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Telefon 74i.
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„Norc'-Bornholms Llieblad"
trykkes 1 ei Antal af mindst 1607 navns,.
og forsendes ,gennem Postvæsenet 1 Allinge.
Sandvig, Olsker, Rakker, Re og lae.rtansker.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den største Udbredelse 1 Nordre Mened
bliver last 1 ethvert flfem og egner sig der.
or bedst 111 Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art
saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser,
Eller- eller Aflysninger, Auktloner etc.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
udgaar hver Fredag, kan bestilles pas suk
Postkontorer samt pas Bladets Konlor og
koster 1 Kr. ha/ vandig.

Det første Foraar.
De første Hyacinter Solruderne mod Vest !
0 denne gyldne Stue det første Foraars Fest !
De store Skibe vugger
i Havnen, nær herved . „
Det er som Hyacinter et vældigt, havblaat Bed !
Nu losser tunge Dampere
og Sejl mod Syden gear
.
Jeg elsker Hyacinter
og Master i det Blaa I
0, nu er det det Foresr
som aldrig kommer mer!
Min Ungdoms gyldne Verden,
som første Gang jeg ser!
De lysende Allier.
Den hvide, hvide Sky.
— Alting gør mig beruset
i denne Solens By!
Og paa de travle Kajer —
dir elsker jeg at gaa.
Og paa de lange Moler
der kan jeg længe stad.
Langt borte bærer Træer
en sød og sælsom Frugt ...
Jeg længes — jeg vil kende
de fjerne Havnes Lugt!
Thi nu er det det Foraar,
som aldrig kommer mer.
Omkring mig staar en Verden,
son] jeg alene ser!
Aa, Solen gløder, gløder!
Alt er et svimmelt Smil ...
Uhyre stor er Verden — —
Titusind ha vbraa Mil 1
Se, mine Hænder ryster .
Jeg hører Hjertet slaa
.
Det er det første Foraar min Ungdom I det Blaa!
Kai Hoffmann.

Kristendommen og Nutiden.
AI Harald Berestedt.
—0—

111.

Og alle Kirkens Mænd vad det,
al det stunder mod Slutten, da Kirken fra at være den store offentlige
Aandsregulator, glider ned i Privatlivets Fred . . efter fuldbragt Gerning.
Og alle længes derefter ! Ti Kirken er træt! Kirkens Mænd er en
Række trætte, defensive Mænd, trætte
paa Troen, trætte paa Kraften] Trætte
af alle deres ,Trosvanskeligheder"
og Fortolkninger og denne nervøse
Svæven mellem hvad de skal forkynde og hvad de selv inderst inde
tror.
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den 9 April 1920
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Hvad tøver de da efter ? Hvad er
det da for en vigtig og afgørende
Ting, der stadL, fodtaler den endelige Beslutning ?
Det er Boel ! Kirkens Bo af opsparede Godser, Kapitaler og Bygninger !
Alle Kirkepartiernes øjne er rettel mod Kirkens mægtige Bo, der
skal deles. Derfor er det de venter
og venter og tvinger deres Utaahnodighed.
Missionen siger ; Boet tilhører os,
ti vi er de rettroende, Luthers sande
Børn I
Grundtvigianerne siger : Boel tilhører Folket, hele Folket, Kirken
er et historisk opgroet Folkeorgan.
Ethvert Trossamfund, der historisk
er udgaaet af Kristenkirken, har Krav
paa Boet. De kræver „den rummelige Folkekirke", hvor alle kristelige
Trossarniund med lige Ret kan gaa
ud og ind.
Men Missionen samler sig febrilsk
Aar for Aar i æltere Organisation
om de gamle Bekendelser med Øjnene rettet mod det mægtige Bo,
klar lit at overtage hele Kirken, den
Dag Staten slipper den af sin Haand.
Og Grundtvigianerne staar og
mangler Grundtvig til at holde dem
sammen i el haardr og enigt Krav
om deres gamle falkelige Idealer.
De staar splittet i forskellige Lejre,
ogsaa i Partier, der skal bejle til
Missionens Stemmer !! Derfor ønsker de Afgøreisen skudt ud.
— — —
Vil Kirken kunne reformeres? Vil
Kirken, naar den løsnes Ira Staten,
kunne opleve en ny „Renæssance",
atter blive en sandelig Stormagt ?
saatedes som adskillige frisindede Kirkemænd drømmer om.
Vil Kristendommen, naar den bortkaster sine Dogmer, sine Fabler,
sin Helvedestrusel, sin Djævletro og
Jesusdyrkelse — vil den saa ad frivillig Vej kunne samle Menneskene
om sin Forkyndelse af Kristendommens dybeste og ægteste Tanke,
dens Kærligheds- og Broderskabsideal ?
Hvem kan svare derpaa ?
Aldrig har Menneskeheden trængt
til Forkyndelsen af disse Idealer
Som nu: Fællesfølelse indenfor Samfundet, Broderskab mellem Nationerne
Opgaven er kolossal nok, men
ser man hen til Kirkens nuværende
Tropper, maa man trække pas Smilebaandet.
Den Sten skal der sikkert briardere Kræfter til for at løfte.
Men eet tør man sikkert spas, at
frigøres Kirken og Præsteskabet for
den nuværende Ritual- og Dogmetvang, vil der indenfor Kirken skabes en ganske anden sandelig Hygiejne, frigøres Kræfter, som nu er
ved at kvæles, — og den ny-reformerede Kirke vil sikkert endnu, frigjort fra Statens Aag, I lange Tider
kunne være en stor og sund sandelig Regulator i Folkehavet.
Og hvad dette betyder i et nyparlamentarlak Samfund, hvor Stemmeretten og Bestemmelsesretten er lagt

ud i Hænderne paa selve de gamle
Koner, mens Lullen er tyk al Overtro og Spiritisme
det maa jo dog
være indlysende for enhver tænksom
Natur.

$oraarsvers.
Nu vender de lune Vinde
tilbage fra Rejser I Syden,
og Foraarels Kilder risler.
Jeg lytter mig glad i Lyden
og søger at mane min Tanke
ren for hver! Spor al Vintres
og bringe forglemte Foraar
frem i en lang Erindren

Chr. Stub Jørgensen.

Rugeæggene.
Af Konsulent Stenbæk,
Tommerup.
Vi staar nu overfor Rugetiden og
bør se at fremskaffe saa gode Æg
til Udrugning son] muligt, hvortil
først kerer,-at de er af et Indhold,
der svarer til, hvad et fuldkomment
Æg maa have. Efter Analyse skal
et saadanl indeholde; 13 %Æggehvide, 12 0/0 Fedt og 2-3 % Svovl
og Jern. Gennem Fodringen tilføres
disse Stoller, sum navnlig findes i
Hvedeklid, Oliekager, animalsk Føde
(Kødaffald), Oslestolfer (Centrifugemælk) og især i Grøntfoder. Særlig
gennem det sidste fans Svovlet og
Jernet, som er det Stof, der giver
Æggeblommer] sin stærke gule Farve. Denne kan næsten kaldes Livskra hen i Ægget, thi hvis den mangler, vil det give en svag Kylling.
Og saa Æggeskaller' I — Det kan
synes ret mærkeligt, mere er dog
Tilfældet, al jo tykkere Æggeskaller]
er, des kraftigere bliver Kyllingen,
hvorfor man I særlig Grad maa tænke
pas, at de Høns, der skal tages Rugeæg af, altid er godt forsynede
med Skalmateriale.
Naar man saa til ser, at Kyllingen
ikke lian bryde Skallen og viser
sig blodig og svag, da er Aarsagen
i de allerfleste Tilfælde den, at Fodringen har været mangelfuld, saa
Ægget ikke havde sit fulde Maal
af Stofindhold, og at Skallen var
for tynd. En tynd Skal giver altid
en svag Kylling!
De Høns, man tager Rugeæg al,
bør altid være de bedst mulige.
Helst maa de være tonarige, kraftige
og af saa ren en Type og Kropform,
som man kan fas dem, ligesom man
selvfølgelig lager af de Høns, som
Aaret forud og særlig om Vinteren
har vist sig som gode Æglæggere.
Derfor bør man have disse udskilt
pas en Plads for sig selv. Man regner 10 til 15 Høns til en Harre, og
naar man ved, at Moderdyret har
stor Betydning tor, hvordan Alkomotet vil blive, saa har Handyret del
endnu i langt højere Grad. Derfor
maa man skænke Hanen særlig Opmærksnrffired ; denne bør være al
den bedst mulige Type og Afstamning.

-IDciecoamciscn

Det er bekendt nok, at der hos
alle vore Husdyr kan være en meget stor Forskel pas de enkeltes
Ydeevne, selv om de er al en og
samme Race og er under ensartet
Fodring og Pleje, — sluttedes ogsaa
med Høns. Af Optegnelser, jeg har
fra Alvscenlre, hvor man kontrollerer Æglægningen, har jeg flere Eksempler paa, at der I samme Besætning og under samme Fodring har
været Individer, der lagde indtil 200
Æg i et Aar, medens andre ikke
engang lagde 50, og at man saa
ved 1 flere Slægtled kun al tage Tillæg af de gode Æglæggere har hævet Gennemsnitsæglægningen fra
højst 100 Æg III 160 Æg og derover om Aaret.
Hvis alle førte Kontrol, saa der
aldrig blev taget Tillæg af de daarlige Høns, da var der ingen Tvivl
om, al Æglægningen vilde slige
med maaske del dobbelte. Vi har
nu saa mange Avlscentre her i Landet, hvor Kontrol er gennemført, at
man for en stor Del godt kan skalle
sig Rugeæg eller Avlsdyr derfra,
I Andelsbladet Nr. 3 af 16. Januar
d. A. findes en Fortegnelse over
flere af de Steder, hvor man kan
skaffe sig Rugeæg og Tillægsdyr.
De høje Ægpriser, vi har, maa
anspore os kraftig i nævnte Retning.
Nogle maa Æg mere om Aarel af
hver Høne bliver en Kapital af de
nu 12 Millioner Høns, vi har her i
Landet.

Armoden.
Armoden hedder en mager Egn
med Slaaenbærkrat langs med
lave Hegn
og Sten, som skurrer mod Ploven,
Der vokser Husløg paa Tagets Skæg,
og Muggen skjolder
den møre Væg. Et vindslaael Purr er Skoven.
Den magre Sæd har saa korte Straa,
og Malurtstæriglerne bitre, graa
breder sig undt i Agren.
øde Kuler med blaasort Vand,
Lyng og Rævling og Mor og Sand
og Viber i hastig Flagren.
I Natten skrigende vilde Gæs
om tusind Tuer med stridigt Græs
og alle de tavse Hyller.
Der snurrer Rokken saa evig travl,
liner Vinden piber om Tag og Gavl
og kruser de sorte Pytter.
Den usle Sæd gir kun ringe Stak
og Egnens Folk er 'Forarmet Pak
— af Hvergarn er Skørt og Trøje Men denne Egn er min Moders Egn
her gik hun og sang
i den stride Regn
imellem de knortede Høje.
Og derfor blev denne Egn mig kær,
skønt arm den ligger i Solens Skær,
graa under Armods Tynge.
Jeg saa den øde i Elteraarsrusk
med blaafrosne Slaaen
i den sorte Busk
— og hørte Armoden synge.
Jørgen Vibe.

Foldudbyttet.
—o —
Af Konsulent S. Hense ri,
Skanderborg.
Danmark mader over 6% Mill.
Tdr. Land, deraf 1 11y Mill. Tdr. udyrket. Et Par Mill Tdr. er tilsneet
med Sæd, et Par Mill. med Græs.
Man ser allsaa, at Stedavlen betyder
noget for Danmark, og hver Gang
man forøger Udbyttet med I Td.
pr. Td. Land, betyder det 100 Mill.
Kr. for Danmark paa et Aar. Man
kan derfor forlange, at de, der har
med Jord al gøre, forstsar, hvad
del vil sige at vælge den rette Sæd
og give den og Jorden den rette
Behandling.
De 4 Hovedsredarter er: Hvede,
Rug, Byg og Havre. Hveden er den
fornemste, den udbytterigeste, men
dyrkes mindst f Danmark, fordi vor
Jord i Virkeligheden er karrig. Del
er en Miaforstaaelse, at Danmark
er et frugtbart Land.
Men Rug er den vigtigste Art,
den er Menneskets Bredkorn, og
der dyrkes 4-Gange saa meget Rug
soen Hvede. Al Rug dyrkes knap
400,000 Trd. Ld. Havren er vel nok
den taknemligste Plante tor den
daarligsle Jord.
For en Snes Aar siden krævede
man Jord i god Kultur til Hveden.
Nu kan man godt nøjes med noget
daarligere Jord. Det er, fordi man
har laaet andre Stammer og Sorter,
De tidligere var ikke modstandsdygtige overfor Frosten. Det var især
de Forsøg, P. Nielsen, Tystofte, anstillede, der gav Oplysning om,
hvilke Sorter der var vinterfaste.
Der var Tystofte Standhvede og
Tystofte Smaahvede. 1906 tres alle
Hvedemarker bort, undtagen de 2
Sorters. Nu kan man saa Hvede
helt op i Vendsyssel og behøver
ikke den tidligere fordrede bestemte
Jordbund. Man kan ogsaa saa den
ret sildig. Som Korn har den ikke
saa smukt Udseende som de udenlandske Sorter, men den er lige saa
god. I de seneste Aar er der fra
Svalet kommen Panserhvede, som
synes at være meget haardfør og
passe godt for vor Jordbund. Der
er i Aar saaet meget af den her,
men man maa endnu afvente den
endelige Dom.
AI Rug har man mange Sorter,
men burde kun have lo ; Petkus og
Bretagne. Disse to Sorter er egentlig lige gode, men deri første er
nok saa stivstraael og ikke slet saa
modstandsdygtig pas Steder, der er
indsat for Blæst. En Rugsort er ikke
ren i rel mange Aar, og man skal
derfor stadig have den fornyet gennem de Forretninger, man ved har
den rene Stamsæd.
De rene Sorter giver altid mere
end Krydsninger.
Af Byg har vi de to Hovedsorter
2-rd. og 6-rd. Den 2-radede er den
mest almindelige, særlig Tystofte
Printice-Byg. Den er nær ved Idealet, uangribelig af Sygdomme, næsten aldrig har man bindet Brand
i den. I de senere Aar har man set,

tie .an lallv!prigliet af Strtbesyge.
Der er inalaom og yderig, Den har
de, bede og svajende Stængel, San
Kurnet ikke let piskes af.
1 de sidste Aar er der fra Abed
kommen en Binderbyg, som er meget mere stivstrariet, men har halt
sine Sygdomme. For nogle Aar siden fik man en Sort fra Gulland,
Guldbyg, som er ret haardfør, men
giver noget nrindre Halm end Prinlice.
Af den 6-redede Byg synes Korsbyg at være ganske unnodragelig
for Sygdomme. Den dyrkes meget
i visse Egne. Bryggerierne vil til
visse Ølsorter helst have 6-radet
BygHavren er Danmarks vigtigste
Kornsort, som stias over lige saa
stort Areal som de andre tre tilsammen. Vi har haft mange daarlige
Sorter, bande lidet yderige og lidet
stivstraaede. Særlig i Jylland dyrkes
mest Havre, og man har rur faaet
en fortrinlig Hedehavre. Man Inas
næsten lige saa stort Udbytte af
den som af gul Havre. Hedehavren
er særdeles liaardfør, særlig overfor
Solens Brand. Af de gule Havresorter har vi særlig 3 Arier : gul Næsgaard med sin smukke Kærne, den
svenske Sejrhavre, der sled med en
ganske uimodsagt Sejr i Danmark
en. halv Snes Aar. For Ina Aar siden fik vi den svenske Kronhavre,
som har vist, sig selv Sejrhavren
overlegen.
Man har baade ..egen Interesse og
samfundsmæssig Forpligtelse til al
Ina det mest mulige ud af Jorden
og derfor at faa fat i den bedst
mulige Sæd. Hvis det ikke havde
været arbejdet for Forbedringer her,
var Udbyttet ikke bleven fordoblet,
som det er bleven paa mange Omraader. Det er med Planteavlen som
med Husdyrholdet, at der er enkelte,
som har særlige Evner til at holde
Slammen ren, og man maa altid
efter nogle, Aars Forløb tilbage til
den originale Stamme.
Kan man blot forøge sit Udbytte
med en halv Td. pr. Td. Land ved
at vælge den rette Sæd, betyder det
50 Mill. Kr. paa et Aar. Paa andre
Ornraader ved Valg af Gødning,
Jordens Behandling osv. kan man
maaske vinde andre halve Td.

2 Maani:ders Kursus begynder
Onsdag d. 14. ds. 2 Timer Gange
Ugentlig. Etterm. eller Alten efter
Aftale.
Anna Abrahamsen.
Sandvig Bogbanikt
Telt. 55.

Bryllup.
I Morgen Lørdag vies i Allinge
Kirke Frk. Ingeborg Mogensen,
Datter al Gaardejer Mogensen, Kaggaard, til Gartner Gir ar les Jensen
Allinge.
Paa Søndag vies i Allinge Kirke
Frk. Titora Holm, Datter af Skibsfører Holm, til Bestyrer Peter
Mortensen.

Sfiærerief
og 9ffaskinsnedkeriet
anbefales.

3flemensker.
Telefon n. 13.

11

Salg paa

l'ilegaard I RO.

gode Spisekartofler

Andeæg

Skerpinge i Rutsker.

er til Salgs pan Møegnard i

Fersk Flæsk,

EI Sovemrelses Mdleffigot
beslaaende al 2 Sengs, I livan, 1
Skab, 1 Servante med Spejl, 2 Stole
etc. er Ill Salg.
Bogl rykke riet anviser.

Medisterpelse, Knækpølse
og krydset rlarr514 S's ineferir anhelaks.

Høker N Sørensen.
Fineste

Solalen-Sirup

En Lejlighed
er til Leje, ved Henvendelse til
Mælkeltandler Larsen.

Allinge.

Gode Kartofler
røde og gule er til Salgs hos
Avlsbruger Lund, Allinge.

6 Ugers Grise
er til Salgs; paa
Telt. Allinge 102.

og Kvier er

et Id SdIg paa

er el reol Produkt af Rør-Sukker.
Meget kraftig og velsmagende. God
Erstatning for Sukker til al Madlavning.
Vi har rigeligt af

alle Sorter Sukker
men samme sælges kun rund Al levering al Mærker.
Priserne er billigst i

Nordlandets Handelshus,

Skovgaard
Olsker

Sjælden pæne og letkogen le
En Ilirsk helst yngre

6orn fi. .3Cogeærter
prima 9'1ækterter,

Karl
kan til iste Maj faa en god Plads
paa Skovgaard i Olsker.

C. Hjorth

Konfirma• tion aller.
Jeg har fos T.Jen et stol og smak .: valg i Smykker.
Lommeure. Urkæder. Skeer og Gafler i
og
Søb.plet som anbefales til rimelige Priser. — Gravering

udføres TO, 93.

Xffinge 2(r- og guldsmedeforretning.
Reparationer indføres.

A. M. Lindberg.

TRAADVÆV

i alle Maskevidder og Bredder haves
til bidige Prit.er fra

pas Lager og anbefales

/Miav .Motortin! $robiatforretiting

Xaveredskaber
[te

1IbDalg

billifte 93rifer 1)(W

?Muge Sloloulat $rohttforrettling

"))ielassefeder

med 3fvedeklid

at Sukkerfabrikkernes prima Produktion er nu paa Lager.
f=ortrinligt Tilskud til Heste, Køer, Svin og Høns.
33 Kr. pr< 100 kg.

Nordlandets Handelshus.

Og særdeles god og smuk

færøisg .7flipfisk
sælges i

1 drægtigt Faar
saml en ny Glattromle og nogle
Stk. nye Stole er til Salg.
Kjoller, Sødeskov.

Prima saltet Torsk
er det billigste. — Koster kun i
Tdr. 15 Kr. 75 øre og pr. 1/, kg
Chr. Jørgensen.
35 øre.
Telt. Allinge 92.

Rugeæg
al mine rigtlæggende brune Italienere
anbefales til 30 Øre pr. Slk.

Chr. Jørgensen, Allinge.
Et godt beliggende

Nordlandets Handelshus
Vi

har rigtig gode

bornh. Spegesild
Pris 18 Kr. pr. Fjerding, natir Træerne byttes.

Nordlandets Handelshus,

4 a 6 Fags Hus

Westh, Lærkegarn d

Lødekvier
der kælver nu 'ned det første er til
Salgs hos Westh, Risbygaard.

Klemensker.

Allinge-Sandvig Sygeog Aegravelseskasse
afholder ekstraordinær Generalforsamling paa Forsamlingshuset Hammershus Torsdag den 15. April Kl.
7L/5 ured Dagsorden :
jiVedlagelse al de n den i Februar
d. A. afholdte Generalforsamling
fremsatte Lovændringer nr. rn.

Bestyrelsen.

Stonsalt i Stykker til Kreaturerne.

Iladelshos

ANderiorhood
for Allinge-Sandvig.
Timebetalingen for nedennævnte
Ar bejde er sat til 65 Øre pr. 8 Tuner
og 10 Øre mere pr. Time i Overarbejde,

Markarbejde,
Rengøring,
HotelopvasK,
HotelvasK eg
Privatvask.
Samtlige Medlemmer at

Kvindeligt Arhejderforhund for A,-S.

Qlliugc

J. P. Sommer.
du Nords Udsalg i Allinge.

God triørrenset Saasæd sælges.
Toradet Byg af Tystofte Prentice.
Seksradet Byg af Tystofte Kors.
Svalof Segerhavre. Gul Naesgaard Havre.
Blandseedkorn. Ærter. Vikker.

Priserne er billigst pr. Kontant i

Nordlandets Handelshus.
Alle Sorter

Xlever- 9ræs- og 5?oefro
er paa Lager og afveje( til hver Bistiller. Vi udleverer gerne delte i de
første Dage. — Fremdeles rigeligt Lager af alle Sorter.

Nordlandets Handelshus.

CykielOITOilli110 `)11orrestindby Podningskalk

.o ved Posthuset .a7

anbefaler til de ærede Kunder

Store Mier Hik og Slanger
Alle Slags Cykleciele

losses i disse Dage og til Tirsdag Aften. Beslillinger modtages.
Pris 40 Kr. pr. 1000 kg. — saa længe der losses.

Nordlandets Handelshus.

— Gode pæne Cykler

MIE

Allinge haler

er hjemkommen og sælges til gamle Priser.

grove spanske Salt
Magasin
Ralf. grøRRensalt
Yint og rent Smørsalt

købes. Bill. mrkt. Hus bedes indlagt
paa Bladets Kontor.

er til S4Ig.

Duge og Servietter

Vi bar del gammeldags

Nortilanciels

Dilettantkomedie. '1Gode Andeæg
—x—
Torsdag den 15. ds. opføres paa
Christensens Sal i Allinge af Dilettanter fra Rønne „Kjærlihed paa Printjelykkja• ejle ,,Dæjnj sjinhellia i
Kallahuzed", Komedie i 4 Akter i
bornholmsk Munder!.
Overskuddet af Forestillingen tilfalder den stedlige Afdeling af ,.Røde
Kors".
Stykket har været opført flere Gange i Rønne under mæglig Tilslutning, og de optrædende har spillet
deres Roller saa fortrinligt, al der
ifølge Bladene en Overgang næsten
kunde være Udsigt til, at der vilde
'blive tilbudt dem Engagement ved
det kgl. Teater. Nan imidlertid er
Engagementet jo ikke kommet i Orden, og pan Torsdag spilles der
allsaa hernede. Forsalget af Billetter
foregaar i Allinge Boghandel, og det
maa indstændigt anbefales Folk at
sikre sig Plads i Tide, da der ganske sikkert vil blive udsolgt Hus.
Man opnaar bande at faa en fornøjelig Aften og tillige al stelle en
god Sag.

Lodekoer

.7fursus li .Rjolesyning.

haves altid prut Lager
til moderate Priser,
bringes I velvillig Erindring.

fittrgrVier o 91lite, ?yijrUre og fflettfebøre
tit meget hiffifie 43rifer fjog

M. C. FUNCH.

9filinge Stohntint 13roDuftforretning

Reparationsveerlistedet
•

Torsdag den 15. April Kl. 7,45
opføres af Dilettanter fra Rønne til
Fordel for Røde Kors Afdeling

i Allinge

„I(jriiheri paa Pijojelykkir
eller „Dæja sjinhellia i Kallahuzed"
Komedie i 4 Akter
i bornholmsk Mundart.
Billeller a 3,00, 2,00 og 1,50 kan
forudbestilles i Allinge Boghandel
fra Mandag. — Evert. tiloversblevne
Billetter kan faas ved Indg. Kl. 7.
13ørnebilletier sælges ikke.

1111~1111•1111111.

ZagDiOncr, StalWitbner,

Allinge Biograf. OHM Deres Tryksyger i Allinge Bogtrykkeri
Søndag den 11. ds. Kl. 7-8'

Del Astlige

Naturbillede.

Onde Tunger.
Kærligheds-Slcuespil, fru en lille
Provinsby, i 3 fængslende Akter.
Sædvanlige Billetpriser.

Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter.

CLO ET TAk

ALBA
5 —Chucalader

J. gi So mer‘zu,iiv

ALLINGE
anbefaler tilt Foraars~Saesonen:

Hoderdele
anbefales i største Udvalg.
Lageret omfatter ca. 300
Nederdele i saavel blaat og
sort Serges som forskellige
kulørte Stoffer.
Priserne er 50 pCt. under
Dagspris.'
••••61MillIMNINISIM

Skørter
i Moire og Lasting anbefales
i stort Udvalg til gamle Priser,

41111111~114111~11111411

6

Koolirmilliousoner
købes bedst og billigst i

Største Lager af Gardiner

DamelionfeKtion.

i saavel lide, creme som kulørte. — Absolut prisbillige,

Restpartiet af Spadserefrakker, Dragter, Frakker, Ulstre og Regnfrakker
sælges vedblivende med 10 pCt. Rabat.

da disse er indkøbt før de sidste store Prisstigninger.
•

)f.oraarnyheelerne

indkommer daglig og anbefales til billigst mulige Pris.

Elerro-Liogeri.
Manchetskjorter
i alle Størrelser er
nu paa Lager i saavel hvide som
kulørte.

Stort Udvalg
af hvide og kulørte

forkizer
til Damer og

Børn.

Gammelt Lager:
Gamle Priser.

MODERNE DAMEBLUSER :/lindeslips og
Sløjfer

Største Udvalg af Damebluser i alle Størrelser.
Mang8 smukke Nyheder er hjemkommen.
Billige Priser.

DAME
, LINNED
=mur

1111111111111!M1111111111111111111111 I II I III 111111N111.
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i stort Udvalg.

Rløde 'tipper
i hvidt og kulørt
samt alle gangbare
Faconer af

stive Flipper

,
11111~11,110~10MIOMMII!

Bløde og stive
Hatte
i stort Udvalg.

Trikotage
til Damer, Herrer og Børn.
Stort Udvalg til billige Priser.

.7fandsker,
Stokke, Paraplyer,
Lommetørklæder,
Sokker og Seler.
Alt i stort Udvalg
til billigste Priser.

en 9e1 Rester af 5ijoleiøj
og andre Metervarer er fremlagt mrkt. Mani og Pris.

Flag og Vimpler.
Stort Udvalg i Uld og Bomuld. •

• Sterste Lager af Linned til Damer og Bern.

Korsetter i stort Udvalg. Stremper i Uld, Flor og Silke.

Gode Florstrømper sælges saalænge Lager haves til 75 Dre Parret.

Ger Deres Indlad' al Ilaoulaklorvorer hvor Lager q 11[11M er sterst, Nordlioroliollos slerste Manufakturlager er i Magasin du Nords Udsalg i
Der vil De altid finde en Mængde Varer til gamle Priser le~.~~~ 11~~~~.••••••~1

••rarsenalia~^,ffile-.~.~.41
I.M7".14.1~•~ICIIMPII~,r.~..•■

Sa fin e6oger
anbefales
gratis,

1i1 hitlige pri.er — Navn
Mange pæne Ting, pas-

sende til Gryer. Kurt ng trlegtamroer r stolt Ulv Mg. Ny bjilikorntie
Tapeter e Betalen. N-'gie Rester
A.-ir Sælges meget billigt.
Ira II,
dwer og Gatdinsw.liger teLoftspap sæl,gcs til
cer es
billigste Priser.

Charles Svendsen. Hasle.
Te:efrqi

Vi "nar store Oplag af 1.1irras:.kede

Code 2Idsfiuds6rcedder
i alle Længder. Meget rimelige Priser

pr. kontant.

og stor Rabat

Nordlandets Handeishus.

Urte= og ,:'131otristerfre
fa as hos

Forlang hos Deres Handlende

Viggo Glistrups

tt

't1;11
.1?;.'PT ;

s- -zrv'Irfh
•-

Hvide og kulørte

KAFFE.

gardintøjer

Ægte Java tiluffe,

Specialitet:

fra Messens egen Fabrik

efir. &Isen,
Telefon I00

Overretssagfører

9'11 Inge

VEGETABIL
MARGARINE

gojesen Nofoed, Rønne
pst,

nortensignde 17.

Inkassation,

ffoctilit= & Vrobuftforretning.

,„0„===.30=
i
linholms Mugumetalds

Dokumentskrivning m rn.

er anerkendt som den bedste.

Træffes f Hasle Onsdag Forind.

Faas hos alle Handlende.

97ye 5apeter
er hjemkommen. Stort Udvalg.

:Fiskernes Salgsforening i YrasIe. :Telefon 107.

E. Ahrahamsens Boghandel, Sandvig.
Telefon 55.

anbefaler sig med god Sommersild og Kryddersild i Fjerdinger og Ottinger til Dagens billigste Pris, og garanterer vi for god og
reel Behandling. — Forsendes overalt paa øen.

Messens ene- 2idsalg.

Tapet og Malervarer
Gulvfernis
Malerfernis

teessens sne-Vidsalg.

Sort, graat. hvidt, brunt og
blaat

Svær 6laa ,Wavndug, 2usserundestof,
.R"r6ejds6enklæder og .9aRfier.

Gobelinuldgarn

Alt til rimelige Priser.

og Fingerringspind er paa Lager til billigste Pris.

efir. «Isen, Allinge.

CÆr. elsen,

Kalkfarver

Ligkister og Møbler,

anbefales fra

Allinge Kolonial & Produktforretning

LotrirA'

anbefales.

Klemensker Sileherforrelniq
Telt. Kl. n 13,

L. Pihl.

Bestil Deres Fonarsiej i Tide.

kker

Vi har det største Udvalg af engelske Klædevarer til
rimelige Priser. Klædninger syes 'etter Maal paa faa Dage.

romture pz

'OM KULU

Nordlandets Handelshus.
Fineste dansk Fabrikat
%8 Fag Pakker.

Marh.frø..,øP Markfrø.

Prima

Eneforhandler
for Trifolium
Bestillinger bedes venligst snarest indsendt.

ss)tftiiige

eg 43robuttforretniiig.

lorohohns
, Simre- & lakmus
i Allinge G.T'
. 9.-■
Kontortid : 10-12 og 2-4.
Afdeling

ModtageratIndskud
4
d paa

a .,

. Spa
sseviickat ar til
Folio til 2
p. .

Rente

111~10101.~.~.~11.1~1111~111111~~111111

Vi har friskbrændt Portland Cement,
Vægpap i smaa og store Ruller,
Gibsrorvæv. Bedste Tagpap i Ruller,
og sælger til laveste ~mels.

Nordlandets Handelshus.

Tagtjære og Tjærekoste
alle Størrelser i Tapestry, Axminster og Plysch
1 /4
18/8,
5/4 — 15/4 — 15/4

efir.

elsen,
Telefon 100.

D

oger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lær.
ling en Fodermester eller anden Medhjælp, bør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad

4iritna 13u ebber, Unitter og Zontmer
alt tit biaigite Zag »rid bo

%Hinge Stoloniat Wotturtforrettling

BRAND- OG LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKABET

SVEA

HOVEDKONTOR: BREDGADE 28
(Odd-Fellowpaiæets søndre Pavillon)
tegner alle Kombinationer al Livsforsikring til billige Præmier
ved Henvendelse til Selskabets Agentur tor Bornholm.
TII. 60

Tlf. 60

V. J. Claussen, Sandvig.

der hver Fredag bringes direkte ind
c. 1700 Hjem og læses at sari godt
Som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor sart
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

Ordet er frit !
Vi gør vore mange Læsere i By og
paa Land opmærksom paa, at enhver kan
fait optaget Artikler og flidlæg om Emner
al almen Interesse i „Nord-Bornholms
Ugeblad".

prima Zaininp, frifftirrenbt «ment,

anbefales til billigste Priser fra
A Hinge Kolonial- og Produktforretning.

Betingelsen er kun, at det skrevne er
holdt i en søn-mæng Form og indenfor
rimelige Grænser, saml at Indsendere-- til
Underreining for Redaktionen — opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modlager
Redaktionen gerne Meddelelser om saadanne Ting og Forhold, 'som egner sig
ril Behandling i Bladets Spalter.
Dette gælder bande Byen og Landet,
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage deri strrengeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

Averter i Nordbornholms ligeblad!
3 frit _Salg Fanes
Salmerager.

23aututbriotager. Cot7affraa.
RoroM'ager. (1!iitenfober. 9.)/ela*fober.
/31)g. -)acre og Uanbfmb til emb»tning.
5:31.mtalMrprager, -- -ol)aftraa og 9.11aj.,
ell i !tabe hinke Varer til kulritte Tastabrifer bas

Pitiliiy Stol-mia. (55 ?)robilfitrørrernitig.

