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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes i et Antal ej mindst 1700 Exemnl. 
og- forsendes grønem Pastrostnet i Atlirrgrv 
Sandrig, tisker, Rutsker, Ro og Klemensker. 

„Nord-Bornhohns Ugeblad" 
har den storstrUdbmIelse i Nordre Herred. 
bliver last i ethvert Hjem og egner sig der-
for bedst 11/ Armering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
oplager gerne Bekendtgørelser at enhver Art 
suusom Kok Salg, Foreningsmeddelelser, 

eller A(lysninger, Auktioner de. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
rulgaar bier Fmlag, kun bestilles paa alle 
Postkontorer saml paa Bladels Kontor og 
koster 50 Ore Krutiler. 

Danske 
Husholdningsregnskaber. 

En Undersøgelse af Husmænds 
og Gaardma3nds Levefod. 

Statens statistiske Departement ud-

sendte for nogle Aar siden nogle 
Regnskabsbøger til de samvirkede 
Husmandsforeninger og de . samv. 
Landboforeninger. Bøgerne blev 

fordelt rundt om til en Række Hus-

mænd i Landets forskellige Ander, 
og Resultatet er blevet, at uran har 
faael 84 Husmands- og - 142 Gaard-
inands-Regnskaber, som har været 
egnet til at bygge • 'Siatiskik paa. 
Regnskaberne omfatter alle Aaret 
1909. 

Paa delte Grundlag har Departe-

mentet foretaget en Opgørelse over 
den Levefod, danske Husmænd og 

Gaardniænd anlægger. Hver Fami-
lie er regnet til 41/9  voksen Person, 
idet Børnenes Kost nr. v. er bereg-
net i Forhold' 'til deres Alder. An-

tallet af Værelser er for Husmænde-

nes Vedkommende opgjort til 31/1  
og for Gaardmændenes til 7 i Gen: 
Itemsnit; Gennemsnitstørrelsen af 
Frugt- og Køkkenhave til henholds-
vis 11/, a 3 Sig). Land. 

Derved naar man til. følgende 
Udgift pr. Familie pr. Aar : 	• 

Husmændene. 

Kr. pGt. 
Føde 	 619 55,5 
Spiritus og Tobak 	23 	2,1 
Klæder og Manufaktur 	128 11,4 
Vask - 	 9 0,8 
Ved ligeh. Og Nyanskaffelse 26 	2,3 
Bolig 	 78 7,0 
Brændsel og Belysning 	64 	5,7  
Forsikring, læge og Me- 

die-n( 	 36 3,2 
Foreningshidr. In. v. 	4 	0,1 
Undervisning, Bøger og 	, 

Blade 	 • 	23 	2,1 
Adsp. og Fortæring ude 30 2,7 
Personlige Skatter 	17 	1,5 
I øvrigt 	 42 	3,8 

Talt 1116 100,0 

Gnard mændene. 

Føde 	 789 37,8 

Spiritus og Tobak 

Klæder og Manufaktur 264 
Vask 	 18 
Vedligell. og Nyanskaffelse 87 
Bolig 	 194 
Brændsel og Belysning 119 
Forsikring Læge og Me- 

dicin 

Foreningsbidrag m. V. 
Undervisning, Bøger og 

Blade 

Adspr. og Fortæring ude 
Personlige Skatter 
Gaver og Velgørenhed 
I øvrigt 

Ved Beregningen har man selv-
følgelig trukket Erhvervstyendets 
Føde og Løn fra, lige som man har 
medregnet Forbruget af hjemmeav-
lede Produkter. Tabellen fremviser 

i øvrigt det fra de foregaaendc Af-
delinger kendte Træk : Fødeudgif-
tens forholdsmæssige Fald efterhaan- 

ser. En Sammenligning med Laud-

og Byarbejdere samt Landimand-

værkere viser, at Landarbejderen 

forholdsvis set har den største Ud-
gift til Føde, Gaardinæridene den 
mindste; Boligudgiften var deri-

mod dobbelt saa stor for en hoved-

stadsarbejder som for en Landar-

bejder. Eli Beregning viser, at for 
Husinancteas Vedkommende falder 

34 pCt. af  Føden paa de hjemme-

avlede Produkter, og for Gaardinan-

dens 40 pCt. 

Hvad Kvinder kan tjene. 

Gennem deri engelske Finanslov 
faar man Oplysning om, at en Kvinde 
i „Local Government Board°, som 
inspicerende Overopsynshavende 
lønnes med 8000 Kr., medens 6 an-
dre Kvinder, der var ansat som In-
spektricer, modtog en Gage paa 
4000 til 5000 Kr. Indenrigsministe-
riet har ansat en Kvinde som Fæng-
selsinspektør og give hende en Be-
gyndelsesløn paa 5000 Kr., der i 
Løbet af Tjenestetiden skal stige til 
7000 Kr. De mandlige Fængselsin-
spektører oppebærer en aarlig Gage 
paa 11-13,000 Kr. Handelsmini-
steriet har ansat en Kvinde til at 
føre Tilsyn med Kvindeindustrien 
og Kvindearbejdet, der af Regent]. 
eens Kasse faar udbetalt 8000 Kr. 
Ogsaa i Arbejdsanvisningens Hoved-
kontor er der ansat en Del Kvinder, 
af hvilke de bedst lønnede har en 
Gage paa 7000 Kr., der kan stige 
til 8000 Kr. Et andet godt lønnet 
Embede er den øverste kvindelige 
Skoleinspektør. .Den Kvinde, der 

E beklæder dette Embede, er i Besid-
delse af en Gage paa 12,000 Kr. I 
Sundhedsdepartementet lam den æld-
ste Læge 11,000 Kr , og Lønnen 
kan stige til 15,000 Kr. Gennem 
den ny Forsikringslov er der kom-
met endnu flere Kvinder i Statens 
tjeneste, den  bedst lønnede Post 
er Irer Kvindekommissærens. Den 
Kvinde, der er saa heldig at faa 
dette Embede, modtager aarlig en 
Gage paa 20,000 Kr., hvilket er lige 
saa meget soni de mandlige Kolleger 
'oppebærer. 

-.De brune Negle. 
-.- 

Frk. Anna Clark, en ung smuk 
Sygeplejerske i New York, havde 
plejet den rige Grundejer Hitchens 
saa omhyggeligt under hans Syg-
dom, at han i overstrømmende Tak-
nemlighed tilbød hende sin Haand 
og sit Hjærte. Anna sagde ikke 
nej, men et Par Dage senere be-
tragtede hun nøjere den Haand, der 
skulde fede hende gennem Livet. 
Den var hvid som den taknemlige 
Hitcheris Ansigt, men Neglene havde 
en brunlig Farve, om ,hv is Oprin-
delse Kenderne længst er enige, 
Den haartil skuffede Anna vilde 
dog være helt sikker i sin Sag og 
gav sig til at undersøge Familien 
Hitchens Stamtræ, øg hendes For-
modning bektiefiede sig: Mitchells 
havde Negerblod i Ainerne. En 
amerikansk.  Miss kan imidlertid ikke 
gifte sig med en saadan Mand, da 
Videnskaben har lært hende, at den 
oprindelige Farve kan dukke op 
igen hos hans Børn eller Børnebørn. 
Men Frk. Anna nøjedes ikke med 
at give den brunneglede Hr. Hikkens 
hans Ord tilbage, men gik som 
praktisk Amerikanerinde et Skridt 
videre. Hun har nemlig forlangt 
50,000 Dollars i Skadeserstatning 
b'llig„gre kan ikke gøre _det!), fordi 
r. Hild-red-  ikke straks-Ira Begyn-

delsen har sagt hende, at hans For-
fædre var Negre fra det mørkeste 
Afrika. 

Verdens Iledste Jerseyko, 

I Sverrig har man Ko, Nr. 472 
„Akke" som i Gennemsnitsudbytte 
for 3 Aar har givet 10,117 kg Mælk 
med 298,6 'kg. Stuer.' Det er selv-

følgelig ,godt, naar en Ko i 3 Aar 
kali give ca. 00,000 Pund Mælk og 

18,000 Pd. Smør; 111C11 del er langt 

fra at være en Verdensrekord. 
1 Amerika findes en Jerseyko, 

„Sophie" 19', Slhg. Nr. 189748, 

som i 5 Aar bar givet lige ved 
4000 Pund Smør allsaa ointrent 
200 Pd. mere aarlig end den sven- 

ske Ko • „Aklce". 
„Sophie 19" tilhører Mr.' C. I. 

Hood, Lowell, og er kontrollere af 

Statsforsøgsslationen f Massachuselts 

hun vejer knap 1000 Pd., .,og - ,den 

ovennævnte Ydelse er produceret 
efter hendes 5 første Kælvninger. 

Hun gav efter : 
I. Kalv 420 Pd. Smør. 
2. 604 „ 	-- 
3. - 905 
4. - 999 „ 
5. - . 1058 „ 	-- 

I alt efter 5 Kælvninger 3986Pd. 

Smør, - Hendes højeste Kelkey-
delse for el Aar er 15,802 Pd., hen- 

des Fedtprocent knap 6. 
Danske kontrolerede Køer giver 

i Gennemsnit ca. 250 Pd, Smør aar-
lig, det er for lidt - og det er 1 
Grunden noget af ett Skam for et 
verdenskendt Mejeriland som Dan-
mark, at vi skal gaa til Amerika, 

Sverrig eller Holland for at finde 

de højstydende Køer. 

Et Læge-Eldorado. 
-0-  

Overalt i Verden møder man jo 
ta knemlige  Patienter, som gerne vil 
bære deres Læge paa Hænderne,  

naar han har reddet detes Liv, men 
naar det kommer til Betalingen al 
Regningen derfor, er Taknemlighe-
den ofte gaaet fløjten, selv hos tem-
melig velstillede Patienter. 

I Kina er det aabenbart ander-
ledes - det siger da Professor Alp 
i Tilbingen, som har virket ved en 
Missionsstation i Sydkina i adskil-
lige Aar. 

„Patienternes Taknemlighed var 
saa overordentlig, at jeg aldrig har 
mødt noget lignende andre Steder', 
skriver Professoren. 

Mennesker, der havde gennem-
gaaet en alvorlig Operation, plejede 
ofte at komme igen, naar det kine-
siske Nytaar indtraf,--'o: betale deres 
LareeTertirritif 

Da jeg rejste derfra kom en ki-
nesisk Bonde, som jeg en Gang 
havde opereret, ng sagde troskyldigt: 
.11r. Doktor, De rejser i Morgen 
og vender ikke tilbage før om to 
Aar - derfor vil jeg gerne med det 
samme betale Dem Honoraret for 
de kommende to Aarl 

Jeg erindrer aldrig at have mødt 
noget lignende blandt de civiliserede 
Evropære - siger Professor Alp, 
- rog vil derfor paa det varmeste 
anbefale mine Kolleger al faa ind-
ført denne Skik her. 

I Stromboli's Krater. 

Professor Malladras . dristige Ned-
stigning i Vesuvs Krater for kort 
Tid siden er i disse Dage ganske 
bleven stillet i Skyggen gennem en 
Bedrift, som en- ungarsk Ingeniør 
Kirtler har udført. Han vovede 
nemlig det ualmindelig dristige Eks-
periment at stige ned i Strombolis 
Krater, tilmed paa et Tidspunkt, da 
Vulkanen var i Virksomhed. Han 
befinder sig nu for øjeblikket paa 
Vej til Paris, hvor han vil aflægge 
Rapport; i videnskabelige Kredse 
out Udfaldet al denne dristige Eks-
pedition. 

Kirtler forberedte sig naturligvis 
vel tør Nedstigningen. Han tog 
paa en Dragt af Asbest, der ikke 
kan Inænde, tog paa Hovedet en 
Metallijælni med AnsigtSMaske af 
Asbest, forsynede sig med et Ilt-
indaandingsapparat ganske som Dyk-
kerne, og endelig havde lian paa 
forskellige Dele af Overkroppen an-' 
bragt Telefontraade, saaledes at han 
gennem disse Traade, der fulgte 
Rebel, lian' -havde om- Livet, hele 

.Tiden stod i Foibindelse med sine 
'Ledsagere ved Kraterrauden. Han 
opholdt sig ialt 4 Timer nede i 
Krateret og var naturligvis meget 
udmattet, Ja han naae,de tilbage. 
Paa den sidste Del af Opstigningen 
slap hans Formad af komprimeret 
Ilt op, og lian led sneget under Ind-
flydelsen af de Gasarter og Røg-
deurpe, der indhyllede ham. Han 
anstillede naturligvis en Mængde 
fortrinlige videnskabelige Undersø-
gelser i Krateret, og saa nioderne 
var han naturligvis, at han havde 
laget et Filmsapparat med. De Bil-
leder, han har -optaget nede i Kra-
teret, siges at være overordertlig in- 
teressante. 	' 

Gust,av Wied fortæller. 
-o- 

I „Berlingske Tidende' fortæller 
Gustav Weid om sin Broder Ejnar: 

1-ban havde en sørgelig Mangel 
paa Respekt for mig, skønt jeg var 
nogle Aar ældre end han ; navnlig 
benyttet han sig ganske uærbødige 
af den Omstændighed, at jeg ved 
en Sygdom var bleVen skeløjet, til  

aabenlyst at hamle ulig Jeg kan 
navnlig huske en Lejlighed, hvor 
han paa den mest ilsom melige Maade 
erindrede mig om min Legemslejl. 

Vi skulde have en Forestilling 
hjemme - - der var fremmede tit .1:- 
ten - og jeg skulde optræde i et 
større Dansenummer. Da jeg kolli 
gasende i min Danserindedragt, mø-
der jeg gennem Etrunen Ejnar, gg 
han siger til mig: „Pas nu paa, an 
Du ikke render imod Dørkarmen!" 
Jeg brast i Gramt og gik i Seng, 
og Forestillinger maalle aflyses 

Men det gik ham da heller ikke 
godt i Verden. Da han var bleven 
konfirmeret, korn han i Maskinlære, 
men stak senere af til Søs o korn 

Åar. 
Nu er han i Avstralien for at gr.e.e 
Guld, der er aldrig Guld der, 1R , ,r 
han graver, I Afrika giftede hall 
sig for Resten ; han købte en Kone 
for 5 Køer, og tik med hende en 
Søn, som varen naturhistorisk Mærk-
værdighed: en ung Hntlentot med 
Han Øjne. Denne min Nevø, '.gin 
jeg desværre aldrig har set, nød 
paa Grund af den lille Specialitet 
med øjnene stort Ry i sit Hjemland, 
var fra sin Fødsel en Seværdighed 
og er muligvis 1111 en stor og  be- 
rømt Høvding. 

Bananen. 
-:o:- 

Hvordan den dyrkes og °, 
anvendes i dens Hjemland. 

I Evropa kender man kun Bana-
nen som Dessertfrugt; i dens Hjem-
stavn derimod er Bananen en ud- 
præget Nytteplante. Kogt i Vand 
med Salt erstatter Bananen h 
Brød og Kartofler og findes pak 
Tropebeboernes Bord, saavel p 
den riges som paa den fattiges. 

Ligesom Bananen er Dessert hoi 
os, er Brødet det hos Tropefolkene. 
Banen stegt i Smør eller Kokosode 
skal være en al Tropebeboernes 
bedste Retter. Foruden Frugterne 
anvendes ogsaa Træets Bast. Al . 
denne væver de Indfødte et værdi-
fuldt Beklædningsmateriale. 

Bananerne dyrkes udelukkende , 
i Troperne, men det er ikke enhver 
Jordart, der egner sig til Bananplant-
ning, thi der kræves paa en Gang 
brændende Hede og stærk Fugtig-
hed. 

Jamaika ejer den bedste Banan- • 
jord og er Verdens rigeste Produk-
tionssted for denne Frugt. Der eks-
porteres aarlig 12 Mill. Knipper. 
Plantagerne er altid anbragt paa de 
lave Sletter og altid paa de Steder, 
der er mest udsat for østenvinden. 
I disse.  Egne regner del de 301) Dage 
om Aaret. . Og hvilken Regn er det 
ikke' 1 formelige Skybrud dyder 
Vandet hen over disse Regioneroter 
det fordampes at Tropesolent bræn-
dende Straaler. 
. Intet er mere enkelt end Anlæget 
af en Barninplantage. Naar inar 
har nedhugget Træerne og tjærnet 
Grene og Kviste, planter man Stik-
linger, tagne fra Rødderne af et 
gammelt Banantræ, med et Mellem-
rum af 4 Meter mellem hver. Plan-
taeen er da færdig og kan overlades 
til sig selv.- Dog er det af stor Vig-
tighed, al al Slags Ukrudt holdes 
borte, for. at det ikke skal opsluge 
Jordens Fugtighed og Næring. 

Bananerne vokser med fænome-
nal Hastighed. Naar Stiklingerne 
plantes, er de en Meter eller 80 
Centimeter høje. Allerede 6 Uger 
efter har de nattet en Højde af 2 
Meler, og en Maaned efter har den • 
Svage Plante udviklet sig til et stolt 

Bornholms Laane- & Dislwntobank 
Renten paa Indlaansbeuis er 41 /1 pCt. p,  a 

50 2,4 

12,7 

0,9 
4,2 
9,3 
5,7 

99 	-1,7 

I I 0,5. 

51 
105 

95 
54 

151 

lait 2087 

2,4 
5,0 

4,6 

7,2 

100,0 



Træ. hvis Krone hæver sig 10 as, 
ter over Jonlos;erflaflen. 

Nu har Træet naael sin fulde 
Højde, og den Tid er kommet, da 
det fra Prydplante gaar over til at 
blive Nagierdante. De Blade, der 
indrullede i hinanden  udgør Træels 
Stamme, ophører nu at udvikle sig, 
og man ser fra Toppen et Aks stikke 
Item, Ira hvis Spids der danner sig 
en vældig stor Buket af rødlige Blom-
ster, der siden forvandles til ligesaa 
mange Frugter. 

Under Tyngden af disse Frugter, 
der vokser saa hurtigt, at man bog-
stavelig Talt kan se, hvorledes de 
udvikler sig, bøjer Akset sig lidt 
efter lidt mod Jorden. 

Under Blomstrings- og Frugtpe-
rioden frembyder Bananplantagen 
et næsten eventyrlig Skue. Bleg-
grønt, blaagrent, g.glffisegt-=  a  

Nuancer vek-sTer-ined hverandre i 
en Blanding, der kunde gøre en Im-
pressionamaler vild af Glæde. Hist 
og her afbryder Blomsternes karmoi-
sinrøde Pragt Frugternes smaragd-
grønne Knipper. 

I Modsætning til de evropæiske 
Frugter høstes Bananen allerede, 
før den bliver moden. Venter man, 
til den gulner, faar den en ubeha-
gelig Smag og mister nogle af sine 
nærende Egenskaber. 

Efter Høsten mariner Banantræet, 
og de med Fugtighed gennemtrængte 
Fibre gør Avleren en sidste Tjeneste 
ved at holde Jorden irisk omkring 
de Stiklinger, som sættes i Stedet. 

Flere Borgere i Nexø 
skriver følgende: 	• 

I ..essiborntinini• læste vi forle-
den, at Rønne havde erobret hele 
Bornholm paa Handelens Omraade. 
og at der i de tyske Søfartsbøger 
til Oplysning om, i hvilke bom-
holniske Byer der kunde faas Kul 
og Proviant. 

Der opgaves: 
Rønne Havn: ca. 2000 Tons 

Kid, Proviant etc. 
Nørrekaas Baadehavn: Kul, 

Vand, Proviant. 
Hasle  Havn: Kul, Proviant. 
Allinge Havn: Kul, Proviant. 
Gudhjem Havn: Kul - 4000 

Tons, Proviant. Hvor mon Gudhjem 
har alle de Kul liggende. 1 Ton 
-kan regnes = 6 Td. 

Svaneke: 2000 Tons Kul. 
Christiansø: Kul, Vand, Proviant 

kan skaffes. 
Nexø er- derimod ikke nævnt i 

denne Søfartsbog. 
Hvorfor ? 
Kunde rette Vedkommende ikke 

give Oplysning herom? 
1 en anden af de tyske Søfarts-

bøger, som flere Kaptajner har om-
bord, opgives, at der hun er Kul 
og Proviant at faa paa Bornholm i 
Rønne og Svaneke. - Denne Meli-
deleise er god at fas Forstand af. 

En Del Mænd i vor gode Stad 
Nexø har gjort sig særlig fortjent 
til Borgernes Tak fordi de har la-
det opføre smukke Bygninger, og 
deri indrettet flotte Butiker, og vi 
har gen neingaaende en dygtig Han-
dels- og Haandværkerstand, som vi 
maa være vel tilfreds med - Hvor 
vi staar mindre godt udrustede, er 
paa Maskinindustriens Omraade. 

Men maa vf da ikke spørge: hvad 
er Grunden til, at vore Toldintrader 
og Havneintrader gaar ned. Her 
maa være en Fejl, som vor Han-
delsstand absolut bør have sin. Op-
mærksomhed rettet paa, bude de 
store og de srnaa. 

De større Handlende skal saavidt 
muligt tage deres Varer ufortoldede 
hjem, især gælder dette Manufaktur-, 
Isenkram- og Galanterivarer. 

Naar de Handlende ude hos vor 
Storebroder paa Vestlandet kan tage 
en Masse af deres Varer dels fra 
Udlandet, dels fra Københavns Fri-
lager hjem som ufortoldede, hvor-
for kan saa ikke vore Handlende 
gøre det samme? 

Dernæst er det flere af vore 
Handlende, der faar en Del af de-
res Varer over Rønne, og som har 
Agenter der, saa ikke alene vore 
Dampskibe gaar tabt af Fragten, 
men Havnen laber ogsaa paa deri 
Maade Bropengene - det maa ikke 
ske. 

Vor Storebroder gør jo alt muligt 
for at erobre saa meget fra Nexø, 
som tænkes kan, og det kan vi 
ikke undre os over; men det nias 
afværges. Lad dog Storebroder-
Agenterne beholde deres Varer for 
vort Vedkommende; de kan jo 
sende dem ad Rovhanen til Allinge. 

Østlandets Byer skulde slutte sig 
mere sammen; og vi maa med det  

rate  bilve ri  større komforta-
belt Dampskib bygget i Stedet for 

D.oadsen"; det maa ske snart; 
det er stor Trang til det. 

Vi vil haabe, at vort ærede By- 
rand og Havneudvalg vil tage sig 
lidt mere sammen og se paa Stil-
lingen, som den er; Ira den Side 
kan der nemlig ogsaa gøres adskil-
ligt. 

Hvorfor har vi ikke allerede an-
skaffet en kraftig Motorbaad til Lod-
serne? 

Hvorfor gøres der Ikke adskilligt 
mere for Forskønnelse i og uden 
om Byen, saa der kan trækkes Tu-
rister hertil? Naar vi undtager Ham-
meren og  Ro, ligger jo de smukke-
ste Partier og den herligste Bade-
strand i Nærheden af Nexø, men 
kun en lille Part at Turisterne faar 

" 
Er der ikke noget i den Artikel, 

der kan adviseres til vore Handlen-
de? 

131111eVeine, 
Et nyt Middel 111 Bekæmpelse 

af Støvplagen. 

Et nyt støvbindende Middel, der 
synes at være særdeles virkningsfuldt, 
er opfundet af Billedhugger Lind-
balle, Skaarup. 

„Sydt. Soc.-Dem." havde forleden 
Dag Lejlighed til at bemærke Mid-
lets Egenskaber, idet Lindballe har 
præpareret et Stykke af Landevejen 
forbi sit Hus i Skaarup, og Bladet 
skriver, at medens der staar en 
Støvsky efter Avtomobiterne paa 
Landevejen, rejser der sig ikke et 
Støvgran paa det med Præparatet 
behandlet Vejstykke.  

Man kan Maa i Vindsiden tiden 
at generes i ringeste Maade. Luf-
ten var saa ren og blank, som om 
Vejen slet ikke var berørt. 

Præparatet opløses i Vand, der 
udgydes med en Vandkande. Præ-
pareringen al en Kvadratalen Vej 
vil koste 2 Øre, og naar en ny, 
stærkt fortyndet Overgydning finder 
Sted senere - denne Gang til en 
Udgift af en Øre pr. Kv.-Alen -
vil dette være tilstrækkeligt for en 
hel Sommer. 

„Aamindet". 

-:o:- 

Ovenfor Allinge, mellem Teglvær-
ket og Kokkeløkken ved Brogaards-
Asen, ligger en lille idyllisk Plet 
med ovennævnte Navn, men I gamle 
Dage var Stedet bedst kendt over 
hele Nordlandet under Navn af 

~øer 
„Grildecian.011 

Det kan maaske interessere vore 
ældre Læsere at opfriske nogle en-
kelte Træk af Livet deroppe for c. 
50 Aar siden. 

Aaen ejedes al forlængst afdøde 
Bager Grønbech i Allinge, og lian, 
der paa mange Ontraader i den 
Tid var en Foregangsmand, sendte 
f. Eks. .Grønbech's Kiks" til Ud-
stilling i Londom og hentede 
„Grand prix" hjem for dem, fandt 
paa at benytte den smukke Natur 
deroppe til Anlæg af et Forlystel-
ses-Sted for Byernes og Omegnens 
Beboere. En stor Del gamle Ege 
stod oppe paa den høje Skrænt, 
og en prægtig Underskov af Has-
sel, Tjørn og Poppel-Pile kransede 
det hele, og herimellem var hug-
get Sphrlseregange. Alt var meget 
primitivt indrettet, man stillede ikke 
store Fordringer den Gang; ,Pavil-
lionerne" var tre gamle Skibsruf 
fra Strandinger, den ene var prydet 
med en Gallions Figur af en mæg-
tig hvid ørn, den anden var en do. 
af Copernicus med et Bæger i Haml-
den, og paa en lille Tavle under 
denne læste man: 
,Da Copernicus drak sig en Rus, 
og Stuen sejled rundt omkring Stolen. 
Han fattede da ret i samme Aandedral, 
at Jorden gik rundt omkring Solen.• 

Fra Ledet ved Indgangen og Syd 
efter fandtes en Keglebane til Af-
benyttelse for Gæsterne, mod en 
Afgift af 4 Skilling, og længere 
henne et „Dansegulv", aaben Estrade 
- paa Nutids Maal 	for det pæ- 
nere Publikum, og adskilt fra denne 
ved en bred Grøft og Jordvold, en 
Danseplads uden Bræddegulv for 
,Sildesvenskerne", de mødte altid 
i .Brenda" fladbundede Træsko, og 
det var strengt forbudt disse at 
komme pas Bræddegulvet. • I den 
Tid var her ofte over el halv( Hun- 

dred'e--, 	..o- „Eaer" med deres 
nydelige Raasejt, en Besætning af 
3-4 Meyd og 2 ,.Flieker" eller 
flere fri hvert Briadelag. der ,vra-
gede" efter Sild her om Sund/gren, 
og det var et malerisk Syn at se 
alle disse Bande gaa ril Ses om 
Eftermiddagen, ofte naar det stor-
mede med 3 Reb i Raasejlet og 
„overmastede", saa Masten stod 
over mod Vinden i en spids Vinket 

fraDBetaadvealrl.  ikke af de blideste Na-
turer, disse Fiskere, hovedsagelig 
Ira Bleking, og havde de først kuet 
nogle danske „,Sypa• eller de blev 
uenige om deres „Flicker', saa 
kunde Bersærker Naturen let komme 
op i dem. saa det endte med Slags-
mast paa Træskoer eller Knive, dog 
skete dette kun sjeldent. 

Fra Sandvig ad Markvejen  og  
nl....Allinge 	Pilebrovejen, men 
beds1"--over ,Borrevad", for Enden 
af det niviergride Teglværk og gen-
nem den nydelig-e-  gramplantage, 
som Johan Holm pas Bakket', der 
boede, hvor nu Alfred Pedersen bor, 
havde plantet langs Aaen helt op 
Ill Aamindet, vandrede man saa 
om Søndag Eftermiddagen og an-
dre Festdage som f. Eks Grund-
lovs- og Fugleskydningsdagen, der-
op, høje og lave, store og smaa, 
og morede sig i allerydcrste Tarve-
lighed. Traktementet bestod i 'Reg-
len af en Kop Kaffe, som Stine Al-
megaard kogle oppe i Skoven over 
ejn Alara" (aabent Ildsted), Ilt Da-
merne, med „Snegl" eller Sukker-
krans til, og Mændene tog en Snaps 
Brændevin eller to til en Kommens-
Kringle eller højst en ,Extrakt" til 
en af Bagerens Kiks. 

Ved højtideligere Lejligheder og 
.under Dansen et Glas Rom, Punch 
med Limonade til Demente. 

Til Dansen var I keglen kun to 
Spillemænd, Violin og Klarinet, irren 
naar Andreas Samle blev træt i 
Fingrene tog Bageren selv fat, og 
faldt Hans Kure i Søvn over Klart. 
netter], spillede Anders Lind, som 
for Tilfældet altid havde ,Fiolu-
med i sin Kalveskinds Pose „Se-
coat" til Bageren, og gik det sær-
lig lystigt, spillede de alle fire ,Ba-
gara Valsen", ,Sveitril“, _Peter Ole-
ska", „Colbæran" og mange andre 
,dajlia Stykkje". 

For os Børn var det en stor Høj-
tid saadaii at komme • til Skovs, 
især naar de halve.  Snes kulørte 
Lamper blev tændte, vi plejede at 
rulle os ned ad Skrænten o. s. v., 
men ve os om vi saa „tik Grønt" 
i de hvide Bukseknæer eller bag 
paa, saa vankede der Dagen efter. 
Del gik forresten ikke Pigebørnene 
bedre om aaadant skete, og jeg hu-
sker lydeligt det Eftersyn, der var 
paa Hjemturen, og hvorledes Spørgs-
maalel stadig lød til Kammeraterne: 
Har du facet Grønt i Sjørlen, du? 

Det var, ogsaa Drenge Skik, at 
skillinge sammen til eu „Pæl", del 
Var ,,Extrakt", men ikke alkohol-
holdigt, og Pægleumalet gik da rundt 
i  Kredsen under en af de store Ege. 
Til liver „Syp" Extrakt hørte gerne 
2 Rosiner, og købtes det ved Skæn-
ken serveredes disse I Reglen pas 
el Stykke graat Papir. 

En af de store Dage var ,Fugle-
skydningen". 

Byens Bedstemænd stillede da paa 
,Kierkaliajln" det nuværende Torv 
Kl. 9, • og marcherede i temmelig 
uordnede Geledder med vor kendte 
Klarinetblæser alene i Spidsen ud-
gennem „Pileledet" der stod ved 
nuværende JenS Andersens Foder-
længe, og videre til Aamindel, fulgt 
paa Vej af Byens Skolebørn saa 
langt det paa nogen -Mande kunde 
gas an, for del kunde jo være at den 
gamle strikse Skolelærer stod med 
Spanskrøret og log imod -dem, der 
korn for sent tilbage. Da Musikan-
ten var gammel Blæser af Militsens 
Jægerkorps fik man som oftest ,den 
gamle Nr. 3 i den blaa Bogens' 
forresten en udmærket March. 

En af disse „Dage" har særlig 
fæstnet sig i Erindringer'. Jeg havde 
lenet Lov at være deroppe fra Mid-
dag af, og da nogle Kammerater og 
jeg kom derop, var ,Fuglen næsten 
plukket" og ,Pladen" blev kort et-
ter skudt ned af Peder Clausen, 
Bridsensgaard. Fuglen havde været 
for daarlig „jernet' og da Skydnin-
gen foregik med fast Anlæg paa en 
Distance af 100 Alen, og med de 
gamle Forladeriller af svær Kaliber, 
sari var det ikke saa underligt dell 
bæv nedskudt for (Uligt. 

Nu var altsaa gode Rand dyre, 
men gamle Bager Grønbech vidste 
Rand for det, idel han sagde: Hør 
Folkens, nu kan I urin Sæl tage 
den gamle Galtions-visa derhenne  

paa Rotte: r' sætte den 	paa 
Stangen, det er da en veritabel-Pa-
Pegele, og sag gaar Tiden nok til 
havrad Almen. 

5o111 sagt saa gjort, Drneit blev 
sat op. men da den slet ikke var 
.jernet- og pitraaden holdt den knap 
en Time og der var kun Stykker af 
begge Vinger tilbage. 

Man fandt da paa at hænge 3 
Flasker paa hver Vinge men disse 
blev ogsaa snart ituskudte, saa kun 
Halsen hang tilbage. 

Paa dette Tidspunkt ankom Imid-
lertid Købmand L H. Marcher, der 
havde en lille hyggelig og paa den 
Tid meget søgt Skænkestue for Sø-
folk, havde med sig en ny Gæst, 
en norsk Søkaptajn fra Skonnerbrig. 
gen .Albatros• at Arvedal, der var 
indkommen i Havnen som Vinddri-
ver. Denne store velvoksne Sømand 
vakle almindelig Opinærkaninhed, 
blev præsenteret Inl Bestyrelsen, og 
fik et Nr. for at deltage i Skydnin-
gen, men var i højeste Grad forbav-
set over, at nogen Mand kunde have 
Fornøjelse af at skyde paa fast An-
læg pas den Distance til en Flaske-
hals. 

.Nej, skyd  paa Frihaand, og til 
Seglgarnet som Halsen hænger  i', 
sagde han, saadan gør vi  i Norge. 
Man var ved at blive formerinel 
paa Skipperen, kaldte det deri sæd-
vanlige norske Brovteri o. s. v. -
men da han til Slut tilbød Vædde-
magt om 10 Boller Punch, al han 
vilde skyde de 6 Flaskehalse ned 
uden at selve Halsene skulde blive 
beskadigede, paa Frihaand i 6 paa 
hinanden følgende Skud, blot lian 
tik Lov at skyde 3 Skud først, tor, 
at indskyde sig, blev der Juliet. Be-
styrelsen slog straks til, man var jo 
paa Forte-land sikker paa, at lian 
tabte. 

Der var Dødsstillied, da halt havde 
skudt de 3 Skud III en lille Skive 
og de tre Kugler omtrent sad i 
samme Kil. 

Jeg ser ham endnu, slaaende fast 
som en Mur med den svære Riffel 
til Kinden, alles Øjne var rettede 
paa ham, da han, skulde skyde lit 
den første Hals, man begyndte al-
lerede al tvivle lidt om Sejren. Den 
første faldt ubeskadiget. Ligesaa 
den anden og alle seks faldt efter-
haanden, ikke en var beskadiget, 
kun Seglgarnet var skudt , over. , 

Det kan' hænde slg, haor han Tik 
nogle velmente og respektfulde 
Hurra. Senere hørte man, han havde 
været Hvalskytte i flere Aar paa 
Spitzbergen. Men den Gang var' 
Fugleskydnings Ballet, som skulde 
staa hos Jfr. Grønbech, nu Hotel 
„Central", nær gaaet fløjten, af Man-
gel pas Kavalerer. De fleste kom 
langt om længe fra Gildesaaen, der 
havde vanket lidt bor rigeligt al den 
gode Punch. En gæv Bedsteborger 
saa jeg blive lagt saa lempeligt op 
paa Bordet - under Copernicus 
lian var meget angreben. Konerne 
og de pyntede Pigebsiin var græde-
færdige og nogle skældte højt over 
den forb. Nordmand. 

Den store smukke Skonnerbrig 
„Albatros" laa I Havnen i mange 
Dage til Fryd for os Drenge, der 
hk Lov til at gaa til Tops o. s. v. 
og da endelig Kaptajnen, efter man-
gen drøj Tørn i Skænkestuen, hvor-
fra han dog altid gik af med Sejr 
ren, forlod vor dengang sikre og 
rolige Havn og .Albatros" udloldede 
hele sin Sejlmasse og Flagpynt, stod 
han selv og kippede med Flaget 
idet Afskedsalulten drønede fra hans 
to Malmkanoner. Hele den dengang 
høje store østre Havnemole var 
fuld af Mennesker, der raable Hur-
ra al et godt Hjertelag til Gengæld. 

„Aamindet" strøg snart efter sin 
rødhvide Skibs-Stander. Stedet for-
faldt, Bager Grønhed' døde og nye 
Ejere tog saa en Eg, saa en anden 
og lod det hele ganske forfalde. Den 
smukke Granplantage som Johan 
Holm hægede om blev hugget ovn 
af en ny kortsynet Ejer og lavel til 
larvelig Avlsjord, denne, i Forbin-
delse med Aaiiiiiidel, kunde være 
blevet' en af de smukkeste Lyst-
skove, man kunde tzeirke sig, og til 
Pryd for Allinge. Men det ser ud 
til, at den ny Ejer af „Gildesaaen4  
Købind. Chr. Olsen har øje for 
Stedets ejendommenlige Skønhed, 
han planter og stiar, og har endog-
saa bygget sig et lille smukt Som-
merhus deroppe,• og det glæder os, 
der har Børneminder derfra, at det 
atter er kommen i gode nænsomme 
Hænder.  

- 
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xel Juels smukke Slutnintising-.  
al Kantaten ril Helgoland stest en Odd 
Felt« Palæet gengives her. 

I  Tidens riry en k'erden stag 
al Dav. al Das! 
Og Lande dukked frem - og veg 
for Hav ets Magt i trodsig .Leg -
nu minder kun om Urtids Ed-
dem gule Rav. 
Ja, Verdners Liv I Lyst og Ned 
sank aller hen i Navets  Skad 
og tav. 

Den Brink saa brat og hriending-5atd 
og Havets Spelt 
har hilset Danmarks første Daad: 
en egeomnret Vikiegbaad, 
der skar igennem Bølgens Fraid 
for Pres at Sejl, 
et Drageskib  der for afsted 
og la■mmed Havets [larme ined 
sin Pejl. 

Du slotte Hav I Brand,  I Brand. 
i Kamp, i Ro - 
snart styrter Du Dig grum mod Strand, 
snart gisner  Du det hvide Sand 
og huer fint Ira  Land til Land 
Din Kaigebro. 
vort Sind er tulret i Din Drab 
Du bølger i vor Elskov, Hash 
og Tro. 

De Vingesnækker svandt i Sky 
mad Sagas Strand. 
men 'efterlod et ørnery 
fra vikingsskibets Skjaldegny 
og Bispens stærke Flaadeby 
til I teigoland .  
Om nogen nu kom hid paa Rov 
Staalhajen jog dybt i hans Bov 
sin Tand. 

Vort Fædreland i Nordhave Sus. 
Du foster Mænd, 
der værner dine Fædres flus. 
Ars Du, der steg af Ilingens Brus, 
og hulter som i Sol og GUS 
Din  skønne lænd! 
As, Danmark, Danmark, Du  er vort, 
til Dit i  Havet glider bort 
igen! 
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De danske Rejsebu-
reauer i Berlin. 

—o- 
-Norden, i nye Lokaler. 

Til _Bert. Tid'  skrives: 
Det officielle danske Rejsebureau 

..Norden• er den 1. April flyttet fra 
Linier deg.4juden Nr. 30, tæt ved 
WillIalgffki5"e, til Ulder  -den lin-
den Nr. 3, mellem Friederichstrasse 
og Charlotlenstrasse. 

1  det gamle Hus kunde Bureauet 
højst blive et Aar til, da det er ble- 
vet solgt og skal  ombygges.i  og  
det var betænkeligt at udsætte Flyt-
ningen til senere, da man sandsyn- 
ligvis saa vilde have haft Vanske- 
Iiglmd ved at finde passende Lo-
kale paa Under den Linden. Ledel- 
sen har derfor handlet rigtigt i at 
foretage Flytningen allerede nu. 
Det træffer sig oven i Købet saa 
heldigt, at de nuværende lokaler 
ligger endnu mere gunstigt end de 
tidligere, idet hele Strømmen Ira 
Friedrichstrasse til Slottet og Ope-
raen saa vel som alle, der skal til 
den stærkt befærdede Charlotten-
strasse, nu maa passere forbi Bu-
reauet. 

Det Hus, hvori Bureauet har faaet 
sine Lokaler, tilhører et gammelt, 
anset Vinfirma Habel og er en hl- 
storisk Seværdighed fra det gamle 
Berlin. Her samledes gamle Kejser 
Wilhelms Generaladjulanter, og  her 
kommer endnu Repræsentanter  for 
deri højeste Embedsstand i Berlin. 
Den kejserlige Bygningskommission,  
der vaager omhyggeligt over at Ga-
derne omkring Slottet ikke berøves 
deres karakteristiske Udseende, har 
ogsaa sørget for, at Huset ikke er 
bleven forkvaklet ved Ombygning el- 
ler Restaurering. Den gamle Fa- 
cade er bevaret med den smukke 
Frise med Vinløv, Druer og Frugt- 
skaale over nederste Etage. Ingen 
skrigende Plakater ødelægger den ; 
i Stedet for disse henledes Publi- 

knins  Opinærsombed  paa Kontoret 
ved Hjælp al smukke Lysreklamer. 
Smukke Dekorationer og kunstnerisk 
udførte Lamper og Lysekroner pry-
der Lokalerne, og det hele gør et 
overordentlig behageligt og tiltalende 
Indtryk. 

Paa Bordene i Bureauet en frem-
lagt pragtfulde Lædermapper med 
de nyeste Prospekter fra Danmarks 
forskellige Egne, hvoriblandt særlig 
Østersøbadet Bornholm, og pari Væg- 
gene hænger Marinebilleder og 
Landskabsmalerier fra Danmarks 
skønneste Egne, saaledes al man' 
straks naar man træder ind i Bu-
reauet, faar el glimrende Indtryk af 
Dainnarks Seværdigheder, som i de 
• kommende Maaneder vil blive Maa- 
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Kontortid ; 10-12 og 2 -- 4. 
Modtager Indskud paa alm. Sparekassesilkaar til en Rente 

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

Pigge Hegntraad, Glat Hegntraad, 

Traadvæv til Hønsegaarde 
sælges i hele Ruller til en meget billig Nettopris 

Nordlandets Handelshus. 
Nu er det Foraar1  

kom derfor snarest med Deres Bil-
leder, som skal indrammes. 

Telefon 4. 	Aadr: Ipsen. 
.Atelieret ved Havnen. 

Vær sparsommelig 
. og beregnende:" 

Keh Varerne hos os. thi vi sæl-
ger de bedste Varer til den laveste 

Pris. 
Sælg Æggene id u.:, ni vi b.!., 

ler den hejeste Pris. 

NOMIIDIPIS hilfigiSi1115. 

Ny Kfrpfisk. 
Fineste hvid afrakket Bildals. 380. 

I. B. Larsen. 

Zilfinge Miogtir. 
Søndag  den.  17. Maj Kl. EI og 9. 

Gaumonts Ugerevue. 
Pariser-Moder, 

Dramaet l lin File MAK 
Et smukt og  overordentlig un-

derholdende Skuespil. 
Nordisk Kunstfilm i 45 Afdelinger. 

Frøken Robinet. 
Kærlighed gør opfindeorn 	eller 
dum. 

Trio Merile. r t Trio Nlujik. 

En flink Pige 
til Hjælp i Køkkenet, kan fas Plads 
midt i Juni eller først i Juli, paa 

Andr. Kofods Pensionat, 
Sandvig. 

Vanille. 
I stor tit;114‘: 	4-tru, i 111.11171i ; 

J. B. 'arsen. 
	~11111~~110101~111 

Busk vort velassorterede 

Trælast-Lager! 
Pnriang Tilbud, og ri er til Tjeneste. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

ril hjemmebagning anbefales: 
extra prima groft Rugmel i Sække og Smaavægte. Det al-
lerbedste Bageri Flormel i Sække og Poser. 

Aldeles extra tor og sund Brodrug. Vi sælger til aller-

billigste Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

Bangholm Kaalrabi, Fynsk Bortfelder, 
Gulerodsfro og Rodbedefro 

i løs Vægt - samt alle Sorter Urtefrø. 

„Øster Sundom" Kaalroe 
vokser hurtig, er fastkødet, holdbar og  al vælge I Stedet for Gny Stone 

Nordlandets Handelshus. 

NINE og llomy Stivelse 
i Pakker a 27 Øre Ve  kg. 

Colmans Stivelse i y,, 1/i, Ve  kg Æsk. 
til billigste Notering. 

Ecru og Cremetabletter til Gardin-
farvning. 

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

puiv. Borax, Kvilayabark. 
Salmiakspiritus, Blegvand, Benzin. 
Trippelse, Wienerkalk. 
„Hex" og  .Solsol", bedstflydende 
Pudsecream 10 og 2.5 Ores Glas. 

i Liter-Dunke a 1,50 øre. 
P

▪  

rima brun Sæbe 16-19 øre. 
„ grøn 14-18 øre. 
• hvid Stangsæhe 20 øre 

Klingry Marseilesæbe 40 øre. 
• Salmiak-Terpentinsæbe 40 R 
▪ Cluistiansfeldlersæbe 40 øre. 

ægte Perfectionssæbe 22 Øre Stk. 
Klingry Saihespaaner 20 og 25 Ø. Pk. 
Lagermanus Ludpulver In. Violduft 

25 Øre 
Fransk Ludputver Lessive Phenix 

25 øre. 
Lagermanus Kraft Skurepulver 
Galdesæbe til Vask af kulørte Stoffer. 
Polersæhe til Sølvtøj. 
Ægte Zeroformsæbe, Tjære-, Kar-

bol-, Svovlmælksæbe. 
Bedste Brillantine i Glas.5-725- 

Ør
-50e 

Senet FdvalgA 
og Badesvampe. 

Tavlesvampe 2 og  5 Øre 

Telf. 12. 	I. B. Larsen. 	Allinge. 

Clkle-Forrelllioueo 
i Sandvig, syd for Havnen, 

bringes i velvillig Erindring. 
Jeg fører paa Lager solide og  

letløbende Cykler med aarsgaran-
terede Ringe til 75 K. 

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

Isle Kl. Reparationsværksted. 

A. Stange. 

Molerlæser ug Kalklarver 
altid bedste Varer og  billigste Pris. 

Alle Farver udrøres efter Bestilling. 

Den bedste Gulvfernis og Malerfernis 
fans hos 

Telt. 12. 	B. Larsen, Mage 

p
ublikum anmodes om al læede 
Kontant ved Mælkevognen 
da Kredit ikke gives, 

Jacob Larsen. 

Hos  LB. Larsen 
ALLINGE 

køber man altid de bedst vellagrede 

Cigarer og Cigaretter. 
Stort Lager af groet og  finskaarne 

Tobakker samt Shagtobak. 

Kyllingegryn 
anbefales. 

PrOdllkiftlfrlllfliq 

Al Skydning 
og Nedkaeming  af Raager i Bro-
gaardsskoven i Olsker er forbudt. 

I Luften. 
Luftskipperen :  Vi kommer til at 

gaa ned, Ballonen kan ikke bære 
os længere. 

Pasageren: Det var da dejligt, for 
vi er lige over Nexø, der laver de 
saadan noget udmærket Øl og  So-
davand paa Bryggeriet. 

Kontor. 
1 a 2 helt eller delvis møblerede 

Værelser til Kontor søges snarest 
paa Hovedstrøget i Allin ge. Billet 
mrkt. „Værelse til Leje" bedes sum-
rest sendt til Bladets Kontor. 

Da jeg har overtaget Hr. Bager 

Mortensens Ejendom, 
tillader jeg at anbefale mig  til det 
ærede Publikum, som matte for-
unde mig deres Søgning. Jeg skal 
altid -beflitte mig  paa med pæn Be-
tjening og gode Varer at vinde ær. 
Kunders Tilfredshed. 

Frisk Brod hver Dag samt 
Fløde. 

Hvedebrødsbagning hver Lørdag 
Kl. 2. 

Ærbødigst 

TRh. cilindersen. 

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

Ønsker De 
smukke og  inoderne Fotografier, 
da henvend Dem i Atelieret ved 
Havnen. 
Telefon 4. 	 Andr. Ipsen. 

Flos 

With. lansen, 
Sandvig 

forefindes det største Udvalg 
i paategned e og paahegyndle 
Broderier samt Besætnings-

artikler, 

Nogle uliehyggede ?udlo!' 
lige ved Præstegaardcn i Allinge er 

billigt til Salgs ved Henvendelse til 

Overretssagfører Ja coh Jensen 

Olsker. 
Statsskat for 2det Halvaar 1913-

-14 er forfalden til Betaling og 
bedes indbetalt i Maj Maaned. Den  

modtages paa Bridsensgaard hver 
Fredag Etteren. samt ved Mejeriet 
„Humledal"s Udbetaling i Maj Maa-

ned. 
Kommuneskat for Iste Halvaar 

1914-15 er ligeledes forfalden ti] 
Betaling og  modtages paa samme 

Tid og  Sted samt ved Mejerierne 
„Hurnledai"s og .Kajbjerggarnd"s 
Udbetalinger i Juni Maaned 

Sogneraadet, 

Malerfarver. 
tørre, udrørte i lie  og  Ve  kg  Danser. 

Terpentin Torrelse 
'rognlak Dobelink 
Illattelak CYklelak 
tivid Jniutti Fanaillelak 
Schellak frir og flydende. 
Spiritus vild 
Guldbroace Solvbronce 
Droneetintur 
Noticletramheilme nalioallbeitse 
Egetriesbeitse 
sort lbenboldtsireitse 
Natronlud tit at :Mage gammel Maling 
»lalerpensler Laltpensler 
Skrivencasler 
Kalkekomte runde oe  firkantede 
pri-a Linifnrvepeinder og  T,here- 

-B. Larsen 

let fur Masser al FeTiee,ester fra 
Tyskland, særlig Nerthyskland. 

Direktor„,Greve og  hans Mede hej-
dere  har slidt teratdt i det, Enen har 
ogsaa omladet et smukt Resultat af 
disse sidste 4 - -5 Ugers Anstrenge]-

.  ser og man nærer de bedste For-
'løbninger om, at Bureauets  Vtrk- 
4pmhed vil vokse i disse nye, hyg-
gelige Lokaler. 

J)et eneste Tilbad, 
der indkom paa Arbejdet ved Allinge 
Havn, var fra Firmaet Saabye & 
L e r c h c paa 329,300 Kr. under 
Forbehold af nærmere Forhandling 
om Tidsfristen, 

Slemmer fra llohlikumi 
For en .Maatieds Tid siden læste 

jeg en lille Notits i „Socialen' om 
Istandsættelsen af Spadserestien over 
Næs til Sandkaas, og da Referenten 
Iternede har sin store Andel og Ind-
flydelse  i vort ellers noget sendræg-
tige Byraad, glædede jeg  mig  paa 
mine Bysbørns Vegne over snart 
igen at kunne. genoptage mine før 
saa yndede Spadsereture langs Ky-
sten ;  thi efter den lille Notits at 
dømme, blev der nu taget energisk 
fat paa at bortfjerne Stormflodens 
Vederstyggeligheder. 

Jeg blev derfor noget forbavset, 
for ikke at sige skuffet, da jeg  idag  
vilde glæde mig over det store Ar-
bejde, der skulde være udført og  
efter min Formening  fuldendt. 

Den ellers ganske farbare Spad-
seresti til Næs var ganske opkørt. 
Sygehus-Kloaken, der siden Storm-
floden var tilstoppet, flød over alle 
Bredder og dannede en lille Sø, 
hvori en med Ler læsset Arbejds-
vogn sad fast. Oppe pas Næs var 

, der dog gjort -el prisværdigt Forsøg 
paa al gøre Vejen farbar ved Hjælp 
af Slenatiald• og  Slagger fra Gas-
værket ;  men det var ogsaa det hele. 

Over alt, Item man kommer frem 
paa den øvrige Strækning, ligger 
Spadserestien overfyldt af større og 
mindre Sten, -eller Vejen er' helt op-
reven . af, Seres.„Den. bele Klippevæg.- 
der lignede „Ekkodalen"s Fjeldside 
en rninialure, "er" al Frosten spaltet 
og, styrtet ned paa Vejen, hvor nu 
store Klippeblokke spærrer Passagen, 
og  det sidste.  Stykke cementerede 
Vej ligger endnu oprevet i hele sin 
Længde. 

Naar man tænker pda. at der kun 
er le Uger til Pintse, at vi netop i 
Aar venter Tusinde af Pinisegæster, 
der helst skulde give ns et godt 
Retionune i Ind- og Udland, og at 
Kommunen, etter Forlydende,. for 
længere Tid siden har fagel Tilskud 
af Redningsvæsetiet lif Istandsættel-
sen, og  man ved, at selveste Hr. 
L. 	har lagt sig i Selen derfor, 
saa har man virkelig  ondt ved at 
forstas, hvorfor der endnu ikke er 
taget fat paa Istandsætfelsen. 

Kan der ikke snart blive noget 
mere Fart i Arbejdet?  

‘'ellsgre ° 

hd Morft! orj lagsegle 
...alges fra Plads ug paa .ternbar.e. 
vogn. 

Johan C. Koefoed. 

En Ged med Z Lam 
er til Sales hos V. Jensen, 

Kajbjerg  pr. Allinge. 

ærede Kunder med alerSlasiggs 

Snedkerarbejde. 
- Særlig  til dem, der skal have 

Linoleum, har jeg  Naver at alle 
Slags Kvaliteter til forskellige Priser. 

Hans Jensen. 
Snedker, Allinge. 

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

Aar, desuden frit Sygehus- og 
Sanatorieophold.  

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

Ny aldeles friskbrændt 

Kom til os mod Æggene! 
For rene nye Æg betaler 

vi en ex tra h oj Pris. 

lVardlalldels llilmillishos. 

S
øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Lær-

ling, en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad, 
der hver Fredag  bringes direkte ind 
i 1700 Hjem og  læses al saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et. tilfreds-
stillende Resultat. 

Ring op Tlf. 74, Allinge. 

Sygevat 
Gazebind 

Gninnzipapir 
sutter sorte, rade, klare 

Pattegarniture 
love Dele til Pattegarnitnre 

Flaskerensere til Patteflasker 
Nat res atter 
Fingertutter 
GItue.pr.ijter 

-anbefales 

I. B. Larsen. Allinge, 

Nymalet Malt, 
Frisk Gær, 

Kraftig Humle. 
Priserne er billigst i 

Nordlandets Ilndeishlls. 

Se her I rti  rcirtegnede an- 
n! de 

Gudstjenester. 
Allinge Kirke Kl. 7. 
Ols Kirke Kl. 10. 

Skriftemaal Kl. 91/2. 
Efterm. Kl. 3 Sandvig, Kl. 7 Al-

linge Menighedshjemmet H. Dam 
fra Rønne taler. 

Mandag  fælles Syforeningsmøde 
2111. Torsdag Kr. Himmelfartsdag 
Messefald-Gudstjeneste. 

i Allinge Kl. 914. 
Olsker Kl. 2. 

Fredag  den 22. Missionsmøde i Tejn 
Kl. 7. Phesten taler. 

Allinge Skibsliste. 
• hidgaaede: 

7. Skon. Berggreit ledig  ha Stege. 
8. Skon. Hammershus ledig Kbh. 
9. Skon Kristian Stykgods fra - 

10. Skon. Dannebrog Tømmer Kal-
mar. 

11. Gal. I, P, Holm ledig  Rønne. 
13. Gal. 1 lofnung  ledig  fra Danzig. 

Udgaaecle : 
9. Skan. Berggren Granit Kbh. 

II. Skon. Renike ledig Hernøsand 
12. Skon. Emilie ledig Hammerhav-

Item 
12. .Skon, Hammershus Granit Snolp. 
13. Gal. I. P. Holm Granit Kbh. 



Tystoite e-rader Korsbyg, Siledingeærter, 

Glærioærter, Vikker. 	Billigste Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Fællesindkøb af Cykler 
fra engelsk Geværfabrik, meget letlobende: 

Herre-Cykle ined Friløb, 2 Fælgbremser og Kædeskærm Ild Kr. 
Dame-Cykle 	do. 	 do. 	 do. 	I 15 -- 

Motor-Cykler. 
Skriftlig Garanti. Beløbet rnaa indsendes sammen ined Bestillingen, 

Johan C. Koefoed i Allinge. 

Haveredskaber. 
Spader, Skovle, River, Skuffejærn. 

Stort Udvalg og til billigste Priser. 

Allinge Kolonial- og  Produktforretning. 

P. 0. HOLM, Allinge 
anbefaler 

alle Sorter Maveredskaber af bedste 
til meget billige Priser. 

TRAADV,2EV 	HEONTRAAD i alle Bredder og Maskevidder. 

Malervarer til Kalk og  Oliemaling. 
Fent:x, Lakfernis. og,. Lak, ]]fonte, Beitee og Pensler. 

Facon (.-Jg''Kvalitet 

anbefaler vi til billigste Priser Glænø-
Ærter, Vikker, Gul Sennop, Spergel 
og Sølv-Boghvede. 

Allinge Kolonial- og  Produktforretning. 
Til Grøntfoder 

Gode Foderstoffer! Godt Køb! 
Frisk Klidmelassefoder B. D. S. 	it 4,75 øre. 
Prima Hampefrekager 	 a 5,10 Øre. 
Danske grove Rugklid 	 a 5,50 Øre. 
Ny Blodmelassefoder 	 a 5,50 Øre. 
Aldeles frisk La Plata Majs 	a 5,70 øre. 

og alle andre Foderstoffet i friske sunde Varer sælges i 

Nordlande,ts Handelshus. 

Bestil Deres Tryksager i 	Bogtrykkeri 

co 

00 

=4- 

Safir], Bolster og Nankin 
hues klin i gilde 

Damprensede Fjer og Dun 
i vore anerkendte 1(valitelei 	-Dyner, der syes 

og Jeveres med kort Varsel. 

Senge, som vedstaaende Tegning 

SENGE-UDSTYR 

Cement, Tagpap, 
-rag- og  Staldvinduer, Murgryder, Fyrdore. 
Riste og Renseluger anbefales til billigste Pri:4ir. 

Ifolonkil- 00 ProdukIhrP,Inin, 

Alle Sorter 

Farver til Olier og Kalk 
anbefales til billigste Priser.  

Allinge Kolonial- og  Produktforretnin. 

8IS 
866  

Sitt 

9" 
9.1!1 

9,:, 

Ziokspaode og liokballier 
billigst i 

Forlang altid 

Ottokliinsted%s 

Piante Margarine 

n

ye 8olliiiilm 
Toldkamr,ut 7- 12 Form, 2 7 Elierm 

44011~4411,.~0  

Hvide og ecru Gardintøjer 
i stort Udvalg og smagfulde Monstre 

Da „Messen"s Fabrikker selv fremstiller 

de i Udsalgene fremlagte Gardintojer, 

kan vi som egne Fabrikanter garantere 

saavel for Kvaliteten som Prisbilligheden 

Messens Udsalg 
Chr. Olsen, Allinge, Telefon 100. 

Rabat for Kontant 
gives pas' alle Varer 

Allinge KdlOnial- og  Produktforretning. 

jtta,/ 

L B 
rt-einza./i-t-t 

FINESTE DANSK FABRIKAT 
J J47,9ciz 	 tt..a /C — 

Kæmnriltontoret ID II og 2 - 4 
Laana d Diskontobanken 2 t Ettnt 
Spaiekassen 10-12 og 2 4. 
Stempelfilial i Sparekassen 10 17, 2-1, 
DamptcibsexpedItionen, »hen ved Ski-

. bene, Ankomst og Afgang Tirsdag 
Og Fredag Efterm., Mandag og 
Torsdag Form. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-3, 
Postkontoret 9-12 og 2-7. 

Søndag 12-2. 
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Aften. 

Søndag 12-2. 
Borgmesteren. Kontortid hver Sclignedag 

Ki. 3 paa Skolen. 
Branddirektøren Mandag og Fredag 

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

Olsen, Messen. Kontortid 1-1 Ern. 
Folkebogsamlingen. 	Udlaan hver 

Fredag fra 614 -71/6. 
Varme Bade. Mejeriet Kajbjerggaard 

Fredag 9-12 og 4-7. 
Lørdag 9-12 og 4-10 

Toget afgaar 
Søgnedage. 

Sandvig—Rønne. 
Fra Sandvig 	700  10,0  360  766  

Allinge 
Tein • 	

700  10,1  40, 806  
71s 1032 	8 

Helligdommen 7,0  10„ 429 8ts 
Klemensker 	76„ 11,, 4" k, 
Nyker 	8n, 119.e 5‘w 9, 

Til Rønne 	830 "47 5r 915a 

Henne —NattdvIg 
Fra Rønne • 

Nyker 	la'd 23s: " ::%so3  
Klemensker 766  
Helligdommen 814  
Tein 	Sao I yj  4.47  
Allinge 	842 	•-■,11 

Til Sandvig 	gis 1 21.2 5n7 

Søn- og Helligdage. 

Sundvix—Itoli$ic 
Fra Sandvig • 	70o igvo lo 8ss 

Allinge 	708 Kg. I 16, 84:1 
Tein 	 718 .1039 129 Ejm 
Helligdommen 754  1056 140 9 12  
Klettensker 	754  1116  206 9" 
Nyker 	8')" 1130 2" 9" 

Til Rønne 	825  11" 2401005 

Roaue—SandvIc 
Fra Rønne 	718 040 130 815 

Nyker 	7 18 100 150 835 
Klemensker 	755  I" 200  8" 
Helligdommen 814  136 2" 911 
Tein 	gao iss 242 927 
Allinge 	8" 2° 2154  9" 

Til Sandvig 	848  2" 31" 945  
Endvidere standser Toget ved Sand-

kaas, Humledal, Splitsgaard, Mætty og 
Illykobbe, forsaavith der er Trafik derfra 
eller dertil. 

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

pas Land opmaisksoin paa, at enhver kan 
fas oplaget Artikler og Indlæg om Emner 
af :linien linerressu i 	Bornholm!,  

Itethigelpen er kuli, 11 det skrevne er 
holdt i en sømmelig Ferm og indenfor 
rimelig Grænser, samt at Insendere 	til 
Underretning for Redaktionen -- opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om sno-
danne Ting ug Forhold, som egner sig 
til Behandling r Bladets Spatler. 

Delte gælder bande Byen og Landet, 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den strængeste Diskre-
tion ined Hensyn til sine Kilder.  

sager De en Livsledsagerske, 
skal den gamle Cykle sælges, øn-
sker De Adgang over deres Ejendom 
forbudt, har De fundet et Par Ga-

loscher, skal der være politisk Møde 

eller Bal, har De Kreaturer til Salg 

eller vil De købe saadanne, har 

De bulet nye Varer hjem, paalager 

De Dell] Reparationer, har De 
startet en ny Forretning — hvordan 

skal Folk saa Inadet al vide, hvis 

De ikke averteret i et Blad, soul 

virkelig læses. 

„Nordbornholms ligeblad" 

beses af saa at sige alle i Nørre 
Herred og er derfor et fortrinligt An-

nonceblad. Send deres Annoncer 

til “Nordbortilioltits Ugeblad". 

By- og Herredsfuldmægtig 

Johannes iffloed, Hasle. 
træffes pas Raad buse t i Allinge 

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

Jernsenge til Voksne og Børn til Fabrikspriser. 

Vattai)per, UldterppOP 	cliWirrISSOP. 

Twistlærred, Hørlærred, Blaarlærred og Dowlas til Lagener 
i prima Kvaliteter til yderst billige Priser. 

Enhver er tjent :ned al købe Sengeudstyr hos os, 
ErStåtflillg 'f0f,' hvad der ikke er efter ønske, 

Stor Rabat for kontant Betaling. 

Nordlandets Handelshus. 
Leverandør til Landbrugs- og Varelinteriet. 

ilan/~4.11~14~151■1~ 

11[181ilidslivdtlileme 	oillossefil 
En Ladning af samme Slags Brædder ventes i de tørste 'lige. 

Billige Priser i 

Nordlandets Handelshus. 

Vor bekendte fine Kaffe, 
The, Chokolade og alle øvrige Kolonialvarer i absolut 

frisk og sund Tilstand, anbefales til billigste Dagspriser. 

rc,,>  c froduktforretnin_g. 

Fineste badensisk linrtorteleael 150. 
Fineste dobbelt sigtet sagomel 150. 
Fineste vasket Himmel 	 17 0. 
Fine Taplor Snaogryn 	200. 
Store Tapioe Sitwogryal 	27 0. 

Bedste 11111'reicryn 
los Vægt IS D. og 2 kg a 17 0. 

A vonn II nv regrya 
i plombetede 	Ih kg Pakker 

lidynintinntar Illtavrearya 
i 1 kg Pakker 48 

Itedmte danske 111,,ggryin 
fine, mellem, grove 12 B. 

Ili.rysit .1 By czeyin I I G 

Kyllingegryn 	lI 0. 

Finesie Horne Se mulegrys 
21initlaaryit, ungIpYtdegr,n. 

111111rdleig4,r 

1. B. Larsen. 

G lasserede Svinekrybber;. 
Glass. Lerria/:cVkrSjninger.. 
Prima lagrede Wetnentrorr  

i 3" 4-  Il" 5h,rrelsri 	J". 
sælges 1 Ilar sardeles 

Nordlandets,...,  

Ira 408, 
I as  4»  


