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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes I et Antal af mindst 1600 Exempl. 
og forsendes gennem Postvæsenet I Allinge.  
Sandvig, Olsker, Rutsker, Re og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den størst, Udbredelse Nordre fien-ed 
bliver læst I ethvert Item og Tan- sig dm 
for bedst tit Avertering-. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendlgorelser aj enhver Art 
saasom Kob, Salg, ForeningsmeddrIrlser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner rir. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt paa Rladrls Kontor og 
koster r Kr. halvaarlig. 

De gamle Inkaer og 
deres Kultur. 

—0 — 

De første Evropæer, som belraadte 
Amerikas Jord, blev ikke lidet for-
bavsede over, at de ved Siden af 

helt fremmedartede Ting, Mennesker 
og Dyr, ogsaa fandt Spor af en gam-
mel Kultur, der stod paa Højde med 
deres egen, nemlig hos Inkaerne i 

Syd- og Aztekerne i Nordamerika. 
Man har forsøg( at sætte deres Kul-
lur i Forbindelse 'ned den aritike. 

Israelilerue, Ægy(erne, Østasien osv. 
har irren--nævnt i denne Forbindelse. 

Men alle disse Forsøg er strandet. 
Denne ejendommelige Kultur er vok-
set op paa Amerikas egen Jord. 

Da Pizarro 1531 landede paa Pe-

rus Kysl, var Inkaernes Rige eti fast 
sammentømret Stalsbygning. 

Ordet Inka Skal betyde „Herre". 
Inkaernes Slægt, som regerede i ca. 

600 Aar, skænkede Landet talrige 

Fyrster. Da de gamle Peruaner ikke 
ejede nogen Skrift, er vi henvist til 
de Overleveringer-9.1'in Tids Spaniere 
har efterladt os, og som naturligvis 

er ensidige. Men de gamle rige Fund 

af Lervarer taler el lydeligt Sprog. 

lukaerne var et stole handlekraftig( 
Folk. Hensynsløst og ofte grusomt 

straffede de deres Fjender. Hver 

Undersaat var forpligtet til al yde 
Staten sit Arbejde- — Arbejdsudyg-

lige eller Gamle blev underholdt af 

offentlige Midler. Del var en ren 
SocialisIstat. En hel Hær af Embeds-

mænd vaagede over, al Lovene blev 
adlyde. Da Indbyggerne var helt af-

stængt fra Havel, maatte de lægge 
an paa at udnytte deres Jord til det 

yderste. Landet var helt opdyrket. 

Hver var forpligtet tit offentligt Ar-
bejde, AI tigge var lorbudt, Penge 

var et ukendt Begreb. Guld og Sølv 
blev udelukkende anvendt til Smyk-

ker. Gader og Sainfeerdselsveje 
havde 'ranet en høj Udvikling, og vi 
finder endnu i vore Dage Spor af 
de mesterligt anlagte Veje. De gamle 

Peruanere var dygtige Brobyggere. 
Vogne og Trækdyr havde de ikke. 

Derfor holdt Vejene godl. De For-

nemme lod sig bære i Bærestole. 
I for Liglehere besørgede al Budtjene- 
ste. 	At en Løber drev det til 12 

Mit paa en Dag var noget, som ikke 

herte til Sjældenhederne. 

Til Beskyttelse mod fjendtlige 
Overfald havde Landet stærke Fæst-

ninger og en lalrig Hær. Havde In-
kilerne erobre( et Iretinned Lance 

blev straks Landets Regering afsat 
og en Statholder udnævnt, og Inka-
ernes Religion, SolguddyrIcelsen, og 

deres Sprog blev indført f det erob-
rede Land, 

Med Hensyn lit Beklædning lagde 
de gamle Inkaer særlig Vægt paa 
kostbare og pragtfulde Hoveribedrek-

l'inger. Pea Fødderne havde de 

Sandaler af Læder eller Hahn. l(ri-

gerne var forsynet med Køller og 
Bronceøkser og havde desuden 

Skjold og Panser til Værn. — Paa 

Jagt benyttede de ofte Slynger. Hjel-

men var gerne kegleformet og var 
ofte prydet med Sølv, Fjer og Fugle-
skind. Den regerende Irre,' bar sem 

Tegn paa sin Værdighed et broget 

Baand og forøvrigt en særlig kost-
bar Klædning, prydel med Guld. 
Pas Mumierne kan vi se, at Perm-
anerne var store, slanke, kraftige 

Folk. De fundne Hovedskaller er 
allesanimen misformet. Det er no-
get, sort forekommer ogsaa hos an-
dre Folk, at de med Forsæt omdan-

ner HjeniensForm. Man har sagt, 
at Inkaerne omdannede Hjerneskal-
len paa erobrede Folk for paa denne 
Maade at ødelægge deres Forstand. 

De gamle Peruaneres Næring be-
stod frovedsaglig af Knoldfrugter, 

Kartofler, Bønner og Majs, der ikke 
blev Forarbejdet til Brød. I hvert 

Fald var de udprægede Vegetaria-
nere. Blandt deres Nydelsesmidler 
var der en Slags Øl, brygget af Majs, 

Ved Ofringer og offentlige Fester 
spillede Øldrikningen en stor Rolle. 
Drikkeskikkene var !neger indviklede. 

Der blev brugt en Masse forskellige 
Slags Drikkekar. Intet andel Folk 

pari Jorden har vel kunnet opvise 

en slig Mangfoldighed paa delle 

Ontraarle. Karrene forestiller hyppig 

hele Grupper og Scener. 
De gamle Peruanere var overvej. 

ende Agerdyrkere. De anvendte 

Guano, og det var strengt forbudt 

at dræbe Pingvinen, som Guanoen 
slammede fra. I deri bjergfolde Del 

af Lande' dreves Grubedrill. I An- 

læg af Grubegange og Vandlednin-

ger var Peruanerne Mestre. Guld 

blev udvandet ved Vaskning. En ene-

stenende Kunstfærdighed udviklede 

Peruanerne i Ouldsnietlektinslen, 

En Gaade er del, hvorledes de 

gamle Peruanere har kunnet bygge 

saa vældige Bygninger som dein, 
mat' finder Levninger af, 	til Trods 
for, al de havde de største Vanske- 
ligheder at overvinde med al fem-

skaffe Bygningsmateriale, De mart 
have haft hidtil ukendte mekaniske 
Midler til Raadigtred. 

Musik blev ivrig dyrket, og i Vi-

denskab beskæftigede de sig f• Eks. 
med Geografi og Astronomi. Der 

fandtes Læger eller Medicinmænd, 
som helbretiede ved Hjælp af Aare- 
ladning, Plastre og Besværgelser. 

Solsi mange Naturfolk kendte de 

den Operation at Dalene Hjerneskal- 

lers. Man har fundet mange Hjerne-

skaller, som har været behandlet paa 

denne Mande. De gamle Permutere 
(roede, al de ved delle Middel kunde 
uddrive onde Aander af Patienten. 

Orn Familielivet i det gamle Peru 
ved men lidet. Blodslægtskabet var 
ingen Hindring lor, at selv Broder 
og Søster kunde gitre sig med hin-

anden. 

Inkaernes Religion stillede Solens 

len, Himmellegemerne og Naliirkræf-
terne som det centrale i Gudsdyrkel-
sen. De byggede Templer og fore-

log Ofringer. De( Offer, som brag-

tes var gerne Dyr, niers riudertiden 

ogsaa Mennesker. Peruanerne troede 

juin et Liv eller Dadels. Derfor be-

handlede de (tesen de afdødes Lig 
med stor Pierer, Delle i Forbindelse 

med den stærke Salpeterholdiglied 
Landets .lord forklarer, al vi linder 

sari godt bevarede Mumier fra de 
gamle taktters Tid. (Dr. G. Buschau 
i ,Hansti. 

Viet til en Død. 
—o— 

Sygeværelset gav el højtidelig, 
næsten festligt Indtryk ; uren ved at 
se nærmere efter mærker mart at det 
festlige Arrangement var af eri mere 
tilfældig Art. I Baggrunden stod et 
lille Bord fyldt med Medicinflasker, 
og et lvturgent Smil paa de Tilste-
deværendes Ansigter formaaecte ikke 
at skede deri Angst, som ingen mag-
tede at frigøre sig fra. 

Det: blege Mand i Sengen, hvide-
re end Hovedpuden, Kvinden ved 
hans Side, som ømt luranger hans 
Haand, de to unge Piger. som uop-
hørlig springer mellem Døren og 
Sengen, — alle venter de ængstelig 
og nervøse. Den blege Mand siger 
klagende: 

— Men hvorfor kommer Borgme-
steren ikke, Lucie' 

Lucie, deri ældste af de to unge 
Piger, nærmer sig Sengen ;ned et 
spørgende Udtryk. 	 • 

— Er du sikker paa, at alle For-
meliteler er bleven iagttaget, spørger 
des; Syge. 

— Ja, Faderl Du kan være rolig, 
alt er i Orden. 

-- Men hvorfor kommer Borgme-
steren da ikke, hvorfor kommer han 
ikke ? 

Han synker tilbage mod Puden, 
den ældre Dame ved lians Side tryk-
ker hans Haand og hvisker: — Han 
Ironi ister, Paul, han kommer straks, 

Han afbrød hende [ned en Slem-
me, der skælvede af Angst. — In-
d en hen kommer, dør jeg. Jeg mær • 
ker det. Tænk om lian kommer for 
sent, og jeg dør bort fra dig, Lucie 
og Charlotte. Men jeg vil ikke -
Jeg man ikke dø. 

Dalhoren 'ennede sig hunlig. 
— Vær nu rolig, kære Ven, og 

Ind alle disse Tanker-fare. Her er 
der ikke Spørgsmaal out at dø. 

— Tror Doktoren virkelig del? 
— Jeg forsikrer . . 
Endelig irørte uran en Klokke duge. 

Alle for sammen ved Lyden Et Øje-
blik efter traailte Borginesleren ind, 
fulgt af Sekretæren og Relsljenerellt 
sons bar Protokollere 

— Goddag, mine Damer og Her-
rer! Tak, det Bord bliver udmærket. 
Vær sna venlig at lade Dørene sien 
oppe! Loven fordrer del. 

- Aa, Hr. Borgmester, siger den 
syge med svag Stemme, jeg bar væ-
ret saa berige for, at jeg skulde dø 
uden at kunne gøre godt igen, hvad 
jeg har forbrudt, — al give mine 

Børn del Navn der tilkommer dem, 
og hende, min trofaste Ledsagerske 
gemsero Livel — give hende 'rendte 
Ret, Hr. Borgmester, 

— Borgmesteren afbrød ham : — 
San vær nu rolig. Saa alvorligt er 
Ilel vel ikke med Dem. Jeg synes, 
De ser rigtig godt 

— Skynd Dem lir. Borgmester, 
hvislrede Doktoren. 

— Vi begynder 'tilsats nu Cere-
monien, siger han til Vidnerne. Han 
oplæser Formularen, 1.°year:rier/sierne 
og kommer endelig til Navnene ; -- • 
Vil du, Jirlielle Maria Colombel, tage 
denne Paul Eduard Dorlliier til Æg-
letvand 

— Je 
— Vil du, Paul Eduar Dorlhier, 

tage denne Juliette Maria Crilombet 
tit Hustru ? 

Ikke en Lyd høres. En uhyggelig 
Stilhed, som trykleer alle. Manden i 
Sengen er og forbliver slime Sekre-
tæren hvisker — Han er død. 

Eller et øjebliks Betænkning ven-
der Borgmesteren sig til Vidnerne 
og siger ; 

— Skønt hans Ja var meget svagt, 
!rentier jeg dok, at de hørte det, mine 
Herrer ? 

— Men — ja — selvfølgelig, 
stammer Doktoren. 

El af Vidneure siger efter nogle 
Øjeblikkes Forløb 

Ja, Hr. Boremester. 
De midte Vidner nikker sarelyk-

kende. Sekretæren hvisler; —Und-
skyld, Hr. Borgmester, men - 

Uden al høre paa ham erklærer 
Borgmesteren højtidelig i Lovens 
Navn Ægteskabet for gyldigt. Der-
paa vender kan sig mod Vidnerne 
og beder dem skrive under. 

Da tager Sekretæren Borgmesteren 
afsides og siger hviskende: 

— Jeg vil ikke fordømme Deres 
Handlemeade ; men jeg er bange for, 
al vi bar begaaet noget ulovlig. 
Jeg vil hare oplyse om, al jeg for 
min Del ikke hørte del, Ja, som 
Loven kræver. 

Borgmesteren betragtede ham stift 
og sagde ; — Del forundrer mig, at 
De ikke høne det. Hvor var De da? 

— Hvor jeg var? Her i Værelset 
selvfølgelig, lige ved den Syge. Jeg 
forsikrer Dem, jeg har meget gode 
Øren 

— Gode Øren, siger de? Men 
med Ørene alene kat' main ofte ikke 
høre. Med Deres gode Hjerte burde 
De have hørt haus Ja. 

Ompodning. 
—o— 

Marts Maaned er Tiden for Om-

podning al Fr .  rtgltmer. Det forudsæt-
(er ganske vist normale Temperatur-
forhold, men den sibiriske Vinter, 

der fremdeles plager os, nuta vel og-

saa snart frie en Ende. 

Ompodning af ufrugtbare Frugt-

træer kan ofte være en meget for-

nuftig Fdranslallning, selv OM man 

naturligvis ikke i delte Middel, saa 

lidt soni i 	Heste andre der anbe- 

fales i denne Relnitig man se et 

ufejlbarligt universal' Middel. 
En Fruglsort Frugtbarhed betinges 

ikke alene af dens indre, oprindelige 
Egenskaber, uren de ydre Forhold 

faer altid en væsenlig og ofte en 
ganske afgørende Betydning. 

Men har men simrende ældre Træer 
son' ingen Frugt bæreeeller af værdi-
løse Sorter, Frørettler og Frøpærer 
osv. saa er der Grued Jil al forsøge 
out man genmens In•Ipudning af an- 

go
de "ne 

alle Tilfælde kan man  saa 	u 
Resultater, det afhænger ene og alene 

af hvorledes, med hvilken Nøjagtig-
hed, Arbejdet udføres. 

Sammenvoksningen foregaar mel-

lem de saftførende Lag. (Kantbid). 

Den Del af Grenen som hedes 
umiddelbart under Barklaget og hvis 

Cellevæv er løsere og niere saftfylde. 
Dette Lag af Grenen skal nøjagtig 
slutte ril det tilsvarende Lag i Grund-

stammens Gren. 

Dette opnaar man maaske nok 

mest fuldkommen ved al skære et 
trekantet hudsnit i Underlagets Gren 

og at tilskære Podekvistens saaledes, 

at dell nøjagtig passer ind i delte ,  
Indsnit. 

Ved Spaltpodningen faer man el 

større Saar, tuen har maaske lettere 

ved al anbriuge to Podekviste i isyer 

Gren ; en ved hver Side. 
Podekvisten vælges af den mid-

terste Del at el Aarsskud. Den yder- 
ste Del er som oftest ikke moden 

eg den tredersle Dels Knopper er 
for lidt indviklede. 

løvrigt er del en ret almindelig 

Opfattelse at de lavere siddende - 

Kitopper skal give mere frugtbare, 
Træer og omvendt de ydre Knop-

per urene slierktvolesende Træer. Man 
mener ogsaa ved et særligt Udvalg 

af bestemte Knopper at kumte frem-
briege Podniugsvariteter, men alle 
disse Spørgemaal er dog fremdeles 

saa lider oplyste og sen usikre, at 
man ingenlunde tør stole derpaa. 

At der kan forekomme spoulaut 

dre og anerkendte gode Sorter kan 
naa el bedre Resultat. 

Ompodningen farelages kun :sner 

Grenene er fuldstændig opløste og 
helet pas en Dag med mildt ni; ro-
ligt Vejr. 

Podekvistene kan man meget vel 

anskaffe sig længere Tid !orme reels 
de niroe Saa opbevares indelenecle I 
frisk og fugtig Jord og genske frost-
frit. 

Na ar ruart vil Om pode eller cellere 
Pode el Træ, saa har det sin 'Inte-

resse al vide om man stiler over for 
et France, d. v. s. et Træ tiltrukket 
direkte af Kærne, eller nut Træet 

tidligere buer været forædlet og i saa 
Fald med hvilken Sort, det har see-
ret forædlet. 

Ved al indpode i en forædlet Sort. 

San feer denne naturligvis en væ-

setillig Indflydelse pres den nye Gren, 
da alle Sablerne skal passere gennem 
den. Deri mellemliggende Sorts 
Egenskaber vil paavirke den nye 
Forædling Har Mellerujesdningen 

en svag Vækst, [ned langsom Salt-
bevægelse, saa vil delle sætte sit 
Præg paa den nye Sort, arms man 
indpoder, og (alment kan en hudig-

voksende Mellempodning paavirke 
en svagtvoirseride ny Indpodning I e 
gavnlig Retning. 

Man maa naturligvis stadig handle 

[ned den fornødne Omtanke og 
erindre, at Einæringsforholdene og-
saa har en væsentlig Indflydelse. 

Den Freingangsmaade man i Al-

mindelighed anvender er Sidepod-
ning, Spalipotining eller Saddelpod-
ning. 



Knop varlaksen er sikkert nok, tren 
om denyre kan hidføres plannuesaigt 
og bevist er et andet Spørgsmaal. 

Naar Podekvisten er indsat bindes 

den godt fast og Savene dækkes 
med Podevoks. Ofte anbringer man 
et Par Grene om Podekvisten, for 
at forhindre Fuglene i at sætte sig 
paa dem og rokke den løs. 

1 et bekendt Havebrugstidsskrift 

fremkom der for kort Tid siden det 

Spørgsmaal om man kan ovnpode 
nyplantede Frugttræer. Spørgsmaalet 
har i Aar fanet en særlig Aldunlitet 

da Hamme har elgnavet Barken og 
ødelagt mange unge Frugttræer. 

Der er naturligvis intet til Hinder 
for at man kan ompode nyplantede 

Træer, men det vil i Almindelighed 
være rigtigst at udføre denne Ovn-

podning lidt senere paa Anret f. Eks. 

i April -- Maj Maaned. 

-Kbh. Havetd. 

Ajlens Anvendelse. 
0— 

Værdien er ca. 35 Kr. pr. Ke. 

Ingen tænksom Landmand kan 

være I Tvivl om, at vi I Ajlen har 

et godt og værdifuldt Produkt, der 
rettelig anvendt i høj Grad kan bi-

drage til at øge Afgrøderne og der-

med det økonomiske Resultat af Be-
driften — Og aldrig har Ajlen væ-

ret saa værdifuld som nu, da de kun-

stige Gødninger er saa dyre, og for 

Kvælstofgødningernes Vedkommen-
de ikke kan fags i sædvanlig Mængde. 

Regner vi, at en Ko giver 3500 
kg. Ajle med el Indhold af 0,5 pCt. 

Kvælstof, der uden at regnes for 

højt karl sættes til to Trediedele at 
Kvælstofværdien [i!Chilisalpeter, -

d. v. s. til ca. 1 Kr. 60 Øre pr. kg.; 
og Ajlens Kvælslottererdi bliver her-

efter 28 Kr. Men ogsaa Kaliet i Aj-

len har nogen Værdi, der uden Over-
drivelse kan sættes til 7 Kr. pr. Ko, 

og vi ser da, at den samlede Værdi 

at en Kos Ajle vil andrage ca. 35 
Kroner. 

Nu kan enhver efter sin Besæt-

nings Størrelse selv beregne Ajlevær-
dien paa Ejendononeu, men tager vi 

en Bondegaard, hvor der holdes 14 

Køer og lige saa mange Ungkreaturer, 
vil det omtrent svare til 20 voksne 

Kreaturers Ajle, og vi nautil en Aj-
leværdi af 700 Kr. 

Kornafgrøderne og Ajlen. 

Under almindelige Forhold bliver 

Ajlen som Regel fordelt til Græs- og 
Roemarken, tuen nu, da Salpetertil-

førslerne svigter, er der god Grund 

til at overveje, om ikke det vilde 

være rigtigt al økonomisere med Aj-

len til disse Afgrøder, og saa anvende 
en Del til de Kornafgrøder, som maa 
savne Salpeteren. Adskillige lokale 
Forsøg peger med afgjort Sikkerhed 

I Retning heraf. Saaledes er Forsøg 

i Hads Herred, hvor Ajlen er an-

vendt til Hvede, Roer og Græs, og 

I hvilket Hveden har betalt Ajlekvæl-

stoffet med indtil 2 Kr. 14 Øre, 

Roerne med indtil 1 Kr. 67 Øre og 

Græsset med indtil 1 Kr. pr. Kilo-
gram. Her er endda regnet med 

de lave Produktpriser før Krigen ; 
regnet med Nutidspriser bliver Tal-
lene omtrent fordoblede. 

Vi ser, at Ajlen er overrnaade vær-
difuld, og at ikke mindst Kornafgrø-
derne er gode Betalere for tilført Ajle. 
Ogsaa Rug og Havre kan betale ud-
mærket for Ajlen, hvilket nogle For-
søg i Vestjylland bærer tydelige Vid-

nesbyrd om, idet der i disse Forsøg 
er opnaael indtil I Kr. 87 Øre i Rug 
og i Havre indtil 2 Kr. 54 Øre pr. 
kg. Ajlekvælstof. Ogsaa her er der 
regnet med gamle Priser, saa Tal-
lene nu i Virkeligheden er langt 
større. 

UdbrIngnIngstIden. 

Imidlertid er Ajlekvælstoffet som 

bekendt et meget flygtigt Stof, og 

Forudsratningen for, at disse udmær- 

kede Resultater kan nats, er, at Af-
len udbringes paa det rette Tidspunkt 

og under gunstige Veetnrhold. 
Hvad Tidspunktet attener, da er 

det nu inde, idet alle Forsøg lyder 
paa, al Titlen fra 1. Marts til 15. 
April er den bedste Udbringlirogatid 
for Ajlen til alle Afgrøder; og det 
gælder derfor kun om at finde de 
gunstige Vejrforhold — stille, fug-

tigt, laaget Vejr, helst med et lille 

Stænk Regn i Tilgift; og saadant Vejr 
er ikke ualmindeligt side! i Marta, 
medens det i Reglen bliver sjeldnere 

ind i April Manued. 
Paa Sne og frossen Jord gør Aj-

len kun ringe Virkning, idet dens 

Kvælstof i begge Tilfælde vil dampe 
bort uden et komme Planterne til 

gode. Naar Sneen svinder, og Jor-

den begynder at tø, maa Tønder og 

Pumper være parate, sen de kan la-

ges I Brug, mier Godtvejrsdagene 
kommer, og sari hver eneste Tønde 

Ajle, vi ejer og har, kan være pas 

Marken, neer Fornarsarbejdet skal 
begynde. 

Roerne og Ajlen. 

Nu bliver der jo ganske vist ikke 

mere Ajle, fordi vi anvender en Del 

af den pen Kornmarken, men maa 

der i Foraarsliden spares noget pas 

Ajlen til Roemarken, kan der jo bø-
des herpaa ved at anvende deri Ajle, 
der samles i Forsommeren til Roerne 
ved Udtyndingstid eller lidt senere; 
det vil være god Økonomi ikke mindst 

i Aar, da der sikkert ingen Salpeter 
bliver til Overgødning pat Roemar-

kerne. 
Lad os da I den vanskelige Som-

mer, der stunder til, søge at udnytte 
den værdifulde Ajle sen godt som 
muligt 	1) ved at spare lidt pas Aj- 
letilførslen til Græsmarkerne; 2) ved 

at anvende Sommerejlen pas Roe-
markerne, saa at der kan blive et 

passende lille Ajletilskud til Korn-
markerne. Det vil sikkert være god 

Økonomi i Almindelighed, men gan-
ske særlig vil det være det nu; thi 
Salpetertilførslerne er smaa, og in-
gen Sinde har det været af større 

Betydning at avle gode Kornafgrø-
der, end det vil blive 1917. 

Korinth Landbrugsskole, i Marts 

1917. 
H. Sloth. 

Bagdad. 
—o— 

Bagdad I Det er underligt al lænke 
sig, at denne hjerne By, der som 

ingen anden al Østerlandets Stæder 
har atariet med Eventyrets Skær over 

sig — Glansen fra „Tusind og een 

Nat" — at denne By, der i saa 
manges Fantasi inden for sine Mure 

har rummet den vidunderlige Ver-

den, at den nu er i Vestevropæernes 

Magt, og at engelske Soldaters Fod-

slag giver Genlyd i dens Gader. 

Bagdad er Hovedstaden i Meso-

potamien, del vidtstrakte Lavland, 

hvorigennem Evfrat og Tigris flyder, 

og som i Oldtiden ananas for det 

frugtbareste i Verden. I de sidste 

Aarhundreder,' og især siden Tyrker-

ne blev Landets Herrer, er det stadig 
gaael tilbage, de mægtige Vandings-
anlæg og alt er i Forfald, og Be-
folkningen sunket ned i Fattigdom. 

men endnu er Bagdad det store 
Knudepunkt for Handelen mellem 
Østen og Vesten, og som bekendt 
har der længe været set hen til Bag-

dad-Banen som den store Samfærd-

selsvej, der en Gang skulde bringe 
Evropa nærmere til Indien og aabtie 
umaadelige Landarenler for den ev-
ropæiske Kultur og for det moderne 

Forretningsliv. Foreløbig er det kun 
lykkedes at faa Jærlibaneu fra Kon-
stantinopel ført gennem Lilleasien 
til det nordlige Syrien — det er 
godt Halvvejen til Bagdad. Her fra 
er der saa ell udnuerkel Flodvej 
til den persiske Havbugt. 

Bagdad er bygget paa begge Si-
der at Tigris, saaledes at den nyere  

og større Del al Byen 11£;ger ras 
Østsiden Al Floden. En 211n lveter 
lang Pontonbro rig to metre Wc'er 
forhinder Byens to Halvdele. l'aa 

Vestsiden af Floden ligger Ruiner-

ne af det gamle Bagdad, Kanternes 

Bagdad og Citadellet. 
Mesnpotaillierts Hovedstad har et 

Omfang al hen ved to danske Mil. 
Dens gamle Mure er sløjfede, men 

der er mægtige Rester tilbage, som 
minder om Stadens Storhed, og de 
gamle svære Portlaarne og et Antal 
ældeande Moskeer er fremdeles be-
varet. 

Da Bagdad var pari sin Storheds 

Højde, det var i Muhamedanismens 
Blomstringslid, skal den have hall 
omkring ved 2 Millioner Mennesker. 

Nu har den næppe stort over 150,000 
Indbyggere, men den er dog stadig 

den folkerigeste By i Mesopotamien, 

og den gør et meget anseligt Ind-

tryk med sin Mangfoldighed at Mo-

skeer med de slanke ?Mineraler og 
brede Kupler, inert den myldrende 

Vrimmel al hvide Huse med flade 
Tage, hvorover Palmerne suser. 

Selv i del ny Bagdad er Gaderne 
snævre og krumme, ikke altid saa 

renlige som ønskeligt kunde Være, 

men højst ejendommelige red det 
brogede Liv, der rører sig i dem. 
Mærkelige er de herenee Basarer; 
del Cr brede af Murhvælvinger dæk-
kede Gange, hvor Østens Købmænd 
udbreder deres Kosibarli&ler rigt 

mønstrede Tæpper, silkesyede Drag-
ter, fint ciselerede Vaahen, lysgtilat-
rende Ædelstene, de vidrinderligsle 
Guldstnedearbeeler og meget mere. 

lamel den største Del af Befolk-
ningen er selvfølgelig Muhamedane-
re; for øvrigt er der I Bagdad ca. 

40,000 Jøder, men kun ca, 10,000 
Kristne. 

I tidligere Tider havde Bagdad en 

stærkt udviklet industri; den er nu 
gaaet en Det tilbage, men her er 
dog endnu anseelige Silke- og Bom-
uldsvreverier. 

Det er varmt i Bagdad om Som-
meren; men i det hele er Klimaet 

her temmelig sundt, og selv om her 
af og til optræder Pesttilfælde, er 
epidemiske Sygdomme dog en Sjæl-

denhed. Omegnen er meget frugt-

bar' og i den nyere Tid er Kornavlen 

atter kommen godt i Gang, og her 

avles en Mængde udmærket Frugt. 

Disse evindelige Optællinger 
og Beslaglæggelser fra 

Statens Side af vore Livsfor-
nødenheder, har sat os alle i, 

en evig Ængstelse for Dagen i Mor-
gen, og alle søger at sikre sig efter 
Principet „Enhver er sig selv nær-
mest". Hvilke Kamaliteter og opri-
vende Scener finder for Eks. ikke 
daglig Sted under Petroleumsmang-
len? 

Min Nabo har en fin Næse, der 
forstnar i Tide at vejre enhver ny, 
prekær Situation, som Regeringens 
velvise Dyrtidsforanstaltninger, Pris-
fordyrelser og Maksimalpriser sæt-
ter os i. 

Han var en af de faa, der sikrede 
sig gode Bud paa de mange Skov-
auktioner, der nu er en Saga blot; 
men hvor man sad det Særsyn, at 
Liebhavere overbød hinanden til de 
dobbelte Priser, for ikke at age 
tomhændede bort. 

Min Nabo har sin Kælder fyldt 
af det dejligste Birke- og Bøgebrænde 
— stablet i Højde ined Loftet og 
til liere Aars Forbrug —, men han 
er ikke tilfreds med det! 

Hvor der er Udsigt til at faa fat 
i en extra Hektoliter Koks eller Kul, 
er han paa Færde. Han hjemsøger 
Købmændene i Miles Omkreds og 
henter pligtskyldig sine aftuaalte 2 
hl Koks om Maaneden fra Gasvær-
kets svindende Beholdninger, blot 
for at faa alting med. 

Han har faaet sin Kakkelovn ind-
stillet til at forbrrende det yderste 
Minimum ved den mindste Ventilar  

don, og han bider Asken — blandet 
med Vand — gea tre Cange gen-
nem Gløderne. Irer at ingen "Varme-
enheder skal gen til Spilde. 

r Tiden saa spe- 
k uNkliimtily Saut.lb;ø 	r f"  det er sikkert de bebu- 
dede Mel- og Birkekort. der sætter 
hans Hjærne i Bevægelse. Vidste 
man blot. hvorledes han vilde klare 
Beigrnedbeerrnseukdkeenrirtexi?ianigtgen? bar han 

sig virkelig uhyre snedig ad, for 
med god Samvittighed at kunne ud-
fylde det paatrængende Spørge-
skema angadende den hjemlige Be-
holdning — paa Tro og Love. 

Tallingsdagen fik Karlen Ordre 
til at spænde for, et Par mystiske 
Sække stuvedes omhyggeligt i Vog-
nen med Pressenninger over, og han 
fik Ordre til at køre op i Vedby, 
for at spørge paa nogle Tillægs-
grise. Ved Middagstid skulde han 
være i Klemensker for nærmere 
Telefon-Ordre, og henad Aften re-
turnerede August, efter Tællingen, 
og med Sækkene i Behold. 

Medens vi skraber Bunden af vor 
Kartoffelkasse, har vor Nabo til-
strækkeligt til flere Aars Forbrug, 
og de bliver næsten hver Dag om-
hyggeligt eftersete, sorterede og op-
maalte. 

Min Kone ser op til vor Nabo, 
som et Monster af en Familiefor-
sorger, og bebrejder mig min Ufor-
udseenhed og bristende Evne til at 
sikre Familiens fremtidige Eksistens. 

Hver Dag faer jeg de strengeste 
Ordrer til at holde skarp Udkik 
med Landboerne, niar de kommer 
agende til Bys, for om ~ligt at 
faa afpresset dem Løftet om en halv 
Trinde Kartofler. Jeg antaster og-
saa pligtskyldig hvert Køretøj, og 
havde jeg alle de Kartofler i Behold, 
der er blevet os lovet, kunde jeg 
eksportere en hel Skibsladning! -
men desværre — i de 99 af 100 Til-
fælde er det forblevet ved Løfterne. 

De for saa foragtede Kaalroer er 
kommen til Ære og Værdighed ; de 
spises balde syltede. kogte og stegte 
a la Bed, skæres i Skiver, Tær-
n inger, eller mases til Leverpostej 
eller Smør. Hvis jeg var Frøken 
Jensen, vilde jeg udgive en Koge-
bog - alene over Roer. 

Serves. 

Fra Uge tit Uge 
Til Fordel for Hjælpekassen. 
Den vellykkede Dilettant-Komedie, 

som Selskabelig Forening erholdt i 

Søndags paa Christensens Sal, har 
givet Hjælpekassens Formand den 
Ide, at her var en Anledning, som 
burde udnyttes til Fordel for nogle 

af de Hjem, der havde lidt mest un-
der Vinterens Strenghed og Arbejds-
løshed. Han opnaaede straks Dilet-
tanternes Samtykke til at ville gen-

opføre Stykkerne førstkommende 

Fredag, og Dagen efter fik lian By-

fogdens Sanktion til, at der spilledes 
offentligt i delte veldædige Øjemed 

og tiden ekstra Udgifter til Politikasse 

og Forlystelsesskat. 
Der spilles derfor alter idag (Fre-

dag) af Dilettanter „En forfulgt 
Uskyldighed• og ,Den kloge Korne'. 

— Entreen, henholdsvis 50 og 25 
Øre, kunde efter vor Mening godt 

have været sat noget højere, der 

vilde sikkert alligevel komme fuldt 

Hus, og Overskuddet til Hjælpekas-

sens private Uddeling vilde være ble-

vet betydeligt større end nu er Til-
fældet. 

Da Billetprisen er ens over hele 
Salen anbefales del deur, der ønsker 

at sikre sig Siddepladser at møde i 
god Tid. Thi der bliver sikkert 

propfuldt Hus til denne Folkefore-
stilling. 

Ved Byraadavalgene 
i denim Manned er i alle Landets 

Købstæder valgt 390 Socialister og 
552 Ikke-Socialister, hvilket sidste 
er det samme Arent som ved Val-

gene 1913 
Socialisterne mistede ved dette 

Valg Bysaadsliertellel i Esbjerg, 
Silkeborg, Allinge og Hasle. I 6 By-
raad har Socialisterne Flertal, nem-
lig Nakskov, Aarhus, København, 

Korsør, Nyborg og Næstved. 

Selskabelig Forenings 
Ditettantkom 

blev en stor Susets' t'or mopin 
blus pak Teatret gik Forestillinger 
oser Brædderne. Før Bernholmar  
komedien spillede Orkestret Born-

holms Tappenstreg med Bornholm 
Drapa, der gjorde min Lykke. 
blev ogsaa Tid til en lille Svingor 
før man alllor tidlig maatte 'lulle,- 

K. 

For svage Maver. 
Under Brødkortordningen ka 

man altid fan Rugbrød paa Franske 
brødskort, hvorimod det onvendl 
ikke er tilladt. Dog vil Personer, derj  
i Henhold til Lægeattest Ikke kan'  
laste al spise Rugbrød, ved at ind: 
sende Andragende til Statistisk De. 
parcement kunne Ina Tilladelse til 
Ombytning af Ruebreilanuerker med 
Franakbredamærher — Man vil dO 

kun faa 2 Franskhredstmerker (6 

ti) for hvert Rughrødsnirerke. Hej 

faer de paagreldene alken 8,7 kg 
Franskbrød om Mermeden. 

Snehytten skred sammen. 
°minien til en Ejendom i Søren 

M011eragade I Randers havde nogle 

vokne og Børn I Forening lavet et' 

stort Snehus. Om Eftermiddagen sad' 
fem Børn I Hytten og legede nok' 
saa fornøjet, da Hintet i Følge 

_Rand. A. Av " pludselig akred 

sammen og begravede dem fuldstettle 

digt under Sneen. — Heldigvis ble 
Sammenskredet straks bemærket, og 
men fik Børnene gravet ud. El 

Børnene var bevidstløs, nen Inge 
al dem havde taget Skade. 

Et nyt Vaaben. 
,New York Herald' fortæller, a 

en at de Zeppelinere, som blev øde-

lagt ved det sidste Luftangreb mod -: 
England, fik Sin Bane som Følge af 

en ny Angrebsmetode, soen tie 'en- ; 

1 gelske Flyvere da havde begyndt at 
praktisere. Del angribende Aeroplan 
havde hængende efter sig en Line 

af betydelig Længde, i hvis Ende 
der hang en stor .lærekrog. Denne 

var konstrueret saadan, al den kunde 
hægte sig fast i Zeppelinerens Hyt-. 

ster og rive det op. Naar saa Kro-

gen havde levet Hylsteret i Stykker, 
og Gassen begyndte al strømme ud, 
behøvede det angribende Aeroplan 

bare at trykke paa en Knap, en 
traadte Tændeapparatel i Krogen I 
Virksomhed og bragte Zeppeliner 

gassen og dermed hele Luftskibet 

at eksplodere. 

Papirbriketter. 
Nu her vi alt i længere Tid gaaet ,  

og frydet os over Avisbriketterne, 

frydet os over de store Besparels 
vi gjorde paa vore almaalle Koks' 

og Kulbeholdninger og glædet os 

over det milde, rødlige Skær, de-

lyste os birolle med fra Ovnens 
Askedyb, og saa kommer der en 
vis Hr. Thorup i „Poliliken• og for- • 

klarer os under mange videnskabe- • 

lige Dikkedarer om Vannekalorier, 
at det hele er noget Nonsens, og 

at en extrafint tillavet firkantet driv-
vand Avisbriket ikke har saa stor ert. 

Brændselsværdi som et Stykke Koks. 
paa en Valdnøds Størrelse. 

Mangen Husmoder, der gennem 
lang Øvelse havde [arret del rigtige 
Haandelag pari Fabrikationen, vil 

sikkert oprøres i sit Inderste ved 

disse Afsløringer ; men harmes der-
for ikke I Videnskaben siger saa ofte 
el, Praksis noget andel. Lad enhver-, 

leve salig i sin Tro. 

Nælder. 
Hvem skulde hat e troet det. 
Disse forhadte, afskyelige, lieder. 

drægtige Planter, som man om Some 
nieren gear i evig Angst for a 
brænde sig paa, og med hvilke ma 
helst umigaar den mindste Berørin 
disse Planter, der brutalt bliver lj 

nede fra vore Marker og Haver 

Under 	Sparsom- 

lighedens 	Banner 



Gammelt Jern 
og 

Stobegob 
købes 

Allinge  Kolonial. 
tk, Produktforretning. 

e te 

yang. totil. Missioøsforemq 

Uagtet Pr uglsafier siden Efteraa- 
-- ret er steget fra Fabrikerrie til næsten 

det dobbelte, har jeg kun nodivInt-
gel forhøjet enkelte Sorter en Bage-
tel. 

3. B: Larsen 

To flinke Karle 
kan fas Plads straks paa 

Store Hallegaard, Olsker. 

En flink Pige søges samme 
Sted til Isle Maj. 

III~1111~~~1 

afholder 1 mi (ind vil 

Ungdomsmøde 

ki

i Rutsker Mesionsluis Søndag den 

I. April fra Kl. 2. 

Alle indbydes venligst. 

Blandet Frugtsaft 
Hindbærsaft 

Kirsebærsaft 
Ribssaft 

Hyldebærsaft 
Blaabærsaft. 

Icopal-Tagpap og Læder-Tagpap 
i alle brugbare Bredder og af prima lagret Kvalitet. 

Linoleums-Taglak og Kalciums-Tag-Tjære 
Vi anbefaler Forbrugere heraf at købe snarest, selv om denne 

først skal anvendes senere. 

Nordlandets Handelshus. 

Cycler og Cycledele. 
Grundet paa de nuværende vanskelige Forhold bør al le købe 

deres Cykler og Cykledele hus undertegnede. Særlig fremhæves 

Mak og Slanger, som er extra prima 
til illegal billige Priser. Husk paa. at Guminifabrikerne i nær Fremtid 
vil standse deres Virksorn heder, grundet paa Mangel al Raa-Gunnar. 

Derfor køb nu, mens Priserne er billige, hos 

M. C. Funch, Allinge. 

 

skraas overfor Posthuset. Stort Reparationsværksted, 

Vod tililer er ?løb(' !mispel mell 
51 vet. Texas Bom uldsfrokager 

43 pCt. New-Orlean Bomuldsfrokager 
La Plata Rapskager 

ralmekager 
Coldings kontrollerede Foderblandinger 

Soyaskraa 
Sukkermelasse 

Alt i prima kontrollerede Varer dg til billigste Dagspris hos 

Allinge 	& Produktforretning 

Senge-Udstyr 
Bolster, 

[ 

Dunlærred 
Fjer og Dun. Alt med Garanti. 

Nordlandets Handelshus. 
cozcoopccoccomcompozccoopccoo=coacccoxcoccom 

Rø. 
Da der til Valg af I 1.i.-elpekasse-

ber.ityrelse kun er indkommet en 

Kandidatliste, omfattende den gamle 
Bestyrelse, betragtes denne som 

genvalgt. Hvorfor Valget den 31. 
ds. nortfaldee. 

Sognerendet. 

Gedsljellosler o bier. 
Søndag den 1. April, 

Ols Kirke Konfirmation Kl. 91 ', 
Allinge K. Kl. 9Y, Messefaltisguds-

tjeneste. 

Kl. 21/4 Efterm. taler Sognepræst 
Egerup i Sandvig Missionshus. 
Kl. 5 i Allinge Menighedshjem. 

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

Tirsdag Aller] Kl. 71 /.2  Møde for K 
F. U. M. paa Menighedshjemmel. 

Skærtorsdag Altergudstjeneste i Al-
linge Kirke Kl.-2 og i Ols Kirke 
Kl. 5. 

Langfredag Allinge Kirke I<1. 
Ols Kirke Kl. 2. (Ingen Allergeng). 

Evan. hitl. Missionsforening Allinge 
Søndag Kl. 91/2. 	N. Jensen, 

Rutsker Missionshus 
Søndag Kl. 2. Ungdomsmøde N. 

Jensen. 0 Westh. 

En konfirmeret Dreng 
hil al passe Krealurer kan Ina Plads 
til iste April eller Maj paa 

Kæregaerd, Rulsker. 

Pari Cirund af Sygdom kan en 

ældre Pige eller Enke, 
som kan malke to Køer, straks faa 
en let Plads hos 

Jens Hansen, lindeskoven, Re. 

En Pige 
kan faa Plads til Iste Maj hos 

Smed Olsen, 
Hurbledal pr. Tejn. 

Hvidkaal 
haves endnu — et lille Parti. 

Larsen. 

OLSKER. 
Sukkerkortene for Maarrederne 

April—Juni udleveres i Olsker For-

samlingshus Fredag .den 30. da. 
Elterin, fra KI, 2-5. 

For Tejn og nærmeste Omegn 

kan de afhentes i Tejn Brugsforening 

de 3 sidste Dage i Maaneden. (Her 
er ikke nogen al Grundene medreg-

net), 
P. S. V. 

K. A. Mogensen.  

Sætte-Charlotter 
købes, 

I. J3. Larsen 
By- og Herredsfuldmægtig 

Johmes Nolo«, Hasler 
træffes pas Rnadt'u set i Allinge 
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og 
i Klemensker  Kr o hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Nogle Fjerdinger 

Spegesild 
er til Salgs hos 

Jørgensen, Hotel Hasle, 

tn■D 
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En Eng 
paa 2 Tønder Land ved Habbedam 
I Olsker er til Salg. Henvendelse 
til 

Anders Jacobsen. Dammen. 

En Malkerøgter 
og en Pige kan faa Plads til iste 
Maj hos 

Jensen, Lærkegaard 
pr. Tejn. 

Ell Pige eller Enke 
med lidt Formue, kan faa et !hjem 

hos en Enkemand pas Landet. 
Bladets Kontor anviser. - 

Købstædernes almindelige 
Brandforsikring. 

Fra I. April d. A. al regne kan 
der i Forbindelse med den sædvan-
lige Bygningsforsikring tegnes 
„Sprængningsforsikring" mod Skade, 
der tilføjes de forsikrede Bygninger 
med Tilbehør ved Sprængninger 
bidrørende fra Virksomheder, i hvil-
keder benyttes Kraftmaskiner (Drifts-
sprreligniinger). Erstatning for saa-
dan Skade ydes i saa Tilfælde ikke 
blot ved Sprængning af Dampked-
ler — med Hensyn til hvilke allere-
de den sædvanlige Forsikring yder 
Sikkerhed i et vist Omfang — men 
ogsaa ved Sprængning af Eksplosi-
onsmotorer, Forbrændingsmotorer 
etc, og ikke blot hvor Sprængnin-
gen foregaar {Kraftmaskinen forefin-
des) paa egen, men ogsaa hvor den 
foregaar paa Andenmands Ejendom, 

Om de nærmere Behugelser for 
Tegning al saadari Forsikring kan 
Underretning farts ved Henvendelse 
til undertegnede Branddirektør. 

Tegning vil kun kunne ske af Eje-
re, hvis:Ejendomme all er indteg-
nede eller samtidigt indtegnes i 
Købshedernes Brandforsikring, og 
Ejendommens Police mag medbrin-
ges ved Tegningen. 

Allinge den 25 Maris 1917, 

Emil Bohis. 
Branddirektør. 

O 

! 

regnet med blandt det vierate Ukrudt, 
er 'færd ured at faa kullnrel Ilt-tyd-
ning som NvniTIenter af første Rang. 

Saaredes ynder Verdenskrigen op 

og ned r1-1A :rire 
Allerede i liere Aar har man f 

Tusktand haft øje for Nældeplan-

tens Filres ArIVCIldelighed som Er-

statning for Hor, Hamp eller Bom-

uld. I Kiel er der i de sidste Aar 
merl Held drevet en Fabrik for Til-
virkning af Klædevarer og Lærred 
af Nælder. Selv lit Cykledæk skal 

det egne sig fortrinligt. 
Nu er Opfindelsen, der forøvrigt 

er af ældgammel nordisk Oprindelse, 
met København. Der har været 

afholdt Møder, og disse resulterer 

sikkert i, al der laves Aktieselskab, 
der -gør i Nælderne'l, og til For-
anret bliver Halvdelen af Danmarks 

Jord tilsaaet 'ned Nælder. Det skal 

. kunne betale sig langt bedre end 
al dyrke Kartofler og Roer. 

Hvilke Chancer for vort Landbrug! 

Jordefærd. 
Paa Lørdag begraves fra Svaneke 

Kirke Enkefa' Bolivre Louise Blem. 

Afdøde, hvis ene Datter er gift med 

Man u faktinhdl. Chr. Olsen, var en 
livlig og aandsfrisk ældre Dame, 
der under sine mange Besøg her i 

Byen havde vundet sig mange Ven-

ner. — Hendes altfor tidlige Død 

skyldtes en ondartet Lungebetæn-
delse, der indtraf under et Ophold 

hos en Datter i København. 

Mit Hus i Allinge 
paa Nørregade, ved Siden al Sliæ-
teriet, er billigt fil Salgs. Henven-
delse til Skomager Morten sen. 

Mathilde Thorsen. 

En pæn Pige, 
helst fra Landet, og som vi! hjælpe 
lil med indvendig Gerning, Rengø-
ring o. s. v., ikke Vadsk, kan straks 
eller senere fas en god Plads i Al-
linge. Ophold i Fautllieu. Bille r 
'inkl. „Pige Nr. 40' bedes indlagt 
paa Bladets Kontor. 

En stor, ung Malkeko 
. er til Salgs hos AvIshr. Chr. Carl-

sen ved Nydammen. 

En flink Karl 
1.6-18 Aar søges ril 1. Maj. 

Bjerregaard, Klemensker. 
Telefon Ns :17. 

Bortsalg. 
Publikums °purrer ksruirtitit hen-

ledes pas Bortsal get .11 

Heste og Kreaturer paa 
Li n d holm sgaard, RG, rrirs-
lag den 3die April Kl. 2 

.- Efterm. 

Allinge Maskinværksted 
anbefaler al Slags Maskinarbejde paa Motorer og Dampma-
skiner. Mejeriarbejde, Landbrugsmaskiner, al Slags Vandled-
ningsarbejde samt Pumper. Alt, som henhører under nævnte 
Værksted, anbefales. 

M. C. Punch, 
aut. Vand- og Gasmester. 

skraas overfor Posthuset. 
En eller to Drenge kan straks komme i Lære. 

Underskørter og Nederdele. 
Underskørter i Moin5 og Klæde smut hvide Vaskeskør-

ter i smukt Udvalg. 
1-liemmesyede Nederdele i moderne Faconer. 
Priser 6-8 Kr. 

Nordlandets Handelshus. 

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

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Bornholms iilre & inekasses 
Afdeling i Allinge 

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

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

Rø. 
Fredag den 30. Marts ill der  

paa Brugsforeningens  lille Sal blive 
foretaget Vilet; rig  al Sukkerkort  
for April Kvartal. 

Sognerendet. 

Diverse Marmelader 
i kvart, halve og hele kg Glas. 

Diverse 

KomplIreiller q Syltetøj 
sælges endnu trods [neget forhøjede 
Priser, til de gamle Priser. 

I. B. Larsen 



Altid 

Prima Koloiliillvareri 
til billigste Dagspriser. 

Altid friskbrændt Kaffe: 

Altid extra prima Margarine 
til billigste Dagspris. 

Altid stort Udvalg i 

Glas og Porcelæn 
til smaa Priser. 

Altid velassorteret Isenkramlager hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

@.J 

Vi har mange Pumper endnu! 
Svære Ajlepumper 2", 2'," og 3" 

Bedste frostfri Pumper 1 1." og 2" 

og Jernrør, som passer til disse. — Kob i denne Maaned 

Priserne bliver meget højere, naar vi skal kohe til Lager igen. 

Nordlandets Handelshus. 

Oe

Landbrugslotteriets nye Serie begynder nu, 

al der i denne bortloddes 25000 Gevinster og 1 Præmie, 

y at disse Gevinster har en samlet Værdi af 

1 Million 132,670 Kroner. 
Lodsedler til Isle Trækning koster for en hel 120 øre, 

en halv 70 
Fornyelsen begynder 24. Marts og skiller 3. April, 
Nye Spillere kan erholde Lodsedler indtil 17. April. 
Forsøle deflor ikke i Tide at sikre Dem en Seddel. 

J. H. Dam, Postbud, Allinge. 
Aut. Kollektør. 

r'- Konfirmationsklædninger 
alle Størrelser billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Markfrø. Markfrø. 
Bestillinger modtages hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Gode Hedskaber til Formrsulillilell! 
Vi har staaende — indkøbt i Fjor: 

1 dobbelt Osborne Fjederharve 15 Tænder. 

2 svenske Fjederharver 	 9 Tands 

1 svensk Kultivator „Apollo" 	9 do. 

2 Canada Plove No. 97. 

2 Ukrudts-Harver — 6 Leds 	med hule Tænder. 

Der kan gøres fordelagtig Handel hermed i 

Nordlandets Handelshus. 

grigen 'flutter ilar. 
Zerfor firfger jeg nu i Bette ri;oraar r. 2041 

crre.: og Zvettge=gliOniuger ug 63inumifraffer 
til en. fifilt) 1.;r1 	efter bet font Tarerite tofter 1111, 
og ligeleben fælger jeg helt mit Zfotoj'Ingcr 
til gamle 'trit er, ba jeg ilfe bit robe bjem ttl 
tie tjoje q3rifer, f om nu er. 

torfte Sager af Øntte, kuler og gtifetter. 
dereVce Zrifutage og ?Irtictilj, Zflorter, 
Slider og $enticeur fallit alt, bbab hertil borer, 
fort fagt et meget ftort tager af atfe gangbare 
fiaitufatturbarer, faabel i færbigfuet font i gRe: 
termaal tit bitfigfte s]3rifer. 

Zerfor frat 'e altib løbe bered forbrug bo 
ittifett i ?Muge. 

Vi har endnu rigeligt af 

Lucerne-Kløverfr6 
prima nordfransk Kvalitet — anbefales som bedste Erstatning 
for ungarsk Frø, som ikke kan fremskaffes iaar. 

Vi beder om Bestillinger snarest. 

Nordlandets Handelshus. 

CLO  ET TA. 
ALBA 

Spise — Chocolader 

Toget afgaar 
Søgnedage: 

Ran ne-N.ta 
Fra Rønne ()to 304 

Nyker 914 350 9111 

Klemensker 911  4" 955 

Rø 10" 4 86  9"  

Tein 10" 41! 1008  
Allinge 10" 4" 10"  

Til 	Sandvig 10" 500  10" 

9andr IK—Itenne. 

Fra Sandvig 	7" 1200  64° 

Allinge 	7" 12443 615 
Tein 	 716  12" 700 
Rø 	 734  12" 710  
Klemensker 	7" 12" 786  
Nyker 	Sos 110 750 

Til Rønne 	 8" 1" 1 ■■ 

Søn. og Helligdage. 

Bolene-Nand vigr. 

Fra Rønne 	900 1260  8.0  
Nyker 	9r8 los 8" 
Klemensker 9" 114 856 
Rø 	 950 1 10 919 
Tein 	1004 154 991 
Allinge 	10,4  201  951  

Sandvig 	1060  210  965  

Sno d vig.- Itnoil 

Fra Sandvig 	80  120  645  
Allinge 	85, 120  60  
Tein 	 901  120  701  
Rø 	 9e; 1 07 718 
Klemensker 	986 1 14  735  

Nyker 	918 1 911 750 
Tit Rønne 	1006  166  810  

NB. Hver Søgnedags Disda l;  
Alten afgaai Toget fra Rmiiie 
altsaa 35 Min. senere end normalt, 
hvorved der opnaas Fol hindelse ined 
Toget lin Nexø i Rønne N. 

Kongen og Fiskeren. 
Kong Victor Emanuel af Italien 

morede sig gerne i ledige Simuler 
ined at fiske, -- han gjorde del i 
hvert Fald før Krigen; ilten haii har 
aldrig havl særlig Held med sig i 
denne Sport. 

En Dag havde han været tide og 
fisket i flere Timer og vendte lilsidst 
tilbage ined 3 sinaa Fisk. Paa Vejen 
hjem mødte han en Bonde, som hav-
de gjort en fin Fiskefangst. Bonden 
standsede og bad Kongen, som lian 
ikke' genkendte, om Fyr til sin Pibe, 
og da han langt om længe havde 
faaet Fyr, sagde han med et foragte-
ligt Blik paallKongens Fisk: 

De bar nok ikke særligt Held med 
dem. Naar man ser paa Deres Fangst, 
skulde man tro, De var selveste 
Kongen. 

Majestæten spurgte, noget rød i 
Ansigtet, hvorfor han troede det. 

- ,fo, svarede Bunden, ban tror 
han kan fiske; men det kan han 
ikke. Han passer meget bedre som 
Konge end som Fisker. 

Erindringsliste. 

Tuldkainrel 8- 12 Forer, 2-7 Eflierin. 
Kæmnerkontoret 10- II og 2-4. 
Larme- r£ Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-- 4. 
Stempelfilial i Sporekassen 10-12, 2-4, 
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm„ Mandag og 
Torsdag borm. 

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

Søndag 12-2. 
Telegrafstationen S4Sorgen til 6 Anen. 

Sondag 12-2. 
Borgmesteren trættes pas Kæmnerkort. 
Ilrandclirektoren Mandag og Fredag 

Form. 8 til 10. 
Statsanstalten for Livslorsikring ved Chr. 

Olsen, Messen. Kontortid 1--4 Em. 
Folkebogsamlinger paa Randhuset: 

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

Frimærke p. og Ilgods desuden 7-8 Atten 
samt til Tog, der afgaar udenfor nævnte 
Tid, fra en halv Time for Togets Afg. 

Badeanstalten Knjbjerggaard 
Fredag 9-12, 4-7. 
Lørdag 9-12, 4-10. 

S
ager De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Lær-

ling en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte nul 
i 1700 Hjem og læses af snu godt 
sum hvert eneste Tyende. En An-
nonce tier i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds- 

stillende Resultat. 

Kød- og Benmel 
ri.' I ..eige1,inds l'uderste>ffatirikker. 

Blodfoder 
fra Vejle-Fabrikkerne 

anbefales meget som Tilskud til Svinenes Fode:. 
Billigste Dagspris i 

Nordlandets Handelshus. 

Saabyg og Saahavre. 
Bestillinger modtages hos 

Allinge Kolonial- fi Produktforretniqg. 

De smukkeste Xonfirmationsgaver 
køber De bedst og billigst i 

Allinge Ur- og Guldsmedeforrretning. 
Grav&ing gratis. 	 A. M. Lindberg. 

Telefon 93. 

Vi oksp[lorer alle de ihtlkome 
paa Barres, Eckendorfer og Elvethams Roefrø og har 
endnu rigeligt Lager af Rød Eckendorfer, Gul Eckendor-
fer og Elvethams samt et Restparti af smaakornet Bar-
res Roefrø, Bangholm Kaalrabi, Fynsk Bortfelder og 
de hurtigvoksende Sorter Øster Sundom og Grey Storis 

Vi anbefaler alle at sikre sig de nødvendige Sorter i god 
Tid — og af de gode Kvaliteter som nu forefindes. 

Nordlandets Handelshus. 

Ekstrafin Klipfisk og prima Ris 
anbefales til billigste Dagspriser fra 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Vi beder alle, som har bestilt 

Superfosfat og Kaligødning 
om at hente denne snarest mulig. Denne sælges billigst, naar 
den betales kontant ved Afhentningen. 

Nord landets Handelshus. 

Underbeklædning 
til Damer, Herrer og Børn anbefales til forholdsvis smaa Pri-
ser. Et Parti Drenge-Gensere er meget nedsat i Prisen. 

Uldgarn i mange Kvaliteter. 

Nordlandets Handelshus. 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljepumper 

Allinge Bogtrykkeri 
anbefales. 


