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Bornholms Laane- & Diskon4obanh,
Benlen paa IndittanSbeniS er 4 1 !:: pCt, :p. a

„Nord-iYakftlbas Ugeblad"
trykkes i ti Aida/ uf‘ntirtdst 1700 1:Ampi,
og forsendrc getutem PoNtiursritel i AltiogSnndrig; ni,ker, Rutsker, Ro og Rletnensker,

„Nord-Bornbolnis Ugeblad"
Urer den :ZrorstrI'difflielsr i Nontrr Herred.
Niver hr.« i ethiat !firm og rinar sig derfor b .Ist til ;1 matrang.

..Word-Rornhohns Ugeblad"
oplagr,- gerne 1;,•kendt,intrel.er af enhver Art
saasam Krtb,
Frtrrl~lifdelrlser,
Efter- dkr. Aflysninger, Auklioner

„Nark;i-Boraholats Ugeblad"
udgaar

r..lar.r, kan bidilles part all,.
PostkoUtorrr -sand part Bladets Kontor og
urla/e1.
koster- 50 Viv

Paa egne Ben!
--0—
Vort lille Land passerer i 1914
en ny Milepæl, 50 Aar er forløbet
siden eaNiet:eiftwtos al- den store
Ulykke, del rev en stor og udviklingstlygtig Landsdel fra os og knuste Folket 'ned i Armod og Fortvivlelse, men selv om de Minder 50
Aarsdagen fremkalder, staar i Ulykkens regn, har det danske Folk
'-•-■ Lav til at gal forbi Milepælen
I it. ranke Rygge og frejdige
Blikke.
Hvilket Land er vel gaaet ud til
•,det rasende Kapløb om at naa forrest i den mægtige tekniske og kulturelle Udvikling, den sidste Menneskealder har ført med sig, med
ringere Hjælpemidler end Danmark,
og ikke destomindre er„ vi nattet
dertil, at vi,,j,..L.411kkiii største Erhverv, Landbruget, ubestridt staar
loran alle
. og..;ai de 'sbiSe're
Aar har ogsaa Grene af vor Industri
kunnet se Førstenumret hejst paa
deres specielle Baner' ,
„,„&b.•1"•
Men paa den anden '''Side giver
Aarets Mindedage os ogsaa Anledning til redelig Erkendelse af, at vi
endu langt fra er naaet til det yderste, som dansk Folkeevne kan yde.
Trods vort Landbings høje Stand1 unkt og den sinujilte UdVflding:af
vor Industri i de Henni Au; er vor
økonomiske Status jo lidet glædelig.
Vor Diskonto, der delvis bestem
..itåe~tas4•41sett af vort Tilgodehavenft,' iUdifitydet, er for Tiden
strammere end noget andet Sted i
Europa, og den 'høje Rente virker
igen latimiencig..,pas Erhvervslivet,
, idel de fleste af vore Konkurrenter
virker med billigere Kapital end
vi, '

D&I„gr.,(7ivt:, at der maa ske en
Forandring i vor Landhusholdning,
hvis' vi vil værne os mod nye nationale Ulykker. Et Lands Uallengigheder er jo nemlig ikke afgjort
alene ved dets Ret tit at hejse eget
Flag. Det er ikke saa mange Aar
siden, at vi saa, hvorledes vord'økonomiske Forhold tvang os, til at
lystre en anden Magts ønsker overfor vore indre Love. Det Land,

der ikke bildt og først kan hævde
sin økonomiske Uafhængighed udadtil, har heller , ikke sin fulde Frihed indadtil. Og lier linekommer
det os, at netop Aaret 1884 har
sin Lære til os. Vi.. ved jo, ,at
Ulykkens store Omfang skyldtes
den Omstændighed, at vi ikke i
Frit-vejen var beredte part at :Ha
pair egne. Beit, idet vore Statsmænd
haahcdc paa Hjælp utletraa..
Det; vi for øjeblikket trænger til
at lære, er just dettes ,år -staa pria
egne Ben i økonomisk Henseende.
Vi maa 'mit til at udnytte vore Erhvervsmuligheder til det yderste,
saaledesikke alene kan optræde med teten sikkert solidere
Mands Selvstændighed paa del
givne Tidspunkt, nten ogsaa have
vore økonomiske Støttepunkter saa
vidt udspændte, at vi kan slaa
urokkelig fast, selv om Tidens Ud-vikling- paaa.tdet •tekrøske ogakorninercielle Ontraader skulde slag
Grunden bort fra en Støttepæl hist
og her.
Og saaledes sikret snær vi jo
ikke for, Øjeblikket. De Edder, vi
øser vore Indtægter af, er ikke
særlig mange, og skulde nogle :d
dem lukke sig, er vi -ikke øjeblikkelig i Stand til al søge lit nye.
.Men Kilderne j. kert kunne
lade-sig 'Mel!..." • ar iris n. I har i
de settere Aar vist at kunne udføre Artikler, der nyder, lige saa
stor Anseelse som vort lurmærkede
Smør, vor Fiskerbefolkning tager
stedse mere og mere for sig af de
Fiskerigdonime, vi før har overladt
til vore Naboer at udnytte ud for
vore -Kyster og vi•liar endog forstlaet at sikre Linftlet en Dør ud
til den nye Verdensvej, der aabnes
forbi Vestindien .
• Vare Mulighder er i Virkeliglie•den ikke ringe; 'mæt nu er Spørgsmaalet, • o.iir vi- kan finde Midler til
at udnytte dem -- der kræves bl. n.
først og frelAteSt Adgang til Kapital.
Q.FiCinskaffelse af Kapital er
først i høj Gråd •belitige.1 at, orm vi
finer vor Landltusholdning smiledes,
al vort Arbejde biliej.;er et Overskud atql3dIrtferP vore egne Lommer. Skal vore Erhverv udenfor
Landbruget, som jo allerede har
sin sikre Plads paa Markedet derude, ogsaa vinde frem paa Verdensmarkedet, maa de først ,og fremmest have det hjemlige Forbrug al
støtte' sig til.
Vi num være klar over, al vi man
hjælpe os selv frem, „yed ,at..støtte
hinanden pa a Markedet hjemme for
senere at :lad frem derude. Og
Mindet om Ulykkesaaret 1864 bør
bidrage til at start damle Læ re last.
Det Standpunkt, dansk Erhvervsliv
staar paa nu, 50 Aar efter Landets
politiske og delvis økonoiniske Sønderlemmelse, viser navnlig gennem
Landbrugets mægtige Opsving i
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Kraft al Landbobefolkningens MG111slerwerdige Sammenhold og' fortræffelige Organisation, hvad
i Stand til al bringe det til, nalr
vi lægger alle Kræfter i og løftet
Flok med det fælles Maal.: Folkets
okrthomislre Uafhængighed og Velstand.
Skal vi bevare vnr"ricemontiske
Frihed, mart vi stag paa etme Reit,
og vi rutir dertil ved at Wrra!kke"
Læ Idet S agne Fre
,tfaar
de stear Maal rar-il 1.alimatets
Nina vort Erhvervslivs tjd.tivere i
i ddtle Mindeaar sainli; (Di" 4j
drøfte fælles Anliggender, twir.dit.
.der skal gøre sig gældende frem (ilet I dc næstt 50 Air,
præges at For sta.telsen af Sammenholdets Betydning:
Og Sammenhold viser 'man ved
i stort som i smilt at tage sit Forbrug af IronkurtencedMIteltlauskie:
Frembringelser (la lade danske Virksomheder og` danske Arbejdere faa
saa stor en Del af•Udbyttet af Landets Forbrug Og Omsætning SOM
muligt under forstaaende Hensyn
til danske Frembringelsers KonkerCCIICCCVI1C.
.Dansk Arb.'

llotilamigkonomiskeForelliqs
llislussisionsulg
Hesteavlen prut Bornholm 1913.
Beretning aflagt af Konsulent
H. Holm.
Paa I lesleavlsinlvalgets Vegne skal
jeg herved aflægge den sædvanlige
riarlige Beretning for Aaret 1913.
Pari Grumt af den fremrykkede Tid
og den mindre Interesse en Omtale
af cl saa specielt Emne naturligvis
har, eller at Forsamlingen har hørt
Direktør Bleurs oplysende, lortriiilige 'Foredrag, skal jeg fatte mig i
Korthed og kun omtale de vigtigste
Ting, der er ioregaaet paa dette Ommade i Aarets Løb samt gøre el
Par enkelte Bemærkninger med
Hensyn til Fremtiden.
Udvalgets vigtigste Arbejde
i Aaret 1913
Far
foranstalte .Afholdelse , af de
ved Lov nu paabudte Hoppekaaringer, der herovre afholdes som Fælleskaaringer for alle øens Hesteavls
foreninger, RenionleavIsforeningen
dog undtagen. Om clisseaKamingers Forløb afgav Ritmester, Slats1«utsulent Sch warz -Nielsen og
jeg Beretning ved et Mode i Fjor
i Klemensker, og jeg skal derfor
ikke her komme ind paa en Gentagelse trend. Kun skal jeg udtale,
at isnar der Ira flere HesteavIsforeilingers Side er rejst nogen Kritik
om disse Klaringer, fordi man
mente, at der kaarcdes for mange
Hopper, saaledes at Kvaliteten af
Hopperne var for ringe for enkeltes
vedkommende, saa vil jeg indrømme,
al der mulig er noget berettiget i
denne Anke, fordi der under et
saa forceret Arbejde, som Besigtigelse af ca. 500 Hopper sand ca.
200 Stk. Afkom efter disse, inIfifrr
paa' 10 forskellige Steder over hele
Øen og paa 4 ret korte Fornarsdage,
let !nedfører, at der kan kaares enkelte Hopper, der egentlig ikke fortjener det; men der afvistes dog ca.
100 Hopper, og alle wsarinesild-

.tverillr,,,rrrernl•pri•rn
for lies.,ermirr pen
?ribrr.
Almindrlicr .InnoriegIr I. t:Ising 10114r,
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valgsmedlemmerne var enige i ikke Gang var: „Køl] en Hingst, regn
at være for kræsne med at kaare bedste I efter yders Mening kan
II *hisses Hopper, fordi man der- ?ae" ; medens det intleithrr denne
ved mente bedst at bevare de lor- Forening i ris Aarrække altid har
tue liri4.! anvendelige !kipper til Avl 43,61ø. .K1111 ti vil I Inener al træffe
4,denfor den Avlsretning, hvortil de an virkelig ubetinget I ste Klasses
hører.
Hingst, sig køb den, ellers kan vi
Forskelle!, er
undvære den'. Nogle Tal.
krrhI f. Klasse kaares kun Hopper, indlysende. ,Unge VfehJrig'
der fremstille Afkom. løvrigt er An- tes fordi det var en typisk f.acileden
tallet af kantede Hopper ikke over- riksborghingst, hvis Fader er
- vildende, naar man ser hen til det første Hingst af Frederiksborgrace
Antal Hopper, der nu aarlig bedæk- paa Sjælland, der ved Statsskuet
har opmast at faa sit Alkow.,i'bile
kes pas Bornholm.
,ket11114, • fordi klar
- Ifølge de Undersøgelser, jeg har Klasse. „Bjørii"
den, .11;(fciiili
foretaget, bedækkes nu °artigt ca. var gode Muligheder i
det desværre sal tid til, at den tor
1300 Hopper. Deraf ca. 900 af
Tiden er •et eneste
trad
iler
er
' hofg
Wc#%4W :
lige Hankønslinje nedstammer fra
og antegauja. ca, lait) ak Krigsminifkihthohnerne
sl, riet , Fuldblodshingste. Af de gamle „Skimter". '
elsker nu engang denne
.,sidste er onMent Halvdelen kemonType, og mener endnu, at Slefpn
leflopper. I denne Forbindelse skal
afkoimnet er det eneste, der
jeg anføre, at Drægtighedsprocenduel paa Bortilluini. De glem
ten for 1912 hos de Hopper, der
var bedækkede af de til Statshing- dels Fejl og husker dets Dyder,
de glemmer, at Tiden nu sti
,gleakuel anmeldte Hiugste.vat''gemt-.
andre Pordringer cad for 25
nemsnitlig 63 pCt. Regner vi med
siden,
Bjørn er af udpr
60 net., er der altsag Omkring 780
drægtige Hopper aarlig, hvad dog Slegmertype, men selvfølgelig st
og niere barbenet, i det Hele
næppe giver 750 levende Føl. Hes4bestantten herovre er ca. 8000, mere Masse end god. _Slej
og 'her 'solgtes til Eksport mindst hvem han løvrigt ligner meget
har
300 Heste i 1913, saa d'Hrr. vil se, getil Farven. Foreningen
at Tillæge! . efter Fradrag af Salgs- rigt nu 4 røde Hingste.
Om Handelen 1 1913
heSteue langtfra kan dække Afgangen af Heste, der næppe kan an- er kun at- bemærke, at Pri
slags mindre end 'ha af Bestanden har været høje og Efterspørgsel
stor paa gode Eksportheste saa
eller omkring €00 Fleste aarlig.
Trækheste som Køreheste, samt
Om Dyrskuet 1913
er for Hestenes Vedkommende intet Par enkelte fynske Opkøbere
købt ikke faa 2-aarige Plage, a
særligt at bemærke, men ved Statsgode Pris
hingsteskuet medførte den nye Hus- vel svære som lette, til
Mær
dyrlov og de af 'denne følgende Det er interessant at lægge
ny Regler for Redirminelse og Præ- til, at for 20 Aar siden solgtes
miering, at en Del Hingste maltle godt snu kun 5-aarige og :ell
udgaa af Trænerækken og derfor Heste til 'Udførsel, medens roere
helt udeblev fra Skuet, da Ejerne vare usælgelige; for ca. 10 Aar
paa Forhaand var- gjort bekendt siden begyndte Opkøberne pas.
Købe 1-Aars Har
med Reglerne og indsaa, at Hing- Eftersommeren at
3 Aar siden't5etrynellestene med Hensyn til Afkomsfrem- ste; for
købe -1-aarige
stilling ikke i Aar kunde fyldest- d'Hrr for Alvor at
og 3-aarige i
gøre de stillede Krav. Af ældre, Heste om Foraaret
præmierede Hingste udeblev af den Juli---August; og nu i 1913 ser det
Grund Eginond II., Leopold, Odin, ud til, at man med Fordel kan sælge
Svend, Frederikssund og Dandy, de bedste 2-aarige til gode Priser. -Om Udsigterne for Fremtiden
hvoraf Flertallet forhaabentlig dog
kommer igen ad Aare. Den nye finder jeg Lejlighed til at udtale, at`
Husdyrlov tog jo haardt paa Præ- Principperne for Avlen er ved a
mier ved Statsskuerne og Tilskud ændres noget, idet de stigende Priser og den stærke Udstykning'
til Hesteavlsforeningerne.
Landejendomme medfhrer, at HenNaer Staten Ikke yder Tilskud,
synet til øens eget Fofbrug 9f, Hemaa Landmændene selv
ste næppe niere kan siges al være
betale.
det dominerende. Ganske vist hævIra del Landmændenes virkelige der jeg endnu den af ulig saa lidt t.
Mening at komme bort fra Statens hævdede Sætning, at kun. den lie-Tilskud til Husdyravlen, uanset at steavl er virkelig rentabel, hvor
andre Erhvervsgrene bibeholder Sta- man har Grund til sikkert at vente,
tens Støtte, saa er der jo hertil in- at Afkommet i hvert Fald bliver
tet at sige, men sen lim for Heste- saaledes, at det med Fordel kan
nes Vedkommende d'Hrr. Opdræt- anvendes i Landbrugets Tjeneste:
tere være klar over, at de saa selv men alligevel !nedfører Forholdene
maa yde de nødvendige Ofre, som efter min Mening, at vi ved Valget
Bibeholdelsen af Hesteavlsforenin- af Avlsdyr i mange Tilfælde bør
gerne kræver, det er dog uomtvi- lage mere Hensyn til Handelen
steligt, at det er disse Foreninger,
Om Remonteavlens Fremtid
der har bragt Hesteavlen fremad.
i iljaidikker Intet. Det
Med andre Ord: d'Hrr. maa være ved vi jo
er jo 1111 hele Remonteringsfor
klar over, at det er og bliver nød- det, Reinontedepotet indbefattet,
vendigt al betale højere Bedæk- nedsat en Kommission af baade ciningspenge, ellers kommer snart vile og militære Sagkyndige, ()g
des Tid, da Avlen gaar tilbage.
hvad Resultat denne kononer tit er
I Efteraaret havde
jo ikke godt at vide. Det kunde
_Foreningen til Hesteavlens
aldrig falde mig ind at frarande
Fremme'
d'Hrr., der har udstationeret Redet Uheld, • begge dens Hoved- montellopper, at lade disse bedække
beskelere .Dandy" ug,.Rolf Krake- af Fuldblodshingstene — de skal jo
ode. Uestytelsen kerfilb .saa igen forøvrigt bedækkes der — og jeg
den ite Saarige ',teuge Viebjerg" vil absolut heller ikke traraade de
og den nu 3aarigc -Bjørn'. — Jeg Hoppeejere, hvis Hopper har vist,
vedkender mig pab ,Forhaand at at de med Fuldblodshingstene har
Inave tilfaldet Købet af begge, men givet godt eller lovende Salgsafkom,
jeg beder udtrykkelig bemærket, at al vedblive at føre disse Hopper
Forudsætningerne for Købet denne til de nævnte Hingste, men jeg

for Ejere af andre Hopper paspegs,
at Forholdene ved den rute Ilte
Kommissions Nedsættelse mane .tit
Forsigtighed og medfører Risiko
ved at slag k e. er rir Rytterirernonter.
Angaaende Handelen 1 1914
inir jeg. a: jeg tør berolige dem,
sgin af de Beretninger, der er fremkommet ougMandelen pas de jydske og tyske Januarmarkeder, og
af de dermed ]elgende for Tiden
." rigeude Priser, ser pessimistisk
'n nærmeste Fremtid. Baade
allersidste Meddelelser fra
hvad der i disse
. [burg og ,
—age er mig meddelt af Hestehandler Jensete Frederikssund, der
har begypdt at købe her paa øen,
og som iøvrigt er en persolig Ven
af mig og er Opdrætter og Sælger
af Zardif-Bornholm, Frederikssund
og Unge Viebjerg, har jeg Grund
til at tro, at Priser og Efterspørgsel
meget snart .er eller. kommer paa
samme Standpunkt som forrige
Åer, Hestehandler Jensen mente
dog, at der var nogen Udsigt til,
at Handelen med Køreheste, vilde
komme lidt senere i Gang i Aar
end vanligt i Tyskland, og for dem,
der ikke af særlige Grunde ønsker
at sælge øjeblikkelig, vil det derfor
mulig betale sig at vente lidt, forsaavidt de Priser, der nu bydes dem,
ikke efter de senere Aars Priser er
tilfredsstillende.

ar

Indførslen at Heste.
Som nævnt tidligere i denne Beretning nødvendiggør den store Eksport Fra • gen, en ret betydelig Indførsel.. Denne bestaar jo saa godt
som udelukkende af Russere, og
brugte Københavnerheste foruden
ringle faa Islændere. Der er ganske
vist gode Heste imellem, luen de
betales dyrt, i Almindelighed for
dyrt efter deres Brugsværdi, og
Handelen er mest Kredithandel paa
Lejekontrakt. At faa denne Import
og denne Handel organiseret og
drejet ind i bedre Baner er en Opgave, jeg her som tidligere skal
pege paa, uden at jeg for Tiden
kan skønne, hvordan Sagen skal
gribes an.

Haven.
—:0:—

Plej de ældre Frugttræer..

godtgjort, et man feriere kan beskie• andre Golfstrømmens Lab — drof- f

sine Fruvzota-cr For meget end
tor lidt. Allerbedst vilde det være,
om Beskæring helt kunde undgaas,
i alt Fald fra Træernes fjerde eller
fertile Aar.
Og Renligheden er Ikke det mindst
vigtige. Jorden skal holdes ren
under Træet ved forsigtig Hakning
eller Gravning med Greb. Forsigtigt skal dette Arbejde' udføres; thi
Træets Reidder'rnaa ikke saares. Og
Træet selv skal holdes rent. 1 Etteraaret maa Stamme og Grene renses for Mos; man kan skrabe det
af, og man kan gnide det af, men
bort skal det. Derhos skal Træet
oversprøjtes etter Løvfald og før
Løvspring, eller i del mindste en
Gang i Vinterens Løb, med Kobbervitriolvædske, og om Sommeren
efter Flugtsætningen med en eller
anden da hensigtsmæssig Vædske.
Ved disse Sprøjtninger kan man i
betydelig Grad hæmme Udbredelse
og Angreb af Svampe (Kræft L Eks.),
Larver og Insekter. Har man kun
en lille Have, gør man bedst i at
Inde en Gartner udføre Sprøjtningen. I modsat Fald maa 'nars være
flere om Anskaffelsen af Sprøjte og
om Indkøb af Blaasten, brændt
Kalk osv.
Er Træerne stærkt angrebne af
Kræft, kan det være nødvendigt at
bruge Saks og Kniv, klippe udgaaende Grene bort, skære Saar paa
Stamme og store Grene ud, brænde
det saaledes borttagne, og bag efter smøre de friske Saar ind med
Kultjære, Karbolineum eller andre
desinficerende Midler.
Følger 'man de bar antydende
Vink over for sin Frugthave, da kan
man have Udsigt til al avle smukke
og veludviklede Frugter, fri for
Skurv, fri for skæmmende Pletter
og fri for de forskellige Larvers og
,Insekters Bid og Boringer.
Men Frugtavl kræver Arbejde,
stadigt Arbejde, omsorgsfuldt Tilsyn
med yngre og ældre Træer. Den
ene Ting at plante Træerne sider
ikke til.
Økono m.

„Forsgmlelsegorrollliqu"
_o_

Naar det gælder om at snyde sine
Medmennesker, er der næsten ingen
Grænser for visse Folks Opfindsomhed. Og der er mærkeligt nok altid Folk, der gaar i Tøjet.
De saakaldle F orsen dels esf orr eln inger, som i de senere Aar er
dukket op baade her og i vore Nabolande, er dog en saa grov Humbug, al man stase ganske uforstaaende overfor den Kendsgerning, at
der virkelig er Folk i Hundred-, ja
i Tusindvis, som godvilligt lader
sig bedrage af disse Svindierforelagender.
Som bekendt virker disse „Forretninger" gennem Annoncer, i hvilke
der tilbydes Publikum det rent utrolige, blot man indsander 2 - 3 Kr.
Hvis man overhovedet modtager
noget for sine Penge, er det altid
en Række .Presenter", bestaaende
af det elendigste Juks, udenlandsk
Kram i „Broscher" eller „Ure', som
i Virkeligheden er ganske værdiløst.
Helt berømt er jo den „Forretning',
som averterede med „flere Hundrede Genstande, absolut nødvendige
i ethvert Hjem", og som til Vederlag for den ret antagelige Betaling
sendte „Kunden" — et Par Breve
Knappenaale.
I Virkeligheden trives disse Udvækster paa Forretningslivet ifl.
,Dansk Arb." den Dag i Dag, og
selv om disse „Firmaer" ikke alle
er saa slemme som hin Malmø-Forretning, som fornylig blev stoppet
af Politiet, fordi den blot indkasseredePenge ogoverhovedet intet sendte
til Gengæld, er der al Grund til al
advare alle mod at indlade sig med
dem, Det er Humbug og intet andet, og der er ingen Grund for os
Danske til at snilde Pengene ud af
Vinduet til værdiløst Hunibugskram.

Foraaret nærmer sig. Atter lægges der Planer rundt i Damarks
Land om Plantning af unge Frugttræer i Tusindtal, og det er ganske
udmærket. Men• alt for ofte bliver
det ved Plantningen alene. Den
Pleje, et Frugttræ behøver og kræver,
for i rette Tid at bære Frugt, den
forsømmer man i de ni Tilfælde
af ti at give del.
Jeg ved ikke, om man i al Almindelighed kan sige, at vi,Danske
har lettere ved at begynde, end vi
har ved at fuldføre; men vist er
det, at Frugtavlen i vort Land vilde
have staaet paa et andet og bedre
Standpunkt, out vi i de sidste ti
Aar havde indskrænket os III al
hente Halvdelen af de Frugttræer,
som vi har hentet ud fra Planteskolerne, og vi saa rigtigt havde gjort
os klart, at et Frugttræ er et levende Væsen, som kræver baade passende Næring, frisk Luft, Lys og
Renlighed.
Passende Næring — derpaa skortede det megen ofte. • Snart sultede
vi Træet, og snart blev det overfodret. Det sultede, og det blev stundom endog forgiftet, naar vi plantede
det i en Græsplæne, og det overfodredes, i alt Fald med Kvælstof,
naar vi Aar efter Aar dyrkede Køkkenerter umiddelbart op ad Træets
Stamme og genneingørlede Jorden
til Køkkenurterne med kraftig Staldgødning, Alje og stundom — for at
gøre del rigtig godt — gav et ekstra Tilskud af Chilisalpeter oven i
Købet. — Under et Frugttræs Krone
bør Jorden rettelig holdes i stedsevarende „Brak", altid løst gravet eller hakket, og altid fri saavei for
Græs og Køkkenurter som for Ukrudt.
Og saa skal der ret jævnlig hakkes
Gødningskalk eller Kalkmærgel ned
omkring dem ved Efteraarstide,
If
ligesom det meget ofte vil være
godt al give dem lidt 18 pCt. Superfosfat i Vintermaanerderne eller
—:a:—
i det tidlige Foraar.
En fantasifuld Plan.
De skal have frisk Luft og Lys,
Hvad de Gronlandskyndige
derfor maa Frugttræerne ikke staa
mener.
for nær hinanden, og derfor maa
der nu og da tyndes lidt tid i Kronen.
I et Par Artikler i Tidsskriftet
Denne maa i hvert Fald ikke være
saa tæt, at Grenene gnider hveran- „Architekten" har Arkitekt Alfred
dre, Ellers har Forsøg, foretagne Råvad i Chicago — kendt bl. a.
saavel i England som her hjemme., fra sin fantastiske Plan om at for-

„Graul8mis Ho edslaf],

Hærens Remontering.
Sølvbryllup.
tel atm ighederne Jor og slaaet til j
ni Hansen Ø Ho.
Købmand Jens
Arbejdet inden for den Korn
Led for Anlægget /1,r, head han 1
Øjeblikket dorne
i surl fejrede i Søndags deres Selv- sign, der t
kalder ,Grønlands Itnveestadtidligere omtalte Planer om en
en større Købstad, en Hangee. r>gdi bryllup.
formering al Hærens Rerninnevees
Hovedstad, i Sydgreniand——
gaar Sal godt fremad, at Bet
Hr. Ravad inener, at man veg..e■
Fhv. Folketingsmand tot 2. Kreds vingen vil kunne foreligge I
anlægge en saadan -Hovedstad. og
Tid inden den testene Tid
flytte den grønlandske Regerings Hr. Lærer Ingvard Jensen og Hustru
1. Juli i Aar. Om de mer
Kontorer dertil vilde berede Vejen holdt Guldbryllup paa Dams Hotel Planer, der skal bringe Reform
Tirsdags og deres Daner og Svi- ved Remonteringen, opretholdes
til Udvikling af en international
Handelsstation; som vilde bringe gersøn Hr. Lærer Kafeed i Rutsker foreløbig store Idemrnelighetestu
Betingelserne for Trivsel og Vel- holdt samtidig Sølvbryllup.
hed.
færd af en talrig og mangeartet Befolkning, forudsat, al BeliggenheBrevsamlingsst. .Ham mersden blev valgt saaledes, at Handefacet
bus' hat fra •1. Marts d,
lens og Søfartens Fordrindringer
Navneforandring og hedder beretter
opfyldes. Idet man navnlig maa
Nu vil. vi haabe, at
_Sandvig'.
have Opmærksomheden henvendt
paa Etableringen af den meget vig- Stationsnavnet snart bliver det
Levende Billeder.
tige Verdens-Handelsvej, Canada sa !ente.
Er der noget, der kan trække faldt
langsomt Irren sikkert er i Færd
Hus her i Allinge. ras er del Belmed at oparbejde gennem HudGaardmanden, der spillede graf-Theatret. Hver Søndag
Alteis
sonstrredel, mener Hr Råvad, • at
sin Formue bort.
„Grønlands Hovedstad* bør anlæger der en hel Folke'veudring i Nørre.
ges paa et Punkt, som alle Skibe
..Rock. Daghl." skriver:
gade, eg Trængselen er 011e Stor
i denne Fart er tvungne kil at pasDet vrimler med gpekulationgeschæfter.
midler Forsamlingshuset .Hantinerssere.
Der spekuleres gdnnein Banker, VekselDelle er Livsnerven og Hoved- lerer. „Grosserere", der har faste Agenter hus^. Faer man sig endelig albeel
punktet i Forslaget ; Grønlands Syd- i de større /lyer og rejsende Agenter for indenfor, er gerne aille Siddepladser
spids eller Kap Farvel er midtvejs det øvrige Land. Dc store Terntinslir- optagne, deraf over Halvdelen a l
paa denne Rute, hvorfra der ikke maer i Udlandet har lagt Filialer herop Børn i Alderen 6-14 Adr. Disse
kunde tænkes en mere fordelagtig . . . . der spilles, spilles, spiles.
sidste fører en idelig Kamp om de
Beliggenhed for en Handels-, Kul- • Der er ikke den Plet paa Landet, der
forsynings-, Provianterings-, Repa- ikke ved det, Det er ikke saa længe bedste Pladser, saa` der ofte hersker
rations- og Nødhavn end fielop siden, vi tik det at vide i Roskilde. Der Uro og Larm under Billedernes
dette Omrande. Ogsaa indadtil, Inr er Folk i Roskilde, som har Grund til at Fremvisning. At delte ofte virker
Grønland selv, mener Forfatteren, erindre den store Omsætning i Detailforstyrrende for det øvrige Publikum
at et saadant Anlæg vilde være handlerbankaktier, Direktør Pedersen
heldigt, det vilde bringe Landets skabte, og som feen sluttede med Kra- og ødelægger Helhedsindtrykket df,
Isolering til al aphøre og skabe cher 1908, Der er Iler pas Egnen en de ellers gode Billeder, siger sig
Landværdier, !Ivar saa godt som Gaardmand, som sad ined en tinard kvit
selv. Kunde der ikke tænkes en
higen er int.
og kit, og en halvanden Hundred Tusind anden Ordning til del bedre?
Grønlands Klima, Jordbunden og i Banken. Nu regner man med, at han
Biografens Ejere kunne sikkert
Indlandsisen er -- fortsætter Hr. Ilar en Gæld paa 40,0n0 Kr. Han har
med Fordel lave en særskilt Borum
Ravad ingenlunde Hindringer for været med i det store Spil.
forestilling om Eftermiddagen, hvorAnlægget af en moderne Storstad 0).
Klimaet her ved Kap Farvel er miltil Børn eller Forældre nied Bern
Advarende
Eksempel.
dere out Vinteren, men koldere om
havde Adgang, eventuelt med IndDer er mange Mennesker, der
Sommeren end længere indenlands
skydelse
af en Skolefilm istedetfor
under samme Bredde. Solen er her finder en Fornøjelse i at .skræmhent prut Himlen, 'og 'den geografi- me Livet al Folk", som rnan siger, del traditionelle Elskoetelmnia, der
ske Beliggenhed er som Christia- i. Eks, ved pludselige Brat-pita Trap- for del meste ligger udenfor el Bares
nias, St4holius, Helsingfors' og St. pegange, ved at liste sig bag pas Begreber. Mange Forældre ser rigPeterborge, skønt Klimaet paa Grund En paa en ensom, stille Skovsli, saa hellere deres Børn hjemme saa
al Kystforholdene vel nærmest maa ved pludselig at stikke Hovedet ind
sammenlignes .med de islandske af et aabent Vindue i et Værelse, sent om Aftenen. Det skal sikkert
Havnes eller Hammerfest og Trom- hvor man tror sig ene og ikke er vise sig, at de to Attenforestillinger
sø ; det er ialtfald sikkert bedre forberedt pas noget Clinch.
— Uden Børn — alligevel vil trække
Del er mest Børn og un c Menend Norries i Alaska ved GeringsHu5.
nesker,
'der
-f~
eners
n
strædet,. der er i stærkt Opsving
WiTtårfår o[A.alci3e,
ver
den
Trafik,
men
ikke
saa
helt
som Handelsstad. Der er endvidere
En Tilskuer.
her Land nok for Ploven til at for- sjældent træffer man ogsaa pjankede
syne en By med friske Grøntsager Voksne, der morer sig med at øve
0,...,0~0000000coocK,
og frisk Kød, og Landskabet har denne forbistrede Sport, der i nermed sine Fjorde, Højder, Dale og vøs Tid, som vor, hvor Nervesystevarme Kilder et saa storslaaet Præg, merne er mere eller mindre tynd- JVorskTuristreklapa
og Skærgaarden med sit rige Dyre- slidte, er særlig farlig og fordømSom bekendt har den norske Ftitogral
liv er saa malerisk og ejendomme- melig.
Wilse nylig afholdt en Række LysbilledSom
advarende
Eksempel
kan
lig, at Stedet sikkert vilde vise sig
foredrag for fuldt Hus i Koncertpar;
at faa stærk Tiltrækning for Turi- anføres en Tragedie, der fornylig Mindre bekendt er det, at han til dette
stod
at
læse
de
amerikanske
Blade.
ster—Uden.,Eitergøren af ikke-grønFormaal har Støtte i sit Hjemiandsturistlandske Naterforhold skulde man Paa en FarM i Staden Oregon stak interesserede Kredse, saaledes har blandt
Farmerens
16-aarige
Søn
en
Aften
endvidere her søge at udvikle de
andet de norske Statsbaner bidraget Id
særegne grønlandske Forhold, dets med et pludselig Skrig Hovedet ind denne Turnes med et Betab.
af
et
aabentstaaende
Vindu
i
KøkPlante- og Dyreliv og landskabelige
Da Fotograf Wnse kom hjem til Norge,
Præg. En Arkitektur, bygget pas kenet, hvor Søsteren stod i Mørke modtog han et Brev fra tand, theol., Læog
salte
Vand
over.
Drengen
vilde
danske Motiver, men svarende til
rer H.Andersen i Kobenhavn, der er NæstKlimaets og Omgivelsernes Karak- blot skræmme Søsteren. Det lyk- formand i Skolernes Lysbilledforening.
kedes
ogsaa,
hun
blev
sindssyg
af
ter og de forliaandenværende BygDenne Forening, der er dannet i Underniegseurner burde her bringes i Skræk. Faderen og Moderen, der visningsnjemed, blev stBet [fjor. Den
pas
hendes
Skrig
ilede
til,
dræbte
Anvendelse.
har udvirket. at Skolemyndighederne tplj
hun i Mørket med Køkkenøksen. kelte Steder har anskaffet-Lysbillede
Forfatteren henviser ogsaa til, al
Den
ulykkelige
Dreng
styrtede
'sig
Labradorkysten paa den anden Side
rater, og samler nu Billeder og stiller dem
i Floden, da han saa, hvad hans til Disposition for Landets Skoler, Ungaf Davidsstrædet aarlig gæstes af
omtrent 25,000 Turister, som fore- Løjer havde afstedkommet. Pigen domsforeninger og Attenskoler. Den indtrækker det kolde Klima ddr for selv kom paa en Sindssygeanstalt. gik egsaa med et Andragende om StatsMed andre Ord - et lykkeligt Hjem understutfC.Ise, der imidlertid blev mødt
det varmere; og baade i historisk
og geografisk Karakter Maar denne gaaet til Gruede paa den rædsels- med Afslag.
Kyst endda langt tilbage i Interesse fuldeste Maade, blot fordi en ung
I Brevet til Fotograf %Ise anmodede
Fyr i Tankeløshed og for Lejers Lærer Andersen ham om at finde en Udfor Sydgrønland.
Skyld vilde gøre et andet 'Menne- vej til at faa en Serie Lysbilleder gratis
Ske bange.
tilstillet Foreningen, under Henvisning tit
at det vilde virke som en Reklame faT
Alle Turistinteresserede Landet. Witse lod Brevet gaa videre 11,1
maa bestemt give Møde paa Sø n- Hovedstyret for de.aorske Statsbaner, og
d a g Eftermiddag Kl. 31/2 paa Dams dette har ne hos ham bestilt en Serie paa
norsk Natur, som i den
Hotel i Rønne, hvor der vil søges au Lysbillederaf
nærmeste Fremtid vil blive tilstillet LysMejeriet Harnmersdal
dannet en Turistforening omfattende billedforeningen,
afholdt sin aarlige Generalforsamling hele Bornholm.
Det, som i denne Sag er af interesse,
pari Rutsker Forsamlingshus Fredag
er den Beredvillig og Aarvaagcnhed nor.
den 27. f. M.
Metersystemets Indførelse.
ske Statsbaners Administration ved enDen 31. Marts i Aar bliver atter hver Lejlighed viser, hvor- del gælder ReAf Regnskabet fremgik, et Mejeriet har 195 Interessenter med 1047 en af de smaa Mærkepæle, der klame i Udlandet. De Kreter som hid
skal kendetegne den endelige Gen- er stillet til Raadighed, rig de mangehan '
Køer.
nemførelse al Metersystemet i Dan- de Mander hvorpair de udnyttes. giv '
Der er leveret til Mejeriet: 5,695,689 mark. Den Dag udløber nemlig Eksempler, som vi sikkert kan lære
Pund sød Mælk, hviket bliver 5,440 den Periode, hvor Justervæsenet hel Del al.
Pd. pr. Ko. Mælken er betalt med har kunnet tilbyde de handlende
243,640 Kr. 11 Øre eller 9,28 pr. Vægtlodder og Bismere, registrerede
efter det metriske System, med 10
Pd. Mælk.
Fra
per. Rabat. Efter 1. April vil LodMejeriet har produceret 216,7991/4 dente og Bismerne kun kunne fanes
Pd. Smør, som har indbragt 230,701 til den Pris, der fremefter vil være P. h,
Kr. •09 Øre eller 106,4 Øre pr. Pd. den gældende. Benyttelsen af de
Allinge
gamle Punds-Lodder og Bismere
Smør.
kan faas PLOVE Model .1 p. S.".
efter det gamle System er dog endnu
Forbruget er 26,27 Pd.
pr. tilladt et Aar til 31. Marts 1915. Forskellige andre Plove samt Ipsens
bekendte gode Radrensere.
Pd. Smør.
Fra I. April 1915 maa og ska l
Gode Aljespredere, ny Model, og
Det vedtoges at ansætte en fast Metersystemet være uigenkaldeligt
Bøstninger føres paa Lager
gennemført her hjemme.
Konirolleringstriand.

Slemmer !rafulilikuril.

Fra Uge til Uge.

Julli's

Smoblorrgliiing

II

lionilloims Simre- & liillleiilsses

8. i 01$ K:rkr. kr.. 91,-,

'søndag

iTv,maat Kl. 9.
-iNi(
Allinge Kirke Kl. 2.

Afieling i Allinge

Missionsuge i Allinge Kirke hver
aften Kl. 8 fra 9.-14. Marts

Kontortid

Forskellige Talere.
,
Alle er velkommen.

10-12

Atelaaa.

Exiril kablet Ing 121ililler smill

af smukke
Rugeæg kanogfaas
gode SølvCampiner (Hverdagslæggere) og
sorte Minorkaer. 10 tre pr. Stk.
Andersen, Allinge St.

til

Bredder fra 5 10 Tom

i mang,e Længder.

Alle Slags hin Brædder, Lægler, Sparrer og Tumiu,
Vi

sælger til laveste. Priser og paa gode betalingsvilkaar.

RØ.

Nordlandets Handelshus.

Sognets Beboere indbydes til et
Møde paa Brugsforeningens Sal
Fredag den f.3. Marts, Efterm.
KI, 4 for at forhandle om en fælles
Kandidatliste hl det forestaaende
Valg af Hjrelpekassebestyreise. —
Efter Mødel afholdes Licitation
over 'Kørsel med Læge til Sognets
Sygekassemedlemmer.
Sogneraadsmode afholdes
samme Dags Eftm. Kl. 3 istedetfor
Torsdag den 12.
Sogneraadet.

Allinge-Sandvig Sangforenings
KONCERT

Pariser-Moder, August 1913.

Krfighil ug. Broderkrig,

Nordens Sort og Sydens
Datter.
Kinematografisk Folke-Skuespil
fra det store Sammenstød mellem
Amerikas Nord- og Sydstater.
Ramasjang
i Kantonnementet.
Bedrøvelige Hændelser Ira de sidste
Efteraarsmanovrer.

Pattegarniture.
Gummislange og løse Dele
til Patteflasker.
Sorte, graa, røde Suler,
store og smaa
anbefales til billigste Priser.
Sygevat i Pakker fra 5 Øre.
Gazebind i forskellige Størrelser
fra 10 øre.
Flonelsbind, Gummipapir;
Hefteplaster, Glas-Øresprøjter
altid paa Lager til billigste .Priser.

J3, LOPSCI2,

—111111

Koncerten er ikke offentlig„,;hyorfor, de, der ønsker al overvuers
den, maa tegne sig forud enten hos et af Medlemmerne eller

Medlemskort for 191.1 for Allinge
og Omegn kan afhentes ved ,Ildbetalingen paa Kajbjerggaard den 10.
Marts.

r.:,","-Tabletter
I.

B. Larsen,

ER 101 l'ids

•

Allinge.

søges til

til en Pige, der
Maj
bliver konfirmeret til Paaske.
Man bedes henvende sig til
K. A. Mogensen, 18. Slv.-Pcl.
Olsker. ,
By- og Herredsfuldmægtig

Johann i(uioed, ildS10r
træffes paa Raadhuset i Allinge
hver Mandag efter K1.10 F01111, og
i Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

Alliop-Sudviq Sygekasse,
som er statsanerkendt, optager Medlemmer indtil 40-nars Alderen. Foruden en daglig Pengehjælp yder
Sygekassen fri Læge og Medicin
for Medlemmerne samt hi Læge 1‹,r
deres hjemmeværende Børn under
15 Aar, desuden frit Sygehus- og
Sanatorieophold.
Indmeldelser kan ske hos Kassereren, Hr. Bager P. Holm, Allinge,

lavere — og sarger

Hugget Krystal Melis Mr,
Nr.
Hugget Melis
Nr.
Grov stødt Melis
Nr.
Fin stedt Melis
Dansk Puddersukker Nr.
Nr.
Ægte Demarara

a 21 øre
a 20 a 18 -

Eneste existerende

a 18 -

Middel til rationel

a 16 -

Udryddelse af

a 22 -

alle Priser pr. 1/2 kg — og gives
extra 4 pCt. Rabat ved kont. Betaling.

ordlandets Radeishus,

Oilgisi-Mellgiedell,
Severin Larsen fra Norge

taler i Kapellet i Sandvig Mandag
den 9de Marts og fremdeles il v er
Aften i Ugen Kl. 8 samt i Allinge
paa Forsamlingshuset- Hammershus
Søndag den 15. ds. Kl. 3.

Prisen for begge Sorter

Petroleum
ere nedsatte 1 Øre pr. Liter
— I store Dunke og Halvtønder
sælges til laveste Nellopris pr. Kilo.

Norilloodels

M.E.Ikson,
anbefaler sit Forate 14. la SPION H e rre-Skrtederl. Over 500 forskellige Mønster i Prøver forefindes.
Særlig anbefales Ægte Dansk Sport
og Jagtklub Serges fra 40 Kr. pr.
Klædning. Konfirmations Klædninger til billige Priser. Klædevarer
modtages til Forarbejdning. Reparationer udføres. 13eslillinger paa
alle Slags til Herrebeldretining modtages, og udføres alt Arbejde, omhyggeligt, samvittighedsfuldt, og til
billigst mulige Priser.
En Læredreng antages straks eller senere.

Rotter og Mus.

Forlmodler i Allinge
Nordland. Handelshus.

Allinge Bryggeri
modtager gerne Bestillinger paa
Øl i An kere saavel som skattefrit Flaskeøl fra Hafnia Bryggerier. --- Tomme Ankere bedes
returneret hurtigst muligt.
Telefon 65.
G. SALMON.

Zinkhvidt
ni) 11 id t

I: uldols kur
klø I 114.11Ni/14141i
;11 ri Ilt'
11.11111,. k1111

al kgront
JorIll&rreint

limbras gnome, brun

alle Malerfarver talrares citer•

I. B. Larsen,
Allinge, ved Havnen.

Jacobsen

ed Ilmi n
Et Parti

gode horoblolske Spegesild
sælges til Fil 1

pr. (1.

Carl Jacobsen
takl"

Et Parti Ost

Toget afgaar

Paa Grund af Flytning udsælges i denne og næste Maa-

Møbler

til..,

nedsattePriser.

Buffeter, Skriveborde,
Egetræsstole,
Chaiselonger, Senge, Servanter, Sofa med Stole. Salonborde. m. rn.
Spiseborde,

Møbelsnedkeri,

Inserat.
Paa Opfordring af Hr. Blikkenslager M. C. Funch, Allinge, aut.
Gas- og Vandmester, har jeg i Dag
genneingaaet Hr. Funchs Bøger,
der udviste, at Hr. Fund' ingen
Overpris har taget for Varer, leveret fra ridt Firma „Aktieselskabet
Nordiske Atter Kompagni", men
overall solgt disse til Firmaets originale Katalogpriser, ja endog enkelte Steder under disse, og har
Hr. Punchs Fortjeneste herpaa ikke
været andet end almindelig Forhandleravance.
p, t. Allinge, 18. Februar 1914.

Gunst,
Repr. for A/S Nordisk Auer Komp.
København,

Sager Re OD Livsledsagerske, Fiskelorreloiho i Samivir

skal den gamle Cykle sælges, ønsker De Adgang over deres Ejendom
forbudt, har De fundet et Par Galoscher, skal der være politisk Møde
eller Bal, har De Kreaturer til 'Salg
eller vil De købe saadannc, har
De fancl nye Varer hjem, paatager
De Dem Reparationer, har De
starteten ny Forretning -- hvordan
skal Folk saa faa det at vide, hvis
De ikke averterer i et Blad, som
virkelig læses.
,,Nordbornliolms Ugeblad.
læses af saa at sige alle i Nørre
Herred og er derfor el fortrinligt Anlionceblad. Send deres Annoncer
til „ Nord bornholms Ugeblad".

Carl

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Nej Morcl

Prim paa
.e.r-

Nu vil jegikke
vente længere,
alle Mennesker gaar til Atelieret ved
Havnen, for at fotograferes, og det
gør .jeg.ogsaa,..,—, for man .faar de
smukkeste Billeder hos
Telf. 4.
Andr. Ipsen.

købes til højeste

bortsælges til billige Priser.

Jul Mortensens.

Alle-indbydes venligst.

llonihelffis Salosioreoinus

M. C. 'PUNCH.

haandforarbejdede

finder Sted paa Hotel „Allinge " Søndag d. 15. Marts

(111.ine '&0grar.
Gaumonts-Ugerevue.

Melal, Klode mi Ben

ned hele mit Lager af gode

paa cn i Allinge Boghandel fremlagt Liste. — Entret 75 øre.

Søndag deri 8. Kl. Bog 9:

kg.

Lommelamper
ia a a Mia

Mobeludsalg.
leor l<1. P/5.

ny Sending • extra Kvalitet Sprøjtning al Frugttoer "g
sælges i større Vægte a 30 øre pr,

Nordlandets Handelshus

Tomle humle o-kililletle Fmelndilor
-og kløvede do.

Blaasten

(Kobbervit...i.,11

Jernhane-Holellet Sandrig

særlig pæne, finvogne Brædder og egner sig særlig til Gulve.

1 " --1V4" tykke

Prima

De bedste og billigste

1 '14 " tykke > 15, 16, 17, 18 og 19 Fod dansk Maal. Disse

«e

ed Havnen.

anbefales By- og Landboere med
smaa a la Carte Retter..
Restauration og Billard.

Vi har et større Parti 3 Aar gamle rene Gran-Brædder,

Udgaaede
Skon. J. B. Berggren° med Granit
til Kbh.
Skon. ,Kristian" med Granit til Kbh.'
Damper ,Hans Hemse:dit' med Granit til Hamborg.

Marskandiser-korret,

Telefon 4.

og 2-4.

Modtager Indskud paa atm. Sparekassevilkaar til en Rente
af 4 pCt. p. a.. paa Folie til 2 pst. p a.

Allinge Skibsliste.
Indgaaede:
Skon. „Norden' ledig. fra NeXø.
Skon. ,Peter- Vindriver.
Skon. ,Paket° ledig fra Gudhjem.
Damper _Hans Hemsoth" ledig fra

til Gardinfarvning anbefales.

Milt,. •
der ima-anunet
Dg.
111 itinderatr
Aor
Priser, bese da mit st
nedr.Lazrena.f tnt 11,g.m.:,,
RammelisterÆ.irtalle moderne Dessins. godt Tøj :

Skal De

Gudstjenester.

Isle Maj aabnes en velassorteret Fiskeforretning i Hr.Viggo
Jørgensens Ejendom, hvor
daglig kan faas forskellige Fiskesorter. — Varerne bringes
overalt, og om ønskes istand.
gjorte. Større Ordres bedes
bestilte Dagen forud.
Ærbodigst
N. Mikkelsen & CO.
Telt. Sandvig 29.

Søgnedage.
ti
Ilammerahun—horre.
70,., 10,0 3$0
Fra Ffaminershits
Allinge
7r r Wer 41» Rilp
--Tein
• 721 1031 41t Sis
Helligdommen 7,„,
4„
7m, 1 t il 433 8«,
Klemensker
Nyker
8t3 113ii 5oft gna
Til Rønne
Il ir 577 930
Rønne -Illommernhail
Fra Rønne
7rn lise 3so Bis
Nyker
710 Om 360 Sti
Klemensker
753 1,3 40,, 8m,
Helligdommen 817 lz 4, 9,,
Tein
83a las 447 !tyl
Allinge
Sc., 2n, 50i1 11311
Til Hammershus 83,t 2,3 5„7
Søn- og Helligdage.
Hamenernbun—henne
Fra Hammershus 838 1110 53° Bar
gra 1t16 537 8"
Allinge
sso
ra -51r 854
Tein
Helligdommen 913 las 6o4 911
Klemensker 933 1 56 633 931
Nyker,
947 209 637 944
Til Rønne
10" 223 6,41015
Rutine-11amme rshuis
7s) 1057 lio gø
Fra Rønne
740 1057 130 8"
Nyker
7" 1114 I« gi
Klemensker
Helligdommen 8'T 11" 2°6 912
tein
.
833 1151 23 9 1
Allinge
84r, 12°9 • 2" 9i°
Til Hammershus 83' I2' 24° 9'6
Endvidere standser Toget ved HumM.Xby, »g Blak() »e,
ledal
forsaavidt der er Trafik derift efter dertil.
21 Ø. I 2 k g
Hugget Melis
Hugget K ryste! me Ils 21 Ø. I ; kg
19 ø. 1/,. kg,
Stødt Melis
pr. 2 kg 1811 Ø.
22 Ø.
Flormelis
Sødt mørkt Puddersuk ker 15 Ø.
Dansk Puddersukker, 16'0.
Fineste hvidt Theeukker IS ø.
Vestindisk Rørsukker 'SV, Ø.
Demerarasukker til to Priser.
Sort Brystkaudistn
I.

B. Larsen.

Telf. 12.

NB. Alle Fiskesorter købes
til Dagens højeste Priser.
Foitranl tireaning.

Eli !kok yngr e Pige,
som vil malke 5 Køer søges til Iste
Maj. I Mangel heraf en konfirmeret Dreng.
Langeniyre pr. Hasle,
Chr. Gronbech Holm.

Forlang altid

hf tolk, Roer og 1131111

Otto Miinstedis

er til Salgs pr. Kontant eller paa
Salgsforeningens Vilkaar paa
Pellegnard i Rutsker.
Samme Sled ønskes aarsgam le
Kvier til Købs.

OMA

Plante Margarine

afotr

°‘.'er

,„„,,,,,.

ia Saasæd
prin

•
ved
14,211, at let paa
>11
g.
Koldingnfen,. rit'er deri foretrækkes fremfor de andre kendte Sorter, og hvor den sidste Aar gennemsnitlig gav sine- Aetere ca. 3D Fold Kærne og stort Halmudbytte. Kærnen
er stor, buttet og af smuk lys Farve.

Svalest Segerhavre, m°

Spøg og Alvor. Vprt ext""' \.e,
islandske La mmelkeid,
en
liruytiet Øjeblik.
„Min Hukommelse
blevet, saadaarlig, j_eK k- an ikke huske Ira eert• lintg
en anden. Hvad i5 s, 11'1' og gut.
Eftermiddag, husker jeg
1 Morgen"
„Hor. gamle titert..de skure da ikke
kunne laane mig halvtredsindstyve j.roner, jeg har Brug fix dem lige nu?'

Pris pr. 50 kg. 7,25.

Kejserens Datter I
n*.
SkIldvngten.
Fra Braunschweig telegraferes en .Histovag, .90 Pd. holl., avlet fra•
Kolding-Egnen, Anbefales
tie, der har vakeaTmindefig Munterhed
i RigshOvedstaden.- En Soldat , der stod
som en. stivstraaet, tidlig, og rigtydeude Sort.
Pris pr, 50 kg. 7,00. paa Vagt tiden for det hertugelige Slot,
kedede sig og lieMie derfor at flirte'
med de spadserende Damer. I Forgaars
vog, 86 Pd., holl,, bornh.
kom en ualmindelig nydelig ung Dame
Avl, extra sorteret, sund og
spadserende, irrit Skildiragten lorsogte ataf tiltalende Udseende.
ter sin Lykke. Han vinkede og nikkede
Pris pr. 50 kg. 6,50. og tiltalte til Slut den tinge Dame, men
hun svarede ikke, og til Soldatens store
Forbavselse forsvandt hun gennem en af
Slottets Porte. Et :øjeblik efter blev
vog 117-18 Pd, holl., fin-fin Kvalitet. Heraf har vi kun et mindre Parti. Skildvagten aflast og tik samtidig Ordre
til at Indfinde sig hos Hertugen. lians
Pris pr, 50 kg. Kr. 8,00.
fyrstelige Højhed skældte Soldaten læsterlig ud, og Fyren Indrommede uforbeholdent sin Forseelse. Hertugen var godmodig nok til at tilgive ham .. . „denvog 1/3-11 Pd. holl., prima bornholmsk Avl, extra sorteret og renset.
ne Gang skal jeg lade dig slippe. for det
Pris pr. 50 kg. Kr. 7,oO.' var blot min egen Hustru. men hvis det
havde været en anden Mame i liratmschweig, saa
SkilMigteri havde lorsngt al indlede
en Flirt med Hejser Wilhelms Datter
prima bornholmsk Avl, extra sorteret og renset,
lian vakte Opslat.
Pris pr. 50 kg. Kr. 7,00.
Deri rive Præst (smigret): .Fotk her syhetr-jo rigtig begærlige efter al fas mig
af se
,S.ngnefrigden. ..la, her er jo ridt af et
Opløb, men del er dog ikke for noget
bornholmsk Avl, prima velrepset og velpustel Kvalitet.
at regne, nej, ras skulde frasten tmve
Pris pr. 59 kg., Kr. 6,50. set forleden, da de trak her igennem
med en Datisehjiirn
det var noget andet."
særlig at anbefale paa lette ,
Dan kall14,41....Nlond for Dom,
Jorder og som Erstatning ot.olen.
•
for' den sædvanlig udbudte Vare af Hjemmeavl.
forsikrer Dein for, min Herre, da
jeg sart, hvorledes nau heharullgtle hende,
Pris pr. 5o kg, Kr.
'rejste Haarene sig "tin Mit Flov
„Vær lorsigtig,
husk. De skal
aflægge Ed paa Deres lidsagn:%.••
Efter Opfordring sendes Brevprøver. Bestillinger' udbedes snarest.

Gul Næsgaard Havrei

Gul Næsgaard Havre,

Tystofte Prentice 2-radet Byg

dytlEegekoritrollert:t .og

sternp?,-..

;\ Hinge Kolonial--

Produktiorretninl!.

-Gaa til Fagmanden og køb Deres Ure
der 11.i: De Liaranti tur god og padluielig bang. Alle Reparationer ud.
føres hurtigt og billigt. Stueure tilses overalt og reparvtes mer mulig(
*4.
40161 Stedet.
Telefon 4.
A. M. Linclberrg,.S. Sertesens
13riigte L'te tages i Bytte.
1 Hid,

Godtkeibs=Udsalg
G. P:

'Petersens Skotøjsforretning, Allinge
Fra IS. Februar til 15. Ma

udsælges en Del udrangerede Pige- og lette Kuneski:Ptirtialt. Pris (,g
derunder -.Flere Par Damestervier i smaa Numre saml nogle Par Herre.
Snøre- og Fjedersko i Nr. 43 -47, meget stærke, lidt ældre Faconer til
ca. halv Pris. „Panik det øvrige gives 15 pCt. Rabat- under Udsalget,
benyt derfor det go e 'Tilbud. Kun pr. Kontant.
Radium anbefales som en meget fin og drøj Skosværte_

Tystofte Prentice 2-radet Byg

.0

Regnskabsbo

Tystofte Korsbyg, 6-radet,

Blandsæd af Havre og Byg, iblandet Snedinge Ærter,
Trifoliums rendyrkede Graahavre,

Nordlandets Handelshus.
"N."#'•■■"
■,'"■"*"4/1/N.

Husk det store Godtkøbsudsalg
C. Larsens Skotbjsforretning, Allinge.
j

Ældre Faconer
sælges til langt under almindelig Pris

-15 pCt. Rabat paa alt Fodtøj.
Benyt Lejligheden til at købe billigt Fodtøj

En

god Dreng.
Chefen (der skal antage en ny Dreng
paa Kontoret): „Er du Sanddru?'
Drengen: „Ja, men skulde det kunne
gavne Forretningen, kan jeg godt sige en
lille Usandhed en Gang imellem,"
1111strollek.
Tandlægen (der er ved at skulde bedrive en Patient ined Gas): „Nej De la:linser ikke al tage Deres Pung frein endnu, jeg lager ikke mod Forudbetaling"
Patienten: „Hm, det var just ikke derfor, men jeg havde de4i, nok Lyst til at
tælle mine Penge, for de begyndte paa
den Proces der.
Man hor her i Livet regne med Tilfældigheder. Den Tilfældighed, der kommer
med godt Budskab, er velkommen i hver
Mands Hus.

„ALBA

r,„f„7"-tc!,n,trif.4.c4~

FINESTE DANSK FABRIKAT
racwe
09
47~

A. J. Grønvall's Smedeforretning,
Grenvang — Olsker
anbefaler sig til de ærede Landmænd ined hurtigt og reelt Hestebeslag
samt alt til Faget hørende Arbejde, der udføres hurtigt og billigt.

P. C. HOLM, Allinge,
anbefaler

lk/Xxxx--værlx.-tazsj
at' prima Kvalitet og god Facon, ,
Nur- og Pudseskeer, Skjelskeer, Understryge- og Fugeskeer, Pugeres.. og Besktereskeer, Murhamre og Skafter.
Ilnrspader, %Vaterpas og Glas. Km-snore 'og Tridser. Alle
Slags Kalkekoste og Pensler, Pudsebrteder og Optrteltplader, ~Beflit, Pudsehager, alle Kalltiarver i kraftige Kval.

P. C. HOLM,- Allinge.

I Barnestolen.

ti

Regninger
Meddelelses-.
.,•
Brevpapir
Konvolutter
Vexelblanketter
Dags2trito
Fragtbreve
Returgodssedler

Ilgslil
Deres Tryksilpr
HoWrykkori
eleEel 74.

Uisit & Takkekort

11r • I

lh

Je—n ell Lpriserne ere necisattie
o!I

leenaoin:
„Hvorfor er Dere_s Frue dog ikke med,
Hr. professor? VI havde saa bestemt
ventet hende."
Milt Kone - hm - syntes jeg ikke
nok hele Vejen, at jeg havde glemt el
eller andet"
Monetekei.
Bankkassereren (til Timeren): „De ser
jo ud, som om De lige var kommen ud
al Tugthuset."
Tiggeren: „Det er jeg ogsaa."
Bankkassereren: „Hvad var Defor De
kom deripd?'
Tiggere-n: „Bankkasserer."

_1

Protokoller
Skemaer ,.
Kontraboger
Mejeribager
Huiteringsboger
Sygekassebøger
Journaler.
Udleveringsbøger

:tilettt 114 414

Alle Sorter Foderstoffer
ur

pari

Lager HL hrUtr sic Dagspriser.

•
NoloHit & 1%th1ldlorr815111,
Vor bekendte fine Kaffe,
The, Chokolade og alle øvrige Kolonialvarer i absolut
frisk og sund Tilstand, anbefales til billigste Dagspriser.

;Wlim.s5e

,ProduktforretniiK 4

c

I

Marie Kjallers Mode— eg Brodelitioffeillmq
ALLINGE
udsælges fra Iste til 154e Marts paategnede Ting paa Klæde og
Filt saasom Avismapper, BerstehotdKe,..Skriveunderlag, Lyseduu,
Hjørnebylder, Sofapuder og Pibestykker samt en Del Lyseduge og Tæpper paa Angola og Lærred.

— Alt med 25 pCt. Rabat pr. KI:intft11:4 —
Nogle Kasketter, ældre Facons,
•

Alle fæMiggritede Halte halv Pris.
udsælges for 75 øre rig

■
-•

Store Søster: Fy Svend, natir du gør
saadant Spetakkel, kommer du ikke nied
i Biografen.
- Lille Bror: Pyt, det ror heller ingen
Ting, tor jeg har fanet Penge af Mor tit
en svensk Sodavand fra Nexo Bryggeri.

Skal De giftes til Foraaret?
Køb da Deres-Sengeudstyr hos os.

Erindringsliste.
Toldkamret 7 12 Form., 2 7 Eberini.
Kammerkontoret 10 11 og 2 I.
Diskontohanken 2 - Eftm.
LaaneSparekassen•10- 12 og 2-4.
Stempelfilial Sparekassen 10 - 12, 2.-4,
Dampskilisespeditionen, aaben Ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Etterm., Mandag og
Torsdag harm.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Distriktslægen 8-9 og 2-3,
Postkontoret 9-12 og 2-7.
Søndag 12-2.
Telegrafstationen 8 Morgen rit 9 Aften.
Søndag 12-2.
Borgmesteren. Kontortid hver Sågnedag
Kt. 3 pas Skolen.
Branddirektøren Mandag og Fredag
Form. 8 til 10.
Statsanstalten for Livsforsikring ved Ch r
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em
Folkebogsamlingen.
UdInall hver
Fredag fra 61/3 -71/re
Varme Bade. Mejeriet Kalbjerggaard
Fredag 9-12 og 4--7.
Lørdag 9-12 og 4-10

Vi sælger alle vore Kvaliteter i Dynetojer 'ned fuld‘G;:iranti.
Dainpreused.

Vier*- 1,g .e■in!

til

liere Priser.

Fuldstændige Mpngendstyrlevre..s., med .kort Verset.
Lagenlærred i Twist, Høl og Etjaar,sanit.Lagenstewlaski vore
anerkendte Kvaliteter i stort Udvalg.
Jernsenge i stort Ildyalg til Fabrikspriser.
tin
r..' C,
(1)
tin 1:1
=

CD R

-

Uld eg .trikhede Klude

tages i nytte til

højeste Pris.

f)a1te1s1:,11s
Leverandør til Varelotteriet.

