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læg udenfor liavneardægel. Med 
Henblik paa Løsningen af del for 
St. Thomas saa vigtig Vandspørgs-
irreal, som ved forøget Skibsfart 
vil blive endnu mere aktuelt, har 
der været foretaget foreløbige Under-
søgelser. Disse har dog hidtil ikke 
givet noget tilfredsstillende Resul-
tat. Der er Mulighed for, at man 
for at opnaa tilstrækkelig Forsyning 
maa skride til Destillering af Salt-
vand, 

Under Hensyn til ovenfor nævnte 
Anlæg og med fremtidige Udvidel-
ser for Øje har Kompagniet erhver-
vet de omkring Long Bay belig-
gende Grunde, saaledes at del nu 
ejer hele Strandre langs Bugten. 
Erhvervelsen er skel pas særdeles 
billige Vilkaar med Undtagelse af 
det Compagnie Generale Trausaf-
lantige tilhøreade saakaldte franske 
Værft og Grundareal, som del til 
Trods for alle Anstrengelser ikke 
lykkedes rit las nedbragt til linder 
en Pris af 550,000 Frcs. 

Indtil Udgangen af 1913 er der 
å Kolik) paa Havneardreget og an-
dre dermed i Forbindelse siaaencle 
Anlæg samt til Erhvervelse al Grund-
arealer i Lung Bay etc. metigaaet 
ca. 2 Mill, Kroner. 	Seri. Tid. 

"Mbsikeren. 
. 

Toget havde lige forladt Posen 
og susede heilover de milairebelyste 
Snemarker i prøjsisk Polen. 

Gennem Kupevinditet betragtede 
LucieVivier Stielandskabet og faldt 
i Tanker over de Lysprikker. son' 
Gnisterne Ira Lokomotivet, tegnede 
langt ud i det fjærne. 

Delle fik hende dog ikke til at 
glemme sig selv og sin sørgelige 
Stilling. 

Lucie var for to Dage siden af-
rejst fra -Paris og var nu paa Vej til 
SI. Petersborg, hvor hun skulde 
være Gouveruanle i en rusisk Fami-
lie. 

Vanskeligheden ved at finde en 
Beskæftigelse havde drevet hende 
ud paa denne æventyrlige Flugt 
mod del ubekendte,-  og Pryglen for 
skjulte Farer var vokset med Afstan-
den mellem tiende og Hjemmet. 
Hvormange Aar vilde der gas, inden 
hun fandt en i del fremmede Land, 
som hun kunde lukke ind i sin For-
trolighed.? 

Pludselig blev hun skræmniet op 
af en let Støj. Foran hende stod 
der en Mand, son' lige skulde til 
at lægge sig for at sove; en Mand, 
som var steget ind i Toget i Posen, 
og som havde Forholdt sig saa ro-
ligt, at Lucie lilsielkt havde glemt 
hans Nærværelse. 

Han havde dreinfmende øjne og 
lyst Haar, som krøllede i Tindin-
gerne. Ved Siden at ham las en 
en aflang Kasse, sandsynligvis en 
Violinkasse. 

Pludselig blev Lucie bange; Al-
verdens forrykte Ideer for gennem 
hendes Hjerne og naglede hendes 
Blik til Alarmsignalet. 

Manden forstod straks. .De er 
bange•, sagde han paa daarligt 
Fransk. 

Lucie svarede ikke, og Manden 
gentog, ,De behøver ikke at være 
bange". 

Pludselig gik det op for Lucie, 
al disse gode øjne og dette blide 
Smil ikke var noget at blive bange 
for, og et øjeblik eller var Konver-
sationen i Gang. 

Naar de franske Sætninger gik i 
Stykker for hain, ,blev ban æggelig 
og slog over i Tysk eller Rusisk, 
som han talte flydende. Han var 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes i ri Antal af mindst 1700 Evempl. 
og forsendes ,gennem Poltene-start i  ANingr- 
Sandrig, Olsker, Reelbker. Rø og Klinnent.sker, 

„Nord-Bornhohns Ugeblad" 
har den største-Udbredelse i Nordre Herred. 
bliver last i ethvert Hjem og egner Sig- der-
for bed.« ril Aven'ering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
oplager grrar Ilrkradkarrbar af enhver Art 
SaaSam Kub, Salg, Toremagsmeddeleker. 
Ep'er. eller Aflysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgear 'flyr Fredag kan bestilles pat: alle 
Postkontorer saml paa Bladris Konker og 
kaster 50 Ore Kvartalet. 

Rens Kostaldene. 
baadc danske og fremmede 

Landbrugs-Tidskrifter gøres der i 
denne Tid openersomt paa en yderst 
vigtig Forholdsregel, som det netop 
nu er Tidee id al iagttage.  

Saa snart Koørne er kortilitl riel 

paa Græs, bur hver Landmand, der 
ønsker at forebygge Sygdom i sin 

13esælning, foretage en ydersi grun-
dig Hovedrengøring af sin Stald. 

Sagen er, al under Indflydelse al 

Staldvarmen har der i Vinterens og 
F.6t4rets Lob dannet sig talløs 

Mængder Baciller Og Bakterier i 
i Stalden,, o' de viaa selvfølgelig 
heYst ,udryddes. 	. 

Den paa lide) igste Metode til Rens-
ilingen er følgende. Først tjærees 

all løst Snavs. Dernæst skrabes 

alle Trægenstande, hvor Køerne har 
staaet og gnedet sig, og med en 

stiv Kost skruppes alle Fuger og 

Revner. Derefter følger en grundig 
Udluftning, saa Stalden kan godt 
gennemlørtes. Sluttelig kommer De-

sinfektionen, der billigst og bedst 
foretages med' .Kalk. Over alle 

Gulve hældes Kalkmælk, der forde-

les jævnt. Vægge og alt Træværk 
oversprøjtes, bedst med en Kalkma-
skine, som flere Nabogaarde jo 
kunde slag sig sammen om at an-
skaffe; i Mangel deraf med Kalke-

kosten. Knn maa man, hvis der 
bruges Kost, passe paa, at Kalken 
kommer ind alle Vegne. 

Efter en fornyet Tørring og Ud-
luftning vit .,Stelden saa være tjen-
lig til paa ny al lages i Brug. 

St. Thomas Havn. 
—0— 

-Dist—vest indiske Kompagni'. 

Hvad der er udrettet i det første 
Driftsair. 

Aktieselskabet Det vestindiske 
Kompagni har udsendt Beretning 
for det tørataibltkjisaar, der gik ha 
16. Oktober 1,p1-2 	31. December 
1913. 	 T 

De1 var, som det vil erindres, 
oprindelig --Udsilen paa Grundlag 
af en Koncessiola med Bistand al 
udenlandsk Kaj3ital., at danne et 
Selskab med detrFormaal, at-bygge  

og drive el tidsvarende Havnean-
læg med Kajer ved dybt Vand og 
hertil svarende 'noderne Institutio-
ner omfattende hele.  Long Bay paa 
St. Thomas. 1 Rigsdagen korn der 
imidlertid nogen Frygt til Orde for, 
at Indflydelsen over den nye Havn 
paa Grundlag af den deltagende 
udenlandske Interesse kunde gas 
over til Udlandet ; man opgav da 
den allerede sikrede fremmede Del-
tagelse og besluttede sig kun al 
lade dansk Kapital komme til An-
vendelse. Indenfor en snæver Kreds 
dannedes saa et Aktieselskab ude-
lukkende med danske Penge for 
uden Koncession al løse den om-
handlede Opgave, idet man beslut-
tede foreløbig kun at gaa til Udfø-
rersen af Havneanlæget. 

den udsendte Beretning oplyses 
det, at Aktiekapitalen er 3 Mill. Kr., 
der indbetales, efterhaanden som 
der bliver Brug for den, De op-
rindelige Aktietegnere i del ined 
Koncessionen som Basis paalænkte 
Selskab tik Tilbud om "at ombytte 
de hidtil allerede tegnede Aktier 
nie 	11..sv re 	 "- 	- tio- 
riet, 	ora 	er Ira Iste .11knober 
1912 svares 4 pCI. Rente p, a., med 
Ret 01 i Løbet af 1910 eventuelt at 

niv( I e dem med Aktier tit pari 
Kurs. Del saalede:, fremkomne Oh-
ligalionslaan androg pr. 31. Decem-
ber 1913 2291,300 Kr., og forøges 
ined 708.700 Kr til.3 Millioner Kr., 
saaledes al Akliekapitaf rig Ohliga-
tionslaan tilsammen vil andrage 
6,000,000 Kr. 

De omfattgusle Arbejder, der er 
_overdragne lit Firmaerne N. C. Mon- 
berg og J. Saabye A C). Lerche i 
Entreprise, bestaar hovedsageligt af 
en Landvinding begr;enset af en ca. 
750 Meler lags. Kapirdialning og 
en ca. 130 Meter lang Kystbeskyt-
telse saml el foranliggende Bassin 
ined en største Dybde 9,5 Meter. 
Efter Kontrakten skal de stag fært  
dige i November 1914, og efter-.at 
de med • de tremmede og fjerne 
Forhold forbundne Begyndelsesvan-
skeligheder er overvundne, ventes 
det ogsaa, at Arbejdet vil skride 
fremad som planlagt, saaledes at 
det kan være tilendebragt indenfor 
den normerede Frist. . 

I Forbindelse med Kajanlæget er 
foreløbig planlagt et Kuldepot med 
tilhørende Krananlæg tit Forsyning 
af Skibe, Vejanlæg et Elektricitets-
værk, el Olietankanlæg og Pakhus-
bygninger samt et Vandforsynings-
anlæg. 

Til Kuldepotet, som er beregnet 
lit eventuelt at kunne rumme indtil 
180,000 Tons.  Kul, er der med 
,Titan" kontraheret om Bygningen 
af to Kraner, hvortil Fundementet 
bygges af N. C. Monberg„I. Saa-
bye & 0. Lerche. Dette Anlæg til-
lige med den vestlige Del at Kajen, 
hvorpaa det skal ligge, forventes 
at stag færdigt til at tages i Brug 
i August 1914. 

Elektricitetsværkets Bygning, som 
er opført af Nyborg Jærvstøberi & 
Maskinfabrik, afleveredes i Slutnin-
gen af Januar-1914, og i samme 
Maaned paabegyndles' Opstillingen 
af -de af Burmeister & Wain og 

i Foreningleverede Diesel-
.aiynainrier. Den elektriske Installa- 
tion, sem skat levere Lys og Kraft 
til Havneanlæget, 'vil eventuelt 
kunne levere Strøm ogsaa til Byen 
Charlotte Amalies Forsyning med 
elektrisk Belytning, til en traadløs 
Telegrafstation og industrielle An- 

Russer og bosat i Schweit,, hvor 
han gav Undervisning i Violin. 

Da han hørte, al Lucie holdt me-
get af Musik, tog han Violinen frem, 
_for Musiken", sagde han, .trøster 
den, som er bedrøvet'. 

Han spillede en Nocturne af elm-
pin — en bristende Klagesang til 
Natten hedover Polens islagte Step- 
per 	han spillede, snm en Kirke- 
gænger, der mødes med Gud foran 
Altret. — Han spillede vilde polske 
Danse, Julesalmer og sanseberusen-
de Symfonier. Han spillede Time 
efter Time for at trøste en lille Pige, 
paa hvis Kinder han havde opda- 
get en Tante. 	• 

Først  da Toget standagd 
filaft—n(4: 	 greb ban Lucjes 
f band og hyssede iltur som en tak-
nemmelig Spillemand, der kar en 
Femøre. 

Toget havde passeret den sidste 
tyske Stanton. 

_Wirgholovn", raable Konduktø-
ren. 

Manden rejste sig — l.ricre skulde 
lige tital sige ham, at hun aldrig 
vilde glemme denne ukendte Mand, 
som havde fundet et bedre Trøste-
middel end Ord, men i sidste øje-
blik betænkte hun sig og nøjedes 
med el varmt Haandtryk og el dybt-
følt .Tak".. 

Manden var allerede nede paa 
Perronen .rig min skele der' noget 
mærkeligt. 

Tre Mænd kastede sig over. deri 
ukendte og slog ham til Inden_ 
Han kom op igen og forsøgte al 
Flygte, men blev i del samme strakt 
til Jorden af el Skud. Han aatmede 
Øjnene og sendte et ,aridste Blik til 
Lucie, saa rørte ban -sig-ikke -mere. 

Da Lucie forfærdet styrtede hen 
mod Liget, 'blev hun pufler tilbage, 
af en Konduktør. 

Afvejen 	det er Nihilisten 
sorg nvilde4sæbe Zaren 

— det var nok botø selv, der blev 
dræbt 	fru slipper hån for at blive 
hængt." 	. 	 Verden og Ve 

En Uskik. 

Der er en Skik, som i de senere 
Aar ined forbavsende Fart har bredt 
sig til Kredse og Familier i alle 
Sandundstag. Del er Skikken at 
give hinanden Kælenavne — eller 
rettere: en Mellemting mellem Kæle-
og Øgenavne. Ganske vist har 
Skikken vel været kendt alle Dage, 
men den - har dog indskrænket sig 
væseidigst til Børnene i deres Min-
dreaarighed, og overfor deny har 
deri været bude uskyldig og smuk. 

Helt anderledes er det nu. Mange 
Steder har alle Familiens Medlem-
mer og nærmere Paarørende deres 
særlige Navne, og det synes, som 
one man' kappes om at finde de 
mest intetsigende og meningsløse 
Navne. At kalde hver enkelt af 
Forældrene „Gamle" er ikke af-
skrækkende nok. Del maa enten 
være „Han-Gamle" eller „Hun-
Gamle", hvis Man da ikke er sart 
opfindsom — og det skal man 
helst være — at kunne lave Navne 
som, „Knubs" • og „Nims". De 
vokalie Døtre man hedde „Pibs" 
og -Strit". store Broder er .Boh". 
Fæller er .Vup", Onkel .Gnavse-
o. s. v. 

Uskikken, der særlig har sin Rod 
i Byerne, bæres tankeløst frem af 
en vis Del af Ungdommen,. hvis 
eneste aandelige Næring er vor 
Tidsalders utallige Biografteaterfore-
stillinger, der giver deres Forestil-
lingsliv en sandart Bredde, al der 
ikke bliver Tid eller 'Read til at  

gas i Dybden. Sagen er EIVIIS142r, 

at en mere alvorlig Natur, cent 
man ved første Iagttagelse skulde 
mene; thi bele 41genavristivarenet 
tjener i hof tirad 411 at danne tintier-
stigelige Kløfter mellem Menneske!, 
som trænger til hinandens I 11;v1p. 
De fleste kender til, hvor ran,ke-
hgl det er al komme i Gang nord 
al drøfte et alvorligt Emne i en 
Samtale, selv med sin allerbedste 
Ven. Del kan være svært al faa 
begyndt, og der skal kun lidt til, 
kir man opgiver det eller udsætter 
del. Men hvor meget vanskeligere 
maa det ikke være frir saailaiolk, , 
hvis Venskab ikke bar været al an. 

m 	
D komme den Dag, da de terger  

til al tale med hinanden. Da + il  
de snart mærke, at disse Navne og 
all Pjatteriet, som hænger ved, man 
lægges bon, men lige saa hurtigt 
vil de mærke, at de. niar del er 
skel, skar helt fremmede over Vor 
hinanden og ikke har noget dl 
bringe hinanden. 

Eller vi kan tænke os, at en Mo-
der er alvorlig syg. Minn det ikke 
vil skære hamle hende og Børnene 
i Hjertet. naar disse Ikke kan tinde 
andel Udtryk for deres Bekymring . 
end et: ,Hvordan har du del 
Mon det ikke let kunde komme trA» 
at 'gas =adledes ha disse Børn, at - 
det eneste, de hk med sig fra derinig—i-, 
alvorlige Stund, var Erfaringen om. 
hvor langt de i deres Tankeløst-te.' 
og lllnrstand havde fjernet sig  si-
den de Dage, da de førte Barn-
dommens rene Sprog. For dent-
er det et tungt og maaske skæb-
nesvangert øjeblik, naar Døren 
deres Barndomshjem sidste Gang',  

Jakkes._ efter dem. 
Vi maa være paa Vagt, hvor d 

saaledes, tankeløst bortødsles Vær-
dier, son] vanskeligt kan skaffes ti 

, Veje senere. Forfatteren 1 a k oks. 
K n u dk en har set dette, og t siet 
sidste Bog -- .En Ungdurn• -- ta-
ger han kraftigt til Genmæle derL 
imod. Uden Omsvøb og uden at 
skjule sine Tanker i Aandrigheder 
blotter han djærvt og ligefremt den 
jammerlige Skik i al sin Uværdig-
hed. Han lader saaledes en at 
Hovedpersonerne stille en ung 
Mand — der netop slaar omkring 
sig med saadanne Navne — det 
Spørgsmaal, om han ikke snar! 
kaldte Vor Herre for „Bums". 

Det er en Bemærkning, som ikke 
lader noget tilbage at ønske i Ret-
ning ai Tydelighed, og ethvert al-
vorligt Menneske vil føle Sandhe-
den i den og indrømme, at her  erg 
Tale om en daarlig og hæslig Skik,' 
som vi ikke maa nøjes med at 
kalde uskyldig og morsom, inert 
som enhver bør søge at udrydde i 
sin Omgangskreds. 

v. S. i • Sand Sorts . 

Bornholms Laane- &  Diskontobank. 
Renten paa Indlaansbeuis er 4'l, pCI. p. a 

Polakkerne. 
—:0:— 

Det er nu 24 Aar siden, al de 
lolland-falsterske Sukkerroe-Dyrkere 
begyndte med at indføre Landarbej-
dere fra Polen. Aarsagen til denne 
hulforsel var, at det viste sig mere 
og mere vanskelig at las Piger fra 
Sverrig til Hjælp ved Pasningen af 
de stadig voksende Roearealer. Det 
var ikke noget stort Tal, der kom 
det første Aar; tuen siden da er 
Antallet for hvert Aar vokset, og 
ved den første Tælling — 1907 — 
af udenlandske Arbejdere, fandtes 
6200 Polakker beskæftiget ved Land-
brug og i 1913 var Antallet steget 
til det dobbelte, 



Disse Polakker kommer dels Ira 
tysk, dels fra russisk og dels fra 
østrigsk Polen (Galizierta og langt 111 

de fleste kommer fra det sidste Sted. 
1 de statistiske Aartinger angives An-
tallet henholdsvis Ira de tre Steder 
saaledes: 
Aet 	wsk P. 	russisk P. 	

&
astral« P. 

838 
1910 	117 	1590 
1911 	172 	1 	8101 
1v12 	72 	2019 	9/4

9

5 
1913 103 2869 	9478 

Aarsagen til, at disse Mennesker 
rejser paa Arbejde i fremmed Land 
— som Regel 8 Maaneder hvert Aar, 
de russisk-polske Arbejdere skal 
være forsynet med et Pas, som ud-
stedes pas 8',/2  Maaned og kan kun 
gives til Folk, der bor indenfor en 
Zone af 3 Mil fra Grænsen — an-
gives af V. Haarløv i Nationaløko• 
nomisk Tidsskrift for 1908 at være 
Befolkningstætheden —i rusisk Po-
len bor der i Gennemsnit 76 Men-
nesker pr. Kvadrat-Kilometer, ilten 
hæver sig i enkelte Guvernementer 
tit 150 og 130 pr. Kvadrat-Kilome-
ter; i Galizien er der gennemsnitlig 
93, og at Jorden for en stor Del er 
paa Godsejernes Hænder, saa der 
bliver en for stor Landarbejderklasse, 
som der faktisk ikke under de nu-
værende Forhold kan skaffes Arbejde 
til i Hjemlandet. Byerne og Indu-
strien kan ikke optage ret mange 
af disse hjemlige Landarbejdere, der 
saa søger Sæsonarbejde i de om-
liggende Lande, bl. a. Danmark. 
Desuden spiller Lønnen ogsaa en 
Rolle, 1 1890 angives Gennemsnits-
lønnen for en Daglejer i Polen i 
Sommer- og Høsttiden for mandlige 
til 351/s  Kopek (ca. 70 øre) pr. Dag 
og for kvindelige til 25 Kopek (ca. 
90 Øre). Om Foraar og Vinter er 
Daglønnen gennemsnitlig for mand-

-- lige Arbejdere henficgdsvis 23 Ko-
pek (ca. 45 Øre) og 17 Kopek (33 
øre); for Kvinderne bliver der van-
skeligt noget Arbejde da. Der reg-
nes med 290 Arbejdsdage aarlig, 
hvilket for en Familie, hvor Mand 
og Kone gaar paa Dagleje hele Aa-
ret rundt, kan give en aarlig Gen-
nemsnitsløn af 139 Rubler (ca. 270 
Kr.). 

Til Sammenligning kan anføres, 
at i 1890 var Gennemsnitsfortjette-
sten for en dansk Daglejer,paa egen 
Kost 491 Kr. om Aaret, og det var 
og har været siden særlig Dagleje-
rens Antal, som de polske Arbejdere 
skulde supplere- og en tilsvarende 
Løn som disse, at de skulde oppe-
bære, beregnet pr. 8. Maaneder. 
Galizien er Lønnen betydelig bedre, 
den bedste Tid ca. 1 Kr. 90 øre i 
dansk Mønt pr. Dag; men der kan 
bare ikke skaffes noget Arbejde. 

Siden 1890 er Lønnen for Dag-
lejere her i Landet steget med ca. 
38 pCt.; en tilsvarende Forbedring 
i Polakkernes hjemlige Forhold er 
ikke foregaaet, saa Fordelene ved 
at rejse hertil, synes fremdeles gode. 
Den kontante Arbejdsindtægt for en 
polsk Roearbejder paa Akkord er for 
Kvinder 300 Kr. og for Mænd 360 
Kr, paa Dagløn bliver det henholds-
vis 220 og 285 Kr. pr. 8 Maaneder. 
Hertil kommer saa desuden Natu-
ralydelser — 12!;'2  Kilo Kartofler 
ugentlig samt 1 Liter Mælk daglig 
pr. Arbejder; — desuden skal Hus 
bonden udrede Polakkernes Rejse-
penge frem, og tilbage (20-25 Kr. 
pr. Arbejder for hver Gang), 

Særlig billig kan den polske Ar-
bejdskraft ikke kaldes; den er sik-
kert ikke billigere end den danske, 
nazr det tages i Betragtning, at det 
kuu er i Roemarkerne, at Polakkerne 
kan gaa paa lige Hammel med Dan-
skere; til andre Landbrugsarbejder 
vil deres færre Kræfter, mindre Kyn-
dighed og deres barnlige Sind stille 
dem et Par Skridt bag efter. Men 
det skal siges, at Polakkerne langt 
fra er vanskelige for Arbejdsgiverne 
at have med at gøre, de er gennem-
gaaende flittige, godmodige og gla-
de, og naar der ikke uden store 
Vanskeligheder kan skaffes dansk 
Arbejdskraft, saa er Landmændene 
glade ved dem. 

Den danske Slat har ogsaa stillet 
sig velvillig overfor Polakkerne, bl. 
a. igennem Beskyttelsesloven af 21. 
Aug. 1908, der sikrer dem baade 
overfor Husbonden og „Aufseheren"; 
tillige beskytter den dem i Sygdoms-

- tilfælde; den byder deran i det hele 
bedre og mere sikre Arbejdsvilkaar 
end de kan laa i deres Hjemland. 
Loven tilsigter bl. a. ogsaa at stem-
me Hjemlands Myndighederne gun-
stigt for Vandring til Danmark og 
bliver derved ogsaa i Arbejdsgiver-
nes Interesse ; men dette maa jo si-
ges at være heldigt, naar den sam-
tidig gavner Arbejderne. 

Niels Siggaard. 

Søvnen efter Maden. 

Allerede Oltidens Læger var kom-
men til det Resultat, at en lille Lur 
efter Middagen efter Dagens Hoved-
maaltid, var særdeles gavnlig for 
Sundheden, og nu er de fleste Læ-
ger inde paa det samme. Et uden-
landsk Tidsskrift fortæller, at en ro-
mersk Kejser foretog et Eksperiment 
for at faa afgjort, om de medicin-
ske Professorer ved Skolen i Sabe-
num havde Ret, naar de paastod, 
at det var gavnligt for Sundheden, 
at man tog sig en kort Søvn etter 
Middagen. Han lod tre af sine Sla-
ver spise et godt Maaltid, og efter 
Maden lod han den ene sove, den 
anden læse og den tredie spasere 
en Tur. Et Par Timer efter blev 
alle tre Slaver befordret ud af Til-
værelsen, og en Læge maatte aabne 
deres Maver. Det viste sig da, at 
Fordøjelsen var videst fremskreden 
hos den Slave, der havde faaet sig 
en Middagslur. 

Den franske Fysiolog Claude 
Bernard har for nylig foretaget et 
lignende Eksperiment med Hunde, 
og med samme Resultat. Det er 
jo for øvrigt kendt, at de allerfleste 
Dyr sover efter Maden. Hunde og 
Katte, smil ikke faar Lejlighed til 
at lægge sig roligt til Hvile efter 
et rigeligt Maaltid, føler sig ned-
stemte, ja undertiden endog ligefrem 
syge. Spæde Børn plejer ogsaa at 
falde i Søvn, saa snart de har faaet 
Mælk. Naturen er her, som I saa 
mange andre Tilfælde, den bedste 
Læremester. Muskelarbejde og aan-
deligt Arbejde berøver Maven en 
Del af den Energi, som er nødven-
dig for Fordøjelsen, og absosut 
Hvile med Overkroppen lænet til-
bage i en bekvem Stilling i et luf-
tigt Værelse er det, der virker gavn-
ligst paa Fordøjelsesprocessen. 

Man bør under ingen Omstæn-
digheder opholde sig efter Middagen 
i et Værelse med daarlig Luft. Og 
det er Forstaaelsen af, at frisk Luft 
er en Nødvendighed, der har bragt 
mange Læger til at anbefale en 
Spaseretur efter Maden. Men det 
bedste er en halv Times Søvn i et 
godt udluftet Værelse. 

fra Uge til Uge. 
—0-- 

Filmen i Skolerne. 
Det mystiske Selskab ,Dansk 

Skolefilm" har nu paabegyndt sin 
Virksomhed. Samtidig er Selskabets 
Organisation omordnet saaledes, at 
en Kreds af Boghandlere Landet 
over har tilvejebragt en Garantika-
pital i Andele paa 500 Kr. Den 
derved tilvejebragte 'Kapital anses. 
for tilstrækkelig til at sikre Foreta-
gendet en sund Udvikling. Det er 
Selskabets Hensigt at træffe Over-
enskomster med Skolerne, saaledes 
at Filmene fremvises i et lokalt Bio-
graltheater til en meget ringe Pris, 
nogle faa Øre for hvert Barn. In-
stallation af Filmsapparater i Skole-
lokalerne er foreløbig opgivet. 

Et Sogneraad med Forret-
ningstalent. 

1 Ribe Aintsraads sidste Møde 
forelaa bl. a, to Andragender om 
Gæstgiveri-Bevillinger. 

Hjerting Sogneraad havde i FI. 
„Ribe Stild." anbefalet Andragen-
derne, men paa en Maade, der sætter 
Sogneraadets Forretningstalent i et 
skarpt, om ikke just flatterende Lys; 
Sogneraadet har nemlig kun givet 
sin Anbefaling paa Betingelse af, 
at Andragerne udreder et større Be-
løb som Bidrag til Kommunens 
Vejvæsen. 

Gæstgiver Thomsen af Hjerting, 
som har maaltet bløde paa lignende 
Maade for at faa Bevilling, havde 
indsendt en Klage her over til 
Anitsraadet, og derved Ironi Sagen 
for Dagens Lys. 

Sliftsamtinand Stentarm paatalle 
skarpt det usmagelige i, at Hjeraing 
Sogneraad saaledes lader Ansøgere 
om Gæstgiver-Bevilling betale 2500 
Kr. til Vejforbedring i Kommunen, 
forinden det anbefaler deres Andra-
gender. Amtsraadets øvrige Med-
lemmer sluttede sig selvfølgelig til 
Formandens Udtalelser. 

Flippen brændte om Halsen 
paa ham. 

En ung Aalborg-Mand vilde i 
Følge „Aalb. Vstbl" forleden slukke 
sit Spritapparat; men i det samme 
eksploderede det, Flammen slog i 
Vejret, sved hans Haar og Ansigts- 

r4: a' endte hans Flip, der 
var al tta 	Inden lian kunde 
faa den 	stod den i Flammer, og 
den blændende Gummi flod hatn 
ned ad Bryster. — Den unge Mand 
bærer aldrig mere Gummiflipper. 

En god Fortjeneste. 
Et russisk Kæmpekrigsskib .Rus-

sia• løb i Følge Kalundborgbladene 
forleden Aften ind i Kalundborg 
Fjord, hvor det kastede Anker ud 
for Kysthospitalet. Skibet havde 
en Skagenslods om Bord, som for 
at føre det fra Skagen til Lange-
land kar sig et Honorar paa 1000 
Kr. foruden et halvt Hundrede Kro-
ner pr. Dag og gratis Hjemrejse. 
„Russia" er paa 13,500 Tons og 
har en Besætning paa 1200 Mand. 

En demokratisk Konge. 
Bryssel Byraad har bevilget et 

Beløb til Byens Modtagelse af det 
danske Kongepar. Det socialdemo-
kratiske Venstre, der ellers stem-
mer imod den Slags Bevillinger, er-
klærede at ville gøre det denne 
Gang, da Kong Christian var en 
demokratisk Konge, hvis Handlin-
ger man allerede kunde vise Hyl-
dest. 

Da Hesten tik Chokolade. 
„Rosk. Daghi." fortæller: 
Hestehandler Chr. Hansen fra 

Holbæk havde for nogle Dage si-
den del Uheld, at en af hans He-
ste blev syg og nægtede at tage 
Næring til sig. 

Hansen ringede til Dyrlægen : 
— Jeg har et sygt Bæst og saa-

dan og sandal]. 
— Ja, det er en Forstoppelse, 

sagde Dyrlægen. Giv den 2-3 
Punsl Chokolade og sæt en Karl til 
at vange over delt i Nat. 

Hansen takkede for venligt Rand 
og ringede af. 

Næste Morgen ringede Dyrlægen 
op og spurgte interesseret, hvordan 
det gik med Hesten. Hansens 
Stemme var kendelig bøs, da han 
svarede : 

— Hesten . . . det er et øg! 
— Ja, ja, hvordan har øget det 

da? 
— Jo Tak, sagde Hansen, øget 

er død, og Karlen sidder paa W. C. 

Jens med •Benet. . 
Naar Rekrutterne giver Møde, er 

der altd nogle af dem, som søger 
at unddrage sig de Strabadser, som 
Værnepligten medfører, ved at si-
mulere en eller anden Sygdom. 
Saaledes• indfandt der sig for kort 
Tid siden en ung Mand om hvem 
Holbæk Amts Venstreblad' fortæl-

ler følgende: 
Fyren tvar ,stivbenet"; det ene 

--Ben.,var aldeles ubøjeligt, og Man-
den var det samme. Man var over-
bevist om, at den Sygdom i Benet 
ikke var ,ægte"; men hvad man 
end foretog sig, med ham, nyttede 
intet, han spillede Rollen ganske 
udmærket. 

Saa blev han sendt paa Sygehu- 
set til dverlægen. 	• 	' • 

Hvad fejler De? spurgte Læ- 
gen. 

Det er Benet, der er stift! 
Naa, er det stift! Del er jo en 

kedelig Historie. Ja, jeg har ikke 
Tid til at undersøge Dem straks, 
men sæt Dein op paa Bordet der 
saa længe. 	 • 	. . 	. 

Jens sætter sig Op; men glemmer 
ikke Retten; — Benet stikker vand-
ret ud i Luften. 
-• Overlægen ser det, timen passer 
sin Dont, besørger de andre Pati-
enter osv. 

.lens begynder at blive træt. Der 
gaar 5 Minutter, men Benet er sta-
dig lige tid i Luften; 6-7-8 Mi-
nutter — det kniber, og Sveden tril-
ler ned ad Jens' Pande. 9-10-11 
Minutter — Jens bliver blaa i An-
sigtet af Anstrengelse, Benet begyn-
der at dale ; 11-12 og en halv -
klask, der faldt Benet. 

Overlægen haVde fulgt ined ; han 
vender sig mod Jens: — Hvad var 
det ,De fejlede? 

Det var det stive Ben. 
Naa, det var det ; herut, og det 

hurtigst muligt! 
Jens stak slukøret af, hinkede'paa 

det foregivne Ben, der nu i Virke-
ligheden var lidt generende for ham. 
— Komedien var til Ende. 

Jydepotterne 
,Viborg Stifts Folkeblad" læses 

følgende Nekrolog over Jydepot-
ter : 

Jydepotternes Tid er forbi. 
Underligt, saa hurtigt en for Be- 

tolkningen ssa aet). delig Salgsvare 
og Nyttegensland kan gaa ud al 
Sagaen. Visse Egne af Jylland, 
navnlig Varde-, men ogsaa Randers-
og Viborg-Egnen, s ar ligefrem præ-
gede al Potteindustrien, saa de fik 
Navn af det. Det er ikke 25 Aar 
siden, man endnu ude i Sparkjær 
og Gammelstrup lavede Jydepotter 
paa den gammeldags Maner. Ind-
til for kort Tid siden skal der et 
eller andet Sted ude paa Heden 
have siddet en gammel Kviude, en 
at de gamle .Grydepiger", som 
endnu brændte en Potte, men ellers 
er denne absolut jydske — og hede-
jydske — Hjemmeindustri død en 
stille og ubemærket Dnd. 

Det var ofte ret velhavende Folk, 
der fabrikerede Jydepotterne -
hvis Fremstilling jo for en Del var 
afhængig af Egnens geologiske 
Forhold, idet der skulde bruges 
Blaaler. Potterne forfærdigedes vte• 
senlig af de saakaldte .Grydepiger", 
der fæstedes for en aarlig Løn. 

Jydepotterne eksporteredes i høj 
Grad til andre Egne. Der lever 
endnu i vore Dage — og det er 
jo heller ikke saa længe siden -
Historier om Pottemændene, der 
kom kom kørende med deres Stude 
til andre Egne. Det var undertiden 
kraftige Folk, de Pottemænd, og 
Handelsmænd one en Hals. 

Ikke alene var det Potter, der 
lavedes, tnen ogsaa Kaffekander, 
Æbleskivepander og desl. 

Naar Potterne gik ud af Sagaen, 
var det, fordi de blev fortrængt af 
de moderne Komfurer, hvis stærke 
Varme de ikke kunde tante. Hidtil 
havde man saa godt som udeluk-
kende anvendt Lyngskjold — som 
jo snart heller ikke kendes mere -
til Brændsel. Med Komfurerne kom 
der ogsaa andel og mere varmegi-
vende Brændsel i Gang. Og det 
kunde Potterne ikke døje. . 

Mathematik og 
Ungdomsbegejstring. 

—.- 
Det var et Ungdomsmøde. El af 

dem, som holdes overalt i Landet, 
og et af dem, som Ungdommen 

absolut intet har med at gøre. Og 
saa kaldte marrdet tilmed en Fest,, 
„Ungdomsfest". Jeg husker saa 

godt Festpladsen. Den laa en halv 
Mils Vej udenfor Byen. Egnen var 
øde. Vinden stod stridt und over 

det flade Terræn, Sandet føg, og 
magre Køer græssede i Ly. af Diger 

og Skrænter. Kun en Smule Skov 
afbrød Ensformigheden. En aaben 
Plet i en krøget Plantage af knud-
rede, vantrevne Graner, det var 

Festpladsen, og her var Talerstolen 
tømret, men ellers var der ildet, der 
tilkendegav Mødestedets Plads. 

-Del er ell -Ungdomsfest, vi hol-
der i Dag", sagde Velkomsttaleren, 
„og vi er stolte af, at Ungdommen 

nu er en anden end før. Paa Plad-

sen heri Dag er der ikke Spor al 
Gøgl til Stede. ja, der kan end ikke 

faas saa meget som en Kop Kaffe. 

Det skal ses, at Ungdommen kun 

er kommen hid for den aandelige 
Fødes Skyld." 

Og saa blev den ,aandelige Fede" 
serveret. Gud hjælpe. Det var en 

Prædikant, der koldt og følelses-

løst, uden et øjeblik at komme i 
Kontakt med Forsamlingen, talte 

om Pligt og Autoriter, Syndens 

Sold, Askese og det evige Liv, som 
kun blev givet tilbage til dem, der 
havde passet paa ikke at faa for 

megen Glæde i det jordiske. Den 

lokale Rigsdagsmand uddybede lang-
somt Emnet og dermed sluttede 

den prægtige „Fest'. Tilhørerne 

sov eller gloede tomt rid i Rummet. 
Hvem forlænker dem vel deri? 

Saa gik de mange unge Menne-

sker hjemad, pænt og anstændigt .  

Men mens Tusmørket steg, gik der 
en lille Dreng omkring mellem Bu-
skene. Det var Amor. Man havde 
taget hans Bue og givet barn et 
saa tidssvarende Vaaben som en 
Kuglesprøjte i Stedet. Den forstod 
han ikke at benytte. Derfor græd 
lian. Mellem Stammerne vankede 
Gud Bakkus om med en „lys Skat-
tefri« i Haanden, og dybt inde i 

Krattet lod Fan en Grarnt4c,n s "I 
Døgnets sidste Melodier. 

- 	- - — 

Del er Motorernes monotone Stem• 
pelslag og Maskinernes dumpe 
Drøn, der har sat sit Præg paa Ti-
den og formet dens Idealer, dens 
Stræben og Villen. Den rette Ung. 
dom kendes ikke længere paa dens 
Jagen frem mod Sandhed og Ret. 
færdighed. Den har ikke længere 
de nye Tankers Friskhed over sig.,  
og dens Maal er ikke Kampen mod-; 
Filisteriet eller de Bomme, som gam. 
mel Fordom har sat tor Livets frie 
Udvikling. Nej, der er gaaet Ma• 
thematik i Tiden og Ungdommen 
med, og hvad der ikke allerede er 
sket, det sager visse Mennesker ved 
Møder som det førnævnte, ved Ar-

tikler og Foredrag at fremkalde. 
Det regelbundne, den indtil Smaa-
lighed drevne Nøjagtighed. de rette 

Linier og de plane Flader er sat i 

Højsædet. Det gælder ikke tor 

Ungdommen al følge den umiddel-
bare Indskydelse, at bryde nye Veje 
og føre Slægten fremad. Det ma-

skinmæssige, den paa Erfaringen 
støttende sig Forsigtighed er bleven 

Borgerdyd. Deri tørstige unge skyl-

ler ikke mere et Glas øl I sig for 
saa med fornyet Kraft at fortsætte 
sit Arbejde. Han gemmer sig først 
grublende bort i sit Lønkammer,  . 
nedfælder fra et vilkaarligt Punkt  I 
sit Horoskop den vinkelrette paa 
Afstanden mellem Livliniens Ophør. 
og den Alkoholmængde, Glasset 
rummer, og finder saa ved Hjælp 
af geometriske Linier og Punkte 
og flittig Brug af x n og m9 , 
øllet vil afkorte hans Liv med 20 
Minutter 37/" Sekund. Efter at han 
bar spildt et Par Timer med at spe-
kulere over, om han skal ofre de 
20 Minutter eller ikke, beslutter Iran 
sig endelig til det første, men i den-
Tid er Øllet selvfølgelig blevet udrik-_ 
keligt. 

Den forelskede Yngling kaster si 
heller ikke længere om stit Elskedes. 
Hals og trykker brændende Kys p 
de varme Læber. Han køber fe 
el Forstørrelsesglas og et Mikrosko 
udregner at en Kvadratmillimeter 
Hud paa hendes Læber rummer ikke 
mindre end 23457 Mikrober og fore-

tager dernæst en omhyggelig Op-
gørelse over Læbernes Areal. Naar 
han derefter har gjort sig fortrolig 
med det uhyggeligt store Tal af 

frygtelige Baciller, han vil komme 
i Berøring med, nærmer han sig 

hende øndelig med Angst og Bæven 

— hvis hun da ikke for længe siden 4 
er stukken af. 

Det er det, main har opstillet som 

Ideal for de unge, det er del, Tiden.: 

haster frem imod — det er dertil, 
mange ulige er naaet. Det er det 

der .  kaldes at blive gammel før Ti-
den, at kaste Livsnydelsen bort, 

at fødes som Oldinge. Det et Teg-

net paa den store Reaktion. og det 
reaktionære savner aldrig Talsmænd, 
men — mon Ungdommen ikke re-

agerer? 
En fra forrige Aarhundrrdr. 

De første Badegæster 
ankom sidst i forrige Uge, og mats 
saa dem hver Dag i det herlige 
Solskinsvejr tage Sol- og Søbade. 
ude i Sandkaas, hvor der efterhaans 

delt atter er opskyllet en Del Saud' 

Formanden for vort Gade- og Vej: • 

udvalg har sikkert faaet Nys heroin, 
thi omtrent samtidig begyndte en 

Arbejdsstyrke paa 6-8 Maud at 

lage fat pair Rydningsarbejdet langs. . 

Strandvejen, og der er alleiede skel 
store Fremskridt til det bedre. Vej-
ret er nu slaaet om til Regn og 

østenstorm, de hadende har ranet 

sig ell Influenza paa Halsen, og 
Arbejderne, der var beskæftigede nied,  

al cementere den sidste Del af Stien,  

ved Safidkaas, kæmper en fortvivlet-
Kararp med Bølgerne, der gør et', 



llonliolms Simre- & billiolusse8 
Afdeling i Allinge 6 

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

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

Til Grøntfoder  anbefaler  	bg.ste   Priser   Glænø- 
Ærter,   Vikker.   Gul   Sennop.   Spergel 
og Sølv-Boghvede. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

til fiemmebagning anbefales: 
extra prima, groft Rugmel i Sække og Srnaavægt‘e. Det al-
lerbedste Bageri Flormel i Sække og Poser. 

Aldeles extra tør og sund Brødrug. Vi sælger til aller-
billigste Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

Bangholin Kaalrabi, Fynsk Bortfelder, 
Gulerodsfro og Rodbedefro 

i los Vægt — samt alle Sorter Urtefrø. 

„Øster Sundom" Kaalroe 
vokser hurtig, er fastkoclet, holdbar og at vælge i Stedet for Only Stolte 

Nordlandets Handelshus. 

Forlang altid 

OttoMiinsteds 
OfikA 

Plante Margarine 

-aogruf: 
2. Pinsedag Kl. 8 og 9 

Sprængstof som Forsvarsmiddel. 

Komomoloreils Oolro, 
En vemodig Fortælling om 

Marthe Krags og Jen Berresens 
unge Kærlighed. 

Spillet at yndede og fremragen-
de Kunstnere fra Københavns for- 
nemste Scener. 

Jomfru Giftesygs Visitkort 
Amerikansk Humoreske. 

Trio Mufik. t= Trio Mufik. 

Balko Badehotel byder Badegæster Bornholms bedste Badestrand 
pr. N EXØ. Holm (ved Frk. Speilberg). 

ihærdigt Forsøg paa at bortskylle 
den nylagte Cement. Selv Reinbach 
har facet sine Betænkeligheder ved 
Situationen og flytter sit Badehus 
op oven for Skansen; her kan 
Soen forhaabentlig ikke naa det. 

z2 

Gudstjenester. 
Pinsedag Ols Kirke Kl. 	7111. 
Allinge K. Kl. 10. 	Skrifterm. 91/, 

Om Eftermiddagen Møde i Anke-
get Kl. 4. 

J. Dam og Præsten taler, 
2. Pinsedag Allinge Kirke Kl. 	7. 
Ols Kirke Kl. 10. 	Skrifterm. 914. 

Torsdag den 4. Juni Bethel i 01-
sker Kl. 8. Missionær Jørgensen fra 
Taps. 

Fredag den 5. Juni Grundlovsfest 
Kl. 4 paa Næs. 

Missionær Jørgensen og Præsten 
taler. 

Lørdag Møde i Tejn Kl. 71/8. 
Missionær Jørgensen taler. 

Allinge Skibsliste. 
Indgaaede : 

Gal. „Laura• Brænde Karlshanin. 
Skor. „I. B. Berggren" Majs Kbhv. 
Gal. „Hofnung" ledig Danzig. 
Skim. „Kristian" Stykgods Kbhv. 
Skor. „Haahet" Cement Aalborg. 

Udgaaede : 
Gal. ,,Karl` Granit Danzig. 

Vi anbefaler et omhyggeligt Bryg 
al line Kvaliteter JAVA KAFFE. 
Extra Sort a 120 Øre anbefales. 

Rio og Brasil Kaffe har en bitter 
Smag og sælges ikke fra vor For-
retning. 

Nordlandets Handelshus. 

1-tos 

With. lansen, 
Sandvig 

forefindes det største Udvalg 
i paategnede ng ilaahugyrulte 

Broderier samt Besætnings-
artikler, 

Kyllingegryn 
anbefales. 

Mliogo KolooW- og Produkilorroloog 

Nogle ubebyggede Parceller 
lige ved Præstegaarden i Allinge er 
billigt til Salgs ved Henvendelse ti 

Overretssagferer Jacoh Jensen. 

Nu er det Foraar, 
kom derfor snarest med Deres Bil-
leder, som skal indrammes. 

Telefon .1. 	 Andr. Ipsen. 
Atelieret ved Havnen. 

Vær sparsommelig 
og beregnende. 

Køb Varerne hos os, thi vi sæl-
ger de bedste Varer til den laveste 

Pris. 

Sælg Æggene til os, thi vi beta-
ler den højeste Pris. 

Nordlandets floodolshos. 
Ny Klipfisk. 

Fineste hvid aflukket Bildals, 38 ø. 

I. B. Larsen. 

En flink Pige 
til Hjælp i Køkkenet, kan fart Plads 
midt i Juni eller først i Juli, paa 

Andr. Kofods Pensionat, 
. Sandvig. 

Kom til os od lEgge ue I 
For rene nye Æg betaler 

vi en extrallej Pris. 

N011E113011013 HEICISIIIIS. 

suger De en Pige, cn 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 1 700 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. 

Ring op Tlf. 74, Allinge. 

,...,Sygevat: - 
Gazebind 

Gummipapir Hefteplaster 
Mutter sorte, rode, klare 

Pattegarniture 
løse Dele til Pattegarniture 

Flaskerensere til PatterIneker 
Narresutter 
Fingertutter 
Glassprøjter 

anbefales 

I. B. Larsen 
Nymalet Malt, 

Frisk Gær, 
Kraftig Humle. 

Priserne er billigst 

Nordladets Ilaudelsbus.  
Zidsilaude og li111(113iliell 

- 	billigst i 

Kolonial- & Proddiforretuig 

Ållioge-Sandvig Sygekasse 
som er statsanerkendt, optager Med-
lemmer indtil 40-aars Alderen. For-
uden en daglig Pengehjælp yder 
Sygekassen fri 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. 

Malerfarver. 
tørre, udrørte i 1/2 og 1/4 kg Daaser, 
Terpentin Tørrelse 
Vognlak Bobellak Hattelak 
Uyk lclak sort, rod, Has, gren, gul. 
Hvid Japan Emaillelak 
Schellak tør og flydende 
Spiritus vins 
(Altid bronee Solvbronce 
Broneetintur 
Noddetrvesbeitse lbtlionibeitse 
Egetnesbeitse 
sort Ihentioldtsbeltme 
Natronlud til at aftage gammel Maling 
Malerpensler Lakponsfer 
Skrivepensler 
Kalkokoste mode og firkantede 
prima Limfarverens er Tifflore-
koste 

COlifigIS og Henry Stivielse 
i Pakker a '2ii øre t , kg. 

Colmans Stivelse i 	1)4,1;8 kg Æsk. 
til billigste Notering. 

Ecru og Cremetabletter til Gardin-
farvning. 

Kolorit til Farvning al Bomuld, Uld 
og Silke. 14 forskellige Farver. 

pule. Borax, Kvilayabark. 
Salmiakspiritus, Blegvand. Benzin. 
Trippelse, Wienerkalk. 
.1-lex` og ,Solsol", bedstflydende 
Pudsecream 10 og 25 øres Glas. 
„Salsa!" i Liter-Dunke a 1,50 Øre. 
Prima brun Sæbe 16-19 Øre. 

grøn 14-18 Øre. 
. 	hvid Stangsæbe 20 Øre 

Klingry Marseillesæhe 40 øre. 
. Salmiak-Terpentinsæbe 40 Ø. 

Christiansfeldtersrebe 40 øre. 
ægte Perfectionssrebe 22 Øre Slk. 
Klingry Sætiesprianer 20 og 25 K Pk. 
Lagermanns Ludpulver m. Vinlduft 

25 øre 
Fransk Ludpulver Lessive Phenix 

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

bol-, SvovIrriælkstehe, 
Bedste Britt ia Mine i Glas 25-50-75 
Stort Udvalg I l'attlto-, 

og Badesvampe. 
Tavlesvampe 2 og 5 Øre 

Telf. 12. 1. B. Larsen. 	Allinge. 

Maleriarver og Kalklarver 
altid bedste Varer og billigste Pris. 

Alle Farver udrøres efter Bestilling. 

Den bedste Gulvfernis og Malerfernis 
(das hos 

Telt 12 	I. -B. Larsen, 	Allinge. 

P ublikum anmodes omat betale 
Kontant ved Mælkevognen 
da Kredit ikke gives. 

Jacob Larsen. 

Hos LB. Larsen 
ALLINGE 

køber man altid de bedst vellagrede 

Cigarer og Cigaretter. 
Stort Lager af grovt og finskaarne 

Tobakker samt Shagtobak. 

Ønsker De 
smukke og moderne Fotografier, 

;da herive'nd Dem i Atelieret ved 
Havnen. 

;Telefon 4. 	 Andr. Ipsen. 

I. B. Larsen. 
'Fineste badensisk Kartoffelmel 150. 
Fineste. dobbelt sigtet Sagomel 15 0. 
;Fineste vasket Rismel 	 170. 
:Fine Tapion Sagogryn 	20 0 
Store Tapioc Sagogryn 	27 0. 

Bedste Havregryn 
løs Vægt 18 ø. og 2 kg a 17 0. 

Havregryn 
i plomberede 1:'8 og 1;1 kg Pakker 

Gyldenhammitr Havregryn 
i 1 k, Pakker 48 0. 

Bedste danske Byggryn 
lille, mellem, grore 12 (-& 

Fineste Kryst il Byggryn 110 .  
Kyllingegryn 	t I ø. 

Fineste Horne Memoulegryn 
3lanungr;tvii, Boghvedegryn. 

Majsflager 

Vanille. 
I stor Stang 9 øre, 1 mindre 7 Ø. 

f ~Iiesind i1 af r,orielskr, 
Gurfahriks-Cykler. 

Alle Køberne er henrykte 
over den fine Kvalitet og 

billige Pris. 

Herrecykler 110 Kr. Damecykler 115 Kr. 
Ilestutinger modi,i,:. • fremdelen 

(hib, C. NoeloHil, 

Vattæpper 
anbefales i stort I 

Priser fra 4 Kr. 

Nordlooilels borlolshos, 
Ved De 

ar 

Chr. P. Dam, 
Allinge, Telt. 98, 

har Udsalg fra Nexki Bryggeri af Øl 
og Sodavand, fabrikeret af det beI-
ste Vand i Landet. 

Prøv, og De drikker aldrig andet. 

hil et heldigt Indkøb 
kan jeg sælge et Parti nye 

Sommer-Bluseliv fra I Kr. Stk. 

Nye Herreklædninger fra 20Kr. 

Et stort Parti Plysrester, egnet 
til Stolebetræk og Lappesko, sorte-
ret efter en Ildebrand, realiseres me-
get billigt. 

Nye Cykledæk, opkøbt ved en 
Fallit-Auktion, sælges fra I Kr. 50 Øre 
Stk. 

[øvrigt anbefales mit righoldige 
Lager af godt, brugt Tøj til billige 
Priser. 

Marskandiser-forrelologell 
ved Havnen. 

En So med hosliggende Grise 
samt 4-ugers Grise er til Salgs pas 

Faaregaard i Olsker. 

- En Hest 
ønskes til Leje for Sommeren. 

Hans købes. 
Højers Hotel, Allinge. 

I. c.13. Larsen 

Rabat for Kontant 
gnys pas alle Varer. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Bestil Deres Tryksilller i Allinge fioillrykkori 



Ejnar Thorbek. 

Rolofalt Udvalg 
af Bluseliu 

i Uld, Bomuld, Mull og Silke. 
Fikse nye Ting lige hjemkommen. 

Stort Lager af 
Damestrømper, Corsetter, 
Damelinned, Bælter, Forklæder, 
Blondekraver, Jabot, Fischy, 

Golftrøjer, Lærredsnederdele, Vadmelsjakker, elegante Aluns-
kjoler fra 7,85. Børnekjoler fra 2 Kr. - Alt til billige Priser. 

Toget afgaar 
Søgnedage. 

Fra Sandvig 	7a1  7on 
Allinge  7na 
Tein  
Helligdommen 738  
Klemensker 7„ 
Nyker 

Til Rønne 	
31n 
8 

13 In 360 753 
4,,, 8,15 

Os, 41, 815 
010 4 99 813 

1 12 4 52 8.51 

1 28 500 gni' 
tv 	41 .1'27 930 

nonne — Nand tig. 
Fra Rønne 	71a 

Nyker 	Tr..s 
Klemensker 	7.55 
Helligdommen 5;3  
Tein 	 8sn 
Allinge 	8.12 

Til Sandvig 

1 '13 

1 35 

1 52 
200  

18 -19 

Til Pinse 
,z(1.1,,Pr ni 

Elegante Habitten 
i mange Farver og Dessins fra 15-40 Kr. 

Da Ile bedre Ting er skræddersyede, erstatter de bestilt Arbejde. 

Flotte Straahatte fra I Kr. 

Manschetskjorter fra 3,50. 

Stilis r elle (Farver (i cpreoner. 
Altid de sidste Nyheder •-•ase 

Prøv vore fikse og solide Støvler 
fra 12 Kr, 

Nordlandets Handelshus 

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

J-11htije Jfulorriirl O1 (Produktforreinims 

Alle Sorter 

Farver til Olier og Kalk 
anbefales til billigste Priser. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Haveredskaber. 
Spader, Skovle, River, Skuffejærn. 

Stort Udvalg og til billigste lirer. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

P. C. HOLM, Allinge 
anbefaler 

Havemøbler, Borde, Stole, Bænke 
i smukke, stærke Varer til billige Priser. 

Liggestole til Veranda- og Havebrug, 

Haveredskaber i stort Udvalg. 

Pigge Hegntraad, Glat Hegntraad, 

Traadvæv til Hønsegaarde 
sælges i hele Ruller til en meget billig Nettopris i 

Nordlandets Handelshus. 

tallme~areSiaranaøaa.aaar.".....".."~s/la 

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

(7foloniol- l'roduktforretnit,g. 

i 4i 

e>/-  
FINESTE DANSK FABRIKAT 

-7 7(.-cy =/-4,11cit 

Dit oslhornholniskn 
Sommerfartplan. 

Fra Iste Juni til 31te August, begge Dage Inklusive. 

4 Gange ugentlig nemlig fra Nexø hver Tirsdag, Onsdag og 

Fredag Efterm. Kl. 2, anløbende Svaneke, Gudhjem, Allinge og Hasle, 

og derfra Kl. 9 Aften, og hver Sondagmorgen Kl. 5 fra Hasle KI 10,30, 

til København, og fra København hver 
Mandag, Onsdag, Torsdag 

og Lordagaften Kl. 7,30. 
Billetpriserne er: 

For en enkelt Person: Kahyt Kr. 8,50, Tur
( 
 & Retur Kr. 12

)
,75 

gælder i 3 Mdr. 

du. 	Dæksplads Kr. 4,50, Tur 
gæl

& Retur Kr 6,
)
75 

(der i. 3 Mdr.  

For en Voksen og et Barn al samme Husstand: Kahyt Kr. 12,75 
(for begge), Tur &. Retur Kr. 17,00 (for begge) 

For flere af samme Husstand (mindst 2 Voksne): Kahyt Kr. 9,75 

pro persona. Børn under 14 Aar halv Takst. 

1 Juli og August afgaar Skibene endvidere hver Mandag og Lørdag 
paa vanlig Maade til Simrishamn, nied Afgang fra Nexø kl. 5,30 Mor-
gen, anløbende Svaneke, Gudhjem, og fra Allinge 9 Fim og Retur fra 

Simrishamn Kl. 4,30 Eftm. 
Nexø i Bestyrelsen, den 18. Maj 1914. 

bile Si' PilliSehij? 
sagasin 	Udsalg 

byder paa et kolosa]t Udvalg i alle Artikler for Herrer 

Straahatte, Sportshuer, bløde Hatte, 
stive Hatte, Sokker i Uld og Bomuld, 
Stokke. Paraplyer, Seler, Flipper, 
Manchetskjorter, hvide Sweaters, 

Sportsbælter, Veste, Undertøj. 
Bindeslips, Humbuk, Sløjfer. 

hvide og coulørte Skjorter. 
Drengehabitler, Flonelsbluser, Kadetlejsdragter. 

Hatte, Strømper, Sokker. 
All til saa billige Priser, saa de fans ikke billigere nogen Steder her i Byen. 

Magasin du Nords Udsalg 
EJNAR THORBEK. 

‘)-) 

Husk vort relassor,erede 

Trælast-Lager! 
Forlang Tilbud, og ri er til Tjenesle, 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

lidet er frit ! 
Vi gør vore mange Læsere i fry ng 

pal Land opmærksom paa, at enhver kan 
rad Optaget Artikler og Indlæg om Emner 
af almen Interresse i „Nord-Bornholms 

id'. 
Betingelsen er kun, at det skrevne er 

holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelig Grænser, samt at Insendere 	td 
Underretning for Redaktionen — opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling -i Bladets Spalter. 

Dette gælder haade Byen og Landet, 
og det er en Selvtrage, at Redaktionen 
altid vil iagttage den ,:traingeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

•31n 815 
3:sn Bas 
4ns Sst 
430  91 , 
447 97 
5111 93'3 

5117 911 

Søn- og Helligdage. 
Sandvig—Ravine 

Fra Sandvig 	7ao 0213 i 10 835 
Allinge 	711s 
Tein 	 718  
Helligdommen 731  
f<Ienierisker 	75i 1  
Nyker 	Rus 

Til Rønne 	aw, 

Itentec—Sandvig 
Fra Rønne 	70 040 130 815 

Nyker 	73s lus 150 835 
Klemensker 	755 117 207  862  
Helligdommen 814  1811  2" 911  
Tein 	 810 152 242 927 

Allinge 	842 21" 2" 938  
Til Sandvig 	ges 210 300 945 

Endvidere standser Toget ved Sand-
kaas, Uumleditl, Splitsgaard, Mæhy og 
Blykobbe, lorsaavidt der er Trafik derfra 
eller dertil. 

Erindringsliste. 
Toldkamret 7 12 Form., 2 7 Etterm. 
Kæmnerkontoret In - II og 2 4. 
Laane- 	Diskontobanken 2 - 4 bitin 
Sparekassen in• 12 og 2 4. 
Stempelfilial i Sparekassen Ill 12, 2--I, 
Darn ask ihseApecliiionen, dabei' ved Ski-

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

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

Søndag 12-2. 
Telegrafstationen 8 ,Niorgen til 9 Alten. 

Søndag 12 2. 

By- og Herredsfuldmægtig 

Johannes Kofod, Hasle. 
;tælles paa Raadlitisel i Allinge 
liver Mandag efter Kl. 10 Form. og 
i Klemensker Kro liver Fredag 
fra 2-5 Eftm, 

Nor De en Livsledsagerske, 
skal den gamle Cykle sælges, øn-

sker De Adgang over deres Ejendom 

forbudt, har De fundet et Par Ga-

loseher, skal der være politisk Møde 

eller Bal, har De Kreaturer til Salg 
eller vil De købe saadanne, har 
De faaet nye Varer hjem, paatager 

De Dem Reparationer, har De 
startet en ny Forretning — hvordan 
skal Folk saa faa det al vide, hvis 
De ikke averterer i el Blad, som 

virkelig læses. 
_Nordbornholms Ugeblad" 

læses af . saa at sige alle i Nørre 
Herred og er derfor et fortrinligt An-

nonceblad. Send deres Annoncer. 
til „Nordbornholms Ugeblad". 

c-t) 

098 1 18 843 
030 199  851 
(").',11 14.; 912 
HA 2181 929 

130 220 948 
150 240ion5 

.•... 
Borgmesteren, Kontortid hverSdatiedag 

K1 3 paa Skolen. 
Branddirektøren Mandag og Fredag 

Form. 8 til 10. 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen. Kontortid 1-1 Ent. 

Folkebogsamlingen: 	Udlaan hver 
Fredag fra 6112171/2. 

Varme Bade. Mejeriet Kajhjerggaard 
Fredag 9-12 og 4-7. 
Lørdag 9 —12 og 4-10 


