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„Nord-Bornhohns Ugeblad" 
fly**. i er Amdi af mindst 1000 ferme,. 
og forsendes gennem No.strirseist 1 Allinge. 

Sandrig, Olsker, Ratsiter, Re og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den stente 4.1dbredeL5e i Nordre Hentet 

bilur last 1 ethvert Nim og egner sig den 

for beds! 111 Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
Optager gerne Bekendtgetriser yJ enleer Art 

saasom Keb, Salg, foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, A aklioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
irdgaar hver Fredag, kan bestilles pair alle 

Postkontorer samt paa Bladets Kontor og 

kaster .1 Kt. halvaarlig. 

Falkevisens Aflæggere. 
Af Christian Stub-Jørgensen. 
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Den danske Folkevise er død. I 

Middelalderen var den Blomsten af 

den danske Poesi — saaledes synes 
det i del mindste for os. M a aske 
har der existeret en Kunstpoesi den-

gang, det vil blive et uopklaret 
Spørgsmaal, da det er umuligt for 

os at vide, hvormange Manuskripter 
der er gaget tabt. Tiden har været 

haard niod Middelalderens Litteratur. 

Den var udelukket fra Mangtordie-

gørelse, da Bogtrykkerkunsten end-
nu ikke var opfundet, og Brande, 

Slid og Bortkastning har laget sin 

Del, vel det meste, af den Tids Lit-

teratur. 
Folkevisen har haft gunstigere 

Koar. Den opbevaredes mundtlig. 

Sangene levede i Folket, de 'gik fra 

Mund til Mund, blev skrevet af i 
Visebøger — kort sagt; da mang-

foldiggjorde sig selv. Derved lyk-
kedes det dem at beslag; I mange 

tildels daartige Afskrifter, forfalskede 
ved Alskrivning, ved Fejlhuskning 

og lignende er de blevet bevarede 

til vor Tid, hvor de er blevet sam-

lede og trykt. De mange Afskrifter 

har i flere Tilfælde muliggjort en 

Revision, saa man er kommet saa 

nær til den oprindelige Form som 
muligt. 

Grunden til Folkevisernes gunsli• 
ge Skæbne er i første Række deres 

Folkelighed. Deres Bygning er en-

kel og de har en Handling. Dette 
gør at alle kan fatte dem. Og Ver-

seformen gør al de huskes. Det er 
jo lettere -at lære Vers udenad end 
Prosa. 

Men midt i deres Folkelighed er 
Folkeviserne dog god Kunst. De 
er i Besiddelse at Komposition og 

Karakteristik al Mennesker, der baa-

de er dyb og original. Og deres 
Udtryk er nye og •Iriske. De staar 

fuldt paa Højde med dell latinske 
Kunstpoesi, at hvilke faa Rester er 
tilbage. 

Omkring ku 1500 uddøde den 
danske Folkevise. Jarnevisen" om 

Kristian den Anden er den seneste 

Folkevise vi har. Noget senere har 
vi den borriholinske„Prinizeriskjolds-

Vise", der ikke hører. til Folkeviser-

ne, bl. a. af den Grund, at den ikke 

benyttedes til at danse - efter. Og i  

det Ilde og 18de Aarhundrede op-

løstes deri helt af Kunstpoesi. Ade• 
lige Damer havde vel endnu deres 

Visebøger, hvor de samlede de gam-

le Folkeviser, og i afsides Egne af 
Landet blev de endnu sunget (end-
nu benyttes Folkevisen i sin oprin-
delige Hensigt, d. v, s. som Danse-
melodi, paa Færøerne), men nye 
Folkeviser opalaar ikke. Fra enkelte 

Forfatteres Haand har vi Forsøg 
paa at forny den — saalecles skrev 

Præsten Jørgen SorteruP under den 

store Nordiske Krig nogle Sange 
om Frederik den Fjerdes Sejre, og 
i Slutningen af det I 8de Aarliundre-

de har vi Johannes Ewalds Forsøg 
(f. Eks. Liden Gunver). Men disse 

Viser tilfredsstiller ikke deri aller-
første Fordring til Folkevisen: at 

Forladeren skal være ubekendt. 
I vor Tid er Folkevisen tildels 

afløst at Døgnvisen. Det er den, 
der har det store Publikum, idelmind-

ste i de større Byer. 
Men paa Landet, især i øde Egne 

trives en ny, sentimental Afart af 
Folkevisen. Begivenheder der gør 
Indtryk — Mord f. Eks. — omdan-
nes snart I Almuens Bevidsthed til 
Sagn. Og der opstaar Sange om 
det — Sange der i gyselige Detail-
ler afmaler Ulykkens Vederstygge-

lighed og tildigter Motiver efter Ar-
mens Smag — helst en Kærligheds-

historie. Og Sangene vinder Folke-
gunst — især fordi det jo er „Vir-
keligheden", der ligger til Grund 

tor dem. 

Rørende Kærlighedshistorier -
især saadanne, der ender ulykkeligt, 

yndes ogsaa. Der er Viser om Sø-
mænd, der rejser Ira deres Elskede 

og omkommer ved Skibbrud — og 

saa vil Skæbnen til, at Liget skyl-
les op paa Stranden, hvor den El-

skede netop gear og undrer sig 

over, hvorfor han ikke skriver I det 

hele taget synes det at være en 

Nydelse tor de anonyme Forfattere 
at fraadse r Sorg og Ulykke. Og 

hvem kender ikke Visen om „Pigen 

paa Samsø", der har Motiv fælles 

med Blichers Vise om „Den jetter-
med Sældaar", kun at Samsø-Solda-

ten mister et Ben. Visen om „Pi-

gen fra Samsø" er sikkert yngre 

end Blistiers Digt, osen der er ingen 

Tvivl om, at Blistier har 311.1 Ide 

fra en Fortælling, ban har fra Fol-

kemunde — inairake fra en folkeleg 

Vise. 

En anderi meget bekendt Vise 

er Visen om „Hjalmar:  og Hulda". 

Denne Vise og „Pigen fra Samsø" 
har fanel saadan en Udbredelse og-

saa i de lidt højere Lag (Bybefolk-

ningen) at de staar paa Grænsen 
al Døgnviserne. Ifølge Form og 
Indhold hører de dog begge afgjort 
til deri tier omtalte Visegruppe. 

„Hjalmar og Hulda" er øen for-

færdelig Opdyngen af Romanstof. 
Visens Hovedmotiv minder lidt orm 

Folkevisen „Ebbe /lammelsen", men 
denne Vises personskildrende Kraft 

mangler t „Hjalmar og Hulda", Ud-

trykkene er blevel banale og gæng-

se — Forfatteren svælger i sentimen-
tale Udmalinger og Udgangen paa 

Historien er lav:Rornanstil. 

I del hele taget; formelt og kul-

turelt set staar disse Viser lavt. 

Ikke blot er Verselormen daarlig 

— de middelalderlige Folkeviser 
staar i 532 Henseende heller ikke 
højt — men Personskildringen er 

uægte, Handlingerne usandsynlige 

og Følelserne forfalskede. De hidra 
ger Uf al vedligeholde en slet Smag 

hos Almuen og lægger lel Hindrin-
ger I Vejen for ægle Følelsers Ud-

foldelse. De giver Smag for en Pragt, 
der kun er Simili — Personerne har 

Skinnet, det ydre — de hor i Slotte, 
hvis Pragt er Fantasi -- ren og 
skær Fantasi og taler i svulstige, 
banale Vendinger. 

De er el Stykke forældet Kulttis 
vor Tids Oplysning. Kulturhisto-

risk set har de Interesse, men saa-

længe de lever gør de Ingen Gavn 
og k a ir gøre Skade. 

Af Æblets Saga. 
—0— 

Æbleis Saga gaar tilbage til Men-
neskehedens Udspring, til Edens 

Have. Det hører til Skolebarnets 
første Lektier al lære Evas Synde-

fald at kende og de Frugter, der 
voksede pas Livets Træ i Paradisets 

Have. — Vort Paradisæble har dog 
nok intet med den bibelske Frugt 

at gøre. Adamsæblet derimod kal-
des en sydlandsk Frugt, der sættes 

i Forbindelse ined Frugten af det 

Træ, Adam lod sig friste til at spi-
se at; og deri Frugt, der hørte med 
til Løvsalsfestens Højtidelighed, skal 

nok henføres til disse Æbler. Adams-

æblet paa Halsen vil Sagnet ogsaa 
have henvist til Menneskenes Børns 

Stamfaders Spisen af deri lorbudne 
Frugt. Da Herren kaldte paa Adam, 

efter at denne vat faldet for Fristel-
sen, blev Adam saa forskrækket, at 

Kærnehuset af Æblet kom i den 

„forkerte" Hals — og der sidder 

det endnu hos hans Efterkommere. 

Men ikke blot paa de første Si-

der af den hellige Skrift mødes man 

med Æblet, ogsaa i vore tidligste 

Myter kommer det frem: i Yduns 

gyldne Æble, der skænker den evi-

ge Ungdom. Yilunsrebterne forekom-

mer i den nordiske Gudetro længe 

før der er Tale om, at Æbletræet 

kendtes og slog Rud i de nordiske 
Lande. 

Ogsaa i Historien findes Æblet. 
Her gaar det igen el Par Gange i 

deri samme Skikkelse. Det fortælles 

om Palnatoke saa vel som om Wil-
helm Telt, at han skød et Æble af 

sin Søns' Hoved. 

Æblet er endvidere Sindbillede 
paa Myndighed (Rigsæblet). Det 

gyldne Æble med Korset er ved 

Kroninger og Salvninger et a! Her-

skermagtens sindbilledlige Tegn. 

Det holdes da af den Majestæt, der 

krones — eller salves — i venstre 
Haand, medens den højre Haand 
omslutter Septret 
' Stridens Æble og Tvistens Æble 

er vel el og det samme. Dette Ud. 

Tryk for det Emne, der er Genstand 

for Uenighed, stammer fra deri vie-
ske Gudelære, Tvedragtens Gudinde 

Erts var den eneste blandt Guderne, 

som ikke var indbudt til Peleirs's 

Bryllup med Thelis. Hunt kastede 
da ind mellem de forsamlede Bryl-

lupsgæster et gyldent Æble, der 
havde til Paaskrill; .T11 (ten skøn-

neste'. Og dette Æble satte Splid 
mellem Here, Athene og Alrodite. 

Men kan Æblet rejse en Strid, 

kan det ogsaa knytte Baand mellem 

Mennesker Æblet har f sin Tid 
været Lønskriftens Budbringer, og 
Æbler med hemmelige Trylleruner 
tvang mangen Skønjomfrus Sind, 

Æblet er ogsaa grinet Ind i vore 
Ordsprog. Ofte num man _bide i 
del sure Æble', og ofte inria man 
sande den Billedlale, rit „Æblet tal. 
der ikke langt fra Stammen", eller, 

at „Træet er aldrig sin godt, al 
Æklet jo kan blive ormstukket". -
„Er Æblet mod, er Faldet næst'. 

_Æblet hænger saa højt i Træ, saa 
uederlig monne der falde-. Og .i 
det rødeste Æble er Maddiken sna-

rest". — Hvad der er I Folkemun-
de: „Del ved hver Æblekone paa 
Torvet'. 

Æblet er ret naturligt laget i Fol-

kelroens Tjeneste. Det er overtroisk 

knyttet til vore Højtider. Hvis det 
ikke blæser Juleaften, skal man ry-
ste Æbletræerne. Del er ogsaa da 

godt al binde Haltnbaand om dem 
og sige: „Nu klæder jeg Dig, men 

saa skal Du føde mig'. Til Jule-
og Nyraarsspøgen hører det al skæl-

le Skaller: at et Æble og kaste den 
bag ud over sit Hoved, saa kan 

den unge Prge ved at give Agt paa, 

hvilket Bogstav, Figuren kommer 

til at ligne mest, saalecfes som den 
ligger paa Gulvet, faa at vide med 

hvilket Bogstav hendes tilkommende 

Mands Navn begynder. Men for 

øvrigt, naar som helst man er saa 

heldig, naar man skræller et Æble, 

at Skrællen forbliver udeelt i eet 

Stykke, lover Folketroen Vedkom-

mende, der skræller, intet mindre 

end en ny Kjole. Del er ligeledes 

en gammel Folkeskik Paaskernorgen 

paa fastende Hjerte at spise el Æb-
le — saa bliver man Feber kvit i 

det følgende Aar. 

Med alt dette er Æbletræet dog 

ikke særlig gammelt hos os. Chri-

stian den Tredie pasbed til Eks. 

liver Bonde, at lian hvert Aar skul-

de plante mindst Irs Ymper AbIld-, 
Pære- eller andre gode Træer. Men 

Abildgaarden har jo sælen da faaet 

en stor Udbredelse. 
Æblemost hørte i sin Tid ti] deri 

gamle Husflid i Bondens Hjem. Hus-
fliden er nu overall i Tilbagegang 
og Tilvirkningen af Most ligesaa, 

idet Frugten sælges og vandrer til 

Konservesfabrikker eller ak, — ud-

bares til Udlandet! 
I gamle Dage var særlig Fynbo-

ernes Æblemost berømt. Hvor der 
var en god Æblehave, d e r stødte 
man ogsaa Most. I store Kar knu-
stes Frugten med en Trækølle og 
blev derpaa afpresset. M-sien var 
en udmærket Drik, naar den var  

afgæret. Den lavedes i store Padlet, 

10-15 Tomler og mere deraf i Bøn-

dergnardene. Den (randte I Stedet 
for øl 	den var billigere. Den 
brugtes barede som Drik isg til ,t•ll-

lebrød• og anden Matt og navnlig 
tit al „dyppe Grød 	Den anvend- 
tes altid uden Sukker, og den kun-
de lumsk -gag Id Hoveder Men 

del gamle Folkefærd var jo vant til 
at .,deje Mostern". 

Enkelte gamle Bønderkoner for-

stod at koge søde Æbler til Sirup. 
At tørre Æbler Ill Vtittetbrug havde 
de fleste stor Færdighed I. Æbler 

stegte pas Panden 3a111111C11 med 

Flæsk er pas Landet fremdeles et 
yndet og fortriskende Paslæg paa 

Pita Fyn har man et særegent 
Navn pas vilde Æbler, De kaldes 

Skovruller ined Betoningen paa mid-

terste Stavelse. 
Næringsværdien af Æhletruglen 

er efter en Analyse ikke større, end 
al Tabellen stiller sig omtrent saa-
ledes : Æggehyrde 0,5, fri Syre 1,01, 

Cellulose 5,0, Kulhydrater 12,0, Sal-
te 0,5, Vand 85,0. Men Æblet pri-
ses jo al alle, der forstnar sig paa 

det, som gavnligt for hele den le-
gemlige Organisme. Ja, det har 
jo endog været fremført, at man ved 
Hjælp af Æblet kan lære .Kunsten 

at blive garinnel". 
Christin Reimer. 	- 

Nyliggyilliere Fj@fluvyl, 
Af 

C. W. Rasmussen-Iglekjærgaard. 
Konsulent 

for Danmarks Fjerkmavlerforening. 
—0- 

111. 

Overalt paa Landet, hvor Fjerkræ-' 

avleren har en større eller mindre I 

Stubmark, bør man saa vidt muligt - 

efter endt Indhøstning sætte en Del 

al Fjerkræet, anbragt i transportable 
Huse, ud paa Stubmarken. Trans-

portable Huse, hvis man da ikke 

allerede under tidligere Aar har an-
skaffet sig saadanne, laves meget. 

let af store Pakkasser eller billige, 

tynde Brædder. Husene, der kan 

anbringes paa Jernhjul eller pari et 

Par Meder, flyttes lettest ved For-

spænd af en Hest, — dog vil et 

Par Mand med største Lethed kunne 
flytte el ret stort Hus, om dette er 

anbragt paa Hjul. 
I Huse tor æglæggende Høns bør 

der være anbragt nogle laeggeredel, 

ligesom ile voksne Høns ritao have 
Siddestænger at flyve op par om 

Aftenen. 	Kyllingehusene det I [Hud :, 

behøver ingen Reder eller Siddesnen-
ger, Idet Kyllingerne udnuerl,et kort 
sidde pas selve Gulvet i den rene 

Strøelse. Husene bør rengøres 
mindet øen Gang ugentlig. For at ,.., 
Fjerkræet kan holde sig hi tor Utøj, 

rosa disse have Adgang til el Støv-

bad, 

 

 urter' i rør, løs Jord ude paa :'- 
selve Stubmarken, eller ogsaa til - 
et i en Kasse inde i Huset anbragt , 
Sløvhed, lavet af Brændeaske aller ': 



rit Vejstav, hvori er blandet et 

Par teseedtrilde r loseklpulrer af rn 

eller anden Art, 
Foder a! 'legen' som helst Art 

behøver Fjerkræ, del et anbragt pas 
Stubmark, ikke, kun Vand gives i 

en automatisk Drikkebeholder et 
Par Gauge daglig, ligesom Dyrene 
maa have Adgang til ell Beholder, 

indeholdende Trækul og Strandskal-

ler. 
Overalt, hvor man kan overkom-

me det, og hvor der findes gode 
Stubmarker, bør man i denne og 

følgende Maaned se at las indsam-

let de flest mulige Aks til Brug til 
Fjerkræfoder, specielt Byg- og Hve-

deaks, og etterheanden som Rønne-
bærrene modner, bør man ligeledes 
plukke saa mange al disse, som 

man paa nogen Maade kan overkom-

me. Hønsene æder med størsre Be-
gærlighed de friske, røde, modne 

Rønnebær, ligesom disse ogsaa kan 
Iblandes Hønsenes Blødfoder I tør-

ret Tilstand. Rønnebærrene tørres, 
tyndt udbredt paa el Sold i Solen, 
hvorefter de efter endt Tørring op-

bevares, udbredt tyndt paa et tørt 

Loft. De kastes nu og da, for al 

de Ikke skal tage Varme og brænde 

sammen og derigennem afsætte Skim-
mel. 

Kartoffel- og Rodfrngtsnitter kan 

ligeledes tørres paa el Sold i Solen 

f denne og en Del af næste Maa• 
ned. 

Har man ikke allerede i en al 

de foregaaende Maaned faaet ind-
samlet tilstrækkeligt med Hø til Brug 

i Hønsenes Bledloder, indtil næste 

Foraar igen giver tilstrækkeligt af 
friskt, skørt Grønt, maa man nu, 
mens Tid et , se at faa indsamlet 
og tørret det mest mulige al Lucer-

ne, Kløver, Phenegrass, Løveland 

(Fandens Mælkebøtte), Syrer, Blade 
og Frø af Brændenælder og hvad 

andel, der rimene være, der i tørret 
Tilstand kunde egne sig til Fjerkræ-
foder. Efterhaanden som Tærsknin-

gen tager sin Begyndelse, bør man 

særlig paa de større Gaarde se, om 
ikke man kan erhverve sig noget 

Afrensning eller Ukrudtsfrø af en 

eller anden Art. En Smule Ukrudts-

frø, kogt og blandet i Hønsenes 

Blødfoder, kan i flere Tilfælde hjæl-
pe til al fremme Æglægningen, og 

kan Ukrudtsfrøet købes til rimelige 
Priser, bør man sikre sig det størst 

mulige Kvantum ; der skål nok bli- 
ve god Brug for det i disse foder-

knappe Tider, hvor man er afskaa-
ret fra Tilførsler udefra. 

Sommer. 
1 Ly af dryssende Hyldebuske 
vi mødtes dengang — aa kan du 

huske 
den hvide Støvregn, og Bladesuset, 
den Blomstersne, der faa spredt i 

Grusel 
— Guldsmede Kasted forbi os, Inger, 
som Aeroplaner paa klare Vinger, 
og Blomster vilde forgæves skjule 

de bias og gule 
smaa Sommerfugle. 

— Og Lysthuskrogen med Vildvin- 
Flsetlet, 

hvor &raider lo gennem Bladenettetl 
Forundret saa vi paa Bordets Tavle 
smaa sære Lys-Orme hastigt kravle, 
Bladene vugged i Sommervinden, 
— og Haaret ringled dig blidt om 

Kinden. 
Endnu jeg mærker, at Hjertet banker 

i glade Tanker 
bag Vildvinsranker. 

Aa husker du disse lyse, lune 
og skumringsrimIlede Aftners brune 
og bløde Farver — og Græsstraa- 

Vuggen 
— og sorte Snegle, som gled i 

Duggen 
— og Himlen over os, graa som 

Silke 
— ruseklers Summen om Blomster- 

stilke, 
hvis Kroner har sig for Natten 

lukket 
og blidt og dugget 
la Hvile vugget —?  

Aa Inger, nu er en Si-immer inde 
— merl d i g jeg møder dog ingen- 

sinde. 
Alene skal jeg se Lyset krybe 
som sære Oline — og Afbrems dybe 
og brune Skygger — — og smaa 

Insekter, 
som endnu sværliter, som endnu 

smægter, 
skal brumme tyst melis Blaaklokker 

ringer, 
— en Lyd, som klinger 
vemodigt, Inger —I 

Chr. Shih farg-rasen. 

Sur og sød Frugt. 

Fra gammel Tid har man med 

Relle vurderet Frugtsyrerne højt, og 

Frugtkure, særlig Druekure, har spil-
let en stor Rolle ved Behandlingen 

af forskellige Sygdomme, navnlig 
Stofskillelidelser. Det kan derfor 

have heade sin Interesse og sir) Be-
tydning — ikke mindst nu, da Frug- 

terne fra de danske Haver I rigt 

Maal er ved at holde deres Indtog 

— at kende lidt til de enkelte Frue-
ter, for at de, som har svage Maver, 

kan forslaa at vælge de Frugter, 
som de kan tøale. 

I „Sundhedsbladet" gives her om 

nogle Oplysninger, Idel der gøres 

opmærksom paa, at selv om kogt 
Frugt og tørret Frugt jo har en 

stor Værdi, kan dog intet staa ved 
Siden af frisk Frugt. 

Naar der er Tale om at Inale 
Frugt, gælder der især om at ken-
de til 

Syreholdigheden 
og da især til Indholdet af Æble-
syre. De Frugter, hvis Syre hoved-

sagelig er Citronsyre (Appelsiner og 
Citroner) eller Vinsyre (Druer], sy-

nes at lades bedre ined et større 

Syreindhold end de Frugter (de fle-

ste andre), hvis Syremængde hoved-
sagelig bestaar af Æblesyre. 

Med Hensyn til Syreholdigheden 
kan man dele Frugterne i .søde 

Frugter", der slet ingen eller saa 

godt som ingen Syre indeholder, i 
,nevtrale Frugter", der kun inde-
holder fra 1/7-1 pCt. Fruglsyre el-
ler gennemsnitlig 3/, pCt. sammen 
med fra 5'-15 pCt. Sukker. I Sma-
gen synes disse Frugter heller ikke 

al være sure. Man kalder dem der-

for „nevIrale". For det tredie de 

,syrlige Frugter•, der indeholder 

over I pCI. Syre og Ira 5-7 per. 

Sukker, derpaa de ,sure Frugter". 

som indeholder indtil 2 pCt. Syre 
eller gennemsnitlig 11/2  pCt. Syre 
med fra 4-8 pCt. Sukker, og en-
delig .de stærkt sure Frugter', der 
indeholder Ira 21/2-6 pCt. Syre 
med frk 'h —9 pCt. Sukker. 

Naar der er Tale om 

friske Frugter, 

bliver Fordelingen for de forskellige 

Afdelinger i Hovedtrækkene saale-
des : 

Søde  Frugter: Figen 21 pCI. 
Sukker, Bananer 16, Pærer 9 og 

søde Kirsebær 10-11 pCt. Her er 

Syreindholdet altsaa ganske ubety-
deligt. 

Nevtrale Frugter: Blom-
mer 8-9 per. Sukker, Blaabær og 

Brombær 5-6, Druer 15, Ferskener 
8 og søde Æbler 8-9. Her er Sy-
reindholdet fra 1/2-1 pCI. 

Sure Frugter: Sure Æbler 
7-8 pCt. Sukker, sure Kirsebær 9 

(Syreindhold 1-2 pCt.), Hindbær, 
Stikkelsbær og Appelsiner med hen-
holdsvis 4,8 og ,5-6 pCI. Sukker 
og 11/, pCI. Syre alle. 

Stærkt sure Frugter: Ribs 
6 pCt. Stikker, Tyttebær 2, Rønne-
hær 6 - 7, -Solbær 9 og  Citroner le, 
pCt. Syregraden ligger her for de 
lire førstnævnte Frugter fra 21/e-
31/1  pCt., ruedens Citroner er oppe 
paa 5 — 6 pCt, Syre. 

Naar der er Tale om Frugternes 
Surhedsgrad, skal man som nævnt 
tage Hensyn til, hvilke Flugtsyrer 
der hovedsagelig findes i denu, dels  

ogsaa til Siikkermæearden, idet man 
dog stadig busker paa, at man ikke 

kan rievIralisere Syren Ned Hjælp 
af Slikker, deri kan kue virkelig 
nevtraliseres ved Hjælp af Alkalier 
Olie reales endog deri ['sødede syr-

lige Frugt bedre ni svage Maver 
end den, som er sodet paa kunstig 
Vis. 

Hvad det betyder, 
at Frugten er „moden". 

Det spiller imidlertid en overor-
dentlig stor Rolle, otn Frugten er 

mere eller mindre moden. Den fuldl 
udviklede Frugt indeholder i nino-

den Tilstand tre Gange sne meget 
Syre som f umoden Tilstand, og 

dernæst kun en ubetydelig Mængde 
Sukker. Man kan i Praksis regne, 

at den modne Frugt indeholder B 

Gange sari meget Sukker som den 
fuldstændig umodne. Endvidere er 

del godt at erindre, al selv efter at 

Frugterne er plukkede i moden Til-

stand, Indtræder der en Eftermod-

ning, som ender Sted gennem læn-

gere Tids Opbevaring. Opbevarer 

term saaledes Vinteræbler i 6 Maa-

neder, gaar Syremængden ned til 

under Halvdelen, medens Sukker-

mængden stiger med 18 pCt. 

Men for øvrigt slaar i Alminde-
lighed Syremængden og Sukker-

mængden i omvendt Forhold til hin-
anden. I meget søde Æbler kan 

saaledes Sukkermængden gaa op 
fra 12— IS pCI., medens Syremæng-

den kan gaa ned til en Femtedel 
pCI. og stærkt nærme sig Pærernes 
ringe Syrenuenede. 

Eli Undtagelse Ira denne Regel 
danner Citroner, der ined deres 5 

—6 pCt, Syre kun indeholder en 
Tredjedel per. Sukker. 

Naar det kommer an 
paa at tesale Frugten, 

er det jo imidlertid ikke alene Flugt-
syregraden, der skal tages Hensyn 
til, men det har særdeles meget at 
sige, hvilke andre Ting, man nyder 
samtidig. Den bedste Blanding for 

sure Frugter er søde Frugter. Der-
næst teales de sure Frugter bedst 
sammen med Fødemidler, der inde-
holder Stivelse og Fedt, som Korn-

sorter og Nødder. Mindre godt toa-
les sure Frugter sammen med de 
Fødemidler, der hovedsagelig inde-

holder Æggehvide sammen med 
meget Træsnit (Cellulose), smil gro-
ve Grøntsager. 

Gøgen. 
—o— 

Skulde man nævne nogen „Æren-

tyrlugl• blandt danske Fugle, maatte 

det vel blive Gøgen, hvem de fær-
reste af os har set, da den holder 

sig meget skjult, men hvem de fle-

ste af os har spurgt, snart om, hvor 

længe vi skulde leve, snart om, 

hvoinaar vi skulde giftes o. s. v. 
Ogsaa pas andre Maader end den 

her nævnte er Gøgen Spaatnaud, 
idet Kuk al Gøgen i Vest betyder 

eet, Kuk af Gøgen i Ødt noget an-

del o. s. v. 
Gøgen er en Trækfugl, som kun 

opholder sig hos os i et Pa r  Soul-

inermaaneder, men I den Tid gør 

den ogsaa Gavn — ikke for Føden, 

uren ved Føden 	idet den hoved- 

sagelig lever af Insektlarver og er 

meget graadig. Paa anden Vis er 
Gøgen iinfdlerlid en skadelig Fugl ; 

den lægger nemlig som bekendt 
sine Æg i andres Rede, og skønt 

Gøgen ikke kan siges at henregnes 
til Smaalugle, lægger den dog me-

get sniaa Æg og vælger da Sinaa-
frigle til Plejeforældre for dens Yn-
gel, Resultatet heraf er, at Gøge-
ungen uslklregges ganske lille, men 
vokser meget hurtigt og derved en-
ten puffer de .ægte" Børn uda af 
Reden, træder dem ihjel eller paa 

anden Maade tilintetgør dero. 
Plejeforældrene slider troligt i det  

kar at kunne holde deres stenre Ple-
jebarn inid Føde, og  enkelte heldl- 
ge Iagttagere har taeskreaet, hvor 
pudsigt det er at se de smaa Fug• 
le  „ jade  Ungen tIt't 1:111e  er adskil- 
ligl 	end de selv ;  heldigvis 
er der kun een Gøgeunge i hver 
Rede. Man har fumler (legeme  i 
50-100 forskellige Fuglearters  Re-
de, og beundringsværdigt er det at 
se, hvorledes der altid er tilvejebragt 

saa lille Farve- og Slerrelsestorskel 

som muligt mellem Gageæggets og 

Plejelorældrenes Æg; paa Zoologisk 

Museum i København ses delte For-
hold af en særdeles interessant Sam-

ling Reder med Æg, hvoriblandt 

der i liver Rede er Gøgeæg, og i 

den zoologiske Have har en Privat-

samler en Gang udstillet en lignen-

de slot Samling, der viste det 
samme. 

Da num vel vanskeligt ken tænke 
sig, at Gøgen inden Æglægningen 

selv kunde hestemine Størrelse og 

Farve pas Ægget, ligger der nær 

al antage een af følgende to Mulig-

heder: Enten, at liver enkelt Geg 
altid lægger ens Æg, saa at deri 

fra den ene Gane til den anden 

ved, hvorledes dens Æg kommer 
til at se ud, saaledes at den altid 

i Forvejen kan have valgl en pas-
sende Rede til Æglægningen, eller, 

al Gøgen slet ikke lægger sit Æg 
i Reden, men f. Elis. lægger del 
pas Jorden og derefter part en eller 

anden Mande f. Eks. ved at holde 
Ægget i Næbbet, transporterer Æg-
get hen til en Rede med Æg,, der 
ligner Gøgeægget, 

Ved den sidstnævnte Antagelse 
vilde man tillige have en Forklaring 

paa hvorfor Gøgeægget er saa 
Ild Gøgen, der selv er saa slot som 
en Due, vilde ikke kunne bære et 
Dueæg i Næbbet, men nok et gan-

ske lille Æg; det vilde til at barre 

Ægget i Næbbet hjælpe Gøgen, at 
dens Næb er noget buet. Hvorle-
des Gøgen i Virkeligheden forhol-

der sig, er ikke bildt oplyst, og 
der kendes mange andre Theorier 

end ovennævnte, saaledes mener 
nogle, at en Gøg, der I. Eks. er 

opfostret af Rørsangere, som udvok-
set Fugl vil lægge Æg, der ligner 

Rørsaegeræg, og anbringe dem i 
Rersangerreder og paa lignende 

Maadeoi Fluesnappernes Rede, hvis 
den er opfostret al Fluesnappere 
og saaledes fremdeles. 

Foruden den her i Danmark kend-

te Gøgeart travesi Udlandet audie 
Gagearter, der i Heriseende til Æg-
lægning ni. ni, opfø er sig som vor 
Gøg. 

Det antages af nogle, ar Gegene, 

inden de lægger Ægget i. delt frem-

mede Rede, æder eet al dennes 

Æg, og at Gøgen paa Æggene i 

Reden kan se om disse har været 
rugede i nogle Dage, og der saa-

ledes er Risiko for, al der kan Væ-

re rel store Unger, der kan knuse 

Gøgeægget inden det selv er udru-
get. 

Begge Antagelser er sandsynlige, 
da Frigteopdræltere dels har set, at 

Fugle virkelig kan tælle deres Æg, 

og al Æg forandi e deres Farveskær, 
mim de har været rugede i nogen 

Tid og indeholder Unge — en øvet 
Fugleopdrætter behøver ikke at 
,klare" (trolde op mod Lyser) Æg-

gene hos bane rugende Fugle, da 
han selv uden delle kan se 01/1 de 

indeholder Unge eller ej. 

Tilbage stiar Spørgsmnaler omt 
hvorfor Gbgene t det hele taget 

bærer sig unormalt ad overfor de- 

res /ensom 	er del af Dovenskab'? 

Svaret berpaa maa blive, at man 

gør den stakkels Gøg Uret; Sagen 
er, at Gøgen i anatomisk Henseen-
de er ret væsentlig forskellig fra 
andre Fugle, idel navnlig dens For-
døjelsesorguner er unormale og ind-
leger en meget stor Plads i Bughu-
len, hvilket atter medfører, at der 
gear lang Tid mellem hvert Ægs 

Lægning — man mener, at Gagen 
roer Vrigleperrode toget! 4.—o 

Æg med ces. 1 Uges Mellemrum 
mellem !heri 	Er delte frøet 
forsurer man, at Gøgeir ikke ken 
ruge serv, thi vilde den give sig 

lit et ruge ener det fordre r•V:i.t,  clt-
de Reden ril Slut indeholde friske 
.-EK, halvt rugede .-tg, antaa Unger 

og store Unger, og  vilde Gøgen 
seere nied al ruge, til alle Æg var 

lagt, vilde anlagelig nogle af Æg-

gene enten være ædt af andre Dyr 
eller ikke være Tjenlige Ill Udrug.  
Wing eller saa lang Tids Forløb. 
Gøgens unormale Fordøjelsesorka-

ner staar i Forbindelse med del 
hos Fugle sjældne Forhold, al deis 
til Føde foretrækker Imitere og 31redd 
behaarede Larver, der ellers skys 
af andre Fugle. 

Fra Uge til Uge 
Adjunkt Høyer 

prædiker pas Søndag i Allinge og 

Si. Ols Kirker, da Pastor Høyrup 
opholder sig paa .lielheada• som 

Friherre Gudstjenesters i Allinge K. 

er 10';4  

Sommeren er slut. 
Skønt vi har det herligste Sorn-

mervejr, fortæller Hr. Gilbert; os al 
Sommeren er forbi, Turisternes An-
tal bliver mindre og mindre, — og 
som en Slags Afslutning pas den 
gode Saisou afholder lian paa Søn-
dag en stor Fest paa .Finuedalen•. 
Naar den er forte kan vi gaa hjem 
og lægge i Kakkelovnen. 

Rejseliv 19)8. 
Ell Københavner-Familie har væ-

ret paa Feriebesøg i Nyborg og 
skriver ;  

_Vi kom velbeholdne hjem, men 
vi matte være inde paa W C hele 
Vejen. Mutter sad paa Laaget, tre-
deus en Soldat, en Spejder og jeg 
selv stod op derinde under hele 
Turen Ira Korsør til København. — 
Del var just ikke hyggeligt.' 

Men værre maa del have været 
for de mange ulykkelige, Soffi ikke 
kunde komme til! 

esieeeremearee~~~ 

Vejen tit Velstand 
er ikke lige let at finde tor alle. — 
De fleste lader Lykken seede og 
prøver enhver Chance for al naa 
det eftertragtede Maal : men Tiden 

gaar 
og Lykken svigter dem Gang pas 
Gang, for sluttelig kun at efterlade 
Skuffelser. — Andre søger ved ihær-
digt Arbejde at erhverve sig Velstand, 
og ved forceret Slid naar enkelte 
ogsaa 

gennem 
Aarene saa vidt, at de kan henleve 
en nogenlunde sorgløs Alderdom. 
Kun de færreste aner, al Vejen til 
Velstand ikke naas gennem Slid og 
Slæb, mur de Værdier, der derved 
skabes, ikke bliver Genstand tor 
Omsætning. 

Nordbornholms  ggoblad 
har den største Udbredelse lier pas 
Nordlaudet og egner sig derfor for-
tritiligl for Avertering om Køb, Salg 
eller Byttehandel. Billigste Annonce- 

Ring op Telefon 74, Allinge. 

tstrwesPere,"~"."~"areee 

GoOsij000sler og klor, 
Søndag deri I. September. 

Allinge Kirke 1{1 101/, 
Ols Kirke Kl. 2. 

Adjunkt Høyer prædiker i begge 
Kirker. — Ingen Altergang. 

Kl. 6 Fælles Samfundsmede i Be- 
thel i Olsker, 	Emne: Hindringer 
for vort Lerikaminerliv. 
Mandag  Atten Kl. 8 Møde for K. F, 

U. K. 
Tirsdag Kl. 71/2  Møde i K. F. U. M. 

Onsdag Aften KI. 8 Samfulidsm• 



Telefon 5. 

(Saanen) og et hosgaaende 3-mdr.s 
Gimmerlam er til Salg paa 

HulIegaard i Rutsker, 

paa Rod 
er til Salg pa.l 	lleholl t Klemen- 
sker. 

Chr. Aa.by Ipsen. 

Al Jagt 
og Brombærpli iling paa imil Grund 
er paa del sti, 	gesie forbudt. 

Chr. Hansen, 
S. ærpinge, Rutsker. 

En flink Pige kan 	1. Septem- 
ber faa eir god Plads p. 

,floiers hotel 

Nysabel 

Torsk 
haves altid pas Lager og anbefales 
til billigste Dagspris. 

2aten. 

Til Leje. 
' E1 stort'. møbleret Værelse samt 
et mindre do. er id Leje. 

. • Dorthea Jørgensen, 
Nørregade. 

Al Færdsel 
samt Brænde-„ Frugt- og Nødde-
plukning paa Byggelmj er forbudt. 

H. P. Feldt. 

4 Ugers Grise 
er til Salg hits Avlsbruger 

P. Pedersen 
Allinge 

Rene strikkede Uldhlude 
købes og helales med Maksimalpris 

3 Kr. 25 øre pr. kg. 

Emil Krak, 
Olsker pr. Allinge. 

Xorsk Spegesild. 
'Prinra..nyfangel norsk Sild, Stør-

relse son.% den bornholmske, hjem-
kommer om nogle Dage og tilbydes 
i 	t/4 ,og Yti Tønder til billigste 
Pris. 

AI 

Brorphr- Ofi h[ltlophilung 
paa ruin Grund forbydes. 

Gartner N. Jacobsen, 
()sker, 

Fluefangere, 
ny'le — 25 øre Stk. 

J. B, Larsen. 

God ung falkeged 

Pergament 
i Ruller til Ombinding af Sylteglas 

anbefales. 

J, B. Larsen. 

Ung Pige 
kan faa Plads til Iste September 
hos Fru Andersen (Slyrin. Han-
sens Hus). 

Prima leisaltel 

85 øre 1/, lig 

e.g  

En Gedebuk 
ag en G c d rued I, a in er fif Salg 
pas 

Brogaard i Olsker. 

Therica The 
The-Erstatning i Pakker a 50 øre 

anbefaler 

,}3. Larsen, 

Frugtsukker 
er atter paa Lager. 

J. 13 11.a.rsen. 

Alle Sorter. 	Prima Kvalitet 

Syltesukker. 
Krydderier 

an! efaler 

NOriliNdelS 

kiper og knor 
købes i mindre Partier. 

J. B. Larsen. 
Leverpreetej 
Illakkehof 
lialvekarbonnde 
forloren Skildpadde 
indrette Palmer 
11,1n1Inierli 
Boller I Selleri 
Frikadeller 
Mediieter med Kan] 
1,0beeenVeN1 
eiteglie liorlkager 
Mai lel Hee 

a as hos 

Allinge liolonia I- 
Pro (I il lit ro rret ni n g 

Honningglas 
haves paa Lager. 

=011 azirn4  
købes. 

J. B. Larsen. 

De averterende 
anmodes om at indlevere deres An-
noncer inden Torsdag. Suurri Aver-
tissementer kunne dug som Regel 
medtages indtil Torsdag Middag. 

Frugtsukker 
bras hos 

A 
Produktforretning. 

Prima 
Maskinolie 

Cylinderolie 
Konsistent Fedt 

Vognsmørelse 
anbefaler 

Norillndels Handelshus 

Billege Blommer. 
Et mindre Parti udsælges til 160 

pr. kg hos 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

klo linElkerlorrelning. 
Aljetonder og Saltekar 

samt al Slags Bødkerarbejde haves 
paa Lager. Reparationer udføres. 

C. Aakerlund. 
Telefon Hasle 105. 

Prima Flormel 
Byggryn 

Semulegryn 
Marrarcteini 

fans hits 

NO1011131-  
werintee~~^roore~ 

Smils?dkke lit Laus!' 
Sække udleveres kun til Frem-

sendelse af Sæd kil vort Statslager, 

og maa i k k e benyttes pas anden 
Mande. — Banefragt og eventuelle 
Reparationer af Sækkene bliver til 
Lanntagerens Debet. 

Nortiklels Ilandelsllos 

En Pige 

Advarsel_ 
Al Frugtplukning i min I! n: er 

st'a'ng! 

Caroline Jørgensen. 
Olsker .  

Udebliver Bladet 
Ineder vi Læserne hentende sig pas 
l',,,ik ■m:oret, urli Fcjleu vil burfigt 
tilis e rene!. 	i ino,1%ikt Fald mas De 
henvende 1)etri til Illadets Kontor, 
og vi skal da sørge lur, at De fint' 
det tilsendt. 

Cigarer, Cigaretter 
Tobak 

anbefales Ira 

Altloge 1(oloolt og Probldiorroloiog 

Syltepulver 
er aller pda I. ager, 

r11. ~irll'tir'II, 

Helt/linede 
kanel 
teard4911/011111111e 
n111.114.1*1 
Nelliker 
reber 

Inas hos 

Allinge bloo121 og Profiktforre!oiog, 

fine riavernøbler 
altid pir bager, 

Klemensker Snefierlorrelning 
Telf. KI n 13, 	L. Pihl. 

Prima 

Taglak og Taytjæcc 
samt Tjærekoste .-urbefate fra 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning. 

Sn[le Muk og N8rillekrrier 
er hjemkommet og anbefales til 
billigste Pris. 

J. B. Larsen.' 

Alle foreningsmøder 
og festlige Sammenkomster bekendt-
geres fordelagtigst og billigst i Nord-
Bornholms Ugeblad, der læses i alle 
Hjem 	Mindstebetaling 50 Ore. c 

Ordet er frit 
Vi gør vore mange Læsere i by og 

paa Land opmærksom paa, al enhver kan 
las optaget Artikler og Indlæg om Enurer 
af almen Interesse i ,,Nord-BornholmS 
Ugeblad". 

Betingelsen er kun, at aet skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser. samt at Indsendere— til 
Undirrrerning tor Redaktionen — opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, soen egner sig 
til Behandling i Bladets Spiller. 

Dette gælder haade Byen og Landet, • •• 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den strzengeste Diskre-
tion med Hensyn ril sine Kilder. 

iblalAromme, 
RernsainIere, 

Smørekander. 
Remmefedt 

saml 
Smøreolie og Cylinderolie 

Inas hos 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

Avispapir 
a 25 øre Pd. fans paa 

Allinge Bogtrykkeri. 

Sommerfest 
Hotel „Finnedalen" d. L Sept. Kl. 4. 

Af Programmel fremhæves: 

Kl. 5 pr Koncert og Biograf-Teater. 
Der {'enwires en meget spændende Ettal og Billeder fra 

pladsen (Bjiergkrigen i Rumænien). Ki 7: Bal i Salen. 
Afslutning Kl. 12 30. — Billetter til Forestillingen 75 øre, Børn 50 øre. 

Pfi Grenid ill ilevihnishhilid 
udsættes averterede Biograf-Forestilling 

i Allinge indtil videre 

Islandske Vanter,' 
Strømper og Trøjer er paa Lager 

Nordlandets Handelshus. 

Hasle! Telefon 66. Hasle! 

Til Konfirmwtionen 
anbefales Salmebøger til billige Priser (Navn gratis). Kort og Tele-
grammer i stort Udvalg samt Pengebøger, Dametasker, Albums, 
Æskepost in. in„ passende til (Liver, 

Fotografering udføres gerne snavel tide som hjemme. 

Charles Svendsen, 

Hatte og Huer 
i alle Faconer købes bedst i 

Nordlandets Handelshus. 

Heluldne strikkede Klude 
samt Uld købes til Maksimalpriser i 

Norilhuidets ilaudelshus. 

Kr i gsskire - 

Extrafinc Portvine 
Itrtdeirnaine 

Snudernes 
Rhinsk vine 

undvine 
FrngtvIne 
anbefales fra 

Hinge 
& Produktforretning 

By- og Herredsfuldmægtig 

Johnlloos Kolded, finsk 
træffes paa Ra ad huset i Al lin ge 
hver Mandag efter KI. 10 Form. og 
i Klemensker Kro liver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

~~1111111=11~ 

Nye Sendinger af alle Stør-
relser 

Søm og Spiger 

Gibsrørvæv 
anbefales. 

Norillandels Handelshus 

Blodbudding 
er en nærende ng forholdsvis billig 
Spise. Faas i 2 kg panser hos 

Al tiuge. Kolonial- og 
Produktforretning. 

Rom, Cognac, 
Whisky, 

Svensk Punsch 
anbefaler 

:113. LCIP5011. 

Blommer 
Rosiner 

Tørrede Æbler 

anbefales 
fra 

Altlege 	 Prd[lkibletili110, 

OnrrgiSME, 110103g11-1{0010ed 
Sct, Mortensgade 17, Rønne, Telf 22 

ved By fogedlonitore I 
Hasle). 

Kontordag i Allinge Mandag 
do. i Klemens (Kloen) Titsdng Efl. 

tiftge11111Vor 
Buddingpulver 
Citrone‘sents 
Mandelessents 
Mandler 
Vonillemtuen ger 
Vanilletabletter 
Vanilieedmentie 

fan hos 

Allinge Kolonial & 
Produktfor 

Demerarasukker Nr. 1 
anbef a les til SyliffinK 

J. 13, Larsen, 



Lemon-Scruash oo) Oranuesaf b 
anbefales som en særdeles læskende og behagelig Summerdrik. 

Fans paa Halvflasker hos 

rmriNe -lofollicif- 8 1.).?roliflIforretiiini 

Til Hjemmebagning og Stegning er 

Morsø Regulerings-Kornfurer 

Til disse kan anvendes al Slags Brændsel, og delte udnyttes fuldt ud 
ved Regulering ligesom ved Magasinovnene. Vi har en særlig kontant 
Pris part disse og mener, at Priserne i Løbet al koli Tid bliver endnu' 
højere. Vi tager gammelt kern og Støbegods til højeste Betaling. 

Messing-Gelændere til Morsø Komfurer leveres. 

Nordlandets Handelshus. 
11~~0■111= 

Sæd. 
Gode rensede Varer modtages til Statslageret hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Til Syltning og Kogning sælger vi 

ilder ileog3rtis emailerede kogegryder, 
Alle Størrelser fra 1 til 25 Liter; meget stærke og nemme at 
holde rene, Vi sælger disse til Fabrikens Priser. 

Støbte Jærn-Murgryder, Fyrdøre, Store Riste. 
Rensedøre, ildfaste Sten og ildfast Ler. 

Nordlandets Handelshus. 
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Citronerstatning 
anbefales som en glimrende Erstatning for rigtige Citroner, og faas paa 

hele og halve Flasker hos 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Cement 
Prima Portland Cement i Sække a 85 kg Netto. 

- 	bornholmsk 	i Tønder a 125 kg. 
Nye og friske Varer sælges 

Nordlandets Handelshus. 

Høst-Leer 
Lsbouime 

Høstriver og Høforke 
anbefales fra 

Allinge Kolonial-
og Produktforretnin g. 

Chokolade og 
Cacao 

faas hos 

Allinu Kolonial- 
Produktforretnini, 

(-&-f-  Brødrene Anker 4---k--S) 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsanlæg, Vand- & Afjeptunper w. tit. 

Friskbrffindte flammede Mursten Nr. 1 
Ildfaste Mursten. Ildfast Ler. 

Glasderde Lerrer. Prima Cementrør 
sælges til laveste ['user tilkørt her l Byen - og leveret paa nærmeste 
Jærnbanestation. 

Nordlandets Handelshus. 
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Søn- og Helligdage 
ne-San dvia 

	

Fra Rønne 	845 1235 450 

	

- Nyker 	001 1254  509 

Klemensker 921 Ill 526 
Rø 	 939 129 544 

Tein 	954 144 556 

Allinge 1004 154 609 
Sandvig 1010 2= 615 

Sandvig-nonne 
040 230 
048 238 

058 248 
114 304 
133 323 
145 335 

205 355 

Fra Sandvig 
- Allinge 

Tern 
Rø 
Klemensker 
Nyker 
12,Inue. 

  

 

Stort Udvalg Stort Udvalg 

 

  

Carl Lunds bekendte blaa Emaljegods 
til billigste Priser hos 

Allinge Kolonial & Produktf4rretning 

,J-Iosf 1918. 
-n - 

Nu sankes del eyldite Korn i Ilris 
og Hestene Slæher de blide Læs, 
Kvæget gumler del søde Hø - - 
Vi er alle Sæd: vi skal alle døl 

Mens Agrene toner al Leernes Røst 
gear Manden nied Leen ud til Høst 
og Hærene træder uden Stands 
den samme blodige Dødningedans. 

i disse fattige, magre Aar 

har Menneskets Høst kun fattige 
Kaar. 

Laderne sluger alt Høstens Guld 
- men Krigens Lade Hilr aldrig 

fuld. 

Vinter og Sommer, Høst og Vaar 
gaar Døden paa Krigens Ager og 

sladr, 
og Axene segner med hætte Suk, 
falder til Ro r den blodige Ding. 

Og Ageren niagres Aar for Aar. 
Mennestreinal kro har laitige Kaar. 
Mange snor segner 1aar aldrig sat 

Frø 
- og vl er kun Gæs: vi skal alle 

dø! 
Chr. Slub Jorgrnsen, 

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 

Søgnedage. 
Holme —NRIIIIVig 

Fra Rønne 
Nyker 
Klemensker 

Rø 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

Nan drig-Rosine 
Fra Sandvig 
- Alljnee 
- Tern 
- Rø 
- Klemensker 
- Nyker 
- Rønne 

 

	

1140 	840 
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645 
653 
703 
719 
7378 
7 .11  
810 

Erindringsliste. 
—o— 

Toldkamret 8-12 Form., 2-5 Etterm. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2 - 4. 
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Laane- 	Diskontohanken 2-4 Eftm. 

Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 
Dampskibsexpeditionen, aaberi 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: Søgnedage 9-12 og 2-7 
Søndag 12-2. 

Telegrafstationen 8 Morgen III 7 Aften. 
Søndag 12-2. 

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

Folkebogsamlingen paa Itaadhuset: 
Fredag 7-8, 

Jernbanes'. er aaben for Gods 8.12, 2-7 

Hjælpekassen: Forind.. Bagerm. P. Holm 
Kasserer If. P. Kofod . Kontortid hver 
Fredag fra 5-7. 

--Nr uger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller ru:Ing- 

.-J ler De en Svend eller Lær-
ling en Fodermester eller an-

den Medhjælp, bør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der liver Fredag bringes direkte ind 

c. 1700 Hjem og læses af saa godt 

som hvert eneste Tyende, En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 

godt som altid bringe et tilfreds-

stillende Resultat. 

De idste Dage af .-‘ugrvil Maaned venter vi Tilførsel af 

Gode skotske Dampkul 
til Tærskningen Vær saa god at gøre Bestillinger i 

Nordlandets Handelshus. 

herir 
Billigste Annoncepriser. - Største Udbyklelse 

her paa Nordlandet.  

Der er ikke gode Udsigter for Tilførsel af Kaligodning 
til Brug, før Vintersæden lægges. Hvis 

Gødningskalk 
kan erstatte, saa er endnu et Parti til Salg fra Skib som vent 
tes. Pris 25 Kr. pr. 1000 Kilo fra Havnen. 

Nordlandets Handelshus. 

    

litInM110111111111g i 1/,  og 41 /, kg Spande. 
K øinput  F'ru gter i 	og 	kg Ds. 

DiverNe Frughmfter ta.13 hus 

Allinge Kolonial- 
& Produktforretni. 

 

r. 

  

  

    

Prima eng. Smedekul 
sælges fra Lager til billigste Dagspris. 

Nordlandets Handelsbus. 

Bestil Deres Tryksager Ah* llotyliken 
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter. 

bar Kontrakt med Ernæringsraadet 
om at oplagre Sæd for Statens Regning og modtager gerne allt Sorter. 
Vi niaa dog indtrængende henstille 111 vore Kunder, at Sæden Sfleveres I 
t ør T i Is tand - og vel rense t; i modsat Fald ødelægges jo Kornet, 
og Svindel bliver meget stort - og kostbart. 

Altsa.a, fugtig, vaad og uren Sæd modtages ikke. 
Husk at Leveringsnummer skal følge hver Sending, og tørst da 

kan vi betale tor Sæden. 

Nordlandets Handelshus. 

? 1°1111(11ms Spile- & lalle isses ........---- 	Afdeling i Allinge 6---'9'-'- 

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

IS al 4 pCt, p. a., paa Folio til 2 pCt. p. a. 

i UID, 3onlitlb og %iRcictufait 	enbna til 

rimelige '.;rifer 

Nordlandets Handelsbus. 

Stort Udvalg  0 
Billigste Priser 

Køkkenrekvisitter 
faas hos 

Allinge  Kolonial- og Produktforretning. 


