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FrPtitsg den 30 Januar 16+20 

ceccc aremcs-Tsscccasr 

I dgrlorir I rl .botrit Af 11100 Ekiorunpl 
og for...nar. gen ireb 	 Pt.*. ...t 

rit rille Iljern I Ulioge-Vandslg. 
1111.ker. Itotni,cr. II., og hirmen•ker 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 	Over Evne. 
t et Antal af mindst 1600-Exempl. 

og forsendes gennem l'ostwesetut 1 Allinge. 
Santfrie,Olsker, knesker, ble og erlernensktr, 

„iV,ra-liurahoinu Ugeolad..  
har den største Udbredelse t Nordre Herred 

one, last t ethvert item og egner sig der. 

ar bedst 10 Avertering, 

„Nord-Bornholms Ugeblad' 
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art 
saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter,  ener Aflysninger, Anktlaner elv. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
aelguar hver fredag kan bestilles paa alle 

Postkontorer samt paa Bladets Kontor og 

koster 1 Kr. halvaarlig. 

Der ligger et Leje i Bugten 
og stirrer mod Havenes Sejr. 
Del dufter at Sild og af Tjære 
og Havernes yppige Grøde, 
og hvid hænger Røgen r Lullen 
og skælver om Tagenes Tegl, 
der titter bag hængende Kroner. 
Aa, aldrig jeg saa dem saa rede l 

Og Dønningen vugger mod kysten 
saa blid og saa sommerlig blaa, 
og løser sig ud i en Klunken 
om Bolværkets Pæle i Molen,! 
hvor stridige Vragere prater, 
og vender en udtygget Skram 
og tænker paa Været til Natten 
og plirer lidt søvnigt mod Solen. 

Langs Stranden er Enge og Sumpe 
med Pindstagg og Tusser og Siv, 
og Klipperne skærmer ørn Kysten, 
forvitrede, mossede, lave. 
Der drømmer en Skare al brune 
og halvnøgne Unger om Liv, 
om Havenes vældige Vidder, 
hvor Søerne tordnende trave. 

De drager paa vældige Rejser 
i smaabitte Skibe at Træ, 
og Strandbreddens Klipper 

bli'r Lande 
med sære og fremmede Navne. 
Men alle de smaaskirder vender 
tilbage og ankrer i Læ 
af Hjembyens skærmende Mole 
— den kæreste Havn iblandt Havne. 

Bag Lejet er smilende Marker, 
der løfter sig Skrænt over Skrænt, 
og Km Hel staar ødselt 9g bølger 
pas Bakkernes hvælvede Sider. 
Den blegrød,- Joan!' usserk duner 
og Valmuens Flamme er tændt 
og Duestol blainier inod Himlen, 
hvor Skyerne gilder og gbd,r. 

I dalende Jordbølger synker 
mod Stranin Ir den yppige Eng. 
Her arredes lit", Landet og Havet, 
i Engene. dynuerte Flade. 
Og lindr mellem Havet og Landet 
du voxede, smilende Tejn; 
da le, dine solføde Tage 
blandt Træernes raslende Blade. 

Der ligger et 1.. re i Bugten. 
Og Kysternes 	luende Sild 
og Markernes Korn gav det Væslen 
og Smilet, som aldrig forlod det. 
Der dvæler den gæswilltle Sommer, 
og Brisen er -solet og mild, 
mens Bølgerne nynner bestandig 
med mumlende Toner imod det. 

Chr. Stub forgensere. 

De økonomiske Fremtidsudsigter. 
—o— 

Billedet at Verdensøkonomien teg-

ner overalt graat i griset. Store og 

sultne Samfund sukker under sainnte 

Byrder; mindre Produktion, mere 
Uro og en kunstig opskruet Leve-

standard i de Lande, der er sluppet 

nogenlunde helskindet ud af Krigen 
— Nød og Elendighed, Mangel paa 

Mad og Kapital af enhver Art i de 

krigsliærgede Lande. Facit bliver 
derfor overalt no4enlunde ens : Sam-
fundene gaar Krebsegang. 

Den .vresentIL;ste Aarsag til delte 
maa utvivlsomt søges i, al Hensy-

net til Kapitaldannelsen har været 
for lidt fremtrædende. 1 normale Ti-
der øges al Kapital og Indtægt med 

gennemsnitlig 3 pCt. aariig; men i 
Stedet for at øges, er der gaaet ad-

skillige Procenter tabt under Krigen. 
Bilede med Hensyn til den flydende 
og faste Kapital, der jo nationaløko-
nomisk sammenfattes under Begre-

ber ProdukriOns-Kapital, er dettes-Til-
fældet, og hertil kommer endvidere 
at Forholdet mellem den faste og 
den flydende K ipital er blevet væ-

sentligt forrykker. Dot strarnoie Pen-

gemarked kunde lyde paa, at der 

af den Pengeflod, der ikke ligefrem 
er gaaet tabt ved Spekulation, er 

bundet forholdsvis meget. Paa den 
Vis lammes Samfundets almindelige 

Produktivitet, og som Følge heraf 
reduceres Kapitaldannelsen. De pro-

duktive Kræfter er anvendt til Til-

fredssist I, Ise af Nutidsforbruget. Den 

kendte svenske Nationaløkonom, 
Prolessor Gustav Ca ss e 1, der 

ogsaa vil være kendt herhjemme, 

bl. a. fra de nordiske Handelsmø-

der, ser Aarsagen til Tribagegangen 

i de falske Forestillinger, som har 

gjort sig gældende inden for de 

brede Folkemasser, der har troet, 

at de økonomiske Spørgsmaal er 
Madspørgsinaalet i Stedet for Pro-

d ri ktionsspørgsmaalet. Man har sam-

menblaridet Begreberne Formue og 

Indtægt, og i Stedet for at leve af 

sin Indtægt har man spist Formuen 

op, hvad der har halt til Følge, at 

den Kapital, som findes i et Land, 

gaar over i et andel Lands Eje. 

Dette er utvivlsomt en rigtig Be-

tragtning, som ogsaa herhjemme 
kan fortjene at kendes. For Dan-

mark som for det øvrige Europa 

gælder, al der leves over Evne, me-

man alle Vegne slam sin Lid til 
Amerika. Det faktiske Resultat al 

Krigen i økonomisk Henseende turde 
derfor være, at det verdensøkoriorni-
ske Tyngdepunkt har forskudt sig 
mod Vest. 

Vejen frem til bedre Tilstande 
gaar altsaa gennem dette al forøge 
Kapitaldannelsen, d. v. s. styrke Pro-
duktiviteten, og da til syvende og 

sidst al Kapital grunder sig pan de 
to Hovedfaktorer i al Produktion, 
nemlig Naturen og Arbejdet, turde 
del være nogenlunde ler at fas øje 
pita, hvad der nattes os. Naturen og 

i 
r dens Kræfter har vi. Det er Arbej- 

del, der mangler. Og lad os tilføje 
— Sparsommehglieden. 

Den hede Soldat. 
Af Gustav Meyri ink 

(Oversal fra Tysk af Chr. Stuh-Jorgensen ) 

Læger og Officerer underholdt hin-

anden fortrinligt; deri korte, men 
blodige Skærmydsel havde bragt 

Livet ind i den gamle Ensformig-
Ir ed. 

Mostschadel havde lige endt nogle 
anerkendende Ord om Professor 

Chnrkof — for ikke at lade de til-
stedeværende Iranske Kolleger føle 
sin tyske Overlegenhed anfør sniser-
teligt — da den indiske Røde-Kors-

Sygeplejerske viste sig i Tellaahnirt-
gen og meldte paa gebrokkent 

Fransk: 
„Sergent Henry Serpollet død, 

Trompeter Wenzel Zavadil 41,2 Gra-
der Feber'' 

„Et intrigant Folkefærd, disse Sla-
ver^,- mumlede den vagthavende 
Læge, .Fyren har Feber og er ikke 
engang saaret!" 

Sygeplejersken fik Instrux om at 
stoppe tre Gram Kinin i Halsen paa 

Soldaterne, selvfølgelig kun de le-
vende, og gik. 

Prolessor Mostschildel havde op-

fanget de sidste Ord og gjorde deny 
til Udgangspunkt for en længere 
lærd Tale, i hvilken han lod Viden-

skoben fejre Triumfer, lordi den 

havde forstnael at opdage den gode 

Kimen i HEenderrie pan Lægfolk, der 

havde stødt pas dette Helbredelses-

middel i Naturen — ligesom den 

blinde Høne. 

Han var fra delte Tema gattet 
over tit den spastiske Spinalanalyse, 

og hans Tilhørere lyttede allerede 

med stive øjne, da Sygeplejersken 

korn med en ny Melding 

▪ ompeter Wenzel Zavadil 49 

Grader Feber. Maa jeg faa et læn-

ere fermorneter ?" 
„Eller det er han altsaa død for 

længe siden", sagde Professoren. 

Stabslægen rejste sig langsomt 

og tiserniede sig nied truende Mine 
Sygeplejersken, der strax Veg et 

Skidl tilbage. 

„De ser, mine Herrer", henvendte 

han sig derpaa til de øvrige Lteger, 

„hun er lige saa hysterisk som Sol- 

dat Zavadil ; 	Diplicilet af Til- 

fældet I" 
Derpaa gik alle til Ro. 

— -- — 
„Hr. Stabslægen ønsker indtræn-

gende Deres Nærværelse" skrallede 
Meldingsrytteren til den endnu me-
get søvndrukne Lærde, da de første 

Solstraaler endnu næppe farvede de 

nære 1-lejes Rand. 
Alle saa' forventningsfuldt pas 

Professoren, som øjeblikkelig begav 

sig til Zavadils Seng. 

.54 Reaumurs Legemstemperatur 

utroligt" stønnede Stabslægen. 
Mostscididel smilte mistroisk, men 

Irak forskrækket sin Haand tilbage, 

da han brændte sig pas deri Syges 

Pande. 

.Se al faa Syadi «mens Fortristo• 

Tie undersøgt", sagde han tøvende 

til Stabslægen efter en længere pin-
lig Tavshed. 

.Se dog at tao Sygdommens For-
historie opklaret, og slim ikke her 
saa ubeslulsonit", skreg Stabslægen 

til den yngste af Lægerne. 

„Bliagavan Sri Muckhopadaya kun- 
de maaske vide . 	." vovede den 
indiske Sygeplejerske at begynde. 

„De kan vente med at sige no-

get, til man spørger Deur`, afbrød 
Stabslægen hende. 

.Stadig deri gamle, forbandede 
Overtro", vedblev han, ventil til 
Mosichadel. 

_Lægfolk tænker stadig paa [Il-

tning", sagde Professoren formilden-
de. — .Send De bare inig Beret-
ningen — jeg har vigtige Ting' nu." 

„Naa, unge Ven, hvad har De 
saa fanet opsnuset?" spurgte den 
Lærde Reservelægen, bagved hvem 
en Skare Officerer og Læger vide-

begærligt trængte ind i Værelset. 
„Temperaluren er nu steget til 

80 Grader 

Professoren gjorde en ulaalmodig, 

afværgende Bevægelse ; .Naa ?" 
.Patieeten gennemgik for ti Aar 

siden en Tyfus, for tolv Aar siden 

en let Difteritis. Faderen er død al 
Brud paa Kraniet, Moderen af Hjær-

nerystelse ; Bedstefaderen af Kranie-

brud, Bedstemoderen af Hjærnery:  
stelse I Patienten og hans Familie 
stammer nemlig fra Bøhmen", føjede 

Reservelægen forklarende til. „Bort-

set fra Temperaturen befindes han 

normal, — Aldominallunktionerne 

heil i Orden, — Saar, bortset fra 

lette Kontusioner i Baghovedet, ikke 

at finde. Patienten skal efter Angi-

velsen i Fakiren Muckhopadayas 
Hytte ved Hjælp af en opaliserende 

Vædske . . ." 
„Til Sagen, ikke skeje udi Uvæ-

sentligheder, unge Ven", formanede 

Professoren mildt og fortsatte, idet 
kan Inert en Haandbevægelse bød 

sine Gæster at sætte sig : 

„Det drejer sig, mine Herrer, som 

jeg allerede ved første Blik indsag, 
men kun antydede for Dem, for at 

De selv kunde linde Lejlighed til 

at slag ind pan den rigtige Vej pil 

Diagnosen 	om et ikke ganske 

hyppigt Tilfælde af spontant Tempe-
raturfortiajelse, der skyldes en Be-

skadigelse af Thermalcentret," 

(med en let ringeagtende Mine til 

Officererne og tie Menige): „det 
Centrum i Hjærnen, som Legemets 

Temperaturskifien skyldes — pas 

Basis af arvelig og akvirert Belast- 

ning. 	Naarjvi endvidere betragter 
Patientens Kraniebygning — 

Honisi praler fra det stedlige Brand-

væsen, der bestod af nogle invalide 
Soldater og kinesiske Kulier, lød 
faretruende fra Missionsstationen og 
bragte den Talende til al holde 

inde. 
Alle styrtede ud i det fri; den til-

stedeværende Oberst i Spidsen. 
Fra Lasarethojen ned til Gudinden 

Parvatis Sis fo'r — som en levende 

Fakkel -- total af en skrigende og 
gestikulerende Mængde Trompeter 

\Venzel Zavadil, hyllet i brændende 
Pjalter. 

Lige foran Missionsstationen mod-
tog det kinesiske firandvæseri barn 

med en Armtyk Vandstraale, der 
næsten kastede 11R111 til Jorden, men 

omtrent stres forvandledes til en 
Dampsky. 

Trompeterens I fede var i !merit-
let tillidst steget i den Grad, at de 

Genstande, der stod ved Siden af 

ham begyndte at forkulle og Syge-
passerne sluttelig var tvunget til 
med Jærnstæriger at jage Zavadil 

ind af Huset ; Gulvet og Trapperne 
viste hans indbrandie Fodspor, som 

om Djævelen havde spaseret der. 

Nu tan Zavadil nøgen — de sid-
ste Laser havde Vandstraalen revet 
bort — i Missionsstationens °armt; 
11011 dampede som et Strygejærn 
og skammede sig over sin Nøgen-
hed. 

En opfindsom Jesuilerpater kaste-
de el gammelt Asbestovertræk, der 

engang havde tilhørt en Lava-Arbej-

der, ned fra Balkonen, og Zavadil 
trak det paa, mens han lakkede. 

— — — 

,,Hvordan i Alverden skal man 

forklare, at Fyren selv ikke er brændt 
helt til Aske ?• spurgte Obersten 

Professor Mostschadel. 

„leg har altid beundret Deres 

strategiske Talent, Hr. Oberst', sva-

rede den Lærde indigneret, ,,men 
hvad den medicinske Videnskab an-

gaar, saa maa De overlade den til 

os Læger. — Vi maa holde os til 

de givne Fakta, og at lade dette 
Tilfælde ude af Betreglnipg, lægger 

os ingen Hindring i Vejen. 
Lægerne frydede sig over den 

klare Diagnose, og om Aftenen kom 

man igen sammen i Kaptajnens 

Telt, hvor det saa atter gik lystigt 

til. 

Om Wenzel Zavadil talte kun An-
namitterne endnu ; — undertiden 

saa man ham peg den anden Bred 
af Søen, ved Gudinden Parvatis Sten-

tempel, og Knapperne i hans Asbest-

overtræk lyste rødglødende. 

Det hed sig, at Templets Præster 

stegte deres Fjerkræ paa ham ; an-
dre peastod derimod, at han ai.erede 

var ved at afkøles og haabede at 

kitnue vende hjemad med kun halv-

treds Grader. 

Hønsene. 
Al 

Konsulent Slenb le k, Tommerup. 

Hønsenes Æglægningslid er nu 

ved at begynde, derfor bør man 
skænke dem særlig Opmærksomhed 

ris. H. ti Røgt og Pleje. 
Hønsene bør have gode og sunde 

Forhold, hvortil fornemmelig Irører, 
at der holdes rent og lød i deres 
daglige Opholdsrum. Del er Ikke 
nok, at man renser Gødningen ud 
fra dem, men der mar' renses pas 

Siddesitenger, i Rederne, paa Vægge, 
Løft, Vinduer ø. s. v. En alm. Ris- 

T ejn. 



1,■st et et udmærker S'ertskub til 

dette Brug, og den bør man bruge 
firing. 

Redestederne mart forsynes med 
ren Hahn eller Hø. Dagrummet hol- 
des rent og tørt med Strømateriale. 
Avner er noget af del bedste til 
dette Brug, men der kan ogsaa an-
vendes andre Ting, naar blot det 
er tørt. 

Hønsehuset hør endvidere desin-
ficeres for at sikre sig, al Hønsene 
ikke faer Utøj, eller al der torelin-
des Sygdomsbakterier. 

Det billigste og nemmeste til det 
er Kreolin, Et Par Spisefolde Kreo-
linvredske i en halv Spand Vand 
kan gøre det, og uran overstænker 
da alle Vegne med dette Kreolin-
vand. Har man ikke en Frugttræ-
sprøjte at gøre det med, kan man 
bruge en Kalkkost. 

Mange Høns er om Foraaret „Fjer. 
spisere", som etton kalder del. Disse 
halvnøgne Høns ser grimme ud, 
og det virker opart meget nedsæt-
tende i Hønsenes Ydeevne. I Almin-
delighed er Aarsagen for smile, snav-
sede og kvalme Lokaler med mang-
lende Desinfektion. 

Har man i sin flønsebeseetning 
faaet Midder, som er et Utøj, der 
lindes hos mange, maa man gøre 
noget ekstra for al faa dette dræbt, 
de det er noget af det værste til at 
hæmme Æglægningen. Midder fin-
des navnlig part Siddestænger og 
Vægge, de er en Stegs smaa Lus, 
og kendes pas en rød Plet pas Dy-
rets Bagkrop. Mod dette maa man 
bruge Hvidtekalk blandet med Kar-
bol, og der maa smøres tykt paa, 
da Midderne er sejglivede. 

1 Fodringen anvender man over-
vejende Majs i Vintertiden, det er 
et godt Foder i den Tid, da det er 
varingivende og virker tit en kraftig 
Kropbygning. Naar vi naar Æglæg-
ningstiden, er det uøkonomisk kun 
al fodre med Majs, da der skal et 
uforholdsmæssigt stort Foder til, for 
at Hønsene kan uddrage de Stoffer, 
der skal til for at danne Ægget. 
Man bør derfor formindske Majsfo-
dringen for at tilsætte Foderemner, 
der er mere ægdrivende, og hvortil 
navnlig hører Havre eller Blandkoret 
saml Hvedeklid og lidt Oliekager. 
Med et saadaut blandet Foder kan 
man godt give Hønsene alt det, de 
vil æde, de skal nok betale for det. 

Kan Hønsene faa en Skrabeplads 
med et Lag skarpt Grus, er del af 
stit Betydning, 

Der er ingen Tid paa Aaret, Høn-
sede har saa megen Trang til Ma-
rer iale til Skaldannelse som nu, idet 
Æggestokken er i en saa stærk Ud-
vikling til at kunne afsætte Æg, at 
der maa ligesom et Overmaal af 
Skalmateriale til for de mange Æg, 
Hønsene er paa Vej til at skulle 
lægge. Del er ogsaa en Kendsger-
nmg, at man paa den Tid af Aaret 
er udsat for, at Hønsene vil æde 
deres Æg, og dette har fornemme-
lig sin Grund i, at der urangies 
Kalkstoffer til Æggeskallen, hvorved 
derate bliver for tynd og let gaar i 
Stykker, saa Hønsene faer lært at 
æde deres egne Æg. Derfor maa 
man nu passe godt paa, at der hos 
Hønsene aldrig er Mangel part 
Strandskaller. 

Grøntloder kniber det som oftest 
at trave nok af paa denne Tid af 
Aaret. Det kan for en Del erstattes 
merl Roer, disse Indeholder dog 
Ikke Jern og Svovl, som er de Stof-
fer, der giver Æggeblommen sin 
smukke gule Farve, hvilket ogsaa 
viser sig i, at faer Hønsene ikke 
andet Grønt, saa vil Æggeblommer; 
blive bleg. Derimod lindes Stoffet 
i alt, hvad der hedder Kaal og Kaal-
arter : Grønkarl, Hvidkast, Knude-
kaal og Kaalrabi, her man Lucerne 
og kan man give Hønsene Affalds• 
blade deraf, kan dette ogsaa gøre 
det. 

Hønsene er de etalle vore Hus- 

dyr, der forholdsvis betaler sig bedst. 
Og da alt tyder pas, at de høje 

Æggepriser vil blive vedvarende, 
bør man passe sine Høns saa godt, 
merl pas nogen Mande kan. 

Røde Kors. 
Allinge-Sandvig-Olsker Afdeling 

er endnu kun en Aarsunge, men 
roen har, trods sin korte Levetid, 
allerede lagt el stort Arbejde bag 
sig, hvilket nedenstaaende tilsendte 
Regnskab for det forløbne Aar udvi-
ser. Røde Kors tæller lier I Kom-
munen ca. 125 Medlemmer, at hvilke 
særlig, Damerne hor ydet et stort 
og opofrende Arbejde med Syning 
al linned lit det Ikke ganske lille 
Depot, der er anskaffet ved frivillige 
Bidrag og frivillig Assistance, f. Eks. 
ved den store Underholdning sidste 
Sommer, hvor Olal Føns Filmssel-
skab medvirkede og gav Forenin-
gen et pænt Overskud. 

Byens Manufakturhandlere har pas 
de her indkøbte Varer ydet en be-
tydelig Rabat og blandt Bidragydere 
stiar den danske Hær, der har af- 
staaet 	saa godt som nye Uld- 
tæpper. 

Der kræves dog endnu to Hel-
dags-Sytnøder før Depotet et færdigt 
til Udlaan, men Foreningens Damer 
vil forliaabentlig snart Isa det Stykke 
Arbejde tilside. 

Indtægt: 
Medlemsbidrag 
Indtægt ved Koncerten 

`paa Hammershus 
Allinge Kommune 
Gaver 

Udgift, 
Depotudgifter 	 Kr. 688,52 
25 pCt. til Hovedafd. 	„ 	62,50 
Fragt, Porto, Tryksager 	40,29 

Kr. 791,31 
Kassebeholdning 	. 89,76 

Kr. 881,07 

U. P. F. 
K. M. Kristiansen, 

Rø Sygekasse 
afholder ordinær Generalforsamling, 
Brugsforeningens Sal, Mandag den 
2. ,Februar Ettal. Kl. 6 med Dags-
orden : 

1. Beretning og Regnskab. 2. Valg 
af Bestyrelse og Revisor. 3. Eventuelt. 

P. B. V. 
M. Svendsen. 

NB. Regnskabet ligger til Efter-
syn hos Formanden t 8 Dage. 

En Pige 
og en 14-16-aars Dreng kan 
faa Plads I ste Maj pas 

Brøddegaard 
Olsker pr Tem. 

Mejeriet Kajhjerggaard 
afholder sin aarlige Generalforsam-
ling paa .Hotel Allinge" Torsdag 
den 12 Februar Kl. 9. 
1. Beretning. 
2. Regnskabet. 
3. Valg al 2 Bestyrelsesmedlemmer 

istedetfor L. Munch og J. N. Ko-
foed der efter Tur fratræder. 

4. Valg al en Revisor istedellor 
Møller C. 0. Kofoed der ligele-
des fratræder eller Tur, 

5. Forslag fra Bestyrelsen om at 
forhøje Prisen paa den skummede 
Mælk som tilbageleveres Leve-
randørerne fra 1 til 2 Øre pr. Pd. 

6. Eventuelt 
Bestyrelsen. 

Det nye Kødudsalg. 
Kødet al en meget fed tilskade-

kommen 4 Aars Hest sælges i denne 
Uge til smaa Priser. 

Carl Jacobsen. 

Frelsens Hær. 
Som Præmie pas Adgangskortet 

ved Vinterlesten I Rø, fik den der 
havde Nr. 421 Dukken. 

Rø. 
Møde i Forsamlingsheset Tirsdag 

den 3. Februar Kl. 7P, ved Tsch-
ning Møller, Nexe 

Alle indby des 

Lødekvier, 
nær Kalv, er til Salg paa 

Maegaard I Rit 

Ho Ilosmanflcoiroraing 
rigler at afholde el Kursus i  Regn. 
skabsføring. — Deltagerne kan ind-
melde sig hos Bestyrelsen. 

Kursuset vil begynde den første 
Uge af Februar. 

Bestyrelsen, 

En Pige 
søges fra 1. Maj Jacobsen, Tein. 
Telefon Allinge 88. 

Anchiovis 
i Glas 

Real' ri Appetitsild 
Kardiner 

Norske røgede Sardiner 
i Olie og Tomat 

Hummer 
Krabber 

Fersk Lam i Daaser- 
anbefales til billigste Priser. 

J. B. Larsen. 

Tapeter! 
— For at skalle Plads til de nyt' 

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

Charles Svendsen, Hasle. 
Te lefon 66. 

E! tor!! Tændstikker 
udsælges for 20 Øre Pk. 

MiirtgB 1(01011d-  og PrOdliktfOMI[N 

Priserne er nedsatte 
paa all Paalieg 

ferske 31edister 
nrekpolmer 

Bajerske Pølser. 
Friske Varer 2 Gange om Ugen. 

J. B. Larsen. 

r-  
Forlang hos Ueres Handlende 

Viggo Gllstrups 
KAFFE. 

Specialitet; 
Ægte Java gatfe. 

i. 

Spegesild. 
Endnu haves nogle Fjerdinger 

god bornholmsk Spegesild som sæl-
ges til 20 Kr. uden Fjerding. 

Elvorrolssoll, Nom-Koefod 
Sct. Mortensgade 17, Rønne, Telf. 22 
(tilli. Fuldm. ved Byfogedkontoret 

Hasle). 
Kontordag i Allinge Mandag 

do. 	i Hasle hver Onsdag Fm. 

Prøv J. B. Larsens 

Frokost og Java Kaffe 
De vil blive tilfreds, 

Trinm dansk Ementleraler Ost 
Rockens« 
Schwe tzer 
'Steppe 
Hyre 
Ejdammer 

lagret Gouda 
do. skarp Mejeriost 
anbefales til nedsatte Priser. 

£C1.T.Oe•lel, 

Allinge Biograf, 
Søndag 1. Februar Kl. 7-8' 1, 

Fjeldpigen. 
Gunnel; e 1,,,ikeskuespil i 5 Akt. 

78 Aldr at Merdisk Films Co. 
Med Fru Edith Palfander og Hr. 

Gunnar Toloerne ni. IL a! vore bed-
ste krunsiiirle r Hovedrullerne, 

Sredvariliee Flilterpfiser. 

Eo god islandsk Hopol  
7-8 Aar, samt nogle 10-12 Ugers 
Grise er til Salg eller Bytte med 
SIngteltreaturer hos 

Slagter Kolcied, 
Telf. 31. 	Sandvig. 

En Pige, 
flink til Husgerning, helst en, der 
kan ligge hjemme, søges til 1.Maj. 

Fru Christensen 
Allinge TnIclksmmer. 

En Dreng 
14 —16 kir kan straks eller til Iste 
Marts lal Plads paa 

Juiegaard 
ved Hasle. 

En Karl 
og en konfirmeret Dreng kan til 
April eller Maj faa Plads pari 

Kirkebogaard 
pi Allinge, 

fidslicllosior og klor. 
Sandug den I. Februar. 

St. Ols Kirke Kl. 10, Skrm. 91/4. 
Allinge Kirke Kl. 2. 

3 gode Heste 
er III Salg: Alder fra 7-14 Aar. 
Størrelse 64 a 66 Tom. 

Vognm. Jacobsen 
Telf. 19. 	Allinge. 

Hø Afholdsforening 
afholder Generalforsamling Lørdag 
den 31. Januar Kl. 6 hos P. Lar-
sen „Bobbehusei«. 

XarSeXest, 
som skal slagtes, ring da til Kon-
rad Nielsen, Telelon Allinge 103, 
og De laer højeste Pris. 

NB. Hestene slagtes hjemme. 

En ældre god Ko 
som kælver i Matts Maancd er ui 
Salg paa 

Ctudmingegaard. Ro. 

En Hest 
2-4 Aar, ønskes til købe, og en 
saa god som ny Brelltevogn til 
5000 Pd. er til Salg .  

Mathias Andersen 
„Ahmrlhør pr. Rø St. 

Appelsiner 
Ira 10 øre Stk. 

Hu Do horl den sidele Nyhed? 
— Nej, livad er det? 
— Jo, der siges al Træskomager 

M. Linet, Lindeplads, Allinge, har 
briter mange Træskostøvler hjem. rm 

tyg de skat vare saa udmærkede 

y.,  ramerilc 
• I 

_Åa 
er hjemkommet et meget. 
stort Parti Arbejdsbenklæ-
der og Overt,rsokshonklte-

der med Seler. 
Kvaliteter: er særlig god og Pi 

sen meget .imelfg 

Norilloodols lladoishus, 

i Oder om hurtig Bestilling 
pas 

18 pCt. SuperfoNfat, 
20 pCt. Kali. sIt, 

ægte Chili Salpeter, 
Norges Salpeter, 

saa at vi kan faa palse.ide 
hjem i god Tid. Priserne etc 
mulig i 

brdloohis Handelshus, 

?runa saltet Torsk 
anbefales til 50 øre pr. Halvkilo, 	_ 

1 Chr. Jørgensen. ".. 
Telefon Allinge 92. 

Et Pant 

Træskostøvler 
er hjemkommen og sæ ges ledigt 
saa længe jeg kan tao klem Irere 
til de Priser, 

Jeg har ogsaa nogle Per Støvler 
med Lammeskindssituniper, snor 
sælges billige. 

M. Lunds Træskoforretning, 
Linde plads, Al rige 

Januar 

Der ligger hviderne Tanger 
over Landet 

med Løv el solskinblegredi 
irrnd Syd, 

— hver Gærdekvist, 
hvert Blad stiler rlinfrostrandel, 

og drømmesvagt jeg lierer 
ii,erniført I y,1 

Blødt glider Markens hyld,. 
ud Tangen, 

og Hegn og Hække 
Mia som graablea Kamme, 

langt borte ringer det, 
og Hunde glane, e, 

det er, som ingen Lyd 1 Dag 
var vangen 

11. 
I Nattedis de firerne Skove blaane 
som aortgrea Bræmmer 

om et anetridt Feb. 
og Vinterhimlens staalgraa 

Skyvævstell 
er vallyst af den perlehvide Maatie 

Der ligger lytitom,ledbleg Mide. al 
ud over Markens Tavl 

af sorte Hegn 
kun her ug der en Lyspr k eder id 
kuli Pantens Kvisteraslen .— 

Silt11 al RCI;r1, 

Jeg standser, 
over Bakkernarkens bred4. 

suieblege Kam starir Marerem 
mat og lille - - 

det er, som Dagens lomme. 
sløve Lid,  

dør bort i dette store 	riliv trtic. 

Johannes Jørgensen 

V, sælger en ganske fat rm'rb; 

Cuivlorois mod Gins 
net Amor, lirers+u /.el,ra 

Norilloodols Nandeishusr 

Udebliver Bladet 

beder vi Læserne henvende sig p.}.1 

Postkontoret, og Fejlen vil lun 

blive retter. .1 modsat Fald mad De 
henvende Dem til Bladets 
og vi skal da sørge for, at De Ivar 

del tilsendt. 

1101"1"~~1~~1111• 

Ny Høst 
af bornholmt.tke 

Gule Kogeærter, 
* stor HvIdkaal, 

Nye I3Y99rYng 
valsede og liere, :dm Firibertr r, 

Valsede Byggryn i Pakker. 

do. Havregryn - 
De laveste Priser i 

Nordladets Handelshus 

Kr. 250,00 

▪ 518,07 
• 100,00 
▪ 13,00 

Kr. 881,07 



rt L..0 ..T.1TA» 

ALBA 
Spise -Chocolader 

fl 

i denne Maaned i 

id* OarsenJ 

Skotojsforr(!tning. 
Stort Parti Herre- og 

Damefodtoj udsælges me-
get billigt 

••••••• • ••••••• 

er hjemko:-nMet. 

Herre-Uldtrøjer, patentstrikkede. 

Bomulds Underbenklæder til Herrer. 

Heluldne engelske Sweaters og Herreveste. 
Sokker i Uld, Silke og Bomuld. 

Heluldne danske Damestrømper fra 

Heluldne ret- og vrangstrikkede Bornestromper 

Strikkede Bomulds-Underliv til Børn, 

Hæklede Trøjer og Støvler til spæde Børn. 

Nordlandets Handelshus. 

En meget stor Sending Trikotage siarl.tidsalg 

4,50. 

i alle Numre. 

Bornholms Margarillefahriis 
VEGETABIL 

MARGARINE 
er anerkerrdt som den bedste. 

Faas hos alle Handlende. 

Aarligt Udsalg 
MESSEN, ALU NG E. 

Telefon 100. 

Sode og kulørte uldne Kjolelejer fra 5,50 pr. Meler. 
Skørter, Khmer ng 'Nederdele sniges til lave Priser. 

Ildrangelede Kornetter i mange Størrelser til ekstra nedsatte Priser. 

Illerrekliede. Prima engelsk Uld- og KanigarnskInde. 

Da Varerne er indkøbt i Foraaret 1919 er Priserne lavere end de 
senere tilbudte Varer, f. Eks. 

prima Vinterfrakkeritof 28 Kr. ni. 

Xarnevall 
	

kulørt nieletekle liabitneoffer fra 23 Kr. tin. 
kipret Bontnitinherred, kraftig Vare 2,0.5 pt. ni. 
dobbelt bredt svært do. 	 4,05 - 

do. 	Blaargarnakerred 5,40 — 
Itonitildstoj til Forklæder og Kjoler fra 2,00 ni. 
Zefyr. !ternet, meget møderne til Kjoler 2,80 ni. 
Svære strikkede Dame- og Herre.Underbenklieder 
Prima kulørte Dame- og Børre-Benklæder til Vinterbrug. 

11nmestrfimper. svære uldne Ira 3,50 pr. Par. 
Do. i Silke, Mako og Firir, meget storl Udvalg. 

Silketøjer, sorte, hvide og kulørte til Kjoler og Bluser. 

Alt paa Lager værende Sommerovertøj sælges meget billigt. 

Sloffer til sorte og hvide Konfirmationskjoler købes 
med Fordel nu. 

bålessens t&te=Zidsalg 
(1)11søri., 211.11ira.Ka. 

hork i Nordbornholms ligeblad! 

Et lille Phrti 

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

Nord landets Baml el sit us. 

Vi har det største Lager af 

Voksdug og inolitirri. 
Prima Bordvoksdug fra 2,85, 
Voksdugsborder til Hylder 22 Øre, 
Linoleum til Gulve, forskellige Sval. og Mønstre. 

Nordlandets Handelshus. 

W:4 

Stoller og Besætning samt Masker 
til Karnevalsdragter I stort Udvalg. 

Magasin du Nords Udsalg, 

som er et ganske fortrinligt Foder, 
stof for alle Kreaturer og Heste-
faser vi flere Sendinger i Løbet al 
Foraaret. Denne sælges, i Forhold 
til Prisen paa Vaarkorn, meget hil-
ligt. — Gør Bestilling til Afhentning 
naar der losses. 

Nordlandets Handelshus, 

Klidmelassefoder, 
fra Sulikerfabr. 

En næsten ny 

Herrecykle, 
en Sommerklædning og et .Par 
Skaftestøvler Ni. 42 el til Salg. 

Peter Bentsen, 
SI. Myregaard, Olsker. 

•   

Af den gode gammeldags Sort 

011110S-UDSALG Vort store aarlhje 

UDS LG 
begynder 

Mandag den 19. ds. 

frc stor `Mængde 
.Rester 

Jcelges meget billigt. 
Vi giver 10 gl, paa gylle bror, 

ikke ilorvejell er udsalte. 

fartMst?lis. 

Lørdag d. 10. Januar 
Masser g Varer er oodsal bclydciigl i Pris. 
Rester og.  ti kurante beat af mesteu alle filags 

illetervarer er frem lagt mærket med Maal og Pris. 

Paa alle Varer, iler ikke er nedsat til 
en beslemt Pris, gives under Udsalget 

10 pCt. Rabat. 

Mit store aarlige Ghitkobs-Udsalg 
begynder 

`Magasin dit:XordsUdsalg..5111inge 
J. P. SOMMER. 



irjaBRAND- OG LIVSFORSIKRINGS- 
AKTIESELSKABET 	SVEA 

110VEDKONTOR: BREDGADE 28 

(Odd-Fellowpalæets søndre Pavillon) 

tegner alle Kombinationer af Livsforsikring Id billige Præmier 

ved Henvendelse til Selskabets Agentur for Bomholm .  

>, 
,,.... 
Til! 60 V. J. blaussen, Sandvig. Til 60 

Godtkøbs-Udsalg 

(
Mit aarlige Udsalg er begyndt 

og sælges alle Manufakturvarer 
med stor Rabat pr. Kontant. 

Dygtige Syersker antages paa min Systue. 

Dal&nar 3orQm4:-Tkli. 

Vi ere Købere af reelle Partier af 

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

betaler vi høje Priser. 

Nordlandets Handelsbos. 

Vi tilraader Landmændene at bestille Deres Forbrug af 

lied* Sinfird 
for Host 1920 hos os. Vi har købt et større Parti af denne 

kendte Kvalitet, og Prisen er rimelig i 

giorManbet flOefølh:. 

Fra Sejler „Kristian losses der 
Store harpede engelske Ovnkul, 

Knuste engelske Gaskokes, 
som anbefales. 

Nordlandets 

Vi har rigelig Lager af 
Bedste engelske Smedekul, 
Store engelske svære Kul, 

som sælges efter billigste Beregning pr. Kont. eller pr. 3 Mdr. 

Nordlandets Handelshus. 

'1~1)t■'' Wid 	~'~ 
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Fra Lørdag den 24. Januar udsælges en hel 
Del Varer langt under den almindelige Pris. 

Særlig fremhæves Ar bejdstøj. Skjorter, 
Huer og Hatte. 

Et Parti Vindjakker særligt billigt. 

Paa alle Varer der ikke er nedsat gives 10 
pCt. Rabat under Udsalget.  

Chr. West, 2111inew. 

I fri Handel haves: 
Glutenfoder, Hvedeklid, Majs, Byg, Navre; 

Blandsæd. 
Knækmajs, Majsskraa, Bygskraa 

til Ombytning ventes, 

Soyaskraa, Majs og Hvedeklid. 
Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Brødrene Anker 
Jernstøberi Se Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Firkantede Morsø Ovne 
lige gode for Kul. Koks. Torv og BCRlnde,. 

Vi har 11 forskellige 

Ovne paa Lager, som 
sa,!ges til gammel Pris, 

det vil sil!e, at Støbe-

riet senere har forhøjet 

Priserne med 2 Gange 

12% pCt. 

Alle Slags Rør, Muffer, 

ildfast Sten og Ler. 

Nordlandets Handelshus. 

Prima Ris _ meget billigt og 

Prima Klipfisk anbefaler 

QuIvitint= & 43roDuttforrettling. 

lo a • 
• • • • • • • 

• 

Ile•IP 	• 	0 	119 	• 
• • • • • 

Allinge Aolonial= 
Øt 9roduktiorretning 

• 	 anbefaler 
• 

• Kolonialvarer 
• Konserves og Frugtsafter 
• Værktøj, Redskaber 

• Køkkenudstyr, Urtepotskjulere 
• 

• Kaffestel, Spisestel 
Kakkelovne og Komfurer 

• Tagvinduer, Staldvinduer 
•• -Murgryder, Pumper, Jernrør 
• Brædder, Planker, Lægter 

• Tømmer, Cement, Tagpap 
• Søm og Skruer 

Smøreolier, Drivremme 
Remmetedt, Smørekander 

Roegrebe, Roeknive, Roekurve 
Borstenbindervarer 

Spegesild og Kryddersild 
vs  trg r,li  1 dr 

Klipfisk, Fedt, Margarine 

SÆllinge Åolenial= 
9roduktforretning. 

• • • • • • • • 
• • w 4114, • 	 • 

Vi har atter 

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

der og Børnetøj. Sælges for 8,75 ni. 

Nordlandets Handelshus. 

• 

• 
e 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

•  
• 

• 
• 

•  

• • 
e 

Fra Livets Kringelgang 

Gamle Per Ole læser for sin Kane 
om !Rodedes Jesus bespiste :;one 
Mand med fem Biml rig 11, smag 
Fisk og endda i.h i;%1 v tutor  Kurve 
tilovers 

Ser du, Mutter, se Ilet er del, man 
kalder tit Flusholdinag. 

Ved Kaffe-Slaheradsen. 
ler lorsiaar ikke, Pin Jokurnsen. 

al De Iran paadra, at Ludvig,erts 
er tive Folk. H ir n er det tin i al 
Fald ikke, sari meget er vist ; det 
har jeg set et sok klarl Bevis fru. 
Jeg lagrate for rangen Til siden !or-
gel Parcel!~ al hende. da i'er!, havde 
Fremmede, ag tænk Jer en Gane, 
da min l'i! 	leve'cde det tilbage, 
rent og pænt — — — ikke 441 Ore 
fik hun i Drikkepenge. 

Den venlige gamle Dame Men 
hvad slims f dog for, Børn ? Hold 
doe Fred, Børn. 

Den store Dreng 	Nej, aldrig 
Verden ; han har hugget el Verdens- 
frerlarnærlie fra mig a'. 

En Paragraf om Eskimokoner. 
Kære .Ekstrablad', skruer en Læ. 

ser. Vær saa elskværdig al oplyse 
mig om, rim det forholder sig rig-
tigt, at der i Danmark findes en 
Lovparagraf, der bestemmer, at en 
dansk Mand, der har giftet sig med 
en Eskimokvinde. fra dansk Besid-
delse, kun maa opholde sig her 
Landet I 14 Dage med sin Kone, 
og ovn der skal søres særlig Tilla-
delse, saafreurt Opholdet strækker 
sig over længere Tid. Pas Forhaand 
Tak lur Ulejl! g heden. 

Svar : Vi kender ingen sandar• 
Lovparagraf. Der er heller ikke i de 	

fr senere Afil vedtaget nogen Lov, son,  
forbyder al gaa med hullede Strøm-
per, eller som forbyder al klippe er 
Puddelhund 'ned en Broderesaks. 

En Molbohistorie. 
— Har du ikke niere den præg-

tige store Hund? 
— Nej, den er død ; det var et 

dejligt Dyr, jeg vitae ikke have væ- 
ret af Inert Hunden for 100 Kr. 	• 

— Saa-aa. Hvordan døde den? 
— Jo, tænk, den slugte et Tokro-

nestykke, og saa var jeg jo nødt 
til at skyde Bæstet for at faa Pen-
gene igen. 

Gyselig Historie. 
De to Venner var ude at spasere. 

De korn forbi ur smuk Villa. 
— Der er eu dejlig Villa, udbrød 

den ene. Hvem der havde den. 
— Ja, sagde den anden, næn 

lænk, at den er købt for Mænds og 
Kvindes og Børns Graaes og Tsa-
rer og JaminerArig. 

— Gud turbarine sig, sagde dell 
første, Hvem er da Ejeren ? 

- Del er en Tandlæge! 

Distraktion. 
Professorens Husassistent kommer 

lavende ind til harm Hun er helt 
hlau i Ansigtet at Rædsel. 

— Gud, Hr. Professor, udbryder 
hun, jeg er kommen til at sluge en 
10 øre. 

Professoren, der er fordybet i sit 
Arbejde, tager sin Por temonnæ hene 

— Herregud, Marie, er del noget 
al forstyrre ung for ! hier bar De en 
anden 

En Sønderjyde sad i en Bevært-
ning i Ribe ug vir ved at betale 
Varer' af en Bunke tyske Pengesed-
ler. 

En Nørrejyde, der sad ved Siden 
berriærkeile i Følge „Ribe Stifts-

tid." noget ringeagtende : „Ja, jeres 
Penge derovre duer ikke 'Reger". 

Sønderjyden tørt „Nej, næn et 
har da nogen, 1 har jo ingen.. 

Benyt Lejligheden. 
1)en unge Pige: 

■• :I der være udmærket Lejlrgbed 
tov dug Id al' anholde om min flitand 
Ilos Fader. 

Den ringe Mand: Er ban I >renii 
godt Humør 1 Dag ? 

Den ringe Pige Nej, tværtimod, 
jeg har lige givet ham none Reg-
ninger Ira Darneskiteder inden ug nu 
vil lian blive glad over al hilse 
mig kvit. 

#s* lientheims 	& 1miekasses 
Afdeling i Allinge 

Kontortid: 10-12 og 2-4. 
Modtager ludskud paa olm. Sparekassevilkaar til en Rente 

al 4 pCt. p. a., pas Folio til 2 pCt. p. a. 
c. 


