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„Nord- Bor& o.ms Ugeblad" 
trekkes I et Antal af mindst 1000 &ental. 
og forsendt' ,emnem Poste:e-sena .1hIngo 
Sandelg, Visker, Retskor, Rø ug Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse 1 Nordre Henri 
bliver kest l ethvert Hjem og egner sig der. 
for bedst Iii Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Beltentitgarelser a] enhver Art 
saosom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter eller Aflysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgaar 'hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og 
koster I Kr. halvaarlig. 

Ell iliderile GraVEiilås iler 
—o— 

Vi Allingeboere har nu i liere 
Aar haft Lejlighed til at se Saahy 

& Lerches Stenbryder i Virksomhed 
udenfor Havnebasinet og beundret 

den snedige Maade, hvorpaa hele 
Apparatet fungerer.; 

I Frederiksstad er der nu for den 
norske Regerings Regning bygget 

en Muddermaskine, der er bestemt 
til Gravning i haard og stenet Bund 

og som synes bygget efter lignende 
Konstruktioner som Saaby & Ler-

ches. Da det skal være Skandinavi-

ens kraftigste og mest moderne 
Gravemaskine, vil det sikkert inter-

essere vore Læsere al høre lid( nær-

mere om den. 

I Forenden af det store Skrog er 
anbragt en svingbar Udligger, der 

bærer en øse paa et langt Skaft. 
Øsen slippes i Bunden og skraber 

i en Halvcirkel op over under Hejs-

ningen. Efter at Øsen er kommet 
op, svinges den sammen med Ud-

liggeren og rømmes i en Prams, 
øsen rummer 2,5 Kubikmeter eller 

ca. 5 Tons. graver ned til 10 Me-
ters Dybde og gør en hel Operation 
paa 45 a 60 Sekunder, saa at Yde-
evnen vil ,  blive ca. 1500 kbrn eller 

3000 Tons løs Masse pr. 10 Timers 

Dag. Deri største Dragkraft i Øsen 
beløber sig til ca. 50 Tons ved en 

Ydelse af Dampmaskinen paa 250 
hk. 

Under Modring hviler Apparatet 

paa tre svære Staalpæle, hvoraf de 
2 forreste, der er hh Meter i Firkant, 
presses i Bunden, saa at Apparatet 

lottes med Forenden ca. I Fod over 
normal Dybgaaende. Derved stiar 

Apparatet saa at sige fast i Bunden 
og bliver I Stand til al lage kraftige 
Tag. 

Delle i sit Slags enestaaeride Pro-
dukt af norsk Ingeniørkunst og Op-

findsomhed tør dog fortjene en lidt 
mere indgaaende Omtale. „Frede-
riksstad Blad' har haft Anledning 

til at beset Apparatet og har givet 
en livlig Skildring af det, hvoraf 
vi nedenfor gengiver en Del. Bla-
det skriver Ill. a.: 

Ved Værkstedet er der lagt en 
væsentlig Vagt paa selve Skroget, 

Underbygningen. Det er blevet la-
- vel sart stærkt i Konstruktion og 

Dimensioner som vel muligt, en 

Slags flydende Fæstning af Staal 

ureel vældige bærende Konstruktio-

ner overvands og undervands, paa 

langs og paa tværs. Og denne Startl-
kæmpe ligger ikke og flyder og 

driver under Krafttagene; Kæmpen 
planter først sine vældige Slaalben 
i Bunden og Maar last og urokke-

lig paa dem. Og saa skifter den 
Fodbeklædning efter Føreforlioldenet 
Er Bunden haard og fast, jages de 

svære Slaalbjeelker lige ned i deri, 
er Bunden løst Mudder eller blødt 
Ler, bliver der under Benene anbragt 
svære Plader omtrent som ett Vade-

fugls Fødder, Plader, som er bevæ-
geligt fæstede, saa de vipper paa 
skraa, naar de skal trækkes op igen. 

Midtskibs forude, lige bag Appara-
tets arbejdende Arm er der et Ruin 
hag store Glasruder, hvor disse Kærn-

peben bliver manøvreret. Part begge 
Sidevægge er der anbragt Modeller 

al Apparatet og Benene, Modeller, 
som gengiver nøjagtig hver Bevæ-

gelse, som foretages med Manøvre-
ringsmaskineriet. Med et eneste 
Blik kan man se, hvor dybt i Van-

det eller hvor højt i Luften Benene 
er naaet, hvor Stoppehullerne til 

enhver Tid befinder sig, naar de er 

færdige til at laases last ved Hjælp 
af svære indstukne Staalbolte. An-

dre Apparater viser nøjagtigt, hvor-

ledes hele Muddermaskiner' ligger 

paa Vandel, med Heldning forover 
eller bagover, til Styrbord eller til 

Bagbord. 
Alligevel er del lille Glasbur 

længst fremme paa Dækket, hvor 
Maskinernes Fører har sin Plads, 

maaske endda mere imponerende i 

sin tekniske Fuldkommenhed. Naar 

Manden er traadt ind og har lukket 

Døren bag sig, repræsenterer han 

Kolossens tænkende Hjerne ined 

fuld og ubegrænset Rimelighed over 

de 250 arbejdende Hestekræfter. 

Lunt beskyttet mod Vejr og Vind, 

omgivet af Haandlag, Handler og 

Pedaler paa alle Kanter, kan han 

beherske enhver bevægelig Del om 

Bord — paa Centimeteren. Visere 
og Gradindeliuger glider frem og 

tilbage og giver nøjagtig Besked 
om Situationen og oni, hvor det 

næste Tag skal gøres. Et Ryk i el 

Haandrag, og Dampen er lukket af. 

Et Slag med Haandeu paa en fjed-

rende Stopper, og et Lod falder 
ned og udløser en Bremseindretning 

saa kraftig, at den momentant stand-

ser det med fuld Kraft arbejdende 
Maskineri midt i en Omdrejning. 

Alle disse Indretninger er gennem-
prøvet gennem Manneders Arbejde 
med Apparatet. Meget al del er 

ganske nyt, altsammen betegner For-
bedringer og Fuldkommengørelser. 

Et næsten overvældende Indtryk 

faar man, naar man startv riede i 

Maskinrummet og ser ud over den 
forvirrende Mængde at Dampmaski-
ner, Wincher _og armtykke Staalvi-
ter. Herinde, i et Ruin langt og 
bredt som en stor Forsamlingssal, 

omsættes den samlede Kraft af 250 
Hestekræfter ide enkelte Tag, som 
det gælder one, enten det er Ned-

ramningen al de taarnslore Ben,  

som bærer Apparatet, eller selve 

Gravningsarbejdels 50 Tons Kraft-

tag. Her er ogsaa en særskilt Ma-

skine for Svingning al deri arbej-
dende Arno, for Pumperne og del 

elektriske Lysanlæg om Bord. Og 
her er el komplet, lille mekanisk 
Værksted for Reparationsarbejder. 
,Excavator 6' faar sit Virkefelt langt 

Nord pari og i afsides Egne langs 
Kysten, hvor Vejen oftest er lang 

og besværlig til Værksiedshjælp og 
Assistance. Deri er beregnet paa at 
skulle danne en lille, afsluttet Ver-
den for sig selv, selvhjulpen og 

unfluengig I alle Dele. 

Sit første Arbejdsret, faar Havne-

væsenets værdifulde Nyerhvervelse 
oppe i Ristasund paa Grænsen 

Vesteraalen og Senjen. Delle 

Sund byder en ny, kortere og sik-
rere Vej for Hurtigrute- og Kysttra-
fik midt gennem folkerige og frem-
tidsrige Distrikter. Men Sundet er 

altfor grundt til at kunne befares 
selv med mindre Skibe. Nu skal 

det uddybes til 10 Meter ved lave-
ste Vandstand. I kommunikalorisk 
Henseende betyder delte lige saa 
meget som et nyl Jernbaneanlæg 

Syd paa, et Anlæg, som samtidig 
letter Hovedtrafiken og skaffer et 

indelukket, men rigt Distrikt Forbin-

delse med Landets Jernbanenet. 

Om varm Mad. 
—0— 

I „Sundhedsbladet' anstiller en 
Læge følgende Betragtninger over 
Spørgsmaalet: Varm Mad : 

Man kim række et Dyr de herlig-
ste Spiser efter dets Smag — Dy-

ret rører dem Ikke Sall længe det 
damper af Varme. Men Mennesket 

spiser derimod Maden lige sari ko-

gende hed, som den kommer fra 

Gryden. Vi spiser helst Suppe, naar 

den er skoldende hed, og den Kaffe 

og Te, vi drikker, skal ogsaa helst 

.være kogende. Naar Maden ikke 

mere damper, saa siger Ur straks, 

at den er kold, og den smager os 

ikke. Hvis man nu vilde forsøge 

blot at stikke den lille Finger ned 

i Suppen, vilde man sikkert hurtig 

være nødsaget til at trække den op 

igen, fordi man ganske sikkert vilde 
føle del, som om man skoldede sig. 

Men vor Mund, vore Tænder, vort 

Svælg og vor Mave vænner vi gan-
ske rolig til al skulle tante kogende 

Næringsmidler. Vil man lægge Mær-

ke til smag Børn, der skal have 

Mad, saa vil man se, al de aldrig 

vil spise Mad, der er for varm, uren 

at de tværtimod spytter Maden ud, 
hvis de finder den for varm. 

Men efterharinden følger Barnet 

de voksnes Eksempel og spiser Ma-
den koghed. Der gives kim ganske 

tan Mennesker, der ved Spisning 
lyder Naturens Røst og følger den. 

Faren ved den alt for varme Mad 
ligger deri, at Mavens Slimhinder 
bliver irriterede og svækkede, hvor-
efter der lel opstaar Mavekatarr, og 
Maven taber sin Evne til at bear-

bejde Føden, som derfor ufordøjet  

gaar videre ned i Tarmene, og her-
af vil der uvægerlig opstart forskel-
lige Ulemper og undertiden Sygdom-

me ng Lidelser. Folk tror, at de one 

Vinteren maa varme sig ved at nyde 
koghede Drikke. Det er rigtigt nok, 

at deri varme Mad og varme Drikke 

paa en vis Maade varmer, thi Blo-
det bliver opvarmet derved, men 
en saadan Opvarmning virker del-

vis paa samme Minde, som man 
om Natten vilde stikke Ild paa Hu-

set for at opvarme den deri værende 
Bolig. 

Legemsbevregelse er det normale 

Middel, hvorved Mennesket bør trol-

de Varmen, medens koghed Mad 
er som en Gift for Legemet. 

Om Vinteren kun at spise kold 

Mad vilde være en daarlig Maade 
at vedligeholde Legemets Varmefor-

rand paa. Det sundeste vil altid 
være, at den varme Mad holder en 
Varmegrad, der ikke er væsentlig 

højere end 37 Grader, Legemets 

egen Varme. 

Frit Ordskifte. 
Arbejdsløshedekasserne! 

Hvor ofte hører man ikke Folk 
i disse Tider tale om, at en Arbej-

der ikke vil arbejde fordi det bedre 

kan betale sig at leve af Understøt-
telsen? Det er ikke sjeldent, og vi 
Arbejdere maa i vort stille Sind 

give dem Ret i noget af det der 
siges, og hvorfor, fordi at være ar-

bejdias synes snart ikke som Ledig-
gang men snarere som et Arbejde. 

Ikke sart mærkeligt at der stadigvæk 
slaar i Bladene, at der er saa og 
saa mange arbejdsløse i Danmark, 

siden Kvinderne begyndte at orga-
nisere sig. Manden gaar paa Arbej-

de og Konen sidder hjemme og 
passer Hjemmet og Børnene og er 

— arbejdsløs I Mange Koner, som 
aldrig har tænkt at ville arbejde ude, 

fordi de synes Hjemmet og Børnene 

giver dem fuldt op at bestille,' mel-

der sig ogsaa ind i „Fagforeningen," 

ikke for lettere at faa Arbejde, men 
for at komme let til en uberettiget 

Understøttelse. Dette kan vi organi-

serede Arbejdere ikke andet end 

harmes over, vi kan ikke være be-

kendt at have sandart Raaddenskab 
inden for vore Rækker, for det er 

en Plet, en Kræftskade paa Samfun-
det, SOM det Ikke bliver nemt at 

faa vasket af; men ikke desto min-

dre maa vi forsøge det, der maa 
arbejdes hen til en bedre Løsning 

af dette Spergamaal. Og er i det 

hele taget en Kone, som har Hjem 

og Børn at passe, er hun arbejds-
løs? kan hun nogensinde sige, at 

nu er hun lærelig? Nej, Konens Ar-
bejde er at passe Hjemmet, og hvis 

hun saa vil have lidt Arbejde ved 
Siden al, bliver del privat. Dette med 

al faa Arbejdsløshedshjælp er ikke 
andet end en lidt finere Betegning 
for Fattighjælp. Lad os være enige 

om at denne Plet paa Samfundet 

maa liernes, og fjernes hurtig!. 
William Olsen. 

Et Smil. 

I Trængslen sart jeg dit Smil --
der hvor Menneskernaisirømmen 

hvirvledes 'randt 
paa det slimede Fortov, 

hvor Foret var ondt 
sart' to øjne i mine 

et flygtigt Sekund 
og to Læber blev skilt i el Smil. 

Mellem Ruder, der hugred 
at kostelig Pynt 

paa et Torv, overdandigt belæsset 
ned Grønt 

bar del lyst mig lurede, 
usigelig kønt, 

delle halvt ufrivillige Smil. 

Det var sært — som en Blomst 
pan en haardtstampet Vej. 

Der gik mange forbi, 
og de rensed det ej 

— for det var som en Gave, 
alene for mig, 

dette pludseligt spirende Smil. 

Dette Smil Ira en Kvinde, 
jeg aldrig har kendt ; 

men som gavmildt og rigt 
blev mig Hungrende sendt, 

er et Under — det største maaske 
der er hændt. 

Der var Verdener gemt I del Smil. 

I et Smil er der svimlende Dybder 
vi ser. 

Det er Hjærternes Afgrund, 
der halvtaaben ler. 

— Og en Sorg, at jeg aldrig 
skal møde det mer, 

delte unge og gavmilde Smil. 

For jeg ved, at du ofte 
vil smile igen. 

For hvert Skridt vil du møde 
bedrøvede Mænd. 

I et eneste Blik skal du 
give dig hen, 

du skal skænke dem alle dit Smil. 

Dine øjne og Læber 
skal smile i Leg 

— du skal bundfælde 
Skønhedens Skær langs din Vej, 

du skal give dem hvad du har 
givet til mig: 

denne flygtige Glans at dit Smil. 

Den skal lyse i Livets 
Forbitren og Gru, 

den skal tindre som Srjærnen 
hungriges Her. 

De skal vide det alle, 
som jeg ved det nu —: 

at i Trængselen fik jeg dit Smil. 

Chr. Slub Jørgensen. 

Vejledning i Svineavl. 
—o— 

Forsøgsleder N. Beck, Skovbryn, 
Hjallese, har udsendt 2. Oplag al 

sin Bog: Svinet. 
Man kan sige om denne Bog, 

at deri kommer paa el heldigt Tids-
punkt, thi i øjeblikket er vi saa 

langt nede med vor Svineproduktion, 
som vi ikke har været i over Hund-
rede Aar, idet vi ikke en Gang er 
i Stand til at forsyne Hjentaremar-

kedet med det nødvendige Flæsk, 

endda vi før Krigen leverede ca. 

50 pCt. af  Englands samlede Fla-

skeimport. 
Heldigvis har vi nu sikkert naaet 

Dalbunden, saa kan vi saa mad 
begynde al tænke paa at stige opad 
igen, Men tovinden skulde vi genre 



Hasle 11Bilkerlorroluifig. 
Aljetonder og Saltekar 

saml al Slags Bødkerarbejde haves 
paa Lager. Reparationer udføres. 

C. Aakerlund, 
Telelort Hasle 105. 
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NORMAL Katte MALT 

RICHS gul Tilsætning 

RICHS MOCCA 

CIKORIE 

anbefales som prima Kaffetilsætning 

kir? Kolonial- ag Probliorratoiog 

Chr.  istian Soendsen 
Bog- og Papirhandel 

Bogbinderi 

Telefon 90 	Nem 

S.' di 1411 fjernet nogle af Fejlene, 

vi sloges med fer, og som vist i 

mange Tilfælde narrede 05 Fortje-

nesten Ira. Hermed vil Forsøgsleder 
Becica Bog kunne hjælpe os, idet 
den klart paaviser mange af vore 

risaske ubevidste — Fejlgreb, 

samt hvordan vi skal undgaa dem. 

I Afsnittet: Avlen, dens Love og 

Ledelse viser Forfatteren, at det først 
og fremmest gælder om al skaffe 
sig sunde og trivelige Dyr, der med 
det mindst mulige Antal Foderen-

heder producerer det mest mulige 
Flæsk af fin Kvalitet og fordelt paa 

de rigtige Steder. 
Dette lader sig  kun gøre gennem 

nøje Kendskab til Avlsdyrenes Al-

stemning, og de gennem Forsøgene 

indvundne Erfaringer. Forfatteren 
paaviser her del skadelige i at be-
nytte Avlsdyrene for tidlig til Avl, 
hvorved Slægten let bringes i For-

fald, thi Soen kan ikke ventes at 
nedarve Anlæg og Bygningstræk, 

den ikke selv har fane! Lov et ud-
vikle. 

Dernæst gør Forfalteren Rede for 
det Arbejde til Svineavlens Fremme, 

der er udført gennem Svineavlscen-
trer og Forsøgsstationer samt Svine-
avlsforeningerne, der sikkert ved at 

give Avlen og Arbejdet en fastere 
og kyndigere Ledelse, kunde Ina 

samme Betydning for Svineavlen 

som Kvægavlsforeningerne har Kvæg-
avlen. 

Senere omtales under Svinels 

Pleje Slaldens Bygning og Indret-
ning — man mærker her, at det er 
Forladeren til den af „De samv. dan-

ske Landboforeninger" og ,De samv. 

danske Andelssvineslagterier i sin 
Tid højst anerkendte Besvarelse af 

Prisopgaven ang. „Indretning og 
Byggeplan for Svinestalde", der skri-
ver. Særlig har det glædet mig at 

læse, hvordan malt i gamle Bygnin-
ger kan indrette laalelige Stier. 

Af størst Interesse for Nybegyn-

dere er vel nok Afsnittet om Svine-
nes Fodring og Pleje ;  de vil her 

kunne finde alt, hvad de har Brug 
for, hvad enten det gælder Avlsdyr 
og Opdræt, eller det er Ungsvin og 

Fedesvin. Ogsaa den erfarne Foder-
mester vil kunne finde mange gode 
Raad og  Anvisninger, f. Eks. hvor-

dan man laver _lind Grød" og „Kar-
tolfelgrød• til Sinaagrise osv., lige-

som et Studie al Bogens letoverskue-

lige Fodertabeller og Regnskabsske-

ma er yderst interessant og lærerigt. 
Alt dette i Forbindelse med en hi-

storisk Oversigt over Svineavl og 

Svineracer gennem Tiderne gør Bo-
gen til en udmærket Lærebog, hvor-

til Sproget og Stoffets Ordning og-

saa bidrager. Men Bogen maa ikke 
• blive paa vore Landbrugsskoler, den 

skal længere ud — ud til det arbej-

dende Landbrug; thi lad os være 

enige om, at vi aldrig maa give 

Afkald paa en Gevinst paa Grund 
af manglende Kendskab til og For-

smaelse af det, vi arbejder med. 
Køb selv Bogen, det lønner sig. 

N. PrImdahl. 

Landbrugslærer. 

Bryllup hos Borgmesterm, 
Naar Borgmester Kaper vier Folk 

lige fra Gaden! 
—o— 

En Medarbejder ved Ugebladet 

„Vore Damer" har hall en Samtale 
med Borgmester Kaper, der fore-
tager de borgerlige Vielser i Køben-
havn. Borgmesteren fortæller : 

Jeg vier hvert enkelt Par for sig. 

Der foretages gerne hver Fredag  
Middag Bryllup, og der vies da i 
denne Tid 20---30 Par. De samles 
alle inde i den smukke Mødesal i 
Magistratens første Afdeling, og ved 

Bordet I Midten lager jeg og mine 
to Vidner, der i Reglen er to Fuld-

mægtige, Plads. 

Herinde læser jeg saa for dem 

alle Talen, og i Betragtning af, at 
det er Statens Henvendelse til dem, 
beder jeg dem paahere den aula-

ende. 
Derefter kommer hvert enkelt Par 

ind i Borgmesterkontoret. Den kom-
munale Gartner sørger hver Fredag 
tor smuake Blomster her inde, og 
her er hængt et stort Dannebrogs-

flag op. Og naar Ægteskabet saa 
er erklæret for lovligt, underskriver 

jeg Protokollen og Vielsesattesten, 

som jeg saa overrækker deir sam-

men med et hykl Eksemplar af Ta-

len — saa kan de jo ved Lejliehed 

læse den op tor hinanden og hene, 
hvad det er, de er gasel ind 

Og saa giver jeg dem Haanden, 

og naar jeg for første Gang anven-

der den ny Titel og alger : ,Maa 

jeg etiske F r ti e n til Lykke!, 
ja, sne har jeg snemænd ofte selv 
mærket et Pirat af den lykkelige 

Stemning, der jo ogsaa gerne skulde 
være over Ceremonien. 

Ikke altid, det man jeg sigel 
En Gang blev jeg vred. Jeg 

havde spurgt en Mand som sædvan-
lig: ,Vil De have denne Kvinde 

til Ægle?" Og ved De, hvad han 
svarer ? 

,Aa an-e . 	ja l" 
„Vil De ikke spare deres Flovser 

her og hurtigst muligt svare mig 
et rent og klart ; 	,Ja eller Nej", 
maalle jeg jo sige til ham, og De 

kan tro, det fløj ud af ham med 
Appel ; ,Ja I• 

Det hændte ogsaa lor mig en 
Gang, al der kom en forfærdelig 
Herre her op 'ned sin Brud. Jeg 

man jo sige, at han var fæl at skue, 
saadan i det Ydre. Han var ganske 

vist Skraldemand, men jeg havde 
rigtig nok ogsaa paa Fornemmel-

sen, at Skraldevognen holdt der 
nede for al køre Bruden hjem. 

Naa, det var jo værst for dem 
selv. Det hænder ellers ogsaa, at 

Brudeparret møder her oppe i Galla 
med Kjole og Hvidt og Slæb og 

Myrtekrans. Jeg har heller ikke no-

get imod at se deur i Overtøjet, 

men jeg synes dog nok. at naar 
jeg og mine Vidner møder i Sort, 

kan Brudeparret godl stille Irer i 
Søndagstøjet. 

Jeg har gjort det mest mulige 
for, at Vielserne ikke skulde laa 

Præg al Nonchalance. Jeg har villet 
have mere Stemning over det hele. 

Det var jo ikke til at holde ud at 
læse Talen op 20-30 Gange -

nu faar de den kun med hjem, ef-
ter al de alle samlet har hørt den. 

Og umuligt er det heller Ikke, 

at vi en Gang faar en Embedsdragt 

for Borgmestre -- i hvert Fald det 

grønne Skærf, som er deres gamle 

Ret. 

Jeg synes, at naar denne Vielse 

en Gang er indført som en Cere-

moni, der knytter Mennesker sam-

men, saa bør den ogsaa gøres saa 

højtidelig og smuk som muligt. 

Fødselsdag. 

Lørdag den Iste Marts kan Fru 
Smedemester Sonn e, Allinge fejre 
sin 54•aarige Fødselsdag. 

I Morgen, Lrdag 
udkommer Ekstranummer al Nor d• 

bornholms Ugeblad. 

Gudstjenester og Moder. 
Søndag den 2. Marts. 

Allinge Kirke Kl. 21/2  Pastor Chri 
snapsen 

Bethel i Olsker Kl. 21/, Missionær 
Ærø. 

Aljetønderne 
leveres gerne f rit til nærmeste Sta-
tion fra 

Snedker L. Pihl, 
Telefon n. 13, Klemensker. 

Dødsbo-Auktion 
i Allinge. 

Mandag den 3. Marts d. A. 
Mim K1 I bortsælges etter Skifte-
rettens Begæring ved offentlig Auk-
tion paa Hotel _Allinge' i Allinge 
det Dødsboerne etler Sienh. Niels 
Persson og Enkehu Sandrea Pe-
dersen tilhørende Lerøre, hvoraf 
Iteniliæsea 

Borde,Stole. Sofaer. I Chai-
selong, 1 ,Dameskrivebord, I 
Lænestol, I Dragkiste, i Re-
gulatorer, 2 Kommoder, Lin-
ned, Glas og Porcelæn. Senge 
og Sengekl.t der, 3 Kobberked-
ler, I Kobberspand, I Kobber-
Kasserolle fil. in. 

By- og Flerredsfogedkontoiel i 
Hasle d. 26. Februar 1919. 

Borgen. 

Ilders Missionsforening, 
Om Gud vil, afholdes Møde 

T el ri Søndag den 2. Marts Kl 7. 
Oplæsning om _Reformationen i 

Spanien i det 12. Aarinindrede". 

Missionær Ærøe 
taler i Betel Søndag Kl. 2''2  og i 
Allinge Menighedshjem festligt Mø-
de Kl. 7 med Kaffe. 40 gr. Brød-
kort medtages. 

En flink Pige 
søges til Isle Maj hos Gdr. Peder-
sen, Risegnard i Rutsker. 

De unge i Rø 
indbydes venligst til festligt Ung-
domsmøde i Forsamlingshuset Søn-
dag den 2ilen Marta Kl. 21/2. 

Tscherning Møller haler. 

Tein. 
Festligt Mede Fastelavnsmandag, 

Aften Kl. 7 paa Gettisemane, Alle 
velkomne. 

3slanbske Zrojer, 
Strømper og Vanter 

haves paa Lager. 

Nordlaudets Handelshus, 

itu Husmadsforouiug, 
Foredrag af Hojskoleforst. Fjeldbo 

Onsdag den 5. Marts Kl. 6 paa 
Brugsforeningens Sal. Alle indby-
des. Emne Sønderjylland. 

Olsker. 
Det bekendtgøres for Sygekassens 

Medlemmer, at Husmand A ug ust 
Marker,  3. Selvejrpc., er valgt Ill 
Kredsformand i 2, Kreds. 

Det indskærpes, al Kontingentet 
maa betales til Kredsformanden i 
Begyndelsen al hvert Kvartal. 

Bestyrelsen. 

Nylavel ekstrafin 

MedisterpIse 
sælges hver Lørdag hos 

J. J. Hansen Allinge. 

Ell 15-10-aars kog 
søges til 1. Maj. 

AvIshr, Alfred Pedersen. Allinge. 
Telefon 56. 

Samme Sted er en Maskintrulle 
(Kr. 25) og ca. 300 Tdr. Roer til 
Salg. 

Ell Hg ild Pille 
søges til 1. Maj paa 

Rutsker Mejeri. 
Telefon Ruts 9. 

Ny hjemkommen 

CACAO 
2,60 3 0(1 kg. 

Chokolade 
200--270-300 øre 1/1  kg. 

g. 	£C1/ e/11,. 

Blodbudding 
i 2 kg Dasser, pr. Daase 	K,. 
Allinge Kolonial & 

Produktforretning. 

Fiskeboller 
hele, halve og kvart kg Danser. 

Kødboller & Frikadeller 
i Damer. 

.1. 13, Larsen. 

Olsker Husmandsforening 
afholdes den aarlige Generalforsain. 
ling Søndag Anen d, 2. Marts Kl. 
5 i Forsamlingshuset. Bestyrelsen 
anmodes om al møde 1/, Time før 
den egentlige Mødetid, som bliver 
bekendtgjort i Dagbladene.  

Eller Generalforsamlingen Kl. 6 
afholdes Foredrag rif Højskolefor 
stander Fjeldtro, der vil tale orn : 
„Nye Veje for dansk Landbrug'.  

Ode billige Spisoyaror 
Saltet bornholmsk Torsk 

75 øre 1/1  kg. 

Saltet Helleflynder 
85 øi e 1/, kg. 

Extra prima Klipfisk 
125 øre 512 kg. 

God bornholmsk Sommersild 
sælges til Maksimalpris.  

Nordlandets Handelshus  

Overrolssagl, Bojesou-Boolood 
Set, Mortensgade 17, Henne, Telf. 22 
(tittit. Fuldm. ved Bylogedliontoret i 

Hasle). 
Kontordag i Allinge Mandag 

do. i Klemens (Kroen) Tirsdag Eft. 

Flipper. 
Et mindre Parti Flipper i de al-

mindelige Faconer er hjemkommen 
og sælges til rimelige Priser. 

Kraver, Slips og Sløjfer 
i righoldigt Udvalg. 

Nordhandels Handelshus 

Et mindre Parti kurant 

.1/C:›Cl.taMaj 
sælges billigt. 

Re Brugsforening. 

Vi har nu ilgeligt Lager og sæl-
ger gerne 

Ekstra god THE 
atedsainig  Blanding. 

Ekstra god brændt KAFFE 
Javablanding• 

Ekstra god ratt KAFFE 
Javabianding. 

Ekstra god Kvalitet KACAO 
I livs Vægt, 

Ekstrafin Koge-Chokolade 
''27t1--300 i', kg 

Om fan Dage lam vi en Seirding 
Crtcno, ironi sælges særli g  billigt. 

Nordtudets Handelshus. 

Markfr6. 
Bestillinger 

bedes snarest indsendt. 

Allings Kolonial- 	Prodoldforrotolog, 

;t* 
Vi har Lager af 

Krystal Soda og 
amerikansk Soda 

og venter fremdeles at kunne espe-
dere denne Vare. 

Ligeledes venter vi i de første 
Dage engelsk Periektirmssiebe 

hele og halve Pakker. Engelsk 
Vaskepulver i Pakker. Vi har 
ægte Metrseilleseebe, Salmiak-
Terpentinsaebe, Kvillayabark, 
Potaske, Kugleblaat, Blaapo-
ser, og sælger til meget rimelige 
Priser. 

Nordlaudets Iladolshus 
+ 	4. 40 <1,, + 

,§) 	G 	G-g 

Eo 2-3-aars Plag 
ønskes til Købs hos Laurits Koioed 

,,Freds Hvile". 
Klemensker. 

En dygtig Karl 
kan laa Plads til Isle April eller 
Maj paa 

Srnedegaard. Olsker. 

Tobak 
er aller paa Lager hos 

Alling'', Kolonial- kk 
Produktforretning. 

By- og Herredsfuldmeagtig 

Johannes Kolooilt  Hasle. 
træffes pas Randhuset i Allinge 
hver Mandag efter K1.10 Forum. og 

I Klemensker Kro  hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Ligkister og Møbler. 
anbefales. 

Kluillooskor Suelkorforroluing 
Telf. Kl. n 13. 	L. Pihl. 

"Nr øger De en Pige, en Karl 

11111% eller en Dreng, eller 'trang- 

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 tud 

c.1700 Hjem og læses af saa godt 

50111 hvert eneste Tyende. En An-

nonce her i Bladet vil derfor saa 

godt som altid bringe et tilfreds-

stillende Resultat, 

Rø Sygekasse Prima 

alhoid,:r en i. ,-ento&I to ekstrem- 	Talliilk,  
dinere Generalforsainlingrt r Brugs- 
hareningens Sal. Tusiagen den 4de 
Marts, Eltm. Kl. 7, med Dagsorden- samt Tjærekoste autieletes 

1. Ændring at Vidneglens a: 14 
Punkt 2. 	 Allinge kolonial- 

2. Kantingeniforltøjelse. 
3. Esentuelt, 	 Produktforretning. 

P. B. V. 
H. J. Henriksen, 



J. P. Sommer 

 

Telefon 5. Telefon 5. 

Magasin du Nords Udsalg, Allinge. 
Leverandar til Landbrugs- og Varelotteriet 

" 	. 

Flytni 
Til April 

fraflytter jeg mine nuværende Forretningslokaler og fortsætter min Manufaktur-

forretning i F. Chr. Scheplers Ejendom paa Havnen. 

Da mit Varelager for Tiden er meget stort, udsælges for Flytningen 

Masser af gode kurante Varer til meget nedsatte Priser. 

Som Eksempel bedes bemærket: 
Damekostumer, prima, blaa og sort Serges, 

moderne Facon Kr. 65. 

Konfirmanddragter, prima blaa Cheviot, Kr. 48. 

Alpacca Frakker og Jaketter fra Kr. 30. 

Hvide Vadmels-Frakker 	 30. 

Regnfrakker Kr. 17. Covercoat kr. 34. 

Hele Lageret af Vinterulsters, Skindvarer og Nederdele udsælges med 
20 pCt. Rabat. 

Restlageret af Bluseliv udsælges til ekstra nedsatte Priser. 

Trikotage: Svære heluldne Dawstromper fra Kr. 3,90. 
Prima heluldne engelske Damestromper 4,00-5,25 
Frasorterede Bornestromper i Bomuld 90 øre. 

Heluldne Bovne-Benklæder Nr. 1 1,75, Nr.2 2 Kr., Nr. 3 2,25, Nr, 4 2,65. 
• Dame-Benklæder. ekstra svære, 4,00, 4,65, 5,00, 5,40, 6,25. 

Herresokker, Trokl-, Benklæder udsælges med 10 pCt. Rabat. 

Hele Lageret af Metervarer bliver solgt med 10 pCt. Rabat. 

(En 211mnce 	af Dowlas, 211eitini, 
vergarn, Kjoktoi, 6arintoj 	fmrlig billigt. 

Mel 	 tzEk4?.,e,s1 1 1337 t "LØ 



Vi har losset og sælger fra Lager 

Store engelske Ovnkul 
Tyske Ovn-tiniter. 

Prima Sort engelske Smedekul, 
Pilsen er lavest pr. K•intant 

NordiantielN 

Høstbindegarn. 
Vær saa venlig at indsende Bestillinger snarest til 

Hinge Kolonial- og Produktforretning 

Markfrø til Foraaret 1919. 
Vi har kabl et Padl 

Draphavre med Analyse Rh. 88 Sp, 90. 
allsaa c,, ekstr a god Kvalitet, og har endvidere bestemt telte out 

italiensk Kællingetand og do, Lucernefro. . 
Landmænd, som har Interesse for disse Sorter, hedes sende os Ile. 

stilling snarest. 

Nordlandets Handelshus. 

En Karl eller greng 
kan pas 0 ;nul at S)gdoin straks 
las P.ads samt en Filre til Iste 
Maj. 

Maegnard. 
Telt. bl Ftrir:.ktr. 

En flink Karl 
og en Isreng 14-16 Aar som 
kan køre Heste kan faa Plads pas 

Bridsengaard. 

En nylig konlirmorel Dreng 
kan faa Plads til Isle Maj pas 

Mejeriet kajhjerggnard. 

En flink og nulitiolig Pige 
søges til isle Maj paa 

St. Mynegaard, Olsker. 

Fri for Malkning. 

En Enspader Fjedervogn 
Bæreevne 15-1600 Pd. ønskes hyl-
let med en mindre do., Bæreevne 
ca. 1000 Pd. 

Baadstadgaards Grund i Pø, 

Karl Nielsen. 

Runkelroer, 
Spiseguleradder saml Foder-
halm er til Salg hos 

Avlsbr, Prigaard. 
Tell. n. 54 Klemensker, 

En yngre Molkelodormeslor 
søges til isle Maj pair 

Flitjlegnard I RO. 

En Dreng 14-16 hof 

kan saa Plads til Isle April eller 
Maj hos H. J. K o f oed 

,,Petersborg" 
Klemensker. 

1 drægtig Hoppe, 
2 Vimr, Rosen k artoiler, et 
mindre Parli Spiseguierodder, 
er til Salgs paa 

Kjellergaard i Rutsker. 
En Karl der vil køre Mælk hver-

anden Dag kan iaa Plads til Iste 
Maj samme Sled. 

Nye Sendinger af bedste Kvalitet 

C) 
i løs Vægt 275 Øie 1/1  kg. 

Cloettas Chokolader 
270 Øre l/s  kg. 

Billigere og tarveligere Sorter tøres 
ikke. 

Nordlandets 
Ansøgning-Skemaer 

for mindre næringsdrivende kan nu 
faas hos Lærer H. P. K o f o d. 

Haandværkerf, Bestyrelse. 

En ung Pige 
med Lyst til Madlavning og indven-
dig Gerning kan faa Plads til isle 
Maj paa 

Sjellegaard, Olsker, 

En 14-15-nors Dreng 
ønskes til Hjælp - for Sommer halv-
arne( paa 

Maegaaril i Olsker, 

1 snif hrnol Komier 
er billig til Salg 

Jul. Mortensens 
Møbelsnedkeri. 

Blandet Frugtsaft Skal De have ellny ICImilliN? 
Se da t:rst vort store Lager al prima engelske 

FRR[ilii  

 

Værktøj 

 

   

Stort Udvalg. Billige Priser 

    

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Meddelelse til vore Bestillere af Muldro. 
Tidlig modent Rødkløverfrm vil blive leveret af russisk og bønvisk Avl. 
Sildig modent Rodkløverfrm af svensk Avl. 
Lucernefrø af norktrussikk og ungarsk Avl. 
Kællingetand af italiensk Avl — bedste Sort 
Draphavre al niæhrisk og harsk At I. 

Herefter vi] vi kunne levere alle de bestilte Kvanta, og vi kan 
modtage endnu flere Bestillinger af de nævnte Sorter. Der kommer laste 
Maksimalpriser paa alle disse Varer .  

Af Sommerroen „ester-Sundorit' er der meget knapt af Frø til 
Udsæd. 

Nordlandets Handelshus. 

Majs og Oliekager 
ventes hen i Foraaret. Vær saa venlig at indsende Ordre til 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Der er haglet Skib til Allinge med Ladning al 

Kaligødning i Sække 
som kan ventes snarest. Ligeledes kan der ventes Tilførsel af 

men denne kan vistnok først ventes til Ekspedition tørst i April Maaned. 
Vi noterer gerne alle Bestillinger til hurtig Ekspedition. 

Nordlandets Handelshus. 

Bygningsartikler. 
Brædder Planker Tømmer 

Tagpap, Søm og Spiger, Støbegods 
Cement, hydraulisk Kalk 

anbefaler 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Restbeholdningen 
a! 

Herre- og Drenge-Ulsters, 
Vinterfrakker og Stortrøjer 

udsælges til og under Indkøbspris. Et mindre Parti 

Arbejdsjakker og Benklæder 
er hjemkommet. 

Nordlandets Handelshus. 

Kaligddning 
ventes i den nærmeste Tid. Bestilling bedes indsendt 
snarest til 

Allinge kolonial- og Produktforretning. 

(----5J--  Brødrene Anker Ls  Jernstøberi & Maskinfabrik 
Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Kamgarnsvarer, 
der sælges til meget moderate Priser. Ethvert Klædningsstykke leveres 
efter Maal med Garanti for Pasning og god Forarbejdning. 

Nordlandets Handelshus. 

Prim limp og Muilla-Tomr1( 
anbefales fra 

7.11rimy Skofoliiilf. 	irobtiklforrelniiiii. 

lorpholuis Spfo- & hanekasses N9  
,-------------- 	Afdeling i Allinge G —'--- 

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

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

ZoitilaL 9)/ebitim, 
Ztribet 7:4ilefatin. tnneiluttita 

i forffettige Rnaliteter fra R-r. 3,50 ni. 
bittigfte 	i 

91orbIntibet 

Stort Udvalg`tin 	 Billigste Priser 

Køkkenrekvisitter 
faas hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretniqg. 

'4rOunper oci "'offer 
i 'Mur, tlufluilD 	9ilarenlan [behrte afficrifans 

fis tcabrifati. 
leaatite forte 211reftromper 4,50 pr. 4.zar 

91orbinsl'act $,:)n0c141j. 

 

Læderolie 

 

og selvblankende Seletøjssværte anbefales. 

Allinge KnIonial- og Produktforretning. 

5rinbparer 
Munter øg Illutfer ubfartce3 til nicqet nebfattc 

010fIRI og Profiklforre!oing. 

 
}tifer pr. St 	n ontat. 

i(  91orbtenhet 

Kul haves stadig pas Lager ved Levka. Pris 4,50.5,50 hl. 

Hindbærsaft 
Hyldebærsaft 
Jordbærsaft 
Kirsebærsaft 
Ribssaft 
Solbærsaft 


