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Vintermorgen.
Et Blomsterdrys
af Sneens bløde Flokke,
i Solskin gnistrende
fra Mark og Krat,
om Himlens Kuppel
over Jorden sat
som en krystalblaa,
gennemsigtig Klokke,
en Hvidhed, der gør
selve Svanen graalig,
med tusind Smaakrystallers
Glimmerbrud;
og hver Skygge
tegnet fint og blaalig
som Aarer i en Kvindes
klare Hud.

(0 ollr (drill I tillozr Nefloaltlit.
1/4 7 .7' •

Fredag den 20. Jnuar

Guldkøerne har til Fostres Vækst mindelig Kogesalt, samt lidt LeBrug for betydelige Mængder, og vertran.
ligeledes til den efter Kælvningen ,
De i Handelen værende Blantiltagende Mælkeproduktion.
dinger er i Regelen alt for dyre.
Malkekøerne brugerstore MængHer maa være en Opgave for
der af Mineralstoffer og de højt- A lidelstoderstoff oreningerne, neminalkende Køer faar ofte for lidt lig selv at fremstille en god og
i Foderet. Det samme gælder Sø- billig Blanding, samt at organisere
Produktionen og Salget af samme.
erne.
Man kan dække Behovet ved
P. DEJBJERG PEDERSEN,
Klemensker.
at anvende vandrevet Kridt ng al-

Vinterolympiaden i St. Moritz.

Ak, hvem der svæved ud
paa Vinger lette
benover dette Vintrens Liljeflor
for ej med Fodens
jordisk-plumpe Spor
den sorte, himmelrene
Pragt at plette.
Og hvem der som en
Boble kunde stige
fra Dybet op mod
Overfladens Blaa,
for der, paa Grænsen
af et ukendt Rige,
at løses op i Farver og forgaa.
Otto. C. Fon».

løsdyrenes MiDertiothehov
Det er i de senere Aar bleven
paapeget, at man maa lægge større Vægt paa Husdyrenes Mineralstofforsyning. Disse Stoffer indgaar
i selve Dyrets Organisme, særlig
i Skelettet, som væsentlig bestaar
af kulsur og fosforsur Kalk, samt
ogsaa i selve de levende Celler.
For at opretholde en normal
Mælkeproduktion er Mineralstoftilførsel meget vigtigt, da Mælken
indeholder ret store Mængder deraf. En Ko, der malker 20 kg daglig maa have tilført ca. 120 gr.
Kalk og 100 gr. Fosforsyre,
Selv om Dyrene ikke faar tilført
tilstrækkelige Mængder, vil de dog
udskille en Del i Gødning, Urin
og for Køernes vedkommende i
Mælk, det maa da tages fra Legemet, hvor det findes, og da særligt Knoglerne. Det vil før eller
senere give sig Udslag i daarlig
Vækst og synkende Mælkemængde
og dels ved ligefrem syglige Tilstande i Knoglerne.
Nu indeholder jo Foderet en
Del Askebestandele, som disse
Stoffer betegnes i Analyserne, men
er der nok?
Der vil som oftest mangle Kalk,
Natrium . og Fosforsyre.
Kun hvis man kan give rigeligt
110 eller Bælgplantellø, dyrket paa
ikke kalktrængende Jorder, og i
en Mængde af 2 a 3 kg daglig
kan man se bort fra Mineralstoftilskud, men ellers maa saadant
tilrandes.

1 næste Maaned skal Vinterolympiaden begynde i St. Moritz,
hvor alle Nationer skal kæmpe om Førstepladsen i de forskellige
Vinteridrætter. Det er Verdensmesterskaberne, det gælder for Skøjteløb, Skiløb, Kælkning, Sejlads med Isbaade osv. Vinterolympiaden
vil lokke Tusinder af Turister til dette skønne Schweitz, og alle Hotellerne i St. Moritz og i Omegnen vil faa store Dage. Ovenfor bringer vi et Billede, der viser et Parti fra Vinter — Olympiadens By,
til venstre ses et af de store Kurhoteller, og i Baggrunden de stolte
Bjerge med deres evigt sneklædte Tinder.

Follumillbsilillipircri
EYaid Tagg i(risigosEili.

som 4. Juledag 1867. Det mægtige Kildemateriale, han i de mange
Aar har indsamlet, giver sanddru
Billeder af Almuekulturens gode
og onde Sider, og det har været
til største Nytte for den foikloritiske Forskning bande her og i
Udlandet.

Hvor Træerne er kønne!
Om Bomren er de grønne,
og nu ved Vintertide
gør Sneen dem helt hvide.

Den 24. Januar fylder Folkeindesamleren Evald Tang Kristensen 85 Aar. Indtil 1888 var
han Lærer forskellige Steder i
Landet, men opgav da denne Virk•
soinhed for helt at hellige sig Folk em in desa I in gen, en Interesse,
der allerede i Seminarietiden var
vakt i ham, og som senere, da
han blev Lærer i de sagnrige Hedeegne ved Gjellerup, yderligere
forøgedes. Hans Indsamlervirksonthed begyndte saa langt tilbage

Men naar det bliver Sommer
og alt det grønne kommer,
saa kan vi knapt nok huske
de hvide Træer og Buske.
Nu ligner de jo næsten
din Bedstemor forresten,
men hun er hele Anret
saa hvid som Sne i !baret.
For det mart du erindre,
at Træ'r har mange Vintre;
men tænke paa i Tide,
vi bli'r kun en Gang hvide.
Anderi W. Holm.

Gollhfreo. unecrInr01.1.. r. ltnt.ker. Itu o£ K Irma. os.

Annoncer og lokalt :tot maa være "titreret
for teeder udgair
seee,,

Gode gamle Dige
Del var i De aoDe, gamle
-- Y1I ja.
Znar, ba *emmen var billig og min
'Mane i erben, icor ben albre,-.be Stolt.
ttinnb og Irtitebe filt til bnge i Stoler,
hitfe adler, filte Refter ninn forftno
ore
at bolbe ben (Wing, — i
ningen, ettntrforettittriete, puilellubben
tin brab De uu beb, De mange ';;.ore•
af. en her
man uar
»ar et genife (pibet 2-airinientiolb ben
Ofatto ent) nu. De ftillbe bare fe, nano
i arnbfobinn !
i botbt
.øjefe `nure one plet 18rneite, eg men
boibt etb . 'bet forlibte jo einnjte DM.
int intin bolDt lovlig lange tiD, — f.
Qtj. none lier gi! et 'Var 1)nae, inben
De fibfle, tapre nenble hjem, %nen her
bar burnus over bele Vinjet.
bimor. Ylttih. -- 'Ran, --- men Der labbe nitinn
»Æret 4
. 41 i a(abtalinfi; Sunaforeitingen
unit Nbbater. 2ii baube givet Kurver(
i `illritiroet, og efter Romerten ene ber
;- ultefeff meb Ntrafturuoer, tlinffelbageder, 18eocertninabtette og alt onDet,
font borte til en rigtig `elf, nii bobbe
fininget o3 min boofeefirnben til Titi•
fittorettor gbionnelt3 tattrafte s.Uttifit,
langet Qfitranumte i Cc.--loven nobel'
— i Det bete taget
'IR et ngben.t.,
bet bobbe myret, bonb møn halbør en
Stnippet heft. bet bleu fent. intim
f' etten fluftebe, oq Da vi forløb 91n,
laset, rar oi albeleJ3 ilte fremt for at
gna hjew i (Seng. bet rar en pille,
lun :Sommernat 23i unr et ::..:^elifab
pan 7 gabe !borgere, foto haube næret
jammen ben fibfte bel af titeneit og
gange fortrafieliat. Varer
moret
.tanten, ber »ar tenbt [um en itbore
banbe fortalt '13ittigmorfen
beber i ett Ilenbeligbeb, og ffleCcdtioniljeireletren udi ben fteblige Yiui3 ItauDe
betInmeret, finittet ban — efter boab
bøn felo mente — Dor freloragenbe til.
• banbe fanet en `t Omgange, men
henrette var Vi ilte en enefte af o&
i gabt
ablolut, bi var
Njtintor I
„nigib J hvnb, — Det er lin fox
tibligt at gna hjem, Imre s.2.3enticr,"
utbrob fflebattionsfetrelizttn. tt.ti tom
gnaeube tilrur i VIrtit og jparebe
ben „£!ab ob dna tilbage til patii[Itinen, — jeg gi'r en Omgang til,"
'Iilbnutt blev itatutliguik tnootaget
meb &gejjtring, og pi nenbte tilbnge
til &litraet, 'Ilten bet blev til mere
enD beo file eingnag. Og Da lit rubetig
ton Web meD niarten, Der [Job od
iubfebe pan Jlebaftiou is fetreterren, lam
ablolut bilbe [tinge Solo, »ar bet gaufte
11)9
nii Drog tut reb gennem 211tjen i
flottet `tut.i.
.92tt ta'r vi en
jogbe 2rerer kianjen.
Tet unr Di lille oret) paa, og meb
fult) Straft iflenite ui .tijan um „43jal!mbar« Virattb":
;fytin, Julia,
;bolin hupfafa Julia,
febe Julia -- Varer .tIonien fang [e, ban lunbe
alle iBerfene libennb.
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Drejebi om heti 'beroet
lt‘rater titeb
thirlDelen item i VanJtratiet oq btroebt
t . sanDrn jon Iegn pno, at oi Rulth,
ftanbie,
„tan' er bet for tn Spetrallel Daa
ben bet
nj Tonnet !« lagt» hall
Døjt.
„tab, vi er Ina RM», jan filabe,
kere Wtabo“, jubleDe 3tettnttionoielretam
ajorbe 'Iran til at outfnune
Vinteren. „VM [anger
, af ‘iflirbe
ober Pinet, bet er fan Nul
lob Det ilte tant, bon?"
Ilten 'nabo one ilte oplagt til fløjet
ban varv i åtinftion og bolbt Vag
ttlierbiggften,
forflurree
glattrio, bet
fan tti ilte ha', -• `ft rumg gna hjenr
i E'tilbrbl"
Ilfrotiferec knom, jon( oar meD i
Vagt, (lug et [tort ((trin p og iibbrub:
„Zocto mon Du gane tier og rober
efter pen benne gib af 9latten, 'iRaa4,
gaa bu ()filere titel i Robiiinab °lims Zemmergaarb, Der plejet
bu jo unit at fixorre!"
tele :". - etitabet brob up i Nuet., inetti
911a133 rafleabe af 'ilrebe bob ;.:::elifabet
ofebliftetia Mitte (Biaben.
„t• bu toøjet, klont." to banfett,
„ban melDer oa, --- bet var 1'"fortterr•
trille mob (.eb,bainanben i '1u:detail "
„E-tibt nieb `.31/nbei," to '.8toni, ban font en Utgar i 9:11orgett, fan er
ban orbnet."
Cg jag brog oi vibere, fungenhe jan
Det [lang itb Luer bett [fifle ilt):
Julie
løbe Julia
buflebe plubfelig

gicefte fj'ormibbag, ba jeg flab i urin
•
butte e plubjeliq 'jtabrobing
etDcn•tbaanbbaioer, 13olitibettent Riten
[rem i turen, jj anis Rare lutre lytte
og et itnberfuEbt Smil iuillebe om bani
`.1.qiinb, Da bon aiverebe en %ilfigelfe
til at mob< paa »tanDbuter otter lltib•
bag.
„tmob er Der paa'barbe?" jpurgre
jeg„ton —crb,” Show mi4jebe nyJ Cj•
nette, „bet er „`Jitejlet", bet vil tøle
mdl `(,`ent — og r..ifinot et ikte an«
bie goDe '2iareere Inch. Ze bar but — funget lovlig højt part 1.53abeit
Stat".
eg matte Imile. „9taa, 'Inaba
bar ridtet," ubbtoD jeg.
„;,1, a, —
Sbiva lo, „Te
tebe to bet boble uf koen, tier, (Sion
„Yin, ben um »irere, -- fan er Pall
maafte gnaven i Yinfigtet?”
- bet
'tel, ja, dit Te(
tan itte nceatte..•
Biurt efter, at Ritva nar forjunitbet, !om 151ro4itter Vom &rine tube.
,tar bu [anet ';311b fra Ylorgine•
!Irren, -- bi er indtil, '((talg bar
melbt o31 `Der Ina en Tilfigelfe tit
• mig, Da jeg tout port Itontoret "
Jeg Mildn: ug fortalte om Ravpis
Zlefog.
r t aha,' tilom I», „vi mon bove
telt meD De arbre. Zet er beb[1, Di
optraver „famler', -- ilte? thigbeb
•
nor urt, [om brielibt. -

Si lette omt i aozbinbelle meb be
uenige fem, t'er Par ttifagt til falme
vs. alarmen bteu nallet til rit fere
Crbet. glebahionaletreteeren, lom finit
tiar joreflaaet, tnrbe ilte paatage fig
Nemet, — ban mente ilfe, tjen flab
fij faa gobt meb „TRefter".
Og olier aRibbag til bet faftratte
P laffeflet mobte pr ane jrjo vatt Rub.
bulet.
——
Ram, lom ub i murte/let og tnlbte
oS inb,
Zkirgerrefleren lab i fin brebe Slot
o' matte o6 meb Canene en for en,
ha ti flitlebe oa op foran Stranfen,
Met nar let at fe, at han nar gnaven
her elles (Medie bom om
•
%tabere par borte, lJarrcen nar iiilb
ar atraiter.
„bar, naa —" beaanbte bats „tg.terrrr par nol til Sartgerfeft i Øftes,
(alibi?"
— bet bebe ni itte beurvate.
„tb abinaglet geft, forrtften," helmer.
kee barden, bom hob lige anafor
akorginefte ren.
„Sao fumler jeg ilte um!
ara
parebe i Micki galb herme!"
salat) ta, —" ajaufen niltebr, „km.
bar] tilpaB, — ilte for helme."
„Met er, foin man teSr betl -iSgarrrer forlob gerten ben paa
genftunben, — itte fanbt?"
tinten stillebo.
,,
Cg ha `Te fra alulregei gir ueb
gennem !Buen, gaa SIDe Tern til at
friuge?"
Denim nitfebe paana.
„oit ug flojenbe?"
glu fanbt Caroaferer %Mora alsrleb.
niug til at falbe inb.
„Sablolut ilte, tr. %orratrefter,
bet nar tiregueft piano, -- boj('
la meo,o forte, — itte?" ban laer paa
tia anbre.
ao, bet mente pi palen.
„3anih!" Ziorginefteren ejorbe et
Ophotb og faa neb i ett fRappart, four
Ina foran ham.
„$De nil aftfaa int inbrumme, at
Te bar fanget (tøjt og ffojrnbe?" tall
jan mur oa ener 8riflerne.
„Met fan Di lian ilte, Dr. aloen.
imiter," fearebe tienden, ,,bet tan v i
die — — for — fom lagt
mener, at pi feerbebea neget roligt.''
„3eg Mei) ogiaa nattet af b'tierrera
Street. 4iiano" bar bet f anbelig
bet maa Ze Diddi° inbramme!"
Tier biet) et Opbolb.
qMulifefig tint bet, four om fflanferue
i 21orgmefterena 913anbe glaltebea ab.
Lt lille Smil gi? ben aner hane ?ha
fl
yt, og ban fortfatte i en 4elt en ben
Tone:
„briati nar bet nu for en, Zr fang?
etar bet die ben om $jalteirborga
nirang:
bols, Ziegler, hm Rat Shinet fma
bm, — jeg lagrer ben gabt fra
min Stabentertits"
„N" bagen niftebe ivrigt, „jo,
bel Par netop ben, — ben er faa ab.
martet at marthere efter."
„2a," Niche atebattionafetretreren
atportigt til, „og faa bat ben bet hej.
lige Cmhueb — og faa uniinebe ham
Ztulia,
iiilia, ;tvlin Impfala
(gorticeriete)

Ungdomsarbejdet
og —rahusholdning.
1 forskellige af Øens Blade skrives der ret ofte om den Betydning, som ovenstaaende to Arbejds.
felter kunde faa, om de blev udnyttet og omgaaet paa bedste Maade. Der er jo et gammelt Spøgeord, der siger: Ungdommen er
forfalden og de gamle staar ikke
til at redde. Men lad os, baade
unge og ældre, ligemeget hvor vi
er og virker og hvad vi tager os
for, passe paa efter bedste Evne,
at ikke det gamle Ord skal have
Lov at slaa til i vor Tid. Det er

det nemlig ved at gøre, stærkere
end nogensinde før. Mange af de
ældre, bosiddende Folk er jo ofte
tilbøjelige til at sige som saa: Det
gaar nok i vor Tid, og saa faar
de unge Mennesker Lov at gaa
deres egne Veje indtil de bliver
gift og maaske daarlig kan faa et
Sted at finde Husly, og mange
kan næsten ikke forsørge sig selv
og langt mindre Familien, hvis
den lidt for tidlig kommer til at
bestaa af tre. Det er ligemeget
om det er en Arbejder, en Husmand eller en Gaardmand, det
drejer sig om. Vedkommende har
ikke naaet det Resultat, som kunde
være naaet i de unge Aar med
Hensyn til at erhverve sig Lærdom og derved økonomisk Sparsommelighed, som i vor Tid el
ganske nødvendig, for at man ikke
skal blive baade sig selv og andre til Besvær og Bekymring. Vi
er jo tilbøjelige til nu i vore Dage
at lade Skylden til de økonomiske Vanskeligheder glide fra os
og over paa andre, og det er vel
heller ikke fejl alt.
Skylden til at alle vi, der arbejder for Føde og ringe Løn, nu
maa lide under det meningsløse
og uberettigede økonomiske Tryk,
tror jeg ikke bliver lettet ad samme
Vej, som den hovedsagelig er
kommet. Vi er kommet i Besvær
med at faa det daglige Udkomme,
det er en Kendsgerning, men at
lempe os igennem Tiderne, bliver
nok mere vor egen Sag. Det ser
ud til at det rigtigste vil være
ved • den enkeltes Dygtiggørelse
hver for sig at klare sit saa godt
som mulig og ikke lide paa at
andre skal forsørge os.
Her er det at Ungdomsarbejdet
og Husholdningssagen er den store
Hjælp, og lad os saa udnytte den
Hjælp, som rækkes os. Men selv
om vi ældre nu læser en Artikel
i Bladet engang og en Artikel en
anden Gang, men alligevel lader
det hvile fremdeles og glider læn
gere og længere ud paa det Skraaplan, hvorpaa vi befinder os, saa
er vi jo ikke vort Ansvar bevidst,
vi gør ikke vor Pligt, vi tager ikke
mod den Hjælp, som vi jo dog
er med til at betale en Del for.
Vi har rundt om i Landet mange
Husholdningsskoler, hvor de unge
Piger, og forresten ogsaa ældre
med, kan tilbringe en kortere eller længere Tid enten til et kort
Kursus eller til en længere Skoletid, uden de selv behøver at betale ret meget dertil, men trods
det, er der dog mange, som ikke
naar at komme de Steder og faa
den nyttige Lærdom, hvilket de
senere maa fortryde saa dyrt og
bittert under forskellige Former.
Det ytrer„ sig maaske i det daglige Liv ved den slette Husførelse,
baade fra Konens og ogsaa fra
Mandens Side. Thi det nytter jo
ikke altid fuldtud om Husmoderen
er tildels, som hun bør være, hvis
ikke Manden har Interesse for det,
han arbejder med, og forstaar sin
Gerning og sit Ansvar og kan
administrere de Midler, de i Fællesskab kan erhverve sig og har
at arbejde med.
Nu maa vi ældre absolut ikke
skubbe det Ansvar fra os, som
vi har i særlig Grad overfor de
unge, som færdes omkring os og
som jo dog med Tiden skal være
de bærende Kræfter i Danmark.
Vi maa ikke ræsonere som saamange Forældre og andre, der
oingaaes de ru*, er tilbøjelige
til at gøre ligefra de unges Konfirmationsalder: Ja det nytter nu
ikke noget, hvad vi siger til dem,
de gaar bare deres egne Veje. Sønnerne de kan vel lære hvad
de skal, naar de engang kommer
ud et fremmed Sted eller de faer
en Ejendom for sig selv, for her-

hjemme vil de nu ikke noget. Døtrene vil ikke hjælpe os hjemme,
for saadan noget skal de jo ikke
nu i vore Dage. Men hvad er
dette for et Forhold mellem Forældre og Børn, hvor fører det
hen? Det er jo Forældrene selv,
der i mange Tilfælde fra deres
Børns Skoletid oplærer dem til
og indprenter dem de Levevilkaar,
som kun de højtlønnede Direktører og deres Fruer har Raad til
at praktisere, og det er dog sjæl.
den at de unge Mennesker fra det
almindelige Landbrug naar den
Vej. En Fader, en Moder, en Husbond eller Madmoder har ofte nit
for let ved at sige. Vi kan da
ikke blive ved at være Barnepige
for dem til de bliver voksne, og
jEg vil godt give Medhold heri;
vel at mærke med det Forbehold,
at de unge er oplært under saadanne Forhold og saadan Vejledning, at de kan klare sig selv og
undvære Barnepige, naar de er
voksne. Lad os nu være enige
om, at det er ligesaanieget de ældres som de unges Skyld, at det
i saa mange Tilfælde gaar skævt
og galt for de unge Mennesker,
baade i den Tid de vokser op,
og ikke mindst naar de skal prøve
at sætte Foden under eget Bord.
Jeg skal lige prøve paa at omtale Enkelthederne ved de to Emner, som denne Artikel har til
Overskrift. Med Hensyn til „Det
landøkonomiske Ungdomsarbejde", da ved jo alle dem, der læser Bladene med Forstaaelse, at
Bornholms landøkonomiske Forening og De samvirkende bornholmske Husmandsforeninger har
taget Opgaven op og ved et Fællesudvalg arbejder med Planens
Gennemførelse. Arbejdet og Fremgangsmaaden blev ret tydelig forklaret og drøftet af Hr. Konsulent
Svendsen-Tune ved LandbrugsUngdomsmødet forleden Dag i
Aakirkeby. Mødet var besøgt over
Forventning af interesserede, særlig unge Mænd, men hvad Repræsentationer angaar, skal jeg
kun sige at jeg her fra Olsker følte
mig ene, jeg saa nemlig ikke nogen Sognebo herfra, jeg kendte.
Nu ved jeg jo at dette Blad læses I flere Sogne, og jeg vil med
det samme sige, at unge Mænd,
der har eller engang skal have
Interesse for Landbruget, kan fan
en udmærket Vejledning og Oplysning ved at melde sig med i
Ungdomsarbejdet. Deres Alder har
ikke noget at sige, enten den er
12-14, op til 32 eller derudover,
det er ligeneget. Det bestaar foreløbig i at vedkommende selv avler og passer et lille Stykke Jord
og fører Regnskab dermed under
Vejledning af Konsulenterne, og
de fleste Tilfælde opnaas et pænt
Resultat i Form af en god Afgrøde, der giver den unge Mand ikke
alene Glæde over sit eget Arbejde,
men tillige Energi og Forstaaelse
af, hvad det vil sige at lægge en
Regnskabsplan (et Budget) og at
gennemføre det, saa det giver det
Udbytte, som tilsidst i Form af
Penge kan puttes i Lommen. Man
kan i de forskellige Sogne henvende sig til Husmandsforeningens
Formand, og vistnok ogsaa til
Landøkonomisk Forenings Repræsentant, og faa mere Oplysning
om Sagen og blive meldt med
som Deltager.
For Olsker Sogns vedkommende kan siges, al det vil være en
stor Glæde, haade for mig og
Deltagerne, om der kunde komme
en Afdeling i Gang i Sognet, og
det maatte være ret nemt. da der
kun forlanges et lille Antal for at
begynde, men Indmeldelserne skal
være inde til den 25. i denne Maaned, for at Tilskuddet til Konsulenthjælp o. s. v, kan bevilges. Men

henvend Jer f. Eks. til Husmandsfe reninaens Formand, C H ARLE S
K JØL L ER, han er meget villig
til at give Oplysnibger og om det
ønskes samle Indmeldelser og
sende dem ind til en af Udvalgets
Medlemmer, saa kommer det i
Gang, hvis der er nok Deltagere.
Der maa absolut ikke være nogen,
der tror at det er kedeligt og ubehageligt at være med, tværtimod,
det er en Fornøjelse. Men jeg beder ældre Læsere om at gøre
unge Mennesker opmærksomme
paa denne Artikel, og minder ørn
at den maa læses med Forstaaelse
og Eftertanke, og at der maa blive handlet derefter, her er en Praksis at udfore, som enhver faer
Glæde al
Med Hensyn til Flusholdningssagen vil man gerne yde lidt Stritte
ogsaa der. Det bliver snart forsøgt
med et Kursus igennem ilusrnandsforeningen i Olsker. Der er ve j
nok dem, der vil sige, at skal man
have det fulde Gavn af et HusholdningAirrsus, saa skal det helst
være paa en Skole. Men for alle
dem, som ikke kan komme saa
langt bort ret længe ao Gangen,
og derfor er fuldstændig forhindret
i at faa mere at vide end det, de
for maaske mange Aar siden selv
erhvervede sig, er dette Kursus særlig velkommen, og der bliver sikkert god Tilslutning, Til Kursuset
faar Deltagerne jo en god Understøttelse, saa hvad Pengene angaar,
skal Damerne ikke holde sig tilbage, men trøstig tage imod den
Oplysning, som kan Jaas. For deny
der ikke er Medlem af Husmandsforeningen, var der jo nok for
fleres vedkommende Udvej for at
faa det Kursus gratis, at de kunde - blive Medlem af Foreningen;
det bliver betydelig billigere at betale Kontingentet end hvis de selv
skal betale Kursuset. Men selvfølgelig bliver jo Udgiften pr. Deltager mindre jo flere der er paa
Kursus.
Fru HANSEN SØNDERGAARD,
som er Samvirksomhedens Konsulent, har velvillig lovet at komme paa Forsamlingshuset til et 6
Dages Kursus, som kan begynde
den 7. Marts. Ved den Tid er der
vel ikke saa forfærdelig travlt,
saa der haabes som sagt paa rigelig og interesseret Tilslutning,
Det bliver sikkert haade lærerigt
og morsomt, Deltagerne faar jo
Lejlighed til at spørge om alt, den
Ting vedrurende, og da jeg ved
at Fru Hansen er meget forhandlinasvenlie ag i Besiddelse al ret
gode Taleevner, skulde: det undre
mig meget om nogen faar Lov at
gaa derfra med ubesvarede Spørgsmaal. Det anbefales alle, som kan
være med, at melde sig
og
snarest til de respektive Bestyrelsesmedlemmer i Husniandsforeningen, og der kan De muligvis faa
yderligere Oplysninger.
Se iøvrigt den lille Annonce andet Sted i Bladet om Indmeldelser.
En interesseret.

Laanet.
-- 0
Man sætte olse fur,
man satte ølse bag,
Pølsen beholder dog sin Smag.
I forrige „Nordleirriliolm" skrev
jeg sat Ministeriet havde afslaaet
Byraadels Ansøgnings!' Det havde
været rigtigere, om jeg havde skrevet: „at Ministeriet ikke vilde give
det Tilladelse til . ...;" men —
ikke sandt? Resultatet bliver dug
det samme.
„Fornholnis Tidende" har indeholdt et Par Berigtigelser gl.
Den sidste gaar ud paa ,at Ministeriet har udsat Afgørelse indtil

videre.' Nat jal Er det ikke præeis akkurat det, som Borgerforeningen anmodede omg
Ministeriet har aabenbart samme Opfattelse som Borgerforeningen: at det nuværende Byraad
ikke besiddes Befolkningens Tillid, hvorfor Tilladelsen udsættes
til der kommer et nyt Byraad.
Hvad kan man saa forlange
nier e?
C. F, KOEFOED.

Fra lue til Ugø.
—<,-..Harraslrevan,de
havde i Søndags samlet fuldt Hus
i Hasle Forsamlingshus. Komedie
i bornholmsk Dialekt samler altid
fuldt Hus, og snavet Forfatteren,
en kendt Rønneko, der er Specialist i Faget, som de flinke Dilettanter, høstede stormende Bifald.
Her pari Nordlandet er vi ikke forvænt med Dilettantkomedie, og
der er derfor Kræfter i Bevægelse
for at formaa de Hasle—Dilettanter til ogsaa at spille Stykket paa
Allinge Teater.
• Den gamle bornholmske
Klokkeindustri er atter vakt til
Live, idet Fabrikant Jens Anker,
Hasle, allerede i en Aarrække har
syslet nied det gamle Haandveerk.
Vi har haft Lejlighed til at kigge
ind i hans Laboratorium, hvor
Tandhjul og Lodder, Urskiver og
smart Metaldele tilsyneladende ligger i et Virvar; men Arbejdet
gaar med Hiv og Sving, og det
ene „Klokkeværk" efter det andet
ser her Dagens Lys. — Her staar
stadtelige Bornholmerure i dekorative Kasser og deler Tiden med
deres evindelige Tik—tak, de
malnifyldte Klokker slaar Timeog Kvarterslag, og enkelte af de
antike Born hol merures Metalskiver
har ogsaa Datoviser, saa man
aldrig er i Tvivl om Tidsregningen.
Prisen paa disse stilfulde »Bornholmere" er fra 2-300 Kr., hvilket maa siges at være en meget
lav Pris, da alene Kassen eller
„Huset', som det hedder, staar
Fabrikanten i ca. 100 Kr.
Er der nogen af vore Læsere,
der mangler et stilfuldt, nyttigt
og praktisk Husinventar, da henvend Dem til Jens Anker, han
leverer Dem et Uhr, som De, Deres Børn og Børnebørn kan have
Glæde af i deres Levetid, et Uhr,
paa hvilket der kan gives en Menneskealck rs Garanti .

Reklame!
cz>0.=
Udstillingsvinduet paa Tryk.
Det, som den unge Købmand
saaledes gjorde til at begynde med,
da han sendte Meddelelse ud om
sin ganske vist endnu meget beskedne Eksistens, det kan han med
langt større Udsigt til et godt Resultat gøre Gang paa Gang, naar
han Inrst sidder fast i Forretningslivets Sadel. Men han skal selvfølgelig have noget virkeligt paa
Hjerte, hver Gang han limvender
sig til Offentligheden, ligesom han
havde det ved den første spændende Begyndelse. Er der ikke en
Anledning, num han skabe en selv,
fikst og behændigt. Det kan være et fordelagtigt Indkøb, det kan
være Udsalg i morsomme Kombinationer og til stærkt reducerede Priser af Varer, som der helst
alligevel skal ryddes op i, eller
det kan være interessante Nyheder,
smil man vil lykkeliggøre Kunder
og Ikke-Kunder med. Men det,
der siges, skal siges paa den rigtige Maade, baade hvad Formen
og Indholdet angaar.
Vil Folk ikke I tilstrækkeligt Antal komme til Udstillingsvinduerne,
saa sørg for, at Folk saa at sige
faer Udstillingsvinduerne ind i de-

es Hjem, hvor de I Ro og Mag
og i den lune Kakkelovnskrog kan
betragte dem. Det samme som
Udstillingsvinduerne siger, naar de
taler deres bedste Sprog, det samme kan siges paa en anden Maade, ja, vi vil endda paastaa, at
det kan siges endnu mere eftertrykkeligt og siges saadan, at en
hel Bys Befolkning hører det, nemlig ved direkte Avertering i .Nordbornholm', der læses i over 3000
Hjem.
De Annoncer, som Købmanden
sender ud, skal altsag have Evne
til at fremstille Butikken, Varerne,
Priserne, den høflige, elskværdige
Betjening, Udvalgets Størrelse og
Righoldighed, den omhyggelige
Ekspedering lyslevende for Folks
øjne. Og de skal til Publikum i
Publikums eget Sprog, ikke i Købmandens mere eller mindre uforstaaelige Fagvendinger. De skal
skildre alting ud fra Kundernes
Synspunkt. Købmandens egne Interesser maa træde i Baggrunden
eller helst glide helt ud af Billedet.
Del, der interesserer Offentligheden
er, hvad den selv kan opnaa af
Fordele ved at handle hos Købmanden, og det skal være bestemte Fordele, som baade kan beskrives og senere erfares. Ellers gaar
det kun een Gang og næppe nok
det; for Publikum har en ualmindelig fin Næse og kan let mærke,
om man taler i Oprigtighed, eller
om det, man siger, blot er Reklamebrøl.

•••••••••••••••
•

•

2iografen.

Vort store aarlige Udsalg
begyndte 1.urda1 d. 11. ds. og fortsættes eudna ca. 3 Uger
Vore Priser er lavere end nogensinde for, og vi raader Dem, der
endnu ikke har aflagt Udsalget et Besøg, til at komme og se vore
billige Priser. En Masse Varer er fremlagt til Spotpris.

Søndag den 22 Januar KI 8

De ulykkelige.
Fransk Storfilm i 3 Dele efter
Victor Hugo's berømte Mesterværk,

f1

Smuk, str. Flonel til Pyjamas 0,70 Vaskeægte Bomuldstøj
0,50
Tvistlærred, god Kvalitet
0,46 I Afpass. Dynebetræk pr. Stk. 4,00
Lagenlærred
0,90 Satin i smukke Mønstre
0,80
—
ekstra bredt
1,25 Uldmouseline, smukke Farver
Viskestykkedrejl
0,46
og Monstre 1,00
Haandklædedrejl
0,65 Et Parti falmede Handsker 0,75
Afpass. Haandklæder pr. Stk. 0:45 Bornehandsker
0,25
Paa alle ikke nedsatte Varer gives 10 pCt. Rabet pr. kontant

f?anelshus

•

essespeeemoese '

9Zu Ran

faa

alt Slags Gummifodtøj vulkaniseret hos Cyklehandler

H. ANDERSEN
Tlf. Hasle 66.

Stenværktøj.
Alt i prima Stenværktøj saasom
Biggerte, Duxe, Mejsler og
alt i Bor.
Mit Værktøj er fremstillet af fineste svensk Værktojestaal
Skærpning udføres.

Fagkyndig Bistand.

For kontant 10 pCt Rabat.

Vi er parate til paa enhver Maade at bistaa de handlende og øvrige næringsdrivende ved Opsætningen og Affattelsen af deres Reklamer. Som Fagmænd ved vi,
hvad der virker tiltalende paa øjet,
hvad der reklamemæssigt set har
den største Slagkraft. Og som udenforstaaende, der paa en Maade
selv hører med til Kundernes Rækker, kan vi lettere have Kundernes Synspunkter og Interesser for
øje end Købmanden, der ganske
naturligt og menneskeligt fristes
til at tænke og tale ud fra sit eget
Standpunkt og sine egne Ønsker.
Her kan vi yde værdifuld Hjælp
i Retning af at bremse Købmanden,
naar han gaar for vidt i,Fagmeessighed, saa der er Fare for, at
han ikke opnaar den fulde Virkning
af sin Henvendelsejtil Publikum.
Et andet Felt, hvor vi stiller os
ganske til Deres Tjeneste, er ved
Valget af den særlige Form for
Reklamer, som i det givne Tilfælde
er bedst egnet til at føre til Maalet. Skal der anvendes et formfuldendt Brev, stilet til Husmoderen? Er der maaske noget sensationelt 'paa Tapetet saa,det rette
Middel vil være det, som Amerikanerne kalder en .Broadside - ,
en Bredside, d. v. s et stort, sammenfoldet Plakatbrev,Ihvori de enkelte Meddelelser springer frem
fra Papiret omtrent som Kanonkugler fra et gammeldags Krigsskibs Bredside? Eller vil en smukt
udstyret Annonce med fikse Tegninger ikke bedst være i Stand til
at give Udtryk for, hvad Købmanden ønsker at fortælle Publikum
og sin Kundekreds?
, Alle disse forskellige Reklamer
kan vi give Dem Oplysninger om.
baade med Hensyn til Pris og Anvendelse. Naar De sætter os ind
i, hvilket specielt Formaal De søger at opnaa, kan vi afgive et begrundet Skøn over, hvilken Form
De vil faa størst Udbytte al at
benytte. Og endelig kan vi sympatetisk og forstaaende drøfte hele
Deres Kampagneplan med Dem.
Thi som De selv ved lige saa
godt som vi, opnaar man først
deri fulde Virkning af de enkelte
Reklamefremstød, hvis : der bag
(lette ligger en samlet Plan, hvori
Vareindkøb, Vinduespyntning, Prispolitik, Kundebetjening, Fremførelse af passende Nyheder og ende-

Carl Bernh. Svendsen,
Værktøjssmed.
Lindeplads

Allinge

Ekstra gode

Plydssko og Tifiler

Missionsuge i Allinge

afholdes om Gud vil saaledes:
Søndag den 22. Januar Axel Pedersen Kl. 5
Mandag den 23. Januar
do.
Kl. 7,30
Tirsdag den 24. Januar Chr. Holm Kl. 7,30
Onsdag den 25. Januar
do.
Kl. 7,30
Torsdag den 26. Januar Nielsen-Brejning Kl. 7,30
Fredag den 27. Ja'nuar
do.
Kl. 7.30
Alle velkomne.
Luthersk HissionsforenIng
••

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ØSTERLAKS
Missionsuge i Bsterlars Missionshus.

Mandag den 30, Januar Sekretær Thinggaard
Tirsdag den 31. Januar Provst Wang
Onsdag den 1, Februar Missionær Hansen
Torsdag den 2. Februar Anker Larsen
Fredag den 3. Februar Lærer Simonsen
•
Lørdag den 4. Februar MissionæraKjær.
• Hver Aften Kl. 7,30.
Alle er velkomne.
•
•

Ta k

.firma:

harmonisk Hele.
(Fortsættes.)

efir. CIsen,

3ens Xansen.
Njertelig
for al udvist Deltagelse ved min
kære Mands Sygdom og Begravelse. Særlig takkes Hr. og Fru
Hansen, Valdnøddegaard.
Hanna Pedersen.

Ylf. 700.

En Lodeko

Olsker

K AFFE N

indmeldelser til Husholdningskursus modtages snarest af Hus-

Udmærket Koge- Kakkelovn,
og „Bes"-Pelroleumsovn billig til Salg,
„Marielyst". Sandkaas.
Træffes sikrest 10-3.

mandsforeningens Bestyrelse, og
til Deltagelse i Ungdomsarbejdet
inden den 25. Januar. Læs Artiklen andetsteds i Bladet.

fra Allinge Kaffebod er altid
den bedste, derfor ogsaa den billigste. Altid friskbrændt og nymalet. Prøv den.

IllumntanchtforrnIngen

Rø D. s U.
afholder Generalforsamling Søndag
den 22. Januar Kl. 7,30 paa Th.
Bendtsens Sal, med efterfølgende
Bal.

Bestyrelsen.

En god Malkeko

bogaard pr. Klemensker
En Gylteorne staar til Afbenyttelse.

søger Arbejde ved Stensprængning
og Skærveslagning

Gunnar Nielsen.
Afholdshjemmet, Sandvig.

.• •••-if • %• • •••• 9~.•41

•

bedes saa vidt muligt betalt ved
Indleveringen.

Masser af

Vi har i den sid s te Uge anmeldt
adskillige nye Abonnenter.
Er der flere, der ikke faar Bladet tilsendt, hedes De snarest lade
os det vide.
Red.

gode

til Salg.

Al

bastkarsel pr. Bil

Bogholder Chr. Koefoed,
Nerrexttile. .kllinge.

Varer til smart Penge

It

Regnskabskrelse, Statusopgørelse,

Rø.

nedsatte Varer
undtagen Garn.

paa iKKe

Alle resterende Skatter til Ro Kommune, saavel Statsskat som Kommuneskat, maa være indbetalte til
Sandemand Schou inden 5. Februar dette Aar.
De Skatter, som ikke er betalte
til den Tid vil blive inddrevne ved
Udpantning effektivt uden videre

Under Udsalget sælges en Masse

DAMEKONFEKTflON
ligefra 5 Kr. pr. Stk.

billigt

aarlige Udsalg begyndte Mandag den lö. Januar.
En Mængde gode, reelle Varer sælges til særlig smaa Priser.

Varsel.

Negnernadet.

• Andreas Thomsen,

Alt Sadelmagerarbejde
udføres solidt og biligt. Lager af
Seletøj, Kurvemøbler og Rejsetøj,
tn. m.

Hasle

MANUFAKTURHUSET.
•

•
ab

•

•

•

•

Re-

•
ar.... Skatteblanketter udfyldes
vision
tiellores

10 pCt. Rabat

Manufakturhusets

lians ktatiaao.

ved Muredam i Klemensker
Telefon n. 110.

udfore:: billigt. Ring up Tlf. 131.
V. Hils,

Mandag den 16 Januar

»Norclbornholm4.

er

er til Salg paa vestre Stenbygaard
Karl Larsen.
i Ro.

kig Udsalg hoyildle

Smag Annoncer

er til Salg hos Viggo Hansen.
_Skovlv", Rø.

Sunde Grise

ø ø • ø
•
• • • • •

•

maa vi udskyde enkelte indsendte Artikler til næste Nummer.

En Ko

Rask Mand Unge sunde bodekser

7-ugers grise
er til Salg paa nordre Kirke-

•• • %•• •

D. s. U. Allinge-Sandvig
afholder Præmiemaskerade Søndag
den 29. Januar. Program senere.

ønskes til Købs.
Jens Holm. Bymøllen.
Telefon 19 y.
Rutsker.

0 41.1."U^orkMDialkoplko

HASLE.

af Arbejdstøj og Garn.

er til Salg. En Slagteko købes
•Rondegaard". Rutsker.

Paa Grund af Pladsmangel

Høj Rabat paa Kjoler, Dame-, Herre- og Børnefrakker.
10 pCt. Rabat paa Varer, der ikke er ekstra nedsatte.

Andersen,

i 14. Dage, fra
den 21. Januar,
men da er der ogsaa rigtig godt
Køb paa alle firdige Hird.
'tinger, Overfrakker, Ulsteres og Stortrøjer samt hele
Varelageret med Undtagelse

Konfektion udsælges meget billigt.

Betjening hele Døgnet

lig instilling paa fortsat Avertering
indgaar som naturlige Led i et

billigt.

Lørdag

Paa alle ikke nedsatte Varer gives 10 pCt Rabat

til enhver, som ved venlig Opmærksomhed beredte mig et festligt Jubilæum.
Olsker, Januar 1928.
J. N Jørgensen

modtager alt til Røgning henhørende.

anbetakr sig med alt
Waretmagerlaget horende saa‘el som
all til Karossenlaget.
En ny 3-sædet Ponnyvogn part
Gummi.
En brugt 2-sædet Ponnyynten paa
Gummi MIA god som ny
Z ny single Arbeidlitlederveignie
En ny Fastvogn star billigt til
Salg eller Hytte
Arlaredahnber,
Originale Fraugde. Plove med og
u.ten Paienisker.
Reserkedele bares paa Lager
Kulds aktorer. R
e, Pumper. Itarlrdninirer.
Vognitnninel omlægges hurtigt og
billigt, kan eller Aftale leveres pari ea.
en halv Dag
rtirskellige brugte Remskiver og
Akselledninger, I Stk 6 Hestes Gallas
motor, 1 Stk 16" Afretter smiges

GodtkøbsUdsalg!

Det store aarlige Udsalg er begyndt.

søges til Offergaard i Ro.

Hasle

HasleVogo-&Karossorilabrik

Hudson Vogn sælges billigt.

En flink Pige Messens dine-2Idsalg

Abrahaieseas

Jens V. Anker, Hasle.

1Iae le.
Telefon 46.
NB. En brugt Kuillemehe til en

haves altid paa Lager.

til at gaa økonomisk, bør De bruge
B. P. Benzin, faas hos
il Andersen. Cykleforretningen
Hasle, Telefon 66.

BORN1106MBRUHRE

Aug. & V.

•

!Jansine Dam Kaffeheden

Vil-De have en Bil

leeante a ve
med Metalskive, stadig paa Lager,

Sem Eksempel kan nævnes:

I. Del Ns luefie

Kaalroer og Hahn

er til Salg eller Bytte med hs
e.
kalve paa Hojegnard i Rutsker.

•

H. Holm,
Tlf. 95.

CyliVe gratis

Køreplan.
R0111711 -

Allinge) Jørnbis: e

faer De ikke, men jeg kan levere
Dem en Cykle til uhørt billig Pris.

Søjnedage.

Reparationer udføre». Hasle.

H. ANDERSEN

Regime R.-Mundvig.
18,30
12,40
8,15
8,30 12,55 18,45
9loter
18,55
13,03
Stimon.{ 8,40
19,09
13,19
8,54
919
19,21
13,31
9,06
tin
19,29
13,39
9,14
Ytltingr
! 9,35
13,45
9,20
C-"anbnig

to-Prolier

914rulf D,

Srandvtg-lionør 11.
2..anbnig 9,55 14,00 20,00
Flitinge 10,00 14,05 20,05
10,08 14,13 20,13
Vin
10,20 14,'5 20,25
yiu
alenene 10,34 14,39 20,39
14,49
20,49
10,44
,,toler
15,05
11,00
21,05
4toritie b

Søn- ow Helligdage.
'Rømte 11.--~randvig.
8,30 12,40 19,25
8,44
12,54
19,39
glider
13,1H
8,53
19,48
tenten4
9,06
13, 6
20,01
41u
9,17
13,27
20,12
'Tein
9,25
13,35
20,20
:}.111i1i5e
antivig 9,30 13,40 20,25

Leveres overalt i egen Lastbit.

billigt hos

Allinge Cykle- og Auto-Værksted

P. Anker Poulsen.
Tir. lIn‘le

anbefaler alle Slags Reparationer af Cykler og Automobiler.
Radiomodtagere.
Ladestation.

Reservedele og Tilbehør.

Poul Marckmann
Hasle, sælger de anerkendte, gode Polyphon-GrånarnoMange gøde Nyheder.

A. Lyster

Narlorrelol110ell
anbefaler Tobak 2,50 Kr. pr. '/2
kg, Volleknaster 3,50 Kr. pr. 1/2
kg
41-',10 Rabat. Hasle Cerutten
anbefales, billig og bedst 6,75 Kr.
pr. 100 Sti?. Altid tørre Cigarer.
Billigste Priser.

0. H. KJÆR,
Telefon 113.

Hasle .

Aug. LundgrQns
Kobtnaudeforretning
anbefaler prima

91cd 9eres Ven
med et Fotografi al Dem selvl
Fotograf

I I i II !I e Skærgi
anbefales
Tlf. 29.

Gleert Ilanoon

Briller og Pincenez
købes bedst hos Uhrni ager

Allinge .teglværk
- Lager at
Teglnten nuraten,Droenror,
alle Størrelser, billigste Priser.
Varerne bringes overalt.

b, Lusens Trskeforrelpill

Rønne Almindingen Gudhjem
8,05
8,05
8,53
9,03
9,22
9,31
9,43

3,20
3,20
4,08
4,18
4,37
9,46
4,58

19,00
19,00
19,48
19,58
2],1 7
20,26
20,38

IMON , og HELLIGDAGE
Gudhjem Almindingen Rønne
(»ubbjeut
8,10 12,;,5 19,50
e,fiertar
8,20 13,05 20,00
Diter;liarie
8,28 13,13 20,1u
9lialinbingen 8,47 13,32 20,28
8,5M 13;43 20,40
,Jteg;
9,45 14,30 21,30
9t iiue j,
9,45 14,30 21,35
Rønne Almindingen Gudhjem
1Ranne
8,
13,00 20,00
glqo
8,15 13,00 20,00
garntabu
9,03 13,48 20,49
Atminbingen
9,13 13,58 20,59
oftermatie
9,32 14,17 21,18
il1fterlaN
9,40 14,25 21,26
chubbjein
9,50 14,35 21,36

Mit aarlige Udsalg
fortsættes i denne Maaned.

Yfa6itter, &verfrallker, 21Islers,
Segnfraliker, 4r6ejdstej, Xuer og Matte.
Herrelingeri og Yricolage.

„PRIMA"
leverer altid friskmalet Kaffe
i fineste Kvaliteter til billigste Priser
12 Øre Rabat pr. V, kg

2orde og Stole

Hvisker Forgingslofelliev.
Lørdag den 21. Januar Kl. 7 taler
Hr. Magister Rosenhoff.

C. (buse°, hilifeisqrliier,
anbefaler Frugt, Blomster, Cirontsager. Haveanlæg Frugttræer og
Buske.
Tlf. 41.
ALLINGE
Tlf. 41.

mine delikate Salater.
Alle Slags Paalæg.
Konserves og Frugtsafter,
tørrede Frugter.

nyt 4-Fags Hus
er til Salg mod en lille Udbetaling
ved Henvendelse til

Se Dem i Spejlet

Liglister og Ligsenge

P R wi

Et saa godt som

Julegade, Hasle.

altid paa Lager i alle Størrelser,
og forskellig Udstyrelser og Priser.
Anton Soone% Byggeforretning
Telefon Allinge 69.
Indehaver Chr. Sonne.

o1ek

Niloge
Haandkobsudsalgi
Gudhjem: Malerm. Johansen
Ilamb.: Frk. Poulsen, Vesterg.

Tlf n 13 L. PIHL Klemensker .

Joh. Olsen,

Ægte Gilletteblade 0,25
Rustfri Bordknive 0,70
0,59
Fløjtekedler
Tøjklemmer pr. flus. 0,09
0,55
Krystalsæbe

O. H. Klemar, Hasle, anbefaler sig med Klipning, Barbering samt Frisering,
Hurtig og reel Betjening.

JORA11Ng slINSEN,
Lindeplads, Allinge.
Telefon 45.

Telefon 45.

Sandvig Boghandel
anbefales,
Roger, ItIndr Lezetni og
Ilux I k I tr am.-nup r.

saasoin

Regninger, nclideleifter, Kosivolutt.,r,
Dagre-Dato, Vekselblanketter.
Vinitkort og. Takkekort,
Love og Rogaskaber.
Sange og Salmer,
Iledlentokort

leveres bedst og billigst fra

•

98•1111•91111091111119.0

633 ikke o'ier figigiler VaeiI
Køb Deres Forbrug af Sodavand fra
Mineralliandsfabriken

BORNHOLM
Sandvig

Telefon 25

FLÆSK
modtages til Røgning hos
Slagter ~Ipsen, Sandvig,

(2.rinbri21airte.
fflorgetterteelantoret 2 -4 ‘Eftm.
V1urnbolmb 1Branbforfitringfelftab
Eognetarttni Viftet) Parjon.
ZoinoffibOrrpebilionen, ulan pcb en.

benet Vinlogoff og Vlfgang Zink
Nig og 'årebag Øtfteria., Vanbag
og Zocebog florm.
enarba3iceneti 8--9 og 2-3.
oltebogfaiti tingen 1Q3orgerflofen I .sat

Vreftftueu Sognebage fra 5-9 aihn,
Mien siffnabag eg 'rebag 7 - 8.
faint firebag 3-4.
bia.fpelagen.oral.91rb.133olb %tiest,
81:11erer etb Stilatus enenoien, 8anbt.
ernbanrp V.lareiwtloobent for &bi
8,30-12 og 2,30-6.

Iflenttnifer aeraboae1totion
Runturtib 8-11,31} og I3 -17,3n
ftcrninettontotet 10-11 og 2 - 4.
Stidencergen 3-4.
iMant- & Zilifootobankn 2-4 affil*.
43cifontoret Sognebage 9 -12 og 2-6
fanbinanirn -?Roerite! inlen.
21gent Cita øennitåra.
'partiarien :1-12 og 2-4
"Ezfeutpelfifial i Sparetaljen 9-12 og 2.4
'2'ranbbireftaren bo.
italltts for Siib64016tring neb
Stat<e,4 Stafotb. Slontortib 9-12 1jm.
Zelterelt.meneit '.1-12 og 2-6.
Lutr, t -12 norm. - 5 aftrun

Alle Tryksager itiertivgcnieitter.

it#911116 99190 «IH» Allinge Bogtrylilieri.
111
Ring op Telefon 74
:Ligliister •
Tlf n 13 L PIHL Klemens
•

Denne Opfordring Ivsrr ud al
alle Mades Spatler og igen
af enhver Forretnings/nand.
den er ogsaa berettiget, thi en at
G ru ti d betlngelserneforet SandUnda
Trivsel er Solidaritet. enhver god
Borger bør i egen intereese handle i den By eller paa der Egn,
hvori han selv ønsker at eksistere,
og bør det erindres, at har den
handlende ikke lige 'netop den
Vare, man ønsker, kan den skaffes
Man bør huske, at for livet
Krones Fortjeneste man unddrager
sin Bys eller Egns Forretningsfolk,
formindsker 111011 disses Skntlecvne
og Købeevne i tilsvarende Grad.
Landboenie bør ogsaa købe i
den By eller:paa den Egn, de føler
sig knyttet til, da de altid har større
Mulighed for at blive tilfredsstillet
ved Køb, naar det gaar gennem
en stedlig Iltaudlentle, som for at
beholde sin Kunde maa drage
Omsorg for al denne bliver behandlet saa godt som muligt. Den
stedlige Købmand ser i Egnens
Beboere sine stabile Kunder, hvis
Tilfredshed er ham en Eksistensbetingelse.
Derfor: Gavn Dem selv ved
at støtte Deres By og Egn.

Kafferne! 1 erne I

Soveværelser

Kod og Tolire

Naar De skal avertere benyt da
”Nordbornholm"

Petersens Skotøjsforretning, Allinge.

Ekstra gode Klædesko sælges
til uhørt billige Priser.

er atter paa Lager.

Nanne
9Jero
Ylatirfeba
VIlminbingen
Zflenitarie
eftertar,',
(33nbbjem

i. P.

Allinge

Sæbeforretningen

(»ublijetn
8,00 13,10 18,50
Cfterlaris
8,1i I 13,20 19,00
ftermarie
8,19 13,29 19,09
91lininbingen 8,37 13,98 19,28
Zatittebb
8,49 14,00 19,40
gtqa
9,35 14,50 20,30
'Jionne Ø.
9,35 14,50 20,30

Her tilbydes et virkeligt fordelagtigt Købt

loo'„
Tlf. 28. Chr. Westh, Allinge.

til %billigste Priser.

SØGNEDAGE
Gudhjem Almindingen Rønne

10 pCI. Rabat gives paa
alle kurante Varer,

Varer gives

ved Havnen, Allinge.

Bestyrelsen.

Almindingen Gudhjem nonne
Jern bane.

En Del Fodtøj sælges
til meget smaa Priser.

500 Por Overalls realiseres til Spotpris. Paa ikke nedsatte

Conrad Hansen,

Kulonialvarer

Køreplan

er begyndt og omfatter hele Lageret.

Hasle.

leverer de fineste Portrætter.

anbefales By- og Landboere
Reparationer udføres

Mit aarlige Udelg

Hjemmelavet Fars, Medisterpølse,
Sylte og Paalæg.
Prima vellagret Ost.

Klaner, Allinge. Tlf. 4

thrmagerforretning
Allinge

A. Mikkelsen, Allinge. Tlf.102

foner og Plader.

9,45') 14,00 20,45
Vtliinge 9,50 14,05 20,50
Tein
9,58 14,13 20,58
10,09
'110
14,24
21,10
Stigmenu
10,22 14,37 21,24
10,31
14,46
41nter
21,34
'Monne 10,45 15,00 21,50

Alfr. Mielielsens

Gudhjem Bandeishus.

Forstørrelser udføres smukt og

sundvid Rønne H.

•) bar i Nonne 9t aorbiabellr ineb
:tag til 9.1qo.

Den bedste Varme'bh lin km em Ile!

faar naar De køber store RaliKelovnskul, Noddekul.
engelske Kohn, Briketter og sven s k Birkebreende i

Klemensker CemenIsfsheri. - TIL 1(1. n. 77.
RØR i alle gangbare Stil rrdser haves mut Lager og sælges til
meget nedsatte Priser. Ved Bestilling nit af større Partier til Levering
næste Aar særlig gunstige Tilbud. (Masserede Ror, Krybber og fritst.
risetrug haves paa Lager.

De hellsie Iffiliielor I Arliejtishij.
Mine gode bokeraitt, amerikanske Overalls og J.tkker i alle S1T-r,
haade til voksne og Dorn fra 3,25-500. Prima blaa Moskimisben
kløeder og mange andre forskellige ArKijdsbenklærlor. rrojer. Bluser og Skjorter. Underbekliedning i Uld og Bomuld til voksne og
Bern. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser.

C115 lait flt.

!Betalingen for iaabanne bliver 4ot
2atibew.itaoiretnenbe
44c-senet neb 'duften en 4.1taaneb
at tie bar ftaaet i '11abet, og antnobei
tie averterenbe Dat nenitgft at inblofe
43oftogrtroningerne ueb 13azietitatipnen

tj1.■ oftbulyet. Cbaor Voftopttectiningrn
uintitim tilbage, {titte bet nemlig aldre
Yltbelle ase togfatingeu og peb 111).
'tebelje ej tre 4.3urteprrceuning, ligetorn
be evettetior ido jaar ni tiftra 1.1b.
gift tit 13urtu og ben nye 1301-toptrreo.
nine
Ze avet termbe brbg erintae, at
ilhelt onani Zlitotagt bat fnd
for tørt fksleineitt«, ug Det 23tabet
itbgaai i en. 300° Q:41 og brint
9tiumner tofter itle jaa Ina Strutter
om hintet at nbienbe, galber bet na.
tudignia Dill ni iinbonn al iiiinbnrilibin
11hglit lit at;irtiatbejbe neb ,totihan.
'.FUnbirt

11[1111 ni Wanti,gietnenterne

Averter i

„Nord bornholm"
Koster mindst
virker mest

