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„Nord-Bornholms Ugeblad'
trekkes 1 et Antal af mindst 1600 Extmpl.
og forsendes gennem Postvzsønd t Allinge
Sandvig, Olsker, Rutsker, R. og Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
15.4r den største Udbredelse l Nordre Herved

bllrer kest 1 ethvert Hjem og egner sig der
for bedst dl Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendigenlser af enhver Art

saasom Keb, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etg,.

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

Ilsebil.
Nu blomstrer de blaa
Anemoner igen. Ak hvem er i Aar
liden Ilsebils Ven ?
Og Raklerne vajer
fra Hasselens Kvist dem plukked' saa lidt jeg
til lisebil sidst,
Jeg mindes en Dag
under Raklernes Drys :
du plukked' en Rakle,
jeg plukked' et Kys; du gav mig dit Hjerte,
jeg gav dig en Ring. Ak, IisebilI mindes du
slet ingenting ?
Se, Natten er lys,
og den daarende Vatir
i Tusmørket ud over Jorderig gear,
den kysser hver Blomst
og hver svulmende Knop,
den lukker for Længslen
i Hjerterne op.
Ak, Ilsebil, vidste du blot,
hvor jeg sad
alene og længtes,
saa kom du og bad
mig glemme de Blomster,
der viseed' i Høst,
og skænked' mig
Foraarets friske til Trøst.
Der risler en Bæk
mellem Blomster og &ran,
og stoltetig sejler
et Knopskæl derpaa,
da standser med ét det
og synker mod Bund Som Knopskællet der
løb vor Lykke paa Grund.
Vor Baad var for let
til den rivende Strøm.
1 Hverdagen drukired.
vor Maaneskinsdrøm. Men Ilsebil I Nu er det
Foraar igen ! Ak, hvem der 1 Aar
som i Fjor var din Ven I
Holger Rørdam.

Den gamle Potteindustri.

—§—
Saa langt tilbage som i den yngre
Stenalder har man paa dansk Grund
haft Kendskab til Pollebrænding:
. De mangfoldige rund al Lersager
i Gravhøjene vidner tilstrækkeligt
om den hjemlige Dygtighed pas
delte Oinraade i tidlig Tid, Siden
da er der vel sket Tilbagegang med
Hensyn til Teknik og Ejendomme-

lighed i Fremstillingen; men selve
Hanndværlcet har holdt sig i Kraft
gennem Aarhundreder til nu.
En Gang imellem fik Potteniageriet et stærkt Opsving, som i det
16. Aarliundrede, da den almindelige Levefod steg efter de store
Opdagelser — Søvejen til Indien,
Amerika
og Folk fik derfor ikke
alene Brug for en hel Del flere
Husholdningsgenstande end før,
men ogsaa matte tilfredsstilles med
Krukker og Beholdere til Krydderier og Syltetøj, som i voxende
Grad vandt Indgang og Yndest ogsaa hos os. Desuden blev Efterspørgslen samtidig livlig efter forskelligtformede Tilvirkninger af Kalikelpotter til Stueovnene.
For hundrede Aar siden oplevede
Potteindustrien herhjemme en lignende Udfoldelse, mere dreven trem
dog af stedlig Trang end just af
nærliggende Efterspørgsel. Det var
i den store Landbrugskrises Periode,
da saa mange Bønder maatte søge
sin nødvendige Indtægt i Bierhverv,
at den omfattende Lokalindualri og
Husflid opstod paany, deriblandt
ogsaa Pottekunsten. Man kan vel
nok sige, at all dette tidsprægede
Arbejde væsentligst var en jydsk
Bevægelse, efterdi Nøden der fandtes størst, Naturprodukterne laa lettest for Haanderi og Opfinclerevnen
var hurtigst til Stede. For Potteindustrien gælder del, at den Ira nu
af koncentreres i Jylland, de sorte
„Jydepotter -s Hjemstavn.
Der viser sig jævnlig hos gode
Tiders Slægtled et vist Anlæg for
Overlegenhed angaaende Ting og
Forhold fra ladtigere Aar. Delt Skæbne har ogsaa ramt Jydepotterne, at
man ser hen -til deres Udvikling
med en Slags Ringeagt. Eller Omstændighederne er intet mere forkert. I Virkeligheden vandt disse
Jydepotter ikke mindre end europæisk Berømmelse, og Navnet var en
Hædersbetegnelse af største Værdi.
Denne særegne Gren af udpræget
dansk Arbejde tilstræbte i Almindelighed udelukkende Hensigtsmæssighed i Brugen og lagde ingen afgjort Vægt paa let Dekorative. Skønt
Formen ofte kunde være stilfuld og
særdeles smuk, ser man da ogsaa,
at Berømmelsen først og fremmest
nævner de praktiske Egenskaber
ved Genstandene: Fødemidlerne
holdt sig længere friske i disse Kar
end i andre, Maden var sundere
og mere velsmagende, naar den
tilberedtes heri, og endelig havde
Jydepotterne en Styrke, Som man
ikke kunde andet end høfligen pairskønne.
Fabrikationen af de sorte Potter
skaf have taget sin Begyndelse i
Varde-Egnen. I alt Fald var Varde
Midtpunktet for hundrede Aar siden,
og at Arbejdet havde gammel Ret
paa dette Sted ses deraf, at sorte
Potter ses nævnt i den Landgildeydelse, Bønderne stundom, hvor
der var noget Særegent i en Egn,
fik Lov at svare in naturv. Varde
Landsogn, Horne og Thirstrup siges
at være de første Sogne, der tog

Potteindustrien op I det Store.
Grydearbejdet var udelukkende
Kvindernes, især Pigernes Gerning:
„Grydepigerne" er fast Betegnelse
for Specialister i Faget. Man begyndte tidligt om Foraaret og vedblev til sildigt paa Anret. Det væsentligste Materiale, en særlig fin
Lerart, ofte blaalig i Farve og liggende ovenpaa Mergeltag, skulde
ligge opgravet Vinteren over, for
at Frost og Vejrliget kunde øve
sin smuldrende Virkning herpaa.
Under omhyggelig Æltning blev
Leret blandet med fint Sand, indtil
en passende Masse var. opnaaet.
At Faa de rette Malerialfer udvalgt
og deri vigtige Æltning heldig gennemført var netop en betydende Del
af Kunsten. I det Hele laget skulde
der Talent til. Og Geniet maatte
helst være medfødt. Selv den flittigste Optugtelse gav vanskelig noget
extra Resultat, dersom Haandelaget
ikke var oprindeligt,
Naar de Alt fandtes vel beredt,
kunde selve Formningen begynde.
Den Poretoges pas fri Haand uden
andre mekaniske Hjælpemidler end
den almindelige =drejelige Pottemagerskive. Til Efterglatning og
Udsmykning brugtes en simpel Pind
eller Sten. Efter at være langsomt
lufttørrede, siden „smøgede- 3-4
Dage i ee Jordovn, underkastedes
Potterne den egentlige Brænding,
hvis Udfald var af største Vigtighed,
ved Hjælp af Klyner eller Lyngtørv.
Det var med vis Spænding og Andagt, man aabriede Ovnen og fremtog de brændte Sager. Havde Potten nu den rette klingre Klang og
den tiltænkte Form uden generende
Skævheder, saa var al Tung godt,
saa blev Genstandene sorterede hver
eller sin Art, og " dermed var de
færdige til „al vandre ud i den vide
Verden, hvor de crc i Stand tit at
udholde flere Stød og Genvordigheder, end man efter deres ringe
Tykkelse al dømme skulde anse
for muligt'.
Der regnedes med, at en rask
Grydepige, vant til Arbejdet fra
Barnsben, dkglig kunde fremstille
3 Snese Potter, store og smaa tilsammen. En Sommers gennemsnitlig Præstation vurderedes til omkring
7-8 Læs Potter, Læsset paa 10—
16 Snese, til hver Arbejderske. Naar
Forholdene ikke tillod en Grydegige
al virke hjemme eller ved selvstændig Bedeilt, lod hun sig ofte fæste
I Tjeneste hos en Gaerdinand mod
at dele Udbyttet halvt med denne,
som til Gengæld gav hende Kost
og .Ophold, henlede Leret -- de
dette jo skulde;være en særlig Slags,
fandtes det ikke altid lige i Nærlieden —, skaffede Brændsel og kørte
Gryderne til Torvs. Nogle Steder
fik Pigerne kun Kosten, men i saa
Tilfælde for hele Anret, og Pigen
maatte da spinde for sig selv I Vinterinaanederne, Mangen Husniamiskone drev Pottelabrikallorien som
Bierhverv og skaffede derved Familien en kærkommen Indtægt. Ogsaa
efter Gillermaai fulgte Grydepigen
sædvanligt sit Kald, fortsatte med

Potterne. Blev hun giftet langvejs
hen, bragte hun jo Kulturen med
sig, saaledes udbredtes Kunsten lit
fjærne Egne, og nye Centre fremstod, dog som Regel med mere lokalt Præg, mere spredt Karakter.
Hvad Afsætningen nngaar, da gik
Størstedelen af Produktionen fra
Herrederne i Ribe Amt til Hjerting,
hvorfra Fanøskippere Mer dermed
til Hamburg eller til København.
En betydelig Transport fandt ogsaa
Sted pr. Vogn til Kolding og derfra
med Skib til Hovedstaden. Mange
Bønder, unge Karle som ældre
Mænd, drev Jydepotte-Handel som
Næringsvej, idet de kørte ombring
i Østjylland, Hertugdømmerne og
Fyn !ned Gryder og Potter til Kogeog Stegebrug, Fade, Kaffekander,
Thekedler, Støbegryder (til Lysestøbning), Urtepotter, Kakkelovnsrør,
Krukker og Beholdere al mangfoldige Slags, Legetøj osv. Alt delte
solgte „Slæbekrmunnerne", som de
kaldtes, ved Folks Døre, eller de
opslog deres Handel pas Markeder
eller andre Steder, hvor Mennesker
Forsamledes. Forretningen var gennenrgaaende meget fordelagtig. Men
endnu større Vinding kunde de Poltekræmmere beregne, som drog vi
dere ud med deres Varer til fremmede Lande, særlig „op i det Tyske'. Der var flere Handelsmænd,
der aarlig førte 7-8 Læs Jydepotter til Lauenburg og Preussen, til
Egnene øst for Berlin, ja i sin Tid
gik en almindelig Rute om ad Leipzig og andre lyske Steder.
Saadanne Køreture med fuldt Læs,
højt opstablet, de mindre Potter
indpakkede i de større, tog jo lang
Tid. Det lod sig ikke gøre at sætte
Farten ret meget ud over Sneglefjed; Vejernes Ujævnhed og den
skrøbelige Ladning tillod det ikke.
Hellere end at drage frem med fyrige Heste maatte Pottemanden
holde sig til gamle, prøvede Udgangsøg. Deraf kommer vel nok
Udtrykket „Slæbekraarnmere". Undervejs til Bestemmelsesstedet blev
intet solgt. Først naar Maalet var
mut, begyndte Udsalget. Var Markedet mod Sædvane mindre godt,
drog Jyderne frejdigt videre, læggende en passende Forhøjelse paa
Potteprisen for hver Dagsrejse, de
saaledes fjernedes Ira Hjemmel.
San sent som 1830 blev den Indtægt, Jydepotte-Fabrikationen gav
Egnen omkring Varde, hvor flere
Sogne aarlig præsterede 100-150
Læs til Salg, auslaaet til at udgøre
den runde Sum af 4-5000 Specier
mulig, et efter Datidens Forhold
meget anseligt Beløb. Lægges nu
dertil den betydelige Fortjeneste
ved Hanedelen og Transporten, maa
denne Industrigren i enhver Henseende siges at hæve sig højt over
alle de andre Bierhverv.
Del er forreste!' fejl at slaa Jydepotteniageriet I Klasse med de lejlighedsvise Bierhverv. Ved sin Alder og ved sin Produktions Fortrinlighed og Art er denne Gerning
noget for sig selv. Nu er den nedlagt. Kraftanstrengelsen de første

30-40 Aar isid I 1800'erne blev
den sidste. Den nye rid med de
moderne Kornlurer og Gasovne,
Kogeapparaler o. s. v. vragede de
sorte Potter og Pander, gik over
til Bliktøj og Jærvsager. Det, som
Ireldede Jydepotterne i Kampen med
de emaitlerede Ting, var 'franske
nok, mur det endelig skal siges,
den Omstændighed, at Farven altsaa var sort. Hvem vil fortænke en
fremskridtsvenlig Husmoder I, al
hun kastede de sorte Genstande
ud i Mørket og anskaffede sig Nutidens Industrisager, nalr Naboer
og Venner gjorde saaledes ? Og
hvem kan standse en Vildfarelse,
eller at den først er kommen I Bevægelse ?
Grydepigerne er gattet bort, og
Ingen har taget Arven op efter dem,
Indtil for blot et Par Aar siden levede endnu I Vejle Amis Vesteregn,
Ringgive Sogn, et Par gamle forhenværende Grydepiger, som fremdeles syslede med deres Ungdoms
Værk, dog efter Tidens Fordringer
mest Nips og andre Snurrigheder.
Ogsaa de er ikke mere. Men med
alt delle er Jylland blevet en Kul'urform fattigere.
R. M.

Fremtidens Studenter.
—§—

Det er kendt nok, al der gennem
Aarene er kommen adskillige til
Studeringerne, som burde have været ind paa helt andre Baner. Nu
Inar Lærerraadet ved Columbia-Universitetet i Amerika bestemt, at herefter skal alle Studenter, -før de optages ved Universitetet, underkastes
en Slags psykologisk Prøve, som
skal godtgøre, hvorledes de er i
Besiddelse af Aandens Gaver, som
retfærdiggør deres Antagelse.
Man vil ikke saa meget lægge
Vægt paa de Kundskaber, de unge
Mænd sidder inde med, som paa
deres Karakter, deres Sundhed og
deres Evne til hurtig Opfattelse.
Universitetet venter sig en hel
Del af denne Fremgangsmaade, idet
man vil slippe for at blive belemret
med adskillige unge Mennesker,
som ikke har Betingelser for at
drage sig en højere Uddannelse til
Nytte.
Ideen !ned at prøve de unge
Mænds aandelige og naturlige Anlæg for Studierne stammer fra de
udmærkede Resultater, man er kommen til ved i Hæren at anvende
lignende Fremgangsmaader overfor
de unge Mænd, som søgte at komme ind pari Officersskolen eller ved
Flyveskolerne. Dette har ført til, at
det amerikanske .Flyvervæsen nu
har en Slab af første Rangs Flyvere,
som har stenet deres Prøve under
Krigen.
I Amerika venter man en med
nogen Spænding paa, hvorledes
Sagen vil blive optaget at Almenheden, om denne urten videre vil
anerkende Lærernes Ret til at antage
eller forkaste de unge Mænd, der
selv mener, at boglig Lærdom er
deres rette Felt,

Hjemme.

1.
.

Der Tigger i deri lille By
et lille Hus in ed Ruder sinaa,
dets Tag m
ed søde Tegl er lækt,
• men Muren deri er glas.

, Der søger Tanken mangen Gang
Aftentimer hen,
da glemmes Nuet for en
Stumel,
Stl,
og jeg he'r Barn igen.

' i ,iiiI.

Jeg aabner Døren, roaber: „Miltl"
og smutter i Butikken ind
og gaar ad kendte Køkkenvej
mod Lampelysets Skin.
Med Bjælkeloft og gult Panel
endnu den gamle Sine slam,
og alt derinde, hver en Del,
jeg husker som i Gear.
Der sidder N'er med sin Avis,
urens Moder Billig strikker
og hyggeligt det gamle Ur
pas Piedestalen dikker.
Histhenne endnu Bordet starir
med sine tvende Klapper,
og da stime Vindver dækkes halvt
af rene hvide Kapper.
Og Spejlet over Bordet i
den brede, gule Ramme
er som Buffet'en med sit Nips
endnu som før den samme.
Og alt hvad øjet falder pas
af smagt og stort derinde,
del kalder for min Tanke frem
saa mangt et Barndomsminde.
Nu lyder Klokkens skingre Klang
højt over Urets Dikken
og melder som saa mangen Gang
en Kunde i Butikken.

og svage i Aanden har lille eller
ofte helt manglende Tommelfinger.
Disse Foreteelser er ret ejendommelige, især naar man samtidig faer
at vide, at Chimpansen — den blandt
Aberne, der har 'flest Lighed med
Menneskene — Irer en Tornmelfioger, der trods det, at den er helt
velskabt, .ikke rækker længere end
til Sidefingerens første Led.
Det kunde svaledes tyde paa, at
jo mere udviklet og velproportioneret, Tommelfingeren er, des højere
udviklet er vedkoinineede Menneskes intellektuelle Evner og omvendt.
I gamle Dage spillede Tummelfingeren ogsaa em vigtig Rolle,
Fra Bibelen faer vi at høre, at
Israels Børn brugte at hugge Tommelfingeren al deres fangne Fjender.
Del var ogsaa blandt Oldtidens Folk
Bevis paa, at en Mand overgav sig,
hvis lian dækkede sin Tommelfinger
ined andre Fingre. Og neer en al de
romerske Kejsere vilde stoppe Gladiatorernes frygtelige Kampe og belurede en af Deltagerne, rakte han
jo ogsaa Tommelfingeren i Vejret.
Hvis man gear til en Sparkone tor
at las lidt at vide om sin Fremtid,
vil hun ogsaa nøje studere Tommel
fingeren -og de dermed forbundne
Linier for al komme til et gunstigt
Resultat.

Grønsager

Og Mo'er siger: „Børn, vær glad,
at Fa'er kan Brødet skaffe!"
og ser paa Uret ; „Hvad, snart ni!
Saa skal vi drikke Kaffe,"
Og snart er alle store, smaa
om Spisebordet bænket,
men ingen Koppers røre maa
før Mo'er har Kaffen skænket.
Og saa er slut den lange Dag;
med Træthed i hver Mine
jeg halvt i Søvne klædes af
at Mo'er eller Stine.
Først læser Fa'er dog Aftenbøn,
med mild, alvorlig Stemme
han slutter: „Herre, ved din Søn
skærm os i Nat herhjemme!"
Saa ønsker Fa'er Godnat — og ser,
om hver en Dør er lukket
og Krampen ud til Gaarden sat,
da først bli'r Lampen slukket.
Og snart jeg I min bløde Seng
har Ro og Hvile funden,
Mo'er si'er
,Godnat,
min lille Dreng l"
og kysser mig paa Munden.
Knud Rasmussen.

Temellillgorell og Hjeml
—ø—
Tommelfingeren er, skriver en Filosof i et udenlandsk Blad, en meget vigtigere Finger, end de fleste
Mennesker ved. Men de, der har
gjort Studiet af Nervesygdomme til
deres Specialitet, ved det. Tommelkrigeren staar netop I en særlig intim Forbindelse med Hjernen, og
ved en neje Undersøgelse af denne
Finger kan Lægen f. Eks. afgøre,
om en Patient vil blive lam, la=nge
[ør de for Sygdommen specielle
Symptomer viser sig. Ved en lille
Operation paa Tommelfingerens Hjernenerve kan Sygdommen afværges.
En gammel Overtro ved endog
Barnefødsler er, al naar den nyfødte
de første Dage af sit Liv holder
Tommelfingeren inden for de andre
Fingre, er det Tegn paa svagelig
Konstitution. Fortsætter Barnet dermed, er det Tegn paa daarlige Aendeevner.
Det er — skriver den dybsindige
Mand -- en kendt Sag, at idioter

Nu er det Foraar, alting sig fryder,
Fuglene syriger sari jublende glade.
Mon vi [Diareer, hvad ret det betyder.
imaret staar i sit Skrud,
fødes paany, vor Længsel er endt,
naar Bladene folder sig ud.
Moder .lord aabner for sine Skatte,
Grønt myldrer frem overalt,
kan vi af Hjertet rigtig det fatte,
nyde Livsdruens Nektar
i fuldeste Maal ,
Alt aander Glæde, alt aende; Liv
af Solguldels funklende Skeel.
Som Vanten er intet saa herligt
Pas Jord,
alting er fuldende
hør Skaberingens Jubel,
Intet kan lignes ved Foraar i Nord,
mann Bøg folder Bladene ud.
Med skælvende Hjerte og tærende
Lernesel
vi favner Naturen, smykket som Brud
Intet kan lignes ved Danmarks Skove
naar Bøgen i Maj springer ud,
hør Fuglene synge, takke og love.
Livet er dejligt, naar Skoven
staar grøn,
der er ingen Ende paa Menneskets
Glæde,
nu Sommeren kommer,
herlig og skøn.
Ja det er Foraar, Livsglæde strømmer
fra Solguldets Land til store og snuen
Vinterens Kulde for Solen rømmer,
jaget paa Flugt er bælgmørke Nat.
Ja det er Foraar, Fuglene kvidrer
mod Sollyset op en jublende Tak.

Hest III Salg.
En klarlig 2 Anis Vallak er til
Salg paa 'teatre liorregaard,
Telefon RI115 49.

Bestil

Jordolmerbes
Feshursch",

Denne udmærkede lille Bog, som
man med Glæde tager i Haanden,
fordi dens Omslagsetgning med de
modne Tomater minder om Sommer
og Sol, og med endnu større Glæde
læser, fordi dens Indhold fuldt ud
svarer til dens Ydre, giver en virkelig fyldig og god Vejledning for
Havedyrkere. Dens Inddeling er god,
Formen er letfattelig og klar, og den
giver gode Begrundelser med Hensyn til Fremgangsmaade og øvrige
Forhold ved Havesagers Dyrkning.
I første Afsnit faar man først en
grundig Vejledning om, 1) hvilke
Grønsager man helst bør dyrke for
at Isa det næringsmæssigt størst
mulige Udbylte af sin Jord, 2) hvorledes Køkkenhaven fornuftigst bør
inddeles og behandles, og 3) hvilke
Redskaber man helst skal anskaffe
til Havebrug. Dernæst bliver de
anrlige Havearbejder urinerne/laet,
og for Saaningens Vedkommende
er der opsat et Skema, som giver
Oversigt over Saaliden for de forskellige Arter, Alstand mellem Rækkerne og Planterne indbyrdes, Mængde af Frø, der skal anvendes
og meget andet.
Ogsaa Udtynding, Udplantning,
Indhøstning og Opbevaring gennemgaas.
Andet Afsnit giver en alfabelisk
Oversigt over selve Grønsagerne
med de Sorter indenfor Arterne, som
er særlig værdifulde al dyrke, og
deres særlige Dyrkningsmaade.
Endelig er der i tredie Afsnit en
fuldstændig Marmedstabel for Arbejdet i Haven.
Og sluttelig omhandler sidste Afsnit de Sygdomme og Angreb, som
Planterne er udsat for, og de Midler, som staar til Raadighed til Bekæmpelse af disse. Ogsaa her gi ,
ves en ellabetisk Oversigt over PlanMarterne, som er særlig udsatte for
Angreb, og Midlerne, som bør benyttes for disse.
Man kunde næsten have ønsket
lidt bedre Papir for denne gode
Vejledning, men i Betragtning al de
papirdyre Tider kan man vel næppe
vente for saa faa Penge (Kr. 1,25).
at las saa meget godl paa fint Papir.

Hasle.
Tapeter anbefales
k llnlor altid pas taget
Rullegn I ner og
“nritin•ctiettger leveres.
Forograllrammer,
indrammede Billeder
og Spejle billigt.

Charles Snend,..;ell,

Tobak
C. W. Obels bekendte Mærker
anbefales Ira

Ber findes i alle musikalske
Hjem.

Allinge Kolonial og Produktforretning

Pris 1 Kr. 50 øre.

Gulvlakfernis

Bestilles i enhver Boghandel
eller direkte hos

Prima Baierfernis
Prime 'forrefuge
Terpentinolie
Gnidbrance og Tinten.

Hjort-Ipsen, Allinge.

4
En brugt Herrecykle
saml en do. Damecykle og en Klapvogn er til Salg paa

Allinge Apotek.

Prima lautigherrende

Bobelinle
Notitierrrettimilse
Nye iljenik011ine Varer
Ill nedsatte Priser
Terre Fart- er
I alle Kulturer ril Olie og Kalk.
4.1rna oliereven Maling
til Gulvfarve.

J. B. Larsen.

En kraftig

2-aars Plag
er til Salg paa Illoolmolt,

Ancher Kjøller.

i Koloni- og andre Haver
Af Niels Gram.

Fa'er hastig op fra Stolen staar :
Ja, vi maa- ikke klage, det er dog svært,
som Hand'Ien gaar
i disse travle Dage.*

joraar• sstemnitLss.

Koste

af Revling og Piasava

Drenget], tier siiiste Græs.
At Nøden er stor i Sønderjylland
navnlig i det sydlige, fremgear med
al ønskelig Tydelighed af følgende
lille uhyggelige Histrie, som i disse
Dage har rystet Folkene paa Koldingeguen.
En lille Dreng, saa at sige uden
Klæder paa Kroppen, blev forleden
fundet i Vejkanten udfor Tiufkær
Mark. Han var radmager og gumlede paa en Tot Græs.
Man begyndte at udspørge ham,
han lalle Tysk og fortalte en usammenhængende Beretning om sin Moder, som var død i en Skov nede
Syd for Grænsen.
De havde været paa Vej til Danmark, hvor der blev sagt, al der
skulde være saa meget Mad. For
al ernære sig havde Moder og San
spillet for Folks Døre men næsten
intet facet En Nat var'Moderen bleven syg og var død.
Drengen skildrede, hvorledes han
havde tilbragt to Dage ved Liget,
men endelig havde Sulten drevet
ham væk, og han var gisnet, eller
først at have tildækket Moderens Lig
løseligt med Blade og Græs.
Derpaa var han genet over Grænsen ved Tags.
Efter at have fartet lidt god Forplejning, blev han overladt til Stats.
politiet, som foretager sig det videre fornødne med hans Anbringelse
gen et Plejehjem.

Hamees Haarkultus
fjerner Skæl, styrker Hanvel.

J. B. Larsen.

Olsker.
Al Restancen/den for 2det
Halvnar 1918-19 er godkendt til
Inddrivelse ved Udpantning bekendtgøres herved med Tilføjelse at Udpantning vil blive foretaget uden
videre Varsel efter den 17. Maj.
Sogneraadet.

Barbermaskiner
Ægte Giletteblade
Barberknives
Strygeremme
til Giletieblade og Knive.
Barberkorate
Barbersiebe
Righoldigt Udvalg, billige Priser.

gode irhejdshesle
billigt til Salg. Kredit gives.

Hotel Allinge.
Aromatisk
IVIEleatEiELft
til Hjemmebrygning er hjemkommet
Prisen nedsat.

J. B. Larsen,

Paa Grund af Sygdom
N. Olsen, Bedegade.

Hammeren, søger en flink Pige for
Juli, August og September. God
Løn gives. Man bedes henvende
sig lil Frk. Sofie Mortensen, Allinge
eller tilskrive Chr. Illoddebou,
Strandvejen 192, Hellerup.

Klemens St.
Onsdag den 11. Maj Kl. 71/a
afholder Allinge-Sandvig

Sygeplejeforening
den ordinære Generalforsamling paa
Raadhuset i Allinge (Ligningssalen)

Bestyrelsen.

Hatte og Huer.
Største Udvalg i

Nedladt Haelleishas.
2 Stk. Kviekalve
er til

Villa Flojlegaard,
Telefon . Re40.

Store Husholdnings-Løg
40

øre

n13 kg

Sætte-Chalotter
Ude- og Blomsterfrø
anbefales.

£4;:szeit".

Markfrd.
Alle Sorter er nu paa Lager
og anbefales
til billigste Dagspriser.

1(olaRi31- S Pro[IttklIfirrehiq,

Hasle 118rikerlorrelaial,
Aljetonder og Saltekar
samt al Slags Bødkerarbejde haves
paa Lager. Reparationer udføres.

C. Aakerlund.
Telefon Hasle 105.
Prima søde

Valentin Appelsiner
til 15 og 25 øre Stk.
l'elergCrt
• c'e

Overreissaol. ilojesea-Goefeed
Sut, Mortensgatle 17, Rønne, Telf 22
(Udb. Fuldm. ved Bylogedlcontoret i
Hasle).
Kontordag i Altm r ~dag
do i Klemurs (Krum') Tirsdag Ell.

Tagpap og Søm
Billigste Dagspris.
gogo Kolooial

og Prxliikifordoillg

M ADOL
Japan Møbel Politur
anbefales.

J. 53. £ azoen..
14. Skyttekreds

samt en Mergeiptimpe
Salg paa

Allinge Kolonial- og '
Produktforretning.

J. eB. £CLWeell,

søges en paalidelig Kari straks.

Villa „Middebo",

anbefaler

begynder Skydningen paa Banen
ved Maegaard I Rø Søndag d. 11.
Maj, Form. KI, 7. Derefter Skydning hver Søndag Form. fra 7-10.

Bestyrelsen.

Typograf.
En nylig konlinneret Dreng, flink
og paalidelig, eller en ung Pige med
gode Skolekundskaber antages som
Lærling.

Allinge Bogtrykkeri.

Prima hjemkommet

Fin islandsk Klipfisk
1 Kr. i/a kg.

J. B. Larsen._

Manufakturvarer,
Vi har nu et stort Lager af alle Slags Manufakturvarer
til meget rimelige Priser.
Enhver kan bese Varerne uden Købetvang.

Nordlandets Handelshus.

Prima Drejls Kodækkener
bruges ogsaa til Heste — og sælges saa .længe Lager haves
for 6 Kr. pr. Stk.

Nord landets Handelshus.

Damestromper
i Silke, Uld og Bomuld, mange Kvaliteter fra I Kr. 25 Øre
Parret. Et mindre Parti sorte, uldne Børnestromper sælges
langt under hidtil kendte Priser.

Nord landets Ilandelshus.

Førstkommende Lørdag

Sækkelærred

venter vi den første Sending af

rigtig gran Sæli III hi

i forskellige Bredder er hietpkonnet.

Nord landets Bandelshus.

Forresten har vi nu rigelig Lager
af

amk. Soda og Krystalsoda

Regnfrakker

Colcineret Soda særlig kraftig.

Dansk Ludpulver og amk, Vaskepulver
Gammeldags hvid Stangsæbe
Risstiveleo

i forskellige Farver og Kvaliteter billigst i

Nordlandets Handelsbus.

og andre Pudsemidler.

Nordlaodels handelshus,

Klædevarer.

Syge vist
og

Engelske og danske Klædevarer er paa Lager i righoldigt Udvalg.
Klædninger leveres efter Maal med kort Varsel.

Gazebind
er' hjemkommen.

J. B. Larsen. 1

Nord landets llandelshus.

Prima

DPI( og Taglyre

Færdige Klædninger,
Benklæder og Arbejdstøj

samt Tjærekoste anbefales fra

Foraaret
k919 5lsk

billigst i

Allinge Kolonial- &
Produktforretning.

Nye Tffpulioll Iforilsdcke

meget solide og rummelige sælges
for 3 Kr. pr. Stk.

Nord landets Ilandelsbus.
Vi har endnu et Restparti af

galvanis. Spande og Baljer!

Nodlapitels linfilshlls

Gammel solid Kvalitet,
Disse sælges ogsaa til gammel Pris.

Macaronni

91firbInnbet initbekAis5.

i Pakker og Salatolie dl nedsat Pris

{onfeftion.

7
e5Å.

c£araen,

sorte serge Zninefrarfer

Hiks og Biftuit

Marine serge Zumefratter
gillorte nibise kante! ratfer
ficiritteblaaU)eoioM 13igefioler

uden Kort
fra

21-:berbele
sorte og Nan Eerge Webertiete
sorte flt.)ficra Weberbete
Stilorte itibe Teberbete

(ariner
ffiarbintojer i fietermaal
.>1)ibe 03arbilier i afowf,febe dag
B ilorte 6)arbilier i-afonfebe dag

Z30 m u
Pjok.' og ,`-s,orfIcebelitoliftre

Allinge Kolonial & Produktforretning

Virkelig extra gode

norske Spegesild
i Heltønder, Fierdinge og Ottinger.
Send os deres Fjerdinger tit Omlægning.
Vi sælger disse Sild efter Vægt.

1Vorillapflels handelshus
Xaffe, Te,
Chokolade og Cacao
Billigste Dagspriser fra

Allinge K olonial- og
Produktforretning.
Meget store og saftige

itholget i bife ?Irtifter er meget omfat=
tetbe og tit Oirfelig rimelige 43rifer.

Ragepulver
Citronemsents
MandeleNNe nts
VanIlleessents
Vanilletabletter
Vanille/mk ker
Vanillemtnenger
Korde
mme
sode Mandler
hittre do.
Rosiner

GIMniQgssalt
anbefales fra

Allinge Kolonial
og Produktforretning.

Aljetønderne
leveres gerne f rit IH nærmeste Station fra

Allinge Kolonial- og
Produktforretning.

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

Flækærter
hele Ærter
brune Bønner
Klipfisk

Prima

Ris og Rismel
forventes paa Lørdag.

Allinge Kolonial &
produktforretning.

J. B. Larsen.

Blandet Frugtsaft

Prima

Hindbærsaft
Hyldebærsaft
Jordbærsaft
Kirsebærsaft
Ribssaft
Solbærsaft

amerikansk Flæsk
er stadig paa Lager

,&trsen.

cAlessina-cYlppelsiner Allinge Kolonialog Produktforretning.
0,g Gitroner
er hjemkommen.

%otte, iyloltet og

Prima Hvedemel,

By- og Herredsfuldmægtig

Prima

Bord margarine
mod Aflevering at. Kort
„
do. uden

Nordlandets handelshus. Johann Ko red, Hule
Prima ren amerikansk Fedt
Urfe[ ro,
31omsterfro,
Ligkister og Møbler.
Muslingeskaller
Sættechalotter
Rioilleusker Siledkorlorrollliog
,

træffes paa Raadliuset i Allinge
hver Mandag eller Kl. 10 Form, og
I Klemensker Kro hver Fredag

fra 2-5 Elin]. '

uden Aflevering at Kort

Allinge Kolonial & Produktforretning

anbefales.

anbefales fra

Messen. Chr. Olsen, Allinge.

Allings' Kolonial- &
Produktforretning.

Telefon 100

Kaliforoisk liboollifig

løs Vægt og

Frugtsukker

LO ET TAS
ALBA

S ise ..Chocolader

anbefales.

J. B. Larsen.
De averterende
anmodes oin et indlevere deres Annoncer inden Torsdag. Smile Avertissementer kunne dog som Regel
medtages indtil Torsdag Middag.

pr, 50 kg Kr, 3,50.

Allinge Kolonial- &
Produktforretning

Telf. Kl. n 13,

L. Pihl.

Uden Bredkort sælges:

Kiks og Kaffebrod
Allinge.

friske gode Blandinger.

Skal De have Dc!111 en fiks

Sominerkbedning?
da henvend Dem i min Forretning,
der altid er deri billigste.
NB. Træffes hver Onsdag EllerKlernenski:r paa min gamle
Bopæl.

Eft.H.
.
A. Be ndisens
a .•.J0 rictnoe.n.

Deabsdragter udlejes.

Tlf. 137'

Nordlandets Naoåelshos

Bonevoks
Malerfernis, Gulvfernis, Linolie
samt Farver til Olie og Kalk
anbefales fra

Altloge Kolonial og Pi'odoldforrdoiog.

cifoldt Xoraor.
Nu er del Vaartld,
Vaartid, men uden Bukarens Duften.
Vinteren drænges,
tilsende Isnaale hænge i Luften,
Træerne længes, Fuglene længes,
undres og spørge,
'mens Vinteren strænges ;
.Naar kommer Vriaren ?
Naar sender Himmelen
Varme og Væde,
naar vil den trøstende græde ?"

Værktøj
og Haveredskaber .

•

Stort Udvalg. Billige Priser

. Allinge Kolonial & Produktforretning

11i Ulige Frgsodor, f, Eks, til ERlie oq
har vi Blandingsfrø al Græsarter, let
af Kløverarter, tungt.
do.

Nu er del Vaartid.
Over mil Hjærles Tomhed og øde
!svinde fyge ;
øjnene stirrende, svulne og røde,
Tankerne syge — krahløse, syge,
vente pan Foraarels frelsende Byge.
Naar kommer Vaaren ?
Naar sender Himmelen
Varme og Væde,
naar skal jeg smile og græde ?
H. J. Greensteen.

og ganske rigeligt af

Fra Livets Kringelgang
—o—

som sælges betydelig billigere end Maksimalpris.

Nordlandets Handeishus.
Billigste Priser

Stort Udvalg

Køkkenrekvisitter
faas hos

Allin ge Kolonial- & Produktforretning.

Alle Sorter Nloverfro, hå]) og Ruh
er nu paa Lager og udleveres gerne.
Hvem der har passende Poser og Sække hertil, bedes sende os
disse til Afvejningen.

Nordlandets Handelshus.

Pasla Naplp all Milllilia-Tovværk
anbefales fra

Allinge Kolonial- og Produktforretning

Brødrene Anker
Jernstøberi & Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.

....r
Kul haves stadig paa Lager ved Levka. Pris 4,50-5,50 hl. e _j
Vi har meget pæne

pløjede og høvlede Brædder.
Disse ere rene, det vil sige fri for store Knaster, og tørre egner sig udmærket til Gulve og Lofter og andet Brug. Alle
Længder, saavel korte som lange, helt op til 20 Fod.

Flue Pordlmish kro Fyrrebredder,
Alle Bredder og Længder passende til Møbler o. lign.

Et Parti gode kantskaarne Udskudsbrædder
8/4" og 1" sælges forholdsvis billigt, idet disse ikke blev forhøjet ved sidste Prisforandring.
Ved kontant Handel gives stor Rabat i

Nordlandets Handelshus.

Bygningsartikler.
Brædder Planker Tømmer
Tagpap, Søm og Spiger, Støbegods
Cement, hydraulisk Kalk
anbefaler

Allinge Kolonial & Produktforretning
Vi har mange 2" Ajlepumper
al den rigtige Slags og sælger disse kontant til omtrent halv Pris — i
Forhold til Dagsprisen.
Vi har passende Ror til Pumperne, saa disse leveres færdige,
naar vi faer Højden opgivet.

91arMnitticø

sælges billigt hos

Allinge

og Produktforretning.

Vi beder vore Kunder paa Landet om Bestilling paa

bedste Sort amk. Høstbindegarn
til kommende Host. Vi skal skaffe bedste Kvalitet til den
laveste Pris.

Nordlandets Handeishus.

Horntoptis Simre- & Inueigsses
Afdeling i Allinge
Kontortid: 10-12 og 2-4.
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkanr til en
at 4 pCt. p. a., pan Folio til 2 pCt. p a.

Hjemmeavlet Rajgræs, bornholmsk Avl
engelsk og italiensk Raigræs,

Skovle og Spader

Regnelærer Thomsen sidder hos
sin lilbedle Frøken Anna, og de er
nær ved at blive forlovede. Frøken
Annas lille Broder træder ind i
Stuen ;
— 1-Ir. Thomsen, ku' De ikke
hjælpe mig med min Brøkregning?
— Har ikke Tid.
— Aa hvad ! Jeg skat nok holde
Anna i Haanden sari længe.
Arrestforvareren ; Nr. 67. Vil De
komme tid i Mødeværelset. Deres
Hustru er her.
Fange Nr. 67: Aa Tak, sig, at
jeg er gaaet ud.
— Fru Lind, jeg elsker Deres
Datter til Vanvid.
— Vons. Hr. Mørk I I Gaar kyssede De vores Stuepige ude I EnKen.
— Der ser De selv, hvor vanvittig jeg er !
Lægen: En Operation er uomgængelig nødvendig. Nu skriver De
øjeblikkeligt efter Deres Kone.
Bondemanden: Næj, næh Hr. Dowler. Hvis som al hun kommer herover, og a saa ille dør alligevel,
saa blyveer hun saa rystendes arrig.
— Er du skruptosset, Dreng I
Aabne sin Moders Brev ! Del er
strafbart og Krænkelse af Brevhemmeligheden.
— Jamen, der stod ikke Spor af
hemmeligt i det.
Efter Begravelsen. Første Ven :
Nu er lian kun Støv, men hans
Navn vil aldrig forsvinde.
Anden Ven ; Nej, det har De Ret
— 'mar man hedder Hans e n.

Rente

Aldeles friskbrændt og prima

Aalborg Portland Cement
i Halvtonde Sække er losset i disse Dage. Vi sælger til en
særlig billig Pris i større Partier og ved kontant Betaling.
Alle tomme Cementsække med A Mærket tages gerne
retur og betales med 1 Kr. pr. Stk.

Nordlandets Handelshus.

Røgtobak, Skraatobak, Cigarer
Aldeles prima og velsmagende Sorter.
Priserne rimelige,

Nordlandets Handelshus.

Nulbne Kjoietojer
Silketøjer, Moll, Voile, Alpacca,
Uld- og Bomuldsfloneller.
(Stort Mønsterudvalg,)
Extra billige Priser.

J. P. Sommer
Magasin du Nords Udsalg.
(F. Chr. Scheplers Ejendom paa Havnen)

— Frøken Sølverberg er rig, men
en Gaas. Hun kan ikke sige andet
end Ja og Nej.
— Virkelig ? Og bum har vel
endda kun sagt Nej til dig.

Mod Kornnævnets Rekvisitioner

— Det falder mig svært at sige,
kæreste Helene, men Sandheden ikke sandt — altsaa — — I Gaar
Aftes paa Trappen, saa kyssede din
Kæreste mig.
Aa, jeg lorstaar, der var mørkt
paa Trappen.

Knuste Chili Bomuldsfrøkager til Køerne
Prima Majs til Høns og Heste
do.
do. Melassefoder
Nye Hvedeklid, Frisk Svinemel. Blandsæd og Byg.

Futuristmaleren : Jeg har tænkt
mig at forære fem, seks af mine
originaleste Billeder til en eller anden velgørende Institution.
Vennen : Kønt af dig. Giv dem
til Blinde-Instilutel.
Dommeren ; De har begaaet, skal
vi sige, 37 Indbrudstyverier ialt, store
og smaa.
Anklagede
Nu smigrer De, Hr.
Assessor. Kun 35.
— Tante, er det Sandt, af paa
Fredag otte Dage skal vi have total
Maaneformørkelse ?
— Jo—oh, men kun, hvis I er
rigtig artige.
Frøkenen (paa 3. Sal har været
Genstand tor en uforskammet Tiggers Overgreb. Nu styrter hun frem
mod Portneren, der viser sig I hendes Døl): Hvorfor kom De dog ikke,
da jeg skreg, Nørreballe ?
Portneren : Jeg troede, det som
sædvanligt var Frøkenen, der sang.

udleverer vi fra Statens Lager her

Nordlandets Handelshus.
ipawl~~~11.1~•11~111

AveliMr i Nordhorilliolms Ugeblad!
Billigste Annoncepriser. — Største Udbredelse
her paa Nordlandet.
1
11~1~1~15~

Vi giver 3 Kr. Rabat pr. Stk.
paa vort Restlager af

prima svenske Staalskovie.
Alle Slags Haveredskaber sælges til en særlig billig Pris.

Nordlandets Handelshus.

Bestil Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri

