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Som enj moersjoger lJnga
hår jå lajntad tanga Ar —
Lanned, vor min Vagga gongad.
drar maj vor ja går a star.
Dina Klapper, dina Dåla,
dina Brodder, grønne Såla,
Strån, vor Sjona brød a rongad,
airi maj å Minje går

Haved, Haved, nar det stormar,
å de slår mod Kloppan højt,
koger inj i Skår å Nævner,
slås itu te Skom å Sprøjt.
Vinjen izkojl bider, brænjer,
ggg Vædan tæt for Synet stjænjer —
F-f;14'Fåirlaskræj i Såu å Dønninj
Hav å Hæmmet alt i et.
Lajntad, lajntad hår ja lænje —
alri lånt jå Ro nånjstå,
enl dær, vor ja hår hjemina,
va jå lokkeli å glå,
Omed båra så e Drømma,
Kjijler sprinja op å strømma,
Framtid spirar i dit Gjemme
unje Stis å vizna
Dina friska, grøna Ænja,
vor saa mangen Blomst vi fået,
delde soda runja Jorbær,
mens vi flætte n vi bånt.
Mariblommer
Mariblominer,
vijla Roser i Sjærsonimar Biens Sorr i Sol å Gransvær
Kvæjed bredde lyt å lånt.

Fredag den 27. Januar

artikler gentagende har søgt at
henlede sine Landsmænds Opmærksomhed paa vort Sprogs
Egenart (et Sprog! — ikke en Dialekt), dets Rigdom paa Udtryk og
Former, men først og sidst paa
dette, at det er vort Sprog, og
at vi alene af den Grund bør
holde det i Hævd og i Ære som
vort dyreste Arvegods. Navnlig
er Møller draget til Felts imod
den om sig gribende Tilbøjelighed
til at blande rigsdanske eller halvdanske Ord ind i Bornholmsken
eller paa anden Maade forvanske
denne saa at der fremkommer et
komisk forkvaklet Sprog, der lyder lige grimt i sjællandske, jyclske og bornholmske Øren.
Vore gamle Ruiner og andre
historiske Minder værner vi om,
vore gamle særegne Bygningsmaader har vi saa smagt begyndt at
faa Øjnene op for og glædes ved,
vore gamle Folkedragter, Møbler
og Brugsgenstande, vore Slægtsforhold og Fædrenes Skikke og
Levevis — alt dette tager vi Vare
paa og søger vi Oplysning om;
er det saa ikke rimeligt og selvfølgeligt, at vi elsker og værner
om vort Sprog, Fars og Mors

Sprog, det, der nier end noget
andet knytter os sammen og kendetegner os som det, vi er. Jo,
Møller har Ret, og skal vi bevare
de Værdier, som Sproget har for
os, da er det ikke tilstrækkeligt,
at vi giver det en Plads indenfor
vor Interesses Grænser Side oni
Side med Ruinerne og Folkedragterne og vore gamle Redskaber.
Disse døde Ting kan vigemole i
vort Museum; men saaledes kan
vi ikke gemme vort Sprog. Vi
kunde gemme nogle Grammofonplader som I. P. K. har foreslaaet,
og for alle Tilfældes Skyld vilde
det være rigtigt at gøre det snadet lever rest. Men Sproget
eller dør.
Det afhænger af os, den nulevende Slægt, om det skal leve
eller de.
Mange af Sprogets Ejendommeligheder, som er ved at forsvinde,
staar endnu til at redde.
Hvis vi vil, kan vi give vore
Efterkommere et Sprog i Arv,
der er en hel Del bedre og renere
end det, de fleste af os fik i Arv.
Vil vi ikke — ja saa fortjener
vi vel ikke længere at have vort
eget Sprog.
R.

gelius Lind.

Bolins Mejeri i Allinge. Det sidste
blev vedtaget. Denne Beslutning
har været til stort Gavn for Byernes Befolkning hernede, der altid kan faa friske Mejerivarer, og
ikke mindst for Mejeriet selv, der
har stor Omsætning fra egen Butik til betydelig højere Priser, end
Varerne ellers kunde udbringes til.

Hadrivhjem ja hør så ofta
Gjenly a, nar Soln går rier.
Sproged for mit Ora tonar,
sjunga sæl jå etir ble ver Orn di ligja på min Tonga,
sjunga må ja, sjunga — sjunga —
Glæ a Trøst, som alt forsonar,
strørnmar fra dinj Hæmmet ner,
Elna Sehiine.

Bornfiolmsfi.
-0_
I.
Sammen med og til Dels sammenhængende med den i de senere Aar voksende Hjemstavnsfølelse har der her paa Landet
ogsaa vist sig en voksende Interesse for vort bornholmske Sprog.
Den har haade givet sig Udslag
i og er blevet næret bl. a. af de
bornholmske Skuespil og af forskellige Smaating, der er fremkommet paa Tryk, idet fødte Skribenter som Karl M. Kofoed, Peter Dam, IC. A. Petersen, Chr.
Stub-Jørgensen, Hans Hjort, H.
1<. Kofoed og navnlig Elna Sehiine
har benyttet Sproget ikke bare
som tidligere almindeligt til Sjavs
å Narravarkj, men til at sige noget virkelig smukt eller udtrykke
alvorlige Tanker, ja, endog religiøse Stemninger som i Elna SchOnes Åndelia Sånga.
En stor Del af Æren for, at
Sproget er kommet med i denne
fremvoksende Interesse, tilkommer
vistnok R Møller, Gudhjem, der i
sin Bog „Det bornholmske Sprog"
(udk. 1918), i Foredrag og i Blad-

Søndag den 29. Januar fylder
en kendt skattet Allinge-Borger
Snedkermester Gelius Lind, 75
Aar.
Lind er Gaardmandsson, født
i „Bækken" i Olsker Sogn. Fødegaarden med det ejendommelige Navn havde paa daværende
Tidspunkt et Areal paa 62 Tdrl.
Agerjord.
Paa „Habbedain" i Olsker tilbragte Lind 20 Aar af sit Liv, først
som Bestyrer i 2 og senere som
Ejer i 18 Aar. Gaarden overtog
han efter Svigerfaderen Peder Kloc.
Mens Lind boede paa „Habbedam", kom Sporgsniaalet om et
Andelsmejeri stærkt paa Tale. Der
blev udsat et Udvalg, hvori Lind
fik Sæde, til at arbejde med Sagen. Der var stærkt delte Meninger om, hvor Mejeriet skulde ligge. Nogle holdt paa Bakkegaardsengen ved Dalesmed-Huset, andre
paa et Areal ved Sjaellemosen,
Gelius Lind sammen med Resten
mente, man burde købe Emil

Lind er det eneste nulevende
Bestyrelsesmedlem fra den Periode og havde den Glæde at være
indbudt til Mejeriets 35aars Jubilæum fur kort Tid siden.
Forholdene førte imidlertid med
sig, at Lind solgte Gaarden og
flyttede til Allinge, hvor han løste Borgerskab som Snedkermester. Som den meget indsigtsfulde
og haandsnilde Mand, han er,
nøjedes han ikke med at bruge
Saven og Høvlen alene; men gav
sig navnlig meget af med Glarniesterarbejde og særlig, naar dette
var udover det almindelige. Han
har saaledes støbt en Mængde
Blysprosser til Vinduer og derefter glaset disse. Lind har desuden
været en Mester i at reparere Mil
sikinstrumenter lig er det endnu.
Ja, selv Smedefaget er han ikke
ukendt med; men har smedet og
hærdet ypperligt Værkløj, f. Eks.
Knive. Nu paa de gamle Dage er
Drejerarbejde for det meste hans
Sysselsættelse, det svarer bedst
til hans Kræfter.
Det fineste Arbejde og det, som
Lind selv sætter størst Pris paa,
er vel nok de ikke saa faa Chatol,
der undt r Krigen udgik fra hans
Værksted og vakte Beundring hos
alle, der havde Lejlighed til at se
dem.
En vældig Nimrod har Lind al-

Olsker. Itntgker. Ro og Klangmå.

Annoncer og lokale !slot male '.tere indleveret
senest 2 [)age før Bladet udigaar.

tid været og en Mængde Ræve
og et Utal af Harer har rnaattet
bøde med Livet for hans velrettede Skud.
1 sin Fritid dyrkede Lind særlig Musikken og var i sine Velmagtsdage en fin Violinist, der
var meget søgt som Spillemand
paa Bondegaardene. Dette gav Stødet til, at Lind nedskrev Noderne
til alle de da brugte Danse, og
hans Samling af Melodier til vore
bornholmske Danse er sikkert enestaaende.
Det mest udprægede Karaktertræk hos Gelius Lind er hans
store Tjenstvillighed Enhver, der
ønsker et godt Raad eller en
Haandsrækning med et Stykke
Arbejde, gatir aldrig forgæves til
Lind, og lian har altid god Tid
til at give den grundigste Forklaring.
At Lind nyder almindelig Anerkendelse i sin By, fik man et fuldgyldigt Bevis for, da den nye
Sparekassebygning for et Par Aar
siden skulde rejses; thi da var
der Tale om at antage Lind til
den vellønnede og ærefulde Stilling som Tilsynsmand med Bygningen Lind maatte dog paa
Grund af Svagelighed frabede sig
dette.
Til Lykke med Højtidsdagen.
H. P.

5Cronprins Yrederik.

1 disse Dage rejser Kronprins
Frederik til Sverige. Fornylig har
Kronprinsen været i London. Og
hver Gang vor populære Kronprins
begiver sig paa Vej til fremmed
Land, har Rygterne travlt med at
fortælle om forestaaende Forlovelse med en af det fremmede
Lands smukke Prinsesser. Vi skal
ikke deltage i dette Rygtesmederi
i Anledning af Kronprinsens Rejse
til Broderlandet — men derfor kan
det jo godt være, at naar han
vender hjem, at han har truffet
sit Valg. Ovenfor bringer vi det
sidste Billede af Kronprinsen, taget under hans Besøg i London,
hvor lian vandt alles Hjerter.
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Buklet.
For dem, der tænker, vil der
være rejst Stof til at anstille Betragtninger over, at 1. Behandling af dette i Byraadet (ifølge
Referatet i „Bornholms Avis") kun
giver 2 Medlemmer af den socialdemokratiske Gruppe fAlfr. Pedersen og Vald. Olsen) Anledning
til et Par kritiske Bemærkninger
om Tilskud til Militærrnusikken
og Lønningsposten. Alle de andre
Medlemmer har aahenbart ikke
noget at bemærke i første Omgang;
men man har naturligvis Lov til
at haahe at det kommer ved 2.
Behandling. Derimod giver det
straks Borgerforeningens Bestyrelse Anledning til Fremsættelse
af 19 Ankeposter, og Emnet er
dog hermed langtfra udtømt; der
kunde med Berettigelse være fremsat dobbelt saa mange.
Byraadet vil gerne have, at vi
andre skal tro, at det alene ved,
hvorledes det hele skal ordnes,
og at Offerlammene hare har at
tie og samtykke. Ret beset behøves der ikke særlig Statsmandskløgt til at forestaa Kommunens
Husholdning. Det er da heller ikke
Forstanden, der her skal ankes
over, men derimod Viljen eller
maaske snarere Skaljen? ,Viljen*
er et ubestemt Begreb og kan let
forveksles med .,Ønsket;" men
den haarde, uomgængelige Nødvendighed: ,Du skal!" gælder
mere, gælder uvægerligt, ubarmhjertigt og ubetinget. Det havde
været saa opmuntrende, saa forfriskende for den smægtende ørkenvandrer, at høre blot et enkelt
Mandfolk i Byraadet sige det forløsende Ord: „Udgifterne skal
ned." Men desværre er Mandfolk
en yderst sjælden Vare, og desuden en Vare i ringe Kurs nutildags, og vel ganske særligt i vol t
„ærede" Byraad.
Udenfor Byraadet og dettes pri
viligerede Kreds af Leverandører
o. lign. findes der ikke en eneste
stræbsom, hæderlig Borger, der
bestræber sig for, at hver især
skal have det, der med Rette tilkommer ham, der ikke af ilet oprigtigste Hjerte, ikke alene ønsker,
men kræver, at Udgifterne skal
ned. Byraadsrnedlemmerne er ikke
uvidende herom. Det er deres Pligt
at rette sig efter Borgernes Krav,
naar det almene Vel kræver det;
men dette synes ikke at betyde
noget for dem. Private Interesser
og Partiinteresser betyder For dein
langt mere end Kommunens Vel
og Trivsel.
Borgerforeningen kræver — og
den er her utvivlsomt i Overensstemmelse med det almindelige
Krav — at Kommunen administreres ganske efter de samme Principper som en fornuftig privat
Husholdning eller Forretning, a:
der gaas ud fra en bestemt Indtægt, og saa maa Udgifterne i

hr..rt Fald ikke overstige den be-

stemte IndtægtSkatten er for høj — meget for
høj — det er der ingen Uenigt ed
om. Nuvel — den skal altsaa sættes ned, vel at mærke den skal
ned!
Byraadet skal altsaa vedtage,
at Skatten skal sættes ned, og at
Udgifterne beregnes derefter.
Det skal indrømmes, at Staten
paatvinger Kommunen haarde Udgifter, som ikke er til at komme
uden om; men alt det andet maa
saa indskrænkes til et Minimum.
Man hører tidt deri Udtalelse, at
dette eller hint Beløb ingen Rolle
spiller paa Budgettet Denne Ta skegang skal slaas ned. Hver en
Ore spiller en Rolle Paa militære
Kontorer benyttes Bagsiden af
andre Skrivelser og brugte Kon%salutter vendes og bruges igen;
men vort Byraad udsender de
ubetydeligste Meddelelser paa hele
Ark Papir af den fineste Stofklasse.
Dette er typisk. Fint skal det
være, men Papiret alene gør det
saavist ikke, det styrker ikke Agtelsen og formaar ikke at dække

over Elendigheden.
Undertiden siger man mig, efter
iøvrigt at have udtalt Tilslutning

til mine Anskuelser, at jeg er for
grov og haard i min Agitation.
Maaske er der flere, som mener
dette uden at sige det. Byraadsmedlemmer, Borgmester, Kæmneren osv. er jo rare, elskværdige
Mennesker, det er Synd at være
saa haard ved dem. Jeg skal dertil
sige, at ingen af dem har gjort
mig noget som helst og at jeg
privat ikke har det mindste imod
nogen af dem. Det er udelukkende i deres Egenskab af Ledende
i Kommunen, at jeg angriber dem,
og i dette Øjemed forekommer
mig Sprogets kraftigste Udtryk
ikke for skarpe overfor en saa
elendig Styrelse.
Aldrig nogen Sinde har AllingeSandvig Kommune været i saa
slette Hænder. Slemt har det været for, men aldrig saa slemt som
nu.
Rejste Bornholmerne i sin Tid
ikke en blodig Opstand mod den
lybske Høvedsmand Bernt Knop
og senere mod de svenske Tyran
ner for deres Udsugelser. Hvor
er de henne, Efterkommerne af
de Mænd, der ofrede Liv og Blod
fur deres Medborgeres Skyld?
Bernt Knop, Schw eder Ketting,

John Burdon og Printzenskjold
var dog alle rene Sinker i Sammenligning med Borgmester Larsen og hans Broderskab, hvad
Skattepaalæg angaar.
Ja, Ordet „Skat' dækker ikke
mere Begrebet. Røveri, Plyndring
— eller for at tale mere moderne
Ekspropriation, Ophævelse
af Ejendomsretten er Ord, der
mere passer til at betegne den
Udsugning, der nu finder Sted.
Og hvad gaar Pengene til, hvad
faar vi for dem? Ja, at det er
uhyre lidt, er der næppe nogen,
der tvivler om. Pengene forsvinder — bort, bort, ingen ved hvorhen!
Jo, dog! — Om adskillige Tusinder ved vi bruges til Brænde.
Hvad alt det Brænde bruges til,
kan man undre sig over; men at
det giver en særdeles god Fortjeneste til et herværende Byraadsmedlem
derom er ingen Tvivl.
Om andre — om ikke Tusinder, saa dog Hundreder, ved vi,
gaar til Solderier paa Hotel Allinge; men om dette og andet i
en følgende Artikkel.
Man kan undre sig og anstille
Betragtninger over mangt og meget. Skal man f. Eks. rose Skatteyderne for, at de godmodigt,
selvopgivende og opofrende uden
at tage til Genmæle lader sig klippe

liges( tm Fair; og de brutale Klippere i kke blot nejes med at klippe
Ulden,. men tag er store Lunser af
Kødet med? Eiler skal man foragte dem sorts Trælle og um:elende, der er viljeløse og sløve
Redyk &bet. i
nes Hænder?
Dens, der ikke vil regnes med
til nogen af disse 2 Slags Borgere, men som frie Mænd vil have
Lov til højlydt og bestemt at kræve
deres gode Ret og slutte sig sammen om Arbejdet for at Sagkundskab, Arbejdsomhed og

Sparsommelighed atter skal faa
Hævd til bedste for det almene
Vel — de melder sig ind i
,Allinge-.3thitIvig Borgerforening,'
hvis de ikke allerede har gjort
det,
C. E. KOEFOED.

Stormnat.
'Vinden kommer,
og Bølgerne svulmer,
Skumflager fyger om Strand.
Sky'er'ne vælter sig tunge
og ni ulmer
over det hærgede Land.
Stormen fra Vinterens Lande,
hvor Sneen
fyger paa Markernes Tavl,
fryser det ængstede Hjærte
— og Veen
synger om Husenes Gavl.
Hør, hvor det hujer
i blæstkolde Nætter
af den fortvivlede Vind:
Ensomheds Kval
fra Sibiriens Sletter
synger den ind i vort Sind:
Trækvinde svøber sig
hen over Gulve
koldt som den lurende Død.
Vindenes Kor er som
hylende Ulve
vilde af Sult og af Nød.
Tæt omkring Luerne
kryber vi sammen.
Verden er vild og besat.
Angst vore Hjærter
vi spejler i Flammen,
blafrende tændt i den
kværnende Nat.

Chr. Stub-Jørgensen,

Forlangt optaget!
—0—
Borgerforeningen har sendt følgende Brev til Byraadet:

Til Allinge-Sandvig Byrand!
Da Borgerforeningen har bragt

i Erfaring, at den herværende Formand for Fattigudvalget, Amtsraadsmedlem og Byraadsmedlem
Emil Holm, gennem et længere
Tidsrum af Fattigvæsenet har modtaget Betaling for Kost og Husleje for en hos ham boende Mand
mod dennes Vidende og Vilje under følgende nærmere Omstændigheder, kræver Foreningen
at det ærede Byraad foranlediger

Det er nu oplyst, at Hr. Holm,

siden han :lodtog Pengene fra
Fattigvresenet, har sat Lejen op
til 12,50 Kr. mdl.')
Endvidere oplyser vedkommende, at han til Stadighed dels selv
har købt Mad, dels faaet den andet Steds som delvis Betaling for
tilfældigt Arbejde, og at han -navnlig om Sommeren -- i længere Perioder overhovedet ingen
Føde har faaet af Hr. Holm, uden
at denne har gjort ham opmærksom paa, at han havde Krav paa
Kosten hos ham hver Dag og uden
at fortælle ham, at lian dertil fik
1,25 Kr. om Dagen fra Fattig-liresenet. Disse Penge er altsaa ikke
anvendt efter deres Bestemmelse.
Foreningen kræver Offentliggørelse al Undersøgelsens Resultat
og, anmoder om snarlig Besked,
saafremt Byraadet ikke vil foranledige nævnte Undersøgelse, da
Foreningen i saa Fald vil forsøge
paa anden Maade at faa Sagen
fuldt oplyst og eventuelt Hr. Holm
draget til Ansvar.
Paa Borgerforeningens Vegne
C. E. KOEFOED,
Formand.
1 skal vistnok være IS Kr.

Ira 2lge tit ege.
°Deo kommunale Vælgerforening
holdt i Tirsdags Aftes den ordinære Generalforsamling paa Forsamlingshuset Hammershus. Ud.
over Bestyrelsen var desværre
yderst faa Medlemmer mødt. Formanden beklagede de daarlige Tider og den ringe Interesse, der
for Tiden var tilstede for Foreningen, hvis Medlemsantal nu var
mindre end foregaaende Aar. Havde, da Borgerforeningen blev stiftet ment at det var bedst at ophæve „Den kommunale Vælgerforening", men da den kunde have
sin Betydning ved kommende Valg,
var det maaske bedst at fortsætte.
Regnskab og Beretning oplæstes
og godkendtes.
Edv. Holm henstillede til Bestyrelsen at den lod sig genvælge,
da Foreningen havde sine Opgaver at løse.
Formanden og Kassereren ønskede ikke Genvalg.
Efter foretagen skriftlig Afstemning naaede nedenstaaende størst
Stemmetal:
Rentier Jørgen Grønbech.
Avlsbr. 'Sejer Kofoed, Sandvig.
Stationsforstander Kofoed.
Karetmager Larsen.
Avlsbr. Georg Holm.
Kobm. P. C. Holm.
Bager Holm.
Stnedem Carl Pedersen
Fik. Petra Møller.

Hr. Holms Forhold med Hensyn

Selskabelig Forening

til Administrationen af Fattigvæsenet retsligt undersøgt, og Hr.
Holm suspenderet fra sine kommunale Tillidshverv og Bestillinger
saa længe Undersøgelsen staar
paa.
Foreningen har fattet oplyst, at
omtalte Mand har været berettiget
til at tro, at han fik del usle Rum,
som han beboede, og den Føde,
han engang imellem i Ny og Næ
modtog, naar der var Levninger
fra Hr. Holms private Husholdning, dels som Betaling for Arbejde og dels af privat Godgørenhed fra Hr. Holms Side. Manden oplyser, at .han nu og da
tillige har modtaget mindre Pengebeløb for Arbejdet, og med Bestemthed ved, at han i hvert Fald
een Gang har givet Hr. Holm 10
Kr. til Afdrag paa Huslejen, som
vedkommende troede var 7 Kr.
mdl.

har forniaaet Hasle Dilettanter til
førtskommende Tirsdag den 31.
Januar at spille Karl M. Kofods
3 Akts-Lystspil,Harraslævan" paa
Allinge Teater.
Karl M. Kofod har et godt Navn
som Skribent og har særlig behandlet bornholmske Emner. Mange ældre vil sikkert ogsaa mindes
ham fra hans Lærervirksomhed i
Olsker og Tejn. Naar dertil kommer at de flinke Dilettanter har
opnaaet Sukres i Hasle, da Stykket opførtes der, vil mange sikkert benytte Lejligheden til at overvære Opførelsen af det bornholmske Lystspil, der ikke tidligere
har været opført her i Allinge.
Vi gør opmærksom paa at kun
Medlemmer har Adgang til Forestillingen. Nye Medlemmer optages
ved Henvendelse til Formanden,
Fru Gornitzka.
Se Annoncen.

Spegesild og
Fra Fresno i Californien skrives
til os:

„Vi læser med Interesse ,Nordbornholms Ugeblad.' særlig Annoncerne nu ved J uletia, og vore Tænder løber i Vand ved Tanken om
alle de mange dejlige Sager, der
kan købes i Allinge. Min Mand
holder Siesta _under Palmerne og
fantaserer om bornholmske Spegesild, dem hans Bedstemoder forstod at tillave paa en egen delikat
Maade, og som han ikke har smagt
i mange Aar. Beder saa mindelig
om I ikke kan sende os en lille
Fustage. Jeg vilde ogsaa gerne have nogle af Johanne Hansens Medister og ,,Sorte Pølser,' men de
kan desværre ikke holde sig friske
paa den lange Rejse!'
Bornholmske Spegesild til Cali
tonnen! Skulde der her være Eksportmuligheder?

Olsker Radioklub
er en Lytterforening for dem, der
endnu ikke er i Besiddelse af et
Radioapparat.
Klubben kan allerede glæde sig
ved et stort Medlemsantal og faar
en af Dagene et 4 Lampers Apparat med Højtaler indlagt i Olsker Forsamlingshus, hvor Klubben skal have Lokale. Medlemmerne vil her faa Lejlighed til at

høre Foredrag, Oplæsning, Sang
og Musik samt Transmissioner af
Skuespil, Opera nr. ru., derimod
er Dans ifølge Vedtægterne forbudt.
Olsker Radioklubs ideelle Formaal vil sikkert give Anledning
til Dannelse af lignende Foreninger Landet over.

Da det er tilladt Læserne at
give Deres Besyv med i laget, vil
jeg tillade mig at sige Dem, hvad
jeg tænker om det hele Da jeg
kom hertil i Foraaret og første
Gang læste Deres ærede Blad,
troede jeg at Skænderierne var
Kaadhed sat i for at skaffe Bladet
Læsere: men efterhaanden blev jeg
jo klar over at det var bitter Alvor. Jeg har aldrig troet at dannede Herrer kunde eller vilde overdænge hinanden med Grovheder
i et offentlig Blad; at en Skærveslager er grov og brutal, kan jeg
forstaa, det ligger i Naturen hos
saadanne Folk, men hos de saakaldte dannede maa det absolut
være Naturen, sum gaar over Optugtelsen. Ironi kan jo være god
til sit Brug, men jeg for min Part
holder mere af Komik i det Blad,
jeg læser. Jeg tillader mig derfor
at foreslaa Dem, at optage vedlagte Vers: en ung Mands Hjertesuk, sagt med Blomster.
———

sig det med Blomster.
Nu har jeg fejet og redt Seng;
og Nattens Stjerner smile.
Nu vil jeg som en artig Dreng
i Sengehalmen hvile.
Sov sødt Barnlille — var de Ord
jeg hørte ved min Vugge
I Ugelstrup, hvor jeg nu bor
kun høres Vindens Sukke.
Mit Værelse er koldt som Is.
og klamt som Londons Taage,
og Døren til det Paradis
er kun en Havelange.
Mit Gulv er som en Svinesti
og Sengen som en Lade.
Mit Bord kun tre Ben hænger i,
og Stolen har lidt Skade.
Og Væggene lidt skæve staa,
behængt med gamle Klude,
og gamle Pjalter hænger for
en snavset, sprukken Rude
Der hænger Edderkoppespind
i lange Guirlander.
Og Musene, de kommer ind
og æder mine Vanter.
God Nat min søde lille Mus,
naar du har ædt min Vante
saa kan du pille Væggelus
og Ben af min Servante.
ERIK ANDERSEN.

Tak,
Da det vilde medfart en betydelig Udgift for mig bi Papir og
Porto dg desuden tim en i kke
ringe Del af min Tid, at besvare
alle de Lykønskninger og Taknentinelighedserk lieringer, jeg har
modtaget Il a nær og fjert, i An.

ledning af det gode Resultat, der
er opnaaet ved mit Arbejde for
Kommunens Vel, beder jeg Dem
herved paa denne Mande mcatfsge
min bedste Tak.
Til alle dein, der er saa venlige
taknemmelig at henvise til den
Ulejlighed, Bekostning og det Ar.
beide, jeg har haft, skal jeg blot

bemærke, at jeg i disse Sympatitilkendegivelser har fimet rigelig
Løn for al min Møje.
Mange Takl
Hilsen og Haandslag.
C. E. KOEFOED.

Byrudsmstiel den 27-1-28,
Amtsfuldmægtig Roshaelt deltog
i Mødet. Samtlige Medlemmer var
mødt.
HJÆLPEKASSENS ANDRAGENDE om en ekstra Bevilling
paa 4000 Kr. var til 2. Behandling. Vedtoges stiltiende.
BORGERP. SKRIVELSE al V.
Januar med dens 19 Punkter oplæstes. 2. Behandling af Kommunens Budget. Oplæses Punkt for
Punkt.
VALD. OLSEN kan godt tænke sig, at Bestyreren paa Gasværket kan tømme Gasautomaterne.
Han har alt Iberegnet 45(X) Kr. I
Løn, og Borgerne forlanger Jo
Besparelser. Rimeligvis har han
Tid nok dertil.
FORMANDEN siger, at det skal
i saa Fald først undersøges.
JOHS. RØMER: Er der ikke
afsat 800 Kr. til Lønning. Borgmesteren siger 1000 Kr.
VALD. OLSEN Mener, Bestyreren er Medlem af Borgerforeningen og derfor interesseret i denne Besparelse. Stiller dog ikke
Forslag.
MILITÆRMUSIKKEN er opført
med 100 Kr., som Alfred Pedersen foreslog strøget, og overført
til Bornholms Mødre og Spædebørnshjem. Vedtoges.
TIL ROTTEKRIGEN er opført
100 Kr., som Johs. Rømer henstiller at stryge; men Borgmesteren
tror ikke, det kan lade sig gøre.
VALD. OLSEN synes godt Summen ti! Valgudgifterne kan sættes
ned; men Laur. Pedersen holder
paa, at de lige saa godt kan blive højere som lavere.
JOHS. RØMER og VALDEM.
OLSEN vil henstille at sætte Kassebeh. 10,000 Kr. ned.
EMIL HOLM mener man bør
bestræbe sig for at administrere
paa en rigtig god Maade og vil
saa gerne, at Kassebeh. skal holdes nede.
ROSBACH siger at Kassebeh.
findes kun paa Papiret, og det
er ganske nødvendigt at komme
bort Ira de midler tidige Laan. Da
Skatterestancerne er Grunden til
Miseren, maa man se at faa Skatterne ind.
BORGMESTEREN kan ikke indse, at Forholdene her i Kommunen i en nær Fremtid bliver forbedret.
VALUEM. OLSEN foreslaar, at

Kassebeh. nedsættes med 10,000
Kr. da Skatteyderne ikke kan bære
de store Udgifter. Forslaget ved-

toges med 8 Stemmer for. Ingen
imod.
Kassebeh. bliver altsaa som i
Fjor 50,000 Kr.
Budgettet vedtoges derefter enstemmig,
Dørene lukkes.

Foredrag med Lysbilleder

Ql.',u
■‘
11
r."9
1,?

Til Haa ndværkere I

Priserne e redtkeret paa alt Bygningsbeslag, Sol"
Redikaber m. m. og det betaler sig derfor ubetinget
at plagiere sit Forbrug hos

IL Gram, Gudhjem.
gebst pr. Kontant

Allinge Cykle- og Auto-Værksted
anbefaler alle Slags Reparationer af Cykler og Automobiler.
Reservedele og Tilbehør.
Radiomodtagere.
Ladestation .

A. Mikkelsen, Allinge. Tlf. 102

Nyt Ligkistelager Allinge
Stort Lager af Ligkister, alle Størrelser, Egetræs-, hvid- og sortmalede. Ligtøj og Ligsenge forefindes.
Byggearbejder, Nybygninger saavel som Reparationer udføres
hurtigt og solidt. Forslag og Overslag udarbejdes.
li- induer og Dere leveres fra Lager, saavel som efter Bestilling.
Alt til billigste Priser.

Kofoed & Mortensens
Maskinsnedkeri.

Største Lager
af Cement, Mursten, Sum, Dykker, gaiv Som ,
Bygdoingsheslag, Tagpap, Tagtjære.
Vaerktoj til Murere og Snedkere.
Eneforit. for Gudhjem af etopal Tagpap

Gudhjem Handelshus.

Rø.

sæbehuset, Allinge
er 2 Værelser til Leje. 1 Fodpose
1 Harve, 1 Chatol, 1 Sofa til Salg

Raske Drenge

f

i Allinge-Sandvig mellem 10 og 14
Aar, der har Lyst til at være nied
i Spejderbevægelsen, indbydes til
et forberedende Møde paa Sonelag
Form Kl 10 i Havehuset ved
Grounedal.

En Barnevogn
og en Vugge er til Salg hos
Jens Lind. Loghuj,
pr. Tejn St.
emaunb.

Til Salg
En god nedliggende Hesteomgang
til Salg eller bytte ined 2-3 Mdrs.
Grise.
Peter Kofoed,
Lindeskoven, Rø.

r=.0•= c;.01:=1=:-;>:=101;>=00=

Aarligt Udsalg
begynder
!,ordug den S. Januar
Paa alle kurante Varer gives 1011/0

Torsdag den 2. Februar Kl. 7,30
Foredrag og Oplæsning af Pastor
Berger Petersen. paa Th. Bendtsens
Sat Alle indbydes.
Afholdsforeningen.

To unge badekar
og 8 Stk. 2 Mdrs. Grise og 10 Stk.
ophuggede Bjælker 16 Alen 9 x 9"
er til Salg paa
Svartingegaard, Rutsker.

2iografen.

„Harraslævan"
Lystspil i 3 Akter i bornholmsk
Mundart
af Kari 31 Kofod,
Opføres af Dilettanter
paa Allinge Teater
Tirsdag den 31. Januar
Kl. 8 pr.
Efter Forestillingen lial.
K n II

nedlemmer har Adgang
SELSKABELIG FORENING

Program-Billetter a I Kr. faas
hos Formanden.
Nye Medlemmer kan optages
inden Forestillingsaftenen.

1111~111~1.1

Olsker
Skatter modtages ved Humledals
og Kajbjerggaards førstkommende
Udbetal inger, samt hos 11.M, Bendtsen i Tejn Mandag den 30. Januar
fra KI, 3-5.
Segner: det .

Søndag den 29. Januar Kl. 8.
Lathe

Galaislavens flugt
Efter Victor Hugo's berømte
Mesterværk.
•

eselimmessinimmelee
811etrce
Et Parti svært rundt Ellebrænde
enskes til Kobs.
norman Mortensens,
Maskinsnedkeri, TII. 47.

Sandvig
Varm Sortepolse og Leverpelse
faas Fredag den 3. Februar
Samt anbefales de forskellige
Slags Paalæg.
Ærbodigst
Jul. !lansens Eske
E n god

2 Hestes Ejendom
«skes solgt snarest paa Grund
af Alderdom.
Larm Nielsen, Kongens Mark,
Olsker pr. Klemens.

Missionsuge i Ro
fra drn IL til dcel il

Februar

Mandag Missionær Kjær i Salen Kl. 7,30
Tirsdag Emil Hansen i Salen Kl. 7,30
Onsdag Missionær Herlufsen i Kirken Kl. 3
Torsdag Missionær Herlufsen i Salen Kl. 7,30
Fredag Sekretær Thinggaard i Kirken Kl. 3
Lørdag Missionær Wammen i Salen Kl. 7,30
Alle Indbydes.

Mit aarlige Udsalg i
er begyndt og omfatter hele Lageret.
En Del Fodtøj sælges
til meget smaa Priser.

10 pCt. Rabat givesipaa
alle kurante Varer.

Her tilbydes et virkeligt fordelagtigt Hob!

biloilpparaler 100 kroner

Missiousiorogillg

afholder om Gud vil Aftensmøder
i TEJN
Mandag d. 30. Aksel Petersen.
Tirsdag d. 31. Nielsen Brejning.
Onsdag d. 1. samme.
Torsdag d. 2. C. Holm.
Fredag d. 3. J. P. Petersen.
Hver Alten Kl, 7,30.
Alle er hjertelig velkomne.

Køer til Salg
Pildr.11edegadegaard, Klemens

G. P. Petersens Skotøjsforretning, Allinge.

Johan C. Koefoed, Allinge.

Kranse
kan bestilles følgende Steder:
Rutsker: H, P. Lind, Krakken.
Olsker: Graver Jespersen.
Klemensker: Graver Charles
Petersen.
Gartner Melet Peter Petersen,

Allinge.
mffilm■erana

Bedegade Ornelorening
afholder Generalforsamling Lørdag
den 28. Januar Eftm. Kl. 3 paa
Norregaard.

FLÆSK,
Ked og Poise
modtages til Røgning hos

Slagter PhIllipsen, Sandvig.

Et ?art' Spegesild
Chr. Wang,
er til Salg.
Telefon Hasle 21.

4-ugers grise
er til Salg 6. Februar hos
Niels Rasmussen,
Rutsker.

Skotøj

OK. C. Yunefi.

eilb•• 11111**• • •• • •
•
•

A llinge.
afholder offentlig Foredrag paa Forsamlingshuset Hammershus Lørdag
den 28. Januar Kl. 8 med Anna
Petersen fra København som Taler.
Alle er velkomne.

Nyeste, bedste, billigste

(ved Bryggeriet )

Byggeforretning til

Coorilemiåriogeo ,Hammershus

F. I. C) Le I 5$ gri
bedes venligst indleveret indru 1. Februar
idrugsroreninic.

repareres smukt og solidt paa Skomagermester P. Irain. Værksted.
Skomager U. Hammer,
Storegade, Hasle.
Nit. Tlf. Hasle 13 kan benyttes.

En Kvie
til Salg.

Ejnar Rogensen,
Lindeskov, Rø.

Rutsker.
De ny Sundhedsvedtægter er
traadt i Kraft fra Nytaar, (ved hvilket Tidspunkt de hidindtil gælden de Vedtægters Gyldighed ophører)
foreligger trykte og kan bas a 25
Øre hos Sogneraadsformanden.
Kommuneskat for 2. Halvaar
1927-28 modtages af E. Mogensen og H. Pedersen. Resterende
Skatter fra forrige Halvaar maa
være indbetalte til Sandemanden
inden den 15. Februar, hvis Udpantning skal undgaas.
Sogneraidet.

Allinge
Festligt Ungdomsmode paa Menighedshjemmet, Søndag d. 29. K1.7

Til Salg.
En Enspænder Sele og Enspændervogn, Bæreevne 2000 Pd., er til
Salg. Nogle Høns kan tages i Bytte.
Forpagter Carl Petersen.
Sandkaas.

Rø Sogn.
Aldersrente udbetales Tirsdag den 31. Jernnar i Stedet
for Onsdag den 1. Februar.

Mit aarlige Udsalg
fortsættes i denne Maaned.

3ifa6ifter, Cverfraliker, Asters,
Regnfrakker, Areejdstej, Yruer og Yfalle.
Xerrelingeri og Yricotage.
500 Par Overalls realiseres til Spotpris. Paa ikke nedsatte
Varer gives 10%.

Tlf. 28. Chr. Westh, Allinge.

Klemensker Cementstøber'. - Tlf. Kl. n. 77.
RØR i alle gangbare Størrelser haves paa Lager og sælges til
meget nedsatte Priser. Ved Bestilling nu af større Partier til Levering
næste Aar særlig gunstige Tilbud. Glasserede Ror, Krybber og fritst.
Grisetrug haves paa Lager.

Messens ene-21dsalg
Det store aarlige Udsalg er begyndt.
Paa alle ikke nedsatte Varer gives 10 pCt, Rabat.
Konfektion udsælges meget billigt.

5irma: efir. (gigen, Allinge. Ylf. 700.

ØSTERLAKS
Missionsuge i liSlerlars Missionshus.
Mandag den 30. Jauuar Sekretær Thinward
Tirsdag den 31. Januar Provst Blang
Onsdag den 1. Februar Missionær Hansen
Torsdag den 2. Februar Anker Larsen
Fredag den 3. Februar Lærer Simonsen
Lørdag den 4. Februar Missionær Kjær.
Hver Aften Kl. 7,30.
Alle er velkomne.

Alle TryKsager
saasorn
Regninger, Meddelelser, Konvolutter,
Dags-Dato, Vekselblanketter,
Visitkort og Takkekort,
Love og Regnskaber,
Sange og Salmer,
Medlemskort
leveren bedst og billigst fra

Allinge Bogtrykkeri.
Ring op Telefon 74

De bedste kvaliteter i Arhejtisitiji
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Jakker i alle Stum
bande til voksne og Bern Ira 3,25 - 500. Prima blaa Molskindsbenklæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder, Trojer, Bluser og Skjorter. Underbeklosdniq i Uld og Bomuld til voksne og
Bern. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser.

kInu«st.

Gode gamle Bage
g:iengiarfteren afbrab fort: „tf num
me tange i b'tetten, min flerre!"
,tiaaftalb," fagbe Webattionisfelve.
",
turen brebebetteifiet, smags Di nig
banbt Vaje ineb at titbagcbolbe et
Sadl.
littorautefirren bleu atter tartbig.
køte tout igen.
„tnt, -- fe, junban luset tan ni
illi ha', mine Derter. 3to og ()diet/
mna opretbulbea. %d
gan inb paa
at betale 5 Str. buer til 13olititetOfen,
fan ni Rutte bagen aben `Filtale,'
tindet' (enble oa anbre et 1111it,
'røm ban faarebe:
„tr. Q3orameher, funbe ni ifte for
b‹tine (Sang flippe eb
but — en
%amidet! —
bi land ilte, ni bar
forfaubet af3 P3i bar i gobt bum«,
ni fang en lille, (mat sang —
nar bo brt bete!'
.,tet tan naturtiabia bare mig na t-meget," jearebe $orinureeten, „milt
nit te bnue tom, lipprr te ilte
fon bifilar, bet fan jeg fine trin paa
ry.abaavti "
st.ti fan gnu buernnbi e. ;higen at
air jonrebe.
„Watt, bet laber ilte til, nt tc tan
beftemme tem P31 tan jo Ina rige
10 Pr. — ?Ulan: bnia te betaler
10 Str. boer, tan ni tabe Sagers [ante.
henter te ret meget icengere,"
fujebe ban til, „er jeg tilbøjelig tit
at hegne nagle !troner ping'.
.£aanfen rettebe fin op.
„Zi tager imob liBorgmerterenti farilte fanbt?"
ne Zilbub out be 5 Str ,
ban fart atm ott nubre.
niftebe
„10 Re., font jeg bar jagt! Sete er
i 3tetten, mine t errir, ber peultell
ilte! te maa betlernote tem. jeg agter ilfe at forbanbte Isenge."
„ a, fan fluat ni til 1" ubbrob
— „bet !an ni jo It'fact gobt."
ter urir et $tir af oa, jom gtorbe
;4abnenbinger, men inben blev, at ni
maatte gem inb paa at betale be 10
Re.
„Ven," ubbrab fillebattionalefreteeren, „ni tan lim net fan .raetiftanb. Z'ieg
ejet ilte Stougen 'Mani for til ben
Ilte."
„ eg hefter ilfe," fagbe tolden.
$orgmefteren feta forbanfet op. .
Ilar i tag ben 15. — og te
en aflade „løbet tor". fim, bet nar
megell Stan te ilte fart orfl'ilb pen
@asen, mine kterrer?"
„Zet hin jeg garn ilte," fnøs ban.
irn.3to bett urre bener ilte " 91ebntlion4lefreleereu fan meget mobfalben
ub. „fer jeg fif allerebe for jeg frulbe
til Hen."
. aja, fa° facit te bavellbfrettelle
til ben tite,. Porgmefteren finifebe
jaagt, .men be [ivrige turer tan net
betale?«
$i Ina paa Imerattbre. so, bet mente bi ba.
,Tal, nit te fart herme ftlelabet her
min Etranden foran tem.$i tog til 2uninien,on $orginerteren
gem fig til at bittere tit $roicitoften.
stiben ni tag biennale fra, bobbe ni
aftalt at tage lutter emoopenge iarb,
lorattiefteren gjorbe hore Øjne, bo
ben ene efter ben anben af ozi beganbte
at tælle $elobet up i 50 ører. Ziatt
gjurbe et Opbalb i titteringen ug fagbe
jan:
.tra, -- bet nar bog en auegtia
arficasie 50 ører. Sander b' ,irrer pen
brut?9teeti,
brt nar titfalbignia fedtet
at ni lige netop nu briabe flcft af ben
Stage.
„;_falaa I• — bar te ilte anke '.enge?
)91ej, benbarre
"
„-KnoP! — aah, nit te tralle efter!. croell" !Betjenten tom faringrube. ;
•
jan er ber lift mere, — b'berrer
man gobt aftal« fagbe SBorgineheren,
bo Non (hobe fonitaterer, at ber nar,
buab ber ffulbe pare. „Wien natte Nina
flipper man ilte fart let — jeg firter
hel i gab gib, 23i1 ti ebasibrn ø5ang

gine Serenabe neb Rattetib, faa mna
br: reet: ;,tattitifilno, mim. terzet! -tre `i'er! ten miabne Smule kf.reacenbo giner 23abe. tut hib te bet; fruel!"
'./tt torlob bititenbe Volatet.
,tet nar rt binat Cjr,. fnifebe
Nebaltionfetrentren, ha ni git ;etb ab
Ziapperne
tabet Da
„ban finbi nu gobt
flippe turb rit vtronefleit."
.fun, ban mener nol, betle her er
nf helme $irliiiita", ittundebe ;.910m.
fagbe jeg
„tet er itu
fem, .jeg uil til litijlittnina gi' en
»CSf,iN« flat] itniaa«. 45uaa flyer
b'terzer tit 1g
▪ ateeptiier;• fagbe baultn. og
k arme bijalbt.
Cg tan gis ui inb tavl
bour fibhe Stift fotegil. Ren jeg liger
ifle, buuturtar ben fluttebe.
dur bet tomater ilte Sagen erb.
$.

..
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•

all°

kisle
N

c.

••••••••••• øøøøøøøøø

97u kan 9e faa
alt Slags Gummifodtøj vulkaniseret lins Cyklehandler
H. ANDERSEN
Tlf. Ilende 66.
A

ltral' sans IIHDeri
Hasle

modtager alt til Røgning henhørende.

IlifislotIorill11(rossorfilirik
anbefaler sig med alt til Smede- og
Karelmagerfagei hørende saavel søm
alt tit Karosserifaget4
En ny 3-sæder Ponnyvogn paa
Gummi.
En brugt 2-sædet Ponstyvogn paa

Gummi saa god som ny
2 ny smag ArbeJdmfiedervogne
En ny Fastvogn staar billigt til
Salg eller Bytte.
Avlsredskaber, Hestebeslag.
Originale Fraugde Plove med og
uden Patentskær.
Reservedele haves paa Lager

Reklame!
Ø
Ill.

Gentagelsens Hemmelighed.
En virkelig effektiv Reklame
maa lægges rigtig an fra først af.
Den maa understøttes paa rette
Maade af .,Tropperite', Købmanden og hans Hjælpere. Der maa
være de rigtige Forsyninger til
Stede. Og saa maa den for øvrigt
blive ved, indtil Maalet er naaet,
indtil Omsætningen er bragt det
ønskede Stykke i Vejret. Til at
begynde med vil Virkningen af de
enkelte „Salver" ikke være saa
stor som senere hen, naar der
først er begyndt at opstaa Revner
i Publikums Ulyst til at købe.
Hvert Reklamefremstød bereder
Vejen for det efterfølgende og
bygger selv paa det eller de foregaaende. Reklamering er saaledes
i en vis Forstand et Taalmodighedsspil, fordi det bør fortsættes
i længere Tid for at give den største Gevinst. Men for det første
giver det lige fra Begyndelsen
glædelige Resultater, og for det
andet stiger Virkningen saa hurtigt ved rigtig Planlægning og Udførelse, at det snart bliver den
mest spændende Sport Købmanden paa nogen Maade kunde hengive sig til.

Betaler Reklame sig?
Kan da virkelig den direkte Avertering betale sig, bliver der spurgt?
Koster den ikke for meget i Forhold til de Resultater, der kan
indvindes? Vi svarer at art fornuftig tilrettelagt Reklamering ikke er
nær saa kostbar, som mange tror.
Det er den ufornuftige, planløse
Avertering, der sluger Penge. Og
dernæst maa num huske, at Fortjenesten paa deri forøgede Omsætning er betydelig større end
paa den Omsætning, mon har,
naar man' begynder Kampagnen.
Det lyder maaske gaadefuldt, saa
vi maa hellere forklare os lidt nøjere,
Lad os antage, at en Købmand
sælger for 50.000 Kr. om Aaret.
Vi kan jo sige, at Brutto-Avancen
I hans Forretning er 30 pCt., aitsaa

»et -

15;000 Kr. Men da Omkostningerne, Leje, Folkehold, Lys. Telefon.
karme, Kontorudgifter ø.
•
b.leber sig til 10.000 Kt., ,iIb.aa
20 pCt. al Omsætningen, bliver
der blot 5.000 Kr. eller to pst.
tilbage til ham selv. Hvis han nu
pa abegymier en Reklamekampagne
som i Løbet af et Aar koster ham
1.000 Kr., og som skaffer ham
for 15.000 Kr. større Omsætning,
hvorledes stiller saa Facit sig for
ham ved Aarets Slutning? . De
1.5.000 Kr. har eja givet barn en
Brutto-Avance paa 4.500 Kr. Men
lians Udgifter er ikke steget noget
videre ud over de 1.000 gr., som
Reklamen har kostet: thi Leje, Folkehold, Telefon, Lys, Varme, Køntorudgifter kommer næppe højere
end i det Aar, da han med det
~rm Apparat solgte for 50.000
Kr. Selv om vi alligevel vil regne,
at hans Udgifter er steget med
1.500 Kr., bliver der dog 2.000
Kroners Merindtægt tilbage til ham
selv. Og husk saa prut, at det meste
af den saaledes indvundne Handel
vil han beholde ogsaa det følgende Aar og fremdeles. Jo, saa sandt
lønner Reklame sig! Man skal blot
gan frem efter en bestemt Plan,
og man bør have Fagfolk til at
overvange, at Tryksagerne affattes
og sættes op, sne de kan komme
til at virke mest muligt.

Krise og Reklame.
Hvorvidt en Forretning skal
komme helskindet igennem Brændingen eller knuses mod Krisens
Klipper, vil til syvende og sidst
afhænge af, øm Skipperen forstnar
at lade Reklamens friske Vind fylde Sejlene, saa Banden kan glide
ud paa den større Omsætnings
frelsende Hav. Selv den solfdeste
Forretning vil blive styrket og
rustet til Kampen mod kommende Tiders Uvejrsstorine, hvis der
ad Reklamens Vej tilføres den et
Overskud af indbringende Omsætnigg,som den kan faldetilbage paa
i de magre Atm
Forsøm ikke at tage dette vigtige Spørgsrnaal op til snarlig Behandling. Vi staar uden Forbindendet il Tjeneste med al fagmæssig
Vejledning, hvad Reklamer og Avertering i „Nordbornhotm angaar.

- Cfiartreuse Xloster.

Sæbeforretningen „Prima"
.44ir t011eileNak

Toikletrientr pr. !h's, 0.00
ci,85
Kry›talsiel,t•

rr retter pita Lager.

.7e.glucerk
Lager al
Teglsten lilaratea,Orrrirror,
aCr Størrelser, billigste Priser,
Varerne bringes overalt,

GodtkøbsUdsalg!
i 14. Dage, fra
Lørdag dia 21. Januar,
men da er der ogsaa rigtig goot
Køb paa alle færdige Klæd.
ningrr, Overfrakker, Ulsters og Iiiit.irtriijor Saml hele
Varelageret med Undtagelse
af Arbejdstøj og Garn.

dens Xansen.
Ekstra

gode

Plydssko og Tafler
haves altid paa Lager.
Hansine Dam Kaffeboden.

Allinge Skreri
Tlf. 29.

anbefales
bleart Hansen.

fin ikke over ben ellerland
Køb Deres Forbrug af Sodavand fra
Mineralvandsfabriken

BORNHOLM
Telefon 25

Sandvig

b. Larsens Tmsiderrelniq
Aitlea ge
Ekstra gode Klædesko sælges
til uhørt billige Priser.

fra Allinge Kaffebod er altid
den bedste, derfor ogsaa den billigste. Altid friskbrændt og nymalet. Prøv den.

Kultivatorer. Bentiere, lbnmper, Iturledninger.
Vogngummi omlægges hurtigt ug
billigt, kart eller Aftale leveres paa ca.
en halv Dag.
Forskellige brugte Remskiver og
Akselledninger, I Stk. 6 Hestes Gni'.
motor, I Stk 16" Afretter sælges

Kaalroer og Halm
er tiI Salg eller Bytte med Kvie-

billigt.

kalve paa Hojegaard i Rutsker.

Aug. & V. Andersen

Bogholder Chr. Koefoed,

Telefon 45.
B. En brugt Koaleselle III er;
lludson Vogn sælges

Noeregade, Allinge.
Regaskah,furelse, Statusopgørelse, Revision udføres. Skattebtanketter udfyldes

Poul Marckmann
Hasle, sælger de anerkendte, gode Polyphon-Grammofoner og Plader.
Mange gode Nyheder.

A. Lyster

Hasle.
Varm Slodhuding
hver Fredag Middag.

En Ko
Det verdenskendte franske Kloster Grande Chartreuse, hvorfra vi bl. a. har fartet den berømte Likør, skal om kort Tid omdannes
af Staten til et Hvilehjem for gamle Lærere og intellektuelle Arbejdere.
Klosteret er, som man ser af Billedet, af vældige Dimensioner og
beliggende i en henrivende naturskøn Egn.

Den
`
Soveværelser 91ced ,Jeres
Horde og Stole
Tlf

0,10
tkigt

n 13 L PIHL Klemensker.

Stenværktøj.
Alt i prima Stenværktøj saasom
Biggerte, Duxe, Mejsler og
alt i Bor.
Mit Værktøj er fremstillet al fineste svensk Vterktfilsstaal.
Skærpning udføres.
For kontant 10 pCt. Rabat.

Carl Bernh. Svendsen,

Værktøjssmed.
Lindeplads

med et Fotografi af Dem selv I
Fotograf
Møller, Allinge. 'Tlf. 4
leverer de fineste Portrætter.

Kaffe an o 1 evt. e

i

„PRIMA"

In[11131ungspapir
Poser og okononiraller
leveres til
Fabel kapr'''.
Firma paatrykkes billigst.
Hurtigste Levering
fra

Allinge Bogtrykkeri,
Telefon 74

Telefon T4

4.1111111~1101~~111111011111‘

Johanne . ansens
Vietualieforrotning
anbefaler
hjemmelavet Fars, Medisterpølse,
Lungepølse, Sylte og Leverpostej.
Fersk, saltet og ruget Flæsk.

Lindeplads - Allinge - Telefon 45
Allinge IIII~e~~1~111,

••••••••••••••
nit
i•
Manufakturlager
Ligkister
•
TIE n 13 L'• Klemens •
.T....■•■••••M

velassorterede

•
al
• 414.••••••••••

Briller og Pincenez
købes bedst hos Ultrma!!,er
Conrad Hansen.
ved Havnen, Allinge.

er til Salg hos Viggo Hansen,
.Skovly", Rø.

anbefales
J01118. SORFINSEN,
Sandvig.
Telefon 55.

leverer altid friskmalet Kaffe
i fineste Kvaliteter til billigste Priser
12 Øre Rabat pr. V, kg

Soller le ell livsledsagerske

Lighisler og Ligsenge

fin! ben gamle t5ntie itrifie, enflet TIe
VlbanNt ober tered Uaenbont iurbut)t.
bnr 'te fanbet et Hiat thloJebee. Etal
bre »rm polt:lit ]ilabe eller 28al, bar
te Streatucer tit Salig dier nil te
tabe fanbavne, bar te hulet nar V.trttel: bien, paslatter te tem ffleparntioner,bar te heilet en na forreitting .
brarban flat
faa fan bet al bibe,
bul§ te ilte abetteerr i bet 'Stats, i uni
eittelip lælen.

altid paa Lager i alle Størrelser,
og forskellig Udstyrelser og PriserAultigi Son"' Byggeforretning
Telefon Allinge 69.
Indehaver Chr. Sortne.

„Woraltarttboha"
laefea af nRe i Inorbre .fjerreb og er
Derfor el Itiminligt Vhinuereatab.
Srph Sperrl9 Ylttttonrer f i f „Worb*
bornbultn", telefon Vtflinne 74,

Jensen, lladelsnariner,
anbefaler Frugt, Blomster, Grøntsager. Haveanlæg Frugttræer og
Buske.
Tlf. 41.
Tlf. -H.
ALLINGE

jfolt

