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hodkaas Straildpuilloo.
Daglig Koncert fra 2den Juli.
„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes f er Antal af mindst 1600 Stempl.
forsendes gennem Posterne«, I Allinge.
Sandvig, Olsker, Rutsker, Ri og Klemensker.

oe

„Nord-Bornholms Ugeblad"
kar den stsrsk Udbredelse I Nordre Herred
bliver kost 1 ethvert Hjem og egner sig den
er bedst III Avertering.

,Nord-Bornholms Ugeblad"
optager rane Bekendtgørelser al enhier Aet
sansom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller Af lysrdnger, Auktioner tie.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
s ignar

nyet tredag, kan bestilles paa alle
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og
koster I Kr. halvaarlig.

I Sommernatten.
Jeg elsker dig mer
end et Menneske man,
du hellige Nat naar Mørket har gemt sig
i Flytte og Hus,
under Løv og i Krat.
Naar Skovenes Træer
er mægtige Søjler
i Mulmets Palads,
hvor Hvælvin gens Dunkle
er plettet med Ruder
af drømmende Glas.
Og Landet vidt ud under Maanen
er sineriel.g dejligt at se,
soul Barndommens Drøm
0111 et lykkeligt Land
hos en Eventyr-Fe.
Men den, der har anet
en levende Lykke
og troet derpaa og elsket en Drøm om el Menneske
mer end vi Mennesker maa —
Han standser, hvor Havernes blomstrende Sti aabner Løver paa Klem,
og skimter en Rude, et Hus
og el sovende Menneskehjem —
Og ved ikke, hvorhen hans Tanker
for Længsel og Smerte skal ty —
Aa, Hjerter og Blomster og Muld,
I er Daarer pas ny og paa ny.
Du Hjerte, der blomstrer i Savn
og i Længsel, for helt at forgag,
du ved, der er Straf for at elske
en Drøm mer end Mennesker maa.
Axel Juel.

Kyllingerne.
At Konsulent Stenbæk, Tommerup.
—0—

Det bedste Begyndelsesfoder for
smaa Kyllinger er Havregryn. Det
er noget dyrt, mert man behøver
kun at fodre med det til Kyllingerne
er hejst 8 Dage, derefter er knækket
Majs og Hvedeklid et særligt godt
Foder.
Naar Kyllingen kommer ud al
Ægget, har den med sig endnu et
Forrand af Næringsstof, og giver
man den andet Foder før delle er
opbrugt, gør man snarere Skade end

Gavn. Man regner der man gaa
mindst 36 Timer efter al den er
kommet frem af Ægget, før den
man fodres. Den spæde Kylling
trænger mest til Ro og til al blive
ruget af Hønen og befinder sig
bedst ved at gaa i en indskrænket
Plads.
Fem—seks Ugers Alderen er ofte
en kritisk Tid for Kyllingerne, hvor
de gaar og hænger med Vingerne
og udsteder ynkelige Pip-Pip 1 enten
har de da Utøj eller daarli g Mave.
Kyllingehuset bør da grundig rengøres og desinficeres med Kreolinvædske — ca. 1 Spiseskefuld Kreolin til en Liter Vand. I Kyllingehuset bør altid være frisk Luft, og
hellere lidt kølig t end for kvalmt.
Foderet tilsættes lidt Ris og Osteslof
i Form af afkrystel og skønnet Mælk.
Dette sidste er løvrigt - altid godt lor
Kyllinger, hvorimod Mælk, som let
bliver syrligt, kan være farligt.
Alt skørt og saftigt Græs holder
Kyllingerne meget af, og al dette
kan de ikke faa for meget. Kogle
Kartofler er ogsaa et godt Foder.
Knuste Ben er en Lækkerbisken
for Kyllingerne, særlig mur der er
lidt Kedpartikler paa dem. Delle
tilligemed Kalk i Form af firilknuste
Strandskader fremmer og letter Fjersætningen.
Gear Kyllingerne frit omkring, vil
de selv kurere forsyne sig med animalsk Føde i Form af Insekter og
Orme, er de indelukkede, maa man
skaffe dem denne, som bedst fags
i Form af Fedtegrever og andet
Hønsefoder fra Svineslaglerierne.
En kraftig Fodring, hvori der Ikke
mangler de forskellige Stoffer, som
Kyllingerne har Brug for i deres
Opvækst, bevirker at de tidlig paa
Elteraaret begynder Æglægningen
og udvikles til gode Produktionsdyr,
der med de trøje Ægpriser, vf har,
kan give et godt Overskud.

Jens Landpost.
Sommersol, i Vinterkuld,
i Magsvejr og i Slud
der gaar hver Dag en Vandringsmand ad Landevejen ud.
Han gaar helt støt og hurtigt,
trods de gamle stive Ben,
han kender hvert af Vejens Sving,
ja næsten hver dens Sten.
Thi Vejeu har Jens Landpost traadt
i mange, mange Aar;
del næsten er som paa sit eget
Stuegulv han gaar.
Til hver, som drager ham forbi.
hat: skænker Smil og Nik;
til hver en Blomst ved Vejens Kant
han har et venligt Blik.
I Prrestegaard og Husmandshjem
og hvor han har sin Gang,
det lysner ved hans Ankomst
ret som Solskin over Vang.
Thi i Irans sorte Taske,
som mod højre Skulder slaar,

han gemmer bande godt og nyt
til Hytte og til Gaard.
Se her er Brev til gamle Mor
Ira Sønnen, som drog bort ;
og her, vor Far, er din Avis,
og her et skønne Kort.
Og her, bid Frøken, er til dem,
De ved nok selv fra hvem Han blinker lunt med Øjet,
mens han leder Brevet frem,
Og hænder det han bringer
el sortrandet Sorgens Bud,
saa ser Jens Landpost helt forknyt
og helt fortvivlet ud
Men hjemad det kun sindigt gear,
for der han ventes ej ;
thi Jens har maattet ene gas
ad Livets Landevej.
En Gang i feirest Ungdom, ja,
da fried' han saannere
— som Postmand lod han det jo ske
ved Hjælp af Blæk og Pen.
Men han, som nu i mange Anr
til andre har bragt Brev,
fik selv vist aldrig noget Svar
paa det han dengang skrev.
Axel Broby.

„Ungdommens Vel",
Af Provst Bi erin g, Stenderup.
Værdien af et Menneskeliv lader
sig ikke let udmaale.
I Krigens Tid regnedes det tilsyneladende ikke højt. De gik til i
hundrede tusindvis. Og dog beroede hele Krigens Udfald i ikke ringe
Grad paa, hvilken af Parterne der
til sidst havde flest Mennesker i
Behold.
Men naar Krigssanvidet hører op,
og Mennesker atter kan begynde at
vurdere normalt, saa faer et Menneskeliv aller sin store Værdi.
For den enkelte er det, mnalt med
Tidens Alen, alt, — tor Familien og
Samfundet er del uhyre me get.
Mulighederne for den enkelte baade til godt og ondt — er store.
Deri enkeltes Liv kan for Samfundet betyde en stor Gevinst — eller
el stort Tab.
Den ulykkeligt stillede Ungdom
hører ind under sidste Konto, Tabskontoen.
Der er i Virkeligheden en større
Flok af Danmarks Ungdom ved at
gaa til Grunde, end de fleste lænker sig. Men delte er en stor og
dyb Sorg og Nød tor mange, et
moralsk Nederlag og el meget stort
økonomisk Minus for Samfundet.
Derfor har „Ungdommens Vel"
stiftet en Række Hjem, hvor unge
kan reddes og rejses og blive til
samfundsnyttige Medlemmer.
Til Foreningens Principper hører
Planen om Oprettelse af mange
smaa Hjem, Idet man ønsker at bevare det hjemlige Præg for de unge
saa vidt g ørligt og undgan Anstaltpræget.
I det første af Foreningens Hjem
',Seden Enggaard• er der Plads til
23 unge Mænd.
Hver Elev har sit eget Værelse
paa 1. Sal, som lian kan hygge og
pynte paa efter Lyst, og hvor han i
Ro kan tilbringe Fritiden.
De fleste Elever uddanses i Land-

brug . Der hører ca. t'7 Tdr. Land,
Del desvrrNe meget let Jord,
rden, men til de unge uøvede
Hænder passer det ganske godt at
Jorden ikke er for tung,
En ai de store Vanskeligheder,
som vi har al slaas med hos de
unge. er deres totale Mangel pan
Arbejdslyst. De fleste kommer Ira
daarlige Hjem eller har aldri g haft
noget Hjem, saa de har ikke i Opvæksten haft et tilskyndende godt
Eksempel for øje ; men de rigtige
Ledere, som fors taar Opmuntringens
Kunst, kan dor, Ina det til at gen
med Liv og Lyst. Særlig er Ganrdens store Hav' :brug os en Hjælp
i den Retning.
Vi har derfor ogsaa af og til tænkt
pan at købe eller anlægge et større
Gartneri, snus' kunde uddanne en
Flok unge til Faget ; men hidtil
savnet Midler dertil.
Særlig Glæde har Foreningen hall
at sit Snedkeri, hvor de, der havde
Anlæg tor og Lyst til et Flaandværk,
blev anbragt, o;z som nu er blevet
erstattet at et Maskinsnedkeri. som
vi har indrette) i en nyli g købt Ejendom i Seden By, hvor vi har Plads
til 10-12 unge Snedkere.
1 Nordby paa Fanø har Foreningen to Hjem for unge Piger, det ene,
som er vor Ejendom, til 6, del andet, som er leje 1, til 10 unge Piger.
Her bestaar Arbejdet i Husvæsen,
Syning, Vadsk og baade der og i
Seden tillige i nogen Undervisning
i almindelige Skolefag. Arbejdet
med de un ge Piger forekommer os
gennemgaaende vanskeligere end
med de unge Mænd, men for begge
Parter gælder det at først naar de
bliver grebne al levende Kristentro,
kan vi gaa ud fra, at de atter er
paa ret Kel og kan staa fast overfor de gamle Fristelser.
Hans Maj. Kongen har givet » Ungdommens Vel" Tilladelse til at foretage en Landsindsamling til sit Redningsarbejde deri 8. og 9. Juli iaar.
Da vil mange gribe Lejligheden til
at støtte dette samluirdsnyti ge Foretagende.
før e, 1

Appetit og Selvbeherskelse.
Gode Skikke som Barnet
nyder godt af tor hele dets
Levetid.
Selvbeherskelse er det vigtigste
Grundlag for Karakterens Udvikling.
Der er derfor Forældrenes første
Opgave at opdrage deres Bern til
Selvbeherskelse, skriver en Læge i
,Sundhedshinder. Det bedste Tids.
punkt at begynde peu er ved Barnets Fødsel, »Meder, at det nyfødte
Barn allerede fra dets første Da ge
bliver vænnet til at underkaste si g
de Forholdsregler, der betinger dets
Velbefindende. Af alle Forholdsregler er den vigtigste den at regulere
Barnets Appetit, d. v. s. dets Ernæring, og dermed er oprul det
første Skridt gjort til Opdragelse i

selvbelierskelee. hittebørn Irer urevist foretaget dette Skridt, sart almen
de er lykkedes at vænne det til lthl.•
tinget Regehruesaighp41, hvert N111.111.
tiderne migaer. thi Barnet ettal trave
rine NlanItider til bestemte Tuder øg
i en bestemt Mængde, og mut hør
ikke a( Brumme Skrig øg Grand lade
sig forlede til at afvige tre Regelen.
Fastholder lige fra Begyndelsen denne
vil man hurtig
erfare, at gendanne Børn fardremindre Opvartning; de skriger sjældent, de trives godt, og de udvikler
sig heade legemligt og aandeligt,
til deres Forældres Girede.
Er Opgaven let, man længe Barnet
er henvist til at leve af Mælk, og
ene længe dets Evner til Viljesytringer er begrænset, sen bliver opgaven strnks sværere, liner Barnet er
narret frem til det 'tidspunkt, hvor
det skal have Mad ligesom de voksne
og muligvis skal spise sammen med
dem og paa samme Tid: thi Barnet
bor ikee straks have Lov til at faa
nit. hvad de voksne spiser; det her
indtil en vis Alder have en Errue.
ring, der omhyggeligt er afpasset
efter dets Fordøjelsesevne. Nu hren•
der det imidlertid, at Barnet paa
Bordet ser Retter, som det synes,
det vilde være rart at faa 1~ til
at smage pas, og her rune saa Op.
dragelsen til Selvbeherskelse gribe
ind. Straks fra første Færd af maa
man gøre Barnet forstaaeligt, at kun
den Mad, Moderen giver det, er god
for dets Mave, og man bør ikke give
efter for Barnets Lyst til at smage
pan de voksnes Mad, Det gælder
om at vænne Barnet til at se Mad,
som det ikke kan faa; giver man
efter paa dette Punkt — hvad man
ofte ser Forældre gøre, — gør man
blot Opdragelsen sværere, uden at
man gavner Barnet. Ligeledes bør
Børn med en god. sund Appetit
lære at øve Selvbeherskelse overfor
den Mængde af Mad, de kan sætte
til Livs. Ju bedre Maden smager
Barnet, desto sværere vil det være
for det at høre op til rette Tid;
dette kant saamærel være vanskeligt
nok for de voksne, — hvor meget
mere vanskeligt da for et Barn.
Det beror paft en Fejltagelse at
tru, at Bonu ved, mær de har fauet
nok at spise; dette ved kun Dyr,
der lever frit i Naturen, ja, ~aske
øgene de primitive Naturfolk, der
ikke kender den moderne. rnflirrerede Kogekunst, der bedrager Appetitten, og ligefrem forleder Menneskene til at spise for meget. Enhver Moder bør vide, hvor meget
et Barn behøver, og give det en
tilstrækkelig Portion uden at spørge:
*Vil du have mere at spise?" Forlanger Barnet alligevel mere, kan
man efter en lille Pause nemt mærke,
om Barnet virkelig er sulten, eller
det kun er Lrekkersultenhed, der
gør sig gældende; i sidste Tilfælde
er ønsket orn mere Mod genet over
efter fas Minutters Forløb. Det er
et betydeligt Fremskridt i Selvbelærekelse, narv Børn lærer at
være tilfredse med den Portion Mad.
som der ved Maaltidet tildeles dem,

▪
' Ft' man uanet ara vidt i gode Steds
behøver man ikke senere,
em Lejligheden byder sig, at være
bange for at gøre en enkelt Undtagelse. Ganske utilladeligt er det,
at Barnet faer Lov til at sidde og
stikke til Maden og ikke vil spise.
fordi det finder, at Maden ikke don
Dag smager godt. Det hører opart
med til Appetittens Selvbeherskelse:
at vænne Barnet til at spise, hvad
tiet fear.
Man ser altaaa, at i Berneopdrageleen byder en ren materiel Trang
en værdifuld Runder-rokning til
Karakterens Dannelse. Lærer man
Børn at vise Selvbeherskelse i Madspergemaalet, saa vil det paa andre
Maeder være lettere for dem at beherske sig, og de vil dygtiggøre sig
til ogsaa i andre Forhold i Livet at
vise Selvbeherskelse.

Den tyske Folkeskoles
Fortrin og Mangler.
Ved det vestjyske Skolemøde i
Varde udtalte Seminarielærer Eskildsen fra Tønder ifl. »Ribe Amtet'.
dende« følgende, der nok kan paa.
regne Interesse her i Laudet nu i
Genforeningsdagene:
Maa jeg først have Lov til at bringe
en Hilsen fra det Sted I Sønderjylland, hvor Dannebrog hænger tyndest. Jeg har nu i 20 skar stenet i
den tyske Folkeskoles Tjeneste og
har taget alle de forskellige Eksamener, der kræves. Den tyske Folkeakoles Fortrin og Mangler er synlige for de fleste; men Folkeskolen
er jo sats nøje knyttet til det tyske
Folk, saa de to næsten er eet.
Det første iøjnefaldende Fortrin
i den tyske Folkeskole er den ene•
staaende militaristiske Disciplin, der
har madet i mange Generationer.
Der er nøje udformede Reglementer
for selv de mindste Smaating som
Gardinernes Bredde og Kridtets Størrelse. Skolebygningerne er fuldt ntop
derne og vidner om tysk Kultur
Der er ogsaa Disciplin og Orden i
Metoden, og der er Tugt i Skolen.
og jeg er endnu snu gammeldags,
at jeg anser Tugt Skolen for et
Fortrin.
Af den tyske Folkeskole kan vi
her i Landet lære Flid og Arbejde.
Der blev arbejdet ihrerdigt i hver
af Timerne i hver Skoledag. Men
Disciplin og Tugt, Orden og Flid
bliver let til en aandles Tyngde, en
tom Uniformering, der kvæler Livet,
og saaledes er det ogsaa genet, ikke
blot i Sønderjylland, men over hele
Tyskland. Den Ret, Forældrene havde til at komme i Skolen, er forlænget frataget dem.
Tugt og Orden kan blive til eu
Heardlied mod Istereren, og det
bliver det, naar man forlanger, han
skal undervise 80 Børn i een Klasse.
Det vil tileidet sløs Læreren ihjel
eandelig talt, og ikke mindst naar
I ginnen er fuldstændig utilstrækkelig.
Men det bliver ogsaa let til en
1 faardhed mod Børnene. opart fordi
mange af Lærerne har været for
haarde,
Et andet Fortrin i den tyske Folkeskole er den bekendte tyske Glam.
dighed, Tyskerne gør alt grundigt,
og det er egene sket i Skolen. Der
er f. Eks. stor Forskel paa tysk og
dansk Læreruddannelse. I Tyskland
maa de vordende Lærere studere 6
Aar part samme Skole, Men hvor
man overdriver denne Grundighed,
der viser sig Mangler. Lærerne glem.
mer let det elementære over deri
store Grundighed, ene de lierer Børnene alt og dog intet, og:at Børnene
derfor let bliver blaserede og mister
Interessen. Og den hele Grundighed
bliver let til en Overlæsning af Stof
i Skolen. I Gymnastik f. Eks. har
man den gamle tyske Turnus, den
svenske Gymnastik og de japanske

Suaidighedeevelersr sammenblandet
i een Pærevælling, og pas den Mande kommer man jo ingen Vegne.
Den retakaldre prejsiake Aand er
den sidste Egenskab, jeg skal omtale, Den har jo Bismarek til Fader,
Det tyske Folk har ener hans Tid
faaet et helt andet Ansigt, og dog
har han med sin brede Ryg vel meget valget Lynafleder for det, der
ellers vilde have mødt det tyske Folk.
Jordbunden i det tyske Folk var
forberedt af de tyske Tænkere og
Agitatorer, og derfor spirede Sæden
kraftig, da den blev sneet af Bismarck og den unge Kejser Vilhelm.
Det var jo en Ten Velsignelse at
hore til det tyske (Tolk, og derfor
skulde den tyske Kejser rage frem
over alle andre Konger og Kojsere.
Det var Prejeeriet i Renkultur, og
det bredte sig selvfølgelig opera i
Skolen, og de ikke mindst i Sønderjylland, der skulde forprojsee.
Men dette Peejseri er ikke det
tyske Vresen. Det er misvisende at
tro dette. Vi mas ikke undervurdere
vore Modstanderes Kræfter; men vi
maa heller ikke være ukendt, med
haus Tankegang, Gear vi ind i en
tysk Skole og ser de Bøger, de læser, hører de Sange, de synger, Tilbedeleen af Naturen osv., •31-ta ser vi,
at der i det tyske Folk virker positive Kræfter, som vil løfte Folket.
Jeg har ikke nu malet det hele
for gunstigt for Tyskland, som no.
gen roeaske vil tro Jeg har villet
sige Sandlitden og 'er kommet For
at lære noget,, og vi lærer mest,
naar vi fremhæver den sande Tilstand og ikke sætter os paa den
høje Hest. Vort Maal er at genvinde
det sidste Hus , og det sidste Bern
i Sønderjylland for vort kære Fædreland, og vi kan gøre det., hvor
mangfoldige Fortrinene i Tyskland
end kan være. Thi vi her her i
vort lille Fædreland en Skikkelse,
der er større end nogen i Tjekland
nemlig Grundtvig, 13isitiareki Modsætning. Det er den Anna, der lever i Folket, der giver Garanti for,
at vi skal bære Sejren hjem.

En stor sort Hund

med Man Aftegning, lydende Navnet .Prins' er bortløben Lørdag d.
26. Juni. Mulige Oplysninger bedes
sendt til
Skovgaard i
Telefon Allinge 101

En hi s lir se!

P. C. Holm

Barnevogn

- Allinge anbefaler

er billig til Salg.

M. C. Fund).

MIA

8oI

gate-

og Forretning

i

og Morkrefil(ober.

Traad og Traadveev

er lukket

til Indhegning.

Fiskernes Solgsforomog,

Mandag den 5te Juli.

Traadneet

.7(r. Xofod,

til Sold og Flueskabe.

HASLE

Skrædder og Papirhandler.

Telefon 107
modtager nu Bestillinger paa Læggesild, og anbefaler vi os med Nedlægning af Spegesild i Folks egne
Kar.
Ny god Spegesild
haves pas Lagert god og holdbar
Emballage og forsendes gerne over
hele Øen.

Bitraad.
2 svære Egetræs-Tender

En Mand
kan las Arbejde med at hugge Tørv.
Henvendelse til

der rummer ca. 800 Liter, smigt • .1
30 Kr, Stk.

Bendtsen.
Hedebo, Olsker.

Nasal(

Forlang hos Deres Handlende

Xusfil
naar De bestiller Deris Klædninger i min Skrædderforretning,
han De de bedste Varer ril de billigste Priser.
Klædninger etter Maal fra 125 Kr.
Spadseredragter og Frakker syes.

J. 3ofiansens;
-8ftrædderforretning.
Telefon Allinge 137.

DriK

Viggo Glistrups

Gado mult

KAFFE.
L

Specialitet:
Ægte Java Kaffe.

Inas billigst fin

-

Allinge 1(0101i21- og ProrInkllorrehng
ammoffleemem

To paalidelige Mænd
antages som Fyrbeder og Ilægger ved
det selt høieride Tærskeværk „Fremtiden" i Rutsker, — Henvendelse 1
Løbet af 14 Dage til

Dam. Spannergaard.

Mineralvands fabriKen
,,BORNHOLM“s
velsmagende Minernivande.

Citronvand - Apollinaris - Isvand.

og

Teletel] Rutsker 57.

Et Læs Taghalm
Tlf. Allinge 121,

købes til Dagens højeste Pris og
betales indtil videre med 4 øre
over højeste Notering.

Carl Jacobsen.

Den Postmoster Alhede.
Dødsbo tilhørende særdeles smukt
beliggende Ejendom I Lesebsek
ud mod Kysten, af Areal godt
10,000 Kvdr.-Alen, er til Salg
ved snarest Henvendelse til

Sagfører Fr. Pihl.

ønskes til Købs.

Stammershalde.

Æg, Høns,
Kyllinger, Duer

Ejendom i fillinge.

~~§§41 W(ø

Zitomo6iler
udlejes — snavet til Smaature som
over hele øen. — Moderate Priser.
Telefon 13.

Grise

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

Hotel Sandvig,

Et Par 2 eller 3 Maaneders

Udebliver Bladet
beder vi Læserne henvende sig part
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.

ønskes til købs,

Bager Holm.
Allinge.

Rugen bølger.
Rugen bølger, Rugen bølger
det er Vinden over Jord,
del er Vinden over Havet,
flygtende og uden Spor.
Det, der nu usynligt iler
over disse Agte hen,
denne grønne Sø, der duver —.
Alt er sket og sker igen !
Jeg Bleer her og ser den bølge,
denne Mark, i denne Stund.
— Men jeg husker, jeg genkender,
jeg ser Dybder uden Bund.
'Kai Hoffmann.

P. C. Holm,
- Allinge -

I Dag, Fredag,
finder der en festlig Indvielse Sled
af Sandkaas nybyggede Strandpavillon. Vi tror at turde røbe, al en
al Gæsterne i Dagens Anledning har
skrevet en aktuel Sang, der sikkert
vil gøre stormende Lykke.

•

• •

•

•

•

• •

•

•

•

•
a

Søndag den 11. Juli

•

•

afholdes
•

Barnevogne,
Klapvogne,
Legevogne.

•

Vugger, Barnestole og Gyngttr .

•

stor offentlig Fest
paa Hammershus

•

til Fordel for Røde Kors (Allinge-Sandvig-Olsker Afd.).

6 Stk. sode og 1 norkeblda Barne-

vogne fra forrige Aar udsælges til
100 Kr. Stk

PROGRAM:

En ung Pige
til Stuepigegerning kan straks las
Plads paa

Hotel Hammershus.

•
RØDE KORS

•

anbefaler

Fra. Uge til Uge
Fest pas Hammershus Søndag den
11. ds. bliver sikkert Sæsonens største Attraktion. Vi henviser til omstaaende Program, idet vi gør opmærksom pas, at Arrangørerne sikkert endnu har mange Overraskelser i Begbaanden.
Til Bortlodningen sælges Sedler
a 1 Kr. paa et Maleri af Kunstmaler
Brand! sand Lodsedler a 50 øre,
pas hvike man kan vinde en hel
lille Husmands-Besætning, nemlig
en Kalv, 2 Grise og en -lille Familie
fine Racebøns, der fremvises part
Festpladsen,

•

••••••••••••••
•

illillge
Søndag den 4, Juli Kl. 8

9Zew-21orcks
Gribende Samfundsfilm I 5 Alder
fra Storbyens fattigste Sluntlwarterer

•

Kl. 4 aabnes Festen af Hr. Oberstløjtnant
Lehmann. Rønne.
•
Fra Kl. 4,30-6 vil Væbningens 10 Mands
Musikkorps musicere paa Festpladsen.
•
Kl. 4 og 5,30 Friluftsforestilling:
(Allinge-Sandvig Sommer-Revue).
• Kl. 7 trækkes Lotteriet.
Kl. 9 Dans paa Estraden og Illumination.
(Væbningens Orkester spiller),
• KL. 11.30 Stort Festfyrveerlieri.

•

•

Paa Festpladsen vil findes Boder med •Frugt, Cigarer og
Chokolade samt liere Slags Forlystelser.
•

•

•

•

•

Sædvanlige Billei tiliser.

•
En enspænder

Læsfjedervogn
med Charabanc-Sæder og en fast
Vogn til en Hest er billig ril Salg.

V. Sørensen, Borre.

Kartofler
er til Salg paa Lundegaard
i Allinge.

e avertere
billigt og i et Blad, som læses i alle
Hjem paa Nordlandet, da ringer De
op til Nordbornholms Ugeblads Kontor, Telefon Allinge 74.

•

•

e

Missiooshusel „BUENA".
.

Møde hver Fredag K1.8

Pastor Orsnees.

Cotrink€

Xavernebler
kraves paa Lager.

Alle Slags

Klediodskor Soodkeriorreidiog

Værktøj

Telf. Kl. n 13,

og RedsKaber anbefales.

En flink

Glas, Poreelean og hele Køkkenudstyr

i(io

L Pihl.

et ren t

Dreng eller Pige
Fineste dansk! Fabrikat

[ned gode Skolekundsl:nber Allinges
I Lære pari gode Vilkaer.

i

Allinge Bogtrykkeri.

til billigste Priser.

$rohttfovretiting Hestilliopr fodlages pod Sild

«hige

elassefoder

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

Nordlandets Handelshus.

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

Rullegardiner og Gardinstænger

leveres efter Maal. Indrammede Billeder passende til Gaver
altid pna Lager. God Gulvfernis anbefales.

Overretssagfører
Inkassation, Dokumentskrivning m. st.
Træffes f

Hasle

Onsdag Formd.

Hotel „Allinge".

Billigste Dagspriser hos

$roUrtforretiting

I stort Stykke hvid Vaskeflejl
er hjemko mmet
en meget rimelig Pris.

og sælges for

Xoncert
Søndag

Nordlandets Handelshus.

hver Aften

saml
Eflerm. al Fim. I.assen og Sørensen.
Ært).

jernbauefle§11

Mathias Jacobsen,

Ordet er frit!

Coldi gs Foderblanding.
Majs, Havre, Hvedeklid, Rugklid.

Nordlandets Handelshus.

St. Mortonagada 17.

11111111149•1114111111111

%Iling Stol

er atter hjemkommen og sælges fos 10 Kr. pr, Meter.

Rojesen Xofoed, Rønne

Charles Svendsen, Hasle.

Soyaskraa, Glutenfoder

Drene-Clieviot

H. C, Svarth, Vang.
Telefon Rute 78.

romilim~~~~99
TAPETER, TAPETER,
1
....

Telefon 66.

Vor bekendte ægte blaa

til Nedsaltning.

med .7fuedeklid

Vi gør vore mange Lasere i By og
paa Land opmærksom paa, at enhver kan
faa optaget Artikler og Indlæg om Emner
af almen Interesse i „Nord-Bornholms
Ugeblad".
Betingelsen er kun, at det skrevne er
holdt i en sømmelig Form og indenfor
rimelige Grænser, samt at Indsendere— til
Underretning for Redaktionen — opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddeletiir—om saadanne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling i Bladets Spalter.
Dette gælder heade Byen og Landet,
st.ælglst‘gs(reat Redaktionen
aidvii
d er er
iIua4e
en Selvfølge,

l
tion med Hen syn

sine Kilder.

til Herre- og Drengetøj føres luen og sælges saa længe Lager
haves for 9 Kr. 50 Øre m.

Worble,tibet On0e1440.
Vi har et megt stort Udvalg i

Bade-

Afdeling i Allinge

Kontortid : 10-12 og 2-4.

i

Modtager Indskud paa ufin. Sparekassevilkaar til en Rente
at 4 pCI. p. a., paa Fok) IH 2 pCI, p a.

En ny Sending

Gardintøl

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

9turbittitbet
Vi har

Fra Sandvig
- Allinge
- Tein
-

Rø

- Klemensker
Nyker
- Rusne

Søn- og

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

Strygespaan og Høstleer
anbefales fra
?Minør notoniat= ug 13robuttforretning.

84a 7(73
906 721
919 7r4
925 7Z)
1 125
1136
1 149
1 207
1 230
1 245
110

810
821
534
552
915

939
950

Helligdage.

Rense—Mundvig
Fra Rønne
845 1235 705
- Nyker
903
1 253 723
1149 739
Klemensker 919
935 125 755
Rø
949 139 809
Tein
Allinge
959 119 819
155 8'57=
Sandvig
1005

Prima

Tagtjære og Tjærekoste
anbefales til billigste Priser fra
Allinge kolonial- og Produkt forretning.

Q.. .?
*..,.&.4 Onholifis Margarbielårib
IA1

VEGETABIL
MARGARINE

er anerkendt som den bedste.

#
tf
--ksyr.

Fans hos alle Handlende

•W4
•P
•

Saml I. Ig — itanne
Fra Sandvig
Allinge
Tein
Rø
Klemensker
Nyker
Rønne

035 645
9—
043 6n 908
052 la" 917
107 7.19 9.52
125 7..r
9'379
136 750 ioR
155 grri 10M

CI
.4.
r%
l
k
■

&•.■
omrococomoccococcroxecco

'

Vi har friskbrændt Portland Cement,

store Oplag af udmærkede

gode 21dskudsfircedder

Xedriver, .`ebornrize,

828 643

- Klemensker
- Re
- Tein
- Allinge
- Sandvig

Sandvig— ]!lønne

llorphoims pare- laallekasses

Badehætter,
Badekaaber.

Nordlandets Handelshus.

Ægte amerikansk Asfalt-Læderpap
Rønne-Allinge Jernbanes
Klæbemasse og Søm hertil gratis – Pris I Kr. Kvdr.-Alen.
Køreplan.
!topal-Tagpap.
Herkules-Tagpap Nr. 00.
Søgnedage.
Bønne—Mundvig
Krone-Imperial Tagpap Nr. 00.
745 600
Fra Rønne
Taglister og Taglægter.
808 623
- Nyker

91orbi aitUt

artikler

Badedragter,
Badesko,

Ile lied* Soder T3witibillsm*filer.
Kob snarest, thi Priserne bliver højere.

,12,Kg PAcker.

En- og Tospænder

Ofiara6anc
udlejes lil moderate Priser.
Telelov Sandvig 32.
V.

Sørensen, Borre,

Vægpap i smaa og store Ruller,
Gibsrorvæv. Bedste Tagpap i Ruller,
og smiger til laveste

Dagspris.

Nordlandets Ifandelshus.

Vi har de &bedste Sorter Taglak
i bele, halve og kvart Tønder — og

Prisen er rigtig.

Finsk jordbraendt Tiabre.
Engelsk Karbolinlum.
Rød Tagtarve i Dunke.
Linolie-Fernis til Maling.
Alle Sorter Farver til Malning og Kalkning.

Nordlandets Handelshus.

Færdigsyede

Herreklæder
i moderne Stoffer og Faconer.
c"2

-fj

Fine melerede Habitter
115
Moderne Cover-Coat Habitter
135 Kr.

Ægteblaa Serges Habitter
175 Kr.

Bade
Største Lager.

Kaaber
Dragter
Hætter
Sko

Bade

Maatter
Haandklæder
Lagen
Strandparasoller

Nordloodols Hoodelshils.

I

J. P. SOMMER.
Erindringsliste.

MODfLINE DAMEBLUSER
Største Udoolj. J"ikse J7aeoner
i Voile, Poplin, Zefyr ais Silke.

Magasin bu j■tods Udsalg, jTlIinge.

Toldkamret 8-12 Form., 2'-5 Elterm.
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, aaben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Etterm., Mandag og
Torsdag Fornr.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Di.trikishe,...eit 8-9 og 2-3
Postkontor...1. Søgnedage 9-12 og 2-6
Sønd;Ig 9-1.1.
elegratsiaticilien 8 Morgen til 9 Aben,
Søndag 9-10.
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr,
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em
Folkebogsamlingen pas Raadhuset:
Fredag 7-8,
Jernbanest. er Gaben for Gods 8-12, 2-7
Hjælpekassen: Fornid.. Bagerm. P. Holm
Kasserer 11. P. Kofod . Kontortid hver
Fredag Ira 5-7.

Hos os kan købes

alle Slags Brædder og Planker,
alle Længder og alle Bredder,
som passer til enhver Anvendelse.

Priserne er :neget rimenge i

Nordlandets Handelshus.

helt i Nordbornholms ligeblad!
Billigste Annoncepris

Sficereriet

og Waskinsnedkeriet

DAME LINNED

1119999191991111W999911119:31191911iniumemaimmailllallnIMIll

anbefales.

5'151, Xtemensker.
Telefon n. 13.

.44

ager De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De ell Svend eller Lær.
ling en Fodermester eller an-

j

den Medhjælp, bør De snarest averkere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Freda g brin g es direkte ind
e.1700 1-fjern og læses af sat godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce iler i Bladet vil derfor sav
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

Største' 1,lcloa1 .1ZJVatkoler, j7rieeptrejer,
J3enklceder, G'llemiser, Undertøj, Skørter o
Underkjoler.
Prima Kvalitet i Madapolom og Mon.

Vi har det gammelda gs

grove spanske Salt
Rafle. Xvkkensalt
.?int og rent Smorsalt
Ibitemmit

`agasin du .̀)1rord,sillinge.

i Stykker til

kreaturerne_

Nordindels balleishus

Allinge Xolonial=
9roduktforretning
attbei‘iler

alle Sorter Kolonialvarer
tit billige 93rifer.
4

P9

Koloniat
&Prourtforrdning
(~~-25-- 11;6

