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fra Hirtshals havde taget det med 
og besørget del for ham. Det var 
kort, men for Forældrene saa uen-
delig indholdsrigt, og del lød, som 
følger 

"Om Forladelse, kære Forældre, 
og glædelig Jul !" 

Og saa kan det nok være, at der 
blev Julestemuing i Jens Peters 
Hjem ! 

Kvinder, 
som tjener Penge. 

—o— 

Fra en beskeden Begyndelse til 
svimlende Indtmgter. 

Man plejer som oftest I Forbin-
delse med Kvinder at tænke par 
Pengeudlæg Istedetfor pas Indtægter. 
Men der er talrige Eksempler paa, 
al Kvinder har oparbejdet store For- 

retninger og fra en beskeden Be-
gyndelse lidt efter lidt har drevet 
det til at blive Besidder at store 
Formuer. 

F. Eks. Madame Pagnin, Enken 
efter den bekendte Skuede I Paris. 
Hun har nu en Forretning, som er 
kendt overalt i den civilicerede Ver-
den. Hun leder den selv, og det er 
betegnende for hendes Anseelse, 
at man vilde give hende Æreslegio-
nen. Naar hun ikke fik den, saa 
var det, fordi Æreslegionen ikke tid• 
tigere var givet til nogen Kvinde. 

Den bekendte Amerikanerinde 
Mrs. Andrew kendte ikke del mind-
ste til Forretninger. Men da hen-
des Mand døde, og hans Forretning 
var ved at ramle sammen, greb hun 
Ledelsen. Hun salte sig hid i de 
mindste Detaljer, ag Forretningen 
gjorde et stort Opsving. -- Hendes 
Fabrik fik saa stor Anseelse, at alle 
Ambolte, som de forenede Staters 
Regering skaffer sig til sine Værk- 

rm suser da Jorden en Omgang paa ny 

S 

 

om den vældige Sol, dens skinnende Moder, 

der flammer i Himmelens evige Dyb 

jævnbyrdig imellem de mægtigste Kloder. - 

Saa suser da Jorden paa ny en Gang 

i Kreds out det straalende Midtpunkt derinde ; - 

og el Aar er henrundel for Jordens Slægt, 

der fulgte den rullende Jord i Blinde. 

EI Aar I — kun en Tusindedels Sekundt! 

at Verdens-Tiden derude I Rummet, 

hvor Stjernerne gaar deres lysende Vej, 

til alt en Gang er, for evigt forstummet -

el øjeblik — langt nok til Fryd og til Sorg 

for os dog, der lever til Jordkuglen bundet 

og ogsaa engang der til Hvile skal gaa. — 

Et Aar I — el Aar er henrundet. 

VI standser et Nu — nej, vi standser ej 

Jorden bestandig jo videre haster ; 

men vi hviler i Tanken en lille Stund, 

og et Blik tilbage vi kaster. 

Hvad er der sket paa den lange Fart 

paa Hundrede Millioner Mile? 

Hvad naaed vi vel ? Fik vi Held eller Tab? 

Fik vl Liv eller gik vi til Hvile ? 

Gik Slægten frem? Blev den bedre end før ? 
Kom vf nærmere inon i det Aar til Maalet ? 
Vaudrvi Fredens Tid, som der drønniles 
da ingen tøfler til Angreb Staalel? — 
Alt nej, — del gaar nok kun fremad snittet, 
end lyder paa Jorden Kationernes Bulder, 
og end sidder Retten I Spydskaftets Odd, 
mens Jorden ustandselig ruller. 

Rækker vI frem ? Mon der findes el Maal, 
hvor Slægten paa Jorden kan Lykken finde? 
Ak — eet ved vi kun — vi skal segne og dø, 
der er ingen søn stærk, at lian ej man forsvinde. 
Og dog — vi er ikke i ødet forladt, 
trygl vandrer vi Vejen, mens Aarene rinde. 
Vi h tier en Verden bag Kulde og Nat, 
hvor evigt vi Lykken skal vinde. 

R. H. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
krykkes i el Antal af mindst 1600 Exempl, 
og forsendes gennem Postvæsenet i Allinge. 
Sandvig, Olsker, Rutsker, Rø og Klemensker, 

„Nord-Bornholms Ugeblad. 
har den stusk Udbredelse t Nordre Herred 
bliver læsti ethvert Hlem og egner sig der,  
far bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art 
saasom Køb, Salg; Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner de. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgaar hver Fridag, kan bestille§ paa alle 
Postkontorer samt par Bladets Kontor og 
koster sn OM Kvartalet. 

Idenats Drøm. 
At 

Ingeborg Vollquartz. 
—0— 

(Fortsat fra forr. Nr.) 

Blodet blev som Is i Moderens 
Arrer. Jagerbommen — men det 
var jo den spinkle, vandrette Mast, 
der gik et langt Stykke forud for 
Skibet! Og der skulde hendes Dreng 
ud i denne pibende Storni og bjærge 
det store Sejl og surre del fast til 
Bominen, medens han ikke engang 
som de andre havde Dækket under 
sig, men kun det skummende, op-
rørte Hav! Aa — det var jo ufor-
svarligt at sende det Barn derud i 
dette forrygende Vejr, — havde de 
Mennesker da ingen Samvittighed ? 
Hun vilde raabe det ud til deug, hun 
vilde forhindre del: men saa korn 
hun til at se hen paa Jens Peter, 
og i samme Nu gik det op for kende; 
at tier gjaldt det først og fremmest 
om, at hendes Dreng lystrede Ordre. 
Her, hvor saa mange Menneskeliv 
var afhængige af, om enhver gjorde 
sin Pligt, her turde ingen svigte, — 
og da hun saa Jens Peter slaa tø-
vende og angst, raabte hun af sine 
Lungers fulde Kraft gennem Stor-
mens Brusen: 

.Ger din Pligt, min Dreng — i 
Guds Navn j" 	 • 

Det gav et Sæt i Jens Peter, -
han saa sig om med et underligt 
spændt, lyttende Udtryk i Ansigtet; 
hun gentog sit Raab, stærkt og in-
derligt, — og nu vidste hun at han 
havde hørt det. 

,too'er — Mo'er,-  hørte hun ham 
hulke, idet han strøg forbi hende 
for at komme hen og gøre det, der 

• var ham pralagt. 

r' - Saa foldede hun sine Hænder i 
Bøn, men hun saa ikke til sin Dreng, 
— hun bad kun for ham. Hun 
havde set el Udtryk i hans Ansigt, 
der sagde hende, at slap lian herfra 
med Livet, saa behøvede hun ikke 
længere at frygte for, at han aller 
skulde fare vild, 

For Jens Peter selv var de Millili-
ter, han laa derude pas den spinkle 
Mast og baksede med del store Sejl, 
medens Bølgerne slog op over ham, 
Stormen ruskede i ham, og Sejlet 
hvert Øjeblik truede med at slynge 
ham lied i del mørke, kolde Dyb, 
som lange, lange Timer. Han tænkte 

pas sin Moder, som han lige nu 
havde haft en saa underlig levende 
Fornemmelse af, var ham nier, Og 
medens han laa der I det forrygende 
Vejr, svævende mellem Himmel og 
Hav, følte han ikke Spor af Angst 
for at dø, men det var ham, som 
skulde lians Hjerte briste af Sorg 
over, at lian saa let havde kunnet 
glemme sin prægtige Moder, sit dej-
lige Hjem, sine skønne Mincipr om 
de velsignede Juleaftener, han havde 
oplevet der, og først og fremmest, 
al han f sne mange Manneder havde 
temiet glemme Vorherre! Hver Af-
ten havde han i sit Hjem værel.vant 
til st bede til ham, og det havde 
altid gjort barn saa tryg og glad, 
og nu begreb han ikke, at lian sart 
længe havde kunnet undvære dell 
lian syntes, han pludselig forstod 
saa meget! De Kammerater, som 
han havde ladet sig drille og opirre 
af, havde han ogsaa fanet el andet 
Syn paa. Det var jo modige Men-
nesker, der vist tit havde døjet ondt 
og været ude i Storme og Uvejr 
som dette, han nu i Aften — sin 
første Juleaften blandt fremmede -
var ude i. Og medens.han laa her, 
lovede han sig selv, at hvis han 
overlevede denne Juleaften, saa vilde 
han tage Kammeraterne paa en hel 
anden Maade. Kunde h a n  ikke faa 
en god Indflydelse paa dem, hvad 
lian dog vilde prøve paa, saa vilde 

' han i hvert Fald aldrig mere lade 
sig paavirke til det onde af nogen! 
Og derude pas den spinkle Mast, 
i Stormens Tuden, medens Bølgerne 
Gang pas Gang slog over hans Ho-
ved, bad Jens Peter tiden mange 
Ord sin Juleaftens Bøn til Gud, bad 
ham om Tilgivelse, fordi han saa 
længe havde glemt ham, og lakkede 
ham under Taarer, fordi han I Af-
ten- gennem sin Moder aller var ble-
ven kaldt til ham. — 

Saa var Jens Peleis Arbejde fuld-
ført, og da han igen stod pas Dæk-
ket, var de yngre Kammeraters Mi-
ner hverken spottende eller drillende. 
Der er intet, der giver Respekt, som 
Handling, og Jens Peter følte, at 
han nu havde vundet en Position 
iblandt dem. 

Kort efter løjede Blæsten af og 
Maanen kom frem, Faren var ovre, 
og de af Mandskabet, der ikke havde 
Vagt, gik atter til Køjs. Jens Peter 
var dog først henne i sin Skibskiste, 
hvor lian ved Kahytslygtens Skær 
fandt stue Forældres og Søskendes 
Billeder frem. 

Længe las han og stirrede paa 
dem, medens Taarerne trillede iied 
ad haus Kinder; men ingen nf hans 
Kammerater forstyrrede ham, ikke 
et spottende Ord faldt der, ikke en 
Gang, da lian fra Bunden af Kislen 
hentede sin Salmebog frem og læste 
alle JulesaInierne, ligefra »El Barn 
er født i Betlehem' til „Glade Jul". 

Da Jens Peters Moder saa det, 
ding hun et dybt og lykkeligt Suk 
— — og Drømmens Engel forlod 
hende. 

— — 
Sent deri næste Aften kom der et 

Telegram fra Jens Peter: Lodsen  

steder, kommer fra hendes Fabrik. 
Men hun har Tid tilovers, sari hun 
kan sige: .Der er ikke en Mand I 
Beskæftigelse hos mig, uden at leg 
kender ham og hane Familie og 
Forhold". Maaske Hemmeligheden 
i Mrs. Andrews Sukces ligger I 
delle ? 

Miss. Alice Durkin i New York 
er Bygmester og Arkitekt. Hun hyg- 
ger Kirker, Teatre, Tunneler, Hospi- 
taler og meget mere. Hun begyndte 
som ung Pige pas et Arkitektkon- 
tor, og medens hendes Kolleger talte 
om deres mandilge Bekendtskaber. 
om  Teater og Chnknladeselakaber, 
studerede hun Specifikationer

, 
	og Teg- 

ninger, Hun har hidtil paslaget sig 
13ygningskontrakler for 30 Mill, Kr. 

Især I New York er mange Damer 
Indehavere af store Forretninger med 
svære Indtægter. I Chicago er man 
meget stolt over ,Købmandsprinses-
sen", som hun kaldes. Det er Mol- 
lie Nycker, som begyndte som Eks-
peditrice, men nu har en Aarsind-
tægt paa en halv Million Dollars. 

Den Dame, som har den største 
Indtægt I de store 'Indtægters Land 
Amerika, er Miss Rose Lorenz, hvis 
Kunstskøn er kendt over hele Ame-
rika og• store Dele al Europa. Hun 
er Konsulent for overmaade mange 
af de amerikanske Millionærer. 

En amerikansk Skuespillerinde, 
som syntes, at hun ikke gjorde den 

1 Lykke, hun fortjente, forlod for 30. 
Aar siden Scesien og . aabuede e* 
Forretning som Dekoratør i private 
Huse. Hun gjorde større Lykke 

end hun nogensinde havde drømt 
om, og hendes Indtægt er nu ca. 
200,000 Kr. aarlig. Hun har knyt-
tet de flinkeste Dekoratører i hele 
Amerika til sig. 

Dee 11101terlle tyrkiske Kvinde. 
—o— 

En Tyrker med det østerlandsk 
klingende Navn Dr. M. Saadi Bey 
giver i et tysk Blad en Skildring af 
den moderne tyrkiske Kvinde, hvem 
han anser tor urigtigt bedømt al 
evropæiske Forfattere. Men jeg vil 
sige Sandheden, skriver Dr. Bey: 
den tyrkiske Kvinde i vore Dage er 

moderne, og dannet. Bosporus's 
milde Klima har ikke undgaaet at 
indvirke paa hendes Skønhed, og 

Islams Kvinder hører til Verdens 
smukkeste. 

Da Tyrkerne befriede sig fra den 
gamle despotiske Regeringsform, 
søgte den tyrkiske Kvinde al ryste 
Aaget at sig og tilegne sig den mo-
derne Dannelse. Denne hjalp hende 
til en social Stilling, som hun næ-
sten udelukkende skylder slim evro-

pælske Opdragelse. 
Unglyrkerne har indset, at Staten 

er bygget paa Moderens Væsen. 

De har derfor oprettet Kvindeskoler 
og paa alle Maader bidraget til at 
udvikle Kvindernes Dannelse. De 
tyrkiske Kvinder har dannet Klubber . .:. 
og her deres egne Lokaler. Under :11̀' 
den nuværende Krig har de tyrkiske 



Kvinder vist sig som Landets virke-

lige Mødte, der har plejet de tapre 

Krigere og sørget for deur paa alle 

Maader. i stor Udstrækning erstat-

ter de saa Mændene, der er draget 

til Funden, ved al overtage deres 

forskellige Virksonihedsgrene, Tyr-

kiske Prinsesser, der skættet holder 

paa deres Byld og Stilling, stiller 

sig nu i Spidsen for Kvinderne al 

Folket som deres Ledere og Hjæl-

pere. 
Den moderne tyrkiske Kvinde er 

baade nyttig og praktisk og pe in-

gen Maade. noge Dukke eller no-

get underordnet Væsen. Hun er i 

vore Dage ikke længere sin Ægte-

fælles upersonlige Ejendom, men 

har tilkæmpet sig Ret til et person-

ligt Liv og personlig Frihed. Men 

hun gear ogsaa fuldstændig op I sit 

Hjem og er rede til at ofre alt for 

sin Mand og sine Børn. 

I visse ydre Former synes Tyrker-

inden alligevel at være Slave af en 

hel Del urgamle Traditioner. Saa-

ledes har hun ikke værel i Stand 

til helt al opgive sin Haremsdragt, 

men beholder enkelte Ting af den 

i sin moderne evropæiske Dragt. 

Sandsynligvis vil Tyrkinderne aldrig 

helt aflægge Sløret, selv om det illed 

Tiden vil blive saa lille og tyndt, 

og kun kan betragtes som Symbolet 

pas en gammel Tradition. Naturlig-

vis findes der dog i Konstantinopel 

en Mængde tyrkiske Damer, der klæ-

der sig udpræget evropæisk og som 

før Krigen fik deres Toiletter fra Pa-

ris. 

Handsker. 
—o— 

.l. Europas nordligste Lande sy-
nes Brugen af Handsker at være 
indført temmelig sent, skønt de 
hos de klassiske Folk var meget 
kendte. 

Kcno/on nævner som Bevis paa 
Persernes Blødaglighed, at de ikke 
blot dækkede Hovedet og Fødderne, 
men ogsaa beskyllede deres Hæn-
der mod Kulde ved Brug aj tykke 
Handsker. 

Boniter skriver, hvorledes Laer-
tes arbejdede i sin Have med. 
Handsker paa for at beskytte 17æn-
deMe mod 7orne. 

Athensus taler om en Fyldebøtte, 
der bar Hansker ved Bordet, for 
at han kunde haandtere Kødet, 
medens det var koghedt og paa 
den Mande .1 aa mere end andre. 

Det 16. Aarhundredes Hand-
sker var af en anden' Art end 
Nutidens, de var i Reglen frem-
stillede at Silke øg broderede med 
Guld og Suk 

Maria &nar!, Dronning af 
Skotland, der var dygtig til al 
brodere, arbejdede i Anret 1565 
paa et Par Handsker til Lord 
Darnley. I Mønstret saas Eng-
lehoveder, Blomster og Blade, og 
Handskerne var kantede med en 
smal Frynse. Silkeischotteringer i 
karmosinrødt, gult og grønt, blan-
det med Guldtraad var anvendt 
til Handskerne. 

Dronning Elisabeth, Maria 
Stuarts Kusine, havde et Par par-
fumerede Handsker, der behagede 
Dronningen i den Grad, at hun 
lod sig male med dem paa Hæn-
derne, 

Calharina at Medici siges at 
have ,faael sin Parfumer overtalt 
til at lave et Par parfumerede, 
forgiftede Handsker, som hun for-
ærede Henrik den 4.s Moder, der 
døde kort Tid efter. 

Den Handske, der har tilhørt 
Karl den 1. af England, og som 
han bar pan Skafottet, er endnu 
i Behold. Den er fremstillet cif 
creme/arvet Killing-Skind og syet 
med Kædesøm af &indmad. Nogle 
Damehandsker fra samme Periode 
har et smukt Mønster i Laksefarve 
med grant Silkebroderi. Disse 

Handsker er forsynede med ti 
Knipper ofr kan fordunkle 
• urvierne Hmondbekliedninger. 

Sr)In tiærlighedspaiii har Hund. 
W..en spillvf en rigtig Rolle En 
lærd Furs.,,.sr bemærl.Yr, al Skik-
ken at rel,ione Handskerne red 
de ranske Kongers Kroning, 
stammer fra en østerlandsk Skik. 
der beslutte i ret tække den ell 

Handske, der indsættes i et Em-
bede. 

Handsker anvendtes i tidligere 
Tider til Falkejagt, hvilket man 
kan se af flere morsomme Bille- 
der. 

Spireevne al lionkelroefre 
al hl 1915. 

Det Runikelrnefrø, der ikke var 
tidligt udviklet, har lidt en Del 
Skade dels af Nattefrosten i den 
sidste Tredjedel af September, 
dels af det kolde og tungede Vejr-
lig under Vejringen i Oktober 
Maaned. Da. Runkelroe frøet ofte 
blev bjærget i fugtigt Tilstand, 
var det noileendigt paa en eller 
anden Maade at faa det tørret 
maledes, at Vandindholdet ikke 
blev over ca, 15 pCt., da. Spire-
evnen ellers vilde gaa tilbage, 
Spireevnen at Runhelroefro, andet 
i 1915, er meget varierende. 

Da der i Aar knap synes at 
være Runkelroefro nok til Dæk-
ning af Forbruget hen- i Landet, 
skal der gøres opmærksom paa, 
at det forholdsvis smaakornede 
Frø ikke bor kasseres, selv om 
det har noget lavere Spireerne 
end normalt, da det maa erindres, 
at der er betydelig flere Hoveder 
pr. Kilogram aj en Fravare, der 
er forholdsvis smaakornet, end af 
en Vare, der er storkornet. 

Paa Annlyseblanketterre ,fra 
Dansk Prokontrol findes der ikke 
alene Oplysning om Runkelroefrø-
els Spireevne, men ogsaa om dets 
Kornvægt ( Vægten af 1000 Fro 
i Gram 	Genniemsnitslcorn- 
vægten fon de i Aar under-sagte 
Prøver er omtrent normal: 19- 
20 q. Al Partier, der har en 
letirere Kornmegi end denne, kant 
man allsaa benytte Frøet. selv om 
Spireevnen er lidt tarere end Gene 
nemsnitsspireevnen, fordi Partierne 
indeholder desto flere brohoveder 
pr. Kilogram. Man kan saale-
des med samme Saanuongde faa 
en lige saa tæt Bestand i jgar-
ker ved at saa en Frevare, hvis 
Kornvægt er 16-17 q. og Spire-
evne ca. 70 pel., som ved at be-
nytte en Vare, som her en Korn-
vægt af 20 g. og en Spireevne 
af 80 pa, da de der er ca. 
60,000 Frehoveder pr. kg, i en 
Vare med 16-17 ,q. Kornvægt, 
medens der kun er ca. 50,000 
Frahoveder i en Vare med Korn-
vægt 20 g. Af Frø, hvis Korn-
vægt er ca. .25 g., maa man for 
at km lige saa tæt Bestand i 
Marken benytte en Vare med ca. 
90 pCI. Spireevne, da der kun er 
ca. 40,000 Frahoveder pr, kg, 
en saadan. 

Det num dog bemærkes. at det 
ikke er saa heldigt at benytte Frø, 
hvis Kornvægt er under 12-13 
g., da Frøene i Frehoveder, hvis 
Kornvægt er lavere, ofte er min, 
dre vel udviklede. 

Den fyldigste Bedømmelse af 
Runkelroefroets Værdi er imidler-
tid Antal Spirer pr, kg. af Va-
ren; men dette Tal opgives kun, 
nuar Frøprøverne, foruden Spire-
evne, tillige undersøges for Ren-
hed og Antal Spirer pr. 100 Ho-
der, Det medfører imidlertid en 
forøget Udgift af Kr. 3,50 for 
ørt Garantianalyse og Kr. .2,50 
for en Vejledningsanalyse, da den  

sidstnævnte Undersogelse er meget 
hesværlm. Ved at manninenholde 
Pkørents Spirerette og Kornvmot, 
som oven fur anført, kun man imtd-
lerted Ina Flerdeles !Ind Vejledning 
ined Hensyn til Runkelroe!, nets 
Værdi, 

K. Dorph•Pdtrsen. 

Naar man mangler 
Julegaver og Kontanter 

—0 — 
Forleden Atten ved 6-Tiden blev der 

ringet pas Telefonen i „Sæbehuset- i 
Roskilde, fortæller „Rosk. Dagbi.". — Jeg  vilde gerne have bragt et Toi-
letgarniture hen i Algade 11, sagde en 
Herrestemme. 

- S'gerne, Ind Ekspeditricens Svar. 
Vil et til 15 Kr. passe Herren? 

— Ja, og jeg skal nok sende Bud ef-
ter det. 

Dermed var Handelen afgjort. 
Lidt efter kom en lille Pige ind i _Sæbe-huset" for at hente Garnituret. l-lun fik det udleveret og bragte det heu til Her-ren, som stod tiden Hat og Frakke paa i Gadedøren i Ejendommen Algade Nr. Il. 
— Men du har jo ingen Regning med. 

Kan du løbe hen og hente en kvitteret, 
men sig samtidig. at der maa være 5Kr. i Byttepenge med. for jeg  har ikke min-dre end 20 Kr. i 10-Kronesedler. 

Pigen vandrede igen tilbage til „Sæbe-
huset" for at faa Regningen, men da der 
skulde Byttepenge med, blev Forretnin-
gens lille Bypige ogsaa sendt med. 

Manden fik Regningen og de 5Kr Da 
han havde fanet disse Ting, opdagede han, 
at der manglede Tandpasta. 

Den lille Pige, der havde gaaet i Byen 
for ham, fik Lov tit at gen, mens Bypi-
gen blev sendt hjem etter Tandpastaen. 

Da hun kom tilbage, var Manden for-
svunden og de 5 Kr. og Regningen med 
ham. 

Forst ved 8-Tiden blev Bedrageriet meldt til Politiet, som forsøgte at finde Manden, 
men uden Resultat. Det blev opklaret, 
at han havde benyttet Avtomattelefonen 
paa Hojskolehjernmet. 

Xremoneseren. 
—o— 

Der teved engang i Kremona 
en Mester, viden om kendt. 
Han skabte, da han blev gammel oggraa 
et vidunderligt Instrument. 

Han skabte en trillende Violin, 
da hans Haar var bleget som Sne, 
og mestrede ind I dens spændte Bryst 
sin Ungdoms Glæde og Ve. 

lian danned et underfuldt Instrument 
og lagde sin Ungdom deri. 
Saa spillede han for sidste Gang 
en ungdommelig Melodi. 

Finn genfandt sin Ungdoms Kummer 
og Lyst 

i Strængenes skælvende Klang. 
Saa døde han. Han havde fundet 
sin Ungdom for sidste Gang. 

Y 	• 

Jeg vandrer i Nat tid en tusmork Vej, 
en Alle, som er dugget-vaad. 
Højt fra et Hus jeg hører 
Violinens Hulken og Graad. 

Det er, som jeg hører den synge 
en Sang om Smærte og Lyst, 
en sælsomt berusende Ungdomssang 
fra Kremoneserens Bryst; --- 

En Dans mellem duggede Roser, --- 
hvide Kvinder og gylden Vin 	. 
en Aften, medens hin Mester var ung, 
som skabte den Violin — 

Et Væld af Rytmer og Toner 
som bæver sig frit og dør hen: 
I Aften er Mesterens bevægede Ungdom 
nyfødt og lever igen I 

Mr. Blanco. 

Fra Uge til Uge 

NU ringer Klokkerne det gamle 

Aar ud. 1915 gast over i Historien 

som et Ufredens Mærkeaar, der sent 

vil glemmes. Den frygteligste Ver-

denskrig, Historien kender; har ka-

stel sine blodige Skygger over Stør-

stedelen af Evropn, og der spores 

endnu intet Tegn paa, at det nye 

Aar 1916 vil bringe den af alle øn-

skede Fred. — Men medens Kano-

nerne i vore Nabolande vil skyde 

del nye Anr ind med Granater og 

Shrapnels, der bringer Død og Øde-
heggelse, nøjes si heldigvis med 

ufarlige Kinesere og SkruptirsIser, 

eller med at start Potter pas Dørene. 

Dog er ogsaa denne gamle Skik 

ved al de ud; vi ere blevne sart 
nervøse af al læse om deri Mængde 
Amunition, der olres paa Europas 
Krigsskuepladser, at vi farer Sam-
men blot der høres Knaldet fra et 
Pusterør, vi sparer paa Krudtet, og 
vore Borgerrepræsentanter har for-
manet Øvrigheden til at forbyde al 
Handel med Fyrværkerisager. Bor-
gerne kan næsten overalt i det lille 
Danmark sove i Fred Nylaarsnat, 

uden al forstyrres af onde Drømme. 
Og heldigvis mærker vi danske 

ikke meget til Verdenskrigens Øde-
læggelser. Enhver passer sin Dont, 
og havde man ikke daglig Aviser-
nes fede Overskrilter og de stigende 
Landbrugsprodukter og deraf føl-
gende Fordyrelse af en Del Lev-
nedsmidler, skulde man ikke tro, at 
Verdensbranden nu i halvandet Aet 
har raset i Europa. 

.1 Danmark mærkes Krigen kun 
gennem en stadig stigende Handels-
omsætning med Udlandet' skrev et 
københavnsk Blad, og nægtes kan 
del ikke, at Landbrug og visse In-
dustrigrene producerer og ekspor-
terer til gode Priser; men mange, 
særlig mindrehentldlede, mærker den 
jævnt stigende Fordyrelse al Livs-
fornødenhederne, og for disse vil 
et Dyrtidstillæg være velkomment. 

Der findes dog Byer, hvis Befolk-
ning saa sine Hovederhverv lammet 
og Indtægtskilder stoppe op, og lil 
disse høre I første Række Esbjerg 
og Allinge-Sandvig, Fanø og flere. 

Skatteprocenterne stiger her med 
rivende Hast, sart der inaa træffes 
ekstraordinære Foranstaltninger. -
Turistsæsonen, der er en af vor Bys 
Hovederhverv, glippede fuldstændig, 
og det maa haabes, at Østersøbadet 
Bornholm paa sin Generalforsamling 
tager under alvorlig Overvejelse, 
hvilke Midler der skal anvendes, for 

overalt i Danmark at slaa til Lyd 

for Bornholm som Turistland. Det 

maa jo antages, at danske Blade 

gerne gratis oplager velskievrie Ar-

tikler om Bornholm, særlig naar 

Østersøbadet samtidig udiaaner af 
sit righoldige Billedmateriale til Illu-
strering af Teksten. 

Forhaabentlig vil da 1916 bringe 
Hotellerne nogle flere danske Gæster 
end sidste Sæson. 

linabet beskæmmer ingen. 
8( 

Karna Balra, 

der flere Gange er spillel for fuldt 
Hus i Rønne, spilles vistnok i Nexø 
2den Nytaarsdag. — Forhaaberillig 
kommer de flinke Dilettanter derefter 
til Allinge. 

En Hemmelighed til Salg. 
Sorø Haandværker- og Landbank har 

købt den Købmand W. Trautners Dødsbo 
tilh. Ejendom paa Storegade for 20,000 
Kr. Overtagelse straks. Det er Meningen, 
at Banken med Tiden vil opføre sin egen 
Bygning pas Ejendommens Grund. 

I Handlen medfølger en „Hemmelighed', 
fortæller „Soro Folkeiid." Som meddelt 
gjorde afdøde Købmand W. Trautner gæl-
dende, at han var i Besiddelse af en gan-
ske udmærket Maade at blande Kaffe 
pan, der bevirkede, at hans Kaffe absolut 
var den bedste der kunde faas i Staden. 
Blandingsniarelen bevarede han som en 
stor Hemmelighed, og ved hans Død fand-
tes „Hemmeligheden" liggende velforvaret 
i en forseglet Konvolut. Da hans Ejen-
dom kort efter hans Død averteredes til 
Salg meddeltes det, at „Hemmeligheden" 
overgik til den eventuelle Køber. 

Nu er Haandværkerbanken altsaa Ejer 
af den; men da Banken vel næppe vil 
drive Kaffehandel, bliver „Hemmelighe-
den" vel udbudt til Salg. 

Soldaten skod skarpt. 
Skildvagterne, der bevogtede Telegraf-

kablerne over Lillebælt, har ofte i Følge 
„Fyns Tidende" klaget over mystiske Per-
soners Listen omkring Vagtposterne og 
særligt omkring Telegrafkablerne, flere 
har set disse letsindige Personer og følt 
sig foruroliget deraf. 

Førleden Nat. medens SAM% sgree ved 
Stribkateerne vandrede frem vig  tilhage 
skrgeTede ptudserig en hel Mestd, iført 
Overfrakke og blød Hm, over Nyt« ds-315Pa'rringen ind til ham, ag trods Skrid-
vagtens advarende Ruth; „Sti  p-. .Hvem  der og -StoP,  eller jeg  skyder^. vilde 
Manden ikke fjerne sig, hvorfor Skildvag-ten skod Pas ham og har muligvis surel ham lettere, men han Sprang da rask  tit- 
hige  over Prgmaadsseraerringen og tor-
svandt i Granerne ved Vagtposten. 

Gudgehislor og i1811B11, 
Nytaarsdag 

Allinge K. Kl. 914 Skrm. Kl. 9. 
Ols Kirke Kl. 2. 

(Lejlighed til al bringe en Gave til 
det danske Bibelselskab). 

Alten Kl. 61/2 Ungdomstest I Allinge 
(Se Annoncen). 

Søndag deri 2. Januar 

Ols Kirke Kl. 914 
Allinge K. Kl. 2 
Pastor Ejner Hoff fra Tirrivanamalal 

i Indien prædiker. Helligtrekon-
gersofret til det danske Missions-
selskab lægges paa Altret. 

Mandag d. 3. Januar KI 7 Frellee Bede-møde i Allinge Menighedshjem. Præsten 
beder. 

Hver følgende Aften hele Ugen Igennem 
Bedemode I Missionshusene i Allinge, 
Olsker, Sandvig og Tejn. 

Evan, lulh. Missionsforening Allinge 
1. Nytaarsdag Kl. 314. Forsamling. 
2. — — 	Kl. 31/, Ole Jensen. 

Rutsker Missionshus 
Nytaarsdag Kl. 914, 0. Westh. 

2. — 	Kl. 3. Forsamling. 

Allinge K irkenyt I December. 
Døbt e: 5,; Stenvierksf. Hans Kristian 

Petersens Søn Arne Fonch Pedersen af 
Allinge. Stenhg. Olul Peter Kofods Son 
Svend Aage Kofod al Allinge. Murer 
Nils Anderssons Søn Osvald Johannes 
Andersson af Allinge. Arbejdsmand Mar-
tin Haakonssons Datter Margrete Marie 
Elisabeth flaakonsson af Allinge. 25.: 
Stenværksf. Johan Frederik Hallgrens 
Søn Erik Georg Berg Hallgren af Allinge. 

Ægteviede: 18.: Snedker Jens Chri-
stian Kofod og Pigen Marie Aleksandra 
Kofod, begge at Sandvig. 26.: Forretnings-
bestyrer Lars Chrfsiran Larsen al Anholt 
og Pige Manna Karoline Dam af Allinge. 

Begravede: 7.: Malerm. Peter Valde-
mar Hansens Datter Lilly Reistrup Han-
sen. 31/2  Maaned gl. 

Olsker Kirkenyt i December. 
Døb te: 2b.: Avlsbruger Hans Andreas 

Kjøllers Søn Valdemar Johannes Kjøller 
af Olsker. 

Ægteviede: 14.: Bagersvend Julius 
Anker Kristensen af Rønne og Pige Em- 
ma Emilie Maansson af Tejn. 	' 
Begravede; 11:. Husmand Hans Peter 
Olsen af Olsker, 84 Aar gl. 

En lille Lejlighed 
kan faas trit mod at gøre lidt For-
middagsarbejde. 

Bladets Kontor anviser. 

Bortsalg. 
I sidste Halvdel af Ja-  • 

nuar Maaned vil der blive 
bortsolgt et større Parti 
Brænde paa 

Kildesgaard i Olsker. 

Ble,gante Visitkort 
anbefales fra 

cHiii 14e .13ogr ykkeni 

Kommunes 
Il g ll Nid h for bre! 1914-15 
med Bilag henligger for Tiden til 
Eftersyn paa Randhuset. Det afvi-
ger selvfølgelig ikke saa lidt fra 
Overslaget, i hvilket f. Eks. Gas-
værket var budgeteret til at give c. 
5000 Kr. mere end det i Virkelig-
gav. Indtægterne er trods den store 
Udskrivning genneingaaende ringere 
og Udgifterne større, hvad der er 
bødet paa i det nye Buget, soul vi 
skal aftrykke i næste Nr., men Bun-
den er skrabet og Udsigterne lidet 

lystelige. 



Indtægt. 
Overskud fra lurrige Aar: Beholdrihrg i rede Penge 24205,75 

Indest. I Banker og Sparek. :Rest af Laan) 11652,48 

Al Slags Uldtrikotage 
kan endnu købes til rimelige Priser i 

Nordlandets Handelshus. 

Største Udvalg. 
ti 

bc!Ilioge 	& Produlillorreillill11. 
Vi har lige oplosset 

EI stort Parti gode ildskillishrmider! 
af rigtig god Kvalitet og Længder fra 7 til 14 Fod, Tykkelse 
'fa og t Tom. Vi sælger disse meget billigt. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi anbefaler 

Stort Udvalg i Kopper til billige Priser. 

til 6 og 12 Personer. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning, 

Allinge llogryideri Øiibcialcs. Tololoo 74. 4  
Hurtig Levering. - Billige Priser. 

27393,12 

626,66 

654,79 

10004,91 
2271,47 

95,80 

572,86 
23412,65 
10009,04 
5075,16 
1129,- 

Restancer 	  

Renter af Kommunens Kapitaler 	  

Indtægter af Ejendomme, tilhørende Kommunen : 

4555 	1,8 _ 

Købstadens Jorder ,Aases' 	  69,00 
Leje af Tinglokaler 	  
Husleje 	  <110105:0% 
Ga svær kel 	i 	  '1850,72 
Vandværket 	  4944,22 

Afgifter at laste Ejendomme 	 714,65 
Afgifter ifølge Næringsloven (Næringsadkomster). 	392,- 

Brændevinsafgift og Udskænkning 	• 	2630,--- 
Forlystelsesskat 	, 	  208,69 
Hundeafgift 	 164,- 
Andel I Molorskat 	 5,27 	3399,91 

Forbrug af Aktiver  	 1129,- 
Tilskud fra Staten i Henhold til Lov Nr. 85 . . 	 5295,- 
Andre Indtægter: Afgifter af frivillige Auktioner . 	44,15 

Udpantningsgebyrer ..... . • • 	290,02 

	

` Skolefonden til Ophj. af træng. k. Skoler 	400,- 
Forsk. Indt. i Henh. til Skolelovens § 33 	852,58 
Bornh. Sparekasse til Byens Forskøn. , 	50,- 
Refusion for Tilsyn med Maskiner . 	35,90 
Udbytte fra Jernbanen  	728,75 
Indbetaling af Husinst, 	 48,80 
Afdrag prut samme  	1690,92 
Hjort Ipsen købt el pantsat Piano . 	280,- 
Forskellige Indtægter 	 171,91 	4593,03 

Paalignede Skatter: Grundskal . , . . 414,93 
Husskat 	 1690,92 2074,17 

Skat af Aktieselskaber  	1000,29 
do. til Kommunen som Erhvervskonus 	 2030,28 

Formue- og Lejlighedsskat . . 77125,57 

	

Fradrag eller Lov Nr. 85 	1026,50 76099,07 
Bidrag fra Landdistriktet 	 8546,24 

Tilsammen 89750,05 
Heri fragaar eftergivne og mill. Restancer 13678,57 76071,48 
Opkrævn. af Statsskat 11/2  pCt. al  5751,03 	 86,26 

Summa Indtægt 	149,189,00 

Udgift. 

Bestyrelse: Lønninger og Pensioner . . . . 1300,- 
Udgifter hl Skalters Paaligning og Opkr. 	1811,18 
Andre Kontorholdsudgifter  	702,01 
Vedligehold. af  Kontorlokaler (Raadliusel) 	581,31 
Andre Udgifter 	• 	 614,86 	5009,36 

Fattigvæsenet: Lønninger og Pensioner . . 	. 	150,- 
Udg. ved Fattiges Forsørgelse 15647,36 
..-Refusion fra frem. Kommuner 12733,44 	2913,92 
Understøttelser, der ikke har Fattighj. V. 	3709,94 
Vedligeh. af  Fattigv. Bygn. og Inventar 	95,01 
Kontorhold  	4,91 
Andre Udgifter 	  

Tilskud til •1-1jreipekassen 	  4600,- 
-= Statskassens. Tilskud . 	699,- 

Alderdomsunderstøttelser 	  12238,85 

	

Refusion til fremm. Komm 	 1157,75 
do 	fra 	do. 	1133,35 12263,25 

Fragaar Statskassens Refusion . . . 	5142,03 	7121,22 
Understøttelse til Børn og Enker . 	. 1271,95 

- Refusion fra helium Komm. 	170 	- 	1101,95 
Statskassens Refusion 

Skolevæsenet: Lrererlønninger  	27250,66 
Kontorholdsudgifter . . 	 12,37 
Undervisningsmidler  	1022,20 
Vedligeholdelse af Bygninger og Inventar 2166.82 
Andre Udgifter 	 2729,26 

33181,31 
Fragaar Skolefondets Tilskud . 5766,66 

Haandarbejde . . 21,53 5788,19 
Rets- og Politivæsen  	926,66 

Refusion fra Amtsrepartionsf.  300,- 
Medicinalvæsenet; Sygehuset: Lønninger 	2862.- 

Forplejning 	  3639,32 
Medicin og Forbindsstoffer .  	617,93 
Vedligeh. af  Bygu. og Inventar 1097.88  
Andre Udgifter 	 2719,53 

10936,66 
5356,25 
5245,63' 334,78 

320,01 
1000,- 
3051,53 
852,97 

5100,41 

. 400,- 

. 	172,86 

Arbejdsløshedskassen. 
Sygeplejeforeningen 	  100,- 
Haandværkerforeningen, 	  100,- 
Allinge Stenværkers Sygekasse .  	200,- 
Anitsslueskat 	 665,24 
Tilskud til Præsteembedet  	421,08 

do. til Sandvig Havn 	  1741,82 . 
Andre Udgifter 	  , . . 	322,41 13358,28 

Andre uforudsete Udgifter  	 773,93 
Overskud ved Aarets Udgang: Kontant Biholdning 	 12238,95 

West. i Banker og Sparek. (Rest af Lean) 6577,32 
Restancer 	  7463,41 26279,68 

Menighedsudgifter: Offerafløsning 	  1148 - 
Bidrag til Kirken 	 2050,49 	3198,49 

Summa Udgift 149,189,00 

  

OsIersobadet „Bornholm". 
Tirsdz. - den Ilte Januar Kl. 71 , 

afbreldes paa H e isr's Hotel General-
forsamling. Forliandlingeemnerne de 
sædvanlige. 

  

En Hest er til Salgs 
eller til Bytte med en Ladeko. 

Kjøllergaard i Rutsker. 

  

Tein og hogos Orugsioreoiog 
er lukket paa Grund af Vejning 
Torsdag den 6te januar 1916. 

  

Et nyt Hus 

    

  

nord for Tein er til Salgs paa bil-
lige \inkaer. 	

Karl Reagensen. 

         

  

liegnskabskyndigt Medlem 
af Allinge-Sandvig Sygekasse søges 
som Kasserer. Løn gives og Kaution 
maa stilles. Henvendelse til Bestye 
reisen. 

Restancer til Sygekassen bedes 
indbetalt snarest. 

  

Allinge 

Menighedshjem. 

    

  

NYTAARSDAG Kl. 61/2  afholdes 
den mulige Ungdoms-Julefest paa 
Meingliedshjeruniet i Allinge. 

Sekretær Nielsen ni. fl. taler. 
Entre 35 øre. 
Alle, særlig unge, ere velkomne. 

  

Damerne anbefales 
mine bekendte gode 

    

  

Directoire-Korsetter. 
Valdemar Jørgensen, Allinge 

 

To 2-Vær. Lejligh. 
- centralt beliggende i Allinge -
den ene med Køkken, er til Leje, 
om ønskes delvis møbleret. Bog-
trykkeriet anviser. 

   

4-500 hild Græskar 

    

    

sælges. 

Allinge Cigarhandel, 
Telefon 92, 

    

  

Årrager-Hvidkaal 

    

 

Amager-Rødkaal. 

Friskbrændt og nymalet Malt. 
Ny dansk Humle, Daglig frisk Gær 

Priserne ere billige i 

   

Nortiloodols Hoodolshos. 

    

         

         

S
øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Lær-

ling, en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest.aver-
lere i Nord-Bornholms Ugeblad, 
der hver Fredag bringes direkte ind 
i 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. 

         

         

By- og Herredsfuldmægtig 

 

         

Joholloos Korooll, Hasle. 

 

         

træffes paa Raadhusel i Allinge 
liver Mandag efter KI.10 Form. og 
i Klemensker  Kr o hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

 

         

  

De rode bleozio-llosiooli 

    

som i tidligere Aar er solgt for en 
billig Pris, ere dyre og ikke til al 
skaffe. 

Vi sælger store bles Muskatel-
Rosiner af ny Host (Konfektrusiner) 
a 55 Øre pr. Halvkilo med Rabat, 

Vi har e! lille Parti Sultana-Ro-
siner 'uden Sten. 

  

         

    

Nordimolois lloilOolshils. 

   

Til Slagtning og Nedsaltning 
anbefales der at bruge 

det rigtige grove spanske Salt og raffineret Køkkensalt, 
sætges Nordlandets Handelshus, 

Cigarer i fikse Julepakker 
anbefales som en kterkommen Nvtaarsgeue for Herrer. 

Allinge Kolonial- og ProduktforretniqZ, 

C. Larsens Skotøjsforretning, 
ALLINGE. 

Stort Udvalg af Filtsko, Tøfler, Slippers, Morgensko, 
Galoscher, Selskabssko samt Spadseresko og Støvler. 

saavel i Chewrou som Lak. 

Kolonialvarer 
i bedste udsøgte Kvaliteter til billigste Dagspriser 

anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

40414,04 
5656,69 

11878,94 

Byens 

443,34 
	

7317,12 

3901,- 

117,49 	984,46 

Patienters Kur og Pleje 
Andre Indtægter 	. 	 
Andre Udgifter 	 

Gader og Veje; Lønninger og Pensioner . 
Byens Gader 	Tilskud 700,- 

do. Veje 
Skærveslagnirig 

Salg af Skærver, 
Byens Belysning 	  
Brandvæsenet 	  

	

De offentlige Lystanlæg: Lønninger 	 
Vedligeholdelsesudgifter 

Renter af Gæld 	  
Afdrag paa Gæld 	  
Udgifter, ani, ved Lean: Vand- og Gasværksanlæg 
Anden Forøgelse af Aktiver 	  
Bidrag til forskellige Institutioner: Aintsstueskat e. F. 9286,- 

do. 	 do. e. Ldk. L. 440,- 
81,73 

• • 

280,- 



Vor bekendte fine Kaffe 
• samt The, Chokolade og Cacao 

anbefales det ærede Publikum. 

c/V.« Gliokolode o ('ceao til jamle „Prise" 
Kaffe. altid friskbrvendt og nymalet. 

Illinde Xolonial- od ,froduktforretninj. 

Til Toddy! Til „smag Sorte"! 	Til Likørglassene! 
Vi har endnu et fuldt Fad al den rigtige gammeldags .,Lowards-

Rom'. Prisen er højere, men Smagen er alrum( den samme som tidli-
gere. Af milde, velsmagende 1-,omsorter anbefaler vi: 

St. Crolz til 	forskellige Priser. Menadorfer-Rom. Martinique-Rom. 
Guava-Rom. Solbær-Rom. Endvidere har vi: Ægte mild Cognacs og 
Kaffe-Cognac. Forskellige velsmagende Cognac-Sorter i stort Udvalg og 
Priserne ere yderst billige i 

Nordlandets Handelshus. 	....._____ 	 
llorilliloms Spare- & lunings -- Afdeling i Allinge 6---'9"----- 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 

IS Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente 
af 4 pCt. p, a , part Folio til 2 pCt. p. a. 

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

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Nle Tohalihr, grov Tobak og Shilo-Tohilli 
er forhøjet kolossalt i Pris. Flere Mærker, som tidligere kostede f. Eks. 
1 Kr. Pundel, koster nu 150-175 øre. Der vil ogsan komme Prisfor-
højelse paa Cigarerne. Vi sælger dog vore tørre vellagrede Cigarer -
alle vore gode kendte Mærker — fremdeles indtil Nytaar, til de gamle, 
billige Priser. Benyt da Lejligheden. Særlig beder vi alle vore Kunder 
om at forsyne sig rigeligt. Vi er belavet derpaa. 

Nordlandets Handelshus. 

Kakkelovne og Komfurer 
fra 

Bornholms Maskinfabrik, Rønne, 
anbefales til Fabribens Priser. Rabat for Hontant. 

Endvidere anbefales KakheloviniNror, Rimte og H omf torrinwo 
saml lIdfrosit Ler og Sten. 

c)-111in.85e j-Coloniol- od Froduktforretnin,51 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Basle 	Telefon 2. 

Selvvandingsindlæg. Vand- & Aljepumper ni. to. e 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

NB. leluset,agv^r Margarine  argarine Nr. 48 til 64 Øpre 
r. 1/2 kg 

Aldeles fortrinlig til Bordbrug. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

likl* IL le 14 1,$&"~ 

Bredt. Cloåttie 
air-ab~di 	Isbaffiliess. 

Frisklavet dansk Klidmelassefoder, 

Frisklavet Blodmelassefoder 
som er lige fortrinligt Foderstof til Heste, NI alkeka.æg og Ungkvæg, er hjemkommet og sælges i Sække a Sø 11; til en forholdsvis billig Pris. 

Grove danske Rugklid, Grove danske Hvedeklid, 
Prima Majsskraa, Prima Bygskraa og Standses dakrea 

Friske gode Varer. som sælges billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Prima kontroll. Foderstoffer 
anbefales til billigste Dagspriser fra 

Jfoloniot e froduktforretnini. 

Vi modtager gode Sædvarer af 

Havre, Byg og Blandsæd 
som Betaling for alle Slags Varer — og afregner allerhøjeste 
Dagspris. 

Nordlandets Handelshus. 

fi 
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FINESTE DANSK FABRIKAT 
,747,9c.", f•i2cilicti2a tiroc';-,c 
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Forfang Tilbud, og ri er fil 7Yenesle, 

 

     

Rønne—Mrundvli 
Fra Rønne 	715 050 

Nyker 	7" 051  
Klemensker 755  115  
Rø 	 814 147 
Tein 	 833 las 
Allinge 	833  2°3  

TII Sandvig 	848  211 

330 813 

351 825 
411  8°1  
433  911  
448  gav 
501 939 

507 915 

Erindringsliste. 
—o— 

Toldkamret 7-12 Form , 2 -7 Etterm 
Ketnnerkonloret 10-11 og 2-4. 
Lianer 4 Diskontobanken 2-4 Ettm 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Stempelfilial I Sparekassen 10-12, 2--4. 
Dampskibsekpeditionen, deben ved Ski- 

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
ioeorsFdra 

Form. 
Mandag ne 

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

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

Søndag 12-2. 
Borgmestere'n. Kontortid hver Siignedag 

Kl. 3 paa Skolen. 
Branddirektøren Mandag og Fredag 

F  Staisanstalbut lur Livsforsikring 8 
	til 10. 

 ved Chr. 
Olsen, Messen. Kontortid l--4 Em. 

Folkebogsamlingen paa Raadhuset: 
Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8. 

Jernbanesi. er  aaben for Gods 8-12, 2.6 
Frimærkep. og Ilgods desuden 7.8 Arten 
samt til Tog, der afgaar udenfor nævnte 
Tid, fra en halv Time for Togets Afg. 

Toget afgaar 
Søgnedage: 

Sandvig—Bønne. 
Fra Sandvig 	700 1015 310 755 

Allinge 	705 KM 320 805 
Tein 	719 1087 332 815 
Rø 	 768 10u 349  813  
Klemensker 	738  1117  412  833  
Nyker 	810  1131  433  9°5  

Til Rønne 	830  I In 447  93° 

Søn- og Helligdage. 
SandvIg—lannne. 

Fra Sandvig 	848 	110 6,0 76, 
Allinge 	Bas 	lie x Bos 
Tein 	 x 	In, x 8/2  
Rø 	 917 	145 699 835 
Klemensker 	955 	20, 600 862  
Nyker 	X 	220 x 903 

Til Rønne 	1006 	2,0 780 9,0 

Rønne—Mundtlig.  
Fra Rønne 	9n> 	iso 400 8rs 

Nyker 	9,7 	160  420  835  
Klemensker 	9s8 	207  437  85, 
Rø 	 943 	295 455 917 
Tein 	 x 	241 515  907 
Allinge 	1013 	233 524 982 
Sandvig 	1020 	300 5,0 943 

Søger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Lær-

ling, en Fodermester eller an 
den Medhjælp, bør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad, 
der hver Fredag bringes direkte ind 

I 1700 Hjem og læses af sart godt 

som hvert eneste Tyende. .Eti An-

nonce her I Bladet vil derfor saa 
godt sort altid bringe et tilfreds 

stillende Resultat. 

Paa Havmaagens Ryg 

At det virkelig passer, at mindre 
Fugle, naar de er trætte paa Rejser 
over Havet, kan linde paa al lade 
sig befordre at større Fugle, erfarede 

en Fisker, da lien forleden Dag med 

sin Kutter sejlede hjem niod Frede-
rikshavn — fortæller ,Vens. Tid". 

Der kom ved Hirtsholmene en 
stor Mange og fløj hen mod Kut-
teren, og fra Maagens Ryg flagrede 

søn en lille, tilsyneladende dødirret 

og forkommen Fugl op og salte sig 
til Hvile paa Kullerens Mast. Her 

blev den siddende, til den kun var 
et kerl Stykke Vej lit Kysten. San 
lettede den og flagrede over de 
skummende Bølger ind paa Land-
jorden. 

Brødrug 
til Amtes Kornopkob 

modtages indtil videre til 1. Januar 
1916. 

Hvor skal De tæm 1-Ir. Kofod? 
— Det skal jeg sige Dem, Hr. Dam: 

Eg og min Kone drikker altid Søndag-
ftermiddags-Kaffen i Vinterhaven paa 

Turisthotellet Lokalet er allid saa dejlig 
opvarmet, og Værten modtager gerne For-
udbestillinger paa større eller mindre Sel-
skaber, sba man træner altid gode Be-
kendte og tilbringer en fornøjelig Aften 
der, 

Saa tror jeg virkelig, jeg gaar med. 

Nyenl betaler 'koncern? 
Er det den averterende ? 

Nej I 
Thi ved Annoncerne skaffer lian 

sig større Omsætning, og det 

giver ham forøget Gevinst. 

Er det da Publikum? 
Nej I 

Thi Publikum faar ved at studere 

Annoncerne Besked pas, hvor 

der købes bedst og billigst. 

Hverken Publikum eller den aver- 
terende, 

men 
den Næringsdrivende, som ikke 

averterer sine Varer! 

thi hans Omsætning gear tilbage til 

Fordel for den Konkurrent, som 

averterer! 

,,Notdbotobolnis Ugeblad" el del 
billigste Blad al avertere I, og har 
den største Læsela reds paa Nordlandel 
— enhver drillig Forretningsmand 
bør derfor 1 egen litleresse avertere 

i Nordbornholms Ugeblad. 

Gratis Julekort i Saorlyig 1 
For at gøre hele Sandvig bekendt 

med min kraftige gode 

IFIF KAFFE 
tilbyder jeg enhver Køber af Kaffe 
fra i Dag til Nytaar frit Valg i mine 
smukke Jule- og Nytaarskoit, Værdi 
Ira 5-10 Øre. 
Ved Køb af 
— — 	

V, Pd. E Kort 
1'2  — 2 — 

— 5 — 
Chr. Bidstrup. 

Superfosfat 
er hjemkommen 

De bestilte Partier udleveres 
gærne snarest muligt. Pilsen fast-
sæltes senere, og Gødningen skal 
først betales til 1. April 1916. 

370/0  KaligednIng venter vi at 
kunne ekspedere lidt længere hen. 

Nordlamels lameishus. 
Allinge-Satifil[j Sygebasse 

som er statsanerkendt, optager Med-
lemmer indtil 40-sars Alderen. For-
uden en daglig Pengehjælp yder 
Sygekassen tel Læge og Medicin 
for Medlemmerne samt fri Læge for 
deres hjemmeværende Børn under 

15 Aar, desuden frit Sygehus- og 
Sanatorieophold. 

Indmeldelser kan ske hos Kasse-
reren, Hr. Bager P. Holm, Allinge. 

taa Dem fotografere nu? 

Atelieret er aabent Søndage 10-3. 

Fotograf Alfred Kjøller. 
lesDeres Regninger, Med-

til delelser, Konvolutter og 
Brevpapir i Allinge Bog-

trykkeri. Hurtig Levering. Billigste 
Priser. Ring op Telefon 74. Nordlandels 

 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 
Halo! Halo ! 


