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Fredag den 5. April 1918
.Nord-Borrnholms Ugeblad"
trykkes 1 e! Antal af mindst 1600 Firma,.
eg forund" gennem Posivirsenet t Allinge.
Sandvig, Olsker, liaLsker, Rn og

,Nord-Bornhalms Ugeblad"
har den største Udbredelse 1 Nordre Nened
bliver last i ethvert Hjem og egner s4' der,
tror bedst til Avertering.

,Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Sekendtgwrelser af enhver Art
saasorn Knh, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter eller Aflysninger, Auktioner etc.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
udgear hver Fredag, kan bestilles pat: alle
Postkontorer samt paa Riodels Kontor og
koster 1 Kr. halvaarlig.

ilavurligiderlle i April.
Af Konsulent H. G r a 171, Sorø,
—0—

Det var i høj Grad ønskeligt, om
virkeligrog varigt Foraarsvejr matine
indfinde sig tidligt i Aar, da der
vil være saa haardl Brug for tidlige
Havesager som ingensinde Før. Men
første Halvdel af Marts bragte kun
taa milde Dage, og da Jorden tilmed var vaad ubekvem, blev ingen
Arbejder paa Friland udført ud
over Beskæring. Klipning af Hække
o. lign. Enkelte Dage med stille
Vejr kunde udnyttes med Sprøjtning
i Frugthaven, og dette Arbejde bør
fortsættes, naar Forholdene tillader
det.
I April kan der ogsaa plantes
med Held ; Alle løvfældende Læog Hegnsplanter, Frugtbuske, Roser, Stauder osv., og de bør plantes, sart snart Jorden falder godt
nok dertil. Med de mere kælne
af disse og med _Stedsegrønne"
ventes til hen mod Slutningen af
April.
Køkkenhaven
bør i Aar ofres ganske særlig Opmærksomhed. Saa snart Jorden er
tør nok dertil, rives den over og
jævnes med en skarp Jærnrive, og
for at finsmuldre den yderligere
kan man slæbe den over med en
Fjæl, og er Jorden let og muldet,
er det ofte Behandling nok, saa
Foraarsgravning kan undgaas; denne udtørrer ellers lel Jorden for
meget. Dette dog kuli under Forudsætning af, el Jorden er gødet og
gravet i Eiteraaret, som den bør
+ære. Men er Jorden slaaet sammen
af Regn, og navnlig hvis den er
huet og tung, bliver det maske
nødvendigt at grave deri ordentlig,
helst med Greb, og smuldre den
godt. Planet-Hjulhakken eller andre
lignende Redskaber er gode lit denne
første Jordbehandling.
Saaning af Kaalfrø, Radiser, Spinat, Kørvel, tidlige Ærter, Karotter.
Majroer, Glas-Kaalrabi o. a. tidlige
Ting saas nu paa el solrigt, hint
Bed med mild Muldjord. Ogsea
saadant Fra, som ligger længe i
Jorden, inden det spirer, og som
er haardieut nok, bør saas snarest
Log, Porte, Scorzonerrod, Havrerod,
Rod- og Kruspersille, og midt i

April enes Ærter til Hovedforsyning
saml til Tørring og Henkogning.
Gulerødder og Rødbeder til Vinterforsyning snes Ikke før hen I Maj,
Skalotteløg, Jordskokker og Peberrodsplentespirer lægges nu.

Kompost — eller f mange Tilfælde
hellere blot Superfoslas, 1-2 kg
til hvert fuldvoksent Træ; delte gives særligt til de kraftigtvoksende
Træer, som ikke vil sætte tilstrækkelig Frugt, medens svagtvoksende
Træer faer 1-2 kg Chilisalpeter,
Norgessalpeter eller et Par Vandinger med Ajle. Jorden løsnes over
alt ved Overrivning — ikke Gravning.
Har man Æble- eller Pæretræer
pas Vildstamme, som af en eller
anden Grund ikke tilfredsstiller, ompodes de sidst i April med gode
Sorter. Selv, Træer pas en Snes
/Ur kan med Held =podes og
blive gode. Dværgtræer kan ogsaa
ompodes, men de deres Levealder
er kort, er del oftest Ildet larmende.

Trænger de fleraarige Urter som
Rhabarber, Purløg, Syrer, engelsk
Vinterspinat n. lign, til al omplantes, bør det ske nu. Jorden gødes
godt og graves dybt til dem. Ogsaa Asparges plantes nu. De ældre
Aspargeshede, hvor der skal _stik:
kes', forhøjes sidst I Mnaneden,
sen der er ca. 12 Tommer Jord
over selve Planterne, helst dog
ikke fer de allerførste Spirer viser
sig i Jordoverfladen.
Der graves ikke mellem Jordbærplanterne, men er Gødningen
slaaet meget sammen over Planterne,
Blomsterhaven
maa der lettes op i den, og den
skrabes noget ud mellem Rækkerne, man nu have en grundig Foringsmen fjernes ikke. Ældre Jordbær- rengøring med Overrivning al Bede
stykker har godt af Superfosfat, og Gange. Græsplænerne rives oghvorefter de vandes med Ajle. Og- sne skarp igennem for al fjerne
saa Vanding med opløst og fortyn- Løv og vissent Græs, hvorefter de
tromles haardi Er der Ukrudt, bør
det Fjerkrægødning er god.
Naar Vejret er mildt nok, udplan- del forinden bortluges. Har man
tes de tidligt spireed: Kartofler •Ajle eller anden Kvælstofgødning,
as et lunt Sted i varm og let Jord; pyntet det meget paa dem. Stauder
der kan kammes op til dem, hvor- og Indfalningsplanter kan nu omplantes; de foraarablomstrende lider
efter de sættes enlen i Bunden af
Furen eller ind i Sydsiden al Kam- dog let derved og man hellere ommen, idet de dækkes med kun 1- plantes om Efieranret. Stedmoder,
2 Tommer Jord. Efterhaanden som Forglemmigej, Nilliker, Stokroser
Spirerne kommer oven for, dækkes o. lign. haardføre Blomsterplanter
de med lidt mere Jord, saa dor kan nu udplantes.
lilsidst er 4-5 Tommer Jord over
Knoldene ; yderligere Hypning be•
høves da sjældent. I Tilfælde af
Frost maa de kunne dækkes med
Halm, Lyng ell. lign.
— 0—
Som Køkkenurter, der ganske
i.
særlig bør skænkes Opmærksomhed
For
8-900
Aar
tilbage levede
paa Grund at deres store Næringsder
pen
Island
en
Mand
ved Navn
indhold og Nytte i Husholdningen
maa fremhæves — foruden de for- Erik, settere kaldet den røde, et
skellige almindelige Kaal, Rødbeder Menneske af et stridbart og uroligt
og Gulerødder; Sukkerærter, hvoraf Sindelag, der indviklede ham I saa
ikke alene Frøene bruges, men og- mange Uenigheder med hans Nabo,
at han tilsidst blev erklæret fredløs
saa Bælgene. Havebønner, baade
de umodne Bælge til Sommer- og og nødt til at forlade sin Fødeer.
Han besluttede da at drage ud paa
Vinterbrug og de modne Frø af
Perle- og Prinsessebønner til Bøn- Opdagelsesrejser, og da der just
paa den Tid hørtes megen Talen
nesuppe o. lign. meget nærende
Retter, som vel bedre end noget om el Land langt borte mod Vest,
andet erstatter Kød. Bladbeder gi- der i lang Afstand var set af en
ver en stor Mængde Spinatgrønt Mand ved Navn Gunbjørn fra nogle
og store Stilke, der kan bruges paa af ham opdagede Øer, fik Erik den
mange Maader. Knudekarl, savvel røde i Sinde at opsøge delle ukendte
Sommersorterne (Glas-Knalrabi) som Land. Etter at have love! sine Vettde store Vintersorter. Jordskokker, ner al vende tilbage, naar lian havde
særlig den hvidknoldede, giver et tilendebragt sit Forehavende, drog
stort, sundt og nærende Udbytte. han af Sled og korn eller nogen
Ogsaa Høst- og Vinler-Ræddiker Omflakken til Grønlands Vestkyst,
bør ikke savnes, og selv om Frøet som han I Løbet af tre Air beseji Aar er dyrt, maa man ikke lade lede og undersøgte. I Anret 985
sig afskrække fra at faa tilstrække- vendte han i FI. Løfte tilbage III
Island, hvor hans Fortællinger om
ligt af disse Urter.
det nyopdagede Land som han gav
Frugthaven.
det lokkende Navn G r ønland, vakle
Beskæringen maa nu afsluttes en saa stor Opsigt og Lyst til at
snarest ; Espalielræerne, som viser nedsætte sig der, al han allerede
Lyst til tidlig Blomstring, bør maa- del følgende Aar sen sig i Stand
ske dækkes med Granris eller aabne til med 25 Skibe at drage fra Island
Rørmaatter for at skærme dem mod for at bebygge Grønland. Storm
Nattefrost. Trænger Træer og Frugt- og Is rasede imidlertid sari stærkt
buske til Gødning, mart de have mod hans lille Flaade, at det kun
det nu, enten som Staldgødning, lykkedes de 14 Skibo rit naa deres

Grønland.

Bestemmelsessted. Paa Grønlands
Vestkyst bosatte de dristige Søfarere
sig, maledes at hver at Høvdingerne
tog el af de bedst beliggende Steder i Besiddelse, i Almindelighed
ved del indre af de dybe Fjorde.
Julianehaabs Distrikt har utvivlsomt været det bedst befolkede, og
her viser man endnu Spor af den
Gaard, som Erik den røde opbyggede og kaldte Bratlelid.
Kort efter indførtes Kristendommen I den ny Koloni, Idel Eriks
Son Leif medbragte denne Lære
fra Norge, hvor lian havde gæstet
Olaf Trygvesøn, hvis Iver i denne
Retning er almindelig kendt fra Nordens Historie. Den eneste, der ikke
antog den kristne Religion, var
Erik den røde, der ikke vilde svigte
sine gamle Guder, der hidindtil havde
understøttet hans Foretagender sen
god:
Denne samme Leif Eriksen har
gjort sig berømt ved Amerikas Opdagelse. Anledningen hertil var le!guide; En af de Høvdinger, som
havde fulgt Erik til Grønland, havde
en Søn, Bjarne, der just paa den
Tid var afrejst til Norge; da denne
kom tilbage til Island og erfarede
sin Faders Bortrejse, besluttede han
at opsøge ham, og efter at have
flakket omkring og i Frastand set
flere ukendte Landstrækninger, rimeIigvis det nuværende New Foundland og Labrador, lykkedes det ham
virkelig at komme til Grønland.
Ved at omtale Frugtbarheden i
de ukendte Lande, han havde set,
indgav han flere Lyst til nærmere
at undersøge disse, og tilsidstesluttede Leif sig til at drage ud
paa Opdagelser. Ligesom Bjarne
traf han paa flere Lande, men efter
en kort Undersøgelse forlod han
dem atter, indtil han endelig naaede
el Sled, som med sin gode Ankerplads, udstrakte Græsgange og laksrige Elve syntes ham saa velskikket
til Beboelse, at han bestemte sig
til foreløbig at opholde sig der Vinteren over. Han lod de dertil fornødne Boliger opbygge og inddelte
derefter sine Folk i to Dele, som
skiftevis skulde holde Vagt ved Husene og gere Udflugter for at undersøge det indre af Landet, dog
ikke længere end at de kunde vende
hjem om Aftenen. Prut el saadant
Togt hændte det en Gang, at en
Tysker, Leifs Fosterfader, kam længere bart end sine Ledsagere, og
først korn hjem langt senere end
disse. Paa Leifs Spørgsmaal ørn
Grunden til denne Udeblivelse fortalte han,. al lian havde opdaget
Vindruer og Vinranker, og da Leif
tvivlede om Sandheden heraf, tilføjede han, at det vel var sandt, da
Isnet nok maelte kende Vinranker,
efter som han var født i en Egn,
hvor der var fuldt op af saaclanne.
Denne Efterretning vakte i højeste
Grad Nordboernes Opmærksomhed,
ag da del virkelig viste sig, at Jorden bar Vinranker, lod Leif indsamle
en Mængde og kaldte Landet Vinland. Uden al Tvivl foregik dette
paa Østkysten af Amerika, hvor

men virkelig ved Genopdagelsen
hist og her fandt Vindruer. De
Foraarel kom, stak Lell aller i Søen
og flanede etter en heldig Sejlads
Grønland, hvor hans dristige Rejse
forskaffede ham stor Berømmelse
og AnseelseMert havde Bjarnes Fortællinger
opvekt Rejselysten i mangen Kolonists Bryst, hvor meget mere Irreelle
dit ikke Leifs heldige Rejse tilskynde
de eventyrlige Nordboere til at forsøge deres Lykke I det ny land.
Vi ser da ognan kort efter Erik den
rødes anden Søn Thorvald tie til
Vildand, men dette Foretagende
faldt meget uheldigt ud. Finn tral
nemlig sammen med de indfødte,
som i stor Mængde kom roende
ud fra Fjorden, og efter en liæftig
Kamp lykkedes det vel Nordnuen•
dette at jage Skrællingerne, som
Nordboerne spottende kaldte dem
ener det _Skrnal', som de opløftede
ved enhver Lejlighed, paa Flugt,
men Thorvald blev dødeligt saaret
af en Pil, og da han havde befalet
sine Folk at begrave ham paa et
Forbjerg al Landet, døde han. Imidlertid forblev de øvrige i Landet
Vinteren over, og efter at have indsamlet et Forraad af Vindruer, drog
de tilbage til Grønland. Ingenlunde
afskrækket ved Broderens Skæbne
bestemte Erik den redes tredie Søn
Thorstein sig til at drage til Vinland
ledsaget af sin Kone,Gudrid, begav
han sig paa Rejsen, men naaede
aldrig det forønskede Maal. Efter
at have tumlet om paa Søen hele
Sommeren uden at vide, hvor han
var, landede han endelig paa Grønlands Vestkyst, men længere nord
paa, i den Koloni, som i Modsætning til den sydligere beliggende
Østerbygd, kaldtes Vesterbygden.
Her blev han venligt modtagen af
en Kolonist Thorstein Svarte, men
inden Vinteren var forbi, udbrød
en smitsom Sygdom blandt Mandskabet, der efteihaanden bortrev de
fleste af dem, og senere maatte
selv Thorstein Eriksen bukke under,
saa at kun hans Enke med et Par
at de tiloversblevne kunde vende
tilbage til Brattelld med den sørgelige Efterretning om Togets Udfald.
Endnu flere Rejser foretages til
Vinland, men det viste sig snart,
al Skrællingernes Antal var for stort,
til at man der kunde grunde nogen
Koloni. Vi skel imidlertid ikke opholde os ved disse Foretagender,
hvor morsomme og interessante de
end er lige saa lidt som ved de
blodige indre Stridigheder, som førtes i den grønlandske Koloni.
Erik den rødes Slægt, som havde
været anset som Overhovedet for
den grønlandske Koloni, uddøde
imidlertid med Eriks sidste Søn,
Thorkel, og etter at Sagaerne endnu
har omtalt en Mand, den saakaldte
Skjald Helge, der gjorde sig berømt
ved al udarbejde en ny Lov for
Kolonien, bliver Efterretningerne
om østeroygden mere og niere
sparsomme.
Imidlertid steg Koloniens Velstand
og Folkemængde. En Domkirke

blev bygget, et eget Bispesasde oprettedes. og den første Biskop, Arnold, tog Sæde pas Garde, ja selv
et Munkekloster blev stiftet. Min
tror at have fundet Ruinerne af disse
Bygninger omtrent en Dagsrejse fra
Kolonien Julinnehaab,
Man skulde ikke tro, at der i el
•
Land, hvor nu en ringe Befolkning
med Nød og næppe ernærer sig
ved Jagt og Fiskeri, har været en
saa blomstrende Koloni, som Østerbygden. Medens den nordligere
beliggende Vesterbygd var af mindre Betydning og kun talte 3-4
Kirker og 90 Gaarde, havde Østerbygden ikke mindre end 11-12
Kirker og 190 Gaarde, og man har
anstand, maaske dog for højt, Indbyggerantallet i denne sidste Koloni
til hen imod 8000 Mennesker. Af
deres Næringsveje man først og
fremmest nævnes Kvægavl, idet der
Ikke alene holdtes Faar, hvis Uld
hovedsagelig brugtes til Klæder,
men endogsaa Køer og Heste. Men
desforuden havde Indbyggerne utvivl
somt drevet betydeligt Fiskeri, navnlig af Laksørreder og endelig Jagt
part Sælhunde, der ikke syntes at
være blevne fangede saa meget I
Vandet som pie Isen. Endelig har
man Efterretninger om en temmelig
betydelig Jagt paa Hvalrosser, hvis
Tænder forsendtes til Evropa. Medens Kolonien naturligvis er blevet
forsynet med mange Ting som Jern
og Tømmer, var det kun lidt, der
forsendtes til Evropa, foruden de
omtalte Hvalrostænder, Skind af
Sæler samt Ost og Smør.
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Sommergurillg.

Af Konsulent S t e b æ k,
Tommerup.
-o—
Har der været Knaphed med Kornfoder til vore Høns nu i Vintertiden,
saa er der saa stor Fare for, at det
vil blive endnu knappere i Sommertiden, at vi i hvert Fald helst maa
regne med dette.
Derfor bør man nu i Foraarstiden
saa og plante saa meget som muligt af alt til Grøntfoder, der egner
sig tit at fordre Hønsene med.
Af saadant man i første Række
nævnes Salat, Spinat, gul Sennep,
Raps og Vikkehavre. Man bør saa
det, saa snart Jorden er nogenlunde
bekvem, for at kunne fordre med
det saa tidligt som muligt.
Dernæst bør man plante rigeligt
ined Grønkaal. Som bekendt æder
Høns gerne alt, hvad der hedder
Koal, og da Grønkaalen godt tanter,
al der tages af de nederste Blade,
saa kan tnan plukke af den flere
Overgange og saaledes heraf faa
Grønt til helt hen i Efteraaret.
• Saa titan ogsaa gøres opmærksom
paa det saftige, fine Plænegræs, vi
har i vore Haver ; bliver del taget
af, saa snart man kan slag det med
Leen, da æder Hønsene det gerne.
Endelig er Ungkløver, særlig Hvidkløver og ung Lucerne, el godt
Grøntfoder.
Endvidere maa endnu nævnes,
at Græsfrø er noget af det bedste,
man kan fordre Høns med. Hvis
man hen i Sommeren staldfordrer
med Græs, der er blevet saa stort,
at det har begyndt at sætte Frø,
da bør man feje sammen, hvad der
falder af, og give Hønsene det.
Det samme gælder ved Høindkørselen ; hver en Smule Affald, der
bliver ved denne, hør man holde
sammen paa og give Hønsene.
Arealerne til Goarrifodor kræver
megen Gødning ; thi jo stærkere
det gror, des mindre Arbejde er
der med al afskære det, ligesom
del ogsaa vil kunne overskæres to
----tre Gange i Sommerens Løb.
Den unge Vikkehavre, Kløver og
Lucerne skal helet skæres i fin Hak-

kelse, det øvrige nævnte giver man
Hønsene lige fra Pladsen.
Naturligvis giver (let mere Arbejde
med en udstrakt Fordring med
Grønt end ved at fordre med Korn,
men liner man nu ikke har Korn,
san er der ikke andet at gøre end
at se at erstatte det, saa man ikke
alene kan beholde de Høns, vi har,
men ogsaa fan lagt nogle Kyllinger
til, og til disse er ungt saftigt Grønt
saa meget des mere pari sin Plads,
som man næsten kan opfodre dem
ene med Grønt.
Naiv Høns fodres overvejende
med Grønt og kun faar lidt Korn,
da vil Æggene blive tyndskallede
og let gas i Stykker. Derfor bør
nom sørge for, al de fair mur meget Skalmateriale som muligt, hvorfor der altid bør henstaa et Trug
med knuste Strandskaller i eller
ved Hønsehuset, saa Hønsene heraf
kan forsyne sig efter Behag.

Uane.
—o—
Vane er et Ord, der er kommet
noget i Miskredit, Idet det næsten
altid nævnes I Forbindelse med noget nedsættende. Ond Vane' har
lange Rødder, hedder det. I dette
Tilfælde er der ganske vist et Tillægsord foran, der bestemmer dels
Karakter. Men naar det f. Eks. hedder: Gammel Vane er vanskelig
at slippe, da tænker man uvilkaarligt, at her er Tale om daarlige
Vaner. Ligeledes taler man om Vanekristendom. I den Forbindelse
kan Ordet kun opfattes som nedsæt.
tende.
Del er dog et Spørgsmaal, om
dette sidste er absolut rigtigt. Thi
ganske vist kan intet af det, vi af
Forholdene føres ind i og som efterhaanden bliver Vane for os, faa
nogen Betydning for vort sjælelige
Liv, saa længe det endnu ikke er
kommet i Forbindelse med noget
i os selv, det være sig ondt eller
godt.
Men Vanen kan blive vor »anden
Natur', ved vi ogsaa, og derfor
gælder del om, at vi sørger for at
Ina gode Vaner.
Morten Pontoppidan skrev en
Gang i „Frit Vidnesbyrd', at Kirkegang var en god Vane, selv om
man just ikke kom der af den inderligste Trang. Og det vil vist
alle Kristne indrømme. Thi derved
bringer vf os selv under en Panvirkning, hvor, maaske os selv ubevidst,
noget af del gror, som vi gerne
vil have Vækst i. Derfor er der ogsaa noget vildledende i det Ord,
at ,Det er bedre at sidde i Kroen
og tænke paa Kirken end at sidde
i Kirken og tænke paa Kroen'.
Thi del kan vi være vis paa, at
den, hvis Tanker i Kroen virkelig
betyder noget, han bliver ikke ved
at sidde der. Men trøster han sig
til Sandheden i det gamle Ord,
sender Kirken en smuk venlig
Tanke og saa for øvrigt hygger
sig i Krostuen, han kommer aldrig
til Hvile i Kirkestolen ad den Vej.
En eller anden Forfatter har sagt;
Vælg det rigtige, og Du vil efter!manden gøre den Erfaring, at del
tillige er det behageligste.
Det er sandt. Vi maa tage os
sammen til at leve og handle, som
det er i Overensstemmelse med det
bedste i os. Indtil det bliver Vane
og gaar os i Blodet, bliver vor anNatur, bliver Udtryk for det, der
er noget af det bedste i os,
Gode Vaner er en værdifuld Hjælp
I Arbejdet fremad og opad mod
Idealerne.
Elisabet h.

Teknisk Skole.
—ol.ige saa sikkert som Innu regner
Foraarets Begyndelse med Paasken,
er det blevet en fast Regel 2den
Paaskedag at afslutte den tekniske
Skoles Vinterkursus med Fremlæggelse af Elevernes Arbejder. Det
er en heldig Dag, og Skolen kan
i hvert Fald paa den Dag ikke
klage over manglende Interesse
fra dens Bysbørns Side. Til Tider
var der ligefrem Trængsel.
De fremlagte Arbejder var genneruganetide pænt udførte, det er
kiin beklageligt, at Elevantallet for
Tiden er san ringe. Selv til Sløjd,
der ellers altid melder fuldt oplaget,
var der laar flere ledige Pladser, da
ingen fra Sandvig havde meldt sig.
Skolens Lærer i Tegning, Maler
Joh.s Hansen, havde desuden udstillet en Del smukke Malerier, ina•
let i Vinterens Løb, der vandt alm.
Beundring og vistnok havde mange
Liebhavere.
Kl. 5 aflagde Formanden, Bankbestyrer Ipsen,
Beretning om Skolens Virksomhed
i Vinterhalvaaret 1917-18.
Skolen har værd søgt af 59 Elever. Det er en lille Tilbagegang
fra i Fjnr af 3.
Der var 35 standlige og 24 kvindelige.
41 af Eleverne var over Kollinmationsaideren, 18 under.
Bemærkelsesværdigt er det, at
Skolen kim har været søgt af 3
Elever fra Sandvig.
Af ny Fag er der i Aar indført
Undervisning i Engelsk, et Fag,
Eleverne har været stærkt interesserede i.
Medens Eleverne de foregaaende
Aar har været ret slemme til at
forsømme, er der i Aar sket en
glædelig Forandring i delte Forhold,
Forsømmelses-Procenten er nemlig
dalet betydelig.
lalt er der undervist i 590 Timer.
Eleverne tulr været delt i 11 Klasser.
a. For Børn ;
I. I Geometrisk Tegning er undervist 8 Elever i 38 Timer :ned
Snedker Chr. Sonne som Lærer.
2. I Frilmandstegning har Maleren,
Joh's Hansen undervist 11 Elever I 42 Timer.
3. I Sløjd har Lærer H. P. Kofod
undervist 17 Elever i 84 Tinter.
b. For voksne ;
I. I Frilinandstegning har Malerm.
Joli's Hansen undervist 2 Hold,
nemlig; Isle Hold 10 Elever i
40 Timer. 2det Hold 9 Elever
i 80 Timer.
2. I Geometrisk Tegning, Projektions- og Fagtegning har H. P.
Kofod og Chr. Sonne undervist
12 Elever i 78 Timer.
3. I Dansk, Regning, Bogholderi
og Engelsk er undervist af Lærer Carl Andersen.
En af Eleverne Karl Peter Hansen fik Sølvmedallie for vel udført
Arbejde gennem 7 Vintre.

Jer

0_85 cAloral.
—o—

Krigens Talsmænd paastaar som
bekendt, at den hindrer Menneskeheden i at synke ned I kras Materialisme og skænker den en ny religiøs og moralsk Renæssance. Muligvis har den dybe Sorg over de
kære afdøde vakt slumrende religiøse Følelser til Live i mange Sjæle,
og muligvis har ogsaa Tidens Tragik fremkaldt en Pligt- og Ansvarsfølelse, der tidligere savnedes. Men
at dømme efter Statistiken og de
daglige Erfaringer, vejer disse indre
Sjælsrørelser hos nogle enkelte Individer kun lidt imod den overvældende Masse Forbrydelser niod Ejen-

domsretten, Svigagligheder og Forfalskninger, der er voksede op serumtuen med den tiltagende Nød Som
et Eksempel blandt mange kan
anføres:
1 et af de sidst ankomne Numre
af » Berliner Tageblart" oplyser Direktøren for et af Tysklands største
Assuranceselskaber, at der paa dets
Kontorer i Berlin dagligt Fi IImeldes ca. 300 Indbrudstyverier. Tilvæksten af disse
begyndte i Efteraaret 1916, og Antallet er senere ben steget i en saadan Grad, at Forsikringsselskaberne
er komne i en yderst pinlig Situation. For ny Forsikringer har selvfølgelig Præmierne ni/rattet forhøjes,
men Vilkaarene for de gamle har
man ikke kunnet forandre,
Selvfølgelig har langt fra alle
Berlins Indbyggere forsikret mod
Tyveri I samme Selskab, og (le
fleste har formodentlig slet ikke
tegnet Indbrudsforsikring. Man kan
derfor rolig gas ud fra, et det daglige Antal af Indbrudstyverier langt
overgaar de nævnte 300.
I det sørgelige Billede er der alligevel et Stænk af befriende Humor,
idet der bl, a, er begaaet Indbrud
hos Krigsministeren og hos den
kommanderende General I Mark
Brandenturg I

Bolschevikgrlles Hovedslud,
—o-

» St. Petersborgs Grundvold ligger
nu fast og urokkelig", ytrede Peter
den Store efter sit Opgør med Karl
den Tolvte, men rm ser del ud,
som. om Byen skal blive berøvet
sin Egenskab af Ruslands Hovedstad og kun være „Vinduet ud til
Evropa". Den Lenin'ske Regering
er flyttet til Moskwa, som nu maaske igen bliver Landets varige Hovedstad. En Repræsentant for Regeringen, Lunalsjuski, bliver dog
tilbage i Petrograd, og i Følge de
sidst indløbne Efterretninger vil
Trozky præsidere der i et særligt
Folke-Kommissariat, der skal opretholde Ordenen i Byen og organisere
dens Forsvar.
Bliver Sædet for den russiske
Regering definitivt forlagt fra den
finske Bugt til Moskwa, skabes der
herved en større Tryghed for et
selvstændigt Finland. For en stor
Nation som den russiske maa det
i Længen føles mindre tilfredsstillende at have et fremmed Lands
Oinraade umiddelbart udenfor sin
Hovedstads Porte, og den uran næsten med Nødvendighed ønske, at
Grænsen i et saadant Tilfælde flyttet længere bort. Ejeren af et fornemt Slot holder jo heller ikke af
at have Naboer Klods op al sig.
Den finske Grænses Nærhed til
den russiske Hovedstad udgør en
stadig Trusel, ikke mod denne,
men mod Finland selv, og denne
Tarsel vilde i høj Grad formindskes,
maaske helt forsvinde, hvis Petrograd ophørte med at være Ruslands
Hovedstad.
Under den store nordiske Krig
indtog Russerne 1702 del svenske
Nøteborg ved Nevaens Udløb al
Ladogn-Søen, og Anret eller grundlagde Peter den store. her Fæstningen St. Petersborg, først af Træ,
senere af Sten. Det næste Aar byggedes her en Kirke, helliget Apostlene Petrus og Paulus, og Fæstningen fik sit Navn efter dem begge.
At forvandle denne Plads til Rigels
Hovedstad fik Peter den Store dog
først i Slutningen af sin Regeringstid ; og lian traf alle mulige Foranstaltninger for al faa den til at
vokse.
Tusindvis af Mennesker fra alle
Egne af Rusland blev forflyttede
dertil, inen under Opførelsen af
Byen og Fæstningen bukkede Tusinder under tor det usunde Klima.

Alle Ejere al mere end .50()
Skik- fik Befaling til at hygge et
Hus i Si. Petersborg og bo der.
Efter Zar Peters Død 1725 aftog
Byens Folkemængde hurtigt, selv
om talrige Udlændinge stadig slog
sig ned der. Under Elisabeths Regering bragte ny Tvangsforanstaltninger Belolkningsninallet op til
150,000, og det fordobledes næsten
paa Katherina den 2dens
I 1913 ansloges Byen til al have
2,318,000 Indbyggere, og Moskwa
1,817,000. »Moder Mnskwa- Etar
dog altid været Storruslands Hjærte
og Storruslands nationale Centrum.
Sporgsmaalet er THI, Out den atter
for længere Tid skal blive [hovedstaden i et bolschevikisk eller paa
anden Vis regeret Rusland.

Russisk Cent i Abe?
— o—
Det har hidtil være! nImitidellgt
og haft dansk Lovhjemmel, at all,
hvad der af Stat og Kommune hlev
fremlagt til offentligt Eftersyn, manne
offentliggøres i Bladene, for at Borgerne paa en lettere og mere tidssvarende Minde kunde stifte Bekendsknh med det, der for dem var
af Interesse.
Imidlertid synes der her f Kommunen i de senere Aar at være sket
en Ændring paa dette Omrande,
idet Kommunens og Havnens Regnskaber samt andet, der !milde have
almindelig Interesse for Borgerne,
bliver saa omhyggeligt opbevarede,
at ingen Bladneger kan snuse dem
op. Dette er Grunden til at vi i de
sidste Aar ikke har kunnet offentliggøre noget af den Slags.
I disse Dage er som bekendt
Skattelisten fremlagt til Eftersyn paa
Randhuset. Uddrag al Listerne har
tidligere altid værd offentliggjorte i
Bladene, og man ser daglig spalte,-i
lange Uddrag fra andre Byer.
Da vi formener det har sin Interesse for Byens Borgere paa en nem
og bekvem Mande at faa at vide,
hvor meget de er lignet i Skat (der
er som bekendt stærk Trængsel og
Rift paa Raadhuset om det ene skrevne Eksemplar), har vi taget en Afskrift til -Nordbornholms Ugeblad'
og var allerede paabegyndt Opsætningen af samme, da Borgmester
og Kæmner gjorde Indsigelse mod
Offentliggørelsen med den Motivering, at Skattelisten heller ikke blev
offentliggjort i de andre Blade.
Vi har saaledes haft et stoft Arbejde til ingen Nytte, og vore Læsere man undskylde, at vi ikke vover at handle mod vore kommunale
Myndigheders bestemte Forbud, da
Nordbornholms Ugeblad sikkert da
vilde blive beslaglagt.
Den Motivering, »at det ikke kommer andre Byers Borgere ved, hvad
vore skal betale i Skat", synes ikke
videre heldigt valgt, da »Nordhornholms Ugeblad' netop er et lokalt
Blad — og desuden ser vi jo i disse
Dage, at Udpantning paa Grund af
Skatterestancer i Allinge-Sandvig er
averteret i Rønnebladene, medens
Byens eget Blad er forbigalet med
Annoncen.
Men maaske forudsætter de høje
Herrer at Byens Borgere ikke vil
byde paa de udlagte Effekter ?

Fra Uge til Uge
-0-Allinge-Sandvig Sangforening

havde fuldt Flus til Underholdnin gen paa Christensens Sal 2den Paaskedag Snavet Korsang som Duetter vandt Publikums Bifald, saa
flere Sange marine synges Dacapo..
Bagefter gik Dansen for sig under mægtig Talslutning , saa nireglig, at det var som en uafbrudt

Trædemi paa Tater.'

Oprejsning.
„Min Herre, De har traadt min
Dame (lier Foden, jeg forlanger
Oprejsning !"
„Værsaagod, min Herre, min
Kone sidder derhenne, vil De være
saa venlig at træde hende over Foden, saa er vi kvit."

Det værste maatte befrygtes.
Gin den bekendte engelske Læge
Sharp fortælles følgende Anekdote.
Han blev en Dag anmode( om
ufortøvet at komme til en Greve.
Han skyndte sig af Sted, som han
gik og stod. Til sin Ærgrelse saa
hare at del kun drejede sig om
en ubetydelig Hudafskrabning. Han
lod dog som intet, men sagde med
en betænkelig Mine:
,Lad en Tjener løbe hen til Apoteket, saa hurtigt han formsar, efter dette, thi hvert Øjeblik er kostbart".
,Tror De, det er noget farligt?"
spurgte Greven ængstelig.
, Hvis Tjeneren ikke meget hurtigt kommer tilbage', sagde Sharp
med mørk Mine, .S11£1 maa man
frygte for
Han lod, som vovede han ikke
at tale ud.
maa man frygte ?'
,Hvad
spurgte Greven, skælvende al Skræk.
,At Saud læges, før han kommer tilbage", sagde Sharp kort,
tog sin Hat og gik.

En Salomon.
Ved en juridisk Eksamen forelagde
Professoren en af Kandidaterne følgende Opgave til Løsning :
En Moder og hendes gifte Datter
sover i nogen Tid sammen med
hver sit Barn i el Sovekammer.
Børnene, der er født pas samme
Dag, er begge Drenge. Men Barnepigen kommer uheldigvis til at
forbytte dem, og ingen kan finde
ud af, hvis der er hvis.
Hvorledes vil De klare det Spørgsmael ?
Kandidaten betænker sig lidt og
spørger saa ;
- Ved man aldeles sikkert, at
Børnene er blevet forbyttede ?
- Ja, del har jeg jo sagt Dem!
- Ja, saa frembyder Sagen jo
ingen Vanskeligheder, svarede Kandidaten, saa lager man bare og
bytter Børnene om en Gang til.

Allinge Kirkenyt i Marta.
Ægteviede: 10.: Ungkarl,
Smedesvend Holger Martin Lundgren af Rønne og Pige Marie Elisabeth Karlsen at Allinge.
Begravede: 14.; Ugift Maskinarbejder, f. T. Menig ved 3 Artillertbataillon Eigil Jensen Stibolt,
21 Aar gl. (-1. 7. Marts paa Garnisonssygehuset I København), at
Sæne, Allinge-Sandvig Landdistrikt.
25.: Enke Kjersti Niisson, Fattiggaarden, Allinge, 90 Aar gl.

Olsker Kirkenyt i Marts.
Døbte: 3. Gaardejer Ludvig
Johannes Sommers Søn Kaj Andreas
Sommer af Munkegaard i Olsker.
Gaardejer Viggo Andreas Kjøllers
Søn Poul Andreas Kjedler at Pilegaard i Olsker. Smed Hans Jørgen
Jespersens Datter Helene Eleonora
Jespersen af Olsker. Stenhugger
Karl Otto Sinius Kaas' Hustru Anna
Marie Kaas f. Andersen og Sønner
Carl Johannes Andersen Kaas og
Jesper Arthur Andersen Kaas, alle
at Olsker, 28.: Fisker Martin Christian Hansen Falks Datter Elly Barbro Martine Falk. Avlsbruger Laurits Magelius Jensens Datter Edith
Laura Jensen. Stenhugger Hans Pe
ter Stenbergs Søn Holger Otto Stenberg.
Begravede: 7.; Uægtefødte
. og udøbt Søn af ugift Karna Elisabeth Holm af Olsker, 13/, Maaned
gl. 21.: Dødfødt Drengebarn at
ugift Petra Marie Caroline Hansen
al Verthy i Olsker. 25,: Parc.Ilist
Oluf Christian Hansen af Himlede]
i Olsker, 51 Aar gl.
Fremstilling: 17.: Førstelærer Jørgen Nielsen Jørgensens
Daner Ingeborg Theodora Christine
Jørgensen af Si. Ols Kirkeskole
(hjemmedøbt 6-12-17).

Husk!

nis er det den bedste
Plantetid for Frugttræ

Planteskolen
er forsynet med alt til Haveanlæg
henhørende.

Drengedragter,

Catecha

og Roser.

til Fiskegarn.

Farver til Kalk og Olie
Fernis, Lak, Terpentin. Tørrelse,

Gartner Kofoed,

Et Pcrti Konfirmationsdragter samt mindre Størrelser
sælges saa længe Lager findes til ca. 40 per. under Dagsp ris.

J. P. Sommer.

Stoklak, Lim og Pensler.

Farv ,tabletter

Sidste Nyheder i

Konfirmations-Telegrammer

til at farve Uld, Bomuld og Silke,
faas i alle Farver hos

P. C. Holm.

Stort Udvalg.

L. Johs. Nielsen,
Sandvig

Rugeæg
af PI. Rocks, gule Orpingtons og
Rhode-Iskuids-Reds sælges. 30 Øre
pr. Stk.

Andersen,
Allinge St.

Prima prima

2 dygtige

Kolonialvarer

Stenhuggere
vant til Monunientarbejde, kan faa
lønnende Arbejde hele Sommeren.

Sørensen.

anbefales fra

Borrelyngens Stenhuggeri .

Allinge Kolonial& Produktforretning

By- og Herredsfuldmægtig

koloed, Hasle,
flavelinigskonsillent Nielsen Johannes
træffes pas Randhuset i Allinge

afholder Foredrag pan Søndag Eft.
Kl. 1 paa Forsamlingshuset.

Olsker Husmandsforening.

hver Mandag efter Kl. 10 Form. og
I Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Fem,

Tørrede Ægblommer

En 17-18-nars
som er vant til al køre Heste, kan
Isle Maj faa Plads paa

i Pakker a 25 Øre, erstatter 3 Æg.
Brugsanvisning paa hver Pakke.

Tapet fra i Fjor

Ordet er frit !
Vi gør vore mange Læsere i By og
pare Land opmærksom paa, et enhver kan
optaget Artikler og Indlæg om Emner
af almen Interesse i .Nord - Bornholms

Vor præmierede Tyr

Elo Niirregaard
staar til Bedækning paa Vester Borregaard i Rutsker for 5 Kr. pr. Ko.
pr. kontant,

Ugeblad".

Betingelsen er kun, at det skrevne er
holdt i en sømmelig Form og indenfor
rimelige Grænser, samt at Indsendere- til

Underretning for Redaktionen
opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser °ni saadanne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling i Bladets Spalter,
Dette gælder heade Byen og Landet,
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den strengeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

Urte- og Blomsterfrø
faas hos

I B. Larsen.

Overreissagi, Bojesenlooloeil

er det nyeste og mest praktiske
Redskab for Have og Mark.

(lidli. Fuldm. ved Byfogedlcontoret i
Hasle).
Kontordag i Allinge Mandag
i Klemens (Kroen) Tirsdag Elt.

Set, Mortensgade 17, Reane, Telf. 22

Alt til rimelige Prise,.

øger De en Pige, en Kari
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lærling en Fodermester eller an-

Urte- og Blomsterfrø.

KAFFE

Havemøbler
faas hos

(Th. Grønborgs)

P. C. Holm.

lens hos

Allinge Kolonial- og
Produktforretning.

Fon
og

LOPliill'Of

God Spegesild
er til Salg hos

Humod

s

%AM
Hings ten

D

amid aud

staar til Afbenyttelse paa Lille Dammegaard i Klemensker for 5 Kr.,
10 Kr. for Drægtighed og 1 Kr. for
Efterspring.
Telefon Klemens s. 31.
En ældre og en yngre

Pige
søges til isle Maj paa

Rø Skole.

God Klædning
og en lin Diplomatfrakke er indlagt
til Salg.

Skrædder Klausen, Sandvig,

Hasle ileilkertorreliling,
Aljetønder og Saltekar
samt al Slags Bødkerarbejde haves
paa Lager. Raparalioner udføres,

C. Aakerlund,
Telefon Hasle 105,

Tirsdag den 9, April, Eftm. Kl. 7.
Forhandling om Lægesedlerne.
Hvis Generalforsamlingen ikke er
beslutningsdygtig, afholdes umiddelbart eller en ny Generalforsamling
til Vedtagelse af det stillede Forslag.

Bestyrelsen.

•
Konfirmationsgaver
m. rn.

P. C. Holm,

finder De altid i

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning!
A. M. Lindberg.

Snedker L. Pihl,
Telefon n. 13, Klemensker St.

Olsker Sogns sygekasse
afholder ekstraordinær Generalforsamling i Olsker Forsamlingshus

Ferdinand Hendtsen, Tein,

Krukker
Dunke
Fade
Skaale
Talørkener

Vaske- og Saltebaljer,
reelt, hurtigt og billigt.

Haand-Kultivataf'

1Vorc

Gravegrebe, Spader, River
Skuffefært, Hækkesave,
Tora - og Grensakse

Sætte Chalotter

Ailetønder,

J. P. Sommer,

taa

Andreas Hansen.

den Medhjælp, bar 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
godt som altid bringe el tilfredsstillende Resultat.

prima heluldne Kvaliteter.
Magasin du Nords Udsalg. Allinge

til nedsat Pris. Moderne Tapeter
fra Bornholms største Tapetlager.
Rimelige Priser.
Klistermel uden Kort,
Telefon Sandvig 1 I.

til Damer, Herrer og Børn findes paa Lager i stort Udvalg

5.p11. arsen,

Nymølle.

L. Johs, Nielsen,

Strømper

NON Ill Nedbrydning,
tjenlig til at stille op til Beboelse,
Stald eller Foderbygning, 35 Alens
Længde, er til Salg ved Henvendelse
til 141. C. Funch, Allinge.
Telefon 34.

Erindringsliste.
-oToldkamret 8-12 Form., 2-5 Etterne
Kæmnerkontoret 10-11 og 2 -4.
Lasse- di Diskontobanken 2-4 Eltm.
Sparekassen 10 -12 og 2 -4.
Branddirektøren 1; do.
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4,
Hampskibsexpeditionen, aet:« ved Skibenes 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 -6.
Søndag 12-2.
Telegrafstationen 8 Morgen tir 6 Aften.
Søndag 12-2.
BorgAresteren trættes part Kæmnerkont
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen- Kontortid 1-4 Em,
Folkebogsamlingen pna Raadhuset7
Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8,
jernbanest. er aaben for Gods 8-12, 2-7
Hjælpekassen: Formd. Bagerm. P. Holm,
Kasserer H. P. Kofod . Kontortid hver
Fredag fra 5-7.

RØ.

Charlotter købes.

Landsthingsvalglisten

1 Kr. 60 Øre kg.

er fremlagt til Eftersyn paa Re Afholdshotel fra 14.-22. April.
Mulige Indsigelser maa indgives
inden 25. April,

Gartner Kofod, Allinge.

Mognerasedet.

Til illibieuiliq gerning

En ung Pige
fri for Malkning, kan faa Plads til
hale Maj paa

Lundegaard i Allinge.
Telefoni 77.

søges en ung Pige til Iste Maj.

Mellsgeard i Rø.
En brugt brugbar

Svingkran
(1500-2000 kg Bæreevne) ønskes
til Købs at

Skovfoged Lærkesen, Rø.
Telefon Gudhjem 20.

En Pige
og en 14-15aars Dreng kan Ina
Plads til Iste Maj paa Lille Dam-

megaard 1 Klemensker.
Samme Sted er en Gig til Salg
eller Bytte med Kreaturer.

Peter Hansen.

Gudstjenester og bier.
Søndag den 7. April.
St. Ols Kirke Konfirmation Kl. gtira.
Allinge Menighedslijern Messefaldsgudstjeneste Kl. 91/1.
Kl. 3 Møde i Sandvig Missionshus
KI. 7 i Allinge Menighedshjem,
Emil Hansen taler.
Mandag Aften Kl. 8. Møde for K.
F. U. K.
Tirsdag Kl. 3. Bien Kors Møde f
Tein, og KI, 71/3. i Allinge Menighedshjem, Pastor Nissen taler.
Onsdag Aften Kl. 7'/,. Samfundsmøde. (Esajas 32).

Jeg har endnu nogle Stk.

Cykler

Smaa Guldkorn.

Gummi.

med det bedste

Køb mens det er Tid.

Dæk og Slanger
kp. De endnu faa hos mig, men Lageret kniber ind for hver
Dag. Vil De sikre Dem, saa kob straks.

1-1. C. Mortensen,

r

Allinge, Telefon 79.

Brødrene Anker

nstøberi Se Maskinfabrik
yJernstøberi
Telefon 2.

Hasle

'19

Telefon 2.

L

_D Selvvandingsankeg, Vand- & Alfepumper ni. ni.

T6rvestr6else
anbefales fra

Allinge Kolonial- (Sc Produktforretning.
Stort Udvalg

Vi Øvrighed med Munden slag,
Kan selv dog Intet gjøie ;
El er et Se-Kort at Mrsiaa,
Et Andet, Skib al føre.
Af en politisk Bog mim kan
Vel læle raisonnere,
Men til at forestaa el Land
Udfordres andet mere.
Ludwig Holberg.
Skien ne Fantasi I
Forgylder Du ej længer den
Fattiges Hytte?
Er din Tryllemagt forbi?
Hvad har Verden da givet os i
Bylte ?
Sandhed — den nøgne, — Mislyd
og Splid!
Er det Svaret, du giver os, nittende
Aarhundred,
Frugten af et Vid,
Hvis Triumfer vi med Stolthed
beundred?
H. V. l<aalund.

Stort Udvalg

Nak

•
Carl Lunds bekendte blaa Emaljegoes
til billigste Priser hos

Allinge Kolonial & Produktforretning

Foraars=Nyhederne
hj emkomne.
Prima blaa o sorte Seres Spadseredrater fra
Kulørte
do.
Blaa og kulørte Kostumefrakker
Hvide Vadmelsfrakker
Alpacca Frakker
Nederdele, kulørt, sort o blaa Seres
Bluser, flere Hundrede paa La er
Sort og- hvid Voile-pr. Meter
Mønstret Mull

6 00-96,00
39,00-67,00
37,00-85,00
26,00-55,00
34,00-55,00
6,75-30,00
4,00-28,00
2,00-5,25
1,30- 3,00

Magasin du Nords Udsalg, Allinge.
J. P. Sommer.

i alle Dimensioner og Restpartierne af

Svensk fladt Stangjærn,

Tysk Hjulringestaal,
Belægningsstaal (Janustnterke),
Galvaniseret Baandjærn
sælges i

Nordlandets Handelshus.
Stort Udvalg

Billigste Priser

Kokkenrekvisitter
faas hos

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Tørvestrøelse, hollandsk Fabrik.

sælges. Pris 15 øre pr. kg i

Nordlandets Handelshus.

Kløver- og Roefrø
samt alle Sorter Græsfrø i ekstra prima Varer
anbelales til Maksimalpriser fra

3kofoilinf.

Ja, Stof til Sang har hver en Tid,
Mens Lys og Skygge parres.
Om ej ved sine Heltes Strid,
Saa dog ved sine Nalres !
H. V. Kaalund.
Klag ej, at i 1.ivel mange
Haah og ønsker har Dig skuffel!
Tænk, hvor ofte Du var bange,
Og Dig intet Slemt har truffet.
Emil Aarestrup.
Den vaade, sorte Snegl ved Rosen
sad
Og ærgred sig; ham Godtfolks
Tale stødte
De kalder Rosen smuk ? Fy, jeg
maa spytte!
Nu har jeg sat in i t Mærke paa
dens Blad.
H. C. Andersen .
Før Solen forlader med hurtige
Fjed
Den Jord, hvor jeg vandrer i
Skygge,
Den standser og rødmer og siger,:
Følg med!
Hist, hvor Solen gaar ned, bor Din
Lykke.
Chr. F. Molbech.
Naar Pigen kun er atten Aar
Og kjender ej til Savn og Smerte
Hun drømmer om en evig Vaar
Og trocr alene paa sit Hjerte.
F. L. Hoed!.

Tysk og svensk Rundjærn

r:21Elittige

—o —
Bøj med ydmyg Tak Dit
Udi Solens Skjær I
Vang og bed, men bliv paa Fode,
Naar en Storm er nær!
Hæv Dit Blik, vær kjæk til Mode
Bliver Kampen svær!
Alling tjener den til Gode,
Som har Herren kjær.
C. Hostrup.

r)
,,h-ohillførrelnituj.

Vejen til IfOIS1R1111
er ikke lige let at finde for alle. De fleste lader Lykken rande og
prøver enhver Chance for at nas
det eftertragtede Maal men Tiden

gaar
og Lykken svigter dem Gang paa
Gang, for sluttelig kun at efterlade
Skuffelser. — Andre søger ved ihærdigt Arbejde at erhverve sig Velstand,
og ved forceret Slid naar enkelte
ogsaa

jrrult.
IFØR
/51\11(1"
Alle Sorter

Værktøj
Redskaber

faas i stort Udvalg til billigste Priser hos

Allinge Kolonial- & Produktforretning.
Vi har stort..,Lager af gode kantskaarne

Udskudsbrædder
i Tykkelse '/4" og 1" — flere Bredder og mange Længder:
Kærnefulde Fyrrebrædder til Krybber og Vandtrug.
Gode Granbrædder i alle Dimensioner.
Tørre Brædder, som er pløjede og høvlede til Gulv og Loft.
Prisen er rimelig og vi giver højeste Rabat pr. kontant.

Nordlandets Handelshus.

Nortilionliolms Ugeblad!
Billigste Annoncepriser. - Største Udbredelse
her paa Nordlandet

Til

Konfirmationen
Klfililillqu i kikko- og Matrosfacon
anbefales

i stort Udvalg.

Kravetøj, Huer og Underbeklædning
Priserne er yderst lave i

Nordlandets Handelshus.

Bornholms Simre- & Lundum
Afdeling i Allinge
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.

gennem
Aarene sak] vidt, at de kan henleve
en nogenlunde sorgløs Alderdom.
Kun de færreste aner, at Vejen til
Velstand ikke naas gennem Slid og
Slæb, naar de Værdier, der derved
skabes, ikke bliver Genstand for
Omsætning.

Nurdboruholios Ugeblad
har den største Udbredelse lier paa
Nordlandet og egner sig derfor fortrinligt for Avertering om Køb, Salg
eller Byttehandel. Billigste Annoncepris. Ring op Telefon 74, Allinge.
ismar~a~p-

hilde Sommersild,
lagt paa bornholmsk Maade, er billig til Salg.

Chr, Mogensen, Tein.
Telefon Allinge 106.

Vi har disse Regulerings-Komfurer i 4 Størrelser.
Særlig nu, hvor
Alle tidligere Købere ere særdeles tilfredse.
Hjemmebagning anvendes, kan vi anbefale disse. Vi tager de
gamle Komfurer i Bytte.

Nordlandets Handelshus.

Bestil bros Tryksager i Alke Dollirykeri
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter..

