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trykkesi e: Antal al miners! thte0 

og forsendes drnnem Pobertraenee t Aflive 

Sandriff,Oh.ker, Rutsker, Re off &em:asker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse i Nordre terreed 

bliver la,se l etherre Hjem og raner sit' der• 

for bedst III A errlerliff. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager Kerne teskendlgierelser af enlirer Art 

saasom Ksb, Salg, Foreningsmeddelelser, 

Ejler- eller Aflysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adffaar hver Fredag, kan bestilles paa alir 
Postkontorer saml paa Bladets Kontor og 

koster I Kr. halvaarlig. 
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Den spanske Syge. 
—o- 

1 Aarhundreder har man kendt 
Epidemien, der med større eller 

mindre Mellemrum er vandre! over 
Landene og heil omtrent samure 

Karakter, som den, der nu hjemsø-
ger Europa og Amerika, skriver 

Overlæge Carl 	tto sen i ,Suird- 
lredsbladet•. Naar den Epidemi, der 
for Tiden raser, synes mere ondar-

tet end den i 1889-91, kan del 

godt ligge i den mindre Modstands-

kraft, som Krigsforholdene har ført 
ni ed sig. 

Med Hensyn tit Sygdommens Art 

er der ingen Tvivl om, at del dre-

jer sig om en Infektionssyedour, en 

smitsom Sygdom, hvis Sygdomsvæk-

ker maaske ikke bestaar af en en-

kelt Mikrob, men snarere - ex det 
især i de ondartede Tilfælde en 

Blandingsinfektion, idet der foruden 

den egentlige Sygdomsveekker (In-
fluenzamikroben) tillige er Strepto-

kokker i Virksomhed. Den specifike 
Sygdomsvækker er sikkert ikke den 

tidligere som Influenzabacillen be-

nævnte Mikrob, der er sikkert en 

anden, som vi ikke kender, antage-
lig fordr den er ultramikropisk, d. 
v, s. den er saa lille, at vore For-
shartelsesapparater ikke er tilstræk-

kelig stærkre til al faa fat paa dem. 

Sygdom nen optræder stærkt epi-

demisk og med Forværrings- og 
Bedringsperiocler. I Sommertiden 

havde vi samledes en Epidemi, der 
kulminerece i August, hvorefter Syg. 

dammen :virres i Nedgang, indtil 

vi i Oktober fik en voldsom Op-

gang. Under denne har Sygdommen 

været endnu mere ondartet, idet 
den ogsaa er gaser ud over Børne-
ne, mens let særlig var unge Men-
nesker og Folk i den kraftige Alder, 
den tidligere angreb. 

Stnitteveje. 
Sygdommen smitter fra Person 

til Person, og man anser sikkert 
med Rette særlig de fine Vædske-
partikler, der følger med Aandedræt-

ter og især 'ned Hostestød og Ny-
sen, for at ',ære dem, der overfører 

Sygdoinsviet kerer.. Den syge bør 
der for have 'loger, har Munden, naar 

han lioster,,og maa passe paa ikke 
at minde Sygeplejersken op i Ansig-

tet, Man Irma ogsaa huske paa, at •  

trolder den syge Haanden for Mun-
den, maa mart ikke derefter hilse 

ham med Haandtryk. Denne Hilse-

metode kunde for øvrigt under Epi-

demien erstattes med en birrandbe-

vsegelse, ligesom Kys bor erstattes 

ined Fingerkys. Lige fra de sidste 
Dage kender jeg et Eksempel, hvor 

en Dame absolut vilde vise en lille 
Patientsin Kærlighed ved el Afskeds-

kys. Otte Dage efter var hun selv 
død af Sygdommen. For dem, der 

skal opholde sig i Sygeværelset, er 
del af største Betydning, al de har 
en Kittel eller Vaskedragt paa, som 

kan tages af, naar de forlader Sy-

geværelset. Naar dette sker, maa de 

selvfølgelig ogsaa vaske sig. 
Smittefaren er størst i de første 

Dage efter Sygdommens Udbrud, 

ug den kommer hos smittede Per-
soner fra en til tre Dage, efter at 

Smitten er overført. Den viser sig 

ved Ildebefindende, Kvalme, Hoved-
pine, Feber, Smerter i Lænderne, 
Ryggen og Brystet, Hoste, biæshed, 

Halser-tilred, Snue, undertiden med 

Næseblødninger. Hvis deri forløber 
ukompliceret, d. v. s. uden Følge-

sygdomme, er Patienten rask paa 
3-8 Dage, men der paafølger en 

Periode af 8-14 Dage med vold-

som Træthed. Indtræder der imid-
terrier Følgesygdomme, kan det for-
længe Sygdommen med 1-2 Uger 

eller endnu længere. Mens selve 
Sygdommen er ganske ufarlig, saa 

kan visse Følgelidelser medføre stor 
Fare for Livet. Del drejer sig ikke 
her om de ret hyppigt forekommen-

de Ledlidelser, øreledelser m. 

men især om Lungebetændelse, som 
hyppigt opstaar ved Uforsigliglied 

enten derved, at uran gear for læn-
ge med Sygdommen i Kroppen uden 

at gaa i Seng, eller derved, al man 

staar for tidligt op. Man maa dog 
ogsaa indrømme, at Betændelsen, 

om end langt sjældnere, kan opslag, 

hvor man har været forsigtig. Den 

viser sig ved, ril der indtræder høj 

Feber, Sting og Smerter i Brystet, 
smertefuld Heste, Kortaandethed, 

lidt blød Puls og I de svære Til-

fælde Chanuse, blaidig violet Farv-
ning af Ansigtshuden. 

Delle sidste Symptom kommer 

lidt senere hel i :Sygdommen og 

er Tegn paa, et der er for lidt Ill 

i Blodet. Lungeoetæruielsen kan for-
løbe med Badrigs- og Forvrarrings-

perioder, idet sladig ny Lungepar-
tier kan angribes. Derfor kan ogsaa 

Temperaturer] gaa op og ned. Har 
man være( angreben af Lungebetæn-

delse, num man være forsigtig og 

blive I Sengen otte Dage eller, at 
man er feberfri. 

Forholdsregler. 
Man undgaar lettest Sygdommen 

ved at leve saa hygiejnisk scrn mu-
ligt, d, v. s. sørge for Lys og frisk 
Luft og hyppig Badning. Især den 

kolde Vanteguldning hver Morgen 

er al stor Betydning, da den forøger 

de hvide Bloolegemers Antal og 
sætter Modstandskraften over for 

alle Sygdomme højt op. Man skal • 

spise den sundest mulige Føde og  

især sørge lor al faa saadanne Fra-

dernidler, der giver der reneste Blod, 

Hertil hører især Grmilsager og 

Frugt. Dernæst maa man klæde sig 
varmt paa, undgaa Forkølelser, lage 
fornøden Hvile og Søvn. 

Man bør undgaa al se til Patien-
ter, naar det ikke er streng! nød-

vendigt og ens Pligt. 
Man bør især være opmærksom 

paa ilals og Mund, da det er Irer 

igennem Smitten overføres. Gurg-

ling med salt Vand — en Teske-
fuld Salt til et Glas lunkent Vand 

— er el simpelt eg godt Middel 
til at holde ,Mundhulen ren. 

Ved at tage kraftig fat paa de 

mindste Tegn paa Forkølelse, ved 
al gaa i Seng, tage hede Fodbade 
eller Underbensbade, drikke Kamil-
lete, hed Mælk med Eroser- eller 
Sodavand o. s. v. Et Acelyl-Salicyl-
pulver kan ogsaa være nyttigt. 

Ved ikke at frygte og ved ikke 
at bruge laabelige Midler som stærk 
Tobaksrygning. Frygt el en af Mod-
standskraftens værste Fjender, 

Er det ens Pligt ar passe de syge 
og hjælpe dem, vogter man sig 
især tor deres Hoste og Opspyt u. 

desi., mart Irma sørge for Desnifek-
tiou og lur at holde sig omhygge-
lig ren. Tillige for, al der er frisk 

Luft i Sygeværelser. 
Den egentlige Behandling af Syg-

dommen mim overlades ril Lægen. 

Børneopdragelse 
Af 

Ellen Brikser-Da inslioit. 
„Kvinden og Hjemmet." 

—o— 

En Teori, der har været fremsat 
meget ofte, og om hvilken der kan 

strides og diskuteres I det uendelige, 

er den, al Opdragelsen er ganske 

uden Betydning, hvor der af Natu-

ren er medfødte Anlæg i daarlig 

Retning, 

Om denne Teori er rigtig, da vil 

del allerbedst vise sig, hvor Talen 

er om dodhed eller ikke Godhed. 
Hos nogle Børn kan • man meget 

tidligt spore Grusomhed, en besyn-

derlig Lyst (il at volde andre Smerte, 

del være sig Dyr eller Mennesker. 

Hos saadanne Børn num del sy-

nes hævet over enhver Tvivl, at 

det er medfødte Anlæg, der gør 

sig gældende, men her, som over-

all i Børneopdiagelsen, gælder det, 

al Karakteren kan retledes. Og na-
turligvis vil det blive et vanskeligt 

Hverv at lære del Barn Godhed, 
der er født med Spiren til det mod-
satte i sig. 

Men sari meget desmere nødven-

digt er det. 
Eksemplet er lier al uhyre stor 

Betydning, men direkte Indgriben 
bør anvendes ved mindste Foranled-

ning. 
Lær Barnet Medfølelse med an-

dres Lidelser, hvad enten de gear 
i legemlig eller sjælelig Retning, 

hvad enten de findes hos Dyr eller 
Mennesker. Gør det forstaaellgt ved 

anskuelige Eksempler. fra Barnets  

eget Liv, hvad Lidelse er. Forklar 

del, at ligesom Mors Kærtegn og 

ømme Ord trøster del, nav der er 
hændt det et eller andet, der gør 
ondt, saaledes vil cl nænsomt Kær-
tegn af Barnet eller et kærligt Ord 

glæde og trøste, den der lider. 
Lær Barnel al dele med andre. 

Egoisme er en tidligt udviklet Egen-
skab hos det lille Væsen, uendelig 

hurtig( lærer del, at ell Kage ræk-

ker længere, treer man er ene om 

al spise den. 
Men mærkeligt er det ogsaa at 

se, 'h+ ar hurtig( el Barn lærer al 
anse del tor en Selvfølge at dele 
d e t med andre, sum glæder del 

selv. 
Morsomt og kønt er det at se 

seedet' el lille Pus dele ud til sine 
Venner og lillreds beholde, hvad 

der kan blive tilbage til del selv. 
Glæden ved al give kan overmaa-

de let indpodes det lille Barns 
modtagelige Sjæl, som 'ned al an-

den Paavirkning bliver det meget 
vanskeligere, Lam Barnet er ældre. 

Hovedsagen er, at del betragter 
sin Beredvillighed ril at give som 

en ganske selvfølgelig Ting, der 
ikke kan tænkes anderledes. 

Jævnsides med Godhed i dette 
Ords almene Betydning maa næv-

nes Begrebet Høflighed. Og her 
kan det i høj Grad være paa sin 

Plads at tale om Børns Opførsel 
overfor Husassistenter eller andre 
af Husets tjenende Aander. 

Hvad man i den Retning kan 

Irøre og se, grænser næsten ril det 
utrolige. 

Del sker ofte, at en dygtig Hus-

assistent forlader sin Plads, skønt 
hun ellers er tilfreds med Forhol-

dene, fordi Børnenes Opførsel er 

aldeles utaalelig. 
Her er de smaa Børn langtfra 

de værste, som Regel lader de sig 

let tale til rette. 

Men hvad større Børn i de vel-

havende og saakaldle dannede Hjem 
byder Husassistenten i Retning af 

uforskammet Tiltale og Uenighed 

i enhver Form, er næster' uforsiaae-

hgt. 

Uforslaaeligt, fordi man ikke fat-

ter Forældrenes Holdning. 

1 mange. Tilfælde ved Forældrene 

maaske slet ikke, hvor slemt det 
staar til med deres Børns Veloptha-

genhed, da Børnene er kloge nok 

til al opføre sig ordentligt i Forær-

(herres Nærværelse, og Husassisten-
ten som Regel ikke sladrer. 

Men besynderligt er det alligevel, 

at sligt kan skjules for en Mors 

Blik. Alene i Tonefaldet I at Barns 

Svar, alene den Maade det overbrin-
ger mr Anmodning eller en Ordre 

fra Moderen paa, skulde kamre give 
hende en Anelse om Sandheden 

og mane hende ril Eftertanke med 
derpaa følgende skærpet Aarvaagen• 
lied. 

Men meget ofte ved Forældrene 
udmærket godt, hvordan Forholdene 
er og ændrer dem dog ikke. Naar 
Barnet beklager sig over et ener 
andel, som Husassistenten har sagt 

eller gjort, farer de op imod hende  
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og giver hende i Bruneis Nær +:'e• 

reide en irettesættelse, som yderli-
gere nedbryder Barnets Respekt for 

hende. 

Det rigtige og Inrslandige vitae 
være at tale fornuftigt med Husas-
sistenten om Sagen, høre pars hen-

des Fremstilling, og hvis man der-
efter finder hendes Optræden over-
for Barnel uvenlig, roligt forklare 
hende, at huri ined Godhed vil op-

naa langt bedre Rasullater. 
Men lad aldrig Barnet vide, at 

man tager dets Parti overfor den 
voltam Husassislenl. 

Eksempler er selvfølgelig her af 
allerstørste Betydning. Som Barnet 
hører sine Forældre tale til deres 
undergivne, sneledes vil det I fleste 

Tilfælde selv tale. 
Og vil man skelne mellem dan-

nede og mindre dannede, er en af 
de sikreste Mander vel netop at 

høre etter og Iagttage, hvorledes 
vedkommende optræder overfor sine 

undergivne. 
El andel Forhold der ogsaa i hej 

Grad trænger til Paalale er Tonen 
Imellem Søskende indbyrdes. 

Det er ganske forfærdeligt, hvor-

dan Børn kan bide og snerre ad - 
hinanden, hvordan de kan finde 
Glæde i at tirre og drille hinanden. 

Saa vidt kan det undertiden gas 
at de, endog i Moderens Nærværel-
se ugenert geaader i højrøstet Skæn-

deri, maaske endog i regulært Slags-
maal. 

Og hvad gør Moderen ? 
Hun holder sig for ørene og an-

moder i mer eller mindre ophidset 

Tone sit Afkom om at .holde Fred` 
eller i hvert Fald at .gaa ind i den 
anden Stue og skændes videre-. 

Men hvor ofte har hun Taahno-

dighed ril at udforske Stridens Aar-

sag, til al mægle og dømme? 

Den af Børnene, der skriger hø-
jest, er som Regel den, det gaar 
ud over, hvis det bliver straffet, og 

mange Gange er det højst uretfær-

digt, fordi den i Smug drillende og 

stiklende er den, der bar Jen største 

Skyld. 
Intet gør et Barn mere haardt og 

bittert, intet glemmes Saa sent som 

en uretfærdig Straf. 

Ogsaa her man Opdragelsen paa-

-begyndes i Tide. Moderen Inas ikke 

taale, al Børnene bruger Skældsord 
imod hinanden. Hun Irma nøje iagt-

tage deres indbyrdes Leg og Sam-
vær, især naar de ikke ved sig un-

der Opsigt, hun maa mægle imel-
lem dem og undersøge, hvor Uret-

len er til Stede. Og Barn hun er 
naaet det Resultat, der i Alminde-

lighed naas, al Uretten er paa beg-
ge Sider, maa hun forklare hver 
Part for sig, hvori deres Fejl bestaar 	.: 

paa en saa kærlig og indtrængende 
chilleatade, ål der gør Indtryk paa Bar-

. 
Ja, jeg ved det. En Mors Taal-

modighed man være uden Grænser, 
hendes Aarvaagenhed mas aldrig 
slappes, hendes Ansvarslølelse al-

drig svækkes. 	 • 
Det er svært at være Mor, naar 

uran skal være del paa rette Maade. 

erati 



Endnu har jeg et lille Parti 

Træskostøvler 
som sælges billig!. 

M. Lunds Træskoforretning. 
Lindepleds, Allinge. 

Hasle Hodkerlorrelning. 
Aljetonder og Saltekar 

samt al Slags Bødkerarbejde haves 
paa Lager. Reparationer udføres. 

C. Aakerlund, 
Telefon Hasle 105. 

Tobak 
er alter paa Lager hos 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning. 

Overrelssagl, Hojesen-beloed 
Sct, Mortensgade 17, Rønne, Telt 22 
(tidli. Fuldm. ved Bylogedkontoret i 

Hasle). 
Kontordag i Allinge Mandag 

do i Klemens (Kroen) Tirsdag Ett. 

Prima Risstivelse 
er hjemkommen 

og anbefales til forholdsvis billig 
Pris. 

J. B. Larsen. 

By- og Herredsfuldmsegtig 

Johannes 1{oloeill  Hasle. 
træffes paa Readhuset i Allinge 
hver Mandag efter Kl. 10 Forfin, og 
i Klemensker Kro liver Fredet; 
fra 2-5 Eftm. 

Ligkister og Møbler, 
anbefales. 

Klemensker soedkerforrelning 
Telf. K1 n 13. 	L. Pihl. 

Gadiser, 
Vildænder og andre Dykrender 
købes til højeste Pris. 

c£cur.twtt 
Telefon Allinge 12. 

Godniqgskalk 
fra Lager. 

Allinge hOlOhIlai-
og Produktforretning, 

Markfr6. 
Bestillinger 

bedes snarest indsendt. 

Ur? hind- 

Nye Svedsker 
er hierrikonurrel. 

Smaa Bagerosiner 
anbefales. 

g. e13. 2C11,U.11,, 

Telefon 12. 

4/1~eneeterg.""als~ 

1 
aargainle Kvier samt Kvier der 
lige har løbet sælges til rimelige 
Priser, Slagtekreaturer tages 
Bytte. 

tidobl og Gedekuler 

Jensen 

Tegn Abonnement paa 

Nordbornholms Ugeblad. 

Bestil Deres Tryksager i Nu Bogtrykkeri 
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter. 

•fer er Pligter i tusindevis, hvorhen 

1113[1 ser. 
Men Børnenes Opdragelse er jo 

I Vekeligheden ogsaa den vigtigste 
Opgave, der findes, tvmm sandt som 

det er Moderen, der skaber den nye 
Generation og lægger Spiren til 
den kommende Slægts Syn paa Li-

vet og Tilværelsen. 
Og det ure°, være hendes Trøst, 

omar hun en Gang imellem føler 
Opgaven vokse sig over Hovedet 

og sukker under Byrden. 

Fra Uge til Uge 

Bryllup. 
Søndag Søndag "d. 9. Februar vies f Ol-

sker Kirke Fik. Eva Olsen, Sand-
vig, og Reserve:øjrnant Styrmand 
H. P. Jensen, Allinge. 

Sølvbryllup. 
Skreederinester Mart in Cla o-

sen og Hustru, Sandvig, fejrer Søn-
dag deri 9. Februar deres Sølvbryl-
lup. Ægteparret har 1 Datter og 4 
Sønner. 1 de forløbne Aar har det 
agtværdige og stræbsomme Ægte-
par vundet deres Kunders og Be-
folkningens Tillid. Sralvbrudepari et 
vil sikkert blive erindret af mange 
og vi føjer vore bedste ønsker lier 
til. 	 ni 

Til Postmester 
i Allinge er fra 1. Marts udnævnt 
Postekspedient Laurits Nør b y 

fra Nordby paa Fanø. Er for Tiden 

ansat ved det bevægelige Postkon-

tor paa Banen København-Nykø-
bing F. 

Ny Præst. 
Hidtilværende Kapellan ved Geth-

sernane Kirke V. Christen sen 

er ansat sore Sognepræst for St. 
Ols og Allinge Menigheder. Den 

nye Sognepræst var af Menigheds-

raadet indstillet som Nr. 1. 

Landpostbud. 
Alfred Hansen, Olsker, er ble-

vet forflyttet fra Tein til Allinge i 

Stedet for Anker Ellebye, som for-
leden afgik ved Døden.  

Epidemien 
synes for denne Gang at have ri-

slet sin Kraft, efter at den f. Eks. I 

Rø har bortrevet en Del Mennesker. 
I Januar Maaned er der paa Rø Kir-

kegaard kommet 10 nye Grave, me-

dens der i Aaret ,l 918 kun døde 4 
Personer i Sognet. 

Skolerne aabnes overalt, 
Amtslægen har i Tirsdags give! 

Tilladelse til at Skolerne paa Nord• 

og østlandet aabnes, og Skoledirek-

tionen har givet de lokale Myndig-
heder Tilladelse til at fastsætte Da-
gen for Undervisningens Begyndel-

se. I Rø begyndes der Mandag den 

10. ds. Kl. 9. Forældrene vil ikke 

mindst glæde sig over, at Børnene 
atter kan beskæftiges og lære noget. 

Allinge Kirkenyt I JanUar, 
Dø ble: 19. Bagermester Marius 

Sofus Remiksens Datter, Ruth Emi-
lie Bech Henriksen. 

Begravede: 12.: Ugift Karen 
Marie Dahl, 70 Aar, død 8. Jan. 
19.: Albine Julie Ipsen, f. Dam Bank-
bestyrer M. P. Ipsens Hustru, 70 
Aar, død 13. Jan. Nielsine Sandrea 
Caroline Margrethe Pedersen, f. Koe-
foed, Enke efter Skibs!. Johan Lud-
vig Pedersen, 76 Aar, død 10. Jan. 
Anker Peter Elleby, Postbud, 35 Aar, 
død 14. Jarl. 

Hesiegaard pr. Tein. 

1 skimlet Hoppe, 
4 Aar, 10 Kv. 3", reel, gear godt 
Enspænder. 2 kratlige reelle Bue-
serheste samt et Sæl nye Slave-
seler til mindre Heste er til Salg. 

Jensen 
I lesleeaard pr. Tein. 

Generalforsamling. 
Olsker Brugsforening afholder sin 

ordinære Generalforsieulmg i Olsker 
Forsamlingshus Torsdag d. 13. Fe-
bruar Kl. 61!, Etui. 

Dagsorden findes opslaaet i Bu-
tiken. Skriftlige Tilbud pas Vare-
kørslen modtages af Formanden in-
den Generalforsamlingen. 

Bestyrelsen.  

K. F. U. K. Allinge 
Om Gud vil, afholdes Missions-

les) Mandag deri 10. Kl. 72 /y paa 
Menighedshjeniniet. Missionsresker-
ne medbringes. 

Alle unge Piger er velkomne. 

Blaa Kors 
afholder Møde Torsdag den 13 ds. 
Aften Kl. 71/t. 

Schellak 
Terpentin 

Mohellak 
Gulvink 

Lim, Beitse 
haves paa Lager og sælges ril Maxi- 
in al pris. 

P. C. Holm,  

Ell nylig konfirmeret Dreng 
søges til I ste Maj pas 

Puggegaard i Rø. 
Samme Sted er Knalroer til 

Salg. 

En 14-16 sars Dreng 
eller Pige, som kan malke, kan 
faa Plads Iste April eller Maj. 

Mogensen, Blaaholtshus. 

Egely, Olsker, 
smukt beliggende nied nye Bygnin-
ger, ca. 5 Td. L. Jord, er nied Be-
sætning og Avl billig til Salg ved 
Henvendelse til 

Telf. 128. 	Sommer, 
Munkegd. pr. Allinge. 

Nye Sendinger 
friske Varer af bedste Kvalitet. 

Store kaliforn. Katrineblommer 

Store spanske blaa Rosiner 

Store lyse tørrede Abrikoser 

Nye tørrede amerik. Æbler 

og vi sælger billigst. 

Nordlandets Handelshus. 

En yngre Karl, 
der har Lyst til al køre Heste, kan 
faa Plads til Iste Maj hos 

Mikkelsen, 
Simonsgaard I Rutsker. 

Malkerøgter, -  
14-16 Aar, kali fan Plads til Iste 
Maj hos 

Holm 
Vestre Rosendalegd., Rutsker. 

RØ. 
Brænde til næste Vinter nias 

bestilles hos Gaardejer Krøje r, 
Kroggaard, senest deri 15. Februar 
d. A. 

Sogneraadet 

En pæn Pige, 
flink til Husgerning ng som vil del-
tage i Markarbejde, søges til I ste 
Maj pas Hamniersholm pr. Sandvig. 

Karen Sommer. 
Ingen Malkning. 

En flink Pige 
søges til 1. Maj paa Pæregaard 
Olsker. Telefon 59. 

Vi har nu rigeligt 1...ger og sæl-

ger gerne 

Ekstra god THE 
i sædvanlig Blanding. 

Ekstra god brændt KAFFE 
Jat ablaffiling. 

Ekstra god ren KAFFE 
Javablanding. 

Ekstra god Kvalitet KACAO 
løs Væg!. 

Ekstrafin Koge-Chokolade 
a 270 

300  kg  ffli~se~~.....~1~ 

Om faa Dage faar vi en Sending 
Citeno, som sælges særlig billig!. 

Nordlandets Hadelshus, 
Paa Grund at anden Bestemmelse 

kan 

en ung Pige 
las Plads til April eller Mej hos 

K. Melby-Christiansen, 
Jordemoder. 

Af bedste amerikansk 

Petroleum 
tier vi nu rigeligt paa Lager og 
sælger gerne. 

Nordlandets Handelsbus 

Skøjter 
til gamle Priser 

fra 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

He illholdslorening 
afholder Genernlforsamling pas Af-
holdshotellet Lørdag d. 15. Kl. 6'/.. 
Medlemmer bedes møde 

Bestyrelsen. 

En Pige 
og en Dreng, der kan passe Krea-
turer, kan til I. Maj fan Plads paa 

Borregaard, 
Telt. Ruts 45 	pr. Allinge. 

En Slæde 
er til Salg hos Snedker Greger-
sen, Rø SI. Telf. 51. 

En flink Pige 
kan til Iste Maj faa Plads hos 

Grønbech, Smedegd. i Rø. 
Ted. Gudhjem 32. 

En 'link Pige 
som har Lysl til Madlavning kan 
III Isle Maj fas Plads pas 

Valntddegaard, 
pr. Tein SI. 

En ikke for ung 

Karl 
kan til I. Maj faa Plads paa Kruse-
gaard i Rutsker. 

JørgOnsen. 

En Dreng, 
14-15 Anr, kan fas Plads til Isle 
Maj hos  Avlsbruger Vilh. Jensen. 

Telefon Sandvig 29. 

Olsker. 
Kommuneskatten ler 2. Halvaar 

1818 -19 man indbetales i Februar 
Maaned og modtages tirre Brødde-
gaard samt ved Mejerierne Humle-
dals og Kajbjerggaards Udbetalinger 
i Februar Maaned. 

Sogneraadet. 

Gigaretter 
ined kun ren Tobak. 
Kairo 	 10 Stk. 
Servus 	 10 
Dollar 	 20 - 
Royal 	 20 - 
Rekord 	 20 - 
Nobel Nr. 135 	25 - 
Nobel - 125 	20 - 
Opus -- 1. 50 
Gloria 	 50 - 

25 øre 
40 -
40 -
40 - 
40 - 

100 -
120 -
200 -
250 - 

Kbm Bidstrup, Sandvig. 

De averterende 
anmodes om at indlevere deres An-
noncer inder] Torsdag, Sulen Aver-
Ilaseurenter kunne ring som Regel 
medtages indtil Torsdag Middag. 

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

l'ilidstjeoesier og Moder. 
Søndag den 9. Februar. 

Allinge Kirke Kl. 10'4 Pastor Chri-
stiansen. Ols Kirke Kl. 21/, Pastor 
Christiansen. 

Prima Hvedemel, 
Bagepulver 
eltronessente 
Wandeletnente 
VanIlleessenti 
✓ anilletabletter 
VanIllenukker 
VanIllestrenger 
K ardemomme 
gode Handler 
Ialttre 
Ross. 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

Erindringsliste. 
Toldkamret 8-12 Form., 2-5 Efternr. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Laane- & Diskontobanken 2-4 Eltm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12, 2-4 
Dampskibsespeditionen. aaben ved Ski-

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

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Distriktslægen 8-9 og 2--3. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2--7 

Søndag 12-2. 
Telegrafstationen 8 ;dorgen til 7 Arien. 

Søndag 12-2. 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr, 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em 
Folkebogsamlingers pas Raadhuser: 

Fredag 7-8, 

Jerneanest. er  amben tor Gods 8-12, 2.7 
Hizelpekassen. Formd.. Bagene. P. Hohn 

Kasserer H P. Kofod . Kontortid hver 
Fredag fra 5-7. 

#'■""."/"■ 
uger De en Pige, en Karl 

IN eller en Dreng, eller mang,- 

ler De en Svend eller Lær-

ling en Fodermester eller an-

den Medhjælp, bør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad 

der hver Fredag bringes direkte ind 

c. 1700 Hjem og læses af saa godt 

som hvert eneste Tyende. En An-, 

nonte her i Bladet vil derfor sne, 
godt som altid bringe et tilfreds-

stillende Resultat. 

En Dreng, 
som vil malke, kali Isa Plads til I 

April eller Maj hos 
Avlsbr. Alfred Mortensen 

oven Allinge, 

Allinge-Sandvig 
Ilaandværker- og industriforening 

Søndag den 16. Februar. Aften Kl. 7' 

Aftenunderholdning paa Christensens Teatersal 
Der splies at 1/.1e:raider ,Den Tredje', Skuespil af Hostrup i 1 Aki 

og ,Ln pace-  (Loppen) 

Billetpriser : Reserveret Plads 1,30, 2. Plads I Kr., Børn 50 Øre. 
Forsalg i B•igliendelen. 

0111 0~11.~." 



Ni 

Under Udsalget realiseres særlig 

	

7-2  1 
	

Sokker, Vanter, forskel' Flip- 

	

.■ 
	

per & Trikotage til smag Priser. fjp- 

•• 

• 

Under Udsalget realiseres med 
10 til 25 pCt. Rabat 

Spadseredragter, 
Jaketter og Ulsters, 

Dame-Regnfrakker 
Nederdele, 

Bluseliv, og 
Skindvarer. 

Telefon 5. 

Uld og Klude tages i Bytte. 

Telefon 5, J. P. Sommer 

Markfrø til Foraaret 1919. 
Vi har købt et Parti 

Draphavre med Analyse 1-1,h 88 Sp. 90. 
aitsaa en eksli a god Kvalitet, og har endvidere bestemt I.øhe 0111 

italiensk Kællingetand og do, Lucernefrø. 
Landmænd, som har Interesse for disse Soner, . bedes sende os Be-

stilline. snarest. 

Nordlandets Handelshus. 

Hjemkommen 
er: 

Lagendowias, prima 400 „ 

Hele Lageret 
af færdigsyet Konfektion, Ulstre, Frakker, Nederdele og Bluser 

udsælges med 25 pCt. Rabat. 

Klædevarer udsælges med 10 pCt Rabat. 

Messens Ene-Udsalg. 
ved 

Chr. Olsen, Allinge. 
M11~1=1111~=~■11~1111~11e 

Allinge-Sandvig Jordemoderdistrikt. 
Paa given Foranledning meddeles det herved, at jeg forbliver i ruft 

Embede og anbefaler mig til de ærede Beboeres Velvilje. 
Min Bopæl er fremdeles VILLA SOLVEIG ved Sygehuset, Allinge. 

Ærb. 	 K Melby-Christiansen, 
Telefon 143. 	 Distriktsjordemoder. 

Skraatobak og Røgtobak 
fabrikeret af ren amerikansk Tobak — frisk og velsmagende, 
sælges gerne og til meget rimelig Pris i 

Nordlandets Handelshus. 

Læderolie 
og selvblankende Seletøjssværte anbefales. 

Allinge Kr,lonia!- og Produktforretning 

Sfitibvarer 
knoer og 9111iffer tibjcerge 	tit utegt iiebfatte 
13tifer 

91orblaubet 	 blod- og Produldfordilifig 

Bygningsartikler. 
Brædder Planker Tømmer 

Tagpap, Søm og Spiger, Støbegods 
Cement, hydraulisk Kalk 

anbefaler 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Brødrene Anker . 
L5  Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. • 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsanlæg, Vand- & Mjepumper m. ni. e_nil 

.E.;trinpert og Seler 
i '(;;tor, ffioutiliD og 91inceufna I hebtle auteritan= 
jfe ( tit)1 itat 

,'lenattte forte Zilfeitrumper 1,50 1.)r. ].par 

911WWfiltiiet 

Vi har los,et og sælger fra laer 

Store engelske Ovnkul 
Tyske Ovn-Cinders. 

Prima Sort engelske Smedekul, 
Prisen er lavest pr. Knniant i 

Nordlandets Handelshus. 

Godtkobs-Udsalget 
begynder Mandag den 10. Februar. 

Ibvrigt gives 10 pCt. 
for alle kurante Varer tinder Udsalget 

Chr. West, Allinge. 

ilt 
7,'"/ 

Mit store aarlige 

Godtkøbs-Udsalg 
begynder Mandag d. 20. Januar. 

Rester 
af Gardintoj, K,joletoj, Kostumestoffer, Medium 

og Shirting udsælges særlig billigt. 

En Del udrangerede Varer, 
lidt falmet ved Vinduespynt, 

sælges til ca. halv Pris. 

Dowlas 120 Øre ni 
do. 140 „ 
do. 145 „ 
do. I65 „ 
do. 170 „ 
do. 175 „ 
do. 215 , 

Fra Trifolium 
i KobtAimivii ha,  vi endnu er 

hver Soli 

Gule Snedinge Ærter 
Store Glænø Ærter 

do. Solo Ærter 
son] sælges til Maksimalprisen. 

For de Bule Ærter skal vi have 

Underskrift fra, at de anvendes III 

Udsæd i 1919. 

Nordluiels lid delsults 
Flipper. 

Et mindre Parti Flipper t de al-
mindelige Faconer er hjemkommen 

og sælges til rimelige Poser. 

Kraver, Slips og Sløjfer 
i righoldigt Udvalg. 

Nordklels Hildeislius 
En Pige, 

soiii vil malke og en ung Kall li an 
faa Plads til I. Maj hos 

P. L. Holm, Allinge 

En Pige 
kan faa Plads IB 1. Maj paa 

Brøddegaard i Olsker. 

En flink og proper 

Pige 
søges 111 Isle Maj. Telf. 61 B. 

Olsker Kirkeskole 

Den rette Kaffe ? 
Hos hvilken Købmand findes Ga-

ranti for, at man altid faar den kraf-
tigste og drøjeste Kaffe? 

Det finder De ved al købe Deres 
Kalle hos mig, da jeg kun fører 
Gronbergs Kaffe. 

Kbm. Bidstrup. Sandvig. 

Nye tørrede 

Abrikoser 
240 Øre 	kg. 

Nye tørr. Æbler 
1 Kr. 1/, kg. 

El lille Parti gamle Abrikoser re-
aliseres til 2 Kr. 3/, kg. 

a. 2). 2.3,1.,t1,1,. 

SOLO 	3" 	AB AB 
NORMAL Katte MALT 
RIC1 lS gul Tilsætning 
RICHS MOCCA 
CIKORIE 
anbefales som prima Kaffetilsretning 

Et lille Parti letsaltet 

Klipfisk 
udsælges Ill 80 øre 1/2  kg. 

2-3- c£arsen, 

Ris og Sago 
til Maksimalpris 

udleveres mod Mærker. 

Sagomel id Maksimalpris uden 
Mærker. 

J. B. Larsen, 

Tørvesmuld 
haves paa Lager hos 

Allinge Kolonial 
og Produktforretning. 

Roer til Salg. 
Lynggaard i Rø, 

Restbeholdningen 
af 

Herre- og Drenge-Ulsters, 
Vinterfrakker og Stortrøjer 

udsælges til og under Indkøbspris. Et mindre Parti 

Arbejdsjakker og Benklæder 
er hjemkommet. 

Nordlandets Handelshus. 

Christian Jaonyksen 
Bog- og Papirhandel 

Bogbinderi 

• Telefon 90 ' 	New 

Magasin du Nords Udsalg. 



n glædelig Nyhed .\ 
Kaffe, The 

Sagomel, Kartoffelmel 
Ris og Sago, Abrikoser og Blommer 

Smaa Rosiner 
faas atter hos 

Allinge Kolonial- & ProduktforretniQg. 
Endvidere 

er Prisen paa C a cao og Chokolade betydeligt nedsat. 

LO.T.TA. 

ALBA 
Spise —Chocolader 

1~1=11■~1111~111111111111~IIIIIIII■ 

Store Sendinger 
af 

Manufakturvarer 
er hjemkommen fra England. 

Disse Varer er købt for I a 2 
Aar siden, men er tørst nu 
frigivet til Udførsel; derfor er 
Priserne forholdsvis meget lave 

fren*ener fcerlig 
ftgelffe ntreDeunrer (nanigarner) i finurfe 

91?onftre, pafenbe til Plcetniinger, 
cifetter, C-ommer,  og 3itlterfraffer. 

Rjult411paffn, fort og rulort, mange gualiteter 
13rifer fra 4 SU. 

R-jut4fonet i 1.111) og 23ontufb. 
(90faruet 3fonct i forRertige ,"arner og Sybal. 

Str. 1,80 

3ageltoffer, Suite og 9.11wwfellner. 
111Dmoukliner i flot gRolifterithaig. 

Ltibenarer. 
Zuluta, 9.11eDiunt, Ziuitt og ehirting 

i prima RPaliteter. 

flerfager og Sflartiffer in. ni. 

&[)ner tan fe 2arerne aben kobetPatig. 

rcorblatiets f?catbelsbus, 

Nordbornholms 
Billigste Annoncepriser. — Største Udbredelse 

her paa, Nordlandet. 

?rim 113111 og Maoilla-Tourk 
anbefales fra 

,R1111qe &hid- 	??robtiktforreitiing. 

Bornholms Simre- & hanekasses 
Afdeling i 

Kontortid: 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkear til en Rente S1J3  

at 4 pCt. p. a., pas Folio til 2 pCt. p. a. 

Morsø 
OVNE 
udnytter al Slags Brænd- 

sel paa bedste Made 

og ene bekvemme 

at regulere. 

Stort Oplag i 

Nordlandets Handelshus. 

Stort Udvalg 	
6;11? 

Billigste Priser 

Køkken rekvisitter 
faas hos 

Allinge Kolonial tt Produktforretning 

Svin er Svin. 
AI Ellis Parker Butler. 

(Efter » Dl. Tidende.) 
—0— 

Eiter megen Skrivers frem og 
hage forstod Revisionsafdelingen, 
hvorfor Regningen havde lydt pas 
160 i Steden for 800, og rilsidst 

gik del ogsaa op for dem, hvad det 
med „Kaalen" betød. 

IniKertid havde Dyrene trængt 

Flannery helt op i den forreste Del 
af Kontoret, dr. havde del øvrige 

Værelse, og to Drenge var stadig 

beskæftiget med at passe dem. Da-
gen efter, al Flannery havde sendt 

Revisionsaldelingen sit Brev, korn 
der otte ny Marsvin, og den Dag, 
han fik Ordre til al aflevere de 800, 
havde han fuldstændig opgivet at 
passe Godsexpeditionen. Han byg-

gede hurtigst muligt Gallerier i Kon-
toret, del ene over del andet, tor 

nu havde han 4000 Marsvin at passe. 
Og der blev ved al komme flere. 

Devisionsafdelingens første Brev 
efterfulgtes straks af et andet, men 
Flannery gav sig ikke Tid til at 

aabne del. Der kom endnu et og 
son et Telegrath. 

„Urigtig Regning pas Marsvin. 
Skriv 50 Cents for to Marsvin og 
send Adressaten dem alle.• 

Flannery fik nyt Mod. Han skrev 

sin Regning, arm 	hurtigt Fingrene 
kunde føre Pennen og løb hele Ve-

jen til Morehouses Hus. Ved Gitter-
porten standsede han pludselig. Hu-

set stirrede tuml i Møde !ned tom-
me Øjne. Der var ingen Gardiner 

i Vinduerne, han kunde se helt ind 
i de umøblerede Værelser. Paa Dø-

ren stod den Til Leje. Hr. More-
hemse var flyttet. Flannery løb igen 

hele Vejen tilbage til Kontoret. I 
hans Fraværelse var der kommet 
60 Marsvin til Verden. Sas gallope-

rede han igen afsted og spurgte 
alle Vegne i den lille By om Hr. 
Morehouse. Hr. Morefrouse var ikke 
blot flyttet, han havde forladt West-
cote. 

Flannery gik hjem til sit Kontor. 

I deri Tid han havde været borte, 

havde 206 smaa Marsvin set Dagens 

Lys. Flannery telegraferede til Revi-
sionsafdelingen : 

„Umuligt at taa de 50 Cents. 

Adressaten forladt Byen. Hvad skal 

jeg gøre 1' 

Eli af Kontoristerne tog mod Te-

legrammet og lo. 

„Flannery er gaaet fra Forstan-
den. Han Irma da vide, at han skal 

tilbagesende os Forsendelsen', sag-

de Kontoristen. Han telegraferede:  

_Send Svinene III Kompagniets 
Hovedkontor, Franklin." 

Da Flannery fik del Telegram, 

tog han og hans seks Drenge straks 
fat paa:Arbejdet. De arbejdede som 

rasende, lavede Bure al Sæbekasser, 

Kikskasser og alle andre Slags Kas-

ser, og fyldte dem eflerhaanden, 
som de blev færdige, med Marsvin, 

der sendtes expres til Franklin. Dag 

ud, Dag ind strømmede Burene Flod 
Marsvin som en aldrig standset lod  

fra Westcole til Franklin, og stadig 
flækkede Flannery og de seks pren. 

ge Pinde til Tremmer, sømmede 

Tremmer paa, fyldte Kasser og send-
te dem al Sled i 'største Hast og 

uden at lade sig forstyrre af nogen. 
Om Lørdagen havde de i Ugens 
Løb afsendt 280 Kasser med Mar-

svin. DQ var der 704 flere Marsvin 
i Expres-Kontoret end den Dag, da 
de begyndte. 

Fra Hovedkontoret- telegraferedes: 

„Hold op med at sende flere Svin! 
Varelageret luld11" 

Flannery standsede Arbejdet ak-
kurat længe nok til at telegrafere: 

„Kan.ikke holde op l" og sendte 
saa en ny Ladning. Med næste Tog 
kom en at Kompagniets Inspektører. 
Hans Ordre lød pas lor enhver Pris 
straks at standse Forsendelsen. Da 
Toget kørte ind paa W.sIcnies Per- 
ron, holdt der loran Expres-Konto- 

ret en Jernbanevogn til Kvregtraria-
port. Seks Drenge bar store Kurve 
Witt! af Marsvin ud fra Kontoret 
o hældte Marsvinene ned i Jern-
banevognen. Inde i Kontoret stod 
Flannery uden Frakke og Vest. Han 

skovlede Marsvin i Kurvene med 
en Kulskovl. Han var i Færd med 
at tan Ende paa MarsvinPlagen, Da 
Flannery saa Inspektøren, fnyste 
han af Vrede 

„Nu hare een Vognladning til, 
saa er jeg færdig med dem, og al-
drig me:e skal nogen pralcke mig 
fremmed:,  Svin prut. Det kan De 
dø paa! De Svin har været lige 

ved at tage Livet at mig ! Næste 
Gang ved jee, at Svin, lige meget 

Invad for no'en Svin det er, er smaa, 
tamme Husdyr og lorsendes for la-
veste Takst." 

Han skovlede løs og snakkede 
staksandel ind imellem. 

.Skidt med Reglementet! To Gan-
ge hopper Mike Flannery ikke paa 
samme Pind. San længe Mike Flan-

nery er Manden for delte Kontor, 

er Svin smaa Husdyr, og Køer er 
smaa Husdyr, og Heste er smaa 
Husdyr, og Klippebjergenes Geder 

og Løver og Tigre er smart søde 
Husdyr, og Taksten for dem 25 

Cents hver.° 

Han hvilede paa Skovlen akkurat 
længe nok til al en af Drengene 

kunde bytte den fyldte Kurv med 
en tom. Der var kun et Par Mar-
svin tilbage. 

Da han saa det, fik han aner sit 
gode Humør og sædvanlige lyse 
Syn pas Tingene. 

„Naa ja," sagde han glad. „Det 
kunde jo ha' været meget værre. 

Sæt, at dem her Marsvin havde væ• 
ret Elefanter. 	—" 

Prima 

Tao og Tqljre 
safir Tjærekoste anbefales fra 

Allinge Kolonial-
Produktforretniiig. 

sælger aldeles 
lelkogende gule Kogeærter, 

stor last Hvldkaal, 	• 
ekstrafin hvid Klipfisk 

Prisen er lavest 

NortlInfils 113deishils. 
Kludesko 

med Gummisanler, Gammelt Lager 
udsælges meget billigt. 

Træskomager L. Larsen. 

Vi har nu rigelig Lager al 

Bedste [lapsk Nartablm81 
og venter snarest 

Extra sigtet Sagomel 
Prima Risstivelse 

Disse Varer sælges uden Kort og 
til de fastsatte Maksimalpriser i 

Nordluriels 
Blandet Frugtsaft 

filndliternaft 
IllyldAiner,saft 
Jor(11Prrrnall 
IiIrsebtermutft 
Ribrsnfift 
Solbiernaft 

Allinge Kolonial-
Produktforretning 


