
I •. 	- 	 ^air- 

UGr 
Udgivet af et Interennentmkoli. 

Redigeret of Enell.Bohn. 
ForretningNfører Spnreknotneb. Ridder 
Trykt t Gornitzkam Trykkeri. Allinge. 

AvertinnetnentsprIffien er pr. 1•,iltilnir 
for In•ernier van Før.iden 	Ilre. 

.Umindelige Annoncer I. II:nnz  ter Ilre. 
efterfølgende Gønge 

Goldkøer 
Køer med indtil 5 Pund 

5— 8 
8-11 

11-1-1 
14-17 
17-20 
20-25 
25-30 
30-35 
35-40 
40-45 
45-50 

10. 
Mælk II. 
- 12. 

13.  
14.  
15.  

- 16. 
- 17. 

18.  
19.  
20.  
21.  
22.  

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
'rykkes i r1 An/al af mindst 1700 F.xempl. 
rug fOrsetu Ir s gennem 1>ostymsenet i 
Sandryg, Olsker, Rutsker, Ro (SV /hærasker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse I Nordre Herred. 
bliver last i ethvert Hjem og egner sig der-
for bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad' 
optager grritt Bekendtgairlser af enhver Art 
samsoen Koh, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner de. 

„Nord-Bornholnzs Ugeblad" 
udgaar hver I-redag, kan bestilles paa alle 
PO5thInlorrr samt paa /Mulds Kontor og 
koster 50 Ore Kvartalet. 

Malkekvægets 
Unterfodring. 

—0— 
Af Inspektor J. H. Rasmussen, 

Næsgaard. • 
Naar vi skal lægge Plan for Vin-

terfodringen, maa vi gaa ud fra, 
hvor meget vi raader over af hjemme-
avlet Grovfoder, og hvorledes Prisen 
stiller sig paa de forskellige Slags 
Kraftfoder. 

Hvad 'først Grovfoderet angaar, 
har de fleste, under Hjemkørslen af 
Roerne holdt 'Regnskab med, hvor 
mange Tønder eller Centner, der 
saa omtrent er avlet. Vi har ogsaa 
nogenlunde Rede paa Mængden af 
Hø og Halm. Det gælder saa blot 
om at disponere saaledes, at Grov-
foderet holder ud, fil Besætningen 
skal paa Græs. Det kan jo ikke 
nægtes, at Roerne adskillige Steder 
har en uheldig Tilbøjelighed til at 
slippe for tidlig op, saa at man 
henimod Foraaret maa til at indskræn-
ke Roefoderet. Maaske skulde vi 
derfor endnu en Gang gaa Bereg-
ningerne efter; ligger en stor Part af 
Roerne i Langkule, skulde vi maa-
ske inaale denne op og regne ud, 
hvor mange Alen, det gaar an at 
bruge hver Uge. For selv om Ku-
len er lang, er der alligevel endnu 
længe til sidst i Maj. Kunde vi 
flotte os lidt til sidst, var det ingen 
Skade til; desto lettere bliver Over-
gangen til Sommerfodringen. 

Roer, Hø, Halm, maa udgøre 
Hovedparten af Foderet, hvis Kvæg-
holdet skal svare Regning. Det 
kan med dc nuværende Flæskepri-
ser lade sig gøre at drive et lønnen-
de Svinehold med saa godt som 
udelukkende indkøbt Foder -- at 
drive Flæskeproduktionen som „Indii-
slri". Men en saadan gaar ikke 
ved Mælkeproduktionen. Skal vi 
der i stor ,Udstrækning regne med 
Foderenheder til omkring ved 6 øre, 
bliver der de fleste Steder en gal 
Balance. Vi maa nødvendigvis have 
statste Parten af Foderet til en bil-
ligere Pris, og det kan vi heldigvis, 
naar vi selv avler det og har 
indrettet Markbruget i god Overens-
stemmelse med Husdyrholdet. 

Er vi saa heldige at have rigeligt 
af Roer eller Hø, kan større Kvier 
og de af Goldkøenie, der ikke træn-
ger til at samle et bedre Huld før 
Kælvningen, klare sig med det ale- 
ne uden Tilskud af Kraftfoder, Der-
imod behøver de malkende Køer al- 
tid et Kraftfodertilskud, for at Fode-
ret i sin Helhed kan faa en passen-
de Størrelse og Sammensætning. 

Hvor meget Kraftfoder, der skal 
gives, afhænger bl. a. af, hvor stærkt 
man vil fodre. Herom er Meningerne 
endnu ret delte. Striden om stærk 
og svag Fodring blev desværre ik-
ke afsluttet af omfattende Forsøg 
over dette Spørgsmaal. Mern flere 
og flere har igennem Kontrolfore-
ningsregnskaber og dere.,  egne 
praktiske Erfaringer lær 	godt 
Resultat af Kvægholdet 	Kan op- 
iums ved at faa Køerne . ragt op 
paa en ordentlig Ydelse. Det nuas 
ikke med de 5000 Pund og ej hel-
ler med de 6000 Pund middelled 
Mælk pr. Ko aarlig. — Vi skal end-
nu højere op, hvis det skal lykkes 
at faa baade Foderudgiften og alle 
de andre Udgifter ved, Kvægholdet 
dækkede. Og en stor Ydelse nias 
aldrig ved et lille Foder, selv om 
Køerne er nok saa gode. 

Som Holdepunkt anføres følgende 
Foderskala i Foderenheder daglig 
pr. Ko: 

Her er regnet „sniaa Foderenhe-
der", d. v. s. med kun I Pd. Roe-
tørstof og 0,7 a 0,8 Pd. æggehvide-
rige Oliekager til en Foderenhed. 

En saadan Skala kan naturligvis 
ikke blindt følges; deri maa kun be-
tragtes som en Rettesnor. Vi kan 
ikke sidde inde paa Kontoret og 
tildele Køerne et passende Foder 
alene efter Prøvemallutingslisten. 
Vi maa samtidig se paa Køerne. 
Sinaa Goldkøer kan muligvis nøjes 
med lidt mindre end 10 F.-E.; men. 
Køer paa ca. 1000 Pd., der skal 
være i godt Huld ved Kælvningen;  
klarer sig ikke med mindre end an-
givet, men det klarer sig saa ved 
at stjæle lidt fra Naboerne. 

Kan vi give mange Roer — 80 
—100 Pd. daglig til de bedst mal-
kende Køer —, bør vi af Kraftfoder 
kun bruge Oliekager og endda af 
de æggehviderigeste, som Jordn ad-
kager, Teksas-Bomuldsfrøkager og 
Soyakager. Thi der er de væsent-
ligst kun Æggehvide og til Dels 
Fedt, som der er for lidt af i Fo-
deret. Men har vi kun faa Roer, 
kan det være rigtigt ved Siden af 
Oliekager at bruge lidt Korn eller 
Melassefoder, som er forholdsvis 
billigt i Aar. 

Hvilket Slags Handelsfoder, vi 
end bruger, er der Grund til at hu-
ske pal, at Næringsindholdet kan 
svinge overmande meget, uden at 
det giver sig til Kende i Foderstof-
fets Udseende. Adskilligt tyder des-
uden paa, at flere af Oliekagesorter-
ne har været i Tilbagegang i de 
settere Aar;  derfor bør man kun kø-
be med Garanti for et vist Nærings-
indhold og sart, vel af mærke, lade 
denne Garanti kontrolere. 1 denne 
Henseende lader vor Foderstofhandel 
endnu en Del tilbage at ønske. 

Filmsoptagelse 

Vesuvs Krater. 
--- 

Britisk Kinokompagni har for kort 
Tid siden optaget en Film i Vestn's 
sydende Krater. Mr. Burlighani, der 
steg henved 400 Meter ned i Krate-
ret, giver følgende Skildring 

„Professor Malladra ved Vesuvs 
Observatorium erklærede, at mit 
Foretagende var meget farligt, da 
det sydede stærkt i Vulkanen. .leg 
sikrede mig saa en Italieners Tjene-
ste. Sammen med denne, hvis Navn 
var tSannino, udarbejdede jeg da 
mine Planer i 	og Ro. i  fire 
Dage stridele, le vi Vulkanen og 
fandt den engalte mulige Indgang 
til Krateret," 

1)eit 21. December steg man merl 
i Krateret. Fil Mand blev staaentle 
ved Randen for al fole Tisyn nied 
Tovene. • Mr. Iltirlighaint Sømin) 
og en tredie Mand oplidhlt sig i 
Kraterets Indre, men var ikke for-
bundet med hverandre ved, Tove, 
disse benyttedes nemlig kun som 
Haaridlinier, 	D cl niir ti livre vanske- 
ligt at fore det kinonratografiske 
Apparat, der vejede benved 65 Pd., 
med ned i Krateret. I en Dybde af 
70 Meter blev de tre Mand plaget 
af stærke Svovldampe, saa, -at • de 
blev 20 Minutter forsinket. Da de 
var naaet 100 Meter dybere ned, 
korn de ind mellem to Røgsøjler. 
Her blev Heden- næsten utaalelig, 
og Grunden var saa glat, at det 
var meget vanskeligt, at. staa fast. 
I en Dybde af 350 .  Meter stødte 
man paa Keglens nye Spids, der dan-
nedes sidste Aar i Jaæt Maaned. 
„Her kunde vi hore Lavaen koge", 
siger Mr Burlighain. irisk Lava 
fandt vi part den ene Side af den 
ny Kegle, og senere fortalte Profes- 
sor Malladra mig, at dette var et 
yderst farligt Tegn, da det tydede 
paa en nær forestaaende Eksplosion. 
Heden var paa dette Sted aldeles 
uudholdelig." 

Hele F.kspeditioneit varede 4 Ti-
mer; en af de værste Farer danne-
de dc løse Sten. Mr. Burligham 
slutter sin Beretning med at udtale, 
at lian i Krateret er blevet kureret 
for sin Bronkitis. 

Olsker 
Sogneraadsmøde 

deri 10. Januar 1914 

Meddelelse fra Amtet, at tier i 
Mobiliseringstilfælde vil være at 
udskrive 8 Heste og I Vogn. 

Til Synsmand valgtes Gaardejer 
Jens N. Kofoed, Hakkegaard og 
til at tiltræde Vurderingskommissi-
onen valgtes Gaardejer Ole R. Jen-
sen søndre Lærkegaard. 

Da Fisker Christian Thorsen har 
fraflyttet Tejn Fiskerleje, har han 
bedt sig fritaget for Bestillingen 
som Brandfoged i 3. Brandfoged-
kreds. Til at være Brandfoged i 
hans Sled vedtoges at indstille Avls-
bruger Ludvig Jensen. 

Skoleforsønnnelseslisterne for 
Maanederne November og Decem-
ber 1913 fremlagdes. Ulovlige For-
sømmelser mulkteredes. 

Ansøgning fra nogle Beboere om 
Optagelse af en nærmere betegnet 
Vej som offentlig Bivej, samt An-
søgning fra nogle andre om et Til-
skud til Istandsættelsen af en privat 
Vej. Udsattes til nærmere Under-
søgelse af Bivejsudvalget suppleret 
med et tredie Medlem. 

Ansøgning fra Lærer  G. Bjerre-
gaard om Tilskud til den af ham 
ledede Aftenskole i Tejn. Bevilge-
des 50 Kroner. 

Fremlagdes Referat fra de sam-
virkende Sogneraadsforeningers Re-
Przesentantsinede i Kjøbenhavn den 
14. og 15. November 1913. 

Et Spørgeskema Ira Bornholms 
Sogneraadsforening vedrørende Ty-
endets Beskatning udfyldtes. To 
Ansøgninger om Understøttelse i 
Henhold til Enkeloven bevilgedes. 

Beretning om Landkommunernes 
Ulykkesforsikring for Aaret 1912 --13 
fremlagdes. 

De kommunale Valglister samt 
Mandtalslisten gennerrigikkes og ret-
tedes. 

Til, i Forening med Formanden, 
at fungere som Valgbestyrelse ved 
det forestaaende Valg af Bestyrelse 
for Hjzelpeknaseit, volgten einarcloji-
erne P. Kaas og Andreas Jensen. 

Kommunens Overslag for Aaret 
1914-15 underkastedes 2den 13e-
handling og vedtoges omtrent ufor-
andret. 

Da Kassebeholdningen ved det 
sidste Regnskabs Afslutning var 
gaget .noget tilbage og Udgifterne 
ikke er formindskede, vil det være 
nødvendigt at foretage en lille For-
højelse i Skatteudskrivningen. 

De væsentligkste Hovedposter bli-
ver som følgende: 

Indtægt. 
Kr. Ø. 

Overskud fra forr. Aar. 	3000 00 
Indtægt af Kapitalen, Ej- 

endomme o. desl. 	928 00 
Tilskud fra Statskassen 

og Anitsskolefonden 	1200 00 
Andre Indtægter 	 647 00 
Erhvervskat 	 160 00 
Skatter af fast Ejendom 11400 00 

Formue og 
Lejlighed 	 8300 00 

Desuden Ligning paa Me-
nigheden til Offerafløs- 
ning og Kirkevarme 	1300 00 

Udgift. 
Renter og Afdrag paa Laan 3800 00 
Fattigvæsenet 	 3800 00 
Tilskud til Hjælpekassen 320 00 

do. Fofeninger o. desi. 50 00 
Alderdomsunderstøttelse 3000 00 
Understøttelse i H. t. 

Enkeloven 	 150 00 
Skolevæsenet 	 4100 00 
Vejvæsen 	 1800 00 
Brandvæsen 	 20 00 
Lægebefordr. f. Sygekassen 190 00 
Tilskud til Amtsfattigkassen 	6 54 

do. Anntsfonden § 50 2750 00 
Bestyrelsesudgifter 	700 00 
Andre Udgifter 	 1333 00 
Forventet Overskud 	3000 00 

Alt efter Fradrag af Tilskud fra 
Staten og Amtskommunen, samt 
Refusioner fra fremmede Kommuner. 

it 	I 	  

Ell tiurkelill Duel. 
Naar spanske Kvinder bliver 

uenige. 

De spanske Kvinder, hvis fyrige 
og lidenskabelige Temperament er 
velbekendt, er voldsomme i deres 
Had, som de er voldsomme i deres 
Kærlighed. Det er jo ikke ualmin-
deligt, at de ved deres Strømpe-
baand bærer en lille Dolk, som de 
ofte med Held anvender over for 
den troløse Elsker eller mod en 
Rivalinde. Denne gamle Skik er 
maaske i Nutiden noget ved at tabe 
sig, men hos de lavere Klasser er 
det ikke ualmindeligt, at Kvinderne 
bærer et saadant. Værge hos sig. 

I en stor Cigarfabrik i Sevilla, 
hvor der er et Par Hundrede unge 
Piger beskæftigede udelukkende 
med Cigarrulning, har det hidtil 
ikke været ualmindeligt, at der er 
forefaldet Mnrd eller Lemlæstelser, 
idet Pigebørnene er blevet forbitrede 
paa hinanden og straks tiden et 
øjebliks Vaklen har trukket Dolkene 
mod hinanden. 

Det blev derfor for et Aars Tid 
siden forbudt, at de unge Piger 
tnnatte møde med noget som helst 
Vaahen paa Fabriken. Enhver, der 
ved en Visitation fandtes i Besid-
delse al en Dolk eller et andet 
Vaahen, vilde tiden videre straks 
blive afskediget. Dette Forbud 
hjalp især, da Visitationen udførtes 
rued megen  Stresighe 

flet viste sig  • cia tibra,  at iler 
efter denne Tul blev forholdsvis ri ,ligt 
pon Fahriken, Det kunde naturlig-
vis ske, at de smaa Damer  rav i 
Hovederne paa hinanden og uddelte 
nogle venskabelige Dask Men der-
ved blev det. 

Imidlertid hændte det nu for ny-
lig, at to af de smukkeste Arbejder.  
sker forelskede sig i en og samme 
Funktionær ved Fahriken. Han fja-
sede med dem begge, gjorde Kur 
til dere, men syntes i øvrigt ikke 
at foretrække den ene af dem for 
den anden. Ikke desto mindre 
blev Resultatet, at de to Pigebørn 
efterhaanden blev rasende jalouks 
paa hinanden. 

Tilsidst slog deres Skinsyge ud i 
lys Lue, og en Dag, da de krum 
paa Fabriken, vedblev de at mund-
hugges hele Arbejdstiden igennem. 
Henimod Aften, da Arbejdstiden 
snart skulde være forbi, var de eller-
banden komne i et Saadant Raseri, 
og saa meget havde de gensidigt 
ophisset hinanden, at de besluttede 
at gaa løs paa hinanden for at faa 
konstateret, hvem af dem, der skulde 
gaa af med Sejren. 

Da Arbejdet var forbi, og alle 
stod i Begreb med at forlade Fahri-
ken, samledes alle de unge Piger 
ude i det Værelse, der var forbeholdt 
dem til at skifte Tøj i, inden de 
forlod Arbejdspladsen. 

Derude stod nn de to Rivalinder 
frem og fortalte meget aabenlyst, 
hvad der var dem imellem. Man 
var galet saa lovformelig til Værks. 
at der ligefrem var udpeget en Di-
rigent, der skulde vaage over, at 
den ene af Parterne ikke afbrød den 
anden. De tilstod i de mest gløden-'l 
de Vendinger deres Kærlighed til 
den udvalgte Genstand, og de slut-
tede med at erklære, at da han ikke 
syntes at foretrække nogen af dem, 
og de ikke begge kunde holde nid 
at leve i den Uvished, havde de 
besluttet, at en regulær Kamp skulde 
afgøre, hvem den tilbedte skulde 
tilfalde. 

Deres Veninder kunde saa udmær-
ket godt forstaa, at et regulært Op-
gør var nødvendigt, og altsag blev 
det besluttet, at de to unge Piger 
skulde udkæmpe en Duel. 

Desværre manglede de Vaahen. 
Men et af de snedigste Hoveder 
fandt paa Rand. Der fandtes i den 
store Arbejdssal to vældige Jærnov-
ne, hvori der undertiden om Vinde-
ren blev fyret. Til Ovnen hørte to 
Jærnildragere, og hun foreslog rm 
Rivalinderne at udkæmpe deres Duel 
med disse to Jærntingester. 

Forslaget blev enstemmigt vedta-
get. Der blev udtaget to Sekundan-
ter, og de øvrige unge Piger opstil-
lede sig i en Kreds. Derpaa afførte 
de to Rivalinder sig deres Klæder, 
saa de kun havde et Skørt om Hof-
terne. 

De traadte saa frem med Jævn-
stængerne i Haanden. Kjolerne hav- 

Bornholms jaane- & Dishontobank. 
Renten paa Indlaansbeuis er 4'12 pCt. p. a 
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Søndag den 25. Kl. 8 og 9: 

Gaumonts Ugerevu. 
Søvngængersken. 

Et smukt og spændende 
Vitigraph-Drarna. 

?ruins Moslorrylier. 
Kampen mellem Hestetyvene  og 
Lovens Haandliævere. Et Drama 
fra det fjerne Far West. 

De stærkeste Kræfter. 
— Robibel som Bokser. — 

er funden i Vester-
gade og kan afhen-

tes hos Postbud Dam, 
Eo Komisk 

de de slynget om venstre Arm, for 
dermed at afparere Slagene. 

Del blev en frygtelig Duel In-
den ret længe flod Blodet fra el be-
tydeligt Antal Saar. Dog var det 
bestemt, at Duellanterne ikke inaatte 
stikke med Stængerne, kun slaa og 
afparere Slagene. 

Efter længere Tids Kamp lykke-
des det en- af de unge Piger at 
faa Ram paa Rivalinden. Hun gav 
hende et saa kraftigt Slag med 
Stangen pat; Siden af Hovedet, at 
Hjærneskallen splintredes og den 
ulykkelige øjeblikkelig styrtede død 
til Jorden. 

Raabende og skrigende løb de 
øvrige unge Piger, der nærmest 
havde set pha det hele som Spøg, 
al Sted, nogle efter en Læge, andre 
eller Politiet. 	Imidlertid var der in- 
tet at gøre. Den unge Pige var og 
blett død. Mordersken blev selvføl-
gelig arresteret, men hun lod ikke 
til at føle nogen Anger over sin 
Bedrift. 

Meget større Indtryk paa hende 
gjorde det, da hun kort efter inde 
i Fængselet fik Meddelelse om, at 
hendes Hjærtes Udkaarne, han, for 
hvem de havde duelleret, havde 
giftet sig med en anden. Da rasede 
hun og svor den troløse en frygte-
lig Hævn. 
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Den hjemlige Arne. 
—0— 

Kakkelovnens Rolle er udspillet. 

Den gode gamle Kakkelovn, del 
sorte Uhyre, Kulslugeren — ja, kært 
Barn har jo mange Navne — dette 
Hjemmets Kælebarn har snart ind-
spillet sin Rolle. 

Nogen Pryd i Stuen har den al-
drig været. Dens Afløser begyndte 
som en Efterligning af de gammel-
dags aabne Kaminer — disse gamle, 
hyggelige Arnesteder, hvor Knu-
derne faa og knitrede og de store 
Tørv holdt Ilden, mens de glødede 
al kridhvidt Aske — nu har de an-
taget lignende, men mere moderne 
pragtfulde Skikkelser og er i Vir-
kelighden kun indbyggede Maga-
sinovne. 

Man ser det ingen Steder tyde-
ligere end paa den Udstilling af 
Bygningsinventar, som forTiden er aa-
ben i Industribygningen. Her findes 
disse hyggelige og kønne smaa 
Ildsteder, baade fritstaaende og som 
Hjørner, store og smaa, til alle 
mulige Priser. 

Hjørne-Kaminerne vil vel nok 
være dem, der hurtigst kommer til 
at dominere i vore Hjem, da vore 
Skorstene jo er bygget saaledes, at 
Kakkelovnene staar i Stue-Hjør-
neme. 

Noget hyggeligere og kønnere 
end disse smaa til Konsolhøjde op-
førte Kaminer med et Spejl, oven-
over og Fotografier-9g Nips paa 
den blanke Stenplade og med det 
straalende Ildsted helt nede ved 
Gulvet, kan man ikke tænke sig. 

Saaledes som de nu bygges, bru-
ger de samme Brændselsmateriale 
som Kakkelovnene, har samme Var-
meevne sent de bedste Magasinovne 
og er endog billigere end de gode 
Kakkelovne .  

Efter at der er opfundet Kedler, 
som kan stikkes ind i enhver Kak-
kelovn uden Kogerum, vil heller 
ikke denne Mangel kunne forhindre 
den nye Slags Ovne i — ogsaa 
i ganske smaa Hjem — at fortrænge 
det sorte Skrummel og brede mere 
Hygge og Skønhed over de smaa 
Stuer. 

To llaoserirogoskohor. 
f. 

Overskud : 3 Kr. 90 Øre 
pr. Høne. 

Efter „Skive Folkebi.' tiår en 
Række andre Blade i de sidste Par 
Maaneder gengivet et Regnskab for 
Aaret 1. November 1912 til 31. Ok-
tober 1913, stammende fra Folke-
tingsmand, Redaktør H. P. Hansens 
Hønsegaard i Skive. 

Regnskabet karakteriseres af paa-
gældende Blade som ,velegnet til 
at opmuntre alle Hønseavlere og 
til at vise, hvad der kan .komme 
ud af en Hønsegaard", og det ser 
saaledes ud: 

Fjerkræbestanden udgør 5 Haner 
og 21 Høns mod 2 Haner og 18 
Høns i Fjor. 

De forskellige Indtægtsposter er 
lolg,ende : 

Kr 

Æg brilgt  i musholdningen 58,59 
Æg til Rm.,ming • 	 40,G0 
.-Eg solgt til Kitlen:end og 

Private 	 27,20 
Slagtet Fjerkræ til Brug i 

Husholdningen 	 53,25 
i Saml. Høns solgt til N. N. 32,00 
I 'Høne og 12 en Dag gamle 

Kyllinger 	 14,00 
Præmier: to 1. og to 2. Pr. 26,00 
Rugeæg til eget Brug 	13,20 

Kr. 264,84 

en Stamme Høns, som ligeledes er 
solgt i 1912-13, men opfødt i 

at komme den virkelige og faktiske 
Indtægt i 1912 —13, fraregnes Fjer-
kræ, slagtet i 1912-13, men op-
født 1911-12, 25 Kr. 50 øre, og 

1911-12, 32 Kr." 

Det tilføjes, at „herfra bør, for 

Det forekommer imidlertid mig, 
at denne Bemærkning er lidet regn-
skabsmæssig. Naar det er oplyst, 
at Bestanden tæller 6 Individer mere 
ved Regnskabsaarets Slutning end 
ved dets Begyndelse, og naar der 
intet oplyses om, at Individernes 
Kvalitet er forringet, saa maa man 
antage, at Bestandens Værdi snarere 
er øget end mindsket i Regnskabs-
aarets Løb, og saa maa Værdien 
af det, der i Aarets Løb har kun-
net slagtes og sælges, virkelig og-
saa komme Regnskabet 1912-13 
til gode som Indtægt 	' 

Derimod bør ,Rugeæg til eget 
Brug 13 Kr. 20 øre' ikke føres 
til Indtægt, med mindre de ogsaa 
føres til Udgift 

Udgifterne har udgjort: 	
Kr. 

Grønkaal 	 1,80 
100 Pd. Skaller 	 3,00 
Fragt til Dyrskue 	 1,70 
Kontingent til Pjerkræavlerlor- • 

eningen 	 6,00 
1 Hane 	 5,50 
I Almanak 	 0,85 
Kyllingefoder .Non plus ultra" 15,20 
Klid 
	

1,65  
Knuste Ben 
	

4,90 
450 Pd. Majs 
	

26,65 
700 Pd. Havre 
	

45,25 
23,00 300 Pd. Hvede 

-- -- 
Kr. 134,48 

Og saa tilføjes:. „Overskuddet 
udgør altsaa 81 . Kr. 86 Øre eller 
3 Kr. 90 Øre pr. Høne." 

I Opgivelsen af Udgiftsposterne 
maa der have indsneget sig en el-
ler flere Trykfejl. Den, der vil have 
Ulejlighed med at tælle Summerne 
sammen, vil i alt Fald se, at Tal-
lene ikke helt stemmer. Vi holder 
os til Slutningsresultatet. 3 Kr. 90 
Øre pr. Høne. Det er et overmaadc 
smukt Resultat, og saa vilde del 
endda, have været smukkere mulm!, 
nemlig over 5 Kroner i Overskud 
pr. Høne, naar Værdien al alt det 
i Aarets Løb slagtede og Betalin-
gen for den solgte Stamme havde 
faact Lov at blive staaende som 
Indtægt. 

Regnskabet vidner højt om, al 
Folketingsmand, Redaktør fi. P. 
Hansen i Skive er en dygtig og 
anset Hønseopdrætter, en Mand, 
der er i Stand til at hjemføre gode 
Priser for sine Stammer, sine dag-
gamle Kyllinger, som naturligvis 
ogsaa for sine Rugeæg. Alligevel' 
kan jeg ikke erkende, at hans Regn-
skab er særlig „velegnet til at op-
muntre alle Hønseaviere•. Endnu 
mindre finder jeg det „velegnet til 
at vise, hvad der (i Almindelighed) 
kan kommune ud af en Hønsegaard". 
Til det Brug har jeg et nok saa 
egnet Hønseriregnskab liggende 
foran mig. Det skal følge i et se-
nere Nummer. 

Økono m.  

Irr=1;7,..1 	 

Skovskaden 
forekommer de fleste Steder Landet 
over; det synes som om den særlig 
ynder Skove med saavel Naaletrær 
som Løvtrær — absolut ikke ude-
lukkende det første; den nelmærker 
sig ved livlige og smukke Farver. 
Skovskadens Temperament er yderst 
foranderlig, og svinger som nogen 
Vejrhane. I Yngletiden udviser den 
f. Eks. ,den yderste Forsigtighed og 
Stilfærdighed; naar Ungerne ere 
flyvefærdige, trækker de gamle med 
dem fra Træ til Læ; de ere da 
temmelig lette at konone nær, og 
man kan da ofte i et Skud faa 2-- 

t 3 Stk. eller flere. 

Hel paa Fiter grej ses den lidt 

i (11  eanile Fge 	smuttende fra 
Kvist til I:vist 
	

en Færdighed, 
som kommer 
-enes. Til an 
	et nær op til Mej-  

Tider træfferman 
den som en trættekær. i højeste 
Grad støjende Fugl:, der • ved Sine' 
lame kraftige og hæse Skrig til-
trækker sig Opmærksomheden end: 
og i beydelig Afstand. 2-3 Ska-
der kan undertiden holde et saadant 
Spektakel, at man skulde tro, der 
mindst var 20 tilstede. 

Skovskaden er ikke mindst inter-
essant, ninar den har sine „højtide-
lige' øjeblikke, d. v. s. det Tidspunkt 
paa hvilket det efterligner andre 
Fugles Sang. Den første Gang jeg 
bemærkede dette, var en December-
dag i 89; jeg havde netop røgtet 
mine Doner i Grønholt Hegn, da 
jeg tydelig mente at høre en Torn-
sanger synge, hvilket forekom mig 
højst mærkværdigt, da denne Sang-
fugl umuligt,  kunde opholde sig her 
i Landet paa den Aarstid; ved nær-
mere Undersøgelse opdagede jeg 
straks efter, ca. 10 Alen fra mig i 
en Birk, en Skovskade, der sad al-
deles ubevægelig og sang nævnte 
Strofer; dernæst efterlignede den 
Stærens Sang, skreg tilsidst som en 
Musvaage, og forsvandt saa plud-
selig med et Par lange hæse Skrig 
inde i en . Cirantykning ; hele Num-
meret varede 6— 8 Minuter og vir-
kede grundkomisk, særlig pari Grund 
al det ligefrem „højtidelige' Præg, 
der var .̀ 1 ver det hele, og som stilar 
i snit Malk Mods.elning til denne 
Fugls øvrige Færd.' Senere har Jeg 
Mangfoldige Gange observeret lig-
nende Tilfælde. 

Mens Brugen af Doner endnu var 
tilladt, angedes Skovskaden under-
tiden li ri ; den kunde nemlig finde 
paa at akke Kødet af en i disse 
Fælder trengeade Kramsfugl, hvor-
ved den selv fik. Hovedet i den 
anden Løkke. 	. 

Den • lever af mange forskellige 
Ting, saasom Agern, Røgolden, flere 
Slags Bær, Larver -  etc.,• og bygger 
saavel i Naaletrær som i yngre 
smækre Løvtrær sin.  kurveformede 
Rede, lavet af friske Kviste, hyppigst 
af Birk. Det er derfor ikke sjælden 
at se en „udsprungen' Skovskade. 
rede. I Forhold til Fuglens Stør-
relse, riaar den ses i det Fri, er 
<lens egentlige Krap kim lille. Kø-, 
det er særdeles velsmagende. 

Kr. gr. S. 
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fra Uge til Uge. 
Helgenen, der svedte Blod. 

Fra Byen Laibach i Sydtyskland 
meldes om en enestaacnde Svind-
lerhislorie, der har vakt kolossal 
Opsigt. Det er en Kvinde ved Navn 
Johanne Jerosse, der er bleven dømt 
til 10 Aars Strafarbejde for religiøs 
Svindel. Hun optraadle som .blod-
svedende Helgeninde" med Henryk-
kelsesanfald, og store Skarer al Pil-, 
grimme valfartede til hendes Bopæl 
i Laibach. Byens Beboere gjorde 
store Forretninger paa denne Turist-
trafik, og Helgenens Blod sagtes i 
litervis. 

Ved Vidneafhøringerne er det op-
lyst, at Joharina .lerosse brugte Kalve-
blod til sine Bedragerier, og at det 
oprindelig var en Munk og.en.Notine 
der havde lokket hende til Bedra-
gerierne. Stor Opsigt vækker det, 
aat[gFivyertstebn  isFkop rl,i lreirgiglir oiiii,Ltaitibaa leh har 

hans Mening gik rigtig til. 

Hvad Gaflerne fortalte. 
Jeg sad forleden Dag med min Ven, 

Telegrafisten, pas en Restavrant. Henne 
ved et Bord for sig selv sad en ung Mand 
og ligesom  legede med sin Gaffel, han 
sad og smaabankede i Bordet med den. 
Henne ■'12,1 et andet Bord sad en ældre 
Dame og en ung Pige, og denne sidste 
morede sig akkurat paa samme Maade 
med sin Gaffel. 

Min Ven sad lidt og lyttede efter Bank-
ningen, ran tog lian pludselig sin Gaffel 
og  begyndte paa Samme hittede. 

Jeg betragtede barn forbavset, og min  

Forbavselse steg, da jeg S311. at  der un-
ge Pige iler ildrod i Htnedet hvi,kuie 
nogk Ord til den ældre Ilamt, h■ orpaa 
de rejste sig og  gik 	:strak, eder gik 
den unge Herre. 

-- Men hvad i Aherden bc:,Jer dog 
ah dette? spurgte jegfprundret 

Min Ven to. 
— Det skal jeg saamiend sige dig. 

svarede han. 
Begge de unge Mennesker er Telegra-

fister. og de sad og telegraferede med 
Gaffen en hel Bunke forlibt Sludder til 
hinanden. Saa telegraferede jeg til dem: 

— Hold nu op med de: Vrøvl, men 
gaa hellere hen til Præsten og lad jer 
vie. 

Intet Nyt under Solen. 
„Randers Amts Afis" bragte forleden 

en Nyhed til sine Læseres Kundskab om, 
at en tysk Dame har opfundet en Slags 
bedølende Krudt til Granater, og dette 
Krudt skulde kunne bedøve den fjendt-
lige Ilær og saaledes overvinde den uden 
Blodsudgydelse. 

Det viste sig imidlertid, at denne Ny-
hed ikke imponerede alle Bladets ',lysere 
i lige hoj Grad.. Paa Redaktionen ind-
fandt sig nemlig .en Abonnent med Ud-
klip af en Annonce i ,Randers A. Av.' 
fra sidst i Firserne. Annoncen var saa-
lydende: 

Da jeg forgæves har henvendt mig til 
højere Avtoriteter og sidst til Hs. Ekscel-
lence Konseilspræsident Estrup angaaen-
de Hjælp til at fremme mit Foretagende. 
Jeg forpligter mig til at lave st Præparat, 
som har den Egenskab al bedriVe en 
større Menneskemængde, maledes at de 
sove i c 	1 Timers Tid og saa tage 
Vaahnet 	!enden, naar del er udskudt 
af en  Kai 	:med en Vejlængde af halv- 
anden Mil. 

NB Væsentligst til Krigsbrug. 
De. som interesserer sig tor dette Fore-

tagende, som udkræver en Kapital af 
20,1)00 Kr., bedes indlægge Billet mrkt. 
845 paft dette Blads Kontor. 

Peter Lund, 
Murer og Røgfordriver. 

Der var flere, hvor den kom fra. 
Paa et Hotel i Randers sad to 

""Hestehandlere og ordnede 'et Han-
delsmellemværende, ved hvilket den 
ene byttede en stor Seddel for den 
anden. Der indtraf nu det kedelige 
Tilfælde, at de begge kom i Tvivl 

_om, hvem af dem en 
liggende 100-Kr.-Seddel tilhørte, 
idet ingen af dem ved Optælling 
af sin Seddelbeholdning i øjeblik-
ket med Bestemthed kunde sige: 
.Det er min«. 

De enedes da i Følge .Rand. 
A. Av." hurtigt om at dele Sedlen 
og skrive det eventuelle Tab paa 
Konto : ,Rejseudgifter«. 

Pas paa Mælken 
i disse kolde Dage. Mejerierne 

klager over, at der i de sidste Dage 
er leveveret en bel Del frossen 
Mælk, og beder Leverandørene 
sørge for al opbevare Mælken paa 
et frostfrit, men dog køligt Sted. 

Abonnent Nr. 103 
Hr. Købar. Viggo Glistrup, 

Rønne, blev den heldige Vinder af 
den blandt vore Abonnenter bort-
loddede Kogeovn. Lykkens Gud-
inde har sikkert villet pointere, at 
vi aldrig har tænkt paa at _isolere" 
os eller driver ,smaatskaaren By-
patriotisme", men gerne giver selv 
en „Rønnebo" Andel i vort eventu-
elle Overskud. 

Vi ønsker Vinderen" hjertelig til 
Lykke med Kogeovnen; den kan 
afhentes mod behørig Legitimation. 

Kommuneskatten i Olsker 
kan ikke indbetales til 11r. K a a s, 
13ridsensgaard, hver Dag, men liver 
Fr e da g. Se Bekendtgørelsen. 

Guldbryllup 
kan den 29. Januar fejres af Amts-
raacIsinedlem, Kapt. Maegaards For-
ældre, Partikulier H. E. Maegaard 
og Hustru, Dampintallegade, Rønne. 
Guldbrudeparret er 70 og 72 Aar 
gamle, og kan glæde sig ved et 
godt Heldbred. 

Allinge Skibsliste. 
Indgaaede: 

15. Skil. „I. B. Berggren" in. Plan-
ker fra Gudhjem. 

20, Skn. „Peter" af Nexo fra Hasle 
ni. Kul. 

Udgaaede : 
14. Skil. „Anna" af Faxe til Rødne 
16. Skil. „Dannebrog' til Nexø. 

Gudstjenester. 'i  
i  Ols Kirke Kl. Ilt 

Sktilleinaal Kl. 
Allinge Kirk,. K1 

Etterm. Møde  i Tejn Ki, 3. 
Bethd i Olsker Kl. 7. 

tOg.:aa tor Ungdom, 
Missionær Jensen Ira Stege taler, 
Fra 26--31 Januar Møde i St. Gla.. 
Kirke hver Film., Mandag og Ler.' 
dag Kl. 4, de «rige Dage Kl. 3. 

Forskellige Talere. 

Enliad ri ngsl iste. 
Toldkareret'l -12 Form., 2 7 Etterne 
Kæmnerkontoret 10 11 og 2 4 
Laane- 	Diskontobanken 2 4 filtm .  
Sparekassep_10 .12 ogdi 4. 

Sparekilaen I i  mg, 2-4. 
Dampskibsexpeditioeftn, anlien ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag. Efterm., Mandag og 
Torsdag Form. 

SognePrrestenl Tirsdag og Fredag 6--7. 
Distriktstregen 8-9 og 2-3, 
Postkontoret 9-12 og 2-7. 

Søndag 12-2, 
Telegrafstationen 8  Morgen  til 9 Aften. 

Søndag 12-2.  
Borgmesteren. Kontortid hver S6gnedag 

Kl. .1 paa Skolen. 
branddirektøren Mandag og Fredag 

Form. 8 td 10. 
Folkebogsamlingen. 	Udlaan hver 

Fredag fra 6Ve-.-414. 
Varme Bade. Mejeriet Kajbjel:ggaard 

Fredag 9-12 og 4-7. 
Lørdag 9 —12 og 4-10 

Ordet er frit 
Vi gør vore mange Læsere I By og 

Paa Land opmtesksont pas, al enhver kan 
tao optaget Artikler og Indlæg om Emner 
af almen Interresse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad". 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i  en  sømmelig Form og indenfor 
rimelig Grænser, samt at Insendere --- til 
Underretning for Redaktionen — opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om salt. 
danne Ting og Forhold, som egner sig 
Behandling i bladets Spalter. • 

Dette gælder bamle Byen og Landet, 
og det er en Selvfølge, al Redaktionen 
altid vil iagttage den strængeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

Spøg og Alvor. 
Fiat justitia, pereat 'nuntius. 

En Sagfører havde en Hund, og en 
Dag stjal Hunden et  Faarelaar,  som hang 
i en Slagterbutik. - 

Slagteren vidste imidlertid, hvem Hun-
den tilhørte og begav sig straks pas Vej 
til Sagføreren  -for at faa Erstatning for 
det stjaalne Faarelaar. 

Han besluttede sig til at fortie. hvetin 
Hunden tilhørte, og da han traf Sagtøre-
ren, begyndte han saatunUe: 

„Hr Sagfører, i Morges stjal en Hund 
et Faarelaar •i min Butik. Er Hundens 
Ejer erstatningspligtig 

,Naturligvis,  '  sagde-Sagføreretr. 
„Vel" sn'e Slagteren. .saa skylder De 

mig 4 Kr. 75 Øre, for det var Deres Hund, 
Hr. Sagfører. som tog Faarelaaretr 

„Ganske rigtigt," svarede Sagføreren, 
"de 4 Kr. 7.50re skal De med Fomojetse 
faa, jeg skal vel med det samme trække 
mit Honorar fra Beløbet? En Konsula-
tion hos mig koster 1 1 Kr, Det bliver 
altsaa 5 Kr. 25 øre, De sy.ylder mig!" 

Det triumferende Smil arforlangst 
forsvunden fra Slagterens Ansigt, og han 
fandt det raadeligst at betale og gaa. 

Efter Hvedebred-Dagene. 
Hun: Hvorledes vil du istemt: leve uden 

mig? 
Han: Billigere! 

A.: Var du ikke paa Jagt forleden? 
B.: Jo-o! 
A.: Tral du noget? 
B Ja, — Bekendte! 

En lille brun 
h Bortløben. og v

ice 
 

Hanhund, lydende Navnet .Daks', 
er den 19, ds. bortkommen. Mulige 
Oplysninger bedes tilstillet Slagter 
0. Kofod,  Sandvig. Teli. 31, 



 

P i ge. 

    

     

En tro og pæn Pige kan Lut Piads 

til Iste April eller Iste Maj nis 

Bager Holm, Allinge. 

   

 

Eo Illok og ædruelig Forkarl 
kan faa Plads straks paa 

Risegaard i Olsker. 

    

      

      

 

Jerdafig-flolellel, kivig 

    

 

anbefales Ry og Landboere med 
smart ;i 	Carte  Retter .  

Restauration og Billard. 

   

 

3. B. Larsen. 

    

 

Sæbe grøn 11-18 i' kg , brun 16 øre 
brun Krystalsæbe Nr. I, 19 øre 
prima hvid Stangsæbe 20 Øre 
Klingry Marseillesæhe 40 øre i 

1/5 kg Pakker 
Klingry Salmiak-Terpentinsæbe 40 

øre 1/2, V4, j„ kg Pakker 
Klingry Christiansfeldtersrebe 90 kl. 

"2,  1f4, 11,4 kg. Pakker 
Klinkry Szchespaaner i Pk. a 25 Ø. 
ægte Perfectionssæbe i Pk. a 22 Ø. 
Sodæ alm. og fin pr. kg 8 ø. pr. 2 

kg. 14 Øre 
Vasgtuit, Lessivnl, 1.essive Phenix 
Lagermarens Ludpul ver ni. ViulduII 
ægte San Marajos Blegsoda med 

Hvalfisken.  
Lag9rmanns Kraft Skurepulver 
Colmans Stivelse i  1/2, 1/4, 1,/, kg Æsk. 

til billigste Notering. 
Remy} Risstivelse i Pakker a 27 N. 

1  J,/, kg., anbefales Vaskerier. 
Blegvind; klorkalk, Salnilakspfritu%, 
Ecru og Cremetabletter til Gardiner, 
Kugleblaat, Daaseblaat, Colmans-
blaat,–Blaap'Oser 5 a 10 øre. 

 

 

Julliorleosoos Molielsoeilkeri 

  

 

ALLINGE - 
er altid forsynet med alle Slags 
Møbler. Saavel enkelte som hele '  

Møblementer leveres billigt. 

 

Extra fine røgede 

Lammelaar 

    

 

anbefaler 

 

 

Allinge Kolonial &- Produktforretning, 

 

 

Fode islandsk Lilimilekoil 

  

 

haves fremdeles paa Lager til sæd 
vanlig Pris. 

Prima røgede Lammelaar 
85 Ø. pr. i/..2 kg, 

Fineste nyrøget Hellefisk. 

I. B. Larsen, Allinge. 

  

 

Peosiod 11Norregaarri If 

    

 

pr. Gudhjem, fuldt møbleret, ønskes 

bortforpagte( paa et eller flere riar. 

A. Pedersen. 
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tiger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang- 

ler De en Svend eller Lær-
ling, en Podermester eller an-

den Medhjælp, bør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad, 
der hver Fredag bringes direkte ind 

i 1700 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. 
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Auktion 
Fredag den 30. Januar Kl. 12 

afholde; etter Itegaming af  Janus 
Jacobsen.  Allinge. part, Grumt al 

lj..ilia-velse ;11 	 ir- 

gen. offentlig .Auktion 'paa Hotel 

Der f 	i.e 
tett ,‘..telli:Le  Stykker  Klæde, 

•■ joletøjer, Molskin, Somuldstøler 
Flonel, Dynetøj, Lagenlærred ',mit 
Trikotage Uldgarn. Knapper, 
Traad, 	Porcelæn & Glasvarer 
sand  ell stor Del brugt Tøj, Støv-
ler & Sko. 

Desuden vil der blive bort.,.,igi 

en Del Møbler: 3 Kammøer :nyd 

Stole, 3 Chaiselonguer,  .,(1 stk. fttr-
skellige Stole. Senge med 
madrasser, Spiseborde, Skriveborde, 
Syborde, Bogskabe, Pillespejle, Sofa-
spejle, Malerier, Skilderier, I Stue-
orgel, I DeciinalVreg!, 2 Alumnater, 

3 Cykler, tal .p,p).  14,1pr. Ffimimpf ¥' 
Dunke, J3aljer, 3 Stk. 'nye Junkie-
der, IS Favne lange, torsk. Tykkelse. 
I amerikansk Maskineulk, en Del 
Tovværk, Manilla og tjæret. Cigarer 
Cigaretter, Piber,  Pengebøger. etc. 
I Komfur, 3 Ba rnevogne. 

Bemærk! 
Før Auktionen sælger jeg under-

liaanden til meget billige Priser. 

Møbelforretningen fortsættes ufor-
andret paa samme Sted. 

Janus Jacobsen. 

Fortsættelse af 

i Allinge. 
Fredag den 23. Januar, Form. 

Kl. 10, fortsættes paa Pladsen syd 

for Allinge Havn Auktionen over 

Ladnirigen fra den den 9. ds. ind-

strandede G:.!ease -„Apollo-  af Ly-

sekil, be'sts'atnde al Planker og 
Bræder. Endvidere bortsælges en 
Del SkrogStykker samt Vrag-

bunden. 
Bv- og Herredskontoret i Hasle, 

den 20. Januar 1914. 

Borgen. 

Svinetran 
faas hos 

Telt. 12. I. B. Larsen. Allinge. 

Gode bornholmske Spegesild 
kan tilas hos 

Roker Sørensen, Allinge. 

Prima søde 

clilessina 

er hjemkomne. 

I. B. Larsen .  

elf. 12. 	 Allinge. 

Flæsk og Pølser . 
modtages til Røgning hos 

Høker Sørensen. 

De store Sendinger af 

Islandsk Lammekød (Dilke) 
er nu paa Lager. Fin Kvalitet. -
Dyrlægekontrolleret blaat Stempel, 
— lækker og prisbillig Fødevare. 
Vi sælger hele Tønder heraf til en 
extra billig Nettopris. 

Nordlandets 

Skindkraver & Muffer 
udsælges til og under Indkøbspris. 

Damevanter 30 Øre pr. Par. 

cDamebcelfer fra 25 øre.,  « 

2 Stk.?, Hørlærred med ubetydelige 
Vævefejl 

har kostet 220 øre m, sælges for 165 = 103 Ø. Alen 

2 Stk. Halvlærred, Værdi 135 0re ni, 
 nedsat til 95 øre, 

ca. 60 Øre Alen: 

6 Stk. Satin Bolster. Værdi 75 100 Øre m, sælges 
,Øre 	48 Øre Al. 

IB Stk. hisilærred, 14 Mk. Dowlas, 
8 Stk. Medium — kan vi tilbyde vore ærede Kun-
der 10-15 øre Metren under alm. Pris. Her er en 
enestaaende Lejlighed til at købe hele Aarets Forbrug 
da Bomuldsvarerne som bekendt ere i Stigning. 

2 Stk. Flosspique. 
48 øre nr = 30 øre Alen. 

Paa ddtf`lehrante Varer, der ikke yderligere er nedsatte, gives under Udsalget 10 net. Rabat. 

uld ox ktrikktsde Klude modtaami rem lietuliiig til boj Prim. 

Alt Fodtøj, saavel til Børn som til Voxne, er betydeligt nedsat. 

Nordlandets Handelshus. 
Hus til Salg. 

Det Hans Stub tilhørende Hus 
i Allinge er til Salgs ved Henven-
delse ilt 

Julius Hansens Enke, 
Sandvig. 

E. Ba 
Barber- & Frisør-Salon 

bringes i velvillig Erindring. 

Sager De eo Livsledsagerske, 
'skal den gamle Cykle sælges, øn-
sker De Adgang over deres Ejendom 
forbudt, har De fundet et Par Ga-
loscher,jslcal der være politisk Made 

eller Bal, har De Kreaturer til Salg 
eller vil De købe saadanne, har 
De fartet nye Varer hjem, paatager 
De Dein 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 Ugeblad• 

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

nonceblad. Send deres Annoncer 
til ,Nor bornholms Ugeblad". 

• 
ir 

Vi fremhæver særligt 

En Masse-  Rester af Bornuldstøjer, enkeli og vinret Twistlærred, 

Dowla, Mediu"' Skjorteflonel, 13olster, Nankin, Ilaandklædedreil og 

Viskestykcicetøj;;  

2 Stk. svigert Kjoletøj, Værdi 110 0 m 4  Rester af Klædevarer 

Det store Godtkobsudsalg 

omfatter alle ciVrtilder indenfor .s.,11,1n1177Kturtorlican. 

Nordlandets Handelshus,- 
lorilhahus 8pr8- & 

:13,=-;" 	--- -- 
Kontortid 10-12 og 2 

	

Modtager Indskud pi4 	,SpaTekusevfikaar-  til' ten I 

	

4 pCt. p.  ., 	e Folie til 2 pCt. p a 

nedsat til 70 Øre, ni = ca. 45 øre Alen. 

2 Stk. sort Kjoletøj, passende t 
mirmander 

Værdi 170 Øre ni, nedsat til 120 øre =  75 øre A'er]. 

Desier al sorte og kulørteK joleløjer' 
saml afpassede Mani til Kjoler --- til Vurderingspriser, 

Uld=. og Vaskemousseline 
ca. halv Pris. 

Et Parti Damefrakker 
udsælges fra 5 Kr. 

12 Stk. fine sorte Frakker med Foer 
samt nogle faa kulørte Ulsters til Indkøbspris. 

28 Stk. Aede.  rdele fra 2 riff,. 

Olsker. 
Kommuneskatten for 2det Halvaar 

1913-14 er forfalden til Betaling 
og modtages ved Mejerierne „Hum-
ledal's og ›Kajbjerggaard"s Udbe-

talinger i Februar Maaned samt den 

3die Februar i Olsker Forsamlings-

hus, den 7de Februar i Tein, begge 

Steder Eftermid. Kl. 2-4. Desuden 
modtages Skatten hver Fredag 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. 

Gæs Kalkuner, unge Haner, 
a Høns og Duer købes 

altid til Dagens 1mjeste Priser. -
Store unge Ænder betales med 62 
Øre pr. Pd. lev. Sandvig Tdl. 8, 

Lauritz Madsen. 
Samme Sted er en Kavaler-vogn 

med 2 Sæder og en lille Enspe3n-
derfjedervogn til Salgs. 

• 

passende id 

Klædninger, Overfrakker. Stortrøjer. Benklæder. Drengetøj, 
sælges til Vurderingspriser. 

Ca. 35 blaa og kulørte 

Habiter til 'Voxne 
udsælges 5--10 Kr. mider Boaen, (-fra 13 Kr.} 

Ca. 25 Stortrøjer til Voxne 
sælgfr.-; til Indkøbspris 	Priser fra 12 Kr. 

18 Stk. en,sselske,  )",ittnmifroklzer 

Garanti, har kostet 22, 25; 28, 32 Kr. 
sælges for 17, 20, 23, 25 Kr. 

cl'ar sou.reVinterbenldw(kr 

Ldligere kostet 5,50, 6.50, 7,00, 8100, 10.00, 
nedsat Ill 	4,00, 5,00, 5,50, (1,00, 7,00. 

40 Par Arbejdsbenkkeder 
for 2 Kr. pr. Par. 

Et -Parti Manchetskjorter fra 3 Kr_ 

• Hatte og Huer 
udsælges med 20 pCI, Rabat 

,.Et Parti SlipS til halv Pris. 

ile8111811011111illell g cru 	u 1 
:f h

e
vide 0 11[111118i 

. 

saml en Del striliede Grenadiner. 
Alt Alt fra sidste Sæson.. — 20 pCt. Rabat': 

Et Parti Duge, lidt smaskede, yderst billigt. 

Et Parti 

Bordtæpper, Forlæggere negslaemtfaa Gulvtæpper 
til Indkøbspris. 

Et Parti Ost 
bortsælges til billige Priser. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Buddingpulver 
Mandel-, Vanille. Citron-, Chokolade-

,: . Prinsessebudding 
i Pakker til 15 øre, anbefales som 
en billi og velsmagende Dessert. 

(13. barsen. 

ved Havnen. Allinge. 

i Sandvige' 
Iste Maj aabnes en velnssor 
leret Fiskeforretning  i Hr.VIggo 
Jørgensens Ejendom, hvor 
daglig kan faas forskellige Fi- 
skesorter: 	Varerne bringes 
overalt, og om ønskes istand-
gjorte.' Sleire Ordres bedes 
bestille Dagen forud. 

N. Mikkelsen dr Co. 
Telr, Sandvig 29. 

NB, Alle Fiskesorter købes 
til Dagens højeste Priser. 

.Kontant Afregning. 



meget billigt. , . 	• ' 

Kjoletøjer, Bomuldstøjer & Lærreder 
samt et:stort, Udvalg  af Blonder og  Broderier. 

Et Parti Børnehuer & Sportshuer udsælges til halv Pris.' 

With. Hansen. 

• 
	

Min Systue 
anbefales med alt til Damekonfektion henhørende. 

Forlang altid 

GttoMdnstedis 
DMA.  

Plante Margarine 

,.. Det $Lk),r,e,,,,,..a:a.  rlige Oproir,nings=Udsalg.  
omfattret.:::€4 Vareflager. af.  cir1-4„,2(),QQ0 Kroner. 

'3  

etoj  Imgenlierred. Dowlas, Duge og  Serviet*, 1-‘xl 
eik r4titøtillit Ciardiliti4e r. `; 

• ,, - 4 	.  '  "In 
:Klaut 'I .DLigter dg færdige Koniiwationsdragter. 
teer sø og  kulørte Frakker, Kjøper & Jaket- 

, ...Nw.tbeholditing af Sjkloirrt■iF: al Besæt- 
% 

14'441". 
Telefon 100 . 	'• 

zzllketi.Ptie:41:,paa. 	
Skan r-'.'1.3F:-------4"413*i n'egt:t  Prengettepper, 	 B"l'

Ordg4; 

Qict; 	K ip_t_Tft  Til en Konfirmaner Udsalget omfatter sbl. a. .

• 	

a.'.4.*OSti.ft91-j.fektiori al Kos 
ter i Pl9sch• Fløjl og Astric'an. BørnekaabeKjoieslak, '45 Stk Sorte og,.)culorte Nederdele, 68. 
nieg og Agramaner sælges til Overenskomstpriser. Store-Borikdi Ister af alle §lags i;/.. 

A • Telefon I00 	) 	Iler er Lejlighed:- Itu at købe reelle Var W" til meget 	Priser. • • 

' Varerne sælges kun pr. lontitut. 

Ctir. 01$- n,  Messens ne=Ucisalg, "1)&9.,  
lel bedste Elb til dell bi1ligsl mulige Pris: 

NEXa-330.13:}3:ELT-2L 
er e\traktholdigt og nærende, velsmagende og holdbart. 

Forlang derfor overalt NEXØ DOBBELT-ØL. 

Hovedforhandler Chr. P. Dam, Allinge. 

Za, 

	

V : 	 1 

	

9 . 	Lommeure, Stueure, Briller, Barometre m. m. 

9.1.," 

	

1■1i? 	"st-, cDerabs- o‘.55  Jarude jager 	0.N 
Ø i stort Udvalg. 

	

R 	 anbefaler 	 i, 

fi. ja.£1nOberg. S. SNiensells Eftffi 

Alle Reparationer udføres hurtigt og  billigt. 

Forlovelsesringe. 

al» 

Qo  Telefon Oravering gratis. 

»»»~~ @#@1-~» 

Wal":14:4<argensen 
udsælger i denne jillittalle S øgs 

'Manufakturvarer 
til betydeligt nedsatte Priser. 

..» dee FA. Del tester udsælges til langt under Indkøbsprisen. 

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

cHllinc5e Jfolonial l'poduldforretnims. 

Vort extrafine islandske Lammekød, 
dyrlægekontrolleret og stemplet, anbefales. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Anton Sonnes Maskinsnedkeri 
Norreizade — 

anbefaler sig  med Høvining, Pløjning, Skæring, Fræsning in nt. — Stort 
Lager af Dere, Litoter, Indfatninger, Fodpaneler og ranel• 
broeder. Vinduer leveres efter Bestilling. Alt Hygningsarhejde udf. 

Prima engelske Gaskoks 
er paa Lager og  anbefales ærede Forbrugere, 

Alliqe blidt q Produkliorrellliq., 

Toget afgaar 
Søgnedao&7 •,,e....• 

11 	mrrt+lnra—Y[onnc. •; 

Fra Hammerslots, ;
7Ø 1.0to 	7sr, 

--• 	 v7i1 	40, 805  

.  Nyk er • •. 	• '"8,3  I  lit; .50,1  90,3  
Til Rønnd:'esi'L .: 	l're7.5.7 9:to _ 	-ger • 	• 	j, 

• UH 	117,afturteriqrft 
Fra "Rønne; 	54, 103, 330  8", 

-4N1y k er 	7.u, 1 	350  8aa  
liklenterisker 	7 57 . 1.118  4 08  8N2  

leni<10111111en 817 .113%  430  9„ 

til 	 rhu  .9aD. 

 at 	

'-Ist 

'Til,  Ilåtuirlersde E' Sal "!., 
•• 

Søn- og  Hetlhadat4 

Fra 1-lattut 	-Vd 1l 09 	874 
▪ Allitt c- 	seo tv.‘ 	sti 
T"Tetifj, 	' 	81" le Pi 5" 8" 
'̀,/-iolligclorcrrr tt l_913 Ilsi 6w cltt  
Klemensker ' 9';13  II" 6,,  931 
Nykft 	9'7 120 6"; 9" 

Til Rønne 	10" l2' 6"100'' 

lioone-1lamnie'reliqm• 
Fra  R(virie,nedste 	 j0 815  

Nyker:9113slied. Enhver;  •b 83i  
Klem•erkhed, og  som ikke sten bi.  

Helligdwibp_dertil kan ligfV,2  

Tein 	"'ide, burde preeL.,3  

Allinge 	 ys) 

Til Hammershus `ces.,„,„„„„„.... • 9" 
Endvidere standser Tak-et ,„ed Hum-

ledal, Splitsgaard, ItIteby og Blykoribe, 
forsaa ■ id t der er Trafik derfra eller dertil... 

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

R,: Ja,.men det er ogsan fra Andr. 
vens Atelier ved 1141Viter.1.. 	. • 

in:ffi:nstrmarun!nrwlmulmitrilliftiumirthiltfirristemuu 

Straahatten 
i de forskellige Lande. 

—0— 
i 1567 førtes Hertug  Johan af Gotha 

igennem Wiens Gader med en Straahat 
paa Hovedet. 	, 
• Dette ansaas som en stor Fornedrelse. 
som den for Majestætsfornærmelse dømte 
Mand matte underkaste sig inden han 
fortes i Fængsel for Livstid. 

Straa var nemlig Symbolet for alt, hvad 
der var elendigt og  fattigt, og  dertil knyt- 
tedes en hel Mængde Historier. 	, 

Den, der !undte et Læs Halm,. kunde 
være ganske sikker pas snart at komme 
i en eller anden Ulykke, og  i Straaflet-• 
ningsarhejder kunde man hidflette".'alt 
muligt ondt: Elendighed og  Syglomi  for 
Mennesker og Dyr, l•fagl, Livejr`!fi,Viyit• 
nedslag  nu. 

Faldne Kvinder inadoe 	 om 
Søndagen gas til Skrifte  •intrAAJwil.jLe 
den med en Halmkrans onndovedgre", og 
skele det end yderiigere,:w  
Kvinde blev gift, blev hun paa sin Brvl-
Inasdag  nødt til at hære en tlidni,Vdir¥i 
Stedet for den for  xrbare„lontfriter ved- 
tagne Myrtekrans. 	' 

Alan har imidlertid fundet ud, at (Træ- 
kenlands Kvinder i Fortiden har Straa-
hatte — uden at dette skulde betyde 
nogen Fornedrelse. Mændenes. Ha tue 
var sædvanlig  af' Larder eller Skind. I  
de gamle sndise„5.. Land. bar .Mrendene 
Simultane — Kvinderne derimod 'ikke. 

1 Syle har Straahatte eller Halmlage 
været i rug siden det,10d4arhundrede, 
og finitien i 1Fyskiarld bar den allerede'  
i delt 14: Atirlfundredk, t 	••••• 	• 

Først j det IH: M-ditinDfitnrelnif Fiffiy 
rentbrierfintiene pas  Moden, og da [sundt 
man deres fine Fletning saa tiltal idb, 
at hojfornentme Damer værdigedes at 
optræde med dein. 

herhjemme kan som -bekendt enhver 
være bekendt •at bruge Straahat, og  den 
er absolut den mest benyttede Hovedbe-
klædning om Sommeren. 

QQ1.13:4115riserne ere nesatte 
• Niuge Noloidol- og PrmlokIfFoit: 

fille Sorter Foderstoffer - 
er paa Lager til  billigste Dagspri'.i,  

Mliqe 	& Produldioffeluiug. 

# • 
	 ALBA 

ei 	GAP 	". 
ile4e/1"/,,Gf/rd.rii!!(-49€0,4!& 

eJ1f5TE DANSK FABRIKAT 

	

flage."4 	pa /C — li/Oe?c•  

Exisza 4Savt,g.rovt. Rugmel 
Malet af Prireitte'rr  et.Poaaner-Rug anbefales til Hjemmebagning. 
Pris 13 Kr. 50 Øre pr. 100 kg. Netto Pris. Sælges i 

t :Nordlandets Handelshus. 

Vær saa 'god at lægge Mærke til; at 

bedste Sort eng. Gaskoks 
-sælges renharpede Ira Lager. a 160 	hl. 

Frit - tilkørt ben Byen. 

Nordlandets Handelshus. 

Prisen paa alfleles friskbrændt 	• 	• 
Aalborg' Portland Cement Sække 

Nordlandets Handelshbs. 
er nedsat betyrl'eligr 	• 	,111 

i'elefon   

Fineste letsaltet 	 28'ere. .` 
Fineste afnakket- 

Ben- og  finnefri Klipti: i lialve of• 

' 	• 	•• 	 kg  pil  15...ker, 

JI, bønlen, ' 

	
3 Stk lam

bruete 

2 Stk. 700 Lys i Bueform, alle saa 

godt som'  nye, sælges billigt hos 

m4tager gerne Bestillinger paa 

Øl t> Ankere saavel som skatte- 

Allinge' Bryggeri 1 

M. C. PUNCH, Allinge 

ia Lyreform samt 

per 200'Lys, 

frit Flaskeol fra Hafnia Brygge-

rier. -- Trimme Ankere bedes 

returneret hurtigst muligt. 

Teleion 55. 	' 	G. BALMON. 

• ",."'"1. 

Ell Hd Doillido elv nybær Ko 
- ønskes tilkøbs eller tilbytte ined en 

Ko, som skal kælve i April el. Maj 

af P. L. Holm. Allinge. 

Eneste  
Middel til rationel 

Udryddelse af 
Rotter og  Mus. 

Foriw n dier i Afiitige 

Nordland. Handelshus, 

Godtkakis-Udsalg i 
I denne Tid ndsælges eu Mmigiie Rester 

Sandvig 
af Manufakturvarer 

Helligdommen .738 	42D 83  

Tein • 	.  7f2i 	•>5 

-t.Yieetenskel- 	4,,2  


