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Bornholms LaanQ- & Diskontobank. 
Renten paa indlaansbeuis er 4'/9 pCt. p. n 

„Nordt Bornholms Ugeblad" 
trykkes i et Antal af mindst 1700 Exempl. 
rag forsendes garnror Postnrsenet i Allinge. 
Satidrig■ OiskiY,- Rutsker, Re eg Klemensker, 

„Nord-Bornholms 
har den største Udbredelse i .Nordre Herm/. 
bliver hest i ethvert Item og,• egner sig der-
for bedst til Averlen'ag. 

„Nord-Bornholms - Ugeblad" 
optager gernel3ekendtgrrelsrr af enhver Art 
saasont Kob, Salg-, FCIMCli •••;n• ',ør V.-1AL 1.,e, 

Efter- eller Af lysnirigtr, Auktioner etr. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
ndgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontoret. sonet nats Bladets Kontor og 
koster 50 Orr Krartakl- 

17 km Form mori S1~Id- ag 
1{11llsigotIllipp, 

—:§:— 

Stil tSkOn S lellt "rr. lia n s c 12 har 
et Par Gange tidligere lettet Slørcl, 
saa vi har kunnet se - nogle af de 
interessante Resultater fra Gødnings-
forsøgene paa Askov. Nu forelig-
ger hele Materialet i en udførlig 

Beretning paa ca. 200 Sider i „Tids-
skrift for Landbrugets-Planteavl", 20. 
Bind. G. B., N. F.). Vi tør imidler-
tid ikke gaa ud fra,"- 'at ret mange 
praktiske Landmænd vover sig i Lag 
med Beretningen, og skal derfor 
fremdrage Hovedresultaterne, der 
virker med særlig Vægt, fordi For-
søgene er gennemført i saa mange 

Aar. 

Kan Kunstgødning erstatte 
Staldgødning? 

Resultaterne siger ja. Bande paa 
Lermarken og Sandmarken er Afgrø-
derne paa de kunstgødede Parceller 
større end paa de staldgødede; na-
turligvis er der tilført lige Mængder 

af Næringsstoffer. Sættes Afgrøden 
efter Kunstgødning lig 100, er den 

for Staldgødning paa Lermarken 90 
og paa Sandmarken 77. Har man 
anvendt Kartofler i Sædskiftet i Ste-
det for Runkelroer, er Forlioldet 98 
paa Lermarken og 87 paa Sandmar-
ken. Kartoflen har vist sig som en 
udmærket Plante til at udnytte Stald-
gødning. Selv de mest stokkonser-

vative maa heraf lære at tro paa 
Kunstgødningerne som Plantenæ-
ringsmidler, naar man i 17 Aar, selv 
paa den magreste Sandjord kan er-
statte Staldgødning med Kunstgød-

ning, uden at Afgrøderne gaar til-
bage, saa maa det virke oveibevisen-
de, og man behøver ikke at beklage 
de Landmænd, som har set sin For-
del ved at gaa over til kvægløst 
Landbrug. Ved Forsøgene er gen-
nemsnitlig givet 10,000 Pd. Stald-
gødning pr. Td. Land aarlig, og 
den dertil svarende Mængde Kunst-
gødning har været 284 Pd. Chilis'al-
Peter, 173 Pd. 18 pCt.s Superfosfat 
og 305 Pd. Kainit pr. Td, Ld.  

Staldgødningens Værdi. 

. Det er hverken min eller Beret- 

ningens Mening at agitere for Kunst-
gødning paa Staldgødningens Be-
kostning. Den store Mængde Stald-
gødning, sortt vore. Husdyr prOdu- 
Cy.M;liaprr   nan hed 	Maa- 

de. Ved Forsøgene har 	'ler- 

for prøvet at fastslaa 
Regner man Værdien le 

hold til Udbytte paa de 	s 
Parceller 	man til sa store 
Tarion, ca. 7 Kr. pt. 1000 Pd. eller 
1.1 Kr. pr. Læs Staldgødning,. Mure 

tilforladeligt bliver vel Regnestykket, 
naar vi udregner Staldgødningens 
Vædi i Forhold til Kunstgødning, 
altsaa hvor mange Penge man skul-
de bruge til Kunstgødning, hvis 
man ikke havde Staldgødningen; 
man kominer ved denne Beregning 

til en Værdi af ca. 3 Kr. pr. 1000 
Pd. eller 6 Kr. pr, stort Læs. Nu 
kan Landmændene selv regne ud, 
hvilke omtrentlig Værdi deres Mød-
ding har og deraf sftiiitine:'" at der 
man gøres noget for at hindre Tab 
af disse Værdier, 

Udbringningstiden. 
Ogsaa herover foreligger Resulta-

ter, og disse viser, at Afgrøden gaar 
3 pCt. ned paa Lerrnarktn og 12 
pCt. ned paa Sandmarken, naar 
Staldgødningen udbringes om 
Efteraaret. 	Foraarsudbringningen 
(Marts—April) er altsar at foretræk-
ke, hvor Jorden ikke er alt for bi-

dende. 
Beretningen giver adskillige an-

dre Oplysninger af Interesse for 
Landmændene; saaledes viser del 

sig, at V2 Mængde Staldgødning 

plus 1/2 Kunstgødning har givet 
lige saa meget som I'/2 Mængde 

Staldgødning. Vi skal dog ikke 
fortabe os i disse Enkeltresultater; 
men henvise de mere interresserede 
til HoVedkilden. 	 S. S. 
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En Verdenserobrer. 
Lidt om Automobilen. 

Det er med Automobiler som med 
de fleste andre af de mekaniske Op-
findelser, vi kender : de er ældgamle, 
og dog er de ægtefødte Børn af 
vor Tid. Bag dens ligger maaske 
nok en Ide, der har været kendt al-
lerede i Oltiden, men Ideen er først 
bleven ført udi Praksis eller rettere 
sagt til praktisk Nytte af vor Tids 
Mennesker.  

Det første, man hører om Auto-
mobiler, er i nogle gamle Skrifter, 
hvor der omtales Vogne, der kunde 
køre ved I ljælp af del Tilbageslag, 
der sker, naar Damp slippes ud i 
Luften. Baade i Frankrig, England 
og Holland blev der allerede i det 
17. og 18. Aarliundredc bygget Vog-
ne, der bevægedes ved pimp, og 
den franske Artilleriofficer Cugnot 
byggede saaledes eu Dampvogn, 
der kunde transportere Artillerima-
teriel. Men alle disse Vogne var 
dog klodsede og. ufuldkomne, og 
man manglede et, det vigtigste: 
Motoren. Den var endnu ikke op-
funden. I England byggyde Richard 

Trewithik en Diligence, der kunde 
befordre Passagerer mellem London 
og Balh, men skønt Underhuset an-
befalede disse Vogne, blev det dog 
ikke til noget med dem. Med det 
samme Snæversyn som det, hvormed 
mange senere ogsaa saa paa Cyk-
lerne, saa man paa Automobilen, 
og baade Autoriteter og Publikum 
lagde dem alle mulige Hindringer 
i Vejen i Form af tidobbelte Bom-
penge og andre Chikanerier eller i 
Form af Sten og Bjælker paa Vej-
ene. Da man endelig i England 
indførte den Bestemmelse, at der 
foran hver Dampvogn skulde gaa 
en Mand ined el rødt Flag, var An-
tomobilens I -historie ude i England 
foreløbig 	til værste Skade for  • 
den engelske hidastri, thi det blev 
nu Frankrig, der kom til at rar+ i 
Spidsen prut delte Omrande. 

De Vogne, man til 1870 havde 
kendt, havde været Dampvogne. 
Nu kom Eksplosionsmotoren eller 
Dampmotoren og revolutionerede 
det hele. Man saa vel endnu saa 
sent soul • til op mod 1900 Damp-
motorer anvendte — og de anven-
des endnu hist og her —, og man 
ser ogsaa elektriske Automobiler, 
men disse sidste har endnu vist 
sig for dyre og for lidet praktiske, 
da de jo saa at sige kuy kan an-
vendes- i Byerne, hvOr der er Elek-
trisitet at faa. Det er den med 
Bensin eller Nafta drevne Eksplosi-
onsmotor, der for Øjeblikket er den 
altbeherskende. 1187Q havde 'M a r-
c u s opfunden den første Belicht-
motor og Mek ar s k i en Motor 
med komprimeret Luft, og i 1888 
opfandt Magnus Volk i Brighton 
i England den første elektriske Au-
tomobil. Del kan vel siges; at det 
særlig blev Marcus' Opfindelse, der 
fik Betydning for Autotnobilindu-
siden, og som hjalp Autoen til at 
erobre hele Verden. 

Thi tran kan jo sige, at Autoen 
er blevet! Verdens Erobrer. I Slut-
ningen af 80-erne og Begyndelsen 
af 90-erne begyndte Automobilinclii-
siden at blomstre op i Frankrig 
med en ukendt, uanet Fart. At det 
blev Frankrig, som kolli til at gaa 
i Spidsen, skyldtes flere Omstæn-
dighederi Landets udmærkede Lan-
deveje, den store Rigdom i Folket 
og den meget fingernemme, med 
et stort mekanisk Snitte saa at sige 
fødte franske Arbejder. Man art--
vendte til en Begyndelse særlig 
Tyskeren D a i m l e r s Motor, der 
havde to firetelts Cylindre, der vir-
kede skiftevis, men det varede ikke 
længe, før der blev konstrueret den 
ene nye Motor efter den anden. For 
hver ny Motor, der opfandtes, blev 
Motoren lettere i Vægt, kraftigere, 
hurtigere og sikrere. De Vogne, der 
byggedes omkring 1890-95, havde 
i Regelen ikke mere end 4-6 fle-
stes Kraft, men man kom snart op 
paa 12-24-40 Hestes Kraft. Man 
kunde da køre 20 Kilometer i Ti-
men, saa steg uran til 30, 40, 60, 
og da de store Automobilværldeløb 
begyndte, manede man op til paa 
enkelte Strækninger at kunne køre 
120-140, ja, op til 170 Kilometer 
i Timen. Det var dog særlig for 
Væddekørsel byggede Vogne. Or-
dinære Luksusvogne har i Regelen 
et Maksimum af 80 Kilometer i Ti-
men, Det er Eksprestogets Fart. 
Der blev i sin Tid ivret meget mod 
de vilde Væddefarter, som de fran-
ske Automobilfabrikanter arrange-
rede gennem Verdensdelene, og 
vel er det sandt, at de kostede me-
get Blod og mange Menneskeliv, 
men man maa ikke glemme, at de 
i meget væsentlig Grad medvirkede 
til, at alle fik Øjnene op for, hvil-
ken enorm Nytte Automobilen vilde 

faa i Fremtiden jævnsides med 
Jernbanerne. 

Der rejste sig i Frankrig Snese 
af Automobilfahriker, og det samme 
skete i Tyskland, i Italien, i Ame-
rika og i England, hvor man i 90- 
erne atter havde ophævet den tan-
helige Lov om Manden med det 
røde Flag. 

Par, de mange Aulomobillidstil-
tinger man i den sidste halve Snes 
Aar har set omkring i Paris, Lon-
don, Berlin og København, har man 
set, dels til hvilken Lethed, Hurtig. 
hed og Luksus man er naaet, dels 
hvor langt ned i Prisen man er 
kommen. Men man har ogsaa set 
noget, der er endnu interessantere, 
nemlig de. mangfoldige Anvendel-
ser Automobilen fraar. Den bliver 
Arbeldsvogri, Varevogn, Vogn til 
Traneport at tunge Materialer. Den 
erstatter Jernbanen mellem Snitte-
byer i afsides Landsdele, den bliver 
Dagvogn og Omnibus, den kører 
Bundens Produkter til Byen og Hæ-
rens Kanoner og andet Materiel. 
Den transporterer det syge Menne-
ske til Hospitalet, og den bliver 
Brandsprøjte. Den afskaffer Heste 
ved at paatage sig Hestens Arbejde. 
I Amerika er den for længst bleven 
Plov og Harve og Tromle. Den er 
bleven -Verdens Erobrer, fordi den 
hurtigt; nøjagtigt og billigt besørger 
Menneskenes Arbejde, og fordi den 
er det bedste Supplement, man kun-
de ønske sig til Jærnbanerne. Den 
kortsynede Modstand. der rejste sig 
mod den, og som hævnede sig dyrt 
paa de betræffende Lande, er vel nu 
næsteodels forbi. Det var i gamle 
Dage, det gjaldt, at kom mart ikke 
i Dag, kom man nok i Morgen. I 
vore Dage gælder det, at den, som 
kører med Stude, kommer ikke med. 

Jærnbanen fra Jerusalem 
til Bethlehem. 

Som allerede meddelt i Bladene, 
har et- fransk Selskab faaet Kon-
cession paa at anlægge en elektrisk 
Bane fra Jerusalem til Bethlehem. 

Saadan trænger de moderne Sam-
færdselsmidler ogsaa ind paa dette 
Sted, der for den menneskelige 
Bevidsthed er saa nøje knyttet til 
den bibelske Kultur og Historie. 
Men Fantasien gør et Spring paa 
Aartusinder bort fra Kong Davids 
og Kristi Fødeegn, fra den højt-
hvælvede Basilika, under hvis Kor 
man den Dag i Dag viser de tro-
ende det Sted, hvor Kristus blev 
født, og ind i Telefonens, Gløde-
lampens og Flyvemaskinens Tids-
alder. Mellem den gamle og den 
ny Kultur finder Indbildningskraf-
ten ingen Overgang. Den menne-
skelige Følelse lige som vægrer 
sig ved Forestillingen om en elek-
trisk Bane med Glødelamper i Nær-
heden af Hehron-Dalen. Men den 
moderne, praktiske Kultur tager 
ikke Hensyn til Menneskets Pietets-
følelse. For den evropæiske Kultur 
er der meget at udrette i Palæstina. 
Jerusalem staar kun ved en smal-
sporet Bane, der gaar til Havnesta-
den Jaffa, i Forbindelse med Om-
verdenen, Særlig stor Betydning 
vilde det faa, om der blev anlagt 
en .1ternbane fra Jerusalem til det 
døde Hav, i hvis Omegn der fin-
des rige Fosfatlejer tillige med an-

. dre Mineralier og gode Petroleums-
kilder. Den elektriske Bane fra 
Jerusalem til Bethlehem er i første 
Række bestemt til Turistfærdselen, 
der tager stærkt til for hvert Aar. 
Desuden vil denne Bane ogsaa Ina 
Betydning for Bethlehems Kunst-
industri, der netop er baseret paa 

..}Iver 8. Dag" og Jansk Pianoforte. 
fabrikant-Forening. 

Anledning af en Illadpolemik I 
Fjor om K.'aliteteri af et større  An-
tal  Flygeler og Klaverer, som „Hver 
S.  Dag'  havde overtaget fra en tysk. 
falleret Pianofabrik, har det ved 
Hof- og Stadsretten verseret en Sag 
som Bladets Forlag havde anlagt 
mod .Dansk Pianoforlefabrikant-
Forening*, af hvem Forlaget paa-
s1toc1s) igKr.tilkendt en Erstatning af 0,00(  

Ved Dommen forleden blev  For• 
eningen frifunden, da enkelte af 
Angivelserne i de Avertissementer, 
hvori „Hver 8. Dags Forlag' ud-
biad..2iairoeine, ikke  Lasultdirlireirfr 
niende med de virkelige Forhold, 
og Foreningen derfor ikke ved at 
bruge Udtrykket _illoyal Konkur-
rence", hvor det gjaldt om at værne 
egne Interesser imod en Indførsel 
af tvivlsom Værdi, fandtes at have 
overskredet Ytringsfrihedens Græn-
ser paa en sandart Maade, at der 
kun paadrages den Erstatningsan-
svar. 

Sagens Omkostninger ophævedes. 

Diamanter i Kongo. 
En af de væsentligste Aarsager 

til Englændernes Fremtrængen 
Sydafrika har stadig været  Opda-
gelsen  af nye Diamantdistrikter. 
Men medens man har fundet saa-
danne i de Egne, Englænderne nu 
besidder, har Tyskerne stadig for-
gæves søgt de eftertragtede Stene 
i tysk Sydvest-Afrika. 

For nogle Maaneder siden fandt 
man imidlertid i belgisk Kongo, 
hvad man forgæves havde søgt an-
dre Steder. ,Det belgiske Industri-
og Mineselskab for Katanga' har 
hjemsendt flere Hundrede Diaman-
ter, og .Det internationale Skov-
og Mineselskab for Konger` har li-
geledes sendt 8000 Karat Diamanter 
til Antwerpen. —  Det er nu Me-
ningen, at der skal foretages grun-
dige Undersøgelser af Egnene, hvo-
Fundene er gjort og eventuelt paa-
begyndes Grubearbejder som læn-
gere Syd paa. 

Forøvrigt fandt man allerede for 
en halv Snes Aar siden ved den 
øvre Kunene to gode Diamanter, 
af hvilke den ene var paa 	Ka- 

rat. 
At Undersøgelsen ikke dengang 

fortsattes, skyldtes de indfødtes Uro-
ligheder. 

Hvad der tjenes paa det dan-
ske Smør. 

I følge Privattelegram til .Berl. 
Tid." har det bekendte Firma ,May-
poole Dairy Com')." i London, der 
opkøber det danske Smør, for 1913 
givet et Overskud paa en halv Mill. 
Pund Sterling (9 Mill. Kr.) til Ak-

tionærerne. 

Verdens største Kikkert. 
Den største Kikkert, der endnu er 
konstrueret, er for Tiden under Ar-
bejde i Kanada. Udgifterne anslaas 
til 360,000 Mark. Dens Linse, der 
bestnar af det mest fuldkomne Glas, 
som Menneskehænder har kunnet 
frembringe, maler 6 Fod i Diame-
ter. Den største Kikkert før denne 
Kæmpe blandt Teleskoper blev fore-
vist paa Pariserudstillingen 1899. 
Dens Linser havde en Længde af 
44-Tom. i Diameter, og Røret var 
197 Fod langt. Den ny Kikkert i 
Kanada vil imidlertid bande i Stør-
relse og Konstruktion langt overgas 
denne. 



Milde og stedl g Virilere, 
Otte hører man del, Paastand 

fremsat, at Vintrene nu er mildere 
end i „gamle Dage". Dette er jo, 
naar det gælder nulevende Folks 
Erindringer, rigtigt, men er Jog ikke 
ensbetydende med at man ikke for 
i Tiden har hall Rækker af lige saa 
milde Vintere. Intet er til Hinder 
for, at strenge Vintre atter kan ind-
træffe, naar ved blot ingen; — det 
skulde da være den ubekendte For-
fatter til „Vejrforudsigelserne• i de 
bekendte Alinanaker! Om de sæd-
vanlige Spaadomme, der i Reglen 
ses i Aviserne ved Vinterens Be 
gyndelse, og som af mange „Tejn" 
spaar kolde og strenge Vintre, kan 
man anvende et svensk Ordsprog: 
„Hvo som spaar, lian enten lyver 
eller siger sandt". 

— Man har som Støtte for, at 
vort Klima i den historiske Tid har 
forandret sig, anført, at Vinstokken 
og andre Vækster for ikke trivedes 
saa højt mod Nord som nu. Dette 
kan dog ikke siges at være et Be-
vis, naar det ikke er godtgjort, at 
man ikke kunde dyrke dem. Saa 
vidt det kan sluttes, har ogsaa Saa-
og Høsttiden fra ældgammel Tid 
begyndt til nogenlunde samme Tid 
som nu. 

Det er dog mulig, at der findes 
Perioder med sammenhængende 
Rækker af kolde og milde Vintre, 
men nogen Bestemmelse af disse 
Perioders Længde kan ikke gives 
af Mangel paa tilstrækkeligt Obser-
vationsmateriale. De ældste danske 
rnetereologiske Iagttagelser, udførte. 
paa Hveen af Tycho Brahe i Aa-
rene 1582-97, og sammesteds, 300 
Aar senere, af Patron Alttv (1881-98), 
viser ved Sammenligning følgende: 
Temperaturen i de tre første Vinter-
maaneder var den samme som nu; 
dog har Februar og Marts paa Tycho 
Brahes Tid været henholdsvis I og 
11/2  Gr. koldere. I Februar og Marts 
faldt der dengang ogsaa noget mere 
Sne end nu. 
Tidspunktet for den første og sidste 
Nattefrosts Indtræden faldt næsten 
paa Dato sammen med den nuvæ-
rende Tid, og havde man en uafbrudt 
Iagttagelsesrække for disse 300 Aar, 
vilde maaske ogsaa disse smaa 
Uligheder gaa over i hinanden. 

Hvad angaar de strenge Vintre i 
gamle Dage, da Irma man læse Be-
retningerne om disse med Varsom-
hed, thi de er i Reglen altid over-
drevne. Saaledes fortæller en For-
fatter, at i 1564 var det saa koldt 
i Nederlandene, at de Mennesker, 
som Kulden kun berøvede et øre, 
matte prise sig lykkelige At Ha-
vet i 1461 var frosset til Island, er 
ligeledes en Overdrivelse. Men Vin-
trene kunde endda være strænge 
nok ; saaledes Vinteren 1433 —34, 
da det kun med et Mellemrum af 
9 Dages Tøvejr uafbrudt var Frost 
fra December til 17. April. I Vin-
teren 1468 var det saa koldt i Frank-
rig, at øl og Vinfadene var bund-
frosne, og disse Varer tnaatte hug-
ges og sælges efter Vægt. I den 
strænge Vinter 1709 og ligeledes i 
Vinteren 1740 var Isen paa Køben-
havns Rhed 27 Tommer tyk, og 
endnu i April kørte man i Slæde 
til Skaane. 

De milde Vintre omtales sjæld-
nere, da disse ikke har den Ind-
virkning paa Menneskene. Dog 
har man enkelte Beretninger om 
saadanne milde Vintre, ,som ingen 
havde oplevet". Vinteren 1427 be-
skrives saaledes at have været „uden 
Kulde", og at „man saa Blomster 
paa Træ". 

Vinteren 1759 var meget niild 
med mere Væde end Frost. Paa 
Lolland var det ,Forsars væjrligt 
og alskens Blomster kom frem saa-
som Crokus, Primula osv. Nødde-
træerne stode allerede i Begyndel-
sen af Februar i Blomst". I Midt-
jylland var det 1759 saa mildt, at 
Træerne begyndte at skyde Blade, 
og sidst i Maaneden havde Blom-
stersviblerne lange Blade. Den 12. 
Februar sans Bier samt Fluer og 
Myrer i „Flokkevis'. Men efter denne 
milde Vinter fulgte i Maj og Juni 
en Kuldeperiode, saaledes at den 
første egentlig varme Dag indtraf 
den 21. Juni. 

Det er bemærkelsesværdigt, uden 
dog at være en Regel, at en mild 
Vinter ofte følges af en kold Som-
mer og omvendt, eller, som Folke-
sproget siger: „Det ene Vejr vil 
betale det andet". 

Passiar. 

Der sidder tre Damer en Aften-
stund sammen Med deres Broderi. 
De passiarer. Men Naalen gaar saa 
hastigt, som vilde de sy sig fra de-
res Tanker. De er alle Tre gifte, 
og har voksne Børn. En at dem 
er helt lividliaaret, trods hun ikke 
har Alderen dertil. I al Hemme-
lighed, — den Ene vil ikke lade 
den Anden se det, -- skotter de 
til Uret. 

„Jeg synes, Carl bliver saa længe 
borte I" siger den Hvidhaarede, „er 
det ikke over to Timer siden, han 
gik? Han lovede at være her straks. 
Han skulde blot ind paa Kontoret 
og se om Posten.• 

„Aali," siger den Anden beroli-
gende", Klokken er ikke saa mange. 
Din Mand kommer nok snart." 

„Kaj og Hans knude ogsaa gerne 
være her!" indskyder den Tredie; 
„den Fodboldkamp rim da være 
forbi for længe siden! Børn tænker • 
ikke paa os, der sidder og venter!" 

Damerne tier lidt. Deres Sjæl er 
i deres Øren. De lytter anspændt. 
efter hvert Fodtrin paa Trappen. 
.Der er Carl!" næsten skriger den 
I Ividhaarede befriet. 

„Du tager fejll det er ovenpaa. 
Carl har jo desuden selv Nøglen !" 

Igen lader de for hinanden, som 
om de falder til Ro En Vogn stand-
ser; de styrter alle til Vinduet. 
Men vender skuffede tilbage: „Nej, 
saa fornemme er de vel ikke, at de 
kommer kørende," siger En tvunget. 

Saa bryder det pludselig ud af 
den Hvidhaarede: „Aah, hvis Mæn-
dene kunde fatte, hvad de faar os 
til at lide ved at fade vente pari 
sig! Men de har det ikke paa sam-
me Maade som vi. De begriber 
det slet ikke. Jeg har faaet mine 
hvide Haar af at vente. Som nu 
igaar! De ringer fra Kontoret, om 
Carl er hjemme. Han har ikke væ-
ret rask i de sidste Dage; jeg blev 
straks bange. Det var hans Træffe-
tid. Han plejer aldrig at forlade 
Kontoret i den Time. 

Saa faar jeg den Ide, -  at han er 
ganet over paa Fabriken, at han er 
bleven syg der og sidder hjælpeløs 
i et af de mange Ruin. Jeg ringer 
til Værkføreren og beder .hant .se 
efter overalt. Imedens sidder jeg 
og kryber sammen af Angst foran 
Telefonen. Det varer en Evighed. 
Carl er der ikke. 

Der gaar to lange Timer. Saa 
kommer lian hjem ved Middagstid 
som sædvanlig. Et Tilbud paa en 
Maskine havde kaldt ham bort i 
Kontortiden. Han skændte paa mig, 
fordi jeg havde ængstet mig. Her-
regud hvad kunde der ske? Han 
var da ikke noget Pattebarn 

Ja, man kunde rigtignok spare 
sig megen Uro! Men saadan er vi 
Kvinder nu engang!" 

De tier alle tre. Tør knap se 
paa hinanden. Uret slaar. „Din 
Mand bliver længe ! stikker den Ene. 

„Der er Carl! Denne Gang tager 
jeg ikke Fejl I" Den Hvidhaarede 
er ude i Entreen. „Men Carl dog! 
det var da en skrækkelig Tid. Du 
gjorde mig helt bange." 

„Kære dog! det øsregnede," smi-
ler Ægtemanden. „Saa gik jeg ind 
paa en Kafe. Og ved I hvem der 
sad der? Kaj og Hans. Ogsaa 
fordi det regnede. I har da ikke 
været - ængstelige for os? Nej, I 
Kvindfolk! Naar hare I kan faa jer 
cis Fadderslader, har I ikke en Tan-
ke tilovers for os!" 

1-ludBlAisclqm i 
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Mr. John Otto, der bor i en af 
de store „Cannons", Bjærgkløfter, 
ved Colorado-Floden, er i disse Dage 
bleven skilt fra sin Hustru, der er 
opvokset i et Millionærpalads i Bo-
ston. Fru Otto, der er Billedhug-
gerinde, havde for et Par Aar siden 
taget en Tur til Hest ud i Colorados 
vilde Bjærge for at møde Eventyret. 
Hun traf derude sin tilkommende 
Mand, der levede ganske som ell 
Eneboer, Oprindelig skulde lian 
have været Præst, men lian foretrak 
det fri og ubundne Naturliv. lian 
overtalte hende til at dele dette Liv 
niid sig. De blev viede paa Top-
pen af et af de højeste Bjærge, 
hvor den unge Frue selv i Stenen 
havde udhugget et kæmpemæssigt 
stort Alter. Efter Vielsen affyredes 
der en Kanonade paa nogle hun-
drede Revolverskud, og de nygifte 
drog saa paa det Æsel, som Otto  

havde foræret stel Hustru i Brude-
gave i Stedet kir den traditionelle 
Ring, ned til den Iljzerghole,  hvor 
tic skulde bo, 	raa Mita  lueder 
efter var den ekscentriske Biijedhug-
gerinde imidlertid bleven ked af "»- 
lege Naturbarn. Hun vendte hjem 
til Kirdgryderee, og er nu altsaa 
bleven skilt fra Manden. 

Vild og ægte Vin. 

En berømt tysk Botaniker har en 
Gang udtalt i en Universitetsfore-
læsning følgende om vild og ægte 
Vin : Bedst udfolder Vinen sig, naar 
man lader den klatre op ad Espa-
lier eller Mure. I Italien klatrer Vin-
ranken op ad Elme og Popler, i 
Kavkasus hersker Vinplanten som 
Skovdronning. Vinhøsten er saa 
rigelig, at Bønderne Tyster Druerne, 
der modnes ved deri .første Frost, 
n! Træerne. Paa Grund -af denne 
Rigdom paa Vindruer, er Kavkasus 
Vinstokkens Hjem. I  Italien og 
Tyskland, hvor man har faaet sine 
Vinplanter fra de romerske Vinbøn-
der, gives der meget gamle Vin-
sorter. 

Paa den faterniske Mark i Cham-
pagnen voksede en Vinstok, • der 
gav den af Hørats saa højt priste 
Faternervin. Endnu den Dag i Dag 
træffer man den i Italien, hvor og-
saa endnu den kostelige Lacrima-
drue vokser. I den tyske Rhindal 
dannedes der af den indførte itali-
enske Vinstok en særegen Sort, hvis 
forædlede Druer frembringer den 
bedste Rhinskvin. Klimaets og  Jord-
bundens Indflydelse paa Vinen vi-
ser sig tydeligt her. Berømte Vin-
stokke har med Held foretaget Vau-
dringer gennem hele Verden. Saa-
ledes vokser Malvasierdruen, der 
stammer fra det græske Moren, ikke 
blot paa Kypern og Kreta, men 
ogsaa paa Cicilien og i  Portugal 
og selv paa de kanariske øer. 

Rig puha vilde Vinstokke er Ame-
rika, men da man begyndte at perse 
Druerne, viste det sig, at Vinen var 
ubrugelig. Her hjalp første Foræd-
ling genateist de evrnpæiske Vin-
stokke. Nu sættes de kaliforniske 
Rødvine meget højt: Krydsninger 
mellem amerikanske og evropæiske 
Vinplanter skat eje alle europæiske 
Vines gode Egenskaber. 

En Næse-Operation. 
Den bekendte Kirurg, Professor 

Schmieglow, har for nylig foretaget 
en Operation, der i Lægekredse har 
vakt adskillig Opsigt. 

En 4C-aarig Gaardejer havde faaet 
Næsen omtrent skaaret af ved en 
Jærtipladeder en Dag faldt ned fra 
Taget. Pladen flængede bogstave-
lig talt Næsen igennem, saaledes 
at den kun hang ganske løs ned 
over Overlæben og begyndte at 
vokse fast der. Gaardejeren lod sig 
indlægge paa Rigshospitalet og kom 
her under Professor Sclimieglows 
Behandling. Professoren løsnede 
med nogen Vanskelighed Næsen fra 
Overlæben og bragte den i naturlig 
Stilling, men det viste sig da, at 
der manglede et Stykke paa godt 
og vel 3 Centimeter af Næsens 
øverste Del. Professor Schmieglow 
skar da et Stykke Kød tid af Patien-
tens Laar, anbragte det  i  den saa-
rede Næse og syede Saaret sammen. 
Ved videre Behandling lykkedes det 
at skabe en smuk og lige Næselinie, 
og efter godt og vel en Maaneds 
Sygeleje blev Patienten udskrevet 
tiden at have Men af Ulyklcestlifæl-
det. I-huis Næse var oven i Købet 
blevet smukkere end før. 

Professor Schmieglow har i Me-
dicinsk Selskab gjort Rede for den 
ejendommelige Operation. 

,,Den sorte Haand". 
New Yorks Politi gør sig for Tiden 

store Anstrengelser for at rense Byen For 
de talrige mystiske Bander, der terrorise-
rer Befolkningen, og blandt hvilke „Den 
sorte Haand" er en af de mest kendte. 
Flere af denne Bandes Medlemmer er nu 
under Laus og Lukke og Relsage n mod 
dem puttbegyndt. En al dens, en ung 
24aarig Mand ved Navn Alfred Lehmann, 
stod forleden ror Skranken, og i Haat) 
'om rit Rusvie mildne sin Straf, aflagde 
han en uforbeholden Tilstaaelse og be-
kendte, at han [made havde gjort sig skyl-
dig i Mord, Brandstiftelse og Bornbekasl-
ning. Desuden oplyste lian, at Cheferne 
kir „Den sorte [band" kontraktlig forplig-
tede sig til at bettaa Attentater eller lade 
Folk „forsvinde", nuar nogen henvendte 
sig til dem i den Anledning. Et af Ban- 

dens underordnede Medlemmer fik Ja det 
paagtetdende Hverv overdraget, 0.g navr 
det rxr.fuldttragt. erholdt han en på,:st n-
de udlinning. Et saddel. . enderurdnel 
Medlem havde Lettmana.tret. og hans 

laliter"-nrrit kaste eller hettlrgre -s' 

rdee
e 	rende Bomber. 

enen fremlagde han stilende  lJste 
 Forbrydelser. han havde begit,ter 

for ',ilten sorte [banes Regning , pled 
Tilføjelse af,  hvilke  Summer de havderind-
bragt ham: 

Stukket Ild paa et Hus i Ne‘■ York 
I t5 Dollars. 

Stukket Ild paa  et Hus i Brooklyn IM 
Dollars. 	. 	 . 	. 

Slaget en Kineser ihjel i Stanton Street 
I Dollars. 

Kastet en Bombe i Ronnington Street 
Go Dollars. 

Kastet en Bombe i Prince  Street 40 
Dollars.  

Kastet en  Bombe i 12. Street  as Dol-
lars .  

Bortført to  unge Piger (hvid Slavehan-
del) 60 Dollars. 

Kastet en florntie I 41 Street 00 Dol-
lars. 

Kastet en Bombe i Washington Street 
40 Dollars. 

Stjaalet en Hest 35 Dollars. 
Efter orenstaaende Regnskab al dom-

me staar Kineserne ikke i synderlig høj 
Kurs i New York. 

Tusind Par Sko, 
Ikke tø eller ti. og ikke hundrede. men 

tusinde I>:1" S; o5 ejer en Sangerinde ved 
den SU 	'rem i Paris.  I Skuespiller- 
indre!: 	, findes en Sal, hvor der staar 
et  0' 	•. abe fyldt med Damesko i alle 

Parver. Til hvert af sine Tea- 
terto,..tøtt,i.  1... 	,Ttin.rintlen nemlig 
et Par Sko, og .11 huri mindst 
rim Dagen skifter Promenade- og Selskabs 
sko,,,  py vist en Selvfølge 

Frederik den 7. og Krieger 
En Gang, da Frederik den syven 

de talte med Krieger, fortæller Fru 
Heiberg i sine Breve, kommanderede 
Kongen: „Hænderne af Lommen, 
Krieger, naar du taler med Din 
Konge". Og da Krieger derefter 
raadvild saa op over Brillerne. ud-
brød Kongen : „Vil Du stange, Krie-
ger ?" 

Graa Stær og gammel Skade. 
En af „ostsjæll. Av."s Læsere 

beretter følgende: 
Per Nielsen fra Overdrevet er ved 

at blive gammel, og det kniber 
med Synet. I den Anledning gaar 
han en Dag op til Købstadens Læge 
og lader ham undersøge Øjnene. 

— Ja, det er den graa Stær, min 
gode Mand. Jeg vil raade Dem til 
at søge en Specialist. 

Per Nielsen faer Adressen paa 
en saadan opgivet. Da lian nogen 
Tid efter konsulterer øjenlægen, 
siger denne: 

-- Det er nok en gammel Skade, 
min gode Mand. 

Som stukken af en Brems bliver 
gamle Per Nielsen, der ellers er 
en snare fredsommelig Mand, plud-
selig rasende. 

— Hvad siger De? Er det en 
gammel Skade? Og den anden 
Doktor sagde, at det var en graa 
Stær! Pokker skal staa i jer Læger. 
Tror De maaske, at jeg er rejst 
hertil for at være til Grit? 

Og Per Nielsen bryder sig ikke 
om alle Lægens stilfærdige Prote-
ster, men siger kort Farvel og for-
svinder, grant i Hu. - 

Den første Solmaskine. 
Det amerikanske Selskab „Sun 

Power Company" har ved Byen 
Meadi i Ægypten anlagt og igang-
sat det første større „Solmaskine-
anlæg". Det driver en Vandpunip-
iiingsmaskine med Dampanlæg part 
60 Hestes Kraft, der i en Højde af 
24 Fod pumper ca. 22,000 Liter 
Vand pr. Minut, tilstrækkelig til at 
vande et Areal paa 210 Hektarer. 
Værket arbejder 10 Tililer i Døgnet. 
og fordrer saa at sige ingen Pasning 
Solvarmen opsamles gennem et 
kompliceret Spejlanlæg af ca. 70 
Meters Længde. Det amerikanske 
Selskab har erhverve( Ret til Kon-
cession paa 20 lignende Anlæg, og 
man venter sig i tekniske Kredse 
meget al de ny Solmaskiner, der 
for øvrigt i nogen Tid har været 
brugt i Kalifornien i mindre Stil. 
Der foreligger endnu ikke nogen 
Rentabilitetsberegning, og foreløbig 
kan Maskinerne kun anvendes i 
Lande med meget stærk Solvarme 
og lidt Regn, idet Regnen ødelæg-
ger Spejlsystemet. 

Bonih. Social-Denuokra 
Lavdags lises følgende • 

hammerens Drift. 
,v;  har urund til at tro, at d 

disse Dage arbejdes paa at faa  d 
fremtidige Drift af Hammeren ør 
net paa den Minde, 31 Staten faet  
ell vis Andel deri. Som bekend! 
har der været Tate om at bortfør ,  
Ilagte Hammerværket til et Selskab, 
der faktisk repreesenteredes al Sven-
skere. Der  har  ogsaa foreligget el 
Tilbud fra ovennævnte Selskab om 
en Forpaktntng paa et  længere 
Aaremaai. Nu er der imidlertid 
Anlednihg til at tro, at der forhand-
les om at danne et Forpagtnings-
selskab, hvori Staten og komniu• 
nate Myndigheder  paa Bornholm 
faar Andele og derved ogsaa Med-
bestemmelsesret om Værkets Ud-

nyttelse  og dets Materiales Vedlige-

holdelse. Det private Initiativ vil 

alligevel faa fuldt Raaderum over 
den daglige Drift og faa hele den 
merkantile ledelse,  ligesom den 

naturligvis ogsaa skal foreataa Pro-
duktionen. Det er Ikke usandsyn-
ligt, at det Selskab, der ejer Rahek-
keværket og Hasleværket, vil faa 

il.re.rte/ Ledelsen af Hammeren. 1 

saa Fald bliver det Direktøren for 
Hasle- og Rabekkeværket, Hr. Gold-
schmidt, der fair den merkantile 
Ledelse af Helinineren, ligesom han 

nu har den fr)r  de forannævnte Vær- 
ker". 	- 

Er dette Alvor? eller maaske er 
det en „Føler". 

Vi mener der  er Grund til at tro 
det sidste, 

Det kunde forresten blive intere-
smit at se, hvilke Kommuner, der 
vil tegne „Andele'  i et saatlant Fo-

retagende, det kan de sikkert faa 

megen Gavn og Glæde af. 

Den store nye Amerikabaad 
«Frederik den 8de bar maattet for-
andre Kurs p» Grund af Kginran-
gel og gaaef ind til Azeriite. 
sen vil paa Grund af denne Omvej 
blive forlænget med ca. 5 Dage. 
Det er nogle kedelige Uheld der i 
den senere Tid har forfulgt dette 
Selskab 

Tragikomisk. 

Det er i Grunden ganske mærk-

værdigt, som Hr.-  Laur. Pedersen 

har Evne til at finde betegnende 

Udtryk. 
Nu har Hr. H. C. Mortensen vir-

kelig været saa vovelig at ville del-

tage i Byntadets Debat out Gas- og 

Vandværksudvalgets Indstilling om 
Dannelsen af en kommunal Fagfor-
ening, for at komme en ny _Mester-
ring" til Livs. Han skulde jo pænt 
have kysset Riset og tiet stille som 
,direkte interesseret i Sagen"; det 
vat jo ,paa Forhaand givet, at Ud-
valgets Forslag gik igennem", da 
Antisocialisten Hr. Hans Muller nu 

endelig efter mange Aars Anfægtel-

ser havde besluttet sig til at tone 
rent Flag og ladet sig indrullere 
som Partifælle. Ja, til Lykke da 
begge to; men dette er jo tragiko-

misk? Det er altsaa saaledes, at 
en Mand, som forsvarer sin per-
sonlige Mening om en Sag i By-
randet, er komisk. Gud ved hvor 
mange Gange Hr. Laur. Pedersen 
saa har været ,koinisk" i Byraadel. 

Nu er 'der jo ogsaa det at bemærke, 

at Hr. Mortensen kim har benyttet 

sin Ret til at tale i Byraadet -

men undlade at st em me, og altsaa 

holdt sig indenfor Forretningsorde-
nen — „som der nu forreste!' i 

Almindelighed ikke tages meget 

Hensyn 	— ja, er det ikke tra- 
gikomisk. Hvis Hr. Pedersen me-

ner det passende, saaledes at skole-

mesterere Byraadets Medlemmer i sit 
Blad, hver Gang de vover at have 
en anden Mening end hans og be-

nytter Vendinger som ,personlige 

og private Interesser", hvor lel 



lierilholffisSpare- (si LuRblisses 
L-Z21"rgie 

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

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

Cementpriserne ere nedsatte 
Allinge Holo~i~l- og htillkliorrdriillg. 

Luthers Missionsforening 
Søndag den 22. Februar Kl. 10 Form 

Missionsmøde, 
hvortil alle venligst indbydes.  

Af fremmede Talere ventes J. Nielsen fra Skjern. 

Fastelavnsmandag Bortsalg RI. 6. Eftm. 

Gaa til Fagmanden og køb Deres Ure 
der har De Garanti for und og paalidetig Gang. Alle Repaintiotier ud- 
føres hurtigt og billigl. 10 	tilses overalt og repareres non muligt 
paa Stedet 	 . , 

Telefon 4. 	e, A. M. Lindberg, S. Sørensens Eftfl. 
Brugte Ure tages i Bytte. .„,„1„1,,• 

Forlang altid 

OttohliinstediA 
OMA 

Plante Margarine 

En Pige 
kan tao Piaci< til 

Munkegaard i nikker. 

En Dreng 
14-15 Aor, kan fas Plads til 
Maj. Samme' Sted kan en ung, 
Pige fas Plads for SomitiefiliMOT+,- i:. 

Bager Th. .1ifer.i, en, 

En Pige, 
som kan malke, kan Ida l'iatta sti 

paa Hullegaard i Olsker, 

Et Parti Ost 
bortsælges til billige Priser. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

r'Fiske I o rr 
iste' M.ii aalmes ett velas'.  
leret 11,kefintelning i I lr,V1qm ■ 
Jørgensens Ejendom, lp., 
dielig kan Mas finskellige I 
skesuiter. • • Varerne brint... 
overalt, og om ønskes istara'. 
gjorte, Større Ordres tie,( 
bestille Dagen fortid. 

børiretei. -'*"" 
N. Mikkelsen & Co. 

Telf. Sand,. 

NB. Alle Fiskesorter købes 
til Dagens højeste Priser. 

Koman! .lircQmring- 

Lfillek8er 	Leriel{ier 
er tilsalgs hos J, FI, Nielsen, 

Deenegnael, Plitsker. 

Inserat. 
Paa Opfordring af Hr. Blikken-

slager M. C. Funch, Allinge, aut. 
Gas- og Vandmester, har jeg i Dag 
gennerngaaet Hr. F u n c h s Bøger, 
der udviste, at. Hr. Fund' i n g e p 
Overpris har taget kir Varer, le-
veret fra mit Firma ,Aktieselskabet 
Nordiske Auer Kompagni', men 
overalt solgt disse til Firmaets ori-
ginale Katalogpriser, ja endog en-
kelte Steder under disse, og har 
Hr. Funchs Fortjeneste herpaa ikke 
været andet end almindelig For-
handleravance. 

p. t. Allinge, 18. Februar 1914. 

Gunst, 
Repr. for AIS Nordisk Auer Komp. 

København. 

Aarsbidrag 
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Bornholms Brandforsikring for Olsker 
ntodtages i Tein Brugsforening 
Tirsdag den 24. Februar, Effen-tid. 

Kl. 3-5. Onsdag deri 25. ds. paa 
Schellegaard, Eftmd. Kl. 3-5. De 
øvrige Dage til den 28. i mit Hjem. 

R. A. Mogensen. 

Xiks og Disquits, 
danske og engelske, i stort Udvalg. 

nor Allid friske Varer. 1111111 

Danske Kiks 
til 35 45-50 Øre pr. 1 ', kg, 

Kiks i Pakker 
ril I0 -15-20 25 Øre Pakken„- 

Fine blandede Bisguiter 
til 3550-70--8 Øre, 

anbefales til Kaffen. 

Fine eng. Bisquiter med Creme og Gele 
og diverse Isvafler. • 

]. B. tarsen, 
ved Havnen. Allinge 

Karl kan faa Pla4j:. 
Itu I 1,TreiMarfortrispp;:.11,14., lilleg.t.ti d 	

1,' 

.  En Pige 
kan ha '14.kit. 

kande det ikke blive Følgen, at Hi. 
Pedersens prirate Interesser og For- 
hold Nev• 	berørte, jeg tænker da, 
han vikle Hive meget ilde tilmode, 

og mulig det „tragikomiske' tit'5 
andre Ikke faldt ham slet saa elle 

get i øjnene, 
Der ei et gammelt Ord, der hed-

der, deri, der selv bor i Glashus, 
skal ikke kaste med Sten efter an-
dre, oK ligesaa et andet, der hed-
der - Nemesis. Ti heller stille 
en anden Gang. 	0. S. K. 

fra Uge til Uge. 
Jordefærd. 

Dag, Fredag, begraves fra Al-
linge Kirke Hr. Værkbestyrer Jul. 
Andersen. Hr. Andersen har som 
bekendt i en længere Aarrække væ-
ret knyttet til Akts. „Bornholms Gra-
nitværk", Hammeren. 

Begravelsen finder Sted Kl. 1 Ira 
Allinge Kirke. 

Mejeriet „Hammersdal" af-
holder Generalforsamling paa For-
samlingshuset i Rutsker Fredag den 
27. Febr., Elin] Kl. 3. 

Allinge Biografteater medde-
ler, at der paa Søndag ingen Fore-
stilling gives. 

Gudstjenester. 
Søndag d. 22. i Ols Kirke lel. 91/2, 

Skriftemaal Kl. 9, 
Allinge Kirke Kl. 2. 

Mandag d. 23. Møde for Børnene 
Kl. 3. 

Kl. 7% for Voksne. 
paa Menighedshjeminet. 

Alle velkomme. 
Torsdag d. 26. Hedningemissions-

møde i Bethel i Olsker Kl. 6. 
Sognepræsten taler. 

Allinge Skibsliste. 
Indgaaede: 

172. Skov. J. B, Berggrenn med 
lv; 	• Kbh 

3/2, Sktan. ,k..„.,„all"-nred Stykgods 
fra Kbh, 

Erindringsliste. 
Toldkamret 7-12 Form., 2-7 Efterm. 
Kæmnerkontoret 10--11 og 2-4. 
Laaite- 	Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Ski-

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

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Distriktslægen 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 Siignedag 

Kl. 3 paa Skolen. 
Branddirektøren Mandag og Fredag 

Form. 8 til 10. 
Folkebogsamlingen. 	Udlaan hver 

Fredag fra 61 /2-71/2. 
Varme Bade. Mejeriet Kajbjerggaard 

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

Bonevoks 
til Linoleum 

[aes i 1/2 og 1/4 kg Daascr. 

I. B. Larsen, Allinge. 

ifartofter f her eg Halm 
er til Salgs pr. Konlaril eller paa 
Salgsforeningens Vilkaar paa 

Pellegaard i Rutsker. 

Samme Sled ønskes a arsgarn le 
Kvier til Købs. 

Hugget ?letirs 	21 Ø. 1 /1 kg 
Hugget K rystaltnells 21 Ø.V2kg 
Stod lIelia 	19 el. 1/,. kg, 

pr. 2 kg 181/2 
Floronello 	 22 Ø. 
Sødt mørkt l'uddermuli ker 1:50. 
Dansk Poddermu k ker, 16 Ø. 
Fineste hvidt Thesokker IS Ø. 
Vestindisk Rørsulckee ist/2 
Ikerneraraisukker til to Priser. 
Sort Itrymticandls. 

I. B. Larsen. 
Telf. 12. 	 Allinge. 

Mandag den 23. Februar, 
Eftm. Kl. 1, afholdes efter Begæring 
af Manufakturhandler Jens Han-
sen off. Auktion paa Hoiers Ho-
tel i Allinge over en stor Del 
Manufakturvarer, hvoraf frem-
hæves en Del Klædninger, Stor-
trøjer, Overfrakker, Hatte og 
Huer, Skotøj, Klæde, Cheviot, en 
Mængde Kjolehaj, Bomuldstøj, Skjor-
tetøj, Blusetøj, Dowlas, Lærred, Dy-
netøj og mange forskellige Uldva-
rer, Trøjer og Benklæder, 3 ekstra-
gode Dameure, 6 Herreure, en 
lang ekstrag. Dame-Solvurkæde 
ni. ni. ni. 

By- og Herredsfogedkontoret i 
Hasle, den 14. Febr. 1914. 

Borgen. 

M. E. klusell, 
anbefaler sit Første k løNses e r-
re-Sic riederi. Over 500 forskel-
lige Mønster i Prøver forefindes. 
Særlig anbefales Ægte Dansk Sport 
og Jagtklub Serges fra 40 Kr. pr. 
Klædning. Konfirmations Klædnin-
ger til billige Priser. Klædevarer 
modtages til Forarbejdning. Repa-
rationer udføres. Bestillinger paa 
alle Slags til Herrebeklæcinitig mod-
tages, og udføres alt Arbejde, om-
hyggeligt, samvittighedsfuldt, og til 
billigst mulige Priser. 

En Læredreng antages straks el-
ler settere. 

Molieludsalg. 
Paa Grund af Flytning ud-

sælges i denne og næste Maa-
ned hele mit Lager af gode 
haandforarbejdede Møbler til 
nedsatte Priser. 

Buffeter, Skriveborde, 
Spiseborde, Egetræsstole, 
Chaiselonger. Senge, Ser-
vanter, Sofa med Stole, Sa-
lonborde, m. m. 

Jul Mortensens. 
Mobelsnedkeri, Allinge 

Rødbeder til Salg. 
Runde Amager-Rødbeder er (il 

Salgs a 2 Øre Pd., -10 Øre Skp. 

ValdEgnar. Sørensen. Borre. 

let Asibrolioilliske 

Forandret Afgangstid, 

Fra og med Fredagen den 20 
ds. afgaar Dampskibet fra Nexø 
hver Tirsdag og Fredae Middag 
Kl. 12,30 istedetfor snar 'tillid Kl. 
10 Forum. 

løvrigt uforandret. 

Nexø i Bestyrelsen, den 14. Fe-
bruar 1914. 

Prta Hotellet. 
A.; Goddag gamle Ven, du ser saa straa-

'ende ud. 
B.: Det er fordi jeg kan byde dig en 

Apollinaris fra Nexo Bryggeri; den over-
gaar alt andet i Velsmag og Kulsyrehol-
(lighed. 

Frulltherue i Forsooshaven 
hos Hans Andersen Sløredel ag-
tes beskenret Mandag den 23. ds. 
Kl. 9. 

Haveforeningens Medlemmer og 
andre som interesserer sig derfor 
indbydes. 

Ordet er frit ! 
Vi gør vore mange Læsere i By og 

paa Land opmnesksom paa, at enhver kan 
faa 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 saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
Behandling i Bladets Spalter. 

Dette gælder haade Byen og Landet, 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den strættgeste Diskre-
tion med Hensyn lit sine Kilder. 

Olsker llosegorisioreoiq 
samling Fnst I.1% 
Eltertn. Kl. 2 	Fora-ie 
bus, 

Dagsorden. 
1. Valg al Bestyrelse. 
2. Forslag om Kontingentforhøjelse 

og gratis Medlemsblad. 
3. De. om at anskaffe Forenings-Tyr. 
4. Do. om at tage Stilling til Ifirelpe-

kassevalget. 
5. Eventuelt. 

Kl. 4 samles Medlemmerne med 
Hustruer og Børn tit gratis Kaffe-
bord. 

Hr. Lærer Bjerregaard vil læse 
op og forevise Lysbilleder. 

Auktion 
over 

Indbo i Allinge. 
Fredag den 20. Februur d. A. 

Eftm. Kl. 12',, præcis afholdes efter 
vedkommendes Begæring offentlig 
Auktion pas Fiolers Hotel i Allinge 
over det Boet efter afdøde Fru Thea 
Knudsen og efterlevende Mand, 
Toldassistent K n n d se ri tilhørende 
værdifulde Indbo og Løsøre, hvoraf 
fremhæves : I Egetræs Chatol 
med Opsats, I Egetræs Møblement 
med Nan( Ptyds, beslaaende al Sofa. 
2 Lænestole, 4 andre Stole samt til-
hørende Salrinbord. 1 Nøddetræs 
Ilogakoh, I Rygebord, I Stand-
lampe, I Regulator-1'r, 1 Nød-
detræs Spisebord med Plader. Stole 
og andre Borde. Et Mahogni-
Stweværelsesmøblament, bestaaeride 
al en Dobbeltseng, Toiletmøbel og 
2 Servanter, F.ndvidere I Maskin- 
rulle re.; KIffideskebe. 	Fremdeles 
forskelligt Sølvtøj, !'letringer, 
Billeder, Bøger, Opsatse, Nipsgen-
stande, Skrammel ru. 

Betalingen erlægges til By- eg 
Herredsf uhl 	oy e se n - K o fe ed 
i Hasle, der giver vederhæftige ham 
bekendte Købere Kredit i 3 Marine-
der. 

By- og Herredskontoret i Hasle, 
deri 12. Februar 1914. 

Børgen. 

Ne j Mo'rI Nu vil jeg ikke 
vente længere, 

alle Mennesker gaar til Atelieret ved 
Havnen, for at fotograferes, og det 
gør jeg ogsaa, - for man faar de 
smukkeste Billeder hos 
Telf. 4. 	Andr. Ipsen. 

Eneste existerende 
Middel til rationel 

Udryddelse af 
Rotter og Mus. 

Forhandler i Allinge : 

Nordland Handelshus. 

Allinge Bryggeri 
modtager gerne Bestillinger paa 
øl i Ankere saavel som skatte-
frit Flaskeøl fra Hafnia Brygge-
rier. - Tomme Ankere bedes 
returneret hurtigst muligt. 
Telefon 65. 	G. SALMON. 

boer De n lintslehatierske, 
skal den gamle Cykle sælges, øn-
sker De Adgang over deres Ejendom 
forbudt, har De fundet et Par Ga-
loscher, skal der være politisk Møde 
eller Bal, har De Kreaturer til Salg 
eller vil De købe saadanne, har 
De faael nye Varer hjem, paatager 
De De' Reparationer, har De 
startet en ny Forretning - hvordan 
skal Folk sno hm det at vide, hvis 
De ikke averterer i el Blad, som 
virkelig læses. 

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

Ell flillk Serveriqsjogru 
kan faa Plads i Sommermaanederne. 

Telefon Allinge 96. 

En pæn Pige 
kan faa Plads paa Hammersholm 
til Isle Maj. Fri for Malkning. 



Godtkøbsudsalg i Allinge. 
I Februar Manned udsælges et stort Parti Varer 

til ug under Indkøbspris. 

Huer, Hatte, Slips, kulørt Kravetøj, Manchetskjorter, 
Stortrøjer, Frakker, Klædninger og Arbejdstøj. 

Drengedragter, Bluser. Genser. Stortrøjer og en Del Klæderester. 
Paa alle kurante Varer  gives 10 pCt. Rabat under Udsalgel. 

Chr, Wesths Herreeluiporipplornillillo, 
Bedste Sort 

bpi* Der6ysgireNid og lyske Noil[1011111 
Fra iste Februar ere Kulpriserne nedsatte med 

10 Orø 

De gode engelske Gaskokes sælges nu 

a 150 Øre pr. Hektoliter frit tilkørt. 

Nordlandets Handelshus. 

Prisen paa friskbrændt 

Aalborg Portland Cement i Sække 
er yderligere nedsat og sælges allerbilligst i 

Nordlandets Handelshus. 

Bedste S ort lys SIffild—Svilletru. 
Aldeles friskmalet Foder-Benmel 
Extra gode rene Kokusskaller til Hønsene 

sælges allerbilligst i 

Nordlandets Handelshus. 

,ALBA 

tdzifynta/n.triboc4,47.-de 
MESTE DANSK FAtillIKAT 

/7.7"jrcit ,y 92a.ffe)z/ qiv torm-pe 
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Godtkohs~Udsalg'i Sandvig 

Vort extrafine islandske Lammekød, 
dyrlægekontrolleret og stemplet, anbefales. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

I denne Tid ndsælges en Mængde Rester af Manufakturvarer 
meget billigt. 

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

Et Parti Barnehuer & Sportshuer udsælges til halv Pris. 

With. Hansen. 

Extra gode ikke svovlede Byggryn 
sælges i Sække a 50 kg  til 13 Kr., 

og i mindre Sække a 14 Øre pr. 'lakg 

De gode Avena havregryn b 
i Sække og smaa Vægte sælges i 

Nordlandets Handelshus 

Del boble OL til dell 	111111i00 Pris: 

NXZ-33. :0%33:ELT-13t, 
er extraktholdigt og nærende, velsmagende og holdbart. 

Forlang derfor overalt NEXØ DOBBELT-ØL. 

Hovedforhandler Chr. P. Dam, Allinge. 

~~~ 

Alle Sorter Foderstoffer 
g • !:I I 	..;te Vtagspliset. 

rtofooit & Produkliorrelnifig. 
Vor bekendte fine Kai% 
The, Chokolade og alle øvrige K n 1 on i niv a r er i absolut 
frisk og sund Tilstand, anbefales til billigste Dagspriser. 

c.711in riP cifoloniol- 	,Pre(iflki fnrrefnittsk 

Carl Pedersens Smedeforretning 
Telefon 98. 	Lindeplads, Allinge. 	Telefon 98. 

anbefales. 

Hurtigt lig reelt Hesteheslag  udføres saml  alt til Faget hørende Arimide. 
Aljespredere og nye Plove af egen Konstruktion haves altid pna Ltiger. 

Stærkeste og letteste Plov til bornholmsk .brud. 
Samme Underplov kan paasættes ethvert Plovstel. 

NB. Plovdele, som passer til 	P. Sonnes Plove fans kun bos mig og 
haves altid færdige paa Lager. 

Godtkobs=Udsalg 

G. P. Petersens Skotøjsforretning, Allinge 
Fra IS. Februar til IS. Marts 

udsælges en Del udrangerede Pige- og lette Damesko til halv Pris og 
derunder Flere Par Damestøvler i smaa Numre samt nogle Par Herre-
Snøre- og Fjedersko i Nr. 43-47, meget stærke, lidt ældre Faconer til 
ca. halv Pris. Paa alt det øvrige gives 15 pCt. Rabat under Udsalget, 
benyt derfor det gode Tilbud. Kun pr. Kontant. 

Radium anbefales som en megel fin og droj k r 	' 

,Zinkhvidt 
Blviividt 

klatdokker 
Italienskrødt 

Monne 
Dodenkop 

Ikt: ro t 
.11 a 1111,:r o ni 

pebert zra 	l'Un 
Kil{ hl> I nat 

alle Malerfarver udrøres efter Bestilling. 

1. B. Larsen, 
Allinge, ved Havnen. 

idt brugte te Lint x- 

3 Stk. l 	gin mil per  200 Lys, 
i Lyreform samt 

2 Stk. 700 Lys i Buetorns, alle saa 
godt som nye, sælges billigt hos 

M. C. FUNCH, Allinge. 

Extra Kvalitet 

groft Rugmel 
Pris 13,50 Øre pr. 100 kg. 

Extra huniltet 11113101ml 
Pris 15 Kr. pr. 100 kg. 

Pol dliglidge Bageri-FlOr11101 
til 11jeruniebagning 

i Sække a 50 kg sælges til Priser: 

11, 11,75, 12,50, 12,75, 13 Kr. 

og i løs Vægt meget billigt. 

Nordlaatlets Hutioishos, 
Sandvig 

anbefales 13y- og  Landboer, med 

smaa a la Carte Retter. 
Restauration og Billard. 

De bedste og billigste 

Lommelamper 
farts hos 

31. C. FUNCH. 

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 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. 

Skal De have Deres Bille- 
der indrammet 

smukt og solidt og til moderate 
Priser, bese da mit store Lager al 
Rammelister i  alle moderne Dessins. 

Ærb. 
Telefon 4. 	 Andr. Ipsen. 

Atelieret ved Havnen. 

Svinetran 
faas hos 

Telf. 12. I. B. Larsen, Allinge.. 

Alf r. Bendtsens 
iste Klasses 

Horrosindrion og klodelager 
--  1  Februar Mari ned sælger jeg 

mine Klædevarer til Indkøbspris. --
Det anbefales de ærede By- og Land-
boere at overbevise sig om, at de 
hos mig erholder gode Varer til 
meget godt Køb. — Som en god 
Anbefaling for min Jagtclub-Serges 
er, al mine ærede Kunder altid ytrer 
deres fulde Tilfredshed over Stoffets 
stærke Kvalitet, smukke og aldeles 
ægte Farve og tillige meget billige 
Pl is. Af disse Varer leverer jeg i 
denne Tid Klædninger for kun 40 
Kr Tilligemed mit store Udvalg i 
blaa og sorte Vater, anbefales et 
stort og smukt Udvalg i modefarvede 
danske og udenlandske Fabrikater 
samt Overfrakkestoffer, fine saavel 
som billige. Regnfrakker og færdige 
Arbejdsbenklæder meget billigt. 

NB. El Parti Drengedragter og 
Stortrøjer sælges til og under Ind-
købspris, da jeg ikke mere vil føre 
disse. 

ti 

Hontrabeger 

Mejeriboger 

Huiteringsbøger 

rj  Sygekassebøger 

il 'Journaler 

Udleueringsboger 

Protokoller 

Skemaer 

1  . 	• • 	• J Regnskabsbøger i
1

l 	 II Regninger 

leStli 
 

Meddelelser 

fl il „I  Brevpapir 

ii Deres Tryksager i 	HMIVOlUflet 

I  Il Uexelblanketter 

„Allinge lioMildferi!i Dags-Dato 

l: 	 li 

• 

7 	

l

Frantbreue 

Teleioll 4, 	!I Rettrgodss 

 

edler 

i Uisit- & Takkekort 
ijr::;-: '''CWZ)C,Or';;;-;-:)f7'.':di 

Fra Haininershus• 828  
Allinge 
Tein 
Helligdommen 
Klemensker 
Nyker 

Til Rønne 

00  530 8311 

1" 537 814 
118 547 851 

1" 604  9 11  
i 55 623 931 

282  6"7  9" 
228  6581085  

8111 

8511 
913 

933 

947 

1000 

Spøg og Alvor. 
mel n,if:)olitiken" læses .abende  Avertisse- 

Jeg  sager hvaci som helst Arbejde, er 
33 Aar, taler 5 sprog, berejst, 11:idig. 
energisk, villig. ædruelig, velanbefalet. 
været Gartner, Portier, Hoterkarl, her-
skabs- og  Kammertjener (i Diplomathuset; 
Kennel*. Løjtnant,  Fremmed orer, Agent, 
Bud, Inkassator,  Kontroller, Model, Bager, 
Kokken- og  Konditorkarl,  Cirkus-. Fihns-, 
og Teaterstatist. og 
	og Adresse. 

Nordc 
Saa du mig spille klinten? Var  jeg 

ikke ypperlig? 
Jo— men jeg synes næsten du er bedre 

i virkeligheden! 

Læreren: Har mennesket fri vilje? 
Gutten: Ja,  snelænge  man ikke  er gift. 

sier papa. 

Av en norsk artilimsstil om Luther. -- 
„Av Luthers skrifter er de mest kjendte 

Pontoppidans forklaring og Luthers Kir-
ketidende, hvis betydning ses derav at 
det endnu utkommer," 

735 03s 33o 815  

74o 055  350  835  
757 
	4 os  852 

817 
	13r, 430 911 

838 1 52  447 
 

927 
845 20,/  501  933 
8st 213 5VT 945  

Har ikke prestens bestik trostet dig 
fin? se vennen til den sorgcndc enke-
mand. 

Det var ikke rar trøsten. jeg fik av 
ham, se den sorgende. 

Hvad se han de ?   
Han sa hun var ikke dot': hun var 

bare gent tomt. sehan. 

Hun forhindrede det- 
Tænk dig, forleden Aften, da jeg sad i 

Sporvognen, var der en Lommetre, der 
vilde bestjæle mig, men min Hustru for-
hindrede det. 

Det var flinkt gjort af hende, hvordan 
har hun Sig ad ? 

Aa, hun havde allerede taget alt, hvad 
der var i Portemonmen, fnr lem gik hjem-
me fra, med irmiligeb,e et Tinren. jeg 
brugte til Billetten. 

iteayndt,bipti nf en laprrndendc 
Itornrin. 

„Fn ung nwni; med skellet Isse ilede 
en teak old Novemberefien med langsom-
me Fjed Ivers over Geden til iler' nær-
liggende K irkegaard i del Fjerne. hans 
konge Ham flagrede for Vinden og skær-
mede ham derved tildels mod junisolens 
hede Straaler 

Tobakshandleren snusede     ham op, 
skra ae d e over Gaden ogrug ham lige i 
Ansigtet.  ' 

Amerikansk Reklame. 
For faa Dage siden optoges hele lenste

Side af „Daily Mad" og en Række andre 
Blade i London at en Kæmpe-Annonce, 
der begyndte saaledes: 

„Hvad Hæren byder alle Ungkarle af 
udadelig Karakter i Alderen mellem 18 og 
25 Aar: God Betaling, god  Forplejning 
og glimrende Lejlighed til at dyrke al 
Slags Sport." 

Derefter opfordres i Annoncen enhver 
til at forlange sig tilsendt en 32 Sider stor 
Brochure med nærmere Oplysninger, og 
af Soldaterlivets I lerligheder fremhæves 

„Herlig Fodbold, Kricket, Hockey- og 

	

Billardspil, prægtige 	farvestraalende 
Uniformer ug Gratisrejser til Gibraltar, 
Malta, Ægypten, Hongkong, Indien, Vest-
indien og Sydafrika. 
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Toget afgaar 
Søgnedage. 

Hilma] 4.1.141111$-Ittmoie. 

	

Fra Hammershus 
	

703 1010 33,0 766 
Allinge 
	

7u 1021  4o, 8g' 
Tein 
	

731 1032 413 816 

Klemensker 
Helligdommen 738 1040 4 29 833  

752 1 112  452  853  

813 I I20 80J3 908 Nyker 	
834  1147   527 

 
930 Til Rønne 

Fra Rønne 
Nyker 
Klemensker 
Helligdommen 
Tein 
Allinge 

Til Hammershus 

Søn- og Helligdage. 
linnantermlium—Iton n e 

Benpc—Ilantmershus 
Fra Rønne 	735 037 Ile sis 

Nyker 	740 

Klemensker 	727 
Helligdommen 8'1  
Tein 	 833 
Allinge 	84r, 

Til Hammershus 851  
Eildvidere standser Toget ved Hum- 

057 130 835 
11.1 14" 851  
134  2" 9 17  
150 222 928 
902 284 940 

2" 240  9" 

ledal, Splitsgaard, M 	Blykobbe, 
forsaavidt der er Trafik derfra eller dertil. 


