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lede Skaller indeholde, ofte 97 pCt.
Her her jeg spist min Mærmad
, Nord-Kornholms Ugeblad"
sen mangen dejlig Gang;
trykl. r et Antat
17JP Exurepi, Ilalk; af diarre æder en fløse, der
mens skælmske Gøge kukked
lægger 150 Æg num Anret ca. 1!/,
ag forsendes ,,aner 1"&t,a,anel eller red
og glade Finker sang.
Peri Bud t Anlagt, Snndrlg, Olsker, RatPund fortiden el lignende Kinintion 1
alt«, Ri og Klenunstere
Organismen paa anden Matide kræ- l
Her har jeg heatet Blomster
Ver. En Høne, selv om den nyder '
og Bær til Bedstemor,
„Nord- Bornholms Ugeblad"
som nu' har 'numret længe
Frihedens Glæder, er ude al Stend
kar den stats,' Udbredelse I Nordre Ilentd
i Kfrkegrainderis Jord.
Ilirer hist i 'bistert tetap og egne, sig det•
til et skalle sig saa megen Kalk,
as beds! til Avertering.
som er nødvendig for dans ÆglægHerlas jeg tit med Blikket
,Nord-Bornholms Ugeblad" ning. Manglende Sirindalinller (kulforlibt i Himlens Skyr,
epiloger gerne Rekendigeritser qf ønhrer Art
sur kalk) resulterer i færre og tyndmens Drammen steg med Lærken
N.5, Salg, Forenlnismeddelelser, skallede Æg, og har en Høne ikke
%an ,
mod Livets /Eventyr.
tftsr eder AI lysninger, Auktioner de.
Adgang til skaldennende Materiale .
Her kysseri jeg som Vngiing
Nord- Bornholms Ugeblad" kommer den i Lreggenael, hvilket er
den første Pigermind,
&team hev- fredag, kan bestilles paa tilis
meget sinerlefuldt, og lægger derPostkontorer saris paa Plader' Kontor og
berust at I lyidedultart
næst
Vindæg
for
endelig
en
skønne
ked,' I Kr. ha/vandig.
en Juninitenalrind.
Dag at ophøre med sin Æglægning
Skaller bør altid gives 1 Beholdere
Her skrev jeg, v1111 af Smerte
indendørs (aldrig_i et Blottioder) da
min !erste Klagesang,
da jeg etlared Sviget
! Høns ikke gerne æder vaade Skalfor allerførste Ciang.
ler.
Paa mine mange Foredrags og
Og siden er der galet
Tileynarejaer over det ganske Land,
en hel Dal mer Itu hat jeg one stødt pys vande og lidt
men Hyldeliainets Dulle
forvitrede Skaller, disse er ofte købt
dem el'i'ter jeg endnu,
til- en Pris, der ligger næsten lige
Nu lyser der Flammer
Jeg plukker Hyldeskaerme —
fra Bakke og Høj, • saa højt, som den, cter betales for
harardes Lyst og Ve —
' • gode Skaller, . men giver..ikke en .
et blussende, flakkende_Skselv,
og UtiskPnr1813"PR" g>41- -.- ;:tiatng halvt -ian gdffintgt,
"vr T14-We meget af disse gariii.- 111
mod VaamattenS bleglyse Hvælv.
Grund al, at de vaade Skaller ikke
For, ruter uu Vintren Drammer
kan renses tilstrækkeligt for Sand
med Kulde, Savn og Sne Vi hilser den sejrende Sommer
sen vil jeg mindek.Sonaren
med Sang, og Grus og for Ildl forvitrede Skalved en Kop Hyldethe.
og Balolenes festlige Glans,
ler ikke gerne ædes af Hønsene,
Knud Lyhrie,
— thi nu er vor Dag
ligesom vande Skaller vejer for meheade solfyldt og lang get til, og derfor er for dyre i Indog Natten er lys ved Sankt Hans.
køb, om de købes etter Vaaet.
Ved Køb al Skaller maa man alDe Bas]; som nu lyser
saa vidt over Land, tid se til, at disse er godt forvitrede
dernæst al de er fri for Sand og
som stiger fra Bakkernes Tiod
— de er kun el Genskin :
Søndag d, 24. Juni.
endelig at omtrent Meissiørralse til
et Skær af den Brand, Høns. Kyllinger og I del hele taget øls Kirke 1(1. 8, Allinge K. Kl. 10.
som Somre« har tændt i vort Sind.
alt Opdræt at Pperkræ hør fra ganChr. Stub-Jørgensen
ske smag have Adgang ill Skalter
Grynatørrerse; herned opnaar man
Dyr mad en stærk Benbygning.
udfyldes.
Under denne Aerslid og indtil EfJohantieu
Pøderaan,
leraaret • har de stærkskailede Æg,
Havnegade,
og Æg i det hele taget indsamles
et Par Gange daglig, og derefter placeres pas el køligt Sted. Friske Æg
indeholdende ell mørkegul Blomme
•
Af Konsulent
C. W. Paernessen-Igle-kjæreaard.
og omgivet af en stærk Skal vil ogBestilling paa kunstgødning lit
saa i Fremtiden være en , god nks:
Eltaraarsbrug
modtages inden isle
Det er et glædeligt Tidins Tegn, portvare,— glem derfor ikke Strandal stadig flere og flere Hønsetrolde- skaller af en god Kvalitet ikke ale- Juli pan Hollrendergaard.
Aug. Olen.
re indfører som Bestand rene Race- ne der, hvor Hønsene er indespærdyr af kontrolleret Afslarnidng, der rede 1 Hensegeard, men overalt,
for de rettidigt fiksgie Unglianers hvor der holdes Helts. Al spare pari
Vedkommende kaii kumme 1 Æg- kukur Kalk er daarlig Økonomi.
lægning tør Nytear, Med Ophold i
Bestilling pas Superfosfat. og Kall.
gode Huse og Adgang til hensigsttil F.fteraarabrug modtages I Rø:
mæssigt Foder, herunder Grønt, vil
saadanne Hans være i Stand 1:1 at
Bruesforening indtil 29.
yde mange Æg, issi I deres første
Læggenar olie Ira 150 Ill 200 Æg.
Jo større Æglægningsmuligheder
der er i en Fleine, jo mere fordrer
Nu bølger Hyldehegnet .
den af æggelivideboldigt Foder i
'Allinge-Sandvig Ungdomsmed hvide Blomster paa
Forbindelse med skaldannende Maad Diget over Banken
forening afholder Medlemsbal
mod Himlens .dybe blad.
teriale. og her er især forvitrede
Søndag den 24. Jiml — Kl. 8 pie
Muslingeskaller (Strandskellet) at an-.
Christensens Sid J Allinge.
,J.eg elsker Hyldehegnet
betale, Skaller der har ligget 1 JorBetyrelsen.
tor Minderne det gav den Tusinder af Ane,
de stiger frem i Duften
Grundet pan MilitierIndkaldelse
Saadanne Skaller rune være in
fra Barndommen al.
kan en
for Sand rig Orne. Skaller maa derHer har'jee skimtet Grene
næst vitee Irere og passende finttil inanee "kinore Fløjter,
knustr
al Hønen har let
straks saa Plade paft Sinedegnard
111 mange Hyldehasler
ved at æde disse, Saaledes bekendI Rø. Tft.Ondlijern 32.
og mange gode

::**::4::••••1:•••:

Sankt ans filten.

Gudstjeneste ogsModer

Elefidomsskyllisskema

GivHi5nsenegode
Strandskaller.
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Lodnings forening
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Filer er Lucernen alli.izevel der
usikre pg iioger l toclilde Plantea.
som den ri.11igerte blev sleXidt
lor? leg Ir e• ikke, vi skal yngre.
ror 11,,,,ri e si] at fedde 1/.rm ravet
Lucernen, thi den skal nok hol
de tid. i iler langt, Lob, blot. tiir
faer sin rigtige Behandling.. Mar
har for set, af Lueernernarker
.har ranet el Knæk i vaade os
kolde. Fors.:mire. men den skel..
Skade vil oftest, lumne ',vrede.
igen, hvis der ellers har vieret er
gad og j•evile
Planiebe
stand fra f,irrige Arir.
Det, kali len urlievis ikke und.
,garts; at den forstir Slet ar Lurer
nen r :Inir bliver lille
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ker sig i det 'hele tagiat, ved en
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iv,t.
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Bil udlejes
til enhver Tid billigt.

Tlf. Sandvig 32.

,rote til Xicler og
Ilar De bedst og billigst hos os,
Fine Mønstre Ira 2,W pr, m.

Overretssagfører
Rønne
Sojes n

e Xofoed,

Nordlandets Handelshus.

1111, nortenigad• 17.

Inkassation, Dekuntiantskritaing Ilt E,
Træffes

Hasle Onsdag Formd.

Ejendom i Allinge
Fineste dansk Fabrikat
Kg Pakker.
i

Den Boet etter afd. Enkefin Petersen tilhørende Ejendom pas Havnet' i Allinge, at Areal ca. 2200 '
Alen, er sir Salg ved snarest Hervendelse til Købmand P. C. Holm
Allinge eliter Sagfører Fr. Pihl.

Hans og Kyllinger
købes til hej Pris.
Jørgensen. Skovly, Telm

1-lusk at bestille
1

Høstbindegarn

Sardiner

i Tomat og Olie

Ira 40 Øre Da, Henh.( Sild
Ansehioaer,
Galtelhitter, Laks. Rejer. Hummer. Osters. Muslingar, Makrel
sælges til meget billige . Priser.

Allinge Kolonisyl & Produktforretning

Sengeudstyr og Sardiner
kuber De altid billigst og bedst hos

,end Xansen.

KIHerudgffispiq
gives fer Nybegyndere.

Valborg Kofoed.

Tilflugt golonint & ',VrOtirtforretning

En Lejlighed

Se vort store Lager af

i

Uldmouseline
fikse Mønstre og fine Kvaliteter tor De køber andre Steder

7rifiotage, garn

Nymalle.

udlejes I Allinge.

A.

Stange, Tein.

Et Egetræs Stueuhr og en Dr cintalvægt er til Salg samme Sted.

Nordlandets Handelshus,

og Strømper er det en Selvfølge at De ingen Steder køber billiget*

eller lim godt som hus mig, derfor skulde De I egen Interesse købe hos
mig. Desuden har jeg el pænt Udvalg 'i Bernebekledaing,

,ens Xansen,

En Hest,

‘4N6iu'LSik .‘ANG0-1u1S/47
NORS)
.Noik9
Slaa Kors.
Se vort store Vidvalg

10 Kv, 1-2 Tin, absolut

Alle Mennesker,
som har set, hvorledes

Barhalms

Nirgorioo,

fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvilkaarligt forlange dette højflne Produkt til sine Maal
- - Alle Forretninger Allinge-Sandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine.

:Mit Arbejdstøj
er altid del bedste og billigste,
købe det hos mig.

derfor tjener De Dem selv bedst ved at

J ens

meget

billige Priser i

Gudsijern sie I Allinge Kirke Onsdag den 27. da. Kl. 7, hvor Formundes tor Bleu Kors lirr edlres4 rChe, Sognepræst N. J u u I, Esejaskirken, København, taler.
Alle indbydes venligst.

Klefrl~leEl

Skotøjsforretning
Udsalg af godt Skotøj til smaa Priser.
Reparationer udføres smukt og solidt.
Gode Materialer.

Drengehabitter

i Bælte- og Matrosfacon, syet al prima hvidt Satin, lyst og mørkstrihet Kadetsatin og
Khakistol.
Kulørte, ensfarvede og stribede Sommerbluser,
alle Farver, alle Størrelser.

Kiprede ensfarvede marine Laerredsbenklaeder.
Matroshuer i hvidt og stribet Kadetsatin.
Straahatte til smaa og store Drenge.
Hæklede kulørte Drengeslips - 65 Øre.
Sportsstrømper, alle Størrelser. Sorte med hvid
Ring og kulørte i nye prima Kvaliteter.

- Gode Rlde..:10, 1er haves altid

Magasin ved
duVictor
Nords
Udsalg
Plancli.

paa Lager.
Nye

Bunde sættes i Træsko.

A.

IVELM.C11.

Tlf. 5.

Telefon nordre 47.

Hansen. I

Klemensker

Grønt-Konserves.
Asparges, Ærter, Carotter,
Perlebønner samt alt i

ønskes til Købs.
Gartner Jensen.
Til. 41.

Snittebønner, Voksbønner,
sælges til

Kød-Konserves

91ainge golonini 91zrobiat6orr«sting

Yrcerdiggede ificedninger.
Jeg har det Største Udvalg
og fører absolut de bedste Kvaliteter i alle gangbare Mønstre til
saa billig en Pris som ingen anden. Mani tages. For nøjagtig Pasning garanteres.

Stort Lager af Filtede, Hatte og Kasketter. De kan tjene
Dem en god Dagløn ved at købe Deres Forbrug hos mig.

Jens Hansen.
Gardiner

bedst og billigst i

)kort landets Handelshus.
GLO:TTA.

Sadelmagerforretning
a nbefaler sig med stort Udvalg af
Seletøjer hele Sæt miavet som enkelte Dele i prima Udførelse til billige Priser.
Chaiselonguer, Sofaer, Stole,
Piske, Tornystre og Kufferter
I stort Udvalg. Reparationer al alt
til Faget henhørende. Hurtigt solidt
til moderate Priser.

L, Karlsen,- Klemensker.
Teleton nordre 20.
NB. En Dmii
udsælges uhørt billigt.

Lædergrimer

II8 billONISIOrelliN
afholder GenerullotsamlIng Torsdag
den 28. Juni, Mim, 1(1. 6,30 pas

Rø Afholdshotel.

og alle andre Varer i Meterrnaal har vi et stort Lager, af og sælger altid
billigere end de fleste,

,enJ Xanan

Syltede Frugter.
Æbler, Pærer, Blommer. Stikkelsbær, Tyttebær, Fersken,
Abrikoser, Annanas samt tørrede Æbler, Abrikoser og
Ferskner sælges til meget billige Priser,

%flige Roloulal & Wohrtforretning
517edde le Ise.
•IN•N•••••••••••

!Biografen.
Carmen
fraKlondylie
Søndag den 24. Juni 1(1. 8,

Bestyrelsen.

Et 4 Fags Hus
I Allinge er til Salg.

Amalie Jobmusen.
Adr.: Fr. Bohø, Nylars pr. Lobrek.

Raadhus Havemobler
e, riti i,, l

Xioletsj i 211d og fflomuld.

r. a 50

pi. Sæt.

2)adliemaskiner

30 K , . M. Stk.
la:, pie
uden Købet vang.

K lem ens Maskinsnedkeri.
Tlt. n. 13,

Stort, spændende Fllinsskuespil
I 7 Akter.

Børn under 16 Aar bar ikke Adgang til denne Forestilling.

•
•
•••••••••••••••

Brugt Rulle
ønskes til Købs.
Til Allinge 113.

Min Barber- og Friserforretning
er flyttet til Hr. Mrelkehandler J.
Larsens Ejendom.
Ærb.

Johs. Larsen.

Tabt.
En Salmebog med Navn, Ragnhild Carlsen, er tabt paa Vejen fra
Hammershus Ruiner til Breddegsard
I Olsker. Mulige Oplysninger modtager Rø 57.

Flink palidelig Pige
kan fan Plads ved Husgerning
1. juli.

Megasi] du Non], Mlifille,

