-e .1
•-• • "RØ,

J—

Ugeblad og Annoncetidende

1,

• as

Gudhjem. kaeterIara. Hasle
•

Trykt i Allinge Bogtrykkeri

Nr. 12

Alm.Annoneer 10 Øre pr. mm,.ettert. Gange 8 O.
Forretningsane. 8 -

Sornfiolmsk.
Af P. Mølle r, Gudhjem.
(Rytterknægten.)
De af Lærer Larsen, Aakirkeby,
skrevne, og i „Rytterknægten- og
„Nordbornhohn" optagne Artikler med denne Overskrift, har
glædet mig overordentlig, og jeg
føler Trang til at sige Hr. Larsen
en hjertelig og veltnent Tak baade
for den Anerkendelse, han har
ydet mig og min Bog om dette
Emne, og for den udmærkede
Støtte, han har ydet selve Sagen.
Det er for mig personligt meget opmuntrende at faa Medhold
og blive støttet i min Kamp for
vort Modersmaals Bevarelse og
det er mig dobbelt kært at blive
støttet af en Mand af Lærer Larsens Stand, den Stand, jeg for 10
Aar siden ansaa for den allerstørste nedbrydende Faktor for
Bornholmsken, men blandt hvilken jeg dog nu kender adskillige,
der for Tiden yder det fuld Retfærdighed baade i og uden for
Skolen.
Dette er jo meget glædeligt, for
der er jo heller ingen Stand, der
med saa stor Virkning kan tjene
til Interessens Vækkelse for denne
Sag. Og selv om der ingen Timer er levnet til direkte Bornholmsk, kan der sikkert i de yngste Klasser opnaas meget ved i
Dansktimerne at drage Sammenligninger mellem Dansk og Bornholmsk. Det vil kunne lette de
mindre Børns Forstaaelse sauvel
af Gramatikens som af Ordenens
Betydning for begge Sprogs Vedkommende.
Hr. Larsen skal have Ret i, at
det var godt for Sproget og for
dets fremtidige Trivsel, om det
blev noget mere benyttet som
Skriftsprog og navnlig ogsaa blev
benyttet til andet end „Sjavs".
Ligeledes i, at det kun var rimeligt, at vore Dagblade regelmæssigt bragte et Stykke af forskelligt Indhold paa Bornholmsk,
men for at saadant kan faa den
rigtige Betydning for Sagen ved,
at det kan blive læst med Lethed
ug med Lyst, maa vi først se at
kotome over det døde Punkt med
Hensyn til Stavemaaden, der maa
være bundet efter bestemte Regler. Saalænge som saadanne
Regler ikke findes og hver Skribent staver paa sin Matide, risikerer Læseren at faa de samme
Ord præsenteret for sig i saa forskellig Skikkelse, at Læsningen
bliver .1 saa høj Grad besværlig,
at Lysten til at beskæftige sig
dermed fratages ham.
Men ogsaa for Skribenten er
det mindre lysteligt at levere et
Produkt fra sig, som Kritikere
kan finde mange Fejl i, ja, endogsaa der, hvor der ingen er. Af
denne Grund har jeg hidtil af
Bornholmsk fortiden min bornholmske Ordsamling kun skrevet
en lille Prøve paa Sprogets Brug
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og lokalt Stof dida være indleveret
senest
senest 2 Dage far Bladet udgaar.

i min 1 1918 udkomne Bog. De
Ogsaa paa dette Punkt kan jeg
Hr. Larsen hævder endvidere,
heri opstillede Regler for Stave- at den Tvelyd, jeg har betegnet anføre, at jeg støtter mig til Promaaden synes jeg at have sporet med jet rettelig burde betegnes fessor Thomsens beundringsværgennemført i enkelte Bladartikler nj, for at der kan blive Forskel digt skrevne Lydlære, hvori gani Aarene, der siden er gaaet, men paa Ord, hvori denne Tvelyd ske vist benyttes særskilte Bogoftest er der ladet haant om dem. forekommer og Ord, som inde- staver for disse Tvelyde, men
Og over for et uinteresseret Pu- holder de enkelte Bogstaver j og hvori tillige tydelig angives, at
blikum har jeg ikke haft Mod el- n i Rækkefølge. Da j i denne den indeholdte j-Lyd findes foran
ler Lyst til at forfægte mine An- Tvelyd imidlertid høres saa tyde- og ogsaa skrives foran, naar Lydskuelser herom.
ligt foran og n i Baggrunden, er skriften ikke benyttes, skønt han
Overfor Lærer Larsens Kritik der for mig ingen Tvivl om, at
fuldt ud er klar over, at Ordene
ser jeg mig dog nødsaget til at min Sammenstilling er den rigtige paa denne Mande faar Lighed
tage til Orde for at forsvare den og Hr. Larsens Sammenstilling med nogle Ord, hvori de samme
i min Bog benyttede Stavernaade. vil som Konsekvens medføre, at Bogstaver forekommer i RækkeTil et bornholmsk Skriftsprog Tvelydene j og I ogsaa inaatte følge.
ønsker jeg gerne, som af Lærer skrives Ij, for Grundene herfor
Larsen anført, særlige Bogstav- er akkurat de samme.
tegn indført for de særlige bornholmske Lyde. Da dette imid€,..11x.. Et,- P' Ee,3C1.•151itt..
lertid næppe er muligt og jeg
iøvrigt er enig med Lærer Larsen
i, at en Lydskrift slet ikke er mere
nødvendigt for Bornholmsk end
for hvilket som helst andet Sprog,
naar det kun skal læses af Bornholmere, og naar en Ensartethed
og Simplificering af Skrivemanden kunde blive gennemført, skal
jeg foreløbig se bort fra dette
Ønske.
Men alligevel hævder jeg, grundet paa, at Skriftsproget endnu
ikke er grundlagt, det forsvarlige
i, at der benyttes de af vore Bogstaver, som bedst betegner Lydene, selv om dette ikke stemmer
overens med de danskeTraditioner.
Den russiske Tscheka er berygtet for sin hurtige RetsforfølgI min Ordsamling har jeg saale- ning og den barbariske Behandling, den giver Fangerne, og mange
des en Del Steder benyttet o, haarrejsende Skildringer er i de senere Aar sivet ud om Tschekaens
hvor man i tilsvarende danske Røvermoral. Her bringer vi et Billede fra et af Tschekaens Fængsler,
Ord er vant til at se u og i Ar- hvor en Gruppe politiske Fanger, der lige er ankommet, øjeblikkelig
tikel V har Lærer Larsen af saa- bliver afklædt til Skindet for at deres Klæder skal blive grundigt
danne hentet følgende frem: bloj- efterset, om der i dem skulde skjule sig Vnaben eller hemmelige Do•
nar, fojl, Grojnen, kojne, Majn, kumenter. Eftersynet foregaar, som man ser, inde blandt Fangerne,
ojnan Ojnarna, Pojn og Stojn og og man kan tænke sig, hvorledes de brutale Soldater behandler den
spørger: „Hvem kan vel tyde nøgne Fange, hvis hans Klæder virkelig skulde indeholde et eller andisse?" Det tror han ikke ret det kompromitterende Dokument.
mange kan, medens enhver Bornholmer let vil kende dem i følgende Skikkelse: blunjar, fup,
Tropsfører, hver Deling sin DeGrunjen, kunje, Munj, unjan, linlingsfører. og hele Kompagniet
—o
jerne, Punj og Stunj.
staar under Premierløjtnantens
Det er muligt; jeg skal gerne
Hver Dag har nok i sin Plage. Ledelse Vi marscherer ft em i
gøre Hr. Larsen den Indrømmelse,
I Dag skal vi ud paa Ekser- Kolonner med Gevær i Hvil indat lian utvivlsomt har de allefle- cerpladsen. — — —
Ankom- til der kommanderes: „Fald ud,
stes Medhold i denne Paastand, men derud bliver vi straks ud- total" saa kastes Geværet ned i
men ganske vist vil jeg tillige konunanderet i Troppe paa otte højre Haand og hver Gruppe komhævde, at dette alene maa bero Mand, hver Trop faar sin Trops- mer ind i Enkeltkolonne: derefter
paa en ubevidst Tilvænning til lærer og anvist Plads ude paa
Halvgrupper, og hver Gruppe deden danske Stavemaade, hvad der Fælleden. Her indøves vi i Ek- les; saa kommanderes: „Spredt
altsaa ikke for mig er det afgø- sercits og Vaabenbrug, Geværerne Orden!" Man farer ud til Siden
rende, saa længe ingen Regler sættes i Pyramider, der kastes og skal nu rykke frem mod Fjenfor Stavemaaden er almindelig med Haandbomber og -Granater; den i to Bølger og med Enkeltanerkendte.
før vi kan kaste mindst 35 ni, mandsspring, d. v. s. skiftevis
De fleste af de her nævnte Ord faar vi ikke Lov til at kaste med vildeste Hurtigløb og maven sig
er stavede med o i afdøde Pro- de ladte,' med hvilke der skal ind- frem over Terrainet. En Mand
fessor Vllh. Thomsens til I. C. S. øves i en nær Fremtid. Vejret ad Gangen springer op, styrter
Espersens Ordbog skrevne Lyd- er raakoldt, men i Pavserne faar 10-20 in frem og klasker ned.
lære, hvad jeg anser for at være vi Lov at banke Næverne eller Der maa være System i det; Nr.
meget betydningsfuldt for mig i Lederen kommanderer os i Hur- 1 fra højre springer, saa kommer
denne Strid. Skulde de tradio- tigløb til et eller andet tilfældigt Nr. 2 fra venstre, saa Nr. 1 fra
nelle Grunde ved nærmere Over- valgt Sted og tilbage igen; men venstre osv. osv.
Delingsføreren løber fra den ene
vejelse af et Flertal vise sig at vi er glade for C11 saadan LøbeTrop til den anden, skældende,
have Fortrin for mine, saa kan tur, den giver Varme.
Efter en Hvilepavse skal vi bandende: „I skal S . . . . ta mig
jeg nok give efter, men finder
saa det samme maa gælde andre indøve Felttjeneste. Følgende Ho- ha saa megen Fart paa, naar I
Ord. Og at føre dette konsekvent vedpunkter forklares os: Fjendens kommer, at I kurer flere Meter
hen ad Jorden, 1 ska' sgu ikke
Terrainet, egne Forhold
igennem er vist ikke nemt, men
og Opgaven. Hver Trop faar sin være bange for at jævne nogle
det kan jo overvejes.
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Muldvarpeskud!'
Jeg kommer luntende, falder
ned og lægger mig til Rette for
at faa en lille Hvil inden jeg skal
springe igen. San faar han øje
paa mig. ,Spring!" raaber lian.
Jeg springer, ved godt nol', at
han peger paa et stort Vandhul,
men vader igennem og lægger
mig paa den anden Side.
„Om igen !" raaber han.
. Jeg løber tilbage og smider mig
paa den modsatte Side, vil saa
længe som muligt undgaa Mudderpølen, men Befalingsmandens
Taalmodighed er forbi „Mav Dem
saa over til mig!' raaber han.
Der er ingen Vej uden om, med
et Suk begynder jeg at mave mig
fremad.
Uha I det er ikke Sjov, det
kolde Vand gennembløder mig
helt ind til Skindet, og Pløre og
Møg skubber sig op foran mig;
jeg kan ikke en Gang holde Hovedet frit. Da jeg er naaet midt
ud i Pølen, kommanderer Asenet
Holdt!" og holder en lille Præ•
diken om, hvad der kan komme
ud af at „lunte". Saa gaar han,
og jeg søger hurtigst muligt op
paa det tørre.
Aah, hvor jeg
frøs!
———
Vi skal indtage en befæstet
Stilling paa en Bakketop, kommer
derop kravlende, krybende og
mavende os frem ; saa bliver der
kommanderet: „Der graves ned!"
Spaderne kommer frem og hver
enkelt Mand maa nu grave sig
ca. 1 Fod ned i Jorden og lægge
de afskaarne Græstørv som en
Vold op foran sig. Gravningen
skal udføres liggende, saa det er
et Slid at faa stukket de svære
Græstørv ud. — Endelig er det Middag og „Primus" fløjter til Afmarsch. Det
skal blive dejligt at komme hjem
paa Kasernen og faa noget tørt
Tøj paa Kroppen. Der forestaar
en ordentlig Rengøring inden vi
faar noget at spise.

Allerede efter det første Retsmøde i Sagen Emil Holm—Borgerforeningen synes der — efter
al menneskelig Beregning — ikke
at kunne være nogen Tvivl om
Udfaldet af denne Sag. Emil
Holm har indrømmet, at han ikke
har gjort Sigfred Petersen bekendt
med, at hans Kost betaltes at
Fattigvæsenet. Denne mart derfor anses for at være i sin gode
Ret, naar lian siger, at han ikke
ved det. Angaaende Huslejen
fremlægger Endt Holm selv en
Attest paa, at Sigfred en Gang
selv har betalt sin Husleje med
rede Penge og godtgør hermed,
at Sigfred Petersen var i sin gode
Tro, at heller Ikke denne blev be-

talt af Fattigvæsenet, men ved
hans Arbejde for Emil Holm.
Sigfrei Petersen har gaact
Emil Holm til Haande med alt
muligt, SOM f. Eks. passet hans
Fie:kræ, tømt Spandene 1 hans
Nødtøritshuse, gaaet Ærinder m.
In. og desuden udført reelt Arbejde ved at skære Brænde med
Rundsav, maale, læsset og stablet det osv.
Selv ovn hans Arbejdsevne er
nedsat pan Grund af et daarligt
Ben, og han ikke har kunnet
gere Krav part tarifmæssig Betaling, er det noksom bekendt, hvor
lidt Arbejde, der mi til Dags skal
til for at veje op mod en Smule
Mad og 2 elendige Hummere,
som uvægerlig vilde blive kasserede som aaermeskebolig, hvis
en Sundhedskommission havde
set dem, førend de blev i Stand
satte (hvilket skete omgartende, da
Sagen kom frem), og selv med
Tillæg af de Smaabehab S. P. nu
og da -- uden nogen egentlig
Afregning — modtog, maa det
siges, at S. P, har været fuldt
berettiget til at tro, at han ydede
Valuta for sin Kost og Husleje.
Hvis S. P. havde vidst, at der
blev betalt herfor af Fattigvæsenet, skulde han nok have sørget
for at skrive sine Arbejdstimer op
og sørge for Afregning efter en
bestemt Timeløn.
Sigfred Petersen er nemlig lige
saa klog som et Menneske.

C. E. K.
ilL.71.11=1~01

frit &rdskifte.
Borgerforeningen
Kontra Emil Holm.
1 nærværende Blads forrige Nr.,
under Omtalen al Retsmødet vedrørende Borgerforeningen ctr. Emil
Holm, staar blandt andet følgende:
,Dommeren gennemgik en lang
Række Attester og Erklæringer
som var fremskaffet af Emil Holm.
Disse gik i Hovedsagen ud paa
at Byraadet og Fattigudvalget intet fandt at bemærke ved Holms
Dispositioner."
Da denne Del af Omtalen af
Retsmødet, har givet en Del Borgere Anledning til at tro, at disse
Attester og Erklæringer er underskrevet af samtlige Medlemmer
af Byraad og Fattigudvalg, tillader jeg mig herved at oplyse at
dette ikke er Tilfældet. Som Medlem af Byrand og Fattigudvalg
skal Jeg oplyse, at jeg intet Kendskab har til disse Altester og Erklæringer der maa staa for dem
eller de enkelte Medlemmers Regning.
Allinge d. 18. Marts 1928.

Valdemar Olsen.
..Bengnaveriet".
Da det meget vel kan tænkes,
at Formanden for Allinge-Sandvig
Gade- og Vejudvalg, Hr. Jørgen
Jørgensen, kan have overset og
altsaa Ikke faaet læst min lille Opsats i „Nordbornholm^ for 17. Februar og af den Grund Ikke besvaret mine Spørgsmaal, skal Jeg
med Hr. Redaktørens Tilladelse
atter fremføre dem.
Sagen dreje( sig om Slotslyngvejen, hvor Hr. Emil Andersen
har ydet Kørsel for 3170,00 Kr.,
og Hr. Frank Holm for 1481,00 Kr.
En anden Vognmand havde
imidlertid tilbudt Udvalgets Formand, Hr. Jørgensen, at stille
med et Spand Heste, 2 Vogne og
eo fuldbefaren Kusk for en Dagløn af 10,00 Kr. pr. Dag; men
dette Tilbud blev pure afvist.
Da jeg efter de ovennævnte
Summen, Størrelse kan skønne,
at d'Hrr., der fik Kørslen, næppe
har kørt for 10,00 Kr. pr. Dag,

tillader jeg mig atter at bede Hr.
Jørgensen offentliggøre, hvor meget d'tirr. fik udbetalt pr. Dag,
og hvis delte Tal ligger højere
end 10,00 Kr., hvorfor man saa
ikke modtog det billigste Tilbud.

Edvin Andersen.

fra 2tge til 2Ige.
— 0-Onsdag den 14. Marts afsluttedes et 6 Dages Husholdningskursus i Olsker med en lille Festlighed, hvor foruden Kursusets Lærerinde, Husholdningskonsulent,
Fru Hansen, Søndergaard Nyfars,
ugsaa Havebrugskonsulent Nielsen, Nyker var tilstede far at suplere Fru Hansens Lærdom. Konsulent NIelsen forklarede en Del
ungagende Dyrkning af de Havesager som Fruen de forrige Dage
havde anbefalet og lært Deltagerne
at anvende. Efter at de 34 Interesserede Kursusdeltagere tilligemed deres Mænd, ialt ca. 70 ved
et fælles Kaffebord havde drukket
Kaffe, overraktes Fruen og hendes Hjælperske Frk. Hansen fra
Eleverne hver en smuk Genstand
som Erindring om dette Kursus.
Formanden takkede for den let
forstandige Maade, som Fruen
fremførte sine Lærdomme og Oplysninger paa hvilket igen havde
til Følge, at Deltagerne hørte efter og fulgte med med størst mulig Interesse, som Fru Hansen
her særlig lagde Mærke til og udtalte sin Glæde over. Under den
derpan førte Diskussion fremkom
mange Spørgsmaal, som vedrørte
baade Husholdninger' og dermed
Haven og tillige Landbruget. Da
man paa denne Maade havde tilbragt et Par fornøjelige Timer, udtaltes en Tak til Deltagerne for
den gode Tilslutning og for den
levende Interesse hvormed Kursuset var fulgt fra først til sidst,
og Fru Hansen inviterede Kvinderne til engang I Sommer at tage
en Heldags-Udflugt til Søndergaard, hvilket Tilbud modtages
med Tak. Deltagerne var alle enige om at have tilbragt 6 gode
og interesserede Dage sammen
med Fru Hansen ved delte Kursus som derefter a fsluttedes med
at man sang en Sang om Kvinden og Hjemmet.
Rettelse.
1 var Omtale af Bidragene til
de arbejdsløses Aftenunderholdning stod fejlagtigt opført 10 kg
Kaffe, skulde være ca. 10 Pd.

Fransk Afholdsagitator f Allinge
Den verdenskendte franske Uligdomsleder og Afholdstater Dr. Demarquette, der for Tiden holder
Foredrag i danske Byer, kommer
paa Lørdag til Allinge (se Annoncen). Hr. Demarquette er Pariser og Leder af den naturistiske
Bevægelse aTrait d'Unton" i Frankrig, der blandt mange ædle Formaal har dette at ville oplyse
Franskmændene om Alkoholens
Skadelighed. Hans Emne her bliver „Afholdsbevægelsens Stilling
i Frankrig og dens Forhold tit
Bevægelsen i andre Lande". Dr.
Demarguette taler kun Fransk og
er derfor ledsaget af Tolk. Vi anbefaler vore Læsere at møde op
for at stifte nærmere Bekendtskab
med denne interessante Person.
lighed.

En apteadande Folkekomedie
fra Storbyens Dyb fremvises paa
Søndag i Biografen under Titlen
„Den hvide Slavehandel".

Stæren.
Saa snart vi begynder at fait
Varme tørst paa Foraaret, kommer Stæren. Vi har alle haft Lejlighed til at glæde os over dens
Sang i de Solskinsdage, vi har
haft. Fra Skorstene, fra Tage og
Træer møder de glade Triller os
og fortæller, at nu staar Foraarets
dejlige Tid for Døren. Naturen
har en stor Magt over Menneskesindet. Efter den kolde, tunge
Vintertid med dens Tryk kan Mennesket leve op i Glæde og Frimodighed naar Foraarssolen kalder Livet frem af dets Vinterblund,
mens Fugleskaren fylder Lutten
med Sang, Dagen igennem.
Stæren er i Festdragt naar den
komorer herop til de nordiske Lage
de fra Egnene omkring Middelhavet som en af vore allerførste Foraarsbebudere. Den tykke Solsort
(Hannen sort og Hunnen brun),
som vi har set hoppe omkring i
Haverne hele Vinteren er ingenting imod Stæren i Foraarstøjet.
Fjerene skinner i alle Farver
næsten: røde, grønne, gule, sorte.
Og dens Sang er mageløs. Overlæge Helms (.Danske Fugle ved
Hus og i Have') siger, at den efterligner Vibens Skrig, Rylens
Parringstrille, Storspovens melodiske Fløjten, den kalder som Ager•
hønen, klukker som Blishønen,
skræpper som Skaden, og den
kan efterligne Husfuglenes og Solsortens og Droslens Sang.
Dragten bliver ikke ved at være
lige smuk. Den forandres noget
i Sommerens Lob. Næbbet, der
er gult om Foraaret, er mørkere
om Efteraaret.
Med Sangen faar det en brat
Ende, naar de stnaa ensfarvede
graabrune Unger efter Midten af
Maj begynder at skrige om Mad.
Saa hentes der Masser af Insekter og Regnorme hjem til Reden
i Stærkassen eller det hule Træ.
Naar Ungerne er store, rejser hele
Familien paa Ferie. I den Tid kan
de godt lide Kirsebær og lignende
lækre Ting. De nyder Livet og
tager igen fat paa at synge baade
„egne" og „laante" Melodier. Om
Efteraaret kommer de i store Flokke til Huse og Haver. Da holder
de især af Hyldebærrene, som nu
er modne. — Naar Efteraarstiden
kommer, er det Rejsetid. I vældige Flokke drager de inod Syd.
Kun nogle faa overvintrer her
Landet. Men de, der rejste ud,
svigter ikke. De kommer tilbage
til Fødelandet, saa snart de mærker Foraaret. — Stæren hører med
til det Danmark, vi kender. Dens
Sang er en Del af det store Fuglekor, der gør os Livet rigt hver
eneste Vaar.

vier saa god, gaa du kun',
svarede hans Mnder.
Jørgens Moder mente, at Drengen jo da selv skulde lære at tage sig I Agt for mulige purer, hun
kunde jo dog ikke passe pas ham
hele livet, han skulde tære at staa
paa egne Ben, og sari var del bedst

at begynde I Tide.
Saa gik Jørgen, men han havde aldrig været pas leen, og anede ikke, hvad en Vaage var. Del
kunde jo være, at han slap godt
fra det, men det var mest sandsynligt, at han kom galt at Sted
pas en eller anden Mande,

„Mor', bad Ejnar, ,maa jeg gaa
ned pas Isen?'
„Ja, min Dreng', svarede hans
Moder, .tag dit Tøj pas, jeg har
netop god Tid nu, saft vi kan følges ad der ned.'
Og Moderen fulgte med sin Dreng
ned paa Isen. Hun,holdt ham hele
Tiden i Haanden.Ejnar vilde gerne
løbe lidt alene, men det fik han
ikke Lov til. Hans Moder holdt
godt fast paa ham, mens hun fortalte forfærdelige Historier om Børn,
som var falden paa den glatte Is
og brækket Arme og Ben, ja, nogle havde siaaet sig helt ihjel. Og
om de forfærdelige Vaager, hvor
Vandet var saa skrækkelig dybt
og sari iskoldt, at man vilde faa
Krampe og Ilde frygteligt eller maaske drukne og aldrig komme op
mere, hvis man faldt deri.
Drengens øjne blev søn store
og nysgerrige, han bed stadig Moderen fortælle mere, og netop det
Skær af Uvirkelighed, der var over
Fortrellingerneigjorde det hele dobbelt spændende.
„Mor, had Erik, „trine jeg gen
ned paa Isen?„Ja, min Dreng, tag dit Tøj paa,
sari følges vi ad- , svarede [rens
Moder.
Og hun fulgte med sin Dreng;
hun holdt ham i Haanden, til han
fik øvelse i at bevæge sig part den
glatte Is uden at falde, hun viste
ham de skarpe og haarcie Ujævnheder, som man kunde sine sig
slemt paa, og hun lærte ham at
undgart dem. Hun fulgte ham tæt
hen til en Vaage bad ham stikke
sin Haand i Vandet ng føle, hvor
koldt det var, hun viste ham en
Sten tiede part Bunden, og de beregnede, hvor dybt der kunde være, og hun gjorde det klart for ham,
hvor slemt del vilde være at falde i. Hun viste ham, hvor glatte
Kanter en seede n Vaage kunde Etave
og hvorledes der ofte kunde være en Kant af tyndt, skør Is, som
ikke kunde bære. Hun viste ham
Farerne, lærte ham at tage sig i
Agt for dem og støttede og hjalp
barn saa meget og saa længe ban
forrnaaede.

Fire Mødre o lire Sener

—0—
,.Mor”, bad Aage, a mea jeg gas
ned paa Isen?'
„Nej", sagde Moderen bestemt.
Aage forsøgte forgæves at ombestemme sin Moder.
Han kunde ikke en Gang faa
at vide, hvorfor han ikke maatte
grin paa Isen.
Hun fortalte senere til en anden
Moder, at hun var saa angst for
den Is. Den kunde være for tynd,
der kunde være Vanger, den kunde være saa glat, at man kunde
glide og falde, eller der kunde være Ujævnheder at snuble over.
Nej, det sikreste var at holde
Drengen helt borte fra „den Slags
Ting', og det vilde lam gøre, sari
længe det var hende muligt.
— —
„Mor", bad Jørgen, num jeg gaa

raid pas I sen ?"

Skuddag.
—o --Pedersen anede ingen Ting, og
derfor tænkte han ikke noget ondt
ved, at han flere Gange i Dagens
Løb traf Frk. Jensen, der smilede
huldsaligt og endeligt fik barn lokket med ud paa en Spadseretur,
der endte i Svaneluriden.
Da Bænkene er taget ind for
Vinteren, maatte de staa ret op
og lied, mens de betragtede Dammen.

1 den smalle Vandr ende mellem Isen og Bredden snadrer '1;31tierne torturjet, og Svanerne spejler sig selvbevidst i det nu efter
Oprundringen ganske klare Vand
En enøjet 'Vandrotte nusler rundt
uden for sin Bolig og skeler efter Ænderne.
Et vissent Blad falder, stærkt

forsinket, til Jordes o
sagte.
Men hvad kan det nytte altsain•
men, naar der ingen Etærtite er,
Pedersen stud angle% Og saa
ganske almindeligt ud over Dam.
men og saa siger Frk. Jensen.
„Hvor har de to Svaner det dug
yndigt sarnmen'l
Ja. sagde Pedersen, se hvor de
snadrer.
Sandart en Svane vilde vist væne
frygtelig ulykkelig, hvis den skulde
vage alene

lert er akkurat som med Dem,
Pedersen. . .
Jamen, jeg 'red skam ikke af
at jeg er ulykkelig. .
Jo, De er, for De er alene.
De skulde gifte Dem, Pedersen.
Nej, for selv om jeg havde haft
Lyst saa er der saannend ingen.
der vil have mig.
Jo, det vil — jeg!
-Uh, det er saa flovt?
Men er De nu ikke glad?
Hun fingrerer ved han* Frakkeopslag.
Jo, selvfølgelig glæder det mig
at . .
Aa, jeg vidste nok, at De blev
glad, Aah, kære søde, lille Pedersen, hVor jeg — kan saa godt li'
Dem!
Jamen, det maa være en Fejl..
Nej, det er ingen Fejltagelse. Jeg
ved bestemt, at jeg elsker dig,
:raft. . .
Jamen, hør nu. . .
Men Frk. Jensen hal allerede
hængt sig om Halsen paa ham.

Saa er det altsaa sandt? Sig,
at du elsker mig!
Jeg kan ikke. . . .
Nej, det skal du heller ikke. Nu
har jeg jo sagt det, der skulde
siges.
Og det har du gaaet hemmeligt
med i al den tid.
Pedersen har ikke længere Mod
til at protestere, og Frk. Jensen
trækker triamferende af med sit
Offar.
Ænderne raaber i Kor: ,Rab,
Rab." Og det var vel ment som
en Velsignelse.

-ic::*=1=i!or_EFx=o—=.1
%tiertifenteuter.
$ietalingrn jat Inctanne barm for
hanbet! 13eatorumeabe almiabr tralala,
ophævet riet, 'Joden en 9[Ranneb efter.
at tie bar fraset t `Stabel oq aninibea
be anertcrenbe one Dentigfl at lebtair
3aflopfretaningerrie oeblJrgientationen
13olibubet. Mara 13ofieritraoeingen
ninaleil tilbase, giver bet utallig tabe
?Ideale mb laiogforingeti og tieb llb
ftebet4e uf tie '13oaciefurening, ligeioui
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Mit Hønseri
i Nan dkfibia er til Salg pas Grund
af Bortrejse.

M. Zastrow,

Villa Brinken' Sandkaas.

En Fodermester
søges til Maj samt es yngre
atrt ril April eller Maj.
Netrite. r.,. Ærte- og Vik
keehtnuadiug er til Salg pr.
Kofod,
Krmlin.
Murergaard, klerntini.

Ung flink Pige
søges til I. M33

Frelsens Hær afholder stor Foraarsfest paa Afholdshotellet Lørdag den 24. ds. Kl. 8 Aften.
Ilegen Sang og Musik.

Chr. Thormen, Tejn.

Tlf. 130 x.

En

Fodermester

Iiiok Fodermester

søges 1. Maj.
Østre Rosetidalegatard.

søges 1. April eller Maj.
Nrd. Norreguard. Rø.

Alheldsf.

afholder offentlig t Foredrag Lørdag den 24. ds. Kl. 8. Franskmanden Dr. de Marquette taler.
Entre 23 Ore. Alle indbydes.

Olsker

En Karl
kristofFerien,

Hojegaard, Klemensker.

Med hjæl per
suges I. Maj.
Jacobsen, Tein
En yngre, !link

Medhjælper,
samt en nylig konfirmeret Dreng
og Pige, kan faa Plads 1. Maj
Ingl'I■ vsen, Duebjerg.
Tlf. Klemens n. 39.

Sogneraadet.

2iografen.

hillinnhollsgttive
er en moderne Paraply
velkommen. Vi har et stort
og smukt Udvalg af nye hjemkomne Dameparaplyer, sorte
og kulørte i den moderne
korte Facon med smukke,
fikse Greb, og til mange forskellige Priser.
SorteDamep.plyer1.4,65-14,50
- 8,50-16,00
Kulørte do.
Herre-Paraplyer - 4,75-14,00
4,25
Sorte Borne- do.
4,75
Kul. do. do.

En flink Medhjælper,

Magasin do Nords hi aiq

ikke for ung, samt en lidt yngre
suges til 1. Maj paa
Vsevergaard, Olsker.

Leverand I. Vare- og Landhrugsl .

kan faa Plads 1. Maj
Pilegaard, Ro.

Søndag den 25 Marts Kl. 8

14-16 Ram Dreng

kan fas Plads 1. April eller Maj

»en Ævide
Slavehandel.

Atignyt Gregersen,

Bøgeskoven. Rø.
Samme Sted er en Ponyvogn
til Salg eller Bytte med en ILO-

Spændende Folkekomedie
i 8 Akter.
I Hovedrollen Harry Piel.
Forbudt for Børn

dekvie.

v. Victor Planck, Allinge

Karl
søges til I. Maj.
Iiiakkentellen, Olsker.
En flink og paalidellg

Forkarl
suges til 1. Maj og en Anden.
karl til 1. April.
I3r ogaurd pr. Allinge.

EnY(irkshireorne
staar til Afbenyttelse hos Carl
Olsen, „Bækken" pr. Tejn.

Gør Deres
indkøb

2 ælde sode Modekur

iStueure,Va,kkeure,l_ninineureArmbaands
ure, Urkæder,
Briller, Pincenez hos
Urmager

Jorgen5,ru,

Rosende'. Rutsker.
:EL «D■
Resterende Kommuneskat for 2.
Halvaar 1926-27 og 1. Halvaar
1927-28 skal være indbetalt til
Sandemand Schou senest den 29.
Marts. hvis Udpantning skal undgaas.
Sogneraidet.

Gudhjem Sadelmagerog Plabelforretning.
Nyheder i Barnevogne, Kurvemøbler, Rejsetøj, Rullegardiner,
Markiser nl. ni.
Et Parti gode

Forretningskonvolutter
sælges med Firma for kun 10 Kr.
pr. Mille.
Allinge Bogtrykkeri,
navra...

Rogede Lammelaar,
prima Kvalitet,
anbefales til billig Pris.

5. SY. Larsen
Yerrazzovarer.
Spisekammer, Køkkenbord og Dimkplader.
Gulvbelægning m. v. Maal

udhedes skriftligt .

Gudhjem.

A. Lyster
Varm Blodbuding
hver Fredag Middag.

(Martin Plichelsen,
Gudhjem.

4 Ugers Grise

Dam Chriollef
sælges hos

Hans J. Luir:d.

„Vermersly' , Tejn.
Ubefrugtede Æg erstattes, naar

de tilbagesendes inden 14 Dage.

Flink, yngre Medhjælper
søges 1. Maj paa ,iskovtryd",
Olsker.

„Ble.aholt“.

Rugeæg til Salg
af ægte tværstribede Plymouth
Rocks. Stammen er sund og kraftig, derfor meget rigtlæggende og
frugtbar. Bestillinger modtages ved
Tlf. Rø 44.

Et Parli Lilmmelufil
udsælges i disse Dage til 55 Øre
pr. Pd. Ved Køb af 5 kg stor Rabat.
Axel Mogensen, Tejn.
Prima Kolonialvarer til bill. Pris.

Magnum bon. Kartofler
til Sættebrug er til Salg paa
logemandagaurd

pr. Hasle.

3-4 Læs godt Hø
er billigt til Salg. Anton Jen/ sen, Splitsgrd. Trinbrædt Klemens.

f hvor der i 33 Aar er drevet Sinedeforretning (Værktøjet er til Dels
der endnu), er til Salg. Jord og
° Besætning kan ogsaa medfølge.
1

2arnevogne.
Nyt Lager af moderne, smukke
Barnevogne er hjemkommet. Priserne er billigere end i Fjor og
Udførelsen smukkere, saa der findes virkelig pæne Vogne til rimelige Priser. Ligeledes Klapvogne
med og uden Kalesche, Legevogne,
Hjul og Gummiringe, Reservedele.
Vogntæpper. Alt i nye prisbillige
Varer anbefales.

.58. .Carsen, Xllinge

Største Udvalg, Billigste Priser.
Nye Tapeter er hjemkommet i mange smukke Monstre.
Rester udsælges til halv Pris.

J.

P. Rønne, Gudhjem.
(Ved Jantzens Hotel).

Pticlkietrt Vementstoberi.
Brug danske Tage til danske Huse. Køb mine gode holdbare
Tagsten. Lager af Mursten, Ror, med og uden Muffe. Ajlebeholderblokke, Murblokke, Fliser, Vandtrug ni. m. leveres til nedsatte Priser.

.71f. 102.

Anton gensen.
11111111111101~1

`Niessens Sne-21dsalg
Fikse, moderne Frakker og Kjoler i stort Udvalg.
Messens Konfektion er bekendt for sin gode Pasform.
Frakker fra 18,50. Kjoler 10,50.

C ti r. t Ise n, .5111i ng e. treIefon 100.
EILN1910111ffiffilll

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

A. Mikkelsen, Allinge. Tlf. 102

Trylisager
saasom
Itt-gninger, neddeleiser, Konvolutter,
Dags-Dato, Vek.seiblankett«..7,
Visitkort og Takkekort,
Love og Regnskaber,
Sange og Salmer,
Medlemskort
leveres bedst og billigst fra

Allinge BogtryliKeri•
Ring op Telefon 74.

Blodappelsiner,

Allinge.

billigst. Prima Spise- og Madæbler 40 Øre. Ekstrafine Spiseæbler 65-75 Øre pr. halv Kilo.

2 reelle Heste,

En
paalidelig Fodermester
kan faa Plads 1. Maj.

En flink Fodermester
søges til I. April eller Maj paa
114021degitard, Ro.
Samme Sted suges en Andenkarl til 1. Maj.

P. Pedersen.

dulle En sund Ledeko' M e d h j æ I p e r,

3.

TAPETER

P. C. Holm,

fillpriserile gro '

rire pr. Helflaske,

smukke lysægte

22 --• 16 - 11 ore pr. Stk.

10 Kvt. 2-3 Tm., 6 - 8 Aar, ønskes til Købs. P. Kjoller,
Vang. Tlf. Rutsker 20 x.

samt Rugeæg af brune Italie- som har Lyst til at kure Heste,
rere er til Salg.
, søges til 1. Maj. kibkovntuindt9,
Tlf. Østerlars 7 y.
Westh, Blaaholtshus.

-

P. C. H 0 L M,
Køb Tapetfabriken „Danmark"s

Ll. Illothendergaard.

En yngre flink

med indtil

- - Alt seelges til billigste Dagspriser. - - -

Medhjælper,

Itu I legani.4, Ro.

Ejelld0111

i Dunke a 1 kg og løs Vægt.
Til meget opslidte Giilve dom, kogt Linoliefernis.

14-16 Aar, kan faa Plads 1. April
eller senere paa

er til Salg.
IffieneMINII.11~

Til Gulvene føres bedste Lakfernis

En dygtig, ikke for ung,

P ig e,

999441»994999999

Malervarer.

Strygefærdig Oliefarve føres i 25 forskellige Farver fra største
og bedste Fabrik og kan anbefales bande til udvendig og indvendig
Brug. Calsolit er en færdig Limfarve i Pulverform til at udenre
i Vand og let at anvende, den kan paastryges Tapet, Sten- og Trælign., føres i 20 Farver.
vægge, Kakkelovnspladser
Zinkhvidt, Blyhvidt og Titanhvidt, olierevet, nemt at udrøre og
meget prisbillige i Brug, tørre Farver til Olie og Kalk i bedste, kraftige Kvaliteter. - Lakker til Møbler, G ulve, Bande og Metaller, Matlak, Schellak, Ovnlak, Maskinglasur til Motorer, Automobillak, Ernaillelak, hvid og kulørt, Beitser, Bronzer, Pensler i stort Udvalg at rene
Borster og til billige Priser.

Tlf. 85.

som vil malke, søges til 1, Maj.
Brogaard pr. Allinge.

•

P. Pihl,

Son.,

Paalidoliq Fodermester

49•9949994994110119111

købes.

1

Tejn og Omegns Brugsforenings
Medlemmer hedes herved modtage
vor hjerteligste Tak for den smukke
Gave, vi modtog nu ved Fratrædelsen. Tak for godt Samarbejde
i de 30 Aar. Venlig Hilsen !
Allinge, d. 19. Marts 1928.
Adrienne og Frank Hansen.

kan faa Plads til I. Maj.

Iling, paalidelig

Ministeriet for Sundhedsvæsen
har den 8. Novhr. 1927 stadfæstet
en af Olsker Sogneraad vedtagen
Sundhedsvedtægt, der træder i Stedet for Sundhedsvedtægt, stadfæstet den 8. Septbr. 1860. Den
nye Sundhedsvedtægt kan faas til
Købs hos Sogneraadets Formand.
Sogneraadet ønsker Tilbud paa
Reng øringen af alle Kommunens
Skolelokaler fra 1. April d. Aar.
Betingelser herfor kan ses for
Olsker Skole hos Lærer Jørgensen, for Tejn Skole hos Lærer
Schrieddergaard. Tilbudene bedes
indsendt skriftligt, senest den 30.
ds., til Sogneraadets Formand.

•

Tak!

Gudhjem.

Ekstra prima Citroner

3. S. .farsen, Øllinge

Til Salg.
En lakket Kasse til en 1/,
Tons Bil, passende til Brød- eller
Mælkekørsel. er billigt til Salg.
Sonne, Gudhjem.
••••••,•■•••■•••••••■•••■•••..........

En dannet ung Pige
søges til Kiosk og Husgerning fra
15. Juni til 1. September. Billet
mrk. .Ung Pige" indlægges paa
Bladets Kontor.

Tidlige
til NatIgs.

Kr. pr. Td.
20
Juli
-Kejserkrone 20
20
Rode
-Up to date 16,50 Allinge Blomsterforretning.
Lauritz Kofoed.

Bil til Salg.
En (ordbil, Model 1925, med
Varelad og Kasse, i god Stand, er
til Salgs straks.
Henvendelse til Tlf. Rø 57.

Efter endt Militærtjeneste fortsætte-A' min Son min afdøde Mands
Blikkenslager- og Glarmesterforretning og anbefales til ærede
Knuders Velvilje meii hurtigt, godt
og solidt Arbejde.
Ærb.

Sonnes
Telefon 2.

Soveværelser Gingslor

Kryds- ell Thempliilve,

orde og Stole

7

......a ill! fif n 13 L. PIHL Klemensker.

ri

Ajletønder,
Saltkar og Skoldekar anbefales
til billigste Priser.
I Insle Bodkerforretninge
Tlf. Hasle 105.

Sæbeforretningen ,,Prima

L. busells

Blod :abe fra 0,23 pr. halv kg
Sabespatrner fra 0,5.,
"Int fløjtekedler Ira 1,95

.4 illoge
Ekstra gode Kl æ desko sælges
til uhort bila , e Priser.

Lodret.
1. 1 Ojeblikket en meget omtalt
By.
2. Er godt med Flæsk til.
19. Har smaa Gryder ogsaa.
3. Bliver Folk, naar de gaar
Vandet.
22. Kvindenavn.
4. Naar man fortryder.
6. Er kold.
15. Forhenværende Medlem af Borgerforeningens Bestyrelse.
7. Kendt bornholmsk Oldtidsgransker.
10. Kan Mads Skærveslager ikke
taalc
I1. Findes paa et Klaver.

Kaffe. Chokolade,

,
i

Ko kno og lilaquita er ubetinget bedst og billigst i

i

„PRIMA"
••••-1111:1ffirirs1"......

Benmel.

Nye Apparater, 4 Lampers, med

Tilbehør og Højtaler, nyeste Konstruktion, meget kraftig, og skiller Stationerne fuldstændig, 225
Kr. Apparatet demonstreres her
eller i Deres Hjem, naar som helst.

Foder meisfallerikrn, Sykar.
Tlf. 79.

L, Carlsen,

b: øgt Triritelma•ktn., er
billigt til Salg. Agent H. ve-tersen. Gudhjem.

FLÆSK,
kod og PerlNe
modtages til Røgning hos

c

Srygger Carl 3feise,

Telef. ndr. 20.

Klemensker St.

Ligister og Ligsenge
altid paa Lager i alle Størrelser,
og forskellig Udstyrelser og Priser.
Anton Sonitip4i Byggeforretning

Telefon Allinge 69.
Indehaver Chr. Sonne.

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

`

glæd ;deres Ven

Løsning paa vor Kryds- og
Tværs Opgave maa være indsendt
senest Tirsdag. Mellem de rigtige
Løsninger foretages Lodtrækning.
Vinderens Navn vil blive offentliggjort i „Nordbornholm" og
kan afhente en Præmie bestaaende af en Æske elegante Visitkort
med Navn.

Det falder ikke i enhvers Lod
samtidig med, at man fylder de
70 Aar, at kunne fejre 50-Aars
13nrgerjubilæum, 50-Aars Jubilæum for sin Ansættelse i en stor
Provinsbedrift og 40-Aars JubiIlilt velaattorterede
læum som Leder af denne Bedrift.
Alt dette overgaar imidlertid i denanbefales
ne Maaned Brygger Carl I leise,
JOHS. SOltENSEN,
Helsingør, der den 27. Marts fylTelefon 55.
Sandvig. der 70 Aar og et Par Dage sene1100111~1~11~101111~% re fejrer alle de nævnte Jubilæer,
idet han kom til Helsingør den
1. April 1878 og blev ansat paa
Poser og Otrononiruller
leveres til
Wiibroes Bryggeri, hvor han i
Fahrikuprita.
Vietualleforretning
1888 blev Leder. Som Brygger
Firma paatrykkes billigst.
anbefaler
har lian udfort et betydningsfuldt
hjemmelavet Fars, Medisterpølse,
Hurtigte Levering
Arbejde, som ikke alene Byen og
fra
Lungepolse, Sylte og Leverpostej.
Publikum har paa skønnet ved i
Fersk, saltet og røget Flæsk.
Allinge Bogtrykkeri. Lindeplads - Allinge - Telefon 45 stigende Grad at drikke det udmærkede øl, han fremstiller, Telefon 74
Telefon 74.
men som ogsaa er bleven anerkendt af hans Kolleger i Faget,
der har lagt forskellige Tillidshverv
paa hans Skuldre. Saaledes har
han i mange Aar været Næstfor()pilen dat i age brænde altid paa købes bedst hos Uhrinager
Lager, billige Priser.
Conrad Hansen,
mand i Bryggeriforeningen, og for
ved Havnen, Allinge.
Tlf. 29.
Geert Hammen
et Par Aar siden valgtes han til
Æresmedlem af Norsk Bryggeri21rte- og Alomsferfre forening. Men hans Bysbørn har
og Dekorationer forsensamt limit! dø af Begonia, Gla- ngsaa andre Ting at takke ham
des overalt.
diolus øg franske Anemoner an- for, end hans øl. Heise har sidFra Planteskolen anbefales Fririgt
aner. .ftuake, Boxer an. nr. Ha- befales.
det i Byraadet i 17 Aar og her
veanlæg udløres, Tlf. Sandvig 6 og 47.
taget
sig med stor Interesse af
M. Kr. Ko'fod.
den anerkendelsesværdige Opgave
Tlf. 11.
ALLINGE
Tli. i I . at skaffe Byen godt Drikkevand,
Allinge seglværk
og lian har uden for Byraadet bl.
Lager af
Teglsten 211unaten,laraeuror
a. lagt sig i Selen for at bevare
alle Størrelser, billigste Priser.
den gamle smukke Sct. Marie KirVarerne bringes overalt.
kes K armelitterhus. Det lykkedes
ham da ogsaa i sin Tid at faa
ventes under Losning. Vi restaureret Bygningen og overgivet Kommunen deri gældfrit Heise
leverer meget billigt fra Skib
Køb Deres Forbrug af
er dertil en ivrig Rosportmand og
og Bestillinger bedes venligst flittig Bogsamler, der i sit Biblio
Sodavand fra
tek ejer mange værdifulde Skatte
indgivet.
Mineralvandsfabrilipn
lian er en af de Mænd, der præger den By, hvis Børger han er,
Telefon 25
Sandvig
paa en sund og nyttig Maade.
med et Fotografi af Dem selv!
Fotograf
Kier/ler, Allinge. Tlf.4
leverer de fineste Portrætter.

Indp31(11111llsppir

Johanne ansens

3riller og ?mem

Alttoge

ONIIMINN

EINgt-

Jiallelyst", Allinge.

C. JellSell,

,

Oaa ikke over Aiill eller hd
BORNHEIhM

Nyt Ligkistelager i Allinge
Etort Lager af 1.11g1.1.t..r, alle Størrelser, Egetræs-, hvid- og sommelede. Ligtøj og 1.1 e..-a g es forefindes.
'tylter arbejder, Nybygninger saavel som Reparationer udføres
hurtigt og solidt. Forslag og Overslag udarbejdeN.
ti' indarr og Dør?, leveres fra Lager, saavel som efter Bestilling,

Alt til billitote Prisir.

Kofoed & Mortensen
im; oi!

Takten 77.

Telefon 79.

Gør altid Deres Indkøb
af Lommeuhre, Armbaandsuhre, Stueuhre, Vrekkeuhre, Briller, Pin-

EMIL VE.STH,s Uhr- eti Guldsmedeforretning
Hasle Tlf. 116.

Reparationer og Gravering udføres.

Klemensker Cementslaberi. TII. Kl. n. TI.
Tagsten, fl. og holl. Model, rode, sorte. graa, Kinakror,Dr.enrer,
I m, 20 Dæksler, Mursten Kr. 30 pr. 1000, fremst.
Brondror. 1
ved Maskinhlanding ng -Stampning, mange Anhef. fra Forbrugere. 8" til Ajlebeholdere, runde og lirk. Blokke
Bygningshlokke, 4 -, 6
samt Loftsblokke, bedste og billigste Tag, leveres med færdig Armering.
24 " x 24",
Vandtrug, Stakit- og Hegnstotter, Fliser, 12" x 12
Fortovskantsten samt alle andre Cementvarer efter Bestilling. Lager
af glass. Ror, Krybber og Svinetrug, Tagvinduer, Glastagsten.
Forlang Tilbud. - Varerne leveres overalt,

8t 21fir til Xonfirmationen
saml Salv- og guldsmedearlikIer
kryber De med stort Fordel lin.:

Tit 140

Conrad Fignsen Ilt 140
ved havnen, Allinge

M;.-,nufakturlager

••••••■~011

31Å

anmodes helligst om at hadsezde vort Tilgodehavende lues Annour.er
pate tilsendte Indbetalingskort, Poatkontc, Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Isede. Alle ludbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbad vil være Dem
5 Ore i Porto mod Kvitbehjælpelig hermed og modtage Beløbet
tering paa Pestbeviset.

cenez, Barometre, Thennometre samt Guld-, Sølv-, Plet, Nikkelvarer

Slagter Phillipiren, Sandvig.
"V--•

C Mmerende

(ved Bryggeriet.)

Godt, tort Benmel er tyl Salg.
10 Kr. pr. 100 kg.

Singers Symaskiner.

Skiller Deres Radio ikke Stationerne ad, saa lad det ombygge
og det vil blive meget kraftigere
Og skille Stationerne fuldstændig.
Apparater repareres.

1. Livsens Vand, bruges ogsaa
ved kommunale Frokoster.
8, Blev nægtet Byraadet.
erhvervet er Skatteyder9
nes Penge.
12. Flyttes ofte Nytaarsnat.
13. Hundyr.
14. Befinder adskillige sig Dagen
efter By raadsvalget.
15. Berømt Medlem af Skærveslagernes Fagforening.
16. Dampskib, som tidligere sejlede paa Allinge,
17.Jydsk „ikke".
18.Bor en Hund kunne.
20. Kendtes af Noah.
21. Kærlighedsgud.
23. Bekræftelse.
24. Kan gnaves.
26. Naar Gassen er tændt.
27. Magasin i

Emalie Jerngryder Ira 1,14
Maatier Ira 0,53

Ift• Imr.

Se her!

Vandret.

kid, lidåie,

anbefaler sig med
alt Glarmesterarbejde, Samvittighedsfuld Udførelse.
Builega4dimer til Fabrikspris.
Elegant ladratrisairig af Billeder.
flint diasteeitgrr og Spejle
i alle Størrelser.
Wagns& paa Lager.

1

Yrodufiten.

Til Konfirmationen anbefales mit store Udvalg i Salmebøger
og Telegrammer, Selv- og Guldvarer, Lædervarer m. m.

j. P. Rønne, Gudhjem.
Nye ekstrafine islandske

Kryodersiid
til billig Pris.
Nye store islandske Spegesild,
marinerede, halve islandske Sild,
smaa norske Spegesild,
bornholmske Spegesild,
fineste Anschiovis i los Vægt, 60
Øre pr. halv Kilo.

5.

kohrw, brugt. men i god Stand,
gerne større Maskine, naar i Bytte
kan tages en god Herrecvkle og
et moderne Radioapparat Med Tilbehor, de fleste europæiske Stationer paa Hajtaler. Tilbud i Billet
mrk. „Nlotorcykle" modt. Bl. Kont.

En flink Pige
.earsen søges
til 1. April.

Se

Vt

ønsker De isla-ek og t'ulre'r
godt røgede, sla send det til
Abrabamsens Rogeri i Rasle.

Min Fortalt
I Jagt-Ponnyuogn,
2 bandiluere
sælges billigt.

Motorcykle

Johan C. linefeed.

Knfoed.
Molle;!aard, Rø.
•

•

Villa til Salg.
En stor rummelig Villa i en
Stationsby, god Beliggenhed, Areal
3880 kvadratalen, med Snedkereller Karetmagerværksted med dertil hørende Maskiner, er til Salg
eller Bytte med en Landejendom.
Billet mrk. „Villa" modtager Bladets Kontor.

Oe beih ie Kvalileler i tirimiSsioja
ales uij Ja'<kor i alle Slo,- rMiav gin! bekendte Irtre” ik,grti4k.t
bande til vAsne og duri, fra 3,25-500. Prima paa Mol3kindsban-

k4.der on mange andre forskellige Arnejdabenklmder. Trojer. filuUwierbekliedning i Uld og Bomuld til voksne og
rer
But.n. All i in"itigr ilduha til smea Pri8 ,11

ZsC115 4,>1111«11.

