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,Nord-tiornhulms Ugeblad” 
krilre I et Antal af mindst 1000 Exempl 

og forsendes gennem Pashas'« eller ved 
vore Bud i Allinge. Sandrig, Olsker, «to-

bt, og Klemensker 

„Nord-liornholms Ugeblad" 
kar den største Udbredelser Nordre Herred 
bliver last i etliren tijern og egner sig der,  
ar bedst til Avertering. 

,Nord-Bornhulms Ugeblad" 
opuger dorne tiikendlijsri4ser ild entrer An 
saasom Ksb, Saig, torrnIngsmeddeleistr, 
Efter. siler Af lysninger, ~Monter rk. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adyaar hver fredag, kan bestilles orm alle 
Postkontorer saml pari Rlndrt., hanfor og 
koster I Kr. hnlyaarlzg. 

Paa Spor. 
-x- 

Sneen laa tykt over Græsset, 
og Solen gav glimrende Guld. 
Fodtrin ved Fodtrin sig pressed 
i al denne snehvide Uld. 

Først kik lit lifligt fra hinanden, 
— tær Støder og her r. Per 
hendes saa spæde, men M.1.,,i 
med nogle, der fyldte fur itm. 

„Yang Tid de • gik paralelle 
og tættere ogsaa end før. 
Hundrede Skridt kan jeg Iælle -
hvad er det saa, Støvlerne gør ? 

Træder de ikke i Randen 
af Skoen — den venstre — og nu 
ser jeg dem klods ved hinanden, 
saa Sporene trædes itu. 

Saaledes længe — fortroligt -
med dybe og dvælende Skridt, 
ligesom. Heste, der roligt 
sympatisk er kommet i Trit. 

Her under Egen staar Næse 
mod Næse forsætlig paa tværs. 
Hvo, som kan Skriften, kan læse 
i Sneen et Kærlighedsvers. - 

Erik Sarp. 

Hønsene i Vintertiden. 
'Af Konsulent Stenbak, Tommerup 

Eller Nytair vil de fleste Høns 

under almindelig gode Forhold være 

i fuld Position til al kunne begynde 

Æglægningen. De gamle Høns har 

overstaaet Fældningen, og Kyllin-
gerne er fuldt udvoksede. Det blank-

rede i Kina og Kinder er kommet 
frem, hvilket siger os, at nu gear 

Hønsene med en fyldt Æggestok ; 
det gælder da om, al denne kan 

komme i Virksomhed med al af-
sætte Æg, 

Først maa her da gøres opmærk-
som paa, at der næppe er nogen 
Tid paa Aaret, hvor Hønsene har 
Brug for saa mange Skaller som 
ved denne Tid, idet den Æggeblom-

me, der er parat ril at skulle løsne 
sig fra Æggestokken og glide ind 

I den lange Æggeleder, ikke vil 
kunne gøre det uden der er nok af 
Kalkslof til Æggeskallen. 

— Det er en forbavsende Masse 
Skaller Hønsene kan æde I denne 
Tid; men man maa ikke gerne give  

i større Bunker pas en Gang, saa 
Hønsene gear og træder I og til-

eniudsker Skallerne, heller ikke saa 
de bliver vande. Derfor gives de 

helst i Trug eller I en Krog, og de 
gives daglig indendørs 1 [limeenes 
Dagrum, saa Skallerne altid er fri. 
ske og rene. 

Jo flere Skaller Hanisene kan æde 
des benre; del befordrer Æglægnin-

gen, r•g den gode, lykke Skal gør 
Æ„o;erre vægtige, saa Udgiften, der 

skal til, opvejes let ved den større 

Værdi, Æggene faer, og liner der 
saa tidl klages over, al Hønsene 

æder deres Æg om Vinteren, de er 
det kun lord' de mangler Skoler:t-

redele. Tyndskallede Æg knækkes 
ler i Reden ; Hønsene laer da let 
Smag fur at æde Æg, og har de 
først faaet dette, er del ikke lel at 
faa dem vænnet fra 'gere 

Endelig kommer hertil, at de Vær-
dier, der aarlig gear tabt i vor Æg-

eksport i Form al Knækæg, er saa 

store, at de maa tælles i mange 
Tusinder Kroner, og de kan for-

mindskes ved at alle Hønseholdere 
gør, hvad de kan, -. for at vore Æg-
1..,11 , i  1-1' lue, tyksasailede. 

•li 1,11.1 uappa. rh,gen 

Tid pas Asiet, hvo, Hønsene nar 
saa stor Trang tor Grøntfoder som 

om Vinteren; desværre har man saa 

lidt al der' paa den Tid. 

Grønkaal maa henregnes til del 
bedste uran kan give, og heraf vil 

heller ikke let kunne gives for me-

get. 
Ligeledes grøn Rug: hvis Høn-

sene har Adgang Id en Rugager, 

betaler det sig godt om der maltes 

en Ende af den til Hønsene. Til 

Formet kan der jo snes andet i 

Stedet. 

Hønsene skal nemlig i Slofierne 

til Ægget have Jern- og Svovifor-

bindelser, det som giver Æggeblom-

men sin stærke, gule Farve, og som 

de kun faa gennem Grøntfoder. At 

give Runkelroer ril Hønsene er Me-

get godt, men har man Knutiekaal, 
vilde del dog være bedre, idel man jj 

her har Svuvitorbindelserne, men de 
findes ikke i Runireiruer. 

Lidt kogle Kartoner er ogsaa godt, 

man maa dog passe Ikke at over- ; 

drive, da en altior stærk Fodring , 

med Kartofler kan bevirke, al der 

lægger sig for meget Fedi om Æg- . 

gelederen, som sari virker hæmmende 

paa Æglægningen. 
I Kanoetuder blander man helst 

lorskelirke at vore Kornsorter sam-

men. I Vinterens Kulde bør det 

dog overvejende beataa af Maja, 
idet denne er den mest varmegi-

vende, men hvortil gerne skel sæt-
tes et dagligt Blødfoder, fornemme-

lig betamiende al Hvedeklid. Dette 

sidste for at virke drivende paa Æg-

lægningen. 
Alle Hønseracer kan være ,Vin-

terlæggere', det gælder bare om at 
fodre og pleje dem derefter, 

Morgenvandring' 
Foraatssiemning 

at 
Christian Stub-Jørgensen. 

—:— 

Morgenbrisen splitter hurtigt Disen, 
jager alle Drømme fra mit Sind, 
Slemmer kalde ... I de aarle Timer 
Fugle kliner fro 1 Morgenvind. 

Jeg vil følge deres Tonebølge. 
Hør de synger langs den smalle Vej. 
Blomsterklynger 

nikker ;ed hver Drejeri -
som om Vejen ventel just paa mig. 

End er Støvet 
dugget-sort, hvor Løvel 

skyggepletter Vejen mørkt og blidt. 
Men det letter 

snart for Solens Flammen : 
Bakkekammen lyser pulverhvidl. 

Løsebækken under Alinerrekken 
Ioner, synger morgenfrisk og sval, 
Stien slynger 

langs med Næssets Slugter 
sine Bugter ned mod Grønnedal. 

Mod mig tindrer 
__Skeer jeg ej erindrer, 

Skønt jeg kender alting 
hvor jeg gear. 

Lyset tænder tusind gyldne Syner. 
Feldspat lyner i et Klippeskær. 

Op al Lyngen 
langs ined Sliens Slyngen 

rager Stemte (lækt af greagrøn1 Lav, 
men med rene bølgeslidie Sider 
Klippen glider i det solblaa Hav. 

Havet danser. - 
Lyn pile Lyn jeg sanser ; 

gyldent glitrer Morgensol paa Sø. 
Lyset aloer, Rummet vidt sig hvælver. 
Luften skælver over Christiansø. 

Og jeg følger Vejens Sving og Bølger 
over Stenter, op mod Næssets Top. 
Pyntens Skrænter 

brat mod Haver viger, 
Vejen eliger stejll ad Fjeldet op. 

Bøjet gear jeg, 
Bakkekammen naar jeg ; 

Markens Tavler ligger for min Fod. 
Opad kravler Khppelyngens Ener ; 
sejgl som Sener griber deres Rod. 

Bølger blinker, og i stejle Brinker 
falder Fjæidet brat mod Havets Rand. 
Under Hældet 

Sandkaasbugten bleaner, 
Vejen skramler mod det hvide Sand. 

Pynter, Vige - 
Se, min Barndoms Rige 

ligger aller udbredt for mit Blik. 
Knap jeg latter 

at de Aar er .  rundet . 
Jeg har fundet Drømmen, der forgik. 

Alt jeg kender — 
hvor jeg end mig vender: 

Vejen, Græsser , 
langs med Vejens Kant, 

Lejet, Næsset — intet er forandret, 
hvor jeg vandred 

i de Aar, som svandt. 

Disse Veje, mine Minders Eje 
skal jeg træde tyst igen engang, 
fyldt af Glæde. 

Hør, fra svimle Højder 
Fugle fløjter 

nu min Barndoms Sang. 

Chr. Slub Isrgenesn. 

,Todtur 
gennem iuropa. 

Sems fortotter om sine 
Dagbogsoptegnelser og Minder. 

(Kun for Nordbornholms Ugeblad) 

Caput] er, som de fleste Hellenske 

Byer, at ældgammel Oprindelse, har 
flere smukke Kirker, særlig den 

pragtfulde Kathedral og en I byzan-
hak Stil, smuld Torv med Buegange, 

flisebelagte Gader og Fæstning. — 
Over en lied helbebygget Slette, 

hvor der lugtede af Hamp og Sylne-
opdræt, gik vi om Naller] gennem 
et Par Byer — (Averse, Ouiliano), 

hvorfra en tertiær Jernbane fører 
ned til Napoli. I denne frugtbare 
og læthefolkede Landsdel er der en 

kolossal Færdsel af Vogne og Folk. 
Naaede om Formiddagen et Højde• 
drag, hvorfra vi havde en vidunder-

lig Udsigt ned over Napoli og de 

omliggende Smaabyer lige til So-
rentoe stejle Klippesider. Hele den 

skønne Havbugt laa udbredt foran 
os, Capris blaa Klippeø, Vesuvs ry-
gende Krater. Megen Røg kom der 

dog ikke fra det, det havde en af 
sine stille Dage. 

En lang, støvet Alle bugter sig 

mellem Havemure og høje Huse 
ned til Byen, der egentlig ikke gør 

noget elegant Indtryk, Men der er 

nok at se, Trængslen er ubeskrive-
lig og der er en Raaben og Skrigen, 

en nærgaaende Falbyden af Varer, 

en Ringlen og Raslen af Kærrer og 

messingprydet Seletøj, og Heste og 

Mulæsler ser saa komiske ud med 

Straahatte og anden Hovedprydelse. 

Vort Fodtøj fik vi pudset paa Ga-

den, medens vi drak en Kop Cho-
kolade. Paa vor Vej til Posthuset 

kom vi gennem flotte Forretnings. 

kvarterer og Gelinde Napoli, et stort 

Bygningskompleks al Jern og Glas 

med overdækkede Gader og stole 

Spejlglasruder, Her promenerer det 

elegante Publikum og videre ud af 

Corso Vittorio Emmanuele el. Strada 
di Roma til Villa Nazionale med 

prægtige Palmeanlæg, Statuer og et 
Aquaduin. — Her ligger ogsaa det 

morsomme Castella dell Ova paa 

en lille Ø, forbunden med Land ved 

en smal Bro. 
Her, langs Stranden gennem den 

gamle ca. 1000 Alen lange Viadukt, 

der Nal og Dag er oplyst af elek-
trisk Lys, gear en af de smukkeste 

Promenadeveje dl Resterne af de 

gamle græsk-romerske Byer Pozzu-
oli med ,Hundegrotten", Klosleret 

Camaldoli med den vidunderlige Ud-

sigt, den grønne Posilipoø, lschia 

og Beja med gamle Templer, Bade 

og .Atrifiyjelte.•  De mineralske Svovl-

kilder kendtes og udnyltedes , elle-
rede før Chrisli Tid, og af de mange 
Brudstykker af indlagt Mosaikarbejde 
og andre Kunstværker, men • finder 

Musæet, gør man sig Begreb om, 
hvor haj Kultur disse Sagafolk, var 
I Besiddelee al, og man undres over, 
et saa meget har kunnet reddes for 

Efterverdenen: men del skyldes ve 
al disse blomstrende Byer efter de 

res ødelæggelse har ligaer øde her 
som Tilflugtssted for Røverbander 

de veldyrkede Haver forvandledes 
Hl Vildnis og Sumpe, Il v.)t Moski• 
tos og Slanger bredte sig nig gjorde 

Egnen berygtet. Først nu i vor ild 

gøres der Forsøg paa Stier at skabe 
Fruglbarlied paa de øde Arealer, og 

lykkes det, vil Italien gen .Ild I en 

ny Guldalder. 
Ogsaa Napoli har over 300 Kir-

ker, der indeholder en Mængde af 
hietoriak Interesse men vi har ikke 

Tid til 81 interessere os dereer; s, 

lever I Nuet, Solen skinner pas os, 
paa hele den vidunderlige Egn. — 

Maaske er det Vulkanens 	Igt put- 

eerende Liv, der giver os, enavelsom 

Napolitanerne, Sorgløshedens Sim-
pel. Se, hvor all trives i den vul-
kanske Aske, skønt det næppe har 

regnet de sidste Maaneder. Dru-

erne, de saakaldte „Christi Taarer", 
opnear en Størrelse og Sødme som 

ingen andre Steder, ligeledes Figen, 
Johannesbrød, Appelsiner og Melo-
ner — særlig de store, blodrøde 
Vandmeloner, der falbydes overalt, 

er vidunderlige; for en Soldi kart 
man baade drikke og spise sig mæt 

i denne Frugt. Naar der kræves saa 
lidt til Livets Ophold, hvorfor saa 
slide og slæbe og skaffe sig jordisk 

Gods, som Mel og Rust kan fortære 
og andre tage fra os: har vi ikke 

alle lige Ret tit Guds Sol og klare 

Himmel, siger Napolitaneren, og vi 

giver ham Ret. 
I den store Havbugt, der i og for 

sig danner en vældig naturlig Havn, 
gear Skibe ind og ud. Sejlskibe 

ligger forankrede, Fiskerbaade med 
brogetfarvede Latinersejl glider 'rem 

og tilbage, smaa Turistdampere sej-

ler til Capri og de andre Øer, store 

Fragtdampere laster til Messina, 

Port Said eller Spanien. — Vi faer 

pludselig Lyst til at tage ud paa 

Æ‘entyr med saadan en Baad, en 

af Ø. K.s, og spejder eller det dan-

ske Flag: men finder del ikke. — 

Saa gear vi op paa Foreningskon• 
roret og lam vore Penge utiberali, 

Distance fra Roma 245 km, del gi-

vet mange Soldestykker ! — Vi har 

nu Messina eller Fuggia at vælge 

imellem, men lader Tilfældet isede. 
Deroppe træffer vi en College, 

der kan lidt af alle Sprog. Han ril-

byder at vise os rundt og skalle el 

Hotel for Natten, VI følges ad 111 

en Restaurant og spiser mil Alten 
sart tændes Byens tusinde Lys, og 
vi gear ud for at se del Napoli, der 

morer sig. Ved el Gadehjørne hil-
ser lian paa el Par unge Danser; 

iveigparemersendleenreesnseo,m tdeidilali r eviarrdeSe C tkol 

tidta-

gende, talte lidt engelsk, tog mig 
under Armen og sagde 111 Nielsen, 
at lian kunde gaa med Veninden, 
Ja bona Margarine'. Leende og 

pludrende, ret el Sydens Barn, trak 
hun 'misled med mig ned ad Gaden. 
Men Nielsen fulgte ikke med, jeg 
mærkede al vi blev ene. 

,Mon Cammerado', :mne jeg og 



Vor Trikotage 
betydelig nedsat 	Drengesweaters Nr. 1 	Kr. 1,90 

Nr, 2 — 2,15 

	

Nr. 3 	- 	2,25 
Nr 4 — 2,50 
Nr. 5 — 2,85 

Engelske Herresweaters 10 Kr. 
Heluldne Bornestromper Kr. 1,10 

Heluldne danske Damestromper 2 25 
Engelske 	 do, 	2 Kr. 

lordloodois liandelshes. 

er 

NOMATOLSÆBEN 
(80 0/0  Toiletsæbe) 

giver Dem 
Renhed — Sundhed 

Skønhed. 
Faas overall paa Øen. 

Pulveriseret Svovlblomme til Hønserederne. 

do, 	raa Potaske til Vask. 

Ny Naftalin. Tiders insektpulver 
sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

   

Ny Sending prima forniklede 

 

   

 

Vognlygter 

   

runde og firkantede - ogsaa med isat Bagglas. 
Vognlys, Lygtelys, Cykielys. 

Billige Priser i 

Nordlaudets Haudelshus. 

vendte mig om, Ærgerlig fulgte 
hun med mig tilbage. Der stod 
Nielsen, den Plebejder, med skræ-

vende Ben og log ikke ringeste No-
tits af ,bona Margarine" og Col-

!egnens Overtalelsesevne. 
Med ægte nordisk Stædighed var 

han hverken til at hugge eller stikke 
near han fik moralske. Anfægtel-

ser, og det hjalp ikke et Damerne 
surmulede, lod uforstaaende, kaldte 

ham en Barbar; jeg maalte vælge 
mellem denne smukke Napolitaner-

inde og min hidtil saa trofaste Rejse-
kammerat. — Valget var svært, men 
faldt ud til Fordel for Kammeralen; 
vi havde jo dell Med- og Modgang 

sne længe. 
Del blev derfor os to, der Arm I 

Arm travede ned genrum Napolis 

Gader. 

E andele a male, non e riuscila I 

Du lille By - 

Du lille By, som ligger 
ved Østersøens Kyst, 

hvor Bølgerne lidt tager 
med Klipperne en Dyst. 

Allinge, du smukke By, 
jeg har dig saa-kær, 

thi du jo min egen kære Hjemstavn er 

Af dine Børn de-fleste 
over Havet drage maa, 

for fjernt i andre Egne 
deres Livsophold at faa ; 

men ofte vender Tankerne 
; -mod den lille Stad, 

hvor de som Børn hier leget 
saa muntert og glad. 

Du har blandt Danmarks Byer 
det tvivlsomme Ry 

at være en fattig og haarchprevel By. 
Tiderne er grumme og saa mørke : 
men husk, at Regnvejr kommer 

efter Tørke. 

Dine:Bysbørns:Energi 
er endnu ikke død, 

gerne vil de arbejde for Hjem 
og for Brød, 

og kunde de blot alle Arbejde las, 
da Fremtiden mere 

forhaabningafuld laa. 

Derfor jeg gerne ønsker 
at du, min Fødeby 

ret snart maa klare Skæret 
og blomstre op paa ny, 

al dine Bysbørn atter 
kan bygge og bo 

i deres Hjemstavns Arne 
i Lykke og Ro. 

Stenhg. Vilfred Henriksen, 

Frelsens Hær, Sandvig. 
Vinterfest i Raadhuset Fredag d. 

17. og Lørdag den 18. Kl. 8. 

Frelsens Hær, Olsker. 
Fest for Unge Torsdag den 16de 

KI 71/2  i Forsamlingshuset. 

Et Parti Taghalm 
ønskes til Købs. 

L. Munk, Borre, 
Rutsker. 

En a 2 Stk. Kvier, der kælver 
April, samt en mindre'„Charabanc 
og en Herre-Cykle er til Salg. 

E. Madsen. 
13. Sigt. Olsker. 

Gode Chalotter kobes. 
40 Øre Halvkilo. 

M. Kr. Kofod. 
Allinge. Tlf. Sandvig 6 

Et Parti 

TAPETER 
udsælges for 40 Øre Rullen. 

Miluge Roioniat,  og 
lkoouttforretuiug. 

ltc; Ifonekfilinger, 
deraf 10 ægte Ankone, er til Salg.  

E. Abrahamsen, 
Sandvig Boghandel 

En Horregaloach e 

er funden i Nærheden al Smede-
gaard, og kan afhentes hos 
Jens Koloed, 10 SIv. Pc Olsker. 

Samme Sled er en opstaaende 
Hostegang til Salg. 

• • 
Allinge Biograf. 

Søndag den 12. Februar Kl. 71/i 
Den store Seriefilm 

De gule Djævle 
4. Del, Slangehttlen, 

Eu Soliihryllups[lagi 
Med Olga Svendsen, Striboll og 

Laur. Olsen I Hovedrollerne, 

Meget morsomt 
11/ 
111111111~••••••••••  

 

Tejn og Omegns Brugsforening 
afholder ordinær Generalforsamling 
Torsdag d. 16. ds. Kl. 2 med Bort-
akkordering i Salteriet. 

Sædvanlig Dagsorden. 

Se Opslaget i Forretningen. 

 

                

                

 

llallelyst- Allinge. 
Potteplanter, afskaarne Blomster, 

Kranse og Buketter anbefales. 

M, Kr, Kofod, 
Tlf. Sandvig 6 og 47. 

 

                

                

     

Flink Pige 

       

 

søges til Maj paa 

Stenbyrnølle I RØ, 	
r i  

                

elsker Srugsforetzing 
Ordinær Generalforsamling afh. 

i Forsamlingshuset, Onsdag d. 15. 
Febr., Eftm. Kl. 6. 

Varekørslen borlliciteres 

En Del urangerede Varer bortak-
korderes. 

 

                

       

Bestyrelsen. 

    

                

                

      

RØ. 

        

                

To store Enkelmands Tøjruller er 
paa Lager og,srelges til meget smaa 
Priser. 

Rø Skæreri 
og Snedkerforretning. 

Johannes Pihl. 

 

Srtende paa Rod 
er til Salg paa Møllegaard i Rø. 

    

Cfialotler ke6es 
45 Øre Halvkilo. 

Gartner Jensen 
Telefon 41. 

    

Mejeriet Humledal, 
afholder den ordinære Generalfors. 
Tirsdag d, 28 Febr., Eftm. Kl. 21/2  
I Rø Forsamlingssal. 

Dagsorden : 

1. Regnskabet fremlægges til God-
kendelse. 

2. Valg at 3 Bestyrelsesmedlemmer 
'stedet for dem, der eller Tur 
algaer. 

3. Valg af en Revisor. 
4. Bør Mælken afregne' efter Fle• 

deenhed ? 
5. Eventuelt. 
6. Licitation over Kalkning af Me-

jeriets Bygninger. 
Regnskabet ligger til Eftersyn de 

sidste 3 Dage før Generalforsamlin-
gen. 

Bestyrelsen. 

                

    

25 Stykker 

Bruste Lommeuhre 

      

                

  

sælges med Garanti ha 6 	16 Kr .  

Uhrmager Rich: Nielsen, 
Klemensker. 

118 konserdive Forening, 
afholder Generelforsamling, Onsdag 
den 15 ds. Kt. 7 pas Rø Altioidt. 
h etel. 

Bestyrelsen. 

RØ. 

Al Slags Skæring 
af Tømmer og Planker udføres gerne 

til rimelige Priser og anbelaler jeg 
mig med all Snedkerarbejde. 

Prisen er nedsat. 
Et Skrivebord med Skab og an-

dre Møbler er paa Lager. 

Re Skæreri og Soedkerforretniog. 
Johs, Pihl. 

Bedste islandsk 

Lammekød 
sælges til I Kr. halvkilo.  

J. B. Larsen 

Havregryn. 
Fin Vare a 23 ae pr. 1/2  kg. 

?tflinge golonialz og 
3robitrtforrettlinq. 

Alttoge Salarl(i 
Anbefaler sig med prima 1" Bræd-

der og Splitved. 

Planker indtil 5 Fod lange og 4" 

tykke, tjenlig som Gavnslree 111 Vin-
duer og Karme o. d. I. og sælges 
langt under almindelig Arts. Affalds-
brænde og Savsmuld sælges. Al 
Høvining og Skæring udføres godt 
og billigt. 

• • • • 

• 
•• •  

Slaa Rotterne ihjel med 
Opirre. Lbonalorle- 

' 	•• yerål..ider 	- 
C BAUR', 

.Om råtio• 
▪ nd Rottrudryddel,r• 
der giver Arivisring  

,len L',11.1egnIngsplan, 
åorn Før følges for al 
aprsaa god! Ruutur, E 
udirveres grill: 	r 
Ny SendinglliveriUge  

Nordlandels Handelshus 
Overretssagfører 

Rojesen gfofoed, Rønne 
et, Ilortenegade 17. 

Inkassation, Dokumentskrivning m. tn, 
Træffes f Hasle Onsdag Formd. 

Røverkøb. 
Vi har nedsat Prisen saa kolosalt 

paa jydske Træsko med og uden 
Læder til den rene Spotpris, saa al 
Konkurrence er total umulig. 

Træskomager 

M, Lund og L, Larsen. 

— Allinge- 

Sfitereriet 
og ffaskinsnedkeriet 

anbefales. 

.C. SV!, 9flemensker. 
Telefon n. 13. 

50 Stk. gode Cigarer - 5 Kr 
samt mange andre kendte Mærker 
til billigste Dagspris. 

E. Abrahameen, 
Sandvig Boghandel. 

Allinge- Sandfig 
kommunale Udtalg 

Allinge Havn. 
Chr. Olsen, Herman Mortensen, 

Formanden, Laur, Pedersen, Hans 
Madsen. 

Sandvig Havn. 
Chr. Olsen, Emil Andersen, For-

manden, Joths Railler, Harald Mo-
gensen. 

!Kimse og Regnskab. 
Formanden, P, C. Holm, Laur, 

Pedersen. 
Fattige. 

Emil Holm, P. C. Holm, Laurits 
Pedersen, Harald Mogensen, Land-
distriktsforstanderen. 

Alderdom. understøttelse. 
Emil Holm, P. C. Holm, Hans 

Madsen, Landdistrikislorstanderen. 

Gas- og Vandværk. 
Chr. Olsen, Emil Andersen, Th. 

Hansen, Laur. Pedersen, Johs. Rø- 
mer. 

Raadhuset. 
Emil Holm, 	Herm. Mortensen,. 

Formanden. 

Valgbestyrelse. 
Formanden, Chr. Olsen, Laurits 

Pedersen. 

Sanatoriet. 
Formanden, Supl. Chr. Olsen. 

Sygehuset. 
Emil Holm, Laur. Pedersen. 

Gader og Veje. 
Emil Andersen, Herm. Mortensen, 

Hans Madsen, Johs Rømer. 

Forskonnelse. 
Chr. Olsen, P. C. Holm, Emil 

Andersen, Hans Madsen, Johannes 
Ramer, 

Legater. 
P. C. Holm. Hans Madsen. 

Politikorpset. 
M. C. Funch. 

Skolen. 
Th. Hansen, Emil Andersen, For-

manden, Landdistriktslorstanderen. 

Skolekommissionen, 
Th. Hansen, Laur. Pedersen. 

Bornehogsantlingerne. 

Chr. Olsen, Har. Mogensen. 

Folkehogsamlingen. 
Chr. Olsen, Chr. Larsen. 

Svendeprøve. 
Formanden, Herman Mortensen, 

Hans Madsen. 

Iljselpeknmsen, 
0. Thorngren, Formand, 
Snedker Chr. Lind, Kasserer. 
Sundhedskommissionen. 
Chr. Olaen, Joh. Reimer. 

itygningskomml..lonen. 
Chr. Olsen, Emil Andersen, Hans 

Madsen, Harald Mogensen, Formd. 
Brandkomnnisslonen. 

Herman Mortensen. 

lie•illIngsnasvnet. 
Emil Holm, Emil Andersen. Hans 

Madsen, Johs Reroer, Formanden. 

Vsergeraadet. 
Emil Holm, Supl Laur. Petersen. 

Jernbanen. 
Emil Holm, Haus Madsen. 
Supl. P. C. Holm, Johs. 

Ved Sessionen. 
Th. Hansen. 

Brændsel. 
Emil Holm, P. C. Holm, Hans 

Madsen. 

Enkelarrn. 
Chr. Olsen, Chr. Larsen, Johs 

Rømer. 

Plejehorn. 
Emil Holm, Adolf Madsen, :Frk. 

Hjorth. 

Fattigforstandere. 
P. P. Møller, P. Holm, Th. An-

dersen. 

bh deres ICIdessio hos os, 
Vi fører en stærk Sko, lavet af 

Milinerklæde, og Prisen er 'meget 
rimelig. 

Nordlandets Handelshus 

Bodikllbs-Gtisalg. 
L6rdag den 4. Februar begyn-

der det aarlige Udsalg af Manu-
faktur. - Alle Varer sælges med 
10 net. Rabat. 

Sandvig den 3. Februar 1922. 

5l6rafiamsen. 
Tlf. Sandvig 55. 

Jeg har sagt det saa lidt 
og du red det saa godt: 

Jr 1 Larsens kaffe 
er altid bedst. 

Priserne er igen nedsatte. 



5,25 
3,15 

4,95 

Cheviot. 
Sort og marine, hel Uld, æg-
te blaa 135 cm. bredt, pr. m. 
90 cm. bredt do, 
110 cm. brede Kjoletøjer i 
mange Farver pr. m. 

heluldne 

0,9;1 

1,15 

0.86 

2,25 

fra pr. m 
meget svær do. 75 cni bredt 
80 cm. bredt Medium prima 

Kv. pr. m. 
80 cm. bredt Medium 
Lagenstout dobb. bredt 

"!'"‹ 

.,,no 
0.25 
o,65 

o.65 

Uldgarn. 
sort og grafit 4 - 5 Ird.  fra 

pr Halvkilo 
Gulvklude fra 
Sorte og mel, Finger% tinter 

Bornefingei vanter er 
atter hjemkomne -  alle 

Størrelser 

••• 

Fløjl. 
Glat sort, marine, brunt og 

	

rødt pr ni. 	3,00 

Riflet 65 cm. bredt svær 
Kv. GerWarmblaat og rød- 

	

brunt pr. m. 	3,90 

Duge. 
140x 160 bleget, pr. Stk. 	4.00 
115 x 130 bleget, svær Kv. 	5,25 

155 x 190 	do. 	 11,00 
Stort Lager i halv- og hellinnede. 
Alle Størrelser, smukke Mønstre. 

Twistlærred. 

Rester. 
findes i stort Udvalg af Kjoietejer .  
Klædevarer, Medium, Dowlas, Twist-

lærred, enkelt og dobb. Bredde, Bol-
ster, Ilaandklædedrejl m. m. 

S
lihigeffilimintenew~leistløNsø~~~~~emiribid? 

Ved kontant Køb 

gives 10 pCt. Rabat paa alle kurante 
Varer, der ikke er extra nedsatte.  

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planck, Allinge. 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 

•. 

Under Udsalget bortsdoes 
Restlageret af kulørte uldne Bluser for 7.50-8,00-

9,00 Kr. Flonelsbluser 5,00 Kr. liv de, sorte 
og kulørte Silkebluser 6- 10-12- 15 Kr. Kulør-

te Nederdele 7,0o-7,5o - 11,00- 12,00 Kr. 

Regnfrakker sorte, blanke og kulørte  sælges 

med 20 pCt. Rabat. 

Alt I Kaall..4:■r, Frakker, Spadseredragt,:r udsæl-

ges til yderst lave Priser. 

Skindvarer 20 pCt. Rabat. 

CL.0..T TPt. 
ALBA 

S ise - hocola er 

Vi ger vore mange Læsere i By og 
paa Land opmeerksont pas, at enhver kan 
fan optaget Artikler og Indlæg om Emner 
af almen lnterease i „Nord-I3ornholms 
Ugeblad°. 

Betingelsen er kuli, at del skrevne ar 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt at Indsendere- til 
Underretning for Redaktionen - opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerriefieddeleber om sea-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i bladeis Spalter. 

[Jette gilder bande byen og Landet, 
og del er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den strengeste Diekro 
tion med Hensyn til sine Kilder. 

Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stampelfilial I Sparekassen.,.113-42, -2-.4 
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Ski- 
, 	benes Ankomst og Afgang Tirsdag 

og Fredag Efterm., Mandag og 
Torsdag Form. 

Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Folkebogsamlingen paa Raadhuset: 

Udlaan Fredag 7-8, (i Vinterhalvaaret 
tillige Tirsdag 3-3,30). 

Hjælpekassen Formd . 0. Thorngren. 
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig. 

Jernbanest er aaben for Gods 8-12, 2.6 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Laane- d Diskontobanken 2-4 Eltm. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 13-7. 
Skandinavien-Amerikalinten: 

Agent Olto Gornitzka, 
Statsanstalten for Livslorsikring ved Chr. 

Olsen, Messen Kontortid l-4 Em 
Telegralstationen 9-12 og 2-4. 
oldkamret a-12 ['orm, 2-5 Efterm. 
Klemens Jernbanestation 8-12 Fm. 

2-6 Ettm, 

qn,  vrtn wiinpirequAskS 

Mb AB Ib NI NielONZ  

Ordet er frit ! 

Hvedeklid og Rugklid 	Erindringsliste. Danske grove 
Dansk Melassefoder blandet med Hvedeklid 

Coldings 50 pCt. Foderblanding 
Dansk Soyaskraa 
Laplata Jordnødkager, 55 - 56 pCt valsede 

_Texas Bomuldsfrøkager 50-52 
Stor nordamerikansk Majs, 

Nye sunde Varer, billigste Dagspriser i 

Nordlandets Handelshus. 

Priserne paa Flormel er lavere. 
og vi har ganske fortrinlige Blandinger heraf, som er fortræf-
felige til Hjemmebagning. 

Altid frisk Gær og kraftige Krydd&ier. 

Nordiandets Handelshus. 

Ny Sending af Strand-Bøsser 
til nye, billige Priser. Kobekort maa medbringes. 

Nordlandets Handelshus. 

Ca. 180 Tdr, Hvede. 
hvori en Bagatel Rug, — sunde, gode Varer, fortræffelig Skraa-
sæd og Honseloder, sælges. 

Ved Køb af mindst 5 Tdr. ad Gangen it 21,50 Kr. 
Ved Køb al enkelte Tønder 	 22,50 Kr. 

ved straks Levering og kontant - Betaling. 

Nordlandets Handeish us. 

Vi har 6 Harborg Roeraspere, 
store og smaa, som sælges meget billigt. 

91orbittitbet k)atibtlapt 

Restlageret af Udskudsbrædder 
tynde og tykke, lange og korte, udsælges efter den laveste 
Notering og med ekstra Rabat pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Restlageret af 

Drengehabiter og Stortrøjer 
udsælges i disse Dage til halv Pris og derunder. 

WorbtaitbeN kmitbeWint. 

BORNA er god ! 

hork i Nordbotolms behld! 
Billigste Annoncepris. - Læses overalt paa Nordiandet 

Mcgcl lavere Priser pi konsigodomq, 
Sammenholdt ;ned Poserne t 1921 er oe b 	 422 

meget billige for — Superfosfat. 37 pCt. Kaligødning. 
Ammoniak Superfosfat. Chile Salpeter, Norges-
Salpeter. 

De Landboere, som vil benytte sig heraf - og mulig bar bestilt 
for lidt, maa lade Bestillingen gaa til 

Nordlandets Handelshus 

filas, 9oreelIcen, a;senkrarn, 
alle Slags. 

De nye Sendinger sælges kolossalt billigt i 

Nordlandets Handelshus. 
å

ager De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Lær. 

Ting en Fodermester eller an, 
den Medhjælp, bor De snarest aver-4 
tere i Nord-Bornholms Ugeblad • 
der hver Fredag bringes direkte ind .3 
c. 1700 Hjem og 'læses af son godt 
soul hvert eneste Tyende. En An-IIII 
nonte bet i titudet vil delfur saanå 
godt son' altid bringe et tilfreds- "  
stillende Resultat. 



Alle Slags 

Fineste dansk Fabrikat 
i >ti% Pakken. 

bedst og billigst ilos 

Ztlfiny 

Aofoilidf- ås 7robilfifforrettlin. 

if4*;4  

Hverdagsveste lige hjemkomne 

Blaa Maskinjakker 
Ekstra svære do. 
Graa Jakker 
Blaa Benklæder 
Graa Buchsklnds do. 
Molskindsbenklæder 

6,25 
5,00 
8,50 

10,75 
5,00 
7,25 
9,00 

giorblattbet knutbeløn5. 

De, der ønsker at bestille 

18 pCt. Superfosfat, 37 pct. Kallgerd-
ning, Chilesalpeter, Norges-salpeter 
og GradningsKalk,, bedes indgive deres Bestil-
ling til 

?(ilings Ret °nid & $robuttforretaing 

værktø' 	 1 
 Redskaber anbefales. 

Glas, Porcelæn og hele Køkkenudstyr 
til billigste Priser. 

21flittge 	 t4;rottsiftforretning 

1Stti 	ir°91iirti 

BORNA smager delikat. 

Fort Dækketoj er det billigste. 
1 svær bleget Dug 
	

110/110 cm. 
	5,25 

1 	do. 	 tro, l im  cm, 	6,00 

1 	do. 	 "0/100  cm. 	6.50 

Dugedrejl 
	

140 cm. bred 
	

4,00 pr. m. 

do. 	 linned 
	

6,00 

Nordlandets Handelshus. 

Ima Foderstoffer 
Billigste Dagspriser, 

%tillige kolonial= og 413roMatforretiting. 

Isenkram. 
Da vi har faaet nye Sendinger Isenkram hjem til smaa 

Priser og nedsat Priserne paa det gamle Lager, kan vi anbe-
fale det ærede Publikum at købe deres Forbrug hos os. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

BORNA giver lækkert Smørrebrød. 
■	  

WcAss•P)4sm~tX 

9rima Xolonialvarer 

Alle Mennesker 
som har set. hvorledes 

Bornholms Vegetabil Nifffirille 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt, forlange dette højflne Produkt til sine Maal-
tider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Barovnes 
Da jeg var en lille Dreng, men. 

le jeg, min Moder var meget uprak-
liak. Skulde jeg i Børneselskab, nø-
jedes hun ikke med at vaske mit 
Ansigt og mine Hænder, hvad jeg 
havde lundel ret og rimeligt. Nej, 

hun vaskede baade Haandled og 

Arme og et overflødigt langt Stykke 
ned pas Hals og Bryst, hvilket i 

høj Grad oprørte milt praktiske 

Sans, Idel jeg mente deler« tilstræk-

keligt at vaske det, der stak uden-
for Tøjet. 

Eller at være blevet ældre er det 
nær ved, at jeg har den modsalte 

Opfattelse. Mine Hænder har ikke 
altid været helt rene, for de er mil 

daglige Værktøj, men min Krop 

skal være ren. 

Nan, invn del vat Dyrene vi sku-
de tale om. Naturligvis har du set 

Kallen gøre sil Morgenloilletle, idet 

den med Poler og Tunge giver Pel-

sen en ordentlig Omgang. Og det 
samme gør dens snore Bror i Sko-

ven, Tigeren. Intet Under, al Damer-

ne gerne pynter sig med Pelsværk, 

og at del er saa fint og glat. Maa-
ske bar du været i Zologisk Have 

eller i Menageri, og moret dig over 

Aberne, 

, . 

Du vil de maaske have lagt mær 

ke til, at Aberne 2 og 2 sidde 

sammen, og Stykke for Stykke ren 

ser hInanclens Pels, Ikke alene to 

Utøj, men ogsaa for Skæl og andre 

Urenligheder. 

Ja, selv Markens lille Hare, der 

hverken kommer til Selskab eller 

Biografteater, futstaar at bruge sine 
Poter til al pudse og [lynne sig med. 

Ja, mange sinaa Drenge kunde læ. 
re meget af at se, hvor lim den 

vasker sig selv bag ørene. — Sari-

ledes kunde vi blive ved at nævne 
Eksempler. Dyrene 1 Naturen er alle 

paa deres Vis renlige, ja, selv den 
lille Gris, der dog ellers har et 
daarligt Ord part sig, behøver ikke 
at være mere end en Dag gammel, 

før den søger langt ,afsides, naa, 

den skal besørge el Illle Ærinde, 

Ja, med Skam at sige er det vel 
kun de Dyr, som Mennesket holder 
I Fangenskab, det lader noget til. 
bage at ønske i Retning al Renlig-
hed. Se f. Eks. en Ko, der har le-
vet til Sæters i nogen Tid. Deri 
bliver saa fin og ren af Led, som 

Skovens lede Hjort, 

Fuglene etsar ikke Idi.øge itu 
res firbenede Medsaabiringer. hu 
har ser Anden ligge og ilnu, sme 
smukke Fjer ved Andedainua.a ug 

olje dem Ind, saa de bliver ulgen. 
nerntrangelige Lin Vom]. Og Stæ-

reungerne I Har du nogensinde i-
agttaget en Stærekasse i Foraatsti-
deri, saa vil du have set, hvorledes 

de smaa Unger stikker Bagpartiet 

ud af det runde Hul, og en, to, tre 

besørger deres Fornødenheder. 

Ja, du kan tro, der er Børneop-
dragelse mellem • Dyrene, og der 

vanker mange Knubs, ler Ungerne 

lærer an overholde de Regler, som 

gælder i Dyrenes Verden. Det er 

maaske langt fra morsomt at faa 

sine Negle renset og klippet. 

n'ku sto. 	 I L.,iugisK 

Have mas linde sig k denne Ulte-
tragengired, og der udfares Arbej-

det endda med Hammer og Ma j5gi. 

Nu, da vi har læst disse Linier 

orri Dyrenes Renlighed, saa beslut-

ter vi alk-sammen : int basiste vore 

Tænder Ilvel Dug, slang runde ved 

Buidet ined sorte Hænder eller Negle, 

aldrig gas r Seng nied airiudarge 
Fødder, at Moder ikke skal komme 

til al beklage sig over Behandlingen 
al hendes rene Lagener. 

EI th-i el 0.i? 

Onkel Peter 

Ren Portvin 
Ira 3 Kr. pr. Flaske. 

R.iedvin Ira 2,50. 
Fanborg Sherry, Madeira, Portvin, 

Kirsebærvin, OamrnelvIn 
nedsene ,  

Aalborg Aquavit 
nedsat III 1I 'Kr. Pl. 

Brøndum Snaps 
rietbat ni 8,75 FI. 

Rom fra 9 Kr. Fl. 

Cognac Ira 10 Kr. Fl. 

Vine, Spirituosa og Likøre.t higes 
i alle veilegrede gangbare Kvaliteter 
Id billigste Priser. 

a 2`. £a roen, 
Telefon Allinge 12. 

Ægte Bi-Honning 
haves paa:Lager i halve og kvart 
Kilo Glas. 

J. B. Larsen, 

Fiskeboller. 
FiiKebudding 

hel og halv kg Daner. 

Fiskerand, 
6 og 12 Pers. Daner. 

Altid de bedste Varer og billigste 
Priser. 

Nye stenfri 

Blommer 
er hjemkommen. Prisen er billig. 

32..earsen. 

Alle 

er nedsatte med 3 øre kg. 

J. B. ',arsen. 

Prøv 
deo gode Kaffe og dgil gode Ti 

som fans i 

?Wing %kolonial. ug 
13roDuftforretning. 


