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Paa Hejse Jorden 
-o- 

Ill 

Kina. 
Automobiler ventede, og vi 

kørte bort for at nyde Synet af 
de mange underfulde Ting paa 
øen. Vejret var fint, køligt og 
skyet og forfrisket efter den over-
strømmende Regn. 

Fra Hovedgaden kommer vi 
til næsten lodrette Højder, hvor 
opad Vejen snor sig i bugtende 
Sving. Langt nede ligger den 
stille Havn frynset med Ocean-
flyvere og Krigsskibe, og Kow-
loon ovre paa Fastlandet. Op og 
op snor Bilerne sig mod taar-
nende Toppe tilhøjre for os, de 
er tæt bevoksede med grønne 
Breger, Mos og lave Buske, 
imellem hvilke bruser smaa 
Vandfald. Til venstre er dybe 
Kløfter, fyldte med Trævækst og 
buldrende Fosser. Bjergene er 
ikke høje ca. 2500 Fod. Vejen 
vinder sig omkring Toppen. Ind 
imellem hver lille Bjergtop ser 
man Søer og Bugter, og længere 
tilbage ligger der utallige smaa 
øer, og fremefter er der flere 
Bjergtoppe med pragtfulde Vand-
fald, der skummende haster til 
bregnefyldte Kløfter langt, langt 
nede. 

Den tropiske Luft er over-
maade klæbrig. Varmen er ikke 
saa stærk, men meget trykkende 
og lummer, • den synes at hænge 
i fugtige Bølger, der ligesom svø-
ber en i et usynligt Tæppe. I 
Førstningen er Virkningen ikke 
behagelig, men ude i det frie er 
det ikke utaaleligt. — En kølig 
Luftning, der dufter af fremme-
de Krydderier, strømmer op fra 
Havet. Nye Udsyn viser sig og 
aabenbarer nye Naturrigdomme 
ved hvert et Hjørne, vi runder. 
— Skyerne har aabnet sig, dog 
skinner Solen ikke klart — fan-
tastiske Skyer hænger ved Top-
pene saa tæt ved, at man næs-
ten kan røre dem, medens den 
skønne Bugt og Havnen ligger 
vidunderligt klart skaaret imod 
de saftiggrønne Bakkesider. Alt 
virker saa overnaturligt og my-
stisk i den fløjlsagtige, bløde tro-
piske Luft. 

Langsomt sejler vi bort og la-
der Hong Kong bag os. Oven-
over skærer Solen gennem Sky-
erne og laver grønne . Silhuetter 
af Bakkerne i det fjerne. Lang-
somt glider de fløjlsbløde Bak-
ker forbi, medens vi pløjer Søen 
mellem Øer af en lokkende Skøn-
hed — hver en et Paradis for sig. 

Farvel til Hong Kong, til Byen, 
der er saa forskellig fra alt, vi 
hidtil har set. 

IV 
Manila—Singapore. 

Ligesom Hawaii, har den phi-
lippinske Øgruppe en taaget For- 

historie. Af traditionelle Levnin-
ger findes der ikke saa mange, 
og Legender fortæller forskelligt 
om Folkets Oprindelse. Ingoro-
terne er dog maaske den origi-
nale Stamme, som ikke maa for-
vaksles med Polyneserne. Gen-
nem Aarhundreder har Øerne 
været en Part af et Hindu-Ma-
laya-Rige, som omsluttede India, 
Kina, Sumatra og Borneo. Fra 
1325 til 1405 var det en Part af 
Majapahit Riget fra Java, og gen-
nem Ming Dynastiet tilhørte det 
Kina. I det 16. Aarhundrede be-
nyttede Portugiserne øerne som 
en værdifuld Forpost, kun for 
senere at blive taget af Spanien, 
og efter 1519 blev Philippinerne 
mer eller mindre Genstand for 
spanske Angreb, og en virkelig 
Besejrelse begyndte i 1565, som 
siden blev kraftigt fortsat. 1580 
blev Fæstningsmurene bygget, 
som endnu ligger velbevarede 
omkring den gamle By, der er 
den oprindelige Manila By. I 1898 
korn Øriget ind under Amerika. 

Dog, mit første Indtryk af Ma-
nila var langt fra historisk. Al-
tid skal jeg mindes Manila ved 
de spraglede og mærkelige Dra-
ter, som Kvinderne bærer. »Ju-
si«-Tøj, vævet af Fibre fra Ba-
nanblade, eller »Pina«-Tøj, lavet 
af Fibre taget fra Bladene i Ana-
nas Planten, der mest bliver brugt 
til at fabrikere en Slags stift Tøj, 
som bliver haandvævet enten i 
Malabon eller i Iloilo. Af dette 
bliver der syet Bluser med sær-
egne Ærmer, og dertil en Slags 
Munkekutte, som staar ud i Nak-
ken og ender i en Spids ved 
Bæltestedet. Skørtet er dekoreret 
med lette Ornamenter paa lysti-
ge Farver og kantet med Mani-
la Kniplinger ; Dragten ser me-
get simpel og kunstig ud, men 
med den stille Ynde, hvormed 
de indfødte Kvinder bærer den, 
er det en meget skøn Dragt. 

Men Mændene staar ikke til-
bage, hvad Klæderne angaar. De 
staar ikke paa Lige med Ame-
rikanerne i farveløse, skraeder-
syede Habitter, men bærer tyn-
de Chiffon Frakker af alle Regn-
buens harver. Frakkernes Skrø-
belighed synes helt ude af Plads, 
men selv den simpleste Peon vil 
bære en, hvis han har Rand der-
til. I Regn bliver denne fine Pas-
klædning til et vissent og hæn-
gende Vrag, men naar det bare 
tørrer lidt, genvinder den hurtig 
sin oprindelige Form, og flagrer 
bagud efter en hastende Person 
med et Sus og en Fortryllelse, 
som til en Maskerade. — Under 
Frakken bæres en Bomulds- el-
ler en Silkeskjorte, og løse, mør-
ke Benklæder synes at høre til 
Moden. Formen af Hatte er me-
get ubestemmelig, men mest er 
det en Slags indført Panama, 
der er vævet af Fibre fra Buri-
Palmen, og kaldes med et ind- 

født Navn »Balibuntal«. 
Mægtige hvide Uldskyer sej-

lede højt under Himlen og skjul-
te mange af de runde Bjergtop-
pe, som er saa typiske for Phi-
lippinerne, der er gamle udsluk-
te Kratere. — Oksekærrer knir-
ker langsomt afsted. Smaa En-
spændere og tohjulede Køretøjer 
afløser her den japanske og ki-
nesiske Rickchaw. Mange Biler 
ruller afsted gennem de mer el-
ler mindre brede og krogede 
Gader. 

Den indhyllede Maane var vel 
oppe over Horisonten, da vi om 
Aftenen standsede ved den ste-
nede Strand tæt ved Manila Ho-
tel. — Ud over Bugten dansede 
blinkende Lys i lange gyldne 
Linjer, medens Bølgerne raslede 
som tørt Efteraarsløv mellem det 
stenede Bolværk, og Fosforglans 
glimtede i Vandskorpen. 

Efter Solnedgangen fanges man 
af den listige, tillokkende Ro-
mantik — den samme Roman-
tik, som varsler Fortryllelser i 
Troperne. — Men vi har ikke 
Tid at vente og føle — vi maa 
følge Trop med den hastende 
Turist. Manila-Bugten i Maane-
lys, det husker man længe. Ga-
derne ligger som sort Onyks ef-
ter Regnen — og den silkeblø-
de Luft er fyldt med Duften af 
blomstrende Jasminer og Roser. 

Manila er saa uforglemmelig. 
— — — 
Ved vor Ankomst til Singapore, 

var der ingen støjende Tiggere, 
og der var ingen larmende Træng-
sel, men den fremkaldte allige-
vel den forventede Spænding. -
Lavt over Byen hang der en 
varm gul Sol, som næsten blæn-
dede os i vor ængstelige Stirren 
efter den blandede Vrimmel, som 
drev langs Skibssiden. — En ny 
Verden laa for os, men da Ti-
den er kort, og Varmen meget 
trykkende, skynder vi os at kom-
me udenfor Byen. 

Som Blade fra Kiplings Bøger 
ligger Junglen her foran os. -
Den smalle Vej snor sig som en 
lang, sort Linje under tætte over-
hængende tropiske Plantevækster 
og under høje, mærkelige Træer, 
hvis Grene hænger tunge af Tung-
lemos og strækker sig imod Sol-
lyset. Forøget af Varmen og Fug-
tigheden vokser Krattet under-
neden i den Grad, at de udfyl-
der enhver lille Aabning, og Bla-
de, som under normale Forhold 
kun gror til en Størrelse af nog-
le faa Tommer, vokser her til 
en Frodighed af flere Fod. 

Luften minder meget om en 
Minnesota-Sommer, lige før et 
Tordenvejr bryder løs, trykken-
de varm, mørk og ubehagelig, 
og med den tropiske Luft faer 
man en Slaphed over sig, som 
synes at standse al Energi. I Jung-
lens Indre er der friskt og kø-
ligt, for her kan ingen Sol træn- 

ge igennem, Lyset er grønt og 
fredeligt, medens hver Bugtning 
i Vejen bringer nye Overraskel-
ser. Mærkelige Fugleskrig lyder 
ud fra Tykningen — men man 
stirrer forgæves efter Slanger og 
Tigere,• som man føler ligger 
skjult i det Indre — dog, vi ser 
smaa Aber, som springer smidigt 
fra Gren til Gren, og da vi stand-
ser vor Auto og viser dem Ba-
naner, bliver de straks nysger-
rige, og kommer nærmere og 
snapper Frugterne ud af Hæn-
derne, paa os, 

Igen kommer vi ud i det aab-
ne, og Vejen bliver bredere og 
bredere, men vor Fart forhind-
res af langsomme Oksekærrer, 
som man møder overalt, og som 
fører alle mulige tunge Læs: raa 
Gummi, Frugt, Bambusstænger, 
Staalskinner, Kurve med Fjer-
kræ.Kokusnødder,Tinbarrer mm. 
— De har ingen Hast, Tiden er 
endeløs, Dagen er varm, saa 
hvorfor skal mau haste? — Men 
vi har travlt og skynder os for-
bi. Vi maa ogsaa besøge den bo-
taniske Have; et Besøg, der er 
noget man sent vil glemme. 

Haven er det, som man kom-
mer til en anden Verden, ja, 
som til en anden Planet. Him-
len er dyb-blaa og Luften er 
varm og tindrende fyldt med en 
ubeskrivelig sød Duft. Der hvi-
ler noget gaadefuldt over det 
hele. Der er smaa Søer fyldt med 
Vandlilj er og Hyacinter. Humle-
bier paa Størrelse med Collibri-
er summer mellem blomstrende 
Grene, medens der fra Dybden 
af grønne • Buske lyder en kal-
dende Musik fra et fløjtende In-
sekt. En Lyd, der minder meget 
om en Klarinet. Der staar Klum-
per af Vokspalmer, hvis lyserø-
de Stammer skinner som Voks-
stænger, og Bregner vokser høje 
som Huse, og Elefantøren vok-
ser næsten højere, med 3 Fod 
brede Blade. Slyngplanter snor 
sig fra Træ til Træ, for at naa 
Lyset omtrent hundrede Fod 
oppe i Træernes Toppe. Vilde 
Orkideer gror som Snylteplan-
ter med Blade 2 til 3 Fod lange 
paa Palmernes Stammer, og ind 
imellem gror Mangotræer med 
store pærelignende Frugter, og 
der er Banan og Bregner og skri-
gende Aber og mærkelige Fugle, 
og over det hele hviler der en 
hemmelig Romantik. 

Der lyder en hul Torden i det 
fjerne og Himlen formørkes af 
drivende Skyer, og derfor haster 
vi tilbage til Skibet for snart at 
sejle til Penang. 

Penang — Ceylon. 

Orienten synes at være Over-
raskelsernes Land — og aldrig 
drømmer man, at der inden for 
en Strækning af nogle hundrede 
Mile kunde være en saa korn- 

plet Forandring af Natur, Folk 
Sæder og Skikke, som fra Sin-
gapore til Penang. — Penang er 
beliggende paa samme Halvø 
som Singapore, og er præget af 
Renhed og Orden under det en-
gelske Herredømme. Byen er 
beliggende i en lille Dal med 
lave tropisk krathevoksede Bjer-
ge i Baggrunden. 

Vejen gear gennem Kokus-
skove — Mil efter Mil ligger de 
plantet i nette Rækker. Nogle er 
plantede i saftiggrønne Græs-
marker, der giver Skovene Ud-
seende som velholdte Parker. 
Andre Steder er der mellem Pal-
merne plantet Mangosteen Træ-
er, som staar . tunge med bleg-
røde Frugter. Palmestammerne 
er høje og slanke, og Sollyset 
trænger lige til Roden af Træ-
erne. Over Kokusskoven fejer 
der en frisk Luftning og de fjer-
agtige Blade bølger lystigt for 
Vinden imod den blaa- grønne 
Himmel, som en Dans af Alfer 
under en Tronhimmel af Silke.• 
— Her og der ligger smaa ind-
fødte Landsbyer hyggeligt klum-
pet sammen, medens man med 
korte Mellemrum kommer forbi 
et Tempel eller »Shrine«, som 
ligger gemt i Skoven med sin 
farvefyldte Pragt, og med Buer 
og Drageskikkelser over Tag-
skæget — Tegnet paa barnlig 
Fromhed og nedarvet Ærbødig-
hed. 

En jungleagtig Lugt følger os 
vedblivende, den synker og sti-
ger med Luftningerne, medens 
man forgæves spejder efter far-
verige Sommerfugle og den bro-
gede Fugleskare fra Singapore ; 
nu og da høres en høj hæs Kvæk-
ken af en E leron eller en dir-
rende Hamren af en Hornbille. -
De høie Palmer kaster lysegrøn-
ne Skygger, og man ser ingen 
Horisont — det ser ud, som om 
vi er naaet til Enden af vor Sø-
gen. Mellem høje indiske Gum-
mitræer, hvis stærke Rødder løf-
ter Jorden i vide Ciikler, ser vi 
Vejen sno sig som et sort Baand 
op imod en sjælden gammel 
Burma Pagoda. — Ude i det aab-
ne under mærkelige Træer, staar 
Flokke af endnu mærkeligere 
udseende Køer, de har lange 
Horn og buskede Haler, der fejer 
Jorden. — Store flotte Biler su-
ser forbi med rige Kinesere, der 
skal til Byen. 

Solen forsvinder, og ovenover 
gennem sammentlettede Grene 
af store Mahogni Træer blinker 
der blaa-hvide Stjerner. Der er 
ingen Maane, men:fra den ujæv-
ne Linje af gammeldags Gade-
lygter spredes et gulligt Lys over 
et Springvand — flyvende Fla-
germus og Ræve farer frem mel-
lem Skyggerne, og fra Gaden ly-
der der lystig Støj fra 
Børn, unge Malaya Par 



Kedlens pludselige Afkøling, og 
Situationen har et Øjeblik været 
forfærdelig, men nogen lang Døds-
kamp har de ombordværende ik• 
ke haft. 

Skibet havde fuld Ladning af 
Kreaturer, Fisk, Smør og Sæd, 
og Kapt. Davidsen havde 10,000 
Kr. med til København fra Nexø. 
En fhv. Fuldmægtig fra Hasle var 
med, og en Købmand fra samme 
By, rimeligvis Kløcker, havde 
30,000 paa Lommen. En ung Kom-
mis var nylig kommen fra en hol. 
landsk Skude, der var brændt, 
han havde besøgt sin forlovede i 
Svaneke, og fandt nu sin Død i 
Bølgerne. Blandt Passagererne var 
endvidere 4 unge Sømænd : 3 
Styrmænd og 1 Matros. To af 

dem skulde til København for at 
aftjene deres Værnepligt. 

En ældre Mand havde været 
paa Chris; iansø for at besøge sin 
nylig som Præst ansatte Søn. lian 
havde flere Gange opsat Hjemrej-
sen for Vejrets Skyld. 

Et Selskab unge Mennesker, 
16 i Tallet, som skulde rejse til 
Amerika havde besluttet at rejse 
med „Jarl", men ombestemte sig 
i sidste Øjeblik og undgik derved 
Døden. 

talt omkom 26 Mennesker og 
ea Mængde Kreaturer ved den 
sørgelige Ulykke. 

Akts. Østersøens nye Baad „Borgholm" forlader Flyde-
dokken i Svendborg efter endt Bundreparation. 

Hvide og kulørte 

Gulv: og Vægfliser 
VASKE 

emaljerede, malede, mange Størr. 
Murgryder, raa og emalje. 

Gasborde, Gasovne, -Apparater 
Køkkenudstyr, alle Slags 

i stort Udvalg. 

Kakkelovne, Kaminer, Komfur, 
Alt i Bygningsstøbegods 

anbefaler 

P. C. Holm 

• Forlovelsesringe 
Lager af alle Størrel- 
ser i moderne, ciselere- 
de og glatte Ringe ,c 

Allinge Ur- og 
Guldsmedeforretning 

Conrad Hansen. TI. 140 
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2iografen. 
Fredag og Søndag Aften Kl. 8 

Den store Sangfilms Succes 

Marie Louise 
med den nye Kiepura, der bl. a. 
synger Udtog af „Rigoletto" og 
„Martha' samt mange populære 
Sange. 

• 

$ 

3 

• 

Fra Uge til Uge. 
_o_ 

„Marie Louise", 
Filmen med de smukke Melo-

dier, bliver i denne Uge fremført 
i Allinge Biograf. Det er Opera-
sanger Charles Kullmann fra Stats-
operaen i Berlin og Metropolitan-
operaen i New York, der spiller 
den mandlige Hovedrolle og syn-
ger Filmens 2 Hovedmelodier, 
„Marie Louise" og „Die Sonne 
geht auf". En Film, der er værd 
at se. 

Selskabelig Forening 
afholder sit Karneval i Morgen 

Aften under Devisen „Sommer i 
Tyrol'. Bestyrelsen er meget hem-
melighedsfulde med Arrangemen-
tet, men de lover, at Aftenen skal 
blive en Oplevelse, og beder Med-
lemmerne møde i Dragter, for at 
skabe den rette Stemning. 

Erik Sørensens Orkester fra 
Rønne spiller. 

KARNEVALLET 
i A. S. G. havde samlet fuldt 

Hus paa Hotel Allinge i Søndags, 
og i den festligt illuminerede 
Landsby til Tonerne af Otto Han-
sens Orkester svingede Ungdom. 
men sig i brogede Kostumer. 
Stemningen var god og kulmine. 
rede, da der KI 12 blev serveret 
Pølser. Der var flere morsomme 
Dragter. 

Bornholms 
Spare- og Laanekasses 

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. 

Varm 31dpelse 
faas hver 1- redag Middag. 
Dina Sørensen, Allinge. 

Ung Pige, 
15-17 Aar, kan faa Plads 1. Maj. 
C. Larsens Skotøjsforretn. 

Ekstra gode 

Fastelavnsboller 
faas Søndag og Mandag. 

P. Holms Bageri v. E. Hald. 

Festligt Møde 
i Sandvig Missionshus 

Søndag den 3. Marts Kl. 7,30. 
Pastor Petersen taler. 
Alle er velkommen. 

14-15 Aars Dreng 
kan faa Plads 1. — 15. April. 

Stenberg, Lyngholt, Kl. 

Vort aarl. Udsalg Halm og  Kløver 
slutter Lørdag den 2. Marts. 	

billig til Salg. 
 

0. Christensen, C. Larsen, Allinge. 	Tlf 84. 	Havnegade, Allinge. 

rer lystige og leende langs Stran-
den. — Skæggede Partriarker 
med bøjede Hoveder slutter sig 
ind i Paraden med deres Træ-
sandalers klop-klop i en Slags 
Rytme, som synes at synge den 
samme Sang, der lyder: gennem 
Aftenens Stilhed — — Fred -
Lykke — Tilfredshed — Hvile. 
— Sangen fra Malaya. 

Efter Maribo Amtstidende. 

Gamle Viser. 
(Ved K P.) 

Dampskibet „Jarl"s Forlis ved 
Bornholm Natten til den 4. Marts 
1890. 
Naar Havet vredt 

sin mørke Manke ryster, 
og Bølgen bryder sig 

i Skum og Fraad, 
naar Stormen som dens 

vilde, grumme Søster 
er los, da redes mangen 

Grav saa vaad. 

Da staar den kække Sømand 
paa sin Skude 

og ser, naar Himlen rynker sine Bryn, 
han ved, hvor hurtig 

Livets Traad er ude, 
naar den skal træffes 

af det stærke Lyn. 

Men dem, der ej 
paa Farens Veje færdes, 

som prøver Søen kun en enkelt Gang, 
kan vi vel undres paa, at de forfærdes, 
naar Søen synger dem sin barske Sang. 

Og dog har begge jo i Hjemmet kære, 
som venter dem med Længsel 

og med Frygt, 
hvorledes skal den tunge Sorg de bære, 
naar de gaar bort, 

som vandred hos dem trygt? 

Dampskibet "Jarl" fra Allinge 
sig vendte 

udi det mørke, det oprørte Hav, 
ved Nattetid, da Storm 

og Bølge sendte 
hel pludselig det 1 saa vaad en Grav. 

Kaptajnen vilde ikke Pligten svige, 
han trodsed Faren, skønt enhver den saa 
han var en Søgut, det maa alle sige, 
hans Mod var prøvet, 

det kan vi forstas. 

'I'ilsidst han maatte give tabt og vende, 
da greb Uvejret Skibet, det forsvandt. 
og kun paa Vraggods 

kunde man erkende, 
at der saa manges Timeglas udrandt. 

Den lille Stormfugl over Stedet svæver, 
blandt Kasser 'Tønder 

, 	ventes Byttets Frugt ; 
men Mennesket mod Himlen 

Blikket hæver 
med Bon for dem, 

hvis Livslys der blev slukt. 

Nu sender Stjernen i de mørke Nætter 
sit stille Lys henover Havets Spejl, 
os Haabet om et Gensyn de forjætter, 
naar vi mod Lysets Kyst 

kan sætte Sejl. 

I Kære, som forgæves have ventet 
paa dem, der nu saa brat 

en Afsked tog, 
vi ses igen, det staar saa klarlig prentet 
i Livets Bog. 

Farvel, I, som bortdrog. 

Beretning om Ulykken. 
Det var en forrygende Orkan 

Natten til den 4. Marts 1890, da 
Damskibet „Jarl" om Aftenen gik 
ud fra Allinge med 12 Mands Be-
sætning og 14 Passagerer. 

Kaptajn Davidsen havde faret 
paa Ruten i 13 Aar, og han men-
te nok at kunne klare Turen og-
saa denne Gang; men „Jarl" kom 
ikke til at gøre flere Rejser; thi 
den sank om Natten med Mand 
og Mus. 

Den eneste Efterretning, man 
har faaet om Skibet, er fra Dam' 
peren „Elisabeth", der den sam-
me Nat søgte ind under Bornholm 
for Vejret. Anden Styrmand paa 
dette Skib saa „Jarl" en kort 
Stund med klar Lanterne, derpaa 
pludselig dens røde Lanterne, hvil-
ket viser, at den var ved at ven-
de; men Lanternerne forsvandt i 
samme Nu, og kort efter saas fra 
„Elisabeth" en Mængde Kasser 
med Kalkuner o. dsl., og man 
maa derfor antage, at „Jarl" har 
villet vende for at søge Land; 
men er kæntret. I saa Fald kan 
der være sket en Eksplosion ved 

Med et Ophold i Svendborg fik 
jeg Lyst til at kigge lidt paa det 
bekendte Svendborg Skibsværft, 
hvor S/S Borgholm i Øjeblikket 
er ved at blive bygget om. 

Jtg gik derned en Formiddag 
og efter en Del Parlamentering 
med Portneren fik jeg Lov at slip-
pe indenfor Skibsværftets Om-
raade. Jeg gaar lidt omkring mel-
lem Værksteder, Lagerhuse og 
Dokke og havner til sidst ved Fly-
dedokken, hvor jeg finder Borg-
holm. Den har lige forladt Dok-
ken efter endt Bundreparation, og 
Folkene ombords maser med at 
faa den ind til Kajen, hvor den 
skal ligge medens den ovenbords 
Ombygning finder Sted. 

Dampskibsselskabet Østersøen 
holdt i Ttrsdags Generalforsam-
ling paa Hotel Allinge, hvor For-
manden, Købmand Bech bød Vel-
kommen og takkede de nye Med-
lemmer, der var mødt op. Cand. 
Mortensen valgtes til Dirigent. 

Denne takkede og gav Ordet til 
Formanden, som aflagde Beret-
ning om Selskabets Virksomhed i 
det forløbne Aar, der havde væ-
ret meget tilfredsstillende. Særlig 
Sassnitz-Ruten, der egentlig kun 
var et Prøveforsøg, var vellykket 
og havde fremskyndet Bestyrelsens 
Planer om Anskaffelse af et større 
og mere velegnet Skib, og Resul-
tatet er Købet af Borgholm, som 
overtoges i Kalmar, og Nytaarsdag 
passerede Hammeren paa Vej til 
Svendborg Skibsværft, hvor om-
fattende Forbedringer blev foreta-
get, blandt disse er ogsaa nye Red-
ningsbaade og Radio. Hammers-
hus havde sidste Sæson indsejlet 
for over 50,000 Kr., 13,000 mere 
end sidste Aar, og der var ind-
tjent en Tredjedel af Aktiekapita-
len, som er afskrevet Hammershus. 
Alle Ture var forløbet uden Uheld. 
Haabede at det samme vilde blive 
Tilfældet med den nye Baad. — 

En Formand ser ud til at ha-
ve meget travlt, synger sine Ord-
rer ud paa uforfalsket „Svend-
borgsk" og snart lykkes det ved 
Hjælp af en Dampkran, der staar 
paa Kajen, at hive Damperen paa 
Plads. Straks myldrer det frem 
med Smede og Nittere. Smede-
Drenge kommer trækkende med 
same Vogne fulde af Materiale og 
Værktøj, lidt efter genlyder Plad-
sen af Hamren og Nitten. Jeg prøv 
ver at faa lidt at vide af Forman-
den om Arbejdet, men det gaar 
ikke; han har ikke Tid til at tale 
nied mig. Jeg nøjes saa med at 
tage nogle Billeder fra Værftet og 
Damperen. 

& jun. 

Bestyrelsen stillede store Forvent-
ninger, og haabede at Staten vilde 
opnaa en tilfredsstillende Ordning 
med Tyskland, saa Turisttrafiken 
kunde foregaa mere uhindret. 

Hotelejer Colberg oplæste Regn-
skabet, og dette og Beretningen 
godkendtes enstemmig. 

Ligeledes genvalgtes Repræsen-
tantskabsmedlemmer og Revisorer. 

Flere af de tilstedeværende havde 
Ordet, og stillede Forespørgsler 
besvaredes. 

Efter Generalforsamlingen sam-
ledes Deltagerne i de tilstødende 
Lokaler, hvor Diskussionen fort-
sattes, og ved det dækkede Bord 
udbragtes Ønsket om Held og 
Fremgang for Selskabet til Gavn 
for Turismen paa Bornholm. 

Hvad skal Skibet hedde ? 

Paa denne Forespørgsel havde 
Bestyrelsen modtaget forskellige 
Forslag, men endnu ikke taget Be-
stemmelse. Flertallet var, ogsaa 
af økonomiske Grunde, mest stemt 
for Bibeholdelsen af Navnet Borg-
holm, og dette er egentlig et godt 
bornholmsk Navn, jfr. Borre, Bor-
ringholm (Borre = Borg), Borg-
urdarholm, Borgholm. 

Lastkørsel 

Kunstgødning 
og Kalk 

til Frugt- og Køkkenhaver og 
Kartoflerne kan købes; ogsaa 
i mindre Kvanta i 

Nordludels 
Olsker 

Sygeplejekursus er udsat 
til 14. Marts Kl. 3. Talt 6 Gange. 
Sygepasning og Sygemad. — Alle 
Kvinder kan deltage. Tilskud sø-
ges inden 10. Mai ts ved Indteg-
ning hos Landboforeningen og 

Husmandsforeningen. 

Rigtig lækre 

Fastelavnsboller 
faas fra Kl. 7 Søndag og Mandag 
Bager Andersen, Sandvig. 

Olsker. 
Husmandsforeningen 

afholder sin ordinære Generalfor-
samling med sædvanlig Dagsorden 
Fastelavnsmandag den 
4. Marts Kl. 3. 

Festlig Sammenkomst 
for Medlemmer med Husstand Kl. 
7,30. 5 raske Gutter. 

Entree 50 Øre. 
Medlemskort fornyes. 

Bestyrelsen. 
NB. De, der ønsker Frugttræer 

og Buske sprøjtet, bedes henvende 
sig til HENRY HOLM, Sandager, 
eller Bestyrelsen. 

kartofler til Salg. 
Tlf. 124x Nielsen, Blaaholt. 

STAMMERSHALDE 
er aabent hele Aaret 	Billiard til fri Afbenyttelse 

Bornh. Turistforening 
holdt i Onsdags Generalforsam-
ling i Rønne. Debatten var meget 
livlig, og lokale Interesser gjorde 
sig saa stærkt gældende, at en 
Sprængning er forestaaende. 

Allinge. 

Dæk de vaade Vægge 
med 

Masonitepiader 
Kom ind og faa Prøver 

besørges og Pris paa disse i 
Vognmand POUL NIELSEN 
Telefon 145 	Østergade Allinge 	Nordiandels hodelshus. 



Brugt Orgel Tiden  

Ål avling af Loppe 
i min Skov uden Tilladelse 

forbydes. 

M. Svendsen, Landlyst. 

Medhjælper, 
14-15 Aar, søges til 1. April el-
ler Maj. 

Ll. Hallegaard, Olsker. 

Kvie,
der skal 
kælve 

midt i Marts, er tilsalg. 

Moderen har givet 185 kg Smør 
med 4,47 pCt. Fedt som 2. Kalv 
sidste Aar. 

Myrendal, Olsker. 
Tlf. Rutsker 44 y 

Meget billige 

Tapet-Rester 
udsælges i denne Tid i 

Sandvig Boghandel. 

Avismakulatur, 
rene Aviser, bundtet i Pakker a 
5 kg. (ca 300), sælges for 75 øre 

Allinge Trykkeri. 

Di sender »em 

„Nord6ornfiolm" 
Kuer 2(ge. 

Ycenk ogsaa paa os, 
naar »e far et eller 
andet at avertere. 

til Salg. 

Ejnar Larsens 	kræver  
Møbelforretning, Allinge. 

hensigtsmæssig Avertering!  
Som et Led i Bestræbelserne for at 
alle vore Haandværkere og Forret-
ningsfolk kan blive repræsenteret 
i Bladet paa en let og overskuelig 
Maade, vil vi, foruden den sædvan-
lige Avertering, i en alfabetisk ord-
net Adressefortegnelse optage alle 
Virksomheder, der paa en eller an-
den Maade har Interesse af at blive 
kendt af „Nordbornholm"s Læsere. 

Prisen bliver kun 2 Kr. Kvartalet 
for Navn, Adresse og Telefon — det 
vil sige ca. 15 Ore om Ugen — en 
overkommelig Udgift for alle. 

Nordbornholms Adressefortegnelse 

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

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

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

endnu firmes Restoplag af 

Xanzinershus 2irfis A istorie 
som sælges til en .rris af 2 3Cr. 

Faas i Boghandelen og i Allinge Bogtrykkeri. 

Fineste fine jaffa-Appelsiner 
er hjemkommen. 	 E. M. B E C H. 

Telefon 10. 

Nordbornholms Adressefortegnelse 
Autoreparatører 

Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 

Autokørsel (se Vognmænd) 

Bagerier 
Andersen, Th. Sandvig Tlf. 2 
1 lald, E., Løsbækg. Allinge Tlf. 78 

Benzintanke 

Blikkenslagere 

Blomsterhandlere (Gartnere) 
Brdr. Andersen, Allinge Tlf. 110 
Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41 

Bog- & Papirhandlere 
Kofoed, Chr., Kirkepl. All. Tlf. 138 
tapet 	Lædervarer — Legetøj,  
Sandvig Boghandel Tlf. 55 

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74 

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

Cigar- og Tobakshandlere 
Kiosken, A. Mauritsen All. Tif. 142 
Madsen, Johan, Allinge Tlf. 132 

Cykler og Cykiereparationer 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 

Damefrisørsaloner 
Kornum, K. v. Posth. All. Telt. 153 
Larsen, Joh.. Barber, All. Tlf. 53 

Dampskibsekspeditioner 

Elektriske Artikler 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Fiskehandlere 

Foderstoffer 

Forsikrings - Agenturer 

Fotografer og tot. Artikler 
'<joller Alfr., v. Havnen All. Tlf. 4 

Gas- og Vandmestre 

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

Hoteller 

Installatører 

iscremefabrikker 

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

Kiosker 
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142 

Kul og Brænde 

Købmænd 
Esper Hansens Eft. Sandvig Tlf. 28 
Holm, P. C., Allinge 'Tlf. 39 
Prima, Allinge Tlf. 40 

Ladestationer 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

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

Lotterikollektioner 
Klasselotteriet: 

Landbrugslotteriet: 
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142 

Varelotteriet: 
Kiosken, A Mauritsen AlI. Tlf. 142 

Malermestre 
Holm, H. C., Allinge. 

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge 
Allinge Messe, Allinge TI 

Modeforretninger 
Petersen, Thora, v. Posthuset All. 

Murermestre 

Musikundervisning 

Mælkeudsalg 
Mælkeudsalget Sandvig Tlf. 36 

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

Pensionater 

Radioforhandlere 
Lind, William, Allinge 'Tlf. 95 

Sagførere 

Skotøj og Skotøjsrep. 

Skræderforretninger 
Hansen, H. P., Sandvig Tlf. 5 
Ipsen, P. C., Nygade, All. Tlf. 113 
Kofoed, Chr., Kirkepl. All. Tlf. 138 
Lind,Sander,Skræderi,Strandv.,AII. 
Olsen, Bay, Østerg. Allinge. 
I. K. Herreskrædder - Moderne Snit, 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Støvsugere 

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

Systuer 

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

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

Vaskerier 

Viktualiehandlere 
Hansen, E., Sandvig Tlf. 10 
Sørensen D., Nørreg. All. Tlf. 83 

Vine- og Spirituosa 
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142 

Vognmænd 
Nielsen, P01.11, østerg. All. Tif. 146 
Al lastkorsel udføres 
Petersen, C., Nygade, AlI. Tlf. 133 
Person- og Lostkfirzel 

Sørensen, William, Allinge 'flt SO 

Tlf. 5 
f. 100 

Abrikoser, Svedsker, Tørrede Æbler, 
Stenfri Blommer af allerfineste Kvalitet købes altid bedst og 

billigst i Produliten. 

Tlf. 10. 	 E. M. BECH. 

Superfosfat og Kali 
er hjemkommen. Bestillinger paa Kunstgødning bedes indgivet snarest 

Tlf. 10. 	 E. M. BECH. 

Alt i Landbrugsmaskiner! 
Tip-Top Harver, Tromler, Hesteriver. 

Engelske Albion- og Osborne-Bindere, Slaamaskiner, Traktor. Ny Udstyr 

Danske Triumf Radsaamaskiner, Tærskeværker, Halmpresser, Plove,  
Kultivatorer m. m. Forlang Tilbud. Alt i Reservedele føres. 

Alle Reparationer udføres i Landbrugsmaskiner. 

Smedem. Carl Petersen, Allinge. Tlf. 98. 
NB. Forhandler for H. C. Petersen & Co. Eftfl. København. 

Tegn Abonnement paa Nordbornholm 
Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal, 

godtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum, 
og gør det muligt for os at vinde nyt Opland. 

•••••••••••••••• •111••111••• 

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

•••••11•••••••••••••.•••11 

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

1118P • •• •• ••••• 
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Mangler De en god IcM ved Udkast til en virksom Reklame? 
Vi er altid til Tjeneste med gode Raad og billigste Pristilbud. 



Det danske Gødnings-Kompagni. 

Læg Vægt paa rigeligere Græsning. 
Grztsrnarken b3r have 200 å 300 kg Superfosfat og 200 å 3031 kg Kali-
gødning pr. Hektar, derved forøges Udbyttet, og XvaIiteten forbedres. 
Hvis Kloverbestanden er ringe, skal der tillige gives et Tilskud af 
Svovlsur Ammoniak. 

De tre Gødninger kan sammenblandes og gives 
paa en Gang, naar Føret og Vejret tillader det. 

En velgodsicet Græsmark giver de  
bedste og 	 Foderenheder.  

11111111111111111111111I 
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Vil De forøge Deres Omsætning? 

Selvfølgelig, det vil enhver Forretnings-
mand - men hvordan lader det sig gøre? 
Ved Reklamering! Den Tryksag, der er 
smukt og !noderne udført, vil altid virke 
stimulerende paa Deres Salg. 
Et fikst lille Reklamekort, et Reklame-
blotting eller en Brochure vil minde Pu-
blikum om Deres Forretning eller Virk-
somhed, og om Fordelen der er ved at 
købe hos Dem — og det er slet ikke dyrt! 

bad os udarbejde Dem el Forslag 
og give et Tilbudt vor Erfaring staar til 
Deres Raadighed. — det er Telefon 74. 

Gornitzka's Bogtrykkeri Allinge F- 

iiiinfinniiiiiallilillffillilffilliffinlffill11111111I1111111111111111111111111111111111111111111111111frl 

uddrag al Hammershus ilds 
Poliii-Prolokol, 

Af Kapt. K. E. S. Koefoed. 

Ridder Toldinspektør Wolffsen 
(den berømte Kaperkaptajn) an-
klager Baadfører Johan Holm, Al-
Unge for at have hjemført ufortol-
dede Varer med Dæksbaaden 
„Neptun". Vidne: Thor Jørgensen, 
Sandvig og Hans Jørgen Holm, 
Allinge. Baaden havde været i Kø-
benhavn og Ladningen bestod af 
16 Sække Koste, 8 Toppe Sukker, 
2 Sække Riis, 2 Ankre Vin og 5 
Huder Læder. Noget heraf blev 
losset paa Hjemvejen i Ystad 
nen fik han af Hans Jørgen Han-
sen, der lige var kommet fra Bor-
deaux, det var Foræring til den-
nts Fader Hans Jørgen Holm (66 
Aar) i Allinge. Da Johan Holm 
kom i Havn i Allinge var han 
træt eg syg og kunde ikke overs 
komme at gaa til Sandvig til Told-
betjent Bidstrup, men gik i Seng, 
derfor kom Anmeldelsen for sent. 

Peder Hillebrandt (33 Aar) har 
købt 4 Toppe Sukker af Ladnin-
gen og Thor Bang de andre 4, 
men da der intet Stempel var i 
Bunden, maatte de overgive dem 
til Toldbetjent Bidstrup. 

1830. Elisabeth Nielsdatter Pe-
der Hammers Hustru i Sæne paa 
Hammersholms Grund er slaaet 
ihjel ved at deres Hus blæste ned 
i den stærke Storm. („Sænehuset" 
nu beboet af Munch). 

Peder Hammer (58 Aar) laa i 
sin Seng Kl. 10. Det stormede 
stærkt, hvorfor han stod op og 
saa sig om, men gik i Seng igen. 
Han havde dog ingen Ro paa sig, 
da Stormen stadig blev værre og 
værre og Huset gav sig. Han stod 
da op igen, vækkede sin Hustru 
og gik sammen tred hende ud i 
Faarelvaset, hvor de hjalp hinan-
den med at faa deres 10 Faar 
over Bølken (en lav Væg i Loen) 
og ind paa Loen. Da de var ved 
at faa det sidste Faar over, fik 
han pludselig et Slag i Hovedet, 
saa han mistede Bevistheden. Da 
han kom til sig selv igen laa hans 
Kone over Bølken med en svær 
Bjælke over sig. Han gik da til 
Slotsvangegaard og fik Hjælp til 
at fjerne Bjælken, men da var 
Konen død. 

Gert Pedersen i Sandvig har 
stjaalet et Brod og en Pose Kom-
men fra Trine Hillebrandt (50 Aar) 
i Sandvig. Hun sad i sin Stue 
og spandt. Da hun var døv, hav-
de hun bundet Køkkendøren til 
med et Kabelgarn for at ingen 
skulde komme ind og stjæle. Da 
hun kom ud i Køkkenet var et 
Brød, som før havde ligget paa 
Ovnen, borte, ligeledes en Pose 
med Kommen, og Kabelgarnet var 
itu. — Gert Pedersen var paa Vej 
til Allinge for at sælge nogle Ben 
han havde i en Pose. Brødet tog 
han i Posen og tømte Posen med 
Kommen over i sin egen Pose. 
Siden skjulte han Brødet i et Ha-
vegærde, og Kommen' en solgte 
han til Klaus Kloe. Mellem Byer- 
ne mødte han „Jesper Jespersens 
Kone med den saakaldte „Strand-
lykte". Han var iført blaa Vad- 
melstrøje, en brunstribet Hver-
garnsvest, graa Vadmels Bukser, 
rødt Tørklæde, graa Uldstrømper 
og Støvler paa Benene. 

Smed Curts Hustru gaar Jor-
demoderen i Næringen, og Folk 
synes at foretrække hende frem-
for den „beskikkede". 

Peder Koefoed Allinge (den se-
nere Ejer af Hammersholm) har 
ikke hentet den rigtige Jordemo-
der. Han benægter imidlertid paa 
det kraftigste, at have benyttet 
Madam Curts (hvad aabenbart var  

forbudt), men hævder selv alene 
at have hjulpet sin Hustru. Han 
paastaar at have sendt Bud efter 
Jordemoderen, men at hun kom 
for sent. Hun paastaar imidlertid 
at hun korn straks efter at være 
tilkaldt, men Peder Kofoed forbød 
hende at komme ind. Hans Svi-
germoder Jacob Hansen Holms 
Enke har heller ikke hjulpet siger 
P. K. Lægen Johan Conrad Jen-
sen har aareladt P. K.s Hustru før 
Fødselen. P. K. udbetalte Jorde-
moderen hendes Salær, men hun 
fik ikke noget med Fødselen at 
gøre. 

1831. Nogle Sager om ulovlig 
Strømhandel. Nogle Baade har 
været ude ved forbisejlende Skibe. 
Det oplyses, at der i Allinge kun 
er en stor „Sprødsejlsbaad", som 
tilhører Borger Johan Holm og er 
1 	Læst drægtig. Han erklærer, 
at han den 14. Juni kom fra Syers 
rig og siden har Baaden ligget i 
Allinge Havn. Der er ogsaa en i 
Sandvig, men deri har ligget paa 
Land i lang Tid. I Tejn er der en 
Sprødsejlsbaad som tilhører Hans 
Kofoed, der sejler paa Christiansø 
med Fødevarer. 

1832. Der opfiskes et svensk 
Lig. Vidner: Borgerløjtnant Hans 
Kaas (43 Aar), Claus Kloe i Sand-
vig (44 Aar). 

1333. Byskriver Garde faar 
Anmeldelse om et Tyveri af en 
Armring fra Lensgaard i Øster-
larsker. Ole Adolfsen (23 Aar gl.) 
fra 16. Sg. i Olsker, Søn af San,  
ding Olsen, mistænkes, da han 
vides at være i Besiddelse af en 
Armring. Imidlertid var han i sin 
Baad afsejlet til Christiansø, hvor 
for den energiske Byskriver i den 
ne højst betydningsfulde Sag ikke 
skyer nogen Hindring, men øje-
blikkelig personlig sætter efter ham 
og anholder ham paa Øen. Efter 
meget Besvær med Storm og 
kontræer Vind lander han i Listed 
med sin Fange. 0. A. havde gan-
ske rigtig en Armring, som han 
havde faaet af Tjenestedrengen 
paa Hullegaard, men Ringen viste 
sig at være ganske værdiløs og 
uden Forbindelse med den stjaal- 
ne. 	M. Stender i Klemensker 
anlægger lnjurisag mod Fyrin-
spektør Kaptajn Bidstrup i Sand,  
vig. 

Kaptajn Symerberg fra Finland 
sættes syg i Land fra sit Skib og 
dør efter nogen Tid Ophold hos 
Johan Nielsen Holm, hvor Niels 
J. Holms Enke, hendes 2 Døtre 
og en Opvartningspige havde plej-
et ham. Arvingerne rejste siden 
Spørgsmaalet om 500 Rdl., der 
skulde have været i Kaptajnens 
Kiste, men dem havde ingen af 
de paagældende set. Mens Kap-
tajnen levede havde de kun været 
i Kisten paa hans Foranledning, 
og da han døde laasede de Kisten 
og gav Nøglen til Kæmner Niels 
Curtz (39 Aar). 

Den 18. Dec. findes Rasmus 
Rasmussen Stenbæk (63 Aar) død 
paa Marken ved Kærhuset paa 
Sjælegaards Grund, hvor han bo-
ede. Han havde været paa Lille 
Bakkegaard hos Ærred Andersen 
til Barsel. Han var svagelig, hvor-
for lian havde afslaaet Indbydel-
sen til Førstedagsbarsel, da han 
ikke kunde taale at sidde saa læn-
ge til Bords. 

1834. Maicke 0. Mortensens 
fraseparerede Hustru (66 Aar) an-
klager Hans Jensen, tjenende hos 
Chr. Vinberg eller. nu  Fr. Vilhelm 
Bidstrup i Sandvig, for at have 
slaaet Sten ind gennem hendes 
Vindu Skt. Hans Aften. Rasmus 
Peder Tømme og hans Son Hans 
Tømme i Sandvig møder som Vid-
ner. 

En Pung er tabt paa „Stien" 
mellem Allinge og Sandvig. En  

fattig Mand Casper Henrik Stie-
bolt (57 Aar) mistænkes, da han 
har givet flere Penge ud, end han 
kan gøre Rede for. Han er født 
paa Christiansø, hvor Faderen var 
Soldat og Skrædder og kender ik-
ke sin Moder. Han bor i Sandvig 
og ernærer sig af Fiskeri og en 
Pension, fordi han blev saaret i 
Slaget paa Københavns Red den 
2. April 1801. Han er gift og har 
tre Børn. 

Fortsættes. 

-- Skal jeg vaagne Herren 
Morgen tidlig? 

— Nmh, Tak. Jeg vækker a$ mig 
selv! 

Fra den lyse Side, 
— Jeg forstaar ikke, sagde en 

ung Husmoder til en anden, hvor-
ledes De altid kan se saa frisk og 
saa fornøjet ud. Jeg ved, at De 
har lige saa meget og maaske 
meget mere at trækkes med end 
jeg, — og dog ser jeg Dem aldrig 
ophedet eller fortrædelig. 

— Det er en Vanesag, lød Sva-
ret. Jrg har lært at se alt fra den 
lyse Side. Hvis et af Børnene er 
besværligt, saa forsøger jeg i Ste-
det for. som jeg er tilbøjelig til, 
at bruge Mund, at genkalde mig 
et eller andet, jeg har været sær-
lig tilfreds med hos Barnet. Og 
naar jeg saa er bleven i bedre 
Humør, finder jeg altid paa noget 
at stille det tilfreds med, saa dets 
Gnavenhed snart fordunster. Hvis 
min Mand kommer hjem, og jeg 
mærker, lian af en eller anden 
Grund er fortrædelig, saa passer 
jeg mine Sager saa roligt som 
muligt og gør alt saa hyggeligt 
for ham, som jeg kan, — og i 
Løbet af en halv Tid savner han 
den sædvanlige Underholdning og 
begynder at paesiare paa den for-
nøjeligste Maade. Man maa blot 
forstaa at rette sig efter Forhol-
dene. 

Bornholms 
Statsskovdistrikt 

leverer Gran-Lægter over 
hele Bornholm for 14 Kr. pr. m3  
frit leveret paa Købers Plads, naar 
der kan aftages 4 m3  ad Gangen. 
Ved Afhentning i Skoven er Pri-
sen 12 Kr. pr. m3. Henvendelse 
kan ske til: 
Skovfoged Seler, Segen. 

Telefon Thingsted 52. 
Lærliesen, Kolde-
kilde.Tlf. Aak irkehy 123x 

Jeriiing, Lindest-  jerg 
Tlf. Østermarie 132. 
Jensen, Rø Plantage 
Tlf. Gudhjem 20x. 

J. A. Nielsen. 

Til Avl og Saaning 
1935 

tilbydes Kunstgødning, Saa-
sæd, Markfrø etc. paa Pante-
laansvilkaar til Betaling lste 
Oktober 1935. 

Afgiv Ordre snarest til 

Nordlaildels hodelshus, 

8 Kr- Permanent, 8 Kr. 
Udsalg kan vio ikke holde, men — 

J i Tiden fra 25. Januar til 15. Marts i 
Aar har vi nedsat Prisen paa Perma-
nentbølgning fra Kr, 12.50 til kun 8 Kr. 
(alt iberegnet) og mod Aflevering af 
denne Annonce. — Klip ud! 
Barber Joh.. Larsen. 

Tlf. Allinge 53. 

Kunstgødning 
til Foraaret 1935 

18 pCt. Superfosfat, 
40 pCt. Kaligødning, 
Tysk Kalksalpeter 

er paa Lager og sælges til 
laveste Dagspris. 

Nordlaudels ilandelshus, 
Gummi- og Uderfodtej 
forsaales bedst og billigst. 
Hentes og bringes overalt. 
Showager Jørgensen. 

Havnegade, Allinge. 

Varm Bldpoise 
faae Fredag Middag. 
Johanne Hansen, Lindepl. 

Allinge Skæreri 
anbefaler sig med al Skæring, 

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

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

Et rigtigt Stykke Ost 

uden Sange er ikke gest nogen rigtig Fest! 

En Festsang kan ikke undværes 
ved festlige Lejligheder, hvad en-
ten det nu er Sølvbryllup, Bryllup, 
Konfirmation eller anden Familie-
eller Foreningsfest. — En Festsang 
kalder det Humør frem, som skal 

til den rigtige Pris tan kun købesi Produkten. — Prøv det! til, for at Festen kan blive vellyk- 
Rigtige Varer f 	 ket. En saadan Festsang faar De 
Rigtige Priser 	 E. M. B E C H. i Allinge Bogtrykkeri, 


