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ur fur-ender gennem Politi. te•enet 
tll elle illene I Allinge-Sendt Ig, 

fil-her, Et iihiker, lto og 	lemensk er  

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trekkes 1 et Anfal af mindst lothl btempl. 

eg forsendes gennem Postrersend 1 Allinge. 
Sandelg, Olsker, ~sker, Re ag ((tomminer, 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den $tpr.yre Udbredelse i Nordre Henret 

bliver Irrst i ethvert Hjem og egner sig der-

op bedst 111 Avertering. 

,,Nord-Bornhohns Ugeblad" 
optager gerne Rekendigerelser af enfirer Art 
soosom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 

Efirr- eller Aflysninger, Auktioner de. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgnar hver Fredag, kan bestilles paa nile 

Postkontorer saml pat] Riadels Kontor og 
tosier I Kr. halvaarlig. 

Yoraars-ffaage. 

Den hvide Foraars-Tagges Spind 
har som et Forhæng tæl 
Naboens Aasyn hyllet ind 
i disigt Bølge-Nær. 
Saa folderigt el Draperi 
har nerie sløret alt, 
at ej et Glimt }renover Sti 
af Morgensol der faldt. 

Det er, som faa et Sevnets Blund , 
pari Dagens gjentaag, 
som havde Livet tor en Stund 
sig Ijælt i Skyggers Krog. 
Ej mindste Lyd og Livsbud blot 
niar gennem Taagens Mur. 
Som Tornerose i sit Slot 
hun sover, Mo'r Natur. 

Men tusind Kræfter har i Løn 
hinanden Stævne sat, 
og paa en Brudeklædning skøn 
de travlt har taget fat, 
med Silkeblomster uden Tal, 
med Guld stilleret ud, 
— den Slumrende den smykke skal 
som lestligt Bryllups-Skrud. 

End sover hun, og hvide Lin 
indhyller hendes Træk. 
Men se ! en solklar Morgen fin 
hun stryger Søvnen væk. 
Da bølger Torneroses Barm, 
da blusser hendes Kind, 

i gylden Karm, i gylden Karm 
Prins Forost drager ind! 

Anders J. Eriksholm. 

Hønsegaarden. 
,',,f Itonsuient Stenhæk, Tommerup. 

—x— 

Det er en almindelig Mening, at 

niar Hønsene om Foraeret lukkes 

i Hønsegaarden, aftager Æglægnin-

gen, og da Hønsegaarden de fleste 
Steder er for lille, kan det heller 
ikke være andet, Hvis Flønsegaar-
den er stor nok, saa Hønsene har 

den nødvendige Plads al færdes paa 
' og løvrigt bliver fodret og passet 

som de bør, er del en Kendsger-
ning, at Æglægningen ikke formind-

skes. Kontrol-Hønserierne lastslaer 
delle. 

Høns fodres billigst, naar de gaar 
• frit og kan færdes paa Markerne 
i men del er ikke givet, at denne 
! billige Fodring altid er Ill Fordel. 

For ar Hønsegaarden kan kaldes 

tilstrækkelig stor, bør den være 20 

Kvdr.-Alen pr. Høne, men kan da 
tilplanles med Frugttræer, der som 

. Regel kan trives godt, fordi Hen-
sene dels gøder, dels holder Jorden 

ren og fortærer de Larver og Insek- 

ter, som ellers er skadelige for Træ-

erne og forringer Frugtens Kvalitet. 

Det mart ikke være Dværgtræer, 

der plantes, da Hønsene lidt øde-

lægger Tappen paa disse, Merl Træer 

med mindst II ni Stanilliajde; vil 
Hønsene alligevel flyve op i Træ-

erne, kan man anbringe Traadnæt 

omkring og under Grenene, 
Al Frugttræer, der egner sig til 

Beplantning af Hønsegaardene, kan 

nævnes: Bøjken-Æble, Bille Boskop, 
Bismarck, Pederstrup, Fransk  Rei-

nelle In. fl., det bør altid være 

haarde, sildigmodne Sorter, de bløde 

og tidligmodne egner sig ikke, da 
Hønsene straks vil ødelægge alle 

bløde Frugter, der falder ned. 

Endvidere kan man plante Hassel 
og Hyld i Hønsegaarden, idet Høn-

sene holder meget af at staa i 

Skygge under disse. 

Haslerne er kun i enkelte Aar 

frugtbare, idet Raklerne, der er Han-
blomster, ofte kommer saa tidlig 

frem, at de kaster deres Støv, før 

de røde Hunblomster kommer. For 
at opnaa Frugtbarhed kan man 

haandbesterve sine Hasler paa føl-
gende Maade: Tidligt om Forsaret 

skæres Grene al, der er godt besatte 

med Rakler, disse henstilles i Kæl-
deren i en Krukke med Vand. -

Naar de line, røde Hunbiornster er 

brudt frem i Haslerne, tager man 

Raklerne frem og lader dem staa i 
et Vindue en Times Tid eller to. 

Raklernes Støv vil da have løsnet 

sig, og man tager da disse, ryster 
dem over Hasselbuskene, som da 

næsten altid bliver belrugtede. 
I Holland, hvor der avles mange 

Nødder, forsømmer man aldrig at 

haandbestøve sine Hasler. 
Naar Hønsene staar5i Hønsegaard 

maa man tilføre dem de Ting, som 

de ikke selv kan skalle sig, navnlig 

Grønt og animalsk Føde samt Ma-

teriale til Skaldannelse. 

Æg fra Høns, der staar i Hønse-

gaard, har lidt en bleg Blomme og 

er saa tyndskallede, al de næsten 

ikke er til at røre ved, hvilket for 
det meste stammer fra, at de har 

manglet nævnte tre Ting. 

Den animalske Føde faas bedst 

i det Hønsefoder, som faas fra Svine-

slagterierne, og til Skaldannelse hør 
anvendes Muslingeskaller, der fans 

hos de fleste Handlende. 
Høns uden Hønsegaard er en 

Uting, da de fritgaaende gør aktor 

megen Fortræd, men kan man blot 

faa Frugtavlen ind i vore Hønse-
gaarde, da vil Pladsen til Hønsene 

blive betalt i Frugten, der avles, og 
man behøver da ikke at være bange 
for et lægge Jord til. Hønsenes 
Plads betaler sig selv. 

Aa, mit befriede Sind hæver sig 
højt mod del Bina, 

se, jeg kan flyve og dale i Dag 
og Himmelens Jordlinie riaa! 

Jeg er I Rythrue 'ned Vejen 
og Solen og Himmelens Skyr, 

jeg er i Ryenne med svømmende 
Fisk og Jordens løbende Dyr. 

Gaarde og Træer og Kirker 
iler forbi mig i Kæde, 

over mig hvirvler Langfarts-Depecher 
i Trende, der synger af Glæde. 

Mit Legem er hurtigt og stofløst, 
saa let som min letteste Drøm, 

halvl hjælper jeg selv, halvt føres 
jeg [rem af en sikkert bærende Strøm. 

Mit svirrende Jeg og Hjul 
strækker ud, som en Svale i Jag -

til et grænseløst Mast, 
til et Mani uden Mani, 
til et Kapløb med Solen i Dag. 

J:dith. Rode .  

Vi har hedt Hr. Lærer Rudolf 
u se h e fortælle vore Læsere lidt 

om del muntre Vandrel ly, der under 
normale Forhold trives under hel-
dige Vilkaar i Tyskland mere end 
noget andet Sted i Verden, og som 
vi danske, ogsaa den bornholmske 
Ungdom, knude have Glæde af at 
stille Bekendskab med ; Ild selv om 
det gamle Ordsprog: Ude er godl, 
men hjemme er bedst — har sin 
Berettigelse, saa er det dog en Kends-
gerning, al Vandrelivel udvikler Kær,  
lighed til Naturen, virker forædlende 
paa Sindet og giver et friere og ly-
sere Syn pas Tilværelsen. 

R ed. 
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21ngdornsvandringer 
i :Tyskland. 

—0— 
Wern Gott will redte Gunst erweisen, 
Den schickt er in die velte Velt . . 

— Denne smukke Vandrersnog 

lyder lejlighedsvis i enhver tysk 
Skole, og (len synges !ned !lider-

lighed; thi Rejselysten ligger Ty-
skeren i Blodet. Del er derfor intet 

Under, at ,Rejsefeberen" kommer 
over Skoleungdommen. Drengene 

og Pigerne ere da ikke tilfreds med 
ell Skoleudllugt, der om Aftenen 
aller bringer dere tilbage til Fader 
og Moder; nej, de vil længere bort 
— f flere Dage. Saaledes har jeg 

allerede i niere end 10 Aar deltaget 
i „flere Dages Vandringer" [ned mine 
10-aenge Elever (Piger), og de kunne 

opvise ret gode Marsch-Plæslano-

ner. 
Allerede i ell Aarrække linr der i 

Berlin eksisteret eir Centralforening 
for Skole-Elev-Vandringer, der sær-

lig har sat sig til Opgave at !remme  

„61Dages Ferie-Vandring,sime", Med-

lemmerne, der faer Støtte al By- og 
Slalsauloreeterne, bivej ebringer be-
tydelige Pengemidler, af hvilke træn-

gende Børn laer Understøttelse med 
disse Vandringer 90/1T Formaal, og-

saa Føreren ydes naglin Hjælp. -- 
Flertallet al Børnene betaler selv 

Rejsen. Omkostningerne tor en saa-
dan Udflugt er forholdsvis ringe ; 

de androg før Krigen — o skønne 
Tid ! — 20 Mark. Og hvor meget 
har Børnene ikke bleer derfor ? For 

Jernbanekørslen betalte man aller-

højst den halve Pris tor 3die Klasse, 
den Gang altsaa 1 V, Pf. pr. km. 

Rejseris Men' fastsattes et Føreren, 
ofte efter Børnenes ønsker. Den 
gik gerne til Rfigen, Theringen, 

Risengebirge, Sachsisk Schweits, 

HarIsen eller Fiehtelgebirge, Det 

er til Dels temmelig lange Ture, og 
hvad der blev udgivet for meget af 
Rejsepenge, malle spares paa an-
den Maade. Da har mangen Fører 

maallet søge Tilflugt i Kaserner, 
naar der skulde overnattes; det var 

enten gratis eller meget billigt. -

Jeg har engang med et Hold unge 
Piger overnattet i en østrigsk Sol-

dater-Kaserne ; det lod sig særdeles 
godt arrangere, da vi havde en sær-
lig Fløj af Bygningen for os selv. 

Krigen, der har ødelagt saa me-

get godt, kunde vel skade denne 
velsignelsesrige Institution, men dog 

ikke helt ødelægge den. Rigtignok 
var Vanskelighederne større, særlig 
med Hensyn til Ernæringen ; thi 

Mælk, Kød og Fedt er nu bleven 
Luksusvarer i Tyskland. Paa beun-

dringsværdig Maade har Byen Ber-

lin sørget for Børnene. For hvert 

Barn frigaves noget kondenseret 
Mælk, valsede Havregryn og Gryn. 

(Disse Næringsmidler kan ellers me-
get sjælden fans „paa Kort" eller 

for Syge pas Lægeattest). — Man 

tænkte sig det ordnet paa den Mande, 

at Børnene skulde spise den al de-

res Kvarterværler kogte tykke Grød 

eller Havresuppe som Erstatning for 

Brød under Vandringen. Selv havde 
jeg endnu ingen Erfaring paa dette 

Ocuraade, da jeg under Krigen ikke 

kunde deltage i nogen af disse Ud-

flugter. Men hvilke Scener kunde 

jeg da have oplevet ! Ofte var Grø-

den saa tynd, al den var løbet ud 

i Rygsækken. Derfor lod Børnene 
hellere Grøden ret hurtigt glide ned 
i Mavesækken. Nem de de om Ef-

termiddagen bleve sultne, vidste de 
næppe, hvorledes de skulde stille 

deres Snit. 

En anden:Gang Ind Kogerskerne 
Grøden brænde pas ; da vilde den 
trods Sulten ikke „rutsche" (glide 

ned i Maven). Da har vi selv givet 

os til at koge. Det har altid smagt 
bedst! 

Jeg tror, al en simlen .Zigrejner-
lejr, smil den, vi opslaar I Bjerg-

skovene, har Bornholmerne næppe 
set, Og hvor hurtigt Pigerne lagde 

Rygsækken fra sig ko al hente 

!arrende og ellers hjælpe til paa 
liver Maade ; det var en Fornøjelse 

al se. Det skulde deres Mødre have 
set ! Vi udsøgte os gerne el rigtigt 

smukt Sled, hvor et Lejrhaal ikke 

kunde anrette Skade paa Skoven. 
Hurtig blev der af Sten bygget et 
provisorisk Ildsted, og i Løbet al 

faa Minutter knitrede et lystigt Beat. 
— Hvor godt smagte da efter en 

frisk Vandringsmarsch op og ned 

ad Bjergene, den „Suppe', i hvil-
ken Skeen kunde „staa". 

Hvor knapt det end i Hjemmet 

stod til med Fødemidler, paa Van-

dredagene blev der ikke sparet -

hverken paa Dansemælk eller Suk-
ker — og dem, der !Illegal havde 

hjulpet ril, som altsaa ogsaa havde 

den største Apetit, fik Lov til at 

skrabe den store Kasserolle I  - Jeg 
tror disse herlige Dage ikke saa let 
gear Børnene af Glemme. 

Den ulykkelige Krig er Skyld i, 
at el rigeligt Middagsmaallid for Ti-
den af en stor Del af vort Folk 

betragtes som Dagens højeste Ny-
delse. Men heldigvis kunde vi paa 
vore Vandringer fastslaa, at Børnene 

ikke sværmede for materielle Nydel-

ser alene. Hvilken Glæde lyste der 

ikke ud af deres Øjne, da de fra 
_finken Sanne'', et Bjærg i Nærhe-

den af Eisenach, nød Udsigten til 
Wartburg ; og med Andagt betraadte 

de derefter Borgen, tyllende spændt 

paa Førerens Forklaringer over 

.Lutherstuen"s Helligdomme. 
For denne Rejse til Theringen — 

Sommeren 1919, 6 Dage — betalte 

hver af Børnene 40 Mark. Det er 
ikke meget, naar Dyrtid lages i Be-

tragtning, og den billige Pris var 
kuli mulig ved al vore Værter viste 

sig saa imødekommende. 
Paa lignende Maade vandrer hver 

Sommer, ofte ogsaa i Høstlerierne, 

Tusinder al lyske Børn og lærer 
paa den Maade at kende og elske 

deres Fædrelands smukkeste Egne. 
(Velgørende Stiftelser muliggør og-
saa at ubemidlede Borir fuldstændig 

gratis kan deliage i disse Flerdags-

Vandringer) 
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Start Udvalg 
af hvide og kettrle 

Forklffider 
til Damer og Bern. 

Dame-Linned. 
Korsetter i stort Udvalg 

e Strømper i Uld C Silke 

- Trikotage. 

Ogsaa en meget stor Del af den 
fra Skolerne udgaaede Ungdom van-
drer i mindre eller større Grupper, 

til Dels ledet al Ældre, paa Søn-
og Helligdage ud i del Fri, Antallet 
al Vandre-Foren inger bliver Ira Aar 

til Aar større. Mange af dem har 
sluttet sig sammen til store Forbund 
og foranstalter til Fremme for denne 
Bevægelse ogsaa Fører-Kursus og 
Monster-Vandringer. En ret stor 
Hjælp og Led i Bevægelsen er Op-

rettelsee af de Ungdoins•Herberger, 

der findes i alle Egne af Tyskland, 

særlig naturligvis i de foretrukne 

Vandre-Egne. 
øvrigheder, Lærere, Gejstlige og 

Privatpersoner kappes om al være 
Medrernmer af Foreningen for Ung-

doms-Herberger og er interesserede 

i, at Herbergsvæsnet for den vand-
rende Ungdom er det bedst mulige. 
Meget læste og udbredte Tidsskril-

ler for Vandrere hverver Tilhængere 

for Sagen. 

Naar jeg lænker tilbage pas alle 
de dejlige Vandringer, jeg har del-

taget i sammen med Skolebørnene 

og den opvoksende Ungdom, sag 
uran jeg blandt de smukkeste regne 

Turene til Bornholm, Det er ikke 

noget jeg siger, for at smigre born-
holmske .Lokal-Patrioter", men jeg 

fastslaar kun en Kendsgerning. Og 

som med mig, gear det ogsaa de 

unge Piger. Hvor ofte betragter vi 
ikke vore Fotografier fra Sandkaas, 

Hammershus, Helligdommen o, s. v, 
og allerede mange Gange har jeg 

under Krigsaarene hørt de unge Pi-

ger udbryde : ,Hvad havde jeg egent-
lig hak ud af min Ungdom, havde 
jeg ikke gjort Bornholiner-Rejsen 

med I" — Hvor ofte hører jeg Spørgs-

rnaalene : „Naar kan vi igen rejse 
bf Bornholm ?" — Ja naar? Haabet 

opgiver vi ikke.' I Ventetiden tager 
vi vore Billeder frem, og i en nær 

Fremtid vil jeg atter holde et Lys-
billed-Foredrag om Bornholm for 

vore Elever og de ældre Piger. 

Og naar engang Valutaen er ble-

ven bedre for os, — ja, da: „Paa 
Gensyn I" 

Rudolf Busche, Berlin. 

Billederne paa Forsider stammer fra 
1914 og forestiller: I) en af de saakaldte 
,,Vandre-Bugle°, der stemmer sin Girer 
til Bulgebruser ved Hammershus, 2) en 
vandpantomime ved Sandkaas. 

Lyse teætter. 

Paa Stranden skælver ej det 
mindste Blad, 

her ruller Serail sedvblank ud sit Bad, 
og Solnedgangen lejrer sig derover, 
I Himlen smeltes ind de bløde Vover. 
Du skuer mod uendelige Sletter 
af Barndomsminder 

uden mørke Pletter, 
vemodig glad; 
De lyse Nætter, ak de lyse Nætter ! 

Holger Draehmann, 

Arbejaets Afskaffelse. 
—o— 

I Anledning at forskellige Krav 
Jin Indførelse af 6 Timers Arbejds-
dag, fremsætter ,Gøteborg Handels-
tidende" følgende Perspektiv over, 
hvorledes Udviklingen i de nærme-
ste Aar vil !orme sig: 

1922. Regeringens Forslag om 

6-Timers Dagen er bifalder al begge 
Rigsdagens Ting. En Bemærkning 

fra Oppositionens Side om, at Nor-
malarbejdstiden i Tyskland er for-

øget til 10 Timer, mødes med Er-
klæring om, at den Tid, da Tysk-

land var Mønsterlandet, lykkeligvis 
er forbi for længe siden. 

1915. Aarels „iste Maj Demon-

stration" gælder 4-Timersdagen. En 
Massepetition tilstilledes Regeringen, 

som ventes at ville stille sig sym-
patetisk til Kravel, 

1928, 2-Timersdagens Indførelse 

betegner for det arbejdende Folk 
et betydningsfuldt Skridt frem mod 

en niere menneskeværdig Tilværelse. 
Visselig et dermed ikke det sidste 

Ord sagt I dette vigtige sociale 

Spørgsmaal, men man har en Fø-
lelse af, al den endelige Løsning 

rykker nærmere. 
1930. i Folketinget rettedes et 

voldsomt Angreb mod 20-Minutters 
Dagen, som betegnedes som en 

trykkende Uretfærdighed. Under de. 
monstrativt Bilald Ira Parervenners 
Side udtalte Taleren ; „P,irolen 

være Arbejdets fuldstændige Afskaf- 

felse," 
1931! Under Trykket al en Fulke 

mening, som Dag for Dag har laaet 

besterinele Udtryk, har den nied det 

Formgal sammenkaldte Rigsdag be-

sluttet Arbejdets Afskaffelse. Beslut-
ningen fejredes med almindelig 

Flagning og Dans pas Torve og 
Gader. 

1932. Da flere Overtrædelser af 

Loven om Arbejdets Afskaffelse er 

forekommet, har Statsmagterne set 
sig nødsaget til at komplettere Lo-

ven med et absolut Arbejdslorbud. 

Overtrædelser stralfes med Bøder 

eller Fængsel. Gennem denne Be- 

slutning kan Arbejdets sekelgamle 
Forbandelse endelig konstateres at 
være ophævet. 

Der findes jo Ulykkesprofeter, der 
synes al se Tegn til en Udvikling 
i hel anden Retning end den her 
skitserede, men hvad Ulykkesprofe-
ter siger, behøver man jo ikke at 
bryde sig om, 

Soldatersang. 

Sove, spise, gaa paa Vagt -
højre — venstre, holde Takl, 
altid vaagen give Agt —. 
Alt staar i den kækkes Magt, 
har Kaplejren sagt. 

Naar det raske Kompagni 
gear den Slentrende forbi, 
glemmer han sit Driveri, 
retter sig og falder i 
Takt og Melodi_ 

Tusind Viljer — samme Maal, 
tusind Fodslag — som een Saal, 
tusind Klinger af eet Staal -
vi har gennem Vrøvl og Skraal 
samme Modersmaal. 

Axel „hel. 

Yrelsens d7fær. 
Den, der ved Festen i Rø havde 

Nr. 263, har hentet Drikken. 

8n maveparcel, 
tilplantet med Frugttræer og Birke, 

er til Salg. 
J. Grønbech, 

Strandvejen. 

En flink 

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

Allinge Bogtrykkeri. 

:MIN». 	114111111111111 

Allinge Biograt, 
Søndag den 16. Maj. Kl. 71/,-81/,, 

Ved Donau, 
En interessant Rejse langs Floden, 

Wien—Budapest—Belgrad. 

Evallgelie-Mandens 
Gribende Folkeskuespil i 3 Akter 

65 Afd. af Nord. Filmskomp. 
I Hovedrollerne: 

Væld. Pffillander og Elwe 
,Evangelie-Manden" er en Film, 

alle bør se, da Handlingen i Styk-
ket er af en god og sund Karakter. 

Sædvanlige Billetpriser. 

1111111,9111 MINNENI: 
Vi har rigtig gode 

bornh. Spegesild 
Pris 15 Kr. pr. Fjerding, naar Træ-
erne byttes. 

Nordsandels Hanrielshus. 

En Enke, 
SOM vil 	 — og 
eventuelt Heder Arbejde -- kan laa 
Plads vig 13..,Irg j.ad ligarden. 

Brogaard 
pr. Aihoge: 

4 Havebænke, 
S., hooi. 1 Stols, bort med Skab. 

Opsats, I Biigskili er til Salg. 

H. Chr. Dam. 

En Dreng, 
som vil passe Køer, kan faa Plads 
hos Avlsbruger 

Chr. Hansen. 

Raagejagten 
er fortrudt i Lille Myregaards Skov 
i Olsker. 

‹7ein. 
Paa Grund af Sygdom søges en 

Husholderske straks. En, 
som er vant til Sildenfi»lrim2: fore-
trækkes. 

Hans Chr. Bentsen, 
Fisker. 

Rø. 
Med forventet Tilladelse alholdes 

der deri 15„Irmi 

Tombola i Rø 
til Fordel for Santhalmissionen og 
Rø Kirke. Gaver dertil modtages 
med Tak af Syforeningens Medlem- 
Iller. 

Grusning til Gsiiiiger 
kart faas paa St. Hallegnarcl. 
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Nabolyst, Allinge, 
har et stort Udvalg af Stedmoder 
i forskellige Farver. 

- 7 Ri: pi. -  100 Stk. 

Yortrinlige Jpisekartofier 
50 kg 5 Kr. — mindre Vægte 12 Øre kg 

Fine Rosenkartofler ril Lægning sælges * 12 øre kg. 

91orhInubet tsalibeit:41111(i. 

Ny Sending prima Soyaskraa 
sælges a 52 Kr. pr 100 kg, 

Foderblanding og Foderkager 
er nedsat i Prisen .  

Der ventes Majs om faa Dage. 
Ren Bygskraa, Maisskraa,Kneekmals 

sæ l ges billigst r 

91orbIattbet <initlie1440. 

.271e Sorter 

græsfrø, Aoefre, 21riefra. 
Græsfrø ril f lavepirener, lorskellige ItIntidinger, 

Pris n 1,30 — 3,00 — 5,00 pr. Kg. 

Hjemmeavlet Græsfrø I Blandinger sælges meget billigt i 

Nordlandets Handelshus. 

llordoluis 	Margarioolliriks 

VEGETABIL 
MARGARINE 

er anerkendt som den bedste. 

Faas hos alle Handlende. 
	  er ... 
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anbefaler: 

Damekonfection. 
SpadserefrakKer, Dragter, 

Ulstre og Regnfrakker. 

boderne »ame6luser 
.97ederdele og Skorter 

i største Udvalg 

Herre-Lingeri. 
Manchetskjorter i alle Størrel-

ser, saavel hvide som kulørte. 

Bindeslips og Sløjfer i rig-

holdigt Udvalg. 

Bløde og stive Flipper, 
hvide og kulørte, i alle gangbare Faconer. 

Bløde og stive Hatte. 
HandsKer,Stohlte,Paraplyer,  

Lommetørlileeder 
Sokker og Seler. 

All i stort Udvalg til billigste Priser. 

Gør Deres Indkøb, hvor 
Lager og Udvalg er størst. 

,ts sic 

~11111~1~111~~ 

Magasin du Nords 
Udsalg i 

J. P. SOMMER. 
Magasin du Nords Udsalg, Allinge. 



En ny Sending 

Gardintoi 
Missionshuset JETESDh". 
Møde hver Fiedn Kl. 8.  

Pastor Orstues. 

Torvearbejde. 	er hjemkommen. Kvaliteten er udmærket og iriserne meget 
3 a 4 bosiddende solide Mænd billige. Se vore Vinduer.  

kan fan Arbejde ved Tørvegravning 
Spællingemosen til Sommer. 
Henvendelse paa Lyngholt, i 

Klemensker. 

,lorWasibet inssbetotiø. 

Overretssagfører 
2ojesen 5rofoed, Rønne 

t4t. Morteleffignde 17. 
Inkassation, Dokumentskrivning m. m, 
Trælles I Hasle Onsdag Fortud. 

Kartofler til Salg. 
Nielsen, Kokkeløkke. 

RO. 
Juni og Juli murhager jeg Elever 

i Haandarbeide 6 Timer ug. 
Pris 6 Kr. Besked modtages inden 
20. Maj. 

Thora Jensen, Rosenly. 

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

Klemensker Snedkerforretning 
Telf. Kl. n 13, 	L. Pihl. 

Forlang hos Deres Handlende 

Viggo Glistrups 
KAFFE 

Specialitet: 
Ægte Java Kaffe. 

Gæslinger og Kyllinger 
er til Salg hos Munch i Sæne. 

En drægtig ung 

Ged er til Salg. 
Møller, Vang, 

En god Snedker-Drejebtenk 
er til Salg samme Sted. ~~~ 

Fineste 

9olden -Sirup 
er et rent Produkt af Rør-Sukker. 
Meget kraftig og velsmagende. God 
Erstatning for Sukker til al Mad-
lavning. 

Vi har rigeligt af 

alle Sorter Sukker 
men samme sælges kun niod Afle-
vering af Mærker. 

Priserne er billigst i 

Nordlandets Haridelshils, 
GEE 

Tein. 
God saltet Sild 

anbefales. Prisen nedsat til 15 Kr. 
pr. kvart Td. Et Parti senere lagt 
10 Kr. pr. 1/4 Td. 

Fiskernes Salgsforening. 

9111411111111119111,111111111911. 

eStodt Vielis 

og fruddersukker 
tias atter 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

9.11~111141.941~641» 

Udebliver Bladet 
beder vi Læserne henvende sig paa 
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt 
blive rettet. 1 modsat Fald mim De 
henvende Dem til Bladets Kontor, 
og vi skal da sørge for, at De Isar 
det, tilsendt. 

ffl.ima engelsk 2ordvoxdug 
føres atter. Vi har alle Bredder — og fører kun de bedste 
Kvaliteter. 

Nordlandets Handelshus. 

Færdigsyede 

Herreklæder 
i moderne Stoffer og Faconer. 

Fine melerede Habitter 
115 Kr. 

Moderne Cover-Coat Habitter 
135 Kr. 

Ægteblaa Serges Habitter 
175 Kr. 

Ulandets handelshus. 

kik.NGM/At 
1V011.1) 

Ilioletøler, 
Flotte mønstrede Voile fra 1,10 pr. m. 
Extra prima Voile med syet Mønster 4,75 pr. tri. 
Exlra prima Poplin i flere Farver 4,50-6,00. 
Extra prima Alpacca, meget bred, 8-9.00 ni. 

Slusestoffer i stort 2ldualg. 
,færdige 54joler til »amer og ,Bern. 

— Stort Udvalg. - 

Dame- og Børnelinned i ekstrafine Kvaliteter, gamle Priser. 

Damestrømper i Uld, Flor og Silke. Stort Farvesorliment. 

Trikotage til Damer, Herrer og Børn. Største Udvalg, bill. Priser. 

.Vvidevarer og Yeston. 
Bedste Kvaliteter. Billigste Priser. 

Dame- og Børneovertøj. 
Største Udvalg paa Nordbornholm. 

Damebluser og Nederdele 
Flere Hundrede Stykker til gammel Pris. 

Dækketøj, Dugedrejl, Haandltleededrell, 
VisHestyliKedrell i stort Udvalg. 

Magasin du Nords Udsalg i Allinge. 
J. :F'. 	IV' NI E Ft 

  

anbefales el stort Udvalg I nye Dame- og 
Børnehatte til rimelige Priser.  

Hatte Ira sidste Sæson halv Pris. Jil finte 

 

  

Yfulda meller, .~'llinge. 

Xob Sered 9inahat kod oJ! 
— Vi har det største Lager af bløde Straahatte, shice 

engelske Hatte og Panama Hatte til meget billige Priser. 

Worbinitbet 

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

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

• Telefon 66. 	 Charles Svendsen, Hasle. 

:94~11111111~111*•••• IHNONNI» 

Bemærk ! at alle hos os laante Sække : 

Sædsække, Foderstofsække, 
Frøsække og Poser 

man bestemt leveres tilbage ved første Lejlighed — og inden Iste Juni. 

Nordlandets Handelshus . 

• Seksradet Saabyg „Abel Juli" 
Første Afgrøde efter kontrolleret Avl samt 

Saaseed af Toradet Byg, Havre, Blandsæd, 
Fine Viliher, Solo-Ærter, Glænø-Ærter 

er paa Lager og sælges paa gode Vllkaar. 

Nordlandets Handelshus. 

Paveredskaber 
Z-torfte llbbalg og biffigfte 
%Hinge itoloniat, ug $rnbuttforretnitin. 

Kotøjr 
Legner, Esser, Oer, Grimer, Grimeskafter og Tøjrepæle er til Salg. 

?Muge golonint & $robuftforretiting 

Urte- og .93 lonisterfre 
faas hos 

%Hinge nutoninf= & 13rOurtforretiting. 

TRAADVÆV 
i alle Maskevidder og Bredder haves paa Lager og anbefales 

til billige Priser fra 

%Hinge goltntini &13roUrtforretitiug 

Vi har store Oplag af udmærkede 

gode 21dsfiuds6rtedder 
i alle Længder. Meget rimelige Priser og stor Rabat 
pr. kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Hos os kan købes 

alle Slags Brædder og Planker, 
alle Længder og alle Bredder, 

som passer til enhver Anvendelse. Priserne er meget rimelige i 

Nordlandets Handelshus. 

helt i Norilhorllholffis ligeblad! 
Billigste Annoncepris 



Ordet er frit 
Vi gør vore mange læsere i Ry og 

paa Land opmærksom pas, at enhver kan 
far optaget Artikler og Indlæg om Emner 
al almen Interesse i „Nord•Bornholnera 
Ugeblad'. 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt at Indsendere-- til 
Underretning for Redaktionen - opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Dette gælder bande Byen og Landet, 
og det er en Selvfølge. at Redaktionen 
altid til iagttage den strrengestr Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

Erindringsliste. 
1 oldkamret 8-12 Form , 2-5 Etterm .  
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
1.aane- 	Diskontobanken  2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempellilial i Sparekassen. 10 -12, 2-4 
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirmag 
og Fredag Etterm, Mandag og 
Torsdag form. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Postkontor-il: Sognedage 9-12 og 2-6 

Søndag 9-1.1. 
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Alten. 

Søndag 9-111. 
Statsanstalten ror Livsfoltsikring ved Chr, 

Olsen, Messen, Kontortid 1-4 Em 
Folkehogsarnlingen paa Raadhuset : 

Fredag '7-8, 
Jernhanest, er aaben for Gods 8- 12, 2-7 
Hjælpekassen: Forlod.. Bagerm. P Holm 

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

8ficereriet 
og 9liaskinsnedkeriet 

anbefales. 

54lemensfier. 
Telefon n 13. 

3 
 uger De en Pige, en Karl 

etteren 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-

nonce her i Bladet vil derfor saa 

godt som altid bringe et tilfreds-

stillende Resultat. 

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 

Søgnedage. 
Roane-Sandvig 

Fra Rønne 	 745 
- Nytter 

Klemensker 
Rø 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

Sandvig-Rønne 

Fra Sandvig 	 125 	810 

- Alljnge 	 l36 8 
Tern. 	 149 	81 
Rø 	 207 852 
Klemensker 	230 	9. 5 
Nyker 	 245 9Ft 
Rønne 	 110 	950 

Son- og Helligdage 
Rønne—hanel vte; 

Fin Rønne 	845 1235  750  
- Nyker 	t103 1253 ghTi 

- Klemensker 919 	109 8 

Rø 	 935 125 85 
Tein 	949 139 854 
Allinge 	1059 149 9071 
Sandvig 1005 155  015 

Sandvig-nonne 

Fra Sandvig 	035 6- 
111- Allinge 	04.1 608 
e- Tein 	052 617 
• Rø 	 107 632 
- Klemensker 125 6F0 
- Nyker 	136 757 

- Rønne 	155 720 

   

  

93.5 

 

97fi 
952 

1007 
1025 
1030 
1055 

   

Vi har det gammeldags 

grove spanske Salt 

,Waff. 5rakkensalt 

tint og rent Smarsalt 
Støvsnit I Stykker til Kreaturerne. 

Nordlandets ilamielshus 

808 
828 

848 
906 
9t9 
925 

6011 
623 
643 
703 
72-1-  
734 
7Tti 

Dowlas 1,25, 1,35, 1,05, 1,85, 2,00. 
Medium 1,85, 2,00, 2,25. 
Lagendowlas 4,50, 4,75, 5,00. 
Lagenlærred 4,00, 4,30, 4,60, 4,85. 

Duge i alle Størrelser. 
Dugedrejler 6,50. 
Lagenlærred 6,00, 6,25, 6,60. 
Haandlilsededrell, minia.Vare 3,00 
VisKestyKKer 1,75, 2,35. 
Blelærred 2,35. 

Heluldne kulørte, 
mange smukke Farver. 

Alpacca, stribede og tærnede. 
Satinered Flonel, mønstr. og strib. 
Frotstoffer, hvide, blaa,tblegrøde. 

Zefyr, scnaa- og slorlærnede fin 2,50. 
Bomuldstøj til Forklæder 

og Kjoler fra 1,90. 
Voile Ira 75 Øre. 

Hvidevarer 
Lionedvoror 
Kjolestoffer 
Bomuldsvarer 

Fineste dansk Fabrikat 

i Y8 Kg Pakker. 

Dame- og Herredragter. 
Børnedragter og Overtøj 

fra 10 Kr. 

hvide og Kulørte i smukt Udvalg 
I a 1 Kr. in. 

Pigekjoler og Frakker. 
Drengedragter. 

Gulvtæpper. 
Linoleum, Axminster og Plysh. 

Vaskebordtæpper, Sengetæpper, Vaffel og klare. 

Glatte og stribede i stort Farveudvalg. 

I

alle Smigr Kolonialvarer 
tit billige $rifer. 

..døP  

uotoniat, 
&prourtforretning 
~~25  1;4 - -(~~If' 

Xolonial= 
di groduktforretning 

alibefttlet 

Tapet  og Malervarer 
Gulvfernis 
Malerfernis 
Kalkfarver 

anbefales fra 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Messens ene-2Idsalg. 
• Lageret af , Manufakturvarer er meget stort og omfatter 

et vel sorteret Udvalg. — Se mine Varer, disses Kvalitet og 

Prisbillighed. 

KI/dovoror 
Oardiolgjer 
Stromper Udvalg i SilKe, Uld, Flor og Bomuld 

til Danser, Herrer og Bø u. 
Meget stort Udvalg i hvidt, sart , Kulørt. 

Nyt hjemkommet, moderne Faconer i sorte, blaa, kulørte 
og hvide 

efinelsen,,Ressen,211inge. 

Z•■■•••••• 
Bestil Deres Tryksager i MIO Bogtrykkeri 

Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter. 

utikerne 	lukkes 
'rernudig indtil videre saatede,  

Mandag. Tirsdag, Onsdag, Torsdag Kl. Aften 
Fredag; 	 - ri - 
Lcardart .1g alle Aftener forud for en Helligdag 	- 9 

Samtlige Handlende i Allinge. 

MarKfrø..o Markfrø. 
Eneforhandler 
for Trifolium 

Bestillinger bedes venligst snarest indsendt. 

`.111(iinle 	 oq 4.zrobtiftforretniuq. 

Bomholms Spare- & [aanekasses 
Afdeling i Allinge 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevllkaar III en Rente 

.0 4 pCt. p. a , paa Folio 111 2 jaet. p a. 

Prima 

Tagtjære og Tjærekoste 
anbefales til billigste Priser fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Foderstoffer 
i frit Salg 

haves til billigste Dagsprieer hos 

altlette Storotiinf- 65 7robufilforrefning. 

2ielassekder med Xuedeklid 
af Sukkerfabrikkernes prima Produktion er nu paa Lager. 

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

Nordlandets Handelshus. 

1~~-k ek;d1  

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

Gibsrorvaev. Bedste Tagpap i Ruller, 
og ~ger til lavemte Dagspris. 

Nordlandets Handelshus. 


