
d 

if»Avawift. 

;s. 
;" 	J  

,,iamommr 

■)74r 
a 

din ~
l

~ 

Ah, Annoncer 10 Øre pr. mm, elterf. Gange 8 ø. 
Nr. 64 	Forretningsann. 8 - 	- 	- 	- 	6 Ø. Fredag den 22. Marts 

s, 	cm,ir,d4IF 

AN, • • 

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret 
senest 2 Dage for Bladet udgaar. 	 1929 

Aonvornhowendo Udgivere 
Otto Gornitoka. • Telefon 74. 
Trykt ! Allinge Bogtrykkeri 
Oplag en. 3500 Eksemplarer 
	 _ 	 L 

• 

3 • IC 

legeblad ogk'Annonceeldende 

for Allinge-Nondvig. 
Gudhjem. Onterlarm. Hamle 

Olaker. Buteker, Ro og Kleerienft. 

Moderinstinktet er som bekendt fælles for Mennesker og Dyr, 
den oprindeligste og smukkeste Følelse hos Menneskene, i Borg som 
i Hytte, den stærkeste og inderligste Følelse i Dyreverdenen, i Luften 
som paa Jorden, i Fugleverdenen som hos Pattedyrene. Vort Billede 
viser Dyrenes Dronning, Løvinden, som den ømme Moder — sammen 
med et pragtfuldt Barn. Løveungen er født i Fangenskab, og det er 
mange Aar siden dens Moder piskede ørkenens Sand eller Steppernes 
Græs med sin Hale. Men i øjeblikket længes den ikke tid i Naturen. 

.97toderficerligfied. 

:Tulipaner. 
—0 — 

Hvor kæk og fin en Holdning 
paa Stilke, skøre, tynde! 

— Der staar fra deres Kalke 
denne kølige Ynde, 

som ikke kunde friste 
deres Hjerter til at synde 

trods alle hede Farver, 
der blusser i deres Hud. -

Selv i Solbranden staar de, 
som var de dugbesprængte 

rene og uberørte. - 
Man skulde tro, de tænkte, 

at hele Livets Under 
blot var at springe ud! 

Ved Vaarens store Bryllup, 
hvor alt, der lever, higer 

mod Flammer og Berusning, 
mens Duftens Salmer stiger, 

der knejser Tulipanerne 
knibsk som Brudepiger 

med fugtigt-ømme øjne 
af lutter Uskyldighed. 

Og hvis Brudgommen prøvede 
at kysse deres Nakke -

- de vilde le, med Hovedet 
en Kende paa Skakke, 

• som den, der tror at vide, 
men dog ingen Ting ved! 

Man fristes, naar man ser 
paa de kyske Tulipaner, 

til at handle helt paa tværs 
af Skik og Vedtægt og Vaner, 

til at ruske dem, til Roen 
forgaar dem! — Thi man aner, 

at vaktes de til Livet, 
saa blussed de mere sødt 

end alle de, hvis Hjerter 
var altid lige rede, 

og med en større Friskhed, 
en dybere Hede, 

fordi deres Blod 
var ufordærvet og rødt! 

Man fristes til at kysse 
deres kølige Munde, 

til at vække det, 
der ikke har Ret til at blunde, 

til at ridse deres Hjerter 
med den blødende Vunde, 

der giver Tørst mod Lykkens 
smertefuldt søde Drik. — 

Aa, blot at se dem sitre 
og aabne deres Blade, 

forundrede, urolige -
og bange for at lade 

sig saligt overmande 
et svimmelt øjeblik! 

Hvorfor er nogle Blomster 
saa sære, jomfrukolde? 

Hvorfor er nogle Sjæle 
saa bange for at folde 

sig ud mod Vaar og Varme? 
— Hvis de endda var golde! 

Men ogsaa de blev skabte 
til rige Blomsterkaarl - 

Og dog! 	Vi ser dem knejse, 
naar Duftens Saliner stiger, 

de ranke Tulipaner, 
som knibske Brudepiger, 

rene og uberørte, 
mens Vaarens Bryllup staarl 

Thorkil )lerfod. 

Fugl, flyv 

Nogle Træk om Digteren og 
Digtets Tilblivelse. 

Det er nu 100 Aar siden, at 
det af alle Danske kendte og el-
skede Digt „Flyv, Fugl, flyv —a 

første Gang kom paa Tryk. 
En og anden vil muligvis have 

faaet det Indtryk, at Chr. Winther 
skulde have skrevet sit berømte 
Digt for 100 Aar siden, men dette 
er ikke ganske rigtigt, idet det 
første Gang stod at læse i „Kø-
benhavns Morgenblad" Lørdag 
den 18 November 1826. Om Dig-
tets Tilblivelse og de Begivenheder, 
der knytter sig dertil, skal i det 
følgende fortælles enkelte Træk. 

28 Aar gammel havde Chr. Win-
ther i 1824 taget teologisk Em-
bedseksamen, hvorefter lian fik 
Bolig paa Ehlers Kollegium. Men 
da han paa dette Tidspunkt, saa-
gel som bande før og efter, havde 
betydelige økonomiske Sorger, 
forsøgte han — som forøvrigt 
Studenter forsøger det den Dag i 
Dag — at bøde paa Miseren ved 
at skrive til Bladene, en Indtægts-
kilde, der vel nok var saa som 
saa. 

— „Københavns Morgenblad" 
bragte saaledes den 19. April 1825 
Digtet „Lille Kathrine, tivi bær 
Du det dejlige Haar —", som har 
sin Rod i en af hans mange For-
elskelser. Den tilbedte var i dette 
Tilfælde en Søster til en af hans 
Skolekammerater, den smukke, 
lille Kathrine Ernst. Hartmann 
har senere sat Melodi til Digtet. 

Winther og- Alvilde. 
Den ydre Aarsag til, at saa 

mange af Chr. Winthers Qigte blev 
optaget i „Københavns Morgen-
blad" var den, at Winther var 
Ungdomsven med den ene af Bla-
dets Redaktører, den senere saa 
kendte Skuespiller ved Det kgl. 
Teater, C. N. Rosenkilde. De havde 
i deres Ungdom sammen med 
H. E. Krøyer, den senere kendte 
Komponist, og Abrahams, der blev 
Professor ved Universitetet i 
fransk, dannet en Kvartet, der 
var meget søgt, Det er Krøyer, 
der har skrevet Melodien til „Der 
er et yndigt Land", og bl. a. og-
saa til Skolesangen „De første 
Prygl vi i Skolen fik, det var For 
det Verbum amare". 

I Foraaret 1825 begyndte imid-
lertid et nyt Livsafsnit For Chr. 
Winther. Han fik ved .formanende 

Hjælp af Professor H. N. Clausen 
Plads som Huslærer hos den vel-
havende københavnske Grosserer 
H. C Mtlifelmann, der om Som-
meren boede paa sit Landsted 
„Fuglsang" paa Prinsessestien 
Lyngby, tæt op ad Sorgenfri Slot. 

Med sit let bevægelige Sind va-
rede det ikke længe, før Chr. Win-
ther blev alvorlig forelsket i den 
yngste Datter, den 15-aarige Al-
vilde, og i Digtet „Flyv, Fugl, 
flyv", som han skrev nogen Tid 
efter, at hun havde fejret sin 16- 
an rige Fødselsdag, benævner han 
hende som den fortøjede Skønhed 
med de gulbrune Lokker, der flag-
ri r i Vinden — let et hun, rank 
som et Aks. 

Alvilde har selv fortalt, at det 
første Vers er skrevet en Dag paa 
en Spadseretur til Furesøen og 
Ruinen „Hjortholm", medens de 
s•-rige Vers først blev skrevet se. 
nei e paa en Tur til København. 
En væsentlig Dd af Winthers 
Produktion, herunder ogsaa en Del 
af Digtere i „Træsnittene', er ble-
vet til under dette Huslærerophold, 
og man glimter skiiiitvis hans egen 
Forelskelse. Men til oprigtig Sorg 
for Chr. Winther gengældte Alvilde 
ikke hans ømme Følelser. Hertil 
har maaske den store Aldersfor-
skel — Winther var 16 Aar ældre 
— bidraget i væsentlig Grad Da 
nogle Aar var gaaet, opgav han 
definitivt Haabet om at vinde hende, 
og han omgikkes da med Planer 
om at blive Præst. Det blev imid-
lertid ved Planerne, og begunstiget 
af en ret betydelig Arv rejste han 
i 1830 til Udlandet. 

Hvad der har givet „Flyv, Fugl, 
flyv —" den sikre Plads i det 
danske Folks Bevidsthed er den 
paa een Gang iørefaldende og tung-
sindige Melodi, som Hartmann 
komponerede i 1838. 

Alvilda forblev ugift. 
Om Alvilde er kun at berette, 

at hun for bestandig forblev ugift. 
Bejlere manglede det saamænd 
ikke paa, men hun kunde ikke 
bestemme sig — maaske der og-
saa trods alt var Minder — og 
de sidste Aar af sit Liv boede 
hun sammen med en Broder i 
Lyngby i „Gramlille", det nuvæ-
rende Lyngby Hovedgade Nr. 28. 
Hun døde i 1895, 85 Aar gammel, 
og ligger begravet paa Lyngby 
K irkegaard omtrent ud til Hoved-
gaden, der hver Søndag befærdes 
i tusindvis af Automobiler med 
glade Skovgæster — en mærkelig 
og dyb Kontrast til Digter-Læreren, 
omgivet af Elever, der ved Aftens-
tide søger hjem, inden Natten kom 
nier saa sort. 

Willy Christensen. 

gerler. 
. 

De skønne Perler har altid væ-
ret omgivet af et vist Mystikkens 
Skær, intet Under da, at man I 
gamle Dage tilskrev dem en over-
naturlig Oprindelse. I Morgengryet, 
naar Solen rejste sig af Havet, 
steg Muslingerne op til Overfladen 
og lod Dugdraaherne falde ind 
mellem deres Skaller, hvor de for-
stenede og blev til Perler. -- Slet 
saa romantisk er Perlernes Op-
rindelse nu ikke, men derfor er 
den ikke mindre Interessant. 

Muslingens to Skaller er dannet 
ved, at Legemets ydre Overflade 
afsondrer det ene Lag Kalk efter 
det andet; inderst inde ligger der, 
I alle Regnbuens Farver, skinnende 
smukke Perlemorslag, der gør Skal-
lens Inderside glat og behagelig 
for Dyret at ligge paa. Flert skulde 
det nu hænde, at et Sandkorn kom 
ind mellem Skallerne og Muslin-
gens bløde. Legeme, saa vilde det 
med sine skarpe Kanter genere 
Dyret fuleligt, og Muslingen maa 
derfor paa en eller anden Maade 
se at komme af med det eller faa 
det uskadeliggjort. Kan Vandstrøm-
men indenfor Skallerne ikke faa 
det ført bort, saa er der for Mus-
lingen kun en Ting at gøre, og det 
er at aflejre Kalk udenom det, saa-
ledes at Sandkornets skarpe Kan-
ter forsvinder, hvorved det hører 
op med at være generende. Det 
ene Lag Kalk efter det andet af-
sættes da omkring det saaledes, 
at Sandkornet tillidst faar Form 
af en lille Kugle, der har glat, 
jævn Overflade — Perlen er dan-
net. Er der kommet flere Sandkorn 
ind, ja, saa faar de alle den samme 
Behandling; med andre Ord, der 
dannes flere Perler i den samme 
Musling. Det kan ogsaa hænde, 
at den første Begyndelse til en 
Perle er noget andet end et Sand-
korn; det kan f. Eks. være en eller 
anden Snylter, som Muslingen gør 
uskadelig ved, at indhylle den i Kalk. 

Da enhver Perles første Aarsag 
saaledes er et Fremmedlegeme, der 
er kommet Ind i Muslingens Le-
geme, er det jo givet, at det ikke 
er enhver Musling, der fiskes op, 
man finder Perler i, men paa den 
anden Side er de fleste Muslinger 
i Stand til at danne Perler, ogsaa 
vore hjemlige Blaamuslinger og 
Østers, men nogle gør det bedre 
end andre; bedst gør Perlemuslin-
gen „Meleagrina margaritifea" det; 
den er en Mester til det Stykke 
Arbejde. — De Perler, der findes, 
har meget forskellig Værdi, alt ef-
ter deres Udseende og Størrelse. 
Perler, der saaledes er fastvokset 
til ;Skallen og derfor ikke faar 
Kuglefacon (Barokperler), har kun 
ringe Værdi. — I øvrigt er det et 
helt Studium at vurdere Perler, 
især da der jo nu om Stunder 
dukker den ene skuffende Efter-
ligning op efter den anden. 



AEROLIT til al Spræng- 
ning.  SPræ9g-rung. Kraftig- 

ste og billigste Sprængstof. 
Fænghætter og Fængtraad. 
Johs. Kure, Staalegade, Rønne. 

Tlf. 310. 

Aktieselskabet 

Hasle Bank 
rno.Itager Indskud paa Ind-
laalishog og Folio, Termins-
yile:ser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan ni. ni. 

Den kostbareste Perle, der no-
gensinde er fundet, bestaar egent-

lig af 9 fuldstændig sammenvok-
sede Perler, der tilsammen danner 
et ganske regelmæssigt Kors. Den 
kaldes Sydkorset og blev i sin Tid 
betalt med ca. 200,000 Kr., saa 
nogen daarlig Forretning er det 
ikke at være Perlefisker, naar man 
vel at mærke har lidt Held med 
sig. Men et farefuldt Liv er det. 
Perlemuslingerne hentes ofte op 
fra 18-20 Meters Dybde, og ofte 
maa Dykkerne kæmpe for Livet 
med Hajer og Blæksprutter. De 
fleste Perler faas fra Ceylon, Ost-
indien, Australiens Vest- og Nord-
kyst samt MelleinamerikasVestkyst. 

Odeolor lledakilolleo. 
_0_ 

Br. Marinussen. 
.De skrev i Nummer 62 af Bla-

det: „Kapt. Koefoed bruger ikke 
mindre end halvanden Spalte paa 
en Dumhed'. 

De indrømmer altsaa,  at Spørgs-
maalet om, hvad da kommunale 
Sager vedkommer mig, Gren Dunt-
hed. Nuvel, saa er vi altsaa enige, 
og hvortil saa flere Ord herom? 

Saa er det alligevel mod For-
ventning lykkedes mig at over-
bevise Dem, den halvanden Spalte 
har saaledes været særdeles vel-
anvendt, og Kampen mod Deres 
Dumhed har ikke været forgæves. 

De hører altsaa til de Undta-
gelser, der bekræfter Reglen. 

Det at være dum er iøvrigt en 
ærlig Sag, det er i Reglen med-
født, og der er ikke ret meget at 
gøre ved det; men De er altsaa 
alligevel saa klog, at De kan indse, 
at De har begaaet en Dumhed. 
Det kan ske selv for den klogeste. 

Om De hører med til disse, 
skat jeg ikke kunne sige, da jeg 
ikke har den Ære at kende Dem, 
men jeg kan dog erkende, at De 
ihvertfald ikke er saa dum, at De 
tror, De er klog, og det er mig 
en stor Trøst. 

Naar jeg tillader mig at udtale 
mig saa flot angaaende disse de-
likate Spørgsmaal, er det natur-
ligvis fordi jeg bilder mig selv 
ind at være meget klog, saa klog 
nemlig, at jeg kan indse, at jeg 
er meget dum (jvf. Sokrates). 

Det skulde for Resten glæde 
mig at gøre Deres Bekendtskab, 
bl. a. for den Muligheds Skyld, 
at Deres Livserfarenhed er større 
end min, hvilket De aabenbart 
synes at mene. Muligvis kunde 
jeg lære noget af Dem, det er jeg 
nemlig endnu ikke for gammel til. 

I  Haabet om snart at træffe 
Dem. 

Deres forbundne 
C. E. KOEFOED, 

VI skal have Hjælpekassevalg. 
Borgerf., som bl a. har til For-

mal at spare Kommunen for 
unødvendige Udgifter, har i den 
forløbne Uge bestræbt sig for at 
faa opstillet en Fællesliste til Hjæl-
pekassevalget. 

Som Forhandlings-Grundlag til-
bød Borgerf. kulant Socialdemo-
kratiet 3, den kommunale Vælgert. 
2, medens Borgerforeningen selv 
vilde nøjes med 2 Repræsentanter. 

Naar de afgivne Stemmer til 
Byraadsvalget lægges til Grund 
for Udregningen, vilde efter vort 
Tilbud Socialdeist. faa I Mandat 
for hver 54 Stemmer, den kom-
munale Vælgerf. 1 for hver 63 
og Borgerl I for hver 79. 

Socialdemokraterne 	forlangte 
imidlertid at faa 4 Mandater og 
dermed Flertallet, d. v. s, t Man-
dat for hver 40 Stemmer, med 
andre O'rd dobbelt saa stor en 
Indflydelse i Hjælpekassens Be-
styrelse som Borgerforeningen. 
Et Forlangende, som Borgerf. al-
deles ikke kan gaa ind paa. 

Altsaa bliver Resultatet Hjæl-
pekassevalg førstkommende Man. 
dag den 25. ds. 

Borger!, skal indtrængende an-
mode vore  Vælgere om bestemt 
at  afgive Deres  Stemme ogsaa til 
dette Valg. 

Ingen maa blive hjemmel 
Det er af største Betydning for 

vor Byraad-Gruppes Genoprejs-
nings Arbejde, at Borgerforenin-
gen faar en tilsvarende Indflydelse 
i Hjælpekassen. 

Mod derfor paa Mandag og 
stem par" Liste C. 

Uddeler Dahlbom. 
Frk. Petra Møller. 
Lærer H. P. Koefoed. 
Avlsbr. Andreas Grønbech. 
Frk. Sanne Lund. 
Ældre og svagelige Vælgere 

kan blive befordret gratis fra og 
til Valgstedet ved Henvendelse til 
L. Nielsen, Prima, Tlf. 40. 

Borgerforeningen. 

Illtelpekassevalget i Allinge. 
Da jeg erfarer der skal være 

Valg til Hjælpekassen, skal jeg 
tillade mig at erindre om Hr. Læ-
rer H. P. Koefoeds tidligere Ar-
bejde i Hjælpekassen, et Arbejde, 
vi den Gang alle paaskønnede, 
idet Hr. Kofoed havde god For-
stanelse af, hvor Hjælpen virkelig 
tiltrængtes, og enhver Henvendelse 
til ham blev grundig undersøgt, 
og jeg kan godt paastaa, at ingen, 
der virkelig trængte, gik forgæves. 

Hr. Koefoed er nu atter opstil-
let til det kommende Hjælpekas-
sevalg, og jeg vil derfor opfordre 
Vælgerne at give ham deres per-
sonlige Stemme. 

En ældre Arbejder. 

Fra Læsekredsen. 
Ærede Redaktør I 

— Landøkonomisk Ungdomsar-

bejde, som i Fjor begyndte sin 

Virksomhed her paa øen og som 
i kommende Aar vil fortsætte her-
med, indbyder i disse Dage gen-
nem Annoncer i Dagbladene unge 
Mænd til Deltagelse i dette Arbejde. 

Jeg tror, at der findes en Del 
unge her i Sognet og nærmeste 
Omegn, som kan have Lyst til at 
deltage i dette Arbejde i Sommer, 
men ikke tror, det er noget, der 
kan betale sig, og at der stilles 
store Fordringer fra Ledelsen. 
Tværtimod! Fordringerne er smag, 
og Indtægterne kan, hvis Afgrø-
den bliver nogenlunde passet, 
blive stor. Jeg kan saaledes nævne 
Eksempel paa en Deltager fra i 
Fjor, som avlede Kartofler. Han 
tjente et Par Hundrede Kroner 
ved dette Fritidsarbejde som det 
nu engang er og helst skal være. 

Ungdomsudvalget forlanger, at 
hver enkelt Deltager holder Regn-
skab over sit Arbejde. Dette er 
meget nemt; thi ved Henvendelse 
til Undertegnede eller Konsulent 
Leerberg, Aakirkeby vil alle, der 
ønsker at deltage i Ungdomsar-
bejdet, gratis faa udleveret en der-
til bestemt Regnskabsbog samt 
Vejledning. Alle øvrige Forespørgs-
ler vedrørende Ungdomsarbejdet 
besvares af samme. 

Hvis nogen, som læser dette, 
vil være med i Ungdomsarbejdet 
i Aar, saa henvend Dem til mig 
i Løbet af denne Maaned. 

Olsker i Marts rm. 
Henry Jorgensen. 

Kære Nordbornholm I 
Efter min Mening har det stor 

Betydning, at der kommer saa 
mange Kvinder Ind i Hjælpekas-
sens Bestyrelse som muligt, thi 

det der dog Kvinderne, der for-
valter den daglige Husholdning, 
og det er dem, der bedst har For-
staaelsen af, hvorledes Forholdene 
er I mange smaa Hjem, der for-
tjener Hjælp til Selvhjælp. 

'• 

Maa jeg derfor gennem disse 
Linjer opfordre alle  valgbare 
Kvinder til at møde op paa Man-
dag  ved Hjælpekassevalget og 
sætte deres Kryds ved den af de 
kvindelige Kandidater, der har 
deres Tillid. — Hvis vi selv vil, 
er vi istand til at fan dem alle 
valgt ind. 

En Moder, 

_Studeprangeren-, deri Januar 
Maaned spilledes af Dilettanter 
fur fuldt Hus paa Allinge Teater, 
og  som gjorde megen Lykke, op-
føres atter paa Søndag —  denne 
Gang offentlig. Da det er sjeldrn 
vi ser saa god Dilettantkomedie 
her paa Nordlandet, anbefaler vi 
vore Læsere at sikre sig Billetter 
i Tide. 

1 Jiatbornhohn" 

finber bi foleenbe Muld' af en fons-
mund Itogebog : ,,tieorlebets et Vernah 
bud 

Wien tager 4 ulige 13ortioner 143ar• 
tipolifit, hige beelbee i boer flt Star 
ae blanbed buer for fig uren folgenbe 

4 --"Spifertefutbe af Ridepartiintereife. 

2 13a•gle elfholtrenbeb, 1 flor kinanb-
frilb petionlig 3ntereg,, I teelertfte 
Mrgerrrigheb, I Zeftelulb &gintereefe 

De fadebee frontonme 'Bortiotter 
Itebrea nobt reet' aloftler, bilabber og 
%rgtfueerte og fine nogle Zage tit 

deraf ter  balbeg  be i en flor 
(grebe og bue tin Zag maser %il-
imeing  af tit lad Zilfeelbigheti. 

Rogie af be lettere Saartitler (W-
barre ilte ale) fanmorte fra, og ben 

ber fan fremtammer, bitrest. 
„alene eife Web'. 

'Ebber farlige Crufheubightber tan 
bet ffe, at ber i Vcetlineen 1:1hr:tiger 
fig nogle Dele faglig og _idelig gnub-
fInb, men bede beror i fan Bolb part 
rette Z,ilfretbigheber og fan ilte Iirggea 
Ruffene fil 24. 

akberbeelen. 

Zet itt)e ,-, oqueractb, 
—0— 

,Zper 2ifie A rtteb hvine Stanbibaler 
fip ftifler ti( et binbe ger Manbater. 
Ørn ene, forn uar beb at lunk hjem, 
sleb Drittel op og fat i Gpitifen frem, 
arm ru bleu niftuut heft foralerlit, 
og hel uar tebeligt og gemt. 

Vifte 13 fint ottnte alting for De jura ta 
fut] bel,  

og ben ene "Iltanb, be rit, finl gere 
"Ilet en Chlcf, 

akt' Bifte C fornyet ren* enav tit, 
tit al omuret al berettiget fititit. 

e,anlebe:3 flt ni et Gognernah 

lom(-urer finbeg not Den rette Iffaub, 

og bi font fund ell '.13ogeflinfc 

Der gnone sit og gleebe one lifte 
cr iffet bst, 

Inuit herlig '-Bej tit '8oglietd VInbe- 
Wall]) 

ui ber gear inb og faer 
en Eotinvenb, 

Tea. nite 3ontiernnti pil fedte alt 
i rette "h!, 

be taininunale etotter betales 
paa en 93rit. 

"Reftaireee (gamle) ifte teabes mer, 
?minut Jrhulbning iffebetfor mon fer, 
ren Ufatlrnsi, be foinber hib og 

kitler Nag 
inben be inuha 4 Weir bi iinnr, 
bet maa bi Dufte paa 	 X 

Svar fil Hr, Åltred Nubre, 
Lindesgaard, Olsker, 

'det er meb &abe jeg rafte bet 

fifle antitag i „9torDburiibulin' fro 

VI I fieb Stubrr. 

Z'teg er fulbinb etgig meD Dig i, at 
ber inbenfor „I). f. U." i eliter er 
tontinen en bett fejt Zone. Og fin 
fan bet lun nIcebe, at hore ftl ef be 
unge felt, tage ugen ab til 

tili bar jo mange iurill. flfie Urets 
baniliforeninger bet i 1/nubet; men jeg 
tor fifle, ni ni bar lugen, juni her et 
mere memieftereteliei alrune= rub 
netop D. t. 11. 

Veuceaelfen er ftifftt af bggtige acif, 

ben bar kt. (bob bet. er  Ørt og Imerb 
res er Uret t bort Eermface. Og blefe 
Iticreb farflue, at bete oi friere ene-
Iua at glemte, oribe vore Veen lugte 
luen boer.. Det er r chip Ungbom,  
uren, four flat bare pol eanb !ureelt 
til Irit.e n,, I•rttr; Reer. Wien alting 
har jo fint tlari:ejugburnifir, frakke 
ogirsa b. j. U  —  'Des rr die altiD 
nemt at finbe be  rette 2eb:re, 
bIanbt Unabamitum. 1-,b ung IffanD, 
fztni tral lebe en Aorevia,.  maa  abfo- 
bi  bane en Paft og 	Rurafter, en 
tBiljr  1,4 flrbefeetrefr, faar ilte inbet 
PLI !valte, forbi Per engang imrfIrm 
bituri llto i Mett,rae. Vel-mullen 
maa frede bom af af Melet, og Mele 
femmerne maa gere terre til, at be 
tan [ae ben ?faub inbfort i i]otenin-
gen, lom endelig ear .;enfinten. 

Og Z. f. U. bar 	.31eib§ fur rifle; 
mange gruer PeIrrt i ben fejlagtigt Iro, 
at Det tun er en &rening, hvor Uret• 
bommen tan tomme lemmen en Ofeng 
em tUlanneben til Val og kefliahrb. 
Der er bog intet, four er Z, f. 11.s 
13rogram rane fjernt, mb netop Val. 
Zet bete er blot grebet fejl ran i &M-
brt af %ilten. Og jeg tun fan {lob( 
forflea, at moste af De Unge, fom 

bom over &Jet — fer tibt inb 
i i retutiben — reagerer over ben %rebe 
Del gane gag. 

1rogrammet er „Oplearting og DUS-
tiegorelfe tit 2iorte ?Bent. Om Vin-
teren finumeratlig eamnar til „Sb. 
bier og 5Dietteefion af Ilitteratur, op-
feienbe Borebrag, badt alt fart broftee, 
boabe politiite og faglige 3ntereejer, 
sport in. in. 3iintn vil ud benægte, 
at vi alle har Rrnti pan Qturle 
bil tue Iltelinefte er jo irre !tabe til 
at iorbe pari bet lutret; men fan maa 
et ogfaa flere bor Vier. 

`.Uinir horer ofre ubinit, 	Inb 
bog bare lIngbanntreu more fig, be ki-
per not rolige, neer be bliver irthre 
Og bet er Entoforemen rigliet; De mu-
ffe epettatelmnaere bliner ofte be rre 
ligfe meb Vlibereir. 

4511 Ungbarn, lom ilte forftear at 
more fig, er ilte meget veerb. — Tiet 
gretter tun vin at berige ben Morftab, 
jour tern famle tit enigt Ubbe. er-a 
bens gobe Searnmeref, man Pitiber i 
Ungbonimen, bebolber man four Meeei 
for SJittet, 

8na bibt jeg fan 'ueffen, er bu eu 
af bem, font fer libt inb i dreintibru, 
ruis jeg herfor Nina giet big et ud. 
merit Maab, fan frit ilte bit Bue un-
ber en 81appe, men melis big hib i 

Z. f. 11,, for Der Durer bu hjemme. 

Og brug fan bitte Wuner lit at hjælpe 

bitre Steutinrrater jetur i cis bebre ;bane. 

Og upgiu ilte Rampen for ligt 
Du er eirbejber og har te femme 2n-
iereafer Inm bene, og Urfer uefne en 
43tigt, nuis borherre ben givet Dig 
hulter. 

Sjiaa Cdeufan i Menene, H. N. 

Vi har modtaget endnu et Ind- 
læg om samme Emne, underteg-
net „En af dem ved Startningen. -  

1 ,,D. s. U.'s Formaal, Punkt 3 
staar: - „ved Afholdelse af gode, 
festlige Sammenkomster, for at 
fremelske Kammeratskabsfølelsen 
og Solidaritet blandt Ungdommen" 

— Jeg giver Hr. Alfred Kuhre 
Ret. Der et' desværre kun faa 
Medlemmer i Olsker D. s. U., der 
kender Program og Love rigtigt. 
Men det er en Skuffelse for dem, 
der hjalp til ved Starten, at høre 
nu senere, at Kamineratskabstei-
leisen svigter. Heldigvis er der 
kun -  nogle, som har tabt Forstan-
den og Tanken for det gode, men 
burde ikke saadanne Medlemmer 
slettes af Foreningen, for naar der 
ikke er saa meget Mandfolk i dem, 
burde de slettes ud af D. s, U. 
til Advarsel for andre af samme 
Slags. Men naar Hr. Kuhre skri-
ver et saa godt Stykke, faer ikke 
de daarlige Kammerater eller Med-
lemmer Straffen, men Foreningen. 
— Derfor ud af D, .s. U. med de 
daarlige og slette Medlemmer, og 
lad det saa blive en god og kam-
meratlig Forening for gode Mænd 
og Kvinder af Arbejderklassen, 
saa kan vi, som har startet den, 
faa Glæde at 0. s. U. i Olsker. 

„En af deur ved Startningen'.  

Pas Grund at overvældende 
';toirntengde hektager vi, at en Del 
Artikler maa udskydes til næste 
Uge. 

Danmarks Filmen forevises 
Hasle Forsamlingshus ferstkom-
mende Mandag Aften. 

Fnriovelee er deklareret mellem Frk. 
AER.% Peterimin. Datter el Maler-
mesur Petersen, Altlage rag Landmand 
Jena "%tris. Jemperairai. Smede• 
Baard, Son at Kirkebetjent JespeTsdin, 
Olsker. 

De arbefdsloses Alienanderhald-
finger er nu afiluttear for i Tiar. 

Vi effrelligejorbe forrige Uge be 
inbtomne Vibrer'. 1RegniTlibtt ligger 
til %fterfen pen Vlabele Rinder Ni 
biler en Vtbolbning fra forrige filar 
gad 2r. 83,26, Renter 2,69, tontante 
Vibrere 44,00, aeb 3nbeinnern 35,00, 

beb Unberholbn, 6. jetir. 9,74 
bo. 	bo. 	2. Marts 35,64 
bo. 	eo. 12. — 48,80 

aorfnnitinnAufet, leje etc. 	29,80 
Veholbning 41,57 

er inttfai paa espairtatitbon. 

Radloklubbou 
for Allinge-Sandvig og Omegn 

holder konstituerende Generalfor-
samling Skærtorsdag Kl, 7. Ud-
valget har haft den gode Ide at 
indbyde til fælles Kaffebord med 
Danner (se Annoncen), saa Mødet 
vil forme sig som en selskabelig 
Sammenkomst efter moderne Prin-
cipper, idet der bliver demonstre-
ret Radioapparater, og Størstede-
len af Underholdningen vil fore-
gaa pr. Radio. Vi opfordrer Lyt-
tere i By og paa Land at møde 
fuldtallig op, da der sikkert vil 
blive drøftet meget al Interesse. 
Radioen gaar jo stadig sin Sejers-
gang gennem Hjemmene, og den 
rivende Udvikling indenfor Bran-
cen gør det nødvendigt at alle 
interesserede maa følge med, hvis 
de vil opnaa de bedste Resultater. 

Tak. 
Borgerforeningen anmoder her-

ved de Borgere og Borgerinder 
Allinge-Sandvig Kommune, som 
ved deres Agitation og Stemme-
afgivning ved Kommunevalget bi-
drog til det særdeles smukke Re-
sultat, om at modtage vor hjerte-
ligste Tak. 

Foreningen ser heri en tydelig 
Tilkendegivelse af, at de Princip-
per, den har angivet i sin Agita-
tion, har almindelig Tilslutning 
blandt Borgerne, og den vil i 
Fremtiden gøre sit yderste for at 
føre disse Principper ud i Livet 
til Gavn for vor Kommune. 

Paa Borgerforeningens Vegne. 
C. E. KOEFOED. 

Formand. 

Anvend Sikkerhecissprtengstoffet 

Varm Biodbudding 
faar hver Fredag Middag. 

a. Lyster,gfaste. 

Vi beder indtrængende de aver-

terende indlose vore Indbetalings-
kort, da vi har store Udgifter og 
maa betale Postvæsenet forud for 

hvert Kvartal. 



Orne 

Tak 
for al Deltagelse ved min Hustrus 
1)0d Og Begravelse. 

Carl Olsen, Allinge. 

Tak. 
Tak for udvist Deltagelse ved 

Frk. Winbergs Begravelse. 
Familien. 

Allinge-Sandvig og Omegns 
Radioklub 

afholder konstituerende General-
forsamling Skærtorsdag Kl. 7 paa 
Hotel Allinge. Efter Generalfor-
samlingen er der fælles Kaffebord 
med Damer a 1 Kr. pro peraona 

Man bedes senest Onsdag tegne 
sig paa Hotel Allinge, Tlf. 25, 

Udvalget. 

Ro 
ONSDAG den 27. ds. Kl. 7,30 

paa Bendtsens Sal afholdes of 
fentligt Foredrag med Lysbilleder 
(En Rejse iTuskland) af Lærer-
EINAR PEDERSEN, Nexø. 

Efter Modet fælles Kaffebord, 
Afholdsforeningen. 

Tein Brugsforening. 
Tilbud ønskes paa Bygning af 

en Forstue samt ()tillavning af 
Stuehuset ifl. Tegninger og Kon-
ditioner, som ligger til Eftersyn i 
Brugsforeningen. 

Tilbudene ønskes indleverede 
senest 5. April. 

ittestyrelsen. 

Et 4 olier 5 Fags Hus 
i Allinge, gierne ældre, i Nærhe-
den af Ha' vnen, ikke til Hoved-
gaden, ønskes til Kobs. 

Billet mrkt. „Ejendom, Allinge" 
modtager Bladets Kontor. 

Ægtepar med 1 Barn søger 1 a 2 
Værelser med Køkken i Tiden IS. 
Juni-15, Juli. 

Tilbud med Opgivelse af Belig-
genhed og Pris afgives senest Lør-
dag den 23. ds. under Billet mrk. 
„Møbleret Sommerlejlighed" til 
Bladets Kontor. 

A LS  
Et Hus nord eller ost i Byen 

ønskes til Kobs under Billet mrkt. 
„Hus Hasle' med Opgivelse af Pris 
og Prioritetsforhold og Udbetaling 
til dette Blads Kontor, 

En Ejendom 
14 Tdl. i god Drift ønskes solgt 
eller byttet med en større. 

Bladets Kontor anviser. 

3 Fags Hus 
med Kvist beliggende Nørregade, 
Allinge er til Salg. 

Einar Larsen, Storegade, Allinge. 

En Avlsbruger-Ejendom 
— ca. 5 Tdl. Jord — er til Salg. 

J. Pedersen, Allinge. 

I. Klasses Kød 
anbefales til billige Priser i 

Slagterforretningen v. Mejeriet 
i KLEMENS BY. 

Kedlers 60 Ore pr. Halvkilo. 
HVER LØRDAG fra K I. 6--8 

sælges Kød til nedsatte Priser. , 
Kreaturer til Export og Hjemme- 

slagtning købes gerne. 
Ærb. Chr. Z. Kure. 

Tlf. Klemens n. 81 y. 

Allerfineste Klipfisk , 
haves paa Lager til billigste Pris 

Produkten. 
Vi rink. et Parti fine letkrleende 

Ærter. 
Prisen er billig. 

Produkten. 

En 14-15 nars Dreng 
kan fas Plads 	Maj par' 

ItIortingegaard, Rø. 

En 14-1b Ram Dreng 
kan fas Plads til 1. 

Skovfoged Lærkesen,"113. 

14-15 Amis Dreng 
eller yngre Medhjælper søges 1.Mai 

Præstegaarden, Rutsker. 
K. Jeneen. 

14-15 Aars Dreng 
kan iaa Plads I. Maj. 

A. Gregersen, Bøgeskoven. 

En Dreng 
kan Irma Plads straks eller til 1. Maj 

Ro Præstegaard. 

14-16 Aars Dreng, 
en Karl, samt en Pige til indven-
dig Gerning søges til 1. Maj. 

Tlf. Rufs 62. 	Kaggaard, 

En Anden-Karl 
der vil hjælpe med at malke kan 
faa Plads 1. Maj. 

Jacobsen, Lundegaard, Olsker. 

En Fodermester 
søges til I. Maj 

Ilabbodain pr. Allinge. 

En rask Karl 
kan faa Plads sti aks 

Bondogaard, Rutsker. 

En Fodermester 
kan til 1. April eller Maj faa Plads 

Blaaholt. 

En flink Anden-Karl, 
som vil malke, søges 1. Maj. 

Pilegaard, Ro. 

En Anden-Karl 
søges I, April eller Maj 

Kjellergaard, Re. 

En Pige 
samt en Medhjælper søges 1. Maj 

Valdnoddegaard pr. Tein. 
Samme Sted er en 3 Aars Hoppe 

til Salg. 

En yngre Pige 
kan faa Plads til 1, April paa 

ingemannsgaard pr. Rasle. 

En flink Pige, 
der vil deltage i Malkning, kan 
faa Plads I, Maj 

Enesgaard, Rutsker. 
Tlf. f faste 38. 

En flink Pige 
som vil malke kan faa Plads til 
1. April eller Maj. 
Tlf 22. Smedemester Hansen, Ro, 

Dygtig, paalideljg Pige 
kan faa Plads 1, Maj 

Købmand Planck, 
Magasin du Nord, Allinge. 

En flink Anden-Karl 
kan faa Plads 1. Maj. 

Hnllegaard, Ro. 

Plads søges 
til en 15 Aars Dreng som Bydreng 
eller ved et Hotel paa Nord landet 

Julius Madsen, Havtiegade,Sandvig 

her, Knirolii op 
er til Salg 

Kjærgaard, Rutsker. 
Samme Sted staar en I Aar gl. 

Tyr til Salg. 

1 a 2 gode badekar, 
sum kælver henholdsvis I, April 
og Maj staar til Salg. 

„GI, Skole", Rutsker. 

Stor, smuk kattehale 
er til Salg eller Bytte med en I-

s do. 
Otto Lund, Gl. Dam, Rutsker. 

BI.& OrOSINS11. F4lorertin 
opforer Sondag d. 24. ds. Kl. 7,30 

paa Opfordring offentlig 
Dilettantkommedien 

J:41 lideprat gerlq1"  
paa Christensens Sal. 

Derefter Bal. 
BILLETTER a 1 Kr. plus Skat 

faas hos Villy Hansen og Hj. Mor-
tensen, Allinge. Hj. Larsen, Smith'. 

11101~111111r 	 
Filmen 

hunds Hyr lig Flied4 
med indledning af Kaptajn C. E. 
1(0EFOED fremvises i Hasle For- 
samlingshas Mandag den 25, ds. 

anbefaler Stue-, Lomme- og 
Vækkeure i pænt Udvalg. 

Alle Slags Reparationer udføres, 

L. Hermansens Eft11. 
Ro St. Anna Johansen. Tlf. 71. 

Rigtig gode 

Spisekartofler 
sælges 

Nødlaud is ilal dsha 
AverW i „Nord.hornholm"I 

Læses i alle Hjem. 

Gudhjem 
tpetter uds. i 
denne Maaned m. 

20-25 pCt. pr. Kontant 
Res.-ter H elv Pris! 
øf–  Alle Tapeter er Fabriken 
Danmarks anerkendte Fabrikata 

I. P. Rønne's 
Bog-&Papirhdl. 

fra J. E. Ohlsens Enke 
Begonteknolde, Gladiolus samt 
frauske Anemoner anbefales, 

Tlf. 11. Gartner Jensen. 

Koloed & Mortensen 

Ligkister ug Ligtøj. 

En Baad 
med eller uden MiNtør egnet tit 
Irstseilleds ønskes Ill Røsti& 
etvuet mrkt „Raid modt. BI K. 

Saasæd. 
Blandsæd, SO K.; ..Rit ter ag Vdtkrr 
er til Salg pul 

Tlf Kkmens a. 20. Lufttæt:st. 
&emme Sted er es god itimWg• 
Øa Ilsetegaeg til Salg eller 
Bytte med en Ringtromtr. 

To badekar saligst, 
den ene kælver en af de firste 
Dage, den anden senere. 

lineneed 0. Karlise, 
Helitgpeder, Rutsker. 

Olsker Ornefortnings to Orner 
staar til Afbenyttelse for 4 Kr. pr 
So. -- landraceornen pas Brid-
sensgaard og Yorkshireornen paa 
M.inkegaard. 

En ung Ged 
er til Salg hos 

Anton Petersen, Sandvig. 

R. R. Rugeg sælges 
Bestillinger til senere Levering 

modtages. N. Zulu" Sandkaas. 
Telefon Allinge 144. 

Lodeko, 
som kælver Ste Kalv sidst I Marts 

til Salg 
Avirbrager Chr. Holm, ~gø. 

1 Ladeha, en Springfyr 
er til Salg paa 

Rabbedazi pr. Allinge. 
En mindre Orne staar til Albenytt. 

Onde sunde 

Pattegrise og Ungsvin 
er til Salg eller Bytte Fredag lig 
Lørdag. 

Slagter Jørgensen. 
Tlf. Allinge 66. 

Konfirmandens 
Udstyr 

kan tynge svært for et Bile Bud-
get i disse sløje Tider. Med dette 
for Øje har vi regnet med yder-
ligere smaa Priser, og vi kan til-
byde dem alt i Drenge- og Pige-
udstyr, flatriia- og Jakkeha-
hitter, Kjoler, Frakker, 
hvidt og kulørt KJuletal i 
smagfuldt Udvalg til Priser, der 
taaler enhver Sammenligning- 

Uden Købetvang bedes De ven-
ligst se, hvad vi kan tilbyde. 

Stort Udvalg i Strømper og 
Undertal. Moderne Para-
plyer og andre Konfirmations-
gaver i fikse Gaveæsker. 

• • 

,)3artievogne. 
Nye Modeller er hjemkommet 
og Priserne meget rimelige. 

Legevogne 
Klapvogne 

Dukkevogne 
Løbehjul 

enunuiringe ug Reservedele til 
Barnevogne. 

Prima 
friskbrændt jill‘affe 
nymalet 

90 øre lichg. 
Axel Mogensen, 

Tejn. 
Æg modtage» til boj Over-

pris som Betaling for Varer. 

Enhver Husmoder hor i egen In- 
teresse forlange 

Gudhjem Malles Flormel 

ittyggefurressing 
crz 

(ved Siden al Jantens Hotel) 

Til. Gudhi. 85 

Monarcli oo'b  Triumf 
til Vintersprøjtning faas hos 
Tlf. 41. Gartner Jensen. 	e. Kam, 

Min Urmagertorrelning Ude- og Blonisterfro 	ALLINGE 

ic/rifoleunis 21arkfrø. 
Har De endnu ikke afgivet os Deres Ordre, bedes 

Ft-Miste venligst tilsendt os, saaledes at vi kan serge for 
rettidig Expedition. 	-• Trifoleums Markfrø er garanteret 
ifølge Statskontrollens Regler. 

Produkten. 

Tilbud paa prima Saakorn! 
Gul Næsgaard Havre, ekstra vægtig Seger Havre, extra 2-radet Byg, 
Abod Prontice 279 2-radet Byg. ?Motto Prentice 6-radet Byg. Tydene 
Korsbyg, Blandsædkørn af Halre og Byg. Blandsaidkern 	Li 

Glænø Ærter. Snedinge Ærter. Vikker. 
Alle Bestillinger noteres til billigste Priser. 

Mover-, 9rres-, og ffloefro, 
for dermed at sikre sig Levering af i. Kl. Kvalitet. 

Send os Ordre inden 1. April. 

Notdbutdois Itandelshus. 

SmuKKe og solide 

Blågi Ifidolow uq Siirirojer 
til Konfirmander og unge Mind 

sælges til meget lave Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

• • 
• 
• 
•• 

• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
•  
• 
• 
• • • 
• • 

Manufaktuhuset 
• 
• 
• 
• 

HASLE 	• • 
	.. 

Det er pita høje Tid at bestille 

Nordlandets Handelshus. 

fjoraarsariXiiheder 
imprægnerede og lette, uldne, mellerede Franiter samt 

færdige, uldne Moler, sorte og kulørte er nu paa 
Lager i et smukt og righoldigt Udvalg og i 

alle Sturrelser, ogsaa i extra store. 

• 
Basker De en fiks og holdbar Frakke eller Kjole 

til en rimelig Pris, da køb den i 

Magasin du Nord's Udsalg 
ved Victor Planck. Allinge. 

Leverandør til Vare- og Landbrngslotleriet, 



D e tuerzerende 
anmodes heftigst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste ?laade. Alle Indlletalingskoriets 3 hele mat 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Selebet 	5 Ore i Porto mod Kvit- 
tering paa Postbeviset. 

Salget Kohliredons-Odslyr er hud' 
Vi anbefaler os med et stort Udvalg i 

Konfirmationskjoler fra Kr. 9,00. 
Matroshabitter i flere Kvaliteter. 

49riessens Sne~21dsaig 
e. 63 Is en, ffIlinge. .Telefon 700. 

Ric. Nielsen, 

til alle Priser. 

Garanti for nøjagtig Gang. 

Konfirmationsgaver 
i stort Udvalg. 

Ur mager og Gravør. 

- -----„— 
R011illitilaii008-ure 

Elfenbenslakeret Sovevffirelse 
med 3-fløjet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetræs engelsK 
Spisestue, camp'. fra 550 Kr. Chesterfields Dag-
ligstue, 1 Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr. 

Ratebetaling kan indrømmes. Solide Købere fra 20 Kr. mdl 

Allinge ny IrViesbeirnagasin, 
Havnegade 53, Allinge, 

Møllers  Bogbinderi  
Tlf. -166. 	Chr. Diderilisen, Rønne. 	Tlf, 466 

Indbinding al Bogen — Protokolfabrik. -- Papirvarer. 
I. Kl. Arbejde, — Rimelige Priser. — Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere. 

7-)  M Broderiharidelell ophæves. 
Hele Lageret uds. til Spotpris! 

Wedvig Warelimann, 57f, 3fasle 90 

•~1.~.~.~,  

Xvorfor fis& 7ryfisager 
.7ndpaliningspapir og Eroser 
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af 

Rejseudgifter maa beregne starre Avance 

paa en ringere Vare, og salger denne paa 

Efterkrav og uden Garanti. 

9ornitzflas fRogiryfilieri, 
er De altid sikker paa at fas Deres Tryksager godt udført til den 
billigste Pris og saa vidt mulig omgaoende Levering, Telefon 74. 
Indpakningspapir, økonomruller, Poser & Konvolutter til Fabrikspris. 

Jens Hansens Manufakturhandel, 
Allinge. 

anbefaler sig med et stort Lager i færdige IihrtIttliiwyr. Over- 
frakker, 	 Stortrøjer, lettoritikktir, liegnfirikker, 
Hatte, liner og Keti•ketter samt alt i rbejdatoj. — Prima 
amerikanske Overalls. Jakker & Bluser. Bestilling paa Klædninger 

efter Maal. 1. KI s Arbejde til billigste Priser. 
I tid bediste Kelliftet og sitoriete Udrolg i 'Vrik utage og Uldgarn. 

Et Ur hi Ifoillirmalinell 
samt So!v- og Guldsmedeai'tikler køber De mad Fordel hos 

Conrad Hansen. 
Telefon 140. 	 ALLINGE. 

 

Telefon 140. 

     

     

Har De husket ;!I; tegne Aboil. 

Dement paa ,Nordbornhoini‘ for 

Aaret 1929? 

rit4  

1;4  

Lad »em fotografere 
hos P. Aralier Poulsen. 

94lobet og 	if i frenitalhal 

og loptrted. 	autfturreller libftirreb, 

'lefrfett kvalle 66. 	. 

01111■1~~11~ 

For at komme 
6  frem 
i Canada 

Gade mus ikanten, 
—0 — 

Hans Ansigt er tegnet af tusin-
der Linier; men i hans øjne er 
der Liv, i dem brænder der en 
uudslukkelig Glød. Hans Blikke 
flakker af og til ud i Gadevrimlen, 
.ogencic et Kvindeansigt, men de 
vender altid haabløse tilbage. 

Hvorfor staar han her ved Ga-
dehjørnet og spiller sine Schlagere? 
Hvorfor kaster han ikke alt over-
bord og gør en Ende paa sin elen-
dige Tilværelse? Hvorfor tager han 

- imod Almisser, som man kaster 
til ham? Hvorfor forlanger han, 
at Menneskene skal have Medli-
denhed med ham? Hvorfor mum-
ler han Tak — eller skal det mon 
være en Forbandelse? Han ved 
det ikke selv. Han spørger heller 
ikke sig selv om det. Hans Liv 

er jo allerede forspildt. Det ligger 
forlængst 	paa Lossepladsen. 
Hal Skrig Violin! Skrig Disso-
nanser i alles Ørenl Byder vel 
Livet nogensinde paa Harmonier? 

Jo, det er sandt! En Gang bød 
Livet ham Harmonier. Men det 
er nu saa længe siden. Med bøjet 
Hovede gaar han hen ad Gaden. 
lugen bemærker ham. Hvem læg-
ger vel Mærke til den fattige i 
pjaltede Klæder og udtraadte Sko? 
Hans Tanker arbejder. Han drejer 
ind i en smal Gyde. Husrækkerne 
rejser sig højt, og Luften er kvalm. 
Men her er jo hans Milleu. Her 
hjemme. Thi her lytter Folket til 
hans Spil. 

Han drømmer sig tilbage i Ti-
den. Nu staar alt saa tydeligt for 
ham. Han ser hende, ung, blond 
og sod. Og ham selv: en ung 
Kunstner, for hvem hele Verden 
ligger aaben. Han er beruset af 
Kærlighed til Livet. 

Hvorfor opgav han ikke Forhol-
det til den anden Kvinde, da han 
jo ikke elskede hende? Det var 
jo hende, der ikke vil slippe ham. 
Han elskede kun hende, den skønne 
fejrede Sangerinde; hans Forlo-
velse blev hævet, før Bryllupsda-
gen kom. Og fra det Øjeblik op-
gav han at vinde Lykken. Nedad 
gik det. Spiritus, Kvinder og Kort-
spil — den gamle sædvanlige 
Vise . . 

Nu gennemlever han endnu en-

gang sine Lidelser. Men pludselig 
vaagner han op. Han maa ud af 
Fornedrelsen. Han maa igen vinde 
sin fordums Kraft. Han vil ikke 
mere gaa omkring og tigge. 

Vinden blæser koldt gennem 
de tyndslidte Pjalter. Han møder 
en Kvinde. Medlidende ser hun 
paa ham. Han skammer sig. Blik-
kene forfølger ham. Han vil ikke 
mere have Medlidenhed. Han vi! 
atter blive en Kunstner. Hans Kraft 
er ikke død. En Mængde Tanker 
plager hans Hjerne. Han læner 
sig mod et Gadehjørne og begyn-
der at spille. Han ved i Grunden 
slet ikke, at han har hævet Buen. 
Han har gjort det rent instinktivt. 
Den glider over Strengene og frem-
lokker Melodier, som han troede, 
at han forlængst havde glemt. 

Folk standser. Man lytter hen-
rykt. Noget saa vidunderligt har 
man aldrig før hørt. Vinduer aab-
nes. Samtaler forstummer. Han 
— den der Kunstner — han er 
j0 en rigtig Kunstner. Kobber-
og Sølvmønter strømmer ind i 
Mængder. Højt op imod Tageta-
gerne svinger Tonerne sig. 

Der . . et eller andet Sted • • 
ligger en syg Kvinde. Hun for-
søger at rejse sig, men magter 
det ikke. Nu ligger hun stille og 
lytter. Hun tør knap trække Vej-
ret. Billeder vaagner til Live. 
Straalende Scener, jublende Men-
nesker, 131,mst  

tr og Laurbær-kranse i det uend
elige. Først Og 

fremmest til ham — Dirigenten  

— hendes Livs store og eneste 
Kærlighed. 0, hvorfor havde hun 
ikke kunnet tilgive? Saa stor en 
Daare man er, naar man er ung. 
Om han bare vidste, at hun las 
her, syg, fattig og opgivet! Om 
hun blot endnu engang fik Lov 
at mode ham og sige ham, at 
lian var den eneste, hun nogen-
sinde elskede! 

Smægtende lyder Tonerne. De 
kommer nærmere. Nu er de her 
— aldeles nær hende. Hun mær-
ker hans Kys . . Og, Salighed, 
nu at sove ind . . 

Ludende mod ilushjornet staar 
Musikanten og spiller . 

over ÅND 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 
Mineralvandsfabriken 

BORNHOLM 
Sandvig 	 Telefon 25 

Flaskerensningen foregaar un-
der Iagttagelsen af de stren-
geste Krav til Renlighed og Hy-
giejne.  

Ved Fabrikationen anvendes 
kun de allerfineste Ravstoffer. 

Produktet stuer fuldt ud paa 
Højde med de oversøiske Fa-
brikkers. 

'lameer læses bedst her i Bladet! 

Danmarks Pelsimport og 
Pelskaninen som Erhverv. 

—0— 

Her til Landet importeres der 
aarligt mellem 10-12 Millioner 
Kr. Pelsværk, og heraf bestaar en 
Hovedpart af Kaninskind. — Den 
danske Landbostand bør forandre 
dette saaledes, at der ikke blot op-
naas Dækning af Landets eget Be-
hov, men ogsaa, som Tilfældet er 
i Belgien, Frankrig og andre Lande, 
et betydeligt Extraoverskud, og det 
kan kun forundre, at den danske 
Landbefolkning ikke før nu er be-
gyndt at interessere sig for Pels-
kaninavien. 

Det er ikke alene et interessant, 
men ogsaa lonnende Erhverv at 
producere Kaninpelse og Angora-
uld, og foruden disse to Produk-
ter har Kodproduktet ogsaa en 

Værdi, der ikke maa underkendes, 
taget i Forbindelse med Skind-
værdien. 

Da der er ret høj Told paa al 
Skindimport, foreligger her yder-
ligere en Anledning til at tage Pel-
kaninavlen op som Erhverv, idet 
en saadan Beskyttelse forbedrer 
Vilkaarene for en Skindroduktion 
betydeligt. Der er stadig stigende 
Efterspørgsel efter Skind, idet den 
skaanselsløse Jagt paa vilde Pels-
dyr efterhaanden har faaet Karak-
ter af Udryddelse, og dette har -
tilligemed andre Momenter — gjort 
Pelskaninavlen til et lovende Er-

hverv. 
Med praktisk inrettede Bure og 

med den nemme Adgang til Fo-
der, som Landmanden har i sin 
Bedrift, er alle ydre Betingelser i 
Orden for et interessant og ind-
bringende Arbejde. — Dog sidst, 
men ikke mindst kommrner Ind-
kobet af Stamdyrene, der skal bru-
ges til Avl. Enhver Landmand er 
bekendt med, al ved Anlæg af al 
Dyreavl kan det ikke betale sig 
at købe det næstbedste. — Dansk 
engelsk Uld- og Pelsfarm, Gaarden 
„Sofiehøj", Amagerbrogade 242 A, 
København 5 er i Stand til at le-
vere fineste engelske Stamdyr i 
Chinchilla, Havanna, Angora etc. 

med Stamtavler og al Garanti til 

ualmindelige, billige Priser og har 

tillige besluttet at oprette en Pro-
dukt-Central, hvor alle Produkter 
efter Dyr, der er købt paa Farmen, 

kan afsættes, og hvor alle Vejled-

ninger kan erholdes. 

Bornholms 
Spare- og baanehasses 

Allinge. 

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

3 Milts Op5igelse 	4,3 pCt. p. a. 
Sparekasseviikser 4 - 

Foto 	
2 - 

i Forsnrgelseuhlefingert 3,6 - 
11vorill Preenne, hidtil 2,4 - 

StpoteR. 
Haandksbitudsalg: 

bladhjem: Vattrin. Johonfen. 
Raste: tiel $oulint,13efittfitibt. 
Eilreniuts: fru amilie %betjen. 

>hamle ]ansen 
V i ettal') imforreNte, I ng 

anbefaler 
hjemmelavet Fars, Medisterpølse, 
Lungeilfilse, Sylte og Leverpostej. 

Fersk, saltet og røget Flæsk. 

Lindep:ads 	Afbage - Telefon 45 

Allinge SNæreri 
Opts.ndningmbr/rade altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	bleer' hanren. 

kræves kun Arbeidsvillie og havne. Vore 
Kontorer anviser gennem De canadiske 
Statsbaner Pladser ved Landbruget I de 
forskellige Provinser. Ogsaa for Kvinder 
anvises Pladser paa Landet. løvrigt op. 
lyser vore illuslr. Haandboger om For. 
holdene og de Muligheder, der gives 
Nybyggere ler at erhverve egenJord. 
Haanclbogerne udleveres gratis hos Ages. 
terne over helt Landet, eller FLIS frit 

tilsendt ved at skrive til 

Skandinavien Amerika Linien, 
Kongens Nytorv 8. København K. 
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Ligkister og Ligsenge 
altid paa Lager i alle Størrelser, 
og forskellig Udstyrelser og Priser. 
Anton Sanses Byggeforretning 

Telefon Allinge 69, 
Indehaver Chr. Sonne. 

Allinge,Teglucerfi 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 

Tlf. 12'7. 

Soveværelser 
5fiorde og Stole 

Tlf. n. 13 L PIHL Klemensker. 

,e jaar Peirldg, 
v iidaiJorclen 5t.  

`3="37% 
kALIGØDNING 

Ved Anvendelse Aer etter Aar 
giver KALIGØDNING større 
og  større Udeleg  til vedvarende 

Gram gem Ager og Eng. 

Hasle Snedker- og 
Bygningsforretning 

Største Lager af Ligki- 
ster, Ligtøj og Ligsenge, 

Tlf. H asle  35. 


