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Kvinder har ogsne været brugt til 

Motor-Ambulance. I Firmes og Die- 

runde har de arbejdet om Nætterne, 

opsøgende de Snarede, medens de 

for det meste maritte sove pas Skan, 
fordi der Ikke var Ly og Læ at finde 
i de bombarderede Byer. 

Mrs. Knocker har kørt en lung 
Ambulancevogn i en bælgmørk Nat 

over Veje, ødelagt al Bomberne, 

der havde dannet slore Huller. I 

Pervyce var der en Forbindingssta- 
tion i en Kælder, kun tyve Meter 

bag de belgiske Skyllegrave. I denne 
Kælder, der var olie Fod i Firkant 
og kun ventileret og oplysl gennem 

en Revne 'i Muren. levede Mrs. 
Knocker og en neg Pige pas aften 
Aar i tre Uger, De Irreelle sove pen 
Stran, fik ingen ordentlig eller re-
gelmæssig Mad, og deres Drikke- 

vand havde passeret en Kirkegaard, 
hvor 900 Tyskere var begravet. Da 
der var bælgmørkt i Kælderen, irreelle 

de brænde Lys Dag og Nat. Til 
denne Kælder blev de Saarede bragte, 

efterhaanden som de faldt i Løbe- 

gravene, og blev her foreløbigt for-
bundne, saa Ambulancen kunde føre 

dem til Hospitalet i Furnes. 

Og saaledes vrimler der af Beret-

ninger om Heltemod og Opofrelse. 
Hør f. Eks- om de to ringe Pi-

ger, der havde Telefonvagt den Dag, 
Louvains Rædselsdage begyndte. 

Nærmere og nærmere kom de 
lyske Kanoners Torden, Bomberne 

begynte at falde i Udkanten ef Byen, 
snert sprang Granalerne i Gaderne. 

Flammer krøb rundt om Husene, 

Shrapnefls-Kugler regnede ned om 
Telefonbygningen, men stadig sind 

de lo unge Piger urokkelig paa deres 

Post. ,Hvor rædselsfuld end Stillin- 
gen var, tænkte de ikke et øjeblik 

paa at søge Frelse ved Flugt. De 
vidste, at igennem de Telefon-Linier, 
de passede, gik den belgiske Gene- 

ralstabS Ordrer, der dirigerede den 

belgiske Hærs Tilbagetog. Først da 

Telefontraadene var skaaret over eller 
førl bort med Bomberne og Bygnin-
gen truede med at styrte sammen, 

først da forlod de deres Post, for-
di der ikke var mere at udrette. 

I Anlwerpen plejede Mrs. Slobart, 

som var kommet til Belgien med 
et helt Hospitaludslyr, de Saarede 

under en Regn al Bomber, og da 
denne Ild tilsidst udsalte hendes 

halvfemsindstyve Patienters Liv, bar 

hun og hendes Assistenter dem bort 

pas deres Ryg og fik dem anbragt 
i Kældere 

Smaa rørende Træk fortaltes og-

saa ; som I. Eks. om det engelske 

Yeomarily Corps al Sygeplejersker. 

De havde været i uafbrudt Bombe-
ild, men en nf dem gik ufortrødent 

treer og tilbage, selv efterat en Bom-

be havde slaael ned og dræbt tre 
Mand og savret andre lige ved Si-

den af hende. Officeren, der førte 
Afdelingen, blev saa rørt derover, 
at han, da han ikke paa nogen an-
deri Maade kunde vise hende sin 
Hyldest, plukkede nogle:Orene med 
Snebær al en Busk, som voksede 
paa en Afsats i Skyttegraven, og 
idel han dannede derat til en Buket, 

overrakte han hende den med den 
største Ærbødighed. 

Ved Nieuport var der Kvinder, 

der iført Knæbenklæder og Støvler 
under en Regn af Ild gik ud for 

opsøge de Saarede. En af dem for-

tæller: Del var Fuldmanne og Ter-
rænet var fladt med meget fas Træer, 

saa vi marine lægge os ned paa Jor-

den og kravlende søge at naa Skyl-

tegrnvene. Under uophørlig Ild fik 

vi samlet alle de Saarede, som det 
var mulig at flytte. Samme Nal 
~alle vi brænde en Masse døde 
Tyskere, son] de havde kastel i 
Floden, ellers vilde Vrimlet være 
blevet forpestet. 

Berl. Tid. 

lolorossoolo Foraostolloioller, 
I Marts-Hæftet af Deutsche Obst-

bauzeitring lindes omtalt 'mele in-
teressante Foranstaltninger frem-
kaldte ved den kritiske Ernærings-

situation, som Landet befinder sig i. 
Den ene gear ud paa al udnytte 

Læggekartoflerne i dobbelt Hersse-
ende. 

Man smiler Knoldene i Spiring, 
og naar Spirene er lange nok sen 
knækkes de af og plantes, og naar 
Knoldene ikke kan give flere Spirer 
saa spiser man dein. 

Saadanne Spirer ticiplariles ined 
en Afstand af ca. 20 cm. mellem 
Planterne og 50 cm. mellem Ræk-
kerne. De giver kun lo a tre und-

delslore Kartofler hver, derfor kan 
de slim tættere. 

Hvor vidl „Spekriliationen" bar :lo-

gen praktisk Værdi turde 'smaske 

saaledes „være tvivlsomt, bande fordi 

det reelle Udbytte i Knolde bliver 
lille og fordi de gamle Knolde efter 

al have produceret de Knolde de 

kan, næppe har nogen stor Nærings-
værdi. 

Med Hensyn til Tjørnehækkene 

er der nylig udsted' den „arnstlige 

Bekendtgørelse" at de ikke maa klip-

pes i Aar. 

De skal have Lov til at vokse. 

blomstre og bære Frugt, da Frug-

terne skal bruges til Erstatniug for 
Kaffe. Del er de haarde Tjørnestenen 

der bliver brændte og malede til 

Kaffe. 

I cDrømme. 

(Efter Heine.) 

Jeg mødte min Elskte I Drømme 
— bekymret, bleg og forslcrærlit. 
Falmet var hendes Ungdom, 
og al hendes Ynde glemt. 

Hun bar et Barn paa Armen, 
et andet i Skørtel hang. 
Jeg læste Armod og Kummer 
i Klæder, i Blik og Gang. 

Hun drejede over Torvel 
og mødte mig pludselig cKr. 
Og sinerteligl, stille sa'e jeg 
til hende, jeg havde saa kær: 

„Følg med ulig hjem til min Bolig, 
thi du er saa bleg og saa svag. 

Ved Arbejd og Flid vil jeg skaffe 
dig Livets Behov liver Dag.  

De Børn du har med dig skal finde 
el gæstfrit Hjem has mig 
— luen Først, du stekkels forpinte 
Barn, vil jeg sørge for dig. 

Og jeg skal aldrig fortælle, 
at jeg har haft dig kær 
— og naar du er død, vil jeg grel til 
din Grav-og græde der.• 

Chr. Stub forgrnsen. 

horlorifill og Isolorioll. 
_0 _ 

Med ovenstanende Overskrift fand-

les i Bornholms Sncial-Deunaltrat og 
Bernholuis Tidende for Fredag den 
16. og i Bornholms Avis Ion Lørdag 
den 17. ds. en af „En Bladlæser" 

underskreven Artikel, hvis Indhold 
var et Angreb pas de In lier paa 
Øen udkomne Annonceblade. Jeg 
formoder, at Redaktionen af de to 

Blade giver den paagældende Artikel 
det Syer den fortjener, men som 
Borger i Byers Og læser al „Nord-
Bornholms Ugeblad" vil jeg ikke 
undlade at fremsætte nogle Bemærk-

ninger til Artiklen. 

„En Bladlæser" mener, at del kan 
have nogen Interesse at se lidt pas, 

hvem der opretholder disse Blade, 
og hvad deres videre Anvendelse 
Ivan føre til, og fortæller saa, el Aar-
segen til deres Fremkomst var to: 
En Bogtrykker der mangler Arbejde, 

og nogle større Købmænd, der øn-
sker at spare pas Averteringskontoen, 

At deri arbejdsløse Bogtrykker søger 
at skaffe sig Arbejde, har „En Blad-

læser intet at sige til. Det forundrer 
mig løvrigt. Jeg havde fra den Side 
nærmest ventet at Irøre en stærk For-

dømmelse af alle slige Bestræbelser. 
Hvorfor har vi faaet Arbejdsløsheds-

kasser, Hjælpelcasser, og andre lig-
nende Institutioner? naar Folk allige-

vel foretrækker at arbejde. Del er 

jo ligefrem et Slag i Ansigtet paa 
vor Tids humane Bestræbelser for 

at skaffe Livets Ophold tit Men-
nesker, for hvem Arbejdet er en Ve-

derstyggelighed. 

Naa, endnu er det dog ikke for-
budt at arbejde, selv om man der-

ved skulde komme til al konkurrere 

med Social — undskyld — Dagbla-

dene, og Bogtrykkeren var allsaa 

sats fræk at forsøge paa al faa Ar-
bejde ved al fan startet el Ugeblad. 

Og Heldet fulgte ham. Bladet blev 
udgivet, og forliaabendig vil Bogtryk-

keren vedblivende kunne tjene Op-
hold til sig og sin Familie ved dette. 

Saa var det Averteringskontoen, 

som de større Købmænd ønskede at 
spare pas. Efter Udtalelser fra disse 

kan jeg glæde „En Blodlæser" med, 
al de større bladudgivende Købmænd 

nut averterer for et betydeligt større 
Beløb end de forhen gjorde i Dag- 
bladene, og Aarsag Nr. 2 passer alt-
san ikke. Forøvrigt er det ikke alene 
de større Købmænd, der averterer i 

Nord-Bornholms Ugeblad, tvertimod, 
1M findes der vist ikke hverken no-
gen Handlende eller Næringsdriveir- 

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

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse i Nordre Herred 
bliver læst i ethvert Hjem og egner sig der,  
for bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne SekendlgrnIser ruf enhver Art 
SelaSala Køb, Salg, Eoreningsmedcletelser, 
Efter, eller  Aflysninger, Auktioner 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgear hver fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt pas Bladets Kontor og 
koster 1 Kr. halvaarlig. 

Kvinder under Krigen. 
—o— 

Kun sjeldent hører vi Navne blive 

draget frem blandt de mange Kvin-
der, der har gjort et mindst lige saa 
værdifuldt Arbejde som del mere of-
ficielle under det Røde Kors. Der 

har derfor sin Interesse at høre, 
hvad der fortælles i en nylig udkom-

met Bog at Lady Churchill om en 
gaminel, fransk Dame, Madame Ma-
chary i Soissons, som hele sit Liv 
havde interesseret sig varmt for de 

Fattige i Nærheden af hendes citeau 

og for hvem hun havde været en 
trofast Hjælper og Trøster. Da Ty-

skerne kony under Marne-Slaget, og 
Maireu ikke kunde findes, pastog 
hun sig hans Arbejde; det lykkedes 
hende som ved et Vidunder at for-

hindre at Byen blev ødelagt, hun 

ordnede alle Rekvisitioner, forhand-

lede med Fjenden, saa Byen und-
gik Udsultuing og Panik. Hun ved-

blev med sin moderlige Forsorg un-

der Byens Bombardement, og plejede 
i al den Tæl uden Afbrydelse de 

Syge og Saarede, tiltrods for sine 
fem og Itesindslyve Aar. 

Under Marve-Slagel var der KvIn- 
. der, der efter Kampene fandt deres 

Huse fyldt med Døde, som var 

faldne i Haandgenræng. De begra-

vede disse Døde, baade Venner og 

Fjender, ened saa megen Omhu og 

Ærbødighed som mulig. Bagefter 
manne de saa kline, mure og repa-

rere deres Huse, somme Tider end-

ogsaa helt bygge den] op. Aldrig 

har de beklaget sig, end ikke de, 
som havde været udsat far de fryg-
teligste Voldshandlinger, eller som 
havde set deres Mænd og Sønner 

blive skudl for deres Øjne. De var 
resignerede, men der var i dem en 

saadan Fædrelandskærlighed og 
Stolthed over al have lidt for deres 

Land, at man nraa have set det, for 
al forslag det eller tro derpaa' 

Der er mange Kvinder, som har 
mistet all, hvad de ejede, næn ikke 

en af dem har talt oho deres per-
sonlige Tab eller Lidelser. Deri ene-

ste Tanke og dens brændende Øn-
ske var at faa deres Mænd hjem 
igen, enten de saa var raske eller 

lemlæstede. Men hos deny alle var 

der et bestemt griske om ikke at 

fas nogen forhastet Fred. 

de, der ener ruten om Bladet med 
sine Annoncer. Alene vort vise By-
rand har fundet del fremealstjenligt 
et avertere i Dagbladene, men den 

Ære del derved har indlagt sig, er 
vist ret tvivlene]. 

At nesen Lincilhoerne I stedse 
større Udstrækning Illetiller Bindet 

sine Annnricer, er jo en Kendsger-
gerning, og del er vel særlig dette, 

der har laset „En Bladlæser" til n1 
klage og hyle. 

Man skulde næsten, reer Artiklens 
sen al siee sarulidiee Fremkomst i 
de tre Blade al dømme, have I,nv 
til at tro, at dens Indhold var et 

Produkt af 3:1Mitige Redaktøres ni 

Valgkampagnen overanstrengte hjer-

ner, og lnvnrfor ikke, d'i irr. lier jo 
ikke tidligere sparet sig I sne Hen-

seende. I Særdeleshed har in So-
cialdemokratens Redakline visl Nord-

Bornholms lleeblad sin Velvilje pas 
forskellig Mande. Men Bladet dør 

vel ikke al saa lidt, og faer d'firr. 
Stenhæk og Sneen stimlet sig lidt, 

tænker jeg, de indser det 
i deres Angreb og lader Sn-

dalen ene nni det smagfulde Arbejde, 
den har begyndt tor at ødelægge 

AnnormehIaderre. 

Ja, det var vel et Sidespring. -
„En Bladlæser" faer være, hvem han 
være vil, men nægtes kan det ikke, 
at hans Paastande er mindst lige 

saa gaadehilde som hans Personlig-
hed. 

Tror „En Bladlæser" virkelig, at 
Beboerne i Snogebæk, Amager, 
Rønne eller andre Steder udenfor 

Allinge-Sandvigs naturlige Opland 
vil hjemsøge Købmændene her i 
Kommunen med deres Handel, fordi 
disse averterer i Dagbladene. Nej, 
saa enfoldig er Iran sikkert ikke, 

men lian naa heller ikke vente, al 
Købmændene her, hvad enten de er 
bladudgivende eller ej, skulde være 
saa dumme at tro sligt, og at Be-

boerne her, fordi at Købmændene 
blev tvungne til at avertere i Dag-
bladene, skulde afholde sig fra at 
købe en eller anden Ting i Rønne, 

naar de lejlighedsvis besøgte Hoved-

staden, det er der vist heller ingen 

der Tror, 

Saa paaslaar „En Bladlæser - , at 

Annoncerne paa den Lap Papir, der 

en Gang om Ugen smides ind ad 
Døren, ikke bliver læst og husket, 
som Annoncer der sikrer hver Dag i 

de Blade, man selv har bestilt. Delle 

kan under visse Forudsætninger 

være rigtigt. Reader den averterende 

over slore Midler, og vil Iran Dag 
eller Dag reklamere med en hestene 
Vare, kan han selvfølgelig °pilne et 

fan denne indprentet i Publikums 
Bevidsthed; men er Midlerne til An-

nonceringen kun serv, og denne 
scen Følge heraf kun kan ske i min-

dre Grad, saa tror jeg, at Reklamen 
hjælper lige saa godt i del lokale 
Ugeblad som i Dagbladene, og uran 

naa i al Fald ikke, som „En Bladlæ-
ser" synes at antyde, tro at Publikums 
Læseevne ogHukommelse blev bedre 
eller daarligere, alt efter hvilket Blad 
man læser Annoncen i. 



Har Annoncehlarlenes Fremkomst 
forringet Indtægterne tor Dagbladene 
saa stærkt, at Fordyrelse af disse er 
nødvendige og Bladene ikke vil gas 
til en Forhøjelse al Abonnementspri-
sen, er der jo deri Udvej at forhøje 

Annonceprisen for de Kunder, der 
benytter Dagbladene, 

Al de hladudgivende Købmænd 
skulde arbejde paa at isolere deres 
By og at bringe den i Forglemmelse, 
blot fordi de averterer i det lokale 
Blad, turde være det rene Nonsens. 

Nord-Bornholms Ugeblad udgaar f 

saa stort Antal og i saa stor Omkreds 
som Interessenterne bestemmer, og 
at Annoncerne baade bliver læst og 

husket, har de averterende god Er-

faring for. 
Hvad del angaar, at vor By skulde 

blive glemt, tror jeg, at .En Blad-

læser" kan være ganske rolig. Der 
er i de sidste Aar blevet skrevet 

og talt saa meget om Allinge-Sand-

vig, saa den sikkert er bleven lands-

kendt, hvad den antagelig vedbli-
vende vil være selv længe efter, at 

Glemselens Slør er bredt over 

Bladlæser` og 

X 

Kalkens Virkning i Jorden. 
—0— 

Af Konsulent A. M. Sørensen, 
Skanderborg. 

Af de Foranstaltninger, der kan 
bidrage til at hæve Udbyttet af vore 
Marker, kommer Tilførslen af Kalk 

til kalktrængencie Jord i første Række. 
Kunstgødning er dyr og vanskelig 

al fremskaffe i tilstrækkelig Mængde. 
Kalk kan naturligvis ikke erstatte 

manglende Kunstgødning, men den 

kan dog i nogen Grad afbøde 

Mangler derved, at den frembringer 

Betingelser for en bedre Udnyttelse 
at tilførte Gødningsstoffer og forren 

Frigørelse af Næringsstoffer, der fin-

des i Jorden i tungt opløselig Form. 
Kalken giver Anledning til en stær-
kere Omsætning af Plan terester (Stub-

og Roddele), som findes i Jorden, 
og bidrager herved til disses Om-
dannelse til Plantenæring. Ved denne 

Omsætning dannes tillige Kulsyre, 
der indsuges i Jordvandel og forøger 

dettes Evne til at opløseliggøre tungt 
tilgængelige Plantenæringsstorler. 

Kalkfattige Jorder viser sig ofte 

stærkt fosforsyretriengende, delte har 

sin Grund I, at tillod Fostorsyre 

danner tungtopløselige Forbindelser 
med andre Sloffer, naar der ikke er 
tilstrækkeligt af Kalk. Tilførsel at 

Kalk hindrer Dannelsen af de nævnte 
Forbindelser og udløser lidt etler 
lidt Fosforsyren af dens tungtopløse-
lige Forbindelser. Man hører under-

tiden den Anskuelse blive fremsat, 
at man efter en Kalkning afJorden 

kan undlade Gødskning med Super-
fosfat en Tid, og delte kan rusaske 

ogsaa være rigtigt, dersom der i en 
Række Aar er tilført Marken større 

Mængder af Fosforsyre. 
En Del Jorder indeholder ret store 

Mængder Kalk I en Forbindelses. 
form, i hvilket det kun i ringe Grad 

er tilgængeligt for Planterne. Ved 
Tilstedeværelsen at tilstrækkelig Kalk 
frigøres dette Kali lidt eller lidt. 

Kalken mætter fri Syrer, der dan-
nes ved Formuldning og Forraad-
nelse i Jorden, eller som udskilles 
af Planteredderne. Herved gøres Jor-
den sund ; en Del af disse Syrer er 
I fri Tilstand Plantegifte, medens de-
res Forbindelse med Kalk er uskade-
lige for Planterne. 

Part de Simle-Organismer— Bak-
terier og Svampe — der findes 
Jorden, øver Kalken en for Plante-

dyrkningen gavnlige Virkning, den 
fremmer Bakteriernes og hæmmer 
Svampenes Trivsel. Bakteriernes 
Virksomked er nødvendig for Om-

sætningen i Jorden, og en Del Bak-

terier optræder tillige som Indsarto 

fere af Næringsstoffer til Planterne,  

idet de er f Stand til at binde Let-
tees fri Kvælstof. Disse sidstnævnte 
Bakterier er meget ømfindtlige over 
for Tilstedeværelsen af fri Syrer i 
Jorden. Paa Svampene virker Kai. 

ken anno sagt hæmmende, og den 
kan derfor med Virkning anvendes 
til Forebyggelse eller Bekæmpelse 

af ondartede Plantesygdomme, der 
foraarsage3 al Svampe, f. Eks. Kant-

broksvamp paa Kratroer og Turnips 

og Rodbrand pas Runkelroer. 

Paa bindende Lerjorder kan Kal-
ken øve en gavnlig fysisk Virkning, 

ved Indblanding i disse Jorder ved 

Hjælp af Markredskaber — og ved 

Regn- og Jordvandels Indvirkning 

virker Kalken skørnende, gør saa-

danne Jorder lettere at behandle, og 

hæmmer Skorpedatinelse. 

Foruden de nævnte indirekte Virk-

ninger her Kalken ogsaa en mere 

direkte — den er et Plantemerings-

slof — og sætter som sant-fent, hvor 

den er til Stede f for ringe Mængde, 

en Grænse for Afgrødens Størrelse. 

Kalkens gode Virkninger er saa-

ledes mangeartede, og del har da 
ogsaa ved talrige Forsøg v131 sig at 

være en særdeles rentabel Foranstalt-

ning, al anvende Kalk paa Jord, 

som trænger dertil, 

Før man pasbegynder Kalkning af 

Jorden, bør man dog skaffe sig Op-
lysning om, hvorvidt den Irreneer 
til Kalk ; gør den ilcke del, faer man 

ingen Virkning af Kalken, og Om-

kostninger og Arbejde er saaledes 
spildt ; ja, i nogle Tilfælde kan mart 

endog gøre Skade ved Kalktilførs-
len 

Tegn paa, at Jorden er kaiktræn-
gende, er det, at der optræder 

Ukrudtsplanter som Knavel, vild 

Spergel, bias Stedmoderblomst og 
gul Okseøje. Man bør dog ikke 
lade sig'neje med de Oplysninger 
om Kalktrangen, som Ukrudtsplan-

terne kan give, og navnlig bør man 
ikke slaa til Ro med, at Jorden ikke 
trænger til Kalk, fordi de nævnte 
Ukrudtsplanter ikke findes. 

Ved Henvendelse til Landbofore-

ninger] eller Husmandsforeningen 
kan enhver Landmand paa en let 

og billig Maade fas konstateret, om 
hans Jord er kalktrængende eller 

ikke. De nævnte Foreninger besør-

ger — eller giver Anvisning paa — 
Udtaguirtg at Prøver at Jorden og 

foranlediger disse Prøver undersøgte 
paa Statens PlanteavIslaboralorimn, 

der konstaterer, om den Jord, hvoraf 
Prøverne stammer, er kalktuengende 
eller Ikke 

Og hvis der viser sig at være 

Kalktrang, saa kender vedkommende 
Landmand et Middel, son], naar det 

bringes i Anvendelse, vil give ham 

el større Udbytte af Jorden og for-

øge Rentabiliteten af Plantedyrknin-

gen i betydelig Grad. Midlet er 

-- Kalk eller Mergel. 

ly Herrer Dagblads-Redaktører i 

Rønne har atter lagt deres 
respektive Hoveder i Blød for om 

muligt al udtinde en eller anden 
snedig Maade, hvorpaa de kunde 
komme Ugebladene til Livs. 

Resultatet blev det Produkt, som 

i forrige Uge under ,En Indsender's 

beskedne Mærke aftryktes i samt-

lige tre Rønneblade. 
Vi føler os særdeles smigret over 

den Bevaagentred vore ærede Cot-

legaer lægger for Dagen lor vor 
egen Ringhed og da omtalte Akt-
stykke ved nærmere Eftersyn har 

vist sig at være en udmærket An-
befaling for Publikum til al avertere 
i' Ugebladene, fremfor Dagbladene, 
bar vi tilladt os al aftrykke Artiklen. 

Det med fede Typer irendirevede 
er Rettelser af formentlige Unøjag-
tigheder, Fejltagelser citer Forglem-
melser, og da alle vore Læsere sik-
kert er i Besiddelse af Originalen, 
vil enhver ved Selvsyn kumme over-
bevise sig om vore Rettelsers Be-
rettigelse. 

horlering og isolermor 
_0_ 

Foruden Dagbladene, som dels 
arbejder for visse Itier, dels brin-
ger Aftryk af Hovedstadsbladenes 
Efterretninger om, hvad der sker i 
Verden, har vi i de senere Aar her 
paa Gen ogsaa faaet en Slags Blade, 
som intet politisk Program har og 
ingen ,Sensations"-Efterretninger 
bringer, men indeholder Annoncer 
og — S0111 Tilgift 	en Del under- 
holdende og belærende Stof. Af 
disse Blade har vi fadet et i Allinge 
og et i Nexø. De udgaar som Uge-
blade. 

Det kan vist have nogen Inter-
esse at se lidt paa, hvem der op-
retholder disse Blade, og hvad de-
res videre Anvendelse kan føre til. 

Aarsagen til deres Fremkomst er 
to: en Bogtrykker, der mangler Ar-
bejde, og nogle ,store' Købmænd 
(hvor det ligner Hauges Udtryks-
mande!), der ønsker at spare Penge 
paa Averteringskontoen At den ar-
bejdsløse Bogtrykker søger at skaffe 
sig Arbejde, er der intet at sige til 
Derimod kan der siges adskilligt 
om Købmændene som Bladudgivere. 
At de kan spare Penge ved kun at 
avertere i ét Blad i Stedet for tre 
er givet, og hvem nyder godt af 
denne Besparelse? Købmændenes 
Kunder, for Varerne bliver billigere, 
da Købmanden sparer adskillige 
Kroner paa Annoncer, 

Det store Publikum har altsaa 
Fordel at at støtte disse Blade, og 
de averterende og bladudgivende 
Købmænd her Fordel af at aver-
tere I dem. Det er nemlig sikkert, 
at de Købmænd udenfor Rønne, 
der averterer i de lokale Ugeblade, 
bidrager til at udvide deres Rys 
og dermed deres eget Opland. De 
gratis omdelte Annonceblade naar 
jo ud over store Dele al Øen, og 
de bladudgivende Købmænd arbej-
der derfor i Retning af Ikke at 
bringe deres By i Forglemmelse. 
Om dette ikke ogsaa 	i det lange 
Lob — gavner dem selv for mere, 
end de sparer paa Annoncerne, er 
et Sporgsmaal, der har Sandsynlig-
hedens Præg, men i hvert Fald 
gavner de deres Ry som Helhed. 

Det er lo nemlig saaledes, at 
det store Publikum øen over ikke 
gennem Ronnebladene faer Besked 
om, at der findes mere end en eller 
to Købmænd i Byer som Nexo og 
Allinge. Nu derimod bliver næsten 
hele Bornholm gennem Ugeblade-
nes Annoncer mindet om, at der 
findes mange og gode Forretninger 
udenfor Rønne. At dette i Læng-
den maa bevirke, at mange Men-
nesker ude fra Øen nu kun lejlig-
hedsvis gør deres Indkøb i Rønne, 
men køber Størsteparten af deres 
Forbrug I nærmeste By, er temme-
lig selvfølgeligt. Annoncerne paa 
den Lap Papir, hvorpaa Rønnebla-
dene trykkes, bliver nemlig ikke 
saaledes læst og husket, som de 
Annonx.r, der livrtr Uge stem-  i 
Nordbornholms Udeblad oo Øst-
bornholm. 

Annoncebladstrafiken trækker u-
nægtelig i Retning af Rønne By's 
Isolation, og dette er en meget hel-
dig Udvikling. Fait Bornholm be-
høver Dagbladene nemlig Ikke alle 
at udgaa i Rønne. Et Dag- eller 
Ugeblad i en af de andre Byer vil 
ogsaa kunne gaa, og dat er ikke 
absolut nødvendigt, at Rønne er 
Centralstedet for Postforbindelsen 
med Omverdenen og den øvrige 
Del af øen. 

For det store Publikum vil An. 
noncebladsvæsenet desuden bevirke 
at der ikke sker nogen Forhøjelse 
af Bladenes Abonnementspriser el-
ler Annoncepriser, thi dette hindrer 
Konkurrencen fra Ugebladene. -
Det er en bekendt Sag, at en stor 
Del af Dagbladenes Indtægter faas 
gennem Annoncerne, og da Dag-
bladene ligesom andre Forretninger 
maa have Balance mellem Indtæg-
ter og Udgifter, vil de sikkert finde 
Udveje til Besparelser, f. Eks. Ind-
skrænkning i det ubekvemme For-
mat. 

De mange Tusinder af Avislæsere 
har derfor ligefrem en økonomisk 
Interesse i, at Nordbornholms Uge-
blad og Østbornholm faer en stor 
Annonceindtægt, thi des større Ud-
bredelse kan Bladene ten. 

De Læsere, der forstaar dette, 
vil ogsaa fortrinsvis gøre deres 
Indkøb i de Forretninger, der aver-
terer i Ugebladene. Derved opret-
tes der en gensidig Støtte mellem 
Bladlæserne og de Averterende. — 
At støtte Rønnebladene, der ingen 
anden Opgave har, end at tjene  

ret snæversynede politiske Inter-
esser, kan derimod ikke pJa n,,gen 
Niaade gavne det inverterende Pub-
likum. 

En Bladlanser. 

Sid on 818jdoodervisnion 
i Allinge 
—o-- 

Ja, Hr. Redaktør, jeg skal gerne 

skrive en lille klikket ril Deres 

Blad om Sløjden og dens Stilling 

paa Teknisk Skole, øg lad mig be-
gynde med det sidste: Silitingen. 

Det er jo saadan ved vor tekniske 

Skole, at den gerne hver Vinter 
søges af mellem 30-40 ukonfirme-

rede Drenge og 4-5 ukonfirmerede 

Piger, Filerne Børn. — Og man lager 
imod disse Børn med Kyshaand. 

Se, naar Skolen de sidste Vintre 
kun her været søgt af omkr. 60 

Elever felt, er det jo klart, at dens 

Eksistens i høj Grad beror pas det 

Indmeldte Barneantal : men, vil man 
gerne have Børnene pari Skolen, 
men man selvfølgelig sørge for pas-

sende og tærede Beskæftigelse til 

dem, og her har Sløjden fremfor 

noget andet Fag vist sig forumets-
tjenlig. 

lad os undersøge denne Pris stand 
lien nøjere: Dansk eg Regning faer 
Køurene Undervisning i paa Bor-

gerskolen, Systemet der er meget 
forskelligt fra Systemet pari Teknisk 
Skole, då der det ene Sted arbejdes 

med Børn, det andet Sled med 
Haandvierkslærlinge, alkali man dis-
se Fag-ve ild af Fagrreldren for 
Børn paa Teknisk Skole — og er 
forlrengst'udgaael. 

Bogføring faer ;Teknisk Skoles 
Elever som Regel først Undervis-
ning I efter et have søgt Skolen i 

2 Aar efter Konlirmationen, saa her 

været saa stærkt eftertragtet at Dren-
gene, al der endnu aldrig har været 

Plads til alle, der meldte sig. 	Vi 
begyndte i det smaa. 2 Brædder 

pas el Par Bukke var vore første 

Høvlbrenice, En Viekel, en Kniv, en 

Meterstole og et Sav vort første Værk-

tøj; og vi lavede searmend ganske 

ordentligt Arbejde med den Smule 

Værktøj ; men skulde Faget drives 

nogenlunde, maalle der anderledes 
med Værktøj til. 

Da det kneb i Forvejen for Be-

styrelser] med at las Balance i Regn-

skabet, turde deri ikke bevilge Penge 
til Slejdværklaj; hvorfor jeg selv 

købte 10 Sæt til 35 Kr. pr. Sæt, og 
min tog vi fat med Lyst. 

Ved den første Udstilling hørtes 
fra de besøgende adskillige velvillige 

Udtalelser 0111 Faget, og det forstær-

kede Lysten. 
Ved Bavnen 1908 blev der af 

Overskuddet taget 250 Kr. tre til 
Sløjdværktøj, og Bornholms Spare-
og Laanekasse ydede os 100 Kr. til 

Hjælp, sera vi kunde købe endnu 
10 Sæt Værktøj; og vi fik Plads tit 

20 Elever; et stort Antal i eu Klasse 
regnet efter Teknisk Skoles Forhold, 

og cia vi tilmed arbejder uden Kak-
kelovnsvarme, er Faget oven i Kø-

bet billigt al drive.  

kan Rernene ikke komme I Betl; gl 
imre, 

Nu er der Tegning tilbage .  
Vi nias straks se bort fri Prmek-

Høns- og Farttegning. Del betl., er 
jeg vist ikke begrunde nærme/e. 

Her kan altsaa kun hine Tåle 
en] Frillarinds- øg Geometrisk Teg. 
iling. I Frihaandstegning undervises: 
der i Borgerskolen, og undervises 
særdeles godt, samea jeg. — tiet. 
er  vel ikke nødvendigt al bemærke, 
at jeg ikke selv underviser i Faget. 
— Naa, Frihaandslegning er et satire 
nyttigt Fag for alle, ogsaa Piger, 
og i delte Fag beskieltiges !ternene 
derhenne. 

Geometrisk Tegning derimod vilde 
efter min Mening eenake savne Be-
rettigelse som Undervisningsfag for 
Børn, uden netop t Forbindelse med 
Sløjden. 'Geometri« snur  Tegn ing 
betragtet er jo da ikke noget I 
sig selv alshiltel Fag; men kun 
en -Forøvelse", et nødvendigt 
Grundlag for Projektions-og Fagleg-

Trine, og jeg gentager, at det kun I 

Forbindelse med Sløjden har Beret-

tigelse som Undervisningerne for 
Børn. 

Enhver Haendværker ved da, at 

eden Geometrisk Tegning kan man 
Ikke tegne Prnjektions- og Fagleg-
ning, og al en Arhejdersiegning 

ikke er lingeri Geometrisk Tegning, 
alken er Oeorrietriak Tegning kun 
en Forøvelse, et Grunding. Og da 

nu Børn ikke er linandværkere  og 
Ikke som Børn har noget med liannd-
værkertegning al gøre, egner Faget 

sig ikke for dem. 

Jeg mener derfor, der pari Teknisk 

Skole ligefrem var Trang hf et nyt 
Fag, og Sløjden har vigt sig at 
kumte tilfredsstille denne Trang. 

Det er nu 10 Aar siden, den blev 
indført, og I dissel:Aar har Faget 

Del var nu det. 

Til Slut_vil jeg blot ganske kort 
paavise et Par af Sløjdens lonrinlige 

Egeuskaber. 

Den er grundlagt paa Øvelser, 

der elterbaariden bliver sværere og 

sværere; men der er ingen Spring 

i Udviklingen. Det er en stadig 
Repelion af det tidligere lærte, og 
saa følei stadig en ny øvelse til. 

Genstanden, som bliver Resultatet 

id Øvelserne, er ikke Maalel, men 
Midlet, og deri Irma ganske indordne 
sig under øvelserne. Man bestem-

nier sig allsaa ikke til at tave en 
bestemt Genstand, og saa man de 
forskellige øvelser rette sig efter 

den men ganske det omvendte er 

Tilfældet. 
Det vi vil lære Børnene er ikke 

at lave beaterot Haandværksarbejde, 

nej, vi vil lære dem at se, at beregne, 

at beherske deres Haand, vi vil vise 
dem, at deres Teori : deres Regning, 

Fribaandstegning, Geometri, Teg-

Mug o. s. v. kommer i hej Grad 

til Anvendelse i det praktiske Liv. 

Hvor lit har de Ikke maanet lede I 
Hukommelsen efter; hvordan man 
linder Centrum til en Cirkel, naar 
Graden i Bordpladen har taget Cen-
trum bort, og hvordan var det nu 

vi skulde bære os ad med at oprejse 

ts 



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

Vi beder om Bestillinger snarest. 

Nordlandets Handelshus. 

De smukkeste Xonfirmationsgaver 
køber De bedst og billigst i 

Allinge Ur> og Guldsmedeforrretning. 
Gravering gratis. 	 A. M. Lindberg. Telefon 93. 

Vi ekspederer alle ile iatikomeo 
paa Barres, Eckendorfer og Elvethams Roefrø og har 
endnu rigeligt Lager af Rød Eckendorfer, Gul Eckendor-
fer og Elvethams samt et Restparti af smaakornet Bar-
res Roefrø, Bangholm Kaalrabi, Fynsk Bortfalder og 
de hurtigvoksende Sorter Øster Sundom og Grey Stone. 

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

Nordlandets Handelshus. 

Ekstrafin Klipfisk og prima Ris 
anbefales til billigste Dagspriser fra 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Vi beder alle, som har bestilt 

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

Nordlandets Handelshus. 

gode liedskaller til For3rsilviiiilleit! 
Vi har staaende — indkøbt i Fjor: 

l dobbelt Osborne Fjederharve 15 Tænder. 

2 svenske Fjederharver 	 9 Tands 

I svensk Kultivator „Apollo" 	9 do. 

2 Canada Plove No. 97. 

2 Ukrudts-Harver — 6 Leds — med hule Tænder. 

Der kan gøres fordelagtig Handel hermed i 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har mange Pumper endnu! 
Svære Ajlepumper 2", 2'2" og 3" 
Bedste frostfri Pumper 1',," og 2" 

og Jernrør, som passer til disse. — Køb i denne Maaned.  
Priserne bliver meget højere, naar vi skal købe til Lager igen. 

Nordlandets Handelshus. 

en linie vinkelret pas Midten af en 

given Linie, eller se, hvor lidt Be-

greb disse ofre dygtige Regnere har 

om at finde Alstanden mellem List-

erne pas Blomsterskamlen, de maaler 

og nraaler,orn igen og om igen, uden 

Anelse mn, at en Smule Sammenlæg-

ning og Fratrækning klarer hele 

Sagen. 
Se, det vil vi gerne lære dem at 

indse. 

At den færdige Genstand er Maalet 

for Drengene, gør intet til Sagen, 

lad dem bare være glade ved den. 

Endelig vil jeg gerne bede de 

Forældre, der har Børn til Under-

visning paa Sløjdsalen, om ikke at 

kritisere deres Arbejde alt for skarpt, 

men huske pas, at man ikke kan 

forlange Haandvrerksarbejde af Børn. 

H. P. Kofod. 

Fra Uge ti( Uge 
_o- 

Paa Søndag 
spiller Dilettanter for Selskabelig For-

enings Medlemmer to morsomme 

Smaaslykker pas Teatersalen (Chri-

stensens Sal). Vi havde i Gear Lej-

lighed til al overvære Generalprøven 

„En forfulgt Uskyldighed" gik 

kvikt over Scenen, særlig Fræ'rik 

var storartet, men ogsaa „Den kloge 

Korre• vil sikkert more Publikum. 

Stykket er oversat paa bornholmsk 

og Interneret er en tro Kopi af deri 

bornholmske Bondestue, — niere 

tør vi ikke røbe. 

Svip. 

Vinteren 
ser stadig ikke ud til at faa Ende, 

del er ypperligt Kaneføre Ill trods 

for, at man i Rønne har set Svaler. 

Bare det ikke var en Vildand -

Det undrer os, at Vognmands-

foreningen ikke foranstalter Kane-

fest til Slottet. Vi kunde da 

i Paradisdaten plukke mtspruligne 

Bøgegrene. 

Man maa være forberedt paa alt. 

Budsljollesler og klor. 
Søndag den 25. Marts. 

Ols Kirke Kl. 91/2 	Skrot. 9. 
Allinge K. Kl. 2 	 l'4. 
Kl. 3 Efterm. Møde i Tejn Missions-
4  hus, KI 6 Ungdomsmøde i Be-

thel. Sekretær A. Nielsen taler. 

.Tirsdag Aften Kl. 71/2  Møde for K. 
F. U. M. hos Bager Nielsen. 
Samme Aften (ikke Mandag) Kl. 
8. Møde for K. F U. K. i Præste-
gaarden. 

Evan. tutti. Missionsforening Allinge 

Søndag Kl. 91/2. 	M. Kofoed. 

Rutsker Missionshus 
Søndag Kl. 91/2. 	P. Rønne. 

Hjertelig Tak for kærlig Deltagelse 
ved vor kære Søster og Tante 

Elise Lunds Begravelse. En sær-
lig Tak til Hr. Pastor H øyr ti p og 
•Blaa Kors" for kærlig Deltagelse. 

Allinge den 22. Marts, 

M. L u n d, 	Asta Hansen. 
Træskoetager. 

En god Lødeko 
er til Salgs hos 

F. Holm, Stenby, Rø. 
Telt. Rø 43. 

Fine Ris, 
28 Øre Halvkilo. 

J. P. Molers Eftfl. 

Gammelt )ern 
og 

Støbegods 
købes 

Allinge Kolonial- 
& Produktforretning. 

Vi har endnu rigeligt af 

Blandet Frugtsaft 
H ind bæ rsaf t 

Kirsebærsaft 
Ribssaft 

Hyldebærsaft 
Blaabærsaft. 

Uagtet Fruglsafter siden Elteraa-
ret er steget fra Fabrikerne til næsten 
del dobbelte, har jeg kun nødtvun-
get forhøjet enkelte Sorter en Baga-
tel. 

J. B. Larsen 

RØ. 
Foredrag af Lærer R i I s, Øster-

marie Onsdag den 28. Marts Kl. 7 
i Forsamlingshuset. Ikke-Medlem-

mer 25 øre. 
Foredragsforeningen. 

En ung flink Pige 
kan las Plads til Iste Maj hos 

Holm, Vestre Hosendalegaard. 

En konfirmeret Dreng 
til at passe Kreaturer kan fas Plads 
til Isle April eller Maj paa 

Kteregaard, Rutsker. 

l'.,a Grueid ar Sverlitin kan en 

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

Jens Hansen, Lindeskoven, R13. 

Rø. 
Tirsdag den 27. da., Eftm. Kl. 5 

vil der pas Brugsforeningens lille 
Sal blive afholdt Licitation over 

Lægekørselen 
til Sygekassens Medlemmer. 

Sogneraadet. 

En Pige 
kan fas Plads til Isle Maj hos 

Smed Olsen, 
1- linuledal pr. Tejn. 

To flinke Karle 
kan faa Plads straks pas 

Store Hallegaard, Olsker. 

En flink Pige søges samme 
Sted til Iste Maj .  

RØ. 
Fredag den 30. Marts vil der 

paa Brugsforeningens lille Sal blive 

foretaget Uddeling af Sukkerkor t 

for April Kvartal. 

Sogneraadet. 

Hvidkaal 
haves endnu — el lille Parti. 

33. Larsen. 

OLSKER. 
Sukkerkortene for Maanederne 

April—Juni udleveres i Olsker For-

samlingshus Fredag den 30. da. 
Efterm. fra Kl. 2-5. 

For Tejn og nærmeste Omegn 

kan de afhentes i Tejn Brugsforening 

de 3 sidste Dage i Maarreden. (Her 

er ikke nogen al Gaardene medreg-

net). 

P. S. V. 

K. A. Mogensen. 

Sætte-Charlotter 
købes. 

B. Larsen 

S
uger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-

ler De en Svend eller Lær-

ling en Fodermester eller an-
den Medhjælp, hør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad 

der hver Fredag bringes direkte ind 

i 1700 Hjem og læses af saa godt 

som hvert eneste Tyende. En An-

nonce her i Bladet vil derfor saa 

godt som altid bringe et tilfreds- 

stillende Resultat. 

By- og Herredsfuldmægtig 

Johaaaes Kofod, Hasle. 
træffespar Randlin set i Allinge 

hver Mandag efter Kl. 10 Form. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Ordet er frit ! 
Vi gør vore mange Læsere i By og 

paa Land opmærksom pas, at enhver kan 
faa optaget Artikler og Indlæg om Emner 
af almen Interesse i „Nord-Bornholms 
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 om saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
ril Behandling i Bladets Spalter. 

Dette gælder havde Byen og Landet, 
og dat er ett, Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den stramgeste Diskre-
tion med Hensyn re sine Kilder. 

Han mistede Sparebossen 
I Stager t ed J!,fian.1 biet en engelsk 

Matros truffet af en tiranatsplint, vom 
saarede ham altortig i det venstre Ben 
Han besvimede og eaagnede torat, da 
Benet var amputerer Da han fik at xldr, 
hvad der var hændet, begyndte han al 
græde og had om at faa Benet igen. MAn 
søgte at trøste ham med, et han skulde 
lam et kunstigt Ben, som han kunde gas  
ligesaa godt med. 

— Det er ikke Benet. jeg ril hev., sva-
rede Matrosen men jeg havde mine Pen-
ge i den venstre Strømpe. mig nu er de 
alle hørtelt 

Troligt nok. 
„Stakkels Pedersen, han er sart takket 

af Gæld i" 
.Aa Pyt 	Du vil da ikke bilde mig ind 

at den Fyr foler sig trykket I Han betaler 
to aldrig I" 

„Del er heller ikke den gamle Gæld, der 
trykker ham, men den nye, son; han ikke 
kan gøre", 

Han havde lettere ved det. 
Gaardmand Lars Pre'sen, der er °nolet,  

ligger for Døden Hans Nabo Per Nilen 
besøger ham og synes dog, hen skal trøste 
ham lidt. ,Ja Las." siger han, „Du har 
ring nemmere red at da, end de (teer a' 
vi andre., Du ska' da kens lakke et øje l" 

En .Cienatand". 
Etteren Folkefest gaar det i Jernbane-

toget saa livligt til, ar Krandektøren maa 
skride ind, da der kastes tomme Plasker 
ud at Vinduerne. [lait siger: 

„Her man ikke kastes Genstande ud 
af Kupevinduet 1" 

Hvortil en Passagerer formærmet sva-
rer: „De vil vel ikke kalde en rom Fla-
ske for en Genstand l" 

Han var nysgerrig. 
— Ja, Petersens sidste Ord var, 

'Bare jeg kunde leve en Uge til... 
'Han var naturligvis nysgerrig 

eller at se hvor mange der korn til 
Begravelsen«. 

Forskellig Virkning, 
Første Moder: ,Niar jeg har læst 

rum Søn Studentens Brev, time jeg 
altid have fat i Frernmedordbogen.• 

Anden Moder: ,Naar jeg har læst 
min Solis Brev, maa jeg altid have 
fat i Sparekassebogen. 

Uventet Virkning. 
I Anledning af de daarlige Tider 

holdt en - amerikansk Præst ude i 
Vesten en dundrende Tale til Menig-
heden. Han opfordrede den til Øko-
nomi og Sparsommelighed, til Alttold 
og Spægelse og til at træde sammen 
for at drøfte, hvad der kunde gøres 
for al lette Udgifterne. 

Talen greb Menigheden stærkt, 
man holdt Møde, og efter en Times 
Forhandling enedes man om al ned-
sætte Præstens Løn fra 1000 Dollars 
til 500. 

Kraftig Christianiajargoo. 
Christianiajargonen i de brede Lag 

begynder mere og mere at ligne den 
amerikanske. Den syces at ligge 
under for en stigende Trang til Over-
drivelse og skarpe Vendinger. Der 
tales her ikke om det saakaldte Bølle-
sprog, men om det Sprog, ironi nu 
mere og irere bruges al den yngre, 
skikkelige Arbejderbefolkning. 

Fra en Samtale blandt nog le unge 
Arbejdere kan saaledes næv nes : 

— Han havde et saa ska rpt An-
sigt, saa han kunde hugge det last 
i Væggen. 

— Han var saa høj, saa han kun-
de stag paa Torvet og dreje Viserne 
paa Vor Frelsers Kirketaarn. 

— Han er saa husvild, som om-
han bor paa cn Telerontraad. 

— Er du daarlig, saa drik et Glas 
Maridalsbajer I Det strammer op. 

— Den Koncert, som vi var til i 
Gear, var saa daarlig, al jeg hellere 
vilde have hørt 60 Maud spille paa 
Skohorn og blæse paa varane Kar-
tofler. 

— Han er saa sulten, saa han lig-
ger og græder i en Krog og ser ud 
soul for 5 øre valme Kartofler. 

— Han et saa [enig, at hans Øjne 
ser ud som sultne Tiører. 

— Han er saa morsom, at man 
kan le sig fjollet af ham. I Gear 
hk han en hel Sporvogn til at le, 
saa den gik af Skinnerne. 

— Pas paa du ikke brækker fine-
ret! 

— Han kan start Saltomortaler, 
saa han falder pas Struben. 

— Han er sne kroget af Gigt som 
en Dværgbirk. 

— Hun er sås pukkelrygget, at 
hendes Fotografi ikke ken hænge 
paa Væggen. 

Asfalterede Shorslellskiter, 
bevægelige som faste, der hindrer 
Nedslag, anbefales. 

Glastegl og Vindusglas 
i kurante Mast haves. 

Kobber og gamle Metaller 
købes til h ø j Pris. 

Harald Pedersen, 
Charlotter købes, 

70 ae pr. kg. 

Gartner Kofoed, Allinge. 

Diverse Marmelader 
i kvart, halve og hele kg Glas. 

Diverse 

Komplirmiler Sgelej 
sælges endnu trods meget forhøjede 

Priser, til de gamle Priser. 

I. B. Larsen 



lionholms Simre- & innokassos 
Afdeling i Allinge 6--="--- 

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

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

Rønne 
Nyker 
Klemensker 
Rø 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

900 1250 

918 1 09 

934 194 

950 1 40 
1054 154 
1016 206 

10!0 20 

820  

833 
85s 
913 
928 

999 
945 

Altid 

Prima Kolonialvarer 
til billigste Dagspriser. 

Altid friskbrændt Kaffe. 

Altid extra prima Margarine 
til billigste Dagspris. 

Altid stort Udvalg i 

3=COZ1 	• 70000 

Bolster, 	Dunlærred Bolster, 	Dunlærred 
Fjer og Dun. Alt med Garanti. 

Nordlandets Handelshus. 
03ZCe 

ini~snallnannSir,,...~.~..enrie~~~4.1212~1~4~~1 

Markfrø. Markfrø. 
Bestillinger modtages hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Kød- og Benmel 
fra Langelands Foderstoffabrikker. 

Blodfoder 
fra Vejle-Fabrikkerne 

anbefales meget som Tilskud til Svinenes Foder. 
Billigste Dagspris i 

Nordlandets Handelshus. 

Saabyg og Saahavre. 
Bestillinger modtages hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Underskørter og Nederdele. 
Underskørter i Moir6 og Klæde samt hvide Vaskeskor-

ter i smukt Udvalg. 

f-ljemmesyede Nederdele i moderne Faconer. 
Priser 6-8 Kr. 

Nordlandets Handelshus. 

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

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

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

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

først skal anvendes senere. 

Nordlandets Handelshus. 

å2rigen flutter iWnr. 
Zerfor fcelger jeg nu i Bette Moraar r. 200 

Oerrez. og ZrennezgliTtintger og ffitniimifrofter 
til en. halo T+11 efter bet font &rente tofter 1111, 
og ligeleben fcelger jeg 4c (e snit ZfotoiMager 
til gamle $rifer, ba jeg ilfe vil tabe »lem til 
be »øje q3rifer, jour int er. 

,-tørfte uger 	ifittc, oucr og goffetter. 
talere £red Zrifotage og +IrtiejUtig, efjovta, 
Hujer og 23euft0er fult alt, Ijoab bestil »ører, 
fort jagt et meget (tort £ager af fifle gaugbare 
9.nattufafturoarer, fabel i fcerbigfuet jota i 
termaal til billigfte 43rifer. 

etfor jfat Si)e altib fobe bered forbrug fjo 

e 	 finl ett i 

' k n n jo rn frti. 
(Eller )trine:  

—n— 
Skønjomfru sover i Kamret 
i Maariens sitrende Skin. 
Da klinger Valsetoner 
munlert fra Gaden ind. 

Skønjomfru skyder forsigtigt 
filside del hvide Gardin. 
— Der slnar ell Benrad dernede 
og spiller Violin 

Og synger: du loved en Dans mig; 
(lit Ord lise du brudt, min Skat. "• 
Følg med mig til Kirkegaarden 
— for der gear Dansen Mat! 

— Skønjomfru bli'r sælsom filmode; 
fra Kimet sniger hun sig 
og følger den spillende Benrad 
ud ad deri hvide Vej. 

Han gnider sin Fele og danser 
en raslende Knokkeldans. 
Uhyggeligt dingler hans Hoved 

Maanens sælsomme Glans. 

Chr. Slub Jørgensen. 

Toget afgaar 
Søgnedage: 

itenuc— etand Vig 

Fra Rønne 	glo 33o goo 

Nyker 	922 350 91$ 

Klemensker " 9" 401  935 

Rø 	 1003  4" 95' 
Tein 	101' 44' 1008 

Allinge 	10'9  45' Inis 
Sandvig 	1095  5(K)  1025  

Mand v 

Sandvig 	700 12a0 640 

Allinge 	708  1205  618  
Tein 	 718  1219  700  
Rø 	 754  1238  711  
Klemensker 	75' 1258  758 
Nyker 	804 110 750 

Rønne 	825 130 gro 

Søn- og Helligdage. 

Ran ne—Man d vig. 

Sandvig—Rønne. 

Fra Sandvig 	845  12" 6" 
Allinge 	852  1242  652  
Tein 	 90! 12" 709  
Rø 	 917 107 71a 
Klemensker 	956  196  735  
Nyker 	 945 1 38 750 

Til Rønne 	1005  155  810  
NB. Hver Søgnedags 0 ns d a g 

Aften afgaar Toget fra Rønne 9,35, 
altsaa 35 Min. senere end normalt, 
hvorved der ophans Forbindelse med 
Toget Ira Nexe i Rønne N. 

Erindringsliste. 

Tokikainrei 8-12 Form., 2-7 Efterm. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2 —4. 

Lasse- te. Diskontobanken 2-4 Eftni, 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Stempelfilial i Sparekassen 10— 12, 2-4, 
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Ski- 

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Etterm, Mandag og 
Torsdag Form, 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Posekontoret; Søgnedage 9-12 og 2-6. 

Søndag 12-2. 
Telegrafstationen 8 Morgen til 6 Alten, 

Søndag 12-2. 
Ilorgmesieren træffes pas Kæmnerkort .  

Branddirektøren Mandag og Fredag 
Form. 8 til In. 

Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em. 

Folkebogsamlingen pas Rnadhusei: 
Tirsdag KI. 3, Fredag 7-8, 

Jernbanest. er  anken for Gods 8-12, 2-6 
Frinuerkep. og Ilgods desuden 7-8 Aften 
samt ill Tog, der afgaar udenfor nævnte 
Tid, fra en halv Time for Togets Afg. 

Badeanstalten Kajbjerggaard 
Fredag 9-12, 
Lørdag 9-12, 4-10. 

ura",,,,~~•~."1" 

By- og Elerredsfuldmregtig 

Joliaafies Koloell, Hasle, 
træffespar Raad ti sat i Allinge 
hver Mandag eller Kl. 10 Form. og 
i Klemenslcer Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Kontirrnattonsklædninger 
i alle Sttirrelser billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

II at Landlinigsletteriets nye Sene begynder nu. g 	0 a: iler i denne horeloddes 25(100 Gevinster og I hæs] ii. 
! at disse Gevinster har en sanitet Værdi al 

I Million 132,670 Kroner. 
Lodsedler til Iste Trækning koster for en hel 120 Ore. 

en halv 70 
Fornyelsen begynder 24. Marts og shitter 3. April. 
Nye Spillere kan erholde Lodsedler indtil 17. April. 
Forsøm derfor ikke i Tide at sikre Dem en Seddel. 

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

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

Uldgarn i mange Kvaliteter. 

Nordlandets Handelshus. 

Allinge Bogtrykkeri 
anbefales. 

Tryksager for Foreninger og Mejerier. 
Love, Vedtægter, Skemaer, Regninger etc. 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telelod 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsanlreg, Vand- & Alfepumper 111. 111. 

Glas og Porcelæn 
til smaa Priser. 

Altid velassorteret lsenkramlager hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Vort Lager er rigelig larmet med 
51 pCt. Texas Bomuldsfi.okager 

43 pCt. New-Orleau Bornuldsfrokager 
La Plata Hapskager 

Palmekager 
Gildings kontrollerede Foderblandinger 

Soyaskraa 
Sukkermelasse 

Alt i prima kontrollerede Varer og til billigste Dagspris hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Til 

Fra 

Til 

Fra 


