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Nord-Bornholms Ugeblad"
Jryloms i rf Antal qf mindst 1600 Exempt.
øg forsendes gennem Postvæsenet i
Sandvig-, Olsker, Rutsker, Rø og Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad„
har den gorge Udbredelse i Nordre liere&
bliver frem' i ethvert Hjem og egner sig derActrtering
for bedst

„Nord-Bornholms Ugeblad"
oplager grene Bekendtgørelser qf enhver Art
sansom Keb, Salg; foreningsmeddelelser,
Iffirr. eller A flysningrr, Auktioner etc.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
uctgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle
Pestkontortr samt paa Riadels Kontor og
*ester 50 Ore Kvallalel,

Kartoflerne.
-.Udbyttet bør hæves gennem en
bedre Renholdelse.
Der er et Stykke Vej igen, før
vi herhjemme kommer hid paa en
rationel Dyrkning af Kartofler. At
vi regner 80-9D Tdr. Kartofler pr.
Td. Land for et almindeligt Udbytte,
illustrerer klart Sandheden heri. Thi
naar man hører om, hvad man avler i andre Lande, maa nævnte Udbytte betegnes som alt for lille.
Mange Ting kan tages i Betragtning, før man kan sige, at Dyrkningen er rationel. Men et ligger for
øjeblikket, nemlig Karteri I e r n es
Renholdelse Sommeren igennem.
Gennem en virkelig god Renholdelse
er man i Stand til at hæve Udbyttet, ganske betydeligt.
Den væsentligste Fejl, man begaar,
er, al man hypper Kartoflerne udenforudgenende Rensning. Man beroliger Samvittigheden ved at arbejde
Jorden op i Kamme, saa Ukrudtet
synes borte. I Virkeligheden er
Ukrudtsplanterne ikke uskadeliggjorte, men blot dækkede. I Læ af
Karloffelloppen fortsætter de Væksten
og derefter er de saa vanskelige
al fjerne, at langt det overvejende
Antal af danske Landbrugere ikke
afser Tid til en gennemgribende
Rensning.
Men det er indlysende, at Kartoffelplanterne i dette Ukrudt har en
farlig Konkurrent til Jordens Næring
og Fugtighed. Og en Ting til ;
Ukrudtet har Tid til at kaste Frø,
saa Udsæders for næste Aar er sikret:
Dette Forhold ændres bedst ved,
tit der fermt for en hvilken som helst
Hypniug foretages en Radrensning
og en bakning mellem Kartoifelplanterne. I det hele skal man ikke
være fur ivrig eller at hyppe; el Par
gode Radrensniriger er langt at foretrække i den første. Tid. Først naar
Blomsterne begynder at udfolde sig,
er der Grund til at foretage en Hypning, saa de sainmenkastede Furer
delirier en skarp Kain. Men først maa
Ukrudtet skæres over.
Kunde det gøres op, hvad Ukrudtet skader den danske Kartoflelavl,
vilde man se et anseligt Tal. Med-

regnede -rnen•dernæst, hvad Ukrudtet belyslerlor den følgeode Afgrøde,
kom man til et Resultat, der i høj
Grad vilde medvirke til, al Kartoffelmarkerne herefter blev holdt rene.
Agrar.

Kairo sera Lam«.
Cassie°, del turinske Blad „Stam•
pa"s ægyptiske Korrespondent, giver
en interessant Skildring af sin Vandring gennem Kairo.
,Kairo" — skriver han —, „der
for kort Tid siden lignede en eneste stor Kæmpekaserne, er pen nogle
hm Dage forvandlet til et mægtigt
Lazaret.
Det er de simrede fra Dardsuiellerkampene, der samles her. Fra
Chersoilesus' klipperige Egne, Ira
Trojas saugomkrandsede Slette er
Heltene vendt tilbage med blodige
Hoveder og blodige Bandager til
den By, hvorfra de for kort Tid siden drog' ud med stolte Haab.
Der er i hundredvis af dem.
Mange har brækkede Arme, Ben og
Fingre, andre har Saar i Brystet,
men langt den overvejende Del al
Krigerne. er ramt i Hovedet af Fjerndens. Projektiler. I Hast er alle tilgængelige • Lokaler indrettet til at
modtage dem. Alle de store Hoteller, der var lukkede for Turisterne,
aabner nu deres Porte for at give
de ny Gæster en saa god Modtagelse som [nulig.
Jeg har været Vidne til et Lazarettogs Ankomst — beretter Korrespondenten. ,Solstaden", der synes
som skabt af en Tryllestav midt i
Ørkenen, modtager roligt og Inalmodigt Byrden af menneskelig Elendighed. Et i delle Øjemed anlagt
Jærnbanespor tillader Togene at køre
frem lige til Hotellet. En af de lettere sureste beretter for Korrespondenten adskillige Detailler fra de
Menige Dardanellerkampe. Vi gengiver følgende;
Det var en Søndag Kl. 2 om Morgenen de vi naaede til Dardanellerne,
Himlen var dækket af Skyer, og
Natten vaa bælmerk. Kl, 4 fik vi
Befaling til at begynde Landgangen.
Vi gik om Bord i Baade og Barkasser, der styrede mod Kysten.
Rundt esin os herskede der Dødstilhed. Vi førte ikke andet med os
end Geværer, Bajonetler og Patroner, Resten havde vi efterladt paa
Skibene.
Pludselig Ironi der Ordre til at
springe i Vandel. Det gik ens lige
til Halsen, og vi arbejdede os møjsommeligt frem idet vi gjode Forsøg paa at beskytte Geværet mod
Vandets . Berøring. Men det gik
fremad, om end kun langsomt.
Forbavsede over
den uhyggelige Ro, der herskede
overalt, gik vi Skridt for Skridt frem
i Vandet, da der med et kom en
Række Glimt fra Klipperne paa Halvøen.. Straks efter steg Røgskyer op,

derefter fulgte talrige Skud. Det var
del tyrkiske Artilleri, der var traadt
i Virksomhed. Dog saa det ikke ud
til, at der var nogen Fare part Færde
for os, thi vi nærmede os stærkt
Kysten. Men i samme øjeblik saa
jeg hele den første Række Soldater
rykke tilbage og derpaa alter styrte
fremad, Soldaterne var stødt paa
Turede, som Tyrkerne havde udspændt mider Vandspejlet.
Det lykkedes os dog at overskære
Traadene, sne Marsellen mod Land
kunde fortsættes. Men nu aahnede
Tyrkerne en Infernalsk Artilleriild,
der anrettede el forfærdeligt Blodbad blandt de fremrykkende Soldater. Dertil kom, at der hist og her
eksploderede ell Undervandsmine.
En eneste af disse kostede 80 Sol.
dater Livet.
I 4 Tinter ventede vi under en
frygtelig Kugleregn, uden at det
lykkedes nogle af vore Skibe at
beskytte os mod den. Endelig hen:

imod Kl. 8 dukkede Skroget af Quen
Elisabeth op, Skiber anbnede straks
Ilden mod de tyrkiske Batterier, og
om disse ikke bragtes helt til Tavshed, blev ilden dog i det mindste
saa svag, at det blev muligt for de
andre Tropper i den avslralske Brigade al faa fast Fod paa Kysten og
trænge frem med Bajonetten. Jeg
blev simret i Begyndelsen og undgik derved det liseftige tyrkiske Angreb. Jeg blev bragt ombord, og
er nu alter lykkelig i Ægypten.'

vokser sig for hvert Aar kønnere.
Spadserestien mellem Byerne og
Anfaeget bliver derfor meget benyttet.
Man glæder sig i disse mukke
Sommeraftener over alt ilet grønne,
der vokser op, ene man har Indtrykket af at vandre mellem Haver. Selv den lunefulde elsterse ligger
blank og smilende og ser saa indbydende ud,
Der er en egern fredelig Stemning
over Havet i disse Midsommerdage,
em egen Poesi, der danner en skarp
Modsætning til Vinterstornieues
Hærgning og Braedstrernes Sprøjt
over Klipperne.
— Derfor sætter den kommunale
Mødding unægtelig el slemt Skeer
i tuningen Spadsereodes Glæde over
den Poesi, der fra Natarens Harold
er skabt paa Strækningen AllingeSandvig.
Thi den burde helt igennem være
en Pryd for Byen.

Soneren ug Kraftforlarol.
Af H. R a s m u s se n, Næsgaard.
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Den Tid er forbi, da det at faa
slat Køerne paa Græs om Foraaret
altid betød en Opgang i Mælkerietbyttet og en Forbedring af Dyrenes
Huld. Nu er lidt det modsatte Til!ældet. Aarsagen hertil er ikke, at
Græsningen og Sommerernæringen
i det hele er blevet ringere end i
gamle Dage, men dere at Vinterfodringen er bleven langt bedre. —
Med Nutidens store Roeareal og de
jeg han ikke Lide - forskellige Slags Kraftfoder, der nu
de Affaldsdynger, der paa Kommu- raades over, er del blevet forholdsnalbestyrelsens Initiativ dynger sig vis let at skaffe Kvæget en rigelig
op langs Spadserestien til Anlæget. og regelmæssig Ernæring Vinteren
Man skulde tro, at der var Steder igennem.
Adskilligt vanskeligere er det at
nok, hvor sligt kunde anbringes mere
diskret. Der flyder med Papir og tilvejebringe et lige saa ensartet og
til enhver Tid rigeligt og letfordøjegammelt Køkkeilluventar, Rester af
Spande, Kulkasser, Kasseroller og ligt Foder om Sommeren. At Vanalt 'tildigt Affald — nrevneligt dg skelighederne ikke nær altid overunævneligt — som ligger i Klatter vindes, viser sig ved, al Mrelkeudbylter, navnlig af de sent kælvede
hist og her — og „pynters.
Hvis Pladsen absolut gennem en Køer bliver for lille, og at Foderlængere Aarrække skal benyttes som standen i mange Tilfælde er ringere
'Affaldsmødding, burde man have om Eiteraaret end 0E11 Foraaret. —
ladet den indhegne eller i det mind- Hvor uheldigt delte er, ved enhver
ste sørge for, at den bliver jævnet Landmand, som er klar over, at en
efterhaanden, saa de værste Uhumsk:. Hovedbelingelse for et tømrende
heder ikke slikker saa meget i øj- Kvæghold er en ligelig og tilpas
rigelig Ernæring hele Aarel igennene.
Der er jo I de sidste Aar gjort et nem.
betydeligt Arbejde i Retning af ForNaar Sommerfodringen nutildags
skønnelse; der er sulegi Spadsere- genneingeaende staar en Del tilbage
stier langs Kysten, og det nye An- for Vinterfodringen, mita Grunden
læg i afdøde Dr. Danellels Løkker for en væsentlig Del søges hos

Græsmarkerne, der meget ntreindeligt ikke er nuet saa gode, :som de
kunde og brude vage. Men en anden Grund --- og det er den, at
~rige endnu Cr af dril Mening, at
Køerne om Sommeren skal tdw
sig pen Klaver og Græs alene,
Medens man om Vinteren tager
en endog
rigelig Anvendelse at
Kraftfoder
som en selvfølgelig Sag, kan man
ikke knerme ind pas at Inde Kraftfoderet Indtage en nogenlunde fast
Plads i Sommertnilerre Og dug er
det som Regel 'indvendigt lur at
holde Malkeydelsen og Foden-efneden oppe. rige i den allerhulte
Græslid, hvor Bælgplanter eg (-turaser endnu er af ellerherlste Beskaffenhed, kim de maniske give rri N.ering, der svarer til rigeligt Vinterfoder ; men sen snart Plantedelene
bliver ældre, tungere fordøjelige ug
mindre appetitlige, slnar de ikke !il
III en ordentlig Malkeproduktinn.
Delte er der vistnok i øjeblikket,
da mange fortrinsvis !reeler °mærksomlieden ved de høje Foderstofpriser, særlig Grund fif at fremhæve,
Thi ganske vist er Kraftfoderet dyre
men Mælk og Smør er forhelitavte
i en endnu højere Pria
Holder vi
os til Oliekager og Klid. er Prkee
py. Pd. 31,/, -4 øre højere end ifjor
Sommer, men samtidig koster I Pd.
Smør 20-25 øre mere. Med det
Kraftfodertilskud, der behøves ved
Siden af Græsset eller Gronttoderel,
vil denne Forskel i Smørprisen niere
end dække Prisforskellen paa Kraftfoderet. Selv om vi regner med,
at der gives 3 Pd. Kraftfoder for
hvert Pd. Smør, Koen yder, bliver
det dog, narre vi sammenligner Prisforholdene med sidste Aars, en Forskel af 10-15 øre til vor Fordel.
Der er altsaa i Virkeligheden netop
i Sommer særlig Anledning til at
holde Mælkeydelsen oppe ved Hjælp
af et passende Tilskud af Kraftfoder.
Hvor meget Kraftfoder, der skal
gives, mart naturligvis afhænge a!
Græssets Mængde og Køernes Kæleeingstid og Mælkeydelse. Del bed•
ste Maal for Tilskuders Størrelse har
man gennem
Prøvemalknirigerne.
Viser de, al Mælkemængden gear
mere ned end rimeligt er efter Koens 1(eeIvningsorden, 01a11 Foderet
forøges. De gammetinelkende og
golde Køer skulde ikke gerne behøve Kraftfoder om Sommeren. Derimod vil de Køer, der giver fra 20
Pd. Mælk og derover, f Reglen
kunne betale et Tilskud at 2-5 Pd.
Kraftfoder ved Siden af god Græsning.
Kraftfoderet behøver ikke at være
saa æggehviderigt som om Vinteren,
naar Roer og Halm udgør Grundfoderet. Men desværre her vi ianr
ikke mange Slags at vælge imellem.
Som Forholdene ligger i øjeblikket,
maa det særlig blive Soyakager og
Soyeskraie Kokoskager og Palmekager, der benyttes. Navnlig Palmekager er der Grund til at gøre Brug

„lit sak længe de kan Teas til de
;nugældende Priser. De er forbeldss.,

ts billige, tilstrækkelig
gebvide ve:1 Selen r
,ci
og bar en heldig I ltydel!ke
e Sommeremerrets K5 'i.
sam.- sP
tidig med, at de synes af ,
Id at forhøje Mælkens Fedtpren
Kan man faa Klid til Maksimalpris,
er det ogsaa særdeles anvendeligt.
Hvis Køerne tages paa Stald en
Del af Døgnet, faar de naturligvis
Kraftfoderet inde. Men slam de som almindeligt lier paa øen ude bande Nat og Dag, maa de
have Kraftfoderet paa Marken.
Nemmest og bedst gives det da
i M u lepo s e r, hvorfra der spildes
mindre, end hvis Køerne skal æde
det fra smaa Kasser eller Baljer.
Manden at byde Kraftfoderet er
imidlertid det mindre væsentlige.
Hovedsagen er, at Køerne samvel
om Sommeren som om Vinteren
faar en snerlen Næringsmængde, at
deres Malkeevne tages helt i Brug,
og at den særlig gunstige Betingelse,
som inar er tiistede for en lønnende
Smørproduktion, bliver fuldt udnyttet.

Fotograf, som har taget Opstilling
med Sit Apparat.
Hr. Haupt bliver ved.
i . f- •I Irer — Irret line hou —

huede hendes Skrig mellem Bullene
fra de to rasende Dyr, og jeg '
farende for at frelse ties f
'-,J.
det var for crr. ”
(.. •
visteak foremure ganske overflødig,
'
spørger jeg ham:
— Har De ikke faaet en Rædsel
for Dyrene siden da ?
Da smiler Haupt overlegent:
. ? Nej! — Hvorfor
— Jeg
skulde jeg det ?
— Den Skæbne, som ramte Deres
Hustru, er den ikke kommet tlf at
stum for Dein som en Fare, d er lurer paa Dem?
Haupt trækker part Skuldrene:
— Det er jo noget, der følger
med Haandteringen ' Det, der - følger med Ens Hainultering, det frygter mol ikke.
— Ikke en Gang neer det gælder
Livet —?
— Skulde Skæbnen komme til
mig . . det vilde være mig fuldkommen ligegyldigt . .
Og Hr. Haupt peger — med et
underligt Blik — op mod Trækroneme, hvorunder vi staar og siger:
— Bladene, som hænger deroppe,
skal jo ogsna en Gang falde ned,
det er jo deres Lod, — men de
frygter jo ikke for den Dag, der er
en Konsekvens al deres Tilværelse.
Nuvel, pen samme Mande er det
med mig . .
B—to i „KW.

es:
— Men, s}....
hvorfor skal denne Løve fotografeg:e ?
-- • .
eieer Dr. Kratz — fordi
Rad Hr. Haupts
det var Lee.
Kone.
Det var den
.
Uvilkearlig viger jeg el Skridt tilbage. Mit øje maa l'101111e sig til
Synet af det Skuespil, som her frembyder sig for det :
Der ligger Dressøren paa sine
Knæ smiskende og tiggende for en
stor gul Løve, der med majestætisk
ugidelig Tavshed stirrer ned paa ham
hag de stærke Tremmer, stirrer ugidelig og fjernt ned paa harm som ligger her foran den for at Ina den til
at se lidt livlig ud, en lille Smule
grandig, en Antydning hlodtørstende,
en Kende grusom, sen meget, at
man kan se paa den, pas det Billede,
som den ærede Hr. Fotograf er sne
sne venlig at ville anvende en Plade
paa, at det var denne Løve, som
and hans, Haupts, ægteviede Hustru!
— Er det nok? spørger Hr. Haupl
og vender sig om mod Fotografen.
Men denne ryster utilfredsstillet
pas Hovedet :
— Jeg vil gerne have lidt Sner---0—
ren i Udtrykket.
Dressøren Haupt og hans Tragedie.
Og for dette Rovdyr, som han
man hade med al et glødende Hads
Midt gennem Middagsstilheden, Smerte, for dette Bestie, mellem hvis
som i Gaar Ira over Cirkusgaarden, Tænder hans Hustru har skreget i
kørte 12 Løver, 12 nye Løver, lige Dødsens Angst og blodig er sunket
—o—
ankomne til Staden, ført hertil fra sammen som et dødt Legeme, for
En Amerikaner tror at have gjort
Dresden, hvor de har opholdt sig delte Rovdyr gør Hr. Haupt penny
en menneskevenlig Opfindelse, umuen Maaned — lige siden den Dag et Skrabud, han tigger det — boa
lig en Kugle, der læger de Saar,
for en Manned siden, da en af dem hoe Saida — lian vifter til det, han
den tilføjer. Han har forelagt de
faldt over Dressørens Hustru og bed spiller Klovn foran det, for at faa
forenede Staters Krigsministerium
hende ihjel.
det til at se lidt muntert, lidt blodig- Planen til den vidunderlige Kugle,
Saaledes fortaltes der i Staldene muntert, lidt menneskesultent, as saa
og har erklæret sig villig til at stille
i disse Dage, som gik forud for Le- Dyret kan komme til at ligne en
sin Opfindelse til alle de krigsførende
ventes Ankomst, men hvordan det lille Smule sig selv som det sen ud
Magters Disposition.
var gaaet til, kunde man ikke rig- hin Dag for en Maaned siden, da
Opfinderen anvender til sin Kugle
tig Ina at vide, — dog nu kom jo hans Kammerat, hans bedste Ven,
et Nikkelhylster al samme Art, sent
den Herre Haupt hertil, saa kunde hans Hustru, som han elskede, blev
nu bruges i alle Armeer. Hans .andenne give al deri ønskede Besked. flænget til Døde mellem dens Tænliseptiske" Kugle er imidlertid i ModOg i Gaar kom altsaa Hr. Haupt der — mellem de Tænder, som han
sætning til andre Kugler, under den
bg hans Løver. Jeg var en lille ligger her og vil have den til at
kegleformede Spids og ved den baSmule betænkelig ved Situationen, vise, for al de kan komme rued pas
geste Kant forsynet med to temmeda jeg i den Anledning gik ind i Billedet, som den meget ærede Folig dybe, ringformede lodsbæringer,
Cirkusgaarden.
tograf vil vise Etablissementet den der løber omkring Hylstret. Den
Det var første Gang, jeg skulde Ære at tage.
forreste af disse skal fyldes med
interviewe en Herre, hvis Hustru
Ei Kniks høres. Billedet er taget. smertestillende Middel, den anden
var fortæret af en Løve.
Hr. Haupt rejser sig.
med et antiseptisk. Til Beskyttelse
Jeg var ikke rigtig klar over, hvor- er Det er blevet mig lettere tnt at inaf del hele tjener et Paratiuhylsler.
dan jeg skulde indstille mig til den terviewe ham, men ikke behageli- Naar Skuddet affyres, smelter Pareforestaaende Samtale. Vilde Spergs- gere.
finen paa Grund af Vartnen,og Lægemast ikke være Hr. Haupt pinlig ?
— Det var den Løve som dræbte midlerne er kun omgivet al en tynd
Var Kondolence ikke alt, hvad man Deres Korte —?
Gelatinehinde. Hvis Kuglen ramburde tillade sig overfor en Mand,
— Ja — siger Haupt — den og mer, algives først de smertestillende
som nylig var blevet ramt at en saa Kuli.
og derpaa det antiseptiske og blodforfærdelig Katastrofe?
— Hvor er Kuli.
standsende Stof til Samret.
Idet jeg træder ind, raaber en
Haupt peger paa en stor Henleve.
Den Mængde, der rummes i IndStemme:
— Der er Kuli — eller Herkules skæringerne, bør være saa tilstræk- Drek Burene!
som den i Virkeligheden hedder — kelig, at den kan faa en passende
Burene dækkes til. En Vogn kø- Kuli er kun et Kælenavn, . . . ah Virkning, mener Opfinderen. Gelarer forbi.
lille Kuli . . . siger Haupt og nik- tinen, der anvendes, er absolut uska— Hvad er der i Vejen?
ker kærligt til Hanløven,
deligt. Valget af DesinfektionsmidForretningsfører Hr. Lassen hilser
— Hvordan gik det til —? spør- ler overlades til de respektive Landes
paa mig og siger :
ger jeg.
Sygeplejermyndigheder.
— I to Dage har Dyrene ikke
Haupt er rede;
faaet noget at spise. Derfor tør vi
Min Kone var om Formiddagen
ikke lade dem se en Hest gas forbi genet ind til Dyrene for at tage en
Burene. Se der !
Prøve med dem. Saldis var ikke i
Dækket er atter taget fra. Alle godt Humør og giver tiende et Slag
-0—
Løverne staar presset ud mod Trem- over Skulderen. Hun stod uforbemerne og stirrer nu med glødende redt overfor det og sank til Jorden.
De Priser, der for Tiden er paa
graadige øjne alle som en i den Men — den, der først ligger der, Brændsel, særlig Kul, vækker BeRetning, hvor Hesten er forsvundet. han er færdig, for saa begynder Lø- kymring i mange Hjem.
En undersætsig Mand i en hvid verne ,
Tanken henledes derfor ganske
det hele havde hidindtil
Kjortel kaster sig mi paa Knæ foran ikke været noget at Betydning for naturlig paa de bornholmske Kulet af Dyrene.
Saida, lidt Gravenhed, ikke andet., lejer, om disse kan udnyttes med
Han vifter med Fingrene til Løven. Men da min Kone Ina paa Jorden, Fordel.
Han siger Kuk-Kuk til Løven. Han saa blev det hele straks til noget
Kullejet ved Sorthat var i Virkgør sig fuldkommen til Grin for ganske andet. Da var hun jo dens somhed i cirka 70 Aar, og der arden.
Bytte — efter alle gældende Love. bejdedes til Tider med 40 Mand,
Og da skød der op i Løvinden det fordelte pen Dag- og Nathold.
— Hvem er han ? spørger jeg.
Arbejdslønnen var cirka 3 Mark
blinde Raseri, som griber Dyrene i
— Det er Haupt.
— Men hvorfor gør hen saadan saadanne Tilfælde, nu blev det Krig og 8 Sk. mem for dem, der arbejfor den. Og Kuli fo'r den til Hjælp dede i Skakterne.
Kur til denne Løve?
— Den skal fotograferes og skal — til Hjælp mod min Kone, som
Prisen for Kullene var 3 Mark
derfor bringes til at se lidt vild ud. hm blødende under Sadia, fortvivlet Tønden,
I Begyndelsen af 1860 ejedes
Jeg vender mig om og ser en kæmpede den sidste Kamp. Jeg

En vidunderlig Kugle.

Og bornholmske Rulinjer.

'

e ir•
Li • •
re og Broderen Frederik
re
Ku ts 'tes Bundbestyrer,
A eS
var stueuret, og niar der
blev
ifr eaa tidligere bearbejdede
Felter, ar 'el livsfarligt, og de udstrømm,
Issarter og Vand krævede iler. Cl, s.
Vandel
b 'lejerne fjernedes i
Begyndelse se ' Hestekraft, senere
ved Dampk.
Nedgange- b. Kullejerne -var ca.
20 til dyb os '0 e til en lang Gang
med Retning -1f —Vest; herfra udgik alle Kuln
re med skralt Retning i Syd og Nord, Disses Bredde
kunde ofte være
m, og Fremgangsmaaden var at den første Halvdel at Arbejdstiden blev benyttet til
nt fjærne Jorden paa Siden at Kullejet, og den anden Halvdel benyttedes til Brydning af Kullene — og
til Tider kunde disse Sidegange
være Indtil 250 ni lange.
Kulbrydningen ved Hasle blev
bestyret af Hr. Lainhrecht, der knut
fra Slesvig-Holsten til Bornholm I
1848. Konsortiet bestod bl. a. af
d'Hrr. Jacob Olsen, Peder Espersen
og Jens P. Møller. Regnskabsfurer
var Købmand Hertz,
ee. og Driesess.,

M.

Juli.
hul Maaned slagir I Feriens Tegn.
Det er den Maaned, der hvert Arg
af alle tirristinteriserede imødeses
med den største Spænding, og som
for mange betyder Gevinst eller Tab.
Hvorledes vil den blive isar?
Vejret, som altid har været betragtet som den Faktor, der havde
størst Betydning, tegner det bedste,
men den udmærkede direkte Forbindelse, som Breaumlich med Held
havde indarbejdet, svigter faar, saa
der kommer næppe mange tyske
Badegæster.
Derfor hør vi være glade for, at
Forbindelsen over Simrishamn bliver opretholdt, takket være sydsvenske Jernbaners Interesse for Forbindelsen, og som resulterede i
Dannelsen af Aktieselskabet „Skandinavien", hvis Formsal er at drive
regelmæssig Dampskibsforbindelse
mellem Citurishamn og Hammerhavnen.
.7-Y Til Medlemmer af Bestyrelsen
valgtes hl. a. Overretssagfører P.
Hejse, Konsul Chr. Hennings og
og Grosserer Poul Just, alle af København, og til Medlemmer af Kontrolkomileen bl. a. Dr. C. Heeslow
og Borgmester Skytte, Malmø.
Dampskibsforbindelsen vil — Ilsom det var Tilfældet i Fjor — blive
besørget ved Damperen .Kong Kristian' (i sin Tid den amerikanske
Mangemillionær Singers Yagt) der
i de sidste Maaneder har været underkastet en indgribende Restaurering og nu præsenterer sig som et
fortræffeligt indrettet Passagerskib.
Efter Fartplanen, der træder i Kraft
den 1. Juli, kan man rejse fra København Kl. 7,45 om Morgenen,
være i Simrishamn Kl, 12,35 afgaa
derfra 10 Minutter settere og være
pure Bornholm Kl. 2,45 Eftermiddag.
I modsat Retning afrejser man fra
Bornholm Kl. 10,20 Formiddag, tager fra Siturishatim Kl, 1, er i Malmø
Kl. 3,14, derfra Kf. 3,30, hvorefter
man er i København Kl. 5,30.
Aben en meget hurtig og bekvem
Tur med kim 2 Tinters Sørejse.
I Gaar Eftermiddags ankom ,Kong
Kristian" til Hammerhavnen for
første Gang isar og til planmæssig
Tid — medbringende et halvt Hundrede Passagerer. Skibet var blevet fikse( op bande ind- og udvendig, og Passagererne udtalte deres
Tilfredshed over den vellykkede Tur
og Restaurationens Fortræffelighed
og Prisbillighed.
Pais Lørdag kommer en Del indbudte danske og svenske Journall-

,1' i• med ,nri•ekib,
tre. Bureauchef I .ii , ritittS 0#411
Ir, ketlet Andersson se
fee
ne
resi enke- tit
•.'
(Ib.:føre Hotei, flys'
rier u beses Aften pac
er
ms, og Stedt:Mei vil ~es ses
i s. 'vig. Herfra køres næste Ferie
n.
g;- roedalen (Froko.fii
ek
K ke
i relligulernmen, hver Mat(1. • f111.11.1ig ›.
NANkellige Ud •
Li ter køres til Allinge, hyor der
n, nattes paa Holms Hotel. Man1.r !eiser Journalisterne hjem »red
1: tg Kristian'.
Man kan saaledes ikke sige melet
end at Juli Maaned begynder lovende. Lad os ønske det bedste,

,511inj,i e r posfhus.
—0—
Som tidligere meddelt, bar Hr.
Postmester Alhede ladet sig underkaste en Operation under sit Ferieophold I København.
Efter Forlydende forventes Post- .
mesteren til Allinge i en al de nærmeste Dage, men vil dog Ikke foreløbig kunne overtage sit Embede.
I et Rennehlad ankedes der over
en mod Hr. V. A. M' -lensen rettet
Tiltale, der fra Postvæsenets Side
var overgaaet ham, paa Foreepørgsal om Postens Omdeling fra Middagstoget.
Hr. V. A. Mortensen har tidligere
udvist en egen Evne til at komme
paa Kant merl Embedsstanden,
•
Ved at læse Artiklen forstnar man,
nt Aanden er Esavs men Røsten •
Jakobe.
Meddeleren af disse Linier er al
Tid blevet prent behandlet paa Posthuset, tiltrods ler, det har sket, at jeg
er kommet efter den fastsatte Tid.
V. H. .

Allinge Kirkenyt I Juni.
Ægtevie de: 4.: Ejnar Janus
August Hansen af Rønne og Pige
Reservejordemoder Martha Laura
Julie Margrethe Staw af Allinge.
5.: Forretningsfører Johan Christian
Philipsen a! Sandvig og Pige Magnifikt Hermine Vilhelinsen fra Brogaard i Olsker. 18.. Arbejdsmand
Andreas Peter Nybo af Allinge og
Pige Kirsten Marie Jensen Vang af
Allinge. 25.: .Portør Albert Sigfred
Grønvall al Sandvig og Pige Sara
Augusta Margrete Mortensen at Allinge.
Døbte: 6.: Stenh. Hans Emil
Oluf Karlsens Datter Edel Mathilde
Emilie Karlsen. 13.: Fisker Frits
Johannes Hammers Datter Else Dorthea Hammer af Sandvig. 20.: Ugift
Anette Christine Liljeroths Søn Axel
Valdemar Liljeroth af Sandvig ; Arbejdsmans Oluf Andreas Christian
Sassersons Søn Christian Olsen Sasserson af Allinge. Møller Karl Obo
Kofods Sen Svend Ove Kofod at
Allinge. 27.: Arbejdsmand Carl Andreas Jørgensens Søn Ernst Otto
Jørgensen af Allinge (født 29. Miets
1915 i Gudhjem).
Begrav ede: 6.; Sterilt Johannes Olsson af Allinge 47 Aar gl.
25.: Enkemand, Sparekassekasserer,
fhv. Bager Hans Jensen Møller af
Allinge 60 Aer gl. 28.: Ugilt Arbejdsmand Jens Nilsson af Allinge
77 Aar gl.

Olsker Kirkenyt i Juni.
Døbte: 20.: Ugift Junia Marie
Jørgensens Barn Karl Nielsen af
Olsker. Arbejdsmand Ejner Vilhelm
Jespersens Datter Gunhild Sofie
Jespersen af Olsker.
Begravede : 19 : Fhv. Husmand
Jens Jørgensen Lund af Olsker 67
Aar gl.

I

I Thora Petersens

BrEeddstagst,
drr vr 141 1:,;edd,r fnr at beAtelier, fore9),.!!: 1;!3s(3z,.; pa3
—
,VM
m
gp - I
.5>u•T'.; 123anmter,.ilerr, Stigning leveres
Priser.
gamle
de
!;I
Fok,gral.e,n,

Andr.

Telefon 4

Ipsen.

\ielieret ved Bavnen

Modeforretning
findes :1.1id et pænt Udvalg i fikse
og nioderne Bluselly. Leveres ogsaa hurtig efter Bestilling.
En Del HATTE udsælges billigt.

Sygevat og Gazebind
— Lucernee
\i udbede os Tilbud paa Leverim, af cirka 10,000 Pund — eller
od Rødkløver eller
indr
tør Stand
Lucerne, levere
ved Værkets Ladcbygning.

Militaar-ForbIndingspakker

Larsen.

cB,

Til lilljosle 04spris

købes

renvaskede Uld og Klude i
Bylte med Varer.

Chr Olsen,
MESSENS ENE-UDSALG.

Giv Grisene
Foder.

lille Tilskud af Dansk
sukker i Foderet, og de vil tri•
ves udmærket. Sælges i

et

Nordlandets liadolshus,
Hus til Nedbrydning,
Paa Pladsen ved Rø Kirke bortsælges Fredag den 2. Juli Kl. 7 det
Kirken tilhørende Malerialhus.

Menighedsraadet

Naar Græsset bliver niere Ind
paa Marken, da betaler det sig
at give Malkekøerne 2 Pd. Fo•
dersukker daglig. Fortrinlig Erstatning for Roer.

Nordlandets handelshus.
Emaille-Lakker
i alle Kulører, anvendelig bande til
Træ og lem. Faas i Danser a 40
øre hos

IJoilervisuing i Orgelspil
gives til moderat Pris af exammeret
Organist,

Lærer Sigfred Kofod,
Narregade, Allinge.

Den rigtige stærke

Læder-Tagpap

Nr. 00 i 18, 24 og 36' Bredde
.By- og HerredsfUldnuegtig
og Icopal Tagpap '/s m sælges

4113E1110S

Kofod, basle.

træffes paa Rnadliuset i Allinge
hver Mandag efter K1.10 Form. og
i Klemenslcer Kro hver Fredsg

fra 2-5 Eftm.

billigst i

Nordlandets Handelshus.
Skocrem
sort, brun og gul, prima Kvalitet,

i Æsker a 10-25-50 Øre,
i Tuber e 25 Øre.

paa Lager i stort Udvalg.
Priser fra 4 Kr.

N itidets Handelshus,

Allinge-Sandvig Sygekasse,

cB.

De

Larsen.

Del rigtige grove spanske S
Dobbelt renset KekkenPrima LiverpoolFineste Smersalt og Bordsalt
er pas 1.ager.

af PIHLS Fabrikat samt de gode

engelske ~orke

som er statsanerkendt, optager Medlemmer indtil 40-nars Alderen. Foruden en daglig Pengehjælp yder sælges med Garanti og billigst
Sygekassen fri Læge og Medicin
for Medlemmerne samt fri Læge for
deres hjemmeværende Børn under
15 Aar, desuden trit Sygehus- og
Sanatorieophold.
Indmeldelser kan ske hos Kassereren, lir, Bager P. Holm, Allinge
Bryder

samt The, Chokolade

Fotograf Alfred Kjoller.

Girengol

I. J3. Larsen.

Oen allerliedsle Kvalitet
er d011

Kaffe, altid friskbrændt og,- nymalet,

:711111155e dfnloninl-

Vi sælger indtil videre:

Dobbelsigtet ekstra Sagomel 25 Øre
30 Øre
Ekstra prima Kartoffelmel
Ekstra prima Rismel
25 øre
Ægte Japan Ris
25 Ore
— pCt. ved kontant Betaling-.

Kordlandels

Handelshus.

Proiluldforreilling.

Fluefangere
50 Øre Dusinet, 5 øre Stykket.

j.

J3. Larsen.

118shiye?, Lehollime

Billige Priser paa buk Slikker

Høst-Leer
fans billigst hos

Stedt Melis Nr, 1
a 20 Ore
a 22 Ore
Hugget Melis Nr. I
Hel Melis Nr. I i Toppe a 22 øre
Dansk Puddersukker Nr. 1 a 18 Ore

samt bedste franske

Hinge
1101011id- & ProilidorreloN,

— og ved kontant Betaling 4 pCt.
Rabat i

Klædevarer

Gardintøjer.

Vort store Lager af alle Slags Klædevarer bringes i velvillig
Erindring. — — Ethvert Klædningsstykke leveres efter Mani.
Vi sælger endnu til de gamle Priser.

Et Parti hvide og ecru Gardiner (Mønstre fra ifjor) sæl-

Nordlandets Handelshus.

ges ekstra billigt.

Skal

Nordlandets Handelshus.

Fest- og Lejlighedssange leveres
billigst og med kort Varsel.

Kimpartier o>t Kitknive
I

De giftes?

forsøm da ikke at bestille Bryllupssangene i Allinge Bogtrykkeri.

Tapetklister.
B. Larsen.

Visit- og Takkekort.

Til den], som hager selv I
Ny Sendinger af

det allerbedste amerikanske Kagemel
og
do.
do.
Bagerimel
som er en Blanding af treard og

Aldeles frisk Portland Cement
i Sække til den laveste Pris i

Nordlandets Handelsbus.

blød Hvede og som giver et stort,
smukt og velsmagende Brød.
Vi har endnu nogle Sække til
Salg af

Prima ren Rugsigtemel og
Prima grovt Rugmel,

,.ALBA

malet af tørret Rug.
Vi sælger i smaa og store Vægte
og til allerbilligste Nettopris.

eirn, /rd • (Ciz o
C?,FINESTE
DANSK FABRIKAT

Nordlandels Handelshus.

c.7 7l.a•gez cy

Nylagt bornholmsk

Spegesild

Allinge Kolonial og Proilitklforrolrilog.
Blomstergødning
til Potteplanter i Æsker a 35 Øre

I. B. Larsen.

/7c1 IC — 100e?e

Absolut bedste Kolonialvarer

fess hos

til billigste Dagspriser anbefales.

,71.11in,5e

c froduktforreininj.

Stor nordamerikansk Majs
Prima amerikansk Foderbyg
Foderkager, hele og knuste

Indeli Prissliphipll

sunde og gode Varer af alle. Slags, sælges til laveste Dagspris

Nordlandets Handelshus.

er indkøbt

Uldne Kjoletøjer, Klædevarer,
Bomuldstøj, Dowlas, Lærreds
Drejler og et stort Udvalg af
færdigsyet Dame- og BørneKonfektion.

Elle-11[1salll,

Chr. Olsen.

Linoleums-Taglak
er den bedste til Paplage. Vi sælg er denne i Tønder, Ankere og
Spande, og Prisen er billigst i

Norillandels handelshus.

Cement, Tagpap,
Tag - og

Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre,

Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser.

Allinge Kolonial- Produktforretning.
øger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lær-

S

ling, en Fodermester eller anden Medhjælp, bør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad,
der hver Fredag bringes direkte ind
i 1700 Hjem og læses af saa godt
soul hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

Høsalt Bomuldskjoler
billigst hos

Kolonial- & Protifillorroloiiig.

Angel ainerik. skær! Oxo-Kod
Røget Hestefilet.
Røget Dansk Oxefilet
anbefales som godt og billigt Paala2g.

Norillandels Handelshas.

)(111 kft'orrelninj,

Dusin Kr. 2,50
. . .
„ 4.00
. . . 1 —
2,50
Visitbilleder • .
1.00
1 -Brevkort

Messens
Allinge

035 cprr

Prisforandring:

Disse Varer sælges
meget prisbilligt.

fags hos

Cacao

..1J)). Chokolade OA Co(,an til c;(71»lf , Priser.

Nordlandets Handelshus,

dræber alle Bladlus og andre planteædende Insekter. Faas I Tuber a
75 Øre.

og

anbefales det ærede Publikum.

Prisen er billigst

Nordlandets handelshus,

gode franske

'4estleer 8 Bomme

Vor bekendte fine Kaffe

1. B. Larsen.

af gode Stoffer i
mange Faconer.
Priser fra 3 Kr. SO Øre.

Nordlandets Handelshus.
Bestil ze,reetsseeKLOinis%elru,tl:lir

og

Brevpapir i Allinge Bogtrykkeri. Hurtig Levering. Billigste

Priser. Ring op Telefon 74.

Gudstjenester og Mader.
—o—
Søndag d. 4. Juli.
Allinge K. Kl. 7.
Kirke Ki. 10
Skrm. Kl. 93/4.
Alininclingstnøde (Indre Missions
Sommermede) Kl. 3. Pastor Agger
og Missionær Jobs. Pedersen taler.
Tirsdag d. 6. Kl. 8 taler Frøknerne
Fugl og Larsen (sidstnævnte fra Indien) i Allinge Menigshjern.
Alle, ogsaa de unge, er velko:nne.
Torsdag Aften Kl. 8 taler Missionær Røvens i Sandvig Missionshus.
Fredag Aften Kl. 8 taler Missionær Ravens og Frk. Jørgensen fra
Østerlandsmissionen i Allinge Menighedshjern.
Lørdag Aften Kl. 71/2 i Tejn Mis-

Ols

sionshus.
Alle er velkomne.
Evang. luih . Missionsforening

Made Søndag Kl. 31/i.

M. Jespersen.

Spar paa den dyre Havre
og gir Hestene istedettor 1
til 2 Pd. Fodersukker daglig.
Ny Sending; Prisen er i denne Uge 22 Kr. 75 Ore pr. 100
kg kontant Pris i

Nordlandets Handelshils.

Største Udvalg.
Billigste Priser.
Allinge Kolonial- og Produktforrentning.

lorDhohos spore- & 131110113SSOS
Afdeling i Allinge
Kontortid : 10-12 og 2-4.
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente
af 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p a.

Morsø Regulerings-Komfurer
bager og steger ganske fortrinligt.

""1"

"M"
rb.!,

g_t_Sa lg a ff Overtøj.

hrin.

Der var Vic.1.1H I rm Sko'r
,Ja211;ii,41,1: LarirtNI,■„ f-ii.e!lr.r
bladet - ,
l'r,e,deir nærmer sig Skolebygringen, hørte han gennem det
aabentstaaende Vindue, at Læreren

inde i Klasseværelset sagde.
Saa, der komme, ban, den gamle
Æsel
Men Præsten lod roligt soen intet.
Efter at have gennentgaael nogle
at F3ornenes Stile, paatalte han, al
der sporedes Mangel paa Kendskab
til Interpunktionstegn.
Læreren mente, del var mindre
væsentligt, men Præsten holdt pas
det stik ninctsette. Og saa skrev
Præsten med Kridt paa Tavlen
Læreren siger Præsten er en gammel Æsel.
— Vil dut rm sætte Interpunkkonstegn til ? spurgte Præsten den nærmestsiddende Dreng.
Og Drengen sprang op og satte
et Komma efter Ordet „siger".
— Javel! svarede Præsten — del
er rigtigt nok ; men din Lærer har
ikke Ret. Vil Du nu se her !
Og saa viskede Præsten det Komma, Drengen havde skrevet, ud og
salte et Komma i Stedet efter _Læreren" og „Præsten'. Saa ironi der
til at slim;
Læreren, siger Præsten, er en
gammel Æsel ,
Læreren blev bleg, — Drengene
stirrede tiforstanende.

Af beri8jslqerel er Udløget eo Del forskellige Dessins
solli ilds es fil føde finlige Priser:
Ni Sth. Voilmelsinketteri lurdl 16 18 Kr,
Nar 10 lir.
5 Stk. flet-dige kjoler. Værdi 15-28 Kr,
I,Nr
6 Stk. Ulsters, Værdi IS--21r Kr .,
sælges !,11. I 1-11 — IN k r.
III Stk. sorte likrdesfrakker
211-22-23-21+ kr.
Nederdele, gode Ting. trftligt,

Flere Hundrede Par
findes endnu nogle Dusin

Damestrømper sælges til

pas Lager a

do gamle talllIge Priser,
2,50,

Magasin

3.00, 4,00 og 5.00

Nords

du
Udsalg, Allinge.

Vi har rigtig gode firkantede
og 1- tykke — alle Længder
og Bredder. Foreløbig sælger vi
til Priser som i Fjor,

8 '4 «

udsku dshrædder

Nordlandets Handelshus.

DRACHMANN
CIGAREN

Autoriseret

Ene-Udsalg for Allinge

al

Carl Petersen & Co.s CIGARER
til Fabrikspris

Toget afgaar

Alle Mærkerne sælges ca. 25 pei.
billig ere end hidtil.

Gælder fra 20. Juni til 20, Anglist .

cD

De ere rummelige og meget solide.
Disse fyres og reguleres ligesom Magasinovne. Støbt af fineste
.lærn med støbt Stegeovn, stor Vandgryde, Kageplade, Bradepande, 1
Endeblade og med store Kogehuller.

Sælges i

Nordlandets Handelshus i Allinge.

Fra Sandvig

710 1288 388 748

Allinge
Tein
Re
Klemensker
Nyker
Til Rønne

718 1238 318 781
719 1249 3" 8"

74e 106 405 821
808 121; 416 gat
820 leo 4o 866

84° 200 500 915

llonne—NRIldvig

Fra Rønne
Nyker
Klemensker
Tein

"'"'" Allinge
Til Sandvig

"fill#1/1114,1

1086 12" 350 805
10" 12 410 8"
11 2 187 487 8"
118' I" 4" 981
11 47 28" 508 917

1169 214 514 929
1201 280 520 93s

Til Stegning og Bagning

KARLPETERSEN&Cp

Margarille Nr. 48

til 67 Øre
pr. I/1 kg

Fahrikens Garanti for u f or and r e I
Styksalg til Kassepris.
Kvalitet.

StoreDerhyshireKakkelovnskul
af den sædvanlige prima Kvalitet sælges renharpede fra Lager
a 4 Kr. pr, hl (eller ca. 7 Kr. 20 Øre pr. gl. Tandel — frit tilkørt
her i Byen. — Vær saa god at forsyne Dem. Prisen er opgivet
Kontant.

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning
anbefaler

Fest- og Brudegaver, Smykker, Lommeure, Stueure, Briller in. ni.
Alt i stort Udvalg til billige Priser.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.
Telefon Nr. 93.
betales for U I d og strikkede 1<lud e,
naar Varer tages i Bytte.

Nordlandets Handelshus.

8 9 —

Nordlandets Handelshus. .

Aldeles fortrinlig til Bordbrug.

Høje Priser

fi fire
7 --

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

anbefales vort ekste gode Plantefedt.
NB. Husk vor
ekstragode

Eksempelvis nævnes:
før 8 øre, mt
FUENTA
DRACHMANN fur 9
nu
nu
fur 10
RUNEBERG
nu
fur 12
SCHILLER
lur
GOETHE

A. M. Lindberg.

Gravering gratis.

De vil altid finde noget, der passer Dem
-Ruilegardiner haves/paa
Lager i forskel. Monstre.

Erindringsliste.
Toldkamret 7-12 Form., 2-7 Efterm.
Kæmnerkontoret 10-11 og 2 -4
Diskontobanken 2 -4 Eftm.
LaancSparekassen 10-12 og 2-4.
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4,
Damnskibsespeditionen, (leben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm, Mandag og
Torsdag 1-orm.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Distriktslægen 8-9 og 2-3
Postkontoret 9-12 og 2-7.

Smidig 12-2.
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Alten.

Rusk

vort velassorterede

Trælast-Lager!
For!~ nlbud, op

ri ar til 7yetieste.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Søndag 12-2.
porgme.sie'rail. Kontortid hver søgnedag
Kt. 3 paa Skolen.
Branddirektøren:Mandag og Fredag
Form. 8 til 10.
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em.
Folkebogsamlingen paa Raadhuset: Frel
dag 7-8,
Jernbanesi, er aaben for Gods 8-12, 2-6.
Frimærket). og Ilgods desuden 7-8 Alten
samt til Tog, der afgaar udenfornævnte
Tid, fra en halv Time tor Togets Afg,

S pise-,11ilmi-

oll

Stort Udvalg i Kopper til billige Priser.
Allinge Kolonial- & Produktforretning,

Prima friskmalet Svinefoder
Bygskraa, Majsskraa, livedestromel
er altid paa Lager. Vi sælger til laveste Pris pr. Kontant.

Nordlaudets Handelshus.

