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„Nord- Bbruhalms Ugeblad"
fr eskes

1 el Antal af mlndsl 1000 Exempl.
og forundes granem Postvæsenet l Allinge.
So ,:delg,Olsker, Rutsker, Re og Klemensker.

,,Nora-Bornholms Ugeblad"
har den største Udbredelse I Nordre horeed
bliver lers' I &tud Item ug egner sig den
or bedst lit Avertering,

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendigarelser ej enhver Art
saasom Kys, Salg, Foreningsmeddelelser,
Ejler. eller Aflysninger, Auktioner etc.

„Nord-Boreholms Ugeblad"
adgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og
koster 1 Kr. hnlvaarlig.

iffæret.
Bag høje Bankers Bøgelund
en lille Kløft er sænket,
og midt i Kløftens lune Bund,
der har jeg gjort et Lykkefund,
soul ofte, har mig lænket.
Et Kær, hvor Vandel fladeblidt
er sumpet hen i Hvile.
Hvor aldrig Bølgekammens Ridl
for Vestenvinde tungt har stridt
mod Breddens gamle Pile.
En knoklet Pil i mosset Dragt
hen over Vandet luder.
Den tætte Krones sølvgraa Prag'
i Kærels Midte ligger strakt
pair grønne Algepuder.
Og der er Siv om Rodens Træ
og mellem unge Grene.
ved Brinkens stille Skyggelæ
staar Gedden Vagt I Ny og Næ
paa Røverfærd alene.
Og mellem Vandranunklers Næt
— hvor Solen varmest blusser,
reg Andemaden spredes let, —
oer myldrer Punkter, Plet ved Plet,
ai sorte Haletudser,
0,f; Larver flimrer uden Rast
i Fladens lune Vande
nul Sneglene, der hænge fast
med Huses tunge Kæmpelast
paa Svømmeblades Rande,
Og under Breddens Mynlekrans
er travle Hvirvelbiller,
sant kredsende f Cirkeldans
med Kviksølvsdraabers Perleglans
ben over Vandet triller,
Og jeg kan sidde soen i Hi
og følge deres Færden
og lade Pligter gaa forbi
og vokse ind i Harmoni
med Kærels vide Verden.
Knud ~uredt

Al A. Bern t sen, Skaarup.
Tidligt Tillæg al Kyllinger og
tidlig Samling al Jorden kan være
godt nok, men for Saftningens Vedkommende maa Jorden være bekvem
og Fol-anret være i Udsigt, og for
Kyllingerne maa Sol og Varme ogsaa være nær forestaaende. Kyllinger, udruget i Marts Maaned, som
Avlsdyr er en meget fejlagtig Opfattelse med Hensyn til det økonomiske. Naar en Flok Kyllinger, udruget 1 Marts Maaned, skal holdes
inde paa Grund af Kulde og Regn,

.1 MAI nf 1800 Eknempl,

e il rille Mene
tlielege-Nandl
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Fredag den 21. Maj 1920
=mod
og dero! huglig og kold Jord i Kyl- er godt for Maven,log særlig ostet
ling egnatden, vil de absolut altid
Mælk gør Underværker ; men glem
standse i Vækst, og alene med at
ikke det rene Vand, for det er Livsholde Livet i dem. er slet ikke saa
kraften for alt, der skal vokse og
lille en Opgave al løse ; hermed
trives, og saa helst et Sled at sidde
regnes ikke ined en enkelt Høne, om Natten, hvor Luften ikke bliver
SOM gear i en Kostald med 5-6 daarligere end vi andre kunde leve
Stk., men med Kyllingeopdræt i sin der, om del var nødvendigt, I de
Helhed.
almindelige lave Kyllingebure er der
Den bedste Tid for Udrugning er
næsten ingen Ventilation, naar Døabsolut Maj Maaned, naar Græsse! ren er lukket, og en Luft, hvor kun
er grønt, Solen skinner og Jorden
Lus og andel skadeligt kan trives.
er varm ; de Kyllinger skal nok
Naar Kyllingerne er 4 Uger gl,
blive kraftige, i det Hele laget ud- kan de godt nøjes med Byg, Græs
vikle sig netop til det, de skal, og finlcnuste Strandskalter; gear de
bande i Skønhed og Energi, frem- frit i Gaardsplads og Have, hvor
for dem, som korn i Marts og først der er rigeligt med Sand, erstattes
i April, som er sat i Staa af Kulde, Skallerne.
Frost og Regn.
Kærnemælk, ostet Mælk og kogte
Kunsten at ruge Kyllinger tid er Kartofler er godt for alt Fjerkræ
jo i Almindelighed ikke stor, men Anret rundt, og er del Foder, der
Ina dem til at leve og hver Dag betaler sig bedst.
vokse sig stærkere og kønnere, deri
Der er mange, der spørger, hvilke
ligger Hemmeligheden.
Racer er bedst ? men det er der inDen første og værste Fjende for gen, der kan besvare. De fleste vil
Kyllingerne er Lus, som foraarsager vel sige, at den Race, de selv har,
de fleste Kyllingesygdomine, netop er den bedste ; men alle Racer er
fordi de ger Kyllingerne utilpas, fra Begyndelsen af omtrent ,Jige
malle og trætte af Tilværelsen, og gode.
derved bidrager til, at Kyllingerne
De lette Racer lægger vel nok
ikke ger det Arbejde og tiltager sig som Regel de fleste Pd. Æg, men
den Næring, som de har behov for giver det mindste, naar de sælges
at blive levedygtige og kraftige til Slagtning, da de gennemsnitlig
Dyr.
vejer 2-3 Pd. mindre pr. Høne, og
Vent derfor ikke med al give Kyl- fordrer mere Lys; Varme og Opholds.
lingerne Insektpulver til de begynder rum i Danmarks fugtige Klima ; er
at hænge med Vingerne og dukke delte tilstede, er del absolut indNakken, for da er det allerede for bringende Racer.
sent. Giv Hønen og Reden InsektDe svære Racer er derimod mepulver to Gange, førend Kyllingerne get haardløre, og del generer dem
er udruget, og igen naar Kyllingerne ikke at være indespærrede, og de
er 2-3 Dage gamle, og hver 19de er særlig gode som Vinterlæggere
Dag, til Kyllingerne bliver saa store i den Tid Æggene er i højeste Pris.
al de kan rense sig selv i Sand el. De er mere velsmagende i Kødet,
løs Muldjord. Nem man giver Kyl- og i det Hele laget rolige og forlingerne Insektpulver, saa gør det
nuftige Høns, bande til Rugning og
ikke som saa mange, der drysser som Kyllingemoder, og der kan
lidt Pulver ned over Ryggen paa spares en Del Alen I flønsegaarKyllinger og Hørte. Nej de skal dens Hegntramishøjde, hvad der
lages en ad Gangen, og Pulveret ikke siger saa lide med de nuvæskal gnides ind under Vingerne og rende Traadpriser. Jeg anbefaler
lidt i Nakken, og Hønen faer samme Folk at holde den Race de holder
Omgang, og saa lidt i Reden, som
mest af og har mest Held med. absolut maa holdes ren, ikke en
Fremelsk al dem de bedste Avlsdyr
lille Tot Halm ovenpaa en snavset og opnaa derigennem de bedste ReRede, fyldt med Lus og al Slags sultater.
Uhumskhed. Kalkvand eller Kreolin
opløst i 'il° Vand, og er den rigtig
slem, da ren Petroleum, er de bedste Renselsesmidler til en Hønserede,
hvor der skal bo Kyllinger. Derved
undgaar man saa godt som alle
Dødsfald, Sorg og Ærgrelser, af sin
Kyllingeflok, og hen paa Eftersom- Nu er der hvidt af Blomster
meren vil man se, al Overskuddet
i min Moders Æbletræ,
for Hønsebestanden er bleven ikke og Gøgen kukker i de lyse Lier,
og Græsse( bølger grønt
saa lidt større,
sari langt man kan se,
Meget haardkogte Æg, hakket
og Konvallerne dufter langs
med Skal og det hele er de to førSkovbundens Stier.
ste Dage det bedste Kyllingefoder.
Byggryn er jo et gammelkendt Fo- Humlebien stirrer saa travlt omkring,
der, men del skal helst være de og Myrerne bygger deres Tue;
Edderkoppen spinder sno listig
gammeldags grove Gryn fra Mølsit Spind,
lerne paa Landet, ikke de line Fa- at fange en lille lækker Flue.
briksgryn. Naar Kyllingerne bliver
8-10 Dage gamle, maa der mere Du dejlige Skærsommer
med Sol over Eng,
til, knækket Majs eller Byg, opblødt
otter jeg tror dine tryllende Lefler,
Brød, nogle kogte Kødben — at
livsglad og !mad
pille af det giver Arbejdslyst, Kræfsom en barfodet Dreng
ter og Mod paa Livet. Kærnemælk sætter jeg over Diger og Grøfter.

Skærsommer.

Sugning og 6pdrcet
af .7Cyllinger.

et

op for.enater sieuiterit

Og atter jeg drømmer
min saligste Drøm
og glemmer, at Vinter atter kommer,
thi Dagen er solvarm,
og Kvælden er øm,
og Nulten blomstermættet
ved Skærsommer.
Anna Jacobsen.

EN

til Slags fiskekroge.

Fra Akts. „Aug. Thorings Fiskekrogsfabrlk• i Stavanger har Dansk
Fiskeriforenings Kontor modtaget en
Sending ny Kroge, ledsaget al en
Skrivelse, hvori der gøres Rede for
de Fordele den nyopfundrie og patenterede Fiskekrog byder.
En af Krogefiskernes største og
sindige Ærgrelser har været at trække
en Krog op, der har tydelige Spor
at, at en Fisk havde været paa den,
men formanet at slippe fri igen. Dette ser nu ed til al kunne undgaas, idet den nyopfuodne Krogs
Modhage stiller sig paa tværs at
gen ,Modhage, den ,Ivar dannet.
Efter det gamle System kommer
den Aabning, som Krogen laver i
Fisken, ikke paa tværs al Modhagen,
men virker i samme Retning. Fisken
kan derfor forholdsvis let slide sig
løs, særlig hvor der er blød Bund.
Man ser derfor let den ny Krogs
store Fordele fremfor den hidtil anvendte, og hvilken Betydning den
vil Ina For Fiskerne, idet disses Udbytte vil blive betydelig større, da
der praktisk talt ikke kan blive Tale
om Tab al Fisk, der er kommet
paa Krogen,
Fra Norge haves en stor Mængde
samstemmende Anbefalinger, og det
kan anses for givet, al der af danske
Fiskere vil blive gjort Forsøg med
det ny System. Krogen haves i forskellige Størrelser, og foreløbig fordeler Dansk Fiskeriforening det tilsendte Prøvelager, men kun Fiskere,
som vil 'gøre indgaaende Forsøg og
forpligte sig til al indsende udførlig
Beretning til Dansk Fiskeriforenings
Kontor, kommer i Betragtning ved
Uddelingen.
Der kan da i den nærmeste Frem•
tid ventes Udtalelser fra danske Fiskere om den ny Fiskekrog, der hvis den svarer til Beskrivelsen og
de mange norske Anbefalinger —
vil betyde stor økonomisk Vinding
for Fiskerstunden. Opfindelsen vil
ganske sikkert vække stor Opmærksomhed i alle Fiskerikredse, ikke
mInds1 her paa Bornholm.

Smaabørnanes Dag.
Torsdag den 27de Maj .
SOM bekendt har Frelsens Hær
gennem Justitsministeriet lenet Tilladelse til paa Torsdag at lade forhandle en lille Blomst, der skal
hjælpe med til at sprede Sommersol
over de mange svagelige Sinaabørn
Ira ubemidlede Hjem, som Frelsens
Hær ønsker at samle i den forhenværende Bagermindelejr paa Amager.

der af Fnrsvarsrninisteriet er overladt Hæren til det smukke Formaal.
Her vil i Sommerens Løb ca. 500
Børn mellem
og 7 Aar kunne
Ina en Manneds Landophold, og
det skal den smukke lille Blomst
hjælpe Ill nied at give dem.
I Betragtning af det betydningsfulde og samfundsnyttige Arbejde
paa Børneforsorgens Omraade, som
Frelsens Hær har udrettet og fremdeles udfører gennem sine Vugge.
stuer og Smaabørns-Kolonier, sit
Plejehjem for spæde Bern og sit
Mødrehjem, hvor ulykkeligt stillede
Mødre med deres nyfødte Smaa oplages, betænker vi os Ikke part at
anbelale Frelsens Hærs „Smaabørns
Dag" til vore Læseres Velvilje.
Værdifuld Hjælp kart ydes, ikke
blot ved at købe Mærket eller betænke Virksomheden med et Bidrag
paa Smaabørnenes Dag, men ogsaa
ved at assistere personligt ved Salget af Mærket; thi en Hærskare af
frivillige behøves hele Landet over
fil at forhandle Mærket.
Her i Kommunen har Fru Ma ri a
Gor n flzka lovet at lorestaa Salget, og vi beder de unge Damer i
Allinge-Sandvig, der vil støtte Sagen
ved at forhandle den Iille Blomst,
om at melde sig, helst el Par Dage
før Dagen.

Imod saa huld N

Sommer ..

eteg vandrer ud i den lyse Dag ;
o Sommerl du tøved længe.
Nu dirrer Luften af Lærkeslag
og Gøgen kukker i Enge.
Nu blomstrer Abild, nu suser Lind
og Poppel ved Bondens Længe fra Søen stryger den friske Vind,
den leger i grønne Enge.
Jeg ligger skjult ved en Blomstersti,
hvor kælne Skovduer kurre —
og ser en sommerglad Humlebi
om Mælkebøtterne stirre
——
San fløj han, tynged al Blomsterstøv
— sort skinnede Fløjlskjolen —
mens Askens fligede, fine Løv
fæar silkeblødt Skær i Solen.
Der stryger mod mig en Krydderduft
af blomstrende Krusemynte;
der leger Svaler i Solskinsluft —
vi ved, naar den Leg begyndte Da har vi naaet den lyse Top
af Foraarets Himmelstige —
da slags de glødende Porte op
til Sommerens Solskinsrige.
Da er den kornunel, den gyldne Stund
— mens Knopskæl sagtelig drysser,
da jeg fornemmer at Feens Mund,
Sommerens Fe, mig kysser.
Da fyldes Sjæler' al Lys og Fred,
og Vindens Pust om min Pande
har Sommerhifsen og Budskab med
fra Livets evige Lande.
Hil dig, med tindrende Solskinsluft,
med Markens lysende Blommer I
Hil dig, med Sang; med Dugg
og Duft,
mit Hjemlands yndige Sommer'
Sigrid Saabye.
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Møde hver Fredag Kl. 8.

Pastor firsittes.

.To Mænd frem for en Enke De løb. Det var en mægtig Plæne,
de havde at lege pas. Hun løb,
Foreningen
løb, vilde ikke lade sig fange ; men
da han var hurtigere til Bens end
,Bornholms ..Cystfluse
hun, indhentede han hende . . .
aabnes iste Pinsedag og anbefales
Han fangede tiende ikke blot i
ærede Land- og Byboere.
Leg, men i Livets store Alvor. Valdemar Nielsen
Han havde elsket hende længe,
Telefon 58.
men hun var saa ting, næsten et
Barn, saa lian havde ikke nænnet
al forstyrre hendes Barnesind: Men
han holdt øje ined hende, at ingen
udlejes — saavel til Smaattrie som
kom og snappede hende fra ham.
over hele øen. — Moderate Priser.
I fire lange Aar havde han frydet
Hotel Sandvig,
sig over sin Sommerfngl, som han
Telefon 13,
kaldte hende for sig selv, men nu
— nu kunde han ikke mere vente.
Hans Manddom krævede hende, og
nu havde han besluttet, at nu, uden
Kommuneskat for 1. Halvaar
Leg, vilde lian fange sin Fugl og 1920 —21 modtages paa Bækkegaard
og ved Mejerierne „Humledal's og
gøre hende til Kvinde.
Naar man korn bort fra den store .Kajbjerggaard"s første Udbetalinger
— Formue- og Indkomstskat til
Plæne, kom man ind i en GranStaten for 2det Halvaar 1919-20
plantage. — Der søgte hun Tilflugt, maa være indbetalt inden 15. Juni
da hun var angst for at lade sig d. A.
Sognerandet.
fange af ham. Der havde i den
senere Tid bevæget sig noget i
7ali!
hende, naar hun var i hans Nærhed,
Vi
bringer
herved vor dybtfølte
noget ubekendt, som hun var bange
Tak for Hjælp og Deltagelse ved
for, naar han var hos hende, men
vor kære Datters Sygdom og Besom fyldte hende med en ubeskri- gravelse. Særlig lakkes Dr. Boich.
velig Fryd, naar hun var ene.
Sæne, den 20. Maj 1920.
Instinktmæssigt følte hun nu, at
Hansine og Andreas Munch
Barnelegen var forbi, at noget stort,
noget uventet, nærmede sig. Derfor
løb hun, skjulte sig mellem Graer til Salg paa
nerne. Men da ban var høj og
Hullegaard,
Granerne lave, var det ikke vanskeKlemensker.
ligt for ham at følge Fuglen og
fange den.
med 3 a 4 Værelser
Hun rev sin Kjole itu, sine Hænog et Par Tdr. Land
der tilblods, og fik Haaret filtret ind Jord — nær Allinge eller Sandvig
i Granerne. — Hun maatte lade sig ønskes til Leje for 1 eller flere Aar,
eventuelt til Købs, af en ældre Mand.
løse af ham,
Om saadan Plads kan faas paa
- — — Saa kom det store Øjerimelige Vilkaar, bedes Billet mrkt.
blik, som Millioner af Kvinder her
.Ældre Mand" indlagt part Bladets
oplevet før hende, og Millioner af
Kontor.
Kvinder vil opleve efter hende —
Kvinder til
— — —
De var lykkelige som to er det,
der kun Se! hinanden, kun • hører
antages gerne. Det gør ikke noget,
hinanden, kun føler det samme.
om de ikke har arbejdet ined Sild
Men Lykken er kort.
før.
— Der er mange, der skal prøve
Lykken, og da Livet ikke er langt,
11111111111111111~1111
har den ikke Tid til at opholde sig
hos den ene, maa skynde sug fra
Sted til Sted, lig Bien, der flyver
fra Blomst til Blomst, for at søge
Honning.
2den Pinsedag KI, 8,
Aar er gaael.
Nu sidder hun der — — mindes
Legen. Hvordan var det ? Blev hun
ikke indviklet i Granerne? — rev
Pragtfulde Flyverfilm.
Granerne ikke hendes Kjole itu - Forevist første Gang ved den mægtige Flyverfest i Tivoli.
hendes Hænder tilblods — —? Aah
— nu ser hun det.
Hvor Graner og Livet dog ligner
frastilke Xone.
hinanden, kun med den Forskel, at
Lystspil i 4 Akter.
Granerne river itu udvendig, men
Livet indvendig. — Hendes - Hjerte NB. Kun 1 Forestilling.
'dødte jo, hun mærkede, hvor BloSædvanlige Billetpriser.
tet randt — saa matte det vel vælg
•••••••••■••••••
.1u?

RØ.

.gutomo6iler.

-- Vi har det største Lager af blide Straahatte, fikse
engelske Hatte til meget billige Priser.
Arbejdshatte fra 1.10.

9lorDtaabct•z■ k:)nitUI5411.
eSorz<er,_

Græsfrø til Haveplæner, forskellige Blandinger.

Allinge Biograf.

Blod vore hjemlige Flyvere.

•

Granerne bastede hendes Hænder
■tg Haar, men Livet — hendes hele
Jeg . „
Klara Due.

Pris a 1,30 — 3,00 — 5,00 pr. Kg.

H, Chr. Dam,

Nordlandets Handelshus.

111,••••••••••••• 11111111~1~INIIM114~
TAPETER, TAPETER,

Charles Svendsen, Hasle.

Telefon 66.

:614~1111111111911/11114111111•9 11111111~~111111111.11116
Bemærk ! at alle hos os laante Sække :

377yretuen,
1 Plantagen dybest inde
mellem Ædelgran og Fyr
har jeg fundet mig en Verden
under Myretuens Kuppel.
I Beundring stod jeg stille.
Denne Myldren. Dette Liv!
Mine Tanker blev forløste
i en sund og bitter Skruppel.

Nordlandets ilandelshos.

maa bestemt leveres tilbage ved første Lejlighed — og inden Iste Juni.

Nordlandets Handelshus .

Seksradet Saabyg

„Abed Juli"

Første Afgrøde efter kontrolleret Avl samt

Saasued af Toradet Byg, Havre, Blandseed,
Fine ViRKer, Solo-Ærter, Glænø-Ærter
er paa Lager og sælges paa gode Vilkaar.

Nordlandets Handelshus.

Karl Grabau,

Xavemobler
haves paa Lager.

Klemensker Snedkeriorroloing
Telf. Kl. n 13,

L. Pihl.

**********~}

Inkassation, Dokumentskrivning m. m,
Træffes I

Hasle

Onsdag Fornid,

Forlang hos Deres Handlende

Viggo Glistrups
KAFFE.
Specialitet:
Ægte Jarl. lintre.

~~4.44~4,

Xaveredskaber
-'teirfte

llboalg og billigfte 93rifer fjol
2Ittinge :tiloionial, og $roDuftforrettling.

Stødt Melis
Yudderogsukfier
faas atter i

Vi har store Oplag af udmærkede

gode 21dskuds6rcedder

Allinge Knlonia!- og
Produktforretning.

i alle Længder. Meget rimelige Priser og stor Rabat
pr. kontant.

NIINHImi•941~9•44

Nordlandets Handelshus.
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Bornholms Marpril eiahrilfs

VEGETABIL
MARGARINE

Udebliver Bladet
beder vi Læserne henvende sig paa
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt
blive rettet. I modsat Fald maa De
henvende Dem til Bladets Kontor,
og vi skal da sørge for, at De faer
det tilsendt.

De averterende
anmodes om at indlevere deres Annoncer inden Torsdag. Smaa Avertissementer kunne dog som Regel
medtages indtil Torsdag Middag.

er anerkendt som den bedste.
Fineste

•'W#›

Faas hos alle Handlende.
00O20CCCCO3CCIDO

TRAADVÆV

Rø
Svineavls forening %Hinge Stoionial &131routtforretuing
Bestyrelsen.

For saa olie er del sagt mig,
at det Store skabtes kun
af en hvileløs og søgende
og evig flittig Myre —,
I det Fjerne saa jeg Solglimt
mod en Himmel høj og hine,
og jeg ilede mod Lyset
for at kæmpe ved min Lyre I

Stedmoder

Overretssagfører

i alle Maskevidder og Bredder haves paa Lager og anbefales
til billige Priser fra

afholder den ordinære Generalforsamling Lørdag den 29. Maj, Eftm.
Kl. 5,30 paa Rø Afholdshotel.

llallelyst, Allinge,
har et stort Udvalg al
i forskellige Farver.
7 Kr. pr. 100 Stk.

Sædsække, Foderstofsække,
Sojesen Xofoed, Rønne
$t, Mortenagade 17.
Frosække og Poser

Vi har rigtig gode

boruh. Spegesild

En Dreng,
som vil passe Køer, kan fas Plads
hos Avlsbruger

****4********

Rullegardiner og Gardinstænger
leveres efter Maal. Indrammede Billeder passende til Gaser
altid paa Lager. God Gulvfernis. anbefales.
•

Allinge.

Chr. Hansen, Allinge.

Nye Tapeter i stort Udvalg til billigste Priser. Prøver sendes
gerne. — Billeder indrammes. — Rammelister sælges.

•

Pris 15 Kr. pr. Fjerding, naar Træ
erne byttes.

4 Havebænke,
1 Sybord, 1 Skrivebord med Skabopsats, 1 Bogskab er til Salg.

A. Stange.

•

Dreng eller Pige

Hjemmeavlet Græsfrø i Blanlinger sælges meget billigt i

Sildearbejde

•

Strandvejen.
En flink

Allinge Bogtrykkeri.

!ræs frø, Aoefre. 21riefro.

Kviekalve

111111~

J. Grønbech,

med gode Skolekundskaber antages
i Lære pas gode Vilkaar.

Olsker.

HUS

8n gfaveparcel,
tilplantet med Frugttræer og Buske,
er til Salg.

Urte= og ;)31omsterfro
faas hos

»uge Bobrint=

iznourtforretning.

Kotøjr
Legner, Esser, Oer, Grimer, Grimeskafter og Tøjrepæle er lit Salg.

»uge Robinie( & $roDuittanctiting

golden-Sirup
er et rent Produkt af Rør-Sukker.
Meget kraftig og velsmagende, God
Erstatning for Sukker til al Madlavning.
Vi har rigeligt al

alle Sorter Sukker
men samme sælges kun mod Aflevering af Mærker.
Priserne er billigst i

Nordlandels Handelslms.
MIO

8n Xo,
som skal kælve 4de Kalv, samt Tagkæppe er til Salg pas

Pellegaard i Rutsker.

~mør effim~uieffle_di

En ny Sending

Ordet er frit!
Vi gør von mange Læsere i By og
pas Land opmærksom pas, at enhver kan
fas optaget Artikler og Indlæg om Emner
al almen Interesse t ,,Nord-Bornholms
Ugeblad'.
Betingelsen er kun, at det skrevne er
holdt i en sernmetig Form og indenfor
rimelige Grænser, samt at Indsendere til
Underretning for Redaktionen - opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Me ddelelser om saadanne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling i Bladets Spalter.
Dette gælder baade Byen og Landet,
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den %trangeste Diskretion med Hensyn ril sine Kilder

-

Erindringsliste.
Fineste dansk Fabrikat
i

Kg Pakker.

Tapet og Malervarer
Gulvfernis
Malerfernis
KalKfarver,ii
anbefales fra

Allinge Kolonial & Produktforretning

Messens

sne-Vidsalg.

Toldkamret 8-12 Form., 2-5 Efierro
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm.
Laane- dl Diskontobanken 2-4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2 -4.
Branddirektøren do.
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12, 2-4
Dampskibsexpeditionen, sabel] ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm., Mandag og
Torsdag Form.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Postkontoret! Søgnedage 9-12 og 2-6
Søndag 9-1,1,
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Aften.
Søndag 9-10.
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr,
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em
Folkebogsamlingen pas Raadhuset:
Fredag 7-8,
Jernbanest. er aaben for Gods 8-12, 2-7
Hjælpekassen: Formd.. Bagerm. P. Holm
Kasserer H. F. Kofod . Kontortid hver
Fredag fra 5-7.

8fitereriet

Hvidevarer
Linnedvarer
Kjolestoffer
Bomuldsvarer
N1/devarer
§ardhilejer
er i

Duge i alle Størrelser.
Dugedrejler 6,50.
Lagenlærred 6,00, 6,25, 6,50.
Haandlllædedreil, prima Vare 3,00
VislieStyKlier 1,75, 2,35.
Blelærred 2,35.
Heluldne kulørte,

til Dame- og Herredragter.
til Børnedragter og Overtøj

mi

S

fra 10 Kr,

hvide

i
iicl aalge i

I

øger 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
der hver Fredag bringes direkte ind
c.1700 Hjem og læses al saa godt
som hvert eneste Tyende. En An•
nonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

å

og

Kulørte

i smukt Udvalg
fra 1 Kr. m.

SilKe, Uld , Flor

Meget stort Udvarlgo

og

Bomuld

hvidt, sort, Kulørt.

Damekonfektion.
Nyt hjemkommet, moderne Faconer i sorte, blaa, kulørte
og hvide

Pigekjoler og Frakker.
Drengedragter.

Gulvtæpper.
Linoleum, Axminster og Plysh.
Vaskebordtæpper, Sengetæpper, Vaffel og klare.

Kjolefløjler.
Glatte og stribede i stort Farveudvalg.

efir.elsen,97tessen,Mlinge.

Køreplan.

Oesiil Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter.

Jil 9ind e

anbefales et stort Udvalg i nye Dame- og
Børnehatte
rimelige Priser.
Hatte Ira sidste Sæson halv Pris.

,

Xulda teøller Allinge.

imiii~e~a~m~
Hos os kan købes

alle Slags Brædder og Planker,
alle Længder og alle Bredde,r,
som passer til enhver Anvendelse. Priserne er meget emne lige

Nordlandets Handelshus.

Færdigsyede

Herreklæder
i moderne Stoffer og Faconer.

121:Z•Zrici
Fine melerede Habitter

Genne—Sandvig
745
Fra Rønne
- Nyker
808
Klemensker
828

Ro
Tein
Allinge
Sandvig

848
906
919
925

600
643

703
721
734

710

Sandvig-arrene
810
1125
Fra Sandvig
821
- Alljnge
1136
834
1149
- Tein
852
1207
- Ro
915
- Klemensker
1230
930
1245
- Nyker
110 957)
- Rønne

Søn- og Helligdage.
Rønne-Sandvig

Fra Rønne
Nyker
Klemensker
Rø
Tein

Moderne Cover-Coat Habitter
135 Kr.

Søgnedage.

845 1235 750
903 1253 85-8
919
109 /322
935 125 839
949 139 854

Allinge
1059 149 904
155 9F
Sandvig 1005
Snu d vig—Iton
Fra Sandvig
1,035 6935
• - Allinge
04.1 608 9713
052 617 952
e- Tein
107 6n 1007
Rø
1025
Klemensker 125
Nyker
136 757 10Tb
Rønne
155 72
0 1035

Vi har dut gammeldags

grove spanske Salt

ffineme■■•■■•

Nordlandets Handelshus.
IMIMOINI~111~111

115 Kr.
Rønne-Allinge Jernbanes

og Kjoler fra 1,90.
fra 75 Øre.

[Prima engelsk ffiordvoxdug
føres atter. Vi har alle Bredder — og fører kun de bedste
Kvaliteter.

Xlemensker.

Zefyr, smag- og storternede fra 2,50.
Bomuldstat til Forklæder
Voile

tbelost4.

Telefon n. 13.

i mange smukke Farver.

Alpaeca, stribede og !ternede.
Satinered Flonel, mønstr, og strib.
Frote'stoffer, hvide, blaa,lblegrøde.

91or1Ilattbrt

anbefales.

et vel sorteret Udvalg. — Se mine Varer, disses Kvalitet og

Dowlas 1,25, 1,35, 1,65, 1,85, 2,00.
Medium 1,85, 2,00, 2,25.
Lagendowlas 4,50, 4,75, 5,00.
Lagenlærred 4,00, 4,30, 4,60, 4,85.

er hjemkommen. Kvaliteten er udmærket og Priserne meget
billige. Se vore Vinduer.

og Waskinsnedkeriet

Lageret af Manufakturvarer er meget stort og omfatter
Prisbillighed.

ardintøi

Ægteblaa Serges Habitter
175 Kr.

tionlindels Handelshus.
fortrinlige dpisekartofier
50 kg 5 Kr. — mindre Vægte 12 Øre kg
Fine RosenKartofler til Lægning sælges a 12 øre kg.

~1~~1011•100~ffl

Ny Sending prima Soyaskraa
sælges a 52 Kr. pr. 100 kg,
Foderbeanding og Foderkager
er nedsat i Prisen.

Majs om faa Dage,
Bygskraa,
Majsskraa,
Knækmajs
Ren
Der ventes

sælges billigst i

91orMnOct5 k)aithel~,

Raff. Xakkensalt
.fint og rent Smørsalt
Stensalt

I Stykker til Kreaturerne.

.Nordlaildels hodelshus

Avertér i Nordhorilholms Ugeblad!
Bi ligste Annoncepris

Magasin du Nords
Udsalg i

Bulikerne•

fri renu dig indtil videre saalet'es.

Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag Kl. 6 Aften
Fredag
- IS Lørdag og alle Aftener forud for en Helligdag
- 9

anbefaler:

kjoletøjer,
Elan, ,monsnr,'
Voile f.., 1,10 pr. m.
Exit:: prima Voile 'lied syet Mønster 4,75
Ex rap ruin Poplin i liere Farver
4,50-6,00.
Frnra t.riwn A.lpar.ca, meget bred,
S-9.00 p■ . m.

Damekonfection.
SpadserefraKlier, Dragter,
Ulstre og Regnfrakker.

Marlifrø...7 Markfrø.
Eneforhandler
for Trifolium
Bestillinger bedes venligst snarest indsendt.
?ttlinfie Qpioniatz 0 1.r0buftforretititig.

llorilholifis Spare- & landasses

Nederdele og Skørter
i største Udvalg.

Afdeling i Allinge
Kontortid: 10-12 og 2-4.

til Damer og Bero.

21usestoffer i stort 2Idvalg.

Modtager Indskud part alm. Sparekassevllkaar ril en Rente
af 4 pCI. p. a., paa Folio to 2 pCt. p a.

Korsetter r stort Udvalg

!Færdige .kjoler
fil »amer og Sem!.

Forklffider
e Trikotage.
6•4?

Prima

Tagtjære og Tjærekoste

— Srott Udvalg. —

anbefales til billigste Priser fra
Allinge kolonial- og Produktforretning.

DAME LINNED
111111111111111111111111

•
4F)
•
•
•
Dame- og Børnelinned i ekstraimeikvallteter, parole Priser.
Damestrømper i Uld, Flor og Silke. Stort Farvesortiment.
Trikotage fil Damer, Ilerter og Børn. Største Udvalg, bill. Priser.

41 41 4141 f141414141øl41414141 41

af hvide og kokille

•
•

Samtlige Handlende i Allinge.

teoderne ame6luser

Stort Udvalg

•
r
•

ne lukkes

Foderstoffer
i frit Salg
haves til billigste Dagspriser hos

„Skolonial-

r:kobufitrorrelning.

;Melassefoder

med 3rvedeklid
af Sukkerfabrikkernes prima Produktion er nu paa Lager.
Fortrinligt Tilskud til Heste, Køer, Svin og Høns.
33 Kr. pr. 100 kg.

Nordlandets Handelshus.

DaekKetal, Dugedrejl,

Xolo. nial=
at 9roduktforretning

Haandhlaededrell,

VisKestykKedrejl i stort Udvalg.

Manchetskjorter i altt Stenetser; saavel hvide som kuberne.
Bindeslips og Sløjfer i righoldigt Udval g.

Bløde

og stive Flipper,

hvide og kurene, i alle grrogbale Faconer.

anbefaler

alle Sorter Kolonialvarer
til bitlige '43rifer.

Bløde og stive Hatte.
Handsker, Stolilie,Paraplyer
Lommetorklaeder
Solilter og Seler.
Alt i stort Udvalg ril Vittigste Priser .

(43tir Zere 3itbfoh at 9iinitiltaftstronrer,
»nor tager ag !Main er ftørit.

O

2111inew Eolontal
&Proburtforretning

Woriitionlhoim5 itorite Inamifortitringer er i

magasin du Nords Udsalg i
J. P. SOMMER.

Vi har friskbrændt Portland Cement,
irteg pap i smaa og store Ruller,
Gibsrorvæv. Bedste Tagpap i Ruller,
og puelgor

til la ■ osta Dagspris.

Nordlandets Handelshus.

