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Salt renser en belagt Tunge, og en 
Gurgling med salt Vand er ofte meget 
velgørende. En Pris Salt paa Tungen 
og, 10 Minutter efter, et Glas koldt 
Vand har ofte vist sig at kunne ku-
rere--Hovedpine. Salt gør Gummerne 
faste, Tænderne blændende hvide og 
giver en god Aande. Afskaarne Blom-
ster holder længere friske, naar man 
kommer lidt Salt i det Vand, de staar i. 

Ømme Fødder bør gnides med en 
Opløsning af Salt og Vand og Sprit. 
Ved Forkølelse er det godt at anvende 
fint Salt som Snus. Mod daarlig For-
døjelse er det godt at drikke et Glas 
hedt Vand, hvori er opløst en Teske-
fuld Salt ; ligeledes mod Opstød. 

Blødning efter Tandudtrækning stil-
les ved Salt og Vand. Svage og trætte 
Øjne har godt af at bades i varmt, 
salt Vand. Salt indgnides i Hovedbun-
den eller opløses i det Vand, Haaret 
vaskes i; det styrker Haarrødderne og 
hindrer Haaret i at falde af. 

Fjer, som har været ude i fugtigt 
Vejr, kruser sig igen, naar man ryster 
dem over Ild, som man har kastet Salt 
paa. Sort og hvidt Sirts maa vaskes i 
Vand, hvori der er kommet Salt. Plet-
ter paa Kobbergenstande gaar af, naar 
man gnider dem med en Skive Citron, 
dyppet i Salt. Paa samme Mande kan 
man befri Fingrene fra haardnakkede 
Pletter, men man maa huske vel paa 
at man ikke bruger Salt straks efter. 
Salt kan anvendes til at konservere 
Mælk, og sætter man Salt til Sennep, 
bliver den ikke sur. 

Salt, kastet paa brændende Genstav-
. de, standser Luerne og Røgen. Brød, 

som er utilstrækkelig saltet, bliver tørt 
og smuldret. Brød, bagt med salt Vand, 
skal være godt for adskillige Bryst-
sygdomme. Naar man koger Løg, Kaal  
eller andre Grøntsager med stærk Lugt, 
saa fjerner man Lugten fra Gryden 
eller Kasserollen. ved at strø lidt Salt 
over det varme Komfur og lægge Kar-

, ret omvendt derpaa; Lugten vil da hur-
tigt forsvinde. 

, 	Alle Salater bør lægges i Salt og 
Vand, inden de bruges. Havegange bør 
vandes med en stærk Saltopløsning; 
thi derved kvæles Ukrudtet ; en svag 
Opløsning befordrer derimod Væksten. 
Salt og Kamfer i koldt Vand er et 
udmærket Desinfektionsmiddel til Sove-
værelser. Man bør altid skylle Afløbs-
rørene med salt Vand. Vand, tilsat med 
Salt bilider bedre Støvet end Vand 
alene. I Englands Søsteder vandes 
Gaderne i Reglen med Søvand. 

Alle Salater rengøres lettest og bedst 
ved at børstes med salt Vand. Japan-
nesiske og andre Straamaatter bør vas-
kes med Salt og derefter gnides tørre. 
Paa den Maade bolder de sig smukke 
og gaar heller ikke saa hurtig itu. Bør-
ster som, før de bruges, dyppes i hedt, 
salt Vand, er stærkere end andre. Gul-
vene i Soveværelserne kan om Som-
meren holdes kølige og rene. naar de 
hver Dag vædes med en Gulvklud. der 
er vreden op af en stærk Saltopløsning. 
Alle Mikrober, Møl og Smaadyr fjer-
nes paa denne Mande. Sorte Pletter 
paa Porcellæn kan borttages med fug-
tigt Salt. 

,,Vilde Roser" 
—D-- 

-- Jeg siger Dem, Fremmede, det er 
ingen Nytte til ! 

Jeg skiller mig ikke af med den Høj, 
om Deres Hustru holder nok saa me-
get af den, og om De vil betale mig 
ti Tusind Gange ti Tusind Kroner for 
den. Jeg bryder mig ikke om Deres 
Penge. Jeg er seksogfyrre Aar til Efter-
aaret, og jeg har nok til at leve for 
Resten af Livet, og der er ikke en Sjæl 
til at arve mig, men den Høj - - - 
nej, det nytter ikke. 

Der er ikke meget ved den. Jorden 
er leret og stenet, og der vokser kun 
Fyrretræer og Brombær og saa de Æble-
roser der, men naar det engang er forbi 
med mig, saa vil jeg puttes ned der 
oppe. Kan De se de tre store Træer der, 
med Rosenbuskene bagved ? - der er 
det! Der skal jeg ligge 

- Havde Deres Hustru tænkt det 
samme ? Det var dog mærkeligt, ikke 
sandt ? Kvinderne holder ellers mest 
af Lys, lyse Steder og lyse Farver, - 
skønt, jeg kendte engang en Pige, som 
- - men det er tyve Aar siden . . 

- Købe det halve af Højen ? Nej, 
Herre, De kan ikke faa en halv Tomme 
af den. Jeg siger Dem det en Gang for 
alle: De faar ikke en halv Tomme af 
min Høj ! Det forstaar I Byfolk ikke, 
men jeg siger Dem, der er Ting der-
oppe, som jeg ikke kan skille mig ved 
for Penge, og det Sted der er en af 
dem Og de maa godt faa at vide hvorfor. 

Ser De, for over tyve Aar siden kom 
jeg hertil for at besøge min Ven Jones. 
- Kender de Eph Janes ? - Det var 
dog mærkeligt! Han og jeg var gode 
Venner. Den Gang var der mere liv-
ligt her. Der var fuldt af Mænd, som 
anlagdeJernbanen derovre, og her kom" 
Folk, som vilde bo nær ved Stationen. 
Den Gang troede de, at Banen skulde 
krydse her. Nu er de væk allesammen. 

Lige der nede laa Skolen, og Lære-
rens Datter - - nej, det hjælper ikke ! 
jeg han ikke forklare en blind Mand, 
hvordan en Lilje ser ud. 

Men jeg holdt af hende, og vi blev 
gode Venner. Vi plejede at gaa sam-
men op paa Højen og. plukke vilde 
Roser, naar Solen var gaget ned. Den 
Gang var det ikke min Høj, men vi 
kaldte den „vores" alligevel. 

Vi plejede at sidde der under de store 
Træer og snakke om vor Fremtid og 
om, hvordan den mon vilde blive. Ofte 
sad vi der, til Skyggerne bredte sig og 
lukkede Verden ude, og vi var glade 
derover, fordi Natten og Stjernerne lige-
som kun var til for os alene. Sløruglen 
havde sin Rede i Træet over os, og 
naar jeg spurgte, om jeg skulde faa 
den lille Pige, jeg elskede, svarede den 
altid: Ju-u, ju-u! 

Og saa gik Sommeren, og jeg maatte 
bort. Jeg skulde bygge mig et Hus et 
Sted, og naar jeg saa de vilde Roser 
blomstre næste Gang, skulde jeg kom-
me og hente hende. 

Naa, i Begyndelsen skrev hun til mig 
hver Uge, men snart efter blev Elendes 
Breve saa underlige. Det var ligesom 
- som en, der ler, for ikke at komme 
til at græde, Saa holdt de helt op. Jeg 
havde meget travlt den Gang, og jeg 
kunde ikke forlade mit Arbejde, men 
jeg skrev stadig. 

Saa var det en Aften i Maj, jeg spad-
serede nedad Gaden, at jeg saa en 
Mand komme ud fra Jernbanestationen. 
Det var Ep a Jones. Han sagde ikke et 
Ord til mig, men tog bare min Haand 
og klemte den noget haardt. Lidt efter 
sagde han saa : 

- Gamle Ven, Du ved nok, at man 
tager haardt fat paa Kvartsen for at 
faa Guldet ud af den. Haa - hm! -
Vorherre, han - han tager sommetider  

lidt haardt fat paa os Mennesker ; men 
det er maaske ogsaa for at finde -
Guldet i os. 

Naa - ja, saa fortalte han mig, hvor-
dan hendes Far var kommet i Gæld, 
og hvordan han var død og havde 
efterladt hende og Moderen, som var 
syg, med baade Gæld og to smaa Børn 
- og ingen Penge. Saa var der kom-
met en Mand, en rig Godsejer, hvorfra 
maa Gud vide, og saa gammel, saa .. 

- Hvad er der, Fremmede ? Er Solen 
for stærk? De ser ud, som om De ikke 
var rask. Maaske jeg hellere skulde 
stoppe med al den Snakken ? 

Gaa videre ? naa, der er ikke meget 
mere at sige. Godsejeren gjorde Kur 

' til hende, men hun sagde Nej. Han 
fortalte hende, hvor godt han vilde 
gøre det for hende og Moderen, og 
Børnene vilde han sende i en stor Skole 
og saa videre.  

Saa kom Vinteren, og den var haard. 
De havde næsten intet, ingen Brænde, 
ingen Mad, ingen Klæder, og Moderen 
var syg og bebrejdede hende det, og 
Børnene græd - -- den gamle Historie. 

En Aften i Efteraaret kom Eph forbi 
vores Høj, og der fandt han hende 
siddende paa vort gamle Sted. Hun 
havde Haanden fuld af smaa, friske 
Rosenskud. 

- Tag disse her, sagde hun, og giv 
ham dem og sig, at naar de springer 
ud, er jeg gift - med en anden. Min 
Mor og mine Søstre har Brug for mig, 
jeg gør min Pligt mod dem. 

Godsejeren havde saa taget detn alle 
med sig, og jeg har ikke set dem siden. 
Men de smaa Skud har jeg endnu, og 
dem vil jeg altid gemme. 

Eph besøgte engang Godsejeren. Han 
kendte ham fra tidligere Tid. De boede 
i et meget stort Hus og havde Vogne 
og Heste og det hele. Og Godsejeren 
var god imod hende og gjorde, hvad 
han kunde, men Kærlighed kan ikke 
købes for Penge. 

Hun var saa mild og venlig og stille 
- - som en Lilje, der er taget bort 
fra Solskinnet. 

Der var et Barn, et lille, svagt Barn. 
Hun kalder det Joe, og jeg vædder, at 
Godsejeren ikke forstod hvorfor, - men 
det var efter mig. 

Hvad er der, Fremmede, bliver De 
syg? Maaske Luften er for stærk her-
oppe, den er kun for stærke Hjerter. 
Er der intet ? - Vel, saa skal De høre 
det sidste. 

Det lille Barn døde, og jeg fik det 
at vide gennem Jones. De vilde Roser 
blomstrede, og jeg sendte en hel Favn-
fuld derover. Eph bragte dem. Der var 
mange Blomster ved Begravelsen, -
købte Blomster. Men hun tog mine til 
sit Hjerte og græd. - Undskyld, er det 
min Tobaksrøg, De faar i øjnene ? Ja, 
det er noget Stads. 

Naa, kort Tid efter rejste de bort til 
fremmede Lande. Jeg har intet hørt 
om dem. Jeg lever her paa min Høj, 
og her skal_ jeg ogsaa dø. De forstaar 
nok, at jeg saa ikke kan sælge Højen, 
„vores" Høj. Jajeg siger stadig „vores", 
for i denne Verden er hun nok Gods-
ejerens Hustru, men i den anden er 
hun min - - 

Hvad er der, Mand, for Guds Skyld, 
- hvad siger De ? Hvad er hun! 
Hvad er hun ? Hvad er - - 

Godsejeren -? Deres - Hustru! 
Tuberkulose - - gode Gud, Du 
godeste Gud - ! 

-, Hør, Herre, den Høj der - - er 
Deres. Jeg gaar min Vej. Betale mig? 
Nej, De har betalt, De har givet hende 
Lov til i det mindste at dø paa Højen. 
Hils hende' fra mig: En gammel, sær 
Knark, der er graa og barket som Klip-
pen, der stikker frem imellem de vilde 
Roser, sig, at der har stadig været en 
Slørugle i de store Fyrretræer, - og 
de vilde Roser - de har ventet I tyve 
Aar. 

2y og Land. 

En automatisk Springkilde. 
Under Boringsarbej der i Badestedet 

Schuls-Tarasp afdækkedes et i Schweiz 
og i hele det europæiske Alpeomraade 
enestaaende Naturfænomen, nemlig en 
kold Geysir, der springer nøjagtig hvert 
15. Minut i en Højde af 10 Meter. Man 
tilskriver det Ansamling af Kulsyregas 
i et naturlit Hulrum ; hvert 15. Minut 
er Rummet fyldt, og Gassen driver da 
en bestemt Mængde Vand ud i det Frie. 

Byerne drager. 
Som andetsteds gør ogsaa i Schweiz 

Byerne Tiltrækningskraft sig stedse me-
re gældende: Aldrig har Indvandringen 
til Byerne været saa stærk som i de 
sidste 10 Aar. Ni Tiendedele af hele 
Befolkningstilvæksten falder paa By-
erne; de største at disse er Zyrich 
(250.000 Indb.), Genf (155.000), Basel 
(147.000), Bern (112.000) og Lausanne 
(77.000). Zyrich er i Løbet af de sidste 
10 Aar vokset med '21 pCt., Lusanne 
med 12 pCt. Bern med 10 pCt og Basel 
med 9 pCt. 

Elektriske Køkkener. 
I 1930 blev der installeret over 17.000 

elektriske Køkkener mod ca. 15.500 i 
1929. Ca. 40 pCt. af  de nye Lejligheder 
blev ifjor forsynet med elektriske Koge-
apparater. Ved Aarets Slutning var 
der ca. 150.000 elektriske Kogeappara-
ter i Drift i Schweiz. 

Norges Olivenolie-Import. 
Norges Import af Olivenolie i 1930 

udgjorde 2.668.280 kg mod 4.741.404 kg 
i 1929. • Olien benyttes næsten udeluk-
kende til Fiskekonserves. 

Eksport af levende Torsk. 
Ved Kaldnes Værksted i Norge er 

et mindre Dampskib paa 150 Brutto 
Tons blevet omarbejdet til Transport 
af levende Fisk. Skibet kan tage ca. 20 
Tons levende Torsk og er sat i Fart 
paa London. Naar man nærmer sig 
Themsen, stænges de Ledninger, som 
tilfører Fiskene Søvand, og der ind-
føres i Stedet Ilt. 

Friederich von Bodelschwinch. 
Grundlæggeren af „Barmhjertig-

hedens By", den store Diakonis-
sestiftelse i Bethel ved Bielefeld, 
fødtes i 1831, altsaa for 100 Aar 
siden. Hans Livsværk er uden 
Sidestykke i Historien. 

Mygg eudrydning. 
For at udrydde Myg (resp. Myg-

gelarver, der lever i Vandet), over. 
hældes Vandbeholdere, Sumpe og 
Vandpytter med Petroleum for at 
hindre Lufttilførsel til Larverne. 

Strudsfjer atter paa Mode. 
Sommermodens hidtil største 

Overraskelse er Strudsfjeren, der 
atter vil blive moderne. De for-
skellige Modecentre viser i det hele 
taget stærk Tendens til at gaa 
tilbage til det gamle. 

Brodpriserne i Schweiz. 
De seneste Reduktioner i Verdens-

markedets Priser paa Korn og Mel gav 
sig Udslag over hele Schweis gennem 
et:tilsvarende Prisfald for Brød. Dette 
er nu atter paa Førkrigs-Niveauet og 
koster mindre end f. Eks. i London, 
Berlin, Paris og Milano. 

Bibelen. 
Ifl. Bibelselskabets Meddelelse blev 

der sidste Aar udsendt 12 Millioner 
Eksemplarer af Bibelen paa 886 Sprog. 

Hvad Salt kan bruges til. 
—0— 

125 Sprog i Europa. 
Det internationale linguistiske Insti-

tut i Genf har udarhejdet en Statistik 
ifølge hvilken der i Europa tales lait 
125 forskellige Sprog. 

81 Millioner taler Tysk, 70 Mill. Rus-
sisk, 47 Mill. Engelsk, 41M11. Italiensk 
og 39 Mill, Fransk. 

(Typographische Mitteilungen) 

Dagdriveri og Livslede. 
Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved 

min Datter", sagde en bekymret Moder 
til en ældre, erfaren Læge, „hun har 
ikke Interesse for noget som helst, men 
er led og ked af alt, og hun er saa for-
færdelig pirret. Jeg tror, hun trænger 
til Bevægelse, for hun er for længe si-
den ked af sin Cykle, og Spadsereture 
hader hun. Synes Dokteren, at jeg skal 
lade hende deltage i et Gymnastikkur-
sus eller skal jeg sende hende ud paa 
Landet ? Selv ved jeg hverken ud eller 
ind." 

„Hvor gammel er hun ?" 
„Omtrent 19 Aar." 
„Kan hun lave Mad ?" 
„Nej, Madlavning har hun ikke me-

gen Forstand paa." 
„Kan hun vaske og skure ?" 
„Nej, det besørger Pigen.' 
„Reder hun selv sin Seng om Mor-

genen ?" 
„Nej, det gør jeg. 'Hendes Værelse 

ligger ved Siden af mit, og hun holder 
ikke meget af at befatte sig med saa-
dant noget." 

„Hun tager altsaa slet ikke Del i det 
huslige Arbejde ?" 

„Nej, det kan jeg ikke sige at hun 
gør." 

„Ingen Pligter, intet Ansvar, intet 
Arbejde ?” 

„Ne - ej P' 
„Naa, ja, saa skal jeg ærlig sige Dem, 

hvad Deres Datter fejler. Hun mangler 
Livsglæde. Hun trænger saamænd ikke 
til at gøre Gymnastik for at faa Brug 
for denne Livskraft og Energi, som 
bor i hende. Det er Arbejde, hun træn-
ger til. Som det nu er, kan ingen und-
res over, at hun føler sig -ulykkelig og 
bliver pirrelig." 

„Men hvordan skal jeg da bære mig 
ad med tiende ?" 

«De skal faa hende til at forstaa, at 
hun ogsaa har Pligter efter den Plads 
hun indtager i Familien, vise hende, 
at alle Familiemedlemmer har hvert 
sit Arbejde at udføre, at de hver har 
deres Pligter, og at ogsaa hun maa 
tage en Del af Arbejdsbyrden paa sig 
til fælles Bedste. En Pige i hendes Al-
der uden huslige Pligter, uden Ansvar, 
uden Interesse for sit eget Hjem, træn-
ger til noget mere end Adspredelse, 
for at blive rask og lykkelig -- hun 
trænger til Arbejde. Dagdriveri og Le-
digang fører kun til Misfornøjelse Og 
Livslede." 

Statsmonopoler i Tyrkiet. 
I Tyrkiet har Staten Monopol paa 

Tobak, Salt, Alkohol og Spirituosa, 
Tændstikker, Sukker, Petroleum og 
Benzin. Monopolerne giver alle godt 
Overskud. Post, Telegraf, og Telefon 
er ligeledes monopoliserede af Staten. 

Samarbejde mell. Industri 
og Arbejdere. 

I Amerika har Good-Year Gummi-
fabrikanterne begyndt en Kampagne 
med det Formaal at faa Firmaets Ar-
bejdere og Funktionærer til at foreslaa 
nye Anvendelser af Gummi, saa at der 
kan opnaas større Beskæftigelse i Gum-
miindustrien. De bedste Forslag vil 
blive belønnet med Præmier. 

Kalenderreform. 
Fo!keforbundet har udarbejdet et 

Forslag til Reformering af vor Kalen-
der. Aaret skal herefter deles i 13 Mesa-
neder a 28 Dage. Den nye Maaned 
skal hedde „Sol". Aarets 365. Dagskal 
være en international Freds- og Hvile-
dag, og Paasken vil altid falde paa 
den 15. April. I Slutningen af Oktober 
vil der blive taget afgørende Stilling 
til Nyordningen. 

(Typographische Mitteilungen.) 



Færdselsregler 
—0— 

i Henhold til Loven af 1923. 
Fodgænger' husk, at Gade og Vej 

benyttes af Køretøjer, som pludselig 
kan komme til Syne; derfor: Se dig 
godt for, før du gaar ud paa Kørebanen. 
og træd aldrig baglæns ud paa den. 

Skal du over Gade eller en Vej, saa 
husk at se til begge Sider: før du gaar 
ud paa Kørebanen, og gaa saa tværs 
over, ikke skraas over Kørebanen. 

Læg Mærke til de Tegn, som Kuskene 
eller Chafførerne giver: strækker de Pi-
sken eller Haanden ud til Siden, kan 
du se, til hvilken Side de vil svinge. 

Du skal særlig passe paa ved Gade-
hjørner og Vejkryds; der kan komme 
Køretøjer, som drejer fra den ene Gade 
eller Vej ind i den anden. 

Gaa aldrig pludselig frem bag om et 
Køretøj, men overbevis dig først om, 
at andre Køretøjer ikke kommer frem 
paa den anden Side. 

I Byerne bør du gaa paa det Fortov, 
som du har paa venstre Haand og paa 
Landevejen i venstre Side af Vejen, saa 
vil du have let ved at se, om Køretøjer 
nærmer sig. 

Vær hensynsfuld mod andre, saa at 
det bliver let for alle at følge Færdsels-
reglerne, og advar dem, der uforsigtigt 
handler imod dem. 

Cyklist! Før du er sikker og øvet 
bør du aldrig køre paa Gader og Veje, 
hvor Færdslen er stærk. 

Hvor der er Cyklesti, skal du benytte 
den, hvis den ligger paa din højre Haand. 

Giv Tegn, forinden du standser eller 
drejer til Siden, og husk at dreje i stor 
Bue til venstre og lille Bue til højre. 

Kør aldrig bagfra forbi andre Køretøj-
er i Gade- eller Vejkryds. 

Kør altid hensynsfuldt og søg at und-
gaa at tilsprøjte Fodgængere og andre 
i dearligt Føre. 

paa Deres egen Ego! 
—0— 

Denne Opfordring lyser ud af 
alle Blades Spalter og gentages 
af enhver Forretningsmand. Og 
den er ogsaa berettiget, thi en af 
0rundbetingelserneforet Samfunds 
Trivsel er Solidaritet. Enhver god 
Borger bør i egen Interesse hand-
le i den By eller paa den Egn, 
hvori han selv ønsker at eksistere, 
og bør det erindres, at har den 
handlende ikke lige netop den 
Vare, man ønsker, kan den skaffes 

Man bør huske, at for hver 
Krones Fortjeneste man unddrager 
sin Bys eller Egns Forretningsfolk, 
formindsker man disses Skatteevne 
og Købeevne i tilsvarende Grad. 

Landboerne bør ogsaa købe i 
den By eller paa den Egn, de føler 
sig knyttet til, da de altid har større 
Mulighed for at blive tilfredsstillet 
ved Køb, naar det gaar gennem 
en stedlig handlende, som for at 
beholde sin Kunde maa drage 
Omsorg for at denne bliver be-
handlet saa godt som muligt. Den 
stedlige Købmand ser i Egnens 
Beboere sine stabile Kunder, hvis 
Tilfredshed er ham en Eksistens-
betingelse. 

Nu er Tiden inde til at for-
syne sig med 

Gardiner. 
Hos mig faar De et godt 

Gardin til en billig Pris, og 
jeg har et mægtigt Udvalg, 
saa at De let finder noget, der 
passer Dem. 

Allinge Messe 
ved Th. Holm. 

Verdenskrigens Ofre 
af Menneskeliv. 

Tabet af Menneskeliv i Verdenskri-
gen beregnes til at være mere end 
dobbelt saa stort som yed alle Krige 
i det 19. Aarhundrede. Tallet af dræbte 
anslaaS at ligge mellem 8.500.000 og 
10.000.000. Det er dobbelt saa stort for 
de allierede som for Centralmagterne. 
De allierede mistede ekskl. U, S. A. 
og Japan mellem 5 og 6,5 Mill. Men-
nesker, Centralmagterne ekskl. Tyrkiet 
godt 3 Mill. Hertil maa føjes de saa-
rede, hvis Antal oversteg 20 Mill, for-
delt mellen de allierede og Central-
magterne i Forholdet 11 – 10. Endvidere 
6 Mill.. som maa henføres til den vage 
Kategori: Fanger og savnede. 

Arbejdslønninger t Landbruget. 
Det landøkonomiske Driftsbureau 

har efter Oplysninger fra 1047 Land-
ejendomme beregnet Arbejdslønninger 
i Landbruget fra Maj 1930 – April 1931. 
Pengelønnen var for Karle under 17 
Aar 400 Kr.. for Karle 17-21 Aar 569 
Kr. og for Karle over 21 Aar 672 Kr., 
for Forkarle 759 Kr. For Piger der del-
tager i Landbrugsarbejde, var Lønnen 
for under 18aarige 377 Kr., for over 
18 Aar 473 Kr. De tilsvarende Tal for 
Piger ved indvendig Gerning er 350 og 
460. For faste Daglejere var den gen-
nemsnitlige Dagløn i Sommeren 1930 
Kr. 4,78, i Høsten 1930 Kr. 5,51 og i 
Vinteren 1930 – 31 Kr. 4,28; naar Kosten 
faas paa Caarden, er de tilsvarende 
Tal Kr. 3,70, Kr. 4,17 og Kr. 2,98. 

Jagten i Norge, Sverige og Finland. 
I Norge blev der i 1929 nedlagt 1 

Bjørn, 4 Ulve, 1 Los, 20 Jærver, 5365 
Ræve, 216 Maarer, 660 Oddere, 1118 
Elsdyr, 320 Vildrener, 537 Hjorte. 31 
Raadyr, 243 Bævere, 483 Ørne. I Fin-
land blev der i 1928 dræbt 54 Bjørne, 
37 LosSer, 1867 Ræve og 12.681 Rov-
fugle. For de sidste udbetaltes i Præ-
mier 24.983 FM. I Sverige blev dræbt 
13.910 Ræve, 12 Ulve, 263 Maarer, 3 
Losser, 289 Oddere, 64 Jærver, 5982 
Grævlinger, 16 Ørne, 288.929 Krager. 
3730 Elsdyr. Antallet af Husdyr, dræbte 
af Rovdyr, 53.408 Stk. Fjerkræ, 1012 
Faar, 1006 Rener, 15 Geder, Skaden 
beregnedes til 133.941 Kr. 

Samfærdselsmidler paa Island. 
Indtil de senere Aar er Samfærdse-

len-  paa Island sket alene ved Brug af 
Heste. Nu har imidlertid Automobilen 
vnndet Indpas. 1929 fandtes der 1065 
Biler og 86 Motorcykler. Island har 
ialt 2177 km Veje, hvoraf 1326 er far-
bare for Automobiler. 

Fiskebeholdningerne paa Færøerne. 
1. November 1930 udgjorde Behold-

ningerne af fuldtonet Fisk ca. 2812 
Tons, af halvvirket Fisk ca. 125 Tons 
og af Saltfisk ca. 6723 Tons. Udbyttet 
af det færøiske Skibsfiskeri udgjorde 
i 1930 efter en foreløbig Opgørelse ca. 
29.500 Tons Tørfisk. 

(Statiske Efterretninger.) 

Smaa Bogstaver. 
Det tyske Tidsskrift „Der Sprach-

wart" bringer i sit sidste Nummer en 
kraftig Opfordring til Reformering af 
den tyske Retskrivning. Til Støtte her-
for anføres en Oversigt over de vigtig-
ste Kulturlandes Anvendelse af store 
Bogstaver. Med Stort skriver: 

England: Maaneder, Ugedage, Egen-
navne, Stedordet Jeg" samt alt, hvad 
der skal fremhæves. 

Frankrig: Egennavne samt ved Frem-
hævelse. 

Italien; Egen- og Folkenavne samt 
Tiltaleform »Lel«. 

Spanien: Egennavne samt Tiltale og 
Fremhævelse. 

Purtugal; Egennavne. 
Nederlandene; Egennavne, Maaneder 

og Ugedage. 
Sverige: Alt med Smaat. 
Danmark; Navneord og Tiltaleform. 
Norge: Kun „De", „Dem«, „Deres". 
Rusland; Egennavne, Tiltaleform, Tit- 

ler. 
Polen: Egennavne. 
Czekoslovakiet: Egennavne og Lan-

des Navne. 
Serbien, Slowenien, Kroatien: Egen-

navne. 
Litauen: Alt med Smaat. 
Letland: Kun Tiltaleformen „Jus". 
Grækenland: Egennavne, Maaneder, 

Ugenavne. 
Finland, Estland; Egennavne. 
Tyrkiet : Egennavne, Titler og Tiltale. 

(Der Sprachwart) 

Spiritusprøven. 
Det Skama, der benyttes ved 

Lægeundersøgelse af Automobil-
førere med Hensyn til Paavirk-
ning af Spiritus, omfatter 19 Punk-
ter. Skemaet, der er meget oply- 
ende, gengives i sin Helhed i 

11.1,c11314, ai I akii. 

Selskabelig Forenings 
Revy. 

—0— 
„Nordbornholms Ugeblade d. 1. 

Mej indeholder den glædelige Med-
delelse til Læserne, at Bladet ef-
terhaanden vil bringe et Uddrag 
af Selskabelig Forenings — efter 
Bladets Mening — morsomme Re-
vysange. Paa Forhaand Tak ; men 
jeg vil dog skynde mig at tilføje, 
at der er mange Beboere her i 
Kommunen, som Ikke saa gerne 
vil lade sig nøje med et Uddrag 
af disse Sange, men helst ser at 
alle Sangene bliver offentliggjorte, 
og i Særdeleshed følgende: San-
gen, der gaar med Omkvædet : 
„men det har han sku glemt" og 
„Redaktørens Visit i Palmehaven" 
samt den om „den gamle Gjedde" 
— alle i original Form. 

Rent bortset fra den juridiske 
Ret, er vi mange der har moralsk 
Ret til at kende Sangenes Indhold. 
Rygtet paastaar nemlig, at flere af 
Byens Borgere er forsøgt latter-
liggjorte, vistnok med mer eller 
mindre Held, i disse smaa, „mor-
somme Sange. 

Lad os faa dem frem, saa vi 
selv kan dømme. 

Jeg kan daarlig tænke mig det 
skulde være saa graverende som 
Rygtet paastaar; jeg har selv i 
mange Aar været Medlem af For-
eningen, og kender dens Traditi-
oner; desværre maatte jeg melde 
mig ud, da mine beskedne Ind-
tægter ikke tillod mig at være 
Medlem af Foreningen. I alle de 
Aar, jeg var Medlem, var Fore-
ningens Mødeaftener nærmest 
Mannequinopvisninger, og jeg mo-
rede mig kostelig, naar jeg saa, 
hvor rasende Fru P. blev, naar 
Fru F. mødte op i en finere Kjole 
end hendes. 

Senere paa Aftenen samlede Del- 
tagerne sig i smaa Hold, passende 
sorterede efter Stand, Tegnebog 
og Klædedragt, og saa blev Bæ-
geret løftet med lange Tav og 
korte Mellemrum, og hen paa 
Natten gik man hjem, lige saa ra-
sende som de Medlemmer var, 
der Dagen efter Selskabeligs sid-
ste Revyaften sendte Udmeldelse 
til Foreningen. 

En saa gammel Forening maa 
skam holde paa Traditionerne, og 
vil den tage større Opgaver op, 
f. Eks. Befolkningens Opdragelse, 
maa det ske i fuldt Dagslys. 

Kunde Foreningens optrædende 
Medlemmer ikke tænke sig at op-
føre Revyen en Gang til og ind-
byde alle os, der trænger til lidt 
ekstra Opdragelse, til at overvære 
Forestillingen. -- Jeg skal med 
Glæde møde, forudsat at man kan 
faa Tilladelse til at møde i daglig 
PaakIædning. 

I. Bloch. 

Det er beklageligt at enkelte Perso-
ner – efter Borgmesterens Mening -
er forargede over Indholdet af den i 
Selskabelig Forening opførte Revy og 
føler sig latterliggjorte. 

Mon Rygterne ikke er i høj Grad 
overdrevne? Forfatterne og de agerende 
havde næppe indladt sig paa det store 
Arbejde, som Indstuderingen var, hvis 
de havde anet, at nogle af deres Med-
borgere vilde føle sig fornærmet over 
Indholdet. 

Revyen genopfrisker som det var at 
vente, en Række lokale Begivenheder 
i koncentreret Form; den behandler 
Emner, som har staaet i „Nordborn-
holm", paa en humoristisk, men ab-
solut ikke ondskabsfuld Maade, og i 
Sangene er der maaske ogs,aa et lille 
venskabeligt Hip til. vor Borgmester; 
men havde Borgm. selv været til 
Stede, havde han sikkert ikke følt sig 
fornærmet, men ligesom Mejeribestyre-
ren (paa vor Forespørgsel) sagt : «Det 
er mig en stor Ære at blive omtalt i 
Revyen». - 

Vi skal gerne, men kun med Forfat-
ternes Tilladelse, offentliggøre de Sange, 
der menes at have Læsernes Interesse;  

maaske var det ogsaa, som Borgmeste-
ren anfører, en god Ide at opføre Re-
vyen offentlig. Paa Grund af det daar-
lige Vejr var jo mange forhindret i at 
komme, og naar Indtægten gik til et 
godt Formaal, vilde de agerende maa-
ske slippe for at »bøsse« for de for-
modede Injurier. 

Vi skal ikke komme nærmere ind 
paa Borgmesterens velmente Kritik af 
Foreningen og Klikerne, da dette er 
os uvedkommende. Her er en Opgave 
for Foreningens nye Formand. 

Red. 
■~ONMIffil~. 

Vi bringer, som lovet, atter en 
af. Viserne, et kort Resume af Be-
givenheder, der fortjener at gen-
opfriskes. 

Tilbageblik 
I Allinge-Sandvig var Nøden stor, 
skidt gik det med Stenindustrien, 
den Masse Granit, der paa Hammeren 

gror 
var Guldkorn kun i Fantasien, 
blev først den bortsprængt med stort 

Besvær, 
det viste sig, den havde ringe Værd. 

Men da var der heldigvis Folk, der sa' 
vi skulde la Stenene ligge, 
de Klipper, de pynter jo ganske bra, 
her er jo Natur, er her ikke? 
Vi laver bare et Østersøbad 
med kolde Bade og Øl fra Fad. 

Part Aktier man byggede Badehus 
og fiksed lidt op paa Ruinen, 
Turisterne kom og fik sig en Sjus: 
de fandt her var smukt som ved Rhinen 
paa Schous og Blanchs Hotel de spiste 

godt 
tog Solbad og Strandbad, betalte flot! 

Turisterne kom nu i mange Aar, 
og særlig de tyske, de tæller. 
At Allinge-Sandvig fik bedre Kaar, 
man saa af de mange Hoteller. 
Som Paddehatte de skyder op 
ved Strand, saavel som paa Klippetop. 

Og Bane, Vandværk og Gas vi fik, 
vor By har Trafiken ej skadet, 
De tyske Skibe nu daglig gik 
fra Sassnitz til Østersøbadet 
mens Blanch han damped til Kristiansø 
„Turisten" sejled langs Kysten til Rø. 

Men saa kom Krigen, der blev Panik, 
,,Kong Kristjan" holdt ud til det sidste, 
med fuld Last Rolf Minier til Sassnitz 

gik, 
at udnytte Chancen, han vidste. 
Hoteller blev solgt ved Tvangsauktion 
kort sagt, det var en væmlig Situation. 

Og Hammerværket, som Staten fik 
for billige  Penge forresten, 
blev demoleret, i Gang man gik 
med at nedlægge Arbejdet – næsten. 
Og Havneudvidelsen og Vejanlæg 
gav Allinge-Sandvig et Skattillæg. 

Men saa gik der Gullash i dansk Industri 
Velstand, trods al Rationering, 
man hamstred og spekulerede i 
Aktier og Nationalisering. 
Rolf Mtiller Blanchs Hotel fik overladt, 
han Stammershalde købte for en Klat. 

Men Gullash er flygtig, svandt 
hurtig bort, 

og vi sad tilbage med Duften. , 
R. M. stak saa a', han fik ej Akkord, 
ja, der var skam Uvejr i Luften. 
Naa Koch og Jør'nsen fik da heldigvis 
de to Hoteller for en billig Pris. 

Centralhotellet det sank i Grus; 
men Sparekassen, den pranger, 
og „Østersøen"med „Hammershus" 
„over Land" nu Turisterne fanger. 
Saa fik vi endelig elektrisk Lys 
og Motorvogne kører Folk til Bys. 

I Palmehave og Strandhotel 
hver Sommeraften vi jasser, 
og Pensionaterne trives vel, 
Turister her kommer i Masser. 
Ja, saadan har vi det nu, kære Ven 
i nitten hundrede og treti en. 

Yra »ag til ag 

Verdens hurtigste Motorskib. 
Bergens Dampskibsselskab faar 

i denne Maaned et nyt dobbelt 
skruet Motorskib, Venus der skal 
gaa i Fart mellem Bergen og 
Newcastle-on-Tyne. Det bliver Ver-
dens hurtigste Motorskib' idet det 
kan skyde en Fart af 19,5 Knob.  
Turen tilbagelægges paa 21 Timer. 
Venus bliver tillige det største 
Skib i Fart mellem England og 
Kontinentet Det er moderne ind-
rettet, 85 Kahytter, Luksuskahyt-
ter med Badeværelse etc. 

Røde Kors. 
Husk Røde-Kors-Dagen i Dag, 

Fredag. og tag venligt imod de unge 
Piger, der sælger Mærkerne. 

99 000 Gevinster, 
Hvorfor skulde De ikke kunne vinde 

en af Varelotteriets 99.000 Gevinster? 
Chancen er stor, nu begynder 2den 
Trækning. De behøver blot at række 
Lykken Haanden. Salget slutter 12. Maj. 

Telefonforbindelse med Tyskland. 
Som Følge af den stærkt tilta-

gende Telefondrift mellem Dan-
mark og Tyskland har det danske 
Generalderektorat for Post- og 
Telegrafvæsenet og det tyske Rigs-
postministerium givet Felten & 
Guilleaume, Carlswerk, Bestilling 
paa et nyt Kabelanlæg mellem de 
to Lande Der findes allerede 3 
Kabelforbindelser mellem Dan-
og Tyskland; det ældste, Lolland 
— Femern, fra 1903, det andet, 
paa samme Strækning, fra 1907 
det tredie, Gjedser—Warnemfi nde, 
fra 1926 Det fjerde Kabel, ogsaa 
Gjedser —Warnemtinde, en For-
bindelse mellem Rostock og Ny-
købing, bliver paabegyndt i Juni 
Maaned, saa at det kan komme i 
Brug allerede i denne Sommer. 

Et Ur. der ikke skal trækkes op. 
Gebr. junghaus A G., Schram-

berg, har længe eksperimenteret 
med elektriske Ure, og nu er der 
kommet et meget tilfredsstillende 
„Elektronom" i Handelen. Dette 
bestaar af et Hovedur, som kan 
forbindes med indtil 6 andreUre, 
drevet af en almindelig Fjeder, 
næsten som alle andre Urfjedre; 
kun behøver den ikke at blive 
trukket op, idet den bliver sat til 
en elektrisk Ledning, hvorved Elek« 
triciteten systematisk og regel-
mæssig foretager Optrækningen 
af Urværket ; dette har til Følge, 
at alle de respektive Ure i Huset 
viser den samme Tid 

Papir af Græs. 
Man har i Ileflodens Dal i Ka-

sakstans i Rusland opdaget store 
Strækninger bevokset med en 
Græsart, Las iogrostis splendes, 
der lignertAlfagræs og egner sig 
udmærket til Fremstilling af Pa-
pir. Man agter i den Anledning 
at opføre en Papir- og Cellulose-
fabrik, som skal kunne levere 
20 000 Tons Papir pr Aar, idet 
den aarlige Høst af Græsset er 
anslaaet til 60.000— 100.000 Tons. 

Kraft fra Solen. 
Et Anlæg til Udnyttelse at So-

lens Straalevarme er under Kon-
struktion i Samarkand, Turkestan. 
Det bliver paa ca. 200 Hestes 
Kraft. 

En Malkemaskine 
I Amerika ,har man opfundet 

et Apparat, Rotoiactor, ved Hjælp 
af hvilket man kan malke 50 Køer 
i 12,5 Minut. Paa Apparatet, der 
kan dreje sig som en Karusse!, 
er indrettet Platforme, hvorpaa 
Køerne staar De bliver vaskede, 
tørrede og malkede i Løbet af dis-
se faa Minutter. Opfinderen mal-
ker 1680 Køer tre Gange daglig 
Mælken ledes fra Yverne gennem 
Rørledningen til et Afkølingsrum, 
hvor den hældes paa Flasker uden 
nogen menneskelig Indgriben; alt 
sker antomatisk og under de mest-
betryggende sanitære Forhold 

Podningskunstens Gaade. 
rods det nære Slægtskab mel-

lem Æble og Pære er det ikke 
lykkedes at pode Æble paa Pære 
eller omvendt, saaledes at der 
heraf fremkommer levedygtige 
frugtbærende Træer. Mange saa-
danne Podningsforsøg har vist, at 
de paagældende Træer trives ud-
mærket de første 4 Aar, hvoref-
ter de pludselig gaar ud. Fransk-
manden Guignard antager til For-
klaring af dette Fænomen, at der 
paa Podn ngsstedet dannes en Slags 
Filter, der" ganske vist tillader de 
fleste Næringsstoffer at passere, 
men som dog stopper:foriPassage 
af visse Alk oloid er, som Træet i 
Længden ikke kan undvære Blandt 
andre _af Podekunstens Mysterier 
kan nævnes Spørgsmaalet om 
Grunden til, at Weichseltræet ikke 
kan podes paa sure el søde Kir-
sebær, medens det omvendte -
Podning af disse paaWeichsel -
udmærket lader sig gøre, 

Skole=Kørsel! 
Omhyggelig Uddannelse til smaa 
Priser i ny Vogn. Kørekort garant. 

Arthur Jensen. Tlf. Rønne 716. 
Altid Udv. i brugte Biler til smaa Priser, 

ity(kliWs i 1,Nordbornholiel 



Tegning og 
Overslag 

gratis. 
WAY: 

ønsker »e Byggearbejde? 
eller Reparationer udført, da henvend Dem til 

fflygmester UoÆannes fiedersen, 
Havnegade, Allinge. Tlf. 141. 

[[fornyede Lodder 
sælges til Landbrugs- og Varelot-
teriet Fredag, Lørdag og Mandag. 

Joks. Larsen, Allinge. 

kan faa Plads 15. Maj eller I. Juni. 
Bager Kofoed, Allinge. 

Andeæg til Salg. 
St. Vedbygaard. 

En god Slagbænk 
og et rundt Bord er billig til Salg. 

Thorv. Sonne, Sandkaas. 

Ildffiest'irdriersynigi dims 
Anna Bendtsen, Sandvig. 

En 14 Fods Baad 
er til Salg. 

Munch, Sæne. 

Hotel Hammersa. 
Restauranten anbefales. 

Moderate Priser. 	Ærb. 
i. P. MØLLER. 

Yinseskoen 

Vi fremviser gerne de nye 

9ardinstoffer 

H/•■TTE 
11 1; 

Stor 

Udvalg 

NBillige 

Priser. 

NorEilfilels Hadelshils. 
Herrerne bør købe 

flinsefiatie 
hos os. 

Stive sorte Filthatte. 
Bløde gode Filthatte af Mrk. 
„Danica" i moderne Farver 
og-  Facons til smaa Priser. 

• =1111111110011~111111~10 

Vil De have Fart i Omsætningen? 
Hvad hjælper det at Lageret er fuld af Varer, 

naar Butikken mangler Kunder. 
Den store Omsætning til en lille Avance giver den store Kundekreds, 

naar der averteres i 

„NORDBORNHOL11/". 

Allinge Elektricitetseiskab 
ønsker Tilbud paa Maling af jærnmaster, Stativer og Beslag rn. m. i 
det Selskabet tilhørende Ledningsanlæg i Allinge. — Konditioner og 
nærmere Oplysninger erholdes ved Henvendelse til Formanden, hvor-
til Tilbud afgives senest 28. Maj 1931. 

Allinge den 7. - 5. 1931. 	 Bestyrelsen. 

Specialitet: Jernbeton-Lofter. 

2. Trækning sfaar for Døren! 
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GEVINSTER 
skal endnu udtrækkes i denne Serie -

og ikke fornyede Lodder sælges til al-

mindelig Fornyelsespris 

Salget slutter d. i 2. Maj 

I Thora Petersens Modeforretning 
er Foraars- og Sommerhattene hjemkomne. 

Vort store Lager omfatter alle moderne Faconer, Farver 
og Størrelser og til alle Priser. 

Vi sender »em 97ord6ornfiolm, 
tænk derfor ogsaa paa os, naar 	flar el 

eller andet at avertere. 

BRØDRENE ANKER, HASLE 
JERN4TORFRI dc 1144rKINFAHR1K. 

Ajlepumper Vandpumper - Varmtvands-Anlæg, 

Vi anbefaler vort store 
777,6ejdstsj• Udvalg i solidt 

Endvidere er nylig hjemkommet moderne og gode Ting i 
Hatte, Huer, Manchetskjorter, Flipper, Slips, Sokker, Hand-
sker, Silkehalstørklceder, Seler, Ærme- og Sokkeholdere 
samt Undertøj. 

Den bedste Vare til Prisen faar De hos os. 
Forretningen er aaben Søndag den 3. Maj fra Kl. 4. 

2Z‘..)t'Lk)laiit(1)ct' Ni-teisbus 

Vore nye Mouseliner er hjemkommet 
Mange smukke Mønstre. Noget for enhver Smag. 

ird)fordlandete3 Xandelduw. 

Rugeæg 
af R. 1. R. samt Andeæg kan 

faaes paa Dalegaard i Olsker. 
L. Andersen. 

Den fikse Sko 
faas til en rimelig Pris hos 

C. Larsen, Vestergade, 

Simpriets Ofis31, 
Friske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars. 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Røget Medist.rpolme og 
hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Sarenmen. Tlf. 3K 

Aktieselskabet 

Hasle Bank  
modtager indskud paa Ind-
laanshog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan m. m. 

Overrette4agteir ør 

Jac. Jensen. 
Inkassationer, Ejendomshandler. Doku-
mentskrivning, Dødsbobehandling m. v. 

Kontor i Allinge: 
(Bogtrykker Ciornitzkas Ejendom). 
Træffes personlig hver Fredag Kl. 11-1. 

Alt Radioarbejde 
udføres, Apparater og Lamper 

gennemprøves med moderne Maa-
leinstrumenter, Accumulatorer rep. 
ældre Apparater ombygges og mo-
derniseres. 

Vill. Lind, Allinge. 
Tekn. for Arb. Radioklub, Med-

hjælper ved Hammerens Radio. 
Telf. All. 95. 

Gør et Besøg 
Undertegnedes Sadelmagerforretning, 

vor De vil finde alt i Seletøj, Kit: 
Bag, Rygrække og liarveniab:: 
ler. Bilpolstring udføres. 

H. P. KOFOLD 
Tlf. 13 	 Hamle 

Al Luliorsel lidigres 
samt Svin til Slagteriet a 75 Øre 
pr. Stk. 

Lukket 12-14 Pers. Bil udlejes. 
Tlf. All. 117 y. 	A. Engen, Tein. 

fly lukket Bil 
udlejes. 

L. P. Olsen, ved Tejn St, 
Tlf, All. 59 kan foreløbig benyttes 

Forretningskonvolutter 
sælges med Firma for kun 8 Kr. 
pr. Mille. 

Allinge Bogtryltlieri 

Køb danske Varer 
og De gavner det 

danske Landbrug eg 
Industri og skaffer 

Arbejde til Landets mange arbejds-
løse. 

Huggede og polerede 

Gravmonumenter 
i Bornholms smukke- 

,_ 
_ 

tt s e Sten til Polering. .. 	, 
'Er altid paa Lager til 

rimelige Priser. 
- 	Forlang Tilbud. 

Se min Monument-Udstilling, 
Havnegade, Allinge. 

Borrelyngens Granitwerki 
V. Sørensen. 

•••1!•••~■!MW/IMffi.  

hvoraf mange originale Møn-
stre af prima Kvaliteter og 

En pæn, ung Pige til meget rimelige Priser. 

til Herrer, Damer og Børn er 
hjemkommen. 

Skind- og Lærredssko 
i flere Farver og forskellige Priser. 

Reparationer udføres. 

G. P. Petersens Efferflg. Skal De holde Telefon Allinge 107. 

En Fodermester Kaffen varm? 
og en Karl søges paa 

Breddegaard i Ro. 

Lødekvie 
er til Salg paa Risegaard i Ruts. 

Samme Sted købes nogle unge 
Høns. 

14=15 Aars Dreng 
kan paa Grund af Sygdom faa 
Plads straks paa 

Hotel Hammershus. 

Sommerlejlighed 
søges fra 1. juli — 15. Aug. 2 Tosengs-
værelser. 1 Tresengsværelse, samt Op-
holdsstue, Kokken og Pigeværelse. 
Strækningen Sandkaas— Hammeren. 

Hauberg, Svanemosegaardsvej 23, 
København V. 

1.11•••■•■ffi,•021. 

2iografen. 
Serik] Aften K1 8. 

Det hemmelige Broderskab, 
2. Del 

Manden i Rullestolen. 
Spænding fra først til sidst, 10 Akter. 

Oceanflyveren. 

autofiersel. 
Ny lukket 4-5 Pers. Bil udlejes 

Vognm. C. P. Pedersen, 
Nygade, Allinge Tlf. 133. 

mejeriet 
grajbjerggaard. 
Køb Deres Forsyning 
af Mælk og Fløde 

fra vore Vogne og Udsalg. 
Mælken er renset og er taget 

fra Besætninger, der har bestaaet 
Tuberkulinprøven. 

Forlang vor Flaskeflade hos 
Deres Handlende. 

Kød, Flæsk, Pølser 
modtages til Røgning. 

Slagter Phillipsen, Sandvig, Tlf. 19. 

saa køb en Thermoflaske 
Produktets, der faar De en 
rigtig Thermoflaske til en 
ekstra billig Pris. 

grodukten 
111111111111 1 

Skovly i Olsker, 
ca. 10 Tdr. Ld, ideelt til Hønseri, 
er til Salg straks. 

Henvendelse til Kildesgaard. 
Samme Sted er nogle Lødekøer 

og Kvier til Salg. 

En Pige 
kan faa Plads I. Maj paa 

Hejegaard, Rutsker. 
IEP 

Intet Blad 
træffer Deres 

Kundekreds 
bedre end 

Nordhornholm! 

Dameovertøj 
og Kjoler. 

Skal De have en ny For-
aarsfrakke, en sort eller ku 
lort ulden Kjole el. en smuk 
Uldmouselinskjole, gaar De 
ikke forgæves i 

Magasin du Nords Udsalg 
Vi har nu et meget stort 

Lager i Frakker og Kjoler i 
de sidste nye Faconer og 
Stoffer og i alle Størrelser, 
ligefra de mindste Ungpige-
numre til de største Frue-
størrelser, saa De vil være 
ganske sikker paa hos os at 
kunne faa en fiks og god 
Frakke el. en smuk moderne 
Kjole til en rimelig Pris. 
Ligeledes har vi de moderne 
lette Regnfrakker paa Lager 
i mange Farver fra Kr. 13,50. 

Pigefrakker er paa Lager 
i alle Størrelser og til meget 
smaa Priser. 

',Victor ftlanek, 
Allinge. 

■111■___ 



Flexo Urglas 
Kan ikke knuses 

!Forbliver klare 
Lad Dem ikke neje med Eii:erligninger 

i Forlang det t -Aars ,Garantimærke hos : 

LConrad Hansen 
Allinge 

Fra gamle 
Protokoller. 

--o— 
Strømhandel. 

9&bre aoff i 93nerne miubeg enbnu 
ben nibtherøntte »?Iffingepoga" (etat 
tnnaffe rettere ftaveg: Affingapop"), 
font Ral babe bæret af en ufrebaanfig 
:7-4tørrelle, ja. enbog have ubbiffet fig 
tit at bære bunblog, ibet ben gil i et 
meb R3aaben, faalebeg at 9.11unbingen 
funbe tøf teg langg efibgiben bett op 
til Melingen og fnIbe fra bet elib, 
man banbfebe meb. 

tetene Borm for attbel ban eøen 
anfaag anbre eteber for u(obtig, men 
tolererebeg tier, fagten forbi ber ntang-
rebe en orbentlig favn, boor efibene 
funbe lægge til. 

eng ntob jan,3 Mabfen (Skøn-
bed), fom tiltatteg for ulovlig etrøm-
batibet opInfer bette gorhotb ncerntere, 

and dørgen otm bibnebe, at 
etriimbanbel ber er alminbelig og mente 
at ben bar tovlig, Man belnturebe fig 
iffe om elibgpapirer o, lign. 3ormn-
liteter, man fobte, tab man funbe faa, 
naar man etters funbe blive enig meb 
efipperen. Unbertiben fenbte man efip-
beten, unbertiben iffe. Man føbte heCe, 
halve efter tele af 2abnitigett enleft-
vig efter i geeflegtab. tet blet) for-
tofbet bagefter. ••tavrigt fob man bet 
bero paa efippereng 2Infbar, om ban 
tnaatte fælge efter ej. battbet frinbt 
eteb facibel meb efibe unber eejf 
f om for 21nfer. ter banblebd meb Rorn, 
93rcebber, %ørnnter, Zfcere og 93rcenbe, 
gajance bar føbt i ftore Mager, isib-
rigt meb alt muligt. 

'.1.Rogett Vtfling befreef ter R3ibngbnr,  
bet og fenber intet aorbub mob flig 
fanbet. 

Zolbofficiant fflrønberg befreefter bet 
ograa og mener, at faaban badet bar 
bæret alminbefig, feta længe golf fan 
erinbre. 

Bor en tel Vitar fiben bavbe man 
føbt en flor Mage fflug fpA en øflp= 
per fra gliga (bett før omtalte Slipper 
eoberberg). 'borgerne blet) tiltalte ber-
for, men frilenbt af ,£) øjefteret. 

3irlefogben fammenfalber Nariblug.- 
forfamling for at fan ubmebnt gortig-
lomnrigfcerer. ter møbte lun 5 
gere, boorfor Gagen itbfattd og ber 
ubftebteg 	3efenbtgorelfe. 

elofehtigningen er enbnu ilte bngget, 
J3aa en ny Raabfluefamling buffer ber 
a(minbelig Ueniglieb. Man mener nu, 
ben bør ht)gge af fttivet sten. WIllinge- 
boerne vil lun begge i 	og for- 
tanger at eaubnighoerne flat bjcetpe meb 
hertil, bvitlet be die vir. ter roeneg 
at bære $tabs3 !tuben for 8Iflinge beb 
Rapt. $33rønbecbg tofte, bpor (runben 
ilte bebøbebeg at løbe& tatftaabinbe 
Rofoeb har ffcenfet 500 Ml. til eta-
ten, og eanbbigboerne protefterer nu 
mob, at alle bife Senge alene lom. 
mer 9Iffingeffolen tit (Mobe. 

5Bølgerne er aabenbart gaaet højt, 
for fflitlebornmeren følte fig forattlebi. 
Bet til at forebolbe &Isertte at botbe 
fig 	ancellietg eltivelfe efterrettelig og 
»ile „bebbørtig boreffe og ?Igtelfel. 

Bor eanbvig møbte acted @røn-
beeb og beng tjoetb, og for ?Iftinge, 

greberiffen og 1R. tanfen. 
Genere tiltinber bog eanbvigboetne 

at abe q3tigtarbeibe og Rørjet ti( ben 
efote i 91flinge, men be bitbe iffe 

bære lige om 43engene bertit. 
boerne vibe lun tilftaa Sanboigboerne 
balbt Wfffng — Uenigbeben fortfcetteg. 

Martba eafie 	egper .e4erfen i 
eanbbig flpie at bove vceret en briar. 
lig Mober for fine to balovolgne s.8ørn 
ben 15 aarige 43eber 8rei3perfen, og ben 
16 varige Magrete egpergbatter. $e- 
ter ibøntmeg 	paa 1-troppen for 
Cnveri f om minbreaarig, og famtibig 
for nagrete famme straf „at effelbe. 
reg unber gogbeng Zilfnn" for at babe 
i'ijaatet en @utbbrnftnaaf. Roberen 
faar 4 @ringe 5 Mageg gcengfel paa 
3cittb og 3røb for at tabe folgt ben 

Waat, fom latteren bavbe ftjaalet. 
samme tag, fatbt tommen for 43e- 

ter43 93ebfontmenbe, men inben ben er. 
fefver.4)eg, beg it ban et tint Znveri, 
bborfor etraffin forb6jeg til 121) Za-
ge§ 

16. Maj 1825 rebfatter lian 
43ete tilbebtanb jig font fjatibtenbe i 
2111ir.ge. 

1826 ncebneg everforninnber fiortb, 
og løjtnant 9. 9?. ,t olm, og 9lielg 
(ser åenfnat 3orgerflab font enreb 
„font Q3orger i bannaer,Ept, 523irl.<= 

.t.ofm er Robmanb i Mine, 
og W/openg greberiffen 3orgerfojtnant 
i (&:.1ttbbig. Røbutanb Beter 91nbreag 
(331ø tbeeb inbbjerger et ijabareret '$rig-
itib 

 
,artnnnt) af 9letucaftte til ttlitige. 
(3aleafe var forttben i Scerb meb 

nt bjerge ben og babbe anbragt en Sk e. 
betroge og babbe 2 Mattb af fin 
fLetning omborb i $riggen, caligebd 
rfeebte @riinbecbg goll ben til Iffittge. 
Zen engelffe Rapt* beflutbte beat for 
volbelig Z)verfalb og for eørøvere. 
;for Neden lom bet bog tit Borlig, 
fanfebeg at Raptajnen tilbogelalbte fine 
Dtb, ag 	jergerne nojebeg inch 11,, af 
ben forft forlangte t8jergelon. 

ni er ber lun 4 etoltemeenb i Ret- 
ten: 	V.3inberg, Mong etub, l tau; 
Rive og eper 3egperfen. Wcerte 9Iar 
er bet: Jacob Ziinberg, 	briftian Q;in- 
berg, Morten &pciftenfen og U. Vl. 
(Yrrønbeeb. 

Srig&nab 3t;ftriver fflat be, Rohnuut b 

biorth, Slapt. @kiinbecb og Mosg gre. 
beriffen foreflaag paa en fflaabftitefam-
ting til gorligUommigfcerer i etebet 
for Rrigftanb (barbe. (barbe flt 6 eeb-
fer, M. greberilfeu 9 og be anbre in 
gen. greberiffen blev nttfan valgt og 
ffal fammen meb 	@rønbed) forrette 
gortigglommigionen. 	• 

Rofoeb f-tatttmerAofnt flager over, 
at V.3orgerne ilte bil Lo1be ,tegn efter 
toben. 

1829 bebber ben praltiferenbe 2cege 
i ?Iflinge Jenfen, og efofelcereren 
bantte Wielfen. 

R. 	e. Roefoeb. 
Forts. i næste Nr. 

Elegante Brevmapper med silke-
forede Konvolutter og Luksus-
Brevpapir med paatrykt Navn for 
kun 1,50-2,00 Kr. 

Allinge Bogtrykkeri. 

Bornholms 
Spare- og liaanekasses 

Afdeling i 

Kontortid 9-12 og 2-4. 
Renten af Indskud er paa 

3 Mdrs. Opsigelse 	4,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekasseviikaar 	4 	- 

„ffirallelyst" 
Anbefaler sunde, haardføre Frugt-
træer, Buske, Roser m. m. 
Haveanlæg og Kirkegaardsarbejde 
udføres af Fagfolk. 

Telefon Sandvig 6 og 47. 
M. Kr. Kofoeds Enke. 

8nedfierar6ejde 
Nyt og Reparationer udføres godt 
og billigt, samt Glasning. 

Idath. Kofoed, Allinge. 

bliver tilfreds 
med den Klædning, De faar hos mig. 

»)»- 1. Klasses Skrædderi og fineste Pasform. -4«(« 
Klædevarer og Prøver forefindes. 

Kofoed & Mortensens Byggeforretning 
Ligtøj og Ligsenge. 
	Ligkistelager. Ordning af Begravelser 

Telefoner 77 og 79. 

Møllers  Bogbinderi  
Tlf. 865. 	Chr. DideriKsen, Rønne. 	Tlf. 865. 

Indbinding af Bøger. -- Protokolfabrik. - Papirvarer. 
I. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

har Masser af 

gode, billige .93rcedder 
til Reparationer og Nybygning 	Prima Pandeplader til Tag- 
dækning. Masonieplader til Isolation og Loftsværelser. 
Dette er meget solidt og billigt Materiale at anvende. 

Nordlandets Handeishus. 

Prima galvaniseret 11011Sehill110111111 
sælges til meget nedsatte Priser. 

Galv. Søm, Kramper og Piggetraad. 
Disse Varer sæ l ges meget billigt i 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Slags .tørrede Frugter. 
Fineste friske Spiseæbler, Fineste Mesina Appelsiner. 

Nye Sendirni,er - - Smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Xvor for ket6e 7ryfisager 
Jndpakningspapir og «Tøser 
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af 

Rejseudgifter maa beregne større Avance 

paa en ringere Vare, og sælger denne oaa 

Efterkrav og tiden Garanti. 

17 9ornitzkas :Bogtrykkeri, Xllinge, 
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den 
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74. 
Indpakningspapir, Økonomruller, Konvolutter & Poser til Fabrikspris. 

Hasle ti 
Altid friskbr. Kalk. 

Brændt Gødningskalk er den bedste. 

Kalkværk 
	

Forlang Tilbud. 

Tlf. Hasle 102. 	 Tlf. Rønne 393 

e ti t)erterende 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa 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 Kvit- 
tering paa Postbeviset. 

Gummiled18j og 1134111111111-F0Eli8j npareres 
og forstsales, 

Selv de vanskeligste Reparationer udføres med Garanti. 
Telefon 804 E. Løvgreen Telefon 804 

Vulkaniseringsanstalt, Rønne. 
NB. Et Parti brugte Dæk 29 x 4.40, 29 x 4,50, 29 x 4,75 sælges billigt. 

Slagteriets Udsalg paa Lindeplads 
antrefaler sig med fersk og røget Flæsk, Horbrad og harboa,ade 

hjemmelavet Fars, Medister, Sylte, Leves postej og Lunge-
poise. Alt i Psalaeg og konserves. 

Friske Slagterivarer Onsdag og Fredag. 

Johanne Hansen Tlf. 45, 

AVERTER i NORDBORNHOLM  

ff'as paa gfaaret. 
Det vigtigste Krav der stilles, for at 

Haarvæksten kan være god, er rigelig 
Ernæring af HaarrocIderne og hele Hoved-
bunden. Det opfyldes i Følge Sundheds-
bladet ved at sørge for kraftig Blod-
tilstrømning og ved at anspore Nerverne 
til forøget Virksomhed. Alle de højt priste 
Kure med Elektricitet og andre lrritati-
onsmidler grunder sig paa denne Erfa-
ring. 

Det billigste, naturligste og bedst vir-
kende Middel er regelmæssig Børstning, 
Vask og Frottering af Hovedbunden. Den 
maalbevidste Rensning øver samtidig en 
meget sundhedsbefordrende og oplivende 
Indflydelse paa Huden og forøger den 
nærende Blodtilstrømning til liaarkime-
ne, hvorigennem Afgivelsen af Stof til 
Haardannelsen fremmes. 

Haaret bør redes godt igennem og 
børstes godt to Gange daglig, helst Mor-
gen og Aften (efter at man er færdig med 
Dagsarbejdet). Det er ikke godt at for-
tage denne Behandling, lige for man 
gaar i Seng, da det for mange Menne-
sker vil bevirke, at Søvnen vanskelig 
indtræder. Kaminen maa ikke have spid-
se eller skarpe Tænder. Børstens Stivhed 
maa rette sig efter Haarets Mængde. 
Fylde og Længde. Tætte Kamme og 
Tandbørster bør ikke anvendes. 

Ilaarbunds-Frotteringen foregaar sats-
edes, at man griber med udspilede. 
Fingre dybt ind i Haaret, gnider og mas-
serer Haarbunden kraftigt og længe med 
Fingerspidserne, idet man passer paa 
ikke at rykke eller slide i selve Haarene. 

Haaret bør i det mindste een Gang 
om Ugen vaskes med lunket Sæbevand, 
Under Haarvasken sørger man for, at 
selv Haarbunden bliver godt gennem-
arbejdet med Sæbevandet. Man kan her 
gaa frem paa lignende Vis som ved 
Frotteringen. Det maa stadig erindres, at 
man kun kan styrke Haarvæksten ved 
at paavirke Haarbunden og ikke ved at 
paavirke selve Haaret. Efter Haarvasken 
maa der foretages en grundig Skylning 
mecl lunkent, rent Vand. Man fortsætter 
med denne Skyldning under Indgnidning 
af Haarbunden, indtil Skyllevandet er 
helt klart. Derpaa skyller man efter med 
koldt Vand for at afkøle og hærde Haar-
bunden. 

Hos Frisørerne bærer man sig ikke 
altid rigtig ad med Haarvasken ; de op-
løser ganske vist Smuds og Støv, men 
skyller det ikke ordentligt af; de tørrer 
det kun. 

Efter at Haaret er tørret, kan man 
børste lidt Olie ind i det. Hertil skal 
anvendes ren og frisk Olie, f. Eks. Oli-
ven- eller Mandelolie. 

Da mange Haarsygdomme kan over-
føres fra det ene Menneske til det andet, 
bør man altsaa kun benytte sine egne 
Toiletsager. Det gælder ogsaa i Hjemmet 
men narurligvis i endnu højere Grad 
paa offentlige Toiletter og Badeanstalter. 

147fusmoderenå 
• er glad, 41 
naar hun har et pænt og godt 
indrettet Køkken at arbejde i. — 

Hertll kan jeg anbefale et godt 
Komfur med Stegeovn fra C. M. 
Hess. Gas-Stegeovne i forskellige 
Størrelser, Gasapparater, Primus 
og Kogeapparatet Dæmon, det bed-
ste paa dette Omraade. 

Bageforme i Alluminium, Blik og 
emailerede. Køkkenkar i bedste 
blaa og rød Emalje. Gryder, raa 
og emaljerede. Anker Heegaards 
Kodhakkere, Brødskærere, Majo-
naisrørere og alle forskellige gode 
og nemme Redskaber til Køkken-
brug. 

Nilfisk, Tøjruller, Vridemaskiner, 
Vaskebrædder, Badekar. Baljer og 
Spande. Koste, Pensler, Mopper, 
Skrubber og Børster til alt Brug. 
Emaljerede og malede Jernvaske 
i forskellige Størrelser, meget bil-
lige. 

Fliser, hvide og kulørte, er me-
get billige og smukke til Gasborde, 
ved Vaske og lignende Steder. 

Køkkenet godt indrettet og malet 
med den holdbare Køkkenemalje 
gør dette til en Pryd for Hjemmet. 

Varerne anbefales til de billigst 
mulige Priser. 

Y. e. wohn. 
Allinge Skær i 

Optæridning-shreende altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Icieert Hansen. 

e. 3osefsen. 
Lad Deres Tøj reparere og presse hos mig. 	Tlf. 28. 


