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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkesi el Antal af mindst 1600 Exempl. 
Dg forsendes genmm Postvæsenet i Aluner, 
Sandvig, Olsker, Rutsker, Re og  Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse e' Nordre Hen ed 
bliver læst i ethvert Hjem og egner sig der-
for bedst lit Avertering, 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 

optager genne Bekendtgørelser af enhver A ri 
saasom Keb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter, eller Aflysninger, Artklioner 

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

cAl e u-cRupiner: 

Ingen 	cllftenro 
udenl ikinjcifIcpdesho 

En Fallit. 
—ø - 

Vi oplever i disse Aar den stør-

ste Fallit, Verden endnu har set; 
Kulturens og Humanitetens Fallit. 

I Højsædet har de siddel og pralet 

af, al de har kul Verdens Lande 
ud af Middelalderens Mørke og 

Overtro, og nu — ja, nu staar vi 
maaske ved Begyndelsen til en ny 

Middelalder, fordi Kulturen og Hu-
maniteten ikke kunde indløse de 

udstedte Veksler. 
Nuven Kelimens Sol overvandt 

Middelalderens Mørke, Overtroen 

blegnede f dens Straaler, og Huma-

niteten kastede sin Kube over Men-
neskers ;Synd og Skyld og sagde: 

„Gud er bannhjærtig, lad ogsaa os 

være det og ikke stille for store 

Krav hverken til os selv eller andre." 

Og Mennesker levede eller denne 
Grundsætning og troede, at Verden 

var blevet bedre ; nu kunde der da 

ikke mere ske saa hyglelige Ting 

som i gamle Dage, Slægten var 

ikke saa rag nu i vore oplyste Ti-
der. 

Men under Humanitetens Kappe 

Isa den gamle Raalied og grinede. 
Forbrydelsernes Tal øgedes, og Slor-
byenes Faltigkvarlerer bugnede af 

det, som Kulturen. og Humaniteten 

intet Raed vidste for. Gælden til Men-
neskeheden voksede, voksede. 

Enkelte Røster hævede sig for at 
afsløre Bedraget, at Mennesker dog 
i Tide kunde søge Hjælp, hvor 
Hjælpen var at finde ; men del var 
Tale for døve Øren. Og saa hyg-

gede man nogle Sindssygeanstalter 
eller Børnehjem og nogle stærkt 
tiltrængte Fængsler, - saa kunde da 
irgen have noget at bebrejde en. 

Og man holdt Fester med Lys 
og Munterhed i de dmje Sale, ogsaa 
brunane Fester med Dans og Mu-

sik til Fordel for .nødlidende der 
ude i Fattigkvarteret, hvor man Gud 

ske Lov ikke hørte hjemme eller 

satte sin Fod. 
Men Synd og Skam fandt Vej 

til Kulturens Bærere, Medlemmer  

af de ansete Familier endte i Fængs-

ler og Fattigkvarterer. ,Tal ikke san 

højt om det, del lyder brutalt " 

Og Dansen gik, Pengene rullede 

— eller stabledes. 

Derfor kom Krigen, Fallillen 

Den bragte Sorg, Skuffelse, Fortviv-
lelse. „Al del virkelig kunde ske, 

at Gud kunde tillade det. Gud 

kunde sikkert Ikke være barmlijær-

lig, som Kirken lærte: naa, Kirkens 

Lære havde mim jo heller ikke for 
Alvor troet pas, siden man var 

Barn." Og sag gik det som ved 
enhver Fallit: hver især søgte at 
redde sit. Nogle fik reddet det og 

niere til, Formuer, tjen' pas andres 
Bekostning. De fortsatte Dansen : 
det kostede, ja, det kostede m e ge I 
al købe sig frf frs den fælles Byrde; 

men Penge var der jo lit del 
samme. 

Kommer de Dage — de Iran 
komme, før nogen aner de! —, da 
vi alle staar Ansigt til Ansigt ined 

Guds sidste Sendebud til Menne-

sker : Ulykken, da gavner Penge 
intet. 

Da er Opgørets Time, og det 
hedder ; 	Guds Villie, eller min. 
Den, der vælger sin egen Villie, 
vil faa at se, at den fører lige ind 
i Døden, Sjælens Død i Had og 
Bitterhed eller i Sløvhed. 

Det er Guds Lov, fast og ubrø-
delig. 

Lykkelig den Menneskesjæl, der 
i Tide fik lært at sige ; .Din Villie 
ske', fik lært at sige det i Sandhed, 

ore end ofte med Bæven. Han skal 
visselig finde Vejen til Guds Kær-

lighed, Vejen ud al Middelalderens 

Mørke og al uægte Kultur og Hu-

manifel. - 
Fr. B. 

Krigsfaren til Søs. 
—o— 

Del begynder at blive uhyggeligt 

med de tyske Undervandsbaades 
Sænkning af neutrale, i snævrere 
Forstand danske Skibe. Uhyggen 

ligger ikke alene i selve ødelæggel-
sen, men tillige i, at man ikke for-

staar Hensigten. Thi del er jo ikke 
blot Tilførslerne til England, der 

søges hindrede, men ogsaa vore 
egne haardt tiltrængte Tilførsler. 

Ja, den sidste Tid har endog vist, 

al Farezonen ikke længere er afgræn-
set efter de Punkter, sone deri offi-

cielle Kundgørelse selv fastsætter, 

men at Skibene sænkes ogsaa uden-

ler Farezonen. 

Under disse Forhold er vore Sø-

folks Kaar haarde. De sidste For-

hør ved Sø- og Handelsretten har 

tegnet et lidet opmuntrende Billede, 

Vi nævner i Flæng : „Lars Kruse', 
hvor kun en Mand reddedes ; „Ester" 

hvor Besætningen først bjergedes 
efter 5 Dages Ophold I de antme 
Bande, pas el Tidspunkt, hvor elle 
led af Forfrysninger og Drikkevan-
det var sluppet op, ja, hvor „man 
havde opgivet Hanbet om Redning 
og havde indkapslet den sidste Hil-

sen og det sidste Nødtaab i en Fla- 

ske, for at Rederiet kunde fan at 

vide, hvad der var sket. Vi nævner 

„Saxo"s rig „Narrer s Sænkning, 
klin 42 Renderi' fra den norske 

Kyst, i en mørk Nat og Besætnin-

gerne overladt til sig selv, uden 

al de to Undervandshaade syntes 
at bekymre sig om de Skibbrudnes 

Skæbne — 3 Mand var endog 
dræbt ; og fra de allersidste Dage 

.Bretagne" og „Robert", som begge 
var paa Vej hjem med de haardt 
tiltrængte Kulladninger. Ved deri 
sidste Sænkning tilsatte ikke mindre 

end 7 Mand Livet, dels i selve Eks-
plosionsajeblikkel dels I Bandene. 

Ved Redaktionens Slutning med-

deles desuden, af „Gurre", tilhørende 
„Patria", er blevet sænket, og al 

Besætningen mas formodes at være 
omkommen. 

Sandhed, Sømandens Lod er 
farefuld. Vort Land er ved at blive 
ndhungrel frir Kul , Pelroleuin, Foder-
stoffer, Korn og Stikker — for blot 
al nævne de vigiiske Fornødenhe-
der. Vore Søfolk vover deres Liv 
for at skaffe Landet Forsyninger, 
vore Rederier vover deres Tonnage. 

Nationen bør være disse Menne-
sker taknemmelig, fordi de uforfær-
dede vover Livet Gang efter Gang 
under deres Forsøg pas at holde 

Samfundsmaskineriet i Gang. Og 
vi kan ikke tro andet, end at vore 
Redere vil imødekomme Førernes 
Ønske 0111 Forsikringssummens For-
højelse i Tilfælde ril Død. Udsig-

len for at slippe levende hjem er 
Ikke længere saa lovende som før. 

En Rente af 50,000 Kr. er ikke 
større, end al den med særlig god 

økonomi kan strække til det nød-

løriligste Underhold for Enke og 

Børe, 
Dag efter Dag rykker Krigens 

Spøgelse nærmere Ind pari os.' Ef-

terretningerne Ira Søen bliver uhyg-
geligere, Tabslisten over danske 

Skibe bliver større, Navnelisten over 

de omkomne vokser 'ned foruroli-

gende Hast. I Begyndelsest trøstede 

vi os med, at Livsfaren var 111110111al. 

1 alle Meldinger lød det beroligende, 

„Besætningen er reddet'. Desværre, 

den Tid er forbi. Nu er del med 

Spænding man spørger; „Blev alle 

reddede?' eller ; „Hvem savnes?" 

Og Billedet af de dræbte tegnes nied 
uhyggelig Virkelighedssans. 

Den danske Sømandsstand har 

fra Arilds Tid haft el godt Lov paa 
sig. Den har ikke under Krigen 

gjort del til Skamme. Fra alle Si-

der indenfor Skibsfarten har man 
.Forstaaelse af, al Kolfardiflaadee 
er det vigsligste Led i Landets, Or 

ganisme og man vedblive — !rods 
alt — al fungere- 

Men lad os lænke med Venlighed 

og Taknemlighed paa vore Søfolk, 

paa dens alle uden Undtagelse. 
Lad os f orsla a deri bidsels de 
yder, for at vi andre-kan fortsætte 

vort Liv saa sædvanemæssig', som 
det er muligt under Krigen. Og 
lad os ttaabe, at det maa start alle 
klart efter Krigen — Myndighederne 
saavel sore del menige Folk -
hvilken enorm Værdi vor Skibsfart  

har været for Danmark, ikke først 

og fremmest som et taknemmeligt 

Skatteobjekt, men som Midlet til 

Samfundslivets ringenlunde regel-
mæssige Funktionering. 

„Dg. Nyk" 

Filipenser. 

Denne grimme og ubehagelige 
Lidelse opstaar ved en Betændelse 

;Fedtkirtler-1re, de nærliggende Lym-

fekar og del 111grænsende Hirdpnrli. 
I Almindelighed begynder den med 
en nier eller mindre fuldkommen 

Forstoppelse af Fedtkirtlerne, hvor-

ved disses Fedialsondring holdes 

tilbage og danner en Prop, som 
almindeligvis kaldes en Hudorm. 
Der danner sig en rad, handl Plel, 
i hvis Midte der som otiets findes 
et lille sort Punkt. Disse Filipen-

ser afgiver 'neget let smiltefarlig 

Materiale eller Pus, der spreder 
Smitten videre til andre Kirtler og 
Væv, saaledes at der olie opstaar 
flere og større betændte Steder, 

som da alter afgiver Malede, o. s. 
fr. Paa denne Maade bliver Lidel-
sen let kronisk, hvad der er meget 
ubehageligt og pinligt, saavel for 

Mænd som for Kvinder, især er 
det jo nkont i en ung Piges An-
sigt. 

Aarsagerne til denne Lidelse er 
forskellige. Der er ikke Tvivl om, 

al den direkte Aarsag til Sygdom-

.mens Opstarten er en Bakterie; der-

til kommer, at den livlige Virksom= 
hed i Haarsækkene, som Haarenes 
rasIce Vækst fremkalder i Pubertets-

alderen, giver hos mange unge 
Mænd og 'Kvinder en særlig Mod-

tagelighed for denne Sygdom. Sæd-
vanligvis er Ansigtet det Sted, hvor 

de fleste Filipenser sidder, men de 
kan ogsaa forekomme paa Ryggen, 

Brystet og Benene Der kan næppe 

strides om, at den stærke Tilbøjelig-

hed, nogle Mennesker har til al fas 

Filipenser, har sin Grund i forkerte 

Ernæringsforhold, særlig med alt lov 

megen Nydelse af Fedt, Slikkeri, 

nieget Kød — særlig Svinekød. For-

stoppelse og Filipenser følges ofte 
ad. Mangel pas legemlig Renhed, 
for lidt Brug af Sæbe, for lidt Be-

vægelse er alt sammen nogel, der 

bidrager fil at gøre Lidelsen kronisk.  
Kommer Smitten saa ved en eller 

anden Lejlighed over I Underbeklæd-

ningen, saa overføres Lidelsen til 

andre Dele af Legemet. 
Hvad Behandlingen af denne ube-

hagelige Sygdom augaar, saa tier 

først og fremmest en vegetarisk 

Diæt HIT-andet. Man bør spise 'ne-
ger' Frugt og mange Grøntsager, 

drikke rigeligt Valid og midgaa 
Ked, særlig alle stegte Ting, samt 

Kalle og The. Solbade, vade Douche 
med- Saltgnidning, Svedekur med 
let Hudreasage er de bedste Midler, 
man kan anvende. 

Skulde det imidlertid efter længere 
Tid vise sig, al disse Midler ikke 
bragte den forveniende Virkning, 
saa man man gribe til lokale Belland- 

Mnn tanger Dampdouch e 

paa del angrebne Sted, hvorefter 
Filipensen gennemstikker med en 

steriliseret Nital og bestryges med 
ind. Del har via.' sig ved Tilfælde, 

der var blevet kroniske, at man ved 

Anvendelse af .Ind har annuet fuldt 

ud gunstige Reaullaree Der blev 

smurt I a 2 Lag Jodtinktur over 
Filipensen, derefter fulgte efter to 

Timers Forløb et t.u,g af almindelig 
Stenkliktirere, derefter Alvaskning 
mod kold! Vanvi, hvori der var 

blandet Kridt eller Zinkille. Ved 
denne Melode er nisnue 
som havde mridalanel sarelange Be-

handlinger med forskellige Salver, 
bleven helbrerferle. 

Skulde Huden ved denne samti-

dige Behandling at Jod og Tjære 
blive for stærkt kiler" ses bør 

man bruge Tjære alene eller opsætte 
Behandlingen en lille Tid, Tjærer' 
fjernes ved Hjælp at Olie, hvorefter 
man anvender lidt 7inksalve. Sæd-

vanligvis opnaar man i Løbet af en 
Uge et godt Resultats særlig hvis 

Tjæren fra Dae til Dag bliver for-
nyet paa de Steder, hvor den fal-

der al. 
Naar der danner sig Filipenser, 

saa -kan man behandle dem med 

Brintoverilte og pensle dem med 
Jodtinktur. Det er et radikalt Mid-

del mod kroniske Filipenser. 

Damp i Model for Ko!. 
—a- 

1 Tidsskriftet „La Nature" har 

Norbert Lallie givet en interessant 

Fremstilling af de Forsøg, man har 
gjort i Italien for praktisk at udnytte 
de i vulkanske Egne udstrømmende 

Isede Dampe. 1 og omkring Larde-
relle udstremmer f. Eks. varme 

Vanddampe, rige pas Borsyre. Hvis 

realt opfanger disse Dampe i et 

dertil afpasset Rørsystem — med 

Rør af 20-49 Centimeters Diame• 

ter — laer man betydelige Damp-
mængder med et Tryk paa 2-3 

Atmosfærer og en Temperatur paa 

150-160, ja, otte op imod 190 hele 

Arret igennem uden noget' som 

helst Ændring, aldeles uafhængig 
af, hvorledeS Temperaturen eller 

Trykket er. 
De første Forsøg paa at drage 

praktisk Nytte af disse naturlige 
hede Dampe foretages i Larderelle 

i Aarel 1903 al Fyrst Ginori Conuti 

paa en Grev Floretans Tilskyndelse. 
Han begyndte med at anvende Dam-

pen til at drive el Sirovhjul; men, 
gik senere over til at benytte den 

til al drive en Dynamoinaskine i 
Forbindelse med en Dampmaskine. 
De lykkelige Resultater af disse 

Forsøg bevirkede, at han to Aar 

senere lod opstille en lignende Ma-
skine paa 40 Hestes Kraft ved en 

Aabning i Jorden ved Venella, hvor 
Dampen strømmer ud med et Tryk 
paa 5 Atmosfærer og en Tøopera- 

Ilir 	160 Gr. Denne Maskine 
'minerede I flere Aar med gunstigt 
Resultat, hvad den mekaniske Præ- • 
station angik, dog angreb de kemi- 
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ske Bestanddele i Dampen ret stærkt 
Maskinens metalliske Dele. 

Imidlertid udvidede Fyrst Conti 

Virksomheder'. I Amt:1 1912 opstil-
ledes en Dainpterbine i Forbiirdelse 
ind en Vekselstrøms Dynartionra. 
skine paa 300 Hestes Kraft, der 

skulde anvendes i Belysningsøjemed. 
Efter Krigens Begyndelse og med 
de stadig stigende Kulpriser frem-
kom der Krav om al udvide Værket 
for at kunne levere elelr Irisk Strøm 

til Indbyggerne ide nærliggende 
Egne. Matt opstillede derefter 3 ny 

Tur piner nied Vekselstrøms Dynamo. 
maskiner paa 3000 Kilowatt. For 
at beskytte Turbinernes Metaldele 
har man foretage! særlige beskyt-
tende Foranstaltninger, og efter .al 
de hede Dampe er .blevet anvendt 
til Varmefrembringelse, bruges de 
son] tidligere i Boraxindustriens Tje-

neste. — Gennem Transformatorer 

overføres den elektriske Strøm til 
30,000 Volts Spænding og forsyner 

Voltarra, Steia, Cecine,' Livorna og 
Florentz nied Elektricitet, 

_ De naturlige Dampe kan part 
denne Mande direkte er stalle Kullene 

ved Frembringelse al elektrisk 
Energi. 

Kaalsorterne. 
—:0:— 

Son] Nr. 3 i Rækken indenfor 
de økonMiniske Haveplanter, kom-

mer ICaalsorterne. Navnlig Hvidkaa-

len har jo ikke mindst i den sidst 
forløbne Sæson bragt mange Penge 
ind i Landet. _ 

Kaalsorternes Næringsværdi er vel 

ikke særlig imponerende, de hører 
vist nærmest under den Kategori, 

der i Landbruget har Belegnelsen 

„Fyldefodel°, men dette har jo og-

saa sin Berettigelse, og i hvert Fald 
kan man vej de mange Kaalsorters 

- Hjælp skaffe sig en Afveksling i 
Maden, -som man- manske navnlig 
til Vinteren vil sætte særlig Pris 
paa. 

En god Egenskab ved Kaalsor-
terne er den Lethed, hvormed de 

lader sig dyrke, for de flestes Ved-

kommende baade i smag og store 
Haver. 

Den enesle Sort, som stiller lidt 
Krav, er Hvidkaalen, som man navn-

lig i de sinaa Haver let giver en 
for lun og varm Plads. Den hører 

nu en Gang de mere barske For-
hold til og opnaar sine bedste Egen-

skaber, nuar den kan plantes frit 

ude paa aaben Mark, i kraftig ler-

blandet .lord, og helst, hvor Luften 
bar en kokstant og rigelig Fugtig-
hedsgrad. 

Derfor er vort Amagerland saa 
ideelt for Hvidkaalen, og den sær-

lige Sort, sonr dyrkes der, har jo 

opnaael en Anerkendelse kor 
sin Kvalitet, som ingen anden Sort 

over den ganske Verden, 
Fælles for saa godt som alle Kaal-

sorter er deres Krav til Kvælstof og 

Kaligødning. Det er stærkt forbru-

gende Planter, og Jorden bør være 
bande rigelig og rygødet 

I Sædskiftets Rostaliou kommer 

Kaalsorterne altid i første Linje, 

medens Gulerødder og andre Rod-

urter staar i andet Aar og Bælgplan-
terne i tredie. 

Mest nøjsomme er Grønkaalen 
og Savoykaalen, dernæst Rosenkaal 
og Knudekaal, medens Spidskaal 
og Hvldkaalen forbruges mest, saa-

velsoul at Blonikaalen bilade er Me-
get torbrugende af de egentlige 

Næringsstoffer ogsaa forlanger rige-
lig at Væde og al Varme. 

Paa Grund af dette Aars ekscep-
' (Mulle Vejrforhold, vil de fleste 

private Haveejere vel i Aar være 
henvist til at købe Planterne. 

Har man en Bænk, 'den behøver.  
ikke al indeholde varm Gødning, 
blot den dækkes med et Vindue, 
saa kan man dog ogsaa• s'elv til-

trække sine Planter. 

Frøet sans i abe. Havejord og 

saas lorholdsvis tynd!, og det kan 
være rigtigst at faa lidt Melkalk 
paa Jorden umiddelbart efter ar 
Frøet er saaet, derved untigaar man 
den bekendte Rodlialssvarup _Sorte 
Ben', og Jordlopperee holder sig 

ogsaa 'horte. 

Kaalplanterne skal have rigeligt 

Lys og ikke megen Varme, navnlig 

om Dagen uran man passe paa, at 

Temperaturen ikke stiger for højt. 

Det gælder om at faa udviklet tælle, 
faste Planter og for at fan dem 

godt afhændede fjrrner man Vindue! 

om Dagen, saa snart de har skillet 
Blade. 

Udplantningen skal helst foregaa 
inden Udløbet af Maj Maaried for 

Hvid- og Spidskaaleirs Vedkom-

mende. Rosenkaalen og Savoykaa-

len Iran plantes i Begyndelsen af 

Juni Marmed, og de øvrige Kaalsor-

ler, dog Rødkanlen som Hvidkaalen, 

I Løbet af Junl, eventuelt helt Ind 
1 Juli Maaned. 

Kaalrabi er Fællesnavnet, dels 
for den saakaldte underjordiske el-
ler Kaalroen, den, som for Tiden 

er Tyskernes Nationalret, og den 

overjordiske. Af begge er der flere 
Varieteter, men navnlig den overjor-

diske Kaalrabi — Glaskaalrabien og 
Knudekaalen — kan i hej Grad 
anbefales ril almindelig Dyrkning. 

Glaskaalrabien dyrkes i -Forsom-
meren, undertiden drives den frem 
i Varmebænk, og den har sin stør-
ste Værdi i halvt udvokset Tilstand. 

Frøer af den saas derfor flere Gange 

i Sommerens Løb, saaledes at man 
kan foretage flere Udplantninger. 

Knudekaalen er en Vinlerkaal og 
bruges kun I udvokser Tilstand 

om Vinteren. Den er meget hold-
bar og udvikles uden Vanskelighed 

selv under mindre gode Forhold. 
Sammenlignet med Kaalmen er 

Knudekaalen meget at foretrække. 

De fleste Kaalsorter udplantes 
med ell indbyrdes Afstand af 50:' 60 
cm, dog kan Ulmer Savoykaalen 

nøjes med 35 x 40 cm og Glaskaal-

sahi trace 25/ 25 cin. 
Renholdelsen mellem Planterne 

er navnlig nødvendig i den første 

Del af Sommeren, indtil Planternes 

Blade nogenlunde kart overskygge 

Jorden, og en Tilførssel af flydende 

Gødning, Ajle eller opløst Chilisal-
peler, er altid af infulærkel Virkning. 

Allinge Kirkenyt I April. 
Døbte: 5. Manalakturist Georg 

Emil VesIlls. Datter Bodil Vestli al 
Allinge; 8.: Bagemester Thor Hen-
ning Jørgensens Søn Emil Grønbech 
Jørgensen af Allinge; 29.: Stenhug-
ger Oscar Manssons Datter Ruth 
Kofoed Mogensen af Sandvig. 

Begravede: 21.' Ugift Nielsine 
Marie Jørgine Sonne af Allinge, 59 
Aar gl. 25.; Sien værksejer Axel Rein-
hold Wibergs Hustru Augusta Matt- 
hia I. Kofod, 	Aar gl ; 29.; Sten- 
hugger Valdemar Peter Olsens Søn 
Edvard Finne Olsen af Allinge 
Markjorder 5 Aar gl. 30.; Enkemand 
fhv. Avlsbruger Andreas Schow, Ho-
tel Hammershus, 85 Aar gl 

Ægteviede; 7.; Ungkarl, Ar-
bejdsmand af Klemensker Peter Ove 
Vinberg og Pige af Sandvig Anna 
Marie Amalie Pedersen; 6.: Ungkarl 
Tjenestekarl Hans Peter Jensen af 
Allinge-Sandvig Landdistrikt og Pige 
Alma OtIoline Sassersen af Allinge 
(i St. Ols Kirke); 28.: Ungkarl, Sten-
hugger Ernst Aage Algred Pedersen 
al Allinge og Pige Betty Johanne 
Marie Mathilde Larsen af Sandvig ; 

Konfirmerede; 13 Drenge og 
20 Piger. 

Olsker Kirkenyt i April. 
Dø ble: 	Stenhugger August 

Adanisson Lindbloms Søn, Olto Ru-
dolf Lindbloni af Olsker ; 9.: Fisker 
Albinius Christian Steenbergs Søn 
Valdemar Mogensen Sleenberg af 
Tejn; 8: Snedker Jens Leon An-
dreas Mogensens Datter Inga Marie 
Mogensen al Tejn: 

Begravede: 19.; fhv. Muler 
Henrik Hansen af Tejn, 70 Aar gl. 

Konfirmerede; 5 Drenge og 
5 Piger. 

Gllfiljeuesler ap Mer, 
Sønda_. 1;, Maj 

Allinge Kirke Kl. 	Skrut. lel 9. 
SI. Ols Kirke K1 .̀1. 
Om Eftm. Kl. 21!, taler H. Dam. i 

Sandvig Missionshus, Kl. 5 i Al-
linge Menighedshjem. 

Mandag Aften l<1. 8 Møde For K. F. 
U. K. lem elerrigherlsbjemniet i 

Tirsdag Atten Kl. 	Møde for K. 
F. U. M. pen Menighedshjemmel. 

Konfirmander indtegnes Torsdag 
Form. Ki. 91/2. I Bethel i Olsker. 

Fredag Form. Kl. 	i Allinge 
Menighedshjem. 

Glem ikke ludtegningen (senest Søn-
dag MidrIne) til Foraarsurødet 
i Rønne Tirsdag d. 8. Maj Kl. 2 
i Emma us, mil mart vil have Mo-
deration paa Banen. 

Evan. hitt!. Missionsforening 
Allinge Søndag Kl. 31 '2  .1. Nielsen' 
Rutsker 	— 3. Forsamling. 
Rø 	 31/1. 

1~11111111111111111111~111111~01 
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Gud kaldte teaar min kære 
Plejedaner Lilly0cilia Knud 
sen hjem til sig. Begravelsen 
loregaar i ?al Stilhed ha Ka-
pellet Lørdag d. 5. Maj Kl. 2. 

C G Nyholm. 

111~11111111~1~1=110111 

Hallelyst, Allinge. 
Roser, Mirabeller og Frugttræer 

tilbydes. 

En Del Æbletræer 
sælges billigt. 

Gartner Kofod. 

Prima Drain rør 
1 v,", I 1 72", 2", 

Gode Mursten 

Prima Cementrør 

Prima glasgi. Lerror 
sælges i 

Nordlaudets 
Vikingsko • 

sælges særlig billig 

C, Lusen Skolgjslorroliliq, 
Ali limgc 

Prima 

OrmietAsor al SlBheslaai 
Skafter af Ask._ 

do. af Hockery 
Stual-J-laandokser. 
Svenske Tværsaue 

• Suenshe Brændesauc 
billigst i 

Norillalds Hildelshos, 
Poula 

Manilla-Tougværk 
1-tamp-Tougværk 
Reb til Grimer 

Kotøjr og Næsegrimer, 
Esser, Led, Tøjrepæle. 

Billigste Priser i 

Norillilodels 
Emanerede Vaske 

do. Grødgryder 
Mange Storrelser, billigste Priser i 

Nordlandets 
Galvaniserede Baandjærn. 

Nitter, alle Størrelser, 
Bræcidebolte, Maskinbolte, 

l-ljulbolte, fr. Træskruer 
sælges 

NortIlamlels 

Godniqgskalk, Godninossait, 
Superfosfat 

Nordlandets Handelshus. 

C. IJrsoll's 81(oilljslorrelohig, 
Største Udvalg af solidt og moderne Fodtut 

til de mest mulig billige Priser. 

Telefon HK 
I  

Aalborg Portland Cement 
i Sække sælges. 

Nordlandets Handelshus. 

Landbrugslotteriet. 
Fornyelsen til 2den Trækning begynder 

5te og slutter 14. Mai. 
VW Allerede i Iste Trækning faldt i unde Kokkekul rii f ni.len flere 

mindre — en Gevinst paa 800 !tr. 
Glem derfor ikke at forny 1 rette Tid. 

rfl. J. , Dom ,  

Posibrid, A: 

Skii
øsrme~~~xenuesima~1.1"keial"""••••••~".1."'" 

Sidste Nyt! 

Vi har modtaget en større Sending 

fikse Klædninger 
som vi sælger til yderst billige Priser. 

Arbejdstøj i stærke Kvaliteter. 

Hatte og Huer i elegante Nyheder. 

Manchetskjorter fra 3 Kr. 

Kraver, Flipper og Manchetter, 

Moderne Slips i alle Farver, 

Sokker, Gensere og al Slags Underbeklædning. 

Gummifrakker extra 

Nordlandets Handelshus. 

Vort fager er mobil lorspel med 
51 pCt. Texas-Homuldsfrokager 

43 pCt. New-Orlean Romuldsfrokager 
La Plata Rapskager 

Palmekager 
('oldings kontrollerede Foderblandinger ,  

Soyaskraa 
Sukkermelasse 

Alt i prima kontrollerede Varer og til billigste Dagspris hd 

Allinge Kolonial- & Produktforrvfnin 

Allinge Bogtrykkeri 
anbefales. 



Olsker. 
Formue- og Indkomstskat til Staten 

for 2Jet I lalvaar 1916-17 modtages 
hver Sogne Fredag Eftermiddag pas 
Brød de gaar cl samt ved Mejri-
ertie ..Hurrilerfal" og ,,Kajbjerggnards 
Udbetalinger i Maj Maaned. 

lionunuat.shatten for isle 

Halvaar 1:1 17— 13 modlages samme 

Tid og Sled, snur! ved nævnte Meje-

riers Udbetalinger i Maj og Juni 

d. A. 
Sogneraadet 

Olsker. 
For resterende Skolemulkter for 

Arner 1916-17, der ikke er indbe-

talt forinden, vil Udpantning blive 
foretager efter den 15. Maj d. A., 

hvilket herved bekendtgøres. 

Sogneraidet. 

ent/deCed • 
Rhode Islands reds og PI. Rocks 

er til Salg, til 15 Øre Stk. 
P. Jensen 33 Pc. 0/sker. 

Da jeg har været saa heldig al 

fra et Parti 

Klædesko smaeadie  rG 
lmm 

som er nieg,el gode og til smaa 
Priser, anbefaler jeg dem lit enhver 
soul har Brug for en hitlig og god 

Klædesko. 

Træskomager M. Lund, 
Lindeplads, Allinge 

Urte- og Bloinsterh 
samt 

Scette-Charlotter 
mas hos 

I. J3. Farser! 

Ejendom i Vang. 
Den Emil Kure rilhørende om-

hyggede og istandsatte lidt. 

Svarts Enke tilhørende Ejendom 
i Vang, indrellet ril Pensionat og 
lign., eventuelt in. tilliggende Jord-

lodder, Bygnings-Assurance 13,500 
Kr., er straks til Salg ved Henven-

delse til Sagfører. Fr. Pihl. 

By- og Herredsfuldmægtig 

JOhnlIOS Kofod, Hasle, 
træffes paa Randhuset i Allinge 
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og 

Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Bornholmsk 
3 Fjerdinger og 5 °ilinger fin 

Sommersild er til Salg mod 

Kontant. 

I. B. 

Advarsel. 
Hønseejere i Allinge og Al-

linge Varig, bedes passe paa deres 
Høns, da disse ellers bliver nedskudt. 

Vi er ikke tjent !ned, al de ødelæg-

ger vore Afgrøder. 

Flere Avlsbrugere. 

En yngre Pige, 
fri for Malkning, kan straks las 
Plads pas 

Pfereg,aard 1 Olsker. 

Rø. 
Godtgørelse for Rug, 

leveret fra Iste Januar til 15de Marts 
d. A. udj_jetales af undertegnede 

Torsdag den 10i.ie Maj, Eftm. Kl. 5 
pas Rø Afholdshotel. 

M Lund. 

er hjemkommen i meget stort, smukt 

og moderne Udvalg. 

sorte og blaa Serges, Cheviot, Klæde, 
Alpacca og kulode Sloffer. 

og Frakker i Cover Coat, Alpacce 

og hvid Vadmel. 

Pigefrakker fra 4-14 Aer, i ku-

lørte Sloffer, sort Rips og Lasting. 

i Silke, Voile og Vaskestoffer i Rot 

Udvalg, En Serie Bluser fra forr. 

Sæson sælges til halv Pris. 

i prima uldne Kvaliteter saml Ze-
phyrcrepon, Musseliner, Voile, Rips 

og Bontuldscre'pon fra 60 Øre rit. 

Chr. Olsen, Allinge. 
Telefon 100. 

Foraar 1917 ! 

Damekonlectionen 

Messen Eric-Udsalg, 

Kjole-ogBlusestoirer 

Spadseredragter 

Damebluser 

Jaketter 

Realisation 
1-?ele mit furantef~ af f?erreficxx 

ninaer, lliftre, (Pverfraff«, Stortrier 

$fin 	 Oftrige følgenhe t;arer 
til meget iiebintte 13rifer. 

ZInfteffiriminger, beft(taettbe af prima maritiebtaa 	famt graa, Ulan 
og brtutmeterebe Ctoffer. 43rifer fra 20 til 50. Pr. 

glegnfraffer, forte og brat), 28 = 29 	34 
Vintre, qtaamelerebe, 25 tit 30 »r. 
ttserfroffer, morfegraa met '"A,toiWrabe, 30 tit 37 Pr. 
Ztortryier, gran og grountelerebe, 16 = 1S = 20 = 25.a 32 Pr. 
Morefopper, morfegraa, 37 = 42 Pr. 

t)etbifit ttiltbfob og be .rtabig ftigeitbe q3rifer put ti» .ilfor ter, 
er be anforte 'tarifer [tugt 'tuber 	 Ze 	berfor _ i egen 
terNje [orft)tte Zeui ineb oueintwDitte Rctrer 

2111ittgQ.- 

Altid 

rita Nolodurer 
til billigste Dagspriser. 

Altid friskbrændt Kaffe. 

Altid extra prima Margarine 
til billigste Dagspris. 

stort Udvalg i 

Glas og Porcelæn 
til smaa Priser. 

Altid velassorteret lsenkramlager hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Altid 

Vi har !Idiot !A'er og søler 
Prima Gadekoste, SISUQ og halustive, alle Størrelser. 
Prima Stuekoste. Kokoskoete, Strigleborster. 

Tæppekoste, Stuekoste, Blankebørster. 

Nordlandets Handelshus. 

Stort Udvalg af Redskaber 

foz. 	 Jra vez.  
Gravegrebe, Løvespader, Staalskovle, Haveriver, 

Skufl ejærn. Hækkesave. Grensakse. 
Altid laveste Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsanlæg, Vand- & Alfepumper ru. ru. 

Nicm såar Mindelse lor hørm!? 
Ui har et Parti Pigge-Hegntraad og galv. Jerntraad, 

af passende Numre, som sælges forholdsvis billigt inden 15, Maj 
til }<under herhjemme. Galv. Honsetraadsfietning og Hram-
per hertil sælges foreløbig eller Prislisten 1916. 

Nordlandets Handelshus. 

CalClUMStjære og Tjærekoste 
anbefales fra 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

. 	Vi fik el lille Parli Bio ilmelosseloilor dog 
og venter atter et lille Parti heraf i næste Uge. 

Med Sejler ,,Hristian" først i meste Uge ventes 

2011  aiticrikllusk NS op Soyilskna, 
som vi fordeler bedst mulig. 

Nordlandets Handelshus. 

Murerværktøj og Kalkkoste 

 

  

anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Nuciii har Havre og Byg af god Kvalitet? 
Ui bytter gerne, idet vi giver Majs eller Foderkager for Hob 

af nævnte Sorter — tog Penge til. Der er flere, som endnu træn-
ger til Foraarshorn til Saaningen. 

.Nordlandets Handelshus. 

Urtefrii, Charlotter, Rosenkartofler, Plænegræs 
atelgea i 

Nord landets Handelsbus. 



Fernis 
og 

Pensler. 

Gulokker 
Rødt. 

Dodenkopf 

Mc9 ~011 .4).4~ 

Nu er det Tiden 
at h kf 

Haveredskaber. 

Vi har stort Lager 
og sælger til rimelige Priser. 

Alliollo  Koloolal- 
og Profildforroloioo. 

Yl okspollofor illo [le ildk0111110 
paa Barres, Eekendorfer og Elvethams Roefrø og har 

endnu rigeligt Lager af Rod Eekendorfer, Gul Eeke-idor-
fer og Elvethams samt el Restparti af smaakornet Bar-
res Roetro, 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. 

Alttoge Kolouial- og Produkllorroloiog. 
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 

først skal anvendes settere. 

Nordlandets Handelsbus. 

? Bornholms Spare- & [Aanobsses 
,,,Q,,--- Afdeling i Allinge 6'=---- 

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

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

Nia/SIgt.11~,ø1111~.1111^1~^^~111.4~~111~/91 

grigen !futter Mar. 
Zerfor fælger jeg nit i Bette troraar r. 2111) 

errez ug Zreiloc.Mtrehllinger ug ffluminifrutter 
tit em. tjatti 443ri,,':' efter bet fom t arerne tofter nu, 
og ligelebe feelger jeg Ijete mit Zfiltiøtoger 
tit Bonde $riier, bil jeg irre bil fobe bien, til 
De bøje 3rifer, font nu er. 

C-torfte £ager af Onttc, incr ocj Valretter. 
lerl !ce Zritutoge og 12tr6cja5tuj, Stiurter, 

4Ittier og ffleattirDer famt alt, boab Dertil borer, 
fort fagt et meget ftort nager af alle gangbare 
Waitufarturparer, faanel i flubinfnet.  font i 
terumal til bitligfte 43rifer. 

Zerfor frat 	altib robe beredNtbrug ljo‘3 

3e0 talgen i ?itlisi e. 

911110111~11 1111 

 

Bredskærer 
er atter part Lager og anbefales til billigste 

P i iser fra 

Allinge lioloeial- og 

Produktforretning. 

Da jralioreo 	„viols", 
• 0 — 

To ældre Sømænd i etr ny vest 

for Aftlbnig havde fisket saa længe 

og saa godt i Fjor, et be besluttede 
al lægge op for Resten af deres 

Levetid. De købte saa et Landsted 
og ell Hest. Den var bande løbsk 
og ustyrlig, og det gik gerne vildt 

til, naar de var ude at køre med 
„Araberen". Ofte slingrede Vognen, 

saa de gamle Ulke fik Sygefornem-

melser. 

En Dag sagde den ene: Dit, 
.lakob, uu skal vi F.,,. g... mig have 

en anden Facon pas Tingene! 

I Gaarden Ina et gammelt Skibs-

anker. Det log de og handl det 

'ned el langt Reb last lit Vognens 

bageste Aksel, I Tirsdags spændte 
de tor, lagde Afficeret i Vognen og 
kørte ad Lemvig til. Det varede 

ikke længe, før „Araberen' blev 

„vims". De to Sømænd saa til 
hinanden og grinede i Skægget, 
de skulde in* bestemme Farten. 

Endelig syntes de, det gik vel rask. 
San kastede de Ankeret tid. Del 
gav et forfærdeligt Ryk. Bagvognen 
blev paa Siede!, og de to Sømænd 

blev omtrent slaget flade. Hesten 
saa de aldrig siden. 

Nu køter de kun med Stude, 

sari behøver de ikke al kaste Anker 

tor at standse Fallen. 

Heldig 3 Gange. 

En kendt Fiskehandler paa GI. 

Strand i København, Niels Hansen, 

er død. Tie Gange var det faldet 

i hans Lod at vinde 100,000 Kr. 
Lotteriet, Han efterlader en betyde-

lig Formue. 

Liljer mora 1Vieriugsmiddel. 

Om Liljerne pas Marken ved de 

fleste, al de er herligere klædt en 
Salomon i al sin Pragt, og desuden, 
at de er Symbolet pas Uskyld. 
Men de færreste kender vel til, al 

Liljerne ogsaa spises. Ainofolicel; 
Japans oprindelige Folkestamme, 

som nu er ved at uddø, ser i en 

All Lilje 	Glohni) sit Hoved- 

næringsmiddel. Af dens Løg laver 

de Mel, hvoraf de bager Kager. 

Disse Kager er altid forsynede 'ned 

el Hul i Midten, saa at den kan 

!rækkes paa en Snor og bæres om 

I hilsen. Ogsaa den saalralcIle Guld-

lilje (Litium ninalum), iler dyrkes 
meget som Prydplante I Europa, 

spises af Airmerne og Japanerne, 
De vildtvoksende Liljer skal smage 

bedre end de dyiltecle. Japanerne 

benytter ogsaa Tigerliljen som Grøn-

sager, De koger Løgene i Vand 

og tilsætter Stikker. 	Natur det trilre 

Stof I Knoldene er togt tid, sirat 

Løgene smage omtrent som Suilte• 

bønner. 

Dirrede 
haves paa Lager. 

Ji. Larsen. 

Zinkhvidt og andre Farver 
anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning 

J?,ioes4after købes. 
snedker Pihl, Klemensker St. 

Klemensker.  Gv .„ 

Mit Lager er rigeligt forsynet med 

Cykler og Cykledele. Da2k og Slanger, 
de,  sælges paa rimelige Betalingsuilkaar. Stor Rabat pr. Itmtinit. 

Reparationer udfores 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. 

',.t/ 4,  + +{.4p +4, 	y \ +4. 4,  4,  4. 4, 	4::-.++ og 
4 %j\ejr•T`P'P"PrPPPir"iP Ild •P 'P f" 'I•P 'P P "4"'"P + + 

Vil De købe billigt 
gør da Deres Indkøb i Nordlandets I landelshus. 

Vi sælger alle Manuf ak t ur v a re r langt under de nugældende 
Priser og har stort Udvalg i alle Artikler. 

Et Parti Kicedninger og Arbejdstøj 
sælges  særdeles billigt 	Ingen Købetvang  

Nordlandets Handelshus 

Vi har endnu rigeligt af 

Lucerne-Kløverfre,  
prima nordfransk Kvalitet — anbefales som bedste Erstatning 

for ungarsk Frø, som ikke kan fremskaffes iaar. 
Vi beder om Bestillinger snarest. 

Nordlandets Handelshus. 

Til Foraars- og Sommersæconen 
anbefales 

Moderne stoffer til Spadseredragter og Overstykker 
i Klæde, Serges, Cheviot, Vadmel, Alpakka. 

• 
Uldne Kjoletøjer 

i matuge forskellige Kvaliteter. Ligeledes et pænt Udvalg i 

Vaskestoffer til Kjoler og Bluser. 
Køb derfor detes Stoffer hos mig, hvor De kan fas det syet paa 

min Systue, solidt og sinukt hl billig Pris! - 
Endvidere anbefales et smukt Udvalg i Gardintojer, hvide og 

creme fra 40-275 Øre tn. Boentildrstuj. Dowlag, Lærred, Fie- . 
netler i stort Udvalg. bimlet pæne Tung i Besætninger, Lomme-
tørklæder, Korsetter, IlandNiter s Skind, Silke og Bomuld. 

Stoomper in, rn. 

Waldemar Jørgensen. 

Ekstrafin Klipfisk og prima Ris 
anbefales ti! billigste Dagspriser fra 

Allinge 	 & Produktforretning 

Erindringsliste. 
—0— 

Toldkamret 8-12 Form, 2-7 Etterm. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Laane- R Diskontobanken 2-4 Film 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Stempellilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm, 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 Alten. 

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

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

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

Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8, 
lerobnnest. er aaben for Gods 8-12, 2-7 
Hjælpekassen: Fortin!. Bagerm. P Ilelm, 

Kasserer I. P. Kofoed. Kontortid livet 
Fredag fra 3-7. 

Hyldebær 
Blaabær 
Kirsebær 


