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Den afrikanske Elefant, der er let kendelig paa sine enorme 
Øren, der gerne bæres tilbagek lappede paa Halsen og naar helt ud 
over Skulderbladet, medens de nedre Spidser hænger langt ned over 
Halsen, er i de sidste 20-30 Aar gaaet meget tilbage i Tal, saa man 
frygter, at den snart vil være helt udryddet. 

Tidligere var den udbredt over hele Afrika med Undtagelse 
af Sahara og Ægypten. Allerede i Oldtiden udryddedes den i Marokko, 
Algier og Tunis, og i de sidste Aarhundreder er den udryddet i Syd-
afrika lige op til 20. Breddegrad, ligeledes i Mosambique, tysk Afrika 
og Angola. Talrigst er den endnu i de afrikanske Ækvatoregne, men 
dette Omraade indsnævres stadig ved hensynsløs Forfølgelse. 

I tætte Bjergskove og aabne Savanner holder den til, men da 
Stødtændernes Elfenben er en efterspurgt Vare, jages den hensynsløst. 
Vort Billede er taget paa en engelsk Jagtekspedition fornylig, og Fo-
tografen har taget Billedet paa nært Hold, medens den sorgløst tra-
ver afsted mellem Mimosatræerne — dets Spisekammer. 

Det er et smukt Syn at se det prægtige Kæmpedyr i sine 
naturlige Omgivelser, der er frodige som et Paradis, og det er Synd 
at dette stolte Dyr paa Grund af Menneskers Rovbegærlighed bliver 
udryddet. 

fra et i disse Dage fra England 
til St. Petersborg bestemt Skib, 
som var strandet ved Hasle, an-
modede jeg Gouverneuren om at 
maatte vorde anviist et andet Quer-
teer, som jeg ogsaa erholdt hos 
Kiøbmand Peter Simonsen, der 
boede i Hovedgaden i Rønne, hvor 
et stort Værelse i Stuen til Gaden 
blev mig anviist. Her var meget 
livligt og godt, men jeg frasagde 
mig ved denne Lejlighed den gode 
og frie Leventaade hos Kiøbmand 
Rask. Min Vært var Pebersvend, 
og en ei meget underholdende 
Mand, som ideligen fortalte om 
hans eiende sniaa Jagter, der alle 
scilede gandske fortræffeligt og 
om hvilke han yttrede .Vippe de 
Wip wil en Maag". 

Alle Officererne ved Staben, her 
kaldet scle førte Officerer' spiiste 

til Middag paa et Sted sammen, 
beværtet af en Enke, og til disse 
sluttede jeg mig, jeg troer vi be-
talte for tvende Retter, meget vel-
tillavet Mad, 5 Rdl. om Maane-
den. Der var en Club oprettet tit-
deels af Officererne og Embeds-
mændene i Rønne, og holdtes den 
i Apotheker Mangors Locale, hvor 
dog kun beværtedes med kold 
Mad. Her samledes Medlemmerne 
hver Aften til Billard, L'hombre 
og Whist, naar de ei vare andet-
steds anbragte i Selskab. Der ga-
ves iøvrigt i Rønne en borgerlig 
Club, men der kom vi ikke, und-
tagen ved heitidelige Lejligheder. 

I Skolens Ferie ved Juletid, rejste 
jeg, med Maanedslientnant Marker, 
der havde Orlog fra øen"), og var 

•) Christiansø. 
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Ugeblad og Annoncetidende 
ror Allinge-Srendylg. 

kiintlidene. Osteri/14.n. Ilara e 
Olsker, Roanker, Ro og Klienten'. 
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.---Annoncer og lokalt Stol maa være indleveret 
senest Z Dage ler Bladet udgaar. 	 1929 Nr. 60 

Alm. Annoncer 10 øre pr. mm, elterf. Gange 8 ø. 
Forretningsann, 8 - 	 - 	6 Ø. Fredag den 22. Februar 

fraastijn. 
Nu tår hajn na rætad 

derhænna fraa Ren, 
hvor Sneijn hår lajt saj i Driver. 
—• I kajn nok forstaa, 

hvem de e a jå men, 
I kjæjna'jn ajle paa dæjna Len, 
de e om Paastijn, jå skriver. 

Hajn maa ju passe 
sin Rola som van, 

om saa ded vil sne æjla blæza. 
I Taskan hår hajn ju alti et Gran, 
om ijkje nåd ajned, 

saa e der ju Bien, 
dom ska vi ajle ju Ireza. 

Løjtnant Bech 
paa Artilleriskolen i Rønne 1809. 

Undervisningen. - Selskabelighed 
i Rønne. - Haneture. 

Den 20. November fik jeg Ordre 
fra Gouvernør Rothe, at jeg skulde 
begive mig til Rønne og være der 
inden 8. December, da han vilde 
ansætte mig som Lærer ved en 
der oprettet Skole for de born-
holmske Artilleriofficerer, der den 
Dag skulde begiynde. 

Jeg skulde underviise i Caligra-
fie, Fædrelandshistorie, Statistik 
og Geographie samt Rapportskriv-
ning. Det var lidt vanskeligt for 
mig, da jeg ingen Bøger besad i 
disse Videnskaber, som der kunde 
undervises efter, men stolende paa 
mine gode Skolekundskaber, der 
endnu iykkeligen mindedes, troede 
jeg nok at være istand til at bi-
bringe andre dem, især ældre Per-
soner, og svare til de Forventnin-
ger, der gjordes om mig. 

Jeg forlod Fæstningen Christi-
ansø den 28. November og efterat 
have giort adskillige Besøg hos 
Bekiendterne i Svanikke, Nexøe 
og Aakirkebye kom jeg den 2. De-
cember til Rønne. jeg blev vel 
modtaget af Gouverneuren og un-
derrettet om Skolens Bestemmelse, 
nemlig at bibringe flere af Affil-
lerie og lnfanterie Officerer af den 
bornholmske Milice en større Dan-
nelse i Kundskaber, som de hid-
indtil ei synderligt havde dyrket. 
Der var nogle og tyve Officerer 
henimad og over de 40 Aar. Sko-
len holdtes fra Kl. 9 til 12; Capt. 
I loffmann læste Artillerieviden-
skab, Jæger Lieutn. Kaltenborn 
over Jæger og lnfanterietienesten. 
En bornholmsk Dragon Lieutn. 
over Cavalleriet og jeg i de oven-
anførte Læregienstande. Den mee-
ste Underviisning skeedte ved Die• 
tat, da vi ingen Bøger havde til 
Eleverne, og for de dem den ene 
Dag opgivne Pensa, maatte de 
den næste Dag Biore Rede for. 

Nans Væred e got, 
fraa Foraar te Høst, 

saa hår hajn ed ijkje saa ijla, 
men seddan som nu, 

naar Sneijn llggjer løst 
mest helt op te Knæn, 

hvor der inte e øst, 
dan e hajn mæn livæl dænj fifle. 

Håns paa, hajn hår ju 
denj laanga Væjn, 

ded e en miajsommeli Traskan. 
Saa hvis ded e seddan, 

a I ville glee'iln, 
saa tfiu I aa satte gjen for Slæijn, 
aa kjørde for havnem art Tasken. 

(Eller Rytterknægten, sign. C. L ) 

Det er en unægtelig Sandhed at 
Bornholmerne ere et meget oplagt 
og lærelystent Folkefærd, begavede 
med sund og kløgtig Forstand og 
meget videbegierlige. Dette i Fore- 
ning med stor Lyst og Flid gjorde 
at Skolen havde god Fremgang, 
og i kart Tid sporedes daglig Frem-
skridt i det af dem lærte. 

I Skien og Retskrivning havde 
jeg ved mine skrevne, ei daarlige 
Forskrifter, og ved Dictater bragt 
dem en stor Deel frem. 1 Statistik, 
som jeg tildeels dicterede dem ef-
ter Thaarups mindre Statistik, som 
ogsaa endeel i Udtog af .saavel 
physisk som mathematisk Geo-
graphie. I Geographien udførligst 
de nordiske Lande og Overblik 
over de andre Riger, i Fædrelands-
historie et kort Uddrag af samme, 
vare de, ved Diclaterne og deres 
Opmærksomhed samt stor Flid 
hjemme, komne meget godt frem 
endog inden Aarets Slut, I den 
sidste Maaned førend Examenen 
skulde holdes havde vi idelig Re-
pititioner af det læste. Ved den 
afholdte Examen den 3. April 1810 
bestode de fleste godt og nogle 
udmærket, saa Gouverneuren var 
meget tilfreds med Udfaldet af 
samme og takkede os Lærere for 
ald Flid og Umage med dem, lyk-
ønskende os tiI det gode Udfald 
af vore Bestræbelser. Skolen op- . 
hørte den næste Dag.  

Da jeg kom til Rønne den 2. 
December logerede jeg først hos • 
den gamle Kiøbmand Tømrer Rask, 
hvor jeg alletider lage, naar jeg 
opholdt mig der, men nu havde 

han ingen Leilighed til mig, und-
tagen i en muret Pavillon i Haven, 
som laa i den nederste Deel al 
samme. Værelset var godt, men ' 
det var ubehageligt at gaa saa 
ofte om \Vinteren i Sneen frem 
og tilbage. Jeg forblev der i 8 
Dage, i hvilke jeg havde travlt 
med at oversætte fra Fransk og 
Engelsk forskiellige Documenter 

til Besøg hos hansi Rønne bosid-
, dende Kone, til Nexøe og Svanikke, 

og var jeg til forskellige Baller 
bande der og i Rønne, deels i 
Familierne, og deels offentlige i 
Borgerclubben. I Rønne gjordes 
Bekiendtskab med flere Familier, 
hos hvem jeg aflagde Besøg om 
Aftenen og forblev til Spisning. 
Disse vare især hos Provsten Jen-
sen, Amtmand Thaarup, Byfogden 
Wiborg, Byskriver Barklei og se-
nere Byskriver Jespersen, -der 
havde en særdeles smuk Kone, 
Kiøbmand Rask, Wultfsen, Arboe 
og Peter Rask, der havde rn smuk 
Datter, der var forlovet med unge 
Arboe, der senere blev svensk 
Consul. Vi vare i Middagsselska-
ber hos dem i Forening med Gou-
verneuren, hvor det gik meget 
gentilt til. Af dem alle tracterede 
min gamle Vært Tømrer Rask 
bedst. Maden var udsøgt og hans 
Wiinc unægtelig de bedste. Ogsaa 
kom jeg til vor Spiseværtinde, 
Præsteenken fra Færge, hvis Dat-
ter paa 18 Aar, født paa Færee 
var en af de smukkeste Piger, jrg 
har truffet paa, og til hvem Lieut. 
Kalteborn, der ligeledes var en 
særdeles smuk Mand, courede 
meget, men som dog ei førte til 
videre. Han og jeg samledes der 
ofte til megen Fornøjelse. Saale-
des forløb de lange Vinteraftener 
meget behageligt for mig, og in-
den det bemærkedes, var Aaret 
forbie og endeel af det Nye 1810.  

Vor Konges Fødselsdag 28. Jan. 
blev hoitideligholdt i Clubben med 
Middagsgilde og stort Bal om Af-
tenen. Ved Bordet holdt Byfoged 
\Viborg en udmærket Tale i An-
ledning af Dagen, han var en me-
get begavet Mand, hvortil Guver-
nøren udbragte Kongens Skul. 
Ligeledes talte Pastor Balle fra 
Aakirkeby meget humoristisk med 
meget Applaus og forskellige an-
dre. Selskabet var i det hele me-
get animeret. Til Ballet om Afte-
nen havde jeg flere Dage i For-
vejen buddet Cancelliraad Arboes, 
Byfoged i Hasle, tvende Døtre, 
Christiane q Dorthea, unge, ret 
nette Piger, hvoraf første senere 
ægtede Capt. Krieger, og den an-
den Capt. Kohl fra Chee. Disse 
Jomfruer afhentede jeg hos en 
Familie i Rønne, hvor de plejede 
at tage ind. — Ballet gik godt, og 
jeg afleverede mine Damer tem-
melig nær ved Morgengrye. 

Vi toge en Søndag, dertil ind-
budt af Capt, Rothe, i Kane med 
Danner en Miiis Vej fra Rønne 
ud til en Bondegaard, hvor han 
beværtede med en splendid Fro-
kost, hvorefter der blev d.indset 
til den af ham medbragte Musik, 
som løvrigt havde spillet saavel 
ved Udrejsen som om Eftermid-
dagen i Mørkningen ved Hiem-
reisen. Bøndergaarde paa Born-
holm ere næsten alle som mindre 
Proprietærgaarde, rummelige og 

(Forts. 4 Side.) 
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Artillerilejtnant Bech's Erindringer 
om sit Ophold paa Bornholm og Christiansø 

• —a_ meddelt af Kaptajn C. E. Koefod. 
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Paa Serumsinstituttet i Butantan i Brazilien, hvor man for-
trinsvis arbejder med Slangegiften for at fremstille en Serum som 
Modgift i Tilfælde af Slangebid, foregaar der stundom Dramaer af 
en uhyggelig Karakter. Vort Billede viser et af disse. Som man ser 
er to Slanger i en frygtelig Kamp paa selve Laboratoriets Gulv, og 
Kampens Slutresultat er netop naaet, idet den ene Slange ganske 
simpelt sluger sin Fjende. To af Laboratorieassistenterne iagttager 
med spændt Interesse Dramaet, medens en tredje i et tilstødende Væ-
relse, ganske roligt passer sit Arbejde, hvilket er et Vidnesbyrd om, 
at Situationen ikke er helt ualmindelig paa Laboratoriet. 

IF(11::9c=l1r=c=,<>2.11i. 1  

Herakles. Desværre bliver man 
ikke stort klogere af min Kollega's 
Betragtninger over Emnet. Men 
det er dog stærkt iøjefaldende: 
Der er. altsaa virkelig Mennesker, 
som har villet tillægge Kaptajnen 
egoistiske Motiver! Det er jo gan-
ske udelukket, naar det fremgaar 
af Mads Madsens Oplysninger, at 
Kaptajnen har fast Bopæl i Kø-
benhavn. — Efter den Forklaring 
maa jo saa et normalt tænkende 
Menneske uvilkaarligt spørge: 

„Men hvad i Alverden vedkom-
mer dog saa de herværende indre 
kommunale Forhold ham?" 

Tak for det, Mads I 

C. Marinnesen. 
Attlivl Medl. af Skærveal. Pagt. 

Den! gamla Gartneren!. 
Ja liausar'nj alt fraa 

daa ja va enj Bæl; 
di fleste paa Linned 

di kjændenj væk 
De e væk :næn sjæjlan 

et Mænjeske fur 
som hanj traska runjt 

i saa maanga Aar. 

I !vor hans Vagga sto, 
ved jå ente naad an, 

hanj snakte niæn lid 
om saj sæl, dæinrnesaa. 

Enj førder hanj va - 
enj Jyde kansje - 

i firatras hadde hanj au vad me. 

bellitir 
_.0_ 

Borgerforeningen 
indsendte den  11,),, -28 en Skri-

velse til Byraadet, hvori vi hen-
stillede til Byraadet at undersøge, 
hvorledes Kommunens Brænde-
handler Emil Holms Priser laa 
en bestemt Periode i Forhold til 

andre Forretningers i samme 
Brance.  —  Nu 5 Maaneder efter 
modtog vi nedenfor aftrykte Skri-
velse, hvorfor vi ærbødigst takker. 

Anledning af hoslagt tilbage-
følgende Sag, Borgerforeningens 
Skrivelse af 11. September 1928 
angaaende Priserne paa det til 
Aldersrentenydere i Januar Maa-
ned 1925 leverede Brænde og en 
i Skrivelsen udtalt Formodning 
om, at Brrendehandl. Emil Holm 
havde fattet en større Pris end 
nødvendigt, der at Byraadet var 
henvist til Udvalgets Undersø-
gelse, tillader Udvalget sig at 
fremsætte nedenstartende Bemærk-
ninger. 

Det Brændsel, der i Skrivelsen 
kan være Tale om, er det i Hen-
hold til Lov Nr. 286 af 20. No-
vember 1924 til Aldersrentenydere 
bevilgede Brændsel. 

Lovens § 2 siger: Værdien af 
det Kvantum Brændsel, der kan 
ydes maa ikke overstige 40 Kr. 
for samlevende Ægtefæller, der 
begge er berettigede til Alders-
rente, og 35 Kr, for enlige Perso-
ner . . . 

Lovens § 3 siger: Det tilstaa-
ende Brændsel leveres in natura 
eller ved Udlevering af Mærker 
til Betaling af Brændsel. Kommu-
nalbestyrelsen kan i ganske sær-
lige Tilfælde træffe Afgørelse om 
anden Anvendelse af Mærkerne. 

I Byraadsmede den 27. Novem-
ber 1924 forelagdes Aldersrente-
udvalgets Indstilling om Bevilling 
af Brændsel til Aldersrentenydere 
i Henhold til ovennævnte Lov om 
Brændsel til Aldersrentenydere i 
Regnskabsaaret 1924-25. 

Der fremsendtes 2 Forslag, be-
tegnede I og II. Forslag I med-
fører en Egenudgift fbr Kommu-
nen af 2484 Kr. og yder Brænd-
sel til alle Aldersrentenydere, en-
kelte dog med et lidt mindre Be-
løb. Forslag II medfører en Egen-
udgift for Kommunen af 2010 Kr. 
og yder ikke Brændsel til alle 
Aldersrentenydere. Enkelte bliver 
udskudt. 

Byraadet tiltraadte Udvalgets 
indstilling og bevilgede Brændsel 
til Aldersrentenydere i Henhold 
til Forslag I. 

Det blev overladt Udvalget at 
administrere Bevillingen. 

Kæmner H, Mortensen, der fun-
gerer som Aldersrenteudvalgets 
Sekretær, har efter Anmodning 
fremstillet Forholdet saaledes: 

Ved den omhandlede Brænd-
selsudlevering, der ifølge Loven 
skulde ske in natura, blev Leve- 
rancerne ikke udbudt i Licitation, 
da det indenfor Aldersrenteudval- 
get var vedtaget, at Aldersrente- 
nyderne skulde kunne fas deres 
Brændsel — Kul,Koks eller Brænde 
— efter Ønske, udleveret hos de-
res sædvanlige Forbindelser eller 
hvilken Forretningsmand de maatte 
ønske. Denne Bestemmelse blev 
loyalt overholdt af Kæmnerkon-
toret. 

Da Kontoret ikke godt kunde 
have forskellige Priser at arbejde 
med, forhandlede Kontoret med 
de forskellige Forretninger om 
Priserne og fik paa den Maade 
en ensartet Pris frem for Brænd-
selet til Aldersrentenydere. Disse 
blev stillet aldeles frit med Hen-
syn til hvilken Slags Brændsel 

Kul, Koks eller Brænde — de 
vilde have og hvem der skulde 
levere det. 

Emil Holm og Sandvig Brugs-
forening opgav samme Pris for 
Brænde Kr. 18,00 pr, m5  --- Kr. 
27,00 pr. r. ni. Denne Pris blev 
saa fastsat for del Brænde, der 
skulde leveres til Aldersrenteny- 

Januar 1925 var ialt 65 in. Ud-
salgsprisen var 18,00 Kr. pr. m. 
Kr. 27,00 pr. r. m. altsaa nøjag-
tig samme Pris, som de andre to 
Brændehandlere noterede. Udde-
leren erklærer, at han del om-
meldte Aar ikke har opgivet no-
gen Pris paa Brænde til Alders-
rentenydere. 

Da Aldersrentenyderne selv 
kunde, bestemme, hvem der skulde 
levere det dem tilstaaede Brænd-
sel, -og Priserne paa dette var 
ganske ens hos samtlige Forret-
ninger, som handler med Brænd-
sel her i Kommunen, kan der ikke 
være Tale om, at Aldersrenteny-
derne har betalt nære for Bræn-
det end nødvendigt. Der kan hel-
ler ikke være Tale om, at Bræn-
dehandler Emil Holm har bereg-
net, eller totinuet beregne, sig højere 
Pris end der kunde købes for hos 
de andre Forretninger. 

Udvalget har forespurgt hos 
Branideliandlere i Rønne om Pri-
sen paa Brænde I Rønne I Januar 
Maaned 1925 og fartet oplyst, ai 
Prisen var der som her 27 Kr. 
pr, r. ni. 

De angivne Priser paa Brænde 
gælder paa Forretningens Lager- 
plads, og Køberne 	i dette Til- 
fælde Aldersrentenyderne — maatte 
derudover betale for Kørsel og 
Skæring den Pris, Forretningerne 
beregner sig herfor, for saa vidt 
Køberne ikke selv afhenter Bræn-
det paa Lagerpladsen, hvilket Al-
dersrentenyderne uhindret kunde 
gøre, hvis de ønskede det. 

Der er i nævnte Aar til Al-
dersrentenydere leveret 331/, int 
Brænde hvoraf Emil Holm har le-
veret 291/4  m5  og Sandvig Brugs-
forening 4 m5. Allinge Brugsfore-
ning har leveret Kul, men intet 
Brænde. Aarsagen dertil kan ikke 
skaffes oplyst, da hverken Kæm-
neren eller Uddeleren kan erindre 
noget derom, men da Aldersren-
tenyderne som nævnt har været 
stillet ganske frit med Hensyn til 
indkøbet af det dem tildelte Brænd-
sel, kan Aarsagen ikke ligge hos 
Aldersrenteudvalget eller,Kzemner-
kontoret. 

Borgerforeningens Formodning 
om, at Emil Holm har faaet en 
større Pris for Brændet end nød-
vendigt har saaledes intet paa sig, 
og Aldersrentenyderne har hver 
især faaet det Kvantum Brænde 
de ønskede. 

.Kæmnerkontorets Fortegnelse 
over udleveret Brændsel, Alders-
renteudvalgets Indstillingl-om Le-
vering af Brændsel stil Aldersren-
tenydere i Vinteren 1924-25 samt 
en Erklæring af 24/9  -28 fra Bræn-
dehandler 0. Ølsted i Rønne ved-
lægges til Underretning for By-
raadet. 

P. U. V. 
Sign. Chr. Larsen. 

Resultatet af Undersøgelsen sy- 
nes ikke at staa i Forhold til Ti. 
den, den har taget. — Kasse- og 
Regnskabsudvalget har tilsidst, 
ligesom i andre Tilfælde maattet 
ty til Kæmnerens berømte Hu-

kommelse for at komme tilbunds 
tilhunds i Sagen. — Kæmnerens 
Hukommelse og Redegørelser har 
vi ikke ret megen Tillid til, vi har 
endnu i frisk Erindring hans Re-
degørelse i „Nordbornholms Uge-
blad' angaaende Kommunens 
Regnskab m. m.; denne Redegø-
relse var med et mildt Udtryk 
lidt misvisende, saa vi havde hel-

lere set OM Udvalget havde kun-
net henvise til Afskrifter uf Al-
dersrenteudvalgets Forhandlings- 

protokol. 
Naar man læser ovcnstaaende 

Skrivelse faar man følgende Bil-
lede frem: Byraadet har bevilget 
Pengene til Brænde til de Gamle, 
saa skulde Aldersrenteudvalget 
ordne Sagen, dette Udvalg har 
atter overgivet Arbejdet til Kæm- 
neren — saa var den i Orden. 

Billedet fortsætter. De Gamle 

der bor i Sandvig, betaler altsaa 
gerne de forhøjede Kørselsudgifter 
fra Allinge til Sandvig for at faa 
Emil Holm til at levere. — Mon 
det ikke paa en noget utydelig 
Maade er blevet forklaret deGamle, 
at de selv maatte bestemme, hvor 
de vilde købe, i hvert Fald har 
flere af Allinge Brugsforenings 
gamle Kunder, overfor Bestyreren 
beklaget sig over, at de skulde 
købe hos Emil Holm 

.Kæmneren havde forhandlet 
med de Handlende om at tage 

samme Pris"; dette kunde jo og-
saa være af Betydning for de 
Gamle. Resulterede denne For-
handling i, at den højeste Pris 
blev nedsat lig den laveste, eller 
var det maaske omvendt? 

Allinge Brugsforening, der ifølge 
Skrivelsen laa inde med et ret 
stort Lager, fik ikke Lov at levere, 
hvorfor? — ja, her svigter Kæm-
nerens Hukommelse. Er det nu 
ogsaa klog Politik at lade den 
Hukommelse, der i lange Tider 
har erstattet Regnskabsbøger, og 
hvorpaa hele vart nuværende Regn-
skabsvæsen er baceret, svigte i 
en saa forholdsvis ubetydelig Sag, 
og er det klogt altid at stille Kæm-

neren frem i Fronten? Det er dog 
Byraadet der har Ansvaret. Kæm-
neren kan kun gøre, hvad Byraa-
det tillader, lian har ligesom an-
dre Mennesker sine Fejl, inen det 
er Byraadets Pligt at passe, at 
disse ikke bliver skadelige for 

Kommunen. 
Men vi takker for Skrivelsen, 

havde der været 5 Maaneder til 
Valget, vilde vi have bedt Byraa-
det om ogsan at undersøge samme 
Forhold for Anret 1924, nu maa 
vi vente. 

Pita Borgerforeningens  Vegne 
bl. Bloch. 

-5"-ga—N 

Konunanalia. 
Inden min gode Kollega Mads 

Madsen begynder paa det gamle 
Stengærder Olsker, vilde jeg gerne 
have Lov til at opholde ham et 
øjeblik. Formodentlig har ogsaa 
den sidste Sne skjult Arbejds-
pladsen, saa han forsømmer jo 
intet. 

Han undersøger i forrige Nr. 
af dette Blad Hr. Kapt., Koetoeds 
Motiver til at rense ud i den — 
efter dennes Mening — kommu-
nale Augiasstald -- lig 'en anden 

Men Jor s=tue lem 
hanj ju Nri tik'. 

Fraa Gear te Gear 
me sin Spil han gjikj 

u plantede Blomster as Tree, 
hvor hanj kom, 

ned anjed hanj sjatte 
vel nauehert om. 

Lid sær an lid ajenj 
hans va vel nok au, 

aa lid for majed 
an Flasken hanj tao. 

Di anres Faji se vi atti saa unit 
— kansje va stær nat', 

hanj vijlle hil glemt. 

Hanj paste set Arbaj 
an gjore ded got, 

aa kunj%, anheggja 
enj Hawa saa flot; 

for enj Kunstner* va hanj 
ju i set Fig 

aa gjore sej alti enjhellu UmAg. 

For Plånter as Blomster 
di hotte hall an, 

- - de va nok di Venner 
hanj hedde paanaa; 

tut kjelada for dom 
hanj gjore - ja, val 

som en Moer bon kjelar 
for sin lijla 

Te sist ble hanj gammajl 
an skradurinj mc; 

te Sjøgehuzed hanj kjørder ble. 
Dier ble hanj got pasler 

al led mæn lid, 
hanj laa — for de mæsta 

et hal Aars Tid. 

1)e va enj saa hæjlluer Foraarsdå, 
a denj gamle Gartnerenj 

mutte astå. 
1 enj løjner Krog 

paa enj aasijes Pib 
ble hanj stopter ner 

uden majenj Stk. 

Hanj holt saa aa Blomster 
dænj fattia Manj, 

aa faa har varl plåntad 
saa maanga som hanj; 

men de va te anra. - 
Nu bare hanj faa[ 

di, som ente plant" 
mæn sæl dom sur. 

0. L. 

Den gamle Gartner hed Mellem, var 
Veteran tre 64 og lidt et en Original. 
Han døde paa Sygehuset og begravedes 
paa Allinge kirkegaard, 

..fra 21ge til 2Ige. 
—0— 

Allinge-Sandvig kommunale 
Vælgerforening 

har til Indenrigsministeriet frem-
sat forskellige Sporgsmaal angaa-
ende Forstaaelsen af den kommu-
nale Valglov. 

Ministeriet har i denne Anled-
ning udtalt, at man maa holde 
for, at det ikke er en Betingelse 
for en Persons Valgbarhed, at 
vedkommende er optaget paa den 
kommunale Valgliste, men man 
er tilbøjelig til at formene, at en 
Person, der ikke inden Valglister-
nes endelige Berigtigelse har be-
talt sine i Betragtning kommende 
Skatterestancer, ikke er valgbar. 

Efter at de kommunale Valgli-
ster efter 31. Januar er inddragne, 
har Vælgerne ikke Adgang til at 
gennemse Valglisterne, heller ikke 
efter at disse er berigtigede. 

Saafremt vedkommende kom-
munale Raad indvilger deri, kan 
der efter Indenrigsministeriets For-
mening intet være til Hinder for, 
at kommunale Vælgerforeninger 
faer overladt en Genpart af de 
berigtigede Valglister sum Grund-

lag for Udsendelse af Valgagita-
tionsmateriale o, lign. til Vælgere. 

Til Toldkontroller 
i Allinge er nu udnævnt Toldass, 

D. Malmer, Sønderborg. 

En Radio-Lytterforening 
for Allinge-Sandvig og Omegn 

synes nu at blive til Virkelighed, 

idet der viste sig stærk Stemning 
herfor paa det i Tirsdags paa Ho-
tel Allinge afholdte Møde, hvortil 
Hr. ing. Andersen havde indbudt. 

i 	 1101m leverede 291/4  m' Brænde, Allinge Brugsforening har Ud- 
valget bulet oplyst, at Brugsfore- medens Sandvig Brugsforening le-
ilingens Lager af Brænde den 1. verede, de andre 4 nis. De Gamle, 

dere. Om Allinge Brugsforening . j 
opgav nogen Pris, eller den ind- m atte selv bestemme, hvad Brænde 
gik paa at levere Brænde til samme de vilde have, og hvor dette skulde 
Pris  som de andre to Brænde-  ' købes. Denne Bestemmelse blev 
handlere, husker Kæmneren Ikke loyalt overholdt af Kærnnerkon-
nu. 

Ved Henvendelse til Uddeleren turet paa den Maade, at Emil 

8t Ø rama paa ea6oratoriet. 



Under Udsalget 
er der Lejlighed til at købe 

Konfirmationsudstyr 
extra billigt. — Nye Matros- 
og Jakkehabitter 10 0/a  Rabat. 

Konfirmations-Kjoler fra ifjor 
20 °Jo  Rabat. 

Der er endnu nogle iaa Stk. 
Damefrakker 

tilbage, som sælges fra 8 Kr, 

Messens Ene-Udsalg 
C. Olsen. 

Prima 
friskbrændt Xaffe nymalet 

90 Øre '!,-kg. 

Axel Mogensen, 
Tejn. 

En L. K, Distance-Modtager, 4 
Lamper, 1 Teleiunken „Arcolette" 
3 Lampers, I Bravour S. 4, 4 L. 
1 Heimdal, 3 Lampers, sælges med 
20 pCt. Rabat. 

Akkumulatorer repareres og op-
lades. Opladning I lir. 

Anodebatterier altid paa Lager. 
60 Volt 6 Kr., 90 Volt 9 Kr. 

Hasle 
Installatørforretning. 

Tlf. 128. 

Skatterestancer, saa der bliver 
næppe stor Tilslutning til Valget. 
Naar Skatterestancer er saa store 
som opgivet (ca. 150,000 Kr.) ty-
der dette paa, at det særlig er 
Middelstanden, der ikke kan bære 
de sidste Aars store Skatteudskriv-
ninger. Bunden er skrabet. 

Sandsynligheden taler for at Ar-
bejderpartiet vil opnaa de fleste 
Mandater, men om de er i Stand 
til at bringe os ud af Uføret, er 
meget tvivlsomt. Udsigterne til en 
Bedring af Kommunens Status i 
den kommende Valgperiode synes 
saaledes at være meget ringe, selv 
om der gøres ah for at faa de 
rigtige Mænd valgt ind. 

11■•■■•■•••■ 	 

Borgerforeningen 
afholder Medlemsmode paa Hulers 
Hotel ONSDAG d. 27. Pebr. 1{1 8, 

EMNE: Opstilling af Kandi-
datliste til Byraadsvalgot. 

Ikke-Medlemmer, der sympatiserer 
med Borgerforeningen, er ogsaa 
velkomne. 

Bestyrelsen. 

erehNlllls Ono ilfdr{,i ikriq 
Aarskontingent modtages MAN-

DAG d. 25. ds. i VANG hos P. 
K JOLLER fra Kl. 1-4. 

V. P. Thiesen. 

Olsker 
Kontingent til Bornholms Brand-

forsikring modtages i mit Hjem 
samt i Tein Brugsforening TIRS-
DAG d. 26. Febr. Kl. 3-5 Eftm. 

K. A. Mogensen. 

Rø 
Konservativt Mode afholdes 

TORSDAG den 28. ds. Kl. 7 paa 
Afholdshotellet. 

Forhandling om Sogneraadsvalg. 
R. Sommer. 

Generalforsamling 
afholdes TORSDAG d. 28, Febr. 

Kl. 7 i Forsamlingshuset. 

Olsker Brugsforening. 

Foredrag, 
afholdes paa Forsamlingshuset 

Hammershus Lørdag 
deri 2. Marts Kl. 8. 

Boghandler Sørensen fortæller om 
sin Rejse gennem Centralafrika, 

ledsaget af Lysbilleder. 

Efter Foredraget fælles Kaffebord. 
Entre I Kr. (Kaffen iberegnet.) 

Kommunens Arbejdsløse kan faa 
udleveret Frikort ved Henvendelse 
til Viggo Staffensen, Strandvejen. 

En ny Enspænderslæde 
er billig til Salg, 

Smed L. Dellgren, Hasle. Tlf. 92. 

Hasle Snedker- og 
Bygningsforretning. 

Største Lager af Ligki- 
ster, Ligtøj og Ligsenge. 

Tlf. Hasle 35. 

.Cad »em fotografere 

hos P. Anker Poulsen. 
43tneer on if ilm freuitulec 

ug tutneteg — (r-f o r ft urrelier ubpru>. 

Zeltluri toMe 66. 

Rich. Nielsen, 
Urmager- & Gravor. 

Største Udvalg 

Fest- og Brudegaver 
Ny hjenik. Varer 

til do rigtige Priser. 

Gudhjem Molles 

Flormel 
er anerkendt 

som det bedste. 

Kofoed & Mortensen 
Ily.‘gernrretni n g 

Cr2 

Ligkister og Ligtøj. 
Anvend Sikkerhedssprængstoffet 

AEROLIT  til al Spræng- 
ning. Kraftig- 

ste og billigste Sprængstof. 
Fænghætter og Frengtraad. 

Joks. Kure, Staalegade, Ramte. 
Tlf. 310. 

firilter og pincenez 
Læseglas — Barometre — Termo-
metre — Regnmaalere i bedste Kv. 

Conrad Hansen, Tlf. Allitrge 140. 

Nic. Koefoed 
Skrædder- og Herreekviperingsfor- 
retning leverer gode Varer til bil- 

ige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x. 

Annoncer læses bedst her i Bladet! 

i Etar jkajs paa Lager,  
men da Prisen for samme 	høj. saa anbefaler vi derfor 

Køb af hjemmeavlet Korn af Hvede. Byg og 

Blandsæd af Havre samt Svineskraa af disse Sorter 

Vi sælger til lar.t: Pi iser pr. Kontant. 

Gudhjem Skoloistorretillog 
Tlf. 73. A. P. Westh,. Til. 73. 

Udsalget er begyndt og omfatter hele Lageret. 
Ii■11•11111  	 

4‘41  
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Broderihandelell ophæves. 
1;4  Hele Lageret uds. til Spotpris! 
b;11  

Yiedvig 717ureA'arann, 	Jfasle 90 

Møllers Bogbinderi   
Tlf. 466. 	Chr. Diderikrien, Rønne. 	Tlf. 466 

Indbinding al Beger. - - Protokolfabrik. 	Papirvarer. 

1. Kl. Arbejde. 	Rimelige Priser. -- Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

Elfenbenslakeret Soveværelse 
med 3-tinjet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetræs engelsk 
Spisestue, compl. fra 550 Kr. Chesterfields Dag-
ligstue, I Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr. 

Ratebetaling kan indrømmes. Solide Købere fra 20 Kr. mdl 

Allinge ny Møbelmagasin, 
Havnegade 53, Allinge. 

Averter I NORDBORNHOLIVII 

Udsalget slutter. 
Mandag d. 25. ds.Uslste....22j! 

Magasin du Nords Udsalg v. Victor Planck, All. 

Samtlige mødte tegnede sig, og 

der nedsattes et Udvalg bestaa-
ende af d'lirr. Ingeniere Edv. An-
dersen og Vendelbue-Larsen samt 
Gasværksbest. Kofoed til at sætte 
sig i Forbindelse med andre Lyt-
terforeninger, udarbejde Forslag 
til Love og iøvrigt fremskaffe de 
norivcridige Oplysninger. Der vil 
da i Løbet af kort Tid blive ind-
kaldt til et nyt Mode, hvor Love 
kan vedtages og Bestyrelse dan-
nes. Der var Stemning for at ind-
melde Foreningen under Dansk 
Lytterforening, Kontingentet men-
tes ikke at ville overstige 2 Kr. 
om Aaret. 

— -- — 

Den meningsløse høje Afgift af 
200 Kr. for Radiomodtagere med 
Højtalere, der benyttes i offentlige 
Lokaler i Underholdningsøjemed 
vil nu bortfalde, idet Finansud-
valget efter Indstilling af Ministe-
ren har vedtaget at Afgiften fra 

Iste April dette Aar skal være 
10 Kr. aarlig for Radioapparater 
af enhver Art. 

Denne Bestemmelse vil faa stor 
Betydning for alle Hoteller og Pen-
sionater i Sommermannederne, 

der nu uden større Udgifter kan 
skaffe lettere Underholdning for 
Gæsterne. 

Foredrag med Lysbilleder, 
Boghdl. Sørensen, Sandvig vil 

Lørdag den 2. Marts Kl. 8 holde 
et Foredrag om sin Rejse ind gen-
nem Centralafrika, ledsaget af Lys-
billeder. Foredraget danner en 
Fortsættelse af de forrige Aar af-
holdte, og vil sikkert kunne fylde 

Forsamlingshuset Hammershus til 
sidste Plads. 

Efter Foredraget fælles Kaffe-
bord, Koncert og anden Under-
holdning. Entreen er I Kr., og vi 

opfordrer Kommunens Beboere 
til at give deres Bidrag, da hele 
indtægten tilfalder de arbejdsløse, 
der kan afhente Fribilletter hos 
Viggo Staffensen, Strandvejen, se-
nest 2 Dage før Foredraget. Byens 
Handlende har i Fjor som i Aar 

givet deres Bidrag i Form af Na-
turalier, og vi har modtaget en 
Del kontante Bidrag. 

Med Hensyn til det gode For-
inaal haaber vi at der endnu er 
en Del, der vil yde deres Skærv, 
saa der kan blive Midler til en 

tredie Aftenunderholdning. Al As-
sistance er jo gratis, saa der gaar 

intet til Spilde. Sidste Gang ser-
veredes cirka 200 Kopper Kaffe. 

Bidrag modtages med Tak af 

Viggo Staffensen eller kan indle-
veres her paa Bladets Kontor. 

Regnskabet vil senere blive of-
fentliggjort. 

Statsbanerne 
beregner at Sne- og ishindrin-

ger i denne Maaned vil koste dem 
ca. 10 Millioner Kroner. 

Ogsaa Privatbanerne har store 

Udgifter. De bornholmske Jern-
baner brugte forleden Dag ikke 

mindre end 3000 Kr. for at faa 
Linien farbar. 

Herman Hansen Kofoed, 
Korsbjerget, der for 3 Maane-

der siden mistede sin Hustru, 
døde i Lørdags. Begravelsen fin-
der Sted Mandag. 

Rejsende til Canada 
og Udlandet kan nu faa Pas 

udstedt ved Henvendelse til Poli-
tistationen i 

Foran Valget. 
Den kommunale Vælgerforening 

afholder Møde Tirsdag Aften for 
at opstille Kandidater til Byraads-
valget. - - Onsdag Aften indvarsler 
Borgerforeningen til Møde paa 
Høycrs Hotel. -- Det er oplyst, 
at over Halvdelen af Kommunens 

Vælgere er slettet paa Grund af 

Grammofon 
med 35 Stk. Plader samt forsk, 

andre Ting sælges billigt. 
Emil Krak ved Habbedam, Olsker 

4 hers ririN 
sælges 25. Februar. 

Avlsbruger Chr. Holm, Allinge. 

Til Salg. 
3 Stk. Kviekalve efter yderige 

Køer. 2 Stk. 4-Ugers Grise kan 
tages i Bytte. 

Rugeæg af hvide Italienere og 
hvide Wyandotter kan faas paa 
Bestilling. Bestilling paa Udrugning 
af Kyllinger bedes indgivet i god Tid 
A. Mogensen, Risenly pr. Hasle. 

Vi beder indtrængende de aver-

terende indløse vore Indbetalings-

kort, da vi har store Udgifter og 

maa betale Postvæsenet forud for 

hvert Kvartal. 

FLÆSK, 
Kød og Pølser 

modtages til Røgning hos 

Slagterm. Phillipsen, Sandvig. 

.Bletønder, 
Saltkar og Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Hasle Bodkeriorretning, 
Tlf. Hasle 105. 

Bornholms 
Spare- og haanehasses 

Afdeling i Allinge. 

Kontortid 9-12 og 2-4, 
Renten af Indskud er paa 

3 .14dr$ eirlgehe 	4,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekass.clilkaeir 	4 	• 
Fo!in 	 2 
i Fortingekesildelinpn J.8 • 

hroni! Pramle, hidtil 2,4 • 

.gpotek 
Hanndkabsudsalg: 

lindhjem: 91Mh.irn. 
Its■ste- '&? $ottlre:/, fefterrahr. 
Klemeau: 	amitie Yinbtrien. 

er` 1lingerfegIværfi 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 

Tlf. 127. 

Ajletonder, 
Vandtender, Vaskekar r Saltekar 

1. P. Rønne, Gudhjem. 
llf. s.; 

Johanne tjansen 
VictaltIlororretning 

anbefaler 
hjemmelavet Fars, Medisterpelse, 
Lungehelse, Sylte og Leverpostej. 

Fersk, saltet og røget Flæsk. 

Lindepds - Allinge - Telefon 45 

Aktieselskabet 

Hasle Bank 
modtager Indskud paa Ind-
laansbog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan m. rn. 

Soveværelser 
ilorde og Stole 

Tlf. n. 13 L. PIHL Klemensker. 



expederes fra Lager til meget billig Pris •- pr. kontant. 
. Foreløbig expcderer vi alle Købere. 

ord landets liandislins. 

il 

4 Y " 
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Xer6 gode, kurante rt 
glianufakturvarer 

Husk, at Priserne er særlig 
billige, saalænge Udsalget 
varer - til 1. Marts 1929. 

lindelshus. 9 

De Muterende 

Sidste Aars Forsøg 
55-7;k71 

Svovlsur Ammoniak  
til Kaalroer, Kartofler, Vaarsred, Græsmarkerne 
og Frehundegrees. 

viser, at af  alle  Kvælstofgødningerne er det fordelagtigst at bruge 

GØDNINGS-
KOMPAGNI 

1W/2 °i0 Kalksalpeter 
til Runkelroer og Vintersæd. 

Vi har rigeligt Lager af 

Dansk Sojaskraa, 50 pCt, kontrol'. Foderblanding 
og alle Slags knuste Foderkager. 

Vore Priser er beregnet for Salg vt d kontant Betaling. 

Nortflaiulets Iiaiidelsiius. 

Arbejde i Canada 
kan sikres Landarbejdere 
og unge Kvinder strakt 
efter Ankoinaten. Skriv 

efter Oplysninger om 
beilesreiter. 
Generalagent 

M. Z. SORY.N SEN, 
Kaarlivaapiadten 45 

Krabenhavn V. 
Fra 1. Marv 

Vesterbrox. 

Der blev spillet hele Vejen af Mu-
kanter, der var i den første Slæde, 
og efter at have giort en Runde 
omkring i Byen, kiortes ud ad 
Landeveien en Miils Vejlængde, 
hvorpaa vi vendte om igien og 
kiorte til Clublocalet ved Stranden, 
hvor sagdes Farvel og paabodes 
Selskabet at mode betids der om 
Aftenen til Bal. — Kl. 7 var dette 
i fuld Gang og blev der dandset 
til Kl. 4, da hvert afskedstagende 
Par blev sagt Farvel med en Fan-
fare fra en Balcon paa Huuset. 

Fra Nexoe toges til Svaneke, 
hvor leg som forud logerede hos 
Kobmand Holst, der havde en ung, 
vakker Kone, der forærede mig 
til Souvenir en Daase af fiint ma-
let Porcelæn til Snustobak. Hoff-
mann var hos den rige Kiøbmand 
og Strandingscommisionær Steen-

heck, der var Enkemand med en 
Datter, der var intet mindre end 
smuk, men særdeles dygtig Fruen-

timmer og meget godmodig. Hoff-
mann gjorde stærk Cour til tiende, 
og her blev det til noget, thie han 
førte hende senere klem som Hu-
stru, da han efter Freden blev 
Kommandant paa Bornholm med 
Oberstløjtnants Charakter. Denne 
Kiøbmand Steenhech og Ca pt. Kohl 
havde tient en stor Deel Penge 
ved Havarister og Strandinger, 
deels paa Bornholm, deels paa 
Fæstningen. 

Efter 5 Dages Fraværelse retour-
lierede vi til Rønne. 

(neehs r.rie,irirger tarts3 i Store eng-elske og tyske 
velbyg;;ede. 	Foruden Dagligvæ- 
relse o, Sovekamre er der en stor 

Sal, og ved Enden af denne op-

redte 

 

 Giresteværelser. 
Da Eleverne, eller rettete Offi-

cererne, der besøgte Skolen, næ- 
sten alle vare Bønder eller Eicn- 
domsbesiddere, havde de jevnlig 
en 4-5 Dages Ferie for at tage 
hiem og see til samme. I en af 
disse Ferier kiorte Capt. Hoffmann 

og jeg til Nexoe, hvor jeg tog ind 
hos min oftere besøgte Velynder, 
Købmand Jørgen Hansen, og fandt 
hans snart udvoxne Datter Ger -
trud. -- Vi var under Opholdet i 
Nexo en hedl Dag i Boelsker hos 
Pastor Saxdorph, en halv Miils 
Vei borte. 	Han havde trende 
voksne, tinge Døtre, hvoraf den 

yngste, Ursula, var ret tækkelig, og 
drilledes jeg svært meget af Hoff-
mann, at jeg temmelig Biorde Kur 
til hende. En Købmand i Nexoe 
havde en meget smuk Datter, He-
lene Sonne, der var forlovet med 
Inspekteuren ved Steenbruddet. — 
En anden Kiobniand Sonne ejede 
en vakker Datter i Jomfru Marthe 
Sonne. — En Dag arrangerede 
Hoffmann en Kanefart med Da-
mer, og hver Herre skulde kødske 
sin Dame. Jeg havde helst kiort 
med Helene Sonne, men hun blev 
ført af Kiærresten, Insp. Petersen. 
Jeg tog derfor pænt tiltakke med 
Marthe Sonne, hvis Fader havde 
en prægtig tospændig Kane. Vi 
vare over tyve Kaner fra Nexoe. 

OptseadnIngsbreende altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tir. 29. 	Geert Hansen. 

illiillge SNæreri 

anmodes hofliget om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dom 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 	5 Ore I Porto mod Kvit- 
ering paa Postbeviset. 

anbefaler sig med et stort Lager i færdige Klædninger, Over-
frakker, Ulsters Stortrøjer, Rotorjakker, Regnfrakker, 
Hatte, Huer og Kasketter samt alt i A rbeidstoj. — Prima 
amerikanske Overalls. Jakker & Bluser. Bestilling paa Klædninger 

efter Maal. 1. Kl s Arbejde til billigste Priser. 
Altid bedste Kvalitet og største Udvalg i Trikotage og Uldgarn. 

Jens Hansens Manufakturhandel, 
Allinge, 

BRØDRENE ANKER, HASLE, 

■ 
9o;iiks6sudsalg. 

Averter i NOIRDBORNHOLIVI! 

Dame- og Børnehatte, Broderier, Galanterivarer, 
Parfume og Sæbe. — 	Papirvarer. — Grammofonplader. 

Alt sælges til ganske smaa Priser Ø!,  
Tit. 90. lillarckmann, Hasle. Tlf 90. 

J ERN 	& MASKINFAIIIHIK. 
Alt til Faget henhørende anbefales. 

Mit Udsalg begynder Fredag den 8. Februar og 
omfatter Klædninger, Overfrakker, Ulstre, Stortrøjer 
og Arbejdstoj. 

Et stort Parti Manchetskjorter og Undertoj ud-
sælges til meget smaa Priser. 

Paa ikke nedsatte Varer gives 10 pCt. Rabat pr. 
kontant. 	Bestil Deres Klædning nu. 

Tlf. 28 Chr. Westh„ Allinge. 

OvnKul 

9udfijem. 
Jeg udsælger i denne Maa- 

,, ned alle Kokken artikler, 

Glas, Porcelæn, Emalje- 

!
i og Alluminiumsvarer samt 

Bordservice med to pCt. 

Rabat pr. Kontant. 

3. ri. Aønne. 

Saltede isl. Lammelaar 
samt nogle faa Stk. islandske 

Lammebryst haves endnu. 

Vinj'ets, 911thige. 

tiaet.  og Skid 
opkøbes til stor Overpris. 

Sæbemagasinet „P R I M A" 
Tlf. ALUN( iE -ID. 

Varm Blodbudding 
faas hver Fredag Middag. 

4r ..,Cyster,3fasle. 

Lighister og Ligsenge 
altid paa Lager i alle Størrelser, 
og forskellig Udstyrelser og Priser. 
A acon Sonaea Byggeforretning 

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sonne. 

(fi bs NImeguer 
smil 2Vestfis 21r- og 

guldsmedeforretning, 
Tlf. Ilave Itu. 

For at komme 
k  frem 
i Canada 

kraves kun Arbeidsvillie og Evne. Vore 
Kontorer anviser gennem De canadiske 
Statsbaner Pladser ved Landbruget i de 
torskellige Provin.er. Ogsaa for Kvinder 
anvises Pladser paa Landet. lovrigt op. 
lyser vore Mastt.. I Lsandboger om For. 
holdene og de Muligheder, der gives 
Nybyggere lur at erhverve egen Jord. 
llaandbogerne udleveres gratis hos Agen-
terne over hele I andet, eller Faas frit 

tilsendt ved at skrive til 

Skandinavien Amerika Linien, 
Kongens Nytorv 8. København K. 

?faste eSavvterk 
Træ modtages til Skæring. 

Tommer og Lægter lev. efter Best. 

Benmel. 
Godt, tort Benmel er til Salg. 

, 	10 Kr. pr. 100 kg. 	Tlf. 79. 

Fodermeisfebriken, Nyker. 
a 

Fejliarielsu-Erl3riger. 
—n— 

Vi har alle beaaet e g Fejltagelser 
her i Livet Og vi har alle bekla• 
get disse Fejltagelser --- forhaa-
bentlig 

Det Menneske, der ikke her i 
Livet har begaaet en eller flere Fejl-
tagelser, findes simpelthen ikke. 

Nogle Mennesker er heldigere 
end andre -- saaledes ser det i 
det mindste ud. Nogle synes at 
være mere ulykkeligt stillede end 
andre; de rammes af det ene 
Uheld eller det andet. 

Som et Hele taget er Livet 
fuldt af lyse og mørke Stunder i 
talrige indbyrdes forskellige For-
hold og Intensitet. Og som Følge 
af, at ingen Kurs gennem Livet 
er let, ligetil og vedvarende hel-
dig, hører man ofte Folk sige: 
„Om jeg blot kunde leve mit Liv 
om igen". 

Men, Sagen er imidlertid deri, 
at om Du virkelig kunde leve dit 
Liv om igen, vilde Du gøre no-
get nær det samme som det, Du 
har gjort i det Liv, Du nu lever i. 

Forudsat at Du begynder forfra 
igen med de samme nedarvede 
Tilbøjeligheder og udviklede din 
Barndom i de samme Omgivelser, 
er der ingen Tvivl om, at Retnin-
gen og Beskaffenheden af dit Liv 
som voksen — undtagen maaske 
nogle faa ubetydelige Forskellig-
heder — vilde blive nøjagtig som 
det er i Dag. 

Grunden til, at Du ønsker, Du 
kunde begynde forfra igen, er 
naturligvis, at Du mener, Du vilde 
have lært at følge en bedre Kurs 
næste Gang. Du tror med andre 
Ord, at Du har lært gennem Er-
faringer. Og du tror, at Fejltagel-
serne og Belæringerne har været 
fordelagtige for dig. 

Og dette er sandt. Hvis Du 
kunde anvende Erfaringerne fra 
dette Liv i et andet Liv, da vilde 
det hele komme til at se helt an-
derledes ud. 

umuligt. 
Hvad 	

kan Du ikke. Det er 

Hvad er da det næstbedste, Du 
kan gøre? Hvad kan Du gøre 

med de Erfaringer, som Du alle-
rede har erhvervet dig? 

Ganske simpelt: Begynd forfra 

netop nu. Gaa ikke omkring her 
paa Jorden og ønsk dig noget, 

som Du ved er umuligt. 
Hvorfor ikke gaa ud fra, at Du 

har en ny Chance netop nu I 
Det er aldrig for sent at be-

gynde igen, at vende Bladet, at 

tage fat paany med Energi og Haab 
forynget og understøttet af dine 

indvundne Erfaringer.  
Nu er det Tiden at leve dit Liv 

om igen. Gør Begyndelsen nu. 
Prøv paa at presse to Liv ind 

i eet. Lad som om Du er Født 
paany med dine nuvært ride Aars 
Visdom udviklet. Prøv dig selv, 
og se hvad der vil ske. Mange 
Mennesker har gjort dette, og de 
har forvandlet ødelæggende Fejl-
tagelser til glimrende Fremskridt. 

Tag et Tag i dig selv. Det er 

tror) 
at gøre, end Du maaske 

Forretnings konvolutter 
sælges med Firma for kun 9 Kr. 
pr. Mille. 

Allinge Bogtrykkeri, 

Som god og billig Vinterspise fremhæver vi: 
Gule Kogeærter, 

Amager Hvidkaal, 
Extragod Klipfisk, 

Bedste Sort Risengryn, 
Priserne er billigst i 	 Bornholmske Byggryn. 

Nordlandets Handelshus. 


