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Strandskaller, saa et11-lønsene kr:ri 
fas saa  mange, de vil æde, srel..ig 

Bygningskunst. 	paa den Tid Æglægningen beg:1(1- 
—o- der. 

Vintervise. 
Af Gottfried Bil ger. 
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Itidxiir et af et intoroNnont.kab. 
Antavar.ba•onde: Otto Gornitaka. 

Telefon 74. 
Trykt I Antog',  Hogtrykkflec. 
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Hvor bloolisior og F000likoro 

flor s1111iet sig solen. 
Fra den mærkelige Havebrugskoloni 

,,EDEN" i Tyskland. 

Forts. fra forrige Nummer. 

Børnedødeligheden i det første 
Aar er lavere end noget andet 
Steds, kun en Fjerdedel af det ty-
ske Gennemsnit. 1-1%nd de voksne 
angaar, har en stor Del forhen 
svagelige Personer under Livet i 
„Eden" genvundet Sundheden, 

,,Vi sætter en Ære i vor Fattigdom", 
Da de dyreste Fødemidler, Frug-

ten og Grønsagerne, er hjemme-
avlede, og der væsentligt kun ind-
købes billige Produkter, bliver 
Kostudgiften minimal. ,Eden"-Fa-
milierne kan klare sig med Indtæg-
ter, der for udenforstaaende synes 
utroligt lave. Da jeg i Julen 1920 
sendte en Skærv til fattige Børn i 
„Eden', takkede man mig ; men 
man vidste ikke rigtigt, hvad man 
skulde bruge Pengene ui, — man 
havde mening t „Eden' ikke, hvad 
man plejer at forataa ved fattige 
Børn. 	er alle fattige, roen vi 
sætter en Ære i vor Fattigdom". 
Man bar opdaget al Lykken ikke 
ligger t Penge, men er at linde 
simpel Levevis. I „Eden" er der 
ikke noget, aer hedder 	1/11.7e at 

kunde være bekendt at gad t lap-
pet Tøj; der er ingen Kappestrid, 
det skulde da være, at man Kap-
pedes t Retning at,Lirvelighed,—, 
og der er ingen Misundelse. Vel 
har alle ikke lige meget, men alle 
lever  ens. 

For en Ernæringsfysiolog byder 
„Eden' et Sludletudicicace, sum 
det næppe vii være _ni ucigt at tin-
de Mage cd andel tileds, siger Dr. 
Nina Ilede. 

Hvor Idealerne gror. 
I Beretningen nævnes det sari-

ledes, at de tie Feintedeie at Sko-

letmricene i „Eden'.alurig har set 
er, fuld Mand. Der el Intet Salg 
tit Oiuuasutefatur, iccg.zo Biograf 
øllet Itgu, „Edcil.  er ganske fil 

lur Kensaygdonline trods Berlins 
Nærhed. Rad og uanstændig Tale 
mellem Ungdommen høres ikke; 
I en Aamekke har man ikke hørt 
en Ed paa „Eden's G:und ,  

snart 30 Aar har der ikke væ-
ret nogen retslig tiltalt ; letter ik-
ke har Opdragelsesanstalter eller 
lign. Institutioner nogen Sinde 
modtaget Kunder f:a „Eden". 

Med iskold Haand kom Vintren hid 
og rangid Poppelløvet ; 
Majnimmeds Vanr, saa grøn og blid, 
den al sin Pragt berøved. 
Og ingen Blomst er nu al se, 
de skjultes under Is og Sne. 

Dog tro ej, Blomster, at jer Ven; 
vil nu jer Gravsang kvæde. 
Jeg ved et Ansigt, hvor I end 
gror frem i Fryd og Glæde, 
hvor øjet blomstrer talent og blidt, 
og Munden rødt og Panden hvidt. 

Hvad gør det, Nattergalens Seng 
dør bort i Lunde øde, 
naar hendes Stemmes klare Klang 
vil ,  tone mig i Møde ? 
Og hendes Aandes milde Luft 
er sød som Hyasinters Duft. 

Og som Skovjordbær er i Veer, 
saa krydrede og søde, 
er hvert et Elskovskys jeg faar 
at hendes Læber røde. 
0, Maj, hvor kan jeg savne dig, 
naar Vaaren . blomstrer her hos mig? 

Christian Stub-Jørgensen. 

Skrke l  mol  irisle og 
velsmagende Æg 
(Af Konsulent Steribrek, Tommerup) 

I Vintermaanedeine, bevillig Ja-
nuar og Februar, klages der altid 
over tyndskallede Æg. Æghandler-
ue lider store Tab, da der gaar 
alt for mange i Stykker under Be-
handlingen, og Hønseholderne li-
geledes, da Æggene ofte gaar i 
Stykker i Rederne og derved til-
smudser brie R 

• _ 

—0— 
I Indiens Tempelbygninger fin-

der In a n nogle af de ældste Min-
desmærker om en højtudviklet Byg-
ningskunst fra den store Kultur-
periode i Oldtiden. De forskellige 
Egne af Indien, Dekan, Orissa, 
Kwchmir, det buddhistiske Nepal 
osv. har hver sin ejendonunelige 
Stil, men pari den anden Side har 
de alle, hver paa sin Vis, det fæl-
les indiske Karaktermærke, en rigt-
udviklet Ornamentik. Den fore-
kommer en Del overlæsset, men 
man kan ikke nægte, at den er 
udført med megen Smag og Omhu. 
Og naar man ser pari nedenstaa-
ende Billede af et indisk Tempel, 
vil man indrømme, at det er en 
Bygningskunst, der nok kan impo-
nere en Europæer, naar han firste 
Gang staar overfor den. Den vir-
ker; trods sin Overlæssethed, som 
en Sket.hedsaabenbaring og som 
et Eksempel paa menneskelig Ud-
holdenhed og Fantasi. 

men hvad værre er, Hønsene faer 
-derved Smag for at rede Æg, og 
det er jo ærgerligt, ruter Æggene 
saaledes gear i den gale Hals. 

Naar Æglægningen skal begyn-
de, bør Hønsene have et Forskud 
af SkalwatrIale; lindes dette ikke, 
bliver Ægskallen derefter, og har 
Hønsene ikke det Materiale, der 
skal til for at danne el Æg, vir-
ker det hæmmende paa Æglæg-
ningen. 

Det maa derfor pas det stærke- 
ste tilreedea ane 	 at 
sørge lur rigelig Behoidning at 

Ligeledes ma,i det lilr Emdes at 
give Hønsene groft Grus ; snavet 
dette som Strandskallerne hør væ-
re tørl og henlægges indendørs; 
d et er da store kvantum, Hønse-
ne kan fortære af begge Dele. 

1 Vintertiden under Tøvejr frem-
kommer alt for mange snavsede 
snavsede Æg; det er da praktisit 
at henlægge Strørnateriale I. Fx s. 
Tørvesmuld Inde I Huset i N ær-
heden at Rederne, idet Hratesene 
ved at træde og skrabe i dette 
faer Benene rensel. 

Er der desuagtet Æg, der er  
blevet snavset, aftørres de forsig- 
tig med en lidt fug'.4.  Klud og 
derefter med en tør; er der saa 
urene Æg, bør disse 'anvendes I 
Husholdningen. At vaske Æggene 
fører til, at disse vil mugne, idet 
den porøse Æggeskal trækker Fug- 
tighed, og da Ægpakkerierne van- 
skeligt kan frasortere disse ved 
Lysning, faar man herved Æg med 
i Forsendelsen, der ikke har de 
nylagte Ægs friske Smag. Dette 
vil altid turringe Kvaliteten. 

Æg bør være velsmagende. 
Fodres en Høne kun med Byg 
eller Majs, kan den nok lægge 
Æg efter dette Foder, men Ind-
holdet bliver daarligt. Hviden vil 
være tynd og let udflydende, 
Blommen bleg og shinet, og Æg-
get vil have en svag og ringe 
Smag. 

Hanens Foder bør sammensæt-
tes al tiere Stav og tilsættes Oli- 
ekager eller Soyaskraa, ogsaa lidt 
animalsk Fede, men fornemmelig 
Grønt. 

Det, der giver Æggeblommen 
sin ejendommelige, stærke, gule 
Farve, er Svovl- eller Jernforbin-
delsen. Dette Iaas kun al Grønt, 
navnlig Kaalurter, derunder ogsaa 
Kaalrabi. 

Sender man til Mejeriet sur og 
uren Mælk, kan Mejeristen ikke 
levere godt Smør, og sender man 
til Ægpakkeriet tyndskallede, snav-
sede, hengemte og mugne Æg 
med et smagløst Indnold, kan det-
te heller Ikke fremskaffe en Kasse 
gode Æg. 

Alle Hønseholdere maa derfor 
sørge for kun al afsætte Æg, der 
er, som de bør være. 

Medens der stadig agiteres over-
for Leverandører al Slagteri og 
Mejeriprrodukter om kun at leve- 
re gode Varer for at holde Flæsk 
og Smør i bedst mulig Kvalitet, 
har man hidtil forsømt sig en Del 
overfor Leverandører at Æg ved 
Ikke at gøre opmærksom pas, 
hvad Betydning del har for vor 
Ægexporl, at der kun leveres 
gode Æg. Man kan være sikker 
paa, at Betalingen nok skal kom-
me i Form at bedre Æggepriser. 

Forfatterinden Laura Kieler 
fyldte i Onsdags 75 ,.Aar. Hun er 
født i Tromsø, men har siden 1872 
været bosiddende_ i_ Danmark, og 
hun føler sig i hvert Fald som 
som særlig dansk Forfatterinde. 
thi det er Fædrelandssindet og 
Fædrelandskaarligheden hun har 
viet sit Forfatterskab og alle sine 
Kræfter. Med Foredrag, Avisartik-
ler og Bøger har hun i de sidste 
30 Aar arbejdet ihærdigt for Søn-
derjylland : hun er Æresmedlem 
at ,De samv. sønderjydske Fore-
ninger'. Som. Forlatierinde d...bl.:- 
lerede hun i 1869 med „Brands 
Døtre', der vakte megen Opsigt ; 
det er en Skildring at Ib sens 
,Brand" efter Agnes Død. Siden 
har hun udsendt en lang Række 
Romaner og .dramatiske Arbejder, 
hvoraf en overvejende Del henter 
deres Stof ita_Sønderjylland, og 
alle bæres de at en Patriotisme 
aaa varm og_brændende, saa smuk 
og uselvisk, at de har Krav paa 
Opmærksomhed og Beundring i en 
Tid, hror saa meget kun er smud-
sig Beregning og ussel Moral. --
11393 repræsenterede Laura Kre-
ter Danmark pas Verdenskongits-
sen i Amerika for repræsentative 
Kvinder. 
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',Biografen. 
Søndag d. 13 Januar Kl. 71 2  

Trolhdoo i Itiolerskrod. 
Interessante Billeder fra 

Ogrfiehffillishgen i hhenh, 

Polleploola 
En meget mormon] Alatrupfilin 

4 Akter. 
Hovedrollerne udføres af Alstrup 
Olga Svendsen, Hans W. Petersen 

o. m. flt. 
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Køreplan. 
Renne-Alliage Jernorne lotillstrif 

afholder  festlig Nanemeeekomest rar: fælles kaffebord Th-4 - 
dog den 11. Januar. At:en Kr. ;,34') gie a:trilstenseris 

Folkehose - Borthilmske hole tominies. 
Nye Dekorationer 

NB. Nye Medlemmer optages hos Gasværttbest. Kerloed tullen Titideg. 

Heartyrehaen 

Klemensker Cementstøberi 
ved lifiatzegaaed -- anbefaler Cementvarer hl moderate Priser. 

Tagsten - rIlfstriten - Blokke - Bresesdate0 

Bestillinger modtages gerne Tlf. Klemens s. 5  v  eller 
W. Nebels, Aershaile. 

I disse Dage utlgrelges 

et Parti 

graa Tæpper 
130 -180 em 

'  til 

2,85 pr. Stk. 

iffiPsiliduNordsitalg 
vpIrl %/elur l'havk. 

Bestil Deres Trykmer i Allinge  80111111(keri 
Grise, Bogføring 

og Hjalp med Aarsopgrarelse 
og Status, som ifølge Lov skal 
vedlægges Selvangivelsen, udføres. 

Selvangivelser udfyldes. 
Johannes Pedersen, 

Havnegade, Allinge. 

Stribioll 	Str8ifilier 
udføres smukt og billigt paa 

Davnehus i Ret. 

Rø 
Afholdsforening 

afholder Generalforsamling, Tirsdag 
den 15. Januar Kl. 7. paa Th, 
Bendisens Sal. 

Bestyrelsen. 

En 4-Værelses 

Leilighed 
I Allinge udlejes til Februar. 

A. Stange, Tein. 

Tabt. 
En lysegraa Damehat er tabt 

Nytaarsdag pas Strækningen fra 
Degnegaard til RulsKer Brugsfor-
ening. Mulige Oplysninger bedes 
sendt til Knudsen, Biogaard pr. 
Hasle eller Myrentrej, 0/sker.  

5 Uger, er til Salg paa 
itrognard i ttli‘ker. 

Allinge. 
Undervisning i Knipling gives. 

Kniple-Brædi, -Pinde og -Mønstre 
kan taos. 

Tlf. 143. 	K. Melby Christiansen. 

Klemensker.  
Sadelmagerforretning 

anbefaler sig med stort Udvalg af 
Seletøjer hele Sæt saavel som en-
kelte Dele r prima Udlørelse til b il-
lige Priser. 
Chalselonguer, Sofaer, Stole 

piske, Tornystre og Kufferter 

i stort Udvalg. Reparisiuner at alt 

til Faget henhørende. Firling' solid' 
til moderate Paaer, 

L. Karlsen, Klemensker. 
Teleton nordre '.?0. 

NB. En Del Leedergrirner 
udsælges uhørt taiiiigt, 

God Spegesild 
er dl Salg. 

IL Lund, 
Røgt,  t, Sandvig. 

6,10 
6,29 
6,46 
7,02 
7,19 
7,32 
7.40 
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BORNA MARGARINE 

e__ 	 11~1~41111•111  

er fin, frisk og velsmagende og giver 

Lit«.
LÆKKERT SMORREBROD 

remnavet-1119.1eie 
Fra Sandvig 
	

10,05 6,00 
• Allinge 
	

10,12 6.07 
- Tein 
	

10,21 6,16 
- Rø 
	

10,35 6,30 
- Klemensker 10,51 6,46 
- Nyker 
	

11,01 6,56 
- Rønne 
	

11,20 7,15 

9,15 
9,22 
9,31 
9,45 

1001 
10,11 
10,30 

8,25 
8,42 
8,55 
9,10 
9,23 
9,33 
9,40 

1 2,4 5 
1,02 
1,15 
1,30 
1,42 
1,53 
2,00 

7.40 
7,57 
8 10 
8,25 
8,38 
8,48 
8,55 

Finest. daximik.  Fabrikat 
i .>*14i1 %klar. 

~a~emmeng~-~iiiireir-  mem ~mar 	 

Alle Mennesker, 
som hi‘r  aet,  hvo.'lorles 

Bornholms Youlahil Norparine 
fremetilIes. behandles og oi )bevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette hojfiz. le Produkt til sine Maal-
tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

F Bornholms Vegetabil Margarine. 
~1^~~~........., 

Aarligt Udsalg! 
	 såk› 

Vort store aarlige Udsalg begynder Mandag 
den 14. Januar og omfatter hele Lageret af lturante Manu-

rakturvarer. Trods de stadig stigende Priser paa Bomuld, 

kan vi dog give vore Kunder en Masse fordelagtige Tilbud, 

En Mængde Rester 
er fremlagt og sælges til halv Pris og derunder. 

Særlig Irenihaeves: 
talt Alen bred blomstret Dugedrejl, Værdi 3,50, 

sælges for 2,50 pr. m. 

2 Alen bred 2-traadet Lagenravndug Værdi 3,25 
sælges for 2,00 pr. m. 

Ubleget Tvistlærred 80 øre pr. ni 

do. 	 ekstra svært og bredt 90 øre pr. m. 

Svær Dowlas 90 Øre pr. ni. 
Bomuldstøj og Zephyr passende til Dynebetr,k 

90 Øre, pr. m. 

El Parti blaa prikket Sirts Værdi 1,65 for 1,10. 
1 Stk. prima Buckskind til Drengedragter og Nederdele, 

Værdi 6,00 pr. m. sælges for 4,00 pr. m. 

Vort bekendte, stærke, engelske Uldgarn sælger vi stadig 

for 7,00 pr, kg.  

Vore Varer er købt til allerbilligste Dagspriser, og 

alligevel giver vi 10 pat, ved kontant Salg. 

Nordlandets Handelshus. 

hork i lodboroholms Ugeblad! 
Billigste Annoncepris. Læses overalt paa Nordlandet 

Søgnedage. 
Beizeie--Bas41•Ig 

t) 
Fra Rønne 	8,25 2,00 

Nyker 	8,42 2,1.9 
• Klemenker 8,55 2,33 
• Rø 	 9,11 2,49 
• Tein 	 9,26 3,04 

Allinge 	9,37 3,17 
Sandvig 	9,45 3,25 

-F) Løber kun Mandag Onsdag 
og Lørdag. 

niseed•Ig-Itemie• 

Fra Sandvig 
• Allinge 
• Tein 

	10,0011,20 4,25 9,00 
10,08 11,28 4,33 8,08 
10,18 11.39 4,43 8,19 

(t (ti (1.  

- Re 
	

10,34 11,56 4,59 8,36 
- Klemensker 10,53 12,15 5,18 8,56 
- Nyker 
	

11,05 12,28 5,30 9,10 
▪ Rønne 
	

11,25 12,50 5,50 9,30 

1.) Løber kun Mandag Onsdag 
og Lørdag. 

ti) Løber kun Tirsdag Torsdag 
og Fredag. 

Bøn- og Helligdage.  
Flunne-velandv:r 

Fra Rønne 
Nyker 
Klemensker 

Tein 
Allinge 
Sandvig 

Erindringsliste. 

Borgmesterkontoret 2-4 Eltm. 
Sparekassen 10-12 og 2 -4. 
rdranddirektøren do. 
Stempelfilial i Sparekassen. I0-I2, 2-4 
Darnpskibsexpeditionen, Jaben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mandag og 
Torsdag Form. 

Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Folkebogsamlingen paa Randhuset: 

Udlaan hele Anret: Tirsdag
D 

 3-4, Fre- 
dag 7-8, Læsestuen hver ag til KI.9 

Hjælpekassen : Formd.. 0. Thorngren. 
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig. 

Jernbanest. er  aaben for Gods 8-12, 2-6 
Kæmnerkontoret 10 -11 og 2-4. 
Larme- d3 Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
S k a ndinavie n-Amerikalinien 

Agent Otto Gornitzka, 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen Kontortid 1-4 Em. 
Telegrafstationen 9-12 og 2-4 
Toldkamret 8-12 Form, 2-5 Efterm. 

Klemens Jernbanestation 8-12 Frn. 
' 	2-6 Eftm. 

Ordet er trit ! 
Vi gør vore mange Laksere I By og 

paa Land opmærksom pas, at enhver kan 
fa. optaget Artikler og Indlæg om Emner 
at 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 - lit 
Underretning for Redaktionen 	opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om sax-
danne Tirig og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter, 

Dette gælder bande Byen og Landet 
og ilet er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den sirængeste Diskre= 
tios med Hensyn til sine Kilder. 

å
exer De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-

ler De en Svend eller Leer • 
ling, en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bar De snarest aver. 

lere i Nord-Bornholms Ugeblad 

der hver Fredag bringes direkte ind 

c. 1 f<00 Hjem og læses af sne godt 

som hvert eneste Tyende. En An• 

nonce her I Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds. 

sli Rende Resultat. 

L' Vort aarlige Udsalg begynder Tirsdag 
den 15. Januar. Magasin du Nords Udsalg. 


