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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
nikkes i et Antal uf mindst 7600 ,frempi. 
ag forsendes gennem Postversenel I Allinge. 
Sandvig, Ols.ker, Rutsker, R. ug Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse I Nordre Herred 
bliver lersi I ethvert billm og egner sig den 
ar bedst lit A rtrirring. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Arg 
341390111 Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
efter- eller Aflysninger, Auktioner tie. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgaar hver Fredag, kan bestilles pas alle 
Paslkaniater saml paa Bladets Kontor ag 
*østre i Kr. halvaarlig. 

¶yt 5oraar. 
Nu aabner Vaaren 'ger' sin Dør. 
Og bagved Diget en Maler sidder ; 
han fylder Lærred med Sang og 

Kvidder 
og giver alting en ny Kulør. 
En Vinter lang har hans Farver tiet. 
Nu melder Skitsen paa Staffeliet, 
at Verden ikke er graa som før. 

Han lader haant om den gamle Norm. 
For Verdens Øjne hans slanke 

Hænder 
fremtryller Blomster, som ingen 

kender ! 
— ja Blomster skabte af Sol 

og Storm. 
Og ingen Skov i sit Løvsprings 

Skønhed 
er halvt saa grøn som hans 

Lærreds Grønhed, 
Han giver alting en ukendt Form. 

Fra Landet hinsides al Fornuft, 
hvor ingen Lænker har Formen 

tvunget, 
hvor Farven frit har sin Hymne 

sunget 
ud i en kølig og glasklar Luft, 
lian kom i Ungdommens høje Vælde 
og lod sin Farvefanfare smælde. 
Og ingen Blomst har hans 

Lærreds Duft. 

Nu aabner Vaaren igen sin Dør, 
Og bagved Digel der gaar en Digler; 
han kender Livet, dels Slid og 

Pligter, 
og ved at Verden er graa som før,- 
men aner Toner af ukendt Højde, 
og hører Vindene spille Fløjte 
etsteds der borte i Mosens Rør. 

Chr. Slub Jørgensen. 

Svineholdet. 
Foredr. al Konsulent Holm, Skaarup. 

—x— 
Der gaar ikke en Dag uden vi 

gennem Aviserne bliver mindet om 
at det nu gælder om at spare og 
producere. 

Svineholderne har aldrig tjent som 
Eks. Ballin paa Fodtøjet, men 

gennem Aareue har det dog vist sig, 
at Svinehold har været en ganske 
god Forretning. I Landbruget maa 
der produceres. Der maa være no-
get i Staldene, og de faa, der har 
slaael ind paa kvægløst Landbrug, 
fortryder det nu, da de mærker Van-
skelighederne ved kun at faa sine 
indtægter ind en eller to Gange om 

kuet. 

Der har i den sidste Tid starlet 
en livlig Diskussion om Svinehol-
dets Rentabilitet. Man kan stille 

Regnskab op paa 115 Maader og 

komme til ligesag mange Resultater. 
Man maa nemlig regne med Iton-
struerede Tal. 

Spørger man, om det kan betale 

sig i øjeblikket at producere Svin, 

svarer jeg ubetinget Ja. Om Afsæt-

ningen og Flæskepriserne vil bolde 
sig ind i Fremtiden, kan ingen svare 

paa, men i øjeblikket kan det be-
tale sig at drive Svineavl. Neden-

staaende Regnskab vil vise det, og 
det er let at overse. Der er kun to 
Indtægtsposter Salg af Svin og 

Værdi al Gødning. Af Udgiftsposter 
er der Indkøb af Svin og Foder, 

Pasning og Forrentning. Nogle vil 

hertil føje Uheld. 

Regnskabet omfatter 64 Grise, der 

vejede 16 kg og kostede 46 Kr. pr. 
Stk. De blev fodrede efter alle Kun-
stens Regler. De fik 7,5 pCI. Skum. 

Mælk, 11,5 Valle, 0,5 Grønt og 80,5 

pCI. Kærne. Der var ogsaa Uheld 

med, 11 af de 64 døde og blev 
begravede. Der var 17,2 pCt. Ud-

sættere, og Regnskabet omfatter der-
efter de 53 Grise. Hver Kvint Fo-

der er daglig bleven vejet. Grisene 

blev købt den 30. Maj, de sidste 
solgtes 30. Sept. De indbragte ialt 

11,388 Kr. 
Udgiften var 7652 kg Sk.-Mælk 

a 16 øre = 1224 Kr., 23,384 kg 

Valle a 0,8 Øre =. 187 Kr., 492 kg 

Grønt a 2 Øre = 9 Kr. og 13,576 
kg Kærne a 36 Øre = 4923 Kr. 

Indkøbsprisen paa Svinene var 
2938 Kr., og Overskuddet bliver saa 

2105 Kr. 

Til Pasning og Forrentning kan 

beregnes 20 Kr. pr. Gris, disen ialt 

ca. 1000 Kr., og der bliver c. 1000 

Kr.s Overskud eller 18-19 Kr. pr. 

Stk. — en Fortjeneste, som man 

gamle Dage var ret godt tilfreds 

med. Maaske maa Kærnen sælles 

noget højere end her, men man har 

heller ikke regnet med Indtægt af 

Gødningen, som nok kan blive ca. 

500 Kr. 
Noget andet er, al praktiske Land-

mænd, der vil drive Svineavl, selv 

vil lægge Grisene til. En Paltegris 
vil nok kunne produceres til 25-26 

Kr., ansaa 20 Kr. under de her ind-
købte. Det vilde forøge Overskud 

et med c. 1000 Kr.. 
Noget al det dyre Skummetmælk 

kunde maaske være erstattet med 

kogte Kartofler. Det er dyrt at koge 

Kartoffel, siger man. Men nu har 
man da faaet de besparende Kar-

toffelkogere. Der kunde ogsaa have 

været sparet ved at bruge nogen 

Lucerne om Sommeren og Roer om 
Vinteren. 

Der er næppe nogen Gren inden-
for Husdyrbengel, som betaler saa 
godt for fortrinlig Pleje og Pasning 
som Svinene. At Husmændene faar 
deres Ods hurtig fodret op ligger i 
at de plejer, passer og pusler orn 
den saa omhyggeligt som var den 
et lille Pattebarn. 

Vi maa holde os alle de elemen-
tære Regler for øje: Lyse, rene,  

rummelige Stalde nied frisk Luft, 

Ventilation, Foderet altid afpasser 

efter Størrelsen og Ædelysten, re-

gelmæssig Vejning, Foder at samme 

Konsistens og nøjagtige Fodertider. 

Et godt Lag Strøelse er ogsaa nød-
vendigt. 

En lige saa vigtig Side af Sagen 
er selve Avlen. Vi skal sikkert til 

at lægge os mere etter Avlscentre-
nes Beregninger end hidtil. — Fra 

gammel Tid ved vi, al der er slør 
Forskel paa Triveligheden, men fra 

Avlscentret faar vi Forklaringen og 

Beregningen derover, og med det 

Sprargsmard stiar og falder hele Ren-

labiliteten. 
Beregningerne kan enhver las, 

intet andel Land har saa vel tilrette-
lagt Materiale i den I lenseende som 

Danmark. Del sørgelige er blot at 

saa faa gider benytte det. Det er 
dog saa nødvendigt, naar man skal 

skafle sig Avlsdyr. Mest Vægt mas 

der lægges paa Anskaffelsen og Be-
nyttelsen af Ornen. Alle Svineav-

lere maa tvinges til at føre Regn-

skab. 
Vil vi have Flæsk af en god Kva-

litet, maa vi have Vorlishireorner lit 

Produktionsdyrene. 
Kun ved at tage alle Smaatingene 

med i Betragtning, Jaar vi noget 
økonomisk Udbytte at Svineavlen. 

Man skal vænne sig til at passe 
paa ørerne, del er dem, der bliver 

til Kroner. Kun [mat de sniaa Ting 
bliver sløre for os, mur vi til et 

godt Resultat. 

Den første domst. 
Gu lille Blomst, saa farv og fin, 

som under Sneens hvide Lin 

beholdt de grønne Blade, 
deri rene, skære Dragt er din, 

og den gør Hjerter glade. 

Du kommer som del første Bud 

om Vimrer', som vil Tolde ud 

sin Skøhed riden Lige, 
saa stille taler du oms Gud 

og Livets lyse Rige. 

Du spirer frem af Jordens Skød, 

du ler af Vinlrens bande Nød 

og al dens Ve og Vamle; 

dig fælder ej deri grumme Død 

med Nattens kolde Aende 

0, lær du mig jura samme Vis 
al klæde mig til Livets Pris 
og altid ydmyg være, 

at blomstre under Sne og Is 
i Stilhed lit Guds Æret 

Knud Jensen. 

Arbejdernes Andel i 
Et engelsk Forslag om Aktier 

I Stedet for Lønforhøjelse. 
— o— 

En i engelske Industrikredse me-

gdt bekendt Personlighed, Sir Char-

les W. Macara, Formand for ,For-
eningen af Bomuldsspindere" i Man-
chester, har i disse Dage fremsat et 
interessant Forslag om Arbejdernes 

Andel i Industriens Udbytte, hvilket 

jo navnlig i disse Tider kan gøre 
Regning pas Interesse og Overvej-

else. Sir Charles Macara, der er Med-
lem af del i 1911 af Regeringen op-

rettede Industriraad, har i øvrigt el 

godt Navn i Arbejderkredse. ved tal-
rige Lejligheder har han gjort sit til 

at bilægge Arbejdskonflikter, og sær-

lig Arbejdernes Krav paa rimelig 

Andel i Udbyttet har længe inter-

esseret ham. 

Sir Charles Macaras Plan garn ud 

pas, at i Henhold Ilt en Overens-

komst mellem Kapital og Arbejde 
skal alle Lønstigninger, ud over hvad 

der er nødvendig' for al afbalancere 

de stigende Leveomkostninger, udbe-
tales til Arbejderne i Form al Akti-

er i det Foretagende, ved hvilket 
de ardejder. At give Arbejderne An-
del i Udbyttet paa denne Mande 
og gøre dem økonomisk interessere-

de i vedkommede Foretagendes Drift, 
er den bedste Four' tor Nationali-
sering. Den engelske Fabrikants For-

slag vil sikre Foretagenders tomsalte 

Drift i kyndige Mænds. Hænder. 
Det har, baade under og efter 

Krigen, vist sig i England, at Ar-
bejderne i Almindelighed ikke læg-

ger noget op, og allsaa intet Ryg-

stød har til de trange Tider. Ved 
Gennemførelsen af Sir Charles Ma-
caras Plan vil han lidt efter lidt kun-

ne spare sig Penge sammen, han 

vilde Ina Renter af sine Aktier -
selvfølgelig — og ban vilde desu-

den økonomisk støtte den Fabrik el-

ler det Foretagende, hvor han ar-
bejder, og hvis Ve og Vel ogsaa 

kommer ham selv til gode. 

Denne Plan er allerede blevet prak-

tiseret af enkelleForetagender. Saa-

ledes har -Foreningen al Farvere i 

Bradford• de sidste tre Aar af en 
Fortjeneste paa 1,900,000 Lstr. sat 

470,000 Lstr, til Side for arbejderne. 
Ogsaa Bomuldsindustrien har taget 

Tankeir op. Men hele Englands In-

dustri burde virkeliggøre den, me-

ner den engelske Fabrikant; særlig 
nu vilde den blive at. overordentlig 

Betydning for Industrien. Det stigen-
de Prisniveau og den dermed syn-
kende Værdi af Pengene er til stor 

Skade for Industrien, og der skal 
gøres store Indkøb af Raostofter. 

Fabrikkerne skal udvides, nyt Ma-

teriel og ny Maskiner skal anskaffes 

— efter del stærke Slid under Kri-
gen; til alt delte behøves der Pen-
ge. Hvis Arbejderne nu, i Stedet tor 

at spise de opnaaede Lønforhøjelser 
op, sætter dem — som Aktier — 

del Foretagende, de arbejder ved, 
gavner de derved heade dette og 

sig selv. 
En særlig Betingelse bør dog knyt-

tes Id Gennemførelsen af hele denne 
Plan — nemlig, at den svaledes af 
Arbejderne i vedkommende Fabrik 

indsatte Kapital luldstændigt skal 
unddrages Spekulationen. Aktiernes 

Værdi bør ikke kunne forringes til 
Skade tor Arbejderen. Han har jo 

netop taget dem som Repræsentativ 
for en vis Lønforhøjelse, og dette 
Repræsentativ hør beholde sin fulde 
Værdi. 

Der burde - 

Slanke Pyramidepopler, 
nyudsprungne lyse Linde 
hegner [laven, bag hvis !Aage 
tørst jeg saa dig, Min Veninde! 

Og i Plænens grønne Tæppe 
vokser gule Tulipaner, 
lyacinther, blaa og [tvide; 

deres Dub min Næse aner. 

Hvidt med Vedbend op ad Muren 
ligger Huset, som du bor i, 
og paa Trappen Mita en ensom 
Urtepotte glemt med Jord I. 

Du har været ved at plante -
men er ikke blevet færdig. 
Jn, det ligner digt Du er jo 
ikke synderlig ihærdig! 

Ak, det marine jeg bekende' -
Du var sød og venlig mod mig 
første Gang. Men inden lærige 
blev du bange og forlod mig. 

Og nu Maar mit Hjerte glemt, som 
Urtepollen der paa Trinet 
uden Blomst i 1 mens den burde 
staa med Roser bag Gardinet. 

Holger Rørdam„. 

Køkkenhaven. 

For at kunne drive regelmæssig 
Vekseldrift eller Sædskifre i Køkken-

haven, inddeles denne i 4 lige store 

Kvarterer, Er Arealet saa stort, at 

der kan blive Plads til en Frugthave 
for Enden at Køkkenhaven, er dette 

at foretrække, da man saa kan und-
gaa at plante Frugttræer i denne; 

kan det ikke undgaas, plantes da 

Frugttræer i 8 rn Afstand. Denne 
Anlægsmaade var meget almindelig 

og yndet i ældre Tid, medens man 
nu til Dags helst vil undvære Frugt-

træer j Køkkenhaven. da disse naar 

de bliver ældre tager megen Sol og 

Luft bort fra de dyrkede Planter og 

ofte er generende for Jordens Be-

handling. I den mindre Køkkenhave, 

hvor Gangene næppe bliver saa 

brede; planter man ogsaa Frugttræ 
langs Gangene, luen maa da vogte 

sig for al plante disse saavel som 
Frugtbuskene lur nær til Gangen, 
da de, naar de vokser 111, vilde brede 

sig ud over denne. Gangene gøres 

lidt hvælvede og belægges med et 

lille Lag skarpt Grus hvert Form 

eller Vinter. 

April ,Marined 

bringer Travlhed overalt i Haven, 

særlig i Køkkenhaven. Man begyn-
der i denne Mesaned paa Fornam-
gravningen, hvorved Jorden smuld-

res godt for Klumper, lægges jævnt, 

bearbejdes godt med en dybrgaa-

ende grovere Rive med Jerntænder 
og efterrives med en linere Jertnive 

eller med en passende Trærive; uren 
Jord graves med en Gravegreb for 

bedre at faa Ukrudtsreddere op, som 
omhyggeligt afsaudes tilligemed Sten 

Ethvert Jordstykke maa helst lil-

spas eller tilplantes samme Dag del 

er gravet. 
NB. Nuar Jorden er gedet og 

ellemarsgravel, hvilket er det bedste, 



%.■: den ikke graves isen om For-
*mel, men kun tiers. 

Der saas 
— :Eiler, Persille. Karotter, Leg, 

Spinat, Kørvel, Radiser, Majroer; 
Salat, Pastinak og Seorzonerrødder. 
Knallreet saas. først i Maaneden paa 
en lun Sydrabat. Man lægger Ska-
lotter, tidlige Kartofler og Peberrod. 
Der plantes Jordbær, Aspargesbe• 
delle ~slikkes og opsættes. Rabin.- 
ber og Purløg kan deles og om-
plantes. 

I Frugthaven 
dækkes Jorden omkring nyplantede 
Træer med Gødning eller Tang for 
ar hindre Udtørring; sidst i Marine-
den borttages Dækning fra Espalier-
træerne, og Jorden omkring den 
løsnes. 

I Blomsterhaven 
fortsættes Arbejderne Ira forrige Maa-
ned. Nye Planter saas og gamle 
mosgroede Plæner rives skarpt med 
Jernriver og gives et godt Lag tørt 
Muldjord eller Kompost, der jævnes 
godt og afrives med en fin Rive. 
Der saas lidt Græsfrø ovenpaa, som 
nedrives og tromles eller klappes 
fast. Ajle rnaa helst være paaført 
i Løbet af Vinteren ; er det ikke skel, 
maa det gøres nu, naar Græsset be-
gynder at vokse ; dog er 2 kg Chili-
Salpeter eller Clays Invigorator pr. 
100 Kvdr.-Meter langt bedre at give 
paa denne Aarstid. Plænerne luges 
for alt fleraarigt Ukrudt med Tidsel-
slikker eller Aspargeskniv og trom-
les eller klappes med en lung Skovl. 
Kanterne afstikkes pænt og Græsset 
slaas. Roserne afdækkes og beskæ-
res, Frilands-Blomslerfrø saas paa 
Blivestedet, navnlig maa Lathyrus. 
og Reseda ikke sans senere end i 
April. Georgine-, Gladiolus- og Be-
goniaknolde alpudses og lægges til 
Spiring i Kasser med Grus ell. Jord 
i Stue eller lun Stald. Busketter 
renses. Roser og kælne Buske saml 
Stauder plantes. Alle Indfatninger, 
som trænger til Rensning og Om-
plantning, optages, deles og plantes 
Igen. Gangene skuffes og rives, 
før de bliver for tørre. 

Den vandrende Sanger. 

Her jeg standse vil min Gang idag-
Solen skinner over rødtækt Tag, 
Græsset mellem Torvets Sten er 

grønt — 
Aa min Gud, hvor er dog Livet skønt ! 

I den lille By jeg bede vil -
korn i Fremmede og lytter til ! 
Sangens Glæde er kanhænde vor -
skønt ilet kun er En. jeg synger for ! 

Præst og Kriger, Kræmmer i Din Bod, 
hvide Bager, Grovsmed, sort af Sod -! 
jeg har Trøst til Eder, en og hver, 
hyr; I,blot har Sorg og Lykke kær. 

Jre bdr Bud di alle med min Salig, 
I til,,; 	.e. Ug i_htd1Cli 
-r I 5.1111 .),.; Tildi et døbt 

med begge har jeg Sangen købt. 

Hvem jeg er — blot En, der gaar 
og gaat 

mod del Paradis, vi aldrig naar, 
men som stundom til de Egne kom, 
vi i Lykke-Længsel drømte om. 

Jeg har mødt den Jomfru, mild 
og streng, 

Du har drømt om, Mand, Ira Du 
var Dreng. 

jeg har kendt den Høvding, skøn 
og stærk, 

som, o, Pige, var Din I.ængsels Værk, 

Jeg har Glæder, I skal aldrig naa, 
Jeg har Sorger, I kan ej for ataa ; 
har jeg sejret, naar minSang er skabt, 
ingen, ingen ved, hvad jeg har tabt— 

Hver en Tone fra mit Hjerte gaar, • 
men 'mar de til Eders Hjerter naar, 
skylder vi, at Glæden:bliver vor, —, 
at det kun er En, jeg synger for. 

Axel Juel. 

• Humoriaten Pedersen er.et h e 

ver I .Dg. N.Y11.' om 

Ost. 

Jeg elsker al købe Ost. Alene det, 
at man i enhver Osteforretning Byen 
over kan gaa ind og ganske gratis 
spise sig mæt — fordi det nu en- 
gang er Kolume 	antage' paa 
forskellige Oste, fer man bestemmer 
sig til, hvilket Stykke man vil birke 

er jo en betydelig Ft,dttel 
i disse dyre Tider. 

Ork — jeg har set Danner sintr i 
Ostelonetninger og nedsvælge flere 
Pund, san Ostemanden eller haanden 
blev ligesaa gran i Ansigtet som en 
af sine egne Myseoste. Og sno end-
da gas uden at købe noget, smæk-
fornærmet over, at deres Tid er 
blevet opholdt af at staa og sniage 
paa nogle og tyve forskellige Slags 
Ost. 

Men saadan er Kvinder 
I særlig Grad elsker jeg „gammel 

Ost". Navnlig en, der er sav livlig, 
at man man skyde den, før man 
sætter den ind pan Bordet. Der er 
selvfølgelig den Ubehagelighed ved 
gammel Ost, at deri udsender en 
for mange Mennesker højst gene-
rende og gennemtrængende Lugl. 
Særlig hvis ina ti lager den ined 
Biogralthealret eller i Jernbanekti-
peen. 

Del sidste Sled klarer jeg mig 
forresten altid stolt. Navr jeg om 
Sommeren køber gammel Ost 'ned 
hjem fra Byen ud til Sommerhuset, 
lægger jeg altid Osten op i Nætter 
i en Kupl og sætter mig selv ind 
i en anden. Man er sav selv fri lur 
Lugten og har samtidig den For-
nøjelse an overvære, hvilken Harme 
der hersker i den Kupe, hvor Osten 
ligger, naar mart kommer og henter 
den, fordi ingen af Passagererne i 
Mellemtiden har villet vedkende sig 
den. 

I disse Tider, hvor man intet Rug-
brød kan fan, bør man spise rige-
ligt med Ost. Ost er der ingen 
Mangel paa. Man kan nu faa san 
godt som alle de udenlandske Oste-
sorter man savnede under Krigsn 
— selv Roquefort (populært kaldet 
-Rokkefaar" eller „Krikkelaini. 

Det eneste man stadig savner er 
den Iranske CalliClIbell. MCII jeg 
finder, at den ægte, gode, gamle 
Ost, som er en hel Jungle af Dyre-
liv, og som man har spigret last 
med kraftige Søm ille i Spisekam-
meret, fuldt ud kan erstatte den. 

Ost t Del er jo egentlig noget 
fjollet noget at sidde og skrive om. 
Men hvad skal man skrive om i 
disse Tider, hvor Solen slaar op 
Kl. 5,16, og Cyklelygien tændes Kl. 
7,30 ? 

Bryllup. 
I Dag, Fredag, vies i Clemens 

Kirke Fric.'01iv a Da in til Gaard-
ejer Kari K [a k, Burre. 

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

De averterende 
anmodes om at indlevere deres An-
noncer inden Torsdag. Smaa Aver-
tissementer kunne dog som Regel 
medtages indtil Torsdag Middag. 

Xingsten 
Nermod .9ammegaard 
slam- til Afbenyttelse pan Lille Dam-
megaard i Klemens. 
Telt. s. 31. 	P. Hansen. 

Til Flyttedagen 
anbefales Træskabe, Kommoder og 
Kullerter samt andre pæne Møbler, 
der er paa Lager og sælges gerne 
til rimelige Priser, 

Snedker Joha Pihl, 
Ro, SI., Td. 55.  

Er. k,m 

Sofabænk 
er til Salg Ibis 

Postbud Dam, ", ..age 

Urle og Blomsterirs 
Sætte-Chalotter 

J. B. Lunsen. 

Tbrre Malerfarver 
alle Kulører. 

Alle MalerfarVer udtæres efter Bestil-
ling. 

Malerfernis. 
Prima Gulvfernis. 

builigtortende og glansfuld. 

Malerpensler. 
Kalkkoste. Tjærekoste. 

C. £a 	. 

Kryddersild. 
Et lille Parti prima Kryddersild 

realiseres til 6,50 for 1 Otting. 
4,50 for 1;',0 og 50 Øre Pd. i løs 

Vægt. 

J. B. Larsen. 
En !siv Klasses 

Lødeko 
er til Salg bos 

Valdemar Nielsen, Re, 
Tlf. 58. 

Sode Sættekartoller 
og Andeæg er til Salg. 

Sondre Norregaard, Ro. 

Vi har rigtig gode 

boreb. Spegesild 
Pris 18 Kr. pr. Fjerding, naar Træ-
erne byttes. 

NortIlalltIgls 
En flink 

Dreng eller Pige 
med gode Skolekundskaber antages 
i Lære paa gode Vilkaar. 

Allinge Bogtrykkeri. 

Gode Kartofler 
røde og gule er til Salgs hos 

Avlsbruger Lund, Allinge. 

Prima saltet Torsk 
er det billigste. — Koster kun i via 
Tdr, 15 Kr. 75 Øre og pr. 	kg 
35 øre. 	Chr. Jørgensen. 

Telt Allinge 92. 

Rugeæg 
af mine rigtlæggentie brune Ilalienere 
anbefales til 30 øre pr. Stk. 

Chr. Jørgensen, Allinge. 

Vi hm det gammeldags 

grove spanske Salt 
Saff. 3Cakkensalt 

.`int og rent Smørsalt 
Stensalt i Stykker lit Kreaturerne. 

Norddels Handelshus 
GEO 

Allilloo Cykleiorrelidu 
.4. ved Posthuset .4. 
anbefaler til de ærede Kunder 

More Partier k q Nor 
— Gode pæne Cykler -
Alle Slags Cykledele 

haVes altid paa Lager 
til moderate Priser. 

ReparationsiveerKstedet 
bringes i velvillig Erindring. 

M. C. FUNCH 
Allinge. 

Sornfi. Svinefedt, 
fersk Og salt Flæsk, neget Flæsk, 
fersk Mealmerpuilse, Kødtars, Lunge-
r4d.,e og Knækpølse anbefales. 

Hoker Sørensen. 
Allinge, 

14. Skyttekreds 
begynder Skydningen ran lianen 
ved Maegaard i Ro Søndag d. 
•>••. April, Fm. Kl. 8, og foits,TI•vr 
lit er Søndag og enkelte Søgnedage. 

Under Skydningen er der hejst 
Flag ved Skiver og Standplads. 

Nye Medlemmer optages. 

August Olsen. 

Rø. 
— Del Sognets Beboere tildelte 

Brænde 
kan afhentes ved Henvendelse til 
Gdr. Krøyer, Kroggd. 

Sognet-lindet. 

Lodekvier 
der kælver 1111 med del første er til 
Salgs,,-hos Westh, Risbygaard. 

Klemensker. 

Sygeplejeforeningen 
for Olsker og Ro Sogne 

holder Generalloranniting r Olsker 
Forsamlingshus Tirsdag den 27de 
April Kl. 5 F.firn. 

Bestyrelsen, 

1 14-16aars Dreng 
kan Ina Plads paa 

Gothegaard, 
Klemensker. 

En Enspænder- 

Arbejdsljedervogn 
med 2 Agestole er til Salg. 

Lynge, Staalhuset 
pr. Allinge. 

Andeæg 
er til Salg a 40 (tre. 

Frigaard, 
Kirkebogaard pr. Tein. 

Njerte kg Yak 
for udvist Opmærksomhed ved min 
Konturnation. 

Elisabeth Munch. 

Y~Y or udvist Opmærksomhed ved 
- 	min Konfirmation takkes hjer- 

teligst. 
Henry Pedersen, 

2 unge Geder 
er billig til Salg paa 

Ny Skovgaard, Olsker. 

Vor bekendte svære, ægte 

blaa Cheviot 
er igen paa Lager og sælges 
stadig for kun 20 Kr. m. 

Et Stykke 2 Alen bred Che-
viot, passende for Drengetøj. 
sælges for 10 Kr. ni. 

Nordlandets Handelshus 
Overretssagfører 

5Jojesen Nofoed, Rønne 
sil.1,11orl.nn.glitle 17. 

Inkassation, Dokumentskrivning m m, 
Træffes i Hasle Onsdag Forind. 

Ordet er frit 
Vi gør vore mange Læsere i By og 

paa Land opim 	m erkso pas. at enhver kan faa 	 om Artikler og Indlæg o Emner af almen Interesse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad'. Betingelsen er kun, at det skrevne er holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt at Indsendere— tit 
Underretning tor Redaktionen — opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig til Behandling i Bladets Spatler. Dette gælder hamle Byen og Landet, 
og det er en Selvfolge, at Redaktionen altid vil iagttage den strængeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

Tak. ,,„ 	int Giørraeri.,..,.)tri.... 
lied ved min konht. 

.41.,,n 
Agnes Christensen. 

Srlintekniven. 

De s% [uldne Tider vejen i min Haand. 
Her møder jeg en Sjæl, 

det stirrer blindt 
mod min — en stor og egenartet 

Aand 
har taget Bolig i et Stykke Flint. 

Da bruste Havet om de samme Nat 
og rejste stejle Seer. 

der brast i Skum. 
Og Suset gik i længst henvisnet 

Græs Og døde i (let samme øde Rum. 

Da havde Jorden skarpe Sten, 
som nu, 

og i.ivet llienged lige dybe Saar. 
Men ogsaa dengang brast et Pjeld itu 
ved Mødet med en Vilje, 

stolt og herud. 

Her mødes jeg med dine 
Drømmes Værk, 

du gamle Mester, vindig, stolt 
og vis. 

Af denne Sten, der trodsed, 
slum og stærk, 

har dine Hænder hamret 
Flis tara Flis. 

Din Drøm tog Bolig i en Flinteknold. 
I Sekler slumred den i Stentens Gem, 
usynlig og ufrugtbar, kold og gold. 
Men dine Tankers Hede 

hjalp den Item. 

Og Simlers klare Cdje kunde se 
den skjulte Form, den fraand 

har givet Liv. 
Af Stenen fødtes under langsom Vt.' 
en lang og stank og sleben 

Flintekniv. 

Nu vejer dine Drømme i min Haand, 
el Syn i Sten, som aldrig skal 

forgas. 
Igennem deri din viljestærke Aand 
har laget Luv i fjærne Tiders Blaa. 

Igennem deri tog mine Dramme 
Land 

i Tider, som idag er Mulm og Sus. 
Men endnu favnes vildt 

den samme Strand 
af Havet, Blæsten og den salte Gus. 

Og endnu klædes Næsset grønt 
ved Vaar, 

og Isen brisler i den smalle Vig, 
og mod et utalt Væld af Timer gaar 
den Sjæl, der krænges fra det stumme Lig. 

Chr. Stub Jrrgrnsen, 

En Fodermester 
kan faa Plads til iste Maj paa 

Maegaard i Ro. 
En flink og paalidelig 

Karl, 
vant til at otngaas Heste, kan faa 
Plads til Iste Maj paa 

Bondegaard i Rutsker. 

Rosenkartofler 
og Julikartoller er til Salg hos 

Chr. Mogensen, Tein. 
Telefon Allinge 106. 

grandstiger, Ylag. 
stænger samt Straa- og Tegl-
lægter anbefales.  

Klemensker Sqdturforrelping 
Telt KI, n 13. 	L. Pihl. 

••11111169111111911111111411111111 
• 

Allinge 
Søndag den 25. ds. Kl. 7%. og 891, 

Hans store Chance 
Filinsskuespit i 3 Akter. 

I Hovedrollerne Fin Frits Petersen 
og V Pallander. 

Straalemesteren. 
Korvisk Lystspil fra Nord. Filtusk. 

Sædvanlige Billetpriser, 
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fiskere, se her ! 
Et lille Parti svære islandske Vanter er hjemkommen 

og sælges til en meget rimelig Pris. 

Vi har atter 

De bedste Sorter, som kan skaffes. 
Kraftigt Flormel af canadisk Hvede 

do. af australsk Hvede 
do. af bornholmsk Hvede 

sælges billigst mulig og er foreløbig fri for Rationering. 
Meget smukt og kraftigt Rugsigtemel. 

Grovmalet prima Rugmel 
sælges mod Aflevering af Kort eller Mærker til de lastsulle laveste Priser. 

9lotblintbe0 

Nye Tapeter i stort Udvalg til billigste Priser. Prøver sendes 
gerne. — Billeder indrammes. — Rammelister sælges. 

Rullegardiner og Gardinstænger 
leveres efter Mul. Indrammede Billeder passende til Gaver 
altid paa Lager. Loftspap sælges billigst. 

Telefon 66. 	 Charles Svendsen, Hasle. 

TAPETER, TAPETER, 

Rullegardinstof 
paa Lager i forskellige Kvaliteter og Farver. 

91virbitntbet 

I 

I 

• 
6111•1111•91~11111~IN 

Færdigsyede 

Klædninger. 
Jeg har købt et Parti Klædninger og sælger dem billigt. 

Ligeledes tør jeg nok sige, at jeg har det største Udvalg her 

paa Pladsen af Benklæder og alt henhørende til Ar-
bejdstøj samt Strømper, Uldgarn og Tri-
kotage. Endvidere alt, hvad der henhører til Manufak-
turbrancen, alt i prima Varer til den billigste Pris. Husk det 

og glem det aldrig, da jeg averterer saa sjælden. 

Jens Hansen, 
Allinge. 

Vi har friskbrændt Portlaud Cement, 
Vægpap i smaa og store Ruller, 

Gibsrorvæv. Bedste Tagpap i Ruller, 

og «sker til lit% este Dagspris. 

Nordlandets Handelshus. 

TRAADVÆV 
i alle Maskevidder og Bredder haves paa Lager og anbefales 

til billige Priser fra 

%Ringe g0101titti $roburtforretniit4 

Xaveredskaber 
tørfte lib»Qtg og biffigrte 	rifer bi.k> 

4 iftingt Siotouitil 	443robitttforretning 

$rinin Znonp, t.ifteririii:4 «ment, 
prima 13r(ebev, 44.;lauter og omaser 

alt til bitii91te Zauipric, 
Minge blutouint, ug 43roMtfortetniug. 

BRAND- OG LIVSFORSIKRINGS- 
AKTIESELSKABET 	SVEA 

HOVEDKONTOR: BREDGADE 28 
(Odd-Fellowpalæets søndre Pavillon) 

tegner alle Kombinationer af Livsforsikring til billige Præmier 

ved Henvendelse til Selskabets Agentur lur Bornholm. 

Tli. 60 V. J. Claussen, Sandvig. Tlf. 60 

Bornholms Narilletahriis 
VEGETABIL 

MARGARINE 
er anerkendt som den bedste. 

Faas hos alle Handlende. 

=CC 

CLO ET TAS 

ALBA 
Spise g■ Chocolader 

kierlr i lBilliagsrtdelIDArliliim  „nollncp!ishelliad!  
AfIle Sorter 

Mover— græs— og Soefro 
er paa Lager og afveje! til hver Bestiller. Vi udleverer gerne dette i de 
tørste Dage. — Fremdeles rigeligt Lager at alle Sorter. 

Nordlandets Handelshus. 

ehd lerrestindbq .oclningskalk 
losses i disse Dage og til Tirsdag Atten. Bestillinger modtages. 

Pris 40 Kr. pr. 1000 kg. — saa længe der losses. 

Nordlandets Handelshus. 

God triørrenset Saasæd sælges. 
Toradet Byg af Tystofte Prentice. 
SeKsradet Byg af Tystofte Kors. 
Svalest Segerhavre. Gul Nsesgaard Havre. 
BlandssedKorn. Ærter. ViKKer. 

Priserne er billigst pr. Kontant i 

Nordlandets Handelshus. 

Urte- og J`31omsterirø  
faa.s hos 

Mulonint= 	VroDuttforretithili. 

Svenske pløjede tørre 

fine Panelbrædder 
i/a  Toms og 3/4  Toms — alle Længder fra 6-22 Fod. 

Ligeledes særdeles tørre og fine pløjede og høvlede P/4 ' x5" og I" 6' 
omtrent helt kvistbi Granbraedø3er. som er meget egnede til Loft, 
Gulve og lign. — Der er mange af de lange Længder. Disse sælges pr. 
løbende Fod og med stor Rabat pr. kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Zngtiiiihner, ZtnlboiOner, 
9.11urgriper eg %lifte, (1.1jriløre og gicsilffire 

tit meget billige s43rifer bo;,' 

%Hinge Quiould $roDsirtforretatinq 

Bestil Deres Tryksager i illill110 Bogtrykkeri 
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter. 

0.3.5 
04i Q52 107 12.5 
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6— 
66-8 
617 
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701 
720 

7' ine-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 
Søgnedage. 

ganne—Mandvig  
Fra Rønne 745 

- 	Nyker 808  
- 	Klemensker 828 
- 	Re 848 
- 	Tein (.11 Z 

- 	Allinge 919 
- 	Sandvig 925  

Fra Sandv ig  
- Alljnge 
- Tein 
- Rø 
• Klemensker 

Nyker 
- Rønne 

Nandilg—Ronne 
1 125 
1136 1149 1207 
1230 
1245 

110 

Søn- og Helligdage. 
Hanne—Sandvig 

	

Fra Rønne 	845 1235 

	

- Nyker 	903 1253 
Klemensker 919 	109 
Re 	935 	1 25 
Tein 	949 	1 39 
Allinge 	1059 	149 
Sandvig 	1005 	155 

Sandvis—Rønne 
Fra Sandvig 
- Allinge 
- Tein 
- Rø 
- Klemensker. 
- Nyker 
- Ranne 

Fineste 

golden—Sirup 
er et rent Produkt al Rør-Sukker. 
Meget kraftig  og velsmagende. God 
Erstatning  lor Sukker til al Mad-
lavning, 

Vi har rigeligt af 

alle Sorter Sukker 
men samme sælges kun mod Afle-
vering al Mærker. 

Priserne er billigst i 

Nordloodels Ilandelsbus. 
Et hvidlakeret 

Soveværelses Mem! 
bestaaende af 2 Senge, I Divan, I 
Skab, 1 Servante med Spejl, 2 Stole 
etc. er  til Salg, ogsaa i enkelte Dele. 

Kptn. Hahn, Allinge. 

En Lejlighed 
er til Leje, ved Henvendelse til 

Mælkehandler Larsen. 
Allinge. 

Nogle Stk. gode 

Tyre-og Kviekalve 
ca. 14 Dage gl. er til Salg paa 

Engega.a,rd, Rutsker 

Frugtsukker 
kan anvendes ved al Madlavning. 

Faas uden Kort hos 

a. g3. £azoen. 

Sættekartofler 
og Andeæg er til Salg. 

Municegaard pr, Allinge. 

Forlang hos Deres Handlende 

Viggo Glistrups 
KAFFE. 

Specialitet: 
Ægte Java Kaffe. 

Ilkliffill~~11111111~ 

Sjælden pæne og ledrogende 

6ornfl. .7rogererter 
prima .97ækærter. 

Og særdeles god og  smuk 

fcerøisk 5flipfisli 
sælges 

Nordloodels hodelshos 
JIQ 

750 
807; 
822 
8r9 
854 
9W4 
1)1 

935 
943 
952 

1007 
1025 
1036 
1055 



i ane Længder. Meget rimelige Priser og stor Rabat 
pr. kontant. 	

Nordlandets Handelshus. 

sillinge Xolonial= 
9roduktforretning 

anbefaler 

MONIA■maem.iNi  

..1.1 n 1 

Fineste dansk Fabrikat 

i ie Kg Pakker. 
J 

,IÅelassefoder med 3fvedeklid 
af Sukkerfabrikkernes prima Produktion er nu paa Lager. 

Fortrinligt Tilskud til 1 lesle, Køer, Svin og Høns. 
33 Kr. pr. 100 kg. 

Nordlandets Handelshus. 

Bornholms Simre- & Laullkasses N; ._-.?-_,----) Afdeling i Allinge 6'9"---- 
Kontortid: 10-12 og 2-4. 

,L. ,„,  Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar III en 

;tf 4 Ilet. p n , ran Folio til 2 pf:I, p a. 

Rente 

Tapet og Malervarer 
Gulvfernis 
Malerfernis 
Kalkfarver 

anbefales fra 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Vi har store Oplag af udmærkede 

gode 21dskuds6rcedder 

.i.i(3, 91intel, eago, 	ctgoiliel 
."-.1alivegrnit. Kartoffelmel. Vaitilagi)it. 

.; 	,,eniulegrnit. 23nggrtni. 3loiiiiiter. 
Tofiner og Zbrifofer. 

aøP  

?tit i prima varer og tit billige 43rifer. 

2IIIirkle 1{olortial 
Scproburtforretninck r. 

...scrr.-__.;.__ew.,,r.,,,,,./„., 

Erindringsliste. 
Toldkamret 8-12 Form, 2-5 Efterm. 
Kæmnerkontoret 10 II og 2-4 
Korgmrsterkoidoret 2---1 
Lians- .0 Diskos inbstairn - 4 Film 
Spareleassen I0-12 og 2- 4. 
!Ira tid,  lireSdere n 	do. 
SlempeNitial I Sparekassen. 10-12, 2-4 
Daniøskibsespeditionen, aahen red Ski-

benes An:ontst og Afgang Tirsdag 
og Fredsg Titerm , Mandag eg 
lorsJag Form. 

Soziworasten Tirsdag og Fredag 6-7 .  
Distriktslægen 8-9 og 2-1 
Postkontoret Søgnedage 9-12 og 2-6 

Snedag 9-I t. 
Telegrafstationen 8 Morgen til 0 Alfen. 

Sonelag 9-10 
Statsanstalten for Livsforsikring red Chr. 

Olsen. Messen. Konto -tid 1-4 En 
frolt;ehogsamliagea paa Raadhuset: 

Fredag 7-F, 
Jerlhanest. er aaten for Gods 8-12. 2 - i 
Iliielpekassen: Forred.. Bagerm. P. Holm 

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

Sficereriet 
og Xiaskinsnedgeriel 

anbefales. 

3flemensker. 
Telefon n. 13. 

j
oger De en Pige, en Karl 

eller en Dreng, eller mang-

ler De en Svend eller Lær. 
ling en Fodermester eller an-

den Medhjælp, hør De snarest aver-

tere i Nord-Hornholms Ugeblad 

der hver Fredag bringes direkte ind 

c.1700 Hjem og læses al saa godt 

som hvert eneste Tyende. En An-

nonce her i Bladet vil derfor saa 

godt som altid bringe et tilfreds-

stillende Resultat. 

emmer, 
:Telefon  5. 	Yelefon 

eketra'(,prima 

Hvidevarer 
anbefales til billigste Pris 

4. :4, 

III r111 , •. 

Od Deres Foraarslej i Tide. 
Vi har det største Udvalg af engelske Klædevarer til 

rimelige Priser. Klædninger syes efter Maal paa faa Dage. 

Nordlandets Handelshus. 

MarKfrø..o Markfrø. 
Eneforhandler 
for Trifolium 

Bestillinger bedes venligst snarest indsendt. 
?Uting M'olouialz og 3robitttforretiting. 

Prima 

Tagtjære og Tjærekoste 
anbefales til billigste Priser fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Nordbornholms llgeblad! 

3 frit 5A:k E?aves 
3oinitlWfrorager. eot)affraa. $alinerager. 

sz'oforager. 631titenfober. fielaøefober. 9,11a1(3. 
-"jaore og 23Ianbfceb til Cntbutning. 

930mulb*pfager, Cot aftrao og 9)Zaj4, 
en i døbt inabe Varer til b111Inite 'renistirlier bol 

.(Q1(Ifinge Stofoninf- oStrabitfilforreining. 


