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„Nard-Bornholms Ugeblad" 
trykkes I et Antal al mindst 1600 Exempt, 
og firsendes gennem Pusterum(' I Allinge. 
Sandvig,Olsker, Rutsker, Re og. Klemensker, 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
nar den største Udbredelse I Nordre Herred 
bliver fas! l ethvert !tem og egner sig der. 
før bedst til Avertering. 

• 
„Nord-Bornholms Ugeblad" 

Fredag den 27 April 1917 
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AscrtIl••.roornt•pri*.ro re pr. 
for In.erittrr pol Forriden 115 Orø. 

{normrør I. il:nog.  10 Ure 
¥2,11r.rfolgrode 1/:mogr 5 ørn. 

optager gerne Bekendtgørelser af enhver Ari 
saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Eller- eller Af lvsningrr, Auktioner etc. 

„Nord-Bordhalms Ugeblad" 
udgaar hver Fredag, kan bestilles pan alle 

Postkontorer samt paa Binders Kontor og 
koster t Kr. halvaarkg. 

}(irkoklokkenies Hislorie. 
—0— 

1 det 61e Aarhundrede var det, 

at Kirkeklokker begyndte at komme 
i Brug. Sandsynligvis var det irske 

Munke, som førte ined sig Id Tysk-

land Brugen af Kirkeklokker, og 

Sagnet bereiler oin, hvor sæisornt 
grebne Hedningeure følte sig, naar 

de ude 1 Skov og Mark hørte de 

liøjiidelige Klemt fra tunge Malin-
klokker, soul kaldte Kristenfolket 

sammen til Bøn til de Kristnes 

Gud. Fra det• 8de Aarhundrede 
hørte Kirkeklokkerne saa at sige 

med ril Gudstjenesten. 
Riglignolc var Klokkerne i den 

første kristne Tid ]telt forskellige 

fra de Klokker, som kom i Brug i 
den senere Middelalder og fra dem, 

soul nu bruges. Som Regel var 

de sinaa, og de var ikke støbte, 

men smedel samellen af Jern, Kob-
ber, eller Bronceblilc. Men uaflade-

lig bestræbte man sig For at støbe 

større og mere vellydende Klokker, 

og allerede i Slutningen al del 13de 

Aarliundrede gjaldt del som fast Re-
gel' al en Klokke skulde kunne 

give tre harmoniske Toner fra sig. 
Saelisen, hvor den tyske Ertssløb-
Mug havde sit iijern, blev ogsaa 

del egentlige Midtpunkt for Klok-
kestøbningen. Begge de to største 

Klokker i Domen i Merseburg blev 
støbte i Sachseu i det 12te og det 
13de Aarhundrede. 

Som Middelalderens største Klok-
ke gjaldt i flere Aarhundreder 

Gloriosa" i Domen i Erfurl. Den 

vejer 275 Centner og blev støbt, i 
1497 af et Medlem al den berømte 
Klokkesteberfamilie Won, Men 

1711 maatte den overlade Pladsen 
som Nr. 1 til demsaakalelle 

i St. Slephanskirken i 
Wien. Denne vejer nemlig 324 

Centner. Men den største at alle 

Klokker, som el anbragt i noget 
Kirtretaarii, er den ,;Nye Kejserklok-
lre' i det sydlige ar Kelnerdomen5  

to vestlige Taarne. Den er støbt 

af Helrim i Frankenilial og vejer 
ikke mindre end 545 Centner, har-

en Hojde af 4,40 Meter og neden-

for en Diameter al 5% Meter 
Ilrandt alle KirkegetisIande er 

der vel ingen, der i samme Glad 

soul Kiikeklokken er blevet til en 

lavtude, personligt Symbol. Alle- 

rede den Omstændighed, al Biskop-

pens Indvielse af Kirkeklokken mere 

og mere antog Form et en Slags 
Daab, beviser, al Folket I Kirkeklok-

ken med dens vidt tonende Slemme 

saa noget menneskeligt. Klokken 

fik Navn eller Jomfru Maria eller " 
en eller anden Helgen eller den 
blev kaldt eller sin Anvendelse 
eller sin Slørreise, men i orange 

Tilfælde har Falkehumoren taget 
sig af Klokkenavnene, som f. Eks. 
i Dornen i Halberstadt, hvor Klok-
kerne bærer Navne som: Langhals, 
Stegepelse, Surkaal, Lammet,  Stlm- 
pim og Adam. 

Allerede for længe siden har Klok-
kerne faael flere og niere mangear-
tede Hverv end de havde til at be-
gynde med. Lidt efter lidt blev 

det Skik og Brug, al de ikke blot 
kimede ved Gudstjeneste og kirke-
lige Handlinger, men ogsaa ved for-
skellige borgelige Begivenheder, og 

i store Kirker med mange Klokker 
fik endog hver Klokke sit bestemte 

Hverv. De kaldte ikke længere 
Folk blot til Gudstjeneste, Barnedaab, 

Brudevielse og Begravelse — de 
lød ogsaa til Ære for højere Gæ-
ster, og Stormklokkerne varslede om 

Fare, Ildebrand, Oprør og Uvejr. 

•Bondeklokken• kaldte Folk sam-
men til festlig Gilde og .Blodklok-
ken" til Henrettelse. Saaledes le-

vede Kirkeklokkerne med i Sorg 
og i Glæde, og en Masse Sagn 

dannede sig lidt eller lidt om disse 

Stemmer fra det Høje, som altid 
havrib et Ord med ved vigtige Be-

givenheder. — I disse Klokkesagn 
er der næsten altid visse Motiver, 

som lyder Finn, at Folket betragtede 

Klokken som et levende Væsen. 
Og ifølge Folketroen havde Klike-

klokkeklang endog Magt over Trolde 
og onde Aander. Naar Imidlertid 

Sagn og Traditioner beretter om 
,Sølvklokker", maa den nøglerne 

Forskning indvende, al der endnu 
aldrig har været ført Bevis for, at 

Klokkemalmen, der er Kobber- og 

Tinlegering, har været blandet med 

Sølv. 
De tyske Kirkeklokker plejer og-

rw at være forsynede med Indskril-
ter, der priser deres gode Egenska-

ber eller ogsaa er Indskrifterne be-
regnet paa at virke som Tryllefor-

mular, der forstærker Klokkens Magt 

over Uvejr og onde Aander, eller 
ogsaa er det slet og ret historiske 
Oplysninger om Klokkens Tilblivelse. 

Det I9de Aarlitindrede har gjort et 
vældigt Indhug i Bestanden af lyske 

Kirkeklokker, men endnu ejer Tysk-
land en hel Række gamle, ærvær-
dige, som der ogsaa nu vil blive 

værnet om, selv om en Del al de 
yngre og mindre interessante Klok-

ker maa gaa i Støbeskeen for al 

anvendes i Vaabeit- og Annnuniti-

onstabriker. 

Jorden „paafyldes fra Midten, saa 
hver Plante Illsidst slaar I en .(ord- 

kegle co. 	Meler høj, som en 

Myretue. Dette koster mere Arbejde 
end deri sædvanlige Radhypning, 
men al hver Plante fans meget 
større Høst. 

Smiledes bruges i aroma klaver 
pan sine Steder I Schweiz. 

Ved at lage Spirer fra Spisekartof-
lerne, hvorved selvfølgelig den sld-

sic Del skal koges til Dagens Brug, 
kan man jo ikke Ina særligt ønskede 

Sorter, men 111All kan dog laa Plan-

ler og Høst, hvilket ellers kan blive 
heil umuligt al Mangel pars Udsæd, 

Det er Franskmændene. 

Det er Franskmændene 
Om Narren var Tyskerne dragen 

bort fra Landsbyen — eller det, 
som engang havde været Landsbyen, 
fra de tryiramilsprærigte, brandsvedne 

Huse, fra de omhuggede Frugthaver, 

fro denne elendige Ruindynge i  ør-

kenen ved Somme. De var dragne 

borl med Bevidstheden om at have 
gjort deres Arbejde grundigt, smile-
des som Ordren lød. De vidste 
med Sikkerhed, at der ikke var en 

Ko tilbage i Landsbyen, ikke et 
Svin, ikke en Herre. Bohave, Red-
skaber, Sengeklæder, alt var ødelagt 
eller tørt borl. Ført med sig havde 

de ogsaa hvert Menneske i Lands-

byen, A001 ikke var Olding eller 
Barn. En Flok stavrende Gamle, 

nogle Dusin forkomne Rollinger og 
en Hund, det var, hvad der var til-

bage. 
Og saa kom Franskmændene. 
De vidste jo. disse gamle Koner 

og Mænd, al naar Tyskerne drog 

bort, saa maatte der være Fransk-

mænd eller dem. Længe, længe 

havde de franske Kanoner tilraribt 
dem: vi kommer ! Det var til sidst 

svært nok at tro pas dette rungende 
Lefle derude Ira Vest. Men saa 

havde del deg talt sandt. Derude 

Ira maatte Franskmændene komme, 
—hvem ved, maaske var Landsby-
ens egen Jean eller Pierre eller Lo-

uis itstandl dem . . . 

Og saa rokkede da, en lille Skare 

ud af Landsbyen for at byde velkom-
men. Koldt var det, drøjt nok for 
Garnmelfolk og Børn, selv om hver 

havde tullet otti sig hvad Tøj der 
var ved Haanden. Koldt og ingen-

ting al se i den tunge,' graa Dis. 

Merl derude fra, ad Landevejen 
niaatte de komme, Franskmændene. 
Naturligvis havde Tyskerne heller 
ikke kunnet mule Vejen dens Træer: 

selv Vejen var en Ruin. Men den 

var Vejen . 	. 
Og saa krøb de i Klynge der 

foran Landsbyen. De kunde ingen-
ting se, men de vidste Retningen, 

deres Øren vejrede vagtsomt ; der 

sivede Lyde gennem Taagen, spredte 
ubestemmelige. Der lød Hys: i 

Klyngen, snart fra en, snart fra en 
anden. Børnene saa Syner derude, 
Hunden sad og skuttede sig. 

Da 11 ø rles der noget. Noget 
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nag og skyndte sig hen til deri 

syge for at hede om Tilgivelse. 
„Det gør mig sars inderligt ondt,' 

sagde han, 'at jeg ikke har passer 

bedre paa min Muml. Jeg haaber, 

du tilgiver mig.' 
„Tilgiver dig', svarede den syge, 

.javist tilgiver jeg dig : men to Ting 
maa du gøre for mig; ikke sandl, 

du siger ikke nej? 
.AII, hvad jeg kan, vil leg silo 

gerne gøre,• svarede olen anden. 
_Godt! Tag da for det første 

min Hovedpude og gaa op paa 
Loftet og tøm hele Indkalder ud 

gennem Loftslugen." 
„Den Ting er let nok," lød Sva-

ret. .Det skal være gjort i et øje-

blik.' 
Han gik derop, Fjerene svævede 

snart i Lullen og spredtes til alle 
Kanter, og Iran gik ned igen !ned 
det tomme Pudevaar, 

.Ja," snerle deri syge, -nu kom-
mer det andet ; vil du samle alle 
Fjerene igen og fylde dem i Vaa-

rel.? 
.Men kære Ven, det er jo en 

Umulighed! Vinden har ført dem 
hid og did, hvirvlet dem i alle Ret-

ninger. Det Arbejde overstiger men-

neskelige Evner.' 
„Du !rar Ret," svarede den syge, 

,og du vil se din Synd i et endnu 
klarere Lys. Som Fjerene spredes 
hid og did, saa gik ogsaa dine fal-

ske Rygter fra Mund til Mund. Deri 
Sorg og Fortræd, du herved har 

tilføjet mig, tilgiver jeg, tro ikke 
andet, irren lov ulig til Gengæld, 

ikke en anden Gang at sætte Kræf-
ter i Bevægelse, hvorover du ikke 

er Herre." 
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Redaktøren for en mindre Køb-
sinds Avis sad en Dag og ordnede 

sin Post. Og blandt det rare, han 
fandt deri, var der ogsaa noget fra 

to af Blad4s Abonnenter. 

Den ene bad Bladet give sig et 
Rand for sin Kones nervøse Hoved-
plee, hvorimod den anden søgte 

Bladet om Hjælp for en Hoppe, der 
var Krybbebider 

Redaktøren skrev ved Hjælp af 
et mindre Universalsleksikon straks 
de lornedne Svar. 

Dagen gik under det vanlige 

Slid vg Slæb; endelt ved Il-Tiden 
ilede Redaktøren hjem til sin Bo-

pæl ror der al nyde Avisen sammen 
med sin gode Aftensmad. 

Men hvor forbavset blev han ikke 
da hat] under Rubrikken „Spørgs-
inaal og Svar" læste bølgende , 

,Jeg har en 12aarig Hoppe, der 
er Krybbebider. — El Road udbedes 

for dette ?" 
Svar: 
,,,Undgaa saa vidt muligt at be-

byrde hende med nogen Ærgelse, 
lad hende sove længe om Morgenen, 
og hvis det er nødvendigt, send hen-
de. da en kortere Tid til et Rekrea-
lionsbjem". 

Redaktøren vilde knap tro sine 
egne øjne og læste i Hast videre: 

„Min Kone lider en Del al ner-
vøs Hovedpine. Kan Bladet give 

mig el godl Rand derfor?" 
Svar : 

„Prøv i en otte Dages Tid at lade 
hende løbe Iræl liver Morgen. Giv 

hende. ikke bor stærk Foder og ikke 

for tæl, Skulde dette Imidlertid 
ikke hjælpe, da er der ikke andel 

for, end at De num lade hende slaa 
ned al en Slagler eller ogsaa forsøge 

at sælge hende til en mindre Jord-

bruger, hvor hun ikke kan smitte 

ungens. 

— A! Redaktøren den Alten mi-

slede sin Appetit, er en selvfølgelig 

Sag. 
Og "næste Dags Eftermiddag mod-

tog han da ogsaa to Breve, livoral 

del ene lød saatedes 

„Et Blad, der lever paa en Moral 

som den, der fremgear af Svarer 

paa nul( Spørgsrnaal angaaencle min 

Kones Hovedpine, ønsker jeg for 
Fremtiden at blive fri lord. 

Del andet var mere kortfattet og 

og lød smiledes ; 
.Et Blad, som skrives al en Idiot, 

passer ikke mig". 

Siden den Dag er Rubrikken 

„Spørgsmaal og Svar" bleven slet-
tet i omtalte Blad. 

 

       

       

   

Læggekartofler. 

   

  

—0— 
En Indsender skriver i „Kbh.• 

Der behøves ikke en Ilet Kartof-

fel til Udsæd for hver Plante. Et 

Stykke med et Spireøje, eller højst 
to, er nok. Kartoflerne bør altsaa 

deles ved Snit med en skarp Kniv 

efter Øjnene. Paa det sidste Styk-

ke, hvor Stilken har siddet, er der 

ingen Spireøjne, delle skæres i Fin-

land altid fra til Kogning, og man 

hævder der, at det er den mest vel-

smagende Del af Kartoflen. Her 

plejede man før at lade det følge 

med del sidste øje. 
Hvis Folk sier ikke kan faa Læg-

gekartofler, saa kan de skære Spire-
stykker af deres Spisekartofler, men 

disse Stykker maa da straks plantes 
enten i Potter, i en Mistbænk eller 
pas en lun Frilandsplads med Glas 
over. San kan disse Planter nok 
være færdige lit Udplantning paa 

Blivestedet, naar Nattetroslen er 

lorbi. 
For at faa saa meget som muligt 

ud af hver Plante bør disse ikke 
sættes tæl i Rækker, men liver Plante 
skal have mindst 1 Kvadratmeter 

Plads, og Hypningen maa ikke være 
den sædvanlige, saa Grenene klum-
per sammen i Rækker, de skal der-
imod trækkes ud til alle Sider og 

  

Sladder. 

   

 

—o— 
En Mand havde en bitter Fjende, 

5°111  satte falske Rygler i Omløb 
orn ham. Disse gjorde ham stor 
Skade og gik ham sandart Id Hjerte, 
at han blev syg. 

Da hans Fjende fik dette at vide, 

blev ban greben al Samvittigheds- 
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Foraar 1917! 

Damekonfectionen 
Cr lijundwillinel I meget NIHrt, smukt 

og moderne Udvalg. 

Spadseredragter 
sorte og blaa Serges, Cheviot, Klæde, . 

Alpacca og k vimre Stoffer. 

Jaetter 
og Frakker i »Cover Coat, AlpencB  
og hvid Vadmel. 

Pigefrakker fra 4-14 Aar, i ka 
løfte stoller, snit Riffs og I.nsltugrf  

Damebluser 
i Silke, Voile og Vaskestoller 

Udvalg, Eli Serie Bluser Ira kir 
Sæson sælges til halv Pris. 

Kjole-ogBlusestoger 
I prima uldne Kvaliteter samt /e-
phyrcrepon, Musseliner, Voile, Rips 

og Botualdserepon fra 60 (,)re m. 

Messen Elle-ilds4 
Chr. Olsen, Allinge. 

Telefon 100. 

• 
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Nu er det Tiden 
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Haveredskaber. 

 

             

             

             

             

             

  

Vi har stort Lager 

og sælger til rimelige Priser. 

             

altloge Koloiii- 
Proffillorreloiq, 

"saara".^.~.~~.~.~ 

             

Spar Penge 
ved at købe leres Arbejdstøj i 

Magas. in du Nords Udsalg, Allinge. 

Vi har endnu rigeligt af 

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

Vi heder om Bestillinger snarest, 

Nordlandets Handelshus. 

Til Foraars~ og Sommeruconen 
anbefales 

Moderne Stoffer til Spadseredragter og Overstykker 
i Klæde, Senges, Cheviot, Vadmel, Alpaklca. 	- 

Uldne Kjoletojer 
i mange lorslrellige Kviorteler. Ligeledes el pænt Udvalg i 

Vaskestoffer til Kjoler og Bluser. 
Køb dello! deres ShAfer tros mig, hvor. De lian Ina det syet paa 

111111 Systue, solidt og smukt til billig Prist — 
F.nalvidere nnbelales d SITilikt Udvalg i Gardintojer, hvide og 

creme Ira 41) –275 øre nr. 	Bomuldstøj. 11/awlers, Lærred, Flo- 
neller i stort Ildvale. Mange inene 'nag i Besteleal riger, L111111111113- 
tork keder, liorsell er, ilands her i Skind, Silke og Bomuld. 

Stofnier ni ni 

Waldemar Jørgensen. 

Rø. 
Ti ilregsbrodkort 	tidleveles 

Mandag d. 30. ds., Eftm. Kl. 6 pas 

Rø Alholdshoiel. 

Sogneraadet. 

Advarsel. 
Honseejere i Allinge og Al-

linge Varig, bedes passe pas deres 

Høns, da disse ellers bliver ned skudl, 

Vi er 'Ido.: tjent ined, al de ødelæg- 

ger vore Algrødei. 	. 

Flere Avlsbrugere. 

En yngre Pige, 
Iri for Malkning, kan• straks fan 

Plads paa 
.PKireg,nard i Olsker. 

Til Flyttedagen 
anbefales 

Kondor, kideskehe 
og Kufferter. 

Snedker Pihl, Klemensker. 

Ejendom i Vang. 
Den Emil Kure tilhørende om-

byggede og istandsatte tidl. 
Svaris Enke tilhørende Ejendom 
i Vang, indrettet til Pensionat q 
lign., eventuelt ni. tilliggende Jord-

lodder, Bygnings-Assurance 13,500 
Kr., er straks til Salg ved Henven-
delse til Sagfører. Er. Pihl. 

hingsten „Rys", 
175 cm, — falden efter .Stanley 
gleipner-  og en kamel Hermod-
hoppe, smar til Bedækning paa 

Vestre Borregaard i Rutsker 
tor 5+10 Kr. – dog ikke out Søn-
dagen. 

Andr Hansen, 
Telefon Rids 49. 

.(1)el majre Svin 
ønskes til Købs 
Telf. 46 Aug. Hansen, Allinge. 

VIKING 

KLÆDESKO 
der ikke skilles ad 

Eleganlest i ['orm Forlang dem rnerdfl 
/fob ilis rrIrod•s• og Turnesko rr•n Isosstso•nlo Varerne...rime 

E., gros T.H. Vdslor 7037 Næbarme.' 

færdedes derude i Taagen, noget, 
der var Masse og Bevægelse og 

Liv, noget, der fyldte i Taagen og 
gjorde Jorden lydende. Det var 
endda ikke saa langt borle, men 
det havde ingen Fart pas, del gik 
langsomt, ligesom forsigtigt. Var 

det dem? - 
Hvis det nu var dem „ 
Hunden letter pas sig og gør et 

lille Slag ben ad Vejen. Et Par 
af Sinaafyrene følger efter med Bed- 

ste i Hælene, 	't 

Lyden vokser, Tangen olier Vejen 

kan ikke mere holde den sammen. 

Det er Heste, der tramper. 
Og saa kommer Franskmændene. 

Lige med__ et er de der i Tangen, 

Ryttere. Rank sidder deri forreste 

pas sin Hest, lavs, spejdende. Et 
Øjeblik' endnu er oprul den lille 

' Gruppe pas Vejen tavs. Men saa 
er det, at en lille Pige slipper sin 

Bedstefaders Arm og allerede halvt 
i Løb, vender sit straalende Ansigt 

tilbage imod hent og jubler ; ,Les 

Franeois!' — Det er Fransk. 

mændene!" 

Ja, det er Franskmændene, det 

er de franske Soldater. Og midt i 

Ørkenen ,bringer en lille fransk Pige 

dem sit Velkommen. 

Men Rytteren tier. Han  kan 
ikke smile. Hans Blik er mørkt 

og stirrende. Han rider videre. 
Ham tilhører Hævnen. 

,Kbh.. 

Allinge-Sandvig Byraad 
holdt i Aftes Møde med følgende 

Dagsorden: 
Danmarks kommunale Efterretnin-

ger Nr. 26-27-28. 

Dansk Fiskeritidende Nr. 19-15 
—16. 

Kreditforening for Kommuner i 
Danmark, Beretning og Regnskab 
for Aarel 1916. 

Plakat angaaende Saisonen for 
Aarel 1918 i 6. Udskrivningskreds. 

Boligkorninissionen af 1916, 13e-
retning II. 

Skrivelse for Danmarks Kommu-
nale Efterretninger, 

Bekendtgørelse vedrørende Malt 
og Byg. 

Bekendtgørelse con Statens Over-
tagelse -al udenlandske Rug og 
Hvede 

Bekendtgørelse angaaende Anven-
delse af Foderkorn, 4 April 1917. 

Indenrigsministeriets Circulære at 
"/4  1917. 
_Beretning om de i Februar og 

Marts udførte Undersøgelser af born-
holmske Tørvemoser. 

Udvalgets af 4. Marts, Skiveiee 
al "fa  1917. 

Amtets Skrivelser af 13-16-18 
April 1917. 

Skrivelse af 14. April Ira Bornholms 
Sktivdistrikt. 

Skatteprocenten fastsattes til 12. 
Wilhelmine Carlsen, Sandvig, an-

drog om Indlæg al Gas og Vand paa 

de sædv. Betingelser. Tilstades. 
Andrag. 'mg. Nedsættelse af Mo-

torgassen. Kunde ikke bevilges. 
"Skr. ang. Opl, om Bræridevifisafg. 
Ligningsk. medd. al  den skallepl. 

Indkomst var nedsat med 2240 Kr. 

Andr. om Udleje af Kommunens 
Jord ved Gasværket til Kartoffeldyrk-
ning. Et Forslag al Laur. Petersen 

om at Kommunen selv avlede Kar-
tofler her, forkastedes, og del ved-
toges, al udstykke Jorden til Lieb-
havere for 2 Aar og for en billig 
Pris, for at fremme Dyrkn. af Kar-
tofler og Grøntsager. Nedsattes et 
Udvalg (Chr. Olsen, Georg Holm og 

S. Jensen) til al ordne del fornødne. 

Døm. lukkedes. 

Postekspedient Byriel 
er, fra 1. Maj efter Ansøgning for-
flyttet til Gudhjem Posikontor. Hr. 
Byriel har i deri forløbne Tid, lian 
har opholdt sig heri Byen, forstand 
al gøre sig sjælden alholdI af det 
postbesørgeride Publikum, som altid 
tik, ikke alene CTI venlig Ekspedition, 
men tillige en beredvillig Vejled-
ning. Hr. Byriel hører Ill sin Stands 
bedste Mænd, og tager vore bedste 
ønsker ined sig ril sin fremtidige 
Virksomhed, 

Efterlysning. 
En- brun Hund med hvide Poler 

og hvid Halespids er kommen til-
løbene til 

Karl Berg i Olsker. 

brugt Marneeykle 
er billigl til Salg paa Grund af 
Bortrejse. 

Bladets Kontor anviser. 

' Olsker. 
Formue- og Indkomstskat til Staten 

for 2det Halvaar 1916-17 modtages 
hver Segne Fredag Eftermiddag pas 
Brød de ga a r d samt ved Mejeri. 
erne ,Hunifeda1" og ,Kajhjerggriards 

Udbetalinger i Maj Maaned. 
Kommuneskatten for lste 

Halvair 1917-18 modtages samme 

Tid og Sled, saml ved nævnte Meje-
riers Udbetalinger i Maj og Juni 

d. A. 

Sogneraadet 

Olsker. 
For resterende Skolemulkter for 

Aarel 1916-17, der ikke er indbe-
talt forinden, vil Udpairluing blive 
foretaget efter den 15. Maj d. A., 

hvilket herved bekendtgøres. 

Sogneraad et. 

e(f!.ø, 

Rhode Islands reds og PI. Rocks 

er til Salg, til 15 øre Slk, 
P. Jensen 33 Pc. Olsker. 

Mit Hus 
med tilhørende Have er billig til 
Leje straks. Henvendelse paa Ste-
det. 

Enke Sofie Olsen, 

Da jeg har været saa heldig at 

Isa el Parti 

Klædesko smaeadi  e r  G ubmimii-,  

som er meget gode og til smag 
Priser, anbefaler jeg dem til enhver 

som har Brug for en billig og god 

Klædesko. 

Træskomager M Lund. 
Lindeplads, Allinge 

Gudstinesier eg Måder. 
Søndag 2n. April 

Allinge Kirke Kl. 91 /2. Skrni. K1.9. 
St. Ols Kirke KI 2. 

Møde i Sandvig Missionshus Kl. 2%. 
Allinge Menighedslijern Konfirmant- 

fest Kl. 7 Missionær iErøe taler. 
Mandag Aften Kl. 8 Møde for IC. F. 

U. K. i Præstegaarden. 
Tirsdag Aften Kl. 71/2. Møde for K. 

F. U. M. hos Graver Remsansen. 

Fredag (SI. Bededag) Gudstjeneste. 
f Olsker Kirke Kl. 9'/n. Skrin. 9. 

Allinge Kirke Kl. 2. (Gaver paa 
Alteret til Kblis. Kirkesag). 

Evan. luth. Missionsforening 
Allinge Søndag Kl. 31 /2. Forsarnling. 
Rutsker — 	— 91/1- P. Rønne. 
Rø 	— 	10 Sjelin 

En Pige 
søges. Olsker Kirkeskole. 

Telelov Allinge 61 B. 

Vil De købe billigt' Urte- og Blomsterfro 

gør da Deres Indkil') i Nordlandets I landelsbus. 

Vi sælger alle Manufakturvarer langt under de nugældende 

Priser og har stort Udvalg i alle Artikler. 

Et Parti Klædninger og Arbejdstøj 
sælges særdeles billigt. Ingen Købetvang.  

Nord landets Handelshus 

N111■1■1111111111111 

Fartm. 

ill. 
	d.5 Naj d. Å_ Fartm.

Auktion 
over Hotel-lventar i Vang. 

Lørdag 
 1. afholdes paa Pensionatsejer 

Ilsti Kures Bopæl i Vang 
offentlig Auktion over del til lians 

Pennionat hørende 'Inventar 
og Service, Møbler In ni, hvoraf 

fleinthæ  Evgese Et 	trzespoleret Chartol 
med Opsats. I llagitoni Spejl 
med Konsol, Sofaer og ca, 

Stole. Et rundt poleret Saloptiord, 

10 Stk. andre Borde, 17 Stk. Senge 

med Madrasser. Dytter, Puder, 

Lagner og Dirkkeløj, 16 Stk, Uld-

tæpper 17 Vattæpper. Senge-

tæpper, Gardiner, 10 Servanter, 

7 Klædeskabe. Spejle, Glas 

og Porcelæn, Knive, Galler ur 

in. Kredit i 3 Maaneder. 
By- og Herresfogedkontor et i 

Hasle d. 25 April 1917. 
Borgen. 

Boreliolmsk s egeslid. 
3 Fjerdinger og 5 °ilinger fin 

Sommersild er til Salg mod 

I. 13. &LX-15ø e'rE. 

cRioeskafter hobes. 
Snedker Pihl, Klemensker St. 

By- og Herredsfuldmægtig 

Joheelles blod!  Hule. 
træffes paa Raudhnsel i Allinge 
liver Mandag efter Kl. 10 Forin og 
i Klemensker Kro liver Fredag 
fra 2-5 Eltm. ; 

rt 



Til Flyttedagen 
anbefaler 

Magasin du Nords Udsalg, Allinge 
Spadseredragter. 

Prima Kina og sort Serges 
fra 	47 Kr. 

Spadseredragter 
Prima kulørt Stol 

fra 	Kr. 29. 

Spadseredragter. 
Prima Alpacca 
— fra 	Kr. 43. 

Regnfrakker. 
SIM Udvalg i Farver Og 

Kvaliteter 	fra 	Kr. 	13. 

Alpieeenfraki‘ Kostatnefralt ker. Vadmelsfrakker. ('overt-Coat. 
Fikse Faconer gran Milikerklæde hvide og stribede Frakker.draplarvede 

fra 	Kr. 	25. Ira Kr. 38. fra 	Kr. 	2ti. Ira 	Kr. 	37. 

Nederdele. IISCil Bloseliv. 
ru ndsk risme. Prima Sy' Prima Flonel P Ii11111 	U1(19101 liv, Vadskestol 

fra 	Kr. 	5. fra 	Kr. 4,35. fra 	Kr. 	8. fra Kr. 3,50, 

Skørter, 
prima coul. 	Moire 

Skørter. 
prima luv. Medium 

Benklæder. 
prima liv. Medium 

Benklæder. 
prima Normalstof 

Ira Kr. 4,50 fra 	Kr. 	3. fra 	Kr. 1,85. fin 	Kr. 	1,40, 

Chemiser Underliv. Underliv. korsetter. 
prima liv. Medium prima liv. Medium prima Normalstol Stort Udvalg 

rra 	Kr. 	2. fra 	Kr. 	I. fra 	Kr. 	1,40 fra 	Kr. 	1,65 

Strømper Strømper. Strømpeholdere. Strompelitildere. 
prima Uld prima Kvaliteter i Bomuld med Bælte Prima Elast. 

fra 	Kr. 	1,60. fra 75 øre. fra 	Kr. 	1,40. fra 80 Øre pr. Par. 

Handsker. Handsker. Handsker. Paraplyer. 
Cool. Ruskind Coul. Glace hvide og coul. Stort Udvalg 

fra 	K3-. 	3. fra 	Kr.' 2,75 fra 	Kr. 0,90 fra 	Kr. 2,25. 

Kjoler` Kjoler. Uldmousselin. Voile. 
Prima hvid Voile Prima Cout. Voile Smak( Sortiment Smukt Sortiment 

fra 	Kr. 	16. fra Kr. 23. fra Kr. 	1,25 pr. 	m. ha 	Kr. 	1,60 pr. 	rn. 

Forklæder. Forklæder. Pynteforklæder. Pynteforklæder. 
Coul. Winerlærred hvide, stor Facon Smukt Sortiment Smukt Sortiment 

' fra 	Kr. 	1,50. fra 	ICr. 	2,25. hvide fra 	85 Øre. sorte 	og coul. 	fra 	Kr. 	1. 

Desuden forefindes stort Lager af 
Bomuldstøj. Flonel, Gardintøj, Grenadine, Kjoletøj og Kostumestoffer 

samt Besætningsartikler. 

Ved heldigt og rettidigt Indkøb er de Priser, jeg sælger til, langt under 
almindelig Dagspris. Køb derfor Deres Forbrug hos 

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

Nogle Kommoder og en Ege-

bresmalet Bulet er til Salg hos. 
Anton Sonne. 

Fernis 
og 

Pensler. 

Gulokker 

Rødt 

Dodenkopf 

Gode 6otisk3ber til Fonilrsildlloeb! 
Vi har staaende — indkøbt i Fjor: 

1 dobbelt Osborne Fjederharve 15 Tænder. 

2 svenske Fjederharver 	 9 Tands 

1 sversk Kultivator „Apollo" 	9 do. 

2 Carla Ja Plove No. 97. 

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

Der kan gøres fordelagtig Handel hermed i 

Nordlandets Handelshus. 

Allinge Kolonial- og Prodoldforroloiog. 

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

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

forst skal anvendes senere. 

Nordlandets Handelshus. 

Boreholms Spare- & Landasses 
Afdeling i Allinge 6-9-- 

Kontortid: 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa atm. Sparekassevilkaar III en Rente 

af 4 pCt p. a , pan Folio til 2 pCt. p a. 

Mrigen flutter Mar. 
Zerfor jariger jeg nu i dette rornar r. 200 

kierre. og Zveity.Mbriuinificr ug 6iinininfraffer 
til en. ljnitt 1;ri3 efter bet jodt T"arertie tofter lut, 
og ligelebe. joelger je'g bete mit VutaiMancr 
til gamle Vrifer, ba jeg irre »il robe »jern til 
tie hole 43rifer, fom. niti er. 

(etorfte Vager af totte, duer og %lagener. 
titete Vce,j.  Zrifotafic og ?Irticibtøj, Zfitn.ter, 
ffiniier eg "BeitrItrber fallit alt, »»ab bertil »orer, 
fort jagt et meget god Vager af alle gangbare 
Manufartunater, faahet i fmtbigit)ct jons i fis= 
terniaal til bifligge s]3rifer. 

Zerfor gal 	e altib robe bereorbrug »o‘.3 

Zscis Smitten i %Hinge. 

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

Vort uger er riplm forsyn! merl 
51 pCt. Texas Bomuldsfrokager 

43 pCt. New-Orkan Bornuldsfrokager 
La Plata Rapskager 

Palmekager 
Coldings kontrollerede Foderblandinger 

Soyaskraa 
Sukkermelasse 

Alt -i prima kontrollerede Varer og til billigste Dagspris hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Huer og Hatte, 
Flipper, Kraver, Manchetter, Manchetskjorter, Slips, 

Sokker. Sokkeholdere, Underbeklædning 
købes bedst og billigst i 

Magasin du Nords Udsalg. 
J. P. Sommer. 

Zinkhvidt og andre Farver 
anbefales Ira 

Allinge Kolonial- q Produktforretning 

Ajletønder 
fra Lager eller efter Bestilling fags 
hos 

Snedker Pihl, 
Klemens St. 

Erindringsliste. 
—.- 

Toldkamret 8-12 Form., 2-7 Etterm.  

Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Laane- 	Diskontobanken 2-4 Eltrii 
Sparekassen 10-12 og 2-4 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 
DampskiMsexpeditionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Eflerm, Mandag og 
Torsdag Form. 

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

Søndag 12-2 
Telegrafstationen 8 Morgen til 6 Aften, 

Søndag 12-2. 
Borgmesteren træffes paa Kæmnerkont 
Branddirektøren Mandag og Fredag 

Form. 8 til 10, 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em.  
Folkebogsamlingen paa Raadfitiset: 

Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8, 
Jernbanest. er aaben for Gods 8-12, 2-7 
Fljælpekassen: Forind. Bagerm. P Flohn, 

Kasserer H. P. Kofoed 	 livet 
Fredag fra 5-7. 



Murerværktøj og Kalkkoste 
anheiales 1. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning 

Vikin si.rik;sw 
.1; 	 med Guru 
nus:lider er pan I.;141er ; alle stem 

Nordlandets Handelshus.-  

Ekstrafin Klipfisk og prima Ris 
anbefales til billigste Dagspriser fra 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Kød- og Benmel 
fra Langelands Iroderstoffabrikker 

Blodfoder 
fra Vejle-Fabrikkerne 

anbefales meget som Tilskud til Svinenes Foder. 
Billigste Dagspris i 

Nordlandets Handelshus. 

 

Br6dskærer 
er aller paa Lager ug rinbeldies Id biløn +lc 

fl iser Ira 

,111inge lioloeial- 
Prod n 1, t forretning 

11~ 

 

 

Vi ekspederer alle 118 iiiiikomie liositIlifiqer! 
paa Barres, Eckendorfer og Elvethams Ro ø fro og har 
endnu rigeligt Lager af Rød Eckendorfer, Gul Eckendor-
fer og Elvethams samt et Restparti af smaakornet Bar-
res Roefro, Bangholm Kaalrabi, Fynsk Bortfelder 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. 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljepumper m. itu. 

Al tid 

Prim Kolollialvarer 
til billigste Dagspriser. 

Altid friskbrændt Kaffe. 

Altid extra prima Margarine 
til billigste Dagspris. 

stort Udvalg i 

Glas og Porcelæn 
til smaa Priser. 

Altid velassorteret isenkramlager hos 

Allinge Kolonial-  & Produktforretning  

Gummifrakker 
i mange Kvaliteter til Damer og Herrer. - Damefrakker fra 10 Hr. 

Herrefrahlter fra 12 Hr. 

Nordlandets Handelshus. 

Altid 

Klemensker. i 

Mit Lager er rigeligt forsynet med 

Cykler og Cykledele. Dæk og Slanger, 
der sælges paa rimelige Betalingsuilkaar. Stor Rabat pr. kontant. 

Reparationer udfures hurtigt. godt og billigt. 

M.C.Hansens Cykleforretning, Klemensker 
Vi har stort Lager af ekstra prima 

Icopal- og Lædertagpap 
fra Jens Villadsens Fabrikker og anbefaler samme til 
billigste Dagspris fra 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Underskørter og Nederdele. 
Underskørter i Moire og Klæde samt hvide Vaskeskør-

ter i smukt Udvalg. 
Hjemmesvede Nederdele i moderne Faconer. 

Priser 6-8 Kr. 

Nordlandets Handelshus. 

Calciumstjære og Tjærekoste 
anbefales Ira 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Klædevarer. 
Ui har stort Lager af saauel billige som linere Klaedeuarer, 

og leverer ethvert Klædningsstykke efter Maal med Garanti for god 
Pasning. Altid billigste Priser i 

Nordlandets Handelsblus. 

Realisation 
af riete mit furanteiacier af f?errerImb 
ninger, 	Øger rafler, Stort6jer 

in. nl. 

$na ffiriusb af !4 iab5mnitgel slimrige, følgeltbe t;nrer 
til meget nebiatte $rifer. 

ZInfrefIcebtiiiiger, beftaacilbe af orinta marinebtaa erged fallit groet, Gina 
og brunineferebe stoffer. 43rifer fra 20 til 50 Ur. 

glegnf ratfer, forte og brag, 28 z 29 = 34 
1114tre, graamelerebe, 25 til 30 Sir. 
therfraffer, morfegraa insø loiWraoe, 30 til :37 51r. 
Ztortrojer, graa og groamelerebe; 16=18=20=25= 32 S- r. 
gøretaNicr, mortegrag, 37=42 PT. 

%eb 1)elbigt Zs'ilbtob og be ftabin ftigeube s]3rifer 3)aa 	ZitførøIer, 
er be anførte 'rifer langt unber Zagori. Ze bor berfor i egeit ;311= 
tereMe forfinte Zem met) obeitunitte 23arer 

Smart 	ne Ord 
1114.111111 

En kendt ['intoner har skit,  et 

disse Ord : 
Fur Penge kan ulan købe :tiltog 

— og dog i G:111111Ctl Ingenting. 

Man kali købe Mæl, — men ikke 
Appetit. 

Man kan købe Latgeintiller, --
men ikke Sundhed. 

Bløde Senge — men ikke Sn. n.  
Pynt — men ikke Skønhed. 
Lærdom — men ikke sand Viden 
Pragt, — men ikke Hygge 	• 
Murskab, — men ikke Glæde. 
Kammerater, — men ikke Venner. 
Kone, — men ikke Kærlighed. 
Smiger, — men ikke Ærbødighed. 
Lydighed, — men ikke Tillid. 
Ro, men ikke Fred. 

kun Skallen af det gode kan 
købes for Penge, den telte Kær n e 
kali ikke købes 

Nreldetoj pan Fyn for ton 
Atir siden. 

Da der tot Tiden søges fremaibej-

del Fablikation af Tøj af Nældela-

ver, kan del — skrives det i ,,[10-

vedstaden -  -- vel interessere flere, 

hvem det er ubekendt, at høre, al 
for godt 100 Aar siden indberettede 
Amtmand Schumacher fra Svendborg 

Amt til ,Selskabet for intlenlansk 

Kunstflid", al den grevelige Kirurg 

pas Bralietiollehm g, Figadts Hilst, ti, 
anvendte Nælde' Id (Milt i,L itcrat 

len arbejdede Tøjer til megen Fuld-• 
kom metilied, „bedre end af 1 tør• 

garn", 
1 1811 havde hun 21 Alen Lær-

red og lige saa mange Alen Olmer-

dug, og Adle,-  eller, da hun havde 

avlet 2 Lispund Nlieldelaeel : 	12 

Lomilielm klæder, 18 Alen ta.nnit 
Lærred og 12 Alen 1.?ylievaar. Des-

uden lod Innu Heste- og Kohaar 

minenspindes med Uld og foilan-

digede deral 30 Alen godt, varmt 

Tøj lignende 1(alintils. 

Magasin CEU rcors M1ai(3, 2111inLw. 


