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agere større, end man lian lage dem
med ud paa Ageren om Foraaret
og lægge direkte fra dem, da Spirerne let knækker, hvis Kartoflerne
skel hældes over I en Spand eller
„Nord-Bornholms Ugeblad" lignende,
har Cilla stawsk LIdartd‘1641 r Nordre Herred
. Forsøg viser, at Kartofler, som
hikst last 1 tihrlrf 11.1IM Og 4%4.r sti! drrlurisi ill Arrrkriag,
1 er lagt mell i April og er forspirede paa den beskrevne Mirede, ved
„Nord-Bornholms Ugeblad" • I
Optagningen først I Juli har givet
ople ,r ger"' Rekendigsrøiss, af tahritr Art
ca. 4 Gange sne træget som de
saasorn kra, Salg, l'orrninzstkiblelelsrr,
Efrrr- elkr Al Irsairwrr, Anktloner rk.
uspirede. Ved senere Optagning
„Nord-Bornholms Ugeblad" bliver Forskellen naturligvis mindre
efterhaarrden som Tiden gear, men
.,fraar huer l'rednff, kan bestilles paa alk
Pas‘ltaa1nr& saml paa
fitinlor eg de spirede Lreggeknrloiler beholder
hasler 1 Kr. .5alraarlie.
dog nogen Overvægt over de uspirede til helt hen paa Efteraarete •

,,Nord-l-lornholms Ugeblad"

trrkkva 1 .1 Antal aj mindst 1600 Exerripl.
ae forsendes gannem Pusirerlend sikr ved
vore Bud I rittlap. Sandrie, ('laker, RatIk■tri,1<if ok, Mimen:ku

Hvordan fair man
tidlige Kartofler?

10de Aarg.

eceeereateeociacorozccci

Jordbunden

uran være sund og varm, !Jels( ler
Lermuld eller Sandmuld, og er der
—x—
til del, bør man vælge
(Af Amt H mugland, Veilby *
en Sydskraaning med gode LæforLandbrugsskole.)
hold.
Det er gavnligt, naar Kartoflerne
Nu er det paa Tido at lægge
skal lægges, da først al gode med
Kartoflerne til Spiring,
frisk, halmbi Hestegødning, Som
Det [anret Gartnernes Sag at straks graves ned. Gødningen udfrembringe Aarets allerlidtigsle Kar- vikler Varme, som driver Kartoflertofler ved Hjælp af Drivhuse, Varm- ne Irene For desuden at give lidt
bede osv., men ved de fleste Land- let tilgængelig Gødning, kan man
bobjem, i Kolonihaver .o. I. Steder utistrø ca. 4-5 kg, Selpeter pr. 100
rn1. Gødningen kan synes lidt rigehar man et lille Stykke Jord, hvor
man dyrker tidlige Kartofler til Brug ligt, uren man maa stadig erindre,
i Husholdningen, og man rager det at Telliglieden kommer i I. Række,
ikke saa nøje, om Dyrkningsom- Onikosinurgerne i 2. Desuden vil
kostningerne bliver temmelig høje en Afgrøde som f. Elis. Grenkoral
i Forhold tit den almindelige Kar- efter Kartoflerne (samme Aar) være
i Stand til at bemægtige sig det retoffelavl.
Vil man avle tidlige Hushold- sterende Kvælstof. Derimod er det
ningskartofler, maa man først og sikkert paa gørlrungskrahig Jord o•
fremmest vælge en tidlig Sort, Juli verniedigt al bruge Kali og Fosforog CearpeS. V,cror er gode, velsma- syre. VII man benytte disse Gødningende Kanoner, de giver ikke fuldt ger,. kan der passende anverides
saa meget som vore ann. middeltid- 3-4 kg 18 pCi. Superfosfat og cl
lige Foder- og Spisekartofler (Up Par kg 17 pCt. Kaligødning pr 100
re3 som Tilskud til Hestegadningeri,
to date og R.chters Imperator), men
del er jo ikke Udbyttet, det i første Kaligedningen udbringes om EllerRække kommer an pas. Æggeblorn- i, aaret, Salpeteren om Formeret. Udale er mere sildig og giver ikke ret bilrigningsliden for Superinsfalen er
meget, men anses ellers for at være ligegyklig•
en fin og særlig velsmagende KarBur man 1 Nærheden af en By,
tonel, men den angribes ret stærkt i hvor der er gode Arsærniugsmuligal Kartoffelskirnmel.
lieder, kan det nok Mime sig at
Dersom uran 3-4 Uger før Læg- dyrke !icflige Kartofler i lidt Stil. I
niugen sætter Kartoflerne til
saa Fald kan det vist anbefales at
kamme Jorden op, saa snart den er
Forspiring
bekvem om Formeret, strø Hestegridi Ko- og Hestestalden, kan man op- mulignellCin Kammene, drysse
naa at las meget tidligere Kartoner Jord paa Gødningen og lægge Karend at lage Kartoflerne lige fra
tolleree• overipea, hvorpaa dækkes
Kulen. Her kan de spire under en • forsigtig ved al rive Jorden ned oni
passende Temperatur (bedst ca. 15 dem. — Ogsaa her gives et godt
Gr. C.), og de bør hest ligge i Tilskud til Salpeter.
dæmpet Lys. De tisse ikke ligge i I
Kartoflerne lægges Trind Spirerne
for tykke Lag; hvis de gør del, opad og dækkes -med el tynd! Lag
laer de for lidt Lys, - og Spirerne Jord.
bliver derfor 'lyse og svage (der ;
Det er af Vigtighed al Jorden
dannes ikke Bladgrønt),
ikke er er for 1rellitig, da KartoflerBedst vil det være at lave nog- ise i saa Fald let bliver skurvede.
le Kasser af Tremmer til delte Brug,
Benytter man sig n! Forspiring,
saa at Lyset kan Irænge ind fra alle vælger en tidlig Sort, passer Jorden
Sider, og Karrefierne kan senue godt, holder den los og ren samt
Spireroe ud gennem Tremmerne. gøder rlgeliet, kart niers tidlig paa
Kasserne kan timeges op under Sommeren fas gode n ive" Kartol.
tAtel, eller der egn sættes flere ler. Del er en en hel Højtid, tørste
oven paa hverandre, trans man takl Gang de serveres, og Bee,ivenhedeir
passer, al der er et lille Mellemrum
plejer derfor ogsaa al falde pas en
indlem h ver. Kasserne bar Ikke Søndag.

Himmeten er saa elskovsblaa
og dirre øjne spejlklire.
Lille Spejl — jeg ken foretaa,
hvorhen Skyerne fare,
Solen danser den hele Dag
over Himmelens Bue,
Ddt af Sol
Aandedrag,
du min lille Fruel
Lad mig drømme, og lad mig dø,
holder Jeg blot dine Hænder.
Vind kan vendes og Is kan tø,
vi ved jo det aldrig enden
Alt vi ved og alt vi ler
og alting er som el Under.
Til vi græde og Ilt vl ler
og tit bll'r vi tavse og grunder.
Mørket kommer- og Mørket gear
de lange Nætter og Dage.
Her vil vl sidde i hundred Aar
og aldrig se os tilbage.
Hundred Aar er en lønlig Sang
om Livets Sorg og Glæde,
Husk -e- du lo saa mangen Gang,
nu maa du ikke græde.
Louis Levy.

"a jodtur
gennem Curopa.
Serves !arta:111er om sine
Dagbogsoptegnelser og Minder.
(Kul, for Nordbornholms Ugeblad)
—0—

Følgende den fille Renollod, gennem el frugtbart Dalstrøg, nasede
jeg næste Dage Formiddag Caseleccio, et gammelt Forl, der behersker Dalen. Her svinger Landevejen
over Floden og maa .ser Bologna
ligge ved Foden af den jævnt skraanende Bjergryg, den sidste Rest af
Appeninernes knudrede Bjergkæder,
over hvilke vi havde vandret uafbrudt
siden vi forlod Roma, Til venstre,
mod Øst, ligger Sletten udbredt,
Flodernes Delta, frugtbar, en sledsegrøn og altid ydende Have.
Bologria er en By paa langt over
100,000 Indbyggere, imponerende
tager den sig ud, omgive( af høje
Bymure, over [rynke Tearne og Spir
tegner sig skarpl 1 Sollyset, med de
inualderistiske røde, firkantede, skæve
'frierne, Bolognas Vartegn, ragende
op som el Par segnefærdige Giganter, Karakteristisk lur Byen er ogsaa de mange Buegange, der i Hovedgaderne erstattes Forlov. Er det
for at vinde mere Plads, at delle
Byggesystem er saft udbredt, eller
er-det for at skaffe Indbyggerne Ly
for Solens brændende Simler eller
Regnens vande Dryp, mim de skal
ud al spadsere eller gere Indkøb.
Ejendommeligt er det al vandre
disse Buegange, der kun brydes,
naar en Tværgade skærer Igennem.
Men Butikkernes store Udstillingsvinduer kommer ikke hl deres Rel
for de elektriske Glødelamper tændes, thi om Degn f skærende Sol
synes Hvælvingerne mørke og dystre.
Skønt Bologna omme bar Palad-

ser og kunstnerisk smykkede Byg'niager, virker Byen dog pas en hel
anden Maade paa Beskueren end
f. Eks. Firenze. Firenze benytter
Urfjeldet som Byggemalerlale, den
haarde Granit og Marmor ; Bologna
er de røde Murstens By, et Babylon
*F brændt Ler, og naar Middagssolen bager ned I de snævre Gader,
faer man selv under Buegangene
Fornemmelsen af al befinde sig
en Tegiovn.
Bologna er en gammel By. I Tusinde Aar har den været Handelscentret I en stor og frugtbar Landsdel, og som for Tusinde Aer siden
kommer Bønderne endnu agende til
Bys med Studeforspand eller med
metalprydede, ringlende Muldyr, Piazza Enianuele med Domkirken
og Piazza Nettuno med den berømte
Neptunbrernd er Byens fornemste
Pladser, og Raadhusets Kernspefaende har noget ejendommeligt fæstrungsagtigt over sig. Kirkerne ere
pragtfulde indvendig, men Facaden,
særlig den øverste Del, ser gerne
forfalden, ruinaglig ud, de Murstenene etterhaanden forvitrer. Campo
santos smukke Kirkegaard med den
antikke Søjlegang og de ældgamle
Grave og S. Lucas ejendommelige
Stil vidner om en Periode, rig paa
kunstnerisk Initiativ.
Efter al have købt et udførligere
Rejsekort og Prospekter, forlod jeg
henad Aften Bologna og vandrede
ud paa Sletten, forbi det gamle Ca•
slet Maggiore. Overalt langs Vejen
har man 'ravn med at bjerge Vinhøsten. Druerne hældes i store Kar,
der er anbragt paa Kærrer, og stampes eiterhaanden, Thi det gælder om
at saa dem til at rumme saa meget
som muligt. Overalt ved Kærrerne
ligger søndertraadle Drueklaser, og
Saften driver ned ad Vogriljeelene.
Lange Hegn af Oliventræer indhegner Vinhaverne og hindrer Udsigten,
hvide Morbærtræer og brede Grøfter
niarkerer Vejen til Ferrara. Spiste
til Aften og overnattede i en lille
Gresigivergaard,
Hvor Europa dog kan synes lille,
eller er det Skæbnen, der forel Menneskene sammen? — Næste Dag
mødte jeg virkelig to oatrigere, som
vi havde nullet i Frankrig, — Gensyrisgireden fejredes selvfølgelig ved
en Kunde Vin. De raadede mig fil
al lægge Vejen gennem Østrig, da
Alperne ikke var morsomme paa
denne Aarstitl. Jeg fortalte dem om
Nielsen, og de lovede at søge Efterremiug oms hane
Del blev sent inden jeg naaede
Ferrara efter en lang Marsch i en
en lav og delvis sumpet Egn. Ogsaa Lullen var taaget og klam, af
og til .støvregnede det.
Ferrara er ogsaa en ældgammel
By, der i sin Glansperiode kappedes
med Bologna I lndbyggeranIal og
Velstand. Nu har Byen kun 33,000
Indbyggere og de gamle, pragtfulde
Paladser forfalder. Den frugtbargørende Pollod strækker sitre vandrige Arme udenom Byen og beskyt.
lede den mod Fjendevold. Gamle

FiestnIngsmure og stille, tilgroede
Grave, 1 hvis Vend melerlske Tiarne
spejler sig, minder om svunden
Storhed. Særlig imponerende er det
gamle Castello degn Estensi, hvor
Skildvagten endnu paraderer, — det
gamle Hertugpaleds (Dlamentpalad•
set) i gotisk Stil, Universitetet og
det gamle Randhus.
Eiler at have spist 111 Aften i det
mig anbefalede Hotel I Boego Romano, gik jeg ud for at se paa Folkelivet i Hovedgederne, hvor de elek•
triake Buelamper og de skadende
Butikker stod i underlig Mndiaetning til de mørke, alvorlige Paladser. Jeg treengle til at drive Ensomhedsfølelsen bort, kunde Ikke sove,
Dna drev jeg med Strømmen ind I
en Variete og ses pas Gøglet. Det
blev Midnat inders jeg &lumrede Ind
I Antonios Irrede Alkove.
Pas en Afrivnineakelender i Vinstuen ser Jeg næst ehorgen, et det
er den 1 ste Oktober. Altsaa Etterser, Man mærkede det egentlig ikke,
men alene Tanken om Kulden og
den Nordpolsfærd, der forestod mig,
fik mig til at købe et Par Underbenklæder: thi som Fader Antonio
sagde ; dit maa være koldt deroppe
hos Isbjørnene I
Inden jeg forlod Ferrara, var jeg
henne og saa den vældige Domkirke, hvis smukke gotiske Stil er
en øjenlyaf. Den beataar af tre
paralelle Længdeskib, forbundne ved
Søjlerakker, men det mærkelige er,
at der op ad Kirkens Længdevægge
er bygget en Række Tilbygninger,
en hel Gade af Boder, hvor man
kan købe alt muligt, ligelra Rosenkranse og Vokslys til gamle Støvler
og brugte Klæder, og Kirkens Mure
er oversaaet med Plakater om, hvor
man køber bedst og billigst eller
om at en berømt Sangerinde vil
beære Byen med el Besøg I
5 km udenfor Ferrara overskrider
jeg den gamle Pollods Hovedarm
ved Polecella — den første og største Flod, som jeg saa i sin Vorden
ved Turino, vild , kaad og livsglad,
som jeg selv, kommende oppe fra
Alpernes Gletsjeris. Nu var det vilde
Vovemod gaael al os begge, — vi
havde aet og oplevet meget, vi to,
blevet klogere af Erfaring. Sindig
og adstadig glider den brede Stram,
bastet og bunden af Diger og talrige Fabrikkers Hjul. Tæt ligger
de langs Bredden eller som svømmende Huse paa den glidende Strøm,
Hjulene Snurrer ualandsellgt, suger
Næring af Flodens Dyb.
Underlige Tanker krydser min
Hjerne, mens jeg stiar paa Broen
og betragter del pulserende Liv dragende Sammenligninger. Ogsas
du vil umærkeligt, lidt efter lidt
blive beatet og bundet, indgas som
Led i det store Maskineri, som kaldes Livets Trædemølle.
Allerede om Aftenen naaede jeg
Rovigo. Her er Ikke langt mellem
Byerne. Gennem øde Gåder, over
et Utal af stille ''(antiler, ledende
efter et passende Herberg, vandrer
jeg pas mas og las ; men overalt

er slukket og lukket. Inden jeg rel
ved el del, er jeg aller ude al Byen.
Malmen stod blank over Alleens
Træer, det var stille og mildt. Sea
var der vel intet andel at gøre end
at bivuakere ved Adlges Bred.
Var tidlig oppe næste Morgen og
travede lystig frem b entiern Chausseen. Solens store rede Kugle dukkede frem mellem Træerne og det
blev ellerhaanden meget varmt. Vinhaver, afhøstede Majsmarker og
sivbevoksede Engdrag vekslede mellem høje Hegn, otte las Markerne
dybt nede, germemskaarne al store
Grøfter. Allerede ved Middagstid
narrede jeg Padova. Interessant og
gammel By, omgivet af Mure, Bastioner og brede, vandtyldte Grave.
Gennem Byporten kom Jeg ind i
snævre Gader mellem høje aristokratiske Huse, der olie er forsynede
med Buegange og Søjlerakker, men Gaderne og de store Pladser
er næsten mennesketomme, og Paladserne synes øde og forladte, Var inde i flere Kirker, bl. a. den
smukke Chiese del santo og Dontkirken. Den store ovale Piazza Vietorie Emanuele med en dobbelt
Kreds al Statuer (74) af berømte
Mænd og det mærkelige della Raglone, Raadhusel og Observatoriet
er meget smukke og interessante
Bygninger. Uhyre Kunstskatte er
her opsamlet, alt er lagl stort an,
Ragiones Festsal er saaledes 87 rir
lang og 27 m bred.
Da jeg ikke fandt noget passende
Logi i Byen, travede jeg videre ud
paa Landet og mødte her el ungt
Menneske, der inviterede Mig med
hjem til hans Faders Gaard, der
las gemt mellem Vinhaver. Der var
Travlhed med Vinhøsten i den store
Gated, og jeg saa, hvorledes de
æltede Druerne i store Kar med
bare Ben og i opkiltrede Skørter ved
Lygters og Faklers rede Skær. Ansigterne straalede, Arbejdet gik lel
under Latter og Spøg. Det var som
om den syrlige Lugi af de gærende
Druer virkede berusende, eller havde
Vingaardsmanden i Dagens Anledning skænket vel rigeligt til sine
Folk. Rundt om I Laderne stod
vældige Kar med gærende Dreesafl,
og Fremgangsmaaden blev mig forklaret uden jeg dog forstod ret meget deraf. Da et Hold Arbejdere
netop skulde ind og spise, blev jeg
budt med og sad og saa interesseret til indtil Søvnen overvældede
mig.

lagt lagen af porluglaiske Søfolk, sele
naer de ligger I Havn i fremmede
Lande. De hænger en Judas op i
en Maileraa, .indtil han er død'.
En meget smuk Paaskesklk stammer fra Tyrol, hvor alle Mænd er
tidlig oppe for al se Solen danse
af Glæde. I den stille Paaskenat
samler de berømte Tyrolersangere
sig fra enhver Landsby, oppe blandt
de tavse Bjerge. Og saa snart Morgensolen bryder frem, hilser de hverandre med Jodlen og jublende Paaskesange. „Kristus er opstanden !'
Fra Klippe til Klippe svares der, og
nede fra Dalen synger de gamle og
Børnene igen, indtil hele Byen og
Egnen er et jublende Tonehav til
den opstandne Frelsers Pris.
I Florens samles Masser af Mennesker for at te den hellige Ild blive tændt Paaskedeg. Tre Flintesten,
der skal være Kulede ved Frelserens Grav, tænder Ilden, og 2 store
Vokslys bliver tændt derved; det ene bliver anbragt I en Lygte, som
har sin Plads I Daabskapellet, hvor
den hellige Ild benyttes til al indvie Vandet I Døbefonten, og ved
det andet lænder de Roende deres
egne medbragte Vokslys.
Den ældgamle Skik med Paaskelammet er omformet I Tidens Løb.
Indviede Paaskelain el Voks ansaas
i den katolske Tid for at besidde
hemmelighedsfuld Magt til Beskyttelse mod alt ondt. Men Voks var
ikke uopslideligt nuar man altid vil
bære det hos sig ; derfor bar de rige et Paaskelam af Sølv i en Kæde om Halsen, senere blev det for
Nemheds Skyld til en Medalje eller
Mønt med et afbildet Peaskelam.
Disse Smykker gik under Navnet
,Agnus Dei• del latinske Navn for
_Guds Lam'. Eller Reformationsliden lorsvandt dog disse Rester af
de gamle Skikke — som saa meget
andet herhjemme.
Traveller.

Solvbrylluy
Tirsdag den 18. April fejrer Stenhugger Chr. Johansen og Hustru
i Allinge deres Sølvbryllup.

3fjærtelig Yak
for udvist Opmærksomhed ved vort
Bryllup.
Marie og Janus flammer, Tejn.

Gummisaaler og Hæle
fans bos

M. C Funch. Allinge.
Plads til 1.

Paaskeskikke

Tapeter,

i forskellige Lande.

stort Udvalg, Prisen fra 35 øre pr.
Rulle.
Rullegardiner til billigste Dagspris.

Overalt i Verden, hvor Parreken
Sandvig Boghandel
fejres, findes der forskellige PaaE. Abrahamsen.
skeskikke, hvoraf de fleste er saa
Tlf. Sandvig 55.
gamle, al de stammer Ira den hedenske Tid, men er gaaet i Arv To flinke og pardidelige Mænd kan
gennem Aarhundreder fra Slægt til
ril 1. Maj faa Plads som
Slægt — som I. Eks. Paaskeæggel.
der kan føres tilbage til de gamle
Romere, og nu bruges over hele
pari
Europa og Amerika. I Frankrig er
Dynddalegaard i Rø,
Æggene ofte halverede og forsynede med en eller anden lille Tegning.
Nar!
I Tyskland er det den lille Paaskekan
faa
Plads
til
1.
Maj
paa
hare, man ser paa Æggene. Den
Store
Lærkegaard,
Leg at ,trille Paasketeg" dyrkes
meget al Børn rundt om I alle Lande, — dog fæiske mest f Sverige
og ganske særlig 1 Amerika, hvor
17 -18 Aer, kan faa Plads I. Maj
det næsten er blevet en Nationall- paa
tetsfesl.
Dynddalegaard i
I Spanien laver man en Dukke,
der skal forestille Judas. Seasnert
Paaskeklokken begynder at kime,
hænger man Dukken op, Staar med eller yngre Karl søges til 1. Maj
Valdnaddegaard pr. Tejn,
Sten efter den og slikker til sidst
TIL Allinge 110.
Ild pas den. Denne folkelige Forlystelse fører dog ofre mange Raaheder med sig.
I Portugal har man en lignende er til Salg hos
Skik, som isar bliver omhyggelig
FrIgaard. Søndre Kirkebogsard.

En flink Pige,

En DRENG

Ell a to gode Lodekoor

Prisen særlig billig. Bestillinger modtages.

Maj paa

Broregaart1 Tlf. Ruds 45.
Samme Sted er ANDEÆG og
Salg.

Graahavre eller Hedehavre,

en

FEDESO Ill

mere ri:levner Ærter, prima danske vikk er
med Ærter og ren Ninna:ed al alle Slags sælges billigst.

gule Nnedloge .Erter,

9aaseæg til Salg

Iilandeted

paa

Nordlandets Handelshus.

Torpegaard i Klemensker.

Et ungt Merneske søges som

Fin og grov Soda.

til I. Juni.

Jernbanehotellet, Sandvig.

Fineste Krystal !ambe, Maraellierstebe Nr. 1, tampulver,
alle Slags sælges billig? i

buk ler.

Nordlandets Handeishus.

El Parti godt monlerede

',̀1rorge=Jalpeter,,,

Herrecykler
sælges pr.

kontant for 150 Kr. pr.

Slk.

dri.

C. 5uncfi,..gllinge.

Chile (Salpeter, IN p(3. Superforarnt, 37 pCt. Knligndeting,

er paa Lager, og udleverer vi gerne de

bestilt.: Partier.

Vintersæden trænger rit Kvælstof, og vi har rigeligt paa Lager.

ølliugc

Biogral,

Hin I'aaskedai KI 7'

Den genfundne
Datter.
5 Akter

fra del amerikansise Nutidsliv .

•

••••••••••••••:

prima Sæk
og filanger
lige hjemkommen til meget billige
Priser. Alle andre Cykledele haves
paa Læger.
Stort Udvalg til meget nedsalte
Priser.
Reparationer udføres.

C. Funch,
Allinge.

Mod Stivsyge.
Firm og lys SvInetran haves nu
paa Lager.

Alliogo Kolonial- og Produklforrehog
Havregryn.
Fin Vare

a 23 øre pr. 1/, kg.

41filitue %Nitidt,
&$rvimrtforretutog.

og

kulørte Foraarsfrakker
I nye, moderne Fac, mer.
Solide, prisbillige Stoller,

Chr. Oisee, kW,

åtor :))fordamerik. 2ais
Texas

Allinge,

fb••••••11~111•419

Gardiner.
Stort Udvalg i prima hvide og
ecru Gardiner. Pris fra 86 Øre til
4 Kr. 62 Øre pr. m.
2-Irandet ægyptiske og engelske
Garner.

Chr. Olsen.

MESSEN, Allinge.

Kr.

50 øre pr. 100 kg -- Nettopris

Foderblanding
Bomuldstrekager, Soyaskraa.
Jordnødkager, Grove HvedekIld

Coldings

Prima

Stort spændende Skuespil I

M.

Nordlandets Handelshus.

18

Kort og Fodermester. Spaaseredragter
4n flink

meget kraftige, er forventende direkte med Sejleren Maika.

%Hinge quiviiial &$roDliftforrettilitg

Eo yngre Foilorwslor
kan faa

hang og Andeg
er til Salg hos
Jens P. Kofoed, Graneby, Olsker

Store engelske Kul

De bekendte gode F.nghlell

50 pat, kontrollerede

er pari Lager, og nye

Sendinger ventes i kommende Uge.

91orblanbet
Alle Bestillinger af

Markfrø og Roefrø
er paa Lager og udleveres gerne. Kredit til Isle Oktober — eller 4 pCt.
Rabat ved Betaling inden Jate Maj.
Vi har alle Sorter Kleverfril, Greesfril og Roeren paa Lager, saa alle Efterbestillinger kan ekspederes straks.

Nordlandets Handelshus.
Erindringsliste.
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2-4
Branddirektøren do.
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12, 2-1
Dampskibsexpeditionen, aaban ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm., Mandag og
Torsdag Form.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Folkebogsamlingen paa Raadhuset:
Udlaan Fredag 7-8. (i Vinterhalvaaret
tillige Tirsdag 3-3,30).
Hjælpekassen : Formd., 0. Thorngren.
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig.
Jernbanest. er aaben for Gods 8-12, 2-6
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Lune- di Diskontobanken 2-4 Eftm.
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6.-7.
o etn
o:
Skandinavien-AmAegreiknatlinit
Gornitzka.
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen Kontortid 1-4 Em.
Telegrafstationen 9-12 og 2 - .4
0111. omret 8-12 Form. 2-5 Efierni.

F nn.
i.
Kleniena Jernbanestation 28_-612afii

paa Telefon-Haandtaget og ring op
Telefon Allinge 74, naar De har
et eller andet at avertere.
Nordbornholms Ugeblads Annoncer virker bedst og koster mindst.
Glem det ikke.

Ni* SvarIL

Anbefaler sig med prima I' Brædder og Splitved.
Planker indtil 5 Fod lange og 4'
tykke, tjenlig som Gavnstræ til Vinduer og Karme o. d. I. og sælges
langt under almindelig Pris. Affaldsbrænde og Savsmuld sælges. Al
Høvining og Skæring udføres godt
og billigt.

Nirol libyer litiligoro l
Regninger, Meddelelser, Brevpapir
og Konvolutier leveres derfor til
meget nedsatte Priser i

Allinge Bogtrykkeri.

Ordet er frit
Vi ger vore mange Læsere i By og
paa Land opmærksom paa, at enhver kan
optaget Artikler og Indlæg om Emner
al almen Interesse i .Nord-liornhoirris
Ugeblad'.
Betingelsen er kun, al 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
Redaktibnen gerne Meddelelser om au'
danne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling I Bladets Spalter.
Landet,
Delle gælder bande Byen
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den striengeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

Ina

En yngre Karl

VII De have

dyr

en god Kop Kaffe,
anbefales det ar købe Katten hus os.
lyPe

Javakaffe

Frokosthaffe, hiallliC1, glyf ( 14
Eollliulig Drik.

n!,1:
faa
paa
Kruseguard i Rutsker.
td 1. Ma j.
'

En pæn. ung Pige
til
ruing, og
Kar I
16 18
Maj

,

fan Plads t I t.

Bridsensgaard.

Allinge Knioni&Produktforretning

LSI Slagtning ønskes byt'et
luen en Su, der skal have Grise.
Marie Sanne ved Teglknas, Rats.

GAASEÆG
er til Sal g.

Træsko til Spotpris.

Jens Nielsen,
linlitskoven, 120.

De ærede Forbrugere gøres herved opmærksom paa, at jeg fra
lysite
Dags Dato giver 15 pet. finbat paa KapsKo og
TreesKo med nyt Læder.
ønsker billige Træsko, bedes venligst snart komme, de
det kun er et midlertidigt Salg.

De, der

L. Larsen.

De op Tapeter er N 11101111(011Me!

Ekstra god sort

Skosværte

25 Øre pr, Æske.
M. C Punch, Allinge.
En yngre

Fodermester
Iran til tale Ma j fan

og vort Udvalg og Lager er i Aar . meget større end før.
Priser fra 35 øre op til 3 Kr. pr. Rulle.
Se vor

Plads pas
pr. Allinge.

Habbodam

Prøvebog før De køber noget andet Sted.

Chr. kolods Qapir Goloillori- og Topolhoodol. FLINK KARL.
paa
kan Isa Plads til

ved Skolen i Allinge.

Ma j

Sraedegaard i Rø:
Telefon Gudh jem 32.

Vi tilbyder

prima Saasæd til Foraaret.
Parti af 2-rd. Byg, Tystofte Prentice.

dø. Svalest Prinsesse.
Havre, hvid Seger.

iste Aars Avl efter kontrolleret Stamsæd Triorrenset
kraftige Kvaliteter. Vær saa god at give os Bestilling snarest.

9torhltutlie0 krettbeloit

1547 aars Dreng
kan las Pinds til I. Ma j pan
Ruis Tlf. 62,

Kaggnard,

Damer! sy selv
Nyt Kursus begynder i April Mais.
ned og omfatter Syning, Prøvning
og Tilalipning.
Da g- og Aftentimer gives.

ester Maal, 89

Kr.
125 Kr.

Nordlandets Handelshus.
BORNA er bedst og billigst

Saasæd.
Havre. Svalølf Seg erhavre, g ul Næsgaard Havre, sortren.
Abed Prentice o g Tystofte
syg.
De Partierne af de særli g line Kvaliteter er begrænsede, anmodes
od Tid.
de ærede Forbru g ere om al indgive deres Bestillin g

ig

()Allinge Storoninf.

(?;`) roW forte (iling.

Brædder, Planker, Tommer, Sparrer.
Sidste Prisliste er af 3. Marts, og kan der herefter handles meget billigt. Læg Mærke til, at vi har mange tørre, vellagrede Brædder og Planker, som vi sælger til omtrent halv
Indkøbspris. Ved kon'ant Handel gives yderligere Rabat.

Nordiandets Handelshus.

yr Re) , Vi

Q
r

al tv, P1, Rocks Salg a 30 Øre
Tlf. 28. Chr. Westh, Allinge.
byr?„rrr. /abrInåarie.
firs:4riatl,
11.11IR's
thrrig .Om utro.
Af ser
riel RrIlrwiryddelte.k
d.r girer ,111V1.1,11}; paa
.441 lidlxgrlingspl.m,
ja,' 1f
,um
god, R<sulfst,11
Irdl'everrs gratis

CI,J

...4.
'1Z" 0

...4_, - .i. i E P Il Y ll

Noniloodols lloodolshos
4717 Salg •
Den Erikefru Hinize tilhørende
Villa i Sandkogs, Areal ca, 4600
Kvdr.-Al., Assurance 11,400 Kr., er
til Salg ved Henvendelse til Sa gt.
Fr.

Varerne

.,,,x.,.....,,.
1>--5:_ :n=1
, .,

Spar Pen ge — Spa r

Bemærk . Varemærket.-

Nordlandets

sal..

• bringes
Forbrugernes Erindring , at Priserne er billi ge. De kan ikke fan
Varerne helt
men vi g ør Dem opnimrlcsorn præ,
at der gives

IIEFOIN KIIIVET11J,I.
, vis

42 -1~:.*er•
rir: 1/arekix (

Allinge

Victor 91anek

Allinge

Ny Sending hver Uge

gratis,

har Eneforhandling
af det ægte

i niarie lyse og, mørke J7aroer,

Magasin du Nords Udsalg

Læsset.

der sæl ges I. vor Forretnin g, er absolut Iste Klasses, og det

BORNA smager delikat.

9a6ardine og Xleedesfrafiker

Slaa Rotterne ihjel med

kan afhentes a 1 Kr. Læsset.
Fine Skærver a 2 Kr.
Hammerens Granitvrerk.

L

Stor Prisnedsættelse paa alle Slags

er 1111 paa Lager til alle ( Priser os; i
alle Størrelser.

Rugeæg!

Stenmel

er hjemkomne og sælges til meget billige Priser.
Grata engelsk Habit, syet
do.
do.
Ægte blaa

Yrafiker til damer og Bern

JCI(Pdesfrakier fra 42
Cortereoat fra 29.J-Cr. 5Q )re.
Lyse melerede frakker Jfr. 35,50
cp_i_gefrakker i Cooereoat ojkalør‘
J-Clcede.
Gooercoatfrakker til cDrenge
2 til 5 cilia,.

4; - raariglaSiSri

due Acedevarer

Fit stort lIdoalys

Rabat
paa alle Kolonialvarer, der betatea

pr. Kontant.

Miltg sitdoniatz og
.13rooutt. forretillun.

Nørresundby Godningshlk
er paa Lager og ekspederes læsset i Banevogne eller tilkørt
paa Landet efter laveste Beregning.

Nordlandets Handelshus.

åtor nordam. mikad 2iajd
Jordnodkager, Majs, Bomuldsfreikager
pCt. Foderblanding
Prima dansk Soyaskraa

Coldings kontrollerede 50

All I gode og synde Varer haves pin Lager i

Allinge Kolonial & Produktforretning

8erileP.33

Rubrikl'

rfaasken.
Paasken er næst efter Jul vor
største kristelige Fer'. Den falder
paa en Tid, hvor Solen atter har
lallet Magt til at ho de Naturen tit
Live, og de mange Helligdage bliver for Børnene eis lang Ferie, som
forhaabenllig bliver anvendt godt.

sker, hvorledes Kristus blev nedtaget
al Korset og begravet. Du her nok
mærket til den Sorg, der er i ethvert Hjem og enhver Kreds, semi
er ramt at Døden. Og J...sus ha'ide
en stor Skare Venner, som var dybt
bedrøvede over hans Død, og som
troede de aldrig skulde blive glade
mere.

Trælast. Trælast.
21flinoc Antonio! &13robnftforretnino
•

Strømper.
Gode Bomuldsstromper
75 Øre.
Ekstragode do.
150
Meget stærke engelske
200
Ekstrafine
do
300 De bekendte stærke retogvrang strikkede Bornestrømper føres i alle Numre:'

Nordlandets Handelshus.

Fra Rønne
- Nyker
- Klemenker
- Rø
- Tein
- Allinge
• Sandvig

Bon-

Et storre' Parti 1" og 11/4" Brædder sælges med særlig stor Ruhal:
Udsitudsbreedder fra Kr. 3.24 pr. Tylt løvrigt har vi Lager
af prima høvlede og pløjede Brædder., Planker Iolthitcles i alle
Dimensioner. - Gode og tørre Varer. Ratsal pr. kontant.

Vore Strømper er de billigste.

Sognedage,
R« n Il e.- N.1 eld•le

I disse Dage er det Hilma 1690
Aar siden, al Kristus ho'di sit Indlog i Jerusalem. Byen var fyldt nt
Gæster, som strømvrede til for at
dellage i den store Panskelløpid,
og Kristus, hvis Navn paa den Tid
var pna alles Læber, som Manden,
der helbredede syge og opvækkede
døde, Islev hilst som en Konge, da
lian paa sit Æsel red ind gennem
Stadens Port. [ørnene, der i Forvejen var i Feststemning, strøede
Palmegrene paa hans Vej, og den
Dag i Dag smykkes alle Hjem i
Syden til Minde herom n.ed Palmegrene.

Du vil hunre forstaa den Glade,
der greb alle, som havde tutgt Jesus, da det Søndag Morgen rygtedes, at hans Grav var fundet tom,
at Stenen var væltet bort [13 AnbIlingen, medens de Soldater, der
holdt Vagt, rrelselslagne var flygtede bort. Hvad her var sket, var
Sejren over Døden. Store Kunstnere har Aar hundreder Igennem
5[521 al give W'rya for denne Kristendommens uforglemmelige Paaskemorgen i Billeder, saalede- som
du ser over disse Linier.

Sandvig-Hanne
0,35 6,00
Fra Sandvig
0,43 6.08
- Allinge
0,52 6,17
- Tein
1,07 6,32
- Rø
1,25 6,50
- Klemensker
1,36 7,01
- Nyker
1,55 7,20
- Rønne

Potteplanter, afAaarne Blomster,
Kranse og Briketter ;inhabiles.

8ficereriet
og 917asfiinsnedfieriet
anbefales.
fejrer vi som den
Dag, Kristus holdt det sidste ManiIld med sine Dvciple, hvor han
brød Brødet ng Instiltede Nadveren.
Og naar hver Helligdag Menigheden knæler ved Alteret, saa er det
som Gæster ved Herrens Bord, en
stor Højiid for enhver ærlig Kristen.
1Fe4
9119~-ata.'NIF1
4.

Alle Mennesker,
som har set, hvorledes

køber De altid bedst og billigst hos mig, naar De vil have
der er godt. Jeg har det største Lager til de billigste

noget,

Priser. Drengedragter føres paa Lager i alle Størr, fra 20 Kr.

Jens Hansen.

Xlemensker.
Telefon n. 13.

Overretssagfører
Sojesen 5Coroed, Rønne
St. Sorte agede 17.
Inkassation, Dokumentskrivning e. in,
Trættes i Hasle Onsdag Fornid,
Et Parti

TAPETER
udsælges for 40

øv e

Rullen.

Stridige golintial,
13robuttfurretiting.

j=n=s0c=n=s1

Klædninger.

fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvilkaarligt forlange dette hejflne Produkt til sine Maaltider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

sirbejddtq og
Underbeklædning

Du, som er Barn endnu og lever
i Tryghed smider dine Forældres
Varetægt og i Ly af Hjemmels Mu
re, du hører del hele som en skøn
Fortælling, der endnu ikke er blevet Alvor for dig. Som Børnene i
Jerrusaleni i Glæde strøede Palmer
for Frelserens Fod uden ret at vide
hvorfor, saadan har du ogsaa din
Paaskeglrede, men om det er Paaskeklokken eller Solen over Markerne, der fryder dig, det ved du
ikke klart endnu. - Du ved kun
al Glæden bor i dit Hjærle, og del
er godt saaledes.

Onkel Peter.

Bornholms bødl! Illargirioe,
Bornholms Vegetabil Margarine.

9,35
9.43
9,52
10,07
10,27
10,36
10,55

?((tinge R'oloicial. og
13robottiorretning.

BORNA er god !

»uge Antonia! & $robiattomtning

7,50
8.08
8 29
8,34
8,54
9,00
9,12

Koger godt ud.
28 øre pr. Halvkilo.

giorNanbet5 inttbciølt5.

Kr.

Helligdage

Bornholmske

Khakiskjorter i alle Numre 4 Kr. 90 Øre.

88

og

Koge-Ærter

Størrelser sælges, saa længe Forraad haves, for 9 Kr.

Komplette Spisestel fra

60
6,39
6,86
7.12
7.29
7,42
7,50

NI, Kr. Kofod .
Tlf. Sandvig 6 og 47.

50 Øre pr. Stk.

SPISESTEL.

2,00
2,19
2,36
2.52
3.09
3,22
3,30

11-n et r•-.ShttIlvIg
Fra Rønne
8,45 12,35
- Nyker
9,03 12.53
1,09
- Klemensker 9,19
9,35 1,25
• 14,
9,49 1,39
- Tein
9,59 1,49
- Allinge
- Sandvig 10,05 1,53

Et Parti Vindjakker
alle

8,20
8,37
8,50
9,06
9,21
9.32
9,40

1.30 10,00 4.20 8,15
- Allinge
1,40 10,08 4 28 8,23
- Tein
1,55 10,194 39 8,34
- Re
2,1010,36 4.56 8.5
1
- Klemensker 2,30 10,56 5,16 9,13
• Nyker
2,46 11,10 5,30 9,25
• Rønne
1,1011,30 5,50 9,45
t) Løber kun Lørdag.
If) Løber ikke Lørdag.

i >13ti'g Pakken,.

giver lækkert Smørrebrød. )

Køreplan.

landsla-n.»De
(1.1. (1. (t
Fra Sandvig

Fineste dansk Fabrikat

BORNA

Rc'nne-Allinge Jernbanes

Stort
Langfredag er Paasketigens stil e
Dag, fordi Menneskene paa den
Dag korsfæstede det eneste Menneske, om hvem kristne verf, at ingen
kunde beskylde ham for Synd. I
alle katolske Lande arrangeres den
Dag store Optog, hvor Frelserens
Statue bæres om I Gaderne. I Jerusalem, hvor man endnu mener
al kunne pasvise den Vej, som To
gel fulgte paa sin Gang til Golgat
ha, bærer en stor Skare Pilgrimme
et sammentømret Trækors, for paa
den Mande at mindes ;vor Frelsers
lunge Vandring. Alt dette kender
du fra din Bibelhistorie, og du hu-

Lager af Klædninger er nu hjemkommet.

Af ekstraged blaa Cheviot 75 Kr., srnaa Numre 55 a 65
Allerbedste engelske Sergesklædninger 115 Kr.
Prima Buchskinds Klædninger 48 Kr., alt efter Størrelse

Kr.

.

Bestillinger paa Klædninger modtages, syes efter Maal.
For godt, solidt Arbejde og god Pasning garanteres,
forskellige Dessins,
Jeg har et Prøvelager paa over 50
saa her gør De Deres Handel bedst og billigst.

,ens Xansen,

Averir i NordbOroholifis illlehlad!
Billigste Annoncepris. - Læses overalt pas Nordlandet

