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Bornholms .  Laane- &  Diskontobank.  
Renten paa Indlaansbeuis er 4`/2 pCt. p. a 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes i et Antal af mindst 1700 Exempl. 
og forsendes gennem Postry-seert i Allingrv 
Sandvig, Olsker, Rutsker, Ro og Klemensker. 

„IVord-Bornhohns Ugeblad" 
har den største Udbredelse i Nordre Herred. 
bliver læst i ethvert Hjem og egner sig der 
for bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Rekendignrelser af enhver Art 
saasonr Kob, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner ele. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Pøstkontorrr samt paa Bladets Kontor og 
kyster 50 Ure Kvartalet. 

liejsehrm Ira MOrlie Carla 
Af J. I' Bang ”Kbh..-  

— 	• 
Naar man besøger Rivieraen, maa 

nruu realfilt 	sgsaa „se- .Monne 
Ca rlo,  ded—berømte 
Hans kongelige Højhed Fyrsten af 
Monacos  fornemste Indtægtskilde. 
Men min gode Ven Englænderen 
sagde altid til mig. „Det maa være 
det sidste, De ser;  for naar De har 
set det, saa har De ikke flere Penge 
tilbage !' Han havde aabenbart ikke 
stor Tiltro til ruin moralske Mod-
standskraft overfor Spilledjævlens 
Fristelser. Men for snu vidt gik det 
i hvert Fald, som han sagde: Monte 
Carso blev noget'af de,t sidste, jeg  
saa. Jeg  korn til det skønne Men-
t  h o n, vel nok det skønneste Sted 
paa hele den skønne Kyst, de gyldne 
Citroners By, hvor Orangerne vok-
ser paa Gaderne;  jeg  drog  om i 
l'E st er e I s vidunderlige Bjærge ; 
med hver Dag blev Foraaret skøn-
nere og Hjertet tungere ved Tan-
ken om det uundgaaelige Farvel. 
Og  saa tilsidst korn jeg da til 

I 
Monte Carlo. 

Fyrsten af Monacos lillebitte Rige 
rummer dog to Jernbanestationer, 
med et Par Minutters Kørsel imel-
lem. Jeg  steg ud ved den første, 
Monaco. Jeg vilde først se Riget, 
inden jeg saa dets Centrum. Og 
der er jo herligt. Del er, som alle 
siger, et jordisk Paradis. Og  Fyr-
sten af Monaco har mange Inter-
esser. Han tumler sig paa Søen ; 
han interesserer sig for Havets My-
sterier. De, der ikke har været der 
i de senere. Aar, har ikke set det 
vidunderlige .oceano-grafiske" Mu-
seum, som han, mærkelig nok, har 
faaet Plads til i sit lille Land, hvor 
ellers al Plads synes optaget. Det 
hænger ogsaa som en Ørnerede 
paa den bratte Klippeside, og  det 
indeholder en Mængde Skatte. Og-
saa de danske Havundersøgelser, 
som er drevne med „Thor", er ta-
get med. .tirg spiste min medbragte 
FrokhSt-t-tle dejlige hængende Ha-
ver, som er anbragt med utrolig  
Kunst paa den næsten lodre tte 
Klippeside, og begav ulig  saa paa 
Vej til Monte Carlo. 

Det var ingen lang  Vej. Jeg  var 
snart nede ved Havnen og nærmede 
mig  hurtig Stedet. En Strøm af 
Mennesker drog samme Vej som 
jeg. Casinoet, som det kaldesi  er 
naturligvis en stor Pragtbygnitig, 
som kan ses i lang Afstand. Den 
Indeholder bl. a. en vældig  flot 
Scene, hvor Fyrsten' underholder en 
første Klasses Opera. Og da jeg  

saa denne Stimmel af Mennesker, 
denne Trængsel paa Trapperne, tro-
ede jeg i min Enfoldighed, at der 
var noget paa Færde, en Eftermid-
dagsforestilling eller noget saadant. 
Men nej I Hele denne Vrimmel af 
Mennesker, denne stadige Stime 
ind og  tid den hele Dag, har kun 
et Maal: Spillesalene. 

Saa gik jeg da derind ; jeg til-
staar det med bankende Hjerte. 
Saa skulde jeg da virkelig se dette 
berygtede Sted, hvor Guldet siver 
ind fra Dag  til Dag  fra alle Jordens 
Folkeslag og ned i Hans kongelige 
Højheds Lommer. Adgangen til Sa-
lene var just ikke svær, Det kostede 
ikke en Øre at komme derind ;  end 
ikke Gaderoben kostede noget. Men 
man manne præsentere sig  i Bure-
auet; Navn og Adresse blev opteg-
net, man vil kunne kontrolere sine 
Ofre! Og  saa kom jeg  da ind. En 
vældig Sal. Der var rigelig Plads 
til I1 store, dobbelte Spilleborde. 
Og  om dem trængte Folk sig i tætte 
Skarer. Der var vel nok henimod 
1000 Mennesker 
var der i Hundredvis. Kin fas an 
sidde ned, det er sagtens de faste 
Spillere, de sidder og gør Optegnel-
ser og Beregninger, — de fleste 
maa slaa, og blandt dem fandt jeg 
da ogsaa en Plads. 

Den ene Spil, Rouletten, er let 
nok at forstaa. Der spilles paa Tal-
lene fra 1 til 36. Det grønne Klæde 
rumurer disse 36 Rubrikcr og man 
kan lægge sin. Fem-Francs —min-
dre rnaa -der ikke akties med --, 
hvor man mil.' Stadig lyder Marlar-• 
rens ensformige Raab: Fa iles vot-
re jeu (gør jeres Indsats); Kuglen 
triller rundt; saa siger Markøren: 
ca ne va plusl (nu niaa der ikke 
sættes længere), og saa havner Krig-
len i et al Roulettens 36 Tal. Sæt-
ter man sin indsats paa et Tal, er 
der altsaa en Sandsynlighed af 35 
mod at man vinder; man kan imid-
lertid ogsaa sætte paa 2 Tal, paa 4, 
ja paa 8; men saa formindskes og-
ogsaa Gevinsten i samme. Forhold. 
Det er unægtelig noget af det mær-
keligste, jeg har set. Naar Spillet 
begynder, bedækkes alle de 36; Ru-
briker i et Nu med.Sølv og  Guld 
fra de onisfaaende Spillere; naar 
Rouletten er gasel og  Tallet raabt 
op, stryger Banken alle de Summer 
til sig som liggerpaa de 35 staaende 
Tal og derefter udbetales Gevinsterne 
til de enkelte Vindende. Og viser 
Rouletten Tallet 0, lager Banken det 
hele. Det andet Spil, treste et 
q  ua r a nt e, som spilles i en tilstø-
dende Sal, er ikke saa let at forstaa, 
og jeg tilstaar, jeg har ikke stude-
ret det, men det er værre endnu 
end det andet; her er 20 Francs 
den mindste Indsats, og  jeg  saa hele 
Gulddynger blive skudt freon og til-
bage. 

Saalænge man staar uforslaaende 
og ser denne Stniden med Penge, 
bliver rum] forholdsvis uberørt af 
selve Spillet. Men begynder man 
at  format'  det og følger man en en-
kelt Spiller, ser man f. Eks., hvor-
dan lian bliver ved at spille paa 
de samme Tal -- og ser man ham 
vinde, faa sin Indsats tilbage multi-
pliceret 'ned 35, saa er man med i 
Spændingen. Og dertil kommer en 
meget vigtig psykologisk Omstæn-
dighed. Man er i en Sal, hvor den 
hele Mængde kun er optaget af el, 
nemlig Spillet. Det smitter. De ny-
ere psykologiske Undersøgelser har 
klart vist, hvilken forunderlig Indtly- 

delse det kan have at være i en 
Mængde, hvor alle Sind er rettede 
mod det samme. Og saa er Faren 
der Mangfoldige er sikkert komne 
ind i Salen med den bestemte Vilje 
ikke at spille, og dog er de bukket 
under for Spændingen og den stærke 
Impuls fra Mængden. Ingen, der ikke 
har oplevet det, kan gøre sig  noget 
Begreb om, hvilket Indtryk det giver 
at befinde sig midt i denne spille-
syge Mængde. For en Psykolog  
er her en rig Mark for Iagttagelse, 
og dog gør maaske ogsaa lian bedst 
i, ikke at tage for mange Penge med 
sig derind! 

Men hvor der spilles i Frankrig 
i det hele taget! Ogsaa i Casinoet 
i Cannes er der en Spillebank, men 
i mindre Dimensioner. Er man I. 
Eks. til Opera, saa spilles der Ha-
sard i Mellemakterne, som gøres 
meget lange! Kommer man til Mar-
ked, som jeg,  gjorde forleden Dag i 
Av ig no n, saa ser 'lian en hel Ræk-
ke Boder, hvor Rouletten gaar, og  
hvor Fattigfolk kan blive af med de-
res Smaaskillinger. Alle spiller. 

Jeg blev ikke længe derinde i 
delle Spillehelvede. Udenfor var 
alt saa herligt. Og  næste Dag  skulde 
jeg rejse. Nej, det kunde jeg  ikke. 
Endnu et Par Dage i denne Som-
mer4all Længe. havde,, y, gket,,xæret 
ustadigt. Saa korn de sidste skønne 
Dage. Den sidste Eftermiddag. Jeg  
gaar op i den gamle By, op paa 
Højen og ser ud over :det herlige 
Landskab i Aftenens klare Lys. Nær-
mest er de bøje Huses flade Terras-
ser hvor ,hist og her en .ganimel 
Mutter staar og  vasker ;  men ingen 
Terrasse, selv deri fattigste, lfitcleti 
Blomster. Bag l'E st e r els blaa,,Bjær-
ge gaar Solen ned og sender de 
•sidste Strander lien mod Alpekæden. 
.Ak, de fjerne, hvide Bjærge! Fur 
sidste Gang; Farvel ! 

Hurtigt kommer Mørket. Og Even-
tyret er forbi. 

Naar Køerne skal 
paa Græs. 

- - 
Nu kan det siges med Bestemt-

hed, at vi faar tidlig Græs i Aar. 
Den store Nedbør i Marts og første 
Halvdel af April, efterfulgt , af saa 
mildt et Vejr, som vi bar haft; en 
en Ugestid med en Temperatur af 
nær op imod 20 Gr. C., skal nok 
drive Græsset frem. Og vil dette 
Vejr blive ved at holde sig, ja, selv 
om det skal blive noget køligere, 
hvad man selvfølgelig maa være 
belavet paa i denne Aarstid, tune 
Kotøjrene snarest bringes i Orden 
og lages i Brug. . 

Det frembyder flere Fordele al 
fan Køerne tidlig paa Græs. Der 
er saaledes ingen Tvivl om, al det 
er gavnligt for Køe rites Sundlied 
at færdes tide i fri Ltift saa meget 
som muligt, frem for Opholdet i 
den ofte plumre Staldluft, og til-
med bunden til samme Plet uden 
Lejlighed til nævneværdig Bevægelse 
hele den lange Vinter igennem. 
Derfor er det ønskeligt at gøre Græs-
tiden saa lang som 'sindig, og det 
man ske ved tidlig Udbinding. Sen 
Indbinding  passer ikke for Nutidens 
Kvæghold. 

.Den Ko, der kælver om Efter-

aaret, kælver to  Gange om Anret", 
siger et gammelt Ord. Dette har  

slim Rigtighed, og Aarsagen dertil 
og  Meningen deri er den, at For-
aarsgræsset er saa tnrelkedrivende, 
at selv Køer, der har malket hele 
Vinteren, kan gas op med Mælken, 
naar de kommer paa Græs. Denne 
fortrinlige Egenskab beholder Græs-
set ikke ret længe, med mindre det 
albides tidligt; i modsat Fald bliver 
det snart for groft. I dette Forhold 
ligger der en kraftig  Opfordring til 
at sætte Køerne tidlig  ud. 

1 mange Landbrug er der imidler-
tid betydelige Roehelioldnin ger end• 
nu, og inden disse er opbrugt, er 

der ikke - Brug for Græsset. Nej, 
strengt taget ikke, men det vil dog 
være meget forkasteligt at opsætte 
Udbindingen af Hensyn til Roernes 
Opfodring, da denne meget vel kan 
foregaa sammen med Græsset. Roer 
og Græs sammen med lidt Kraftfo-
der og lidt Halm er et ypperligt 
Foder til Malkekøer. 

Overgangen fra Vinterfodret til 
delvis Græsernæring maa selvfølge-
lig foregaa jævn og  læmpelig med 
stigende Græsmængder og aftagende 
Mængder af Roer og Kraftfoder Dag 
efter Dag, indtil Udbindingen er 
er fuldbyrdet. Der, hvor en Del 
Roer endnu er-i Behold, kan vi til-
raade følgende Praksis: 

Som Morgenfoder bydes Køerne 
Kraftfoder (fra 0 til 2 a 3 Pd. efter 
Mælkemængden). 

Pari Græs om Formiddagen; 2 
a 3 sneran Tøjrslag. 

Om EfterMidclagen.  (og Natten) 
paa Stald 40 a "50 -.132.- -Roer - og 
Halm. 	• 

Paa denne_ ,Made Jaar vi udnyttet 
det .  ypperlige Foraarsgræs bedst mu-
ligt, og ved den tidlige Afgrænsning 
bidrager vi til hurtig  Genvækst, som 
betinger godt, saftigt Græs hele 
Sommeren. Uden. Roer maa der 
selvfølgelig mere Græs eller mere 
Kraftfoder til, men delte giver hver-
ken bedre eller billigere Foder -
tværtimod. 

J. Brink Lassen. 

Følgerne af et Paaskekys. 

En russisk Student -Ivarioff har 
denik højst beklagelige Udsigt at 
blive sendt til Sibirien, fordi han 
alt for stærkt har hævdet sin Ret 
til det tradinnelle Paaskekys. — Som 
bekendt hersker der i Rusland den 
Skik, at man i Paaskeugen hilser 
de $langlninge og  Bekendte, man 
inøder, med de Ord: „Kristus er 
opstanden"; den tiltalte !farer: 	- 
sandelig, lian er opstanden", hvor-
pas man omfavner og kysser hin-
anden. Selvfølgelig plejer den uden-
landske Koloni i St. Petersborg ikke 
at følge denne smukke Skik, men 
dette hindrede ikke den elskovssyge 
Ivannoff i at benytte sin Ret til med 
Eftertryk at kysse den franske kvien 
delige Student, Frk. Alibert, som 
han- længe havde sværmet fos, da 
hag  paaakeaag  mødte hende paa 

Gaden. 
Den unge Danne tog imidlertid 

meget 
gTilbeders 

dildenenoep Kræevrligsilgredusderakflæsrititn  

Arme og  raahte om Hjælp. Tilfæl-
dig kom hendes Broder forbi og  

kastede med et kraftigt Næveslag 
Ivonoll over mod Husmuren. Ra-
sende over denne Behandling tog 
Ivanoff sin Revolver frem og aked• 
pas sin Modstander, uden dog at • 
ramme ham. flerpas ilede han ned 
ad Gaden, sprang op i en Automo-
bil og  tvang, med Revolveren 
Haanden, Chaufføren til at sætte 
den stærkest mulige Fart paa. Tre, 
andre Automobiler, hvori der sad 
Politibetjente, optog Forfølgelsen 
uden at lade sig skræmme at de 
Skind, som Studenten uophørlig af. 
fyrede hund dem. Ment sluttelig, 
da ban ikke havde flere Ku • ler og 
Chaufføren havde slaact 
tid~ 
han overgive sig, og  efter at h 
faaet en dygtig Dragt Prygl hl 
lian kørt til Politistationen. Ud 
Tvivl vil den kyssesyge Stud 
blive dømt til Tvangssrbejde i 

Venskab. 
„Venskab er violet, sig mig hvor 

findes del', sang  vi tankeløse i vor 
Ungdom — hvor vi fandt Venner 
alle Vegne, 

Der siges, at Ungdommens Tid 
er Venskabets Tid, vel fordi mart 
da slutter et Venskab lige saa let, 
som man skifter Frakke. Men er 
det egentlig ikke en overfladisk - 
Betragtning, der har skabt det 

'Ordsprog, thi hvor lidt er de Ve 
skaber ikke værd ! Som Regel da.• 
Man er glad fordi Solen skinner og  
Skoven er grøn, og man er ung 
og skal ud at more sig. Hænderne 
rækkes ud til alle Sider og  Ina 
lader uden synderlig Kritik gribe - 
dem, hvo vil. 

Og  slipper de igen og  andre ta-
ger ved, nu ja, saa kan det jo værn 
lige saa godt. 

Naturligvis er den herlig, den. 
unge sorgløse Tid. Men den mod-
nere Alder bringer alligevel et Livs. 
indhold, som den ikke kender, og 
som man trods alt mer eller min-' 
dre bevidst tørster efter. Jeg  har 
selv følt, hvordan de Ord af Fru 
Blicher Clausen gav Genklang  
mig: .Skriv, skriv du dejlige Liv, 
ondt eller godt, stort eller smaat -
- blot ikke de tomme, hvide Blade-. 
Ja, saadan omtrent er det vist det 
hedder. Bare opleve noget. 

Og de fleste faar dette ønsk op-
fyldt, de faar skrevet og tir med en 
tung  Pen, sjældnere med en lettere. 

Men naar de Tider er inde, da 
den tunge Pen føres med langsom 
og board Haand, aa, hvor gør det 
da godt at faa et trofast Haandslag 
af en Venneltaand og  se ind i et 
Par trofaste, varme Øjne. Hvor godt, 
det ved kun den, . der har erfaret 
det. 

Men de Venner er sjældne, der 
staar trofast hos i tunge Dage. 	- 
Da er „Venneskaren' tilbøjelig  til 
al tynde ud. Der er saa las Ven-
skaber, der holder, naar de prøves, 
og da er der Grund til at spørge: 
_Sig ring, hvor findes det?' 

Det er dog ørkesløst, ja, og ned-
biydende at forbitres for meget 
der over. Vilde de skuffede i Ste- 
det for at forbitre Livet ved stadig 	) 

:at tænke paa troløse Venner- erin-
die sig, svor ofte de selv har svig-
tet, da kanske Tankerne blev af en' 
anden og mere frugtbar Art. 

Og for øvrigt: I hvor ringe Kvan- 
tum findes ikke det fuldkomne, det 
helt ud fejlfri her i Verden baade 
hos os selv. og  andre. Guldgrave-
rens Arbejde er i denne Henseende 
betegnende, — hvilke Mængder al 



I 
Jord og uædle Nitaller mas han 
ikke gennemarbejde tor. al linde de 
enkelte smaa bitte Outokorn. 

Nej, lad 05 .  være glade for de 

faa — maaske -  kun den ene Ven, 
der blev hos os, da alle de andre 
gik. Er det ikke meget mere, end 
vi har fortjent, naar vi tænker paa, 
hvor ofte vi selv svigtede. 

Elisabeth. 

Pu Kullerens Ileidenonkl. 
Er vi lykkelige. Malematiken vi-

ser det, og det er saa sikkert, som 
to og to er fire, at vi har naaet 
Civilisationens Top, der aandelige 
Livs Højdepunkt, Kulminationspii ak-
let i den menneskelige Udviklings 
Kurve. Den iranske Matematiker 
Veronnet har afset Kurven. Hoved-
resultatet af hans Studier er dette : 
For to Millioner Aar sided begyndte 
Livet paa Jordkloden. Og kuli to 
Millioner Aar kan del organiske 
Liv bcstaa. Da gaar Jordens Tem-
peratur ned til Nulpunktet. Jorden 
bliver til Is. Livet dør ud. 

Efter Menneskeracens Overkulti-
vering og Forfinelse mener Veron-
net, at Jordens Befolkning gradvis 
vil falde tilbage til Barbariet. Men 
vi staar endnu paa Udviklingens 
Højdepunkt. 

Gobineau har i sin Raceteori be-
vist det aandelige Livs Afhængighed 
af Klimaet. Hverken i ESkiinolan-
del, hvor man bor i Snehuler op-
lyst af Tran, eller i Sahara, hvor 
Negerne Dag ud og Dag ind snor-
ker under Palmetræeme, er hej 
Kultur mulig. 

Kort sagt, man er afhængig af 
Temperaturen, hvilket jo et en gam-
mel Kendsgerning. Og Hr. Veron-
net vil sikkert have Ret. Det bevi-
ser de store Mestre i Aandens Ver-
den. 

Jordlopper. 
—0 — 

Bekæmpelse ved Terpentin. 

Nu har vi snart igen Roesaatiden, 
og nied den melder sig — særlig 
i en varm og tør Maj — Jordloppen, 
til stor Skade og stor Ærgrelse for 
Landmanden. 

Denne Skade og Ærgrelse kan 
undgaas, hvis man inden Saaningen 
bruger et saa simpelt og billigt Mid-
del som at støbe Frøet i urenset 
Terpentin. Frøet staar i Terpenti-
nen i 24 Timer, hældes over en Sic, 

og efter 1 a 2 Timers Soltørring er 
det tørt nok at saa. Terpentinen 
skader absolut ikke Spireevnen, den 
karakteristiske Lugt — sorn virker 
saa frastødende paa Jordloppen -
trænger ind i Frøet og bevares den 
første Tid af den lille Roeplante, 
netop den Tid, der er saa skæbne-
svanger. 

Er de plaget med Jordlopper, saa 
prøv Terpentinen. Midlet er billigt 
og godt. 

fra Uge til Uge. 
En pæn Klat Smaapenge. 
Under Registrering af en gammel 

Kones Efterladenskaber i Hostrup-
linse fandt Sognefogden i Følge 
„Hobro Dgbl." 770 Kr. gemt paa 
de mest utrolige Steder. Der var 
80 Kr. i 25-ører, 40 Kr. i 10-ører, 
200 Kr. i Enkrone- og 200 Kr. i 
Tokronestykker, og Resten var i 
mere eller mindre gangbare Sedler. 
Arvingerne er saa glade, at de ikke 
ved, hvilket Ben de skal staa paa. 

En stram Pibe Tobak. 
En Gaardejer i Salling bortviste 

for nogen Tid siden sin Tjeneste-
karl, fordi denne havde stoppet hans 
Tobakpibe med Kogødning. Det 
kom derefter til Retssag, og herun-
der blev Gaardejeren i Følge „Skive 
Flkbl." dømt til at betale Karlen 
Retslønnen, 65 Kr., samt Kostpenge 
for 11 Dage. Retten skønnede, at 
hvorvel Karlens Stopning af Gaard-
ejerens Pibe med Gødning var dren-
geagtigt og upassende, faldt Forse-
elsen dog ikke ind under nogen af 
de Paragraffer, der berettiger Hus-
bonden til at bortvise Tyendet. 

Natir der mangler K ava 

De amerikanske Suffragetter har fun-
det pas en ny mande til at drage Nytte 
al Ægtemænd, der er Tøffelhelte. 

Ved et stort Bal, som Stemmeretskvin-
derne i New York nylig havde arrange-
ret, var der en beklagelig Mangel paa Ka-
valerer, og en ung, ganske køn Deltager- 
inde udbrod da halvt i Spøg: 

— flint man endda kunde leje sig en 
Kavaler til næste Dans. 

Det kan sagtens lade sig finre, svarede 
en Dame, der er gift med en kendt New-
yorkelæge, hende. Min Mand danser gan-
ske udmærket, og De skal faa ham til 
Leje for 25 Cents. Det er jo ikke me-
get i Forhold til hans Værd; men hvis 
jeg lejer ham ud mange Gange i Aftenens 
Lob, kan jeg i anfald fas et net lille Be-
løb ind til vor Foreningskasse. 

Manden gik straks ind paa Spøgen og 
lod sig villigt „leje Ild" Malle danselystne 
Damer, som vilde betale deres 25 Cents. 
Og da flere andre Ægtemænd fulgte Eks-
emplet, fik Stemmeretskassen en ikke 
ubetydelig Forragelse. 

Kejserens Kraftbouillon. 
Blandt de Midler, den gamle Kej-

ser Franz Joseph har anvendt for 
at komme til Kræfter under sin sid-
ste Sygdom er en Kraft-Bouillon, 
der skal være noget ganske eneslaa-
ende. Det lyder i og for sig hel-
ler ikke ganske utroligt, naar man 
hører dens Sammensætning. 

Opskriften lyder saaiedes: 10 Pd. 
Oksekød, I Høne og 1 Gaas koges 
med ganske lidt Vand i 24 Timer. 
Den Mængde Bouillon, der bliver til 
Rest, maa da ogsaa nok kunne give 
Kræfter, idet der ikke bliver niere 
end en Liter. 

Lænket til den elektriske 
Ledning. 

Under Reparationsarbejde paa 
Strib Badehotel kom en ung Hamlet-
værker til at berøre den elektriske 
Ledning og kunde ikke slippe den 
igen, meddeler „Middelfart Venstre-
blad". En Medarbejder greb ham 
derfor fat i Benene for at rykke 
ham løs, men opnaaede kun selv 
at blive hængende. De tilbragte 
omtrent 1 Time i denne ubehage-
lige Stilling, og særlig den første 
var ret medtaget. En Elektriker 
kom tilsidst forbi og befriede dem 
ved at krydse Traadene. 

Suffragetter i Badekostume 
I Ilydepark. 

Suffragetternes Fantasi er uudtøm-
melig. For nogle Dage siden havde 
de meddelt, at de om Søndagen 
havde i Sinde at afholde en stor 
Vandparade paa Serpentinen - Søen 
i Hydepark. Baadejerne vilde imid-
lertid ikke leje deres Bande ud. 
Det lod til, at Suffragetterne havde 
regnet med delle. Da to Dalner med 
Magt vilde gaa om Bord i en Band, 
kom det til Haandgeinæng, hvorved 
en af Suffragetterne faldt i Vandet. 
Banden blev nu sejlet ud paa Mid-
ten af Søen, hvor deri blev fortøjet. 
Ogsaa paa dette var de stridbare 
Kvinder forberedt. Imidlertid havde 
flere hundrede Kvinder samlet sig 
paa Bredden. Pludselig afførte to 
Damer sig deres Klæder og sprang i 
Vandet i elegant Badedragt. For-
fulgt af to Baadsfolk svømmede de 
ud til Balden, der tan forløjet -midt 
i Søen. Den ene Dame naaede en 
Baad sprang op paa den og udfol-
dede en Suffragette-Fane. Den an-
den blev fanget. Før dette skete, 
var det dog ikke lykkedes hende at 
gennemskære Tovet, der bandt Baa-
den. Under Tilskuernes Latter blev 
begge ført i Land. Imidlertid steg 
en miden Dame i elegant Badeko-
stume ud af en Avtomobil, der kom 
kørende paa samme Tid, som de to 
Danner blev taget til Fange. Men 
kun kom heller ikke ret vidt. En 
Mand, der vilde hjælpe Suffraget-
terne, havde fuldt paaklædt kastet 
sig i Vandet. Han blev ligeledes 
fisket op og sammen med de tre 
Heltinder ført til Politistationen. 
Efter at man havde skaffet dem tørre 
Klæder, blev de arresterede løsladte. 

„Østersøbadet Bornholm"s 
Badehus i Sandvig nænner sig ny 
sin Fuldendelse efter ødelæggelsen 
ved Nytaars Stormfloden. 

Den ældre Del er nu bragt 
Lave. dels hævet, dels sænket saa 
det hele nu staar i Række og Ge-
led igen. 

Dell saye -11aby2niuta-.Jp:ad 
til 40 .2Tadecelier, er ogsaa godt 
paj Vej. men Bygmesteren havde 
et lille Uheld i Mandags, idel alle 
SkIlerum var rejste, men der mang-
lede Gavle og Tag og vel ogsaa 
den fornødne Afstivning, og Følgen 
blev, at den stærke Blæst ved Mid-
dagstid væltede det hele omkuld, 
til ikke ringe Tab og Tidsspilde 
for Bygmesteren. 

Veje og Stier er nu bragte i Stand 
i en ny og bedre Skikkelse. Be-
plantning og Reguleringen al Ham-
niersøbækken ligesaa, ligesom og-
saa Købmand Willi. Hansen har 
faaet rejst en smuk Kiosk ved Ned-
gangen til Stranden, paa det af 
Kommunen lejede Stykke Jord. 

Her bliver nok Hovedsalget af 
Badesager til Sommer, og en fiks 
Barbersalon indrettes her og ogsaa. 

Hvorledes det vil gaa ined „Raa-
geredeme` vil Fremtiden vise. Vi 
tilraade at vente med at .sjævle• 
dehi til Ungerne bliver store nok 
til at forveksle med Kyllinger. Ja, 
for de smager godt, især med lidt 
god Sausce og brune Kartofler til. 

Rep. 

Nye Jernbanevogne. 

1 Søndags var „Bornholms Ma-
skinfabrik" ude paa Prøvetur med 
de 2 nye Jernbanevogne, som deri 
har bygget til Rønne-Allinge Ba-
nen, forinden den endelige Afleve-
ring. 

Maskinfabriken havde i den An-
ledning indbudt sine Arbejdere og 
Funktionærer, som havde Del i delle 
Arbejde, til en Udflugt til Sandvig 
Station og videre til Hammershus 
og Hammeren. 

Vi havde Lejlighed til at køre en 
kortere Strælciiing med Toget, og 
Hr. Direktør Bleu gav os velvilligst 
nogle Oplysninger om disse Vogne, 
som her skal gengives.: - • 

Vognene er byggede paa „Nordre 
Støberi' i Rønne, og for at kunne 
transportere dem til Banen er der 
bygget et Spor fra Støberiet og ud 
til Banelinien vestpaa, det var ellers 
temmelig umuligt at transportere 
dem, de vejer nemlig c. 32,000 Pd. 

Det er Side-Ciennenigangs Vogne 
og rummer i „pakket" Tilstand c. 
60 Personer. 

Alt er dansk „Arbejde", Beslag 
og alt Inventar, Betræk, Maling og 
Lakering er -udført pap..Steclet. Vin-
duerne er ved en snild Fjeder-Me-
kanisme særlig lette at trække op 
og j. Tømmeret er rit Eg og Taget 
af „pitsli 

Vognene gør et helt elegant Ind-
tryk, og det er glædeligt at kon-
statere, at et- saadant fint Stykke 
Arbejde kan præsteres her ovre. 
Prisen er c. ,12,250 Kr. 

Disse Vogne er No. 58 og 59 i 
Rækken af forskellige Gods- og an-
dre Vogne, som Fabriken har leve-
ret til de bornholmske Baner. 

Og Direktøren haaber, al Bane-
trafiken stadig num tiltage saa der 
kan blive Lejlighed til at kumte le-
vere mange flere endnu til de horn-
holm%ke Baner. 

Vi ønsker, linabet ikke bliver be- 
skæmmet. 	 B. 

iCobntmdcrara elur. Itrandfor-
miltring. 

Fan given Foranledning bekendtgøres 
det herred for alle Husejere, at Brand-
skatten er forfalden til Betaling den 
I. April og I. Ok tober, og at det ikke 
nytter al meddele Opkræveren, ilnar han 
kommer tor at opkræve dette, at det er 
tidsnok al betale senere hen i Halvaarets 
Lob, og derved gaa forgæves flere Gange. 
Vedkommende maa saa finde sig i rat 
komme paa Restancelisten og eventuelt 
blive udpantede. 

Ligeledes er der tilkommet den Be-
stemmelse, at der skat opkræves Tillægs-
kontingent allerede Ira den Iste i paafal-
gende Maaned efter at 1 axatimen har 

famlet Sted, istedellor som forhen fra næ-
ste paafolgende Halvnars Begyndelse. 

Etnil Bohn. 

Gudstjenester. 
St. Bededag. 

Ols Kirke K1. 	Skrittem. Kl. 9. 
Allinge Kt. 2. 
(Mindegudstjeneste for Krigen 64 
Sangkoret synger.) 

Søndag den 10. Maj. 
Allinge Kirke K1.91,'1, Skriften'. Kl. 9. 
Ols Kirke Kl. 2 

Søndag Atten Kl. 7 Ungdoms-
møde i Tejn Missionshus. 

Torsdag den 14. Udsalg for Hed-
ningemissionen Kl. 3 i Menigheds-
hjemmet. Gaver bedes sendte i god 
Tid til Przestegaarden. 

Allinge Skibsliste. 
Indgaaede: 

æ14  Skon. .Renike" Kul Ira Gool 
Dæksbaad .Alfa• led. fra Svaneke 
Galease .1. P. Holm' led, fra Kbh. 

— Skon. .1.innea• Brædder fra 
Borgholm. 

- Skon. „Haabet• ledig fra Odense 
— Skon. „Neptun' Stykgods fra 

København. 
51a  Skøn. „Emilie" Kul fra Stetlin. 

Udgaaede : 
Ør. Skrin. „Berggren" Granit Stege. 

Skan. „Clara" ledig Karlsharmi. 
Dæksbaad „Alia' Granit 

Nykøbing Sj. 
— Skon. „Kristian' Granit til Kbh. 
2. Galease „Mereur* Granit til 

Strafsund. 
— Galease „I. P. Holm" Granit til 

Nykøbing F. 
4. Skon. „Linneau-ledig Borgholm 
5. Skon. „Neptun" ledig Colberg. 
6. Slum. „flaabet" Granit Odense. 

Allinge Kirkenyt i April. 

Døbte: 5.: Stenh. Bernt Viktor' 
Forshergs Datter Nancy Dorthea 
Forsberg og Maskinmester Bozidar 
Milan Melkovilzs Søn Conrad Milan 
Koefoed Melkovitz, begge al Allinge. 

12.: Vognmand Niels Villiam Riis 
Søn, Emil Nikolaj Riis af Allinge; 
Stenh. Hans Edvard August Markers 
Datter Emmy Hansine Augusta Mar-
ker af Allinge-Sandvig Landdistrikt; 
Murer Editard Sophus Martin Ltlib-
berns Datter Inna Kirsten Dibbern 
Allinge. 

Ægteviede: 5.: Staldforpagter 
Laurids Peter Vang af Skanderborg 
og Anna Clandine Christophersen 
af Allinge. 

Begravede: 4.: Smed Per Jens-
son (Lervander) af Allinge, død 31 
Marts, 6Å Aar gl. 30.: Stenh. Carl 
August Martenssons Datter Lilly Pe-
tra Marlensson, 10 Dage gl. 

Olsker Kirkenyt i April. 
Begravede: 2.: Ugift Fisker Ju-

lius Vigilies Thorsen af Tejli, død 
II Februar, 20 Aar gl. 

Døbte: 5.: Sterilt. August Adams-
son Lindbloms Søn Johan Fridolf 
Lindbloin, 9.: Arbejdsmand Hans 
Sextes .lespersens Datter Hedvig 
Antonia Westerdahl Jespersen. 10.: 
Gaardejei Janus Adolf Hansens 
Datter Anna Hansine Hansen. 13.: 
Sterilt. Peder Nielsens Datter Edel 
Eminelv Roseta Nielsen og Avlbru-
ger Carl Christian Thorsens Datter 
Jula Herdis Thorsen. 

Sølvbryllup. 
Hr. Smedemester Mans Andersen 

og Hustru, Allinge kan paa Søndag 
fejre deres Sovlbryllup. 

Et 4-Fags Hus 
er til Salgs i Allinge ved 1-kus en- 
delse hl 	Snedker Hans Jensen. 

Malerfarve'.  
tørre, udrørte i 	rig il,  lie Deaser. 

Terpentin 'Finerelme 
l'ogtelnk Mobellnk 
IlutlrJnk Cyklelak 
Hvid .Inprut 
Sn hellak tur og flydende 
Spirilum  vint 
lieddleronce Solvbrotece 
Itronel•tioltur 
Noddetriembeitme ItIt■hanibeltue 
Egv.tricNI.plfign 
sort ebenholidinbellfie 
Natronlud til at aftage gammel Maling 
Malerpen ler Lakpenfiler 
Skrivviteltmler 
KalkekoNte runde og firkantede 
prima Lim farvepenitlee og T,Jtere-
koiate 

I. .13. Larsen. 

By- og HerrAdsfuldrnregtig 

1101111[IES  Noloep, Nasle. 
træffespas Raadhuaet t A H 

hver Mandag efter K1. 10 Form eg 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

ønsker De 
>mukke og moderne Fotografier, 
da henvend Dem i Atelieret ved 
I lavinen. 
Telefon 4. 	 Andr. Ipsen. 

I lpc 	A (),  

lansen 
Sandvig 

forefindes det største Udvalg 
i  paategnede og paabegyndte 
Broderier samt Besætnings-

artikler. 

Allinge-Sandvig Sygekasse, 
som er statsanerkendt, optager Med-
lemmer indtil 40-nars Alderen. For-
uden en daglig Pengehjælp yder 
Sygekassen fri I vege og Medicin 
lur Medlemmerne samt fri Læge for 
deres hjemmeværende Børn under: 
15 Anr, desuden kit Sygebils- og 
SanalorieophOld. 

Indmeldelser kan ske bos Kasse. 
reren, /Ir. Bager P, Holm, 

Ny aldeles friskbrændt 

Aalborg Portland Cement 
sælges fra Lager til 430 Wre uden 

Sække pr. Td. 

Tagpap 
af bedste Slags ,lmperial 00" 

er pal Lager i alle Bredder, Prise 
er billigst i 

Nordlandets lladelshus 

12) t;_ar 11 .15 • • 
Stort Lager af prima vellagrede 

Vine, Likører og Spirituosa. 

S. Bang. 
Barber- & Friser-Salon 

bringes i velvillig Erindring. 

Et stod Parti 

Mukill-hulspner 
et billigt til Salg hos 

Emil Flohn. 

Kyllingegryn 
anbeiaies 

Allinge Kolonial- og Produktforretning 

Zinkspanh og linkballier 
billigst i 

& ProtillforFotniq 

S
øger De en Pige, en Ka 
eller en Dreng, eller mertg 

ler De en Svend eller Lær 
fing, en Fodermester eller an 

den Medhjælp, bør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad;'. 
der hver Fredag bringes direkte ind , 
i 1700 Hjem og læses afisa godt 
soli] hvert eneste Tyende. En An- 
mance her i Bladet vil derfor saa. 
godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

Ring op Tlf. 74, Allinge. 



lloroliolffis sure- & inebsses 
Afdeling i Allinge 6—  

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

at 4 pCt. p, a., paa Folie til 2 pCt. p. a. 

1 MESSEN r  
OLSEN, ALLINGE 

Sorte, marinehlaa og kolorte 

Spadseredragter 
i moderne Facons, solidt forarbejdet. 

Bluseliv 
i Malt, Tyll. Blondestof og uldne Stoffer. 

Kjoletøj i rigt Udvalg. 
Nye moderne Farver. 

En Serie svære, prima, kulørte 

Silkestoffer til Kjoler og Bluseliv. 

Priserne 
er i Forhold til Varernes Kvalitet yderst billige. 

De vil ved Undersøgelse af de tilbudte Varers Kvalitet kunne 

overbevise Dem om Prisbilligheden. 

Messens Ene=Udsalg 
Chr. Olsen, Allinge. 

Telefon 100 

køwarrisa -stel~si^sur~.~.~ 

Rabat for Kontant 
gives paa alle Varer. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Min Systue 
for 

Kjoler, Overstykker og 
Spadseredragter 

anbefales. 

Ejnar Thorbek 

VETT & WESSELS  
UDSALG fs' 

• 

SENGE-UDSTYR 

Satin, Bolster og Nankin 
tirres kun i 

Damprensede Fjer og Dun 
i vore arierkeudie Kvaliteter til Dyner, der syes ug tykt› gratis 

Og. leveres med kort Varsel. 

Senge, som vedstaaende Tegning 

—= 
CL= 

jernsenge til til Voksne og Børn til Fabrikspriser. 

Vattæpper, Uldtæpper o55 cAladrass(r, 
Twistlærred, Hørlærred, Blaarlærred og Dowlas til Lagener 

i prima Kvaliteter til yderst billige Priser. 

Enhver er tjent med al købe Sengeudstyr hos os, da vi yder 
Erstatning for, hvad der ikke er efter ønske. 

Stor Rabat for kontant Betaling. 

Nordlandets Handelshus. 
Leverandør til Landbrugs- og Varelotlenel. 

Høne kan fans efter Forudbestilling 

Maler Nielsen, Allinge. 

er det Foraar, 
korn derfor snarest 'ned Deres Bil-
leder, som skal indrammes. 

Telefon 4. 	Andr. Ipsen. 
Atelieret ved Havnen. 

Rugeæg. 
En Dags Kyllinger med eller uden 

Nye 3eiiiIiiiger Sililbyre al rigtig [id 1(vatilel, 
Tystofte 6-radet Korsbyg, Snedingeærter, 

Glænøærter, Vikker. Billigste  

Nordlandets Handelshus. 

Publikum anmodes om at betale 
Kontant ved Mælkevognen 
da Kredit ikke gives. 

Jacob Larsen. 

Hos 1.B.Larsen 
ALLINGE 

køber man altid de bedst vellagrede 

Cigarer og Cigaretter. 
Stort Lager af groet og finskaarne 

Tobakker samt Shagtobak. 

llopindooTrndmv 
billigst i 

Idogo Koloniol og Proddliorroloiog, 

ti).1t11111(3e ?3iNiror. 
Søndag  den 10. Maj K; 8 og  9. 

Fra Dyrenes Verden, 
El lykkeligt Hundeliv. Koloreret. 

Troskabsvædsken. 
Dansk Lystspil. 

Tyvens Søn. 
Et Billede fra Livets Skyggeside. 

Tre er en for meget. 
Amerikansk Lystspil. 

Trio Muh. t==i Trio Mufti:. 

Fineste hadensisk Kill'illifli.11114.1 15 Ø, 
Fineste dobbelt sigtet 'Sag 	.1 IS O. 
Fineste vaskel libunnel 	 17 d. 
Fine Tuploe Sagogryn 	211 Ø 
Store "rtipioe Magoavyn 	270 

Bedste Ilnvregryn 
los Vægt Ilt Ø. og 2 kg n 17 0. 

Avena Havregryn 
i plomberede 	og 1/1  kg Pakker 

Gyldeuhaniznar Havregryn 
i 1 kg Pakker 48 P. 

Bedste danske Byggryn 
fine, mellem, grove 12 Ø. 

Fineste Kryst a l nyegry ■ii 1.1 0. 
Kyllingegryn 	II ø. 

Fineste Børen: 8-4;;;;enlegryn 
Mannagryn, Ilegluredewryn, 

Baisfinger 

1. B. Larsen. 

Cobol% og Ilok Sitvolso 
i Pakker a 27 Lire . kg. 

CM mans Stivelse i '  2.  I  4. 	kg ;Esk. 
til billigste Notering. 

Ecru og  Cremetabletter til Gardin-
farvning. 

Kolorit til Farvning af Bomuld, Ild 
og Silke. 14 forskellige Farver. 

pulv. Borax, Kvilavabark. 
Salmiakspiritus, Blegvand, Benzin. 
Trippelse, Wienerkalk. 
.Hex" og .Solsol", bedstflydende 
Pudsecream 10 og 25 øres Glas. 

i Liter-Dunke a 1,50 øre. 
Prima brun Sæbe 16-19 Øre. 
. grøn 14-18 Øre. 
• hvid Stangsæbe 20 Øre 

Klingry Marseillesæbe 40 øre. 
. Sainilak-Terpentinsæbe 40 Ø. 
• Christiansfeldtersæbe 40 Øre. 

ægte Perfectionssæbe 22 Øre Stk. 
Klingry Sæbespaaner 20 og 25 Ø. Pk. 
Lagermanns Ludpulver m. Violdult 

25 Øre 
Fransk Ludpulver Lessive Phenix 

25 øre. 
Lagermanns Kraft Skurepulver 
Galdesæbe til Vask af kulørte Stoffer. 
Polersæbe til Sølvtøj. 
Ægte Zeroformsæbe, Tjære-, Kar-

bol-, Svovlmælksæbe. 
Bedste Brilliantine i Glas 25-50 

—75 Øre 
Stort Udvalg II Vaske-, 

og fladesvampe. 
Tavlesvampe 2 og 5 Øre 

Tett. 12. I. B. Larsen. 	Allinge. 

▪ ******4#» 

Hvor faer man det bedste og bil-
ligste Klæde og Klædninger? 

hos Jens Hansen. 
Hvor faar mao de pæneste og bil-

ligste Hatte og Huer, Skotøj og Pa-
raplyer, naturligvis hos 

Jens Hansen. 
Hvor faar man det stærkeste og 

solideste Arbejdstøj? selvfølgelig hos 
Jens Hansen. 

Hvor lindes det største Udvalg i 
Høroe-Konfektion og Tricolage? 

hos Jens Hansen. 

Hvor faar man Tej til en pæn og 
solid Kjole bedst og billigst? 

hos Jens Hansen. 

Kort sagt, al t til Manufakturfaget 
henhørende fags altid godt og billigt 

hos Jens Hansen. 

41(1e-Forreliqn 
i Sandvig. syd for Havnen, 

bringes i velvillig Erindring. 

Jeg fører paa Lager solide og 
letløbende Cykler med aarsgaran-
lerede Ringe til 75 Kr. 

Cykler i Luksus-Udstyrelse, 
ekstra prima Kvalitet, 85-100 Kr. 
Aarsgaranterede Dæk fra 5 Kr. --
Slanger 2,75. øvrige Reservedele 
til billigste Priser. 

Iste Kl. Reparationsværksted.  

A. Stange. 

Malerfarver og Kalkfarver 
altid bedste Varer og billigste Pris. 

Alle Farver udrøres efter Bestilling. 

Den bedste Gulvfernis og Malerfernis 
fans hos 

Telt 12. I. B. Larsen, 	Allinge .  

Nye Andiovis 
er hjemkommen og sælges i løs Vægt 

Høker Sørensen, Allinge. 

Glasserede Svinekrybber, 

Glass. Lerrør og Bøjninger 
Prima lagrede Cementror 

i 3"--4°--6" Størrelser 
jæ-lges i Aar særdeles billigt. 

Norriladels lladeishus, 

Store Bededags Aften. 
A.: Er det ikke en mærkelig Skik 

al spise varme Hveder Store Bede-
dags Aften. 

B.: Jo, — en kold Sodavand fra 
Nexø Bryggeri smager unægtelig 
bedre, men den kan man heldigvis 
Ina alligevel. 

Da jeg  har overtaget Hr. Bager 
Mortensens Ejendom, 

tillader jeg  at anbefale mig  til det 
ærede Publikum, som magtte for-
unde mig  deres Søgning. Jeg  skal 
altid beflitte- mig  paa med pæn Be-
tjening  og gode Varer at vinde ær. 
Kunders Tilfredshed. 

Frisk Brod hver Dag, samt 
Fløde. 

Hvedebrødsbagning  hver Lørdag  
Kl. 2. 

Ærbødigst 

Th. cHildersen. 

Olsker. 
Statsskat for 2det Haivaar 1913— 

—14 er forfalden til Betaling  og  
bedes indbetalt i Maj Maaned. Den 
modtages paa Bridsensgaard hver 
Freda g  Efterm. samt ved Mejeriet 
„Humtedat's Udbetaling  i Maj Maa-
ned. 

Kommuneskat for Iste Halvaar 
1914-15 er ligeledes forfalden til 
Betaling og modtages paa samme 
Tid og Sled sand ved Mejerierne 
„Huntledal"s og .Kajbjerggaard"s 
Udbetalinger i Juni Maaned 

Sognernadet. 

Bedste Gulvfernis 
glansfuld og hurtigtørrende. 

Prima Malerfernis 
1,ni hus 

1. 13. Larsen 

Ilagrede 

Cement Merstel og Tagslev 
sælges fra Plads og paa Jernbane-
vogn. 

Johan C. Koefoed, Allinge. 

En Ged tned Z Lam 
er tit Salgs hos V. Jensen, 

Kajbjerg pr. Allinge. 

Se her! 1).1 1enf ad leer: egs7ede 
g  til de 

ærede Kunder med al Slags 

Snedkerarbejde. 
— Særlig til dem, der skal have 

Linoleum, har jeg Prøver af alle 
Slags Kvaliteter til forskellige Priser. 

• Hans Jensen. 
Snedker, Allinge. 

Byge', 44t 

Gagebind 
Guntruipapir 

Sutter sorte. rode. klare 
Pattegarniture 

tone Dele til Pattegarniture 
Flaskerensere til Patteflasker 

Narresutter 
Fingertutter 
GlassproJter 

anbefales 

I. B. Larsen. Allinge. 

Forlang altid 

OttoMonstedrs  

GMA 
Plante Margarine 



Bemærk Priserne. 

/Initidl Ilg—Renne. 

Søgnedage. 

Fra Sandvig 	7o0 1010 3so 7s5 
Allinge 	7uo Al  4in  80;  
Tein 	 7,, 10,1  412  816  
Helligdommen 738  10„ 
Klemensker -  7,,  II I, 452  853  
Nyker 	810  1196  506  908  

Til Rønne 	831  1 1 4 I  

nonne —Snit tivig 
Fra Rønne 	710 lOss 3io Sis 

Nyker 	7,,, 10,, 3.su SI:. 
Klemensker 	7r,, 11m  4,, 852 
Helligdommen 8,4  11,5  430  911 
Tein 	 1310  I15, 447 957 
Allinge 	8.4s l 2oa 501 gas 

Til Sandvig 	8,8  1215  507  945 

Søn- og Helligdage. 

Saulivig—henne 
Fra Sandvig 	7° 020 

Allinge 	708 1:13 
Tein 	 7t6 
Helligdommen 734  
Klemensker 7" 
Nyker 	80c 1"0 

Til Rønne 	gss isii 

039  l" 
oso 1 1a 91: 

20° 935  
25°  946  
2 4°10" 

10 

nonne-Sandvig. 
Fra Rønne 	718 1010 .t ao 815 

Nyker 	Tie 110" 1:4  836  
Klemensker 	765 1117 2112 862  
Helligdommen 811 1138  22° 911  
Tein 	 8:10  1162 212 927  

in 	
842  1204  2" 930  

Til SAalindgvieg 	848  1210  200  946  

Endvidere standser Toget ved Sand-
kaas, Ifundedal. Splitsgaard. Mæbv og 
Blykobbe, forsavn 1,11 der er Trafik derfra 
eller dertil. 

Erindringsliste. 
Toldkamret 7- 12 Form., 2 7 Ettriin. 
Kæmnerkontoret 10 11 og 2 1.  
Lance- 41 DiskontObanken 2- 4 Efini, 
Sparekassen 10 -12 og 2 - 4. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 
Dampskibsexpeditionen, asken ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og- Fredag Efterrat., Mandag og 
Torsdag 1-orm. 

SognepraSten Tirsdag og Fredag o-7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Postkontoret 9-12 og 2-7. 

Søndag 12-2. 
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Aften. 

Søndag 12 --2. 
Borgmesteren. Kontortid hver Siignedag 

K1 3 paa Skolen. 
Branddirektøren Mandag og Freddg 

Form. 8 til 10. 
Statsanstalten tor Livsforsikring ked Chr. 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em. 
Folkebogsamlingen. 	Udlaan hver 

Fredag fra 6%-71/,- 
Varme Bade, Mejeriet Kajbjerggaard 

Fredag 9-12 og 4-7. 
• Lørdag 9-12 og 4-113 

Ordet er frit ! 
Vi gor vore mange ,esete i fly og 

pria Land opmæsksom pas, at enhver kan 
fata oplaget Artikler og liidlæg um Emner 
'd 	Interresse i „Nord-Bornholms 
Ugebl.n1". 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i 	stinunelig Form og indenfor 
rimelig Grumser, sand at Insendere -- 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 made Byen og Landet, 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den striengeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

110 83r, 
118 843 

boer De oll Livsledsagerske, 

To?t afgaar 

433 833 

5t/ 930 

Elegante Nederdele fra 2,50 øre 

Blaa Serges Nederdele 5,50 Ore 

Et Parti Nederdele, opsyet af 
Rester for halv Pris. 

Færdigsyede Bomuldskjoler 
i nydelige Faconer og af gode 
Stoffer til 3,85, 4,50, 5,00, 5,25. 

Store Køkkenforklæder 
i mange nye Faconer fra 1 Kr. 

Kulørte og hulde Pynteforklæder 
i stort Udvalg. 

Chemiser 

Benklæder 

Underliu 

Nattrøjer 

fra 1,50 

fra 1,50 

fra 65 

fra 1,80 

Alle Sorter Foderstoffer 
er paa I.ager til billigste Dagspriser. 

,froduktforretninj. 

Ihislullisiniblerue ore oplossedo! 
En Ladning af samme Slags Brædder ventes i de første Dage, 

Billige Priser i 

Nordlandets Handelshus. 

Tejreglo, Kolojr, Leon, Esse!' Og 0'01) 
anbefales til billige Priser med Rabat pr. Kontant. 

1poduktrofretnin,.. 

Vor bekendte fine Kaffe, 
The, Chokolade og alle øvrige Kolonialvarer i absolut 
frisk og sund Tilstand, anbefales til billigste Dagspriser. 

e.rniincsSe jro ion in 	f )roduktforrelnin_g. 

CI-1000LADE 
Pris pr. lit Kg 1,10-1.16-1,50 

Brede'. Cloetta 
Not•CholioladatIbrik 	K abenhama. 

Gulvfernis & Malerfernis 1 

,'Bedste Varer. -- Billigste Priser. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Hue dekorerede Porcelæns 

Chokol tr d e Ntel 

Kafiestel 
TIarst4 

Nile smukke Dekorationer 
til snuta Penge. — Forgyldte 

Porerlæ J! N— 
-

Kaffekopper 
33 øre Parret, 

Fajancekopper fra 16 Øre Parret. 
Morl 1 '.1' 	i 	aibtivtel fra lir. 3.oe 

Alle Sorter 

Farver til Olier og Kalk 
anbefales til billigste Priser 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Vi sælger 

Fællesindkøb at Cykler 
fra engelsk Geværfabrik, meget letløbende: 

Herre-Cykle med Fr iløb, 2 Fælgbremser og Kædeskærm 110 Kr, 
Dame-Cykle 	do 	 do. 	 do. 	115 - 

. 	Motor-Cykler. 
Skriftlig Garanti. Beløbet rim indsendes sammen med Bestillingen. 

Johan C. Koefoed i Allinge. 

Haveredskaber. 
Spader, Skovle, River, SkuffejEern."1  

Stort Udvalg og til billigste Priser. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Vi anbefaler 

alle Sorter Mark-, Roe- og Have fro tit billigste 

Priser. 

Natkjoler 	 fra 4,00 

Uaskesitorte 	 fra 1,50 

Moirskørte 	 fra 2,25 

Fløjlsbælter 	 fra 0.45 

Lakbælter 	 fra 0,25 

Elegante Skulderschawler - 1,00 

Stormslør 	 fra 0,80 

Korsetter, Blondeltrauer 
med og uden Ærmeopslag 

Halsnish, Strømper, 

Handsker, Lommetørklæder 

Kole- og Slusestoffer 
i særdeles flot Udvalg 

Et Parti nye Dame-Gummifrakker 
sælges fra 13 Kr. 

Altid det storfte Udvalg. — Altid de billigte Prifer. 

<S) Nordlandets Handelshus  

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Til Grøntfoder 
anbefaler vi til billigste Priser Glænø-
Ærter, Vikker, Gul Sennop, Spergel 
og Sølv-Boghvede. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Gode Foderstoffer! Godt Køb! 
Frisk Klidmelassefoder D. D. S. a 4,75 øre. 

Prima Hampefrøkager 	 a 5,10 Øre. 
Danske grove Rugklid 	 a 5,50 øre. 

Ny Blodmelassefoder 	 a 5,50 øre. 

Aldeles frisk La Plata Majs 	 a 5,70 øre. 

og alle andre Foderstoffer i friske sunde Varer sælges 

Nordlandets Handelshus. 

Cement, Tagpap, 
Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre, 
Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser. 

cHllinje J-Colonial o,s5 c frodu4tforrefilin1 

P. C. HOLM, Allinge, 
anbefaler 

alle Sorter Haveredskaber af bedste Facon og Kvalitet 

til meget billige Priser. 

TRAADVÆV & HEGNTRAAD i alle Bredder og Maskevidder. 

Malervarer til Kalk og Oliemaling. 
Fernis, Lakfernis og Lak, Bronce, Bolts° og Pouplier. 

	

,qob tor 7obevritq 	 ci 5,35 
(gr« Snalitet ttplbgartet brobrud 
1s3tra fixrr jilub 	 obert)atire 
()ob burItl)olinit 	• 	_f)herfn)q 

	
a 6,00 

a 6,25 
a 6,00 

jcelfm i 9iorbintaieN 

Sftttt be afferbehrte 	tialiteter fcetfie! 
RarfalfrImet, bene babentift a 1h e'er 	aunantet, bratte bobbettliatet a 15 Dre. 
'Hentet, Snibt, eKtra prima a t: evt, 	agonr1111, Prima oltininit a 15  tre. 

'IM« ara tottlaut Vetattim. 

91orblastbet4 tisibeløis(z4. 

skal den gamle Cykle sælges, øn-
sker De Adgang over deres Ejendom 

forbudt, har De fundet et Par Ga-

loscher, skal der være politisk Møde 
eller Bal, har De Kreaturer til Salg 

eller vil De købe snadmine, har 
De fattet nye Varer hjem, paatager 

De Dem Reparationer, har De 
startet en ny Forretning - hvordan 

skal Folk saa fan del al vide, hvis 
De ikke averterer i et Blad, som 

virkelig læses. 
„Nordbornholins Ugeblad" 

læses af saa al sige alle i Nørre 
Herred og er derfor et fortrinligt Au-
tionceblad. Send deres Annonce! 
til „Nordbornholins Ugeblad". 

ilennyunfuld. 
Dommeren: „Da De ikke ikke havde 

indfundet Dem i Huset i nogen uærlig 
Hensigt, tor jeg saa spørge, hvorfor De 

sy":4,vemn ,Jef: havde 	dggrge.  rt:ii,r [003111 1101°05 1111/1{3101' 	llogrylfkori var paa Strømpefødder?" 

være  lidt hensynsfuld." 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Ff,rlang Tilbud, 	y r tul  Tjene:;te. 

,Prmlukfforptyfiring. 

Hust: rorl rehms,urtes .Pile 

Trælast-Lager! 


