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Fredag den 10. Februar

estland fejrer 10-5tars 3u6iIceum.
»en gamle Mille
Bag Engenes Drag,
et Stykke fra Byen,
der ligger den gamle Mølle
med Træer og Hegn ;
— hvor ligger den smukt
for øjet et talende Syn
om Landlivets Fred
i Skønhedens Tegn.
Der er Gækker i Haven,
der er Krokus og Blaar,
hver Aarstid har her
sin Skønhed og Charme;
der er Aal, der er Ruse
og Huller, hvor Gedderne staar,
— ved Faldet et Sted,
hvor man drømmer
og stirrer i Vande,
som bruse og larme.
Der er travlt til Tider,
naar Møllen gaar,
da kommer Liv i de gamle Lejer
med klagende Lyde og Brag;
da viser den stolt,
at, til Trods for de mange Aar,
den arbejder sikkert
og tro den Dag i Dag.
Den er gammel —
man ser, det er sandt,
paa de grønne
og frønnede Planker,
som endnu dog bær',
skønt stadig tynget af Vandet,
der i Aarevis over dem fandt
sin Vej, først til Hjulet
og siden til de græsklædte Kær.
Er den udtjent ?
maaske — den er jo dømt
til Forfald; den skal ej længe
endnu være stolt af sit Hjul.
Jeg vil sige den Tak
for hver Gang jeg har drømt,
naar jeg søgte hos den
med min Tanke et Skjul.
E. A.

hær roll - op lev reol!
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Sammen med Jazmusiken og
Saxofon hylene fra Amerikas dunkle Vildnis er der desværre ogsaa
til vort Land kommet andre Ting;
det vilde og hidsende er blevet
en Sot, der har angrebet i særlig
Grad Jer unge.
Den, der som jeg Dag ud og
Dag ind lever i en Storby med
alle dens Mørkesider og al dens
Fordærvelse, er maaske i mellemstunder tilbøjelig til at se noget
for sort paa det. Det skal indrømmes.
Men selv for en lysere Betragtning
det være klart, at satire
meget er galt.
Og det gælder ikke bare Storbyen. Landet følger godt med.
Men ser I, Unge, vi lever
nu engang ikke i Afrikas Jungler,
vi lever i et civiliseret Samfund;
og h va d der muligvis er forklarligt og til en vis Grad undskyl-
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Republiken Estland kan i denne Maaned fejre sit 10-Aars
Jubilæum hvilket vil give Anledning til store Festligheder i Hovedstaden Reval, der rummer saa mange historiske Minder for os Danske. Esterne selv kalder ogsaa Byen Tallina, hvilket oversat betyder
Danskerbyen. Dens gamle Byvaaben er en rød Fanedug med et hvidt
Kors, og det nuværende et Skjold, med tre springende Løver. Gamle
Taarne, tykke Mure og utallige Navne bærer Mindet om den Tid, da
Danmark var Stormagt. Her finder vi Valdemar Sejrs Mur med Taarnet ,,Lange Herman' samt Valdemar Atterdags Port i Reval Slot, som
vi her bringer et Billede af.

deligt under de Vildes primitive
Forhold, det bliver hverken det
ene eller det andet hos os.
Vær glade, dans og syng, hav
Glædens Smil i Jeres unge friske
. men vær rene! Tag Jer
øjne
i Agt for det smudsige:
Du unge Mand! Hvad naar du
ved at kaste dig ud i de saakaldte
Fornøjelses Hvirvelstorme? — du
bliver træt, blaseret, ligeglad,
uskikket til enhver alvorlig og fornuftig Opgave. Du kender alt —
og kender det paa den mørkeste
Side.
— Da jeg var seksten Aar, sagde
nylig en ung Mand til ung, saa
jeg ideelt og skønt paa Livet. Og
Kvinden stod for mig som et højere, et vidunderligt og uberørt Væsen . . . Saa kom jeg til Paris og
saa Raaddenskaben i den mest
modbydelige Form ; jeg saa, hvor
langt et Menneske kan d rives nedad
af Pengetørst og forkvaklet Lidenskab. — Og jeg blev led ved Livet og Menneskene . , .
Nu, Fejlen her var vel nærmest,
at den tinge Mand opsøgte Randdenskaben, lian vadede selv gennem Sølen, og derfor blev Lugten
hængende i hans Klæder.
Hvis du for det første sætter
dig et Maal her i Livet, det være
nu stort eller lille, alt efter dine
Evner, og du sætter dine Kræfter
ind paa at riaa det — og hvis du
for det andet fatter den Beslutning,
at du i det mindste for dit vedkommende vil holde Idealets Fane højt, virkelig sætter noget ind
paa dette -- ja, saa naar du Maalet i begge Tilfælde, og du naar
samtidig at holde dig frisk og sund
og faa Glæde og Sundhed i dit
Liv.
Og du unge Kvinde, hvorfor
skal du partout være „forlovet"
med saa mange som muligt'? Tror

du virkelig, at alle dine saakaldte
,Erobringer" gør dig mere værdifuld og attraaværdig? Pjat! Rent
ud og uden Besmykkelse: Pjat!
Det meste, Du opnaar, er at
blive stykket ud, blive griset til,
flosset i Kanten, Forgyldningen
gaar af dig St. Gertrud! Og tilbage bliver et underlig glædesløst
og inderlig ligegyldigt Individ
og af den brogede Bejlerskare som
Regel kun Rosset, det usleste . .
Og saa kommer vi til at sande
det garn le Ord : Det bedes der for
i mange Aar, som kun var en
stakket Glæde . . .
Nej; det er ingen Skam at være
knibsk og utilnærmelig, og det
er ingen Skam, at du ikke vil efterligne Gadetøsene, og -- stol
paa det' — det vil lønne sig for
dig at holde din Vej ren.
Livet er slet ikke saa lige til.
Det er svært og alvorligt, især
i vore Dage. Man maa være godt
udrustet for at kunne klare Skærene.
Der staar i en Fædrelandssang,
som du sikkert kender fra Skolen: „fromme, stærke Kvinder, —
det er Danmarks Maal". Og i
Linien forud staar „ingen Døgnets
Flaner, rendt fra Bog og Naal".
Ja, det er og det bør være Danmarks Maal. Vort Land er
og det er fattigt, men det ligger
i Ungdommens Haand at gøre det
rigt og lykkeligt.
En Ungdom som forstaar, at
Glæden bestaar i andet end vanvittig Efterligning af Urskovens
vilde Orgier og en ligeglad Kasten
sig ud, vil kunne naa Maalet og samtidig naa et lykkeligt Liv.
Qvist.

Gudhjem. Olterlora.,

Høstle

Olokor,. ltut ,ker, 1t4 og Klern..o•.

Annoncer og lokal! Stof man sære indleveret
1Lsenest 2 Dage tør Bladet udgaar.
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Godt at man kan klare sig saa
nogenlunde foruden.
1 det følgende skal der meddeles nogle af de vigtigste Oplysninger, som Prisopgaven har foranlediget. Jeg skal da allerførst
bemærke, at jeg her kun har medtaget Oplysninger, som jeg har
været i Stand til at kontrollere,
og som yderligere Sikkerhed har
en af de kommunale Revisorer
paa Opfordring velvilligst gennemgaget mit Materiale (undtagen det,
der angaar Havnen) og erklæret,
at de i det følgende nævnte Tal
er korrekte.
Em il Holm har leveret Brænde
til Kommunen i Regnskabsaaret
1925-26 for over 5000,00 Kr. (En
Indsender meddeler 5185,50 Kr.)
Desværre har jeg ikke kunnet saa
oplyst, hvor meget Hr. Holm desuden har leveret til Understøttetsesvresenet — det er sikkert ikke
ringe.
Jørgen Jørgensen har for
Tilsyn ved Slotslyngsvejen faaet
785,00 Kr.
Emil Andersen for Kørsel til
samme i Tidsrummet 3/1 —'"/, 1925:
3170,00 Kr.
Frank Holm for samme:
1481,00 Kr. -I- 2 Bilture a 25,00 Kr.
Jørgen Jørgensen har endvidere for Tilsyn ved Kloakarbejdet ved Havnen modtaget 810,00
Kr., hvilket udgør 25% af den
dertil i samme Tidsrum udbetalte
Arbejdsløn. Endvidere skal i denne

Vi er anmodet om at optage
følgende Uddrag af en Artikel i
„København" for 30. Januar, skrevet i Anledning af at Esbønderup.
Nøddebo Kommune har besluttet
at sende de to sidste Aars kommunale Regnskaber til kriminel
Undersøgelse,
Kæmner Borgsne, Sorø, der har
kigget paa Sagerne som Ekspert
i Kommuneregnskaber, har aflagt
følgende Betænkning hvoraf „København" altsaa tager følgende
Citater:
„Det viste sig, at der i talrige
Tilfælde manglede Anvisn ings-Paategning paa Bilagene til Kassebogen. For Udbetalingen af Fattigunderstøttelse mangler ganske Bilag, og selv de saakaldte faste
Fattigunderstøttelser, der var opført i et særligt „Hefte', savner
fuldstændig de fornødne Attestationer, Desuden har Kæmneren
maattet rette adskillige Regne- og
Optællingsfejl.
Da han kommer til Skatterne,
er Regnskabseksperten ved at give
op. Han kan kun sige, at en stor
Del af Restancerne maa afskrives
som uerholdelige, Sekretæren har
kun ført til Afgang Døde og Bortflyttede, men ikke noget om, hvilke Skatter Sogneraadet har anset
for uerholdelige og som derfor
burde afskrives. Skattebetalinger:
ne er heller ikke indført enkeltvis
i Kassebogen, men i samlede Summer, og det frerngaar heller ikke
af Listerne, hvornaar de enkelte
Skatter er betalt. Det er altsaa
slet ikke til at udrede.
Efter Regnskabet skal der være
en kontant Beholdning paa 25,300
Kr., men Kassebogen naar et ganske andet Resultat. Der bliver alt
taget i Betragtning et Underskud
paa ca. 2000 Kr., og Kæmneren
niener, at denne Uoverensstemmelse meget vanskeligt lader sig
analysere paa Grund af den mangelfulde og lidet oplysende Bogføring.
Hertil kommer, at Kasseudvalget senere har konstateret, at nogle
af Skatterestanterne har Kvittering
for, at Skatten er betalt, men desuden foreligger der Regninger og
Bilag, som ikke kan tages gyldiI Onsdags fyldte Generaldirekge. Kasseudvalget er endog saa tør for Statsbanerne Th. Andersen,
skeptisk, at det anslaar Undersku- Alstrup 60 Aar. Han var først
det til over 10,000."
Sagfører i Aarhus, derefter Direktør for Købmands- og Haandværkerbanken i Aarhus, inden han
i 1915 blev Direktør for Landets
Udenfor Redaktionen.
største Vognmandsforretning De
danske Statsbaner. Om hans Ledelse af Statsbanerne skat vi ikke
—o —
udtale os, men morsommere for
Borgerforeningens Anmodning Generaldirektøren havde det jo
til Ministeriet om Fremlæggelse unægtelig været, om han ikke just
af Bilagene er sendt til Udtalelse nu ved sin 60-Aars Fødselsdag
hos Amtet, og der ligger den sag- mutte møde med et Regnskab
tens endnu, Det er' aabenbart me- paa 30 Millioner Kroners Underget vanskeligt at afgøre den Sag. skud.
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hoerMirehlor Wenn,
Isirop N 4r,

!Bengnaveriet.

rbrbindelse anføres at der, naar
der forelaa Vanskeligheder matte
— 0-tilkaldes Sagkyndige, hvilket naAf
Lærer
L. K. Larsen
turligvis medførte Dagpenge og
(Rytterknægten.)
Honorar til disse. Man maa derfor. nok have Lov til at spørge om,
hvorfor J. J. gik der.
Den væsentligste Grund til, at
I en Uge var der kun en Mand
Bornholmsk fortrænges og ødebeskæftiget ved Arbejdet. For lægges, er ifølge P.
Møller den,
samme Uge fik J. J. 70,00 Kr. at vi finder det ,finere" og mere
for TilsynIll
moderne at tale Dansk eller blot
Rent forbigaaende skal det be- et tillempet Bornholmsk end at
mærkes, at oml..indlede Kloak tale dette Sprog rent og „gamikke har nogen Tilslutning til an- meldags'. Og hvem vil ikke være
dre Ror, saa foreløbig synes Ar- .fin", og hvem har Mod og Rygbejdet ret problematisk.
rad til at trodse Moden? Selv
Endvidere har Jørgen Jørgen- blandt Bornholmerne bliver det
sen for Tilsyn med Arbejdet paa kun en lille Part.
Bølgeskærmen faaet: 245,00 Kr.,
Det er blevet sagt, at det kenog endelig for Tilsyn ved Aflæsdes paa vor Øs Befolkning, at
ning af Stenblokke til en Stenforden aldrig har staaet under Herkastning i Nærheden : 140,00 Kr.
remandens Pisk. Det er vist rig(Kunde dette sidste ikke være over
tigt
nok; Herremandsnykker har
ladt til Havnefogden?)
kun
kummerlige Betingelser for
Nogen billig Herre for Skatteyderne kan man altsag ikke kalde Udfoldelse hos os. Men paa den
Hr. Jørgen Jørgensen. Ialt har anden Side kendes det vist oghan for Tilsyn ved nævnte Arbej- 1 saa i vor Folkekarakter, at vi lider i Regnskabsaaret 1925-26 I ge siden Knud den Helliges Dage
har været vant til at se op til dem
modtaget: 1980,00 Kr.
paa
den anden Side Vandet Naar Sporgsmaalet om, hvem
mod
Nord, mod Syd og mod Vest.
der er den dygtigste i det ædle,
kommunale Bengnaveri, skal af- Derfra kom det store og de store,
gøres, vil man se, at Valget Indehaverne af Magten og Midkommer til at stag mellem Emil lerne, med Verdenskultur og VerHolm og Jørgen Jørgensen. Naar densmandsdannelse, med det .fiman sammenligner de Summer tie" Sprog, som knytter Forbinbegge Herrer har modtaget, maa delserne med den store Verden.
man jo indrømme, at Kommunen Det er maaske et lidt stærkt Udfra førstnævnte har modtaget no- tryk, der nylig var brugt i et af
get Brænde, medens det er meget vore Dagblade, at „Bornholmerne
tvivlsomt, hvilket Udbytte, man ligefrem elsker at regeres af fremhar haft af Pengene til sidstnævnte. mede', men sikkert er det, at enj
Men i Betragtning af at førstnævnte fødder altid paa vor Ø vil møde
i Egenskab af overflødig Gas- og en Taalsomhed og en ForhaandsSkatteopkræver har en fast aarlig tiltro, som enj fødder ikke tør
Indtægt af 1500 Kr. og desuden regne med.
Mon det ikke er noget af denne
forskellige andre sikre Indtægter
fra Kommunen, hvilke Indtægter de smaas Respekt for den Storkunde spares, nærer jeg ingen hed, som kan maales med Tallene,
Tvivl om, at man med Rette kan der gør. at vi tilsidesætter vort
erklære Hr. Emil Holm som Nr. 1. eget Sprog, der røber os som høDa adskillige Indsendere ret na- rende ti! det lille Samfund, og
turligt har ment det samme, har som hos fremmede kan afstedjeg foretaget en Lodtrækning - komme Tvivl om, til hvilket af
dog uden Notarius publicus —. de store Samfund vi hører.
Da Vinderen imidlertid ikke ønNoget af en Nemesis er der i
sker sig nævnt, kan jeg desværre dette, at naar vi saa lægger os
ikke tilfredsstille Læsernes Nys- efter at tale Dansk, saa bliver
gerrighed paa dette Punkt.
det først Skaansk. (Den naturlige
En anonym Indsender — ve! Vej herfra til Sjælland gaar jo
sagtens et Byraadsmedlem, som ogsaa over Skaane). Det var netikke var med til Gilderne — har op det, vi allermindst vilde. Men
været saa hævngerrig at sende hvorfor for Resten fornægte vort
mig en Genpart af en Regning fra Slægtskab med Skanningerne?
Hotel Allinge, og meddeler sam- Skaansk er dog saa vel som Borntidig, at der i Regnskabsbilagene holmsk et dansk Sprog; der er
Konto XX „Andre Udgifter" fin- større Lighed mellem Sjællandsk
des adskillige andre af samme og Skaansk end mellem Sjællandsk
Slags.
og Bornholmsk. Skaaningerne har
Desværre har den anonyme Ind- ganske vist — ligesom en Del af
sender lagt den Clausul paa om- Sønderjyderne -- glemt, at de er
talte Regning, at den ikke maa Danske, og fornægtet deres Danskoffentliggøres isir Helhed — hvor- hed. Det har vi ikke Men først
for forstaar jeg ikke — men jeg og fremmest er vi dog Bornholmaa derfor desværre indskr'knke mere, og kun i Kraft deraf er vi
mig til at meddele at Regningens ogsaa Danskere. Vi er ikke DanTotalsum er paa 105,05 Kr,, og skere, der tilfældigvis bor paa
at det fremgaar af Regningen, at Bornholm, men lige saa godt kunder har været 6 Personer i De- de bo paa Fano eller Læsse Nej,
cember 1925, som har soldet for for saa var vi ikke hjemme. Har
dette Beløb, samt at disse den vi ikke følt dette, at Bornholm er
paag2eldende Aften har konsume- „vort Hjertes Hjem hernede", saa
ret 16 Snapse, 1 Rødvin, 1 Øl, mangler vi Forudsætninger for at
18 Likører og 4 Sjusser.
kunne syrige vore danske FædreHvad siger De, kære Hr. Skat- landssange paa rette Vis --- saa
teyder, til denne Anvendelse af vi føler noget af den Glæde og
Deres surt erhvervede Skillinger? Fryd, som fik Digteren til at synDe mener vel sagtens, at det ge. Først hvis en Sang som Elna
snart kunde være paa Tide at Sehemes Hjem faar vort Hjertes
sætte en Stopper for den Slags, Strenge til at dirre, er der Mulig.
saa Fald er De ganske enig med hed for, at 1 Danmark er jeg født
undertegnede.
ogsaa finder Sangbund hos os.
C. E. KOEFOED
Vi kan aldrig blive bedre Dantdr. Redaktør.
skere men kun ringere ved at
misrøgte eller undertrykke vore
dybeste og fineste Følelser. Kun
ved at vor medfødte bornholmske
Hjemstavnsfølelse plejes, udvikles
og vokser kan vor Danskhed blive
ægte og ædel.

2ornfiohnsk.

9.,
tki bar R. W U. M. og R.
Sre6ruer
faet bur for lig tafler mange Tuini.
»agt og 'gang.
be 1Rebtemmer, og ni bar tie groubt..
bide Ungbointioreninget, ligetsbea /mb
Af J. C. Christensen.
Miblemmer i %ufinbsie. 1Det er en Ror I Krigens ru Signaler
et er en tenbt bog, at ber er Spalt- 011abe at fe tie unge peb bille Dine- vor Vinter Mæle faer.
bing og Stritir mellem gamle og ungt. ninger6 Mober, fe beret globe Pinlig. med Tiagens Rest den riler
og over Himlen gaar.
Zie gamle peger paa Ungbommen ter oi fe beret einbrenbe Dine, rurer
Som Tangen er den gru
og flyr: Ee, Ejnar Vigene !taber lig, bet takt til ben' om ft-iltelige og named Nattens Sværte pea;
er bet die ftrattelligt? Cg be gear gem tionale Ting. og tot folet ber om
fra Land til By han flakkex.
den hæse Rakker.
Zlaberfitte og laber fig flippe jon; Zrenge, aQe bilfe amninger. teg peb nol, at
flint 4ritilii4 tiger, at uøvet er Shin- bet onbe fait jrnitte, bet arp oi alle,
bernea naturlige 93tabelfr. Og 21.71ren*
men.betbignia !an bet gobe ogfaa !mitte Paa blakket Mark han skridter
med sine sorte Tæer,
gene, be rbget CSigaretter, enbnu far og bet er min tro, at bet gabe, jour
I frossen Tang han tritter
be er fon5rmeret, og nappe bar tie Rummer ub fra hige ']oreninger, ef- og finder Skalmad der,
Stonfirmationen bag fig, for be farer ter-ban:Iben oil gribe fine og flere af
Om nøgne Skoves Top
Ligskaren tropper op,
etb paa Ejon, (etart paa iZnfle ag Ina« søre 5Daget Ungbom.
Træer, som suser,
i 29i1. Si)e Imiber om fig meb'enge
9J1 bar enbniber Srejberbemegelfen Og kolde
ved Nat ham huser.
font var faabanne bet bare efibt. Te lom jeg ogfaa fer ben til meb .Tabe,
Johanne* V. Jensen.
tanter ilte pan, boor notinenbigt bet men gangfe farlig er bet mig fart at
tan Mine fenere al bane en slime. pege pate 2onbaforbunbet: fjiribipigi
Rifling til beten libbannelle og tit Trengeforbienb, lom i afieraaret brat
Kom alle i friske Vinde,
at fatte /Bo for,
25 ?ladt aabfe[øbag i Robenbann og bortjag os Skyerne vraa,
.inrib Ral bet bol blist til?
bar til Motto: Met) fflieb for Tanmarra thi Solen sidder derinde,
'Ditte og mange flere Mager mier llitabom! 'Det er en j rub at fe bitte og kan os slet ikke naa,
Ungbommen faor man let. at bore i falle frill'e 'Drenge baabe i Qeg og i
nore Tage; men [juli( er at Pige, at ?Hvor. %ar jeg tanter tilbage pari Kom alle smaa Fugle
be, lom flager =IR, fom of tefe er Dem, min Trennetib, fom jeg gonfle vift og syng os en munter Sang,
thi alle de Graavejrstimer
ber tager fig minbfl of Ungbommen. ilte bar 4Brittib til at flage over, jan
gør Dagen saa trist og lang.
etiffer mon • bet Gporgtinnal til be is- figer jeg alliatnel til mig felb: Doccb
Knud Pedersen.
rigfte Ringere: Deab gor bu for at om bn hostie bane baret meb i faaban
rellebe Ungbommen, gør bu Ida noget, noget, (rodten arbb bilbe Det ilte bane
efter flotter bu tie foreninger, fom
roret.
Hør, hør hvor det teer!
oirfelia jager at brage UngOg bore Vagea Ungbom bar enbnu Det hagler og pibler,
bare
bommen bort fra alt bet tomme @agt mange flere aorenin ger, Sportsfore- det krabler og kribler
og be tarvelige NrIajteljer, tom sin- ninger, "ninajtifforeninaer, Stettefor- fra Tegl og Tag
ter og friller paa fnart !pert (Ylabe. eninger,politiffe foreninger o ft tBlanbt vi har Solskin i Dag;
alle smaa Roser bag Rude
bjørne, bn fam man enten intet Snar tie fibfle Dit jeg farlig frembove Ven. drømme: Vintren er ude.
eller ben lamelige llubffulbuing i et firet Ungbom,
ettotafmnai fom bet: 3a, !mob Ral
tiDligere Tibet nar Ungbommen Gat', gaa nu paa Tast
Det siver og sjasker,
jeg bel gøre? 9:12ine Crb formane jo ilte funberligt nieb i bet palitiRe
intet.
inert faalebet er bet ilfe niere. Øen al- man tripper og trasker
Henne RIaae og laggen banber i minbelige %brintet taltier i vore Tav fra Sten til Sten:
Sfebet er bel odeur lenbt fra tiblige- pari Ungbommen niere enb før. te unge Herregud sikke Ben!
Alle smaa Skomagerdrenge
re Tibet. SDet bar nitib nemet joedebea, ulmer ben felt, i beret!. f «ening«, drømme om Drikkepenge.
at tie gamle hanebe oser Ungbommen og naar tie naar frem til at ftulle abe
Chr. itiehardt.
faaIebet bar bet i min Ungbom, og ben i bet offentlige tin, galber bet ani,
f nolebea er bet Slagt efter tilagt. Ven at tie rr faaiebeD forberebte Dertil, at
belbiabit er bet ilte alle gamle, font tie bar ejet anbatt far ben telte Thug.
flager, ber bar lelbigsia i atle ulØg- ett faaban 3",or berehelle giver i orenintg ein
ter, og faalsbet ogfaa i bor 5(regt, gklitterD lingboin, ten hygger ilte BagInerti [lande, fom meb fjortrafining og ten Paa at partibinbe Ungbommen,
Denne Opfordring lyser ud at
Mcebe fer ben til Ungbommen, i hvil. men berimob paa at 'glatlogge De for.
alle Blades Spalter og gentages
ten tie mater en 13enjobelfe baabe for Rage 13artiers ].trogrammer og c)/...
af enhver Forretningsmand. Og
rig jeln og Sort ad!.
inaal for at Ungbommen beretter !an den er ogsaa berettiget, thi en af
Og bet fer ilfe fora micltrojlig rib
bnab ber tiltaler ben melt, og Grundbetingelserne foret Samfunds
meb nor %ibil Unghost, font her ttagea bed ben fintier bebft fremmer meb frle
Trivsel er Solidaritet. Enhver god
over. Vore ST...laget Ungbom bar mere eamfunbets V3el. V.teniteeit Ungbons
Borger bør i egen Interesse handf'fribeb enb tibligere Zibera, og bet rit, at lingbonimen Ral vælge fit Stantile i den By eller paa den Egn,

Lul! PRI Vera lages °rigdom.

Reb paa tres egn Egn!

finter følgelig fit Ureelt pan ben banbe i ben ene og ben nnbett Mtning.
1.Ingbommen3 `rifieb i urne Tinge er
of bobbeltfibig VIrt.
9intibenD finte tetniite rernftribt men
.Jlabni-tri og 'Ilinfliarr bar agn:biet ljjeni,
mene far meget Ylrbeibe. 3 gamle Znlaget ineb tit ct rentae MrIbe
(firling af aubbetibige Stiaber. patter
og ',Spinbetal gi! pin 9Ifteitea nemt
Zonen; 4lebribe par til døbe. Uglrenbette jnoebe Sinter og baubt £ob eller
bombe et eller onbet ft'bfrrib. ;Bornerte kejte
bar trapl beileeftigebe.
ght er bet nuberlebe43, lit leverer
ribiiftrien die Rireber og ftlebliaber.
eMerne Duennaer for en flor Miet
St3orttenel 2ettiefre&ling. `Der blioec
ligefeens Zib tifooen3. 'iler bliver ribeb for en flor 7)el 41rbejbe.
Alen ogfaa i «ben tritfeenbe bar
bore `ilagea llugboin ftbrre aribeb
be gamle Zage. Dpbrogrljeu er min.
bre Nap rub for. g.ormaninner og (Straf
tungt fjertbnere. Mette giner `t ribeb
'Bore Mngellitgbant bar altfan mere
t̀ ribeb ertb bc (lande 'Daged og sure
Taa til glanbigheb
eg fan rejfer Sporgdmanlet fig:brsor.
isbet bruger ghitibenil !!ligbørn ba fint
;Stillet) ug fin `Tibi' fine !logbommen
9toob til nt abe fin lIngboni?
gbi flat jeg itre nagle , nt brt bel

tan nære naget at flage aber i ilfetnina
lingboittmetW Uni‘lbrug bombe af
aribeben og af Tiben, men pan ben
flaben(Sive er bet widetig fan meget
gabt fremme bal 9littibenD
at bet giver gobt Danb for aremliern,
og i ben Denieenhe nit jeg pege pari
af

ahreilingalioet,

ondt i j3-ribeb.
91nor jeg fanfebM jer pan £iboit,
!norene for bure Tema, Ungbom, ba
fimet jeg ilte, at remtiben jer mart
itb for ben og for non golf. Zen er
en frifa Rente i note `Dage3 Unnbora,
og bet er bel, bet lommer anpan. Tie
font finger otter lhighommen, fblibe
betlere Palpe op meb beret Rtnger og
tage en Damib meb i Wrbejbet for ben
og meb ben, fan at ui fan fan `Mie
ug fflIcebe af bett. (hib vore Znge
lingboin maa ()hue frejbig, friji og
fromt
rejbig er beii , [mar ben meb ortruliniag tager 2itiet.8 tapganer op, frift
er ben, naar ben lofter alt bet harlige bag fig, og front rr ben, naar ben
lærer at rette Diet opab n1114111', bourlen Dinitaen jtat Tontine
•■•■•••••■•■••••■•■•

SolskahN Sidneolums1
TIredaz den 14. Febr. Kl. 7,30
paa Forsamlingshuset Hammershus med Foredrag af Bagben.
Johan Sørensen.
Emne: Livet i Centralaft ika og
Fremvisning af en Samling af de
Indfødtes Brugsgenstande.
Derefter Fæl leas, Kaffebord
og anden Underholdning. - Entre 1 Kr.
— Arbejdede» I AiltliegeNimadvig med deres Hustruer

indbydes som Gæster.

hvori han selv ønskerat eksistere,
og bør det erindres, at har den
handlende ikke lige netop den
Vare, man ønsker, kan den skaffes
Man bør huske, at for hver
Krones Fortjeneste man unddrager
sin Bys eller Egns Forretningsfolk,
formindsker man disses Skatteevne
og Købeevne i tilsvarende Grad.
Landboerne bør ogsaa købe i

den By eller paa den Egn, de føler
sig knyttet til, da de altid har større
Mulighed for at blive tilfredsstillet
ved Køb, naar det gaar gennem
en stedlig handlende, som for at
beholde sin Kunde maa drage
Omsorg for at denne bliver behandlet saa godt som muligt. Den
stedlige Købmand ser t Egnens
Beboere sine stabile Kunder, hvis
Tilfredshed er ham en Eksistensbetingelse.
Derfor: Gavn Dem selv ved
at støtte Deres By og Egn.

ALLINGE

Festligt Ungdomsmøde paa Menighedshjemmet, Mandag d. 13. ds.
Kl. 7,30 Sekretær Thinggaa ed taler.
Alle er velkomne.

Annoncer
„Nordbornholm"
virker bedst og koster rnindat.
Glem del ikke.

A. P. VESTI-I, SKotøisforretning, GUDHJEM .tøP
Godtkøbsudsalget er begyndtlog omfatter hele Lageret.

....111611~9911.1118

e

2rografen„
Søndag den I?. Februar Kl. 8

Valsedramme
Filmatiseret i 6 Akter efter
Oskar Strauss bekendte Operette

Alfetønder,
Saltkar lit Skoldekar anbefales
til billigste Priser.
Hasle Bødkerforretning,
Tlf. Hasle 105.

FLÆSK, Alle Tryksager
Kod og Palme

saasom

modtages tit Røgning hos
Slagter PhillIpsen, Sandvig.

Regninger, Meddelelser, Konvolutter,
Dags-Dato, Vekselblanketter,
Visitkort og Takkekort,
Love og 1Regasksber,
Sange og Salmer,
Medlemskort
leveres bedst og billigst fra

"Zu Ran 9e faa
alt Slags Gummifodtøj vulkaniseret og lakeret hos Cyklehandler

H. ANDERSEN.

røv
li

vor nye Margarine.

fin Kvalitet, udmærket til Bordbrug, Stegning og Bagning. 1/,
kg 55 Øre.

Tlf. Unde 66.

111199•911•00908•0

To

Lødekvier

til Salg paa Sjellegaord
Nli. Afhugning af Enebærbuske
forbyde paa min Grund.

Rutsker Jagtforening
afholder Generalforsamling i Forsamlingshuset Torsdag den 16. ds.
Kl. 6,30. Kl. 7. Foredrag af Ing.
Madsen om Gronlandsjagt, hvortil
alle indbydes.
ile tyrelien.

Iodpalloiogspapir
Poker og Okoiaomruller
leveres til
Fabrikspris.
Firma paatrykkes billigst.
illartIgste Levering
fra

Allinge Bogtrykkeri.
Telefon 74.

Telefon 74.

4 Ugers Grise
er til Salg.
Tlf. n. 36,

«Jarl Klare,
ostervang, Klemens.

og, Halm er til Salg.
K ere, Sigtegaard, Osterlars,

En god 3-aars Hoppe,
en sund og god Lødeko, samt en
ung Orne er til Salg.
Roger, Tyskegaard, Tlf. Rø 11.

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

En Pige
kan 1. Marts faa Plads paa
Resiegaard, Olsker.
Et lille Parti

Langhalm
Cr til Salg paa

Bliesebierg, Rutsker.

Skov-fiuktion
over Brænde af forskellig Løvtræ
afholdes sidst i Februar paa Broddegaard i Rø.

Disker Forsamlingshus Rugeæg af R. I. R
Frelsens Hær afholder Pakkefest
med Op læsning og Sanglege Tirsdag den 14. Februar Kl. 8 Aften.

Engvang i Rutsker
er til Salg eller Bytte med en mindre
Ejendom.

sælges fra den 15. Februar. Bestillinger modtages. Hanen (Fuldblods Sibley) blev kaaret med 87
Points paa Fredericia-Udstillingen
11. Zastrow.
1927.
Tli. All. 144.
Villa „Brinken-,
Sandkaas.

Olsker Iluswisforniog Bomholms ilradorsikringselsbh
Generalforsamling Fastelavnsmandag, den 20. Februar Kl. 6 i Forsamlingshuset.
Bestyrelsen.

Hasle.
Mandag den 13. ds. Kl. 8 i Zoar
Lysbilleder fra Ungdomsarbejdet
i Danmark. Foredrag af Landsekretær Frk. Hermann; Emne:
„Kristeligt Ungdomsarbejdes Betydning for vort Folks Ungdom".
Alle er hjertelig velkomne

A c E 11.T

for Gudklem og Oniegu søges
Carl Chr. Andersen.
Kurveindustri pr. Allinv
Specialitet2tnerk Roekurve m.Staaltraad
Ater

.11■101110111011•

Inerti5f ententer.
letelittnen for jodbarme bliver fat
Lænefil 23ebfontlitenbe alutiabcligui4
Nifireint pib $uinii en 9Ramteb efter,
at be bar ftaaet i 1.8tabet, og ntintobtf
br aperterettbe om ondjait at intileie
14onfrtroningetite neb 13riejeisiationen
' f toftbubet. (Maar 93oftopfrceonitiaeli
iiintlort tilbage, River bet nemlig efftra
1
l brille neb .Bvilitiringrit og veb
f'ebeile al en 43oliopfratuting, liflefoul
be aDrtier elibe tele jaar ett (litra 11bgift til lorto oa betl titte 93oitopfrieti.
aha]
e anerterenbe bebr4 etiribrr, at
Nabrt ingen anben ttbireat bar mb
far Ylnertiejementer, og ba t8label
itbiicrot i ra, 351i0 tffipt, tip (pert
Watinner lufter ab jna faa Strutter
urt 'faret at ubjenbt, griber bet lia'
farligvi om at nnbgan al unabnenbig
Ilbutit til Qtitrantbeibe Ina ',hititneo•
nin% al 4lurrtiilenienterur3

Allinge Bogtrykkeri.

2 Pldrs. Grise

Kontingent modtages hos P. Kjøller
i Vang Fredag den 24. Februar
fra Kl. 1,30-4 V. P Thiekeu

Tejn Brugsforening.
Generalforsamling Fredag
den 17. Februar Kl. 3 paa sædvanligt Sted. Bortsalg Kl. I.
Regnskabet ligger til Eftersyn
3 Dage før Generalforsamlingen
paa Foreningens Kontor.
Bestyre 1 merl.

En sort 8-sars Hest
10 Kv. 2" en Ponnyvogn, en Fjedervogn, to Seler er til Salg.
En sund Lødeko eller Kvie kan
tages i Bytte.

Hans Chr Hansen,
Skovvang, Olsker.

Xjertelig Yafi
til de mange fjern og nær, der
viste mig Opmærksomhed paa min
75-aa rige Fødselsdag.
En særlig Tak til Hr. Provst
Rohde, der saa elskværdigt aflagde
mig et Besøg i mit Hjem, og H13. for den smukke Omtale i Bladene.
Genus Lind.

Varm 31dpoise
Fredag
JOHANNE HANSEN. Lindeplads

En Karl
søges straks paa Grund af Ejendomshandel.
Vaidneddegaard pr. Tejn.
Tlf. Allinge 110.

Ring op Telefon 74.

En 3-aars Plag,
en 1-sars Plag og nogle Pattegrise
er til Salg paa
Kjoi tergaard Rutsker.
11111111•4114.11•4•••■■••iii est

Klemensker Cementstsheri. 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. Glosserede Rør, Krybber og fritst.
Grisetrug haves paa Lager.

iUDSALGET ffessens ene-2Idsalg
Klatter den 16 Februar

forinden bliver ncdenstaaende
billigt bortsolgt.

Det store aarlige Udsalg er begyndt.

3 sorte Damefrakker med
For a 8 Kr..
1 fin sort Plydskaabe for
48 Kr.
Serges Spadseredragter
a 20 Kr.
coul. Dame Ulstre a IH Kr.
Konfirmandfrakker,
Sommer a 18 Kr.
33
Forsk, fine Frakker nedsat
til 28 og 38 Kr.
6 Underskørter Mofhre
a 3 75
En Serie meget dyre Kjolestoffer nedsat til 3,00 pr. m.
2 Stk. 130 cm. bredt Kon,,
fectionsstof 2,00 pr. m.
i 1 Stk. Drenge Cheviot
5
4,85 pr. m.
1 Stk. 140 cm. drap Garbadine 3,75 pr. m.
Hvergarn 1,45 og 1,00 pr. RI.
1 Bluseflonel
0,85 pr. m. •
3 Haandklædedrej10,52 pr. m.
1 Bomuldslærred 0,80, 0,65
og 0,38 pr. m.
Bomulds-Lagengod 1,35 pr. m
VIlin.-Lagen god 200 pr. m.
Bedste Kyl. Sirts til Dynebetræk 1,00 pr. m. :
10 Stk. uldne Tæpper 3,40
Bomulds Musselin 90 pr. m.
Nattrøjer hjemmesyet 2,50
Børnekjoler Flonels
1,00

13

alle kurante Varer.

Godtkobs~Skotøis- Udsalg
I denne Maaned udsælges Restpartier af alle Slags Fodird til
meget nedsatte Priser.
Paa ikke nedsatte Varer 10 pCt pr. kontant.

H. P. Dahls Skotøjsforretning,
Østerlars.

Telefon 65.

hik del store aarlige

UDSALG

i Gudhjem Manufakturhandel

Georg 18110118011, Gudhjem.
Telefon 58.

C. A. Nordahn.

Tsf. 83

ger Allinge-saadvig

I

G. Jørgensens
Slagte ng Paalægsforretning
1. Kl. stemplet Okse- og Kalvekød
samt Flæsk til billigste Priser.
De forskellige Slags I ljemmelavede
Paalæg anbefales.
Flæskefars 75 Øre VIkg
Oksefars 70 Øre 1/3 kg
Klaret
50 Øre 1/, kg
Lungepølse 35 øre 1/2 kg
Varerne bringes overalt.
Bestillinger modtages Tlf. All. 66.

Salg
1 Gig paa Gummihjul, saa god
som ny. I Naturtræs Jumbo paa
Gummi. 5 nye og brugte Fjedervogne i god Stand. 1 saa god
som ny Pladevogn. 6 nye og
brugte Plove samt forskelligeAvlsredskaber. Ajlepumper og
Spredere.

Carl Pedersen,
Tlf. Allinge 98,

AVERTER 1 „NORDBORNHOLM''

,`firma: efir. &Igen, Allinge. 5"f. 100.

Hurtig og reel Betjening. Billige Priser.

•••••••■1141•41, 041194/. GGGG

Smedemester,

Konfektion udsælges meget billigt.

Østerfars Gykleforretning

10 pCt. Rabat paa næsten

AndreasHasle.
T1101118011,

Paa alle ikke nedsatte Varer gives 10 pCt. Robot

Stor Præmie-MasKerade
afholder Kløver- og Brostenshg. Fagforening, Sandvig
Sundve den 12. Februar paa Christensens Sal, Allinge.
Kl. 7 aabnes Indgangen. Kl. 7,30 lndrnarschering.
1 Aftenens Lob opfores En Lejtmiut paa Etteranrmumnevre, Et Borgerforening:mm(.414%
To Koner niodes pas Gaden, en livlig Passiar.
•■■•■•■•

n

f Mande

Billetpriser: Hiskuere, Voksne 1 Kr., Barn 50 Øre.
Maskerede Herrer 1 Kr., Damer 75 Øre
Billetter og Medlemskort bas forud hos Charles Riis,
og Hjalmar Larpen, Sandvig.
Nye Medlemmer optages ikke Festaftenen

De bedste kvaliteter i Arbejdstøj.
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Jakker I alle Stort-.
baade til voksne ug Bum fra 3,25-500. Prima blaa Molskindsbenklæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder, -Trøjer. BluUnderbeklædning i Lild og Bomuld til voksne og

ser oo Skjorter.
Børn

Ali i

udvalg til smaa Priser.

ett

tin£3ett.

Bestil Deres Tryksager i Illiogc Bogtrykkeri

men Derfor flat nejaren ban badt
Iof oa Vria,
Julia ban od lave 'Buen tit en
f Vattet epartgrii

Sæbeforretningen ,,Prima"
Lindepinds.

Blod Sæbe Ira 0,25 pr. hak kg

Vi er til Tjeneste

Smbespaaile:- fra 0.55
Atm Fløjtekedler Ira 1,95
Emalje Jerngryder fra 1.14
Maarier fra 0,5.1

Carbokrimp

!nap lerel koner af paa gliaIIlb
‘ileertatribt'
t
ug 13bat;
og mente maa 1 dier felt, libt Tobat
ener ettao,
og etettlfejefler nier enl) tot om
ej laot maa,

Ønsker De en Annonce, der vil blive læst

til Vintersprojtning fdas hos
Gartner Jensen, Tlf. 41.
Or....//■•••/1.«L

ispar tier, fpar Der, krab Tb-marinen

med en Mængde gode Ideer til en virkningsfuld
Reklame i „NORDBORNHOLM."
og husket, da ring op Tlf. Allinge 74 og med•

,,,...I1■••■•■■.1•1•1«..••••

del os, hvad De ønsker at reklamere med, vi

N'artofter

skal da sende Dem et Udkast og opgive billigste

Zollor ej 3 i pare tan, bet tan
3 vel forlian,
bet beenbe tan vel for enboer, man
bratte tan en Zna,
Silen 3orbernoberen ej bener bett
treboard tan
for Golf fans immer Vium, i 'Bo
faml poa

Pris. „NORDBORNHOLM" læses i alle Hjem
indenfor Deres Kundekreds.

Ekstra gode, haves nu paa Lager
leveres overalt i Byen og forsendes gerne.
K. Nielsen. Hasle, Tlf. 22

„NORDBORNHOLM" er det billigste og
mest fordelagtigste Blad at avertere i.

riad ikke over ilaenellerbod

Gør et Forsøg, og De vil blive overbevist.

Køb Deres !Forbrug af Sodavand fra
Mineralvandsfabriken

1133r Mor fide

Bi/RNM][1
Telefon 25

Sandvig

31(reri
Opt:endninzsbrtende altid paa

Lager, billige Priser.
Geert 11„„,.
Tlf. 29.

Trænger ileres 1(ltining
til at renses og presses staar jeg
til Tjeneste.
Skræder N. I'. Hansen, Sandvig

Rø Husmandsforening
Foredrag med Lysbilleder af Højskolelærer Keldsen Torsdag den
16. Februar Kl. 7 Eftermiddag paa
Bendtsens Sal.
Foreningens Medlemmer har fri
Adgang, andre betaler SO Øre.

Rø Sygekasse

sige Nej,

- o-Tiben for £ljeblifiet ilfe er gob
og
er noget a& beb og alle
borer omtale, lidoer e ll2cefer til „Mobbuf.43aften", og ban giver berpaa fatt
genbe „to Zibdbilleber. , lom fortjener
at led uglem af anbre etb SlIfingerne:
fenberjobil 2anbmanbatone lagby
forleben tag: Zla, vel et tiben ufo•
uomiR fet ilte gab, men bug paa, bi
bar nu lallet nbe gobe 2anbeneje, ni
bar land eleficift 2bn og kraft, bi bar
faut Telefon, en Mel bar faut Nabio,
alt lommen Ral bel betafes og alt 'ammen borer bet til Pinetg Q3ebageligbeber,
men noget vi itte bavbe at betale fil
far krigen. 9tU, tappe hun bibere, inbboben ber gennem,Zelefon til 21ftenin.
titter Me. Der bar Sflit, lom aglaa
Tofter mange Venge - furer til
i fil. ena fibber man ber uiiber et
ftraalenbe dettrill etja og brifier gob
Raffe, hvortil tpifea afebejtumMarter,
og man teotter om, jan elenbige elver
bet bog ogjaa er.
9nin Nabo, en gammel 5.13tanb pan
Over 90 Sitar, fortafler fra fin
bom : 972in 'aber var filanbneerfer,
ban nit °miring bod Venberne og ar.
beiDebe Vi nar mange eaftenbe. 3eg
bar en af be angle. Maar ctriber om
latinen tom hjem fra l'Irbejbe, lourg 3eitge? Mej
min Snober tibt
Vonberne bar jo betler ingen `Venge,
men jeg fut benne, og tao traf ban rn
,43ofe meb Nug i ub af fin greje.
flt Nugen malet, og af Tittet
3eg
bagte min Snober nogle
Imiter enbnu faa tgbrlirlt , fortafler ben
gamle bibere, naar vi S9ern fif var
Vtftenaninb, inben bi Rulbe til Gengi,
at en al mine (riga SV3rubre tibt faabe:
910, nober, maa jeg ilfe not fan et
int t etritte SBreD, jeg er jan fulteu,
og nogle af De anbre erfftenbe gentog
bet lamme.
Wtober fbarebe bo, menu %araerne
lana benbo i øjnene : lurm, bug pan
bi Rat bane noget igen i Snorgen.
9tu ton jeg foirtaa, bbor bet maa
brun 'merlet min Snabel, at benbed
elure inaatte gas fultne i Beng.

I

afholder ordinær Generalforsamling
i Brugsforeningens Sal Tirsdag d.
14. Februar Kl. 7 Eftrm., med sædvanlig Dagsorden.
Regnskabet ligger til Eftersyn fra
Fredag d. 3. Februar til Tirsdag
d. 14. Februar i Brugsforeningen
samt hos Formanden fra Kl. 6 Aften
Kontingent modtages fra
Kl. 6,30 i Salen.

Bestyrelsen.

I

Rø Brugsforening
afholder den aarlige Generalforsamling Fredag den 17. Februar
Kl. 4 Eftermiddag.
Kl. 2 Bortsalg af brugt Emballage m. m.

Bestyrelsen.

medCarbokrlanp ogBlaunten
samt Beskæring af Frugttræer og
Buske udføres til moderate Priser
Gartner Lindgren, Tejn.
Tlf. Allinge 68 X.

>hane 'ansens
VletualleforretnIng
anbefaler
hjemmelavet Fars, Medisterpølse,
Lungepolse, Sylte og Leverpostej.
Fersk, saltet og røget Flæsk.

Kaffe, Chokolade,
Kakao og Riequita er ubetinget bedst og billigst i

Lideplads - Allinge - Telefon 45

„PRIMA"

Rit velassorterede

A. Lyster

Manufakturlager
anbefales

JONS. SØRENSEN,
Telefon 55.

,

anbefaler sig med
alt Olarmesterarbejde, Samvittighedsfuld Udførelse.
Rullegardiner til Fabrikspris.
Elegant Indramning af Billeder.
filards natcenter og Spejle
i alle Størrelser.

»Ugl» paa Lager.

altid paa Lager i alle Størrelser,
og forskellig Udstyrelser og Priser.
Anton Sonner Byggeforrething
Telefon Allinge 69.
Indehaver Chr, Sonne.

glæd geres Ven
med et Fotografi af Dem selv I
Fotograf

Klaner, Allinge.

T11.4

leverer de fineste Portrætter.

C. Jensen, Handelsgartner,
anbefaler Frugt, Blomster, Grøntsager. Haveanlæg Frugttræer og
Buske.
Tlf. 41.
Tlf. 41.
ALLINGE

Briller og Pincenez
ved Havnen, Allinge.

Jernbane.
MoGNEDAGE

Gudlhient

Almindingen Henne

8,e0 13,10 18,50
133ubbjern
8,10 13,20 19,00
Ofterlata
8,19 13,29 19,09
Ofte-minde
4llminbingen 8,37 13,48 19,28
8,49 14,00 19,40
llatirtcbn
9,35 14,50 20,30
91qa
9,35 14,50 20,30
Nonne
Henne Almindingen Gudhjem

3,20 19,00
Nonne D
8,05
8,05 3,20 19,00
Wera
8,53 4,08 19,48
laatirtebo
illtinittbingen 9,03 4,18 19,58
9,22 4,37 20,17
efarmarie
9,31 4,46 20,26
efterlar3
Olubbjdn
9,43 4,58 20,38

L. Larsens Trgkoforteloing

RØN: og HELLIGDAGE
Gudhjem Almindingen Henne
Qaubbjem
8,10 2,55 19,50
Oftertard
8,20 3,05 20,00
Cfterinarie
8,28 3,13 20,10
l'Itminbingen 8,47 3,32 20,28
4latirtebn
8,5e( 3,43 20,40
9,45 4,30 21,30
92qe
Nonne D.
9,45
4,30 21,35

Ekstra gode Klædesko sælges
til uhørt billige Priser.

Soveværelser
2orde og Stole
Tlf. n. 13

L. PIHL Klemensker.

5rIlinge Yeglocerli
Lager af

Tegleton.nursteaDrtearer,
alle Størrelser, billigste Priser.
Varerne bringes overalt.

Korepian.
Rønne-Allinge Jernbane.
Søgnedage.
Hønse H.-Sandvig.
31,twe
91tflei

8,15
8,30

8,40
Rlemettb
8,54
flis
9,06
Vin
9,14
Elltinge
eanbuiq 9,20

12,40
18,30
12,55
18,45
13,05
18,55
19,09
13,19
13,31
19,21
19,29
13,39
13,45 19,35

Sandvig-Rønne H.
14,00
20,00
Sanboig 9,55
20,05
10,00
14,05
VtIlinge
10,08 14,13 20,13
Vin
10,20 14,25 20,25
No
Rlemena 10,34 14,39 20,39
20,49
10,44
14,49
9l»!er
21,05
15,05
11,00
Nanne Sj.

Søn- og

Helligdage.

Rønne 11.-Sandvig.
8,30 12,40
%mar
12,54
8,44
91ater
klemral 8,53 13,03
13,16
9,06
910
13,27
9,17
Tein
13,35
VIIIinge
9,25
eatibbig
13,40
9,30

19,25
19,39
19,48
20,01
20,12
20,20
20,25

9,45') 19,00 20,45
enitboig
?klinge 9,50 14,05 20,50
9,58 14,13 20,58
Vin
21,10
14,24
10,09
sno
ktemenn 10,22 14,37 21,24
14,46 21,34
10,31
Ågrer .
21,50
15,00
10,45
Manne D.
•") bar..i Nonne 91 ljorbinbelfe mufl
Tog tit 9figo.

købes bedst hos Uhrmager

Conrad Hansen,

Køreplan
Almindingen Gudhjem Kanne

••11!••••••••••:
•
• Ligkister •
• Tlf n 13 L. PIHL KIdens
•
•
•••••••'•••••••

Sandvig,- Henne H.

Sandvig.

Marmesler Munch Hasle

Hasle.
Varm Blodbuding
hver Fredag Middag.

Ligkister og Ligsenge

Aver* Jordbornholm"

Rønne Almindingen «eidhjam
8,15 13,00 20,00
Nonne
8,15 13,00 20,00
Nep
9,03 13,48 20,49
Vlalirtebo
411ininbingen 9,13 1 3,58 20,59
9,32 14,17 21,18
Ortermarie
9,40 14,25 21,26
Eledne
9,50 14,35 21,36
(sfubbjem

ri><tbrinl file.

Snabtenl fil to i tar, og Dol:nt og
tumlen. et,
og nc,fte Ytar Der tommer flet, oi
bli'r Dem nappe talt
;leg mener bog ben eulfu8 tan briven
altfor vibt,
og bet er jeg ej ene om, bet famme
li' r `t'ira
Og Ylpoteteren 3 °gine' betft bebolbe bar,
libt 13utoere og $iller er gabt til
og Rim,
baabe
men af Itabmanb tan filtert gobt et
Zurin rejfe val,
ren tan Det bete Rare, enten Rure
eller tfireb
Mer betleved tun Ina libt, naar 3
tor 'Sparebuffer mur
libt 'Sutter til en Enffetaar tem
i lfirugfen faa.
Og Overftubbet tommer, buil k/tern).
retten bet nit,
bar altib noget at glaDe {Der til.
jan
$if1a l'ibber og kloaker mange Vente
fparea fan,
bpil arm fnat £ab at roabe for
bered Spdbcoanb,
og etaterne 3 fpau tan, fluid 3 far
?Maar bil
kfa, lom !Børnene Ral 4e'
bebotied ej Zarer til
9De to 'Betjente, lom 3 bar, for
meget bilt ej er,
men jeg font§ bag br funbe beflitte
noget mer,
be funbe teenbe 2agterrie og flaa
kommunen. Q3ra4
lamt feje Nenberlene og vogte
q. t olm. Kai.
Silo ft-, karnner- og 1Borginefiertontor

at fpare bar beganbt,
bog beffigbeb ej fparea maa, ben
tofter ingen Vont.
Snert 18 ant og eparetaafe ej Zib
til at jpare f nar,
naar De flat famle Titan terne bet nat
enboer foritaat.

Vlorgineftertontoret 2--4 aftm
Itlornbalnia 18ranbforlitrinnfelftab
søgnetone. 111freb 2arfen,
MampRibdepebitionen, aaben Deb eti.
bene lbtonirt og Slfgaug %ira. Opart-qpibemien tan briaea meget viDt,
bog og ,`rebag qfterm., Snanbag men Bagerne ej fagter, Det bar jeg
erfaret tibt.
og Morobag norm.
2uletage bar jeg tabt meb fem
elmetimingen 8 -9 og 2-3.
Nofiner
olteboglamlinaen (1BarnerRoten 1.i at
lirleftuen sognebage Ira 5-9 qftm, bet talber bi PLM enebet baget rigtigt
arembjeti.
Ublaan Snanbag og {rebag 7 - 8.
famt Zirabag 3-4
"^- .ggebunet fparea} fan, Det er en
bialpetatifen. aorm. Vtrb. 93alb. £arlea, 43aa (.4.
knarren etb Malta enenblen, Sanbo.
afgjort Sag,
fBarebudet Gaben( for (gab,. for, efter boal) jeg nu bar bart,
be Datter fig hver tag,
8,30-12 og 2,30-6.
'ilt ofte fan mel) Vant 1Battb,
kfenienffer 3ernbaneflation
Rontortib 8 -11,30 og 13-17,80
forbød burDe gigt
af ebgebuitta rjorinanb, jeg fune;i
Rainnertontotet 10 -11 og 2-4.
bet er hans
fiirleucergen 3-4.
£anne- & Zintontobanlen 2 -4 tqftm
$ofttontoret. eøgnebage 9-12 og 2-6 beretterbnad 21arbeten a agtaa (pare vil,
en kone flippe bor fin fillantt,
efanDitiapien-Timeritalinien.
boet) bor man dier. konen til,
?fyld Otto 03ornitga
og Maget Ral 3 tabe ftaa, for
Spareta!feu 4-12 og 2-4
aulbRceg varmer mer,
etempelfitial i eparelcugjeli 9-12 og 2.4
'Bralibbiattoren bo.
Og om flippet er liDt fnablet, er
Der ingen lam fer.
etntaglattrii for 2iodforritring beb
ko[oeb. nuittortib 9-12 am.
„9torDbornborm" bar bi lila megen
Vlegralftationen 9-12 og 2--6.
18ifbom taft,
Zolbtamret 8 -12 form. 2 -5 Øf terift
og Qforgerforeningen ben laver flabig

3

Ugens Vers.
- etent jeg lom tilrive! buantatib tebfolgelig ilte i Zigter-Megabelje er poa
beibe
St t a p i, til jeg bog aebenfinnenbe Vers gibe et fingerpeg
paa, brav Der tan fparea, og bbab Der
ilte tan tant., fpecielt fur
koraritutte,
jadl tPriii", 'fa' 'kaptajnen,
11011 var nu far fan flot,
fagt
Ug Det !u' bn Viorainefferen
li'faa gobe ;

f.NrItilåta gi'r ler !Jap til at Nitte
oibt og breDt,
om apernari5rnatmner etat og
qiettricitet.
eelvfotactig, jeg bøjer mig, for
„ETUI er jo frit!"
og liger lun tit glut, brio bet ilte
altfor biDt,
huj. 3 fur Yllvor (pare bil. 4mlb
felarotgelfg leg tror,
beggnb faa poa at 'pair liDt Daa
eber6 rotte Dyb.

Ud *bi g ft
prr tu4tnanb.

