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„Nord-Bornholms Ugeblad* 
kraks: I a Antal al mindst 1600 Fermat. 

og forsendes gennem Postvæsenet elle', red 
rore Bred i Allinge. S.,nell lp, Olsker, ker -

sker, Re og Klemensker 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse 1 Nordre Hen vd 
bliver læst 1 ethvert Item og egner sig der-
or bedst til Avertering. 

,Nord-Bornholms Ugeblad" 
'plager gerere Bekendigsrriser af enhver Art 
taasom Keb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter. eller Af lysninger, Auktioner tie. 

„Nord-Bornholms Ugeblad” 
adgaar hver Fredag, kan bestilles pan alle 
Postkontorer saml paa Bladets Kontor og 
koster I Kr, halvaarilg. 

I Stormen. 

Om Stormen slider sønder 
Sejl og Tov, 

om Søen.sortner for din 
Skudes Bov, 

om alle Planker bugner 
under Broddet ; 

svandt hver en Kending 
af den faste Strand, 

raab ej i Vejret dine Klager ud, 
som .hine Fiskermænd t Jødeland, 
der glemte, i hvis Tjeneste de fo'r, 
og Mesteren, 

der bød dem kaste Vaaddet. 
Stol pan dig selv og Styrken 

i dit Sind, 
styr uden Frygt din Band 

mod Strøm og Vind, 
kend Aandena Lysning 

gennem Uvejrssuset. 
Gaa frem og mød din egen 

stærke Gud, 
der kommer vandrende paa 

Bølgebruset. 

Hans Henriksen. 

Stamtavler 
og ,familienavne. 

— 0- 

I en Arlikkel i Gads danske Ma-

gasin gør Ingeniør Alex. Foss op-

mærksom paa, hvor lidt Familie-

navne har at betyde. hvor der er 

Tale om en Slægts Alstamningsfor-
hold. Startavler gaar i Reglen ud 
Ira een Stamfader, eller, naar det 

gaar højt, to, hvorfra hele Slægten 
stammer. 	 • 

Forholdet er jo imidlertid, at det 

enkelte Menneske hører ikke alene 
til den Slægt, hvis Navn han bærer. 
Tværtimod han har et stigende An-

tal Forfædre. Til et Menneske hører 
2 Forældre, 4 Bedsteforældre, 8 Ol-
deforældre o. s. v., og man vil me-
get hurtigt komme til endog meget 
store Tal. Jo ældre Slægten er, jo 

længer den har baaret Farnillenavnel, 
des mindre er dette værd, eller ret-

tere: des større er Forskellen mel-
lem den, der først har basret Nav-

net, og hans nulevende Efterkom-

mere. Tager man et Skrift, hvori 
mange Familier er afbilledet gennem 
Malerier og Portrætter, I. Eks. „Dan-
ske Herregaarde", vil man snart op-

dage, at den saakaldte Familielighed 

kun i ringe Grad er til Stede -
hvilket ikke forhindrer, at Ligheden 

pludselig kan dukke op igen. 

Deler saaledes en Misforstaaelse,  

som giver mange Haande Udslag, 
at tro, nt Navnet, som kun betegner 
een af de mange mulige Linier, line 

nogen Betydning. For sea vidt er 
Stamtavler, og den for disse til Grund 

liggende Interesse, forfejlede. Noget 

andet er, at det er af stor Interesse 

at kende sine Forfædre og derigen-

nem de Muligheder, der er til Stede, 

Del er Ikke den tilfældige Lighed 

med en eller anden at disse For-

fædre, der bærer samme Navn, det 

kommer an pan, men det hele Mi-

lieu ; Racen har stor Interesse. 

Imidlertid mna man heller ikke 

glemme, al et Menneske aldrig har 

sne mange Forfædre, som der er 
Mulighed for, at man knn have. 

Tænker vi os 1000 Aar tilbage, 

og regner med 3 Slægtled for hvert 
Aarhundrede, skulde Forfædrenes 
Antal i denne fjærne Tid kunne være 

over 1700 Millioner. Men sner mange 
Mennesker har der jo aldrig levet 
Danmark, heller ikke i Europa, Der 
var tværtimod langt ;færre Menne-

sker for 1000 Aar siden end nu, 
Men Sagen er jo ogsaa den, al man, 
hvis man kunde bygge Anetavlen 
op saa langt tilbage, vilde man træffe 

adskillige Personer adskillige Gange. 

Det kan Jo ogsaa hænde i de nær-
meste Slægtled, saaledes vor Fæt-

ter og Kusine er gift med hinanden, 
og Bedsteforældrenes Antal derved 

indskrænkes til 2. 

Gennemtænker man delte Spørgs-
maal, vil man hurtigt naa til det 

Resultat, at Nationen er som en 

eneste stor Famille, hvor SlægIllnien 

stadig krydser hinanden. 
Hvem der beskæftiger sig med 

Slamtavler, vil hurtigt faa dette be-

kræftet. Naar man ikke kunstigt op-
retholder Familienavnet ved at knytte 

Slægten til en Besiddelse at Jord-

ejendom eller anden uforgængelig 

Formue, saaledes som Jorden og 

Formuen er Nummer et og Slægten 
Nummer to, men overlades Slægten 

til sin fri Udvikling, vil nogle gaa 

opad og andre nedad, eftersom de-

res Dygtighed er stor eller ringe, 

eftersom deres aandelige Arv er god 

eller slet. 
Ingeniør Foss nævner som Eksem-

pel, al Augustenborgerne, regnet fra 
den Prins af Augustenborg, der var 

Svoger Ill Frederik den VI., har Ef-

terkommere i alle Lejre. Naturlig-

vis maa man, for at kende dette 

Forhold, regne ikke alene med de 

ægtefødte, men ogsaa med de uæg-
tefødte Børn : og rim delle gøres, 

vil Efterkommerne paa den ene Side 

række op til den livlig afdøde Kej-
serinde al Tyskland og pao den an-

den Side medtage en Række gan-

ske almindelige sen-Navne. Gnar vi 

Ira Prinsen af Augustenborg til hans 
Forfædre, vil vi blandt disse ikke 

alene finde Danneskjold'erne, altsaa 
halvkongelig Afstamning, og Stru-

ensee, der formodentlig kan føre 
sine Forfædre tilbage ill tyske Bor-
gerfamilier, men ogsaa Folk som 
den bekendte københavnske Klokker 

og Regnebogsudgiver, Saren Mat-

thiassen. 

Som del gaar med denne Slægt, 
vil det ved nærmere Undersøgelse 

gaa med de allerfleste, og sammen-

lægger vi delte med, hvad der tid-

ligere er anført vil det lel skønnes, 

at Indenfor den samme Nation, er 
Slægtskabet mellem store og smaa, 

mellem kendte og ukendte, mellem 

fornemme og ringe, langt større, 
end num i Almindelighed lænker 
sig. Vi er paa en Maade alle 

Fæt tere. 

Bornholm. 
-0 - 

At en Sang, som den bekendte 

Tandlæge, Mesterskylle og Poet I.. 
Vorslun d-Kj ler i sin Tid skrev 

til en Skyndes( paa Bornholm, an-
fører vi nedenstaaende Vers. 

Kækt af Østersøens Vove 
løfter sig Bornholm. 
Haabet lyser fra dels Skove, 
Kraften fra dens Kohn. 
Her har Thor endnu sin Hammer, 
ve hver den, som Slaget rammer 
Gamle, stolte, rige Minder 
man paa Øen finder. 

Som en Ædelsten den ligger 
i et Sølverskjold. 
Danmarks Perle her er sikker 
imod Fjendevold. 
Skulde nogen Øen true, 
aldrig kan dens Mænd de kue; 
Fædrene gav dein den Lære : 
Danske kun at være. 

Øen os orer Danmark minder, 
hele dens Natur, 
men desuden her man finder 
Fjeldets liaarde Mur. 
Derfor lindes ranke Rygge, 
derfor gear de om saa trygge 
her paa Øens grønne Tilje 
med en steriliaard Vilje. 

Derfor lærer de at herske 
over eget Sind. 
Østersalt gør ej dem ferske —, 
frisk gør Havels Vind ; 
men de lærer og at tjene 
Moderlandets Tarv og mene : 
Fædrelandet det forpligter, 
aldrig de det svigter! — 

,Taa Yodtur 
gennem Europa. 

Sums fortæller om sine 
Dagbogsoptegnelser og Minder. 

(Kun for Nordbornholms Ugeblad) 

—X- 
VI forlader Genova. — Følgende 

Corso Aurelia gaar vi med Spor-

vognen gennem den smukke By-

port mod Syd langs den klippefulde 

Kyst, gennem Forstæderne og Villa-
kvartererne. Disse ligger spredt, thi 
Pladsen er snæver, og ofte skramler 

Bjergene stejlt ned mod Havet og 
Vejen er hugget ind I Klippen som 
en Afsats eller gennem Bjerget som 

en Tunnel. De nøgne skarpe og 
forvitrede Skær minder mil den 

bornholmske Nordkyst, blot I større 
Formal, og Havet er dybt og mørkt 
ketl ind til Kysten, hvor Bølgesprøj-

Ids hvide Skum lægger sug i de 
smalle Kløfter. 

Vi har stor Lyst til at hade her 
i del friske nature Hav, men mindes 

Middelhavets glubske Hajer -- og 
betænker 93. 

Hvor der op ad Bjerget her lejret 

sig lidt Muld, trives en yppig Ve-

getation, særlig grovtornede kødfulde 
Kaktus og den ejendommelige flere 

Meler høje karakteristiske Aloe. 

Delte er altsaa Reviernen, Middel-
havets lovpriste Kyststrækning, der 
aabner Øjet for stadig vekslende 

Motiver, fulde af Skønhed og Har-

moni. Over de mange Kløfter fører 

gamle romerske Stenbroer, bygget 

i Rund- eller Spidsbueforin. Under 
en af disse, I en lille Vig, hvor to 
Mænd er beskrefilget med at opsamle 

Muslinger, faer vi Lejlighed til al 
tage et Bad. 

I de smalle, dybe Dale, der mun-
der ud langs Kysten, ligger Smaa• 
byer indeklemt, III de største husmor 
Nervi og Recco, — stadig oprulles 
nye Billeder for os, og gamle inter-

essante Borge og Oldtidsruiner lig-
ger oppe paa Bjerghøjderne. 

Er her skønt om Dagen, er Næt-

terne som el Eventyr. At tænke paa 
at sove i el af disse skumle, lumre 

Stenhuse og slaaa med Væggetøj og 
Kakkelakker — umuligt ! 	Vi gaar 
og gaar, til Trætheden overmander 

os. Saa lægger vi os i Græsset paa 

en Afsats under Vinranker. Maanen 
kaster Sølvstraaler pan Havet og de 
uregelmæssige Klippeformationer er 

som Silhuetter, skarpe og mørke, 

fantastiske. Her er ingen Nattekulde, 
ingen Dugg, ingen Myg — kun de 
uskadelige Ildfluer, — og svebende 

os i vore Shirtingsposer, sover vi ind 

til en ny og straalende Dag. 
Ved Recco fører Vejen os op 

Bjergene gennem Tunneler og over 

Broer, hvorfra man ser ned i dybe 
Kløfter. Vild, forreven og øde er 

denne Bjergegn. De smukke Pal-

mer og Oliventræer er afløst af for-

krøblede Fyrretræer, de saakaidte 

Pinjer, og store sorte Slanger ligger 

og soler sig langs Vejkanten. — Vi 

gør Jagt paa delte modbydelige 

Kryb og slaar dem ihjel med vore 

Stokke. Ingen Mennesker møder 

vi heroppe i denne Ørken, og da 

vi endelig narrede et ensomt Hus, 

spurgte vi en Mand om det var den 

rigtige Vej. Han kaldte paa Søn-
nen, en 10-nars Dreng, og bød ham 

følge os. 

Skønt vi ikke mente at det var 
nødvendigt. fulgte Drengen os næ-

sten en Mil, og vi havde megen 
Morskab af hans morsomme Fagter 

og Fortrellemaade. Disse Mennesker 
herude pao Landet er yderst høflige 

og forekommende, særlig naar Jeg 

tilfældig slaar min Jakke tilside. — 
Maaske antager de mig tor en Pil-

grim eller hellig Mand, thi jeg be• 
rer hernede I Varmen en Sweaters, 
en Roklubstreje fra Roskilde Roklub, 

og dennes Mærke : el stort Malteser-
kors, er anbragt paa Brystet. 

Nu gaar Vejen atter i Zlkzak ned-
eller til en lille Villaby, hvor vi vil 

gøre Indkøb. Der Fandtes dog kun 
Hoteller i Byen, thi vi blev vist ud  

til et Marketenderi for en Soldater-

lejr, en lille interessent Teltby. Her 
blev vi visiteret, men da vore Pas 
var I Orden, kunde vf købe hvad 

vi havde Brug for, bl. a. læskede 

Vi 03 med nogle fortrnflelige rede, 

søde Vandmeloner. 
San kommer vi Igen ned til Ky-

sten, til Vintinverne og Kastanjesko• 
vene ved Rapello og Chiavarn, to 
temmelig store Turistbyer med bro-

get Torveliv og smukke Palmeardreg 
ved Stranden Her er mange smukke 
Bygninger i forskellig Stil. Et Kirke-
tearn er endog bygget skævt (hvor-

for skal Pisa og Bologna alene have 

Æren!) 
VI benytter ofte Lejligheden til al 

gas i Vandet, det forfrisker efter de 

anstrrengende Marscher op og ned 
over Bjergene. Ved et Badested 

hvilede vi ud og skrev Breve paa 
en Afsats under nogle skyggefuld' 

Træer. Trappetrin førte herfra ned 
til Stranden fra Hotellerne. Herfra 
kunde vi samtidig nyde Synet at 
det muntre Badeliv og det elegante 
Publikum, der gik op og ned. 

En ung Pige kom springende op 

ad Trappen og spurgte os, om vi 

havde set en nærmere betegnet Dame 

og Herre — antagelig Forældrene. 

Jeg har vanskeligt ved at svare paa 

italiensk, og hun spørger da, om vi 
er fra Frankrig. — Nej — Eng-

lændere ? — Nej I — Hun blev nys-
gerrig, og jeg rnaatte pas skiftevis 

fransk og engelsk fortælle hende, 
der var Englænderinde, at vi var fra 

Danmark og havde vandret gennem 
Tyskland, Frankrig og Svejts, her-

ned til del smukke Italien, hvor vi 
vilde se Roma og Napoli. 

Det var en selvstændig lille Dame, 

der blev ved med at spørge os ud, 

skønt Forældrene nu havde set 

hende og gentagne Gange kaldte : 

Alice ! 	Tilsidst maatle Faderen 

tilbage og hente hende. 
Hvad var det, der fik dette for-

vænte Rigmandsbarn til betaget at 

høre paa os Proletarer ? Blev hen-

des Øjne aabne for en anden Ver-
den, et andet Liv end del, hun var 

vant til. Følle hun i al sin Luksus 

maaske ogsaa Lyst til som Fuglen 

al kunne flyve trit omkring? - 
En lille forpjusket Rose havde 

hun glemt i Græsset. Jeg tog den 
op og lagde den i min Dagbog. 

Den 16. August naaede vi Seerhi, 

hvor vi atter forlader Kysten og 

avancerer opefter, indtil vi kommer 

til en Tunnel ; bag os ligger Mid-
delhavets solglitrende Flade, der 

titter frem mellem grentidiedte Bjerg-

toppe, foran os, gennem Tunnelen 
har vi Udsigt over skovrige Dale 

med Villaer og gamle Borge, der 
Udi ligger helt oppe paa Toppen, 

saa man undres over, hvor Beboerne 
faer Vand Ira. Selv tørster vi, thi 
det er frygteligt varmt. Om Aftenen 
naar vi Caroilone, hvor vi veder-

kvæger os med en Flaske Vin, og 
gaar videre i det dejlige Maaneskin. 

Næste Morgen stopper vi Lom-
merne med Æbler fra et Træ, under 
hvilket vi har overnattet. Ser en By, 
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Har et stort Lirk a lg i Frak-
ker, Plydskaaber, Spadsere-
dragter og Bornefrakker. 

Kulørte moderne Klædes-
frakker med Silke-Stikninger 
47 Kr. 50 Øre. 

Svære melererede Frakker 
fra 35 Kr. 

Magasin fill ?lort!, Niøse, 
ved V i ctor Pleece. 

ifloonskor Sholojsiorroloifig 
riderelger godt Skotøj til billige 

Priser. 

Ridestøvler, Plovsløvler, Træsko. 
støvler, Tuebundssløvler haves altid 
paa Lager. 
Reparationer udføres solidt og gode 

Førere Klasses Materiel. 
Særlig billig m. Kontant. 

A. Munch. 

11/2.GASIA, 
NORS 

Fører alt i Herrelingeri. 
Hatte, Huer, Manchetskjor-

ter, Flipper, Sokker, Seler, 
Undertøj i Uld og Bomuld, 
Arbejdstøj m. m. 

Stort Udvalg til billigste 
Dagspriser, 

Magasin do Nord, Hinge, 
ved Victor Plaucie, 

Exlrafint Paalæg 
Cervelatpølse, Kødpølse 
Skinkepølse, Rullepølse 
Salamepelse, Spegepølse 
SvineTillel 
Røget dansk Stegeflæsk 
Frisklavede Medisterpølser 
Knækpølser, Bajerske Pølser 
Blodpølse, Leverpostej 

altid friske Varer til alrerbilligete 
Dagspriser. 

J. B. Larsen 

.SAGASIN 
DU 

NORD  

Stort Udvalg i fikse, mo-
derne, færdige Kjoler, sorte 
og kulørte Uldne Kjoler 28 — 
34-55 Kr. Silke Kjoler 65 Kr. 
Prima strikkede uldne Kjoler 
31 Kr. 

Magasin du Nord, AM*, 
ved Vie or Platick 

Ell flink yngre Kari 
Iran fra Plads Isle November paa 

Bondegaard i Rø. 

Darup Staldborg. 
Herborg Roeskeerer, 
Herborg Roeraspere 

og Raspeplader ril disse. 

Nordlandets handelshus. 

ereherto, rigge loran os paa en 
Høj midt i Dalen. Egentlig er del 
visfnok Ruinerne at en gammel Borg, 
som Landbefolkningen har søgt al 

indrette til Beboelse. Sær og lau-
'estisk. lignende en gammel Røver-
rede, knejser deri loran os i tidlig 
Morgensol. Vi skyder Genvej uden-

om, men kommer derved ind paa 
en Landevej der fører os i en for-
kert Retning. Maa aller tilbage, og 
da vi er blevet sultne, gaar jeg op 
i den gamle Rufnby, for at gøre 
Indkøb. Der fandtes dog hverken 
Købmand eller Bager, ejheller nogen 

Albergo: tuen jeg fik Besked om 
Vejen, og vi skyndte os videre. 

Atter maa vi op i Bjergene, men 

ved Vejen ligger heldigvis en Tra-

ttens (Landkro). Det var herind Mid-

dag, og da vi ikke ønskede noget 

af det Biksemad, de skulde have 

til Middag, bestilte vi ell Æggekage 
med røget Skinke. Konen lod, som 

kun ikke vidste, hvad en Omdelte 
var for noget, og del hjalp Ikke, at 

jeg pegede pas en Høne, der var 
oplaget med at pine Fluer nf Væg-

gen. Hønen vilde hun ikke af med. 

Endelig fandt jeg nogle Æggeskal-
ler ved Ildstedet. ,Orvaa, udbrød 

hun. — .Si — si!. — Og sa.i hjalp 
vi hende med al lave Æggekagen. 

Om Arterien neer vi Bjerghøjden. 

Dybt nedenunder os ligger Spezia, 
og den italienske Orlogshavn. Og 

mens Mørket sænker sig over Hav 
og Land, tændes de tusinde Lys 
dernede i Dybel. 

Vi gear ind i en Vinstue, der lig-

ger heroppe, og bestiller Aftensmad, 

og Krofar her den dejligste Vin, vi 
endnu har smage —det er Synd og 
Skam at sige Nej til en Kande til 

af samme Slags. Lidt tunge og dø-
sige gaar vi til Ro. 

Jubilæum. 
Vor afholdte Distriktslæge, Dr. S. 

B orch, har pas Tirsdag praktiseret 
som Læge her i Kommunen 125 

Aar. En Kreds af Borgere vil i 
Dagens Anledning indbyde til en 
Festlighed paa Hotel Allinge. 

Kinesisk Landbrug, 
A! Chr. Slub-Jørgensen. 

f. 

Hvad der sætter det mest afgø-

rende Præg paa Landbruget i Kina, 
er Kinesernes Ærbødighed ovcrlor 

Jorden. Demie Ærbødighed er næ-
sten religiøs Følelse. 

Kinesernes Religiesilet er af en 

mere jordbunden Beskaffenhed end 
de fleste øvrige Folkeslags. Omend 

dens RIR!! og Ceremoniel er om-

stændeligt og indviklet, spiller Læ-

ren om det overnaturlige en sante 

ringe Rolle i Kina. Ved Siden al 

Forfædredyrkelsen spiller Kunglses 
Lære deri største Rolle — denne er 

en — Morallære uden historiske 
Dogmer. 

Sel i denne Sammenhæng er der 
intet mærkeligt i, at Kineserne næ-

rer en „religiøs' Kærlighed til Jor-

den, sad meget mindre som Hoved-
trækkene i den kinisiske Folkeka-

rakter er Flid og Fredsommelighed. 
Jorden er den givende og nærende 

som giver del fredelige Arbejde sin 
Løn. Agerdyrkningen er den pligt-
tro Kinesers !dia! for Tilværelsen -

nøjsom som han er giver hans lille 

Stump Jord ham det nødrørhige 
Udkomme for Familien, der i Kina 
er sammenknyttet ined de stærkeste 
Basod, Kultarbeidef 1 Byerne og de 

fremmede Lande er en Forbandelse, 
og Kulierne rekrutteres ogsaa fra 
det alder-ulykkeligste Lag al Belolk-
rangen -: de Mennesker, der pas 

Grund af en eller anden Forbrydelse 
er udstødt af Familien — den haar-
deste Lod, der kan ramme.  air Ki-

e5er,  

Kinesernes Ærbødighed overlor 
Jorden giver sig stærke Udslag. Den 
ses al den Omstændighed, al hver 
Tomme anvendelig Jord opdyrkes. 

Det er bekendt, at Kineserne ofte 
bor i „Husbaadee, der ankres op 

paa Floden for ikke at bruge deri 
kostbare Jord som Byggegrund. 
Selv Ærbødighedens for deres afdøde 
maa vige tor Hensynet til Jorden, 
idet Begravelsespladserne nuid an-

lægges paa dr mindst frugtbare 
Steder. Og n! den kinesiske Lilera-
tur Ireingear det stærkt, al Kineserne 

savner Følelse ovei for deri .vilde• 

Natur 	Floder, Skyer og Søer be- 

synger de, men aldrig Skove og 

ødemarker. 
Kinesernes Kærlighed til Jorden 

viser sig endvidere deri, al de, hvor 

stærkt de end udnytter Jorden al-

drig tidpitier den. I Gødningens 

Kunst er de, som vi senere skal se, 

rene Mestre. Det viser sig ikke 

mindst derved, al de efter i 4000 Aar 
eller Mere at have dyrker Kinas 

Jord, sne langt fra har gjort dens 

Ydeevne ringere, men tværtimod 
snarere har forøget dens Givtlg-

hed. 

I. 

Det egentlige Kine lun en Stør-

relse at næsten 4 Millioner Kvad-
ratkilometer og har 302 Millioner 

Indbyggere — d. v. s. ca. 78 ind-
byggere pr. Kvadrelkilonieler, en 

Befolkningstæthed, der paa det nær-

meste svarer til Fyens. 
Imidlertid er Kina langtfra lige 

tæt befolket over det hele ; delle 
hænger sammen med landets Na-

turforhold, Kina er nemlig i over-
vejende Grad et Bjærgland. Hele 

deri sydlige Del af Landet er me-
get beergfuldt: derfor koncentrerer 

Sydkinas Befolkning sig om den 
store Færdselsacre Jangtsikiang. 

Ogsaa den vestlige Del al Nordkina 

bestaar al Bjærge, dækkede al Løss, 
d. v. s. Støvlag, Wtttrrd —å1 ViTnreir. 
øst for delte Løss-Terræn ligger 
den frugtbare kinesiske Slette,  

der gennemstrømmes af Huanglro, 
den gule Flod, der har faner sit 

Navn af del gule Løss-Slam, dens 
Vand fører med sig ; denne Slette 

er Kinas h uglbaresle Egn. 
A! disse Aarsager fordeler Landets 

Befolkningstrethed meget ujævnt ; 

medens de vestlige Egne er meget 
tyndt befolker, hører Floddelene og 

den kinesiske Slette ril Verdens tæt-

test befolkede Egne. 
Paa Grund af det kinesiske Riges 

store Udstrækning er Klimaforholdene 

og de øvrige Belingelsr 'ifor Ager-

bruget meget uensartede i Rigets 

forskellige Dele. Den allersydligste 

Del har helt tropisk Klima og Plan-

levæksl. Den tempererede Del af 

Landet kan man dele i to meget 

forskellige Bæller, det sydkinesiske 

og det nordkinesiske, der kende-
tegnes ved hver sin Brødkornsort, 
henholdsvis Ris og Hvede. Dyrk-

ningen al disse Planter dækker dog 

ikke Landets Forbrug. Derimod har 

Sydkina en meget vigtig Udførsels-

vare i Teen. Te er en al Kineser-

nes største Livsfornødenheder, og 

Kinas Digtere kappes om al lov-
prise den for dens ypperlige Egen-

skaber: „Den er el Middel mod 
Fedme og holder Mennesket van-
gerne. — Endnu vigtigere er Dyrk-
ningen af det hvide Morbærtræ 1 

Nordkina ; det er al dette Træs 
Blade, at Silkeormene lever, og 

Silken er maaske Kinas allervigtig-
ste Udførselsprodukt. Desuden maa 
nævnes en ikke helt ringe Avl at 

Køkkenurter ; Frugttræer findes i en 
saa stor Udstrækning, nt de sæller 
Præg paa Landskabet. Som nævnt 
findes der ingen Skove i Kina. Der-

imod findes der hilst og her Bambus 
i spredte Smaalunde og ved Husene. 
Bambustræet leverer Kineseren hvad 
han skal bruge af Gavntræ; del gi-

ver ham Materiale til Huse og In- 

vansar, fra de største til de mindste 
Genstande. 

Kvægavl kendes ikke i Kina. Græs-

ning er et ukendt Begreb for den 
kinesiske Landmand, Som Husdyr 

holde- de Ænder og Svin, der kan 
leve al Affaldet fra Husene. Ogsea 
Hunde og Katte :eder til Slagtning. 

Forts. 

Ved Bethesdas Basar 
i Allinge blev udirukken følgende 
Numre: 

Lysedug 218, Slaskebænk 375, 
Skammel 220, Guldarmbaand 200, 
1 Kurvestol 123, I do. 480, 2 Pude-
betræk :38, 1 Sofapude 508, I Ma-
leri 41e. De ikke afhentede Dele 
kan i Løbet al 8 Dage Mimeres hos 
Skræddermester Johansen ved Re-
Iliesda. 

Hjertelig Tnk til alle, der støttede 
Basarer]. 

Paa Menighedens Vegne, 

Paslor Ørsnses. 

Yngre flink Karl 
kan ril November fan Plads pas 

Knarregaard i Rinslter.  

En 15-aars Dreng 
kan skaks fan Plads hos 

Georg Johansen. Ro 

Man skal selvfølgelig 
bor 111MI 
billigst og ids!! —ir 

Jeg har stærke, hjeniniesyede 
Habitter efter Maar Ira 95 Kr. 

Fine Overfrakker ril nedsat Pris. 
En Del bjernmesyede Stortrøjer 

sælges til 50 ltr. pr. Sik. 
Nogle AsIrakankaaber og Utstre 

efter Mast meget billigt. 

Johansens Skrædderforretning 
ALLINGE.  

En flink Karl 
kan straks eller Isle November Ina 

Plads hos Hansen. Spellinge-

mose. 

Nogle Sik.  

Kælvekøer 
er ril Salg.  

Slagtekreaturer lages i Bylte. 

Emil Andersen. 
Telefon Sundvig 3. 

Linnedsyning ønskes 
Kristine Munch, 

Res Central. 

Olsker og-Omegns 
Ungdomsforening 

erholder festlig Sammenkomst Lør-

dag den 29de ds. Kl. 7t/2  i For-

samlingshuset. 

Bestyrelsen. 

Tein og omegns 
21ngdomsforening 

afholder Medlemsbal pas Hellers Ho-
tel Søndag den 30. Oktober Kl. 7. 

Allinge-Sandvig Ungdomsforening 
Indbydes. Medlemskort maa fore-
vises. 

, Bestyrelsen 

Rammelister 
i Guld og Mahogni anbefales i stort 
Udvalg. 

Harald Petersen. 

En yngre Karl 
kan til iste November tila Plads paa 

Baadstadgaard i Rø. 

MONUMENTER. 
Stort Udvalg af Monumenter i 

sorte, polerede og rede haves pas 
Lager. 

Itorrelyngens Glrnsitylerk. 
Tlf. Sandvig 32. 

Olsker. 
Al udestaaetele Restancer al Ind,  

kornsi 	Fernmeskat til Staten for 
Iste og 2iter I !Avser 1920-21 vil 
blive inddrevet ved Udpantning, be-
kendtgøres herved med Tilføjende, 
al denne vil blive foretaget uden 
videre Varsel efter !sic Oktober d. 
Aar. 

Sogneraad et.  

Vil De Deres eget Vel, saa køb 
altid Deres Tricotage og Underbe-
kliednure hos Jens Hansen. Pænt 
Udvalg i strikkede Trøjer med Ær-
mer til voksne og Børn, saml Ger-
sele og Semandslrejer. Godt Uld-
Ram 5 Kr. Pi:ruter. 

En Hoppe 
10 - 12 Aet, ønskes til Købs eller 
Bytte for Plage. 

M. Kjoller, 
glatre Rosendalegaard. 

Samme Sled er en Mælkevogn 
til Salg. 

Køb Deres Kjole og 0 ..rtøjsslof-
fer i Metermaal og lad det selv sy, 
da laer De del bedst og billigst hos 

3ens Yfansen. 

Billige Træsko. 
Nye Kapsko og jydstre Træsko er 

hos mig meget nedsut I Pris. 
Træskomager L. Larsen, 

• 
9111989•111~01.111•111  • 

ÅH» Oi001'31, 
Søndag d. 30. Oktober Kl. 7,/, 

deyfifiens 
9alosclier! 

En aldeles glimrende Film elter 
H. C. Andersens bekendte Eventyr. 
Oplaget af Nordisk Films Co. og 
spiles af vore bedste Skuespillere. 

Denne Film er meget rosende om-
talt, hvor den er spillet, 

Bemærk at Spilletiden er forandrer. 

• 

En Brosclre med røde Stene 
er lab] fra Boesvang til Allinge 
Havn d. 21 Okt. 

Finderen bedes ellevere den mod 
Dusør hos M. Maribo, Allinge. 

Hvad 1(311 Velale sig? 
Det kan betale sig, al rejse fra 

Rønne til Allinge tor at købe Deres 
Klæder hos Jens Hansen. Bestil-
linger modlages, og Klædningerne 

kan leverest Løbet af 8-14 Dage, 
omtrent til samme Pris som færdige 
Klædninger. 

De leresle Bryllupsklæder let) Kr, 
For god Pasning gnranteres, 

Sinaa Japan Ris. 

Nye Byggryn 
— aldeles fortræffelig Kvalitet - 

billige Priser. 

Nardlandets handelshus 

ALLINGE. 

Handsker. 
Stofhandsker til Damer fra 1,50 

do. 	til Herrer Ira 1,70 
Uldne Børnehandsker Ira 50 Øre. 

Chr. Olsen, Messeo, 

Dameslresniper, uldne, slidstærke 
2 Kr. 75 øre, 

Herrearrørnper og Sokker fra 50 
øre til 4 Kr, 

Børnestrømper, uldne Ira 1 Kr. 

Chr, beo, Messen, Allinge, 

Køb altid deres færdige Klædte!a 
ger og Arbejdstøj hos Jens [lansen 
da det der er bedst og 

	  Strømper. 



3. 13. høets 

Stiletender. 
.C. 	.7flemensker. 

Telefon n. 13. 

Alle Slags 

Værktøs 	 
og Redskaber anbefales. 

Glas, Porcelæn og hele Køkkenudstyr 
til billigste Priser. 

lUingc Mulottini 	443rahrtforretiting 

Alle Mennesker, 
som har set. hvorledes 

loroholms Vegetabil Mdflldri110, 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højfine Produkt til sine Maal-
tider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

I 	  

Store Derbyshire Ovnkul 
nit Nøddekul ventes direkte fra England om faa Dage. 
!stillinger modtages gerne. Prisen nedsat. 

Større Partier særlig billigt. 
Prima knuste engelske Koks sælges meget billigt. 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Ål Slags Slikker lit udsalte Priser, og VON Priser 
er altid de billigste. 

Det Flormel, som vi sælger, er en smuk og krat-
rig Kvalitet, fordi det er en sammensat Blanding af Mandola-Hvede og 
svær dansk Hvede. -

Priserne paa Mel er nedsat i sidste Uge. 

sti 
B( 

91orblatilie0 tinheiøisL 

Prima amerik. Mel 
Prisen særlig billig. 

»uge Siolonial &itVrobartforretuing 

Nye Sendinger, nye Priser pas 

Jagtgeværer, Salonbøsser 
og øvrige Jagtartikler. 

Husk at medbringe Købekort. 

Nordlandets Handelshus. 

goreelicen, .isenkram, 
alle Slags. 

De nye Sendinger sælges kolossalt billigt i 

Nordiandets Handelshus. 

beftr i Nordliorollohos Illlehlatl! 

Leverilosiej i [luser. 
alk 'fineste Vare fra Beauvais. 

Prisen F.e!ydelig nedsat. 
Røget Laksi Dasser er atter pas 

Lager til billig Pris. 
Bedste Arelrovis i Danser til ned-

sat Prls. 

• • Qnreit. ,s   

›- - - 1921 - 

Xonr;eetion. 
Messens landskendte KonfektImi 

er pen 1.ager 

Glatte uldne Plyskaaber. 
NIonstrede Plyskaaber 
Kulørte Eskimolrakker. 
Alt er nyeste Nyl, der er fremme. 
Alt frs forrige Sæson var udsolgt. 
Forarbejdningen er solid, Pasfor- 

men ideel, og Priserne iaar meget 
lave. 

Cflr. elsen, teessen, 
ALLINGE. 

- - 1921 - - 

Til Salg. 
En lidt ældre Landauer. 
Runkelroer — i større og mindre 

Partier. 
Ekstra gode Sandjords-Kartofler 

saml en større Halmstak. 

E. J. Andersen, 
Tlf. Sandvig 3. 

XameluldJ= 
Ryg- og Brystvarmere, Knæ-
, armere, Muffediser, Strømper, 
Fodvarmere, Herre- og Dame-
Veste, Halstørklæder, Huer m. 

m. m. 

Chr. Olsen. 
MESSEN, Allinge. 

Planteskolen 

„Xallelilt 
Allinge, 

har del største og bedste Udvalg af 
gode, haardføre 

Frugttræer, Roser, Frugt-
buske 

og andre Planleskoleartlkler, 
Prisen er nedsat. Rabat pas større 

Partier. Haveanlæg udføres. Teg-
ning og Overslag gratis. 

M. Kr. Kofod 
Tlf. Sandvig 6 og 47. 

Gode 
Spisekartofler. 

a 5 øre PLI, er til Salg. 
V. Sørensen Borre. 

Tlf. Sandvig 32, 

Overretssagfører 
2ojesen .7rofoed, Rønne 

81, 211ortusa»gesilu 17. 

Inkassation, Dokumentskrivning m. m, 
Træffes I Hasle Onsdag Forind, 

Gode 

Spise-Kartofler 
samt Byg og Hvede er til Salg hos 

Avlsbruger Lund, 
Allinge. 

Et Parti stærkt, rillet 

Fløjl i alle Farver 
sælges saa længe Formad haves for 
31/, Kr. pr. nr. 

Nordlaudets Handelshus. 
• • 

Særlig lliiskoilstirderoe 811  nedsal i Prisen, 
1 Tylt Brædder, som ved Nytnar 1921 kulfe 13 Kr. 20 Øre, sælges nu for 5 Kr. 40 t5re  _ og 

andre Brædder, Lægtere og Sparrer i Forhold hertil.- 
Alle Længder, mange Kvaliteter, - alt sælges billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

krieles Id op InTligl Flormel sæltics! 
Priserne er nu meget lavere og med stor Rabat ved Kob al hele 

og halve Sække. 
Vi tager gerne sunde, gode Sædvarer i Bytte for Mel. 	• 

Nordlandets Handelshus. 

store harpede Derbyshire 
OVNKUL. 

sælges a 5,50 øre pr. Ilekteliter og alle tidligere Bestillinger og Ekspe-
ditioner fra sidste Ladning noteres til samme Pris pr. Kontant. 

Knuste og harpede London Beckton Koks 
sælges a 4 Kr. pr. Hektoliter pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Kah deres Klmiessko hos os, 
Vf fører en stærk Sko, lavet af 

MIlitserklsede, og Prisen er 'meget 
rimelig. 

Nordlandets Handelshas. 

Alle Slags Foderkorn til Hønsene 
sælges 111 nedsatte og billige Dagspriser. Grove danske Hvedeklid sæl-
ges a Kr.9,20 for 40 kg. Stor Mais. Smaa Mass. Hønse-
slialler. 

91orbinithet5 

En ny Sending Arbejdstøj 
er lige hjemkommen, Kvaliteterne er extra gode og Priserne meget billige. 

Prima Buchssklnds Benklæder Kr, 7,35 
Ekstra prima do. 	do. 	— 10,00 

— Molskinds 	do. 	— 13,75 
— Hvergerns 	do. 	— 14,00 

	

Meget svære Jernbanefløjls do. 	— 17,00 

Nordlandets Handelshus. 

3 nye Decimalvægte 
sælges til halv Pris i 

Nordlandets Handelshus. 

Honningglas. 
3,25 Øre pr. Dusin. 

Et Parti udmærket 

THE  
„Surnatra Plco" 

sælges for kun 2,50 pr. 1/:  kg. 

Allinge  hind- og Protkilorroming  
En yngre Karl 

søges 111 isle November paa 

Tyskegaard i Rø. 

41111=■••■ 

Tagtjære, Tagpap 
Papsøm 

Altid prima Varer. 	Prisen nedsat. 

?Muge ftoioniat: og 
43robuttforretning. 

Sukkerpriserne 
nedsatte. 

Jeg anbefaler 
Ima Demerara. Sukker 
Hugget Nells 
Hugget Krystal Melis 
Dansk Puddersukker 
lunt Topmells. Flor Nells 

Altid billigste Dagspris. 

Til Flyttedag-en! 
anbefaler vi os med vort store, nye Lager af færdigtsyet Her-

retøj. 
Kulørte Habiter fra Kr. 50 
Fine ægteblaa Habiter - 100 
Arbejdsbenklæder fra - 7,35 

Nordlandets Handelshus. 

Et Parti gode Klædesko 
sælges billigt i denne Uge i 

M. Lunds Træskoforretning, Lindeplads, Allinge, 

r 
Ima Foderstoffer 

Billigste Dagspriser, 

goloritat,  ug $rOurfforretiling. 
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Sct. Bernhardpasset. Pas et hagle Sammor og Vanter be-
segl af mange Vejfarende. 17.•  Hang 
har et Uvejr endog holdt over 1000 
Gæster frengslet 111 Klosteret i flere 
knaamgerettlietodb:ed,e1,Rers,o,llat siaot InFrrads• 

fflernenes 

5  eligeibTTÅ' 

r 	Qeao 

Nu til Flyttedagen 
Hvor skal vi købe vor Beklædning? 

Selvfølgelig hos Jens Hansen i Allinge, da 

der er det største Udvalg, de bedste og solideste Varer til de 

billigste Priser. 
Stort Udvalg i Hatte og Huer. 

Golfgarn 
er atter hjemkommet i alle Farver og sælges for 12,00 Kr. 

pr. Pund. 

Nordlandets Handelshus. 

Skal »e Ærme et godt 
21Idtceppe til Vinter? 

bør de i egen Interesse se vort Lager af nye, gode Tæpper. 

Et godt, stort Tæppe 12 Kr. 

Et extra stort og svært Tæppe 19 Kr. 
Et hvidt Hospitalstæppe 24 Kr. 

Nordlandets Handelshus. 

Et Parti Gødningskalk 
sælges billigt. 

?Mune Slotoitiat $robuftforretuing 

IsenKram. 
fate det ærede Publikum at købe deres Forbrug hos 

Priser og nedsat Priserne paa det gamle Lager, kan 

Da vi har faaet nye Sendinger Isenkram hjem 

vi anbe- 

os. 

til smaa 

Allinge Kolonial- og Pr2duktforretning. 

Bedst og Billigst Ros 

r.)1(111thile 
?)roblififrorrettling. 

Yin Xvoma, frisk og dejlig Smag 
har den nye Kvalitet 

B 	D. MAIRCcARME 
fra Bornholms Margarinefabrik i Rønne. 

Pris 130 øre Halvkilo. 
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Sct. Bernhard-Klostret Nederst en Sct. 
--Bernhard4-lund med et Vinanker.  
Allerede fra Midler' al September 

er dette Pas, som fører over Alperne 

mellem Schweiz og Italien, dækket 
af dyb Siie. 1 det gamle Kloster, 
der ligger ca 8000 Fod over Hav-

overfladen, bi.r der 15 Munke, som 

sammen med deres bofaste Hunde, 

hvert Aer redder mange Menneske-

liv. Over 20,000 Personer passerer 

hvert Aer Passet, og da de altid er 
udsat for at blive overfaldet Af en 
nf de mange Snestorme, man Mun-

kene hele Vitileien være pari deres 

Post og være prale lil hurtig Ud-
rykning 

Fra Klosterets Hendegaard. 

Hundene trænes samledis, at naar 

Munkene graver i Sneen, skal Dy-

rene ved Hjælp af deres Sporsans 

finde den eftersøgte. San snart han 
er bruden begynder Hunden at gø 
og bliver ved dermed indtil der kom-
mer Hjælp, Forøvrigt er de Ban 

stærke, at de godt kan slæbe en 
Mand ben over Sneen. Ja, en Hund, 

som hedder Oliver, og som hl Dato 

har reddet 156 Menneskeliv, bar en-
gang et Barn 8 kin. I sin Mund. 
Hundenes Sporsans er sna hin, at 

de kan finde en Rejsende, selv om 

han ligger begrave( i Sneen ; der er 

Eksempler pan, al de har fundet 
Folk, som Ina begravet linder 20 
Fod Sne. 

Frr Gruppe af de hisrnihjertige Murske. 

Nu er der anbragt Telefon over 
Pastel, eg siden den er kommet 

er luk( Menneskeliv grinet tabt, 
finli Munkene San altid karl lure 
Kontrol ine.1 de rejsende. Hunden 
beboer r heller. ikke mere nt • slæbe 
Føde ined, men k/an nøjes med en 
Flaske Vin. 

Det lille Kloster i det berømte  

Et Elsdyr, som har 	 Takker 
[Cirklen ses de nye at hri.i frem. 

Som du ved mas Hjortene !well 
Aes miste deres Hovedprydelse, 

men i bobet af kort Tid vokser der 

nye Gevir frem endnu større. end 

de gamle. Del samme gælder for 

Elsdyret, som du ser pari Bil-

ledet. Det er en mærkelig Natur- 
proces, der sker lier 	omtrent, som 
naar Børn skifter Trender. 1 de før-
ste seks ~lieder el deres Vækst 

er Gevirerne overtrukket med en 
flejelsagtig Hinde, og I den Tid er 

de ikke anvendelige som Vanben. 

Men mur Huden falder af, bliver 

Takkerne benbaarde og lølelses 

løse. 

Chimpanse som Barnepige.  

En veldresseret Abe er en Guld-

grube for sin Ejermand, og navnlig 
Frinisselskaberne betaler store Beløb 

for at fan en sonden klog Abe til 
at optræde i el Stykke. Den Abe, 

som du ser Irer, er bekendt for sin 

Kærlighed til Børn. Den vogter dem 

med deri allerstørste Omhu, og naar 
den bær'er den, er del med stor 

Forsigtighed. Mærkeligt nok er de 
smaa ikke det mindste bange for 
den, 

Hvad er dette ? 
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Dt ved,•al jeg holder af at sætte 
din Tnalmodighed pari Prøve, og 
det her er maliske lidt for svært til 
dig al linde ud at. Jeg vil da hjælpe 
dig ved al fortælle, at del er et Ud-
snit af et Avisbillede, der er for-

storret snalerles, al de ganske bille 
sitren Punkler er blevet son store 
son Senehoveder. Hvis du endnu 
ikke kan se, hvori det forestiller, 
prøv sari al dreje del rigtigt, og se 
paa det pen 5 Skiides Afstand -- sne 

vil det nok hjælpe. 

Jornhatirsa: 

Køreplan. 
Søgnedage. 

Fra Rent', 

- Klemenker 
- R. 

• Teln 	 946 
• Allinge 	919 
• Sandvig 	923 

• Nyker' 

tt mledei 

Ilasiter—Maseddir 

812k 
84i 

71-3 
blikt 

Mama rit 
Fra Sandvig 	y2.3 
- Allinge 	I t3o 

Tein 	1140 
Re 	12«! 
Hamlede! 
Klemensker 1230 
Nyker 	1213 
Rønne 	110 

Søn- og Helligdage. 
El*nwe-IliandvIg 

Fra Rønne 	813 123 7a0 
- Nyker 	90.1 1233 di 
- Klemensker 919 109 &Ti 
• Ra 	935 123 
• Humledel 
- Tein 	94t 13o 834 
• Allinge 	934 119 94 
• Sandvig 	10(15  hiss 913 

Sandvig-144nm* 
Fra Sandvig 	1033 611 9.13 

- Allinge 	1043 6..; A 
- Tein 	 1032 617 9, 
- Rø 	 1007 e›12 10(71 
- [fumlede! 
- Klemensker 	1123 630 1023 
- Nyker 	l I 3O 701.  1013 
- Rønne 	1133 7 	1033 

Kakkelovne 
og 

Komfurer 
ære hjemkomne hl nye, billige Pri-
ser. 

Firkantede Magasinovne med Ko-
geindretning Fra 140 Kr. 

Do. med Varmeetage stor Slørrelse 
fra 183 Kr. 

Salonovne, manierede Orne, 
runde Magasinovne, smaa Ovne til 
Soveværelser og Petroleumsovne li-
geledes betydelig nedsatte. 

Disse Priser vil sandsynligvis Ikke 
komme længere ned i Vinter. 

Rør og Riste, Sten, Ler og Kit. 
sælges altid billigst hos 

P. C. holm. 

• • 
4111 GULVFERNIS 

411 	altid bedst hos 
J. B. LARSEN 

• • 

11y 4 Personers Bil 
og en 6-7 Personers Bil 

udlejes billigl hos 

V. Sørensen. Borre. 
Telefon Sandvig 32 

iforsetter. 
Euelor handling af Duzaine Han-

sens Korsetter. 

Chr. OlseP, hm!?  dig 

Ste6e 
Prisen paa brun og grøn Sæbe 

er aller nedsal. 
Fine Toiletsæber i storl Udvalg. 

Katbolsmbe, Svovlszehe, Tjæresæbe. 
I godt Stk. Violsæbe 35 øre, 

3 Sik. I Kr. 

Fine Parfumer, 	billige Priser. 

Artrisan Glyserin mod røde Hænder. 
Diverse Tandpulvere og Tandpasta, 

Brilliantine. 
Diverse txtra prima Barbersæber. 

J. B. Larsen. 

Et Parti 

TAPETER 
udsælges for 40 Øre Rullen. 

%Ringe Sinfoniats øg 
proDuttførretuing. 

Fineste dansk Fabrikat 

i ifiNg Pakker. 

prima Xolonialvarer 

4 

Fra 


