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Bornholms Laane- & Dishontobank.
Renten paa Indiaansbeuis er 4'/s pCI. p. u

„Nord-Bornholms Ugeblad.'•
trykkes i el Antal af mindst 1700 Exempl,
og forsendes gennem Postvæsenet i Allintn
Sandvig; Disker, P/elsker, Ro og Klemensker,

„Nord-Boraholnis Ugeblad"
har den storstelldbredelse i Norder Herred.
bliver la-st i ethvert klem og eLmer Stk, der
for bedst til Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad''
optager gerne RekenellgtprIser af enhver An'
saasom Ketb, Salg, Foreningsmedddelser,
Efter- eller Aflysninger, Auktioner ele.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
ueigaar hver Fredag, kan bestilles paa alle
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og
koster 50 Orr Krariald.

Foraarsplantning.
f Havebrugskandidat A. Dalskov.
Det var en snefattig Vinter, som
nu sidst forlod os, men i de senere
Uger har Hinden velsignet os med
en Regnmængde; der bortvejrer-enhver Betænkelighed med Hensyn
til den fornødne Jordfugtighed.
Der er i øjeblikket og fremdeles
i de første 5-6 Uger næppe noget
som helst at befrygte i Retning at
at Planterne, selv de, der plantes
om i Foraaret, skal komme til at
savne Vand, og de vil, naar de da
bliver ordentligt og omhyggeligt
plantede, sikkert .kunne okse udmærket til.
Efteraarsplantningen har ganske
vist sine Fordele, men det skat bemærkes, at Plantningen om Foraaret ogsaa har sine ganske væsentlige Fortrin, navnlig -hvor det drejer
sig om Plantning •paa svær, lerholdig og fugtig Jord.
Et væsentlig Fortrin bestaar deri,
at Planterne, der plantes om Foraaret meget snart vil kunne begynde
at vokse og derfor ogsaa hurtigt
kunne læge alle de mange Saar paa
Rødderne, sont'uundgaaeligt opstaar
ved enhver Flytning. Det kan ogsaa ske om Efteraaret, naar Jorden
dækkes omkring Planten, saaledes
at dens Rødder forholdsvis længe
kan fortsætte deres Vækst, men det
toregaar betydeligt mere langsomt
og Smede' er.--mere udsatte for infektion.
Den største Fare ved Foraarsplantningen er Mangel paa den
fornødne Væde i Jorden, og navnlig lider Planterne meget derunder,
hvis de' ikke plantes fast, men at
der nær ved Rødderne lindes hule
Rum.
Derfor gælder det i Særdeleshed
om ved denne Plantning, at Rødderne fordeles godt og at Jorden
fintdeles stærkt og at kun den mest
hindene avihr.fuges umiddelbart om
Rødderne,
Det er en itnkiM som desværre
ikke et helt ullmindelig selv hos
Folk, it livemt.4mAn kunde vente
noget, andet, at blande delvis frisk
eller dog grov Naturgødning i den

Jord, som 1«uniner lian mest Rødderne. Mrin vil forstaa, at den vir'ker udtørrende og at Vandingsvandet hurtigt p'asserer den Slags løse
Partiet og forsvinder dybere ned i
Jorden uden al gøre Gavn.
•
. Vil nkarg endelig anvende Gildning. saa maa Man heltere 'arivende
lidt Kunstgødning,J. Eks. lidt Thomasfosfatincl og eventuelt lidt Kaligødning, hvis man kan forudsætte,
at Jorden mangler denne. ..
Chilesalpeter kunde der iimaalre
være Anledning til at anvende i
ganske ringe ..Grad ved Foraarsplantriingeit Dens Kvælstof er jo
som Modermælken for den nyfødte;
del lettest tilgængelige Næringsstof.
Men man maa ogsaa erindre, at
dette Kvælstof meget let lalier sig
udvaske og kommer udenfor Røddernes Rækkevidde og altsaa gaar
tabt.
Derfor skal man ikke sin-ende
--Riem•ragid---a}jef!i st-- rmd4 end igt; tir
v. s. en lille .blaandfuld fintpulveriseret Chilesalpeter til et forholdsvis
stort Planttil. Det blandes I Jorden under 'Plantningen.
De fleste Blomsterbuske kan uden
mindste Risiko flyttes og plantes
om •Foraaret, selv om de staar med
Blade og Blomster, naar blot de
vandes rigeligt efter Plantningen og
plantes fast.
Frugttræer, særlig de sent modne
Sorter, kan være lidt vanskelige,
men man kan bøde stærkt .derpaa
ved at dyppe Rødderne ned i en
tyk Jordvælling, der helst inaa bestaa af lerholdig Muldjord, tilsættes
lidt Kogødning' eller Tørvestrøelse
og lidt Chilesalpeter.
Naaletræerne lader sig bedst omplante om Foraaret, men ogsaa de
skal vandes rigeligt og plantes meget fast.
Det er praktisk at fylde Plantehullet, hvori Naalctræct skalanbringes, halvt med Vand og saa anbringe Planten i Vandel og derefter fylde Jord omkring. Jorden
vil da sikkert klæbe sig til alle de
fine Rødder og de vil dermed have
Udsigt til straks at kunne udvikle
Rodliaar og begynde Væksten.
El Spørgsmaal, som ogsaa rejser
sig ved Fornarsplantningen; er, om
man skal beskære Træerne og Buskene straks efter Plantningen.
Det er mig vel bekendt, at nogle
Gartnere fraraider delte, nien mine
Erfaringer peger i den modsatte
Retning. Og set fra et rent teoretisk Synspunkt maa Resultatet jo
ogfteri,blive delle. Den oprindelige
Rod mass? havde netop tiet Omfang,
der svarede tilm'Gr'fiinrengderi, men
naar .pan nu ved Flytningen faar
ødelagt en Del af Rødderne og
navnlig faar afrevet mange Rodspidser øg dermed berøver Planten Evnen til straks 51 arbejde med
Rødderne, saa skulde man synes,
at man; tor at skaffe den fornødne
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Balance i Forholdet mellem Rod de havde haft, siden de forlod deog Top ogsaa maa fjernes nogle res Land, og de priste vort Sømandshjem, da de vendte tilbage, og nu
af Grenene.
Man vil hævde, at der i Grene er vort System anvendt over alt,
hvor der ligger tyske Søfolk.
og Knopper findes aflejret en
I de amerikanske Stater er det
Mængde Reserveetnæring, som man det samme; hver engelsk Sømand
ved Beskæringen berøver Planten er velkonturen i Slaterfles Sømandsog altsaa svækker dens samlede hjem og de hos os; ligeledes sendes vore maartedlige Breve til ameEnergimængde,
rikanske ;Havne si2tu her hjemme.
Dette er ogsaa rigtigt, men disse Af disse; breve udender jeg niere
Næringsoplag strækker kun til eri end erri,hblv Million hvrt, Aar; det
foreløbig Udvikling af de anlagte er sikkert dg inestPuerbredte TrykBlade og Blomster, de formaar ikke •sagerd Verdd'n, forel} le finder :Vej
til hver en Krog
'
at at føre Væksten. videre, før RødAt jeg kom til at udsende disse
derne har ydet deres Bidrag, og Breve, gik saadan til: i 1868 skrev
her vil det altsan skorte paa Evnen, jeg et Brev til en Soldat -pari en
•naar deres Arbejde skal fordele,: Transporthaad, bestemt for Indien.
Han læste det og læste det om
paa de mange Knopper.
igen, for Breve var en sjælden Ting
hans Liv, og han ji¥1,,,ogsaa ,en
Kammerat læse det ; denne gav ham
det tilbage og sagde: ,Jeg vikle
give meget til• at. fair spaden et.
Brev; Vi sølle Fyre har ingen Venner. Kunde du tænke dig, at en
Miss Agnes Weston har ikke Dame vilde skrive et,Brey: fil mig?'
Soldaten mente, at jeg vilde gøre
alene været en Moder for engelske
Søfolk, ligegyldigt til hvilken Nation det, og han skrev og spurgte mig
de hørte; og om dette Arbejde har derom. Hans Brev var dateret Snes.
Paa det Tidspunkt følte jeg Længhun for nylig udtalt sig i et Søsel efter et Arbejde, som kunde
mandshjem i Portsmoulli.
a jeg først lærte" „,lack"_,),,at,_ bliv, tiL„Qavrt for Mennesker. — jeg
'k n e, var
meget forskellig fra skrev til min ukendte Ven — og
den nuværende Jack. Naar han det Brev blev Spiren til min nuvækom i Land i gamle Dage, lejede vende Virksomhed.
Om dette Arbejdes Udstrækning
han straks en Droske sammen -med
sine Kammerater, saa kørte de rundt giver 'følgende Tal et Begreb. Søpaa Beværtningerne og- drak hvert mandshjemmet her gav sidste Aar
Sted, de - kom til, Hestene var de Nattely til 198,260 Mand..:
Vi talte før om vore Venner, Ja--.
eneste ædru Skabninger af det hele
Selskab. Og imedens havde Jack pallerne. For et Aar siden maa Ski-•
øst sine Penge ud, som man hæl- bet Koego i otte Dage i Plymouth
der Vand af en Skaal og var ikke Havn. Det var en Vidunderlig.G/æde
blevet bedre men værre af den for mig, naar 51,:ifolk der ude fra
kom her tit. Hjemmet og kaldte
Tur.
Jeg erindrer, at jeg læste for en mig deres „engelske Mor'. Hver
Tid siden, . at i Anledning af en Maaned sender vi dem vor- Avis
Hulles( var alle Pladser i Teatret .The Light of lite:World" med Tilbortabonnerede — lier i Sømands- læg oversat paalapanesisk, og mehjemmet behøver vi, Gud være lo- dens de lad her fik cke til Erindring
vet, Ingen Hoffest for at iaa fuldt 800 nye Testaltnøgler, uddelt af
Flus; det er ikke noget usædvan- Skibets Fører.
Mine maanedlige Breve er i de
ligt Syn, at der holder en Række
af Vogne med unge Søgutter, hvis sidste Aar udkommet i 1,350,274
første Ekspedition ,paa Land er her Eksemplarer; de er et af Baandene
til for, at leje et Værelse, og det er mellem os og vore fjerne Venner.
Jeg har i Aar haft den Ære at
sørgeligt, naar vi maa se deres
Skuffelse over, at alt er -optaget, modtage Brev fra Hans Majestæt
skønt vi skaffer Plads, saa læhge Kongen, som sammen med Dronningen er vor Protektor. Da det
det er muligt,
Men hvad kan Jack ogsaa ønske var paategnet ,privat', ansøgte jeg
mere? Vi giver ham den bedste og fik Tilladelse til at offentliggøre
Mad, som kan leas for hans Penge, det.
Hans Majestæt takker for vore
el Parti Billard eller et hyggeligt
Rygeværelse for ham og Kammera- Indberetninger, i hvilke han er meter, og en Seng, sOm faer 'ham til get interesseret og glæder sig over
at tænke paa sit Hjeni og hans vort Arbejdes Fremgang. Han følger den gode Indflydelse, som vore
Moder.
Det bedste Bevis paa 'vort Arbej- Hjem har paa Sømændene, deres
des Værdi er den Kendsgerning, at Koners og Børns Forhold, ikke
det har givet Forbillede til alle an- alene herhjemme, men ogsaa i vore
dre Nationers Sømandshjem,- maa- Kolonier. Hans Majestæt haaber,
ske mest gennemført hos Japanerne. at jeg maa kunne leve længe for
Begyndelsen skete, da' to japan- den Gerning, jeg har begyndt.
Jeg takker Kongen for hans gode
ske Krigsskibe Ina ved SPittieacl,
og Officererne derfra ansøgte om Mening om mig. Til Tider har ArTilladelse til at se vore Lokaler, bejdet været tungt nok, men vi foren Tilladelse jeg naturligvis gav søger at gøre vort bedste, og vort
Motto er: Fremad.
med Glæde.
Paa samme Mande gik det 'med 1 engelsk Udtryk foren Sømand.
Tyskland. Den tyske Flaade Ina
ved Plymoulh, men Landgang var
forbudt Mandskabet. San sendte
jeg dem alle en Indbydelse til Te.
Admiralen, populær som en Nelson,
kaldte Mandskabet sammen og sagde:
Det store engelske Blad .Daity
.Hvad synes I, Drenge, Miss Weston har inviteret os til Te.; husk Mirror" offentliggjorde fornylig en
nu, at jeg venter af jer, at I opfø- Række Fotografier at nydelige og
rer jer godt". Det var en unødven- elegante Damehatte, der trods Fiksdig Formaning; Folkene optraadte
saa overordentlig pænt, men vi gav hed hun kostede fra 55-75 Øre
dem ogsaa den bedste Eftermiddag, Stykket. Havde disse billige Hatte

Miss Adles Wesloil, .

Billige Damehatte.
—.-

været grimme vilde tiet have virret
alrighl, men som allerede sagt, de
var virkelig ualmindelig fikse og
nydelige og det fik .,Daily Mirror" s
ulykkelige Redaktør ogsaa at føle.
Ikke blot modtog han en Række
forbitrede Protestskrivelser og Kvantalsopsigelser fra Hattemagasiner og
Modehandlerinder, men fik ngsaa
fra Bladets øvrige Leserinder harmlulde Skrivelser, de fleste genende
paq, at man ikke kan gna med
afri -1-1111 ■ til 75 øre, selvom deri er
aldrig* saa fiks. Selvfølgelig uden
nærmere Begrundelse af, hvorfor

man.«Jklse:4~ "
En særlig forbitret Leserinde skriver til Redaktøren : ,Er det med
saadanne Midler, De tror at fiske
k‘vindgi4‘.. /lboi.kiehter? Næppe
havde min Mand set Deres indiskrete (I) Billeder, før han forlangte,
at jej.%.
gaa med Hatte til
75 øre: Stykket. Saaledes snar De
Ufrederis Sæd mellem Mand ng Kone.
Jeg afsiger hermed Bladet.'
,Dally Mirrors uforfærdede Redaktørs Svar paa alle disse Udskældinger var en ny Række Fotografier af billige Damehatte, deriblandt en — aldeles bedaarende til ti øre.
„København; har skrevet efter
disse Fotografier og haaber at kunne
glæde sine mandlige Læsere med
dem ved Lejlighed.

- De ,ferste.rornerske Bede var :neget primitive, men allerede i det
andet Aarh undrede efter Roms Gtuatk.
tlr"gelse lader det til, at Romerne
har haft egentlige BadeaatStalter.
Disse tabte imidlertid ganske deres .
tarvelige Udstyrelse omkring den
Tid, da Karthago blev ødelagt. Det
er særlig de græske Læger, der,'
efter at have faut romersk Borgerret, har bidraget til Anlæggelsen
at de store Badeanstalter i Rom.
Paa Cæsars Tid blev de store offentlige Thermer og de pragtfulde Pri- • ,
vatbade anlagt i Rom. Paa., cje..tor
merske Kejseres Tid fandtes i Rom
alene over 800 Privatbade og benved 20 offentlige, der var forsynet
med alt, hvad hin Tidsalder kunde
hitte paa af Luksus og Smag. Badene i Thermerne var " af mangfoldig Art : Svømmebade af enhver Art,
tempererede, varme, kolde Karbade,
hede Luft- og Dampbade o. s. v. 11
De betydeligste var Caracallas Timermer. Levningerne heraf ligner den
Dag i Dag Ruinerne af en hel By.
Her fandtes et pragtfuldt Tempel
indviet til Herkules. Salenes Vægge
var smykket med den Tids største
Kunstnere, og i Nischerne stod præg- tige Statuer. Hvor værdifulde disse
Kunstskatte har været, fremgaar
deraf, at den plastiske Kunst mest
fuldkomne Værk Laokoonsgruppen
er fundet i Titus Thermen.
Etter Ruinerne at' dømme, har
ikke alle Thermer været i samme
Bygningsstil. Imidlertid var alle
omgivet at en høj Mur, bygget i
Firkant, hvori to Mure, der beskrev
en Halvkreds, dannede tre forskellige Afdelinger. De yderste Afdelinger var bestemt til al Slags Legemsøvelse. Her var Pladser til
Væddeløb, til Brydning, til Bold

Ssiner
erhe- I 'Ni
gentlige Bygmøaag Den
Thernterne, der las mod
010, vår hestem[ tel Opholdssted
iur Digtere, Filosofer, Kunstnere
og L.æ'i'afe. Skyggefulde Pladser,
Terraeaer med duftende Blomsterbede wkslende med Springvand,
Biblicalkker, idylliske Lunde og Spadserestier. Her disputerede de lærde
og holdt Foredrag. Her deklamerede Digterne og plagede ofte de
tilstedeværende med deres lange
Digte.
1 alle Bade fandtes Indretninger
til Solbade. Man forenede ogsaa
-Sol- og Sandbade, idet man bestrøede Legemet med et tyndt Sandlag
og udsalte det for Solen.
Til de offentlige Bade maalle
man indfinde sig i en bestemt Time.
Der blev ringet med en Klokke, og
den, der kom for sent, kunde ikke
komme ind. Pas Neros Tid blev
Badene Arnesteder for alle den Tids
Laster. Det gik endog saa vidt, at
heade Mænd og Kvinder badede
sammen. ødselhed, Yppighed og
Usædelighed kulminerede tier, og
med Kæmpeskridt gik Rom sin Undergang i Møde,

fra Uge til Uge.
—:0:—
Kejser Wilhelms ny Yacht.
Kejser \Vilhelms ny Yacht"; „Ha'
henzellern 2.", der for Tiden er
under Bygning, er beregnet at skulle
koste 9 Mill. Mark, og bliver den
største og flotteste Kongeyacht, der
nogen Sinde har eksisteret. Skibet
er paa 7300 Tons, 524 Fod langt
og har en Besætning paa 455 Mand.
Den bliver saaledes næsten som en
transatlantisk Luksusdamper. Skibet forsynes med Dobbeltbund og
faar naturligvis installeret Undervandssignaler, Radiotelegrafi og alle
andre moderne Sikkerhedsapparater.
I Lighed med den tidligere Kejseryacht regnes den med til den tyske
Krigsflaade og forsynes. derfor med
Panserkædning, ligesom den indrettes til i Krigstid at kunne fore Karioner. Kejseren har selv været
sned til Udarbejdelsen af Planerne
og holder sig a jour med, hvorledes Arbejdet skrider frem.
Hvad er et Kys?
Ved en af de berlinske Kriminalretter meddeles der i Præmisserne
til en Dom en ganske interessant
Defination paa, hvad man egentlig
skal forstaa ved et Kys.
Det hedder deri: .Ft Kys er en
saadan Indvirkning -Ira et Legeme
paa et andet, at denne Indvirkning
altid fordrer Godkendelse og Tilladelse fra den, der bliver kysset.
Uden Tilladelse tilaa man ikke
kysse, undtagen i de Tilfælde, hvor
man er sikker pas den anden Parts
stiltiende Samtykke. — noget, der
f. Eks. finder Sted mellem Forældre og Børn, Slægtninge o- s. v.
Naar derimod den anden Pari i Sagen ikke blot stiller sig ligegyldig,
men ogsaa gør Modstand, er Kysset at opfatte som et retsstridigt
Indgreb i vedkommendes personlige
Rettigheder, som et Angreb paa
vedkommendes Ære. Den, der tinder slige Omstændigheder giver en
anden et Kys, gør sig skyldig i en
Voldshandling. Og for at dette
skal være Tilfældet, behøver der
kun en Dokumentation af, at Kysset virkelig er givet mod vedkommende anden Persons Villie. Vedkommende behøver derimod ikke
selv at have følt det som en Voldshandling.
Nu ved vore Læsere det!
16 Hustruer i 15 Aar.
I Forth Worth i Teksas er der i
disse Dage indledet en. yderst sensationel Proces imod Mr, Ludie Arnold, en rig Plantageejer, der stiar
anklaget for at have halt 16 Koner
i 15 Aar. Manden skildres som
et Pragteksemplar af et Mandfolk,
stor og stærk, med krøllet, ravnsort
Ilaar, pragtfulde Øjne og meget
smukke Tænder — kort sagt en
Don-Juan-Type, som man godt kan
forstaa, adskillige Kvinder er falden
for. I Forhørene har han meget
frimodig indrømmet, at han ærlig
talt ikke havde gidet ladet sig lovformelig skille fra alle de mange
Kvinder, han i Tidens Løb har været gift med. 9 af hans tidligere
Hustruer var tilsagte som Vidner.
n af dem forklarede, at Ludie Ar-

nold havde .graallt saa lijærteskæ-

sel, har everep;et Nedlæggelsen af

ikke havde kunnet inodstaa det
— .der fulgte u ritiddettairt
efter, — det °Flutes i 'orbigaa:
ende, al Moderen eitairaP lever
bedste Velbefindende. Eir anden
af hans Hustruer erklærede,a,al h
var ganske uimodstaaelig, 14".,na,"_
an
spillede forelsket, — denne siusie
Dom vil vist flere af Konerne' kunne
,, en
underskrive. Men da Sagen hu
Gang er rejst, undgaas det ikke,
at den ømme Søn og kærlie Ægtemand faer en betydelig Straf.

være 3:13 Meter højt. Taarnet vil
b
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M
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rende over -sin Moders Død, a t hun

Østbanen.

Verdens højeste Tnarn.

Den belgiske Hovedstad vil om
kort Tid kunne prale, af at eje Verdens højeste Team. Den internale
Kommission for traadløs Telegrafi,
der for Tiden opholder sig i Brys-

Frisk Klidrnelassefoder
Prima Hampefrokager

Teamet vil hovedsageli g blive anvendt til videnskabelige Undersøgelser tor traadløs Telegrafi.

2.10,000 Hvidkaalshoveder
blev efter „Frederik de n Ottendes
første Rejse til Amerika kastet i
Havet, idet de paa Grund af Skibets
Forsinkelse var begyndt at gaa i
Forraadnelse, hvorfor SundlredspoNutids- Kvinden i TrIedemo'N.Q litiel New York forbød Losninge n
Under det meget uskyldigt udse... af dens. En enkelt Eksporigt — jf,
Amager sl
ldligg-taaie"ff
i fjno Og
ende Feltraab Hvert Hjem sit eget \mh4m1Ler
Elektricitetsværk", har en Fransk09 Kr. oerved, da
mand fremsat et Forslag, som han man ikke havde kuliltet tila Kaalen
oven i Købet er dristig nok til at forsikret. Man søger nu D. F. D. S.
sætte ind .under moderne Hygiejnes om Erstatning.
Fordringer. Han vil, at Nutidens
Damer skal øve deres Morgen-Gymnastik paa eit sindrig lille Maskine,
byggel omtrent som en Cykle med
Pedaler, men staaende i Forbin—odelse med et lille Elektricitetsværk.
Hr. K. A. Pedersen skriver i SoNaar Damerne saa trampede tilstrækkeligt længe rundt pas disse Peda- Linien for i Tirsdags et meget godt
ler, skulde derved pr. Dynamo kunne Indlæg for en østbane, med Overfrembringes saa megen Elektricitet, skrift
at den opsamlet paa Alckuniolatorer
Bedre sent end aldrig.
kunde forsyne Familiens Lamper
Denne østhane skulde altsag bygmed Lys oni Aftenen. Forliaberitlig vil Kvinderne ikke straks opdage ges med Udgang fra Station Helden „skændige Udbytning", de der- ligdommen over Gudhjem, Nybro,
ved tilivet Genstand for. Og Mæn- Godthaab, Svaneke til New, og
dene vil utvivlsom ønske dem age- man skulde samtidig se at komme
rende Elektricitetsværk hele Dagen
bort fra den projekterede Almindinigennem.
'
gen, Godiliaa b, Gudhjem Bane.
Fir, Pedersen motiverer dette med
Hvorledes Tvangsmadningen foregaar.
_den ganske naturlig stigende Tvivl
Mary Richardson, den londonske om denne sidste Banes leetabiliteig
De Syns- og Ankepunkter lian
Journalist og Stenimeretkvinde, der
for nogen Tid siden gjorde sig be- fremfører synes enig etc saa
rygtet vecl'=-• i Kvindestemmerets- at jeg vil tilraade vore Læsere al
bevægelsens hellige Navn! — at
sønderflænge det berømte Maleri gøre sig bekendt !ned denne Arti„Venus med Spejlet", har i el at kel.
DesSettrre vil nok et saadani ProBevægelsens Organer nylig offentliggjort en Slags Fængselsdaghog, jekt mede stærk Modstand enkelte
hvori hun beskriver, hvorledes det Steder, men del forekommer mig,
gaar til naar de londonske Fængselsmyndigheder med Magt maa at hvis det kunde gennemføres, var
tvinge Næringsmidler i en sulte- meget vundet for Bornholms Bestrejkende Stemmeretsfurie.
folkning i sin Helhed, ligesom ogTvangsmadningen foregaar i Reg- saa samtlige horn holinsk‘er` Baner
len to Gange i Døgnet, og Ofret vilde profilere af en saadan R i n ggør naturligvis Modstand baade paa
E. B.
Grund af de fysiske Smerter, der b a n e,
er forbundet med Akten, og paa
Grund af den personlige Ydmygelse,
den betegner. Miss. Richardson
skriver:
Tvangsmadningen begynder med
en Kamp med otte eller ni Vogtersker. For det meste bukker tuml
under for Overrnaglen, man falder
omkuld, rejses op ,og, kastes pita
en Seng. Vogterskerne fager fat i
Arme og Ben, tre af dem lægger
sig over ens Ben og trykker dem
saa voldsomt, at Benene• næsten
brækkes, saa trækkes Skoene af,
og haarde Hænder lager Tag oin
Anklerne. To vogtersker holder i
Skuldrene, fire i Armene og to borer deres Knæet ind i Hofteregioonen, saa man er nær ved at kvaelek Derefter vikles man ind i en
Maske, og derunder borer en Vogterske Tommelfingrene ind i ens
Tindinger.
I dette Øjeblik kommer Lægen.
Man ser med halvlukkede øjne
ha ns Hænder bevæge sig, han fører
forsigtigt en Gummislange ind i
Næseborene, saa stoder han den
ned i Svælget, hvilket foraasager
Sønderrivninger og Inflammationer,
og derefter føres det næsten en
en Meter lange Rør gennem Svælget ned i Maven. Nu kan inan
ikke gøre Modstand længer, man
er nær ved al kvæles og hoster
forfærdeligt lige til Processen er
ovre. Mod sin Villie faar man hede
Taarer i øjnene.
Til sidst trækker Lægen Røret ud
med en hurtig Bevægelse, hvorunder det føles, som otti man fik el
Piskeslag i Ansigtet, Resten af Vædsken sprøjter en ud over Ansigtet,
Lægen gear hurtigt sin Vej, Vogterskerne slipper deres Tag, forvirret
og og halvt bedøvet forsøger man
at komme til Besindelse igen, ordner lidt paa sin Dragt, og sætter
sig, hvis man kan det, ved den
hvide Væg for at vente i syv Timer, til Tourturen begynder igen.

Gode Foderstoffer! Godt Kali!
Danske grove Rugklid
Ny Blodmelassefoder

Del er da en mageløs, skal vi
sige mindre, velopdragen Børneflok,
der findes her i Byerne. Er det
dog „ikke muligt, at Forældrene
kunde tage sig lidt mere af dem.
Del er slet ikke vor Mening, at
man skal tro, al dette er noget aryf,
at vore kære Børn paa en Gang er
blevne saa slemme,' desværre det
har de været længe.
Hujen og Skrigen paa Gaderne
og Havnen, og 'rundt omkring paa
Pladserne, hvor der laves det syndigste Halløj særlig efter Mørkets
Frembrud
Man skulde næsten fristes til at
tro, at det er Forældrene bedst tilpas, naar Børnene helt ere overladte til sig selv og borte Ira Hjemmet paa egen Haand.
Men hvad bliver Følgen. De laver Hærværk bande her og der, og
lader som det er noget selvfølgeligt, og hvad der er det værste, de
lærer al mulig Daarlighed af hverandre og lærer siglil at synes bedst
orn den tøjlesløse Frihed, Høflighed, soni jo klæder alle godt og
især Børnene, naar de læres til det
fra smaa af, er snart helt ukendt
af disse. Komme ind uden at tage
1-luen ai og knapt sige Goddag er
noget ganske almindeligt hos Drenge
hernede, og vi vil ikke tale out at
hilse pas Gaden, det er jo ganske
forældet og gammeldags, ikke sandt I
Dog vil vi henstille til de kære
Forældre her i Byerne, hold lidt
strengere Tilsyn med Børnene, og
ganske specielt om Aftenen, del er
en sørgelig og clernoraltserende
Uskik med al den Leg og Stanhej
al Børn og ikke mindst de større,
lige saa snart Lygterne tændes.

a 4.15 ore.
a 5,10 øre.
a 5,50 øre.

a 5,0 øre.
Aldeles frisk La Plata Majs
a 5,70 øre.
og alle andre Foderstoffe r i f ris ke stiml e varer salges

Nordlandets Handelshus.

Ild galsirdilenie elle oil ossetle!
En Ladning af samme Slags Brædder ventes i de første Dage.
Billige Priser i

Nordlandets Handelshus.
Ny aldeles friskbrændt

balbord Portlaud Comont
sælges fra Lager til 430 øre med
Sække pr. Td.
•

Tagpap

af bedste Slags Imperial GO"
er prat Lager i alle Dr-edder'. Prisen
er 1, 1ligst i

Noril andels Handelshus.
øer De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller ninrigler De en Svend eller Lærling, en Fodermester eller anden Medhjælp, hor [Je snarestaverIrre i Nord-Bornholms Ugeblad,
der hver Fredag brintges direkte ind
i lamt I l jein ug læses ai san godt
soul hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladel vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsstillende faesultat.
laiii e i a i Tlf. 7.1, Alling-e.

S

Urte- & Bloffisterh
faas hos

Vores alles Børn.

D. D. S.

1. B. Larsen,
Allinge, ved Havnen.
Der har ofte være klaget over
hvorledes Børnene opfører sig overfor Turisterne om Sommeren, men
hvor "Skal de kunne opføre sig
bedre i Turisttiden, naar de bar
frit Slag den øvrige Tid af Aaret
overfor alle og entivel'. I denne
Henseende inaa man vistnok undskylde Politiet at det holder sig tilbage, det maribo jo dog være det
bedste, at Forældrene selv holdt
Justits.
P. K, L,

Gudstjenester.
Søndag den 26. April
Ois Kirke Kl. 9t/e, Skriftem. Kl. 9.
—
1 i/g
Allinge Kirke Kl. 2
Om Aftenen Kl. 7 Konfirmantlest
i Allinge Menighedshjem, hvor Sekretær Nielsen og Sognepræsten
taler. Alle hjertelig velkomne,

Der konfirmeredes
den :e April i Ols Kirke 4 Drenge
og 6 Piger, f Allinge Kirke den 19.
April 14 Piger og 23 Drenge.

Fra Dyrelivet.
Rrealaus enologiske Have findes en
Ahe med Briller. Deri blev for nogen
Tid siden angreben af en øjensygdom,
hvorved den mistede Synet, og nit he•
gyudte en Tid fuld af allebaande Lidelser
for det stakkels Dyr. Den kunde ikke
anger klatre omkring, ile andre Aber i
Horet benyttede sig af dens tijælpelitshed, natl dens Foder og pinte den led
grusomme Drillerier, mod hvilke turn and
1€21dStiendig værgelos. Den vilde ,,ære
ynkelig omkommen, hvis Direktøren ikke
var skredet ind i rette Øjeblik og havde
fadet den indlagt pas en berømt Læges
Klinik.
Lægen foretog en Operation paa dens
Øjne og skallede den Synet igen. Derefter blev den spærret inde i en Trækasse. hvoraf kun Hovedet stak frem,
samledes. at den ikke kunde pille ved de
syge øjne. Den fandt sig med stor Taalmodighed i Opholdet der, og Lægen erklærede, at ban aldrig havde halt nogen
frommere Patient.
Du Aben var helt heldhredef, blev den
forsynet med et Par Stær-Briller og atter
sendt ud i zoologipk Have, hvor dep
modtages Med 'it-refrygr at Kammeraterntt;
thi Brillerne gav den et næsten gejstligt
Udseende. Det skal være et i hej Grad
komisk Syn at se den spankulere om i
Buret med Brillerne paa Næsen og nu
og da,tage dem af for at pudse Glassene

med et Vadskeskind. Den anser det ler
under sin Værdighed at lege og klatre.
derimod holder den meget af at gaa paa
Bagbenene slottet id en Stok og med en
Avis under Armen, og den betragter sig
aabenhart nu mere som Menneske end
som Abe. For Haven et den selvfølgelig
blevet en Seværdighed af Rang

rink & Plovsluler
anbefales i særdeles gode Kvaliteter
geranteret fri for Pap.

Nordinhis Hadolshs,
Swqr(if.
Søndag den ge. April K1.8 og 9.
Moderne

Aviatik.

Konsulens 5 Pigebørn.
(Vitagraph)
Hjertet. som standsede.
En smuk og rørende Historie
fra Barnets Verden.
I Stwvnemodets Time.
Syvsoverens Besværligheder.
Dansk Lystspil med Fr. Buck i
Hovedrollen.
Trio Murilt. e= Trio Mufilt.

Forlang altid

Otto Mbstedis

OMA

Plante Margarine

Allinge Skibsliste.
Inclgaaede:
Skan. ,Linea~ Brædder Borgliolin.
P. Holm' ledig Køge.
Galease
Galease „Amalie" ledig Danzig.
Skøn. .Kristian" Rug Kolberg.
Udgaaede
Skan. „Kristian" Granit Kebenliavn.
Skon. a Dannebrog"
Skon. „Linen" ledig Karishainn.
Skon. „Haabet" Granit Odense.
Skon. „I. P. Holm" Granit Kbhv.

4

Bornholms Svare- & laallebsses
6-Afdeling i Allinge
" 4"-Kontortid : 10-12 og 2-4.

Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente
af 4 pCt. p. a., paa Folie til 2 pral. p a.

Frisk Cement er kommen paa Lager.

Pris pr. 112 Sække Kr. 4,30 (exkl. Sække)

Allinge Kolonial- og Produktforretning.
Vi anbefaler

Mark-, Roe-

alle Sorter

og

HavefrØ

til billigste

14. Skyttekreds
begynder Skydningen pø*. &neo

Kja3regaard i rtuker.

Ruge-Æg
af Ægte brune Italienere er tilsalgs
hos FUNCH, Søndre Kirkebogaard,
Olsker.
Samme Sted er Rosen-Kartofler
og Juli-Kartofler til Salg.

Hotel Sandvigs

Palme- Have
3111 ,(431e ,

Priser.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

T- 1Grøntfoder

Foraarsirn
er ril Salgs paa

anbefaler vi til billigste Priser GlænøÆrter, Vikker, Gul Sennop, Spergel
og Solv-Boghvede.

ekstra prima Kvalitet, 85-100 Kr.
Aarsgaranlerede Dæk fra 5 Kr. -Slanger 2,75. Øvrige Reservedele
til billigste Priser.

Kl. Reparationsværksted.

A. Stange.
En ung Pige
kan faa en let Plads til Iste Maj
eller Juni paa Lundegaard i Allinge
Telefon 77.
J, P. Lund.

Koge-Elev
En ung Pige kan antages snue

Koge-Elev til 1. Juni.

Vi sælger billigt!

iligge bind og ProMtforrololog,

Fine Buchskindsklædninger fra 20 til 28 Kr.
Fine Kamgarns
fra 25 til 38 Kr.
do.
Ægte blaa Serges do.
fra 28 til 40 Kr.
Vore Habitter cre forarbejdede i fikst Snit og med godt Foer,
saalcdes at de erstatter bestilt Arbejde.

Ønsker De
smukke og inoderne Fotografier,
da henvend Dem i Atelieret ved
Havnen.
Telefon 4.
Andr. Ipsen.

25 Stk. engelske Herre-Gummifrakker
sælges extra billigt. Priser fra 13 Kr.

Hos

Hvide og kulørte Manchetskjorter

'*1

With. riansen,

i mange Nyheder fra 3,50.

Slips i mange Farver og Faconer,

Sandvig

vi har altid det nyeste.

Prima 4-dobbelte Flipper føres i alle Faconer.
ROLAL ZEPHYR
det billigste Kravetøj, da det kan afvaskes af enhver

forefindes det største Udvalg
i paategnede og paabegyndte
Broderier samt Besætningsartikler,

Vi har Støvler, der passer Dem!
Prima Boxcalf & Chevreau Herrestøvler
kun 12 Kr.

Nordlandets Handelshus.
Leverandør
til Landbrugs- og Varelotteriet.

Zinks pande og Zinkliallier
I l igs( i

Kolonial- & Prodnifforrolniog
kan faa Plads til Iste Maj. God
Løn gives.

Rabat for Kontant

Hotel ALLINGE.

gives pari alle Varer.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Skal Paptagene tjæres?
husk da, at vi sælger den anerkendte gode CALCIUMS-TJÆRE,
absolut bedst i Brugen og billigste Priser i 1/4, 1/2 og 1/1 Tønder.

c produldfopretninj.

Trælast! Trælast! Trælast!
Vort store Lager af

Kyllingegryn
anbefales.

Nioge Kolonial- og Produktfoffoloiog
'Atter Foraar.
Iste Landmand: Nu gælder det
om at faa Gang i Arbejdet.
2den Landmand: Ja, min Erfaring
er, at man skal give Folkene Nexø
øl og Nexø" Sodavand, saa gaar
Arbejdet som en Leg.

Sparrer i alle Længder og Dimensioner. Planker og Brædder, saavel Fyr som Gran i alle Længder og Dimensioner, anbefales ærede Forbrugere. NB. Vellagret extra tørt og billige Priser.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.
a 5,35
a 6,00
a 6,00
a 6,25

fmlge4 i 91orblintbet
be afierhebfte SMIiteter fcrlaW.
garrriffelmel, bebitc baben1111 ø 15 tre.
Eanolud, bebge bobbelilinlet a 15 tre.
Stimmel, buttn, c etra prima a t: tre,
Z-alionrliu, primre ortlub111 a 15 tre.
4 InSL glabat pcb tomnul 'Betaling.

Hotel ALLINGE.

Malerfernis og Kalkfarver
altid bedste Varer og billigste Pris.
Alle Farver tidrores efter Bestilling.
Den bedste Gulvfernis og Malerfernis
fans hos
el

12

I. B. Larsen,

Atti,4,,e

Nye Anchlovis
er hjemkommen og sælges i løs Vægt

Høker Sørensen, Allinge.
Glasserede Svinekrybber,
Glass. Lerrør og Bøjninger
Prima lagrede Cementrør
i 3*-4--6" Størrelser
sælges i Aar særdeles billigt

En Køkkenpige

9torblaisilet

Cykler i Luksus-Udstyrelse.

førstkommende Søndag d. 26.
fra 4--6 Efterm.

billigst i

gligtiq 30b tur t̀5;obervitq
(4trei_ Sfimlitet tIntbitaftet 513robrug
.` ,oberaure
etla farer junk)
.ct .vberblm
3ob boriiholunl

1 f:andvig, syd for Havnen.
brizges i velvillig Erindring.
Jeg fører paa Lager solide og
letløbende Cykler med aarsgaran.
lerede Ringe til 75 Kr.

CONCERT

IlqiihadollTrililthv

c/7111'13,55 e

G Forrelnimin

Isle

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

er,

Sødeskov Søndagen den 26. April
Etterm. Kl. 1.
Nye &dæmmer optages.

Handelshus.
Jernhane-lielellel, Sandvig
No1111E111018

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

Nvad det cyklende Publikum

har nerveje,
Kari det betale sig selv at skrive
efter Cykler eller Cykledele? Det
skulde jo snart staa Dem klart, om
der virkelig er nogen Gevinst derved. — Nej, jeg tror det modsatte,
thi De kan hos mig købe Cykler og
Cykledele til de allerbilligste Priser.
En specificeret Prisliste over init
righoldige Udvalg vil blive for vidtløftigt at avertere lier, næn jeg forsikrer Dem, mine Damer og Herrer,
køber De deres Forbieg hos
køber De ikke for dyrt.

En tffik Karl
i *an 'ar Y...1t1s

LangøgAarti.

RtrIcer.

Et stort Pari.

yr tilu gt

hi-

Emil Bchn.

Rugeæg. s.
En Dags

ilh'd eller uden
Høne kan iaas etter I •or udbestilling

Maler Nielsen. .^- 11inge.

Nu er det r.)raar,
kom derfor snarest tr o Deres Billeder, som skal indrammes.
Telefon -1.

Andr, Ipsen.
Atelieret ved Havnen.

By- og Herredsfuldmregtig

Johannes

blod, Hasle,

træffes pa a R a d h il se t i Allinge
liver Mandag efter KI.10 Finn. ng
i Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-• 5 Film.

ammelinned
Chemiser fra 1,:10. Benklæder
Frisertrøjer
Nattrøjer 2,20.
Underliv 100.
Natkjoler 4,25.
Underkjoler og Skørter 3,25.

Messens Ene-Udsalg
(..11R.J../LSEN, ALLINGE.

Allinge Bryggeri
modtager gerne Bestillinger paa
øl i Ankere saavel som skattefrit Flaskeøl fra Hafnia BryggeTomme Ankere bedes
rier.
returneret hurtigst muligt.
Telefon 65.

G. SALMON.

Sengeudstyr.
Prima dunrige Fjer. Atidehalvtliin.
Prima fjærtæt Nankin og Boasiet '
Prima Lagenlærred ng Dowlas,
Prima hvid Dynesatin til Overtræk.
Feltsenge og hjemmearhejd.

Træsenge

mange Storretter.
-Udvalg. i Kvaliteter og Priser.

Messens Ene-Udsalg
CHR. OLSEN, ALLINGE.

r)fisketarfeliiitiq

Sandvig-

lste Maj aalmes en velassorteret Fiskeforretning i Hr.Viggo
Jørgensens Ejendom, hvor
daglig kan faas forskellige Fiskesorter. — Varerne bringes
overalt, og om ønskes istandgjorte. Større Ordres bedes
bestilte Dagen forud.
Ærbødigst

N. Mikkelsen & Co.

'lett. Sanchiz 29.
NB. Alle Fiskesorter købes
til Dagens højeste Priser.

Kontant Afregning.

Nye Varer er hjemkomne.
Glem ikke Navnet. Det er hos

2;1;14n0c1.

M. C. FUNal,

Stort Lager af prima vellagrede
Vine, Likører og Spirituosa.

?lItiiine.

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

Vellagrede

Cement Minien og Tagsten
Jernbanevog n.
Johan C. Koefoed. Allinge.

sælges fra Plads og paa

Gardiner
hjemkomne i mange fine Dessins fra

Ekstra lin norsk Fed-Sild

15 øre mtr.

anbefales.

Magasin du Nords Udsalg

ProduklioProloiog,

ved Ejnar Thorbek.

Skriv ikke efter en Cykle, naar
er,. n
hoye
s re
ni kkNRIcet re
a
Cykl
•

70 Kroner!

med extra gode FritIM og garanteret Gummi. I min Forretning kan De
se Varerne„-/ør Ve køber, hvilket altid er det sikreste: • ..„,„›
P.-øv mine anerkendte gode Mærker, og særskilt anbeldes Dern
mit eget Mærke, som i Holdbarhed og let Løb overgaar alle anlre, og
som er udstyret med bedste Gummi og rustfri Indlæg i Fælgene .m.

H.C. Mortensen.

Alle Sorter Foderstoffer
er paa Lager til billigste Dagspriser.

& Pro[luldiorrokult,

Allinge

Hvide og ecru Gardintøjer
i stort Udvalg og smagfulde Monstre
Da „Messen's Fabrikker selv fremstiller
de i Udsalgene fremlagte Gardintøjer,
kan vi som egne Fabrikanter garantere
saavel for Kvaliteten som Prisbilligheden

Messens Udsalg

Spøg_iog

Alvor.

nekrolag.
Hun - „Allerede ved Tanken um der,
som
du har lovet at forære
Pels,
bliver jeg ganske rarm.Han : „Og mig løber det koldt ned ad
{ryggen, naar jeg lænker paa, hvad den
koste,vil komme til

al

A.; „Johansen vilde laane nagle Penge
at mig. Kender du noget til ham?B.: „Ja, jeg kender ham lige saa godt,
som jeg kender dig, og jeg vilde derfor
ikke lade ham faet en eneste øre, hvis
jeg var i dit Sted."
Id rev hed.
„Ilr. Doktor, jeg har ladet Dem kalde.
'men -leg
jeg ikke
har nogensombelst Tillid til Deres Viden
skab."
„Ah, del gor aldeles intet, Frue; Oksen har aldrig Tiltro til Dyrlægen. men
ban kurerer den dog.-

Silån -ankeol titaa-, at

Tiggeren: Fruen maa ikke tro, at jeg
altid har været, som jeg er nu.
Fruen: Nej, da jeg saa Dem sidst,
havde De Træbenet Fin det andet Ben.

Søgnedage.
Sairdvig—Rorane.
Fra Sandvig
l
os Oio 3113 711
Allinge
7,1 Oei 4,, 8.e,s
Tein
72, 0„ 4,2 811
Helligdommen 73,
42, 8:ti
Klemensker 7r,, 1/2 4%7 852
955
Nyker
8ra 12,;
Til Rønne
834 I 527 930

17

Store polerede Taffel-flis
sælges

a 13 øre py. 'is kg i

Nordlandets Handelshus.

Rattog—Vandvig
Fra Rønne
7s0
Nyker
so 8as
710
Kkinensker
3 404.11.2
Helligdommen
Tein
Allinge
8ei 2ea Sot 9 24
Til Sandvig
!I I
2tr 5■ il gis

118S 33o 8m
086 3
817 135 434 91,
88:1 155 grt

Søn- og Helligdage.
Sandvig—Rønne
ssa loo
Fra Sandvig
8M
Allinge
8" 100 537 844
sat
1
517
Tein
80'
Helligdommen 913 135 6" g"
SS
Klemensker 9"
6"
9
Nyker
1000 228
Til Rønne

s30

Fine dekorerede Porcelæns

Chokoladestel
Kaffestel
Thestel
Nye smukke Dekorationer
til smaa Penge. — Forgyldte
PorcelænsKaffekopper
til 33 øre Parret.

Fajancekopper fra 16 Øre Parret.
Stort Udvalgt Vandatol fra Kr. trs,on

1s

931
17 200 6" 9411
61410135

Rønne—Sandvig
P° 10" 110 8'5
Fra Rønne
740' l057 130 835
Nyker
757 1111 1" 8"
Klemensker
Helligdommen 8n 1l84 204
Tein
8" 1150 2"
8'5 1202 23' 940
Allinge
Til Sandvig
851 1200 210 9411
Endvidere standser
ved Humædel, Splitsgaard, Mæby og Blykobbe,
forsaavidt der er Trafik derfra eller dertil.

912
928

Toget

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 1:,=t1ittle?3*11

1914. Foraars~Saisonen 1914)
fra 3 Kr. 65
Morgenkjoler
- 14 — 85
Uldne moderne Kjoler
- 10 — 00
Kulørte Damefrakker
Sorte Damefrakker, Klæde og Alpaka - 22 — 50
Nederdele
- 3 — 75
- 11 — 85
Spadseredragter
do.
Golfjakker
do.

extrafine, skræddersyede - 34 — 00
- 4 — 85
- 12 — 75
lange, i flere Farver

MESSENS-ENE-UDSALG
Telefon 100

alR. OLSEN, ALKNGE

Telefon 100

alle Sorter

Haveredskaber

af bedste Facon og Kvalitet

til meget billige Priser.
TRAADVÆV & HEGNTRAAD i alle Bredder og Maskevidder.

Malervarer til Kalk og Oliemaling.
Fernis, Lakfernis og Lak, Bromme, Helts° og Penaler.

Bestil Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri

No, da Foril3rel *m
refa,-..s, - - ;., rede Lager
i velvillig Erindring.

er

hi """v

Rave
eller tiaard pudset op, lit.
r)"e Hus
skal
lader vi os at bringe vort

ai Farver - saavel til Olie som

:11////("V ffolonial-

Kalk

l'roduktforpetniq,

Dæk, Slanger 8c Cycledele
er nu paa Lager i stort Udvalg, og er Priserne nedsatte III det mindst
mulige. Smiledes kan De købe hos mig 1 Aars garanterede !brik til
lir. Du. Slanger til 2,75. desuden haves Dæk fra 3 Kr., Slanger
fra 2 Kr.
Endvidere køller De alle loge Cykleriete til meget nedsatte
Priser, saasom prima Pedaler med Gummi fra 1,75. Styr 2,00, Kæder 1,50. Haandtag. 24 øre, Mokker 35 øre, Fodpumper 85,
Haandpumper 70. Skærme 80 øre.

H. C. Mortensen.

Cement, Tagpap, Stald- & TagVinduer, Murgryder, Pumper og Søm m. m. anbefales.
NB. alt i solide og gode Varer til billigste Priser,

Allinge Kolonial- og Prodoldlorfetuing.

aasæ

El Parti extrnfin gul Neesgarord
•

1H
3y
ag
yrehornhol'
IrrY
issk"Atvtle

Bestilling bedes snarest indsendt.

o,s5 „EP 0 dukf r ret nin ø.

De nye Kjole- & Blusestoffer
ere nu hjemkomne og anbefales i el særdeles stort og flot Udvalg
Modeblade ucllaanes
Besætningsartikler i stort Udvalg.

Nordlandets Handelshus.

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

cHllinge Rolonial

j3idhtforretinj,,,,41

Erindringsliste:
Toldkamret 7.• 12 Form., 2- 7 Efterm,
Kæmnerkontoret 10 11 og, 2.-1.
Laane- Diskontobanken 2 - 4 Eftm.
Sparekassen 10 12 og 2--4.
Stempelfilial i Sparekassen 10 -12, 2-4,
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og- Fredag Elierm., Mandag og
Torsdag Form.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Postkontoret 9-1'2 og
Søndag 12-2.
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Aften.
Sondag 12-2.
Borgmesteren. Kontortid hver Sognedag
Kl. 3 paa Skolen.
Branddirektøren Mandag og Fredag
Form. 8 til 10,
Stalsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em.
Udlaan hver
Folkehogsam 1 ingen.
Fredag fra 51/2---7'/2.
Varme Bade. Mejeriet Kajbjerggaard
Fredag 9-12 og 4-7.
Lørdag 9-12 og 4-10
000O000(?Ordrorie>0000000CielaD000

anbefaler

Allinge Kolonial- og Produktforretnin g.

~

LEVERANDØR TIL VARELOTTERIET.

P. C. HOLM, Allinge,

Stort Udvalg ug ril billigste Priser.

Prøv mine Varer. Ring paa Telefon ALLINGE 79, saa lam De
onigaaende fan sendt med Banen det, De ønsker til Deres Cykle fra

Toget afgaar

04,

Chr. Olsen, Allinge, Telefon 100.

Haveredskaber.
Spader, Skovle, River, Skuffejærn,

Ordet er frit !

vore

mange Læsere i By og
Vi gor
paa Land opmæsksom paa, at enhver ka n
fan optaget Artikler og Indlæg om Emner
af almen Imerresse i „Nord-Bornholms
Betingelsen er kun,' at det skrevne er
holdt i en sømmelig Form og indenfor
rimelig Grænser, samt at Insendere — til
opgiver
Underretning
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
gerne Meddelelser om saadanne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling Bladets Spalter.
Dette gælder baade !lyet] og Landet,
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den smengestv Diskresine Kilder.
lim,

Redaktionen

for Redaktionen --

med. IlerisYn til

Pris pr.

1,10-1,14-1,50

Bredr, Clotta

Til Foraarssalsonen
kan jeg anbefale mig 'ned alt, saavel til Voksne, sum til Børn.
Cirka 200 Konerauationokleedninger, cirka 800 Herreklædninger, Alle mulige Kulører i Kirede & Kjoletøj, Største
Lager af Arbejdstøj, skotøj, Hatte og Huer samt alt, hvad der
tilhører ell velsorterer Trikotage- & Manufakturhandel. Alt er
billigt og godt, sari enitver kan være godt tjent med al købe hos migkøbe
Jeg køber mine Varer kortant, som Følge deraf kan
billigt og derfor ogsaa sælge billigt, Derfor knib Deres Varer
hos mig.

jeg

Jens Hansen.
Fællesindkøb af Cykler
fra engelsk Gevairfabrik, meget letløbende:
Herre-Cykle med Friløb, 2 Fælgbremser og Kædeskærm 110 Kr.
115 —
do.
do.
do.
Dame-Cykle

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

Johan C. Koefoed i Allinge.

