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Vi bringer herved vore Læsere et Billede af Nordens største og eleganteste Post- og Passagerdamper, 
Skandinavien—Amerika-Linjens nye Skib „Frederik VIII", der kan medføre ca. 1500 Passagerer. Reg -Tonnagen 
er 1200o TOTIS, Deplacement 18000 Tons. Skibets`Længde er 540 Fod, Bredden 65 Fod, og dels Dybgaaende 
41,5 Fod, Dette Mønsterskib til deri danske Koffardiflaade er bygget ved Vulean Skibsværftet i Slettin. 
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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes i Antal af mindst 1700 Exempl. 
og forsendes gennem Fasten-send i Allinge- 
Sa advig; Oisker, Rutsker, Ro og Klemensker, 

„Nord-Bornholms Ugeblad", 
har den starsir Udbredelse i Nordre Herred. 
Hiver læst i ethvert Hjem og egner .sig der-
fof bedst til Avertering 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
, optager gerne Bekendlgorelsrr af enhver Arl 

saasom ii«b, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter. eller Aflysninger, Auktioner rir. 

, „Nord-Bornholms Ugeblad" 
'udgaar hver Fredag kan bestilles par! alle 
Pbstlrantorer' saml paa Bladets Kontor og 
koster 50 Øre Koarialel. 

Om Dyrkning 	Her. 
Det maa ind under den lokale 

Forsøgsvirksomhed, 
--:n:— 

De fleste Landmænd husker sik-
kert fra deres Ungdom, at der 
omkring de fleste Gaarde i Toften 
eller i umiddelbar Nærhed af Gaar-
den dyrkedes en Ager eller to med 
Her. Den blaa, blomstrende Hør-
ager, der i Modsætning til de andre 
Afgrøder stod ren og fri for Ukrudt, 
staar i Erindringen nied den Glans, 
som det skønne altid frembringer. 
Og fordi Hørren skulde bruges til 

1 
noget saa vigtigt som Klæder, laa 

..og ligger der saa megen Poesi 
over det Arbejde, der var forbunden 
med Hørdyrkning. Dog var det 

rfordi man ikke den Gang forstod, 
at anvende Nutidens Hjælpemidler 

' til Arbejdsfrigørelse, at man gik 
bort fra Hørdyrkning. 

Tidsrunnnet, der er forløben si-
den, har Landmændene heldigvis 
lært, at Afgrøder, der ikke maa 
være iblandet Ukrudt, lettest holdes 
rene ved Radsaaning, Hakning, 
Sprøjtning, med Jernvitriol osv., 
saa Tidspunktet nu maaske igen er 
inde, da vi skal optage Dyrkningen 
af Hør, 	ogsaa frister de høje Pri- 
ser •paa denne Vare. Der maa dog, 
forinden vi i Almindelighed tør til-
raade Landmændene at slaa ind 
paa Dyrkning af større Arealer med 
Hør, først skaffes Klarhed over. for-
skellige Spørgsmaal ; det kan vi 
igennem den lokale Forsøgsvirk-
somhed, og derfor henvender jeg 
mig herved til de Landmænd, der 
interesserer sig' for Dyrkning af 
Handelsplanter, om de i Foraaret 
1914 vil stille Jord til Raadighed i 
Forsøgsøjemed og lade mig det 
vide inden 25. Januar. Forsøgene 
skal gaa ud paa 

I. At søge oplyst Hørrens For-
dringer til Jordbund og Gødning. 

2. Forskellig Rækkeafstand. 
3. ,Sprøjtning med .lernvitriol. 
4. Hakning og Lugning. 
5, Modenhedsgrad for Høstnin-

gen og forskellige Hestemetoder, 
o tilsidst koistmer saa det ikke 
mindst vigtige: 

Hvad kan en Hørafgrøde give pr. 
Td. Ld.? 

Konsulent Kjerulf Petersen, Ran-
ders, der de sidste Aar har foreta-
get en Del Forsøg ined Hørdyrk-
ning og gjort et betydeligt Arbejde  
for at vinde Klarhed derover, skri-
ver bl. a.: ,,Der er ikke længer Grund 
til at udsætte Undersøgelserne, der-
som der er Penge at tjene, da deri 

Mangel, der hidtil næsten umulig-
gjorde Forsøgene, nemlig Straa.  eis.  
Tilberedning til Svinghør, fin vil 
blive delvis afhjulpen, i all Fald 
for Jyllands Vedkommencli4 ved 
Opførelse af et lille Forsøgasaingeri 
i Randers." Nu er altsag de forsle 
Vanskeligheder overvundne og Kon-
sulent Kjerulf Petersen oplyser, al 
Høravl under visse Betingelser har 
Udsigt til at yde Dyrkerne el Ude. 
bytte af 3-400 Kr. pr. Td. 1.d. for 
Straa og Frø, undertiden mere 1.114 
mindre. Jeg vil ikke her fremdragt,.  
nogen Sammenligning med, hvad 
andre Afgrøder kan give pr. Td. 

1g  Land, og de Fors , le i Som-
meren 1913 har fore.  et med Hor, 
egner . sig af fersk.  lige, Grunde 
ikke til Bevisførelse, 
• Det skal- dog, fremhæves, al Hør-
ren stod bedst,'. hvor den :var ,saaet 
mellem I.— 15. Maj, og udviklede 
sig tiltrodS— for deri meget tørre 
Sommer qg-  paa Jord af meget 
daarlig Bofilet og i kun jævn Gød-
ningskraft . dog al4evel_godt s der-
var ikke wevneværdie- Forskel i 
Udleende. af AfgrefelF'n fra dri • daar-", 
lige eller den gotk JOrd, sno der 
er meget der tyder pari, at Hørren 
er en forholdsvis nøjsom Plante. 

1 Udlandet bredsags Hørren i Al-
mindelighed, enkelte Steder anven-
des dog Radsaaning ; men Række-
afstanden er da kun lille, 5 a 6 cm. 
Dog er det muligt, at vi uden at 
skade Kvaliteten kan gaa op til en 
Rækkeafstand af 15-20 cm. og 
saa lader Haandbakiiing sig udføre. 
Ruskning af Herren har hidtil væ-
ret den Høstningsmetode, man har 
anvendt; men maaske vi kan bruge_ 
Le eller Maskine uden for stort 
Spild kvantiativt og kvalitativt, Vi 
staar som sagt paa Forsøgsstadiet, 
men vi maa bevæge os fremad, for 
yderligere at indhente Erfaringer., 
Tiden opfordrer i allerhøjeste Grad, 
særlig de mindre Landbrugere, at 
forsøge sig med Dyrkning af Han-
delsplanter; det er foreløbig et 
Middel til at søge at frigøre sig for 
Kapitalismens knugende Aag, der 
ligger haardest paa dem, der dyr- 

ker den daarligste Jord og har de 
mindste Arealer; men der er Mu-
ligheder nok, om vi vil forstaa at 
udnytte dem. Feltraabct rnaa være 
Værdifuldere Afgrøder. Korn 
og Roer alene slaar dog ikke læn-
gere til overfor de mange ore stedse 
stigende Krav, Titlen fører !ned sig. 

Viggo Jørgensen, Kjellerup, 
Konsulint 

Bidrag 
til 

Generlwervelse rlf Hammeren 
pita Bornholm. 

' Amtmanden ovf..' Itornholins And, 
lønlid  Val! 	har An AI,  idet 	, 
Bur. nul ;il ofteinliggeork realelistaa-
ende Liste over Iiidr a til Erhver-
velse at 'Hammeren pæl 'Bornholm: 

Kr. 
Bornholms klemt] rumle Parei 11,3f}1 
Bornholms Sparekasse 	10, 
Handelsbankens Filial i Itøii • 5,000 
Dampskibsselskabet af ISC 	2,000 
Foreningen Bornholm 	1,000 

'Foreningen Bornholm i 1<bf 	1,000 
.Boralt. Andels-Svineslagteri 	500 
Østersøbadet 	 - , t 	1,000 

Birch, Kels: ishavn,,  
tidligere NeXø 	• 	10.000 

Etatsraad Lyngberg, Rønne • 2,000 
Kgl. Kammersanger 	,• 1,000 
Kristian Zahrtmaiiii 	 500 
Hotelejer Beierhol ni, Blanclis 

Hotel 	 500 
Indkommet ved Liste' paa 

. Bornliølril 

Si. Nordiske Telegrafselskab 
Det foren. Dampskibsselskab 
De DanskeSlikkerfahriker • 
Carlsberg Bryggerier 
De forenede Bryggerier og 

Tuborg Fabriker 
Østatiatisk Kompagni 
Burmeister & Wall' 
Fahri ken Øresund 
Det Danske Kulkompagni 
Kammerherre Suenson 

Generalkonsul Joh, Hansen 3,000 
Etatsraad Salomonsen 
	

2,000 
Grosserer Holger Petersen 

	
1,000 

Lehnsgr Moltke, Bregentved 1,000 
Lehnsgr. Wedell, Wedelshorg 500 
Grosserer Otto Mønsted 

	
1,000 

Grosserer Karnpmann 
	

1,000 
Fra og ved Fabrikant Sødring 

og Hustru 
	

1,190 

lait 115,246 

Idet jeg herved bringer min hjer-
teligste Tak til alle, der ved at yde 
Bidrag eller paa anden Maadc har 
bistaaet mig ved ovennævnte Ind-
samling, skal jeg tillade mig af 
meddele, at Beløbene paa nærmere 
Henvendelse bedes indbetalte for 
for Bornholms Vedkommende til 
Direktør for Bornholms Sparekasse, 
Th. L ir n d, og for de øvrige Lands-
deles Vedkommende til Direktør tor 
Handelsbankens Filial i Rønne, V. 
Rasmussen. 

En detailleret Redegørelse for 
Listebidragene vil blive offentliggjort 
i de bornholmske Aviser, 

Knud Valløe, 
Arntmand.r 

ET kunde maaske interessere 
. vore Læsere at høre, hvorledes 

en tysk Turist tænker om Bornholm 
og det nu saa aktuelle „Hammer"- 
spørgsmaal. Vi optager derfor med 
Glæde følgende Udtalelser om 

Oarfiholm som Tllrisl-gi  
som en af vore Berliner-Læsere ven-
ligst har tilstillet os. 

N aarForaarsstormene bruser gen-
nem Landene og jager Vinteren 
bort, naar Knopperne svulme 

og Fuglene stemmer deres Instru-
menter, da drager Tusinder ud i 
Guds skønne Natur. Og hvis ens 
Stilling, Virksomhed eller andre Hen-
syn hindrer ugentlige Søndagsud-
flugter, begynder man i det mindste 
at lægge Planer for Sommerferien. 

— Mange gør sig dog ikke saa  

mange Bekymringer. Er de politisk 
set nok saa liberale — har de det 
foregaaende Aar Badet sig godt 
tilpas et Sted, da ere de I dette Til 
fælde konservative: _Derhen rej 
vi igen !" Selvfølgelig danner de 
Dame en Undtagelse, der forti 
Aar for 50. Gang tilbragte sin Søms 
merferie i Harzen. 1 Sammesillga 
ning dermed siger del ikke • 
meget, at jeg har været 5 Ott 
paa Bornholm, da jeg kender Fol 
der har tilbragt deres Ferie hety 
lig hyppigere der. 	 . 

Hvad drog mig derhen ? Ja, d 
er ikke saa let at sige, Som Skol 
dreng har jeg ved mine Tørste Tegne. 
lorsøg olie ærgret mig meget ov 
denne Ø. Den var nemlig paa 
Landkort ma lille og syrne! .  
sari regelmæssig, at jeg prøvede p 
at tegne den al ; men med min Klode 
nethed kunde jeg ikke, hvis Tegnine 
gen skulde ligne, med Blyanten 
komme tilbage til Udgangspunktet:'; 
Jeg anede dengang endnu ikke,' 
hvor meget jeg senere !timide komme 
til at holde af denne Klippeø. 

Er det Havet? eller Badelivet? — 
Østersøen teskyller ogsaa den tyske.. 
Strand, og Badestranden hos os rat: 
for det meste bedre end paa BARF4' 
holm, — Er det Klipperne? Dem 
har vi ogsaa, ja endnu mere sier. 
slaaede og fremfør alt- -ølettere 
naa, Men det er maaske snarere 
Klipper og Sø i Forening! — Hve 
der har set Hammeren eller an 
Klippepartier derovre i Brændi 
glærnmer det aldrig og drages in 
mægtig Længsel det næste Aar a 
derhen. 

Jeg var ogsaa i Mel le. Der 
Klipperne endrrlu mægtigere, Nature 
skuespillet endnu interessantere. 
dog rejser jeg sandsynligvis ik 
mere derhen. — Hvad nytter rn 
Glæden over Naturen, naar jeg maa 
ærgre mig over Menneskene. ,Mette 
er bleven Mode-, _Kullen Mølle 
maa man have set!" — Derfor de 
mange fintklædte Mennesker. Og 
saa mange Jøder! — Jeg er ingen 
Antisemit, men Jøder i større Antal 
forstyrrer mig ved deres udfordrende 
opblæste Væsen og ødelægger min 
Naturglæde. 
. Jeg betonede, at jeg ikke Var 
nogen Antisemit; ja, jeg omgaas 
endda med Jøder venskabeligt; men 
jeg ved ogsaa, at mange Tyskere 
har den sant= Følelse mod Jøder, 
saaledes som de optræder ved Sø-
og Badesteder. Som om disse op-
blæste Personer skulde være særlig 
velkomne hos Hotelejerne:' Jeg tror 
snarere. at de for deres Penge for-
langer mere, end der tilkommer dem. 

Efter mine Iagttagelser synes og-
saa Bornholm at være bleven ,nio-
derne' paa dette Oniraade. — Skade! 

For nogle Aar siden drøftede jeg 
med en Ven vore Rejseplaner. Til 
Bornholm vilde vi nu ikke mere, 
da vi gerne vilde lære ogsaa andre 
Egne at kende.- Ja, vi vare ogsaa 
andre Steder, men paa Bornholm 
traf vi forbavsede hinanden igen .: 
under Badning i Sandkaas. Dette . 1 
Sandkaas er for mange den Magnet, .1 

.1 der holder dem fast. Det ugenerte '.. 
Badeliv, den smukke Badestrand og . 
Klippelandskabets Ejendommelighed ' 

Lad Folk med anden Smag bade • 
i Sandvig, jeg synes bedst om Sand- 1 

,.! kaas, og jeg er ikke ene om denne  
Anskuelse. Mange vil beklage, naar 
Badelivet der engang skal sættes i 
System. 

Det burde dog ikke forhindre, at 
der forebygges Ulykkestilfælde. Jeg 
var sidste Sommer Øjenvidne til det.  
beklagelige Tilfælde, der nær havde 
kostet 4 Mennesker Livet. En Ulykke-:,  
som denne gør mange betænkelr 
ved at komme igen, Menneske 

Bornholms LaanQ- & Diskontobank. 
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Forlang altid 

Otto Mtinsted 
OMA 

Plante Margarine 

er ingen Kahmandsvate, og netop 
af Forretningsklogskab skulde alle 
interesserede lorsoge ved Sikkerheds-
foranstaltningen at forhindre Genta-
gelse af saadanne Tilfælde. Hvor-
lettes det skal opnaas, kan jeg dog 
ikke i øjeblikket opgive, da jeg ikke 
kender Ejendoms. og Retsforholdene, 
men det kunde ialtfald være gavn-
ligl, om Sandlktørsel og Forurening 
af Badestranden ikke fandt Sted 
under Badningen. Ogsaa her maa 
dog foreligge Bestemmelser, son) 
ise mig ubekendte. 

Da jeg forrige Aar som Fører for 
et større Selskab opholdt mig paa 
Bornholm, havde jeg lige endt en 
Vandring gemsem det tyske Fichtel- 
gebirge. Vi havde dagelang vandret 
i Regnvejr. Hvor glade bleve vi 
derfor ikke, de vi paa Bornholm fik 
det dejligste Sommervejr. Dette har 
jeg oplevet før: Smukt Vejr, naar 
der ellers overalt herskede det ube-
hageligste Vejrlig. Det lægger man 
sig ogsaa bag øret. 

Forhaabentlig staar mig den kom-
mende Sommer ingen Streg i Reg-
ningen, thi jeg vilde dog gerne igen 
besøge mine kære Venner. Hvem 
det er Forundt at lære de Indfødte 
nærmere at kende, og hvem der 
kan overvinde noget af Sprogvan-
skeligheden, de kan have megen 
Fornøjelse og Glæde af et Bornhol-
rner-Besøg. Ikke: Jeg er Dansker, 
du er Tysker, — men vi ere Ven-
ner. 

Derfor bedrøvede det mig meget 
at høre, at der i et Hotel skulde 
være forekommen Uoverensstem-
melser paa Grund af Nationaliteten. 
Jeg ved ikke saa nøje, hvem der 
var den skyldige, men enhver ind-
sigtsfuld og fornuftig Tysker vil føle 
sig pinlig berørt, om saadanne Til-
fælde skulde gentage sig. Jeg kan 
slet ikke tænke mig, at Hotelvær-
terne skulde kunne føle sig kaldede 
til at tage politisk Parti; thi hvad 
vilde de opnaa dermed? Deres For-
del sikkert ikke. 

I „Nordbornholms Ugeblad" har 
jeg nylig læst, at 15,000 Fremmede 
aarlig besøger Øen. Uden at kende 
Statistiken, kan jeg saa godt tænke 
mig, hvor stor en Andel Tyskerne 
har i dette Tal. 

Saa vidt jeg ved, er Bornholm 
først i den senere Tid bleven tyske 
Turisters Mgal. Hotellernes Stør-
relse og Antal maa holde Trit med 
den større Tilstrømning af Rejsende. 
Det koster Penge og skal altsaa 
ogsaa indbringe Penge. Men Ve 
det Badested, der gribes af Profit-
begærets Epidemi; det vil komme 
i Vanry; den ene vil advare den 
anden, og gamle Venner, der Aar 
for Aar plejede at komme, vil vende 
det Ryggen for stedse. Kvæl denne 
Sygdomsspire, saa den ikke griber 
om sig og ødelægger den sunde 
Udvikling. 

At det foregaaende ses allerede 
temmelig tydeligt, hvilken Del af 
Bornholm, der øver den største Til-
trækningskraft paa mig, nemlig det 
nordlige. Dermed vil jeg dog ikke 
sige, at der ikke kan findes Natur-
skønheder andre Steder paa øen. 
Men.  forklarligt er det dog ogsaa, 
naar jeg f Eks. ikke lader mig hen-
rive altfor meget over Almindingens 
Skønhed. Sandt at sige: smuk er 
den ogsaa, — men smukke Skove, 
Bjærgskove, har vi ogsaa i Tyskland. 

Eller kender jeg maaske endnu 
ikke Almindingen rigtigt ? 

Men hvad jeg paa Nordlandet 
slet ikke har syntes om, det var 
Stenbrudet paa Hammeren. Efter 
hvad jeg har læst, tilhører det nu 
den danske Stat.. Da er der maa-
ske nu en Mulighed for paa en 
skaansom Maade at værne og pleje 
den mishandlede og vansirede Natur, 
f. Eks. ved Plantning? Den virker 
sikkert bedre end Fabrikskorstene. 

Hele Verden over forstaar man 
ellers al beskytte naturskønne Punk-
ter, skulde B o rn holm ikke være 
istand til at gøre det samme? 

Hammershus Ruiner skal jo heller 
ikke mere benyttes som billig Sten- 
leverant, saaledes som det var Til- 
fældet for 100 Aar siden. 

— Jeg har allerede bemærket, at 
mange tænker som jeg; dog vil jeg 
ikke her gøre mig til Talsmand for 
alle de Tyskere, sont besøge Born-
holm; men det skulde glæde mig, 
om jeg med disse mine Linjer kunde 
give et eller andet Fiugerpeg til 
en Forandring til det bedre. 

R. Brist-Ile, Berlin. 

Od 

Japansk Fem-1-(2. 
Et Besøg I en japansk l'nntilie. 

Fra Tokio E. rives - 

Det var en sn.uk  solrig Dag, og 
min Have lyser i Efleraarels præg-
tige Farver. Den oftest benyttede 
Vogn i Japan er Kurtoraen, der 
trækkes af en Mand og kun kan be-
nyttes af en Person ad Gangen. Præ-
cis Klokken tre holder en saadan 
foran min Dør. Jeg stiger op i den, 
nævner min Adresse langtsonn og 
tydeligt. Kusken gentager den, spyt-
ter I Hænderne, sætter Næsen højt 
i Sky og af Sted gaar det i et Trav, 
der vilde gøre enhver amerikansk 
Løber Ære. 

Snart standser Kurumaen foran et 
smukt Hus, omgiver af en Have. 
Der trolder allerede en hel Række 
Kurumaer, deres Førere sidder 
Forstuen paa Hug foran det store 
uundgaaelige Kulbækken og ryger 
lange Piber. Mens jeg trækker mine 
Sko af for al ombytte dem med et 
Par Strnatøfler, der staar parat til 
mig, kommer Fruen, der anses for 
et være en japansk Skønhed. Hun 
hilser paa mig, idet hun rækker mig 
sin lille bløde Haand, der er besat 
med Ringe. Denne Maade at hilse 
pien strider i høj Grad mod japansk 
Skik. 

Vi forlader Forstuen og træder 
ind i de indre Værelser, der alle er 
belagt med bløde Straamaatter og 
er næsten sirlig rene. Møbler efter 
europæiske Begreber findes ikke, 
bortset fra Bordet i Dagligstuen, og 
det er saa lavt, at det kun kan be-
nyttes fra Gulvet. 

At sidde paa Hug som Japanerne, 
ser ud til at være den letteste Sag 
af Verden, men det er ret vanske-
ligt for uindviede. Jeg hilser _pen 
Damerne, der pludrer lystigt i Mun-
den orm hinanden, ng - tager Plads 
paa min Pude, naturligvis ogsaa 
rum japansk Vis. Stønnende stræk-
ker jeg først del ene og sart det an-
det Ben frem' og anbringer dein 
med et lettet Suk under Bordel, na-
turligvis til stor Fornøjelse for Japa-
neserinderne. Skønt Bordet er det 
eneste Stykke Møbel i del temmelig 
store Værelse, gør dtt ikke ringet 
tomt eller uhyggeligt Indtryk. Side-
væggene er næsten, helt dannet af 
Skydedøre, der er beklædt med et 
Tapet, der forestiller flyvende Tra-
ner. Et Trin fører til en Nisehe, 
der er viet Husguderne, og som 
rummer en smuk ,Vase, omslynget 
med rødt Ahornleni. Ved Siden af 
Fruen staar et kunstnerisk Kobber-
kulhækken, og pan de røde Gløder 
summer Tepotten behageligt. 

Japaneserinderne sidder rille med 
et fint Broderi eller Sytøj. De fleste 
er endnu meget unge, hvilket man 
let ser paa deres Frisure og det an-
vendte Pudder. Det er Ja panerindens 
største Ærgerrighed at vise sig med 
en hvid Hud, hvilket for hende er 
Indbegrebet af alt, hvad der er inte-
ressant og tiltrækkende. Ikke at være 
pudret betyder for de velhavende 
Japanerinder det samme som ikke 
at være ordentligt paaklædt 

Nu kommer der flere Gæster; 
Fruen gaar dem i Møde og hilser 
dem paa japansk Vis. De knæler 
begge, lægger Hænderne paa Hof-
terne og bnkker saa dybt for hinan-
den, at deres Ansigter næsten berører 
Jorden. De holder ikke Hovedet mod, 
men ved Siden af hinanden, thi den 
japanske Høflighed forbyder at aen-
de nogen lige i Ansigtet. Derefter 
følger en ny Bøjning, ved hvilken 
Gæsten paa en endnu høfligere 
Maade udtrykker sin Tak. Endnu 
flere Buk følger, ja saa mange, at 
man i den Tid godt kunde drikke 
2 Kopper Te. 

Endelig har de to Damer udtømt 
dereS Høflighed og tager Plads ved 
Bordet. Af smaabitte Kopper, der 
staar paa langagtige Metal- eller 
Lakskaale, drikker vi den japanske 
grønne Te. Den nydes uden Suk-
ker eller Mælk og smager meget 
bittert, saa at en Miniaturkop kan 
være mere end nok. Den japanske 
Kage fremstilles i mangfoldige For-
mer og Farver ; Smagen er derimod 
altid den satinne, yderst sød, blød 
og bøjelig. Meget ofte bages Ka-
gerne af Ris- eller Bønnemel og la- 
der sig dreje i det uendelige, lige-
som Gummi. Japanerne holder me- 
get af Kager, og giver dem de mest 
brogede Farver. Jo mere giftgren 
Kagerne lyser, desto bedre smager 
de dem. Desuden serveres ristede 
Banner i Smør, Appelsiner overstrø-
ede med Stikker, og resedalarvet Is-
creme. 

Imidlertid er Mørket faldet paa,  

og vi tager Afsked Bred vor elske:er- 
' dige Værtinde. Udfur Husel slik- 

ker ker vere Kuske Næs højt mod Sky 
og spytter i !lænden} 	pen sidste 
Afsked lages, og vf farer af Sted i 
susende Fars hver i sin Kuruma. 

essessessogesgssesesatargsoogsess~ 

Papir. 
Af en gammel dansk Stilebog. 

—0— 
„Osiborhbeing skriver: 
Papir er et meget nyttigt Stof som al-

lerede i den graa Oltid var kendt under 
Navnet grant Pa pir. Naar en Embeds-
mand havde satset sig, fik han som Re-
gel sin Afsked pas grant Papir. Papiret 
lavedes af ell Plante, som man af den 
Grund kaldte Papyrus, og det blev tor-
handlet i Ruller, ikke i Ark som en over-
leverIng fra den Tid har man endnu det 
saakoldte Rullepapir, ogsaa kaldet falset 
Rullepapir, hvilket spiller en meget stor 
Rolle for de Handlende, men det fans og-
saa I mindre Ruller. Naar de gamle 
Ægyptere kreperede saa blev de balsame-
rede og lagt i en Pyramide efter først al 
være pakket ind I Papir med mange Om-
svøb. Dette med Omsvøb har holdt sig 
lige op til vor Tid og besørges af de saa-
kaldte Omsvøbsdepartementer, hvor der 
bruges Masser af l'apir 

Med Bogtrykkerkunstens Opfindelse 
indførtes det saakeddie Trykpapir, sante-
des kaldet paa Grund af sin store Mod-
tagelighed for Indtryk især at Sværte, 
naar f. Eks. nogen ell sværte økonomi-
ske eller politiske modstandere. Dette 
besørges af Jogrnalister, et Slags Viden-
skabstutded, stim er kloge pan alt muligt 
mellem Himmel og Jord og lidt til, og 
de benytter dertil det aller-tarveligste Tryk-
papir, det som heder Avispapir, og det 
er Ikke saa holdbart som det der blev 
svøbt om de ,gamle Ægy tere. Det er 
forresten godt det sainnie,ltai ikke vore 
Efterkoninierk..ont 30011 ilpr eller mere 
skal læse alt des som der staar i Aviser-
ne nu i vor Tidl 

Noget af det 'nyst træffende der kan 
siges om ['kuret er det bekendte Ord- 
sprog ,at Ilpiret er Ida I m 	igt. tor 
Jet er del. Iler, saå_det galt ad for alle 
de mange, 	lever af at grise Papir til 
med Blæk 	Slagte. 

Paa Eng k hedder Avis newspaper 
ordret øve t: Nyhedspapir- 

Men dette 'Nat n er undertiden temme-
lig misvisende. hvorfor de rpraktiske Eng-
lændere najes nied slek • og ret at sige 
pap e r, paa dansiks'Papir, hvilken Beteg-
nelse ogsaa bruges her til Lands om Avi-
ser, men kim naar et  Blad vil tale 
ringeagtende out et andet saa benævnes 
det simpelthen som dette  Pa p ir. Man 
har en endnu hamiligere Maade at om-
tale en konk 'Kerende Avis paa, nemlig 
Ordet Mak ti I a t u r, n,en det benyttes 
}din i yderste Nødstilfælde, da det slet 
ikke er fint Papir iler benævnes saaledes, 

Foruden de rigtige A ■ iser, der kaldes 
Dagblade, har man °tema A 1111 o n e e-
b la d e, men det er meget dumt al aver-
tere i disse, fremtur i ic rigtige Aviser, 
og ,te Forretningsfolk, som alligevel gni-
det, har aldrig heri K un stcitat ever-
t e r e, og de kan simpelthen hverken sta-
ve eller lægge sammen. Ja, det er me-
get singeligt rm« Haudelsstrinden i en 
By er sunket saa dybt, og dersom de 
ikke i Tide vender out og sender deres 
Annoncer til den rigtige Avis, saa vil det 
ende med Forskrækkelse, saa bliver det 
til at de maa lukke Butiken og spille fal-
lit allesarnmen, og saa bliver der ikke 
Raad til flere Biografbilletter, heller ikke 
til nogen Nodhavn eller andre Nødven-
dighedsartikler, det har min Fader sagt, 
og han har det Ira Byens klogeste Mand, 
og hvad han siger, det er lige saa godt 
som det var tingfæst — og lidt til. 

Jetnu Peter Kofoed, 
(13 Åer.) 

	manununt 

fra Uge til Uge. 
,,Fædrenes Jord'. 

Skuespil af Martha Ottosen, (Gu-
stav Johansens Datter) har opnaaet 
en stor Succes, overalt hvor det er 
opført. Sidste  Vinter opførtes det 
pan alle Bornholms  Teatre undta-
gen i Allinge, hvor sikkert mange 
har været ked af ikke al faa netop 
dette Stykke at se. Naar derfor 
Dr. Boesen, Nese, paa Søndag vil 
læse „Fædrenes Jord" i Allinge 
Foredragsforening, vil der forhaa-
beittlig blive fuldt Hus. 

Faa har sots Doktoren Evne til 
at gøre et Skuespil levende for 
Tilhørerne, saa Personerne træder  

klart frem ng let holde.: ude fra 
hinanden. — ng i nl Fald er en for-
trinlig Oplæsning langt at foretrække 
for middelmaadig Komedie, Denar 
skal vi her i Allinge-Sandvig ug 
Omegn benytte Lejligheden til at 
lære dette udmærkede Skuespil al 
kende. Som alle Martha Ottosens 
Bøger omhandler det sønderjydske 
Forhold, Pligten (og Retten) til at 
værne om Fædrenes Jord. - 

Ogsaa her paa Nordbornholm er 
dette Sporgsmaal blevet aktuelt, og 
vi vil alle have Interesse af at 
høre, hvad Fru Ottosen har at sige 
om denne Sag. 

Oplæsningen bliver Kl. 	saa 
Folk fra Landet kan benytte Banen. 

M. K. 

Husassistenter. 
_Kristelig Dagblad" protesterer 

mod at Tjenestepigerne nu vil kal-
des „Husassistenters og har derbs 
deres Blad af samme Navn. Bladet 
skriver: 

.Forhaabentlig vil de jævne og 
fornuftige Piger omkring i Landet 
indse,. at medens de med Ære og 
Værdighed kan blive omtalt som 
_Pigen' eller _Tjenestepigen", saa 
vil de uhjælpelig blive latterlige, 
naar de omtales som „Husassisten-
ten", 

En Assistent er for det første en 
Betegnelse for ,  en mandlig Person, 
og dernæst Jean enhver saadan kalde 
sig Assistent uden at have noget 
son 'Ielst nyttigt at foretage sig, 
lw 	nd en Tjenestepige har en 
vi• 	og ansvarsfuld Gerning i et 

saa vigtig at hun fortjener 
en bedre Skæbne end at blive gjort 
til Latter ved Navnet 	Assistent". 

Den gamle Frøkens Nyt-
aarsgave. 
Et Pariserblad fortæller følgende 

lille rørende Historie: En gammel 
Frøken uden Slægt eller Venner 
sender hvert Aar lige før Nylaar et 
af de Visitkort, hun i Aarets Løb 
tilfældigt har faaet fra en eller an-
den, til en Forretning i Nærheden, 
og sender samtidig en Postanvi min 
paa 5 Frunksrded:Ordre ortr,-  
tuts Ejer ønsker, iler lur disse Pen-
ge skal udvælges en Nytaarspresent, 
som skal sendes den gamle Frøken. 
Gennem dette uskyldige Bedrageri 
opretholder hun Indbildningen om, 
at der hvert Nytaar er en eller an-
deri Sjæl, der tænker paa hende. 

Domkirken i Mainz i Fare. 
Undersøgelserne i disse,  Dage 

ar godtgjort, tit den berømte Dorn-
irke i Mainz er i Fare for Sammen-
yrtning. Som Følge al Atilæget 

af en ny Kanal er Grundvandsfor-
holdet blevet mere forandrede, og 
Jorden under Domkirken er derved 
sunket en Del. Den gamle Grund, 
paa hvilken Domkirkens østre Taarn 
'itter, er fuldstændig ødelagt, saa-
ledes at Teamets Grundmure i Vir-
keligheden ikke har nogen Støtte.' 
Byen Mainz har ikke Penge til Ud-
bedringer, og Kirken er heller ikke 
velhavende De fornødne Penge vil 
derfor blive tilvejebragt gennem et 
Lotteri, 

a det ikke har været os mu-
ligt at Ina indtegnet vore 
Abonnenter i rette Tid, har 

deri bebudede Lodtrækning paa den 
af Bladet udsatte Kogeovn endnu 
ikke fundet Sted. Navnet paa den 
heldige Vinder kan derfor først of- 
fentliggøres i „Nordborti 	nis Uge- 
blads næste Nummer. 

Fristen tor at komme. i Betragt-
ning ved Bortlodningen er samtidig 
forlænget til Tirsdag den 20. ds., 
men maa vore Læsere de tegne 
Abonnement paa Bladet hos Spare-
kasseb. Ridder, hvor Kvittering ud-
stedes, 

Red. 

Fru Andersen: Det bliver altid et Ulyk-
kesaar, naar Nytaarsdag falder pas en 
Mandag, 

Fru Petersen: Ja, men endnu vairre vil-
de det dog være, om den engamz faldt 
paa den 13. Januar. 

Moderen: Hvorfor leger Du aldrig med 
Smaadrenge _pas din egen Alder, Peter ? 
Enten leger Du med nogen, der er meget 
mindre end du selv, eller med nogen, 
der er meget større, 

Peter : Jo, fordi jeg kan give de smag 
Klo, og det er ingen Skam selv at faa 
Klø al de andre. 

Gudstjenester. 
Sesalag, d. ir .  i Allinge Kirke 1■1 StIss, 

Skrittemagl Ki, '9, 
-- 	

O Ensom Kl. .1 Møde 	r i 
Ols 

 . Kir
ke Kis 

 g.  
KI 7 i 411inge Menighedshjem. 

stor Ungdom.) 
Sekretær Nielsen fra Rønne taler. 
Torsdag den 22. Missionsmade 

Tejn Kl. 7. 
Sognepræsten taler. 

Ved Hedningemissions-Gudstjene-
sten i Ots og Allinge Kirke ind- 
kom der ca. -1(X) Kr. deraf ca. 85 
Kr. i Børnenes Bruser. 

c!3?3~3~~3 
Hus til Salg. 

Det Hans Stub tilhørende l-ius 
i Allinge er til Salgs ved Henven. 
delse til 

Julius Hansens Enke, 
Sandvig, 

1•111111~ 

Søndag dan 18. Kl. 8 og 9: 

Numl var Forbryderen? 
Fil moderne Detektiv-Roman 

af stærk Spænding og Effekt. 
Nordisk Kunstfilm i 50 livfulde 

Afdelinger, 

Oisselllllld paa Frierldder, 
- - En morsom Komedie -- 

Trio Munk. i=1  Trio Murik. .-1 

Hirme-88ildviq 
Samauls-foreflillg 

afholder ordinær Generalforsamling 
Tirsdag den 20. Januar Kl. 7 
paa Forsamlingshuset Hatniner,trus. 

Kalkuner, unge I lan , Gæs,  
Høns og Duer købes 

altid til Dagens højeste Priser. -
Store unge Ænder betales med 62 
Øre pr. Pd. lev. Sandvig Telf. S. 

Lauritz Madsen. 
Samme Sted er en Kavalervogn 

med 2 Sæder og en lille Enspasn-
derfjedervogn til Salgs. 

En Pisk er  GartniaebriKørtile  fnod. omg 
Lindeplads og bedes afleveret til 

Skomager Larsen, Allinge. 

IkElkil4of114§4114#41¥114111414114. 

S
øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-

ler De en Svend eller Lær-
ling, en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad, 

der hver Fredag bringes direkte ind 
i 1700 Hjem og læses al 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. 	Il 

1414114.b".11441¥1"11411"Mill  



lsle Maj aabnes en velassor 
leret Fiskeforretn ing i Hr.Viggo 
Jørgensens Ejendom, hvor 
daglig kan fims forskellige Fi-
skesorter. — Varerne bringes 
overalt, og out ønskes istand-
gjorte. Større Ordres bedes 
bestilte Dagen forud}  

Ærbodigst 
N. Mikkelsen & Co. 

Telf. Sandvig 29. 

NB. Alle Fiskesorter købes 
til Dagens højeste Priser. 

Kontant Afregning. 

ti 

Fineste islamisk Laiiilliebil 

Olsker. 
Kommuneskatlen for 2det 1-takaar 

1913-14 er forfalden til Betaling 
og modtages ved Mejerierne ,,Hum-

ledal-s og ,Kajbjerzgaard's Udbe-
talinger i Februar Mnaned samt den 
3die Februar i Olsker Forsamlings-
hus, den ide Februar i Tein, begge 
Steder Etterm. Kl. 2.-4. De øvrige 
Søgnedage modtages Skatten paa 

Bridsensgaard. 
Sogneraadet. 

De har vist glemt 
at blive fotograferet til Jul, men 
endnu kan det forsømte indhentes. 
Deres Kæreste burde bestemt have 
et større Billede af Dem til Fødsels-
dagen, ligesom Deres Venner stadig 
venter paa det lovede Billede af Dem. 

Gaa derfor med det samme til 
Andr. Ipsen's fotografiske Atelier 
ved Havnen i Allinge. Telefon 4 .  

s." 
Ell sod god Lide el. oylwr Ko 
[luskes tilkøbs eller tilhylle med en 
Ko, som skal kælve i April el. Maj 
af P. L. Holm. Allinge. 

Klipfisk. 
Fineste øfnøkket Bildals Klipfisk 
Fineste letsaltet Klipfisk 28 frh 
Ben- og finnefri Klipfisk 

3/4  kg Pak 

I. 	LOP8C11, 
Telefon  12,  

Allinge Bryggeri 
modtager gerne Bestillinger pas 
øl i Ankere saavel som skatte-
frit Flaskeol fra Hafnia Brygge-
rier. — Tomme Ankere bedes 
returneret hurtigst muligt. 

Telefon t'ei, 	G. SALMON. 

RATIN Eneste existerende 
Middel til raliunel 

Udryddelse af 

Rotter og Mus. 
Forhandler i 

Nordland. Handelshus. 

haves fremdeles paa I.ager til sæd-
vanlig Pris. 

Prima røgede Lammelaar 
85 (4. pr. 1/,2  kg. 

Fineste nyroge: Hellefisk. 

f. B. Larsen, :111irii;e, 

"'Fiskelorreloing i Sandvi f' 

Extra Sort grovt Rugmel 
malet at' prima tørret, Pi:mener-Rug anbefales til Hjernmebagning. 

Pris 13 Kr. 511  Øre pr. IP) kg. Netto-Pris. Sælge'. i 

Nordlandets Handelshus. 

Vær saa god at lægge Mærke til, at 

bedste Sort eng. Gaskoks 
købes og sælges ren harpede fra Lager a 160 øre pr. hl. 

Frit tilkort heri 13■ en. 

Nordlandets Handelshus. 

Prisen paa aldeles friskbrændt 

Aalborg Portland Cement i Sække 
er nedsat betydeligt 

Nordlandets Handelshus. 

llel kiste D G Iii det billig' mobile Pris: 
NE:g:2-1)\GE:EZIATHaLt 

er extraktboldigt og nærende, velsmagende og holdbart. 

Forlang derfor overalt NEXØ DOBBELT-ØL. 

Hovedforhandler Chr. P. Dam, Allinge. 

Bredr. Cloffla 
$CM1Chokold dlg0lttl 	k s ben narn. 

•«~~~,~)~1~% 

11. X. rinbberg. S1 Sørensens Eftfl. 
anbefaler 

9 

t7 

9 qfp Telefon Nr. 4, 	 Gravering gratis. 

Lommeure, Stueure, Briller, Barometre m. m. 
Forlovelsesringe. ffl) 

cDaabs- 	oUrudej,saoer 	d1 
i stort Udvalg. 

Alle Reparationer udføres hurtigt og billigt. 

Wald. Jørgensen 
udsælger i denne Tid alle Slags 

Manufakturvarer 
til betydeligt nedsatte Priser. 

En Del Rester udsælges til langt under Indkobsprisen. 

Min Systue 
anbefales med ,alt til Damekonfektion henhørende. 

brun Krystalsæbe Nr. 1, 19 Øre 
prima hvid Stangsæbe 20 øre 
Klingry Marseillesæbe 40 Øre i 

1/,, 14, kg Pakker 
Klingry Salmiak-Terpentinsæbe 40 

Øre 	1/4, 1/8  kg Pakker 
Klingry Christiansfeldtersæbe 40 Ø. 

i'8, 1,'8,  1/8  kg. Pakker 
Klingry Sæbespaaner i Pk. a 25 Ø. 
ægte Perfectionssæbe i Pk. a 22 Ø. 
Soda alm. eg fin pr. kg 8 Ø. pr. 2 

kg. 14 Øre 
Vasguit, Lessivol, Lessive Phenix 
Lagermanns Ludpulver m. Violduff 
ægte San Marajos Blegsoda med 

HvalfiAen 
Lagermanns Kraft Skurepulver 
Colmans Stivelse i  1/

8' 
 lit, Vs  kg Æsk. 

til billigste Notering. 
Remys Risstivelse i Pakker a 27 ø. 

VI  kg., anbefales Vaskerier. 
Blegvand, Klorkalk, Salmiakspiritus, 
Ecru og Crernetabletter til Gardiner, 
Kugleblaat, Daaseblaal, Colmans-
blaat, Blaaposer 5 a 10 Øre. 

dernhane-llolellell  Sandvig 
anbefales By og Landboere w,-(1 
smaa a la Carte Retter. 

Restauration og Billard. 

Sæbe grY)""---1".  ''
• 

f2kg  brun 16 Øre 

3. $. 'arsen 

S. Bang. 
Barber- & Frisor-Salon 

bringes i velvil„,g Erindring. 

Det betaler sig 
at købe sine Manufakturvarer 

hos 

Wilh. Hansen, Sandvig, 
Uldne idrlkkede Klude kubes 

ni højeste Pris. 
Leverandør til Varelotteriet. 

• Et Parti Ost 
bortsælges til billige Priser. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Sul De ell Livsledsagerske, 
skal den gamle Cykle sælges, øn-
sker De Adgang over deres Ejendom 
forbudt, har De fundet et Par Ga-
loscher, skal der være politisk Made 
eller Bal, har De Kreaturer til Salg 
eller vil De købe saadanne, har 
De fartet 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 et Blad, som 
virkelig læses. 

„Nordbornholms tigeblad" 
læses • af saa at sige alle i Nørre 
Herred og er derfor et fortrinligt An-
nonceblad. Send deres Annoncer 
til ,Nordbornholms Ugeblad". 

c/71111L,ge-Sanclai,5. 

j 7oredpagsforen1-11,5S. 

..Oplæsning af Dr. Boesen, Nexø, 
paa Forsamlingshuset Hammershus 

ALLINGE. 

'Søndag den 18. Januar 
. Eaerm. Kl. 4.7:, 

Emne: „Fædrenes Jord". 
Ikke-Medlemmer 50, Børn 25 øre, 

Medlemmer frit mod Forevisning 
af Medlemskort for 1914. 

• Bestyrelsen. 

Buddingpulver 
Handel-, Vanille, Citron-, Chokolade- 

Prinsessebudding 
i Pakker til 15 Øre, anbefales som 
en billig og velsmagende Dessert. 

I. 13. Larsen. 
ved Havnen. Allinge. 

Jul. Mortensens Mdelsoetikeri 
-- ALLINGE — 

er altid forsynet med alle Slags 
Mabler. Saavel enkelte som hele 

Møblementer leveres billigt. 

Extra fine røgede 

Lammelaar 
anbefaler 

?(- PntlitkiturgRirig, 

Lørdag deri t7. Januar, l urm-
Kl. 10 afholde- ler Begær:nu af 
Strandingskonti 	Emil Linhn 
I Allinge, pas vedkombendes Vegne,

)  paa Pladserne syd for Allinge Ha 
offentlig Auktion over en Del at d 
opbjergede Ladning fra den den 
ds. indstrandede Galease -Apollo'l 
af Lysekil, hestasende af Brieder 
og  Planker i mange  forskellige 
Dimensioner, alle af særlig tilsagt 
fint Træ fra Søderhanms Distrikt. 

Eventuelt bortsælges samme Dag 
en Del Skrogstykkør ru. v ,  som 
ligger spredte langs Kysten fra Al-
linge til Tejn. 

Kredit i 6 Uger, løvrigt erfares 
Konditionerne paa Auktionsstedet, 

By- og Herredsfogedkontoret 
i Hasle, den 15. Jan. 1914. 

Borgen. 

Pige. 
En tro og pæn Pige kan Ina Plad,: 

til isle April eller Iste Mai bras 

- Bager Holm, Allinge. 

Ell ild og druelig Forkarl 
kan faa Plads straks paa 

Risegaard i Olsker. 

Et lille Pinli 

Muskatel Rosiner 
udsælges til 25 øre pr. '/a  kg. 

I. B. Larsen. 

bioseher repareres solidt 
og modtages at Smed L. Oluf-
sen, Pilestræde, Allinge. 

NB. Kun mod Kontant, 



ere fremlagte paa Borde i Ruster at forskelligt Maal. 
Af disse fremhæves: 

EI Parti Bowles til 35 8re m, = 22 h're Al. 
samt en svær kipret Boinuldslier;ted 11 	mur. 

• 

Forskellige Rester af 

Medium, Twill, hg, BomolrislurPirl olc, 
ere ligeledes fremlagte til meget billige Priser. 

Færdigsyet Damelinned a? 
Pæne svære Chemiser 

for 2 1<r., nu 1,65. 

Skorter, Benklæder, Underliv. 

?•ffl~:4ff4 ~«1~1 

Restbeholdningen 
af Kaaber, Ulsters, Nederdele. 

Rfrrrneovertøj, 
vil blive solgt til under Indkobspri. 

Da alle Priserne 

 

ganske særlig nedsatte, sælges kun 

 

ere mod 

   

%a.a. In. 

En Ladning bedste tyske Nøddekul og en 
Ladning bedste engelske Ovnkul 

	
at 

kommer under Losning 
Bestillinger modtages gerne. Vi 
ligste Pris fra Skibene. 

 

forst i Januar 1914. 
ere Sælgere til bil- 

  

Hinge 	og Prorldlimining. 
Anton Sonnes Maskinsnedkeri 

Nørregade — Allinge 

anbefaler sig med Høvlmøg, Pløjning, Skæring, Fræsning m. m. — Stort 

Lager af fore, Lister, Indfatninger, Fodpaneler og Panel-
brarder. Vinduer leveres efter Bestilling. All Bygningsarbejde udl. 

SENGEUDSTYR 
Feltsænge 

som hosstaaende 

med Fjederbund 

8 Kr. 75 ø. 

Sampie med Kædebund 10 Kr. 50 Øre. 

Jærnsænge fra 6 Kr. 
Alt Fabriksprisel 

Damprensede Fjer og hu 
til mange Priser. 

Fuldstændige Seengeudstyr 
leveres med kort Varsel. — Syningen er gratis. 

Vi garanterer for alle vore Kvaliteter i Nankin. Bolster og Satin 

Nordlandets Handelshus. 

Engelske Gaskokes er de bedste! 
Pris 160 Øre pr. Hektoliter, frit tilkørt. 

Nordlandets Handelshus. 
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Bestil 
Deres Tryksuger i 

il Allinge Boutrykkeri 
Teleton 74, 	1. 

Regninger 
Meddelelser 
Brevpapir 
Konvolutter 
Vexelblanketter 
Dags-Dato 
Fragtbreve 
Returgdssedler 
Uisit- & Takkekort 

Regnskabsbøger 
Protokoller 

Skemaer 
Kontrabøger 
Mejeribøger 
Kviteringsbøger 
Sygekassebøger 
Journaler 
Udleveringsbøger 

MAGASIN DU NORDS store aarlige Udsalg begynder Fredag den Ilide Januar. 
,1(11P1 rmret, blioe sult( med nrinfl, f 	p('t. .11'abut. 

udronjc-pede larer er FrIerkiere ned,of. 

r •:111, ,  luret od, sou Iwice 
elle J?esfvr 

Store kg? ai Ifjoloilljsrosier hitInilm, 
er fremlagte paa Borde og sælges til .  

meget nedsatte Priser. 

,Rester af (Bolster -JVankin, 

c.'..-kjjte rød (Dynesatin, c flaoudhlwde-

drejl o,c; Qlaskloth 

Drengedragter, Stortrøjer, Huer, Hatte. Para-
plyer, Seler, Sokker, Slips og Kravetoj. 

cDef anbefales ærede ilerrel<under at døre Meres Indhob of (T- firpdooarer nu, (Ja der, saak.nje rdsaljpf norpr, 

<sioes ineciPt stor ,-Rabat. ' »~b~t~§~ 
Restlageret al 3Iuseliv 

fra Sommeren skal sælges. 

Vaskebluser fra 1 Jr. 50 Nre, 
Hvide Bluseliv rra 85 Øre. 

kontant Betaling. 

Telefon 5.  Magasin du Nords Udsalg ved Ejnar Thorbek, Telefon 5. 

Bornholms Maskinfabriks 
bekendte solide KAKKELOVNE og KOMFURER haves altid 
paa Lager til Fabrikens Priser. Endvidere anbefaler vi vort 
Lager af Stald- og Tagvinduer samt Pumper, Cement & 
Tagpap. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Vor bekendte fine Kaffe, 
The, Chokolade og.alle øvrige Kolonialvarer i absolut 

frisk og sund Tilstand, anbefales til billigste Dagspriser. 

cHllinå5e 	 rproduktforpetnin5 5. 

Telefon 98, 	Lindeplads, Allinge. 
anbefales. 

Hurtigt og reelt Hestebeslag udføres saml alt til Faget hørende Arbejde. 

Aljespredere og nye Plove al egen Konstruktion haves altid paa Lager. 
Stærkeste og letteste Plov 'til bornholmsk Jord. 

Samme Underplov kan paasættes ethvert Plovstel. 

NB. Plovdele, som passer til J. P. Sonnes Plpve faas kun hos 'mig og 
haves altid færdige paa Lager. 

Frisklavet Melassefoder 
frit 

De danske Sukkerfabrikker 
er paa Lager til billigste Dagspriser, 

Allinge kolonial- ag Proddllorreloing. 

Ugens Humør. 
Det Ihryti;t1le 

Værten, Har de nogensinde smagt 
Mage til den inur vader, som jeg holder ei" 

(læsten: „Ja, forleden Dag. da jeg ved 
en Fejltagelse kørn til at putte den for-
tærte Ende af min Pen i Munden." 

Ingnan en Udlægning. 
„Du skal jo sn,:ra giftes, horer jeg" 
„Ja, nu er jeg 	it vidt.' Der blev bedt 

sidste Gang for mig i Kirken i Søndags. 

Griben{de Erindring. 
„Ved denne Bænk var det, at jeg skulde 

have mødt den unge Løjtnant, Ak,. jeg 
kunde have været Oberstinde nu, hvis 
han var kommen!" 

Moderne. 
Den rige Fader: „Fini, ja, det er jo 

kedeligt [niti unge Ven. De anholder om 
unit] Datters Høand? For Øjeklikket er 
de Sammænd forlovede allesammen, men 
ved De hvad, kære Baron, bør herop out 

Liger, saa er nok en eller anden 
af dem fri igen." 

zoologisk Have. 
Fru Smidt: „hvis et af de vilde Dyr 

nu brod ud af Burene, hvem vilde du saa 
forst frelse, mig eller Børnene?" 

Hr. Smidt: „Selvfølgelig mig selv." 

Vennen. Du siger, at du lider af Soen-
hashed ? Men hvorfor spørger du dog ikke 
din Læge tilraads?•ti 

Patienten: „Lægen — ikke paa nogen 
Mande, det er jo netop Tanken om, at 
jeg ikke kan betale hans Regning, som 
holder mig vaagen," 

Ilos Tandlægen. 
Kunden; ,,At domme efter den Mængde 

Mennesker t Deres Venteværelse, lader 
det til, at De har meget at bestille?" 

Tandlægen: „Ja, det kan De tro, det 
Fair i eet hele Dagen, jeg faer sammænd 
ikke Tid til at vadske Min,: I firruter mel-
lem hver Operaion'' 

Fruen: , Jeg vilde gerne se paa nogle 
smukke Mani ietskjorter." 

Ekspedienten :' ,Her er nogle 'neget fine, 
og her følger et Stykke Tru med til at 
reparere med " 

Den unge Frue (forskrækket): „Jeg vil-
de rigtignok helst have nogle hele, som 
ikke trængte til at repareres." 

En sien' Foil. 
Fuglehandleren „Bringer De deri Pape-

gøje tilbage, som De købte for fjorten 
Dagdeetsikleli? 

ikke?" 
Kunden 	

den ikke 	Ta- 
ler 
	Jo-o, m-inen ddd.cn sta-a- 

ni-mer s-aa 5-1t1-ygt." 

A.: Tak for det nydelige Billede, jeg 
fik af dig til Jul, det er det bedste Foto-
grafi, jeg har set af dig. 

11.: Ja, men det er ogsaa fra Andr. Ip-
sens Atelier ved Havnen. 

Carl Pedersens Smedeforretning 
Telefon 98, 


