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Hvad er det, der nynner
fra blaanende Fjord
og suser i Havsøens Sprøjt?
Hvad er det, der klunker
ved Skovbækkens Bred
og klinger i Solsortens Tegn.
Det er Maj, der er kommen
til Danmarks Land
med Toner, der liflige strømme,
med Klange til Længsler
og lysende Haab
og livsdybe Menneskedrømme.
Det er Maj.

Fredag den 11. Maj

Annoncer og lokalt Stof maa Tirre i ridtet eret
senest 2 Dage lur Bladet udgur.
fleste Sprog, ogsaa paa Dansk.
En af Romanerne har han henlagt
til Island, men Cokalkoloriten tr
her dog noget overfladisk. Efter
Opfordring af den russisk jødiske
Komite har han undersøgt Jødernes Stilling i de russiske Grænseegne. Ogsaa som literær Kritiker har han et betydeligt Navn.

Xys mig

Havearbejdet i Maj.
(

•

Af Havebrugsksl. Niels Gram,
Aabyhaj.

Den 29. April fejrer mani England en gammel og morsom
Landsbyskik. Paa denne Dag har Mændene Lov tit at kysse Kvinderne, uden at disse tør modsætte sig det. Denne Skik er begge Parter overordentlig tilfreds med, og som man ser paa ovenstaaende
Billede benytter selv de gamle Mænd i en Landsbys Fattighus sig af
den kærkomne Lejlighed til at opfriske deres Ungdoms >gale Streger.,
og de gamle Koner siger ganske sikkert Tak til. De har jo ogsaa
gamle Minder, der nok kan trænge til at opfriskes.

her nattet ønftt, noget tIlten1 at lurobo
efter.
tet beenber manfte for nogle af
nuar Slidefterne foigter, og R3eInintitt.
gir trutter, at ni nteb en bir3
belfe henter pari hent, ber er fan „fut.
telige" ilte at bare trininnt til et
ftufle nibejbe, irer ben, ber bar bet•
fanleben, at ban tan tabe Ziben riabe
Johan Nicjoldborg. ben i 1.1birtfundjeb, er meget niere at
betinge rub ben, bet bur 'firbob al
nritiejbe fer ful (Y.Ifidenn.
VIrlicjbet er ni 2ieftlieir, bet er
Stilben ti( ]?nite, fj elbreb ug 031<ebe
41;eliigneifer.
for at bet tral blive muligt fur
ud al farve alt bet gabe, lom firbeja et itbentatibff `tilab fitrber ni ne- bel fan Prete Opbat tit, mon Di ilte
beitfinnettbe Icrtrurerbige ?Irlitel, [om betragte VIrbejbet font en Vinrbe, ni
bar at braget mob, forbi bi ilte fan
udjan fint R.F.einhe id u3 berhjenime.
YIt VIrbejbe er til illfenneffebeben8 tomme uben om ben. Wrbejber vi mob
.( Belfiguelfe, feder ilte mange al be- 2nfi og 011rebe, bo par Ptrbeibet fel
Zet er en (5htb.t t3nue, fur buil, og kinoer Det tilstod.•-■ "itabniit 91rbej,
be giDer ob felt) Zilfrebgjeb, bredr
bu bi ilte nol tan totte.
Zog,
Ifiennetter, ber be- og — betaler fig gabt Bon uil ni
Ironier bet font en 14Ife al unbgna erfare, ni trbejbct ex noget nf bet alp
Wrbejbe, men be, ber tender Ina, er lerbetifte i bor fulbruntue }flerben, et
uforflanbige og tarefutiebe WiennefTer, fflabe, font ni bor buge at tabe note
ber netop pnn 12,3runb af bereti Uføre- Ziont blive belagtige i. Men, ber el,
Ingiolehrb nIbtig formuer ub far bet ger fil Qtare, og hvem gor ilte bet,
'111fcrIbe ni itube ben fade Ylrbejbeffi Gufler bet hebft mulig !?ytre, .11tett en
(terber.
911cettgbe herlige og oinforgi3futbe sur,
Men nonde eceining : „Zen, bet relbre tror bobit al larteligeure }Bor,.
gast febig, lierer meget oubt", er da- tinte ueb jan meget tom muligt at be.
Dig Saubheb, og at et tab an bobent fri bero for VIrbejbe. '!.LItati Kimer
gRennefte bereber fin roen 1,11ibergnitg, ilte at tinte langt eller bubt for at
er i Zujinber og atter Zufiliber Zil- jr, tibur fejlagtig brinte Dpfattelfe er.
rrelbt vareriter. 2ebiggini1 og Ettore,ineb lttltbejbe nurat og fil VIrbeibe
tagfambeu er 9(arfag til meget oubt, Derfor minbre helte ttleeton har meog et mob Inennege bereber ilte blot get mink< (Silener fur at tomme frem
fin utonomifte, men ogfrin fin moral. i Zerbeit rub ben, her fra Qlant er
ffr Unbergang.
mere eu 43er.
trend tit %-rbejer.
Met er nemlig faalebeil, al ben, ber fon er Natlig oe, inbfielefule paa far.
°nar lebig, ilte blot lierer meget otibt, fteflige Dinranber, ju flere Tfilligheber
men eden gør meget Dubl, 12ebiggang er ber for, at alt Pil Nitte for ben.
er Tite blot at obetregge fin egen VIII- Mel er herfor rirreltreire. m fint feta
!Mie, men ogfna fil inbrr Wtennefte. fibtigt Torn urt muligt at føfelfirtle
Men, her intet foretager fig, angriben
i Qieguilbelfen ind) lettere
ilte fjeetbent af Vionlebe, ubbilbte e,ng- Wrireibe, feriere ben nieb ture Pribbert.
De lrlrbejttie.orrrtbretre bur peb Cib
bomme Ni gigt ug blidt ett
(la, et titylteligt 9/tenerge, ber ilte og atferupler gate tluruene, at alt
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Hvad er det der lyser
i Skovbrynet frem,
og blinker paa Bølgen ved Kyst?
Hvad er det der smiler
fra øje og Kind
og jubler og ler i vort Bryst.
Det er Maj der er kommet
til Danmarks Land
med Sol over Bakker og Dale,
med Blink til hvert øje
og Lys til hvert Sind
og Glans til hver Sang
og hver Tale,
Det er Maj
Hvad er det der aander
fra bristende Knop
og damper fra Markernes Muld.
Hvad er det der dufter
om Jomfr=uens Hals
af Sødme saa underfuld.
Det er Maj, til Danmarks Land
med frodige, knopfulde Ranker,
med Grøde til Ungkarlens
Skulder og Lænd
og Krydder til Pigernes Tanker.
Det er Maj.
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hrrberfigt flrbejbe er antbeerbigt, og
at kro minbre bigtigt Plrbejbe bor
ubfore8 fainuitligbetWfulbt, at intet er
Porre og futteligere enb at dere et
birtetigt buntigt VIrbejbnilietineffe,
Zen, ber bil jul Marit4 fltte, bor
fra betteb førte, Paratsar ftr're bet al
erhejbe, thi ?Irbeitie er $3.efle, belbreb
og lBelftano

2)erdens6eromi
,forfatter 75 .far,

Den engelske Forfatter Hall
Caine fylder den 14. Maj 75 A ar.
Det meste af sin Barndom levede
han paa øen Man. Derefter kom
han som Arkitekt og Journalist til
Liverpool, hvorfra han senere drog
til London. 11885 udgav han sin
første Roman, som hurtigt efterfulgtes af en lang Række Romaner, der gjorde ham til en af Englands mest læste Forfattere. Betydeligst blandt hans Romaner er
hans Skildringer fra Man, hvis
Befolkning, Sagn og Traditioner
han nøje kender. Han ynder at
fremstille stort anlagte Karakterer,
stillede i ydre og indre Kamp,
som gennem Brøde og Bod naar
Salighed. Hans Romaner er spændende og derfor oversat paa de

„Kom Maj du søde milde"
synger Digteren og næsten sukker Havebrugeren længselsfuldt,
efter at Vejret nu baade i Marts
og det meste af April har været
rigtig barskt og koldt, saa det
har slidt stærkt paa Fornøjelsen
ved at arbejde i Haven. Det meste af det udførte Arbejde har været en Pligt, og det er efterhaanden blevet blandet med en god
Del Frygt for, hvorledes og hvorvidt Planterne har klaret sig; meget staar endnu i det uvisse; men
man maa hellere lade Planterne
staa urørt, til det tydeligt kan ses
hvad der vil skyde paany, og først
derefter afpudse dem. Det sene
Foraar medfører, at det meste af
det i April-Oversigten nævnte vil
kunne udføres endnu i Begyndelsen af Maj, saaledes Beskæring,
Klipning af Hække, Plantning af
alle Slags Træplanter o, s. v. Er
Jorden ved Plintningen ved at
være tør, vandes grundigt, inden
al Jorden fyldes paa.

1928

Kørvel, Radiser o. s. v. Naar Jorden hen i Maaneden bliver godt
varm, sans Bønner, Agurker,
Græskar (paa Komposten), Sukkermajs og Rødbeder. Er Jorden
tør, vandes i Rillerne inden Saaningen.
Ærterne hyppes, Jorden løsnes
mellem Rækkerne, og Risene sættes til. Stangbønnerne hjælpes
paa Gled op ad Stængerne. Efterhaanden som Urterne vokser
til, foretages Udtyndingen der maa
foregaa omhyggeligt; er Jorden
tor overbruses Planterne let, hvorefter de hyppes svagt. Kartoflerne
hyppes efterhaanden, hvorefter Jorden mellem Rækkerne løsnes.
Udplantning af Kaal, Porre, Selleri, Tomater o. s. v. foregaar
sidste Halvdel af Maj. Inden Udplantningen vandes Planterne godt
igennem paa Bedene, hvorefter de
graves op, saa mest muligt af
Rødder og Jord følger med. Svage
og syge Planter sorteres fra. Planter, der ikke holder Klump, kan
dyppes med Rødderne i en Vælling, rørt ud af Kogødning, Ler
og Vand, der beskærmer Rødderne mod Udtørring og byder dem
let tilgængelig Næring. Af indkøbte
Planter maa kræves, at de er fri
for „sorte Ben', Kaalbrok o. a.
Sygdomme. Er Jorden tør ved Udplantningen, kan vandes, hvilket
bedst sker ved at vande i Hullerne inden- Plantningen; er man ikke helt sikker paa at være fri for
Kaalbrok, kan vandes i Hullerne
med Kalkvand, en af de mange
smaa Finesser, som Havebruget
er saa rig paa, og som Havebrugerne helst skal være i Besiddelse
af en god Del af.
Kort efter Udplantningen vandes Kaalen med Subtimatvand,
Opløsning 1: 1200, en stærk Gift,
der ødelægger Kaatfluelarverne;
disse vil ellers ofte ødelægge Kaalen, særlig Blomkaalen, og Folks
Humor. Vandingen gentages om
fornødent med 10-12 Dages Mellemrum.
Jordbær kan endnu plantes,
men foraarspIantede Jordbær maa
kun bære lidt, hvorfor de fleste
af de ansatte Frugter knibes af.
Blomsterstængler paa Rarbarber,
Syre og fleraarig Spinat afskæres
efterhaanden, paa de to sidste af:
skæres Toppen af og til helt for
stadig at faa friske Blade, Asparges stikkes daglig, i varmt Vejr 2
Gange daglig.

1 Frugthaven
foretages Ompodning med Held
til henimod Løvspring. Efter Løvspring afpudses de dødt Grene,
der er overset ved Beskæringen,
dels af Hensyn til Udseendet, dels
for mest muligt at hindre Smittespredning af Kræft o, s. v. paa
Hindbærrene afklippes den yderste, umodne Spids.
Lige fra Blomstringen begynder, sprøjtes Frugttræerne med
Bordeauxvædske som Beskyttelse
mod Svampeangreb, tilsat insektdræbende Midler som Nicotin og
Larvegift, hvorefter man med den
Sindsro, som vel udført Arbejde
giver, glæder sig over Blomstringen, for atter, naar de sidste
Blomster er faldet, at sprøjte med
samme Vandske. Sfikkelsbærrene
I Blomsterhaven
sprøjtes ogsaa, hvis „Dræberen"
slaas Græsset jævnligt, en Tromindfinder sig, og den begynder i
ling af og til gør Plænen bedre
Reglen i Bunden af Buskene. Hvorog Slaaningen lettere, og Salpeter
for man ser grundig efter her.
eller Ajle giver frodig Vækst og
løvrigt holdes Jorden løs og ren,
mørkegrøn Kulør, — og det grønenten der er Mellemkultur eller
ne er godt for øjnene siger H. C,
Jord.
Andersen, og en Pryd for Haven,
bar
I Køkkenhaven
særlig i tør Tid. Nye Plæner tilsans i Begyndelsen af Maaneden saas. Forst i Maaneden udplantes
Hovedforsyningen af Urter, samt Georginer, Gladiolus o. a. Løgnye Hold af de kortvarige Ting, vækster. Paa Georginerne afklipder skal have Afløsning: Salat, pes de gamle Stængler, da Øren-

paatage sig for sine kære Medborgeres
Skyld. Desuden tillader Lo-ren bruger dem til Skjulesteder
ven
—
saa vidt jeg husker — ikke
og derfra falder over Georginerne.
Appel, naar Boden er saa lille;
Sommerblomster saas paa Vokmen der er, som sagt, tiller insestedet, og det er den billigste
gen Grund til Appel.
Ntaade at faa mange Blomster paa,
Emil Holm har ifølge- Dompræsærlig i nye Haver er der Plads
for en god Del. De til Afskæring missen ikke alene: ikke gjort S.
bedst egnede kan saas eller plan- bekendt med at han fik Fattighjælp,
tes paa Bede i Urtehaven, hvor men han har endogsaa ved sin
man uden Skaansel kan skære løs. „Holdning og Adfærd" medvirket
Samtidig med Udplantning af Ur- til at S. fik det Indtryk, at
teplanterne plantes de Prydplanter, han modtog Kost og Logis dels
der har været paa Varmebed. 1 som Godgørenhed og dels som
Maanedens Lob vil der vise sig Vederlag for Arbejde.
Kan en Fattigudvalgsformand
at være meget dødt og beskadiget,
fungere videre efter en saadan
der afpudses,
Dom?
Mange af
At S. fik Fattighjælp mod sin
Potteplanterne
„Vilje" lykkedes det os imidlertid
vil have godt af nogle Maaneders ikke at overbevise Dommeren om
Sommerophold i det frie, udplan- og derfor maa vi nu bløde. Det
tede eller med Potterne nedgra- er der ikke noget at sige til. Det
vede i Jorden paa en lun Plads koster nu engang Penge at føre
i Haven og med jævnlig Vanding Krig. Vi kan jo trøste os med,
med Gødningvand.
at det i dette Tilfælde sandsynligvis har kostes vor Modpart
I Varmebedet
mest. Om Sejren var for dyrekøbt
gives efterhaanden rigeligere Luft, eller ej, kan man naturligvis dissaa Udplantningsplanterne gradvis kutere om. Opnaas E. H.s Afgang
hærdes. Efter Udplantningen fyl- som Byraadsmedlem, vil de uddes mere Jord i, og Vinduerne givne Penge meget hurtigt tjenes
benyttes til Agurker, Meloner eller ind igen, derom kan der ikke være
til Saaning af Gyldenlak, Forglem- nogen Tvivl — d. v. s. for Kommigej, Stedmoder, Nelliker og Stau- munen — for Foreningen venter
der, der skal blomstre ad Aare.
ikke at faa de udlagte Penge igen løvrigt maa Havebrugerne have men det er jo ogsaa for Kommuet vaagent øje med Sygdomsan- nens Skyld, Foreningen arbejder.
greb og faa standset dem paa et
Nogen endelig Sejr er det dog
tidligt Tidspunkt, og hertil kan endnu for tidligt at tale om. Forikke undværes et lille Lager af Ke- maalet med „Aktionen" var jo at
mikalier og en lille Haandsprøite. stoppe E. H.s bengnavende Virksomhed. Først naar det lykkes,
er Sejren for Alvor vor. Om ikke
før, saa vil Valget vise, om Vælgerne stadig synes, at der er Brug
for den Type i vort Byraad.
Sagen.
Desværre kom det ikke tydeligt
Saa længe Retten sad, har Bor- frem i Retsforhørene, at det af
Vald. Olsens Vidneudsagn fremgerforeningen tiet. Nu da den er
sluttet,.. er Læserne sikkert nys- gik at E. H. havde hævet Penge til
gerrige efter at høre vor Mening 5. i c,a. 2'/2 Aar uden at Fattigudv.
om Resultatet. Af Domspræmis- havde bevilget dem. Først et Par
serne fremgaar det: „at Sagsøge- Dage efter at Borgerforeningen
ren (Emil Holm) efter hans egne havde rejst Sagen, blev Udvalgsmedlemmerneskyndsomt sa minenUdtalelser under Sagen ikke har
gjort den i Skrivelsen omtalte kaldt og bevilgede de Penge, E.
Mand bekendt med, at han i H. forlængst havde hævet til sig
selv — formodentlig rørende eni1926-27 af Kommunekassen fik
Betaling for at yde ham Kosten, ge — dog, først efter at Valdeog efter de i Sagen iøvrigt frem- mar Olsen var gaaet. Man maa
komne Oplysninger, maa det an- nok undre sig.
tages, at Sagsøgeren (Emil Holm)
Der -er mere at undre sig over.
ved sin Holdning og Adfærd kan
E, K og andre har i Retten skilhave medvirket til, at den paa- dret S. som drikfældig og umulig
gældende Mand !ned nogen Ret
til at omgaas Penge. Med hvilken
har haft det Indtryk, at Kost og Motivering udbetalte lian da S.
Logis ydedes ham dels som GodPengene øjeblikkelig efter at Sagørenhed fra Sagsøgerens (Emil gen korn frem? Var S. pludselig
Holm) Side, dels som Vederlag
blevet bedre eller blev E. H. nerfra Sagsøgeren (Emil Holm) for
vøs? Af E H. og Tilhængere skilArbejde for ham."
dres S. som et degenereret IndiSaaledes vare Ordene. Paastan- vid og kronisk Alkoholist. Er det
den at E. H. modtog Fattigunder- tilladt af Fabrikstilsynet at anstøttelse til Sigfred uden dennes vende saadanne til at passe RundVidende er ikke kendt „død og sav??
tv istene ellers senere paa Somme-

$rit &rdskifte

magtesløs", og staar altsaa ved

Magt.
Da denne Paastand er det centrale i hele Sagen, kan Foreningen ikke andet end erklære sig
tilfreds med Udfaldet og anse Sagen fur vundet. Undertegnede har
da ogsaa flere københavnske Juristers Ord for, at denne Opfat-

telse er rigtig. At slippe med en
saa forholdsvis ringe Bøde, naar
man bliver tiltalt efter en Paragraf, der foruden Bøde truer med
Erstatning og Fængselstraf, er faktisk det samme som at have vundet Sagen. Presseloven er meget
streng — hvad den for Resten
ogsaa bør være.
Ved Appel kunde i heldigste
Fald opnaas fuldstændig Frifindelse, men Omkostningerne vilde langt
overstige det, der i saa Fald sparedes — og der er nu da ogsaa
Grænser kir den Risiko, man vil

Dr. Borch har set S. beruset

jævnlig i de sidste 2 Aar. Politibetjent Frederiksen mener derimod ikke at have set ham beruset det sidste halve Snes Aar, og
sidstnævnte har endda et øje paa
hver Knap og det lierer med til
hans Bestilling at se efter fulde

Folk. Er Politibetjent Frederiksens
Aarvaagenhed og Pligtopfyldelse
ikke hævet over enhver Tvivl?
En Ting til: Lejligheden skildres af E. 11.s Vidner som saa
udmærket god. Man maa derfor
højlig undre sig over, at E. II.
Dagen efter at Sagen korn frem
satte en Murer til at stoppe Hullerne for Østenvinden og det tog
IS Timers Murerarbejde.
Efter alt dette maa man nok
til Slut have Lov til at undre sig
over, at E. H. endnu er Byraadsmedlem. Hvor længe skal vi tin-

dre os videre?

Mon der ikke er andre end Borgerforeningens Folk der undrer
sig?
Paa Borgerforeeingens Vegne

C. E. Koefoed.
Dommen.
Jeg ser af Bladene, at Hr. Premierl. Koefoed har faaet en Bøde
paa Borgerforeningens Vegne for
en Artikel i ,Nordbornholm". Om
denne Bøde skal jeg i og for sig
ikke udtale mig, skont Dommen
just ikke harmonerer med min
Retsbevidsthed; men der er en anden Ting, jeg er kommen i Tanker om, nemlig denne, hvorledes
gaar det med den Politianmeldelse
som Sigfred Petersen indsendte
mod Emil Holm? — Det er snart
længe siden dette Skridt blev foretaget, og endnu har man intet
hørt om Sagen. Hvor beror denne
Anmeldelse? Ligger den paa Politikontoret eller i Amtet? For det
kan vel ikke tænkes, at en Anmeldelse af en saadan Art ganske
stille kan syltes hen? — Maa jeg
have Lov til at spørge rette vedkommende: Bliver der ikke snart
sat Fart i Sagen, for jeg kan dog
ikke tænke mig. at et privat Søgsmaal fra Hr. Emil Holms Side mod
en helt anden Person, nemlig Hr.
Premierl. Koefoed, kan i mindste
Maade virke hemmende paa Politianmeldelsen.
Edvin Andersen.

Slie.tteanseettelae.
Det har glædet og interesseret
mig meget at se den øverste Ende
af Allinge-Sandvig Skatteliste aftrykt i „Nordbornholm"; men dobbelt vilde det interessere mig. hvis
De, Hr. Redaktør, ogsaa gennem
Deres Blad kunde skaffe mig Besked om den nederste Ende af
Skattelisten; thi jeg har ladet mig
fortælle, at denne Del af Listen
navnlig indeholder Skatteansættelsen for vore ærede Ligningskornmissions Medlemmer.
Hvad jeg navnlig paatænker at
gøre, hvis jeg kan faa denne
Afdeling af Skattelisten forelagt
mig, 'er at drage nøjagtige Sammenligninger mellem Skatteansættelsen for Kommisionens Medlemmer og andre Borgere i samme
Stilling. Jeg vil i saa Fald undersøge, hvorledes Forholdet er med
Hensyn til Skatteansættelsen for
en Oaardskarl indenfor og udenfor Kommissionen, fremdeles for
en Stenhugger, en Fisker en Rentier osv. — Det skulde jo nemlig
gerne være saaledes, at den altfor
urimelig store Skattebyrde, vi her
i Kommunen af Byraadet bliver
belastet med, absolut bliver retfærdigt fordelt efter Skatteevne og
ikke efter noget som helst andet

ster altsaa 12 Kr. i hvert Blad,
ialt 36 Kr. De 24 Kr. kunde være
sparet ved at avertere i .Nordbornholm", og det er næppe sandsynligt, at der kommer flere og
billigere Tilbud paa Stakittet, fordi Annoncen læses i Rønne, Aakirkeby eller Nexø. Saavidt muligt
burde Byens Skatteydere være selvskrevne ved Leverancer til Kommunen; men Borgmesteren har
mærkelig nok en anden Opfattelse.
Det er kun, naar Skatten skal betales, at Skatteyderne er gode nok.

Ira

ege til 2lge.
0-

Før i Tiden raadførte man sig
indgaaende med sin Portemonnæ,
naar man havde Lyst til at anskaffe sig et eller andet udover
det rent fornødne.
Hos mange Nutidsmennesker anses dette Karaktertræk for forældet. Er blot Lysten tilstede, er
dette i vor Tid tilstrækkeligt; om
der er noget i Portemonnæen er
ganske underordnet, da saavel de
store som de smaa Detailhandlere har slaaet Dørene op paa vid
Gab for Kreclitindrømtnelse, en
indrømmelse, Forbrugerne benytter sig af i udstrakt Grad. Den
lette Adgang til at skaffe sig bande nødvendige og mindre nødvendige Ting paa Kredit bar skabt
usunde Tilstande og medfører let,
at den enkelte kommer til at leve
over Evne, samtidig med at Varerne fordyres, og den kontante
Køber bliver trukket op, skriver
Kontorchef Bork som Indledning
i „Radiolytteren" til det Foredrag
han agter at afholde i Aften.

Den aidete Vide
filmes paa Søndag i Biografen.
Det er Oskar Strauss berømte Operette, der rulles op for Tilskuerne. Ingen bør forsømme at se

denne smukt udstyrede Film,
Børn har ikke Adgang.

Vi beder indtrængende de averterende indløse vore Indbetalingskort, da vi har store Udgifter og
maa betale Postvæsenet tontd tor
hvert Kvartal.

88ger h ell Livsledsagerske,
imiter De
Zereg (Y. indlem f otbu tø,

i n1 bro muh. ugefe

lba,lea

junbrt et ‘13ar OSniamiee, [t a l
bar
Der birte tohint `31?kibt eller i2fat, bar
ølg efter nit De
De ilregimer til
tabe faabanne, bar Ze faut nile 43arer (lim, pilninger 'De Dem Repatationer,har De flettet en eg ortetitiug -huotban Ral golf jan faa bet' at pibe,
bpia De int (metierer i bet flab, jom
ilirrelifi
» Stertitiornbaten"
ni nile i '.norbre 15rrreb Ni er
n'celdnb.
borfor el fortrinligt

Genb Dered ?Ruinurer til „9torb.
74

borabolni",

Poser og Olinuoutruller
leveres til

Fabrikspris.
Firma paatrykkes

Hurtigste Levering
fra

Allinge Bogtrykkeri.
Telefon 74.

Telefon 74.

Naffens igronta
:;aar tabt, naar den skal lagres efter Malningen. Fire
Sorter fineste Kaffe til Konkurrencepriser leveres fra
„ 1
=ib PI_ I lit /I "

Kaffen males i Kundernes Paasyn.

Kvælstofgødning til Overgødskning
er paa Lager af:

Norge Salpeter. Tysk Kalksalpeter.
Svovlsur Ammoniak.

Chili Salpeter.

Priserne er billigst pr. kontant.

Nordlandets 1FIlandolshus.

Galv. Ilegntraadfletning
til Hegn. Galv. Pigge Hegntraad. Galv. glat Hegutraad. Galv. Tækketraad som er bøjelig og stærk. Kramper og Som af alle Slags.
Nye billige Priser i

Nordlandets Handeishus.

Hensyn.

Edvin Andersen.

Damefrakker, Kjoler
Hvad Skatteydernes Penge
bruges til.
Bladene i Rønne sendte bl. a.
Allinge-Sandvig Byraad en Skrivelse med Anmodning om at lade
de kommunale Bekendtgørelser offentliggøre i disse. — Borgmester
Larsen anbefalede, som det var at
vente, Forslaget, idet han bemærkede, at ogsaa de kommunale Udvalg burde benytte Dagbladene ved

Avertering. — At det er betydeligt
dyrere at avertere i tre Blade end
at benytte det lokale Blad, der
læses i alle Hjem, synes Borgmesteren ikke at kunne indse. — Vi
vil derfor fremføre et Eksempel.
— I Anledning af, at AllingeSandvig Byrands Kasse - og Regnskabsudvalg ønsker Tilbud paa Levering og Opstilling af et Stakit
foran „Langelinie" i Sandvig, bekendtgores delte i tre Dagblade.
Annoncen fylder 120 min og ko-

(Bomuldskjoler fra 3,25) plisserede
Nederdele, jumpers, Veste og
Pjækkerter, Kitler og Forklæder,
elegante Handsker og Florstromper i Alodefarver fra 1,18, Boniuldsstrom per fra 0.69, Underkjoler, fikse Polarte Macotrojer 0,98,
Macobe [iklæder 1,18.
Stort udsøgt Lager og gennemført billige Priser.
Vi henleder Damernes Oprmerksonthed paa vort nye Lager al
Sommerkjolestoffer og Bomuldstøj. Der er et Væld af smukke
Farver og smagfulde Monsire, og
vore Priser er, nied el stort Salg
for øje, sat 5:Ia lave, ni ingen,
absolut ingen kan sælge de samme Varer billigere.

Manufakturhuset
HASLE

Mejeri-Kontrabøger,
godt Papir og solid Indbinding
Forlang Tilbud.

Allinge Bogtrykkeri. fif, 74.

Portland Cement,
friskbrændt

er oplosset i disse
Dage — ug vi sælger denne til

laveste Dagspris,
Vi har en billig Pris for Cement
i hele Læs — frit leveret paa Arbejdsplads.

Nortkiels Nubisk
2 Stk. saa godt som nye

Sejldug til Lastbiler
er til Salg

Ejner Nielsen, Karensminde,
Rutsker.
Rigtig gode, billige

Brædder,
alle Dimensioner, til alle Slags
Reparationer, nye Gulve og Lutter
og andre Ting.
Vi sælger særligt billigt ved kontant Betaling.

1131111eishus

di

9re

vor hjemmelavede
prars, Medisterpølse
''' og Fanlæg.

lp.- Varerne garanteres -gni
altid friske, da de opbevares i
moderne, elektrisk Køleanlæg,

Be sidste

NyhederiFodtøj

for Sæsonen 1928 er nu hjemkommet i meget
righoldigt Udvalg og sælges til rimelige Priser.

A. Lyster
Telefon Hasle Nr. 74.

Larsens Skotøjsforretning, Allinge. Tlf.104.

ii

Til Foraarssæsonen
til de

Stort ug smukt Udvalg nl billige Priser

rigtige Priser i

liedvig Marckmann,
Tlf. Hasle 90

Overalls, Jakker, Undertøj.

fotografere

Alle faar en god Expedition

freintnlhet
4 , inber og
orflorrelkt itbforK.
ag topieteg. —
:
12r1(ftm .1511;21e 66.

10 pCt.

Tagsten, fl. og holl. Model, rode, sorte, graa, Kloakror, Drænrør,
Brondror, 1 x 1 ni, 20 Dæksler, Mursten. Kr. 30 pr. 1000, fremst.
ved Maskinblanding og -Stampning, mange Anhef. fra Forbrugere. Bygningsblokke, 4 ", 6 ", 8 ". til Ajlebeholdere, runde og firk. Blokke
samt Loftsblokke, bedste og billigste Tag, leveres med færdig Armering.
Vandtrug, Stakit- og Hegnstotter, Fliser, 12 " 't 12 ", 24 " x 24 ",
Fortovskantsten samt alle andre Cementvarer efter Bestilling. Lager
af glass, Ror, Krybber og Svinetrug, Tagvinduer, Glastagsten.
Forlang Tilbud. — Varerne leveres overalt.

Damernes Opmærksomhed
henledes paa, at jeg paa fas Dage leverer skræddersyede Dragter og Frakker til 'neget billige Priser.
Villy Westh.

Chfr*. Wesths Skrædderforretriing,

og Wrbej1141n1 joint prima nmeriftwfle Clurrolk ad `[efter frn 3,25-5,00. —
Man 'llidIttinbabettflreber og forif. aubre 2trbejbbeillIcrber, Zrojer, 1231afer ag Etjetter.
Unberbeticebning i lltb og 58oniulb til bofdite og V3ortt
lfk RI. 9,1rbejlie til bifliqfte
sBrfliffinger paa StImbuinger efter
111110 bektftr Stoalitet op 'fødte llbtfalti i ZrIfotane on
krøl os
fiks'
l'arreaer etl
C115
51111RIabr.

nit

•

De køber

Conrad Hansen,
ved Havnen, Allinge.

MIlinge :Teglværk

Søgt Zriiire,
regel infa, rogri Viol en trfiefiff.
Noget (Mnalebrhft,
Isjrnintelnnd
'inspe.
tihib frlffe Varer.

s£ictualieforretiii ufin
Lindeplads - Allinge - Telefon 45
•
• Nye hjemkomne
•

Watt e.
▪ Stort Udvalg.
•

••

.

o

tidligst og
bedst hos

•

•
▪

fle..
21idmouseli
21nderlijoIer:
Strømper og Sokker:
917anefiefskjorter, Slips, Yfaite, Yfuer:

3c .
1
•
te

•

•

•

Se Vinduerne!
f.

Nrogfi-Xansen Xlemens,

("

.%,"*"~.9%•^
I • %rw w‘W

~'a w

)11. Se Vinduerne!

<

Nordlandets Handelshus.

Konserves og Frugttratter.

„Haltelyst", Allinge.

Krams. og Orkornt toner forsendes overalt.
noner. Nitander.
Ststtimoslerplonter. illegonier
og Glasliolugkoolds. samt Fro
I if, Sandvig tri og 17
anbefales.
Il. Kr. Kofod.

PII1L Klemensker.

mae~semem

Haste
Bog- og Papirhandel
Tlf, 42. Karl MunIt. Tlf. 42.

Nye Tapeter paa Lager til
billigere og dyrere Priser.
Et Parti Rester sælges særlig billigt.
lir Bedre Tapeter efter Prøve
fra fineste Fabrik exp. orngaaende.
Prima Kvaliteter i Vægpap.

•
-~1~1~110100101.1~1111111111M

Oen! Defes Tryisaollr Ailififfe

Lig lister og Ligsenge
altid paa Lager i alle Størrelser,
og forskellig Udstyrelser og Priser.
Asotssn ~nes' Byggeforretning
Telefon Allinge 69.
Indehaver Chr. Sanne.

I tv's De synes, at Deres Gardiner ikke kan staa for Kritik,
natir Pinsesolen skinner, sari lad
os uden Købetvang forevise Dem
ymt pragtfulde Udvalg i hvide,
kulørte, tærnede og stribede Gardii.er med og uden Bort. Yderst
billige Priser. Gardinprnver udkiales geom. --En Del Gardinres er til Spotprise..

Lejlighedskøb:

•

'leveres billigst fra

Knapstropper Hingst
(3 Aar) stiar

Afbenyttelse paa

'Eneegattrd.
Samme Sted er Andeæg til
Salg. (Store Ænder)

7 Personers Bil.
Undertegnede anbefaler sig med
-- Moderate Priser.. —
Chr. Thorsen. Telefon Hasle 82.

Tomme Bllræer
fra Julen 1926 og - -27 bedes returneret
Allinge Bryggeri.

Grove Byggryn. Knækris anbefales.

5. S. Larsen, Milinge

Z gode Dialkegeder
ønskes til Købs
A. Lind, Slotslyngen.

4 Aars Hest
(halv Belgier) er til Salg
Linde•gaard.
En saa god som nv

Egetæs-Baad
(ca. 14 Fod) er til Salg
Friberg, Sandvig, T11, 41.

411.• 949.411•••••
•

Et I'arti extra svær MEDI UM
sniges før kun 73 øre pr. ni

Siografen.

Manufakturhuset

Sondag des 13. Maj Kl. 8.

hid ikb Olier heflelferbod
Køb Deres Forbrug af
Sodavand fra

Glandel'

ilde

anbefaler sig med
alt Olarinesterarbejde,
Itedsfuld Udførelse.

mil n

Averter I NORD9ORINIHOLMI

Dislegs‘arsi, Oiskrr.

Kyllingefoder.

Sandvig

Nordlandes «Vandelsflus

— Zlf. 45.

L

BORHHObP1
Telefon 25

Nye moderne Sommerfrakker, prima Stof og
Udførelse, sælges til forbavsende lave Priser.

3ohanne . ansens
v.....issforretning

Tlf n. 13

Mineralvandsfabrike mi

Xye, flotte Nerrefittedninger

Andeæg

Gornitzkas Bogtrykkeri, Allinge

HASLE

Nyheder i stort og alsidigt Udvalg.
Vi foreviser gerne alle de nye Varer.

Altid friske Varer.

5, 2. Larsen, XlIinge

Nyheder i Barnevogne, Kurvemobler, Rejsidoj, Rullegardiner,
Markiser rn.

(ff

Salat e l'.
riegiff
Silbeinlal
Start lIbbalg i

Allinge Bogtrykkeri.

Sygekassekontrolboger

4i

Nye Uldmousseliner.
Mange smukke, klædelige Mønstre.
Moderne, prima KJOLESTOFFER.

b

leveres billigst fra

Gudhjem Smielmagerog Mobellorrelning

derfor er Priserne saa smaa.

Husk at De altid faar det bedste til Prisen hos

)))))

Chr. Mortensen, Til. Kl. ndr. 29.

kommer direkte fra Fabriker].

grt„ide sko:

•

Fest- ou Bryllupssange

kan fans paa

Vore Gardiner

•

Stort flot U d val[!. -- De moderne rode Skjorter
Numre til meget billige Priser.
'forer vi nu i
mcd og uden
Herre- og Damesko
Hæl — fra 3,65.

e

Billige Priser.

Louise Larsen, Allinge.

si

renses, presses og bliver som ny for 3,50.
Smukt Udvalg i gode, moderne
Sommerstoffer til billigste Priser.
Linned og Benklæder i smukke, kulørte Ting. — Stnaa Priser.
Alle mulige Kvaliteter og
Farver. — Billigste Priser.

)
Skrædder- og Herreekviperingsforretning leverer gode Varer til billige Priser. Tlf. Klemens n. 4.1 x

billigt til Salg.

rinset ejet

j

n

E. KROGH-HANSEN, KLEMENSKER. •
yraoitter: Moderne 1. Kl.s Habitter - god Pasform - e
stort Udvalg. Eget Herreskræderi: En Habit •

•

Nic. Koefoed

Ho og Havrehalin

?Ilt *lige.

=
).‘
./.
"?
rej•M"~:
e

købes bedst hos Uhrmager

irn ar- 9,24er2

Horde og Stole.

efinite Vager nt fterbige nturbitinger

3riller og FilICCUCZ

ie
111.
th.2_

Soveværelser

Manufakturhuset

Tlf. 79.

Dagsorden:
Retssagen
2. Stilling som Vælgerforening
3. Valg af ny Bestyrelse
4. Eventuelt.
Bestyrelsen.

Ost - Paalffig - Salater.

4-5 Personers Bil udlejes.

ALLINGE

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

Hjellers Boghandel, Allinge

neralforsamling paa Hammershus
Onsdag den 16. Maj Kl. 7,30.

Papirhandelen

Klemensker Cementstøber'. - TIL Kl. n. 77.

Nyhed fur Herrer. Feas i

Benmel.

Allinge-Sandvig Borgerforening
afholder den første ordinære Ge-

ved Skolen, Allinge.

Slipset, der ikke krøller,
nyt Patent, praktisk og elegant

HASLE

Violin,

Største Lager.
Smukkeste Mønstre Laveste Priser.
Prima

Nordlandets Handelshus.

15. Kl. 8.

indkøbt fur Krigen, kun lidt indspillet, men mcd fin, blod Tone,
sælges med Kasse for 50 Kr.

Nye Tapeter.

hos P. Anlier Poulsen.

pas en hver Habit, der sælges
kontant inden 12 Mai.— Vi har
stort Lager i kul. og bias SergesHabitter, fikse, lyse Sommerhabitter, svendesyede, med Garanti
for god Pasform — nyeste Facon.
Moderne impr. Il errefrak k er
i flot Udvalg. En Del Mo to rja k ker sælges i disse Dage for
12,85 Herre-Pullovers fra 4,95.
Vi har Byens største Udvalg i
Hatte, Huer, og Sokker fra 0,55,
og vi vil gerne vise Dem de sidste Nyheder i Manchetskjorter

paa Meaighedsbjeunnet tirsdag d.

Jensen, Thornvang, Tein.

licsbnuandefos-retning
anbefaler prima
hislosittivarer
til billigste Priser.

.̀:lame- og 2orneliatte

Skønt vi holder meget billige
Priser, tilbyder vi som Reklame

Festligt Ungdomsmøde

Rug. Lundgrcns

ankelales

Lad

Ri Færdsel
over min Ene, og Mark ft rhydee

itnigFaal Billeder.
Glardls-ustamger og Spejle
Størrelser.
! i
['fighte paa Lager.

Den sidste Vals
EfterjOskar Strauss berømte

Operette i 8 Akter.
Filmen er forbudt for Børn.

91P•Iff14111191141111,11111

Kotojer,
Kogrimer,
Næsegrimer,
Grimeskafter,
'Fojrpæle,
Nedled.
Manillareb.
Prima Hampereb
Priserne et' atter lavere for disse
Artikler — og der kan gøres god
Handel i

Nordbudets lindelshlls

Soldaterliv.
1 Dag skal vi paa Natmanøvre.
Efter at have halt fri hele Eftermiddagen er vi klar til at rykke
ud. „Primus' giver sine Ordrer,
deler Kompagniet i to Delinger
og lader os afmarschere.
Det blæser ret kraftigt fra Nordøst, er Frostvejr og hundekoldt.
- Efterhaanden som vi gaar kommer der dog Varme i Kroppen,
og vi føler os ret godt tilpas. Endnu er det næsten helt lyst,
og vi skimter den anden Deling,
der som en Orni bugter sig frem
langs Markskellene, de gaar i Enkelkolonne omtrent den stik modsatte Vej.
Til Fører bar vi faaet vor lille
Løjtnant, og alt imens vi marsclierer, forklarer han os Øvelsen. Fjenden har sat sig fast i en Linie langs en Landevej, der løber
mod Nord, ca. tre Kilometer fra
det Sted, hvor vi er, og er ved
at grave sig ned; vi ved, at de
har fremskudt et Par Feltvagter
til at sikre Gravearbejdet. Vort
Kompagni har tænkt at angribe
dem i Morgen tidlig ved Daggry,
og vil nu i Nattens Løb udsende
en Del Patrouljer, hvis Opgave
bliver at snige sig uset gennem
Fjendens Forpostkæde,. udspejde
Fjendens Stillinger, for derpaa at
vende tilbage med Meldinger. Vi naar nu vort foreløbige Maal,
gør Holdt og faar Lov til at tage
os et Smøg inden vi skal af Sted.
- Klokken 7 skal vi efter Ordre
rykke frem. Løjtnanten inddeler
os i Patrouljer, hver med sin Fører. Disse bar deres Instrukser,
angivet den Retning, de helst maa
følge, samt Tiden opgivet til hvilken de skal være tilbage igen.
Selv tager han sig en Ordonnans.
Patrouljerne søger nu fremad i
Vifteform for at faa deres Afstand.
Jeg er i Patroulje med mine bedste Kammerater, og vi har en flink
Underkorporal som Fører. Da vi
er kommet et Stykke frem, lægger
vi os ned i Læ af en Vold for at
raadslaa lidt om, hvad vi skal
foretage os. Til højre for os har
vi et kuplet Terrain med smaa
Buske hist og her. Det er ikke let
at se, om ekr maaske er anbragt
fjendtlige Poster. Overgangen er i
hvert Fald forbunden med en vis
Risiko. Til venstre ligger en stor
Skov; men denne har Fjenden
sikkert besat, gaaende ud fra, at
det er her, vi vil gaa igennem.
Lydløst kan vi heller ikke passere,
da Lyden af brækkede Grene
vil forraade os. Men lige foran
os er der aabent Terrain, her er
der nok langt mellem Posterne,
og hvis vi venter til det bliver
rigtig mørkt, kan vi maaske slippe
ubemærket igennem. Vi har god
Tid og bliver enige om at gøre
det sidste. - Jeg ligger paa Ryggen med Tornystret som Hovedpude og stirrer
op mod Himlen. Der er et Mylder af Stjerner, og nu og da ser
det ud, som om en af dem skvatter ned med en lang Hale af Gnister efter sig; det er Stjerneskud
og ser pragtfuldt ud. Den skarpe
Vind, der blæste før, har ogsaa
lagt sig, og selv om det er Frostvejr, mærkes det ikke saa koldt.
- - Vi er alle ivrige efter at komme
af Sted, og saa snart det synes
mørkt nok, begynder vi at gaa
fremad: Føreren og en Soldat med
skarpe Øjne gaar foran, saa kommer jeg saa langt efter, at jeg lige
kan se dem og holde Forbindelsen; bagefter kommer de andre
med samme Mellemrum. Det er
ikke let at gaa frem over Pløjemarkerne, naar det er mørkt; snart
snubler man over Muldvarpeskud

og snart falder man i Huller. Er
der en Groft, der skal passeres,
lader man sig forsigtig glide ned
af Skrænten, springer over og
klavrer atter op. 1 Mørket skal ingen have noget af at springe over
Grøften.
Pludselig ser jeg min Formand
falde ned, i en Fart ligger jeg ogsaa paa Maven. Der maa være et
eller andet mistænkeligt forude,
men nraaske er det bare en Busk
ell. lign., for straks efter gaar det
atter fremad. - Henne fra Skoven
falder et Skud, det efterfølges af
flere, og da jeg ser derhen, glimter Ilden fra Geværløbene hver
Gang Skuddene gaar af. Det er
en af Patrouljerne, der er stødt
paa Fjenden, og efter Ilden at
domme gaar det hedt til. - En
Del Skikkelser løber hen over en
Bakketop ikke langt fra, hvor vi
er, de tegner sig mod Nathimlen.
Vi falder ned og ligger uden at
røre os til den fjendtlige Patroulje
forsvinder. - Nu bliver der ogsaa fyret løs til venstre for os,
og vi kan regn. ud, at vi er midt
i Forpostkæden og maa være
yderst forsigtige. -- - Der kommer en mørk Skikkelse gaaende
ned imod os, og vi ligger straks
fladt paa Jorden; han kommer
nærmere, og vi skal lige til at
springe paa ham for at kværke
ham, da vi opdager, at det er
„Primus°. Efter en Forespørgsel
om hvem der fører Patrouljen,
og om vi har set noget til Posterne,
glider han bort i Mørket, • Nu
er vi igennem Kæden, og med
lidt mere utvungne Bevægelser
bevæger vi os fremad og naar
Landevejen. Vi lægger os i Grøften for at
holde et lille Hvil inden vi skal
tilbage. Bil efter Bil kører forbi,
oplysende Vejen med deres skarpe
elektriske Lys. Paa denne Maade
opdager vi en Soldat, der bevæger sig i den modsatte Grøft. En
af de stærkeste af mine Kammerater lister sig derover for at sslaa
ham ned"; han kommer dog straks
efter tilbage og melder, at det er
en Soldat fra en anden al vore
Patrouljer, der ogsaa er kommen
igennem.
Medens vi ligger her, hører vi
en Mand komme fløjtende oppe
paa Vejen. Vor Fører bemærker,
at det nok er en der er mørkeræd, siden lian saadan kommer
fløjtende midt om Natten. - Da
han er lige ud for os, maller
vi til ham nede fra vort Skjul,
,,Hov Fyr, kom herned!" -- Han
holdt straks inde med Fløjtningen, og i vildeste Hurtigløb hører vi ham styrte hen ad Landevejen, medens vor Latter følger
ham. - - Vi faar senere at vide,
at det var Løjtnanten, og at hans
Ordonnans er blevet taget til Fange,
- Saa begynder vi Tilbagevejen,
og alt er frit, indtil jeg pludselig
ser en Skikkelse tone frem forude.
„Holdt!" hvisker jeg, og vi falder
alle ned. Skikkelsen kommer nærmere, og som paa et givet Signal
er vi alle over ham. Han bliver
fuldstændig overrumplet, faar hverken Tid til at skrige eller fyre
Kanonen af, før vi har vristet Geværet fra ham og væltet ham om
paa Jorden. - Med Fingrene om
hans Strube spørger Underkorporalen ham, om han er klar over,
at han er død. Vi hører en Lyd,
der skal være bejaende, lader ham
ligge og skynder os bort. - Uden
videre Forhindringer naar vi det
Sted, hvor vi skal samles.
Her ligger allerede en Patroulje,
der er kommet tilbage, og der
bliver en livlig Snakken om, hvad
der er oplevet. Vi faar at vide, at
den er kommet lige saa godt igennem som os. --

Efter at have røget en Pibe Tobak falder Tiden os !ang, og da
det er ret koldt at ligge stille,
bliver vi enige om at rykke ud
en Gang endnu. - Vi vælger en
lidt anden Retning end for; men
gaar ellers frem paa samme Maade,
kun maaske en lille Smule tættere
sammen. Der drøner stadig Skud
ovre fra Skoven, de Patrouljer,
der gaar der, har sikkert ikke
nemt ved at komme igennem.
Jeg anstrenger mine øjne for at
gennemtrænge Mørket; men der
er intet at se. - Dog, hvad er
det, der dukker op der forude
som en uformelig graa Masse? Jeg skal netop til at varsko mine
Kammerater, da jeg hører et:
„Hvem der?
Feltraabet!' Det
kommer fra en Post, og nu ser
jeg ham lige foran. -- Vor Pa- •
trouljefører er imidlertid ikke tabt
bag en Vogn; .Tykmælkls hører
jeg ham raahe, idet han springer
løs paa Fyren. - -- „Hjælp! Fjender!' skriger den overrumplede og fyrer et Skud af hen over
Hovederne paa os. - Men nu er
vi andre kommet til, og længe
varer det ikke, før han afvæbnet
ligger sprællende paa Jorden.
Fra begge Sider hører vi Trampen af Fødder mod den frosne
Jord, det er Kammeraterne, der
har hørt Skuddet og kommer ham
til Undsætning. - - Nu gælder
det om at komme væk hurtigst
muligt, og efter at have rendt
lidt rundt for at lede Fjenden
paa Vildspor, vender vi tilbage
til Udgangsstedet. - I ler samles
efterhaanden alle Patrouljerne, tilsidst konturer ogsaa „Fjenden",
og vi forenes fredeligt og marscherer samlede hjem til de ventende Senge.
98.

Hasle
Vogn- & Karosserifabrik
anbefaler sig med alt
Smede-, Karetmager- og Karosserifaget henhorende.
1 ny 3-siedetPointrogn paa Gummi
1 brugt 2.siedet do. saa god som ny
1 ny 2 Flestes Fastvogn staar
billig til Salg eller Bytte.
I brugt 15 Tands Pjederiavre.
1 - 5 - Kultivator.
Orig. Trange Plove med og uden
Patentskær. Reservedele paa Lager.
Alle Slags Avisredskaber
sælges billigt

NB. Vogngummi omlægges billigt.
Lsseres paa ca. art Dag ved
Bestilling. Tørre Askeplanker
kan tages i Bytte.

Asbest-Bølgeplader
Billigste og bedste Tagdækningsmateriale - leveres og oplægges.
Linoleum- og Parketgulve
lægges - forlang Tilbud.
Lager af Ligkister og Ligtoj.

Hasle undkortorretning,
T11. Hasle 105.

Allinge Nrefi
Optraduirgshrieude altid pas
Lager, billige Priser.
Geert tinasea,
Tlf. 29.

Et Parti ,zode

pr. 'Mille.
Allinge Bogtrykkerl.

Gyldig fra I. Maj.

Køreplan.
Rønnt.•1111Ingr .Pe.rettenne.

14111GRIEDMillt.
Hanne 111.-Maadvig.

Kofoed <111 Mortensens

Byggeforretning.
Tlf. 77 og 79.

Slæd 9eres Den
med et Fotografi af Dem selv!
Fotograf

iltr'rrrrr ..

%Irer
filrinom
ha
?du
VIrlingr
8nnbnifi

Kloner. Allinge. Tlf. 4

7,45 12,50
8,00 13,05
8,10 13,15
8,24 13,29
8,36 13.41
8,44 13,49
m,ho 13,55

16,16 19,25
16,311 19,40
16,40 19,50
16,64 20,04
17.410 20,16
17.14 20,24
17,20 20,30

Sandvig-. Rønne N.

leverer de fineste Portrætter.

9,25 14,10 17,55 20,50
9,30 14,15 18,00 20,55
9,38 14,23 18,118 21,03
trin
9,50 14,35 18,20 21,15
910
Sticinew3 10,04 14,49 18,34 21,29
10,14 14,59 18,44 21,39
glifler
.t. 10,30 15,15 19,00 21,55
') Ve her fint fra 27, mini tir 27,
261114 (begge incl).

ennbuig
Tapetfabrikken
Danmarks
smukke lysægte

C

• TA PETER •
Største Udvalg. Billigste Priser.
,Nye Tapeter er hjemkommet
i mange smukke Mønstre.
Rester udsælges til halv Pris.

9111infie

411; 111.:13.1(.ILIAGE.
Rønne II.-- 8sadvig.

genne, 9udÆjem
ved Jantzens I Lute]. - Tlf. 85.

er nu paa Lager i stort og smukt Udvalg.
Uldmousseline, kun i prima heluldne, iranske Kvaliteter, er
paa Lager i ca. 80 forskellige smukke Mønstre med
og tiden Bort.

Bomuldsmonsseline i lyse og mørke Monstre pr. m 1,00. 1,25.
Vaskesilkestoffer i mægtigt Udvalg, elegante Monstre. Et
Parti med Bort 125 cm. brede sælges fra pr. m 2,50.
Ensfarvet, kWlort Shantung i smukke Farver, 85 cm. bredt,
pr. ni 1,75. Naturfarvet Shantung, pr. m 3,00 -4,75.
Tricotino, lys og vaskeægte, i tærnet og stribet samt ensfarvet til Kjoler, Manchetskjorter, Drengebluser og Pyjamas fra pr, m 2,15-2,75.
Bomuldscrepe i nye gode Mønstre fra 80 øre pr. m.
Uldcrepe, god Kvalitet, flotte Monstre pr. m 2,50,
Kulørt monstret Voile i mange fikse Nyheder.

Magasin !hi Nords Odsalg ved Victor Pludr Mhp,

Alle Tryksager
saasom
Regninger, Reddeleiner, konvolutter,
Dags- Dato, Ve kselblanketter,
Visitkort og Takkekort,

Love og Regnskaber,
Sange og Salmer,
Medlemskort

bedst og billigst

fra

Allinge Bogtrykkeri.
Ring op Telefon 74

Skal 9e Mave en ny Xlædning,
da henvend Dein til

Sfirceder

Skoldekar anbefile':

til billigste Priser.

Aug. & V. Andersen T11.45 Forrelningskonuolutter
sælges med Firma for kun 10 Kr.

Nyhederne i Vaskestoffer

leveres

Alletender,

y,alikfir

9. 2Destfi i Maste.

Stof modtages til Forarbejdning. Oppresning og Reparation udføres
godt og billigt. - Nogle nye skrædersyede Klædninger sælges billigt.

Averter bare
I andre Blade, De vil dog for eller senere opdage,
at der er kun et Blad, der læses i alle Bjørn. og at
det derfor er det billigste og fordelagtigste at avertere i Nordbornholm.

:Holme .1). 7,45 12,50 16,25 19,25

giger
Stirunens
Øo

trin
'ilftiefte
entibuig

8,00 13,04 16,39 19,39
8,08 13,13 16,48 19,48
8,21 13,26 17,0! 20,01
8,32 13,37 17,12 20,12
8,40 13,45 17,20 20,20
8,45 13,50 17,25 20,25

Sandvig Hanne 11.

9,00 14,05 17,50 20,50
9,05 14,10 17,55 20,55
9,13 14,18 18,03 21,03
9,24 14,29 18,14 21,15
9,37 14,42 18,27 21,29
9,46 14.51 18,36 21,39
gionlic k). 10,00 15,05 18,54) 21,55

einibuin
%May
%sin
9/0
511, ntru,
9Intcr

Køreplan
Almindingen Gudhjem Kønne
Jernbane.
NOUNEDAGE
Rønne Almindingen Gudhjem

%mine .. 7,55 13,10 16,35 20,00
Mest)
7,55 13,10
20.00
Ptafirfebt)
8,43 13,58 17,21 20,48
211m inbingen 8,53 14,08 17,31 20,58
Ofterniarie 9,13 14,28 17,51 21,18
Øf erlara
9,21 14.36 17,59 21.26
g4ubbjein
9,33 14,48 18,10 21,38
Gudhjem Almindingen Rom
)

Q4ubbinn
7.50 13,00 16,25 19,50
efterlard
7,59 13,10 16.35 20,00
Crterntarie 8,08 13,19 16,44 20,09
Stlatiabingen 8,27 13.38 17,o4 20,28
Vlatitirbn
8,39 13,50 17,15 20,40
9.25 14,40 18.05
.0 21,30
;Bønne
9,25 14,40 18,00 21,31'
*) reber lun fra 27. tutti til 27.
Sluauft (begge incl.)
SØN,: og HELLIGDAGE
Uvane Almindingen Gudhjem

Nuem D.

7,N5 10,25 13,00 20,00

7,55 10,25 13,00 20,00
Y-'1
L:Ittlelniiritifitbbini t ri en 8 :453
3 1 11,01 8 11 3
49
3,1)88 20,5

eftriainrie 9,12 11,36 14,17 21,18
eftsrlss4
9,2o 11,44 14,25 21,26
OlubSjein
9,30 11,54 14,35 21,36
Gudhjem Almindingen Rønne

()SublIjcna
1:iterlara

7,50
7,59
ellemintit 8,08
:teirnoinbinftrn 8,27
Yin t ?din
8,38
9,25
%mile .t 9,25

10,20 12,55 19,50

10,29
10,37
10.54
11,04
11,50
11,50

13,05 20,00

13,13

20,10

13,32
13,43
14.30
14,30

20,28
20,40
21,30
21,35

