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Bøljan gangar um Kløpper å Sjæl'.
Kvarn måler i altslavs Vær.
Syda å suza,
bråga å bruza, —
Kløpparna lijna Sjælhunjakroppa,
Blanka, når Boljarna
:luer dom hoppa,
granja, grona å blå
alt som di komma å gå.
Bøljan vaggar som Vinjen vil
snårt nagg a snart adder mijI
Vizza å tyssa,
kjela å kjyssa,
blænkja som Sutled
gletra som Gujled
gråna som Izenj
å svartna som Mujled,
løvva højt op i Strån
fløtta enj Sten et Grån.
Vinjen vænner å Storma gå
Kvarn måler, går alri isbi.
Spruda å sjylla,
Sprikkarna fyjla,
måles i Dived
å skomma i Toppenj
vaska di Kløpperna
glatta på Kroppenj —
seddan som alti fore,
Kvarn måler alri tom
Elna Seltline.

Sornfialms£
Af Lærer H. K. Larsen
fflytterkrræven.)

For et Par Aars Tid siden stod
der i 'Bornh. Tid.. to Artikler
om Bornholmsk, undertegnet I
P. K. og omhandlende en af Vanskelighederne ved at skrive Bornholmsk.
"-Efter den mest gængse Stavemaadee, stod der, 'skrives Ordene: en, han og den saaledes paa
Bornholmsk: ejn, hajn og dejn og
vil sikkert af en med Bornholmsk
ukendt blive udtalt som Egn, Hegn
og Degn lyder paa Dansk,.
Dette er fuldkommen rigtigt.
Men for det første er det nu ganske ligegyldigt, hvorledes den med
Bornholmsk ukendte muligvis vil
læse, da det paa Bornholmsk
skrevne selvfølgelig kun er beregnet paa at skulle læses af Bornholmere (og de faa, der har sat
sig tilstrækkeligt ind i Sproget til
at kunne læse det); og for det
andet er det en Misforstaaelse, at
blot man •bogstaverer efter øret.
og skriver einj, hainj og dæinj,
saa •vil den rette Endelseslyd fremkumme.. Det vil den kun, hvis
det er Bornholmere, der læser, og
saa Fald er denne Betegnelse
kun lidet bedre end hin. Den typiske bornholmske Lyd, der her
er Tale om, kan simpelthen ikke
uden videre betegnes ved noget
af Alfabetets Bogstaver eller ved
nogen Sammenstilling af disse ikke betegnes såadan, at 'den
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rette Lyd fremkommer,. og den
. kan derfor heller ikke "bogstaveres efter Oret •
Imidlertid har I. P. K. Ret i, at
den gængse Betegnelse ejn o. s. v.
er uheldig. Vi har nemlig ogsaa
paa Bornholmsk en Række Ord,
hvor Lydene j og n kommer efter
hinanden akkurat som i Dansk:
Rajn, Tajn (Stednavnet), rajna,
tajna o. s. v. Her følger Stavemaaden af sig selv. Følgelig bør
den førnævnte bornholmske Lyd,
som er meget forskellig fra denne
Lydforbindelse, ogsaa betegnes anderledes, og da der i Lyden er
baade noget n-lignende og noget
j-lignende, kan man næppe finde
en bedre Betegnelse end nj. Den
Efter at Norge i et Par Uger
bedste Betegnelse er nemlig den,
der med det færrest mulige Antal har prøvet at lade sig regere af
Bogstaver betegner Ordene. At en kommunistisk Regering — et
indskyde flere i eller j gør blot Forsøg —, der ikke faldt heldigt
Læsningen besværligere. Det er ud — har den kendte Skibsreder
altsaa ikke Meningen, at nj skulde og Politiker Johan Ludvig Moveinebetegne selve Lyden bedre end jn; kel nu overtaget Regeringens Tøjmen ved at bruge nj kan vi paa . ler. Han har tidligere baade væden simpleste og derfor nemme- ret Handelsminister og Udenrigsste Maade betegne Forskellen i minister og er en Mand af stor
Veltalenhed og i Besiddelse af soUdtalen i følgende Ordpar:
lide Fagkunskaber og et betydeRajn (Regn) og ranj (randt)
ligt administrativt Talent,
Tajn (Stedn.) og Tanj (Tand)
sajna (segne) og sanja (sande
de må ja sanja)
ver talt med mere Omhu og med
de rajnar og de rinjer
mere Sans for Naturlighed og
Snenj majnar og hanj manjar
Renhed.
saj op.
Det falder i Almindelighed BornDet første Ord i hvert af disse
holmerne
unaturligt — for enkelOrdpar kan enhver Skaaning, Sjællænder og Fynby sige; det andet tes Vedkommende endog ret vaner næsten umuligt at udtale for skeligt — at udtale Lydforbindelandre end Bornholmere. Lolliker serne gj og kj. Naar han i en
og Falstringer har en lignende dansk Tekst støder paa Ord som
Lyd, men ikke helt den samme; gjorde eller Kjole, vil han være
med
der er mere n i vor, mere j i de- tilbøjelig til at læse det første
en
Begyndelseslyd,
som
ikke
foreres.
Hvor særegen For Bornholmsk kommer i Dansk, men f. Eks. i
den paagældende Lyd er, har vi det engelske gentleman, medens
lian læser det andet med .samme
et morsomt Eksempel paa i 'Pelle
Erobreren., hvor der et Sted staar Begyndelseslyd som Ordene tjene
om Sneen, der om Morgenen havde og tjære. Dette taler for, at vi hel
dækket Tagene, at • Dagmanden ler ikke for disse Lyds Vedkomhavde taget den< i Løbet af For- mende behøver særlige Tegn. i
middagen. Skønt Andersen-Nexø en bornholmsk Tekst vil gj og kj
tilbragte det meste af sin Barn- utvivlsomt blive læst som ovenfor
dom og Ungdom her og gaar for angivet. De kan simpelthen ikke
at være Bornholmer, har han alt- sige andet, da Lydforbindelserne
gj og kj overhovedet ikke findes
saa ikke opfattet Forskellen i Udtalen af Majn og Manj. En Born- i bornholmsk Tale. Enhver Bornholmer vil ved at se følgende Ordholmer vilde aldrig ved Udtrykket
Dåmajn komme til at tænke paa billeder straks være paa det rene
med baade, hvad de betyder, og
enj Manj. De to Lyd ligger helt
hvorledes
de udtales:
forskelligt paa Tungen.
Wire
gjemma,Gjernmene,
GjernBaade P. Møller og I. P. K. memerlam,
gjesten,
gjorra,
Gjylta,
ner, det vilde være heldigt at faa
indført særlige Tegn for de sær- gjæla, gjærruer, Gjønj; Kjajsara,
lige bornholmske Lyd. Det vilde Kjåul, kjelinj, kjesanirner, Kjista,
dog vist blot yderligere besvær- Kjita, Kjæjln, Kjælka, kjølna, Kjør.
Følgende Ord, der begynder
liggørt Læsningen Dtt er snarere
Simplificering af Skrivemaaden, med ganske samme Lyd som de
sidst nævnte, bør dog vist af Henvi trænger til.
Men allermest trænger vi til, syn til de tilvante danske ~bilat der paa Bornholmsk bliver skre- leder for Letlæselighedens Skyld
vet noget fornuftigt, noget kønt, skrives ikke med kj, men med tj:
Tjiv, Tjiva, tjykker (eller tjeknoget morsomt eller alvorligt -noget af virkelig Værdi. Det vil ker), tjyve, tjæne, tjæra.
Af særlige bornholmske Lyd,
mere end noget andet bidrage til,
at Sproget bliver holdt i Ære og som nødvendigvis maa betegnes
som Følge deraf ogsaa, at det bli- paa særlig Maade, bliver der saa
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kun det aabne, langt tilbage i
Mundhulen liggende a og saa det
stemte s, der jo almindeligt og
nemt betegnes ved a og z: bålg,
Fåza, fnazaer, Låz, Mnz, Oz, Råzapås, syzla, vråza.
Alt dette er forholdvis nemt og
ligetil.
Betydelig vanskeligere vil det
falde at faa gennemført en nogenlunde ensartet Brug af Vokalerne
aa, o, u.
For det første bruges disse Tegn
ret vilkaarligt i Dansk, og desuden har de alle en særlig bornholmsk Farve, og det var det dog
rimeligt at tage Hensyn til i bornholmsk Skrivemaade.
Nærede man nu det Haab, at
Bornholmsk ret snart vilde blive
meget anvendt i Skrift, saa kunde
man ønske gennemført en konsekvent Brug af Tegnene uden
Hensyn til de i tidsvarende danske Ord benyttede Tegn og stole
paa, at Læserne snart vilde vænne
sig til den nye og bedre Betegnelse. Saa kunde man ganske
slutte sig til, hvad P. Møller siger,
a inj ska båra la ble me å tå ætte
denj tevænda danska Skrivemaadan, for dænj hår livet injed me
detta å gjorra. Dette er nu nemmere sagt end gjort, hvad Møllers
egen Skrivemaade ogsaa viser;
dog, Vanskeligheder er til for at
overvindes, Men saa længe vi kun
kan vente i Ny og Næ at se et
Stykke Bornholmsk (som maaske
oven i Købet båra e nåd Sjavs),
er vi vist nødt til at tage' endog
ret store Hensyn til den danske
Lydbetegnelse.
Hvem kan vel tyde følgende fra
P Møllers Ordsamling:
blojnar, fojl, Grojnen, kojna,
Mojn, ojnan, Ojnarna, Pojn, Stojre?
Næppe ret mange.
Derimod vil vist enhver, der
blot har noget Kendskab til Sproget, uden Oversættelse kunne tyde
de samme Ord i denne Skikkelse:
blunjar, fuji, Grunjen, kunje,
Munj, unjan; Unjarna, Punj, Stunj.
Og det er ganske umuligt, at
den første Skrivemaade skulde
kunne hjælpe nogen — Bornholmer eller fremmed -- til en mere rigtig bornholmsk Udtale.

Lær at elske dit Item
Saa mange Gange har der her
været skrevet om Hjemmet, om
dels Skønhed og om dets Betydning for unge og garnle.
Mennaar der lier igen dvæles
ved dette Emne, er det, fordi det
er sus stort, saa skæbnesvangert,
af en sua uhyre Vægt, al man
Ikke for tit kan tale og skrive derom.
Lær at elske dit Hjeml Lad dit
Hjem blive det Sted, hvor du finder Mod og Kraft til Sliddet derude. Lad det blive mere for dig
end et Sove- og. Spisested.
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Ma a ske der er nogen Forsket
ogsaa her paa By og Land. Maaske Landboen er mere knyttet til
Hjemmet end Byboen, hvem de
mange Fornøjelser lokker tid Aften efter Aften.
Jeg tror der er noget om det
men alligevel er Formaningen ogsari for Landboen god at høre.
Der er nemlig mange, som slet
ikke lorstaar at skabe el Hjem.
Et Hjem skabes ikke ved Penges Hjælp; de er vist til en vis
Grad et nødvendigt Onde, men de
er langtfra tilstrækkelig eller afgørende.
Du kan komme ind i et velhavende Hus; du kan se Kostbarheder om dig, ubetalelige Skatte pas
Væg og Gulv
og alligevel er
der intet Hjem.
Og du kan omvendt komme ind
i et Hus, som er fattigt og armt,
men hvor ved første Blik Hjemmet træder dig i Møde.
Der skal saa lidt til at danne
et Hjem, men een Ting er altid
nødvendig: Kærlighed.
Det er derfor Overskriften lyder:
lær at elske dit Hjem. Hvis du indretter dit Hjem med Kærlighed,
hvis du ofrer det din Tid, pusler
og bygger, sætter dit eget Præg
paa det — da bliver det et Hjem.
Lær at elske dit Hjem. Det er
godt nok med alle de udendørs
Glæder, som vor Tid er rig paa,
men de adspreder kun, de giver
intet blivende.
Jeg ynkes, naar Mennesker kommer til mig, træder ind i min Stue,
der er lille og fattig og sætter
sig ned, — og saa bliver, uroligt
talende, spildende min Tid med
Døgnets Vaas, glade for at være
borte fra det Sted, de kalder deres Hjem.
Jeg tænker saa tit: kære, hvorfor gaar du ikke hjem og gør det
hyggeligt i. din Stue, tænder din
Lampe, tager en Bog, en Pibe,
eller hvad der nu passer dig, og
sidder sammen med din eller dine kære - -, hvorfor løber du om
til fremmede?
De er fattige, disse Mennesker,
der aldrig er hjemme. Uendelig
fattige. De mangler Livets største
Glæde, de gaar Glip al det bedste, Jorden og Menneskelivet kan
byde; Hjemmets stille Timer.
I Verdens Jag er Hjemmet det
Sted, hvor Freden bor — eller skal
bo. Her opbygges vi, her sander
vi op, herfra gear vi ud — til
Sejr til Nederlag.
.Mit Hus er min Borg", siger
Englænderen. Og Englænderen forstaar som vel faa undre at leve
Hjemmets Liv.
Lær at elske dit Hjem. Hører
du til dem, der Aften efter Aften
gaar til fremmede, da prøv at blive hjemme. Prøv at hygge om dlt
Hjem, luk dig inde, lad Hjemmet
blive din . Borg.
Du vil ikke angre dell
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,,,Bengneåverietts.
I „Nordnornholm" for Fredag
den 17. Februar har Hr. Emil Holm
forsøgt en lmodegaaelse af Hr.
Premierløjtnant KoefoeJs Artikkel
om .Bengnaveriet". Begge de
nævnte Herrers Artikler har vi
læst med stor Interesse og vil
med Hr. Redaktørens Tilladelse
f;-nkomme med enkelte Strøtanker, som Artiklerne har givet os
Stof til.
Premierl. opgiver, at Hr. Emil
Holm Par leveret Brænde til Kommunen for over 5000,00 Kr. eller
nøjagtig 5185,00 Kr. Om dette Tal
stemmer paa et Haar, er vi ikke
i Stand til at afgøre, men vi tror,
det er nogenlunde nøjagtigt. Denne
Tru begrunder vi dets med, at
e 1 kommunal Revisor har konstateret Tallets Rigtighed for Premierl.,
og dels med, at ogsaa Hr. Emil
I
i første Stykke af sin ArLkkel godkender Tallet.
Hr. Emil Holm skriver ordret
citeret saaledes: ,Endskønt jeg
ikke agter at føre en Avispolemik
med den frv. Redaktør C. E Koe
foed, vil jeg dog for Bladets Læsere oplyse, at det Brænde, som
ovennævnte Redaktør i sidste Udgave af ,,NordbornhoIm" opgiver
at være leveret til Allinge-Sandvig
Kommune i Aaret 1925--26 har
beløbet sig til over 5000 Kr., hvorefter Understøttelses Væsenet desuden skulde have faaet Brænde
til ret store Beløb udleveret."
Her skriver jo Hr. Hohn tydeligt og klart, at det Brænde, han
har leveret til Kommunen, har
beløbet sig til over 5000 Kr. Altsaa bekræfter Hr. Holm helt og
holdent Rigtigheden af det af Hr.
Koefoed opgivne Tal.
I næste Stykke af Artiklen forekommer det os, et det rabler noget for Hr. Holm; thi her siger
han efter en Opremsning af forskellige kommunale Institutioner,
at „Brændekontoen har været noget under 2000 Kr., altsaa kun
ca. iJs Del af dette Beløb, eller
aver 3000 Kr. mindre end af den
frv. Redaktør opgivet."
Dette lyder mærkeligt, naar Hr.
Holm først har godkendt det af
Premierl. opgivne Tals Rigtighed.
For at komme ud af disse Modsigelsernes Virvar, tillader vi os
at henstille til Hr. Holm paa mange
interesseredes Vegne at opgive
de nøjagtige Tal, f. Eks. under
følgende Form:
I. Brænde til
Raadhuset = 132,50 Kr.
2. Brænde til Skolerne
3
—
— Pedelboligen
4.
—
— Biblioteket =
— Gymnastikh. =
5. - 6. — — Gasværket =
7.
— Sygehuset
Vær ogsaa saa rar at oplyse
os om, hvor mange Penge, der er
leveret Brænde for til Fattigvæsenet og Aldersrentenyderne. Summerne til Brændsel for disse udgør henholdsvis 3892,25 Kr. og
'3e84,00 Kr. Det er jo blot at uddrage af disse Summer Pengene
til Brænde.
Skulde vi have glemt nogen kommunal Institution, er De nok saa
venlig at føje denne eller disse til?
Paa Forhaand Tak.
a f- b.

takke Formanden i denne Forening, Hr. Løjtnant Koefoed, han
skal snart faa Kommunens Forhold ordnede, naar han kommer
til Styret, han vil jo tale Fattigfolks Sag, og blive vor Befrier
mod al Undertrykkelse og Nød.
Lad os Smaafolk endelig begynde
at vaagne op, og se at Forløsningens Tene er forhaanden. Det er
kun trist, at vi ikke allerede nu
kan feje det nuværende Kommunalregimente bort, men lad os
love hinanden, at vi vil gøre alt,
hvad vi kan, for at faa ham ind
i Byraadet til næste Valg, saa er
han selvskreven til Borpiester
med det samme. Løjtnantens Navn
er allerede begyndt at blive berømt ud over Landets Grænser,
han har ja allerede fortalt os
,,Annoncebladet" om sine vidunderlige Oplevelser ude paa Ærens
Slagmarker i Kanton nementstiden,
hvor lian kæmpede for Konge og
Fædreland, og kun opnaaede en
Nats Hvile i Baronens eller Baronessens Himmelseng, medens
lian allerede Dagene efter maatte
ud i Muddergrøften igen. Løjtnanten er derfor vant til at færdes i Højenloftssale, men har ogsaa Omtanke for sine Rekrutter,
der maatte hvile ud blandt Husmandens Rotter, paa Hø og Straa.
Løjtnanten har ogsaa fortalt os
paa Borgermøderne, at han har
fine Forbindelser og Venskaber
helt oppe i Kongens Read, hvorfra han faer sine Vink om meget,
der er skjult for almindelige dødelige Mennesker,
Han har ogsaa Kanonerne staaende klar til Udrykning, hvis Fjenden skulde komme, og AllingeSandvig Ungdom har allerede svoret til hans Fane, vore Sønner
vil kæmpe ved hans Side, det beviste de jo, at de havde den fornødne Fædrelandskærlighed ved
hurtig Udrykning, da Svensken
Iaa i Allinge Nytaarsaften.
Derfor beder vi Hr. Løjtnanten
om, at han vil hjælpe os af med
Undertrykkerne, Byraad, Borgmester, Kæmner, Revisor, ja selve
Ligningskommissionen, som tillader sig at drikke Kaffe m. m. paa
Kommunens Regning, bort med
Undertrykkerne, som vil æde os
med Hud og Haar. Lad os give
Løjtnanten vort Haandslag, alle I
Fattigunderstøttede, alle I, som
faer Aldersrente, af Hjælpekassen,
Enker og Børn med, meld Eder
ind i Borgerforeningen.
Se Løjtnantens Tip Tip Oldefar,
den gamle Jens Kofod fra Svenskekrigen, har faaet sig en Ætling, der vil gøre vor By og vor
ø navnkundig. Om saa Manden
er Fascist eller Monarkist betyder
intet.
— Køb Løjtnantens Radiumvand
og meld Eder ind i Allinge-Sandvig Borgerforening, saa vil I opnaa et langt Liv og lykkelige Tider skal oprinde for vor By. Befrieren er kommen.
Hvis Løjtnanten og vi andre
har Taatmodighed til at vente, bliver han nok Bornholms Kommandant, han blev jo allerede populær
forleden i Rønne Officersforening,
hvor han talte saa smukt for Damerne.

Gine.
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1 Anledning af at jeg læser i
vort kære ,Nordbornholm", at
Bladet agter at optrykke Fru Holms
Artikkel i Socialdemokraten, hvilket iøvrigt forekommer mig at
gøre for megen Blæst af saadan
noget Pjat, saa vil jeg ogsaa nedlade mig til at komme med nogle
Korn en ta rer hertil.
Artiklen er aabenbart startet i
Familie med „Jeppe i Baronens
Seng". Et fælles Træk for en bestemt Lejrs Titulatur af mig er
Benævnelsen „Løjtnant". Det bringes herved til Vedkommendes
i
Kundskab, at jeg er Premierløjtnant, hvilket er noget ganske andet. Jeg har gennemgaaet tilstrækkelig mange Besværligheder for
(Efter Bornholhis Soc. Dem.).
Vi Fattigfolk i Allinge og Sandvig at opnaa denne Grad, til at jeg
maa rigtignok være glade for Bor- maa kræve denne respekteret, sarigerforeningen, og især maa vi trend da Vedkommende vil være
LO.

Borgerforeningen
Allinge-Sandvig.

korrekt og ikke tilsigtet uhøflig.
Imidlertid kommer min militære
Grad ikke i Betragtning, hvad
min Virksomhed som Formand
for Borgerforeningen a ngaar, hvorfor jeg slet ikke kan se nogen
Grund til at blande disse 2 Ting
sam men.
Angaaende mit eller Borger-foreningens Forhold til Kommunens
Fattigfolk, skal jeg henvise til § 1.
i Foreningens Love, som siger at
Formaalet er: „at varetage Borgernes kommunale Interesser." Da
de fattige jo ogsaa er Borgere,
omfattes disse selvfølgelig ogsaa
af Foreningen; men Foreningen
vil paa det allerkraftigste og med
alle til Raadighed staaende lovlige
Midler modarbejde, at alle Kommunens Borgere gøres til Fattiglemmer ved en overdreven Skatteplyndring som Følge af en ødsel Administration,
Angaaende Foreningens Stilling
til de kommunale Valg skal jeg
oplyse, at der indenfor Foreningen
endnu ikke er drøftet noget som
helst i den Retning. Borgerforeningen er ikke nogen Vælgerforening; om den vil blive det, afhænger af første ordinære Generalforsamling. Foreløbig gear dens
Virksomhed ud paa at blotte de
efter vor Mening mest skadelige
Medlemmer af vor kommunale Ledelse, saaledes at Vælgerne kan
faa øjnene op for, at disse ikke
bør sidde næste Valg over.
For en Ordens Skyld skal jeg
oplyse Fru Holm om, at Himmelsengen ikke tilhørte en Baron, men
en Greve, hvilket som bekendt er
en Grad fornemmere. Ang. min
Færden i Højenloftssale, skal jeg
glæde Fruen med at oplyse, at
jeg for Tiden daglig færdes paa
Frederiksberg Slot, hvor der ogsaa er meget højt til Loftet — for
Resten alt for højt; det kniber
nemlig med Varmen forneden, og
Militæretaten er ikke saa ødsel
med Brsendelet som Allinge-Sandvig Kommune.
Angaaende mit Forhold til mine
undergivne, tvivler jeg meget om,
at Fruen skulde have erfaret andet end, at jeg altid og ved enhver Lejlighed har sørget saa godt
for dem, som Forholdene har tilladt det. Jeg skal her benytte Lejlighed til at henvise Fruen til Kjøbenhavns Socialdemokrat, hvor
'den 31, Auder i Nummeret fori
gust 1915 staar følgende: „I Anledning af en indsendt Artikkel
for 21. August hvori rettes en
Kritik mod Premierløjtnant Koeked, er vi mange, der finder den
ubeføjet, idet Hr. Premierløjtnant
Koefoed er en i alle Mander hensynsfuld, elskværdig og human
Mand, som det gamle Mandskab
her sætter' stor Pris paa.
Der Findes i enhver Afdeling
Soldater, altid nogle enkelte, der
finder Anledning til Klage uden
Grund, og disse bidrager kun til
at skabe Vanskeligheder for deres
Kammerater og besværliggør Arbejdet for Befalingsmændene.
Mange gamle Konstabler."
Fruen er saa sparsommelig med
Benævnelserne paa de Partier, jeg
skulde tilhøre og nævner mig kun
som ,,Fascist" og _Monarkist',
hvorfor ikkeogsaa Socialdemokrat?
Jeg har dog i samfulde 3
Aar været organiseret Arbejder og
Fagforeningsmand, en Tid som
jeg i hvert Fald selv tillægger stor
Betydning for min aandelige Udvikling. Hvorfor ikke Kommunist
— ja 8olschevik 1 Det er da noget
med Revolution i, og Revolution
er netop noget jeg vil. Nas, nok
herom. Naar jeg engang slutter
mig til et eller andet Parti, skal
Fruen nok faa det at vide, fore
løbig tilhører jeg mit eget private
Parti, og jeg skal villig indrømme,

at jeg ikke ved, om der er andre
deri end jeg selv.
Da det fur Tiden falder mig noget besværligt at følge de kommunale Foreteelser, beder jeg de
Læsere have mig undskyldt, som
maatte savne mine ugentlige kommunale Indlæg.
Derimod skal det være mig en
Fornøjelse at meddele dem lidt
om Livet pea Frederiksberg Slot.
Fru Holm og ligesindede synes
at skænke mine militære Indlæg
mere Opmærksomhed end de kommunale, og de førstnævnte synes
ganske særlig egnede til at give
Anledning for Modparten til at
falde over mig — til stor Glæde
far en Del af Nordbornholms Læ
sere, Det vil sikkert glæde Hr.
Gornitzka ogsaa at høre lidt fra
den anden Lejr .
Til Slut skal jeg slutte mig til
Fru Holm i hendes Ønsker om
lykkeligere Tider for vor betrængte
Kommune. Borgerforeningen skal
gøre sit bedste i den Retning.
Frederiksberg Slot, d. 93/3 1928.
C. E. KOEFOED.
PremieritaJtriant,

munen har iværksat og hvilke Ar.
agter at iva.rksrtte.
BORGMI-.SIEREN mener ikke
der kan sættes nye Arbejder
Gang for Tiden.
ALFRED PEDERSEN zar op.
mærksom part Sandvig Hellen; men
tror dog, det er For stort et Arbejder, den

bejde ar paaberrinde i denne ForMinisteriets Skrivelse
bindelse.
gælder kun Arbejder, der kan
fuldføres inden 1. Maj.
Borgmesteren bekræfter denne
Tankegangs Rigtighed.
Dørene lukkes.

Akillei

kryds oo

Dors Opgave

for Allinge-Sandvig.
Lodret.
1.
5.
6.
7.
8.

Jeppe

Nespis Produkter
Kæmnerens Yndlingsudtryk
Whisky
Gudinde, der optræder
paa Raadhuset
9. Kvindenavn
10. Løvtræ, kan ogsaa bruges
til Træsko
II. Tolv Maaneder
12. Løvtræ

Vandret.
Har Emil Holm inert

at fore Breenderegn'Rub?

At denne kommunalt priviligerede Brændeleverandør og overflødige kommunale Gaskontrollør
og Skatteopkræver tidligere har
haft den syndigste Uorden (mildt
Udtryk) i sit Brændemellemværende med Kommunen, har Revisor Ipsen tilfuIde belært os om
i dette Blad
At Hr. Holm i sine kommunale
Virksomheder senere skulde have
lært at føre Regnskab, er tvivlsomt. Vor Kommune er saa vist
ikke dette rette Sted et lære noget i den Retning.
Naar Hr. Holm gør Indsigelse
mod mine Tal i Artiklen om Ben
gnaveriet, skal jeg derfor bemærke, at jeg tillader mig at tvivle,
indtil jeg paa anden Maade faer
Bekræftelse.
Læserne vil erindre, at det af
min Artikkel tydelig nok fremgear,
at jeg har mine Oplysninger paa
anden Haand; men for at være
paa den sikre Side, bad jeg en
af de kommunale Revisorer undersøge Rigtigheden af disse. Det
Beløb, der her er Tale om, var,
som sagt, 5185,50 Kr., og jeg er
saa heldig at have skriftlig Bekræftelse herpaa fra vedkommende Revisor. Skulde denne have
taget fejl, vil jeg naturligvis være
`en første til at beklage dette,
men Læserne vil sikkert indrømme mig, at jeg ifølge ovenanførte
har været berettiget til at tro mig
garderet mod at fremføre Usand,
heder.
Se efter i Kommuneregnskabets
Bilag Hr. Holm og læg saa rig
tig sammen, saa kommer De sikkert til det samme Resultat som
Revisoren. Forhaebentlig er de
paagældende Bilag ikke „bortkommet" i Mellemtiden.
Kjøbenliben, d. 3°,/e 1928.
C. E. KOEFOED
fhv. Redaktør.

!Ildstedet deo 23-2-28.
Fraværende. Emil :Andersen,
Jørgen Jørgensen, Emil Holm og
Va Id. Olsen.
Indenrigsministeriet har tilsendt
Byraadet en Skrivelse af samme
indhold. som den Borgerforeningen forleden modtog. Skrivelsen
er som bekendt offentliggjort i
„Norribornholni" for en Tid siden.
Byraadet tog den til Eiterretnirig
Samme Ministerium fremsender
desuden en Skrivelse med Spørgsmaat om hyt ke Arbejder Kom.

I. Gine
2. Ikke 2 sammen
3 Straks
4, Jernholdigt Sand
13 Hvad der findes mange
af i Allinge-Sandvig
14. Tysk hvem
15. Forretning i Allinge
16. Biografteater
17. At tale i Munden paa
hverandre paa Bornholmsk
IS Engelsk som

Løsningerne maa indleveres senest
Tirsdag.

Selskabelig Forening
holdt i Lørdags en vellykket Fastelavnsfest paa Hotel Allinge. Af
Sangene aftrykker vi et enkelt Vers,
der ikke har nogen privat Karakter:

Der er Røre i vor kære lille By,
Borgerforeningen kan sig ikke dy,
den vil kritisere
Byraadet med mere
si'r de gnaver Ben og andet, Py I
Vi har ellers haft det saa fredligt,
rode op i den Slags, det er kedligt,
se paa Tryk sig prentet,
Nordbornholm bli r hentet
Er der noget nyt iDag-et Sag sanlæg?
Eller hvem er Gine,
man faer Mavepine
al at spekulere paa Kolt:minut Mg.
Det er ogsaa Pokkers W den
Lojtenant
er det Løgn han skriver, eller er
det sandt?
Er han mon en Tosse,
eller kan han esse
maaske ger'n Myg til Elefant?

&ger bo eo lasledmorske,
RM hen pande Chile ierlge9, anger De
YIbnaitu urer Deie9 ajenburn jorbetn,
bar le hine« et '),bar erIalDerber, Pral
her herre polititl 9Ituhe eller !bal, bar
De Shenturer tit eatp eller Dit 'V
tube laabautir, bat De faut mit iBaDem gterineatiren !nem, pantagr
uner,liar De franet en nta 3.orretning •-tiaurban fred balt tan fau bet at nitte,
ilte averterer i bet !I3lab, lom
bui9
r lejetip ice‘e4

„Ilørbbortibohn"
1 eder; nj ene i 9/uran terreb ag er
herfor et jurtrinligt t?Innaure Flab.

enb Dere' ehmencer til ',Morte
borubobtt", Zelefon ?Miav 79.

bands!. Dansk Arbejde

Olsker

har efter 14-15 Aars Pavse
atter begyndt at agitere for Medlemmer her i Byen. Haandmrkerforeningen var Indbyder, og da
Dansk Arbejde havde faaet en saa
habil Taler som Amtmand Koefoed,
var Salen naturligvis fyldt til sidste Plads. En Række Lysbilleder
viste den moderne Industris tekniske Vidundere.
- Amtmanden beklagede at det
var nødvendigt at have en Forening som Dansk Arbejde, for at
lære Folk, at det var i deres egen
interesse at de købte danske Varer. Desværre glemte Amtmanden
at tilføje: Køb ikke alene danske
Varer, men køb dem saavidt muligt hos handlende i deres egen
By, naar De kan faa dem ligesaa
gode og ligesaa billige. Maaske
har det været af Hensyn til Formanden for Dansk Arbejdes Rønne
Afdeling, Hr, Red. Stenbech, der
ogsaa var tilstede ; thi det er jo
ikke ukendt at Bornholms Tidende
for Tiden søger at pasføre de andre Bogtrykkerier illoyal Konkurrence og bl. a. tilbyder Forretningsdrivende i de andre Byer Annoncer til Halvdelen af de gængse Priser, for paa den Maade at kvæle
Ugebladene.

Fortegnelse over Kommunens Biveje ligger til Eftersyn
i Olsker Forsamlingshus i 4 Uger
fra den 24, ds.

Zden selskabelige
Sammenkomst
med Lysbilleder og Foredrag om
1,Ivet t Central-Afrika af
Boghandler JOHAN SØRENSEN
til Fordel for de arbejdsløse finder Sted Torsdag d. Iste Marts
- Kl. 7,30 paa Forsamlingshuset
Hammershus.
Derefter Fælles Kaffebord og
anden Underholdning.
Koncert i Salen.
Alle indbydes. - Entreel Kr.
Hele indtægten tilfalder de arbejdsløse i Allinge-Sandvig og
disse kan Dagen forud afhente
Gratis-Billetter hos Viggo Staffensen, Strandlyst.

Sagueraadet.

Benmel.
Godt, tørt Benmel er til Salg.
10 Kr. pr. 100 kg.
Fociermeisfabriken, Nyker.

Tlf. 79.

Ordinær GeRerailorsdmilllo
afholdes Onsdag den 29. Febr.
Kl. 7 i Forsamlingshuset.

Olsker Orqslornioll,
Varm Blodpølse
Fredag.

Johanne Hansen,

Lindepi.

Drænrør.
Prima Drænrør, alle Størrelser,
er paa Lager,

Gmbech & Co.

Gødnings kalk.
MS. „STANLEY' forventende 1
næste Uge. Bestillinger modtages
gerne.

Graden

&

Co.

Til Frughsproilom
anbefales Hotearch Nr, 30.
Billigste Pris faas hos

Grønhed & Co.
Grise

2'/, Maaneders
og en Fjedervogn er til Salg
eller Bytte med en god, brugt Gig.
Henrik Kjter,

Z-3 Mrs. Grise
er til Salg paa
1.3 oggaard i

i(h paa Agres eqeo Ego!
Denne Opfordring lyser ud af
alle Blades Spalter og gentages
af enhver Forretningsmand. Og
den er ogsaa berettiget, thi en af
Grundbetingelserne for et Sa mfunds
Trivsel er Solidaritet. Enhver god
Borger bør i egen Interesse handle i den By eller paa den Egn,
hvori han selv ønsker,at eksistere,
og hør 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 i Egnens
Beboere sine stabile Kunder, hvis
Tilfredshed er ham en Eksistensbetingelse. ,
Derfor: Gavn Dem selv ved
at stritte Deres By og Egn.

afholder G ene rairor‘auding
Lørdag den 3. Marts KI, 7 paa
Bendtsens Sal.
Efter Generalforsamlingen festlig Sammenkomst.
Bestyrel sen.

I. Hansens Enke
Den, der af Uagtsomhed har
taget en med rødt Skind indbunden Salmebog i Kirken, bedes
venligst lægge den der Igen.

Fo Dylird hohrmerel Drug Mange Tak
søges til April eller Maj,
Schou, trondal.
Tlf. Kl. s. 66 y.

Olsker Radio-Cluh

•
Ekstraordinær Generalforsamling
Lørdag den 25. ds. Kl. 6 pr. i Forsamlingshuset.
Bestyrelsen

her

hos Ludvig Kofoed Lørdag d, 25.
Kl. 8 Aften.

Flink Stuepige
søges straks eller senere paa
Ilauttnersholut pr. Sandvig.

Apostolsk Kirke
Evang. Møde afholdes i Gud
hjem Afholds hotel førstk,
Onsdag Aften Kl. 8. Kom og hør.
Talere:
Sigurd og Anita Hjørner

Baasegnard i Rutsker.

Bestilling paa Gaaseæg og Gæslinger modtages.
En pæn, forretningsvant

Pige
kan faa Plads til 1. Marts.
Bagerm. Henning Jørgen-441a

HH

Gobbillslorellillo

og Æggekred14en afholder Ge-

neralforsamling Torsdag den Iste
Marts Kl. 6 paa sædvanligt Sted.
Bestyrelsen.

Gode, sunde Gylter
og 2'/IMdrs Grise er til Salg.
Itrogeard pr. Allinge.

En flink Pige
kan Iste Maj faa Plads paa
Ilullegaard, Ro.

Offentligt Foredrag med Lysbilleder og Oplæsning af Højskolelærer Kjeldsen Lørdag den 25. ds.
Ki. 7,30. Emne : Japan i 1926.
Bestyrelsen.

Sandgravning
til Byggemateriale vil for Fremtiden være at betale med 50 Øre
kontant pr. Læs.
Johansen, Baadstad.

En Herrecykle
mrk. HPM i Sadlen, med Bagagebærer og Berkolygte er borttaget
udfor Hotel Allinge Auktionsdagen
Fastelavnsmandag. Oplysninger
bedes tilstillet Bladets Kontor.

Conrad Hansen,
ved [favnen, Allinge.

Gudhjem

til alle, der red Gaver og Lykønskninger og a. Opmærksomhed
glædede os paa vor Guldbryllupsdag, specielt takkes Sogneboerne,
der gav deres Bidrag til den store
Gave, og tillige en Tak til dem.
som pyntede ved Indgangen til
vort Hjem.

Originale Saxonia Radsaarnaskiner
og ,Makre-Thi. Harver haves paa
Lager.
NB. 5 lidt brugte Radsaamaski ner, Fjedertands Harver og °reitharver sælges billigt og paa gode
Betalingsbetingelser.
A. Larsen.

N. Chr. Lund og Hustru,

Maskinhandler.

•••64•90•111911•9
OLSKER SYGEKASSE
• afholder ordinær Generalforsam•

2iografen.

Søndag den 26 Februar Kl. 8
Roverhovdin Len

ZIGANO
Filmsroman i 8 Akter
fra Napoleonstlden.
I Hovedrollen Harry Piet.

ling i Olsker Forsamlingshus Tirs
dag den 28. Februar Eftermiddag
Kl. 6 med følgende Dagsorden:
Beretning og Regnskab for Aaret
1927. Valg af Kredsformand og
en Revisor samt Formand. De
benyttede Kontrolbøger bedes Indleveret hos Kredsformanden eller
Kassereren senest den 22. Februar.
Regnskabet ligger til Eftersyn hos
Kassereren.

Beatyrelmen.

•
•
1.111I490111•41 •••91,9

En Ladeko

Nu kan »e faa
alt Slags Gummifodtøj vulkaniseret og lakeret hos Cyklehandler

er til Salg.

H. ANDERSEN,

Haegaard. Rutsker.

RØDE KORS

TIL ilende 66.

Hallo! Hallo! Hallo!

Alliege -Salldvi

Dameafdeling for Allinge-Sandvig
og Olsker agter at afholde et 6
Dagem Kurages I Nundhedspleje og lettere Sygepleje den 8.

afholder stor

Yrtemiemasfierade

Marts.
Deltagerne bedes snarest tegne
sig hos Fru Christensen, Pæregd.,
Olsker. I Allinge hos Fru Gornitzka og Fru Smedem. C. Petersen.

Sandag den 26. Februar paa Christensens
Sal.
Kl. 7
aabnes Indgangen.
- 7,30 lndmarscherIng.
- 8,30 Revusange paa Scenen.
- 9,15 Præmieuddeling og Maskefald.
Entree I Kr., de mask. Damer 75 Øre.
Derefter Bal. (De maskerede har
Ballet frit).
Nye Medlemmer kan optages til Lørdag den 25. ved Telefon Allinge 49.

Bestyrelsen.

En Pige
kan Iste Maj faa Plads.
Kristian Lund,

Nydammen, Rutsker.

Bestyrelsen.

Xusfi nu
altid at forlange

Niargarine
17r. 33.
ger lit kg 53 Øre -IN
Bedste Margarine til Bordbrug,
Bagning og Stegning. Faas kun i

Allinge.
Baptistmenigheden indbydes til
festlig Sammenkomst paa Mødesalen i Allinge Torsdag 1. Marts
J. J. H.
Kl. 7,30 Aften.

Auktion.
Tirsdag den 28 d. H,
Efttat K1 2 afholdes efter Be-

gæring al Gaardejer Ipsen Auktion
I Broddegnards Skov I Ru
over forskelligt opskovet Løvtræ
og over en Kvie. Modestedet er
paa Slettevejen.
Dommerkontoret for Ramte Købstad m. v. den 21. Februar 1928.
0. Krarup.

Til Salg.
Flere gode Møbler, 1 Kontorskab, 1. stort dobbelt Klædeskab,
1 Eg. Spillebord, 1 Soveværelsesmøblement, Havemøbler. Grundet
paa Bortrejse.
E, C. Halmen.
Tlf. Ro 32.

3riller og Pincenez C. Jensen, Iladelsprioer
købes bedst hos Uhrmager

Resterende Kommuneskat Ion 2det
Halvaar 1927-28 tillægges 1 pCt.
Rente efter den 29. Februar, Modtages i Vang Lørdag den 25. Februar fra 4 tit 6, løvrigt I Skattemodtagernes Hjem.
Sogn ernadet.

Ro.

IIIISIllallfilinfliDO.

K aalroer, Foder-, ti'. Gudhjem Handelshus.
samt en 8 Mdrs gl. Tyr af god
Afstamning sælges paa

Rutsker.

Sandvig.
Varm Sortepaire og Leverpelse faas Fredag den 24. ds.

H jo nage r, Østerlars.

Hær, Tofte.
En ung Pige, Frelsens
Brigader Soderstrom leder Møde

22 Aar, søger Plads straks eller
senere. Billet mrk. „Pige« modtager Bladets Kontor.

BH Illisurlsloreoing

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

Østerlars Cykleforretning
Hurtig og reel Betjening. Billige Priser.

C. A. Nordahn.

Tlf. 83

Godtkds~Skotojs- Udsalg.
I denne Maaned udsælges Restpartier af alle Slags l'adtoj til
meget nedsatte Priser.
Pari ikke nedsatte Varer 10 pCt pr. kontant.

II. P. Dahls Skotøjsforretning,
Østerlars.

Telefon 65.

Klemensker Cementstøkeri. Til. 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 iritst.
Grisetrug haves paa Lager.

Nyt Ligkistelager i Allinge
(ved Bryggeriet.)
Stort Lager af Ligkister, alle Størrelser, Egetræs-, hvid- og sortnialede. Ligtøj og Ligsenge forefindes.
Byggearbejder, Nybygninger saavel som Reparationer udføres
hurtigt og solidt. Forslag og Overslag udarbejdes.
Vinduer og Bore leveres fra Lager, saavel som efter Bestilling.
Alt til billigste Priser.

Kofoed & Mortensen
Telefon 77.

Byggeforretning og Maskinsnedkeri.

Averter bare

Telefon 79.

De vil dog før ellerNenere opdage,
et Blad, der læses i alle Hjem. og at
det derfor er det billigste og fordelagtigste -at aver1 andre Blade.
at der er kun

tere i Nordbornholm.

Gaa den lige Vej!

Ligkister og Ligsenge,
altid paa Lager i alle Størrelser,
og forskellig Udstyrelser og Priser.
Anton Neonen Byggeforretning
Telefon Allinge 69.
indehaver Chr. Sonne.

Rrgb ilte, lift pig tie gennem 5.!iort
gaa gennem bet tars fatte Støbt og
1..lonbe.
ille rit Sluitm, peer
hin Ido. SfaID ihe bet lort, tom anbre
forhører rr lort, mufl t'et i bine
Eine fer ub lom beibl. Glim fri og
og frlofiernbig. Ti brllete reb at fint
gre intim og finre, be fon eller be menige. (fan ben lige Viet. Mel er ingen
Stans et orme fattig. men ni blive rig
ug fig
uro at opgive fin
bet er Ranimetigt og uniurrenbe.
girer retlig og oprigtig. Stalb bet 114.
felt, tier lund Dig al mere tiøren, fele
um ba tienes fur bet. Zet tiaber big
dit meget et blim, fimet, men lirs al
none al lige fin Iltning, part ftg telo
bel er neboarbiBenbe for en fri Sjæl
og bet flabet Qit. Gig, Imab bu tror,
og lem, lom bu er. tatleti er merle
tins
11.tanetro er metre
rub /Bantu.
gobt og flint har fin Cplinbelis i Reerlightb, og Rarligbeb er ærlig.
luge og Uarligbeb er egmbrnt4 Gtalb
t biøf ct bribefte Znb. ban en line
Smule tigab i !Brød: orer the Jaug
og fejl] i £ioørampen. tivel er 5h1114)
ad Strib for enliner, bet er 2ibeller
og ariftelfer for' arie, tiar bet, loft
Det, amt gennem bet 'Iben at flage og
Julie, Raft ilte Morfe, men lyt og
03trebe omising big. 2ab bine egne
Emir blide høgebom fur tiøres. Gimg
for Dem, tnebent bit bjerfe VM'er, og
Sjælen rader efter 5.-inft, Ølbrig moblos, nibrig fatte. 13anben mob Gfn,
glo antig op, boj altrig 9tatfen, ftrat
etbrig 41aaben. Seer tæt.
Og ubret noget. lab die bit Ih')
gaa ~ligt til Spilbe, orer met> til,
at IBerben forbebret gennem bit Liv,
Eneget behooer bet ilte al mere, men
lab bog noget letle eftet big.
ZbomaD (fartfile.

glæd »eres Ven

fisker ikk
efter Annoncer,
thi alle peb at „,iiorb:
boritl)olitt" er Det enerte
'.31ab, bet iref eØ i alle
ug ber or bet
billiiifte o pcialiDeligte
i3lab at avertere i.
«Telefon .5illinge
74

aribeb

aoutautelk,

■■••=1•1•••

200 Millioner

gammel.

Glarmester Moock Hulet
anbefaler sig med
alt Glarmesterarbejde, Samvittighedsfuld Udførelse.
Rullegardiner til Fabrikspris.
Elegant ludramidokr af Billeder.

Hardlustieuger og Spejle
Størrelser,

i

Bilplast paa Lager.

Alletønder,

Saltkar og Skoldekar anbefales
til billigste Priser.
Hasle Bedkerforretning,
Tlf. Hasle 105.

Ekstra gode Klædesko sælges
til uhørt billige Priser.

kistdepinda.
Illed Sæbe Ira 0,25 pr. halv kr;
Stebespaaner Ira
Alm. Fløjtekedler fra 1,95
Ernalie Jerngryder Ira 1,11
Maatter fra 0,53

Nordlandets lloorielshos
G•••••••••a•••
•

Ligkister •
•
•

• ■••••••••••••

rwideffer laen eller 'Ind
Køb Deres Forbrug af
Sodavand fra

BORNHOLM
'Telefon 25

Nyeste, bedste, billigste

bedes os tilsendt. Den laveste Pris
og franco pr, Bane erholdes altid
ved Forudbestilling.

Nordloodols lioodoishos

Allinge Hver'

11,.gnInger, Meddelelser, konvolutter,
Dags-Dato, Vekselblanketter,
Visitkort og Takkekort,
',ovn og Regnskaber,
Sange og Salmer ,
Medlemskiirt
leveres bedst og billigst fra

VI har et prima Partl uf
hver Sort.
Seger-Saahavre. Foraars-Vikker.
Glænø-Ærter.
Snedinge-Ærter.
og Ægte ungarsk Lucernefrø og
noterer gerne Bestillinger til Foraarslevering.

Allinge Bogtrykkeri.

Nordlaudets Hoodolshos
Marmelade

De bedste kvaliteter i khogslej,

Kun allerbedste Kvaliteter føres og
sælges i løs Vægt til billige Priser.

3, 2. Larsen, Allinge

Lager af

Ring Op Telefon 74

alle Størrelser, billigste Priser.
Varerne bringes overalt.

Kaffe, Chokolade,
Kakao og
get

Briaquita er ubetin-

bedst og billigst i

„PRIMA'
1..1■01~...a.•■•=a-

Denne aftappes i medbragte Dunke og sælges billigst i

Nortllooffis Hoodoishos
„Ballelyst",, Allinge.
Krause ag Dekorationer surendes o•erafit..
Fra Planteskolen anbefales Frugt,
Urfer, -Busket Roser um. ni. layeaal,re, ffilfares. Tlf. Sandvig 6 ok 47 .
kr. Kofod.

Gode Spisekartofler
Mine godl=Dekendte amerikanske Overalls tig Jakker i alle Storr,
bal;s til voksne og Horn Ira 3,25-500. Prima blaa Molskindsbenklæder og mange andre forskellige Arbejdshenklæder. Trøjer, Bluser og Skjorter. Underbokla3dning j Uld og Bomuld til voksne og

Børn.

Alt i mægtigt Udvalg til Smalt Priser.

3ctif3 si;ajnøett.

Horlioollporoler 100 kroger,
Mange stationer paa Højtaler.

Johan C. keefoed, Allinge.

En ung Orne,
passende til Gylte, staar til .RfbeCarl Nielsen,
nyltelse hos
Frydendal, Olsker.

Blodappelsinerne
er hjemkomne. Fine Spise- og Madæbler.

5.53. Larsen

Teglsten tlarsteu,l/nreirsr,

Alle Tryksager Xonarchjk 30

OptLendnIngsknende altid paa
Lager, billige Priser.
Tlf. 29.
Geert Hanren,

Hindbær-, Orange-, Ækle-,
Blandet Frugtmarmelade.

Allinge «Teglværk

Frugttræer og Frugtbuske
skal sprøjtes snarest med

saasorn

Spis Xnsetiouis

Slagter Phillipgeri, Sandvig.

paa Kløverfrø, Græsfrø, Roe-

Mineral vandstabriken

tilbage til
inbage ti! ;forben
t5jemintl — bel nias niere Tibens
Vofetil•

3. R. Larsen, irllinge

fro af alle de forskellige Sorter .
Samt Bestillinger paa Kunstgødning og Salpeter af alle Slags

Vor Jord bliver ældre og :eldre, ikke for hver Dag, der gear,
men det gør den naturligvis ogsaa, men for hver Gang Videnskaben
finder Levninger fra Jordens Barndom, Saaledes meldes der nu om
et Fund, der er gjort i Warwichshire i England. Det er Skelettet af
Fortidsdyret Plasiosaurus, man har fundet, og Professor Swinton ved
det engelske naturhistoriske Museum angina].Skelettes Alder, til ca.
200 Millioner Aar. Ovenfor bringer vi et Billede af denne Fortidsøgles Skelet, der er saa velbevaret, at det har alle sine Tænder. Hovedet er trekantet, bredt bagtil og tilspidset fortil, og det har haft et
tredie Øje øverst oppe Det er ell Svaneogle, som levede i Havet i
Juraperioden og hørte til en Slægt af store uddøde Krybdyr. Men
efter dette Fund max man altsaa regne med, at vor Klode har haft
Liv allerede for 200 Millioner Aar siden. Tanken er næsten svimlende.

Innutterk I.

modtages til Røgning hos

Bestillingslisterne

4
Disse Brædder er indkøbt til
billige Priser, og kan derfor
ogsaa sælges meget billigt og
med stor Rabat for Kontant.

etitr

FLÆSK,

•

Ilirroludder 1" og 131 "

,,`/]olfrventien" finoeis 1.1fienk
Ilbtaltifer .
amfaltnen ;lob 8fiatbborn
.94ar tanntatfø Ilnaborn
ge onnbrer ab •SIDanmatto
og
jporgrr: $90r Ral jeg gem ben? Ina
fer pi ben elbil(' gaa inli noget tarm,
Tantruith) Pule og olaarbe er !Amt
for fine til Zønniaell %øm. tjent.
oanbrer Den til Rrote og %Natbus.
hoteller for at loge Vipet4 Slebet,
%ufrie liger jeg; Vidn teet 4,iten for
Ungbommen! — 'tilaer bed fortaber
jer ttfn for at brage boet tit bet frem
mebe, fan oh beo Muligt glemme 3o.
rebragene og all bet malet; mim ben
oil altrig glemme Dr venlige og ture
lige OrD, Der 'bulne ben t De baralle
hent,"
.,3
131agifter 3. 91oftnljar
slige jrn Sianbet; jeg ter gobt, 3 bar
bel pilaf/digt; Der Tial 'Mob tit alting.
ar lit tiem op bernbr — og bog! 5/lit
ene iBtibRab i Img er et reaftiomert
'Dag firar Der paft Roben.
VlubjTab frobrbell"
baonD `florte:
'ret er Derfor mit Itlabffab til alle 3,
bet er notfes op berubr Det) forben:
filo bet!"
antal s&bffab er: 'Tilbage tit
N)jemmet• Zet galbrr ø& angr, men
ferft og fremmtfi ben nage Quinbr,
Der Ral tilbage til (»røm og &ane-

Fineste Delikatesse Anschovls sælges I los Vægt til billig Pris hos

Kod og ral.e

Meget stærke kantskaarne

Sandvig

leverer de fineste Portrætter.

Sæbeforretningen „Prima

iloshodshrdilor 14 op I"

Klemens

Møller, Allinge. Tlf. 4

L. Larms Trsholorroloiog

Meget stærke kentskaarne

as
Tlf n 1 3
•

med et Fotografi af Dein selv!
Fotograf

a

Danmarks Ungdom.
0-

sælges kontant saaledes•
50 kgm. Sæk 8 Kr, pr, kg. tJ Ore

Nordloodois flodelshos

A. Lyster
Hasle.
j
Varm Blodbuding

hver Fredag Middag.

Ophold søges
for en ældre Kone, helst hos enMIchelle Madsen,
lige Folk.
Adr. K Jespersen, Storegade Hasle

En flink Pige.
17 IS Aar, kan faa Plads I. Maj
paa Sknerpingegaard.
Telefon Ruts. 44 x.

SpegesU
er billigt til Salg.

Johannes Hansen,
Sandager,

ØsterlaN,

Til Salg
75 gode unge Høns R. I. R. og
2 gode Malkegeder sælges grundet
E C. Hansen,
paa Bortrejse.
Tlf, Rø 32.

Alting-Sandvig
wmpetorening.
Generalforsamling
Torsdag den 23. Februar Kl. 7,30
i Forsamlingshuset Hammershus,
Forslag fra sidste Generalforsamling om Forhøjelse af Begra.
velseshjælpen, vil igen komme til
Behandling.
Derfor bedes alle møde.

Bestyrelses'.

Avertér i „Nordbornholm"

