
ri-----/-\--"----~ :4-7"- ""------1-- 	tilotil 
	

arl.a,:q1". 	 —...), 

	

-  -a.eara 	 ...~  ,"`"Va 

.&**$ 	 -48, 	
4. .0alik 

`4"--~.-:'-.....~. 	 ... ....-` . 	 . e /JA 

/fi
f 

 

	

- 	 l
, / 
it  

iiii•ilii 
, 	• 	. 

,.....,,,,z,...,...~ 
-.,-..-,,,,,,., 

tildigt ret at et Int 	ntrknb. 	 '"  n.:•■:f.,: .4,,: ,....p,  i   

A nml arm hture nite : 4)11n 4:orn it .. k n. 	 '1 	1 ti,  

	

Tcle ro n 71. 	
inn~:.:', y-.• 	„.. ..t. 

Try k I I A Iling*,  Itngl ry k k Pil. -13/4.  
OCOCCCI Xeb3C1=e,COCICC CC= 	 au, cccrareac Lix .x:ocra  arlaCCOCEDJ~taka.:_taa 

4101111>v,~: 
	X0:0^t2C0  • • • • 

Fredag den 20 Februar  1920 

, 	" 

Edgmnr i  rt APinl nf 1600 11+.knntinpl. 
og (ornen dr. =runenu ru./ 

tli nlle• Hirn. i 
I/l.krr, Itn 1.1.r r. Rts og li ninn•ker 

• 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
/rykkes I et Antal af mindst 1600 &mul. 
og forsendes gennem Postvæsenet I Allinge. 
Sandvig, Olsker, Rutsker, Re og Klemensker. 

,,Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse Nordre Herved 
bliver last t  eihrerf 	tm og egner sig der. 
or bedst Ill Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art 
34450P1 Kub, Salg, Foreningsmeddelelser. 
Efter- eller .4f lysningrr, Auktioner etc. 

„Norr-Bornholms Ugeblad" 
udgaar hver fredag;  kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og 
koster I Kr, halvaarlIg. 

min første Bog. 
Jeg har sat dig  som en Gravsten 

paa en Ungdom, der svandt hen, 
paa de Dage, der randt ud 

af mine Hænder. 
Og  jeg  tager Afsked med dig  

som en god og  gammel Ven, 
som jeg  før tog  Alsked 

med saa mange Venner. 
Men du bandt mig  til at blive, 

medens Tiden randt forbi, 
skønt jeg  -re7ste-cle og  længtes 

mod at drage. 
Ja du bandt i Aar og  Dage 
mens mit Hjærte las i Hi - 
Jeg  har gjort dig  til en Gravsten 

— jeg  er fri. 

Der vil komme Dage, ved jeg, 
da jeg  føler dig  saa ijærn. 

Ak de Længsler har dog  engang  
været mine. 

Ja, de las omkring  mit Hjemle 
som e. snævert Baand al Jærn, 

naar det vaander sig  i Higen 
og  i Pine. 

Men jeg  sprængte disse Lænker 
— skønt jeg  elsker dem endnu. 

Jeg  vil mindes dem 
og  pleje deres Grave -

og  til mine Minders Have' 
vil jeg gaa med bitter Hu, 
for jeg  føler, al jeg  elsker 

dem endnu. 

Men de bandt mig, og  jeg  dræbte 
dem. Jeg  in aatte jo ha' Fred. 

Og endnu er der vel Veje, 
jeg  kan gaa. 

Orer jeg  snubler eller falder, 
jeg  vil smile blot derved, 

intet binder mig, 
jeg  k a n ej gaa i &a.a. 

Svundne Ungdom — aa jeg  skylder 
dig  dog  Tak for det du gav, 

mens du levede og  blomsted 
mig  inrøde. 

Dirre Roser var sart røde — 
Aa du døde blandt de døde ; 
Disse Blomster vil jeg  lægge 

paa din Grav. 

Chr. Stub /ergensen. 

En gammel Bornholmer har sendt 
os en Del Optegnelser, hvoraf vi 
foreløbig  aftrykker følgende; 

Wulieniarrijo vallesIgrvkao 
og andre gamle Erindringer, 

—0— 
I Aarene 1865-70 forsergedes i 

Klemensker Fattighus Sognets saa-
kaldte Almisselemmer ;  paa denne 
Tid var Alderdomstorsørgelse, Hjæl-
pekasse o. s. v. ikke til. Enhver der 
selvforskyldt eller uforskyldt ikke  

mere var i Stand til selv at skaffe 
sig  del nødvendige til Livets Ophold 
blev Altnisselem. For n1 være kendt 

som snadant blev dog ikke hæftet 

et Skilt paa deres Ryg  hvorpaa stod 

Ordet Fattiglem, vel nok fordi dette 
ikke var nødvendigt ;  et Øgenavn 
kunde i Reglen træde I Stedet. Jeg  
hm kendt man ge Fattiglemmer, og 
naar jeg  nu fremkalder dem i min 
Erindring, synes del som de !teste 
al dem har haft et Binavn at humpe 
onikrnig  med. 

Pas nævnte Tid fandtes mindst 3 
saadanne Almisselemmer i Klemens 
Fattighus, nemlig  Wullemarrijn, Fre-
gatten og galna Stine. De to sidste 
var  godt kendt i Sognet, de havde 
nemlig  for Skik at  gaa om og  tigge. 
Fregatlav- gik altid med en Trmako 
og  en Tøffel — Fodtøj der var Mage 
saa aldrig  nogen hende  gaa med. 
Det var hendes Specialitet at tigge 
en Tøffel eller Træsko der kunde 

passe som Mage til en at dem hun 
gik med ;  en  saadan virkelig  Mage 
fandt hun nok aldrig, og  ønskede 
del vist heller ikke ; fik huri af og  
til. et  Par der "ar Mage, satte (tun 

den ene hen medens hun brugte 
den anden. 

Wullemarrijn var Datidens Rakker. 
Var d ar nogen Jer rinskede en Hest 
slagtet, var han gerne til Tjeneste ; 

naar lian var fr2rdig  fik har. da en 
Syp og  tilmed et Pa: Skilling  i Lom-
men. Han lun kede altid heor He-

stekadaveret blav begravet,  reg  Aa-

ret efter, helst en Nat i laaget Vejr, 

gik han ud og gravede Skelettet op 

og  bar det hjem til Fattighuset. Her 
kom af og  til Opkøbere af Klude 

og Ben, og  Wullemarrijn havde da 

altid Lager af Ben, hvilket Opkø-

berne godt nok vidste. 

Eli Nat i Aaret 1869 om Foraaret 

kom en enlig  Vandrer fra Lyn gkan-

ten og  satte Kurs imod Bedegade 

hvor han hørte hjemme. Det var 

blevet hen ved Ettiden, han gik 

rask til og  det var meget taaget. 

Pludselig  ser han foran sig  en me-

get mærkelig  Skikkelse;  han blev 

meget bange, for det maatle joetrære 

et Spøgelse af den allerværste Art, 
saa forfærdeligt saa det ud igennem 

Taagen. Snart blev det rejst tilvejrs 
i en vældig  Højde, snart svajet til 

den ene Side, snart til den anden, 
og  snart dukkede det sig  fremover 
og  nedad, men holdt stadig  Afstand 
fremad. Han, der gik bagefter filt 
sundet sig  en Del og  fik endelig  
Lyst og  Mod til al se hvad det 
egentlig  var, og  nu indhentede han 

Uhyret. Det var ingen anden end 
Wullemarrijn der havde været henne 

et Sted og grave el Hesteskelet op. 

Hele Skeleltet hang endnu sammen, 
men Kødet var ikke heir mildnet 

bort, og  for nemmere at transpor-

tere det til Fattighuset havde han 
stukket Hovedet op imellem Bagbe-

nene af Skelettet og holdt om Bag-

koderne, saaledes at Hovedet ragede 
i Vejret. 

Denne Gang  blev Wullernarrijn 
altsaa indhentet;  det var første Gang, 
del var sket, havde han sagt. Han 
havde altid regnet mod, at var der  

virkelig nogen der saa ham, fik de 

snart vendt Næsen en anden Vej, 

og indtil denne Nat var hans Bereg-

ning rigtig. 

Naturens evige Frodighed. 
I  Skoven staar et Æbletræ 
og kaster sine Frugter. 
De hobes tæt i Ly og  Læ. 
San høstlig sødt det lugter. 
De raadner alle tæt omkring, 
og  det  gør heller ingenting. 

Og Menneskenes Slægletrte 
udspreder Folkevrimlen. 
VI kæmper, styrter,  gaar i Knæ, 
mens Sol gear over Himlen.  
VI biir til Knokler rundlonikrin g. 
Og  det gør heller in gentin g. 

Og  kloge øjne, Smil om Mund 
og  hjertens line Tanker .. . 
de flimrer for en stakket Stund 
og slukkes under Ranker. 
Der myldrer nye rundtomkring  
og  det gør heller ingenting. 

Og  Stjernenatten felter sig  
bag  Byernes Kaserner, 
og  Evigheden vælter .sig  
i Hfuuneldyb af Stjerner. 
Den splinter Mælkevejens Ring, 
og  det gør heller ingi nting. 

Harald Bergstedt. 

Landbrugets Rentabilitet. 
— 0 -- 

Efter el Foredrag  af Forstander 
Clausen, Skaarup Landbrugsskole, 
ved Landboforeningernes Møde i 
Svendborg: 

Landbruget har i de sidste Aar 
været udsat for store økonomiske 

Forskydninger, idet det var i Stig-

ning  før Krigen og  nu har maallet 

bære en Dyrtidsperiode. 

Mange siger, at Landbrugets bed-

ste Aar var i 1915-16. Ganske 

vist var Priserne betydeligt forhøjede, 

tuen el Landbrug, der er afslraaret 

fra Tilførsler ude fra, vil nødvendig-

vis med Tiden give et Minus. 

De forhøjede ludtregler skyldtes 

hovedsagelig, at Kapitalen, &enden, 

Inventaret, Kreaturerne o. s. v., blev 

gjort flydende, men de 1000 Kr., 
Landmanden satte i Banken i 1915, 

og  som han nu har !nitallet Bente 

i gen, har slet ikke samme Værdi 

mere. 
Den Ejendom, der før Krigen ko-

stede 40,000 Kr., er nu steget til 

80-90,000 Kr., men uran glemmer, 

al det er fordi, al Folk har været 

for villige til al afsætte deres Ejen-

domme, thi for Landbrugets Skyld 

har den Ikke større Betydning end 

før. 

En Ting  maa uran ikke se bort 

fra, og  det er, at Rentefoden har 
været langt nede, og  den dygtige 

Landmand, der har kunnet afdrage 
noget paa sine Prioriteter under Kri-

gen, har halt nogle forholdsvis bil-

lige Penge al arbejdelmed, men nu 

kommer deri høje Rentefod nok. 

Gennemsnitlig  har vi mindre Krea-

turbestand end før Krigen, og til-

med er den i daarligere Foderstand. 

Vor Flæskeproduktion er ødelagt, 
og  vort Hønsehold er bleven formind-

sket, da der har været Mangel paa 
Foderkorn til den. Vi har halt dy-
rere Kunst gødning  at arbejde med 
og  derved blevet beskaaret for no-
gen Fortjeneste. Dernæst har vor 
Staldgødning  og  Alle været mindre 
i disse Aar som Følge af Besætnin-

gernes Indskrænkning. Vore Marker 
er under Krigen blevet mere urene, 

det kan skyldes, at man har sløjet 

af med Brak, og den knehue Gød-
ning  har gjort, at man ikke har 

kunnet blive Ukrudtet kvit, saa un-

derligt det end lyder. Ogsaa Inven-

taret er gaaet tilbnge og  ikke ved-
ligeholdt tinder Krigen. 

Ganske vist fik vi pari deri anden 
Side afsat ell hel Del  gamle og  
urentable Kreaturer i de førsteKrigs-
nar. Hesiebestanden er  ganer frem, 

men den er ikke saa rentabel. Saa 
længe man havde de billige Foder-

stofpriser, florerede vor Flæskeeks-
port ;  den opnaaede en  glimrende 

Kulminationsperiode, og hørte saa 
pludselig  op. 

Mælkepriserne er ogsaa steget, 
ja hele Produktionen har været un-
derkastet en Stignin g, og  nu produ-

cerer vi lan gt mindre, saa der ingen 

Gevinst er, hvad enten det er nied 
eller mod deres Villie, at Landbru-

gerne er blevet forhindret i at tjene 

disse Penge, og nu maa Landbru-

get bruge mange Penge for at kom-

me i Gang  igen, hvorfor vort Land-

brug  ikke betaler sig  saa  godt sort 
før 1914. 

Som Eksempler kan oplyses, at 
den samlede Landbrugskapital, 

Grund- og  Driftskapital i 1916 —17 

var pr. Ira efter Landbrugsregnska-

ber (Tallene ligger dog  over Gen-

nemsnittet, da det er Ira de store 

veldrevne Gaarde) 1629 Kr., i 1917 

—18 1602 Kr. pr. ha, altsaa en 

Nedgang. 
Driftskapitalen var pr. ha i 1916 

—17 766 ler., 11917-18 749, Land-
brugskapitalen i samme Aar 2395 

Kr. og  2351 Kr., alt pr. Ira. 

Bi uttoudbyttel for Planteavlen i 

1916-17 var 134 Kr. mod 189 di t 

næste Aar, for Husdyravl 666 111011 

183, midte Kilder 24 og 27 Kr., alt 

beregnet pr. ha. Derved har Grund-

kapitalen haft en Tilbagegang  fra 

824 til 699 Kr., altsaa 125 Kr. pr. 

ha. 1 1918-19 sporedes en yderli-

gere Nedgang, idet Nettoudbyttet 

pr. ha gik ned fra 220 Kr. til 217. 

Udbyttet deler sig  saaledes : 

Ejendomme under 10 ha 

151 Kr. pr. ha 
10-20 Ira 

227 Kr, pr. ha 
20-30 ha 

227 Kr. pr. ha 
30--50 ha 

227 Kr. pr. ha 
fra 50-100 ha 

199 Kr. pr. ha 
over 100 ha 

191 Kr. pr. ha 

Saaledes har de ganske alminde-
lige Gaarde klaret sig  bedst, medens 

Husmændene er blevet rane haar-

deat. 

Porrentningsprocenten har 1 de to 
Aar 1916-17 og  1917-18 været 
for Sjælland 9,9 og 9,1, Falster-Møen 
mangler første Aar, i 1917-16 10,6, 
Fyn 8,9 og  11,9, Østjylland 8,9 og 

6,9 og Vestjylland 8,9 og  8,1. Det 
bliver dog  tor hele Landet 9,2 og  
9,2. Det er mest de velstillede Ejen-

domme, der har opgivet deres Regn-
skab. Dog er Udgifterne steget De-

tydelig  mere end Indtægterne. VI 

faer 3 Gange saa meget for vort 

Smør og Flæsk, men Foderet koster 
nu 5 Gange  saa meget. Derfor gæl-

der det for os at fodre med vore 
hjemmeavlede Planleavlaprodukter, 

saa de bliver godt betalt. 

Endelig  er alle Lønninger steget, 

og  Regningerne til Smed, Isenkræm-

mer og  Manufakturhandler er lige-

ledes højere end i Fjor. 
Det er ikke en sund Opfattelse 

af Situationen at anse Landbruget 
for umaadelig godt, det er kun jævnt 

godt og  det maa ikke betragtes 

som el Bevis for det modsatte, at 

mange Landmænd er blevet rige 

under Krigen. 

Som Miniput' i Flposhorg, 
Levemand for eo Dag for 100 Kr. 

For en fattig  københavnsk Jour-
nalist kan det tit være vanskeli g t 

at fan fra Vejen til Munden, og  har 

han honette Ambitioner i Retning  
af at spise Middage paa flere Ret-
ter, udsøgt fransk Køkken og  fas 
de fine Delikaleaserol at  glide ved 

Hjælp af diverse Vine, maa han 
hellere opgive Journalistiken og  slaa 

sig paa eu anden bedre og  indbrin-

gende Levevej. Men der er dog  el 

Sted, hvor selv en Pressemands be-

skedne Indtægter vil faa ham til at 
føle sig  som endog  særdeles velha-
vende, og  hvor han kan fan nogle 

af sine ønsker 	forudsat han har 
nogle ligrende som oven for frem-

sat — realiseret paa den skanmeare 

Mande. 

Dette Sted er Flensborg. Med 
den nuværende Kurs, hvor man for 

100 Kt., iler jo i Dainnat  k  Ikke t 

rugm stor Kapital, utal aerniner 

særlig langt med efter Kl. 12 reur 
Natten, faer 14 a 1500 M.irk, koir 

der i Sønderjyllands Hovedstad præ-

steres det utrolige, og  det bliver 

ogsaa gjort. 
Man kommer Ira København nied 

en Følelse af uendelig Velvære. 

Tegnebogen alruner al de store ty-

ske Pengesedler, og  man føler sig  

som en velhavende Levemand ved 
at vide, at inden for Vestelommen 

bugner 1400 Mark. Ved Ankomsten 

til den forsømte Flensborg  Bane- 

g • aard bliver man modlaget nied 

dybe Buk al de lorskellige Hotellers 

Portiers. De kender straks Danske-

ren, og  de kender ogsaa den dan• 

ske Krones Værdi, deraf Høflighe-

den. Danskeren har jo altid været 

en flot Rejsende, og  Flotheden bli-

ver ikke mindre, naar han kan være 
det saa billigt soul her. Vi vælger 

Ejendomme fra 

Ejendomme Ira 

Ejendomme Ira 

Ejendomme 

Ejendomme 



Man 	hjem etter • r ' ara 

Millionærnd, glad og  trlireds, 

efterlader sig  et Ry i Byen, der - 

naa, ja om det er det maaske heltal 

ikke at tale. 
Justus. 

Bornholms Margarillokrib 
VEGETABIL 

MARGARINE 
el-  anerkendt som den bedste. 

Faas hos alle Handlende. 

Vi ere Købere af reelle Partier af 

Havre, Byg, Vikker, Blandsæd, 
og for fortier, som er absolut sortsrene og i god Kondition, 

betaler vi hoie Priser. 

INordlandets Handelshus. 

Af Erfaring. 
Taleren 	Den Mand, der giver

etter, naar han har Uret, ban er en 
vis Mand;  men den, der giver efter, ,1 
naar han har Ret, han er 
Rest fra Publikum : 

dste Hotel efter -(lensburger ' 

fint-, hvor•Konunissionen som be-

kendt bor, og  som er helligt og  

ukrænkeligt for alle andre dødelige. 

E. af de bedste Værelser eller ret• 
tere det bedste koster 15 Mk., hvil-

ken Kapital er 1 Kr. 05 øre. Den 
Flothed kan man jo dog  endelig  

tillade 'sig. Og  Hotellet er udmær-

ket, det rangerer .saamænd sagtens 

ined de bedre Hoteller i København. 
Efter Ankomsten, der har formet 

si g  som et Triumftog. Folderen har 

selv forvisset sig  oni, at Værelset 

er tilfredsstillende, og  2 Tjenere og 

3 Picoloer har sloges om at faa Lov 

til at bære min enlige. Kuffert op, 

gaar man ned i en udmærket Re-
stauration, hvor man, da man føler 

sig  som Situationens Herre med 

Værdighed og  en vis Overlegenhed, 

der dog  er pastaget forlanger Spise-

og Vinkort. 

Det kommer, og man studerer 

det langsomt og  sindigt, langsomt, 

nærmest fordi ens tyske Sprogkund-

skaber paa det lukulliske Omraade 

ikke, er særligt veludviklet. Lender-

stuck, Scholle, Schorbrat Tagessuppe, 

Fleischbruhe læser man med kende-

lig  Nervøsitet, mens Tjeneren staar 
ærbødigt afventende Ordren. Hvad 

er alle disse mærkelige Ting. f For-

vejen har man ikke megen Fidus 

til det tyske Køkken. 

Lysten er ikke stor til at bestille 

noget, man ikke kender det mind-
ste til, men man er frelst. Nederst 

paa Spisekortet staar de forløsende 
Ord: Schweinecolelet. Selv med en 

yderst ringe Kendskab til Tysk kan 

delte forstaas, og  man beslutter sig  

til at tage dette. Vinkortet gaar det 

lettere med, og  man udvælger her 

en udmærket Niernsteiner. Bag  ef-

ter drikker titan Kaffe med diverse 

Hennesycognaker til, og  da man 

faar Regningen præsenteret, lyder 

den paa det fabelagti ge Beløb 75 

Mark.. Man giver flot 15 Mark i 

Drikkepenge, hvilket iaar Tjeneren 
til at besvime, og  man har for 90 

Mark eller rettere 7 Kroner halt ell 
lille let Lunch. Eftermiddagen til-

bringer man med i Bil at køre et 

Par Mil ud r Lauder. Det koster 

500 Mark, og  saa har ulan faaet 

lidt at se af det gamle danske Land. 

Naar urnu kommer tilba ge til Hotel-

let stiten og  torbasket af den raske 

Autom biltur, indtager malt Hotellets 

Souper, der er udmærket ;  til den 

kan mart, livet  man er meget trut, 

og det er man jo, del har været 

Meningen med Turen, at !nalr skulde 
give Levemanden, drikke en Flaske 

Champagne (Matheus Mtiller), glim-
rende Drik, dertil, bag  efter kommer 

saa Kaffen og  Hennesyen. Delte 
lukulliske Maallid koster med Drik-
kepengene den fabelagtige Sum af 
10 Kr., og  man opdager nu, at der 
er gæret ca. 50 Kr. 

Om Aftenen gaar titan paa Kaba-
ret. Her indtages endnu et Par. Fla-
sker Champagne, man spiser et Par 
Sandwich, og  naar Orkestret holder 
op ved I-Tiden, Mar man de fire 
Musikere til at spille endnu en Time 
for den fabelagtige Snur af 50 Mark. 
Alene dette i vore Tider al las 
Folk til at arbejde for knap 1 Kr. 
i Timeir. endda Natarbejde, er en 
saadan Fornøjelse, at man ligefrem 
daarligt kan lade være. Delte kan 
højst regnet koste 300 Mark. Man 
har nu brugt benved 1100 Mark, 
og  det viser sig  allerede, at del 
vilde blive svært at faa de sidste 
400 til at glide. Man kan derfor 
som ægte Gullaschmand næste Mor-
gen, naar man forlader Hotellet for 

atter at rejse til København og gen-
oplage sin mere beskedne Tilværelse, 
enten del nu er som Journalist eller 
Kontorist, dele disse Penge ud til 
de dybt rørte og  bukkende Hotel-
folk, thi Morgenmaden, der bestaar 

af Kaffe og  blødkogte Æg, Rund-

stykker, rigeligt med Brød og  Smør, 

kommer ikke op pas 10 Mark. 

Xt6rugegninslgadning 
er at tilføre Jorden de tre Nærings-

stoffer Kali, Fosforsyre og  Kvælstof, 

der hver har sin særlige Betydning  

for Planternes Trivsel. Glem derfor 

ikke Kaligødning  i Geiningsblan• 

dinger, men giv fra 200 — 400 lig  

20 pCt. Kalisalt pr. Hektar. 

Vinterstemning. 
Jeg ser, hvor Himlen blaaner 

bag  min Rude. 
En regngraa Dag  i Skumring  

blomstres bort. 
Violblaa løfter Himlen sig  derude, 
en Kæmpeblonist, hvis Voksetid 

er kor I. 

Himmelviolens violette Blade 
i Skyer falmer hen, i Mørke dør. 
Der klager i den skuniringsfyldle 

Gade 
en Violin bag  Aftnens Taagesler. 

Den klager skælvende og  tungt 
og  længe 

sin Ensomhed, mens Mørket 
falder paa. 

Og  som en Klang  for Øiels 
Nervestræn ge 

langt borte tændes Lys i Aftnens 
Blaa, 

Et fjærnt og  ensomt Lys -
som Guld, der gløder 

mens Skumringshimlens Trold -Viol 
gaar under. 

Et Lys, hvis Sorg  med Violinens 
mødes - 

son] Blod af tvende vaandefulde 
Vunder. 

Johannes Jørgensen. 

Allinge-Sandvig 
Sygekasse 

afholdt i Tirsdags deri indvarslede 

Generalforsamling  paa Forsamlings-

huset. Beretning  om Virksoritheden 

og  Regnskabet aflagdes og god-
kendtes ved Afstemning. Heraf frem-

gik, at der i Aarel 1919 var ind-

kommen i Kontingent Kr. 5,769,98, 

Statstilskud 2309,00, Allinge Kour-

1111.111C 100,00, Anden Indtægt 179,46. 

Indvundne Renter 60 Kr. 

Af Udgiftposterne nævner vi, af-

rundet t hele Kr.; 

— Lægehonorar 3,159, Dagpen ge 
1,781, Datselhjælp 140, Sygebusopli. 
803, Medicin 1,695 Bandagehj. 55, 
Drittsudg. 498, Medlemsbøger 298, 
Genforsikr. mod Tuberlculose 140. 

Underskud 198 Kr. 

— Der havde t Aarets Løb været 

sygemeldt 36 Mand, 37 Kvinder og  

5 Børn med ialt 2965 Sygedage og  

193 Sygedage for Børn paa Sygeli. 

Medlemsantallet var steget 'fra 430 

til 467. 

Bestyrelse, Formand og  Revisor 

genvalgtes og vedtoges det at yde• 

Formand 	Kasserer mere Løn for 

deres Arbejde. 
Forslaget om Sammenslutning  af 

Allinge-Sandvig Sygekasse og  Sten-

værkernes S. vandt ingen Tilslut-

ning. 
Det vedtoges at forhøje Kontin-

gentet med I Kr. for de næste tre 

Kvartaler, da Læge og  Sygehusopla 

var steget med 50 pCt. — og  der 

maalle være Balance i Regnskabet. 

Begravelseskassen vedtog  at for-
doble Begr.-Hjælpen og  betale større 
Kontingent. Det anbefaledes at Ind-
melde sig  i Kassen. 

elsker .Brugs forening 
afholder Generalforsamling  Onsdag, 
ikke Fredag. 

ilunkolroor er til Salg, 
Nørregaard i Rø. 

9 ngre tiart,  
SOM hm lyst til at passe en Hingst, 
samt rn konti' meret Dreng  kan las 
Plads til I. Maj rata 

Nørregaard i Rø. 

(<;]: Jfalerem er la61 
fra Allinge ril Habertanigria d, bedes 

afleveret til Slagter Hansen 
i Allinge. 

Ægte Karry, 
10 og  25 tal es Breve. 

9. ...8..£cttull. 

En pæn Pige 
til Hjælp 1 Huset og  ved Madlav-
ning — søges til Maj pin 

Pæregaard pr, Tein. 
Telefon Allie ge 59. 

Pæn ung Pige 
Iran faa Plads til Isle Maj hos 

M. C. Funch, 

Til-lste April 

r 	•INIMNIn 

AIINO 8lopr31. 
Søndag 22. Februar Kl. 7 og  81/2. 

Jda fra 5rovinsen. 
Et meget spændende' Skuespil i 

5 Akter — nar to Tvillingsøstre af 
højst forskellig  Karakter. 

Sædvanlige Billetpriser. 

BrIsilllet 
fortsættes uforandret 

i denne Illaaned. 

teessens 
sne-21dsaIg 
efir. Asen 

l'En pæn ung Pige' 
søges til Iste Marts. 

Fru Sommer. 
Magasin du Nords Udsalg, Allin ge. 

Forlang hos Deres Handlende 

Viggo Giistrups 
KAFFE. 

Specialitet 
' Ægte Java Kaffe. 

Al den gode gainureldagh Sort 

Klidmelassefoder, 
fra Sukkerfabr. 

sortt er el ganske fortrinligt Foler, 
stof for alle Kreaturer og  Fleste-
faaer vi flere Sendinger f Løbet al 
Foraaret. Denne sælges, Forhold 
til Prisen paa Vaarkorn, meget bil-
li gt. — Gør Bestilling  til Afhentnin g  
naar der losses. 

Nordlandets Iladolshus. 
En flink bil el-Karl 

eller en Dren g, som har Lyst til rit 
følge Heste, kan faa Plads 1,1 iste 
Maj paa 	

Bontlegaard i Ro. 

Vi har rigelig Lager af 

Bedste engelske Smedekul, 
Store engelske svære Kul, 

sætes efter billigste Belegning pr. Kont, eller pr. .1 Mdr. 

Nordlandets Handelshus. 

SIrr,:eker. Gamle Spande oinfortinnes hurtigt og  godt. 

listel nedsat Pris. 
Resilo ;e'et af lialikelovIII, og  Kornfarer udsælges nu. 

ofi, Pumpe- og  Hævertledniager saml Acelyfen-Gasværker. 

Jeg har stort Lager at prima Transportspande i alle 

Gimming udføres. Billeder indrammes. 
Glas i alle Dimension:r. samt et lille Parti Ramme- 

Selvvandingsanlapg 

Pr 	1 
allinge. 	 Allinge. 

Overslag  og  Tilbud gra is. 
løvrigt anbetalende mig  med al til Faget henhørende. 

Niels W. Grooss, 
Blikkenslager og Glarmester. 

Aut. Gas- Qz.  Vandmester. 

• 

tinfiljoneslor og Mader, 	Fra Livets Kringelgang 

En lille pinlig Misforstaaelse. 
Forleden Aften kom, fortællar 

„Berl. et Selskab ind i et 
københavnsk Teater lige som Tæp• 
pet var gaaet op. Det var desværre 
ikke lykkedes Selskabet at faa Plad-
serne t Rækkefølge, saa en dem 
ubekendt Herre og  Dame kom til . 
at sidde uretten] en ung  smuk Dame • • 
og del øvrige af Selskabet. Hun 
vilde gerne bytte Plads, og  noget 
efter rørte hun derfor ved den frein-
mede Herres Albue og  hviskede 
„Undskyld, men er De ikke alene?* 

Herren svarede ikke, men stirrede 
af alle Kræfter paa Tæppet, som om 
han vilde sluge det, 

— Undskyld — gentog den unge,. 
Pige genert — er De ikke alene? 

Herren vendte sig halvt om, for-
sigtigt, og  hviskede næsten tiden 
at bevæge Læberne; 

— Tal ikke til mig  nu, men mød 
mig  i Foyeren i Mellemakten. Det 
er min Kone, soul sidder ved Sid, n 
af mig. 

• 
••••••••••••414 

eller Maj søges en fl tit. Pige til 

Elabedamgaard i Olsker. som 

A 

Søndag den 22. Februar. 

,Nbinge Kirke Kl. 10, Skrin. 9%. 
St. Ols Kirke Kl. 2. 
Mandag  Ungdomsafdelingen. 
Tirsdag  K. F. U. K. 
Onsdag Fasteprædiken Kl. 7'/2  

i Kirken. 
Torsion  K. F. U. M. 

Missionshuset „Betesda". 
Søndag Gudstjeneste 1(1. 4. 
Tirsda g  Kl. 7 Fristegudslj. 

Pastor Ørsnæs 

Ny Hst 
af bornholmske 

Gule Kogeaerter, 
stor Hvidkaal, 

Nye Byggryn, 
valsede og  hele, alle Finheder, 

Valsede Byggryn i Pakker. 

do. Havregryn - 
De laveste Priser i 

let nye ,fadudsalg. 
4det ai et) meget led tilskade-

bommen Fl.rst sælges i denne Uge. 

Carl Jacobsen. 

Nordlandets Ilondoisbus 



Mi4 sivre aarli!: e (.1; odtkobs-Udsalg 
er begyndt 

Under Udsalget realiseres en Mængde Varer til Priser, 
der ligger langt under Dagsprisen, og da Prisstigninger des-
værre foreløbig fortsættes anbefales det Publikum at købe nu 

Af mit store Lager fremhæves særlig: 

Yrvidevarer. 
Lagenlærred, halviinned K17.4,95 m 
Lagendowlas, ekstra prima 4,25 pr ni. 
Enkeltred Dowlas, god Vare 1,40 m. 

do. • 	ekstra prima 1,80-2,00-2,25 m. 
Medium i prima Kvaliteter 1,40-1,110-1,80-200 
Ensfarvet Flonel 	— 	1,70-2,15 pr. in. 
Bolster og Ilynerrallii, garanterer fjertæt, 3,80 m 
Twill, Bninnterei, Pique, Ilemety, 

Stort Lager - alt med 10 pCt, Rabat. 

( Bom!, Idstojer, Fork hrd e læ 
\ 

rred . 

Njoleflonel i stort 2Idvalg. 
Prima Kvaliteter fra 1,40 in 

Stort Mønstersortiment. 
Prima Kvaliteter fra 1.70 pr. nr. 

.Rester. 
En Mængde Rester ae.Twistlærred, Dowlas, Medium, Flonel og 

Bomuldstøj, Kjoletøj, Fløjl, Hvergarn in. m. er fremlagt tul Salg mærket 
med Mnal og Pris. 

D 

Et Parti Dame-Skindhandsker udsælges 

for 4 Kr., et Parti Damelinned og Korset-
ter med 20 pot. Rabat og et Parti Dame-Strøm-
per til 75 Øre Parret. 

magasin du Nords Udsalg i Alliogo 
J. P. SOMMER. 

riir4:1~srire"="'i44-"~".  net 

8n øreng, 
Aar, søges til I ste April el. 

'Maj pair Kildeagaard i Ro 
Telefon 29. 

Olsker. 
Olsker Sogns Sygekasse 

afholder o ninavr Generalfor-
samling r Olsker Forsamlings-
hus Lerdag d. 28. Febr., 
Eftm. Kl. .5 rued følgende Dagsor-
den: 

Regnskabet for Aaret 1919 frem-
lægges til Godkendelse. 

Valg af Kredsforslandere i 3., 4. 
og 5. Kreds. 

Forslag Ira Beslyrelsen om For-
højelse at Kontingentet. 

Forhandling om Begravelseskasse. 
Eventne:t.., 
Regnskabet vil 3 Dage forinden 

være fremlagt til Eftersyn hos Kas-
sereren. 

Bestyrelsen. 

Rø. 
Brandkontingent 

for Løsøre modtages paa Afholds-
hotellet Torsdag den 26. ds. fra Kl. 
3-6. 

1,J. A. Olsen. 

Marmelade. 
Prins 

Hindbær, Jordbær, Solbær, 
Orange-Marmelade anbefales til bil-
ligste Pris. 

Et lille Parti blandet Fruglmar-
melede udsælges til 50 øre halvkg. 

J. B. Larsen. 
En brugt 

Sarne-gternsceng 
med Madrasser og en Vugge er 
billig ril Salg i Thora Peter-
sens Modeforretning. 

ceedefivier. 
Nogle Stk. mindre Ledekvier af 

eget Tillæg er billig til Salg pas 

Lindesgaard. 

En Dreng 
I 	Aar, kan fan Plads til Iste 
Maj paa 

Kaggaard i Rutsker. 

'ave fro 
og .Wosenkartoller 

samt et mindre Parti Frugttrier 
og Blær-p:fyr sælges hos 

Gartner N. Jacobsen, Olsker, 
Mit Havefrø faas ogsaa hos 

'Roker Hansen, Allinge. 

14-15-aars Dreng 
kan til 1. April eller Maj faa Plads 
paa Bagergaard i Rutsker. 

En Barnepige, 
nylig konfirmeret, kan las Plads til 
Isle Maj. 

Chr. Jensen, Tein. 

En flink og paalidelig Pige 

Pige 
kan fas Plads til Isle Maj hos 

Smedemester J. Hanem. 
Telt. Rø 22. 	R4,3 Station.  

Gode 

blvokaer og Tillægskalve 
samt en saa god som ny Læsljeder-
vogn er til Salg paa 

Muncherup, Rø. 

,fin cesdefio 
som kælver I. Marts, er til Salg. 

Avlsbruger H Krak, Allinge. 

Tapeter ! 
— For at skaffe Plads til de nye 

Tapeter, sælges Restlaget for sidste 
Aar til betydelig nedsatte Priser. 

Charles Svendsen, Hasle. 
Telefon 66. 

Mejeriet Humledal 
afholder den ordinære Generalfor-
samling Fredag den 27. Februar, 
Eftm. Kl. 2' , i RØ Forsamlingssal. 

Dagsorden; 
1 Regnskaber henlægges. 
2. Valg af 3 fiesiyielsesinedlemmer 

istedellor Jern, som eller Tur 
afuaar, 

3. Valg af en Revisor. 
4. Ei.enitrelt. 
I. Licitation over Kalkning af Meje-

riets Bygninger. 
Regnskabet ligger ril Eiler syn pas 

Mejeriet de 3 sidste Dage før Ge-
neralforsamlingen. 

Bestyrelsen. 

Et S.k, meget svært og stærkt 

Klæde 
er hjemkommet. 

Egner sig særlig godt tot Land-
mænd og Fiskere. Sælges for 23 
Kr. nr. 

llordinhis NE10'311113 

Rlliogo Kolomol- og ['mloklimiroloiog 
anbefaler i hi Handel 

503 askroa 
Painteir ager 
Glut en foder 

Sukkvrinelanae 
Mais 
Byg 

Havre 
Blr_ndsiæd 
Knielimais 
naisinik ran 

B111111411414111171 

til Ombytning 
Soynkraa 

BoinnItisfrokager 
Mais 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

En ung Pige 
søges til Isle April. 

Schou, Hammershus. 

Olshr Brugslorellioil 
holder ordinær Generalforsamling 
pas sædvanligt Sted Onsdag den 
25. Februar Ill. 6. 

Dagsorden i Henhold til Vedtæg-
terne. Medlemmer, som ønsker sær-
lige Forslag behandlede, bedes ind-
sende disse til Bestyrelsen 8 Dage 
før Generalforsamlingen. 

Skriftlige Tilbud paa Varekørsel 
modtages inden Generalforsamlingen 

Bestyrelsen. 

Prøv J. B:Larsens 

Frokost og Java Kaffe 
De vil blive tilfreds. 

En Pige 
faa Plads til Iste Maj hos 
Fisker Johan Olsen, Tein. 

God Løn og megen Frihed. 

I denne Maaned 
gives 10 pCt. Rabat 
pr. kontant paa 	mit Kurante 

Varelager. 

G. P. Petersens 
Skotojsforretning. 

Telefon Allinge 107. 

lffielleill~~1~11~ 

Olsker. 
Fredag den 20. Februar, Elbil. 

Kl. 2-6 udbetales 

Brændsel- og Mælkerabat 
samt modtages Aarsbidrag til Born-
holms Brandforsikring i mit Hjem. 
Det samme udbetales og modtages 
i TEIN Skole Lørdag den 21. Febr. 
Kl. 2-5 Eftm. 

Skillemønt hedes medtager. 
K. A Mogensen, 

I kan 

GOOTHORDSALG 

'El Parti Trikotage bestaaendc af Dame- og Børnebenklæder, Trøjer, 
Strømper, Underliv, Vanter saml Herresokker udsælges til halv Pris, 

Njoletejer. 
Stort Udvalg ,af heluldne Kjoletojer, - ens kulorte og skotsk-
tærnede - prima Kvaliteter fra 7 Kr. ni. Sort og marineblaa 
Alpacca fra 4 Kr. m. 

,̀Dame-Serges. 
Stort Udvalg af Serges til Nederdele, Dragter og Frakker. 

Prima Kvalitet fra 9,90 m. 

Xlædevarer. 
Stoffer til Herrehabitter og Overfrakker er paa Lager 

til gamle Priser — 10 pCt. Rabat, 

»amefionfefition. 

ffrikotage. 

Hele Lageret af Drille-Ulsters, Frakker, Spadseredragter, Neder-
dele, Regnfrakker, Bluseliv samt Børnefrakker og Kj„lsr udsælges med 
stor Rabat 



lloroholws Spare- & baldames 1  
- Afdeling i Allinge G--"="---- 

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

et 4 pC1. p. a., paa Foho til 2 pCt. p. a. 

i 

. Vi har 11 forskellige 

Ovne paa Lager, som 

sælges til gammel Pris, 

det vil sige, at Støbe-

riet Senere har forhøjet 

Priserne med 2 Gange 

12',/2 pCt. 

Alle Slags Rør, Muffer, 

ildfast Sten og Ler. 

• 
• 

• 

• 
ø 

• 
• 

• 

• 

• 

ø 

• 
• • 

Bestil Deres Tryksager i Allinge Bog~ykNeri 
Regninger, Meddelelser. Fragtbreve, Brevpapir, Konvoluter. 

Emneg stor Sending Trikotage 
er hjemkommet. 

Herre-Uldtrøjer, 

patentsar. Bomulds Underbenklæder til Herrer. 

Heluldne engelske Sweaters og Herreveste, 

Sokker  i Uld, Silke og Bomuld. 

Heluldne danske Darnestrømper fra 4,5U, 

Heluldne ret- og vrangstrikkede Børnestrømper i alle Numre. 

Strikkede Bomulds-Underliv til Børn, 

Ilæklede Trøjer og Støvler til spæde Born, 

2 Stk. meget fine 

Gobeliner, 
passende til Portiere og Møbelbetræk, er hjemkom-

men og sælges for 18 Kr. m. 

Nordlandets Handelshus. 

Prima Ris meget billigt og 

Prima Klipfisk anbefaler 

a1 - tinge tt tosiint & $ffinttforretiting. 

Firkantede Morsø Ovne 
er lige gode for Kul,  K o k t3,".-AT ø r v og Brænd e, 

Nordlandets Handelshus. 

Ia lille Parti 

Xovedtørkiceder 
af prima Flonel er hjemkommet og sælges saa længe Lager 
haves for 1,75. 

Nordlandets lliandelshus. 

Vi tilraader Landmændene at bestille Deres Forbrug af 

Bedste Standard llosibioilegarll 
for Høst 1920 bos os. Vi har købt et større Parti at denne 
kendte Kvalitet, og Prisen er rimelig i 

91arblenbet kurvibe !0. 

Erindringsliste. 
Toldkamret 8- 12 Form, Z-5 
Kæmnerkontorer 10- 11 01E 2-4. 
Borgniesterkeintøret 2-4 Etm 
Lasne- Diskontobanken 
Sparekassen IC-12 ri 2 4 
ftranddirektarei do.  

Stempelfilial i Sparekassen. 
1-)11nirSkihS.txPedilitInert. a3tlet1 1.,:d Ski-

benes Ar.komst og 3f.lang Tirsdag 
og Fredag Efterm , Mandag øg 
1 orsdag Form. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 1 -7. 

Distriktslægen R-9 ng 2-3 
Postkontoret, Søgnedage 9-12 ø--; 2-6 

Søndag 9-11. 
Telegrafstationen 8 Morgen 14 9 amen. 

Søndag 9-Ill. 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr, 

Olsen, Messen. Kontort1,1 1-1 Em 
Folkebogsamlingen paa Randhuset 

Fredag 7-8, 
Jernbanest. er  aaben for Gods 8-:2. 7-7 
Hjalpekassen t Formd.. Bagerm,  P Holm 

Kasserer I-1. P, Kofod . Kontortid hver 
Fredag fra .5-7. 

Ligkister og Møbler. 
anbefales. 

Klemensker SperikerEorreloing 
Telf. Kl. n 13, 	L. Pihl. 

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

paa Land opmærksom paa, at enhver kan 
faa optaget Artikler og Indlæg om Emner 
al almen Interesse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad". 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Gramser, samt at Indsender---  til 
Underretning for Redaktionen 	opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Dette gælder bande Byen og Landet, 
og det er en Selvfølge, al Redaktionen 
altid vil iagttage den strængeste Diskre-
tion med Hensyn til vine Kilder, 

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 

Søgnedage. 
Roane—Mandstg 

82'1630 Fra Rønne 
- Nyker 	 843 6F3 
- Klemensker 	901 713  
- Re 	 923 733 
- Tein 	 941 	751 

Altluge 	 954 	8-F4 
- Sandvig 	10- 87  

San d vig--Rønne 

Fra Sandvig 
- 	

11- 	840 
Altjags  1111 	Ek-i 

- Tein 	 1124 	904 
- Rø 
- Klemensker 	

1220 

1142 922 
 2 

Nyker 	 10= 
- Rønne 	1240 1020  

Søn- og Helligdage. 
Iton n e-Sitna vig 

Fra Rønne 	54.5 	1235 
- Nyker 	004 l'i54 

Klemensker 921 	111 
Rø 	039 	129 
Tein 	951 	144 
Allinge 	1001 	154 
Sandvig 	1010 	2 

Vandvig-Roene 

Fra Sandvig 
	

1010 230 645 
- Allinge 

Tein 
	 1048 238 653 

1058 248 753 
1111 304 Rø 
1133 323 7 38 Klemensker 
1145 335 7570 Nyker 	
1205 3.55 810 Rønne 

j
øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De ørt Svend eller Laer 

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

tere i Nord-Bornholms Ligebind 
der hver Fredng bringes direkte ind 

c.1700 Hjem og læses af sne godt 
som hvert eneste Tyende, En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

Vl heder om hurtig Bestilling 
pas 

18 pCt, Superfosfat, 
20 pst. Kalisalt, 

ægte Chili Salpeteir, 
Norge» Salpeter, 

saa al vi kan las passende Partier 
blem i god Tid. Priserne ere lavest 
mulig i 

Nordladols Ilaphishlls, 

hg! Deres Forilarslaj i Titte, 
Vi har det største Ulvalg af engelske Klædevarer til 

rimelige Pr i ser. hetedninger .'es efter Maal paa faa Dage, 

Nordlandets Handelshus. 

(.81j Brødrene Anker '%--(S) 
/ 	Jernstøberi (e( Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Teleion 2. 

t14(P5~~2~ 
ocitkoln;=--Zidsalget 

e. Larsens 
Skotøjsforretning, Allinge 

fortsættes til 25. $e6ruar. 
Se Vinduerne og bemærk Priserne. 

fore Parlier 17" udsælges fil kil onder Paisprisell. 
10 pct. Rabat pr. Kontant paa alle kurante Varer. 

Benyt Lejligheden. 

IIIIIMMIN1111111111■111 

Vi har atter 

riflet Jernbanefløjl 
paa Lager. Meget svært og stærkt. Udmærket til Herreklæ-

der og Børnetøj. Sælges for 8,75 m. 

Nordlandets Handelshus. 

O IDW*11•11111, 	 ø Ø • 	• • • • • • • • • • 

• 
• 

▪ sillinge .Wolonial= 

	

• 

	 9rodukdorretning 
anbefaler 

• 
• Kolonialvarer 

	

• 	
Konserves og Frugtsafter 

Værktøj, Redskaber 

	

• 
• 	

Kaffestel, Spisestel 

l Køkkenudstyr, Urtepotskjulere 

• Kakkelovne og Komfurer 

• Tagvinduer, Staldvinduer 

• Murgryder, Pumper, Jernrør 

• Brædder, Planker, Lægter 

• Tømmer, Cement, Tagpap 

	

• 	
Søm og Skruer 

Smøreolier, Drivremme 

Remmefedt, Smørekander 

Roegrebe, Roeknive, Roekurve 

Børstenbindervarer 

Spegesild og Kryddersild 
1/8 og 1/4 Tdr. 

Klipfisk, Fedt, Margarine 

ifolonial= 
9roduktforretning. 

ø 

• 
leb 	ID 	• 	 V• 

tiverigr i Nordberllhoims llgeli1311! 
Billigste Annoncepris. - Største Udbredelse her 

paa. Nordlandet. 

9tordlandels grandelsfius. 

450 
509 
526 
544 
556 
659 
613 


