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Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret I
enest 2 Dage før Bladet udgaar.
ssene
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Produktion.
-- 0—

Sten paa Vejen.

Al økonomisk Virksomhed, som
Mennesket udfolder, er rettet paa
det ene: at tilvejebringe Midler til
Tilfredsstillelse af de menneskeli=
ge Fornødenheder. Det, det gælder om, er at gøre de Genstande,
som Naturen skænker os i raa og
ubearbejdet Form, tjenlige til Brug,
saa at de opnaar forøget Betydning. Med andre Ord : den menneskelige Produktion er rettet paa
at tilvejebringe en Værdiforøgelse.
Det er først, naar det arbejdende
Menneske formaar at forøge Vær,
dieis af de Genstande, der gaar
gennem hans Haand, at hans Virksomhed kan kaldes økonomisk.
En Værdiforøgelse kan imidlertid ogsaa finde Sted uden menneskelig Virksomhed. Dette er f. Eks.
'Tilfældet, naar en udskaaret Tørvemose efter 30 Aars Forløb igen
kan levere et godt Forraad af
Brændsel, skønt den har været
overladt ganske til sig selv, og
intet menneskelig Arbejde er anvendt paa den.
Men for at udnytte det, som Naturen har skabt, maa det menneskelige Arbejde dog nødvendigvis træde til, uden det vilde der
ikke fremkomme nogen Værdi.
I det hele kan man slaa fast,
at langt den største Del af Værdien blev skabt ved den menneskelige Virksomhed i Forbindelse
med Naturens Arbejde. Og denne
Samvirken kan vise sig enten ved
Fremstilling af nye Genstande som
Halm og Korn af Udsæden eller
ved Omdannelse af alt tilstedeværende Genstande, f. Eks. Kornets
Maling til Mel.
Det er indlysende, at der aldrig
kan være Tale om egentlig NyFrembringelse af Stof; Mennesket
kan ikke, selv med Naturens Bistand, skabe. Overalt drejer det
sig kun om Omdannelse af de
Stoffer, der allerede er tilstede.
Den menneskelige Produktion
deler man i tre Arter. Den ene
gaar ud paa at fremstille nye Raaprodukter ; det er Landvæsenet,
Skov- og Bjergværksdrift. Den anderi gaar ud paa at „forædle"
Stoffet, gøre det tjentligt til men=
neskelig Brug; det er Haandværk
og Fabriksdrift — idet hele: industriel Virksomhed Den tredje er
endelig Handels- og Samfærdselsvirksomheden.
Alle tre Arter af Virksomheder
har til Formaal det ene: at skabe
nye Værdier.
Der var en Tid, da man troede,
at kun Landbruget formaaede at
forhøje et Lands Velstand. Man
erkendte vel, at ogsaa Haandværk
og Industri frembragte en Værdi,
men man mente, at de kun frembragte netop saa megen Værdi,
som de selv brugte gennem Raamaterialet, de beskæftigede Arbejderes Ernæring osv. Derimod men-

Det Menneske har vist aldrig
levet paa .lord, som ikke gerne
vil naa frem til Lykke. Alle til
Hobe søger vi at slaa ind paa
Lykkevejen; nogle af os naar et
godt Stykke frem, andre kommer
kun Halvvejen, og atter andre
maa hurtigt sige Stop, thi Lykkevejen er ikke let at befærde,
der ligger Tusindtal af Sten paa
den, nogle store, andre smag,
men allesammen saadanne, at vi
let støder an mod dem og ikke
kan komme uden om dem, hvis
vi ikke rydder dem til Side.
Vi løber ikke alle paa de samme Sten, og de er heller ikke
alle lige svære at flytte; men
hvad enten de er lette eller svære,
er det dog vor Pligt at flytte dem,
om vi ikke skal blive sinkede,
ja maaske spærrede ude fra at
naa videre frem paa Vejen.
Jeg vil i Flæng nævne nogle
af disse Sten, maaske en og anden
genkender den Sten, han bakser
med eller skulde bakse med,
» Ubeslutsomhed« hedder en
af dem. Det er en slem Sten, som
det kan være vanskeligt at rulle
til Side, den ruller helst tilbage
igen.
» Mangel paa Selvtillid « hedder anden. Den er saa tung, at
de fleste, der har med den at
gøre, selvopgivende lader den
ligge. De af os, som ikke behøver
at tumle med den Sten, kunde
nok give vor stakkels Ven, som
staar og stirrer paa den, en
Haandstrækning, saa han i hvert
Fald prøvede paa at flytte den.
» For sent « staar der paa en
anden Sten. Den er nu ikke saa
slem at faa til Side for den, der
vil; derimod er den meget slem
at løbe imod og er ofte Skyld
i, at vi snubler undervejs; thi
de, der kommer for sent, har
altid Hastværk og ser sig derfor ikke ordentlig for.
» Ingen Interesse tor sit Arbejde « staar der at læse paa en
anden Sten. Gør du dit Arbejde
uden Interesse, uden at Hjerte
og Tanke er med, bliver det Arbejde nok ikke af første Klasse.
Vil du frem, da maa du omfatte din Gerning, hvad enten den
stor eller lille, med Iver og Lyst ;
thi det er Lysten, der driver
Værket.
» I Ialvgjo rt Arbejde« hedder
en at Stenene. Den stopper mange
paa Halvvejen, saa de aldrig
kommer videre end at prøve
Vandringens Besværligheder.
» Synes, men ikke være « er
en meget slem Sten, som en hel
Mængde falder over, netop fordi de bilder sig ind, at de med
»synes« kan komme hurtigt af
Sted. En tror, at del er nok at
synes dygtig, at man klarer sig
lige saa godt ved at synes som

Nu kommer den fagre Tid, vi vented saa længe.
Fora3ret har holdt sit Indtog i Danmark, overalt spirer og gror det, Landmanden har travlt, af hans
Flid og Omsorg afhænger den kommende Høst. Nu kommer Pinsen, vi gaar mod den dejlige Sommer
te man, at Landbruget frembragte
ved Naturens Bistand et Overskud
af Værdi.
Men en saadan Forskel paa
Landbrug og Industri eksisterer i
Virkeligheden slet ikke. Ogsaa i
Industrien virker jo Naturkræfterne med — saaledes naar f. Eks.
Smeden ved Varmens Hjælp gør
Jernet blødt og tjenligt til videre
Bearbejdelse, eller naar i den kemiske Industri man af Stenkul uddrager Anilinfarve, eller naar
Dampkraften sætter Fabrikkens
Maskiner i Virksomhed.
Og naar Industriens Arbejder
kun omdanner Stoffet, saa gør
Landbrugeren netop det samme
paa sin Vis. De Stoffer, Jorden
gemmer, eller som han tilfører
den gennem Gødning, forstaar han
gennem Udsæden at fremstille
som Afgrøde, og det Foder, han
giver sin Ko, bliver omsat i Mælk
og Kød.
Men ved hver Produktion er
det en Forudsætning, at man kan
opnaa et Overskud af Værdi, og
Erf/Tingen har vist, at dette Over,
skud endogsaa hyppigere og i
højere Grad naas i Industrien end
i Landbruget. Men da Værdioverskudet forøger Landets Velstand,
hvorfra det saa end kommer, ser
man derved tydeligt det urigtige
i den Anskuelse, at kun Landbru=
get har Betydning for Nationalvelstanden.
Paa samme Maade forøger Handelen Genstandens Værdi, selv
om ganske vist Genstandene selv
ikke undergaar nogen Forandring
ved Handelsvirksomheden.
Det er Handelen, der ved Samfærdselsmidlernes Hjælp bringer
de fremstillede Varer, f. Eks. Kul
eller Korn, fra Produktionsstedet,
hvor det maaske er tilstede i Overflod, og hvor dets Værdi er ringe,

hen til Steder, hvor der er Trang
til og Efterspørgsel efter det, og
derved forhøjer Handelen dets
Værdi. Den samme Mængde Kul
eller Korn har opnaaet en betydelig Værdiforhøjelse blot ved at
blive passende fordelt i Landet,
den har vundet en langt større
økonomisk Betydning, og Nationalvelstanden er derved blevet
forøget.
Men ogsaa uden Samfærdselsmidlernes Hjæls forøger Handelen
Varens Værdi, idet den bringer
Varen ved Køb og Salg i den
Haand, der bedre forstaar at gøre
Brug af den.
Naar to Landmænd udveksler
deres opdrættede Husdyr paa en
Maade, der svarer til deres Fornødenhed, idet f. Eks. den ene
har for mange Køer, den anden
for mange Heste, og hver af dem
netop besidder til Overflod, hvad
den anden mangler, saa faar ved
Ombytningen hvert Dyr en større
Værdi for den Bedrift, som modtager det, end det havde for den
Bedrift, som er kommet af med
det, og Landets Velstand har ved
Omsætningen faaet en lille Forøgelse.
Naar en Mand sælger en Ko
til Slagteren og for Pengene køber Korn, som han har Brug for
til Udsæd, af Købmanden, saa er
det muligt og rimeligt, at Koen
har faaet større Værdi paa den
Haand, hvor den er kommen, Kornet paa den Haand, hvor det er
kommet, og Pengene paa Købmandens Haand.
Det er muligt, at alle tre Mennesker har faaet deres Værdier
forøgede. Derfor er den gamle
Antagelse, som man endnu af og
til træffer, at naar to havde afsluttet en Handel, saa maatte den
ene nødvendigvis have tabt, tejl-

agtig. Handelen er derfor at opfatte som et nødvendigt Led i
Produktionsprocessen. Man kan
sige, at Produktionen egentlig først
er endt, naar Genstanden er kommet netop i Haanden paa den,
der har Anvendelse for den.
Og som det gaar i den indenlandske Handel, saaledes gaar det
i den udenlandske. Varerne bringes ved Handelsvirksomheden fra
de Lande, der har Overflod paa
dem, hen til de Lande, der har
Trang til dem, og derved opnaas
en Værdiforhøjelse.
Der er egentlig endnu en Maade,
hvorpaa en Værdiforhøjelse af
Genstandene kan finde Sted. Det
er ved Opfindelselser og Opdagelser. Naar Menneskene f. Eks. hos
en Genstand opdager en ny Egenskab, ved hvilken den bliver mere
nyttig for de menneskelige Formaal, saa vinder den i Værdi.
Da man i Gummitræets Harpiks
opdagede den ejendommelig Elasticitet, som nu gør Stoffet saa
enestaaende vigtigt i Industrien,
saa fik pludselig hvert Gummitræ
en hidtil ukendt økonomisk Betydning.
Da man havde fastslaaet Fosforsyrens Gødningskraft, blev pludselig Stenarter værdifulde, som
man ikke før havde skænket en
Tanke.
I Forandringen af den menneskelige Dom over Genstandenes
Nytte ligger altsag- ogsaa en produktiv Kraft, d. v s. en Kraft,
som kan fremkalde en Værdiforhøjelse.

at være det, en anden synes
modig o. s. v.
»Glemsomhed« og » Uorden «
er store Sten, der ligger ved Siden
at hinanden, og ikke langt fra
dem ligger »Tankeløshed «. Mange
Mennesker er saa tankeløse, at
de aldrig lærer at tage sig i Agt
for den Sten. som de adsillige
Gange • før er snublet over.
Der er mange flere Sten paa
Lykkens Vej, » Daarligt Selskab«
» Fornøjelsessyge «, » liærlighed «
ja, der er nok at gøre med at
rydde Sten for enhver, der virkelig vil frem. — og ingen kommer frem, uden at han flytter
dem,,

Fra Uge til Uge.
Mærkedage.
Stenhugger H. P. Sundberg
Sandvig fylder 70 Aar d. 19.Maj.
Martin Lind Langelinie 38 fylder Lørdag d. 16. Maj 70 Aar.

En munter Af ten
har A. S. 0. kaldt sin Fest i
Palmehaven paa Søndag, og det
bliver det sikkert. -- Bruns Orkester vil spille, og A. S. G.s Festudvalg møder med noget nyt som
kaldes: „Flyvende Ballon-Lotteri".
Hvad det er kart vi desværre ikke
fortælle Læserne, det maa være
en Hemmelighed som først bliver

Redigeret af A, S. G.
Kampene i Fredags og Søndags sig paa Banen, trods Regnen.
gav 2 Sejre og en uafgjort. Kampen var selvfølgelig ogsaa
præget af den fedtede Bane. AlSt. Bededag
spillede Allinge jun 1 i Aakirke•
by mod Aa. If. jun 1. Resultatet
blev uafgjort. 1-1.
Straks i første Halvleg lagde
Allinge for med mange gode Angreb, som skulde have givet Resultater, men næsten hver Gang
blev disse Angreb standset fra
off-side, idet vor venstre wing
ustanseligt Iaa grovt off-side. En
halv Snes Minutter hen i Halvlegen blev Aakirkeby tilkendt et
Straffespark ved at højre back gaar
til en Bold, som Aakirkebys venstre wing fører frem, og i det
samme Allinge-back'en vil sætte
Foden til Bolden drejer wing'en
Bolden, og Resultatet bliver, at
han løber mod back'ens Ben og
falder. Dette burde ikke have blevet
Straffespark og Dommeren burde
have tandladet at fløjte, men nu
blev det altsaa taget og sat flot
ind i venstre Hjørne uden at levne
Maalmanden nogen Chance for at
klare. I Resten af tørste Halvleg
skete intet særligt og efter Pausen
faar Allinge Vinden imod sig, men
faar dog udlignet efter Klumpspil
foran Maal. 2 Gange menes Bolden at have været inde, men eftersom Maallinien overhovedet ikke
var optegnet, var det selvfølgelig
vanskeligt for Dommeren at afgøre. løvrigt var Dommeren ikke
saa heldig som i første Halvleg,
og han standsede uberettiget flere
af Allinges Angreb for off-side.
Resultatet blev altsaa 1-1 og til
Undskyldning for Allinge tjener
maaske at Banen var vanskelig at
lære at kende, og man manglede
Holger Stafferasen paa Midten.

I Rønne
spillede Allinge II mod B. 10
111 A og klarede 3-1, efter at det
havde staaet
1 til det sidste
Kvarter af anden Halvleg. Paa
Grund af den store Bane paa
Østergade, som jo er meget større end det vi herhjemme er vant
til, var Spillerne allerede efter
første Halvleg godt udkørte, men
dette gjorde sig ogsaa gældende
hos Modstanderne. Derfor var
Kampens sidste Halvleg præget
af dødt Spil, men vort 2det Hold
er nogle„ vældige Helte" de har
nu i Foraaret 10 Points for 5 Kampe og skulde efter dette blive pænt
placerede i B. Rækken.

Søndagens Kamp
mellem Gudhjem I og Allinge I
var imødeset med stor Interesse,
hvilket ogsaa viste sig ved at ca.
100 Mennesker havde indfundet

linge lagde for med oplagt Maal,
som blev „ brændt "saa grundigt,
idet Bolden røg langt over Maalet,
men imidlertid varede det ikke
længe før der igen var Fare paa
Færde og paa en smuk Centring
fra højre blev Bolden flugtet i
Maal, strejfende Gudhjems back,
hvorved den snød Maalmanden,
som lige naaede at faa Fingre paa
den, før den havnede i Nettet.
Man byttede Maal med det sant.
me og Spillet skiftede jfvnt til
begge Sider, men Allinge naaede
dog at score 2 Gange endnu, saaledes at Resultatet altsaa blev 3 –0
til Allinge. I sidste Halvdel af
2den Halvleg mærkede man paa
Gudhjem at de var klar over Ned( rlaget, og de Angreb, de havde,
prellede enten af paa Allinges
stærke Forsvar eller Maalmanden,
som havde en stor Dag, klarede
Situationen.
Stillingen i A Rækken er for Allinge I den, at dersom man skal
give sig noget Haab om den „ fine"
Mesterrække, skal Aakirkeby tabe
2 Kampe, altsaa til Allinge og
Gudhjem. Kan Allinge klare Aakirkeby paa disses Hjemmebane? ja
hvis de vil tage sig rigtig sammen
og spille en koncentreret Kamp
og saa virkelig slide i det, men
selvfølgelig bliver det en haard
Tørn. Hvor der er Vilje er c'er
Vej. Klem paa I og lad os saa leve
i Haabet om at Gudhjem kan klare
Aakirkeby paa Hjemmebane.
Paa Søndag ligger hele den bornholmske Turnering stille, idet
B. 10. spiller i Rønne mod Korsør
Boldklub. Kr. Himmelfartsdag ta.
ger man igen fat og i Allinge spilles en Kamp mellem Pedersker I
og Allinge II Kl. 15.15, og umiddelbart før denne Kamp spiller
Allinge jun 1 mod Viking jun
nemlig Kl. 14.
Samme Dag mødes Allinge I
med Aakirkeby I paa sidstnævntes Bane. Resultatet af denne Kamp
vil, saasnart det foreligger, blive
telefoneret til Allinge og opslaaet
uden for Kiosken.

Velgørenhedskampen
til Fordel for den tilskadekomne Spiller Helmer Nielsen spilles
d. 24 Maj mod, ja, hvem tror de?
— ikke mindre end Viking I A,
altsaa et godt placeret Mesterræk.
kehold skal vi prøve Kræfter med.
Det vil sikkert blive en stor Publikums Kamp. Dette ser man jo ikke
hver Dag i Allinge.

opklaret i Løbet af Aftenen, og
det bedste er at Lotteriet er gratis for alle Festdeltagerne. Entreen
er sat meget lavt, da man gerne
vilde arrangere en Fest som virkelig var billig. Det koster kun
50 Øre at være med.
Palmehaven er paa Søndag Aften reserveret A. S. G. til Foreningsfest. Der er dog som sædvanlig Koncert-Dansant om Eftermiddagen.

Allinge-Sandv.
Bymad
_0_
Byraadet afholdt Onsdag, den
13. ds. sit første ordinære Møde
i Maj Maaned. Alfred Pedersen,
Sandvig var fraværende med anmeldt Forfald.
Til Behandling forelaa :
Forsømmelseslister fra Allinge
og Sand vig Borgerskole for Marts
og April Maaned. Der forelaa 2
ulovlige FOrsømmelser i Sandvig,
men det vedtoges ikke at foretage videre i Sagen.
Sønderjyske Forening hemsender Regnskab for Aaret 1935, der
toges til Efterretning.
Amtets Skrivelse med Meddelelse om, at der som Forskud
paa Statens Tilskud til Kommunens Udgifter ved Fordeling af
Flæsk og Svinekød vil blive Kommunen anvist et Beløb af 2,899 Kr.
Byraadet vedtog at overlade
Fordelingen til Socialudvalget.
Sundhedskommissionen fremsendte Udskrift af Forhandlingsprotokollen i Anledning af en modtagen Klage over en Rendesten
ved Sandvig Havn, der bl. a. tager
Afløb fra Hotel Nordland og
Strandhotellet. Kommisionen henstillede til Byraadet, at der anlægges en Fællesledning for den paagældende Bydel. - Borgm. mente nu ikke, det var saa lige til at
lægge en saadan Kloakledning.For
det første havde Kommunen ingen
Penge og dernæst skulde man jo
have en Beregning over, hvad det
vilde koste, om det vilde blive
3.000 eller 10.000 Kr. Mener Gadeog Vejudvalget, at de kan foretage en saadan Beregning.
Alfr. Pedersen : Ja, det kan vi
sagtens. -- Det overlodes derefter
til Gade- og Vejudvalget at foretage de nødvendige Beregninger
og komme med en Indstilling.
Gas- og Vandværksudv. meddelte, at Vandværket havde købt
en Trykforøgerpumpe for 360 Kr.
til Forsyning og Regulering af
Vandforbruget i Hammershusledn.
Ligeledes meddeltes det, at Gasværket havde købt ca. 325 Tons
Gaskul af Kommunernes Kulkontor for en Pris af 24 sh. 3d. pr.
eng. t. cif Allinge til Levering 115. Juni. Blev taget til Efterretn.
Samme Udvalg meddelte, at det
med Sandvig Elektricitetsselskab
er bleven enige om under Godkendelse af Byraadet, at Kommunen køber Strøm af Selskabet til
en Pris af 28 Øre pr. Kwh. plus
I Kr. pr. Md. i Maalerleje, imod
Forpligtelse til ikke at bruge Strøm
i Timerne fra Kl. 20-2 i Juli og
Aug. — Borgm. udtalte, at det var
et meget pænt Tilbud efter de
Priser de har i Sandv. og Overenskomsten blev derefter godkendt.
Landinspektør Kofoed ansøgte om
Approbation paa Udstykning af
Matr. Nr. 3 a Markj. tilhørende
S. A. Kofoed, Sandvig, hvoraf Ejeren beholdt Parcel I, Parcel II agtes solgt til Margrethe Kofoed og
Parcel Ill til Irma Lind. Ligeledes
søgtes Approbation paa Salg af
Matr. Nr. 206 Markj. tilh. Frk. Esther Christensens Landbrugsejend.
til Borgm. M. Block.
- Byraadet fandt intet at indvende.
Allinge Sandvig og Omegns
Vognmandsforening anmodede
Byraadet om at faa Gaden bagom Havnegade ved Teknisk Skole
bragt i farbar Stand til Sommerens
Begyndelse.
Borgm. spurgte Gadeudvalget
om de kunde istandsætte Gaden
uden al for stor Bekostning.
Alfr. Pedersen mente ikke det
kunde blive saa dyrt at faa Gaden
farbar, da det næsten kun var
Overkørselen fra Gaden, der skulde
omtaves. Reparationen af Gaden
var optaget paa Budgettet, men
var blevet strøget igen, da dette

blev for stort.
Sagen overlodes derefter til
Gade og Vejudvalget.
Bygni. Kr. Lind ansøgte om Tilladelse til at tække el Sommerhus paa Strandvejen, tilhørende
Bogholder Th. Rosenlund med
grøn Icopal. Tiiladelsen blev givet.
Andragende fra Hotelejer Colberg om at faa Slotslyngvejen
istandsat inden Pinse, da den var
ganske ufarbar og forespurgte om
Vejen ikke skulde grundforbedres
i Aar.
Borgin: Naar der i Skrivelsen
spørges om Vejen ikke skal grundforbedres i Aar, saa maa der desværre svares nej, hverken i Aar
eller senere vil All. Sandv. Kominune kunde magte den Opgave,
at ombygge denne Vej, saa deri
kan blive egnet til Autornobilkørset. Vejen er kun en Skovvej og
maa helt ombygges, hvis den skal
faa nogen Betydning i Turisttiden,
men som sagt hertil har vi ingen
Midler, maaske Amtet eller Bornholms Turistforening kan være
interesseret i at række os en
hjælpende Haand, i saa Fald tager
vi gerne hnod.
Gade og Vejndvalgets Budget,
der paa Grund af det store Slid
paa vore Veje er oppe paa ca.
Del af hele vor Skatteudskrivningsbeløb, er saa vidt jeg kan se allerede belastet til Bristepunktet og
Budgetteren maa holdes. Skatteskruen kan ikke drejes mere. Jeg
vil dog henstille til Gade og Vejudvalget at undersøge om der kan
spares en Skilling et eller andet
Sted, saa der kunde blive Raad
til at lade en Mand fylde de værste
Huller. Vejen kan godt benyttes,
naar titan kører langsomt, jeg har
selv for nylig gennemkørt den,
men den kan selvfølgelig ikke henregnes til en af de bedste bornholmske Veje.
Alf. Pedersen, All. Vejen er ganske ufarbar. Man kan ikke køre
med 20 km. Fart uden at risikere
at ødelægge Vognen. Kommunen
har ganske vist den juridiske Pligt
til at holde den i Stand, men vi
har alligevel ladet den forfalde,
og hvis der sker et Uheld, hvem
skal saa erstatte det. Byraadet kunde jo prøve at køre en „rask"
Tur igennem.
Edv. Holm : Den eneste Aarsag
til at Vejen ikke er god, er vel,
at Kommunen ingen Penge har til
at gøre den istand.
Borgm.: Ja Skovveje kan nu
ikke laves om til Turistveje uden
Bekostninger. --- Saa maa Amtet
gribe ind. Enten maa vi lade vore
Veje forfalde og saa istandsætte
Skovvejen — eller ogsaa maa vi
lade den ligge.
Alfr. Pedersen: Vejen kan jo nok
lade sig lave, saa den er farbar,
hvis man kom noget i de værste
Huller.
Borgm.: Jeg har ikke noget mod
at Udvalget sparer paa Budgettet
andre Steder og saa udbedrer
Vejen lidt.
Lind : Der er ikke noget at spare
- Budgettet er saa knebent som
muligt.
Otto Nielsen : Det vil i hvert
Fald være meningsløst at Skatteudskrivningen skulde blive større,
for at lave en Skovvej om til en
Turistvej.
Andersen: Jeg holder med Alf r.
Pedersen i, at Vejen er ganske
ufarbar for Autos. Det er ganske
umuligt at køre der uden at risikere Passagerernes Lemmer eller
Vognens Aksler. Jeg kan oplyse,
at alle de nærmeste Beboere kører gennem Allinge for at komme
til Rønne. Jeg har ialtfald kørt
der for sidste Gang før den bliver
istandsat.
Efter endnu en Del Bemærkninger overlodes det til Gade- og
Vejudvalget at træffe yderligere
Bestemmelser.

•0442,""n
• Forlovelsesringe
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Lager af alle Størrelser i moderne, ciselerede og glatte Ringe -4

Allinge Ur- og
.• Guldsmedeforretning
Conrad Hansen. TI. I40
«N:4i

• 4. • ap •

Prima

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

W. Rømer
Slagterforretning.
2 Kt. Skatten er mindre i Aar
Valutaen herfor i Prima De faar
i Form af de bedste billigsteVarer
gor Indkøb hos os og Penge De sparer !

Prima Allinge

gpografen
Fredag og Sondag Kl. 20
Det berømte franske«Lystspil

LYKKEN
med Charles Boyer & Gaby Morley.

bøger og ;lade.
Ill. Familie-Journal No. 20
d. 12.-5.-36.
Paa Søndag køres det Første „Elektrolløb" paa Amager

Travhane. Og

der, hvor ellers kun Hestesko og
lette Sulky-Hjul hidentil har sat
deres Spor, vil nu ikke mindre end
syv Nationers dygtigste Motorfolk
lade deres prustende Maskiner pløje

J orden i Kamp om Minutter — ja
Brøkdele af Minutter. For at bringe
Banerekorden ned maa Rytterne
have deres Motorcykler op paa 30
Meter i Sekundet, saa det er intet
Under, at Tusinder spændt vil følge
Udfaldet af dette Løb.
Holger Rosenberg fortæller om
Afrikas sorteste Sjæl, Verdens
største og grusomste Slavehandler
Tippo Tip, der inden sin Død i 1905
havde slæbt mindst 30,000 Mænd
og Kvinder bort fra deres Hjem og
solgt dem som man sælger Kvæg.
Der er igen en Samtale med
Maurice Chevalier foruden mange
andre

fængslende Ting.

Nordisk Mønster Tidende
Nr. 10 d.

12.-5

36.

I Nordisk Møn
nster-Tidende Nr. 10
er Svar paa alle de Spørgsmaal, denne Overgangstid imellem Foraar og
Sommer stiller til Moden. De rigtige
Sommerkjoler dukker op imellem
de mere fornuftige Dragter og Swag-

gers. Tyrolermoden viser sig i stilfulde Spadseredragter og farverige
nye Hue- og Hattemodeller veksler medlækkert
kkert
Undertøj,
Undertøj, fremstillet
m
med de varme
Dage for Øje, mens strikkede Jumpers og Trøjer tager Hensyn til
de kølige Sommeraftener. Gardiner
til Sommerhuset, smaa lette Broderier og hvidt Broderi.

Bryllups sange Fotograf KjØller
og Festsange
hurtigt og billigt

Allinge Bogtrykkeri

anbefaler Bronce-

Ramme r i alle St.
Ovale Rammer og
Rammelister. Billeder indrammes

Gaa Foraaret i Mode
med et Par nye SKO fra

Carl Larsen, Vestergade

Brevpapir og Konvolutter
med Firma leveres bedst og billigst
Hurtig Levering.

Allinge Bogtrykkeri.

Citroner! . dem kan De købe i PRODUKTEM
Nu er det beslemtForaar
i

NYHEDER

anbefales

og saa gaar Turen paa Søndag til

Bornholms zoologiske Have
Nyd den skønne Natur — og se den zoologiske
Haves mange nye, smukke Dyr.
Fra Kl. 16-18 og 20-1 Koncert Dansant.
Otto Hansens Orkester
NB. Kørevejen til Starnmershalde gaar over
Humledal Station.

1

FA! ,fif avers

PALMEHAVEN

Græsklippemaskiner,
Haveredskaber, alle Slags.
Gummislanger og Tilbehør
Havesprojter
Havevandkander,
Liggestole, Klapstole,
Hængekøjer.

for Foraar og Sommer!
11111~1111~1~~~
Frakker, Kostumer, Swagger - Kostumer,
løse Swagger og Pjækkerter er nu paa Lager
i r l stort og smuld Udvalg.

Allinge.

Kostumer i moderne kulørte Stoffer 34, 39, 45 Kr.
do. i prima Kamgarn, sorte, marine, graa
og brune 48, 53, 39 Kr.

Portier-Medhjælper

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

Rask ung Mand antages.

Swagger-Kostumer i smukke melierede Stoffer
49, 53 Kr,

Hotel Sandvig.
Tlf. 13.

Andeg til Salg.

Lagrede — altsaa tørre, rene

Fyrre- og Granbrædder•
alle Længder til Gulve og Lofter.

Mange billige Brædder
til Reparationer sælges i

Nordlandets Handelshus

Svartinghus, Tejn.

En ung Pige
kan faa Plads fra 1. Juni til Iste
September.

Blaaholt pr. Allinge.

Løse Swagger og Swingooat i gode uldne Stoffer
29, 36, 45 Kr.
Sommerfrakker i Kameluld, Tweed, Kamgarn
og imprægneret „Wesselcordu 20, 35,30, 75 Kr.
alle Størrelser ogsaa ek s tra store.

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

Chauffør
søges til 1. Juni.

Bedste westf. OvKinders,

Telefon Ro 46 v.

sædvanlig passende Størrelse ventes i de første Dage.
Store magreTNøddekul og

Tyske Brunkuls Briketter
sælges fra Lager til passende smaa Priser.

Nordlandets t1 andelshus.

afholder

i Sandvig og Allinge ønskes.

Dampvaskeriet i Rønne.
•
til Gulve og, Køkkenborde efter Maal.
Tæpper, 200X300 i flotte
Mønstre, Løbere til Gulve
rrnstroleurn
pr. mt. 1,50 Kr.
borade hvide og mønstrede efter Moral
eller afpassede, der er nok af Mønstre
Voksdug at vælge imellem, ogsaa det bestemte
de søger: prima Kvaliteter billigst i

Nordlandets Handelshus.
»e nye Yr affer er fijemkommet
Swaggers fra . . Kr. 14.85
Spadseredragter fra 17.00

Restpartier af god Kvalitet

Netræs - og Birketræs = Krydsfiner
haarde Sc halvhaarde Masoniteplader
Nordlandets Handelshus.

den 24. Maj Kl. 4-6 paa Christensens Sal. — Der bortloddes
2 Stole og 1 Bord. 1 Stol, 1 Sybord, 1 Sykurv, 2 Blomsterborde.
Genstandene er udstillet i Ejner
Larsens Møbelforretning og Lodsedler a 50 Øre faas hos

Bestyrelsen.

ved V I C T1 0 R P'L A:N C K

Allinge

Vore nye Gardiner
virkive Deres Stue Præg og Stil.
Disse Gardiner vilihygge og pynte.
Ensfarvede eller flotte moderne Mønstre Stort Udvalg og smaa Priser.

Nordlandets Handelshus

A. S. G.
indbyder herved sine Medlemmer
til

en munter f(ften
i Palmehaven Søndag
den 17. Maj Kl. 20.
— Bruns 5 Mands Orkester —
Nytl Flyvende Ballon-Lotteri Nyt!
med Præmier.
Alle spiller gratis med.

afholder Medlemsmøde i Forsamlingshuset Onsdag den 20 ds.
Kl. 20. Forskellige Ting ang. Foreningsarbejdet skal drøftes.

ALLINGE MESSE TH. HOLM

sælges til sædvanlig billig Pris.

>nda

Olsker
Husmandsforening

Swing Coats . . „ 24.25

ga1111t

afholdes i Bethesda, Allinge, Fredag den 15. ds. Kl. 8.
Pastor KYST taler. Strengekoret fra Rønne medvirker.
Fri Adgang .

All.-S. Husflidsforenillg

Vaskeri-Indlevering

Se Vinduerne!

foraarsfest

De nye

Tapeter er nu

Se vore Vinduer !

Rullegardiner anbefales.

Fondin Klistermel er billigt og praktisk i Brug.

fl'apirfiandelen,
Mit Skreederi anbefales
En god, moderne Foraarshabit
fra 75 Kr.
En fin ægteblaa Serges-Habit
„ 85 Kr.
Reparationer, Rensning, Presning udf. omhyggeligt

Chr. Kofoed, Kirkepladsen, Allinge

Bestyrelsen.

Føj... en juti cigar!

Formiddagspige

Nej køb den saa hellere i KIOSKEN, der er de garanteret altid tilpas tørre. — De automatiske Tørreskahe
sørger for dette. — — Altid et velassorteret Udvalg i

kan faa Plads 1. Juni.

Kiosken, Allinge. A. Mauritsen.. TH. 142.

Slagter Kaj Jensen.

Forrelningskonvolulter
sælges med Firma fra kun 8 Kr.
pr. Mille.

Allinge Bogtrykkeri.

Xarrunershus 2irlis Xistorie
af K. E. S. Koefoed, 180 Sider, dbsp. Format illustr., 2 Kr.
Faas i Boghandelen og i Allinge Bogtrykkeri
1~1.011~11~IMI■
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Fuillusferllis

hjemkomne

og alt til Rengøring
ng og Maling
ILIC)-12) 4:2) €115t
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PRODUKTEN.
•

Nordbornholms Adressefortegnelse
Damefrisørsalon er

Apotek

Kornum, K., v. Havnen All. Tlf. 153
Larsen, Joh., Barber, Al!. TIL 53
Weber, Anna, Allinge, Telefon 12

Søndergade, Allinge, Tlf. 48.

Autoreparatører
Mikkelsen, A., Allinge Tlf. 102

Autokørsel

elektriske Artikler
Lind, William, Allinge Tlf. 95

(se Vognmænd )

Nordlandets Handelshus, All. Tlf.

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

Møbelsnedkere

Ladestationer
Lind, \Villiam, Allinge Tlf. 95
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

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

Kjøller Alfr., v. Havnen All. Tlf. 4

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

Bog- & Papirhandlere

Holm, H. C., Allinge.
Jacobsen Ludvig, Havnegade, Ali.

Træskomagere

Radioforhandlere

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

Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge

Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x

Skræderforretninger
Lind,Sander,Skræderi,Strandv.,AIL
Ipsen, P. C. Nygade, Tlf. All. 113

Slagtere

Sørensen D., Nørreg. All. Tlf. 38

Vognmænd
Bohn, Emil, Sønderg., AlI. Tlf. 46
Personkurset med 6-7 Personers Vogn.

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

Petersen, Thora, v. Posthuset AlI.

Smedemestre

Personkørsel udføres.

Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133

Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Person- og Lastkørsel

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80

Smørrebrøds-, Mellemlagspapir, Servietter

Holm, P. C.,

Allinge Tlf. 39

Cykler og Cyklereparationsr Kul og Koks
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge
Allinge Kulhandel Telefon 119
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102

Musikundervisning

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

Westphal, G. Sandkaas

Sæbeforretninger
Mælkeudsalg

Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

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

Nordlandets Handelshus, All. Tlf.1 7

•

PROTOKOLFABRIK

14

Chr. Diderihsen
RØNNE

—

Telefon 865

Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering
Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere

f

Viktualiehandlere

Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66

Klaver — Violin — Sang.

—

Vaskerier

Gornitzkas Bogtrykkeri, All. Tlf. 74

Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5 y

Set. Mortensgade

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

Indirørring'-til Bornholms Dampvaskeri.

Art.f. Hoteller og Pensionat. Murermestre
Isenkram og Porcelæn

Bygningssnedker

Ure og Optik

Skotøj og Skotøjsrep.

Modeforretninger

Hoteller
Hotel Allinge Telefon 25

Bygmestre

Larsen, L., Allinge.

Jørgensen, H, vi Posthuset Allinge
Lind, William, Allinge Tlf. 95

Manufakturhandlere

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

Gornitzka,'0., Allinge Tlf. 74

Tlf. Allinge 127. M. Bloch

Mursten, Tagsten, Drænrør.

Magasin du Nord, Allinge TIL 5

Guldsmede
Bogtrykker

Nordlandets Handelshus, AlI. Tlf. 7

Teglværk

Pensionater

Blomsterhandlere (Gartnere) Fotografer og bot. Artikler Malermestre
Jensen,C., v. Havnen All. Tlf. 41

Trælast og Tømmer

Hansen, Oluf, Nygade, Allinge
Sommer, C., Østergade, Allinge

Holm, P. C., Allinge Tlf. 39
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x
Prima, Allinge Tlf..40

Ligkistemagasiner

Foderstoffer

Bagerier

Købmænd

ill1111MMIMPOMMMIMM••••••■•11M11 641■941~11111~. el•••••• ***** •411•11411••••■• 1119%

Kærnemælksfoder
::
Voksefoder
p1
,
Knækfader
Honsefoder fra 1100e M 8 1 I U I
._ Telefon esterlars 73.

er godt. 1

.......m.....■ .«........114•111111~1"90-691~~~ iledlasmaaadada ............i

Tegn Abonnement paa Nordbornholm
Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal,
godtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum,
og gør det muligt for os at vinde nyt Opland.
••• • • • • •••• • • • • • •••• • • • •

Hver enkelt Egn har Interesse af at have et Blad, hvori man
under et kan faa Egnens Beboere i Tale. Derfor er alle Foreninger og i det hele taget alle Averterende interesserede i at
„Nordbornholm" faar saa stor en Udbredelse som mulig. —
• •••■ •••••• ••• •••••••■ ••••

Averterende, der tegner Annoncer for hele Kvartalet, opnaar
en betydelig ekstra Rabat.
• •• 111••••••••

•

••

•••••

Mangler De en god l& ved Udkast til en virksom Reklame?
Vi er altid til Tjeneste med gode Raad og billigste Pristilbud

De f(uerterende
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet + 5 Øre i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.

Averter i NORDBORNHOLM
Grør Deres Indkøb hos de Handlende, som averterer her i Bladet

Vær god mod Naturen.
-0Den skønne Natur fylder dit Sind med
Friskhed og Glæde Den gør dig sundere baade paa Leg
genne 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 I Husk
paa, Naturens Skønhed er ikke din alene, den er alles!
Har du ligget i et Skovbryn eller paa
en Strandbred og spist din Mad, saa
efterlad ikke Stedet som en Køkkenmøddirig, naar du !gaar din Vej. Lad
ikke tomme Flasker, Konservesdaaser,
Æggeskaller og Papir forstyrre Skønhedsindtrykket for dem, der siden søger
Stedet!
- - Gør rent efter dig!
Pluk aldrig Markens eller Skovens
Blomster, hvis du ikke bryder dig om
at tage dem med hjem. Det er hensynsløst at plukke Blomster for straks efter
at smide dem bort igen. Ogsaa Blomster lever, og saa længe de lever, kan
de glæde Mennesker,
- - Ryk ikke Anemoner eller andre Blomster op med Rod 1 Naar du gør det, er
du med til at udrydde deri danske Skovs
Skønhed! Vil du ved Foraarstid have
grønne Bøgegrene med dig hjem fra
en Skovtur, saa skær Grenene omhyggelig af med en Kniv ! Skær dem af med
et skraat Snit, eg 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 Fuglenes Reder.
- Færdes du paa Steder, der tilhører
Privatmænd, saa vær dobbelt ombygge-.
lig og nænsom i din Optræden. Hensynsløse Turister har lukket Adgangen
til mange kønne Steder i vort Land,
fordi de ikke var gode mod Naturen.
Vær varsom med Ild, 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 Naturen, saa køn og ren bør du efterlade
den til andre.

•••••••••••••••••••••••••• f•• • ••••• ••••••• ••••••
•
•
•••

•. Stort Lager af nye Cykler :•
f

: af forskellige I4lærker og Priser sælges billigt med 25 Kr. Udbet. ••
•

▪
•

Cykler med Lygte og Laas 35 Kr. Udbetaling.

•

• Udbetalingen kan deles i to Rater og siden ni. 2 Kr. ugentl. Afdrag. .

Cykle- og Radioimportoren Allinge Tlf. 156 i
•• Nye Radioer i 36. Model sælges meget billigt og paa særlig :
gode Filkane. En Del 35. Modeller helt nye sælges til halv Pris. :
••
e*
Ill• •• • • • ••••• • 6911••••••• • • •••• • • •• • • ••••• • • •• IP***

Jens Hansen's Manufaktur & Trikotagehandel
Vihar endnu en Del Klædninger, Frakker, Olietøj Veste
og Benklæder, som sælges, naar rimelige Tilbud gives !
Husk vort store Lager af Fiskerbenklæder, prima blaa Molskinsbenkl.,
og det bedste der findes i Arbejdstøj, samt af alt, hvad der harer til
Manufaktur.
Klæde, Kjoletøj Boniuldstøj, Lærred, Dynetøj, Tæpper,
og Fjer — Herrelingeri, Skjorter, Sokker, Seler, Hatte,
Kasketter og Alpehuer — Trikotage og Garn — alt er
som bekendt altid bedst og billigst hos Jens Hansen !

Vi har et pænt Udvalg i smukke Gardiner ! •

goraars Malingen!
Husk mit store Lager af altid Iste Kl. Malervarer!
Færdige Oliefarver-Olierevne Farver-Tørre Farver-Lakker, Fernis og Malerolier. Bandelak, Maskinglasur, Pensler.

Kob altid Malervarer af pr. Kvalitet – det betaler sig !

9aa til Arxel 91Zogensen, !Tejn
Æg modtages som Be taling til 10 Øre i Overpris
Permanent udfører vi nu med den nye
Ta eo Luxus Maskine. --- — Moderne
Dampkammer System. Alt iberegnet og
dog kun otte Kroner!
1111~~1~~

Den heil rigtige

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53

Alle Tryksager
saasom

Regninger, Meddelelser, Konvolutter,
Dags-Dato, Vekselblanketter,
'Visitkort og Takkekort
Love og Regnskaber,
Sange og Salmer,
Medlemskort

leveres bedst og billigst fra

Allinge BogtryKKeri.
~ememo~n~~~~

