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Bornholms Laane- &  Dishontobank 
Renten pas Indlaansbeuis er 4% pCt. p. a 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes i et Antal a! mindst 1700 Exempl. 
og forsendes gennem Postinrsenet i 

Olsker, Rutsker, Ro  og Rieme1"ke'• 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den skade Udbredelse i Nordre Herred. 
bliver last i ethvert Hjem og egner sik,  der• 
for bedst til rtrirrin,,,-. 

„Nbrd-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne iirkeadignnlser af enhver Art 
saasom Køb, Salg. fineningsmtdadelser, 
Efter- eller ifflysninger, Auktioner de. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgnar hver Fredag,. kan bestilles paa alle 
Postkontorer saml Inla Bladets Kontor og 
koster 50 Ore Kroet/det. 

Høns. 
—:— 

Sportsavl og Nytteavl. 

. Lige som Hasteavl, Kvæg og Svi-
neaVI, har Hønsea*n sine Kaarings-
skuer. De..afholdes om Fors aret amt-
vis, og de ordnes og ledes af _Dan-
marks Fjerkrrearlerforening.s Amts-
kredse. 

Del er en Regel de fleste Steder 
— maaske overalt — ved disse Kaa-
ringsskuer, at Udstillerne skal være 
villige til at sæl ge deres Dyr. Den 
-Regel gøres imidlertid ret betydnings-
løs derved, at Udstillerne i de fleste 
Tilfælde holder deres Dyr i alt for 
urimelig høje Priser. Ret almin-
deligt forlanges der 100 Kr. -for en 
Hane og 25-5Q. r. for . cn  Høne. 
Vi har endog set en Hine og en 
Høne sat til -200 Kr. pr. Styk. 

Naa, dette betyder naturligvis kuri, 
at Udstilleren ikke vil at med sine 
Udstillingsdyr, Er lian ikke helt 
utilbøjelig til at skille sig af med et 
eller flere af dem, vil 10 eller 15 Kr. 
som oftest friste . ham over Evne, 
saa han slaar til over for saadani 
Bud, selv om der staar 100 eller 
200 Kr. som Salgssum i Katologen. 

Delte staar imidlertid ikke helt 
klart for det almindelige Publikum, 
og de svimlende Priser i Katalogen 
bidrager derfor deres gode Del til, 
at Folk i Almindelighed gerne hæf- 
ter Begrebet .S p o r 	fast ved hele 
det System, hvorefter vor Fjerkræ-
avl for Tiden ledes. Man holder for, 
Mand og Mand , imellem, hyppigt 
siges det ogsaa aabenlyst, at del er 
en Sportsavl og aldeles ikke nogen 
Nytteavl, der fremmes ved hele den 
nuværende Arbejdsnmade med Kaa-
ringer og Udstillinger o. s. v. 

Mulig er det, at Landboforenin-
ger og Husmandsforeninger, Dansk 
Andels-Ægeksport og andre i en 
nyttebringende Fjerkræavl interesse-
rede Organisationer kunde gøre 
Gavn ved al faa en Haand i Hanke 
med; men helt uden nærmere Un-
dersøgelse burde „Danmarks Fjer-
kræavlerforeninV og dens Opdræt-
tere nu ikke dømmes. Det kunde 
kanske hænde, al Mistroen vil vise 
sig ugrundet, at den Adskillelse 
mellem Begrebet S po ri og Begrebet 
Nyt te, som har saa mange -Tals-
mænd, er intet mindre end en Ind-
bildning. 

Jeg kender en Mand, der for et 
Aar siden besluttede at anstille en 
Prøve, og den Prøve er foreløbig 
ikke falden ud til ForklejnPlse hver-
ken for de nuværende Opdrætere el-
ler for de nuværende Kaaringsskuer. 

Manden købte i April i Fjor et  

Sæt Rugeæg (13 Slkr) af en med 
første, og anden Æres-Præmier i 
lange Baner hædret Hønsestamme. 
Der kom af de 13 Æg 11 spille-
vende Kyllinger, hvoraf de otte var 
Høner, gik godt til, har nu i inde-
værende Aars tre første Maanecler 
tilsammen lagt op imod 400 Æg. 
Dyrene er efter almindelig udbredte 
Begreber udprægede „Sportsdyr" ; 
men, som man ser, er de samtidig 
meget nyttige Høns; op paa 140 ----
150  Æg i Gennemsnit skal de otte, 
om alt gaar vel, nok komme, inden 
Aaret 1919 rinder tid. 

Og saa K a a ri n gen. Ja, ogsaa 
over for den niaa jeg i det forelig-
gende Tilfælde formelde min fore-
løbige Respekt. De to at de unge 
Høner, der komi Racens saakaldte 
„Standard" nærmest, sendtes i Fe-
bruar i Aar til Kaaringsskue, og de 
kom hjem med Sølvringe om Be-
net. De er altsaa „sportslig" gode 
nok, og de er i den Henseende de 
bedste af Flokken; men Forholdet 
er samtidig det, at de tillige synes 
at være de nyttigste af samtlige otte 
Søstre. 1 Marts Maaned har de væ-
ret• aflukket i en Hernsegaard for dem 
selv, og den, der fik det højeste 
Antal Points ved Kaaringsskuel, har 
i nævnte Maaaned lagt 21 Æg, 
medens den anden, der var betænkt 
med 1 Points mindre, kun har lagt 
20 Æg, netop Gennemsnittet af, 
hvad alle otte Kyllinger har lagt i 
i Maris Maaned. 

Naturligvis kan man ikke paa 
Grundlag af saadan en enkelt Prøve-
bygge et fuldt ud begrundet Forsvar 
for alle Enkeltfieder I Hønsesviens 
nuværende Ledelse; merl til et An-
greb egner Prøvens foreløbige Ud-

'fald. sig jo da endnu miridre. 1 al 
sin Beskedenhed bestyrker det den 
Antagelse, at der er en- ikke uvæ-
sentlig Sammenhæng mellem [-te-
nens mere eller mindre typiske Ydre 
og dens Værd som Nyttehøne. Og 
den lille Prøve viser, at den, der 
køber dyre Rugeæg, kan virkelig 
have Held til at give sine Penge 
godt ud. 

Økonom 

!lokkeduens SElskille, 
—o— 

Den Dag vil nok komme, da Jord-
dyrkeren faar et saa nøje Kendskab 
til Planternes Ernæringsforhold og 
kommer !Besiddelse af saa fuldkomne 
Midler til Plantesygdommenes Be-
kæmpelse, at han — om han ønsker 
det —kan dyrke samme Sædart el-
ler samme Plantekultur Aar efter 
Aar paa samme Plet. Allerede nu 
er det regelmæssige Sædeskifte fra-
veget mange Steder, hvor Jorden 
dyrkes meget intensivt, hvor f. Eks. 
Frøavl og Dyrkning af værdifulde 
Handelsplanter optager en stor Del 
al Arealet. 

Men ellers er Forholdet endnu 
det, at Gødningen udnyttes bedst 
— og Planternes Sundhed bevares 
bedst under et regelmæssigt Sæd-
skifte, og dette gælder K øk k e n-
haven saavel som Marken. 

Et praktisk Sædskifte i Køkken-
haven kan se maledes ud: 

Jordbær (1. Aar).  

2. Jordbær (2. Aar). 
3. Jordbær (3. Aar). 
4. Hovedkaal. 
5. Selleri og Porre. 
6. Sildige Gulerødder, Rosen- 

kaal, Skalotteløg, Rødbeder, Pasti-
nak, Persille o. s. v. 

7. Risærter og Snittebønner. 
8., 9., 10 og 11. Kartofler. 
12. Tidlige lave Ærter, tidlige 

Gulerødder, tidlige Kartofler til Som-
merbrug. (Stykket tilplantes med 
Jordbær i September). 

Skifterne 6, 7 og 12 skal ikke 
have Gødning, hvorimod alle de 
andre Skifter vil have godt af en 
rigelig Gødningstilførsel. Skifte 12, 
;trim!' det kninniende Aars Skifte 
I, skal, forinden Jordbærrene plan-
tes i September, have et godt Lag 
Staldgødning. Skifterne 4 og 5 skal 
have en særlig kraftig Gødningstil-
førsel, og Kartoflerne er ligeledes 
taknemmelige især for Staldgød-
ning.- 

Man kan i dette Tilfælde skyde 
Hovedkaalen (lividkaal, Rødkaal, 
Spidskaal, Savojkaal) ud og dyrke 
alle eller en Del af disse Kaalsor-
'terpaa Marken. Det samarie gæl-
der Kartoflerne. Ogsaa naar alle 
disse 5 Skifter eller nogle af dem 
skubbes ud, kan Ordenen for det 
øvrige lige fuldt bibeholdes. Der 
bliver endda mindst 7 Skifter til-
bage; men mindre maa der heller 
ikke være, navnlig af Hensyn til 
Jordbærskiftets Omløbstid. 

Jordbærskiftet maa være paa sta-
dig „Vandring" over hele Køkken-
haven, og i.. Perioder paa mindst 
fire Aar bør Jorden være fri for 
Jordbær, 	 . 

Mange Havebrtigere '1..4 ønske at 
dyrke adskilligt flere end de oven-
for nævnte Køkkenurter ; men de 
vil nemt kunne skydes ind i de 12 
Skifter, alt som de er „graadige" 
og. skal stilles sammen med Kant, 
Selleri og Porre, eller de hører til 
de mindre ,,graadige" og skal have 
Plads enten mellem Rodurterne 
Skifte 6, mellem Bælgplanterne i 
Skifte 7 eller muligvis i Skifte 12. 

Kulturer som Rabarber og Aspar-
ges bør have Pladser- helst tor sig 
selv, da de kan bibeholdes paa 
samme Sted i en længere Aarrække, 
og derfor hverken kan eller skal 
passes ind i det almindelige Sæd-
skifte. 

Økono m.  

Kassolieliohliiingeo faa i 
KakigloviluRrel. 

Da Dybbøl deri 18. April 1864 
var falden, og de tyske Hærnasser 
havde bredt sig ud over hele den 
jydske Halvø, begyndte Direktionen 
for den jydske Kreditforening at 
ryste for Kassebeholdningen. De 
vigtigste Aktiver og Obligationer 
var forlængst 1 Sikkerhed i Køben-
havn, men Kassen bugnede, da 
Laantagente fra de ikke besatte 
Landsdele skyndte sig at indbetale 
deres Restancer. Ganske vist neg-
lede Postvæsenet her hurtigt al in- 

destaa for Forsendelsen, -- men 
man fandt endda paa Raad, idet 
man sendte en Mand til Hest til 
Kammerraad Lykke i Thisted, der 
da over Frederikshavn sendte Penge 
til København, 

Alligevel var det en ret stor Ka-
pital, Kassereren randede over den 
Dag, da Tyskerne rykkede ind i 
Viborg. Han fandt da part at skjule 
Pengekassen med samt dens dyre 
Indhold — i Kakkelovnsrøret. Hel-
digvis var Aprilsvejret ikke koldere, 
end at man kunde udholde det 
uden Kakkelovnsvarnie. Og Pigen 
fik strænge Paalæg om at holde 
sine Fingre i tilbørlig Afstand fra 
Kakkelovnen. 

General \Vrangel vilde have Penge, 
og han underskrev dg for vrrytrgts-
Vedkom iltende en Krigsskat pan 
50,000 Rigsdaler, en Sum, som 
Byraadet erklærede umuligt at be-
tale. Der blev derfor anstillet for-
melig Jagt paa Byens fornemste 
Mænd, der skulde tjene sorn 

Iblandt de arresterede befandt 
sig Direktionens Formand, Etatsmad 
Bregendahl, og Kassereren Overrets-
sagfører Fasting. — Den eneste at 
Kreditforeningens overordnede, der 
slap fri, var Bogholder Thomsen. 
Hver Morgen indfandt han sig i 
Hovedvagten for at modtage Ordrer 
med Hensyn til den daglige Drift. 
Under et saadant Besøg fik Kasse-
reren Lejlighed til at hviske Bog-
holderen i øret, at Pengene laa i 
Kakkelovnsrøret. Kassen var red-
det. 

saa Vaabenstilstanden slutte-
deS den 12. Juni, fik Gidslerne Lov 
at 'vende tilbage; og derpaa gled 
jydsk Kreditforening ind i sin vante 
Gænge. 

240,000 Kroner for 
et Barn. 

—o— 
Fra New York skrivet en Korres-

pondent til Londonerbladet .Daily 
Mali" : 

I Regeringsbyen Washington af-
holdtes for nylig en saakaldt Bør-
neudstilling, hvor-. man havde Lej-
lighed til at se et større Antal ny-
delige Smaabørn i en Alder fra 
2-4 Aar, væsentligst af ubemidlede 
Forældre. Entre-Afgiften deltes mel-
lem de udstillede Børns Mødre, og 
desuden var der udsat en større 
Pengepræmie til det Barn, der af 
Publikum udpegedes som det smuk-

- 'teste. 
Denne Gang tilfaldt Præmien en-

' sternmig den lille fireaarige Frank, 
en ualmindelig smuk Dreng, der 
var alle de besøgendes erklærede 
Yndling; men faa Minuser far Ud-
stillingen skulde lukkes, fik Komi-
teens Forstand, Fru Barret, Besøg 
al en velklædt Herre, der ytrede, 
idet han pegede paa den lille Frank: 
Jeg vil købe dette Barn og er vil-

lig til al betale Moderen 60,000 
Dollars, hvis hun tillader mig at 
adoptere det." 

Fru Barrett gjorde nu Herren, 
der var en hovedrig Godsejer fra 
Virginia, opmærksom paa, at hans 
Tilbud næppe vilde blive modtaget, 
da Franks Moder elskede. sin lille 
Dreng overalt i Verden. 

Godsejeren vendte imidlertid det 
døve Øre til og forlangte, at Mo- 
deren straks skulde hentes. Fru 
Barret opfyldte lians Ønske, og lidt 
efter kom Franks Moder, en fattig 
klædt, forgræmmet Kone. Rygtet 
om, at en rig Godsejer vilde købe 
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hvad Moderen vilde sige til slet fri-
stende Tilbud. Men skønt hun le-
ver i dyb Fattigdom og foruden den 
lille Frank har seks andre Børn at 
forsørge, afslog hun uden at tøve 
Godsejerens Forslag. Hun tog jub-
lende den lille Dreng i sine Arme, 
kyssede ham og ilbrød: „Han er 
mit et og alt i denne Verden. Ikke 
for alle Jordens Skatte vil jeg sælge 
han], selv om jeg godt ved, at han 
i Deres Hus vil fan det tusind Gange 
bedre end hos mig!" 

Eller delte smukke Svar maxite 
den rige Godsejer beskæ in met trække 
sig tilbage; men forinden viste hm 
dog sit gode Hjerte ved al forme 
Franks Moder en Anvisning paa 
250 Dollars, idet han samtidig bad 

-0131.--Lindskaridning r -sit-~fale 
Tilbud. Samtidig anmodede han 
hende om al henvende sig til ham, 
naar Frank havde 'etaet den sknle-
pligtige Alder, for at halt kunde 
bekoste hans Skoleundervisning. 

De andre Udstillingsgæster, der 
var dybt rørte over denne lille Scene, 
foranstaltede nu ogsaa en Indsam-
ling til den lille Franks standhaf-
tige Moder, der nu er Dagens Helt-
inde i Præsidentstaden. 

Fra Uge til Uge. 
—:•c): - 

En ung Dame i dobbelt Ild. 
Oberstløjtnant Knob fortæller i 

.Natt." om en Forpostfægtning ud 
for „Fuglesang Skov. ved Frede-
ricia. Midt under Skydningen sans 
en ung Dame forvildet fare al Sted 
imellem de to Skyttekæder, medens 
Riffelkuglerne peb hende om Ørene. 
Obersten skriver : 

„Jeg er overbevist om, at hver 
eneste Soldat lige som jeg rystede 
af Skræk. Vel var det Krig — men 
skyde en Kvinde — en Dame! Jeg 
gav stanks Ordre til at holde inde 
med Skydningen, og straks efter 
gjorde Preusserne det samme, det 
maa man lade dem.- 

Damen slap shaledes godt fra sit 
Eventyr. Obersten beklager kun 
ikke direkte at kunne gratulere hende 
til 50-Aarsdagen for hendes liddaah. 

Til Kamp imod Kaffen. 
En kendt Stockholm-Læge, Dr. 

med. P, Olsson, har til Medicinal-
styrelsen indsendt et Skrift, der for-
mer sig som et voldsomt Angreb 
paa Kaffedrikning. 

Dr. Olsson siger, at Misbrug af 
Kaffe i ' høj Grad undervuderes. 
Kaffe døver Sulten, giver derfor 
Underernæring og ødelægger For-
døjelsen. Med stor Bekymring ser 
lian paa, at el eventuelt Spiritusfor-
bud vil faa Kaffedrikningen til at 

,stige. Han maner til Kamp imod 
Kaffen og hævder, at i det mindste 
intet Barn før 7 Aars Alderen bor 
nyde en Draabe Kaffe, og Folk over 
denne Alder bør være yderst spar-
somme i deres Kaffeforbrug. 

• 
Vesuvs Aske som Gødning. 
En schweitzisk Professor, Dr. Klei-

ber, har rinder en Rejse i Italien 
og en Række Undersøgelser i Om-
egnen af Vesuv funden, at store 
Masser af den Askeinængde, der 
endnu dækker Herculanum og Poul-
pejl og andre Dele af Vesuvs Om-
egn, er et ganske fortrinligt Gød-
ningsmiddel. Den italienske Rege-
ring har nu sendt en Videnskabs- 
stand. 	Schweitz for at konferere 
med Prof. Kleihert. Det ventes, at 
Staten vil ekspropriere Askemarkerne 
og selv varetage den betydelige Eks-
port, der menes at kunne finde Sted 
af Gødning. 
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anbefales til 
Damer, 

bekendte. som 

de er for 

deres gode 

Pasform 

haves fra 1 Kr. 

Magasin du Nords 
udmærkede 

bliver forj 	i at sprøjte med rede: Markedct--overf2-kn med Le- 
det samme. 	 - --Ære og Lærerinder, men en total 

Af gode Sprøjter findes nu mange: 
Killilers originale, Bloms, Skander-
borg, Holeby m. fl. Prisen er ca. 
400 Kr Anskaffes der en Sprøjte, 

bør den tillige kunne benyttes til 
Bordeauxvredske. En saadan er ca. 
100 Kr. dyrere, men det skal jo til. 

Udgifterne til Sprøjtning med lej-
et Sprøjte er ca. 5 Kr. pr. Td. Land. 
Merudbyttet kan blive fra 25-50 Kr, 

Det kan derfor godt betale sig, 
og Ukrudt er en daarlig Afgrøde. 

Tune Landboskole, i April 1914. 
.1. Aagaard. 

Ras Student eroptojer. 

Frk. Mabel Rogers, der er kvinde-
lig Student ved Purd nue-UM VerSiie-

tet i Staten !ildtang. har anlagt Sag 
mod nggig a/ hendes Universitets. 
kammerater og fordrer dem straffede 
og sig selv tilkendt en Skadeserstat-

ning paa 25,000 Doll., fordi de ved 
nogle mildest talt ret mærkelige Ce-
remonier har ødelagt hendes Hel-
bred. 

En Aften i Januar bankede det 
paa hendes Dor. Hun lukkede op, 
men blev i det samme grebet af en 
halv Snes andre studerende, der 
slæbte hende ned ad Trapperne og 
ud i fri Luft. De stoppede hende 
et Tørklæde i Munden, saa hun ikke 
kunde skrige, klædte hende derpaa 
af, splitternøgen, overmalede hende 
paa Ryg og Bryst med rødt Blæk, 
smurte derefter hendes Ryg ind med 
Fiskelim, tvang hende ved Naaleslik 
til at knæk for dem, og stoppede 
hende sluttelig ned i en Tønde, 
hvor de overlod hende til hendes 
Skæbne. De raa Optøjer, der skulde 
gælde for en „Indvielse" til Studen-
terlivet har vakt almindelig Opsigt 
i den lille Universitetsby. 

Naar Amerikanerne giver 

Presenter. 

I de senere Aar er det bleven 
mere og mere almindeligt i Ameri-
ka at give Presenter, ofte ret kost-
bare, og i mange Tilfælde temmelig 
ekscentriske. Bladene nævner i 
disse Dage et Par karakteristiske 
Eksempler derpaa 

Et ældre barnløst Ægtepar i Ida-
hoe vilde Paaskedags Morgen over-
raske hinanden med Gaver. Tidligt 
om Morgenen bankede det paa Fru-
ens Dør, og ind traneære fire unge 
Piger bærende en stor Bærestol af 
Form som et Paaskeæg. Ægget 
aabnedes, — inden i las den nyde-
ligste lille Pige, der strakte sine Ar-
me op mod sin ny Mama. Manden 
havde villet glæde hende med en 
lille Adoptivdatter, da de nu ikke 
selv havde Børn. Tilfældigt havde 
hun haft ganske samme Ide og ud-
ført den. Hendes Gave til Manden 
bestod i en kæmpemæssig Cigar-
kasse, der viste sig at indeholde en 
lille Dreng. Saa havde Ægteparret 
faaet to Børn i Stedet for slet ingen, 
— naa, det gør nu ikke saa meget, 
eftersom de er rige nok til at kunne 
give begge Børnene en udmærket 
Opdragelse. 

En heltemodig Lærerinde. 

„Vends. Tid.' beretter: 
For nylig sejlede Sømand A. Gu-

stafsson paa Gaasø ved Lysekil over 
til Grundsund i Selskab med en 10- 
aarig Plejedatter for at hente Gustafs-
sons Datter, som er Lærerinde. 

Paa Hjemvejen i Nærheden af 
Gaasø oversejledes de af en Motor-
jagt, som ikke førte Lanternerne. 
Lærerinden svømmede omtrent 25 
Meter mod Land med deri lille Pige, 
men orkede saa ikke mere, hvoref-
ter Barnet gik til Bunds. Lærerin-
den og hendes Fader optoges senere 
af Jagten og førtes til Lysekil. Gu-
stafsson havde ved Oversejlingen 
faaet svære Beskadigelser. Han døde 
om Natten. Datteren er uden for 
Fare. 

Skipperen paa Motorjagten er sat 
under Tiltale og faar sikkert en al-
vorlig Straf, fordi han ved Nattetid 
ikke har ført de i Loven foreskrevne 
Signaler. 

Naar Døtrene skal afsættes. 

I Serbien ser man i mange Byer 
to a tre Dukker hængende i Vin-
duerne, hvilket betyder, al der fin-
des lige saa mange giftefærdige 
Kvinder i Huset. — Sart ved Ung-
karlene, hvor de kan henvende sig. 

Ilkrodishekmmpeisen ved 
Sprnjining og Harvning. 

—to:— 

Hvad man saar, skal man og hø-
ste. Naar Landmanden saar Korn, 
høster han Korn, saar han Roefrø, 
høster han Roer o. s. v. Ja. der-
som ikke de Planter, der saar sig 
selv tager Pladsen og Næringen. 
Imod disse „selvsaaede" individer, 

Frøukrudt kaldet, er det, Krigen 
maa føres, Landmanden maa holde 
dem borte for at kunne høste, hvad 

han saaede. 

Naar Sæden er lagt og Jordhear-

bejdningen afsluttet, kan Kampen 
føres paa to Maader: 1) ved U k r ud t s-
harvning, og 2) ved:.;prøjtning 
med Jærn vitriol. 

Harvning. 

I de senere Aar har enkelte Land-
mænd lagt Ukrudtsharven til Side 
for at kunde benytte Sprøjten, men 
det er for tidligt, Jorderne er ikke 
rene nok dertil, og Harvningen har 
ikke alene Betydning ved al øde-
lægge Ukrudt, den gør Jorden løs 
oven i, forebygger Skorpedannelse 
og hæmmer Jordens Udtørring. 

Harvningen bliver mest effektiv, 
naar Jorden ligger løs og fin i 

Overfladen. Behandlingen skal alt-
saa være afsluttet med en Harvning. 

Tilltromles Jorden alligevel, man det 
nødig være med Ringtromle, da 
Ukrudtsharven ikke kan komme til 

at ødelægge de Planter, der staar 
nede i de af Ringtromlen dannede 

Furer. Ogsaa af Hensyn til Vand-

fordampningen er det heldigst at af-
slutte som nævnt. 

Harvningen bør foretages 5-7 

Dage eller Samlingen. Er Jorden 

skorpet, lægges lidt Vægt paa Har-

ven. 1 a 2 Træk virker da bedre 

end 3 a 4 uden Vægt paa. Harv-

ningen skal foretages i tørt Vejr, i 
Solskin og paa tør Jord. 

Kommer der efter Harvningen ny 

Ukrudtsplanter, og del gør der al-
tid. da de forsklelige Arter har for-
skellig Spiringstid, kan en an-
den Harvning udføres, naar Kornet 

har to Blade, det er da Rodfæstet 
og seigt nok til at modstaa en slig 
Medfart. 

1 Udlægsmarken kan kun harves 

en Gang, og det hør ske til det 
ovennævnte Tidspunkt ; samtidig 
saas Kløver- og Græsfrø: dette kan 

ogsaa saas bag efter med Radsaa-

maskine, og da paa tværs af Kornets 
Saaretning.  

Harvning paa Rodirugtmarkerne 
maa ikke undlades. Sukker- og 

Runkelroemarkerne bør harves to 
Gange Første Gang 6-8 Dage 

efter Saaningen, anden Gang, naar 
Planterne har skiftet Blade. 

Kaalroer og Turnips harves en 
Gang, nemlig naar Planterne har 

skiftet Blade. Denne snavet SOM 
Ruskel- og Sukkerroernes anden 

Harvning foretages paa tværs af 

Rækkerne. 
Plantebestanden skal være tæt, 

men den dertil brugte Udsæd bliver 

rigeligt betalt med mindre Lagear-
bejde. 

Sprøjtning med JternvItHol 

anvendes særlig som Middel mod 
de „gulblomstrede" Ager s en n e p, 

Agerka al og Kiddike. Nogle 

slipper levende fra Harvningen, og 

andre spirer først frem efter deri Tid. 

Ogsaa andre Ukrudtsplanter kan fas 

et alvorligt Knæk af Jærnvitriol. 

Altsaa, naar begge disse Kamptitid-

ler bringes i Anvendelse, kan vi 

snart naa „rene Marker, d. v. s. 

fri for Frøukrudt. 
Sprøjtningens Udførelse. 

Der skal sprøjtes, saa snart Plan-

terne har skiftet Blade, og altid, in-

den de begynder at blomstre. — 

Smaa Planter er lettere at dræbe 
end de store. 

I Solskin midt paa Dagen (Dug-

gen skal være af) faas det bedste 
Resultat, den giftige Opløsning bli-

ver da paa Bladene, og de „bræn-
des«, derfor er det ogsaa heldigt, 

om Vejret er stille. 
Der skal anvendes 500 Pd. pr. Td. 

Land af en 20 pCt.s Opløsning el-
ler 1000 Pd. af en 10 pet., den 
stærkeste er den bedste, saa er en 

Sprøjtning. nok. Opløsningen la-
ves til paa følgende Maade : 80 
Vægtdele Vand og 20 Vægtdele Vi-
triol, lig 100. Matt tilsætter en 
Smule raa Svovlsyre (1 Pd. for 6 a 
700 Pd. Vædske). Vædskcn kan da 
taale at staa i dagevis, dersom man 
paa Grund af Regn eller lignende 

Allinge Havn. 
Nu er det nok det nærmeste, det 

har været i mange Aar, med at gøre 

noget ved Havnen. Endelig synes 

det at være gaaet op for vort høje 
Rand, at Millionhavnen var uopnaa-

lig, den strandede paa al den me-
gen udviste Velvillie fra samtlige 

Ministres og Autoriteters Side. 

Det er sandelig ogsaa pas høje 
Tid, at der lages virkelig fat, og 

vi maa haabe, at det vil lykkes at 
finde en Entreprenør, der vil og kan 

skaffe Arbejdet færdigt fra Juni til 
Oktober, men vi er bange for, at 
det vil falde vanskeligt. Der er jo 
snare mange Forberedelser, der skal 
til, før del egentlige Arbejde kan 
begynde. Alene at fremskaffe det 
udsøgte Tømmer til Dæmningen 
og Stenkarrenes 13ygning og Ud-

sætning vil strække ud til Midsom-
mer, og vi tror derfor, at det des-
værre allerede er tabt for meget af 
den gode Arbejdstid, at vi kan tænke 

os noget Havnearbejde i Gang i 
Sommer. Nu faar vi jo at se, tnaa-
ske det ogsaa var hensigtsmæssigt 
at tage dette Arbejde i 2 „Tempi"? 

Men en Ting maa vi bestemt have 
vor Opmærksomhed henvendt pair, 
og-det er, at 'der endelig sørges 
for, at Havnen ikke bliver helt 
afspærret. 

Der maa kunne findes en Udvej, 
saaledes som man fandt den i Sva-

neke under Havnearbejdet der, at 
vore hjemlige Dampskibe og Af-
skibning fra Turistdaiiiperne og 
Motorbaadene kan foregaa uden 
altfor store Ulemper. 

Del vil medføre altfor farlige Kon-

sekvenser helt at lukke tor al 
Trafik over Havnen en hel Som-
mer, vilde det saa alligevel -  Ikke 

være fornuftigst, oniend maaske lidt 
dyrere, at udføre Arbejdet i Løbet 

af 2 Somre? 
En interetnistisk Bro syd eller 

nord for Indløbet maa bestemt 

kunne udføres, og ikke koste mere 
end et eventuelt Tilskud, fra Hav-

nens Side til Varetransporten fra 

Hammerhavnen, vilde andrage. Vi 

maa ogsaa huske paa, at Allinge 

som Toldsted ikke gaar helt ud af 
Bevidstheden. Vi bede del høje 

Read i sin Helhed, men dettes Al-
linge-Medlemmer i Særdeleshed, at 

have deres Opmærksomhed hen-
vendt paa dette vigtige Forhold. 

Markedet i Klemensker. 
Fra Klemensker meddeles os, at 

det Marked, sum ifølge Almanaken 

og den ny Markedsordning skulde 
afholdes ved Kroen den 27. April, 

forløb til stor Tilfredshed. 
Der var stadig Forespørgsler i 

Telefonen fra andre Dele af øen, 
om de tilførte Kreaturers Kvalitet 
og Kvantitet, og med de forskellige 
Tog ankom 4 fremmede Handels-
mænd, men Ktealurente — mang-
lede. Tilsidst var dog Markeds-
pladsen omtrent fyldt med Menne-
sker, dog ikke Markedsgæster, men 

ca. 40 Lærere og Lærerinder, der 
var paa UdflugL Man konstate- 

Mangel paa firbenede. 

Afdansningsballet 
for den glade Ungdom, der under 
Fru Tegners kyndige Ledelse har 
foretaget eaa eiser pas Hotel Allinge, 
finder Sted Søndag den I0. Maj, 
Kl. 	Foruden Elevernes For- 
ældre og Paarørende kan et begræn-
set Antal interesserede overvære 
Opvisningen og deltage i del efter-
følgende Bal, mod at tegne sig in-
den Onsdag den .6. ds. pas en paa 
Hotel ”Allinge" fremlagt Liste. 

Under Opvisningen vil Hr. og 

Fru Tegner forevise de sidste mo-
derne Danse. 

Alt ialt el righoldigt Program paa 

34 Numre. 

Allinge Skibsliste. 

Indgaaede 

24. Sk. Berggren, ledig fra Stege. 
— Sk. Dannebrog, Foderstoffer 

Ira København. 
Sk. Kristian, Stykgods fra Kbh. 

26. Sk. Klara, Brænde fra Carlshanin 
28. Gal. Merkur, ledig Ira Gudhjem 

UtIgaaede : 
28. Skon. „Kristian', ledig til Ham- 

merhavnen. 
— Galease „Amalie«, Granit til 

Swinemfinde 
27. Skonnert Dannebrog, ledig til 

Kalmar, 

(itidstjenester. 
Søndag den 3. Maj 

Allinge Kirke 	Skrillem. Kl. 9. 
Ols Kirke Kl. 2 

- Otti Altenen Ungdomsmøde i 
Sandvig Missionshus Kl. 7. 

Mandag den 4, Missionsmøde i 
Tein Missionshus Kl. 7, hvor Pastor 
Høyrup taler. 

— Torsdag den I4.Maj afholdes 
endvideredet aarligc Udsalg for Hed-
ningemissionen i Allinge Menig-
hedshjem Kl. 3. Gaver til Udsalget 
bedes i god Tid sendt til Præsteg. 

Søndag den 3. Maj Kl. Bog 9.  

OffillOHIS Ugerevne Nr, 44. 
De tre Kammerater .  
Fri vemodig Sommer-Saga 

om ung Kærlighed. 

Den menneskelige 
Automat 

eller Straffet Nysgerrighed. 

Trio Mulilt. = Trio Mu(ilt 

Et 4-Fags Hus 
er til Salgs- i Allinge ved Henven- 
delse til 	Snedker Hans Jensen. 

En Køkkenpige 
kan raa Plads til Isle Maj. God 
Løn gives, 

Hotel ALLINGE. 

Kyllingegryn 
anbefales. 

Allirip klorid- tig Produldfordoog 

S
ager 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 a! saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-

nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe el tilfreds-

stillende Resultat. 

Ring op Tlf. 74, Allinge. 

Urte— & Blomsterfrø 
faas hos 

I. B. Larsen, 
velt ilavnen. 

Jernbane-flotellel, Sandvig 
anbefales By og landboere med 
man a la Carte Retter. 

Restauration og Billard. 

Fineste badensisk Kartoffelmel 130. 
Fineste dobbelt ,.ildet Navne, PI 15 Ø. 
Fineste vasket lithim4-1 	 17 0. 
Fine Toploc Nazogr) n 	2150. 
Store 'rnploe Pittwogryn 	27 0. 

Bedste Il v rogry n 
los Vægt Is 0. og 2 kg a 17 Cl. 

A 'wenn uovrearyo 
i plomberede II., og ' , kg Pakker 

Gyldenhnmosar Havregryn 
i I kg Pakker -PI f.). 

dnn.lco nytgryn 
rime, mellem, grove I2 0. 

!Marvin Kryot41 Byggryn 1-$ 0. 

Kyllingegryn 	 II ø. 

Fineste Horne Semoulegriu 
Bnnungry n. Boghvedegryn, 

Mnj•flager 

1. B. Larsen. 
Vellagrede 

Conni Mursten og 'lagden 
sælges fra Plads og paa Jernbane-
vogn.  
Johan C. Koefoed, Allinge. 

-4iskelorreining i Sandvig 
I ste Maj aabnes en velassor 
teret Fiskeforretning i Hr.Viggo 
Jørgensens Ejendom, hvor 
daglig kan Inas forskellige Fi-
skesorter. — Varerne bringes 
overalt, og om ønskes istand-
gjorte. Større Ordres bedes 

bestilte Dagen forud. 

Ærbodigst 
N. Mikkelsen å Co. 

•I ell. Sandvig 29. 

NB Alle Fiskesorter købes 
til Dagens højeste Priser. 

kontant Afregning 

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

paa Land opmwsksom paa, at enhver kan 
raa optaget Artikler og Indlæg om Emner 
af almen imerresse i "Nord-Hornholms 
llehl 

uleinigelsea er kun, at det skrevne er 
holdt i ett sømmelig. Form og indenfor 
rimelig Gramser, samt at Insendere.--til 
Underretning for Redaktionen — opgiver  -
Nak n og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser one sar,. 

danne Ting og.  Forhold, som egner sig 
til. Behandling i Bladets Spalter 

Delte gælder heade Byen og Landet, 

og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den strengeste Diskre-
tion med flen5yit til sine Kilder. 

Zinbllande og linkhnilier 
billigst i 

Kolonial- & Prdilliforretilig 
ai 

Ny aldeles friskbreendt, 

Aalborg Portland Gemen 
sælges fra Lager til 430 t)te med: 

Sække pr. Td. 

Tagpap 
af bedste Slags .Imperial 

er pas Lager i alle Bredder. Prisen 
er  billigst i 

Nordlandets Handelsbus. 



() Nordlandets Handelshus  

Gode Foderstoffer! Godt Køb! 

MESSENS-ENE-UDSALG 
Telefon 100 CHR.  OLSEN, ALIINGE Telefon 100 

LEVERANDØR TIL VARELOTTERIET. 

ildskildshrmillerpe ere oplossedo! 
En Ladning af samme Slags Brædder ventes i de første Dage. 

Billige Priser i 

Nordlandets Handelshus. 

Morgenkjoler 
Uldne moderne Kjoler 
Kulørte Damefrakker 
Sorte Damefrakker, Klæde og Alpaka 
Nederdele 
Spadseredragter 

do. 
Golfjakker 

do. 	lange, i flere Farver 

extrafine, 

fra 3 Kr. 65 
- 14—  85 
-10—  00 
- 22 — 50 
- 3 -- 75 
- 11 — 85 

skræddersyede - 34 — 00 
- 4 — 85 
-12—  75 

Frisk Klidmelassefoder D. D. S. 

Prima Hampefrekager 
Danske grove Rugklid 
Ny Blodmelassefoder 
Aldeles frisk La Plata Majs 

og alle andre Foderstoffer i friske sunde Varer sælges i 

a 4,75 Øre.  
a 5,10 Øre. 

a 5,50 Øre. 

a 5,50 Øre. 

a 5,70 Øre. 

Nordlandets Handelshus. 

It 	 • Foraars-Saisonen 1914 

lloniliolms Spre- & Lilabobsses 
Afdeling i Allinge 

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

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

Gulvfernis & Malerfernis 
Bedste Varer. 	Billigste Priser. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Tojfegle, Nol*, Lepo, Esser og 01 01 
anbefales til billige Priser med Rabat pr. Kontant. 

cHllimsse 	 YroduktropPetninj. 

   

Bemærk Priserne. 

 

Vi sælger 

  

1,11111finis og Hemy Stivelse 
Pakker d 27 lire 14, kg. 

Colrnans Sus r! ,e i 1 2.  I  2, 2, kg Æsk. 
til billigste Notering. 

Ecru og Cremetabletter til Gardin-
farvning. 

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

pulv. Borax, Kvilayabark. 
Salmiakspiritus, Blegvand, Benzin. 
Trippelse, Wienerkalk. 
,.Hex" og ,Solsol', bedstflydcnde 
Pudsecream 10 og 25 øres Glas. 
.Solsol' i Liter-Dunke a 1,50 Øre 
Prima brun Sæbe 16-19 øre. 
▪ grøn 14-18 øre, 

hvid Stangsæbe 20 Øre 
KlItigry Marseillesæhe 40 Øre. 

Salmiak-Terpentinsæbe 40 0: 
• Christiansfeldtersmbe 40 Øre. 

ægte Perfectionsseehe 22 Øre Stk. 
Klingry Siebespaatier 20 og 25 ø. Pk. 
Lagermanns Ludpulver ni. Violduft 

25 øre. 
Fransk Ludptilver Lessive Phenix 

25 Øre. 
Lagerrnanns Kraft Skurepulver 
Galdesæbe til Vask af kulørte Stoffer. 
Polersæbe til Sølvtøj. 
Ægte Zeroformsæbe, Tjære-, Kar-

bol-, Svovlmælksæbe. 
Bedste Brilliantine i Glas 25-50 

—75 Øre 
Stort Udvalg I Vaske-, 

og Badenvant pe.  
Tavlesvampe 2 og 5 øre 

Telt. 12. I. B. Larsen. 	Allmw:. 

**,~ 
Hvor faar man det bedste og bil-

ligste Klæde og Klædninger ? 

hos Jens Hansen. 

Hvor faar man de pæneste og bil-
ligste Halte og Huer. Skotej og Pa-

raplyer, naturligvis hos 

Jens Hansen. 

Hvor faar man del stærkeste og 

solideste Arbejdstøj? selvfølgelig hos 

Jens Hansen. 

Hvor findes det største Udvalg i 
Øerne-Konfektion og Tricotage? 

hos Jens Hansen. 
Hvor faar man Tøj til en pæn og 

solid Kjole bedst og billigst ? 

hos Jens Hansen. 
Kort sagt, alt til Manufakturfaget 

henhørende fans altid godt og billigt 

hos Jens Hansen 

Cykle-Forrehimpu 
i Sandvig, syd for Havnen, 

bringes i velvillig Erindring. 
Jeg fører paa Lager solide og 

letløbende Cykler med aarsgaran-
lerede Ringe til 75 Kr. 

Cykler i Luksus-Udstyrelse, 
ekstra prima Kvalitet, 85-100 Kr, 
Aarsgaranterede Dæk fra 5 Kr. -
Slanger 2,75. Øvrige Reservedele 
til billigste Priser.  

Iste Kl. Reparationsværksted. 

A. Stange. 

Malerlarver og [W1(131101' 
altid bedste Varer og billigste Pris. 

Alle Farver udrøres efter Bestilling. 

Den bedste Gulvfernis og Malerfernis 
Mas hos 

Telt 12. I. B. Larsen, 	Allinge 

Foraarshalm 
er til Salgs paa 

KjEeregaard i Rutsker. 

Allinge-Sandvig Sygekasse 
som er statsanerkendt, optager Med 
lemmer indtil 40-aars Alderen. For-
uden en daglig Pengehjælp yder 
Sygekassen Id Læge og Medicin 
for Medleminerne samt fri Læge for 
deres hjemmeværende Bum under 

15 Aar, desuden trit Sygehus- og 
Sanatorieophold. 

Indmeldelser kan ske hos Kasse-
reren, Hr. Bager P. Holm, Allinge. 

Nye Aultiovis 
er hjemkommen og sælges i 	Vægt 

Høker Sørensen, Allinge. 

Glasserede Svinekrybber, 
Glass. Lerrør og Bøjninger 
Prima lagrede Cementror 

i 3'-4• —6- Størrelser 
sælges i Aar særdeles billigt. 

Nordlandets Nandelshnst 

Hos 1.82 IaNrGsE e n 
køber man altid de bedst vellagrede 

Cigarer og Cigaretter. 
Stort Lager al grovt og linskaartie 

Tobakker samt Shagtobak. 

En ung Pige 
kan lila en let Plads til I ste Maj 
eller Juni paa Lundegaard i Allinge 
Telefon 77. 	J. P. Lund. 

Koge-Elev 
En ung Pige kan antages som 

Koge-Elev til I. Juni. 

Hotel ALLINGE. 

Ft S tort 

er lulht;[ 	balg hos 

Emil Bohn. 

Rugeæg. 
En Dags Kyllinger med eller uden 

Høne kan faas efter Forudbestilling 

Maler Nielsen. Allinge. 

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

Telefon 4. 	 Andr. Ipsen. 
Atelieret ved Havnen. 

Chemiser fra 1,30. Benklæder 
Nattrøjer 2,20. 	Frisertrøjer 2,65. 
Natkjoler 4,25. 	Underliv 100. 
Underkjoler og Skørter 3,25, 

Messens Ene-Udsalg 
CHR. OLSEN, ALLINGE. 

By- og Herredsfuldmægtig 

Joh ann e s blod, h*. 
træffes paa Raadhtiset i Allinge 
hver Mandag efter KI. 10 Form. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Malerfarver. 
tørre, udrune i Il, og 1,f2 kg Dasser. 
Terpentin Turrebte 

Moitelluk 
Hitt 11111 k Cyk le Ink 
Hvid .1;$11ost Etuulllelak 
Schellak tur Og flydende 
Spiritus vinl 
Guldbronce Stilybroure 
ilroncelintur 
Nintitiel ries 	]taleuleibeitee 

sort Ilbettitoldtpthcitee 
Natronlud ni at aftage gammel Maling 
,Inlerpeleder Lakpeueler 
Skrive 111.11NICI' 
I(nikekuste runde og firkantede 
prima Limfarvopeonh.r og Tim,- 
koste 

I. J3. Ti arsen. 

liegolnadouTradm 
billigst i 

ætlinge Koio~ial og Produktforroloill, 

ønsker f)e 
Trude-ih 1 	e 

da firn‘end Dein f 	 ■ , 
Havnen. 
Telefon 4. 	 :kruk- Ipsen. 

tios 

ansett, 
Santivi;!. 

forefindes det stirsle Udvalg 
paatennede og paabegyndte 

Broderier saml Hesætnings- 
artikler. 

Vt—~- 
Bedste GlihiferiliS 

Prima Malerfernis 

I. B. Larsen 

Sengeudstyr. 
Prima ~rige Fjer. Andehalvdurr. 
Prima fjærtret Nankin oji 

--Prima.-4ratærrlaarred rra fin 
Prints hvid Dynesatin til Overtræk. 

Feltsenge og bjemmearbejd. Træsenge 
vendte Størrelser. 

Udvalg i Kvaliteter og Priser 

Messens Ene-Udsal!i, 
CHR. OLSEN, A1.1.1NriF. 

it**# 
Allinge Bryggeri 

modtager gerne Bestillinger paa 
øl i Ankere saavef som skatte-
frit Flaskeøl fra Hafnia Brygge-
rier. — Tomme Ankere bedes 
returneret hurtigst muligt. 

Telefon 65. 	G. SALMON. 

Den Sømand. han maa 
lide — 

Styrmanden : Hvorfor ser du saa 
traurig ud, Johan? 

Matrosen Det er fordi det dejlige 
øl, vi fik med fra Nexø Bryggeri, 
allerede es sluppen op. 

Se heri ;,-rent'aileer:e%':detil i'clit; 
ærede Kunder ined al Slags 

Snedkerarbejde. 
— Særlig til dem, der skal have 

Linoleum, har jeg Prøver af alle 
Slags Kvaliteter til forskellige Priser. 

Hans Jensen. 
Snedker, Allinge. 

Sti ge tit 
4:tizehittti 

Getnetnipapir 
"urte. rode. hi/11.0 

Faitegarititure 
bit Dele tit ruttezarniture 

Flarkereneere til Fritte/lunker 
Narresutter 
Fingertutter 
1.listemprojter 

anbefales 

1. B. Larsen. Allinge. 

Forlang altid 

Ottokinstedis 
0./VkA 

Plante Margarine 

Elegante Nederdele fra 2.50 Ore 

Blaa Serges Nederdele 5,50 Ore 

Et Parti Nederdele, opsyet af 
Rester for halv Pris. 

Færdigsyede Bomuldskjoler 
i nydelige Faconer og af gode 
Stoffer til 3,85, 4,50, 5,00, 5,25. 

Store Rokirenforki æder 
i mange nye Faconer fra 1 Kr. 

Nulorte og hulde Pynteforklæder 
i stort Udvalg. 

Chemiser 	 fra 1.50 

Benklæder 	 fra 1.50 

Underliv 	 fra 65 
Nattrøjer 	 fra 1,80 

Altid det storlte Udvalg. 

Natkjoler 	 fra 4,00 

Uasiteskorter 	 fra 1,50 

Moireskorter 	 fra 2,25 

Flojlsbælter 	 fra 0,45 

Lakbælter 	 fra 0.25 

Elegante Skuldersdiawler - 1,00 

Stormslor 	 fra 0,80 

Horseller, Blondekraver 
med og uden Ærmeopslag 

H alsrush, Strømper, 
Handsker. Lommetørklæder 

Hjole- og Blusestotfer 
i særdeles flot Udvalg 

Et Parti nye Dame -Gummi 	k r 
sæh_es ra 3 r. 

— Altid de billighø Prifer. 

/4- 



Vi sælger billigt! 

Nordlandets Handelshus. 

 

Leverandør 
til Landbrugs- , og Varelotteriet, 

 

   

   

Toget afgaar 
Søgnedage. 

Solidt 1K--Itonor. 
Fra Sandvig 	70,, 

Allinge 711 
Tein  721 
Helligdommen 738  
Klemensker 768 
Nyker 811 

Til Regne  

	

8:14 	1 47 52r 930 

nonne—San d vig- 
Fra Rønne 720  

Nyker 	740 
Klemensker 	757  
Helligdommen- 8,7  
Tein 
Allinge 	

843, 

Til Sandvig 	8st 212 507 915 

Søn- og Helligdage. 

Snu I ■ —Itou oe e 
Fra Sandvig 	838  11" 5" 8" 

Allinge 	84$1 HUS 537 844 

Tein 	 874 1 1 le 547 gni 
Helligdommen 913  110L 6" 911  
Klemensker 	9" 1155  6" 931 
Nyker 	947 12os gni gis 

Til Rønne 	1000 122° 65010" 

~ane—Sandvig 
917  1'o gis Fra Rønne 
057 I" 8" 
in 143 goi 

124  201  912  
15° 2" 928  
202 234 940 
208 240  9" 

010 350 755 
49]  803  

032 412 516 
049 429 833 
112 452 553 
1 24 504 903 

035 33o 815 
005  350  
111 4ci8 852 
135 430 911 
152 447 927 
204  501  939  

Nyker 	740 

Klemensker 	757  
Helligdommen 817  
Tein 	 8" 
Allinge . 	8" 

Til Sandvig 	gsi 

Endvidere standser Toget ved Hum-
ledal, Splitsgaard, Mæby og Blykohl)e, 
forsaavidt iler er Trafik derfra eller dertil. 

er paa Lager til billigste Dagspriser. 

Allioge 	& ProduldiorfeloN. 
Fine dekorerede Porcelæns 1g 

Cho—ko-  clestel 
Kaffestel 

Thestel: 
Nye smukke Dekorationer 
til smart Penge. — Forgyldte_ 

Porcelce71S- 
Kaffekoppe). 

til 33 Øre Parret. 

Fajancekopper fra 16 Øre Parret. 
Stort Udvalg I ~date! frø Kr. 3,00 

' f ro 

alle Sorter lilt dd 	Hoc- og Haveli 
Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Ti nbefaler vi til 	—..., 1,;H.:,! taleane. 1 Grøn 	Ærter, er Æogrtsear,IvV.:Ittokgehr;e2':1 S' ennop. spergel  I 
Allinge Kolonial- og Produktforretning, 

Colosalt Udvalg 

Nu, da alle Foraarsvarer er 
hjemkomne, bør De aflægge 
Forretningen et Besøg og se, 
hvad vi kan tilbyde: 

Sorte Klædes Frakker 
i virkelig prima Kvalitet 

fra 21 Kr. 

Sorte Alpakafrakker fra 19 Kr. 

Foraarsfrakker fra 10 Kr. 

Vadmelsfrakker fra 10 Kr. 

Vadmelskjoler af prima Bom- 
uldsstof leveres færdige 

fra Kr. 3,50 

Fine Mullskjoler fra Kr. 7,85 rf,  
Crepebluser fra 	Kr. 2,85 

Crepekjoler fra 	Kr. 9,00 

i prima Forarbejdning fra 

Magasin du Nord, København. 

NI, ,.,, .e.....~,-.1■,.9 2,N4 

Thorbek, Allinge. 

Fællesindkøb af Cykler 
fra engelsk Geværfabrik, meget letløbende: 

Herre-Cykle med Friløb, 2 Fælgbremser og Kædeskærm 110 Kr. 
Dame-Cykle 	do. 	 do. 	 do. 	115 - 

Motor-Cykler. 
Skriftlig Garanti. Beløbet maa indsendes sammen med Bestillingen. 

Johan C. Koefoed i Allinge. 

Haveredskaber. 
Spader, Skovle, River, Skuffejærn. 

Stort Udvalg og til billigste Priser. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Nu, h Foranl slider fil 
og De skal have Deres Hus 
eller Gaard pudset op, til- 
lader vi os at bringe vort 

velassorterede Lager af Farver - saavel til Olie som Kalk -
i velvillig Erindring. 

cProduktftirrHnitiL,,A 

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

cMlinge 	 ,ProduhtforretnilLg. 

Alle Sorter Foderstoffer 

Fine Buchskindskkedninger fra 20 til 28 Kr. 
Fine Kamgarns 	do. 	fra 25 til 38 Kr. 
Ægte blaa Serges do. 	fra 28 til 40 Kr. 

Vore Habitter øre forarbejdede i fiks l  Snit og med godt Foer, 
saaledes al de erstatter helilt Arbejde. 

26 Stk. engelske Herre-Gummifrakker 
sælges extra billigt. Priser fra 13 Kr. 

Hvide og kulørte' Manchetskjorter 
i mange Nyheder fra 3.50. 

Slips i mange Farver og Faconer, 
vi har altid del nyeste. 

Prima 4-dobbelte Flipper føres i alle Faconer. 
ROLAL ZEPHYR 

er det billigste Kravetøj, da det kan afvaskes at enhver 

Vi har Støvler, der passer Dem! 
Prima Boxcalf & Chevreau Herrestøvler 

kun 12 Kt. 

Rabat for Kontant 
gives paa alle Vaier.  

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Skal Paptagene tjæres? 
husk da, at vi sælger den anerkendte gode CALCIUMS-TJÆRE:—  

absolut bedst i Brugen og billigste Priser i 	1/2 og 1/1  Tønder. 

cMlinje 	 oj ,Produldfopretnin2.. 

Bestil Deres Tryksyger i Allinge Bugtrykkeri 
Trælast! Trælast! Trælast! 

Vort store Lager af 
Sparrer i alle Længder og Dimensioner. Planker og Brædder, saa-

vel Fyr som Gran i alle Længder og Dimensioner, anbefales ærede For-
brugere. NB. Vellagret extra tørt og billige Priser. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

faer enhver Herre, 

der køber, sine Varer i 

Magasin du Nords Udsalg 

Huer fra 1 Kr. 
Hatte fra 2 Kr. 75 Øre 
Bindeslips fra 	75 Øre 
Sokker fra 25 øre 

Ejnar 

Seler fra 75 Øre 
Paraplyer fra 2 Kr. 
Stokke fra 75 Øre 
Flipper fra 35 øre 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Cementpriserne atter nedsat! 

Erindringsliste. 
Toldkamret 7-12 Form., 2-7 Efterm. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Laane- & 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 Søgnedag 

Kl. 3 paa Skolen. 
Branddirektøren Mandag og Fredag 

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

Olsen. Messen. Kontorlid 1-4 Em. 
Folkebogsamlingen. 	Udman hver 

Fredag fra 61/2-71/2.' 

Varme Bade, Mejeriel Kajbjerggaard 
Fredag 9-12 og 4-7. 
Lørdag 9-12 og 4-10 

Ekstra fill norsk 

P. C. HOLM, Allinge, 
anbefaler 

alle Sorter Haveredskaber af bedste Facon og Kvalitet 
til meget billige Priser. 

TRAADVÆV & I IEGNTRAAD i alle Bredder og Maskevidder. • 

Malervarer til Kalk og Oliemaling. 
Fernis, Lakfernis og Lak, BE011CP, Ib:tilse og Pensler. 

91intia plot) tor (tj'oberrita 	 a 5,35 

..tra Sn)alitet toubfrattet '3 r k) D r il n 	. a 6,00 

xtra jocer junb 	cobertjaore a 6,00---  

6.3ob DontI)oliait 	 '?Wocrbtm 	a 6,25 

jwiaN' i 91orManbett)' .inli  

Snut be olierbebfte Moatiteter fcclacc4! 
Rartolietutel, bralre knkenfift 4 15 tre 	Zunoincl, ticarte Dabbeltiintet n 15 £1. t. 

91110111cl,  buibt,  rxtra aeiuht a I: £rt, 	Zmioaraii, arnen 0itilibill tt 15 £re 
4 plet. 91obn1 tiet, fentant tietatitin. 

9iurblitOM lt;) nOcl«.)0. 
Forlang Tilbud, og vi er til Tjeneste. 

filline JColonial o cProduldforretnini. M1111geki0[1d- g proiluldforrBliiiiig. 


