
Som saadan kan en flink Dreng
faa Plads til Isle Maj tros
Bager S. Nielsen, Allinge.

Huer. Kravetøj og al Slags Underbeklædning,

Martin Falk,

Nordlandets Handelshus.

En Pige,
eller en ring Malicen-igler kan fan
Plads til Isle Maj luns
Avlsbruger P. L. Holm,
Allinge, Telf. 60.

En Pige
kan Ill I ste Maj faa Plads hos

En 14-16-aars Dreng
Møllegaard i Rø

En Lærling

Afdøde Frederik Jørgensens
Enkes Ejendom i Sandvig er billig til Salg ved Henv. til
P. L. Holm, Allinge.

Olsker.
Kommuneskatten for 2. Halvaar 1916-17 bedes indbetalt inden
15. Marts d. A., hvorefter Udpantning vil blive foretaget uden videre
Varsel.

Sogneraadet.

En Karl
eller Medhjælper kan til I. Maj lila
Plads pa a

Aldersro pr. Allinge,
Afdøde

1-1, C. Andersens Ejendom
i Allinge Vang med Avl til 2 a 3
Køer, er til Salg eller Bytte med
et Hus i Allinge.

Hedevig Andersen.

Gammelt jern
Stobegob
og

købes

Allinge Kolonial& Produktforretning.
■
111■1■1

Prim snild llellellptler
er delikat Spise, billigere end Klipfisk og Flæsk. — Denne skæres i
passende Stykker og udvandes i
skiftende Hold Vand i 48 Timer før
Kogningen.
Prisen er 65 Øre pr. Pd.

Cigaretter, Røgtobakker
fint- og groftskaarne.

Skraatohak, dansk eg svensk Snus,

J. B. Larsen

Husholderske

En

kan faa Plads til 1. Maj paa
Hyldegaard i Olsker

Senge-Udstyr
Dunlærred

Bolster,

Fjer og Dun. Alt med Garanti,

Nordlandets Handelshus.
CCOCOCCO:C

11011 eger er mobil !mispe( med
Prima La Plata Majs
51 pCt. Texas Bom ti ldsfrokager
43 pCt. ew-Orlean Bom ldsfrokager
La Plata Rapskager
Pal roekager
Coldings kontrollerede Foderblandinger
Soyaskraa
Sukkermelasse
Alt i prima kontrollerede Varer og til billigste Dagspris hos

& Produktforretning

Gummifrakker.
Vi har nu stort Lager af saavel Dame- som Herrefrakker, engelske.
Som Nyhed er hjemkommet et Parti Flojls-Damefrakker
med Gummi. Disse Frakker kan bruges hele Aaret

Nordlandets Handelshus.

En Dreng,
14 -16 Aar, som vil malke, kan til
!sic April eller Maj faa Plads hos.

14-16-aars

FIN'ESTE DANSK FABRIKAT
/'a /C — /00C,Pe

Allinge

Nordlandets
Cigarer.
bedst og billigst hos

søges til et lille Landbrug i Olsker.
Bladets Kontor anviser.

,7

Tørvemose.

antages God Løn gives.

Ejendom til Salg.

5

søges til isle Maj paa

Abildgaard, Olsker.
~11•1■
0110111E

Bager P Holm,

,11113P

Johan Olsen, Tein.

I. B. Larsen

Avlsbruger Alfred Mortensen,
Allinge.

Gudstjenester q

1111811011,

Husbestyrerinde
søges til 1. April eller senere.

Søndag den 4. Marts.

En J-Co r1

En 14-15aars

kan faa Plads paa Kaggaard i Rut.
sker straks eller senere.
Samme Sted er unge Lødekøer
til Salg.

lifillfifillBfel

11

tit 16- aars

kan fan Plads til Iste Maj paa
Sjellegaard i Olsker.

Allinge Møbelsnedkeri
er nu flyttet til Snedker Munchs
tidligere tilhørende Ejendom i Østergade, Allinge, Og anbefales fremdeles ærede Kunder.
Jul. Mortensen.

En Lodeko og to Kvier
som har løbet, er til Salg paa Munkegaard i Olsker.
L. Sommer.

Dreng,

som kan køre Heste og ellers passe
Krealurer, kan straks eller til Iste
Maj faa Plads paa

Julegaard i Rutsker,

buil

fin

blod, Hasle.

færdige Klædninger,
saavel Jakke- som Matrosfacan i alle Størrelser.

Den mig tilhørende Tørvemose
er til Salgs, eventuelt til Bortforpagtning.

paa Grund af Toglid.
ikke-Medlemmer 35 Øre.

J011311110S

anbefaler vi

En Pige

Allinge. Telt. 92.

kan faa Plads paa Store Myregaard
i Olsker til Isle Maj.

By- og Herredsfuldmægtig

Til Konfirmationen

14-15 'Nar, kan fan Plads til iste
Maj hos

Jeg har endnu et Parti god Sild
samt salt Torsk, som jeg anbefaler.

Foredrag af Pastor Thyssen, Rønne,
Tirsdag den 6 Marts Kl. 5 præcis

Foredragsforeningen,

Allinge.

Tein.

En nylig

Rø.

Gartner Kofod,

En flink Karl

Mejeriet „Iiiimiedal"

afholdt i Tirsdags sin aarlige Generalforsamling.
Af Beretning og Regnskab frem' gik det, at der var indregistreret
- 6,157,161 Pd. Mælk, der er brugt
kp. 25,28 Pd. pr. Pd Smør og solgt
r 41,9565/10 Pd. Smør for iall 37,775
r. • 96 Øre. Leverandørerne har
aael udbetalt 331,604 Kr. 74 Øre
49,162 Kr. 15 Øre i Overskud.
Regnskabet balancerer med 425,677
Kr. 71 Øre.
For Kul betaltes 8299,64 Kr. mod
ca. Halvdelen i Fjor.
Det vedtoges saafrenrt Mejerierne
dannede en Mæikebedømmelsestorening al gaa med I en saadan.
Til Bestyrelsen genvalgtes Lund,
Brøddegaard, Rø, og Hansen,
Brøddegaard, Olsker. Til Revisor
genvalgtes R e ni e r, Tyskegaard.
Angaaende Ostelavningen oplystes
det, at der endnu ikke var tegnet
tilstrækkelig Mælk, men det vil formentlig ske i nærmeste Fremtid.

En flink Pige
der vil malke tn Køer, kali faa Plads
til I. Maj hos

Fine Ris,
28 Øre Halvkilo.

Klipfisk
J

godt GO Øre Vil kg
—
s prima 75 „

P. Mollers Eftfl.

Skrin. 9.
Allinge K. Kl. 91/2
11/2.
Ols Kirke Kl. 2
—
St. Lukasstiftelsens Offerdag
Frelles-Samfundsmøde Kl. 6 i Bethel
i Olsker. Emne : Gal.: 6. 5. og 6.
Vers, Alle er velkomne.
Mandag d. 5. Møde for K. F. U. K.
i Præstegaarden Kl. 8.
Tirsdag d. 6. Møde for K. F U. M.
paa Menighedshjernmer Kl. 7'/2.
Onsdag d. 7. Kredsmøde I Hjemmene Kl. 7.

Evan. lud). Missionsforening Allinge
Søndag Kl. 3 1/5. Forsamling,
11","
Onsdag Kl. 7'/.. E. Johnsen.
Rutsker Missionshus
E. Johnsen.
Tirsdag Kl. 6.

Gødningen

Nolaninl-& Produktforretning.

En konfirmeret Dreng
kan faa Plads til Isle April el. Maj
paa

Jydegaard i Rutsker.

En 14 til 16 Aars Dreng
kan faa Plads til 1. Maj paa

Hullegaard i Ro.
Telf. Rø 15.

Budding-Pulver
Mandel-

Prinsesse-

er hjemkommen.
Bestille Partier bedes afhentet inden
1. Marts.

Mathias Kofoed,
10. Pd., Ols pr. Allinge.

Husbestyrerinde.
En ikke for ung Pige eller yngre
Enke, der ønsker et godl Hjem og
med Lyst og Interesse vil deltage
i Arbejdet pas en lille Landejendom,
kan straks eller senere fas Plads
hos en enlig Mand. — Billet ;rakt.
_Husholderske 222' modtager Bladets Kontor,

Rom•
ChokoladeAppelsin., 15 Ore Pk.

anbefales som en billig og velsmagende Dessert.
Vanille Creme Pulver

10 Øre Pk.

I.JEt

-

Hvorfor aber vi?

Vi har for Tiden rigelig Lager af

Særdeles god Kvalitet Sigtemel
(Mandet Rug og I Ic, de)
Meget kraftig dansk Flormel
Prima Sorter Flormel af amk. livede.
Disse Sorter egner sig særlig godt for fijeinniebagning -- og vi
sælger samme til [neget rimelige Priser.
Gode sunde Sædvarer af alle Slags tages som Betaling for Mel.

Nordlandets Handelshus

'ødrene Anker '.1--9.
(-51----13;"----

t..,

Jernstøberi & Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.

Selvvandingsanlæg, Vand- & Alfepumper in. ni.

Norresuildby Gøbningskalk, Wningssalt
Vi har en hel Del af disse Varer paa Lager, men
vi ønsker gerne en Opgave fra de Kunder, som vil
benytte disse Varer til Foraaret,

Nordlandets Handelshus.

Ekstrafin Klipfisk og prima Ris
anbefales til billigste Dagspriser fra

Allinge Kolonial- & Produktforretning
lcopac-Tagpap og Læder-Tagpap

Na at vore 01 ganer har været nvtrksnitinle en Tid. Tran,. F'o'rt
linegrrrst gennem Aaferr,.. n 2 ,t er
sum pludselig melder sig 0m,a,er,
som lægger Beslag pas vore Kræfter. da strækker vi de dovne Lemmer, rækker Armene i Vejret. strammer Benmuskler og Nakkemuskler.
for
— Hvorfor gør vi det ? —
saa al sige at presse lid af vore
Muskler det slette. tyktflydende Blod,
sne at del kan flyde tilbage til Hjm.
let og give Pate for del lyserade.
friske Blod, der bringer riv Nær
nyt Surstof til vore Lemmer. Akkurat samme Formal har rimeligvis
ogsaa Gnimingen: Den 51<al opfriske Hjernen, befri deri for det træge,
lyktflyclende Blod, for at nyt forfriskende, surstofrigt Blod kan strømme til. Vi animer helt automatisk
og kra png ligt Munden, trækker Vejret, dybt, anoder det tid igen og venter med al kække Vejret paanv den for Liift tømte Brysthule suger
Blodet tilbage til Hjertet — Halsmusklerne strammes, saa at Blodet
fra de store Aarer strømmer til Hjertet. — Det at gabe rigtig godt ud
er overmande velgørende, skønt det
man indrømmes, at del ikke er meget smigrende for Ens Omgivelser,
niar man begynder at gabe — et
Bevis pari, at man keder sig og at
Hjernen er uvirksom.

Vi anbefaler Forbrugere heraf al købe snarest, selv om denne
først skal anvendes senere.

Nordlandets Handelshus.

Dil1103-1111(11011 over Hotel-kolik i
Fredag den 9. Marts, Form. Kl. 11 afholdes efter
Begæring af Sagfører Fr. Pi hl 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, Køkkeninventar, Borde, Stole, Sofaer, Gardiner m. rn.
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 i

Nordlandets Handelshus.

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

Allinge Kolonial- Produktforretning.

Bornholms Simre- & biallokassos
Afdeling i Allinge
Kontortid: 10-12 og 2-4.
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente
af 4 pCI. p. a., pas Folio til 2 pCt. p. a.

Aljepumper, Aljerender, Aljespredere
Frostfri Pumper, Sugepumper.
Jeernrør i alle Dimensioner.
Alle, som laer Brug for disse Genstande til Foraaret, 'ikender vi
al forsyne sig isl de nugældende meget I iliclige Piisw.

Nordlaudets Handelsbus.

zos i

Bytte for vir
y

Nordlandets Handelshus.
Nordlandets

Markfrø. Markfrø.
Bestillinger modtages hos

Allinge Kolonial- og Produktforretning

37 glialigilliq ell 14 IIBI.
er paa Lager isg udlecere< gerne snarest. NAer den afhentes og helales
inden 15. Marts
exIder lavesle kontant Pris. Eller 15. Mans
vi beregne I t Tillæg id Dækning af Renter og Lagring.
Chili-Salpeter er beslaeldgt og kan loreleibig ikke udleveres.

Nordlandets Handelshus.

Saabyg og Saahavre.
Bestillinger modlages hos

Allinfy,e

Produktforretnigg,

Et Parti Klædninger c)
sælges i denne Tid til extra billige Priser.

Nordlandets Handelshus.
Prøv vor udmærkede

i alle brugbare Bredder og af prima lagret Kvvlitet,

hil ileums-Taglak og Kalciums-Tag-Tjære

Uld og Klude

Da Vejene blev brolagte
med Guldmønter.
—0—
en fransk Beretning em Napoleons Hærs Tilbagetog i Vinteren
1812 hedder del: Paa Vejen fra
Wilna tit Kowno herskede en vild
Panik blandt de flygtende Tropper.
Vejen- til Kowno var formelig oversenet med Tusinder af frosne Lig.
Udrustningsgenstande af enhver Art
spærrede Strækningen, og især var
Hulvejen ved Pomari, I V, Times Vej
fra Wilna, helt ufremIcommelig for
Køretøjer. hidtil havde man med
de største Anstrengelser .fanet de
tunge Vogne med sig, son] Krigspengene var opbevarede i. Foran
Wilna gav dog Marsclral Ney Befaling til at (labile en af Vognene rig
prisgive Guldstykkerne. Da Soldaterne sne Guldm ønterne trille hen
over Vejen, kom der Liv i de trætte
Tropper. De styrtprle sig over de
blanke Guldninoter og fyldle Lomog Tornystre. Men de færreste beholdt, hvad de havde tilranet sig.
Guldet lyngede sandart, at det blev
vanskeligt at komme hurtigt nok af
Sted. Og de forfølgende Kosakker
hjalp mange af med Byrden. Paa
denne Maade blev der en Standsning
i Forfølgelsen, og ved en Krigslist
lykkedes det de franske Hærførere
at forlænge Paysen. Krigskasserne
indeholdt over 11 Mill. Francs. Der
blev aabilet flere Tønder nied Guld,
og man byggede ved Hjælp af Guldstykkerne i egentligste Forstand en
Guldbro over Fjenden, Vejene blev
formelig brolagte med Napoleondorer, og Kosakkerne kunde ikke modstag Fristelsen til at hoppe af Hestene og samle Guldwonterne op.
Af Krigsskatten kom kun 7 Mill. lykkelig og vel frem til Kørrigsberg.
Resten gik tabt — blev et:Bytte for
Ven og Fjende.

uger

De en Pige, en Karl,
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lærling en Fodermester eller anden Medhjælp, bør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad,
der hver Fredag bringes direkte ind
i 1700 Hjem og læses af saa godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
gudl sum altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

S

MARGARINE

og De vil blive tilfreds saavel med Kvalitet som med Pris.
Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig.

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Grøntkonserves.
Saakenge 13,11oldningen rækker til anbefales til disse Priser:
Grønne Ærter fine

1 kg Daaser 127 Ø.,
113 —
93 —
260 —
55 —
55 —

1/2 kg Danser 66
59 —
50 —
Slika sparges
135 — ,
Snittebønner
33 Perlebonner
33 Vokabularier hele
43 -—
uverskaarne —
—
55 —
33 Celerier
— —
75 —
43 120 —
— —
Sarotter
— 63 — —
50 —
Spinat
— 95
Tomatpure 1 kg Daaser 150 a, 1/2 kg D. 80 a, 1/4 kg D. 60 Ø
— —
1/8 kg Daaser 40 Øre

melleinfine -

Telefon 12. I,

B. Larsen,

Allinge.

Altid

Prim koloduarer
til billigste Dagspriser.

Altid friskbrændt Kaffe.
Altid extra prima Margarine
til billigste Dagspris.

Altid

stort Udvalg i

Glas og Porcelæn
Altid velassorteret

til smaa Priser.
Isenkramlager hos

Allinge Kolonial- & Produktforretning
Vi udbyder til Salg
og beder om Bestilling!
50 Tdr. Svaløf Guldbyg, extra til Saasæd.
do.
toradet Tystofte Byg
20 „
prina bornholmsk Avl.
toradet
do.
100 „
do.
Svaløf Segerhavre
300 „
Disse Partier er væglig, smuk Kvalitet, og der garanteres fur Sortenhed og Spireevne.

Nordlandets Handelshus.

