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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes I el Ankel af mindst  1600 Bump!, 
og forsendes gennem Postvæsenet t Allinge. 
Sandvig, Olsker, Rutsker, Rø øf Klemensker, 

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

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
opfaget gerne Bekendtgørelser af enhver Art 
saasom Keb, Sak', Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc. 

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

Børneopdragelse 

Af Ellen Brik sø-Damshop. 
„Dg. Nyh." 

Hvor ofte høres ikke den forslid-
le Talemaade: Intet i Verden er saa 
vanskeligt som Børneopdragelse. 

Og dog er der maaske ikke den 

Ting, som er mere ligetil og mere 

For at kunne opdrage Børn til-

fredsstillende, maa mart være i  Be-

siddelse af stor Udholdenhed, men 
er man det, og har man luteresse 

for sin Opgave, da er Børneopdra-
gelse en Glæde, intet Studium rum-

mer større Tilfredsstillelse, — er 
ittere taknemmeligt. 

Først og fremmest maa Barnet 

eje det sunde Legeme, ellers er 
Betingelserne heller ikke til Stede 

for den sunde Sjæl. 	. 

Hvorledes det spæde Barn behand-

les fra første Færd, er delte ikke 
Stadet at fremføre. Nu til Dags 

gives der saa mange ypperlige An-

visninger for den unge Mor, at fulg-
tes de blot halvvejs, vilde meget 

være naaet. 

Men selv om Man følger Anvis-

ningerne, mens Barnet er lille, hvor 

mange Mødre gennemfører saa se-

nere den sunde Opdragelse paa de 
større Børn ? 

Giv Barnet et Bad hver Dag, uden 

Undtagelse. Lad det saa være koldt, 
lunkent eller varmt (helst dog koldt 

og i alt Fald altid en kold Douche 

til Slut. For Skolebarnet vil et koldt 

Morgenbad virke meget forfriskende). 
Men sørg for, al hele Legemet laar 

sin Vask som daglig Regel.. Giv 
det smide og nærende Maallider 

fire Gange daglig med 3-4 Timers 
Melfennen, men gir7 det aldrig Lov 
til al spise sig halvt inæt imellem 
Maalliderne, som .saa mange Børn 

ynder, og som meget faa Mødre 
alvorligt modarbejder. Det er nem-

lig af uhyre stor Betydning for Sund-
heden og Velbefindendet, al Maven 

faar Tid til at fordøje, og det sker 
kun, Tivis man bestemt overholder 
denne Regel. 

AI allerstørste Vigtighed er det 
for Smak:b:nuet, at det aldrig forla-
der Hjemmet om Morgenen efter i 

Hast at have slugt en Kop Te eller 

Kaffe med Bred til. Der er ikke 

Næring nok i disse Ting, de virker 
kun Jet stimulerende og vil hurtigt 

efterfølges af Sløjhed og Suitfølelse. 

Giv Barnet Grød — Grød i en-

hver Form Kogt paa Vand og med 
Mælk til eller kogt pari Mælk med 

Saft til. Giv det øllebrød eller Mæl-

kebrød, Kærnemælksuppe med eller 
uden Æg. 

Men giv det altid et solidt Maal-
lid og lad det altid nyde Maden i 

Ro. Forjagethed gør Barnet nervøst, 
sørg hellere for at faa det ud al 

Sengen li Minutter tidligere, hvis 

delte paakrreves. 

Lad Barnet fan rigelig Søvn. Del 

heil lille Barn skal helst „pusles" 

til Natten ved seks-syv Tiden, naar 

Barnet er fire—seks Aar, vil Klok-
ken syv være passende Sengetid, 
og før det naar Konfirmationsalde-

ren, bør Klokken ni være yderste 

Frist. 
For lidt Søvn gør Barnet pirreligt 

og irritabet, og vort Nutidsbarn le-
ver et saa uroligt Liv, ofte temme-

lig overbebyrdet med Lektielæsning, 
Musik og Dans, al del er af største 

Vigtighed at skaffe det rigelig Søvn. 

1 Forbindelse hermed bør det 

huskes, at frisk Lufttilførsel er me-
get nødvendig under Søvnen. Hvor 
Sengen staar for nær Vinduet, vil 

det ikke være rigtigt at lade delte 

staa vidtaabent. Lad Vinduet stad 
paa Klem eller bedre endnu, lad 

Døren stad aaben til Sideværelset, 
hvor et Vindue staar helt aaberil. 

Lad Barnet færdes saa meget, 
som muligt, i det fri. Dette gælder 

saavel for del lille som for Skole-

barnet. 
Frisk Luft giver Appetit og rolig 

Søvn, det hærder ogsaa Barnet og 
gør det mindre modtageligt for de 

utallige Foikølelsessygdornme, der 
hjemsøger vor Børneverden. Natur-

ligvis maa uran passe nøje pan, 

at Barnet er klædt paa efter Aarstl-

den, især maa man strengt forbyde 
det fra de ophedede Klasseværelser 

at løbe ud paa Legepladsen uden 
at være tilstrækkelig paaklædt, 

For Skolebarnet er det at stor 
Vigtighed, at det straks efter Hjem-
komsten rear el godt og rigeligt 

Maallid og derefter beordres ud i 
det fri, mindst to Timer, hvordan 

Vejret saa er. Mange Forældre me-
ner, at Barnet først skal have Lek-

tierne stil Side", bag efter kan det 

gaa ud at lege. Mels prøv en Gang 

at tænke paa, hvor Barnets Hjerne 
trænger til Hvile eller de fem—seks 

Timers Arbejde i Skolen, Hvor gan-
ske anderledes forfrisket kan del 

ikke tage fat paa Pligterne efter en 
Friluftstur eller Leg. 

Overholder man disse Regler, 
som absolut er Grundreglerne, da 

har man gjort, hvad man kan, for 
den legemlige Opdragelse. 

Man kan heller ikke begynde 
tidligt nok paa den aandeltge Op-
dragelse. Det gamle Ord om Gre-

nen, der Irma bøjes ung, passer i 
delte Tilfælde. 

Hvor otte hører man ikke Foræl-

dres taabelige Overbærenhed give  

sig Udslag i Ordene: „Aa!— lian 
er jo saa lille endnu.' El fjorten 

Dage gammelt Barn kan opdrages. 
Hvor hurtigt opdager ikke saadan 
et lille Væsen, al Skriget tilkalder 
den ømme Mor og bringer Afveks-

ling ind i Tilværelsen. Den Mor, 

der vil opdrage sit Barn fornuftigt, 

hun begynder i Tide, og hvor me-
get hun opnaar derved, vil hun 
senere forstaa. 

To Ting er nødvendigt for Mo-

deren: Den ømmeste Kærlighed og 
den største Bestemthed, To Ting, 

der ganske afgjort kan forenes. 
Moderen maa aldrig trættes, Fra 

den Dag, hendes Barn tor første 

Gang har stampet I Gulvet med 
sin lille Fod, fra det øjeblik, hun 
første Gang har søl deri bevidste 
Trods lyse ide klare Øjne — fra 
den Dag begynder hendes Værk. 

Og det er et meget alvorlig! Ar-
bejde, hvis Betydning absolut ikke 
kan vurderes højt nok. 

Som Regel vil Barnet allerede 
vise de første spirende Tegn paa 
Trods, Arrigskab og Vrede omkring 

Etaarsalderen, og det bedste, der 
kan gøres for at modarbejde del, 
er et let Smæk, 

Meget hurtigt tærer Barnet at 

forstaa delte, Smækket behøver ikke 
at være særlig haardt, men det 

in a a kunne mærkes, Et alvorligt 
Blik fra Moderens øjne vil som 

Regel forskrække Barnet nok saa 
meget solo Smerten. 

Og nu kommer del vigtigste. 
Moderen maa absolut ikke tabe 
Taahriodigliedert. Ikke en eneste 

Gang maa hun lade en Uartighed 

ustraffet, hvor rart hun saa sidder, 

hvor nødigt hun end vII forstyrres. 

Barnet maa forstad. al  dels min-

ste Uartighed ufejlbarlig drager 

Straffen efter sig. Det niaa ikke 

være noget, der sker viikaarligl, 
alt efter som Mor har Tid eller 

Lyst. 

Kun to Ting bør straffes: Bevidst 

Ulydighed og Arrigskab. 
Med ,bevidst Ulydighed hos et 

lille 'Barn i et-to-Aars Alderen lor-

slaas nærmest, at det rører ved 

Ting, som mange Gange er blevet 

det forbudt at røre ved. Og dog 
maa num her være varsom og ikke 

strafle, tør man selv er aldeles over-

bevist om, at Barnet har lorsiaaet, 

at det ikke mart røre paagældende 

Ting. 

Sinaa Børn vil jo, som bekendt, 

undersøge alt paa nært Hold, de 

piller og roder, de gør Ulykker, 

hvor de kan. Men man mad ikke 
forlange al et lille Barn, at det al 

sig selv skal forstaa del forkerte 
heri. Det er jo kun el Udslag af 

Virksornhedstrang hos det sunde 

og livlige, lille Væsen. Forbyd der-
for kun Barnet de allernødvendigste 

Ting, flyt hellere bort, hvad der 
kan friste de smaa Fingre. 

Men Arrigskab bør straffes ved 
mindste Foranledning. 

Hvis Moderen følger dette Rirad, 
vil hun, dersom Barnet har en van-

skelig Natur, Ina et Par svære Aar,  

men naar den Lille er tre Aar gam-

mel, vil Grenen være bøjet. 
Og efter den Alder bør man und-

gaa den korporlige Straf, fordi Bar-

net, der ved den fornuftige Opdra-
gelse er blevet præpareret, nu Int-
staar naar man ister til det og gi-

ver det Grunde for sine Foihint.  

Og allerede hos det tre-firetiarige 

Barn er Æresfølelsen stærkt udvik-
ler, den korporlige Sirat føles som 

en Skam, og den vil ikke være 
nødvendig. 

Men Moderens Værk er dermed 

ingenlunde til Ende, hun har kun 
beredt Jordbunden I Barnesjælen 

og gjort de kommende Aars Gerning 
lettere for sig selv. 

For en Mor er del vigtigste af 
alt al bevare sit Barns Tillid, og 
det opridar hun ved altid al have 
Tid til al lytte til dels Beretninger 

fra Skolen og Legepladsen. 

Det gælder for hende, at trim 
tager dets Fortællinger paa rette 
Maade nærmest som en Kammerat 
vilde tage del, alissa smiledes, al 
hun ikke ,moraliserer" tor meget 
over en eller anden lille Spilop og 
derved skræmmer Barnet, saa det 
en anden Gang tier. 

Jo mindre Moderen skænder over 
Ubetydeligheder, og 'delte gælder 

Barnets Færden i det hele taget -
jo mere Indtryk gør det, rim hun 
en enkelt Gang alvorligt paataler 

en eller anden Forsyndelse. Den 
evindelige Stiælden og Sinæiden 
over de ubetydeligste Ting gør Bar-

net ligegyldrgi og gaar „ind ad det 

ene øre og ud ad del andel". 

En Ting er der, som mange af 

de ømmeste og mest oinsorgslulde 
Mødre forsømmer, og dog har del 

stor og vidtrækkende Betydning for 

Barnet. Delle ene er at give det 

Underretning out Livets alvorligste 

Spørgsmaal. 

Børn er videbegærlige, og før el-

ler senere vil de grunde over Livets 
store Problem : Det lille Barns An-

komst til Verden. 

Den Mor, der da tager sit Barn 

paa Skødet og med smukke Ord 

siger det Sandheden — naturligvis 

afpasset efter Barnets Fatteevne og 
uden at skræmme det pas nogen 

Vis — hun giver sit Barn en koste-

lig Gave. 

Det øjeblik skal nemlig komme, 

hvor Barnet ad anden og Well Vej 
bar sat Viden tit fredssoliet. Hvor 

stolt kan ikke saadan et Barn svare 
sin Kantineral: „Der har urin Mo-

der for 'tunge siden sagt ring." 

Jeg, der selv er Mur, taler Irer 
af personlig Erfaring, jeg ved, at 

Barns Tillid og Kærlighed til sin 
Mur blot uddybes og vokser gen-

nem denne Fortrolighed. 
Og sareedes bevares Tilliden. - 

Delte er i meget korte Træk Grund-
regler tor Børneopdragelse, og føl-

ger man dem, vil man ikke finde 
den Ting saa vanskelig, SOM de 

fleste gør den til, 
Sundhed, Naturlighed, Ærlighed 

og Godhed er de Ting, en Mor 

skal give sit Barn med ud i Livet,  

og lorinaar hun det ikke, da fig• 
urair ingen det, 

frirgslilr brIki!Ismilkiiiger 

--  ri  -- 

Det maa vel virre sandart, at der 
i det minkte blandt mange (baade 
Landmænd og Ikke-Landmænd) er 
store For hantmlriger om Landlnirgets 
Fremtid. Hvorfor købes der ellers 

Landejendomme til de nuværende 
Priser, 

Ejendomspriserne er ikke højere, 
end hvad der svarer til Produktpri• 
score, er gerne Svaret. Nej, saa-

mænd, men saa loordsæties, at de 
nuværende Produktpriser skal ved-
vare I en ret lang Aarrække.  f ter-
om ved man jo intet som helst, 

og de fleste hatiber vel næppe, at 
det bliver Tilfældet. Foruden Pro-
(lukt priserne kan der naturligvis og-
saa regnes med et stigende Udbyt-

te al Jorden; dog er der næppe 
nogen rued Forstand paa Landbrug, 
som vil falde tor den første Fristel-

se. Den nuværende Mangel paa Fo-
derstoffer og Kunstgødninger vil 
netop fremkalde en Bevægelse i 

den modsatte Return.; — aftagende 
Udbytte. 

Efter alt at dømme mad der da, 
hvis den nuværende Tilstand holder 
sig r ugle Rar, og der fortsættes 
med den sædvanlige Driftsplan, 

komme en Nedgang 1 Høstudbyttet. 
Spørgsmaalet bliver da : Er uran 

nødt til al finde sig heri, eller vil 
der ved Ændringer i Drlfien kunne 
gøres Modtræk, som sikrer os en 

nogenlunde almindelig Høst i Stør-
relse samt en Del ny Afgrøder, der 

i nogen islaade kan ramle Bod paa 
Mangelen af kvælstollioldige Gød-

ninger og Foderemner. 

Ærterne vinder Terræn. 

Der kan uden Tvivl gøres meget 

i saa flenseende,. og jeg kan med-

dele (efter en forleden foretaget 

Rejse), at der i Stevns, paa Møen, 
i det sydlige Sjælland ur. fl. Steder 
findes adskillige gode Ærtemarker, 

Hvor Æderne er sairet tidlig nok, 

og livor Jorden ikke har været alt 

for frir og bekvem ved Saaningen, 

er de I Aar lykkedes gudl. Del sy-
nes halt underligt, ut Lid skulde 

være bedst at sus 	i ubekvem 

Jord, luen 'roet er der (log nok 

om del, De gainte siver jo, at der 

gudl 	 Vind eller Ploven, 

naar Æ mc>1111.' pinjeS ned. 

M.ui r c a I III: ;:(ilur f hundegræs-

frømarker er pløjet op og benyttet 
til Ærter. Handegræsfrødv! uden 

rigeli r  Kvielstufgortrung giver for 

lidt, Naar Arealerne indskrænkes, 
Iran der bIttte mere Salpeter til det, 

Iler bliver tilbage. Til denne Orn-
hegning bidrager vel ogsaa, at Hun-

degræsfiøet ikke har været oppe i 
en til andre Frøvarers Pris, svarende 

Højde. 
Er Frø-Hundegræs, en god For- 



frin.,t for Ærter, og saaledes ser 

del ud, uran det vel ogsaa efter al. 
minderigt 2- og 3-aangt Græs kun. 
ure sans gode ,-Erreafgrøder, dersom 

man r øvrigt linder de, lor inaalsrjur-
ligt at ountrytre Grønjordshavre med 
Ærter. I og for sig kali der være 
ligegyldigt, hvor Ærter, Bønner, 
Vikker o. lign. laer deres Plads I 

Sædfølgen, blot de kommer der, 
og anbringes paa de Steder, hvor 

de Iaar Betingelser for at klumre 

lykkes. Helt lader det sig roeaske 

ikke gøre al lægge den gamle Op-
fattelse om /Edernes Usikkerhed 
paa Hylden, men at den saakaldte 

Ærtelrrellied havde sin Del af Skyl-
den, er der vel ingen Tvivl om, og 
da det er længe siden, Ærtedyrkning 
var almindelig, kan man forhaabent-

lig regne med, at vi nu atter og 

.med Udsigt til Held kan lage den-

ne Kultur op. 
Det andet, som her skal fremdra-

ges, er 

Lucernen, 

thi denne Plante kunde ganske silo 

kert blive en uhyre værdifuld Løfte-

stang for vort Landbrug i Træng-

selsnarene, naar blot den vilde lyk• 

kes. Ja, naar blot den vilde lykkes, 

for heri er det jo netop, at Vanske-

ligheden ligger. Mange Landmænd 
har forsøgt sig, men er bukket un-

der for Besværlighederne, og det 
er desværre endnu ingenlunde ble-

vet saadan, at der kan anvises en 

Fremgangsmaade, som baade her 
og der fører til et heldigt Resultat. 

Trods dette er der ikke andet at 

gøre end at fotrsætte Arbejdet og 
Kampen, saa sejrer vi vel til sidst. 

Vanskelighederne er desværre i de 
senere Aar snarere blevet flere end 
færre, bl, a. fordi vi mangler den 

for vore Forhold bedst egnede Ud-
sæd. Hertil skal dog føjes, at jeg 

paa den ovennævnte Rejse saa ikke 

saa fan gode Lucernemarker efter 
Udsæd af italiensk Frø, altsaa el 

Bevis paa, al del kan bruges. Helst 

niaa vi dog se at naa til at avle 

vort Frø selv. 
Dernæst er del aabenbari en Nød-

vendighed for Lucernedyrkningens 
Fremgang, af Lucernen gear ind 

som el Led i det almindelige Sæd-
skifre, og kan det ikke blive i ren 

Bestand lige straks, saa i Blanding 

nied Rødklaver og Tinsole eller med 
Timole alene, indtil Jorden er bragt 

i en saadan fysiologisk Tilstand, al 

Betingelserne for Lucernens Trivsel 

er skaftet ril Veje. 

1 en 8 Marks Drift kunde Sæd-

følgen f. Eks. være saaledes: 1.) 

Roer, 2) Byg med Udl., 3) Lucerne, 

4) do., 5) do., 6) Vintersæd, 7) Ro-

er, 8) Havre. Der faas da 3 Mar-

ker med Lucerne, og naar den kun 

ligger i 3 Aar, kan Marken ikke 

blive særlig forurenet; under Forud-

sætning af, at Lucernen lykkes. 3. 

Aars Marken kan benyttes til Afgræs-

ning indtil Oppløjningen. Har man 

en 9 Marks Drift kan Lucernen 

blive 4-aarig, om del ønskes, og 

hvis den lykkes godt; ellers maa 
der hellere indskydes en Ærteafgrø-

de, f. Eks. mellem Havren og Ro-
erne. 

Kan Driften ordnes paa en i den 
her antydede Retning, vil man 
langt højere Grad og bedre kurtue 

klare sig end nu; der bliver rigeligt 
og godt Staldfoder ore Sommeren 

til hele Besætningen, og der fans 

desuden en ikke ubetydelig Mæng-
de Kvælstof ril Eisiatimie for de 
manglende Oliekager. 

Skal vi ved egen Hjælp klare 
os godt over endnu nogle Krigsrur 

og de første Fredsaar, kan vi ikke 

vedblivende køre i der garde Sku-
re. Køerne karl ikke klare sig med 
Roer ug Hahn, tuen skal man bod 

derfra, maa der handles, før det 
bliver for sent. 

J. Angnard, 
Tune Landbrugsskole. 

En Tak. 
—ø— 

Først og fremmest vil Jeg gerne 
sige den store Forsamling, der over-
værede Opvisningen paa Christen-
sens Sal den 14. JulI min bedste 

Tak. 
Al Salen var fyldt til sidste Plads 

og lidt til, betød ikke alene, al 
der blev et Netto-Udbytte al omkr. 

275 Kr. til Teknisk Skole, et over 
Forventning godt Resultat, men og-

saa, at de optrædende gennemførte 

Programmet med Liv og Lyst. -

Tomme Bænkerækker virker nedtryk-

kende. 

Dernæst lakker jeg alle de For-

ældre, der har haft Ulejlighed og 

Udgifter ved Anskaffelse af Nalio-

naldragler til deres Børn, og lige-

ledes Børnene og de unge, som 

ved de mange Prøver og paa anden 

Maade har stillet deres Tid og Ev-
ner til Ru:lighed, 

Ogsna en Tak til alle de øvrige, 
der har ydet en Hanirdsrrekning, 

specielt til Malermester Joh.s Han-
sen, der med sin Pensel fremtrylle. 

de os el Sceneri, der smøg sig 

blødt og naturligt om de dansende 

og dannede den pragtfulde Ramme 
om dem. 

H. P. Kofod. 

Manden med ilksell, 
—o.— 

1 „Dagbindet for Industri og Hannd-
værk" skriver B. N. (højskoleforstan-
der Broder Nissen) følgende om 

Husmanden, der skal i Fængsel, 
fordi han optraadte mod Øvrigheden, 

da denne vilde ekspropriere Rug 
hos ham : 

Naturligvis har han baarel sig 

forkert ad, den [husmand i Ribe 
Amt, Andreas Madsen hedder han, 

der i Fjor med Øksen i Hanreden 
traadle op imod Fogden, S0211 kom 
for al ekspropriere Korn hos ham ! 

Loven er over os alle, og den skal 
troldes, enten den er vis eller gal. 

Selvtægt kan et Samfund ikke finde 
linde sig i. Manden har forbrudt 

sig mod Loven og maa derfor lide 

sin Straf. 6 Maaneder skal lian i 

Fængsel, del har Højesteret dømt 

barn til. Loven maa have sin Gæn-

ge; det kan ikke være anderledes. 

Men alligevel! Det er nu ikke 

saa helt let at blive færdig med 
Andreas Madsen ; Illi kvien:km man 

end vender og drejer Tingen, 'sne 
bliver der bikage en himmelvid For-
skel paa ham og en bel Række af 

Forbrydere, nemlig dein, der nær 

op ad Straffelovens Grænse tilegner 
sig de Værdier, som skulde komme 

andre til gode. Paa delle at værge 

sit eget og saa pas al tage, hvad 

andre har Ret til, er der nu en 
stor Forskel. 

Se, denne Husmand har senet 

sit Korn i sin egen Jord og bjær-

get den i Hus. Det er sandsynlig-
vis aldrig med en Tanke faldet 

ham ind, at andre end Iran havde 

Rel til Kornel. Det er at undskylde, 

our Manden ikke har evnet at følge 

med i de senere Tiders Lovgivning; 

det er der mange andre, som hel-

ler ikke har kunnet. Det alvorlige 
Element, som denne Lovgivning 
har 'nedlod, er, at deri er kommen 

paa tværs ril mange MennesIcers 

Retsfølelse, og en samlet' Krænkel-
se vil sætte sine Spor, og der vil 
blive molesteret mod den juni mere 
end een Maade, 

Andieris Madsen fremfør le sin 
Prorest pan en Mande, der takler 
tuden fur dr•ii Grænse, soul Loven 
tillader, og derfor bliver lian nu 
snerrer. Jur idisk em Dommen natur-
ligvis i sut Orden, uren moralsk 

ser er der mange, der pure vil bi-
lrude A. 114.; thi neer alt kommer 
til all, er hall en sympatetisk Mand 
ved Siden af den Mand, der snyder  

eller omgaar Loven og beriger sie 
paa ambes Bekostning. En skreden 
Herre slupper manske merl en Iløde, 
der kuli udgør ell Brøkdel at Poret. 
Han er fremdeles i Stand til an spil-
le Rallen som pæn Maud og kan 

Ion berede sig paa del uresse Kup; 
men linsmanden fra Plougslund, 

der stod loran sin egen Ladedør 
og vilde værge det at kam selv av-

lede Korn, lian skal i Fængsel i 6 
Maaneder. 

Man mindes tivilkaarlig Skriver-

lians' bekendte Ord: 

.Er det del, de kalder Landets l.ov 
og Ret, 

saa siger jeg, al Loven den er slet.' 

De Herrer Lovgivere skulde grun-

dig overtænke det Spargsmani: Hvad 

tjener Samfundet bedst — enten 

en Flok Andreas Madsen'er, som 
maske er stejle og stædige, men 

er det, fordi de har en dybt bunden-

de Følelse af Ret og Uret, eller en 

Flok lovlydige Slyngler, der bøjer 

sig mor Loven af Frygt, men som 

i øvrigt kun har det Mani at skra-

lle til sig — ligegyldigt, hvem de 

hamstrer det Ira. Ja, tier er stærk 
Grund til at rejse der Spørgsmaal : 

Trænges der ikke til en Signalfor-

andring inden for vor Lovgivning ? 

En stærk og levende Retsfølelse 

i et Folk er al uvurderlig Betydning, 
og at '<rænke den er en farlig Sag, 

hvilket Hisioden afgiver slanende 
Beviser paa. Dette Forhold bør 
tages ined I Betragtning, naar Ful-

kedgninien over hin Mand skal 
fældes. 

NmIdeu s0111 
—0— 

Olsker Husmandsforening har hl-
stillet os følgende Vejledning til at 
høste den store Nælde. 

Nælden (den store, Urlica dioeca) 
høstes, hvor den er dyrket og paa 
de Steder, hvor den danner sammen-
hængende, nogeniuude store Grup-
per, helst uden ledblanding al an-
dre urteagtige Planter, samt hvor 
Nælden selv er mindst 80 cm høj. 
Synderlig lavere Eksemplarer skal 
man ikke lage og navelg undgaa 
at tage Døvnælder og andet Ukrudt 
nied. 

Nælden skal helst høstes, naar 
den er omtrent færdig med at blote-
ste, og der emir'', ikke er dannet 
lydelige Frø og afsat stør re Sideskud. 
Den kan dog 'males senere, uren 
ikke tidligere. Den bør ikke høstes 
i vandt Vejr eller ide første Mor-
gentimer, enar der er faldet Ding. 
Ved Afskæringen og al senere Be-
handling maa rune saavidl mulig 
undgaa at knække Steenglerne. 

Nælderne afskæres læt over Jor-
den nied Le, Segl eller en stor 
Kniv. Nælden uran ikke høstes ved 
at rives fra Roden, de der dels let 
sker Beskadigelse af Taverne. Ved 
at afskære Nælderne uret over Jorden 
faar man saa meget som muligt 
af Taverne med, og tæt over Jorden 
har den sædvanlig ingen Brænde-
haar, saa at Faren for at brænde 
sig er mindre. Hænder og Anne 
irør dog være dækkede med Hand-
sker, og i hvert Fald uran man ikke 
have Trøje uden Ærmer. Med no-
gen Øvelse lærer man snart at tage 
paa Nælden, saa al man ikke bræn-
der sig. Mari bør gribe out Slæm 
gelen forneden og Ira Siden opad, 
thi Bræralliaarene vender skram op-
ad, saa at man slikker sig paa deir 
ved at bevæge Herinden Ira oven 
ug nedad Nælden. 

Med en let Trærive rives de* al-
skeerne Næsder forsigtig sammen 
uden al brække Stænglerne; med 
en Fork eller en tveget Gren eller 
med Hænderne (i Handsker) lægges 
de paa Vogn, Trillebør eller Bære-
bør og bringes snarest muligt til 
et solliabent Sted, hvor de spredes 
jævnt i el meget tyndt Lag, for at 
tørres. Inden Nælderne spredes, 
ordnes de snaledes, al alle Roden-
derne vender til samme Side, og 
det passes, al alle Topspidserne 
ligge lige ud for hinanden. Derpaa 
afskæres ca. 30 cm af Toppen ined 
en skarp Kniv, eller Toppene afklip-
pes ined en Hækkesax. Hvis man 
ikke hjerner Toppene, dækker de 
ved Spredningen underliggende 
Sneugler og hindrer deres Udtørring. 

Toppene le-res for sIg og aneendes 
rub Fader. 

San vatt metier bar Nælderne, 
der er henlagt ril Tørring, vendes 
ro G unge dagkg merl en Hørave 
og derved Ikke kasses imellem hun-
anden, næn henlægges igen glat  

ved den 
tørste Henlægning har ladet en Me. 
lem fri Plads staa aahen vad Ræk-
kernes ene Ende, saa at man kan 
lægge de yderste Nælder paa 

og de 
den-

ne Plads efter Vendingen  
næstydersle Nælder pas den tomme 
Plads, hvor de yderste saa o. s. v. 
Ved næste Vending begynder man 
da ved den modsatte Ende. En 
paafalgende Tørring under Tag med 
friskt Luftlræk er absolut nødven-
dig. 

Hvis Nælderne er for berige om 
al tørre eller forsendes loglige, gear 
de i Gæring, hvorved Skimmel øde-
lægger Taverne. 1 større Bunker af 
Ingrige Nælder kan den ved Gærin-
gen Ireinkoldle Varme slige hidtil 
Selvanlændelse. 

Nælderne er passende tørre -
.høterre', — neer Bladene begyn-
der at falde af eller let kan stryges 
af, og el andet Tegn paa Tørhed 
er, al Baslen kun vanskelig bider 
sig skille fra Stængelen, og al hver-
ken Bastens Inderside eller den 
blottede Sir-engel føles klæbrige. 

De afkortede, høtørre S.ærigler 
fries for Blade, enten ved nt man 
trækker dere gennem den limsten 
lukkede Haand (nied Handske eller 
Klud pari) fra Toppen ned inod 
Roden, eller ved at man kæmmer 
dem samme Vej gennem en Karm 
eorn !aves ved, al inan I et f. Eks. 
1,5 un langt Brredi slnar 75 ruini's 
Søm i en ret Linie og med 11/9 
cm Alstantl. Kriminelt læstes under 
Banen til en Stolpe eller -hægges i 
en Tvege paa el Træ; der man Ikke 
slims Søm I levende Træer. 

De saaledes albladede Stængler 
bundtes I I ør Tilstand, Idel de om-
bindes, ikke fastere end nødvendigt, 
paa 2 Steder med Bindegarn, Halm-
!mand eller Nældestængler. Bund-
terne samles under Tag paa et Sled, 
hvor der er godt Igifilræk og Sik-
kerhed mod Jordfugtighed. Hvert 
Bundt kan være af Størrelse som 
et Kornneg. 

Strengelbundlerne indleveres paa 
nærmeste Banestation — eventuelt 
Havn. Adresse . D'Hrr. Jacob Hohn 
Se Sønners Dampreberbane, Reber-
hanegade, Amagerhanen, Kblive. S. 
De vejes umiddelbart før Afsendel-
sen og forsendes som Fragtgods 
tinder ,Presenning eller paa anden 
Mande skærmet modRegn.i 
Beskadigelser af Nældemater alet ef-
ter Indleveringen Id Afsendelse er 
Indsamleren uvedkommende. 

De afhuggede Topspidser og af-
faldne og afgnedne Blade bruges 
sone Foder. 

Mor's Barndomshjem. 

Der er i mit Minde en smilende 
Egn 

did drager min Tanke ofte, 
et lulle Hus med blomstrende Hegn 
og Stuer 'ned lave Lotte. 

Der brændte el Lys nied flakkende 
Skær 

som kasled sin mørke Skygge, -
det suste i Mulm fra de dunkle 

Træer, 
der stredes i Smerte og Lykke. 

En gammel Kvinde i Sygdoms 
Kaar, - 

en god og kærlig Pige, 
som 'evert sin Barndoms blomstrende 

Aar 
nied Sutfil i — Opofrelsens Rige. 

En lille Pige, hvis Glæde paa Jord 
blev at lindre de andres Smerte, 
en lille Pige som blev min -- Mo'r, 
hvor fryder den Tanke mit Hjerte. 

Tein, Bornholm, Juli rom 
Edmund Florents. 

— Sanger. — 

Opvisningen 
i Sanglege og Folkettnirse havde 
som reeler sundet fuldt Hus paa 
Christensens Sat u Srainlags. Coke 
400 Mennesker overværede Under 
holdningen, de fleste slimende, stu-
vede som Sild i Tønder, da Sidde-
pladserne var optaget berige før 
Tiden. Varmen var trykkende, skønt 
alt, hvad der fandtes af Døre og 
Vinduer, var smækket op puma vid 
Gab. Til Trods tor disse Ulremper 
holdt Størsteparten at Publikum ud 

til det sidste, og Bifaldet vat livligt, 
De agerende kunde deres ting, rier 
%al ingen .5111111er I Vitsen", skank 
de fo staaeti treparrti åe ieid toie ,he,aids el sir; 

kor t  
kriii 	d* 

Særlig lykke gjorde .de Seras 
ved den Routine, med hvilken d 
optraadme, og Frkii, Ella Hører o 
Ester Koeford haltede som Lede 
megen Anerkendelse for deres A 
beide. 

— °esse de bornholmske Viser& 
sungne af unge Damer r National-
dragt, vandt Publikums lidald, om-
eptiitrliierstesliengtit'ge.  Mlle ikke egner sig t 

Da mange maatte gaa Igen nideng 
nt opriaa Adgang — alle Billetter vat 
udsolgt — udtaltes ønsker om, at 
Opvisningen tenene genoptages som 
Frilutistorestilling, enten I det kom-
munale Anlæg eller ved Hammers-
hus. Ledelsen har laget Sp_ørge-  
umalet under Overvejelse, og Itesul" 
lalet bliver forhaabentlig, at vi atter 
faer Lejlighed til al se de smukke,  
Danse, og vel al mærke — I met 
ideelle Orrigiveleer. 

Kunstudstilling. 
I Hotel Sandvigs Palmehave ara> 

nes dl lir. Ølrad-Hanso og E. Vi 
Jahilsen paa Søndag en Maleriild 

dem tæller et halvt Hundred 
Numre, 

I den bornholmske Bondestue 
optræder lin lerdag deri 20. ds. Hr4 
Kris Baldur hver Aben. 11r. Bal-
dur er en Irermakeinte 
tor rig spiller paa alle mulige tilslut 
melder. [lens brillanter at et Iransk 
Borideor kesler skal vække skumrende 
Bifald og Begejstring, ligesom han& 
nedre Imiralioner er I. Klasse. Me 
Kris Baldur, der forøvrigt er dansk, 
er ogsaa en ganske sjælden lin M-
est, som har land vide our Lauda 
og overalt høstet Anerkendelse og 
Berømmelse pari sine enearaaende 
Piæstationer, hvoraf kan nævnes -
Violin Cello, Cl:ureel, Fløjte, Imilae 
lim] af Kirkeklokker osv. 

Tillige assisterer den bekendte 
Skuespillerinde Fru Agnes S c lt fl t 
med Romancer og Viser. 

Man vil aaaledea I den kommende 
Tid kunne saa sig nogle fornøjelige 
Aftener ved el Besøg r Bunde:stuen. 

Shmtill os —  Frdi 

Skænk os — Fred ! 
Aa — Fred — o Gud ! 
Send os Lysets Bud ! 
Skænk os Natide mild og stor, 
udslet alt al ondt der bor 
i vort Hjerte, i vort Sind, 
— Skænk os — Fred ! 

Tein 1918. 
Edmund Florenls.'• 

Sanger. 

Gidsljeuester og Møder. 
Søndag den 21. Juli. 

SI. Ols Kirke Kl. 71 /4. 

Allinge Kirke Kl. 10 Skrin. Kl. 9314. 

Søndag Elitn. K,I. 3 Møde i Dalen 
ved Hammershus. A. Nl. Dam og 
Sognepræsten taler. 

Mandag Aften Kl. 8 K. F. U. K. 
Tirsdag Kl. 71,', Møde for K. F. U. M. 

i 
Onsdag Alten Kl. 8 Samfundsmøde 

(Esajas 43). 

Allinge. 	 Tein.  

EHI1Plie" og 
Dansk Folkosgg-Alloo 

afholdes Søndag d. 28 Juli Kl. 7 
Alten r Tein Missi,:rnshus og 	• 

Tirsdag den 30. Juli i Al linge 
Menighedshjem. 

Obs. Programmel er ypperligt. 
Alle man møde til denne Koncert. 

Mejeriet „Kajbjerggaard
„ 

Prisen paa Mælk er . 
Ved Aflevering al Mærker 

Stknui :11:.- 1eIkog Kærnemælk 	— 166 tyre Pr- I.  S 	 1 

Uden Mærker ; 

lk  
36 øre pr. 1..- 

SSI3odr iunLivog Kærnemælk 14 øre — 

Mærker saavelsoni Penge maa er-
lægges korden!. Kredit gives Ikke. • 

Inir Bemærk : Smørret:er kerne 
nidlages absolut ikke før 	i den 
Uge, Datoen lyder paa. 



Endnu forefindes et velassorteret Lager af Dame-, 
Herre- og l3orne-Underbeklædning. Forsyn Dem i grad 	i 

Hvis Paptagene skal stryges 
sort Tagpapstjære, 

Rod Tagmaling i Dunko n  2.) 	, Pris 20 Kr. 

Nordlandets Handelshus. 

Pris 7..ri ØfC kg r  5:11J1.1 	C 	C I hl; 	1.3,.„... 	sure!! 

Tricotage. 

Magasin du Nords Huk 

Leth Wssicasforeniug. 
afholde,  i.LY (1.,, V!! 	i Skor. 
lakken ved Tvin 
Juli Kl. 	MOlit 

K1, 5 ,Watfe, 	ril T.a.ol,g 
dagskeæbø:riviw og Foræld:e ind-
bydes. 

Rø. 
Bo Husmandsforening. • 
Udflugt til N v k et med 1'o,?,11 

Son cl  a g den 28, ds. 
'Nein der øn,ker at deltage lie-

des melde sig til 
Bestyrelsen 

Berigtigelse. 
Bets jeg ved uovervejede Old 

skulde have udtalt min Mistanke 
om, al Frans Madsen Skulde Marc 
beskadiget min Mælk, som blev til-
bageleveret fra Mejede' den 24de 
Juni, erklieter jeg herved min Mis-
tanke som ganske ubegrundet. 

Chr. Andersen. 

Olsker. 	 Rutsker. 

solluller- og Folkeiesf 
afholdes i Dalen ved „Skovgaard" 
i Olsker Søndag den 23. ds. KI, 3, 

Landsringsinaricl, Statshusmand 
A. P. 1-.1 a n s c n fra Møen og Fol 
ketingsmand C. N. H a ti g e taler. 
Koncert af et Hornorkester. øl, So-
davand, Kager og varmt Vand III 
Kaffe forefindes pare Festpladsen. 

Alle indbydes. 

Olsker nioldsforefiliill. 
Medlemsmøde 1 ørdag den 20. 

ds. Kl. 

Prima Flormel 
Ityz,zryn 

Mitisflagør 
Senrullogryn 

acikukruniti 
faas hos 

Kolollial-& Frailukhrrelllill, 

	

ef .n 	""N7r 

	

:(.) 	XVA ,x.x. 
Sæbeerstatning 

anvendelig til Vask og anbefalet af 
flere af vore større Dampvaskerier. 

Fans til 1 Kr. kg hos 

k. £(1.. z 

Chokolade og 

Cacao 
fans hos 

og Nobliforroloiog,3 
Alunso Kolooi31- 

Hvor tilbringer man 
en fornøjelig Aften 

I den bornholmske Bondestue 

Kris Baldur's Imitationer - 
-0— 

Repertoire. 

Violin Cello. Clarinel. Fløjte. 
buiratioir af Kirkeklokker, 
Fransk Landsby Di kester. 

Oicarina. 	Ti om bolle Solo. 
Eir Husernorgen i Skøren. 

Otio Solo. 
Forsk. Dyrestemme: Imitationer 

in. En, 

Romancer og Vb.er. 

Høst-Leer 
Lebomme 

Rostriver og Hoforke 
anbefales itu 

Allinge kolonial-
og Produktforretning, 

Olsker Nundslorcllioo 
ir  fra NæIdend.alget it:ø.11aget 

,Tiy,:filele1,e uro at tørrede Naedd 
i_.4-iigde 1,1".1.,tS 

(1g I■ el,1?es sia.d 	 le ■ e- 
itl 1,3A 	 '0; !" 

11,,s 

Ejnar Forstund. 

Coldings kontrollerede 

50 pCI. Foderhinlitill 
Jaas mod Aflevering al Korrinævnets 
Rekvisitionsseddel hos 

Allinge Kolonial 
Produktforretning- . 

Gamle Dæk 
repareres og vtdeaniseres. 

hudlever hurtigst. 
Gamle Slanger købes. 

M. C. Poreelv, Aliiny e. 

Sode Maller [III Noiltlekriler 
er hjemkommet og anbefales til 
billigste Pr is. 

J. B. Larsen. 
Allelniande 
'in reel 
ii.ard.Pull11111110 

Nelliker 
Peber 

(Eliogo Kolooial og ProdlkIforroloiog, 

Vi anbefaler 
J*)t dekiks, 
cntrgkiks, 
J-CnIfebrnd, 

frliebrød 
i forskellige Blandinger. — Melkort 
man afleveres ved Køb. 

Leverpostej 
Fiskeboller 
EI tilrebudding 
illakkelrof 
linlvekarbonade 
forloren Skildpadde 
lait 14e Fniser 

• Gullasch 
Boller I Selleri 
Frikadeller 
Medister nied Kald 
LobeseoveN 
stegte godkager 
Bollet Beef 

faas hos 

Allinge Kolonial-
Prod uktforretniug 

Rutsker 
Tffilb&linlarbojilerlorolliq 
alholder Medlemsmøde i Forsam 

lingstrusat Tirsdag deri 23. Juli, 
Aften Kl. 71/2, hvortil alle Medlem-
mer bedes møde. 

Ny Medlemmer optages. 

Bestyrelsen. 

Blodbudding 
er en nærende og forliOldsvis billig 
Spise. Fans i 2 kg Danser hos 

A lunge Kolonial- og, 
Produ ki forretning. 

Fine liavemobler 
altid paa Leger, billigt. 

1(leffiellsker beilkeriorrelviou 
Telf. KI n 13, 	L. Pihl. 

Et Bornholmerur 
eller løsl Værk ønskes tit Købs, 

Urmager A M. Lindherg, 
Allinge, 

Cigarer, Cigaretter 
Tobak 

sabelales fra 

og ProdukliorNimiq 
Prima letsaltet 

• • 

120 1?)re 1  y kg 

Prima saltet 

bornholmsk Torsk 
75 øre ' .2  kg. 

anbefaler 

a k. Bagi 1t, 

Bagepulver 
Buddingpulver 
Cirronerrmenta 
Mandelernienta 
Mandler 
Vaniliestrenger 
Vanilletabletter 
Vaullierasents 

fans hos 

Allinge Kolon-ial 
Produktforretning. 

Hasle HmIkerlorroliq. 
Aljetonder og Saltekar 

saml el Slags Bødkerarbejde haves 
lian Lager. Reparationer udføres. 

C. Aakerlund. 
Telefon Hasle 105. 

Billige Blommer. 
EI mindre Parti udsælges til 160 

pr. kg hos 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

Overrelssql. llojesell-Koefeed 
Set, Mortensgade 17, Rønne, Telf. 22 
(iidit. Fuldm. ved Byfogedkontorel 

• Hasle), 
Kontordag i Allinge Mandag 

do i Klemens (Kroen) Tirsdag Eft. 

Hasle. Hasle. 
FOlOgrgeriqaf Ejell[10[111110, 
Stuer og Selskaber, udføres gerne 
overall. — Billeder forstvires. 

tilieder indrammes, 
Bøger indbindes. 

Charles Svendsen, 
Telefon 66. 

NB. Tapet og Tapetklister altid paa 
Lager. 

Store søde Mandler, 
Prima Nøddekærner, 

Kanariefrø 
Natron 

Nye store blaa Rosiner 
Store friske Citroner 

Vær sad god at gøre Bestilling, 
som vi vil ekspedere bedst muligt. 

Nordludels fludelshiis 

Blommer 
'7)  Illosinew 

Tørrede Æbler 

anbefales 
fra 

Klip klorid- B ProcildlonlhiRg. 

Kaffeerstatninger 
er meget gode, men dog bedst til 
Opblanding. 

Vi anbefaler 

Kaffina i gul Tilsætning, 
Mocca, Cikorie. 

snur all sælges uden Kolt. 

Nordlandets handelshus 

Extrabe Portvine 

& froduldiorrdimig 
By- og Herredsfuldmægtig 

Johannes 1(010d, ilde, 
hæftes paa Randhuset i Allinge 
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og 
i Klemensk er Kro liver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Prima 

Taglak oy Tagtjære 
saml Tjærekoste anbefales fra 

Allinge Kolonial-
Produktforretning. 

Vi har rigeligt Lager af 

Høsalt 
og ligeledes af 

rent groft Sildesalt, 
extra renset Kokkensalt, 

og fin hvid Bordsalt. 
Pristrne er !Beget rimelige i 

Nordlaudets Handelshus 

11111111131011 	
if 

slam opstaldet til Bedækning paa 

Kildesgaard i Olsker. 

Sum udmærket Erstatning for 
de dyre friske Citroner 

anbefaler vi 

Citronolie i Kapsler 
a 10 Qfie. 

Citron-Erstatning 
I 	El, a 150 Øre. 

Kan anvendes til mit Madlavning 
og giver ogsan de mest daglige 
Retter, som Ølbred, Kærnemælks-
suppe og Sødsuppe, en dejlig pisk 
og pikant Smag, 	• 

Nordlmillels kri!elslitis 

»_.ifikkels/Ju'r k1)f)P.-.,  

Halielyst 

Ny Sending i fire filer 

I", 	t. 

Sort Baancljærn 
kommer i Løbet af I I Dage. 

Nordlandets Nondelshos 
Frugtsukker 

faas hos 

A ili 
Produkt forretning,. 

Ell Nelsi Spisgslue, 
mørk Egetræ, bestriaende at Buffet 
med Sideskabe, Dækketiajskab, An-
retterbord, Spisebord og 6 Stole er 
meget billigt til Salg. Meget smukt. 

Jul. Mortensens 
Mobelsnedkeri. 

Kaffe 
er udsolgt fur Tiden 	Som Erstat- 

ning herfor 	_ 
ec yfraffn Gon2o-Tho, 

lin jrinn The. 
— mød 

Norillubls  
12r al sum 

rm Ir 'dl SV81111110 
el Tilstrækkeligt Antal 

uilskei o, 1, v.i der al undertegnede- 
1:11,, incl 	visning i SVOItl• 

iling og Liviediring. 	Frisverunings- 
plot e ;dægges og tor viderekomne 
mIsidles SVØM 'ru: bevis. -- Sari vidt '  
Foribilddre tillader det, lun Oves de. 
tørste Kinistillhplling fra lav Vippe 
— oy ile moderne Sviimmernetoder 

Nærmere ved Item:endelse til 

H. A. Koefoed, 
exatn. Læfer 

i Svømning og Livrednin 

TIL Allinge 13. 

Gød i n Qskal k°'. • 

	

ventes i den nærmeste Tid - 	 bedes sna- 
rest indsendt til 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

	

Selvvantlingstinlieg, Vand- 	Aljepumper m. in, 

Madeiravine 
Nouternen 

Blelnithvine 
R 

anbefales ha 

Frugtvine 	 Galvilu, lleilijrll odvine 



Han købte „Gevinsten-. 
['da D3 	i Koge  r.rti,.,ke- 

den der snavet et knurp'et Jumbe. 
køretøj som en elegant Juliihegig 

ti len !test. Oni denne sidste lurtæl-
ler Mstsj. Fikb1.-  følgende tragiske, 
riten lærerige Historie 

En ældre Mand „fra Landet", 

der aabenbart ikke havde saa me-
get Hartkorn, at han kunde tillade 

sig el holde Køretøj, sind om Efter-
middagen henne ved den ny, skin-
nende blanke Vogn med en Lod-

seddel i ['manden. Med el halvt 
forlegent, halvt lykkeligt Udtryk i 

Ansigtet stod Iran og kærtegnede 
sin formentlige Gevinst, men ytrede 

samtidig over for en Gaarehriand, 
som just kom til, at han i Grunden 

ikke vidste, hvad han skulde gøre 

[ned sin ny Vogn. Det begyndte 

at trække op til ørt Handel mellem 

de to Mænd, men I det samme gø. 

res de opmærksom paa, al Gevin-
ster over 20 Kr. først udleveres ef-
ter Kb 6. 

„Saa kan De jo købe Sedlen", 
siger den formentlige Ejer at Vog-

nen. „De kan fan deri for 350 Kr.° 

„Godt, jeg slaar til I" siger Gaard-
manden. Saa var den Handel i Or-

den, og den gamle Mand vandrede 

lettet hor( nied 350 Kr. niere i Teg-
nebogen. 

Imidlertid bliver Kl. 6, ng Gaard-

manden stiller med sin Seddel og 
beder om at fan Vognen udleveret. 

„Mari jeg se deres Nunier?' „Værs'-
go" „Ja, Vognen er Ikke hildet 
paa Deres Nu mer, min Herre, De 
faar vist en Kødhakkemaskine eller 

saadan noget lignende". 
Tableau ! Den arme Mand slaar 

[ned sin fattige Seddel og lænker 

med Rædsel paa de 350 Kr., son] 
han aldrig mere skal gense. 

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 

Søgnedage. 
Snild vitz—rtonne 

	

Fra Sandvig 	511  1 140  430 

	

- Alljuge 	rar 1151 
Tein 	 1204 
Rø 
Klemensker 
Nyker 
Rønne 

Rouno—Nan cl vi w 

Fra Rønne 
- Nyker 
- Klemensker 
- Rø 
- Tein 
- Allinge 
- Sandvig 

9— 2— 
923 or 
943 

1003 
1021 5 
1034 
10.10  

630 
63 
713 
733 
751 

810 

Son- og Helligdage. 
S'Intrb.ije—Hunve 

Fra Sandvig 
- Allinge 

Teitt 
Rø 
Klemensker 
Nyker 
Rønne 

040 230 
048 238 
058 248 
114 304 
133 323 
145 335 
205 355 

645 
653 
703 
719 
733 
75  
310 

Rønne—Snit dvig 

Fra Rønne 	845 1235 450 935 

Nyker 	904 1254 509 
Klemensker 921 	1 11  626 1011 

Rø 	 939 129 544 107k3 

Tein 	954  144 556 1011 
Allinge 	1004 154 009 10:7i 

Sandvig 10I0  2— 

Fordommen er ell Siorifiagt her 
Veirleir 

Og den, der rokker blot I ringe 
Grad 

Ved en af deus vedtagne, gamle 
Regler, 

Han vækker Tusinders Foragt og 
Had, 

Liclitenberg. 

Sover 1? — Hvor kan I sove? 
Vaagner, Lund, og Fj,lit og Vove! 
Vaagner, vaagrier, iaalbr : Ve! 
Vie den Slægt, som hm tral biemlire. 
S-nir kan sine Fred e glvniiire, 
Kan ad sine Minder le ! 

.11. F, S. Grundtvig. 

2 
1222 
1245 

1 —  
120 

840 
851 
904 
922 

10-
102r1 

dEblessnor 
Abrikos 
Hindbær 
Jordbær 
Solbær 
Tyttebær 
Kompot Frugter i 1/2 og 'Il  kg Ds. 

Diverse Fragtsafter fans hos 

Allinge Kolonial- 	- 
& Produktforretning. 

Hunsthitnning i V, og 41/2  kg Spande 
21/, „ 	— 

Harnselnder 

i 	1/5  og 3 kg Glas. 

Kunstg6dning 
for Efteraaret 1918. 

VI har gjort Bestilling paa Ladninger af 20 eller 37 °,/0 

Kaligødning og Nørresundby Gødningskalk 
og venter at faa disse hjem i god Tid. Vær saa god at gøre 
Bestilling i 

Nordlandets Handelshus. 

Moresco's Dameovertøj 
	 ,rineste (Snif. 

1,'ikseste Fa(?on, 
(Bedste Sfof  

Stort Lager af Alpaccafrakker, hvide Vadmelsfrakker 
og Kostumefrakker forefindes til rimelige Priser i 

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

	  ■••■•••■ •••■•■■ 

Bornholms Spare- & lililuokasses 
Afdeling i Allinge 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa alts. SparekassevIlkaar Ill en Rente' 	a 

af 4 pct, p, a., paa Folio III 2 pCt. p. a. 

Vi tiiraader Landmændene at forsyne sig i god Tid 
med Redskaber. 

Rixford Roforke, kmje 
Franshe Stabestaalstiøstleer jCr. 10,5o. 

Soens.ke Staal-Høstleer a 8 Jfr. 
diornholmske Lebomme af  ren Xoppei. 
,Bornholmske fiøstrioer, eclirostcerke. 

Nordlandets Handelshus. 

Stort Udvalg 

Carl Lunds bekendte blaa Emaljegods 
til billigste Priser hos 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Exlriloile '''sliilarile Udskudsbrædder 
i Længder fra 6-15 Fod og rigtig gode 1" kaniskaarne do. I Længder 

fra 9-12 Fod sælges til billigste Pris og wed 4 pCi. Rabat pr. Konla
111- 

Nordlandets Handelshus. 

GLOET TA 
ALBA 

Spise - Chocolader 

1308111 hm Tryksyger 
Lenion.Equasli Orang'esa 

anbefales sone en særdeles læskende og behagelig Sommerdrdc. 
Fans paa Hak flasker hos 

. 

Trotif;Irorrditinil 

Bluseliv, Nederdele, 
Stort nyt Udvalg er hjemkommet i fikse hvide, sorte og 

kulørte MolI og Voilehluser. 

Nederdele i alle Størrelser forefindes i fikse Faconer og 
prima Stoffer. 

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

Citronerstatning 
anbefales 50111 er' glinsende Erstatning for rigtige Citroner, og laas paa 

hele og halve Flasker hos 

Allinge Kolonial lkr., Produktforretning 

Damelingeri.  
Chemiser, Benklæder, Skørter, Underliv, Fricertrojer, Natkjoler, 

Garnilielt Lager, syet af prima Stof. 

Fikse Faconer. 

sagasin au jVoras Uhalg, fillinge. 
J. P. Sommer. 

t~s-V%-tA%V-8-XX 
Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 

anbefaler 

Ekstragode Lommeure med Garanti. 
Brugte Ure tages i Bylte. Alle Reparationer udtures. 

Telefon 93. 	 E A/j. T__Ji_313.C1.12)(E,1-1,4=g,". 

Uld og strikkede Uldklude. 
Vi modtager atter Uld og Uldklude og betaler højeste 

Pris i Bytte med Varer. 

Nordlandets Handelshus. 

Badetøj 
ws~~ 

Dame-, Herre- og Bornebadedragter samt Badehætter, 

Flaandkiæder og Sko anbefi les til rimelige Priser. 

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

 

Billigste Priser 

 

Køkkenrekvisitter 
faas hos 

.1% 	 (II. 1)rodnktforretning. 

hork i Nordhorolioliiis liph1311! 
Billigste Annoncepriser. — Største Udbredelse 

her paa Nordlandet. 

Stort Udvalg 

 

Badetøj 

 


