
Bornholms Laane: &  DIÅoiitobank. 
Renten paa Indiaansbeuis er 41/2 pCt. P a 

tillader det,--•e3ffr 'deltager mange 
Led i Arbejdet, og Bevægelserne er  
derfor store; men de er i Virkelig:. 
heded suiaa for hvert enkelt Lea: 
Der Cr saaledes ingen Bevægelse 
ved Arbejdet, som medfører, at Ar-
mene smukkes op ad i deres fulde 
Længde eller føres saa langt tilbage, 
som de kan komme. ller er ingen 
Bevægelse, der fordrer: .a1 Ryggen 

skal bøjes saa langt frem over el-
ler til Siden, som den ..,.1s,,ikw.og der 
er ingen, soire lader Ledene i Be-
nene bevæges,i dg~tiaek-,-  

niug. 	 • 

Kort sagt: det daglige Livs Be-
skæftigelser holder sig et kortere 
eller .1.1eikgetta- VIS~Enfargg, 

Ydergrænser, son] Musklernes og 
Leddenes Senevæv sætter. Og naar 
Bevægelserne -aldrig foretages til de 
yderste. Grænser, saa fc;rsvitrEthi--Sv- 
Iteu til al - u.sa 4.IJs.se 	eller rettere 
sagt: (..irtetissw,„k ■F, 
den, d' i. s.: Leddenes  C  evægelig-
Jied formindskes, og de bliver sti, 
rere. 

De Fingere, son] en Gang•',knirk 
rettes helt ud,. firlivc.r tilsidst j'et' 
krogede at det stadige Greb . om 
Værktøjet. De Skuldre, som en 
Gang sad tilbagetrukne af sig selv, 
de trækkes langt freni rinder Arbej- 
det uden no e 	 truk- 
ket til 	— i hvert Fald ikke 
stærkt nok. Kroppen hiver da lige 
saa flad over 'Brystet, 'Sqlri deri tor 
vår over Ryggen, -ben; Ryg, søm 
en ,Gang var rank og som kunde 
bøjes smidigt til alle Sider, den hol-
des saa længe ,bøjet over Arbejdet, 
at den tilsidst bliver stiv og ikke 
kan rettes helt ud. 

Saalcdes kan man gennemgas alle 

Legemets Dele og er at ,'naar man 
udelukkende gør sruaa Bevægelser, 
bliver det efterhaa~ int-lifligt at 
gøre•db "5torre„,A, vis.:-,der opstaar 

Stjvhed.  
• .Men_.Gyinnaslikens Bevægelser 

giver Snrictigltd. Der findes intet 
bedre Middel mod Stivlied i Lem-

-nierne 'end O'yfiWaStIk... "  Et af dens 
vigtigste Bud er, 4.., 3evægelserne 

skal'.iftlflares-lieTt 'ud 'til Leddenes 

-.Caænsera-4-ivis dette Bud bliver 

GyinnestiketY en overor-

dentlig Entid til at bevarer disse 

Grænser vide, eller til paa ny at 

udvide dem, om de skulde være ble-

ven trykket samteen, hvad den me-

get ofte er Tilfældet. 

Del buko .0libilillsmseo, 
De bar reddet 

9260 Mennesker fra rand-øh; 

• 

,-frt"-• 

I'dgi■ et  uf et Intere•tment.k 
Redigeret al' Emil Holm. 

Forrelninglifttrer Spnreknorteb. Ridder 
•rr■ kt i Gornitzkno Trykk eri. ..titing-e. 
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Fredag den 13. Marts 1914 

• 

Avertipoweuentoprioen er pr. Iretrilthie. 
for In...er/Iler pint Fnr.iden 14 ore. 

tleniqadellge Annoneer 1. l; ene LO ur, 
elterfedgendr IlÅnnge S Ore:' 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
.Llatal af mindst 1700 Errenpl. 

ag forsendes gennem P1S•trYtArnrt i Alliuhm 
Sandvig, Olsker, Batikm, Ra og-  Klemensker. 

-„Nord-Bornhohns 
har ekl &fordr Udbredelse i Nordre Herred. 
bliver 1a-s.( i r.ltlert !tient- Og•egner sig drr- 
far bedsrfirering. 

• 
„M2rd-Bornhalms Ugeblad" 

oplager gerne lletenrIlernelser af enhver Ad 
saasom Kel', Salg, Foreningsmeddelelser, 
Ejler- eller Aflysninger, Anklioner dr. 

„NordBorahola4t(lieblad" 
ty acka bk:"181,16e,taa. 	paa alle 

Poslkaalarerjand paa 	Kantar ag 
kaster 50 brr Kvartalet 

ilm*gbiellsolliNyiteplaule 

Gymnastikens Nytte. 

Det daglige Liv foraarsager Stiv-

hed:-  Vore daglige Beskæftigelser 

er sjældent saa store, som Leddene 

Marinelhillial%kul har udsendt 

Beredning om del danske Rednings-

væsens Virksomhed i Aaret fra I. 

April 1912 4i1 31. Marta 1913. .Det 

viser sig, at der pal Anret falder 

følgende 	Redningsfor etagelader: 

Kandestederne 1, Vesterø 3, Lille-

strand 1, Løkken 1, Hasle I og 

Rønne I. I alt er der forefaldet 19 

Redningsforetagender, nemlig 12 

med Redningsbaade og 2,..med Ra-

ketapparat. Antallet af de re-dtkRle.,  

har udgjort i alt 151; -at disse red-
dedes 1-28 ved Redningsbaadeire og 
23 ved Flakelapparaterne, Foruden 

de ommeldte Tilfælde, i hvilke skib-

brudne er bleven frelst ved Rednings-

væsnets Hjælp, har Redningsappa- 
raterne la,36 	‘æret i Bevæ- 
gelse 1' Aidedulug af indtrufr~ 

befrygt 	,Straudinger, eller-fdi". at 
hjælpe •rs 	tft 'herfra' har 28 
varet „kirgeuvr5; Møder 	 ns  
der 	7 Tilfælde er reddet lifes & 

i alt I -I . Al. Da ni psk ibe er der'd'es 

tiden 'hyppigt i Aarels 1,1.9) ydet 

Assistance, til Fisiterbaaile 	 „1 

Deseden 114giges en oversigt nvei,

, 

 

['Mal dera.sitla'cfaairkitnrravæsee,t,,or-

ganiseredes pas de itdrislw KySt 

1852,11fttltlYellet ifbil de enkelte Red-' 
itingssWioner. Der er tiaefahlet 

i all „.14/55r •  Redningsforetagender, 
hvorved 9230 Personer er reddet. 
Foruden disse er 30 blei.11. reddet ' 
i Agrene 1850-51,. niedens Red-,  
ningsvæsnet organiseredes, og det 
samlede Antal af Mennesker, der 
ved Hjælp af de pas de danske Ky-
ster anbragte Redningsapparater er 

reddet,, bliver saaledes 9260. 
Af Redningsforetagender falder det 
største Antal — nemlig 72 	paa 
Vester Agger. Derefter kommer Lok-
ken og Flyvholni med 59, Thybo-
røn med 56, Snogehæk med 48, 
Tilskær med 47, Skagen nied -16, 
Klitmøller ;ned '45, Nørre Tom by 
med 43, til Skagen ined 11 ug 
videre ned efter. 

Silorvillle i J01111Sillnl 
Mili111)11ilillle Ililil 
Jorllns FlOilr  

Det lyder underligt, hell det num 
ikke desto mindre anses for givet, 
al inden længe vil elektriske Spor-

vogne rasle igennem Jerusalems 
Gader, samtidig_ med al Byen fnat 

elektrisk Belysning. 
Allerede i en Aarrække har der 

som bekendt gaaet Jærvbane fra 

Jah til 'Jertisaleni. Men dette !Tin-

derne Samfærdselsmiddels Station har 

dog ligget uden for Byen. Med 

Sporvognene rykker den hastende 
og larmende Nutid inden for selve 

den hellige Stads Mure; og disse 

vil endog pas flere Steder blive re-

vet ned med samt deres ærværdige 

Toarne. 

For øvrigt er det ganske forbav-

sende, som Jerusalem er vokset i 

de senere Aar. Det skyldes for en 

væsentlig Del de mange Jøder, som 

er vendt tilbage til deres Fædres 

Land. !sær paa Nord- eg Vestsiden 
er der uden for Murene fremstaget 
store ny -Kvarterer med Hospitaler, 

Skoler og andre Nutidsindretninger. 

Der skal anlægges fire Sporvejs-

linier, som alle skal utlgaa fra Jul'. 

faporten; en af dem vil gaa til Jo. 

dekvarteret, en gennem den gamle 

By, en til Betlehem og en til Olie-
bjerget og Josafets Dal, 

,iernealein har hidtil fartet sit Drik: 
kevand fra Salomonschnumene, og 
for Rester, har man i stor Udstræk-

ning været henvist til at bruge Regn-
vand. Nu skal Byen ogsaa finve 
Vandværk; Vandet skal ledes ind fra 

Sherith. 

Alle disse Arbejdet  udføres af 

franske ingeniører.  

Der kan anføres mange andre Eks-

empler paa, hvorledes Vestens Ind-

retninger tireder sig i, det hellige 

Land. Jerusalem har saaledes ny-

lig (anet Telefan, og Politiet er for-
/synet „med Cykler. Paa . Salons 

Shitter høstes der Dit med amerikan-

ske Slagmaskiner, og Tærskningen 

foregaar ved Hjælp af Lokomobiler 

eg med Motorkraft. Der er ogsaa 

nu regelmæssig Motorhaadsfart paa 

det døde Hav, og det samme vil 

ogsaa snart være Tilfældet paa Jor-

dans Flod og paa Genezareth Sø. 

Fiskeriet i denne Sø har i den sid-

ste Titggglii' jzrjr Fart, og her vil -- 

med dt11"TiffSTT live anlagt en Fa- 

angle . man 
	

e?'  harftnegen hat  

hed med Sardiner. 

74"  - 

Er 	heldigt at refise 
til -Amerika for.  Tiden? 

- 	 k • 

Selv om der hele, Aaret igennem 

rejser Folk til "Ainerka, saa er det 

versars! i Foraarstiden, at de fleste 

rejser og løvrigt tænker paa at 

edrorbtrnferte er langt fra lige hel-

dige i Amerika til forskellige Tider. 

Da jeg i disse Dage har modtaget 

Brev fra en god Ven, som har sat 

sig en Del ind i Forholdene der-
ovre, saa mener jeg, det maa være 

rigtig har at gengive en Del af dette 
Bre ■ s Indhold, som i al Korthed 
lyder saaledes: 

.Ser I, selv om alle Amerikanere 
skriver hjem om, hvor meget, de 
tjener, saa fortæller de ja dog sjæl-

dent om Modgangen, Skuffelserne 

og det haarde Arbejde — førend 

det er overstaaet. Det forbyder 

Stoltheden dem — og saa gør de 

det saa kort som muligt. 

Jeg har set saa mange Lands-

mænd paa Skraaplanet her i Begreb 

med at sakke ,agterud i Kapløbet, 

at jeg ikke vil rande nogen til at 

komme herover, uden at han eller 

hun kommer nied en haard Villie 

til at holde ud, tage Tingene som 

de er og ikke overse sniaa gun-

stige Lejligheder og heller ikke for-

tabe sig i disse;-  men være flittige, 

aarvaagne, smarte og dygtige, hvis 

ikke maa de hellere blive borte.. 

Ja, jeg indrømmer, at snit Syn paa 

Amerika er forandret fra del jeg 
havde, mens jeg var hjemme. Men 

det er mere uhildet og virkeligheds-

tro. 

Saa vidt jeg kan skønne, er det 

vistnok værd at tænke nærmere 

over. 

Der er saa mange i disse utrolige 

Tider, der gear i den forkerte Tro 

og Vildfarelse, at de let kan finde 

et Sted, hvor alle Forhold er tilfreds-

stillende, 

For fas Aar siden talte jeg med 

en særdeles klog iag,  erfaren Mand 

prut lidt-  over 70 ku, han havde i 

50 Aar id sin -Levetid besøgt mii-

trent alle Verdensdele og særlig 

gjort sig Umage fcir"at finde et Stedt  

hvor- der intet var i Vejen; men 

lian var til Slat kommen til elbil Er..  

faring, at et ~dant,  -Sted fandtes 

ikke. 

Frk. fanden Gang konti jeg til at 
tale med en anden god Ven om 

delle Forhold, og han sagde: vi 

var mange Søskende, og en Gang 

vi var samlede, sagde min gamle 

Moder saaledes: 

,Ja Børn, naar I nu kommer ud, 

saa bliver der noget i Vejen, K or 

I saa kommer hen: men naarI har 

det nogenlunde, maa I være tilfreds- 

Prrn d s e n. . 

Tobakspiben. 

Det falder os ikke ind at prædike 

Krig mod tobakspiben. Det vilde 
kun lidet nytte 'Og 'dertil nænner 

vi nu heller ikke at gaa, thi nægtes 

kan det jo ikke, at vor Tobalffihe 
har været ns en kær Kammeral i 

mangen"  ensomme Stunder. Men 

paa den anden Side gear det jo hel-

ler ikke an at nægte, at helt lateln 

er Tobakspiliew Ikke, selv om den 

ikke er saa farlig som de grufulde 

Cigaretter, der nu daglig i Hundred-
tusindvis ryges f vort Land af Kvin-

der og Børn og Læredrenge..., Dog, 
Piladns Skadelighed kunde indskræn-
kes meget, naar Folk vilde skænke 

den lidt mere Pleje, men mangen 

ihærdig Røger skænker ikke den 
Side af Sagen en Tanke. Man træf-
fer mange Piber, der er saa ,sure-

nikolinholdige, at de stinker. Først 

og fremmest burde man kun ryge 
lang eller halvlang. Pibe, aldrig 
Snadde, der er den mest skadelige 

Form af Tobaksrygning. 

At dissd. modbydelige Tingester 

ikke slaar Folk ihjel, er et godt 
Bevis for, at Menneskene er sejg-

livede i endnu højere Grad end baa-
de Katten.,0g, ilLers vilde 
disse Criftsfrordsforiit't o ere kioues 
med Held, end de gør. Naa, Folk 

derom! Vi kommer der ikkel 

Men den lange eller,balvlange 

- Pibe er langt fra saa farlig, og den 

vilde være endnu mindre farlig, blot 

dens Ejer jævnlig vilde anbringe en 

frisk Vatot i Svampdaasen, ,Dunken", 

eller hvad man nu kalder den, lige 

under Røret. Denne Vattot vilde 

nemlig, naar den jævnlig fornyes, 

tage en Mængde Nikotin i sig. Da 

Ulejligheden herved ikke er -rute 

stor, burde enhver Røger bruge 

denne billige Foranstaltning. Der-

næst bør Piben renses grundigere, 

end det nu sædvanlig sker. Man 

lager Hovedet af, fylder Røret med 

Sprit, efter at man har sat en Prop 

i „Dunken'  og lader Piben staa saa-

ledes en Dags Tid. Spritten hældes 

nu ud, hvorefter man giver Røret 

en Omgang med Piberenseren, saa 

at Røret er rent. Derefter giver 

inan den en ny Dosis Spiritus og 

lader den staa nogle Timer. Der-
efter skyller man den nogle Gange 

med rent Vand og lader den der-

efter tørre ved almindelig Stuevar-

me, En saadan med Omhu passet 

Pibe smager godt, og den indskræn-

ker Nikotinfaren i meget høj Grad. 

Den sorte Kat. 

I The New York World"  finder 

vi følgende lille Historie, der tyder 

paa, at selv de praktiske og tome.  

Mult tænkende Amerikanere er hil-

dede i alskens Overtro. 

Pas cis af de store Jærvbaneli-

nier i Staten Illinois blev forleden 
et Iltog pludselig holdende ude paa 

aaben Mark. Angsten og Ophid-

selsen var almindelig: Passagererne 

styrtede til Vinduerne for at se, hvad 

Brændenælden er ikke blot den 
ondskabsfulde Plytte, derved 1:kig-
ring frembringes--  Blærer  paa den 
menneskefftLiaturrileri er og-
saa.  et  liaTtrrelleligtftAgenridriel rund 
disse. Den mindste Art, der vokser 
enkelt, brænder langt stærkere end 
de høje Nælder, der rotterf  sig sant-.  
men i store Mængder. Sidilnævnle, 
der- er Gæssenes Yndlingsfoder, .kan 
ogsaa anvendes til Menneskeføde. 
Af disse Nælder kan uran faa en 
Slags Gemyse; der er ret velSrna-
gende,..og ligner'GrOulmal. Ja, uran-

_ge Folk panstriar endugsaa, at Mel-
derne kan maale sig med-Spinat. 

.....,kjaar man først har prøver denne 
Ret, kan man da nyde den, med den 
største Appetit. Men det -er - natur-
ligvis en SutagSsag. Brændenælden" 
burde i de dyre Tider anvendes 
langt mere end tidligere af (Ie..- 
tigere Klasser i Befolkiiiiigen. En 
af Bramdeuækje~adaPr'enska-
her er. den, al den findes i Nærhe-
den at Menneskenes. Boliger. Af. 
dette kan man slutte sig 141..at. hvor 

der 'findes Brrendertalder paa en ,pi 

nte Steder,  har der en Gang været 

menneskelage...Boliger. — 

1 England findes en Nælde, -den 

saakaldte romerske 'Biænrienrelder 

som kiim.vokser paa clt!Seder,,hytar 

der tidlitere,hair været romerske Ko-

lonier. En. Botaniker fra det. LZ. 

Aarhundrede skriver derom: „Denne-

Nælde vokser i stort Mængder 

GrevskalaetKetra -tæt ved det _Sted, 

.1tvral„,ii&s Cæsar landede og op-

slog sul 4e jr...,De romerske Solda-

ter skal have ni bragt denne Plan-

tes Frø og „Kuk dem rundt om-

kring i denneu&n, fordi de havde 

hørt om Brilarintens ubehagelige 

Klima. De anvendte Nælderne til 

at indgnide deres Lemmer i, for at 

bringe det stivnede  Blod i 

gelse og tor at beskytte-mod Kulden. 



der var i Vejen, og Kunduktørerri$ 
ilede hen til -Lokomotivet. Dettes 

Fører, en vis Peter Hoosetnand, var 

snrueget ned paa den snedækkede 
Mark og stod nu og kastede Sne• 
bolde paa en sort Kat, der var klat-
ret op i vt Træ. 

„Hvad er 'det,, De bestiller ?' 
spurgte Togføreren. ,Er de bleven 
gal?' 

Den forbandede Kat", svarede 
Petet Honsemand, -løb for et Øje-
blik siden tværs over Skinnerne lige 
foran Lokomotivet, og jeg maa nu 
for at forhindre en Ulykke, jage 
den tilbage dVer Skinnerne.' 

Med disse Ord kastede han endnu 
en Gang en Snebold mod Katten, 

-- -iler nu var saa forekommende at 
springe ned fra Træet og endnu en 
Gang løber over Skinnerne. Ildto-
get kunde nu _beroliget' køre vi-
dere, og paa Vejen fortale Lokomo-
tivføreren Fyrbøderen, at en sort Kat, 
der løb over Vejen, varslede de 
frygteligste Ulykker, hvis man ikke 
fik den jaget tilbage. 

Til Uheld for Honsenian befandt 
sig i Toget en højtstaaende Jærn-
baneembedsmand, der straks for-
hørte sig om Aarsagen til Stands-
ningen, og da han ikke var over-
troisk, fik den arme Lokomotivfører 
øjeblikkelig sin Afsked. 

Frugttræer langs de 
danske Landeveje. 

Et interessant Forsøg. 

1 de senere Aar har man blandt 
Gartnere og Pruglkyirdige beskæfti-
get sig en hel Del med Spørgs-
maalet om Plantning af Frugttræer 
langs de danske Landeveje efter 
udenlandsk Mønster, 

Rent umiddelbart er der noget 
tiltalende i den Tanke al nyttig-
gøre Rabatterne langs Landevejene 
ved en rationel Plantning af Frugt-
træer, et andet Spørgsmaal er det 
jo, om vort Klima egner sig til en 
saadan Frugtavl. Imidlertid er der 
allerede gjort flere Forsøg i den 
Retning. El af de interessanteste 
er den Forsøgsplantning et Andels-
foretagende har paabegyndt langs 
Landevejen Kolding—Snoghøj, for-
tæller Jens P. Bech i Havebladet. 

Selskabet har hos Vejle Amt faaet 
overdraget Pladsen vederlagsfrit i 
25 Aar, paataget sig Fjærnelsen af 
de langs Landevejen værende gamle, 
uskønne og urentable Popler, og 
hidtil plantet noget over 300 højt-
stammede Æbletræer. Pengene til 
Foretagendet tilvejebringes ved An-
dele a 10 Kr. Disse Penge vil sik-
kert vise sig — ogsaa økonomisk --
at være særdeles vel anbragte, da 
det vil være rimeligt at regne med, 
at Udgifterne til Træernes Anskaf-
felse, Plantning, Renholdelse osv., 
kan indvindes adskillige Gange 
ved Avl af Frugt i den nærmeste 
Aarrække. Det er kønt allerede nu 
at se den ca. 3 km tilplantede 
Strækning, og om nogle Aar, naar 
Træerne staar med Frugt, vil her 
blive en virkelig Seværdighed. 

At plante Frugttræer langs Veje, 
er jo som sagt i og for sig intet 
nyt. I Udlandet er det almindeligt 
i mange Egne ; ogsaa her i Landet 
findes Plantninger, men her er sik-
kert de fleste Steder plantet tem-
melig planløst. I den nævnte Plant-
ning er absolut kun anvendt Vin-
teræbler, Frugt, som ikke er værd 
at spise førend efter maanedlang 
Opbevaring.-- 'Dette vil sikkert gøre, 
at Plantningen ikke saa meget efter-
stræbes af uvedkommende. Det nye, 
og det, der især bør fremhæves, er 
Maadew-hvorpaa Sagen er begyndt 
her, og jeg er. saa ubeskeden at 
paastaa, at der næppe I hele Ver-
den er en Plantning, Mage til 
den nævnte. 

Skal det offentlige, Amt eller 
Kommune, begynde saadanne Fore-
tagender, vil det sikkert vise sig 
vanskeligt — i det mindste forelø-
bigt — at skaffe Fred. Mange vil 
ganske rimeligt mene, at del ikke 
er det offentliges Opgave at være 
Frugtavler, maaske endda synes, at 
dette er en Konkurrent til de pri-
vate Dyrkere. Her er det en Kreds 
af interesserede Mænd og Kvinder, 
der har begyndt Arbejdet. Her er 
Andelstanken taget op paa et nyt, 
ikke hidtil kendt Omraade, og netop 
derfor tør det ventes, at det nias 
lykkes at skabe Interesse for denne, 
de gode Egnes Hedesag, saa Sagen 
kan naa frem og Arbejdet paabe-
gyndes overalt, hvor der er Mulig-
hed for, at det nogenlunde kan lyk- 

-Arbejder skal fortsættes, men 
samtidig It,:enges her hl el Arbejde 
for at vække Interesse og Forstaa-, 
esse af Opgavens Rækkevidde og 
Betydning for mange, eller om mu-
ligt alle. Sagen maa frem i Bladene, 
paa Møder, omtales • i Skolerne og 
lignende Steder, og da skal det sik-
kert vise sig, at netop denne Vej -
Andelsforetagendet — skal naa at 
yde Plantningerne det bedste, det 
sikreste Værn, at her i vort Land, 
hvor Andelssagen har vundet saa 
store Sejre som næppe andetsteds 
i Verden, skal det lykkes at føre 
ogsaa denne Sag frem til den Plads, 
den fortjener at indtage. 

Danmark har 7000 km Landevej, 
men ikke alle egner sig til Frugtavl, 
dette skal villig indrømmes, roen 
hvis vi bare naaede at faa de 2000 kin 
beplantet i den nærmeste Fremtid, 
gav dette dog Plads for 200,000 
Frugttræer. Hvilket Udbytte kunde 
det ikke give, hvilken Indtægt i 
Stedet for at lade disse Strækninger 
henligge til Ugavn og samtidig købe 
Frugt fra Udlandet til sart bøje Pri-
ser, at kun den mindste Part af Be-
folkningen har Raad til at bruge 
Frugt de:10 af Aarets Maaneder - 

Husholdningskursus. 
Saafremt tilstrækkelig mange Del-

tagere melder sig, vil der blive paa-
begyndt et Kursus i Husholdning i 
Allinge efter Paaske under Ledelse 
af Frk. Sørensen, der for Tiden 
leder lignende Kursus i Rø, Kle-
mensker og Olsker. Disse har over-
alt vundet megen stor Tilslutning, 
og Deltagerne har været yderst til-
fredse, hvorfor det anbefales unge 
Piger og Husmødre al melde sig 
til det paatænkte Kursus. 

Ernæringen spiller en stor Rolle, 
man kan ikke lære noget nyttigere 
end at lave sund, god og billig 
Mad. Da nu Frk. Sørensen i en 
sjælden Grad er sfrs Opgave voksen, 
vil selv erfarne Husmødre kunne 
lære noget. 

— Et Kursus varer 32 Timer (16 
Gange) og koster 5 Kr. for hver. 

Indmeldelser modtages snarest hos 
Købm. With. Hansen og i Bog- 
ha n d I en. 	 M. 

Slemmer fra blikke. 
Hvor bliver de af? 

Efter Indbydelse fra de lokale 
Haandværkerforeninger, holdt Hr. 
Kontorchef N ie Ise n fra København 
i November Maaned forrige Aar en 
Række Foredrag herovre, for al slag 
til Lyd for „Dansk Arbejde". Der 
stiftedes Foreninger i de fleste born-
holmske Byer, og ogsaa her var der 
blandt de mødte megen Interesse 
for Bevægelsen, og det vedtoges at 
danne en Kreds for Allinge-Sandvig 
og Omegn, der skulde sortere di-
rekte under HovedforeMngen i Kø-
benhavn. Et Par af Deltagerne i 
Mødet lovede at agitere for flere 
Medlemmer, saa der hurtigst muligt 
kunde vælges en Bestyrelse, og de 
indtegnede Medlemmer viste i det 
hele taget saa stor en Begejstring 
for Foretagendet, at Kontorchefen 
blev ganske rørt og inviterede hele 
Selskabet paa Kaffe. 

Maaneder ere nu forløbne, men 
endnu har man intet hørt til d'Her-
rers Agitationsarbejde, ej heller er 
der indkaldt til noget senere Møde. 

Hvad er Grunden? 
Skulde der blandt Haandværkerne 

her være mindre Interesse end an-
dre Steder for en Bevægelse, der i 
første Række vil gavne dem selv? 
Var det ikke paa Tide at vaagne op 
af den Dvaletilstand, i hvilken vi 
har henlevet de sidste halve Snes 
Aar. 

Jeg tillader mig derfor al hen-
stille til d'Hrr., der dengang mod-
tog nævnte Tillidshverv, at de inden 
altfor fænge tager det lovede og 
muligt paabegynche Arbejde op, saa 
vi ogsaa her kunne faa stiftet en 

Forening til Gavn for vort hetnengte 
Haandværk. 

Skulde  disse  mine Linjer kunne" 
bidrage til, at der bliver gjort no-
get i nævnte Retning, vilde det 
glæde 

En Haandværker. 

Fra Uge til Uge. 
Fadderne. 

Sognepræst Axel Bjerre foreslaar 
i „Nati' al afskaffe Fadderne ved 
Barnednaben, fordi der i del store 
og hele slet ingen Hensyn tages til 
den Pligt, der paalægges Fadderne, 
og hertil kommer endda de ,forar-
gonge' Faddere. Kirken bør da 
hellere opgive Kravet om Faddere. 
Det er allerede opgivet ved de Hun-
dreder af Børn, der døbes paa Fød-
selsstiftelsen. Og de ikke faa hjem-
medøbte Børn som Forældrene und-
lader senere at lade fremstille i Kir-
ken, har heller ingen Faddere. Lad 
en Fader og en Moder bringe deres 
Børn til Daaben og lad den nu 
brugte Faddertiltalc blive afløst af 
et hjærteligt Velsignelsesønske til 
dem, saaledes som det bruges i et-
hvert Tilfælde nogle Steder i den 
danske Kirke i Amerika, og del skal 
nok vise sig at blive til Gavn for 
alle Parter. 

Kartoffeludforslen til Amerika. 
Den af Rigsdagen paa 2 Dage 

vedtagne Lov om Udførsel af Kar-
tofler til Amerika lyder saaledes: 

§ 1. 
Under Landbrugsministeriet opret-

tes el Tilsyn med Forekomsten af 
smitsomme Sygdomme hos Kartof-
ler, avlede i Danmark og bestemte 
tit Udførsel til De forenede Stater 
i Amerika, samt med smitsomme 
Sygdommes Tilstedeværelse i Kar-
toffelmarker, hvis Afgrøde er bestemt 
til saadan Udførsel. 

§ 2, 
Det er i § 1 omtalte Tilsyn be-

myndiges til at udstede Attester for 
Karloffelpartier, bestemt til Udførsel 
til De forenedr Stater i Amerika;-.1y-
dende paa, at de paagældende Kar-
tofler i Henhold tit de.. af Tilsynet 
foretagende Undersøgelser og til, 
hvad der løvrigt er godtgjort for 
Tilsynet. 
1) er avlede i Danmark, 
2) er frie for smitsomme Sygdom-

me. 
3) er avlede i Distrikter, hvor ond-

artede, smitsomme Kartoffelsyg-
domme ikke er til Stede. 

Landbrugsministeren bemyndiges 
Id at udfærdige de nærmere Regler 
for Tilsynets Virksomhed samt til 
al fastsætte Takster for Udstedelser 
af Attester. 

§ 3.  
Landbrugsministeren bemyndiges 

til at forbyde Udførsel fil De fore-
nede Stater i Amerika af Kartoffel-
sendinger, som ikke er ledsagede 
af de i § 2 nævnte Attester. 

§ 4.  
Denne Lov træder straks i Kraft. 

Kejser Wilhelm har selv 
kaldt sig Rejsekejseren, en tydelig 
Tilkendegivelse af det kendte Fak 
turn, at han er den nulevende Mo-
nark, der rejser mest. Hvis man 
tror, at disse Rejser ikke koster no-
get, er man ganske paa Vildspor. 
Kejseren maa, lige som enhver an-
den, der har Raad til den Luksus 
at tage et Særtog, betale derfor. 
Det er saaledes regnet ud, at Kej-
seren maa betale ca. 20,000 Mark 
for den sædvanlige Rejse fra Pots-
dam over Mitnchen til Donaueschin-
gen. I Bayern inaatte han en Gang 
betale 3500 Mark for den ret korte 
Tur fra Mllnclien til Ulm, kun 146 
km., eller som fra København plus 
et lille Stykke al Fyn. Naar man 
betragter disse meget store Udgifter, 
er det forstaaeligt, at Kejseren saa 
ofte foretrækker at tage sine Rejser 
pr. Avtomobil i Stedet for ined To-
get. 

Historiske Lopper. 
1 Paris verserer der i disse Dage 

for en af Domstolene en mærkelig 
Sag, hvor en Mand, der har lejet et 
al de historiske gamle franske Slot-
te, har stævnet Slottets Ejer for at 
blive fri for at betale Lejen. Slot-
tet er nemlig ganske ubeboeligt paaa 
Grund af Lopper. 

Retten fandt, at der maatte fore-
tages en nærmere Undersøgelse, og  

denne 	paa den Mande et der 
i det iiie;rndSattl.--V&ieise aøbr8g-
tes et lit idt Tæppe pas Gulvet..En 
Time efter far der 339 velvoksne 
Lopper derpaa. Ejeren lorsvarer 
sig over for dette med, at enten 
har Lopperne hørt til Slottet gen-
nem Aarliundreder, saa de er lige-
frem historiske, eller ogsaa har Le-
jeren ført dem med sig. 

Jeg er Kristen Esbensen I 
Norvang. I Landsbyen Norvang 
boede Cl Gang en Bonde, som hed 
Kristen Esbensen; han havde ind. 
fanget en Stær, tæmmet den, skaa-
ret den for "runer bd and og lært den 
at eftersige en Del Ord. 

Kristen var en meget hidsig Mand, 
og naar han for Alvor blev vred, 
plejede han at slag i Bordet og raa-
be • _Sikke noget Snak! Ved du 
ikke, hvem jeg er ? Jeg er Kristen 
Esbensen i Nervang1 

Stæren havde hørt det saa ofte, 
al den sagde hele Sætningen til 
stor Morskab 'for alle paa Gaarden. 

Saa døde Kristen, og Arvingerne 
brød sig ikke om Stæren, men satte 
den i Frihed, og den sluttede sig 
snart til en Flok andre Stære.  

En Dag var de saa uheldige at 
blive indviklet i et Fiskenet, der 
hang til Tørring. Fiskeren blev 
højlig forbavset, da han saa de spræl-
lende Fugle, men lian tænkte, lian 
kunde jo altid lage dein med hjem 
og lade Mutter stege dem, og saa 
stoppede han den ene efter den an-
den i sine store Lommer. Men da 
han log fat paa en af Stærene, rub-
te den af fuld Hals: 

.Sikke noget Snak ! Ved du Ikke, 
hvem jeg er ? .leg er Kristen Es-
bensen i Nervang!" 

I højeste Forfærdelse slap Fiske-
ren FugJen, rev sin Hue al og sag-
de: .Jeg be'r syfim !mange Gange om 
Forladg14e,,Kristen Esbensen, men 
jeg vidste jo ikke, du var bleven 
tit en Stær" 

Tarmbetændelse og Kaalrabi. 
Kreaturene i Egnen omkring Snol-

delev har i den senere Tid i over-
ordentlig Grad været hjemsøgt af 
Tarrnbetæridelse. Det, der særlig 
kendetegner Sygdommens Angreb, 
er den usædvanlig store Dødelighed. 
Af de angrebne Køer kan man jævnt 
hen sige, at Halvdelen dør; deri-
mod kan det ikke siges, at Sygdom-
men optræder epidemisk. 

Om Aarsagen til Sygen udtaler 
Dyrlæge Tobiasen til .Rosk. Dbi.-, 
at han anser 'det for sandsynligt, at 
den staar i FOrbindelse med Fod-
ringen af Kaalrabi. Siden Kaalrabi-
dyrkningen er bleven saa udbredt 
paa Egnen, er der nemlig forefal-
det lige saa mange Tarmbetændelses-
tilfælde om Ugen som tidligere om 
Aaret. Sagen er, at Kaalrabi bliver 
hurtigere fordærvet end Roer, og 
denne fordærvede Føde kan Køerne 
ikke haste, 

Veterinærfysikus, Professor Bang 
udtaler sig i samme Retning. 

Turistforeningen. 
Mødet i Søndags paa Dams Ho-

tel havde vundet stor Tilslutning 
idet ca. 200 Mennesker fra hele øen 
havde givet Møde. Nordlandet var 
stærkt repræsenteret, ca. X50. 

Stemningen Var overvejende tor,' 
at den ny Forening fortrinsvis skulde 
arbejde for at fea dånske Turister 
hertil. 

Det Udvalg, som har taget Initia-
tivet til Foreningens Dannelse, blev 
valgt til at udarbejde Love in. v. og 
senere at indkalde til en konstitu-
erende Generalforsamling. 

Der tegnedes c. 120 Medlemmer. 

Altioge-hodvig higforemogs bilcort 
paa Hold „Allinge"s Sal Søndag 

Aften Kl. 71/2  hør fylde Salen til 
sidste Plads, Som man vil se af 
Programmel, er det udsøgte Sager, 
der bydes paa, og Koret omfatter 

nu c. 35 Medlenuner, hvoraf en stor 
Del har sunget sammen i mange 
Arm under den samme Dirigent Hr. 
Overlærer J. Kofods bekendte dyg-
tige Ledelse. Derfor maa alle Ven-
ner af flerstemmig god Sang ikke 
forsømme Lejligheden, men kororne 
og høre virkelig god Korsang; der 
bydes bl. a. paa noget helt nyt, nem-
lig 4 Sange al en Damekvartet. 

Program. 

Blandet KG-1,. 
A. F. Riedes. De muntra musikan-

Kaplelmann: VIkraång. 
Bechgaard Hvile. 
H. Rung: Modersmaalet 

	
terne. 

Damekor med Piano. 
Myrberg: Aftonklockan 

Vårhacken 
F. Bengzon : Vårjubel 

Blandet Kor med Piano. 
Kuhiau Korudtog al .Erverhør 

Damekvartet. 
Dansk Folkevise: En enlig f ugl 
Madsen Stensgamd : Ude blfeser 

Sommervind. 
BeIlman Fredmans Epistel Nr. 82 
W. Hebbe: Polska . 

Blandet Kor. 
Svenske Folkeviser ogDanae 

a. Till skogisljernan 
b. Locklåt 
c. Frieri Polka 
d. Hej dunkoral 

De Koncerten ikke er offentlig, maa  
de, der ønsker at overvære den. tegne 
sig forud enten hos et af Sangforenin-
gens Medlemmer eller paa en i Allinge 
Boghandel fremlagt Liste .  

Hvem fik Leverancen at 
Gaskul? 

En hel Del interesserede Skatte-
ydere i Allinge og Sandvig vil 
gerne have en Udtalelse fra Gas-
værksudvalget, om dette Spørge-
mad. 

Her er saa mange Rygter i Om-
løb, og hvad et Sandhed )' 

Skulde det virkelig være Tilfæl-
det, at Udvalgets- store Flertal ved-
blivende lader sig byde saadant, 
som fortælles. Vi haabe ,de ende-
lig snart kan faa øjne og Mund 
op for Formandens uheldige Op-
træden. 

Tør Udvalget ikke selv tage fat, 
saa synes vi, det-var paa Tiden, at 
lade det samlede Byraad skride 
ind. 	• 	Skatteydere. 

A tarlatan-Trek. 
En dansk Sønderjyde her fra en Han-

delsmand i Aarhus modtaget en Skrivelse 
pas Tysk, hvori det bl. a. hedder: 

„Kaufen Sie turen Bedraf int lebend 
gepakte Dorsch und &konen bel A. 
Schmidt, Aarhus, Danemark." 

„Dybbøl-Posten", der meddeler dette. 
tilføjer, it det burde være overflødigt at 
bemærke, men er det altran ikke, at slige 
FOrrelnings-Henvendeiser sjældent ger 
Lykke i Nordslesvig.  

Allinge Sidbante. 

lndgaaede: 
6/3. Skon. „Danebror ledig fra Nexø 
• Skon. „Johanne' ledig fra Rønne 

7/ø, Skon. .1. B. Berggren' Gødning 
fra Kaitrup. 

Skon. .,Kristian" Gødning fra ,  
Kastrup. 

.UrigLede: 

5/3  Skon. „Peter' ledig til Hasle. 
9/3. Skon. „Norden" Granit til Ny- 

købing F. 
• Skon. ,Paket" Granit til Køben- 

havn. ' 
• Skon. ,Dannebrog' 	do. 
• Skon. Johanne" Granit til 

Stolpemend,e 

_Gudstjenester. 
Søndag d. 15. i Allinge Kirke Kl. 9'/e 

Skriftentaal Kl. 9. 
Ols Kirke Kl. 2 

Skrilteniaal Kl. I 'Ir 
Eftermiddag Kl. 6 fælles Sam-

fundsmede i Bethel i Olsker. Emne: 
Praktisk Kristendom.: 

Alle er velkomne. 
Mandag d. 16. og Tirsdag d. 17.. 

Kl. 8 Møde i Sandgig„Missionebus. 

Olsker llusmamisforming 
afholder sin 10-aarige Stiftelsesfest 
Lørdag den V, da. KI 6 Aften 
paa Forsamlingshuset. Medlem-
merne bedes give talrigt Møde, og 
løvrigt er alle velkomne. 

Kepi. Maega ard har, saafreitit 
det bliver ham muligt at komme 
til Stede, lovet al tale. Flere Ta-
lere forventes. 

Afholdsforeningens Møde bliver 
Fredag istedetfor Lørdag. 



Prisen for begge Sorter 

Petroleum 
ere nedsatte 1 Ore pr. Liter 

—  I  store Dunke og Halvlunder 
sælges til laveste Nettopris pr. Kilo. 

NorrIlmlels 

og Ecru 
til Gardinfarvning 

Colmans og  Remy Stivelse 
i 2 ks. Pakker a 27 øre 	k g. 

Alle Vaskeartikler lis billigste Priser. 

I. B. Larsen, 

Bemærk 
de nedsatte Sukkerpriser. 
Hugget Melis 	20 Ø. 1 /1  kg 
Hugget Krystalmelis 20 a1/4kg 
stødt Melis 	IS Ø. V5  kg, 
Flormelis 	 22 Ø. 
Dansk Puddersukker, 16 Ø. 

Fineste lyst Tlaesukker IS Ø. 

Mørk kraftig Puddermak ker 150. 
Demerarasuk ker 	21 Ø. 

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

Vaske 

& Bade- Svampe 
i stort Udvalg til billige Priser. 

Alle Toilet-Artikler 
føres pas Lager. 

I. B. Lapsen, 

I Køkkenet. 
Fruen: Hvorfor vil De dog flytte Ma-

rie. 
Pigen: Fordi De ikke her i Huset faar 

Maltøl fra Nexo Bryggeri til vore Maal-
tider. Del har jeg altid været vant til Og 
kan slet ikke undvære. 

Hingsten 
Præsto=Ban nerhoj 

slaar opstaldet til Bedækning hos 
Dam, Oftergaard Rø. 

Bedækningspenge 10 Kr. Kontant 
6 Kr. 

Køb Kaffen 
hiarscii 

Kaffepriserne atter nedsatte. 

-)Fiskelerrelrling i Sdurivig() 

Isle Maj aabnes en velassor-
teret Fiskeforretning i Hr.Vlggo 
Jørgensens Ejendom, hvor 
daglig kan faas forskellige Ft-
skesorter. — Varerne bringes 
overalt, og  om ønskes istand-
gjorte. Større Ordres bedes 
bestilte Dagen forud. 

Ærbødigst 
N. Mikkelsen & Co. 

Telt. Sandvig 29 

NB. Alle Fiskesorter købes 
til Dagens højeste Priser. 

Koslant Afregning 

Creme Tabletter 

En Pige 
søges til Iste .\la; at 

Lund. Niirregaard i 1-41. 

Toget afgaar 
Søgnedage. 

linsserneeskna—nonne. 
Pia Hammershus 7,3  

Allinge 	711 
Tein 	 7rt 
Helligdommen 738 
Klemensker 7b, 
Nyker 	&la 

Til Rønne 	8„ 

°to 3se 7$6 
012 4ut 
Ors 4it 8te 
Na 4» 8as 
lir 4» 8, 
la  5va goa 
1 57  5n 33o 

Søndag  den 15. Kl. 8 og  9: 

De hellige Gazeller i 
Nara-Parken i Japan. 

Koloreret Naturoptagelse. 

Den kønne Doktor. 
Panik mellem Srnaastadens Ung-
møer. Vitagraph-Lystspil. 

Mod Dybet. 
De tre Venner. 

Chr. Schrøder som Leje-
tjener. 

Rønne—Hatnenerøhua 
Fra Rønne 	ro gat l ie g ia 

Nyker 	741 OST12° 81° 
Klemensker 717 I 14 gal 
Helligdommen 817 134 r° 912 
Tein 	 8as lso 2n gn 

Allinge 	Bas tos 234  9a1  

Tif Haaunershus 41# 1  2 ,9 24° 9111 
Endvidere standser Toget ved Biml-

ledal, Spiitsgaard. Sæby og  blykolbe. 
torsanvidt der er Trafik derfra eller dertil. 

Allinge Bryggen 
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. 

111110■ffilli 

llurlholgis sparm- x& laalleinSil 
i Allinge 

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

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

Special Tilbud over  prima Saasæd 
Svaløf Segerhavre, v.. 92/9;1 Pa. 11011., 111'1(1 paa 

Koldingegnen, hvor den iiiietræk- • 
kes fremfor de andre kendte Sorter, og hvor den sidste Aar gennemsnit-
lig gav sine Avlere ca. 30 Fold Kærne og stort Halmudbytte. Kærnen 
er stor, buttet og af smuk lys Farve. 

Pris pr. 50 kg. 7,25.  

Gul Næsgaard Havre vog. 90 Pd. holl., Avl fra g, Kolding-Egnen, anbefales 
som en stivstraaet, tidlig og rigtydende Sort. 

Pris pr, 50 kg. 7,00, 

Gul Næsgaard Havre 	86 Pd., holl., horsti. 
s Avl, extra sorteret, sund og 

af tiltalende Udseende. 
Pris pr. 50 kg. 6,50. 

Tystofte Prentice 2-radet Byg 
vog 	Pd. holl., fin-fin Kvalitet. Heraf har vi kun el mindre Parti. 

Pris pr, 50 kg. Kr. 8,00. 

Tystofte Prentice 2-radet Byg 
veg 113-14 Pd. hedt., prima bornholmsk Avl, extra sorteret og renset. 

Pris pr. 50 kg. Kr. 7,00. 

Tystofte Korsbyg, 6-radet, 
il  rima bornholmsk Avl, extra sorteret og renset. 

Pris pr. 50 kg. Kr. 7,00. 

Blandsæd af Havre og Byg, iblandet Snedinge Ærter, 
bornholmsk Avl, prima velrenset og velhostet Kvalitet. 

Pris pr. 50 kg,. Kr. 6,5o. 

Trifolibins rendyrkede Graahavre, Jorder at anbefale paa Lette 
order og som Erstatning 

for den sædvanlig udbudte Vare af Hjemmeavl. 

Pris pr. 5o kg. Kr. lo,00. 

Efter Opfordring sendes Brevprøver. Bestillinger udhedes snarest. 

Nordlandets Handelshus. 

Tag ikke fejl af Mærket 
I. "=). 

og I. P. Sonnes bekendte originale Plove og Plovdele, 
da de kun faas hos mig. 

Carl Pedersen, Smedemester. 
Telefon 98. 	Lindeplads, Allinge. 	Telefon 98, 

Skal De giftes til Foraaret? 
Køb da Deres Sengeudstyr hos os. 
Vi sælger alle vore Kvaliteter i Dynetojer med fuld Garanti. 

Damprensede Fjer og  Hun til flere Priser. 

Fuldstændige Sengeudstyr leveres med kort Varsel. 

Lagenlærred i Twist, Hør og Bleer samt Lagendowlas i vore 

anerkendte Kvaliteter i stort Udvalg. 
Jernsenge i stort Udvalg til Fabrikspriser. 
cim 

Uld og  strikkede Klude ,  tages i Kritte til højeste Pris. 

f?anbeistius 
Leverandør til Varelotterlet. 

ved Havnen - er nu forsynet med 
godt Tøj til slum] "-iser. 

Prima Blaasten 
(Kobbervitriol) 

ny Sending 	• extra Kvalitet — til 
Sprøjtning af Frugttræer og Buske, 
sælges i større Vægte a 30 øre pr.  

Nordlandets Handelshus 

(ken, Melg Klode oh Beo 

kubes til højeste Priser, 

Carl Jacobsen 
ved Havnen. 

Nei Moir! 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 
Telt. 4. 	 Andr. Ipsen. 

Prim paa pli Sukker 
er lavere — og sælger vi 

Hugget Krystal Melis Mr, 
Hugget Melis 	Nr. 
Grov stedt Melis 	Nr. 
Fin stedt Melis 	Nr, 
Dansk Puddersukker Nr.  

Ægte Demerara 	Nr. 
alle Priser pr. y, kg 	og gi ves  
exlm pCt. Rabat ved koal. Betaling. 

NOrIbleiS 113111101SIMS, 

By- og Herredsfuldmaagtig 

J0113111103 Kofod, Hasle, 
træffes paa Raadhu set 1 Allinge 

hver Mandag efter KI.10 Forum. og 
i Klemensker Kro hver Fredag  
fra 2-5 Eftm. 

Q  suges til 1. Maj 

0 til en Pige, der 

bliver konfirmeret til Paaske. 
Man bedes henvende sig til 
K. A. Mogensen, 18, Stv.-Pc1. 

Olsker. 

Sykasse, 
soul er statsanerkendt, optager Med-
lemmer indtil 40-imrs Alderen. For-
uden en daglig Pengehjælp yder 
Sygekassen fri læege og Medicin 
for Medlemmerne saml fri Læge for 
deres hjemmeværende Bern under 
15 Aar, desuden frit Sygehus- og 
Sanatorieophold. 

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

Mdeludsalg. 
Paa Grund af Flytning ud-

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

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

Jul Mortensens. 
Mobelsnedkeri, Allinge. 

Malerfarvers 
tørre, udrørte i li„ og 1/4  kg Danser, 

Terpentin Torrelme 
illabehth 

Hvid Japan Pannillelnk 
Iblaldhronce Sa15.1aroace' 
Kubherb 	c gran aseonee 
Ilroncetintur 
Schellak l'immilett 

"No.ddotrIvemsht.  11045 3118110 lbeit,te 
Ewetrucalbellne lhenholdtxbel&e 

anbefales 

I. B. Larsen, 
Allinge, ved_Havnen. 

Rønne --iimsmsuernhas 
Fra Rønne 	7,„ 10  5  :160  816  

Nyker 	7,0  1053  350 835  
Klemensker 	733  111,  4,, tis, 
Helligdommen 811  11„6  4„ 9„ 
Tein 	 833 1 1 62 4 tin  
Allinge 	0 12.k>4 54  9» 

Til Hammershus 

Søn- og Helligdage. 
Ifflunnarreham—itenne 

Fra Hammershus 8n  11: 5533:  88: 
grs. 	I le  541  gal 

Allinge 
Tein 
Helligdommen 913 	e,ot 911  
Klemensker 	9.3 I" 6" 931 
Nyker 	947 2''') 637 9411 

Til Rønne 	10°' 2" 63310°6 

Eller at have faaet indlagt 1/1- 
k anisk Drivkraft, ser jeg 

mig istand til at kunne kon-
kurrere med et hvilket som helst 

inden- eller udenlandsk Firma selv 
i meget store Oplag af f. Eksempel 

Reklamer til Hoteller, Prospekter, 

Brochurer etc., baade med Hensyn 
til Prisbillighed, hurtig Levering og 
godt Arbejde, — Indpakningspapir 

leveres med paatrykt Firma til en 
meget billig Pris pr. Balle (10 Ris), 

Otto Gornitzka. 
Allinge Bogtrykkeri. 

Forlang Tilbud og Overslag. 

bål Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri 
Til koolinuliolls- og FOIUSS31S011ell 

kan jeg anbefale mig med alt, saavel til Voksne, som til Bern. 

Cirka 200 KonlirusiationsIshederinger, cirka 300 Herre- 

khedninger. Alle mulige Kulører i Klrede 	Kjolers/J, Største 

Lager af Arbejdstøj, Skotøj, Hatte og Kuer samt alt, hvad der 

tilhører en velsorteret Trikotage- & Hil.nufakturhaudel. Alt er 

billigt og godt, sag enhver kan være godt fjernt med at kube hos mig- 
Jeg køber mine Varer kontant,  som Følge deraf kan jeg købe 

billigl og derfor ogsaa sælge billigt. Derfor køb Deres Varer 

hos mig. 

a 21 Ore 
a 20 -
a 18 -
a 18 -
a 16 - 
a 22 - 

Ell lel Plan 

851 1211 50:  9sr 

Jens Hansen. 



Forlang altid 

OttoMdnstedis 

OMA. 
Plante Margarine 

f 
l 	- 

J 

r na. 

En l'unilling um en dia‘thringende 
Edderkop 

manden med det Kid,: Haar sagde. 
at hans Navn var Smith. 

Da han havde giret mig denne Oplys-
ning, faldt han helt sammen. Jeg søgte 
derefter ar bringe ham til sig selv ved 
den lokale Gift (selv er jeg Gud ske Lov 
Totalafholdsmand). og efter at han rar 
vaagnet op af Besvimelsen, sov han Mor-
styrret i min Palmebladshytte lige til den 
næste Dag. 

Da ban vaagnede op — og det gjorde 
han med et Sæt, der fik mig til at fare 
sammen — saa han sig angst omkring 
og sagde, at han havde en I lisiorie, al 
fortælle. 

Hallighed mod Fremmede er en af mi-
nd stærke Sider, og jeg nogle at se in-
teresseret ud; desuden havde jeg i det 
sidste Fjerdingsar ikke set en eneste hvid 
Mand. 

Da ban kom til at se sit Ansigt i mit 
lille Spejl, gav delet saadant Sæt i ham, 
at jeg igen for sammen. og jeg vilde tale 
ham alvorlig til, hvis han ikke havde 
skyndt sig at forklare mig, at han for tre 
Dage siden kun havde været syv og tyve 
Aar. 

Nu blev min Interesse vækket for Al-
vor; thi det var en gammel Mand, der 
stod for mig. 

Jeg tog straks min Lommebog, og det 
følgende er den Historie, jeg nedskrev; 

„Vi var tre i alt — Mortimer, Andrews 
og jeg sele Vi havde en overtroisk Fo-
rer, der tillige skulde se efter Pakæslerne, 
og det var ham. der var den egentlige 
Aarsag til den skrækkelige Ulykke. fordi 
han altid kun gav Antydninger af Forhol-
dene øg aldrig vilde tale rent ud. Vi 
blev derfor til sidst lede og kede al taa-
belige Hentydninger og forblommede Ad-
varsler og brod -  ns sier ikke nor lians 
Rand og Advarsler. 

De ved, hvorledes Karavanevejen fra 
Badrillu drejer rundt om Foden af Klip-
pen, for den gear ind gennem Kløften 
og i Sneglegang vinder sig op til Hajslet-
ten, omtrent halvfjerdsindstyve Meter her- 
fra. Naa, 	i Stedet for at gas ind gen- 
nem Kløften drejede Mortimer af til ven-
stre, fordi han paastod, at der var en garn-
niel Sti, som forte den Vej. 

Den lignede nu rigtignok ikke meget 
en Sti, hvad jeg ogsaa sagde; men han 
blev ved sit, og medens vi gik og træne-
des herom, aabnede der sig et lille, snæ-
vert Pas for os, som forte jævnt opad, 
og Nysgerrigheden forte os air saa højt 
op, vi kunde komme. 

Her gjorde vi Holdt og saa ud over en 
jævn Strækning, som vi ikke havde ven-
at træffe her. Der voksede højt, bølgende 
Græs, og det hele saa meget indbydende 
ud. 

Andrews foreslog, al vi skulde gas 
videre og Undersøge Egnen nojere; Iran 
sagde, at det vilde være bedre end at 
blive ved at ride op i deri anden Retning. 
Iler var jo udmærket tires for vore Mul-
dyr, rig desuden var der en gammel Sti,  
skønt det rigtignok saa ud til, at den ikke 
havde været benyttet i adskillige 'Aar. 

I det samme korn vor Vejviser galope-
rende op til os; Pakæslerne havde han 
ladet blive tilbage i sit Hastværk. Han 
paakaldie alle kendte og ukendte Helge-
ner, og vi kunde forstas, at det pari in-
gen mulig Maade gik an at drage videre 
ad denne Vej. 

Mortimer bandede ham eftertrykkeligt; 
han havde altid et stort Formad af Skælds-
ord. 

Vejviseren nøjedes imidlertid med at 
blive ved at pege fremad og reabe: „Ara-
nal" Han sari meget forfærdet ud og 
begyndte igen at paakalde Helgenerne. 

Nu vidste vi meget godt, at naar er 
Muldyr bliver lann, og de indfødte siger 
„AMna", saa maa man lade Muldyret 
blive tilbage; thi dets Hove vil falde al, 
og det vil vare Maaneder, for der vokser 
nye frem igen. Vi antog derfor, at den 
Slags Edderkopper, som foraarsagerden-
ne (lovsyge, var at finde i denne Egn, 
og da el naturligvis ikke vilde miste vure 
Muldyr, vendte vl notende ont og fandt 
Pakæslerne staaende i Skyggen rif Klip-
pen ved indgangen til Kløften. 

lier hvilede vi nu ell Tid, for vi begav 
os videre op mod fløjsletten, og. Morti-
mer tog Vejviseren i Forhør angaaende 
det gamle Spor igennem Edderkoplandet. 

lian var nu kommen sig at sin Angst 
og forklarte, at det var meget længe siden,  
at Stien var blevet] brugt Den forte 
igennem en meget god Eng, infil deri 
kom til Skovstrækninger og Sumpe. Iler 
voksede vældige Træer, hvis Lige ikke 
fandtes i nogen anden Egn af Landet. 
Endvidere var der Krat, hvor Vinen slyn-
gede sig som- store Slanger, der hang 
'ned alle Vegne, og saa var Lovet metal, 
at Solen aldrig kunde nas at skinne paa 
Sumpens sorte Vand. 

(Fortsættes i næste Nr.) 

kan faas af smukke 
og gode Sølv: 

Campiner (I iverdagskeggete) og 
sorte Minorkaer. 10 øre pr. Stk. 

Andersen, Allinge St. 

Rugeæg Skal D. have Deres Bille- 
der indrammet 

smukt og solidt og til moderate 
Priser, bese da mit store Lager af 

Ranunelister i alle moderne Dessins. 
Ærb. 

Telefon 4. 	 Andr. Ipsen. 
Atelieret ved Havnen. 

Sondflg 
anbefales By og Landboere med 
sinita il lit Carte Retter. 

Restauration og Billard. 

FA Parti 

gode bornholmske Spegesild 
sælges til ed) øre pr. Ol. 

Carl Jacobsen 
ved Havnetv. 

De bedste og billigste 

Lommelamper 
!ras 1105 

IN. C. FUNCII. 

Parti e:ttfaim gul No2sio,ard 
Harre og Tystolto Prentice. 

borohnlms1; 
Bestilling bules snarest ind,eudi. 

c lli/Vie 	Hird- oj „Prf)(///k/fOrrefifiti9 

Saasaeck 

Allinge-Sandvig Sangforenings 
KONCERT 

finder Sted paa Hotel „Allinge' Søndag d. 15. Maris 
aillr Kl. 71 ,. 

Koncerten er ikke offentlig, hvorfor de, der ønsker at overvære 

den, mas tegne sig forud enten hos et af Medlemmerne eller 
part en i Allinge Boghandel tremlagt Liste. 	F.ntree 75 øre. 

Prisen paa 

vort extrafine islandske Lammekød 
er nedsat i 

j(oloilial- 	Produkt  

Nu 	tE

l  og   De   skal have   Deres   Flusop  

,   do fOnil1101 811111[1or  	
G  d pudset  

ad‘Cr vi  	at bringe vort 
elassorterede Lager af Farver - saavel til Olie som Kalk 
velvillig Erindring. 

1Coloniol- (Produldfornntning. 

af alle Sorter Værktøj 

for _Snedkere, Tømrere og Murere anbefb.les. 

NB. Extra gode og solide Have-IROdskaber til billige 
Priser bringes i velvillig Erindring. 

e tlinse (11,oloniol- og crpoduktforretniws 
• 

Vort store 

velassorterede Lager 

lingr urg 

Vi har et s ørre Parti 3 Aar gamle rene Gran-Brædder, 

1 1  i" tykke 	15, 16, 17, 18 og 19 Fod dansk Maal. Disse 
ere særlig pæne, finvoxne Brædder og egner sig særlig til Gulve. 

Tara fillvono oldede Fyrrebrædder 

1"-1V4" tykke — og kløvede do. — Bredder fra 5-10 Tom 

og I mange Længder. 

Alle Mop Planker, Miler, 1301er, Sparrer og Tommer, 
Vi sælger til laveste Priser og paa gode Betalingsvilkaar. 

Nordlandets Handelshus. 

Alle 
.Sukkerpriser ere nedsatte, 

KOIOli21 8- Produldfdffehq, 

Pris pr. lje Kg 1,10-1,10-1,50 

Bredr. Clioffla 
eis llot.CrultroladolaartL 	København. 

Trælast! Trælast! Trælast! 
Vort store Lager af 

Sparrer i ør Længder og Dimensioner. Planker ug 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. 

Gaa til Fagmanden og køb Deres Ure 
der har De Garanti for god og paalidelig Gang. Alle Reparationer ud-
føres hurtigt og billigt. Stueure tilses, overalt og repareres om muligt 
paa Stedet. 

Telefon 4. 

Brugte Ure tager i Bytte. 

Cement, Tagpap, Stald- & Tag- 
Vinduer, Murgryder, Pumper og Som m. m. anbefales. 

NB. alt i solide og gode Varer til billigste Priser. 

Allinge 	og Produktforretning, 

Godtkøbs-Udsalg 
G.P. Petersens Skotøjsforretning, Allinge 

Fra 15. Februar til 15. Marts 
udsælges en Del udrangerede Pige- og lette Damesko til halv Pris og 
derunder. Flere Par Dannestøvler 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 godej„Tilbud. Kun pr. Kontant. 

Radium anbefales som en meget fin og drøj Skosværte. 

A. J. Grønvall's Smedeforretning, 
Grønvang — Olsker 

anbefaler sig til de ærede Landmænd med hurtigt og reelt Hestebeslag 

samt alt til Faget hørende Arbejde, der udføres hurtigt og billigt. 

Petroleumspriserne ere nedsatte. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Alle Sorter Foderstoffer 
er paa Lager til billigste Dagspriser. 

Allinge 	& Produklforrelning. 

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

cHllinge JColonkr J c froduktforrethinj. 

P. C. HOLM, Allinge, 

anbefaler 

af prima Kvalitet og god Facon, 
Mur- og Pudseskeer, SlajeIskeer, Understryge- og Fuge-
skeer, Fugeror- og hesterøreskeer, Murhamre og Skafter. 
Murspader, Waterpas og GIRS. Mursnore og Tridmer. Alle 
Slags Kalkekoste og Pensler, Pudsebroder og Optrrelt-
plader, Pudsefilt, Pudsehager, alle  Kalkfarver i kraftige Kval. 

P. C. HOLM, Allinge. 

A. M. Lindberg. S. Sørensens Eftfl. 


