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Alm. Annoncer 10 Øre 
Nr. 310 	Forretningsann. 8 - Fredag den 26. Januar 1 	

I Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret 
senest 2 Dage før Bladet udgaar. 

Før og nu. 
Et Kulturbillede. 

--0- 

En elegant Bil holder foran 
Manufakturforretning en med de 
store Spejlglasruder. En pelsklædt 
Dame stiger ud og aabner Sving-
døren. En høfligt bukkende Eks-
pedient forespørger, hvad Fruen 
ønsker. Fruen ønsker Lagenlærred 
saa og saa mange Meter. — „Ger-
ne' — Fruen ønsker et halvt Du-
sin Skjorter til sin Mand — „til 
Tjeneste" — Om Betalingen maa 
vente, til Roetantiemen kan hæves? 
Det indrømmes med et syrligt 
Smil. — Om Fruen kan have Pak-
ken hos sig i Bilen? — Jo, Fruen 
kan. -- Frk. Petersens Symaskine 
snurre lystigt, og snart ligger en 
sirlig Stabel Lagen forsynet med 
Mellemværk og Monogrammer i 
Fruens Linnedsskab. 

Saaledes er Fremgangsmaaden 
nu>  naar man skal have skaffet et 
Udstyr — eller fornyet Behold-
ningen af Linned og Dækketøj. 
Anderledes i ældre Tid, da man 
selv avlede Raastofferne og bear-
bejdede Materialet, der blev til 
Lær red o. lign. 

. Naar Foraaret kom og Lærken 
sang, blev Hørren saaet; den 
skulde saas tæt, og Jorden være 
bekvem, saa ranker den sig hur-
tig i det varme Solskin, og snart 
bølgede Ageren mrd de fine blaa 
};logester, der afløses af de mod-
ne Frokapsle.r (Knev1). 

Saa skulde Hø' ren „ruskes" i 
haandfuldevis trækkes den op af 
»eden, og lægges bagud i pæne 
Skaar, og efter nogle Dages Vej-
ring kan den bindes op og stil-
les i smaa Hobe paa Agert n, Snart 
kan Hjernkørslen finde Sted, og 
den tærskes nu i Loen med Plejl; 
naar Frøet saa er fjernet skal 
Høren „rødes" (raadnes), dette 
kan furegaa paa tre Maader. Den 
hurtigste, men tigsaa den, der er 
forbunden med nogen Risiko, er 
„Ildrødningen", en aflang Grav 
graves paa aaben Mark, fjernt fra 
Bygninger,, i Bunden lægges lid, 
og i et tyndt Lag spredes Hørren 
paa overliggende Stænger. Der 
skal udvises stor Agtpaagivenhed 
at den ikke faer for stærk Tørring 
og at Ilden ikke faar fat i den. 
Den anden Metode er, at Hørren 
lægges i en Mergelgrav, indtil den 
haarde Plantestængel, der omslut-
ter de fine Fibre (Taver), er skør-
net, saa den kan brydes. Den tre-
dige Metode er, at Hørren spre-
des tyndt paa en Græsmark el-
ler Eng, indtil Vejrligets Indflydel-
se har bevirket det samme Resul-
tat. 

Naar Hørren er tørret, kan den 
brydes (brages). En tør, klar Frost-
dag kommer Hørbragen i Gang, 
den er en aflang Indletning, hvor 
nogle Brædder paa Højkant slear 
ea rimen nyn Hørstilkene, der hel 
des den under af en Mand, der 
samtidig leverer Drivkraften Nu  

skal den „skættes", hvad der før 
i Tiden skete ved, at en Mand, 
(eller en Kvinde) med en tynd 
Træplade „slog" Hørren, saa de 
brudte Stængeldele „Skæver" faldt 
af, senere kom en Slags Maskine, 
der i Hovedsagen bestod af et 
stort Hjul med paasatte tynde Træ-
plader, der ved Haandsving hur-
tigt førtes hen' over Hørren ; det 
afhang meget af „Hørsvingerens" 
Dygtighed, om Arbejdet blev vel-
lykket. 

Saa kom Heglingen, som var 
den sidste Proces. Heglen var et 
Bræt, tæt besat med lange, tunge 
Jernpigge, hvorigennem Hørtaver-
ne blev trukket indtil den sidste 
Rest af „Skæver" var fjernet og 
den silkebløde, graagule Hør laa 
parat hl at spindes. Hvad der blev 
tilbage i Heglens Tænder, kaldtes 
Bleer og var af ringere Kvalitet, 
men anvendeligt  til Hverdegslin-
ned, Sække o. I. 

Fra tidlig Morgen (ved Lys) til 
sen Aften gik nu Husmoderens 
Rokkehjul flittigt, kun afbrudt af 
de nødvendige Pauser, og en ære-
kær Pige skulde helst have Mor-
gensyslen til Side til Kl. 9 og 
stille ved Siden af sin Madmoder 
med sin Rok ; saa gjaldt det om, 
hvem der først fik sin „Tot" spun-
det af og det fineste Spind. Var 
saa Garnet spundet, blev det kogt 
i en Lud af Bøgeaske (Soda kend-
tes ikke) og hængt til Bleg paa 
lange Stænger, og naar det saa 
var tørt og vundet i Nøgler, gik 
Turen til Væveren. 

Til Rendegarn anvendtes Bom; 
uldsgarn, „Tvist", det gav det 
smukkeste og stærkeste Lærred. 

Naar saa den store Rulle Tøj 
kom hjem, blev det kogt og ban-
ket paa en solid Bænk „Tobæn-
ken" med en „Tværtærsker (en 
flad Bøgeplade med et Haandtag), 
derefter bredtes det paa Bleg paa 
Græsbund, til det var pænt hvidt, 
saa kom Saksen i Gang og i Haan-
den syedes saa de dejlige, næsten 
uopslidelige Hørlagen, der efter 
gentagen Blegning, gemtes hen til 
Husets Brug og til Gavn for den 
kommende Slægt. 

Vejen til Linnedskabet eller 
-kisten var unægtelig betydelig 
længere og mere omstændelig før 
end nu. 	 —e—n—. 

Naa, morede du dig hos Han-
sens, min Dreng? 

— Jo, Takl Men jeg er bare ban-
ge for, at der bliver Ballade i Fami-
lien, for Fru Hansen kyssede mig 
lige for Næsen al sin Martsdl 

Smaa Kterlighedstimeater. 
_0_ 

En ædeltænkende, fremadstræ-
bende ung Mand bad en lærd Pro 
fessor om at skrive i hans Stam-
bog, og Resultatet blev dette : 

Bevis ethvert Menneske du kom-
mer i Berøring med, rigtig man-
ge smaa Kærlighedstjenester. 

Det unge Menneske var til at 
begynde med ikke synderlig til-
freds med denne Leveregel; han 
havde ventet et slaaende Visdoms-
ord og saa var det hele blevet 
til — smaa Kærlighedstjenesterl 

Men efterhaanden lærte han at 
sætte Pris paa og følge den kloge 
Mands Read. 

Der gives ikke mange Lejlighe-
der til opsigtsvækkende Stordaad; 
de allerfleste vil forgæves vente 
paa en saadan Lejlighed; men en-
hver kan daglig vise et Medmen-
neske en eller anden Venlighed el-
ler yde ham en ringe Hjælp, og 
af mange Sandkorn bliver der en 
Bakke, af mange Draaber samler 
Havet sig, og mange gode Ger-
ninger hjælper til at skab,: den 
gode Mand og Kvinde. 

„Hvo, som giver en af disse 
smaa ikkun et Bæger koldt Vand 
i mit Navn, sandelig siger jeg Eder, 
han skal ingenlunde miste sin 
Løn, og Enkens Skærv er bleven 
lovprist højt over mange tusind 
rigere Gaver. 

Lad mig anføre enkelte Eksemp-
ler paa saadanne smaa Kærlig-
hedstjenester.  

En Herre lagde en Dag Mærke 
til en gammel Kone, der stadig 
gik og saa sig om og af og til 
tog noget op fra Gaden og lagde 
det i sit Forklæde. 

— Hvad er det I tager jer for, 
Morlille? spurgte han. 

- Aa, jeg samler bare de Glas- 
skeer, der ligger rundt omkring, 
for at ingen af de mange barfo-
dede Børn skal komme til Fortræd. 

— Det er kønt gjort af Jer, 
svarede den fremmede venligt, og 
i sit stille Sind tænkte han: Den-
ne jævne Kvinde er en større Vel-
gørerinde for sine Medmennesker, 
end mangen stor Herre, der jager 
gennem Gaden i sin flotte Vogn. 

En venlig Dame besøgte næsten 
daglig en enestaaeride, noget'aand-
svag syg, „den fjoldede Rikke", 
som Folk kaldte hende. Snart 
bragte hun hende en Skaal kraf-
tig Suppe, snart et Stykke Kød, 
en Kage, et smukt Billede, en duf-
tende Blomst, eller hvad andet, 
der kunde glæde den syge Stakkel, 

— Aa, kunde jeg dog blot og-
saa engang komme til at vise Dem, 
hvor jeg er Dem taknemlig, sagde 
Pigen en Dag, men jeg er alt for 
svag og for dum dertil. 

-- Jeg ved noget, Rikke, som 
du kan gøre, svarede den venlige 
Dame, prøv paa, om du ikke hver 

Gang jeg kommer, kan have et 
eller andet kønt Skriftsted at læse 
for mig. 

Det gjorde Rikke med Glæde, 
og de havde begge megen Opbyg-
gelse af den aandelige Gave, den 
„fjollede" Rikke :altid forstod at 
finde frem. 

En fra' Indien hjemvendende 
Missionær laa en Nat søsyg i sin 
Kahyt og følte sig saa elendig, at 
han næppe kunde røre sig. Plud-
selig hørte han hastige Fodtrin 
paa Dækket ovenover og Raabet: 

— Mand over Bord! 
Gerne vilde han være med til 

Redningsarbejdet, men' hvordan 
skulde det kunde lade sig gøre? 
Uvilkaarligt greb han Hængelam-
pen ud af Beholderen og holdt 
den med Anspændelse af sine 
svage Kræfter hen til Koøjet over 
Køjen. — Snart efter lod det der-
oppefra; 

-- Hal opl Forsigtigt! 
Og Morgenen efter fik han at 

vide, at Lysskæret fra hans Rum 
havde ladet den forulykkede faa 
øje paa det udkastede Tov og 
saaledes frelst ham fra at drukne. 

En Banevogters tiaarige Datter 
plukkede Blomster paa Jernbane-
volden, temmelig langt borte fra 
Hjemmet. Da opdagede hun plud-
selig, at en vældig Stenblok var 
falden ned paa Skinnerne fra en 
fremspringende Klippe. Hun vid-
ste, at der var et Ildtog i Vente. 
Der vilde ikke være Tid til at lø-
be hjem og hente Faderen, saa 
han kunde komme og vifte med 
den røde Fane. Men hun havde et 
rødt Skørt paa! Hurtig trak hun 
det af, og ilede Toget i Møde og 
svingede uafbrudt med Skørtet. 
Tegnet blev set, Toget standsede 
i Tide — og en stor Ulykke var 
forebygget. 

Paae en af Hovedstadens Gader 
rakte en gammel, hvidskægget 
Mand med et tiltalende Ydre Haat' 
den bedende ud niod en forbigaa-
ende Herre. Denne greb i Lom-
men for at række Oldingen en 
Gave, men mærkede til sin Be-
klagelse, at han ingen Penge hav-
de hos sig. Da greb han den gam-
les Haand og trykkede den hjer-
teligt, idet han med et venligt 
Smil sagde: 

— Jeg beklager, at dette er alt, 
hvad jeg kan give Dem i Deg. 

— Det er ogsaa nok, svarede 
den gamle, og et Smil straalede 
over hans vejrbidte Ansigt som 
en gylden S. Istraale over et øde 
Vinter landskab. 

I en af Forstæderne i en Kvist• 
ge paa 5tr Sal boede en ung, 

brystsyg Mand En af Husfællerne 
saa en Dag til ham og udbrød, 
greben af Medlidenhed: 

-- Kunde' jeg blot paa en eller  

anden Maade gøre noget for dig, 
vilde jeg gerne. 

— Et Ønske har jeg, som jeg 
tror, du kan opfylde, svarede den 
syge. Vil du ikke engang imellem 
bære mig ned i den lille Have 
foran Huset, saa jeg kan være i 
frisk Luft og slikke lidt Solskin? 

Straks var Vennen rede, og naar 
det var godt Vejr, bar han den 
syge paa sine kraftige Arme ned 
ad Trapperne og atter op om Mid-
dagen eller Aftenen. 

— Det er den bedste Medicin, 
der kunde gives Dem, sagde Læ-
gen da han hørte om dette Bevis 
paa hjælpsom Næstekærlighed. 

Alt dette er smaa Tjenester, men 
smaa Aarsaver kan have store 
Virkninger, og Jesus siger: „Hvo 
som er utro over lidet, er ogsaa 
utro over meget". 

Din Noder 	dig selv 
—0— 

Den Gang, du var ung, tænkte 
du sjældent paa, at Moder skulde 
blive gammel, eller at Moder skul-
de dø. 

Møder, som arbejdede for dig, 
som gik for dig, om Foden var 
aldrig saa træt. 

Du forstod det ikke, thi Moder 
var aldrig træt, naar det gjaldt 
dig. 

Kom den Tanke over dig: 
— Tænk, om Moder skulde dø. 

Da jager du den fra dig med Angst. 

Aarene gik. 
Du blev ældre, og Moder blev 

gammel. Men du saa det maaske 
ikke. Du syntes, Moder altid var 
den samme, og du følte, at hen-
des Hjerte slog lige varmt. 

Moders Kærlighed bar dig i 
Bøn gennem Sorger og straalede 
over dine Glæder. Men Livet har 
gjort Moder træt og hendes Hjer-
te slidt af alle de bankende Hjer-
teslag for dig og for alle, hun elsker. 

Og saa kom den Dag, du hav-
de tænkt saa fjern, da Moders 
Hjerteslag standsede. Maaske du 
ikke fik sagt Tak, fordi du ikke 
forstod, at Moder nu skulde dø. 
At det umulige var bleven Vir-
kelighed. 

Hvis du senere i Livet selv bli-
ver kaldt Moder, da oplever du 
en Dag at faa det Spørgsmaal: 

— Naar bliver jeg stor, Modet? 
— Aah, naar jeg bliver gammel. 
— Ja — men du maa aldrig 

blive gammel 
— Men du vil jo gerne være 

stor? 
- Aah nej — • . nej, saa vil jt g 

ikke være det. Og to bedende 
Barneøjne ser op imod dig. 

- --- Du, som endnu ikke har 

oplevet, at din Moder gik bort fra 
dig, elsk hende, spar hendrs træt-
te Fod, glæd brude! Glæd hende 
med at sige: 

— 1)u flinke, kære gode Moder 
du maa aldrig, aldrig blive vernin,  1. 

(At en Indsender i Silket. Venstrebl ) 
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Svinenævnet 
meddeler os, at Godtgørelsen be-
regnes paa den Brøkdel, der frem-
kommer, efter at samlige Produ-
center med Fordelingstallet 13 og 
derover har faaet udleveret 45,5 
pCt. af  dette Tal med Værdien af 
et Kort sat til 50 Kr. dog kommer 
Godtgørelsen ogsaa de Producen-
ter til Gode, der er opført med 
henholdsvis 3-5-7-9-11, disse vil 
modtage en Godtgørelse af et 1  
Kort, hvorved de ligestilles med 
Producenter, der er opført med 
2 4-6 8-10-12, o,,r, sent ikke kan 
gøre Krav paa nogen Godtgørelse, 
cia de i Forvejen har faaet udle-
veret Kort, svarende til 50 pCt. 
af  deres Aarskontingent. 

En Tyr 
12-14 Maaneder, købes fra sund 
Besætning. 

Hjalmar Hansen, Kaasen. 

2iografen. 
Fredag og Søndag Hl. 8. 

Luksus-Chaufforell, 
Elegant Lyetspil med Gustav Fr0h-

lich og Liane Haid. 

En Sofabænk 
er til Salg. 

Stangeshus, Sandvig. 

Varm Blodpølse 
faas hver Fredag. 

Victualieforretningen Lindeplads. 

Flink Pige 
til indvendig Gerning søges til 1. 
Februar. 

Avlsbruger E. KOFOED, 
Lundegaard, Allinge, 

Olsker, 
Godtgørelse for Brøkdele 

for sidste Aars Svineregulering 
udbetales Lørdag dan 27. Januar 
i Forsamlingshuset fra Kl. 3-6 
mod egenhændig Kvittering. 

Svinenævnet. 

Bornholms 
Spare- og haanekasses 

Afdeling i Allinge. 

Kontortid 9-12 og 2 4. 

Renten paa Indskud er paa 
3 Mdrs Opsigelse 	3,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 3 — - 

Boxer udlejes. 

Benyt von Udsalg 
til at købe godt og billigt. 

Vi har endnu mange meget billige Tilbud i Frakker 
til Damer og Børn, ligesom vi har en Mængde Rester i 
Kjoletøl, Uldmouseline, Bomuldstøj, 
Dynesatin og Nankin. Gardiner i hvide, 
og creme. Drejler, Lagenstout rre m. til smaa 
Priser. 	 10 pCt. paa alle kurante Varer. ‘41kGASIIII  UDSALG VED 

VICTOR PLANCK, 
ALLINGE 
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Er De i Tvivl om hvor De skal købe 

Kolonialvarer? 
))))*. Gaa hen i PRIMA! 

111•E~IMIIII•1111~11110111  

Fra Uge til Uge. 
_ 0- 

En Nat i Tivoli. 
Hurra — Aarets første Karne-

val. — Nu kommer den muntre 
Tid, hvor vi alle bliver som Børn 
og g;ernmer Dagens mange Be-
kymringer. 

Det er Gymnastikforeningen der 
lægger for d. 4. Februar paa Ho-
tel „Allinge". 

Vi spørger Formanden om det 
ikke er lidt dristigt? „Maaske", 
svarer Forslund, „men i Aar er 
vi alligevel ikke saa betænkelige 
ved det. Vi har henvendt os til 
vore Gymnaster, deriblandt et Da-
mehold paa 25 og spurgt om 
Stemningen for et saadant Arran-
gement, og Svaret blev et enstem-
migt Raab: „Ih ja, vi maskerer os 
allesammen". Naar vi saa samti-
dig lægger saa stort et Arbejde i 
Dekorationen og Arrangementet i 
det hele, saa tror jeg det vil lyk-
kes for os." 

Vi listede os i Aftes ind paa 
Hotel Allinge og kikkede, og alle-
rede nu er man i fuld Gang med 
Dekorationerne. 

Allinge Skaereri 
anbefaler sig med al Skæring, 

Høvining samt Salg af tørt Brænde 
i større og mindre Partier til bil-
lige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert Hansen. 

Svinekort 
købes til højeste Pris. Afhentes 
over hele Øen. 

Axel Frederiksen. 
Telefon Allinge 25 

Varm Blodpølse 
faas hver Fredag Middag. 

Dina Sørensens Victualiehandel 

Allinge Teglværk 
anbefaler 

Mursten, Tagsten, Drænrør, 
Telefon 127. 

Flæsk, Kod og Pølser 
modtages til Røgning. 

Dina Sørensen, Allinge, 

Fra og illed Torsdag dollebr. 
Kl. 8 Morgen! 

Alle vore gode, solide Manufakturvarer 
udsælges til meget smaa Priser. 

0111■1•11~101■11M. 

Vurderingen ved sidste Statusopgørelse 
er Aarsag til de smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus. 
Det aarlige Udsalg Forrelningskonuoluller 

sælges med Firma fra kun 8 Kr. 
af billigt Fodtøj er begyndt 	pr. Mille. 

C. Larsen, Vestergade. 	Allinge Bogtrykkeri. 

Kofoed &Mortensens Bygeforretning 
Ligkiste-Lager 
Ligtoj og Ligsenge 	I 	I Tlf. 77 og 79 I 	I 	I 
Ordning af Begravelser 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Meddelelser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekselblanketter, 

Visitkort og Takkekort, 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri, 

Specielt Tilbud 
for unge og ældre Herrer, som 	Hatte eller Huer ønsker solide, moderne, klædelige 

til Vinterbrug. 
Udvalg og Lager er stort og Priserne 
meget rimelige. Se Vindusudstillingen. 

Offentlige Foredrag. 
Mandag den 29. Januar Kl. 20 : 	RAADHUSET, Sandvig. 
Tirsdag den 30. Januar Kl. 20 	HAMIVERSHUS, Allinge. 

Emne: Tegnene paa Kristi Genkomst. 
En enestaaende Opfyldelse af Tegnene 

paa Frelserens Komme og Verdens Undergang. 
*****4(***************4c 

Onsdag den 31. Januar KI, 20 	RAADHUSET i Sandvig. 
Torsdag den 1. Februar K!. 20 	HAMMERSHUS, Allinge. 

Emne: Fredsfyrstens Komme. 
Den største af alle Begivenheder siden Verdens Skabelse. 

Fri Adgang. Enhver er velkommen. Warrer Christiansen. 

Jegs Hansens Oodlidsmildsdlo 
er begyndt. 

Særlig stor Rabat gives paa mit store Lager af færdigsyede 
Klædninger, Stortrøjer, Overfrakker, Regnfrakker samt 

hvide og kulørte Herre-Kitler. 
Og husk mit store Lager af Arbejdstoj, som er det bedste. 

Ligeledes Kjoletøj Bomuldstøj, Lærreder, Dynetøj, Fjer, 
Tæpper, Herre-Lingeri, Skjorter, Trikotage og Uldgarn. 
Stort Udvalg i alt, hvad der hører under Manufaktur. 

Altid bedste Kvaliteler og billigste Priser. 

Alle Sorter prima 

Vinterbrændsel 
tilbydes. 

Store engelske Ovnkul. Store slesiske Ovnkul. 
Westphalske Ovncinders af meget kraftig Kvalitet. 
Antracite-Ægbriketter og ekstra gode Smedekul. 

Disse ekspederes fra Lager til særlig billig kontant Pris 

— og frit tilkørt i hele Læs. 

1))fordiandetJ Xandebhud. 

02rierencle 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer 
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvernmeste Maade. Alle Indbetaling: kortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indehtalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet + 5 Øre i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 

Kyllifiveloder 
	en gros ..z? en detail 

NOW, NeX8 
til Vinterkyllinger er paa Lager 
og anbefales fra 

Nordlandets Handelshus • Nexø Telefo  1  n  3 


