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Linoleumssnit af Svend Aage Arvidsen 

de Lande, der tidligere havde væ-
ret Hoved-Leverandør, Czekoslo-
vakiet, Polen og Tyskland. Disse 
Lande har været indstillet paa at 
levere raffineret Sukker til Eng-
land, og de maa nu enten søge 
andre Markeder eller træffe For-
anstaltninger til at iinødegaa den 
Konkurrence fra Kuba og Java, 
som der ved Nedsættelsen af Raa-
sukkertolden er givet trit Løb for. 

Konkurrencen bliver haardere 
og haardere; ikke blot har Tysk-
land og Czekoslovakiet været stækt 
optaget af Toldforanstaltninger til 
Værn for deres Sukkerprodukti-
on, men ogsaa Italien har faaet 
Toldforhøjelser, som faktisk umu-
liggør Import. For at hjælpe hjem-
lige Dyrkere til en Pris, har Syer-
rig Gang paa Gang forhøjet Suk-
kertolden. 

Finland begyndte omkring 1924 
en Sukkerindustri i den sydlige 
Del af Landet for selv at produ-
cere det hjemlige Forbrug Flere 
Fabrikker blev anlagt, bl. a. en i 
Salo, og der blev skikket Bud til 
de danske Høj-og Landbrugssko= 
ler om Mandskab til Rensning af 
Roerne, et Arbejde, som Finner-
ne stod fremmed over for. Mange 
af vore unge Landsmænd, bl. a. 
undertegnede, tog mod det gode 
Tilbud og tilbragte nogle uforglem. 
roelige Dage oppe i det skønne 
Suoimi. Alt tegnede godt i Begyn-
delsen. De klimatiske Betingelser 
er til Stede, og Jorden er, navn-
lig i den sydvestlige Del, ganske 
fortrinlig egnet til Sukkerroeavl. 
Men efter nogle faa Aars Forløb 
viste det sig, at Konkurrencen 
udefra var for stor til, at en ung 
Industri skulde kunne klare sig i 
Kampen. Resultatet blev, at den 
finske Sukkerindustri ikke fik Lov 
at leve saa længe, at den kunde 
fremvise positive Resultater. 

Aarsagen til de stærkt nedad-
gaaende Konjunkturer for Sukker-
produktionen og Sukkerroedyrk-
ningen er at søge i den under 
Krigen og Aarene derefter enormt 
forøgede Produktion af Rørsukker, 
der efteehaanden har bevirket en 

samlet Verdensproduktion af Suk-
ker, som det normale Forbrug 
ikke kan aftage. 

Ifølge den sidste Statistik ud-
gør Roesukkerfabrikationen nu 
39 pCt. af Sukkerproduktion, me-
dens den omkring Aarhundred-
skiftet var oppe paa 66 pCt. Alt-
saa en Tilbagegang, som sikkert 
vil fortsætte. Da der for Tiden er 
et Millionoverskud paa Markedet, 
og Konkurrencen mellem Storpro-
ducenterne er stor, tvinges Priser-
ne ned paa et Niveau, som for 
enkelte Landes Vedkommende lig-
ger under Førkrigens. 

1 Amerika er Kuba Hovedpro-
ducenten og har i Ly af store 
Toldbegunstigelser hidtil aftaget 
det meste af sin Produktion i De 
forenede Stater. Det stærkt forø-
gede Forbrug i Staterne var sik-
kert en Følge af Spiritusforbudet, 
som førte til forøget Kaffedrikning 
og Brug af søde Drikkevarer. Ef-
ter at Forbudet er hævet, er det 
aarlige Sukkerforbrug dalet bety-
ligt. Amerika har dog ikke kun-
net aftage den stærke Stigning af 
Produktionen, hvorfor Kuba i de 
senere Aar har optraadt som en 
stadig mere paatrængende Konkur-
rent i Europa. 

I Asien staar engelsk Indien og 
Java med langt den største Pro-
duktion; men medens Indien maa 
importere betydelige Sukkermaeng: 
der for at tilfredsstille Hjemme-
forbruget, er Java Storeksportør 
og har hidtil kunnet afsætte Pro-
duktionen i Indien, Kina og Japan. 
Men sammen med at Japan efter-
haanden er naaet til at kunne 
klare sig selv, er Javas Produk-
tion steget saa stærkt, at der ikke 
er tilstrækkelige Afsætningsmulig-
heder i Østen, og Java har der-
for meldt sig som Leverandør til 
det europæiske Marked. 

Det er denot ikk,. Ina rkeligt, at 

Situationen paa Sukkermarkedet 
er kritisk, og at dette ogsaa øver 
sin Indflydelse paa vor hjemlige 
Sukkerproduktion, er indlysende. 
Det taler vore smaa Sukkerpriser 
alt for tydeligt et Sprog om. 

I 	redag den 1. Maj 	senest 2 Dage før Bladet udgaar. 
Alm. Annoncer 10 Øre pr. mm, efterf. Gange 8 0. 	 Annoncer og lokalt Stol maa være indleveret 	

6 193 Nr. 428 
 

Forretningsarm. 8 - 	 - 	6Ø. 	 F 

Et af vore vigtigste 
Næringsmidler. 

—0 -- 

Sukkeret har sin Historie. Af-
døde Professor Birck fremhæver 
meget rammende i en af sine Bø-
ger, at Sukkeret fra at være de 
riges Luksus nu er blevet de fat-
tiges Nødvendighed. Det er af stor 
Interesse at følge den Udvikling, 
Sukkeret har gennemgaaet frem-
for noget andet Produkt. 

Navnet Sukker stammer fra In-
dien. De gamle Babylonier og Jø,  
der har dog ikke kendt Sukker, 
og de græske Forfattere fra de 
nærmeste Aarhundreder f. K. har 
kun nævnt det som Lægemiddel. 
Dyrkning af Sukkerrøret er fra 
Indien rykket frem over Syd-Per. 
sien, Arabien og Ægypten til Si-
cilien og Spanien. Korstogene bi-
drog i høj Grad til at gøre Suk-
keret bekendt. 

Kuba, Java, Brasilien og Ha-
waii er de Steder, hvorfra der ud-
føres Rørsukker. Tropekulturen 
er stærkt alhængig af Regnfaldet, 
men man gør sig nu mere og 
mere fri derfor ved at indføre 
kunstig Vanding paa de opdyrke-
de Marker; denne findes stærkt 
udviklet paa Havaji Øerne. 1 det 
forhu, „dansk Vestindien" har man 
ikke kunnet opnaa saa store Re-
sultater, da kunstig Vanding ikke 
der er mulig af den simple Cirund 
at noder næsten mangler. 

Derefter kommer Filirpinerne, 
britisk Ostindien, britisk Vestin-
dien og Mauritius. 

I Aaret 1747 opdagede Kemi-
keren Marggraf i Berlin det store 
Sukkerindhold i den Roe, der si-
den er blevet kaldt Sukkerroen. 
Men det blev ikke til meget med 
denne nye Sukkertilvirkning, før 
en Verdensbegivenhed pludselig 
gav den Betydning. Det var Na-
poleons Fastlandsspærring, der 
tvang de europæiske Stater, hvor 
Sukkerroeavlen havde Betingelse, 
til at dyrke Sukkerroer. Napoleon 
opmuntrede sine egne Landsmænd 
til at dyrke Roen, men ogsaa 
Tyskland tng Arbejdet dermed 
et mægtigt Opsving i hin Tid. Ef-
ter Napoleons Fald, da Englænder-
ne igen indførte Koloni Sukkeret, 
indtraadte der en Slappelse. Dog 
begyndte Roesukkerfabrikationen 
paa ny at blomstre i Sachen om-
kring 1820. Siden har andre euro-
pæiske Lande fulgt med i Sporet. 

Fra det øjeblik da en virknings-
fuld Forar bejcisningsteknik blev 
skabt, og Sorter med stort Suk-
kerindhold fremskaffedes, begynd-
te en haard Konkurrencekamp 
mellem Sukkerrøret og Sukker-
roen. 

Naar de oversøiske Lande kan 
optræde som dominerende Pro-
ducenter, skyldes det, at de tro-
piske og subtropiske Lande har  

naturlige Fortrin i Sukkeravlen. 
Paa Java udvindes 3 Gange saa 
meget Sukker pr. Hektar som 
Danmark, og Forskellen er end-
nu større for Havajis Vedkommen-
de. De gunstige naturlige Betingel-
ser afbalanceredes dog tidligere 
ved Manglerne i de primitive Dyrk-
nings- og Fabriksmetoder. Roe-
sukkerproduktionens store Frem-
gang i sin Tid var nemlig i saa 
høj Grad bestemt ved, at man i 
Europa anvendte langt bedre agri,  
kulture og tekniske Fremgangs- - 
maader end ved Rørsukkerpro-
duktionen. Disse overlegne Me-
toder anvendtes en Tid lang kun 
ved Roesukkerdriften og var ikke 
naaet ud til Dyrkerne i Vestindi-
en og Asien. Men da man fik øjet 
op for, at Roesukkerfabrikationens 
Metoder og Teknik var anvende-
lige ved Rørsukkerets Fremstilling, 
tog amerikanske, hollandske og 
engelske Forretningsfolk fat paa 
en Modernisering efter europæisk 
Mønster baade i Fabrik og Mark. 
Denne Forandring i Forbindelse 
med Kapitaltilførsel til Sukkerhan-
delen bragte atter Rørsukkerdrif-
ten paa Fode og satte efterhaan-
den Rørsukkeret i første Plan. I 
denne Forbindelse maa erindres, 
at der ingen Forskel er paa Rør-
og Roesukker i raffineret Tilstand, 
og at Rørsukker som uraffineret 
Produkt er mere velsmagende. 

Da den europæiske Sukkerroe-
industri blev bragt i Uorden, ja, 
mere eller mindre lammet i de 
krigsførende Lande, fik Rørsuk-
keret under Krigen en yderligere 
Opmuntring til Udvidelse, og de 
oversøiske Lande synes nu at ha-
ve faaet en uafrystelig Førerstilling 
som kan blive skæbnesvanger for 
Roesukkerfabrikationen som Hel-
hed, da Spillet bliver ulige, naar 
de bedste Metoder er bragt i An-
vendelse paa de Steder, hvor den 
klimatiske Overlegenhed i Forvej-
en er til Stede. 

I Europa ligger Forholdet saale-
des, at det er Tyskland, Rusland, 
Czekoslovakiet og Polen, der er 
Hovedproducenterne. I de sidste 
Aar har England ved Hjælp af 
store Statssubventioner stablet en 
Roesukkerindustri paa Benene, 
maaske et af de mest lovende Led 
i det moderne Englands „home 
production"- Politik. Da Englæn-
derne holder meget af Marmela-
de o. I. sukkerholdige Sager, er 
Forbruget stort. I Tyskland af 
tager Hjemmeforbruget stadig mere 
og mere af Produktionen,saa Eks-
porten for dette Land har været 
i Aftagende, og Rusland forbruger 
hele sin Produktion, hvorfor det 
nærmest er Czekoslovakiet og Po-
len, der sammen med Tyskland 
har været Leverandør til det engel. 
ske Marked. 

At England har begyndt en selv-
stændig Roesukkerfabrikation, vil 
i høj Grad forøgede Vanskelighe-
derne...akar Roesukkerindustrien 

For nogen Tid siden kom de 
fra Tyskland en opsigtsvækkende 
Melding om, at den tyske For-
sker, Dr. Bergius i Heidelberg, der 
tidligere har kastet Berømmelse 
om sit Navn ved Fremstilling af 
flydende Kul, gennem flere Aars 
videnskabeligt Arbejde nu ende-
lig kunde møde frem for Offent-
ligheden med sin verdensrevolu-
tionerende Opfindelse: at udtræk-
ke Træmassers sukkerholdige Be-
standele ved Hjælp af koncentre' 
rende Saltsyrer. Træsukkeret kan 
begribeligvis ikke i Smag sam-
menlignes hverken med Rør-eller 
Roesukkeret, men det vil vare d 
fortræffeligt Kreaturfoder. Og da 
det kan fremstilles af næsten alle 
Træsorter, vil naturligvis de min-
dre værdifulde Træsorter komme 
i Betragtning. Af det tørrede Skov-
træ bliver to Trediedele til Suk-
kerfoder, og Resten kan faa prak. 
tisk Værdi som Briketter; de øv-
rige Biprodukter ved Processen 
indeholder store Mængder Eddi-
kesyre, og saaledes kan man i Vir-
keligheden naa op paa en 100 pCt.s 
Udnyttelse af Træet. — At Op-
findelsen med Tiden vil faa er-
hvervsmæssig og praktisk Betyd- 
ning, er der ingen Tvivl om. 

0. Helstrup-Andersen. 

Hunde. 
—o— 

Som en sentimental Slutnings-
akkord paa et Melodrama lyder 
Efterretning om, at Susannah, 
Kong Georgs Yndlingshund, er 
fulgt sin Herre i Døden. Gennem 
syv Aar var Susannah vant til 
at høre sin Herre kalde hver Mor-
gen. Logrende af Glæde sprang 
Hunden hen til ham, gned sig op 
ad hans Ben og lagde paa alle 
Maader sin Glæde for Dagen over, 
at den fik Lov til at følge Kongen 
paa hans Morgentur. Men en Mor-
gen ventede det tro Dyr forgæves 
paa Signalet Den havde fulgt sin 
Herre for sidste Gang. 

Hvad der foregaar i saadan en 
Hundesjæl, vil Mennesket vel al 
drig nogensinde blive klog paa. 
Kendsgerning er det, at Susannah 
fra da af trak sig sørgmodig til- 
bage i et Hjørne; den vilde hver-
ken spise eller drikke og havde 
ingen Interesser for sine Omgi- 
velser. Dag etter Dag sørgede Hun-
den, dens Kræfter svandt synlig, 
den kunde næppe slæbe sig afsted. 
To Uger efter, at den engelske Kon-
ge var død, døde hans trofaste 
Hund ogsaa. 

For Hundeelskere er denne Hun= 
detroskab ud over Døden ikke 
ukendt. — Mange Gange tror man 
næsten, at Hunde har en sjette 
Sans. 

Hunde kan være meget udspe-
kulerede. Her er en henrivende 
Historie om en fiffig Ulvehund i 
Politiets Tjeneste. 



HERRELINGERI 
• Vi har et meget stort Udvalg i alt som 

hører til en Herres Paaklædning — 
og mange Nyheder er nu paa Lager. 

Manchetskjorter, hvide og kulørte i moderne Dessins. 
Silke-Tricotcharmeuseskjorter i moderne Farver. 
Fikse Nyheder i bløde Hatte brune, sorte, graa, marine. 
Sportshuer i de sidste nye Stoftr. 
Mægtigt Udvalg I Bindeslips ogsaa i Uld og Silke, 

som ikke krøller. 
Skindhandsker i Dogsk ind, hult. Svinelæder, 

og Vaskeskind. 
Stort Udvalg i Sokker i Silke, Uld og Traad, ' 

moderne Farver og Mønstre. 
Smukke Nyheder i Slipower. 
Hvidt og kulørt Undertøj i Uld, Bomuld samt Traad 
og Silke med og uden Ærmer, korte og lange Ben. 
Pyjamas i mange nye Mønstre. 
Plusfour nye Dessins, gran og brune. 
Regnfrakker gran, brune og sorte. 
Imprægnerede Frakker i alle Størrelser. 
Endvidere har vi et stort Udvalg i Arbejdstøj : 
Overalls, Kedeldragter, Kitler, Jakker, Chaufforjakker, 
Skjorter, Benklæder. Fiskerbenklæder fra 9,50. 
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Besøg Zoologisk Have 
paa Søndag, hvor Dyrene boltrer sig i Foraarssolen. 
Fra Kl. 16--18 og 20-1: 	Koncert - Dansant 

Otto Hansens Orkester. 
Nyt for Bornholm: 
Om Aftenen arrangeres Fiskedans med Præmier 

. . 	 • 
f:  Stort Lager af nye Cykler 1 . 	 . 
: af forskellige Mærker og Priser sælges billigt nied 25 Kr. Udbet. • • 
• • • Cykler med Lygte og Laas 35 Kr. Udbetaling. • a 	 • 
• Udbetalingen kan deles i to Rater og siden in. 2 Kr. ugentl. Afdrag. • 

Cykle- og Radioimportoren Allinge Tlf. 156 •I I 

• 

• • 
• Nye Radioer i 36. Model sælges meget billigt og paa særlig • • 
ti  gode Vilkaar. En Del 35. Modeller helt nye sælges til halv Pris. 
• • •••••••••••••••••••••••••••  	 • ••
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PRØV LYKKEN! 	NB. Kørevejen er god over Humledal. 
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Den tilhørte en Politiofficer, og 
han lærte det kloge Dyr mange 
Kunststykker. En Dag brækkede 
Hunden imidlertid et Ben, der dog 
hurtig blev lægt igen. Hunden mær-
kede nu, at dens Herre var ængste-
lig for den, og den lærte hurtigt 
at udnytte denne Omstændighed. 

Officeren begyndte igen »at dres- 
sere Dyret; men enkelte 	Øvel- 
serne kunde den ikke lide og ud-
førte dem sjusket og uden Lyst. 
Da skændte dens Herre paa den 
og gav den Ordre til at gentags 
Øvelsen. Men se I Pludselig be-
gyndte Ulvehunden at halte; for-
skrækket gik dens Herre hen til 
den. I samme Nu var den kure-
ret for sin Helten! Men saa ofte, 
Hunden skulde udføre noget, den 
ikke fandt Behag i, haltede den 
straks igen. Den vidste helt nøj. 
agtigt, hvordan den skulde faa 
sin Vilje. Og skønt Officeren godt 
gennemskuede den, kunde han 
ikke faa sig selv til at straffe det 
kloge Dyr. 

SPORTEN 
Red. af A. 8. G. 

En Nederlagets Søndag. 
I Søndags spillede Allinge I 

i Rønne mod B. 10 II og tabte 
1— 2. B lOs Sejrsmaal faldt i de 
sidste Minutter af Kampen, og 
ærgerligt var det selvfølgelig, at 
der ikke blev spillet uafgjort, 
naar det kun gialdt om et Minut 
eller to. Kampen var ellers godt 
spillet paa begge Sider. 

Vort Juniorhold spillede paa 
Hjemmebanen mod Svaneke jun I 
og Resultatet blev 1-0 til Svaneke. 

Kampen var jævnbyrdig og 
kunde ligesaagodt have givet Re-
sultat 1-1, da Allinge ved Hol-
ger Steffensen »brændte« et Straf-
fespark, idet han skød lige paa 
Maalmanden. Baade Allinge og 
Svaneke havde mange Chancer 
foran Maal, men Resultaterne 
udeblev. Især havde Svanekes 
c. forward mange gode Gennem-
brud og stod flere Gange foran 
blankt Maal, men skød enten 
over eller ved Siden af. Det var 
især ham og Svaneke v. back 
man lagde Mærke til som ual-
mindelig fine og sikre Spillere. 

Vore egne var ikke i det Spil-
lehumør, som de var Langfredag. 
Dette saa man flere Gange i 
Forwardsrækken. hvorder mang-
lede de hurtige Beslutninger til 
Gennembrud. Gang paa Gang 
var der gode Bolde lagt frem, 
men det svigtede i det afgøren-
de Øjeblik; det Øjeblik som spil-
ler en saa uhyre stor Rolle i et 
Angreb. Allinge jun. har vist 
bedre Spil før, og vi haaber det 
kommer igen paa Søndag. Altsaa, 
sæt jer far paa Søndag at vinde 
Kampen- mod R.B. og spil paa 
samme Maade, som I gjorde 
Langfredag. Roligt og sikkert 
Sammenspil, det er det, der gi-
ver det gode Resultat. 

Den planlagte Kamp mellem 
Allinge II og Aarsballe blev ikke 
spillet, idet Aarsballe meldte Af-
bud og Allinge vandt altsaa uden 
Kamp. 

Paa Søndag 
er alle 3 Hold atter i Ilden. A.-
Holdet spiller Kl. 15,15 i Svane-
ke mod Svaneke II; en Kamp 
som gerne skulde resultere i en 
Allinge-Sejr eftersom Svaneke II 
tabte til Hasle i Søndags. 

Herhjemme spiller Junior-Hol-
det mod R.B. jun. I Kl. 14 og vi 
haaber ogsaa her paa en Sejr. 

Kl. 15,15 spiller Allinge II mod 
B. 10 III B. ligeledes i Allinge; og 
lad os være optimistiske og ogsaa 
her vente en Sejr til Allinge. 

Altsaa, i Søndags Nederlag, 
paa Søndag Oprejsning med 3 
Sejre. Entreen for begge Kampe  

paa Søndag er 50 Øre for Voks-
ne og 15 Øre for Børn. 

Kattedalsklipperne. 
—0 — 

Som Forsidebillede bringer vi 
i Dag et Linoleumssnit af Sv. Aage 
Arvidsen. Samtidig har vi af Kr. 
Koefoed modtaget nedenstaaende: 

Allinge har fremfor andre born-
holmske Byer et Særpræg alene 
derved, at midt inde i Byen ligger 
et stort Klippeparti lige ud til en 
af Byens Hovedfærdselsaarer, Nør-
regade. 

I min Barndom, og før den Tid, 
gik dette Byomraade under det 
efter min Mening mindre smukke 
Navn : Kattedalen; man fik altid en 
lidt bedsk Smag i Munden, naar 
man opgav, at ens Bopæl laa i 
Nørregade, og der omgaaende 
blev svaret : Naa, i Kattedalen. 
Dette blev nemlig altid sagt i en 
ironisk lidt haansk Undertone, der 
virkede saarende. At der er dem, 
der er af en anden Mening end 
jeg, fremgear deraf, at Byraadet 
for nylig ved Antegnelsen af Gade-
navne, har fundet det betimeligt 
at bibeholde eller rettere at gen-
optage dette Navn. Et Stræde, 
løbende vinkelret paa Havnegade 
og Nørregade, er nemlig blevet 
paahæftet Navnet - (Beboerne her 
har forlængst selv givet det Nav-
net: Toldbostræde). Naa, noget 
skal Strædet jo hedde, selvfølge-
lig, men for Tiden, naar Katte-
dalsnavnet nævnes, tænkes der 
mere paa den ovenfor Nørregade 
parallelt løbende Gade, som imid-
lertid har faaet det poetiske Navn 
Rosengade, til Trods for, at jeg 
aldrig endnu har set en eneste 
Rose vokse i den Gade, men der-
imod godt med Nælder, Skræpper 
og Tidsler. Naturligvis vil jeg ved 
mit lille Indlæg ikke foranledige 
Byraadet til at omdøbe Navnet 
Kattedalstræde, for her findes i 
Virkeligheden ikke saa faa Katte, 
saa Navnet kan altsaa i dette Til-
fælde dog have sin Berettigelse. 

Men det var Klippepartiet. Det-
te har for vor By ogsaa en gavn-
lig Betydning, nemlig derved at 
her forefindes den mest ideelle 
Tumleplads for Byens Børn, og 
derved spares Komunen for Ud-
gifter til Anskaffelse af Legeplads. 
Børnene forstaar ogsaa i rigt Maal 
at nyde godt heraf. Her er de 
saa dejligt borte fra Biler og.Cyk-
lers raske Færdsel, og kan lege 
i Fred og Ro. At det sommetider 
gaar nd over adskillige Bukse-
bage og Knæ som giver en lille 
Mor adskilligt Ekstraarbejde,tager 
hun gerne imod det med et ven-
ligt Ansigt. Hun ved, at hendes 
lille Pode har et godt Fristed. 
Ved enkelte Lejligheder hører 
man dog et gennemtrængende Hyl 
og paafølgende Vræl, og ser en 
lille Purk komme skrævende, paa 
Vej hjem til Mor med en lille vaad 
Numse. Han har nemlig i sin iv-
rige Legen, været saa uheldig at 
glide ud i det paa Klippepartiet 
værende lille Vandhnl, i Barnets 
øjne vældige Sø„Lårsadam ". Sæd-
vanligvis er den lille Hændelse 
snart glemt, og man ser atter 
den lille Purk stolt føre sin Sejl-
skibsflaade videre (i tørre Bukser) 
men dog nu med en vis Forsig-
tighed. 

Vore mange Turister og Besøg-
ende finder ofte op paa dette Klip-
peparti. Nogle for at slaa Lejr 
for Natten, og andre, de fleste, 
for at nyde den herlige Udsigt, 
der herfra er udover Havn og Øster- 
sø ligetil Christiansø og Gudhjems 
fjerntliggende Pynt, samt for at 
beundre afdøde Murerm. Halds 
smukke og e jendommelige Sten-
samling, som staar i hans Have 
og som for et Par Aar siden sam-
men med Jensen, Uamarksmin- 

• Forlovelsesringe • 
Lager af alle Størrel- 

•ser i moderne, ciselere- • 

de og glatte Ringe ,ii 

Allinge Ur- og • 
• Guldsmedeforretning •

Conrad Hansen, TI, 140 
• • • • • • 
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de i et Hovedstadsblad, fik en ser-
deles smuk Omtale. 

Derimod, maa jeg sige, at den 
kommunale Stensamling, der:ligger 
for Roden af Klippepartiet, og ud 
til alfar Vej, ikke pynter i Land-
skabet; den burde hurtigst muligt 
fjernes. 

Kristian Koefoed. 

lager og 31abe, 
Ill. Familie-Journal No. 18 

Blandt de mange aktuelle Ar-
tikler, Bladet stadig bringer, fin-
der vi denne Gang en Artikel, der 
sikkert vil blive læst med Interes-
se. Maurice Chevalier skriver nem-
lig selv friskt og fornøjeligt sin 
Livshistorie i Familie-Journalen. 
Overlæge 0. Helros skildrer det 
mærkeligste Sted i Danmark, nem-
lig Christiansø, og han gør det 
som' kun den, der virkelig kender 
og elsker Øen kan gøre det. Og 
Ugens Sportsartikkel behandler 
denne Gang Kajaksporten. Naar 
man har studeret denne Artikel 
forstaar man, at Kajakpadlerne 
driver ikke bare „ Lysthussport 
saaledes som de en Gang blev 
beskyldt for. Og endelig under-
holdende Læsestof nok til Ugens 
samtlige Aftener i Novellerne. 

Fra Uge til Uge. 
Englands Sønner 

der forrige Aar begejstrede Kø-
benhavn, fremvises i denne Uge 
i Biografen. 

A. W. Sandberg skriver i „ Ekstra-
bladet": 

For en Gangs Skyld — det helt 
rigtige. For en Gangs Skyld en 
virkelig Oplevelse. „Englands Søn-
ner" er den bedste Talefilm, vi 
har set herhjemme . . Vi har set 
spændende Film, morsomme Film, 
alvorlige Film og glimrende spil-
lede Film, men har vi nogensinde 
set en alvorlig, glimrende spillet, 
spændende og morsom Film som 
denne? . . . Man kommer fortum-
let ud af Teatret, naar man har set 
Filmen. Og prøver man paa at fin-
de ud af, hvad der egentlig er det 
bedste i Filmen, maa man hurtigt 
opgive det. Det er nemlig godt alt-
sammen . . Det er en Kæmpe-
opgave, Instruktør Henry Hatha-
way har paataget sig, men han har 
løst den saa straalende, at man maa 
haabe, at Guldmedaljerne vil rasle 
ned over ham til Tak. At Publi-
kum vil fylde de Teatre, der spil- 
ler Filmen, en forud givet 	 
Man kunde blive ved med at frem-
hæve denne Films gode Sider -
nævne de fortræffelige Skuespille-
re, fortælle om de herlige Billeder 
o. s. v. Men jeg har opbrugt alle 
mine Superlativer. Havde jeg flere 
var jeg blevet ved. Filmen fortje-
ner det. 

Turistinteresserede 
vil sikkert have Udbytte af et 
Foredrag, som Chefen for Turist-
foreningen for Turistforeningen 
for Danmarks udenrigske Afde-
ling, Herr Mogens Lichtenberg 
efter Opfordring af Rønne Rotary. 
Club holder paa Dams Hotel d. 
4. Maj Kl. 8. 
Vi henviser løvrigt til Annoncen. 

Der var Foraar og Sol 
over Stammershalde i Søndags, 
og mange benyttede denne første 
rigtige Foraarsdag til at tage en 
Tur til Stammershalde, hvor Dy-
rene rigtig nød det. Paafuglen gik 
rundt og viftede sig som en rigtig 
lille Modedame, Løverne boltrede 
sig og saa saa elskelige ud, at flere 
ytrede Lyst til at klappe dem 

Bjørnene dansede, og Aberne le-
gede Tagfat. Ja, det var en her-
lig Foraarsdag, Vejret har holdt 
sig overdaadigt hele Ugen. Over-
alt myldrer Foraarsblomster frem 
og Køerne staar paa Græs. — At 
der ogsaa paa Søndag vil blive 
Rykind paa Stammershalde, er gi-
vet, der er jo stadig noget nyt at 
se derude. 

Arbejdet paa den nye Turistvej 
mellem Kaasen og Stainmershalde 
er ogsaa i fuldt Sving, og det er 
interessant at se de store Spræng-
nings- og Paafyldningsarbejder, 
som godt kan staa Maal med de 
Vejarbejder, som sidste Aar fandt 
Sted ved Sandkaas. Overvejinspek-
tøren har været herovre, saa nu 
skal der sættes Pres paa! 

	•••■•••■ •■./Im 

Kaktus- Udsalg 
300 Kaktus, forskellige Sorter, 
sælges billigt. 

Gartner Kofoed, 
»Hallelyst«. 

Gaa Foraaret i Mode 

med et Par nye SKO fra 

Carl Larsen, Vestergade 

Nordbornholms 
Turistforening 

gør herved sine Medlemmer op-
mærksom paa at Turistchef Mo-
gens Lichtenberg holder Fore-
drag paa Dams Hotel, Rønne den 
I. Maj Kl. 8 pr. om : 
Turistarbejdet, som det nu 

er grebet an. 
Vi anbefaler vore Medlemmer at 
overvære dette Foredrag. 

Bestyrelsen. 

En flink ung 

Pige 
kendt med daglig Madlavning 
søges straks eller til 15. Maj til 
Allinge. 	Bl. Kontor anv. 

2 unge Piger 
den ene som Stuepige kan faa 
Plads henholdsvis 1. Maj og 1. Juni 

Telefon Rutsker 5. 

En Husholdningselev 
og en Hjælpepige søges. 

Grønbechs Hotel. 

.111 

Leverandør til Vare- & Landbrugslotteriet 	Telofon Nr. 5 

iffile~0.1.0111 
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Hver Søndag: 
Koncert Dansant 
Kl. 16-18 og 20-24 

PALMEHAVEN 

Chr. Kofoed, Kirkepladsen, Allinge 

NYHEDER 
for Foraar og Sommer! 

IMI~If1~~~~s's  

Frakker, Kostumer, Swagger - Kostumer, 
løse Swagger og Pjækkerter er nu paft Lager 
i et stort og smukt Udvalg. 

Kostumer i moderne kulørte Stoffer 34, 39, 45 Kr. 
do. i prima Kamgarn, sorte, marine, graa 

og brune 48, 53, 59 Kr. 

Swagger-Kostumer i smukke mellerede Stoffer 
49, 55 K r. 

Løse Swagger og Swingcoat i gode uldne Stoffer 
29, 36, 45 Kr. 

Sommerfrakker i Kameluld, Tweed, Kamgarn 
og imprægneret „Wesselcord" 20, 35,50, 75Kr. 
:ille. Størrelser ogsan ekstra store. 

Kob Deres Overtøj hos os vi har det 
store Udvalg og rimelige Priser 

ved VICTOR PLANCK • Allinge 

Kvælstof ,  
Kalender. 

Det er sidst i Ae2 
eller først I Maj at Vintersæden sk 

have Kvælstofgødning. — I Forsøgene 
har baade Rug og Hvede betalt godt for ind-
til 400 kg Kalksalpeter pr. Hektar 

Det er ogsaa paa Tide 
at have Kvælstofgødningen klar til Rod-
frugterne: 

Til Kaalroer: 200-400 kg Kalksalpeter 
pr. Hektar. 

Til Runkelroer: 200-400 kg Chilesal-
peter eller 16 "., Natronsalpeter pr. Hektar 

Til Sukkerroer: 200 —400 kg Chilesal-
peter eller 16 ";0  Natronsalpeter pr. Hektar. 

Til Kartofler: 100-200 kg Svovlsur 
Ammoniak eller 20,6 u;ch  Kalkkvælstol pr 
H ektar. 

Den tidligsaaede Vaarsæd 
vil ogsaa snart kræve sin Overgødninn 
Form at Salpeter eller Svovlsur Ammon..tk. 

De lydske Forsøg viste i F;or, at 1:10 kg 
Byg og Havre kunc:e frembringes for 1`.; å 
6 Kr. ved Hjælp af Kalks-.1poter. 

maler Se selv? 
gør De med Fordel Deres Indkøb at Farver i 

b. lacobsen's Farve- & 
Tapethandel, Kirkeg. 5 

neste Specialforretning iAllitige 

Vi forer all Branchen vedrorende 

prima Kvaliteter til billige Priser 

Spar den dyre Emballage og køb 
hos os Deres Farver udrørt, saa de passer til-3ormaalet! 

9e nye Yrafifier er fijemkommet ! 
Swaggers fra . . Kr. 14.85 

Swing Coats . . „ 24.25 

Se Vindreerne! 	Spadseredragter fra 17.00 

ALLINGE MESSE TH. HOLM 

X~3,2~80~1 

Vore nye Gardiner 
vil give Deres Stue Præg og Stil. 

Disse Gardiner vil"hygge og pynte. 

Ensfarvede eller flotte moderne Mønstre -

Stort Udvalg og smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus 

Vi er Specialister i Subskriptio. 

ner. Tegn Bestilling hos os paa 

det nye Storværk 

ACHTON FRIIS 

DANMARKS 
STORE ØER 
Fyen Langeland . Sjælland 

Lolland.Falster.Men.Bornholm 

Vi har i vor Boglade arrangeret 

en Udstilling af Værket og ind. 

byder alle Interesserede til at 

aflægge den et Besøg. 

KIOSKENs 
Bogafdeling 

A. Mauritsen -- Tlf. Allinge 142 

Ung rask Bydreng 
søges til I eller 15. Maj. 

W. Rømers Slagterforr. 
fiestpartiet :tf 

Spegesild 
udsælges til 2 kr. pr. Spand. 

Karl Jacobsen, Allinge. 

5 Imilliers Toleluokell 
ined elektrod. Højtaler og Net-An-
node er til Salg. 

Telefon Sandvig 53. 

Olsker 
Svinekort uddeles Lørdag d.2. Maj 
fra 6 —8 Aften. 

Svinenævnet. 

Ruge-Æg 
af Svane-Gæs og Andeæg er til 
Salg. En Strikkemaskine er bil-
lig til Salg. 

Anna Lindberg 
v. ramledam i Rutsker. 

2 gi. Skatten er mindre i Aar 
Valutaen herfor i Prima De faar 
i Form af de bedste billigsteVarer 
gør Indkøb hos os - 

og Penge De sparer 1 

Prima Allinge 

Et 5 Fags Hus 
med Have er til Salg ved Henv. til 

V. Kjøller, 
Pilegaard i Olsker 

ffliografen  
Fredag og Søndag Kl. 20 

Englads Sønner 
Den berømte engelske Storfilm 
Gary Cooper og Franehot Tone 

Prima 

Kvie- og Kalvekød 
= godt, ungt Flæsk 
fra 8o Ore pr. Halvkilo. 

W. Rømer 
Slagterforretning. 

Alle Slags Tagpap og alle Slus Ti/re er pao Lager Pr o filell 

De nye Tapeter 
Se vore Vinduer ! 	 Rullegardiner anbefales. 
Fondin Klistermel er billigt og pral tish i Brug. 

Yapirfiandelen, Xirkepl., ill inge 
Mit Skræderi anbefales 

En god, moderne Foraarshabit 	fra 75 Kr. 
En fin ægteblaa Serges-Habit 	„ 85 Kr. 
Reparationer, Rensning, Presning udf. omhyggeligt 

Jens Hansen's Manufaktur & Trikotagehandel 
1'i har endnu en Del Klædninger, Frakker, t Hietoj Veste 
ug Beiddædt•r, som sælges, nuar rimelige Tilbud gives! 

Husk vort store Lager af Fiskerbenklæder, prima blaa Molskiusbenkl., 
og det bedste der findes i Arbejdstøj, samt af alt, hvad der hører til 
Manufaktur. 

Klæde, Kjoletøj Bomuldstøj, Lærred, Dynetøj, Tæpper, 
og Fjer —  Herrelingeri, Skjorter, Sokker, Seler, Halte, 
Kasketter og Alpehuer — Trikotage og Garn — alt er 
som bekendt altid bedst og billigst hos Jens Hansen ! 

4> Vi har et pænt Udvalg i smukke Gardiner! • 

moraars malingen! 
Husk mit store Lagor af altid Iste Kl. Malervarer! 
Færdige Olielarver Olierevne Farver — Tørre Farver

, 
	— Lak- 

ker, Fernis og Malerolier. liaadelak, Maskinglasur, Pensler. 
Køb altid Malervarer af pr. Kvalitet det betaler sig ! 

9aa til 5(xel Srllogensen, !Tejn 
Æ g modtages som 3etaling til 10 Ore i Overpris 

uiei~~~~i~o 

Averter i NORDBORNHOLM 

er nu hleInKomne 

Podi/gschocoldde i Pakker a rå Ore er 0100e1 !dild -
Reb ogsaa del i Produktet!! 
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Kærnemælksfoder 

Honsefoder fra 11000 111 I  I e 

Vokse foder 
Knækfoder 

er godt. 
Telefon Osterlars 73. 

Restpartier af god Kvalitet 

Bøgetræs - og Birketræs =Krydsfiner 
samt 

haarde å halvhaarde Masoniteplader 
sælges til sædvanlig billig Pris. 

Nordlandets Handelshus. 
11111 P ROTOKOLFABRI  	

14 Chr. DideriKsen 
Sct. Mortensgade 	— 	RØNNE 	— 	Telefon 865 

Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer 

0 	
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering 

Leverandør til Biblioteker og øens største Forbrugere 

Skal De have en fiks Kjole? 

Vi har det Stof, der passer 

Dem baade i Kvalitet og Pris. 

•Alt i 

Dameundertøj 

\. 
Å 

ale «fflaaaseasafflaaaaaaaaaa •••••••~•~1~~1■41•41~1~64~1~~1■•••••••1141111.1111  (Problem 
Under Devisen: „Bliv A-Mand" diskuteres I 
Pressen Menneskets sundhedsmæssige Kvali-
fikationer. Dar tales om A-, B- og C-Menne- 
sker. Med 	paa sund økonomi kan en 
lignende Opdeling foretages paa andre Om-

raader. Her er eet al dem. 

A-LAN DFAIE N D bruger Kalk-

salpeter i passende Mængder 

overalt, hvor det betaler sig, fordi de Aar 

efter Aar erfarer, at en stor Høst giver billig 

Produktion, og billig Produktion er en Beim-

ge.se for i disse Tider al drive rentabelt 

Landbrug. 

- LA NDMÆND  kender ganske 

vist ogsaa Kalksalpeterets fortrinlige 

Virkning. men haaber at gunstige Veg- forhold, 

trods kneben Kvælstotoødskning skal sikre 

dem en god 1-løs 	De bruder derfor altfor 

lidt Kalksalpeter og skuffes naar Høsten 

kommer. 

-LANDMÆND bruger trods For_ 

søgsresultater, trods Konsulenternes 

stadige Paavisning at Kvælstofgødskningens 

Lønsomhed og trods indsigtsfulde Kollegers 

mangeaarige gunstige Erfaringer slet intet 

Kalksalpeter. 

TH hvilken Gruppe hører De zi 
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Nordbornholms Adressefortegnelse 
' 

Elektriske Artikler 	Ladestationer 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 	 Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Petersen, Carl, Allinge TIL 98 

Apotek 
Søndergade, Allinge, Tlf. 48. 

Autoreparatører 
Mikkelsen, A., Allinge Tlf, 102 

Autokørsel (se Vognmænd ) 

Bagerier 
Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2 
Hald, E., Løsebækg , Allinge Tlf. 78 

Blomsterhandlere (Gartnere) 
Jensen, C,, v. Havnen All. Tlf. 41 

Bog- & Papirhandlere 

Bogtrykker 
Gornitzka,' 0,, Allinge Tlf. 74 

Bygmestre 
Kofoed & Mortensen, AlI. Tlf. 77-79 
Petersen, Joh., Allinge Tlf 141 
Petersen, P., Nørregade All. Tlf. 69 

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5 y 

Cykler og Cyklereparationer 
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Fotografer og fot. Artikler 
Kjøller Alfr., v. Havnen All. Tlf. 4 

aut. Gas- og Vandmestre 
Grooss, Niels W., Allinge Tlf. 30 

Guldsmede 
Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 140 

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

Art. f. Hotellerog Pensionat. 
Gornitzkas Bogtrykkeri, Ali. Tlf, 74 

Smørrebrøds-, Mellernlawspapir, Servietter 

Isenkram og Porcelæn 
Holm, P. C., 	Allinge Tlf. 39 

Kul og Koks 
Allinge Kulhandel Telefon 119 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf.! 7 

Ligkistemagasiner 
Kofoed & Mortensen All. Tlf. 77-79 
Mortensen, Herman, AlI. Tlf. 47 

Malermestre 
Holm, H. C., Allinge. 
Jacobsen Ludvig, Havnegade, All. 

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge Tlf. 5 

Modeforretninger 
Petersen, Thora, v. Posthuset All. 

Murermestre 

Musikundervisning 
Westphal, G. Sandkaas 
Klaver — Violin — Sang. 

Mælkeudsalg 

Pensionater 

Radioforhandlere 
Jørgensen, II., vi Posthuset Allinge 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Skotøj og Skotøjsrep. 
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge 

Skræderforretninger 
Lind,Sander, kræderi,Strandv,,AII. 
Ipsen, P. C. Nygade, Tlf. All. 113 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf, 98 

Sygekasser 
All, - Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47 
Kontortid daglig 2-4 og Lørdag 7-9 

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

ffill11111~ 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Teglværk TIL Allinge 127. M. Bloch 

Mursten, Tagsten, Drænrør. 

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

Ure og Optik 
Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 140. 
Liljeroth, A. Urmager, Allinge 
Mikkelsen, A., Søndergade Allinge 

Vaskerier 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x 

indlevering" tit Bornholms Dampvaskeri. 

Viktualiehandlere 
Sørensen D., Nørreg. All. Tlf. 38 

Optagelse i Adressefortegnelsen 
koster kun 2 Kr. Kvartalet, ekstra 
Linier Kr. 1,50. Absolut billigste 
Avertering. 

Damefrisørsaloner 	Købmænd 
Kornum, K., v. Posth. All. Tlf. 153 	Holm, P. C., Allinge Tlf. 39 
Larsen, Joh., Barber, Al'. Tlf. 53 	Mogensen, A., Tejn Tlf. 
Weber, Anna, Allinge, Telefon 12 	Prima, Allinge Tlf. 40 

Møbelsnedkere 
Hansen, Oluf, Nygade, Allinge 

117 x 	Sommer, C., Østergade, Allinge 

Slagtere 	 Vognmænd 
Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66 	Bohr], Emil, Sønderg., All. Tlf. 46 

Personkorsel med 6-7 Personers Vogn. 

Christensen. Andr., All., Tlf. 49 
Falk, K„ Aabrinken, Tejn, Tlf. 130 x 
Personkorset Udtures. 

Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133 
Person- og Lastkontel 

Sørensen,. William, Allinge Tlf. 80 

Den helt rigtige 
1~11111111010~~ 

Permanent udfører vi nu med den nye 
Taco Luxus Maskine. — 	Moderne 

og dog kun otte Kroner! 
Dampkammer System. Alt iberegnet - 

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53 

Ger Deres Indkøb hos de Handlende, som averterer her i Bladet 

Vær gud mod Naturen. 
Den skønne skønne Natur fylder dit Sind med 

Friskhed og Glæde — 
Den gør dig sundere baade paa Le= 

gerne og Sjæl. — Derfor -- vær god 
mod Naturen som mod en Ven! 

Har du fundet en køn Plet ude i den 
fri Natur, saa ødelæg den ikke! Husk 
paa, Naturens Skønhed er ikke din ale-
ne, den er alles! 

_ — — 
Har du ligget i et Skovbryn eller paa 

en Strandbred og spist din Mad, saa 
efterlad ikke Stedet som en Køkken-
mødding, naar du Igaer din Vej. Lad 
ikke tomme Flasker, Konservesdaaser, 
Æggeskaller og Papir forstyrre Skøn-
hedsindtrykket for dem, der siden søger 
Stedet! 

Gør rent efter dig! 
Pluk Whig Markens eller Skovens 

Blomster, hvis du ikke bryder dig om 
at tage dem med hjem. Det er hensyns-
løst at plukke Blomster for straks efter 
at smide dem bort igen. Ogsaa Blom-
ster lever, og saa længe de lever, kan 
de glæde Mennesker, 

Ryk ikke Anemoner eller andre Blom-
ster op med Rod ! Naar du gør det, er 
du med til at udrydde den danske Skovs 
Skønhed! Vil du ved Foraarstid have 
grønne Bøgegrene med dig hjem fra 
en Skovtur, saa skær Grenene omhyg-
gelig af med en Kniv ! Skær dem af med 
et skraat Snit, cg vælg dem paa en 
saadan Maade, at du ikke ødelægger 
Træets Form og Skønhed. Tag kun 
Grene, hvor du har Lov dertil! Ødelæg 
aldrig unge Træers Topskud. Glæd dig 
ved Fuglenes Sang, men rør ikke Fug-
lenes Reder. 

Færdes du pea Steder, der tilhører 
Privatmænd, saa vær dobbelt omhygge-
lig og nænsom i din Optræden. Hen-
synsløse Turister har lukket Adgangen 
til mange kønne Steder i vort Land, 
fordi de ikke var gode mod Naturen. 

Vær varsom med !Id, naar du færdes 
i Skov. 

— — 
Men du, som har lært at sætte Pris 

paa Naturens Skønhed, du vil altid være 
en god Turist. 

Du vil altid erindre, at saa køn og 
ren, som du selv ønsker at møde Na-
turen, saa køn og ren bør du efterlade 
pen til andre. 

Salget stiger mer ug mer 
for den, der benytter de 

gode ItMer, 
der findes i Tryksags-

Re kl amen. 


