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Budapest, Ungarns Hovedstad. 

Met første foraar. 

Luften lun og Solen blid, 
Landevejen tør og hvid -
det er første Foraarstid. 

Stem nu Strengen, Spillemand 
ved en solbeskinnet Strand — 
smil omkap med Sang af Fugle. 
Sang af Vaarens Vind og Vand. 

Johannes Jørgensen. 

Udenfor Redaktionen, 

Omkring Valget. 
Indenfor de tre politiske Partier: 

Konservative, Venstre og Social-
demokratiet er man aabenbart saa 
trælbunden af den vante Partisand, 
at man kun kan tænke og handle 
ud fra de Doktriner og Dogmer, 
der nu engang er knæsat, som de 
eneste rigtige indenfor hvert Parti. 
Ja, i den Grad konservative (i 
Ordets sproglige Betydning) er 
Partipolitikerne, at de mener, at 
de alene har Monopol paa at be-
sætte alle ledende Poster indenfor 
Stat og Kommune. 

At Partiet Venstre, der kun har 
Repræsentant i det nye Byraad, 

er særlig bitter, er derfor forstaae-
ligt, selv om det er ganske ube-
rettiget. Vor stedlige Venstrerefe-
rent betegner 2 af Borgerforenin-
gens Repræsentanter haanende: 
„Løsgrengersocialister". „Frigæn-
ger vilde have været bedre. De 
er nemlig begge baade sandelig 
og legemlig voksne Mænd, der 
kan gaa selv, uden at støtte sig 
til en Partigangstol. Indenfor Bor-
gerforeningen har det aldrig spil-
let nogen som helst Rolle, hvilket 
politisk Parti, vedkommende Med-
lem nærmest følte sig knyttet til, 
Vort Motto: Sagkundskab, Ar-
bejdsomhed og Sparsomme-
lighed er bestemmende for Fore-
ningens Medlemmer, og til politisk 
Partivæsen tager vi intet Hensyn. 
Foreningen er u politisk ikke 
alene af Navn, men ogsaa af 
Gavn. 

Betragter man Valgresultaterne 
rundt om i Landet, vil man da 
ogsaa bemærke en Masse upoli-
tiske Lister, der har haft stor Frem-
gang. Vort Tilfælde er aldeles ikke 
enestaaende uden i Henseende til 
denne Listes usædvanlige Succes. 

Venstrereferenten giver os den 
Ironiske „Ros", at vi har forstaaet 
at skabe Sensation og Skræk. Vi 
overlader imidlertid ,,Rosen` (og-
saa ironisk) til det gamle Byraad, 
som har „Æren" (stadig ironisk) 
at at have „skabt' Sensationen 
og Skrækken. Vi fralægger os Fa-
derværdigheden 

At vi har forstaaet at overbevise 
Borgerne om, at Sensationen og 
Skrækken ikke var lom og ube-
rettiget, viser imidlertid Kendsger-
ningen. 

Vor konservative Referent Ind-
skrænker sig til lidenskabsløst at 
notere den borgerlige Fremgang. 

For begge de Herrer skulde 
man synes, at der var al mulig 
Anledning til Oiredesytringer, selv 
om de ganske vist ikke selv har 
bidraget til Resultatet; men en 
saadan Overlegenhed kan man  

naturligvis ikke forlange, og det 
er der vel for Resten heiler ingen 
der gør. Man har selvfølgelig Lov 
til at haabe, at det kan ændre 
sig i Fremtiden; men selv om 
dette ikke skulde ske, saa gaar 
det vel ogsaa nok — som tilforn 
— uden deres Hjælp og i værste 
Fald — som tilforn — trods de-
res Modstand. 

Værre er det naturligvis for So-
cialdemokraten, hvori vorres alle-
sammens L. P. boltrer sig. Han 
mener, at Borgerne har valgt de 
4 Borgerforeningsmænd for at de 
kan faa Lejlighed til at vise, 
hvor lidt de kan udrette. Kends-
gerningen foreligger og forskellige 
Forklaringer er da umulige. At 
Borgerne skulde ønske et Byraad, 
der kun kan udrette lidt eller in-
tet, er dog temmelig usandsynligt 
al den Stund, de havde et saa-
dant i Forvejen, men som sagt, 
en Forklaring er det al lenfals, selv 
om den er daarlig. 

Derimod synes det for almin-
delige dødelige aldeles uforklar-
ligt, hvordan i al Verden noget 
fornuftigt Menneske kan vælge 
L. P. Det maa da være en Haan 
imod hele Socialdemokratiet, al 
han skal betragtes som dets næst-
bedste Mand. Han har dog for-
længst givet Bevis for, hvor lidt 
han kan udrette. 

Jeg skal indrømme, at hans For-
bliven i Byraadet er mig en Skuf-
felse, for var ogsaa L. P. skyllet 
ud, vilde jeg have betragtet Ud-
rensningen som fuldkommen. Imid-
lertid har L. P. nok paa Valgda-
gen faaet en tilstrækkelig kraftig 
Serumindsprøjtning til, at de 
gamle Byraadsbaciller nu er saa 
immune, at de ikke smitter de 
andre Medlemmer. 

L. P. har endvidere paastaaet, 
at Borgerforeningen havde Succes 
paa de store Løfter. Hertil skal 
bemærkes at Borgerforeningen 
ikke ved af at have lovet noget. 

Foreningen stod lige til del sid-
ste paa det Standpunkt ikke at 
ville opstille nogen Liste, men gav 

s!dste øjeblik efter for et udbredt 
ønske blandt Borgerne. 

I Foreningens Agitation kan 
der højst ligge et Løfte om at 
arbejde for at skabe den fornødne 
Klarhed, og da denne Klarhed 
højst sandsynlig vil gaa ud paa, 
at Kommunen er sunket haabiøst 
og uhjælpelig ned i et bundløst 
Hængedynd, da at finde et eller 
andet Vadested, hvor de friske 
Heste kan bringe Kommunen paa 
det tørre. Hvad det at bringe Klar-
hed angaar, har det sikkert ingen 
Vanskeligheder, da næppe nogen  

af de nye Byraadsmedlemmer vil 
eller kan tage Ansvar og Pligter 
op efter de afgaaede uden til 
Bunds at kende Kommunens fi-
nansielle Stilling. 

Men Muligheden af at bringe 
Kommunen paa det tørre ved egen 
Hjælp har Borgerforeningen for-
længst anset for yderst ringe. 
„Meget kan opnaas ved Bespa-
relser paa Budgettet", sagde Ud-
valget af 4. Marts, og disse Be-
sparelser maa naturligvis i alle 
Tilfælde foretages og skære saa 
dybt som overhovedet muligt. Men 
selv om dette sker, er der kun 
ringe Udsigt til, at Kommunen 
kan komme paa Fode. Derfor bør 
disse Beskæringer dog alligevel 
foretages; thi saa fremt man Ikke 
selv gør alt menneskelig muligt 
for at klare sig, kan man ikke 
vente nogen Hjælp fra andre. 

Det er sikkert ikke vanskeligt, 
at danne sig et paalideligt Skøn 
over, hvad man kan vente som 
Maximum i Skatteindtægt. Dette 
Maximum maa nemlig antages at 
have været der umiddelbart før 
Valget, hvor enhver gør sit yder-
ste af Hensyn til Valgretten. Kends-
gerningen er aabenbar: Halvdelen 
svigtede. Man ved derfor ikke, 
om man skal le eller græde, naar 
det gamle Byraad lægger et Bud-
get, der medfører en betydelig 
Stigning af Ligningsprocenten, 
uden at der derved bliver den 
mindste Udsigt til Redning. 

Her er virkelig et Tilfælde, hvor 
den stakkels Skattetræl har Ret, 
naar han selvopgivende synker 
sammen og siger: „Hvad kan det 
nytte." 

Foreningens Arbejde har med-
ført en mægtig Styrkelse af „Bor-
gerskabet", hvormed menes den 
ydende Del af Borgerne, ag Be-
tingelserne er nu til Stede for at 
opnaa den bedst mulige Ordning, 
saaledes at man tør haabe paa, 
at Allinge-Sandvig Kommune kan 
blive et Sted, hvor fornuftige Men-
nesker kan bo. 

Skal denne Styrkelse bære de 
rette Frugter, er det imidlertid 
uomgængelig nødvendigt, at der 
kommer et loyalt Samarbejde mel-
!em alle de Byraadsmedlemmer, 
der kan sætte personlige Hensyn 
til Side og alene have Kommunens 
Vel for Øje. 

Det ske. 
C. E. KOEFOED. 

P. S, For at forebygge Misfor-
staaelser nu og i Fremtiden, 
skal jeg bemærke, at mine kom-
munale Indlæg udelukkende 
staar for egen Regning. 

Hotel Continental, Ystad 

Kære Nordbornholm! 
Havnet paa ovennævnte Hotel 

benytter jeg Aftenstunden til at 
delagtiggøre Nordbornholms Læ-
sere i mine Indtryk fra den for-
løbne Dag. — Faa Bornholmere 
kender meget til vort nære Nabo-
land Skaane, som vi er vant til 
at betragte i Horizonten fra Ham-
mershus Slotsbanke; jeg for mit 
Vedkommende har i hvert Fald 
været der for første Gang. 

Turen fra København til Malmø 
varede ca. 4 Timer, og den sidste 
Del gik gennem lf, Meter tyk Is, 
som var vanskelig at forcere. 1 
Malmø havde jeg 3 Timers Op-

. hold, som jeg benyttede til at se 
Staden. Da nogle bekendte paa 
Færgen havde overbevist mig 

, om, at der absolut intet var at se, 
lagde jeg dog ikke ret megen 
Energi i mine Efterforskninger, 

' hvilket naturligvis var en Fejl, 
• for der var sikkert mere at be-

mærke end den Smule, jeg fik ud 
af det. Paa Torvet saas en ret 
plump Statue af Karl X. Gustaf, 
han, der sendte Printzenskjold til 
Bornholm. En smuk Bygning i en 
fornem og enkel Stil var „Resi-
denzboligen", hvor Landshøfdin-
gen boede, og ved Siden af laa 
det pompøse Raadhus og Petri 
Kirke. Paa Hotel Continentat (et 
Hotel af det Navn findes nok i 
alle skaanske Byer) fik jeg en Kop 
Kaffe med 2 Kager for syvti Øre 
(ingen:Skat), hvilket jeg fandt for-
holdsvis billigt. De blev modtaget 
med et Kniks af den opvartende 
Nymfe, hvilket jeg fandt var sødt. 
Derimod forlangte Drageren I Kr. 
og tio Ore (dansk) for at hjælpe 
mig en Taske 3 Minutters Vej til 
Banegaarden, hvilket jeg fortrød 
og fandt dyrt. 

Jernbaneturen var kedelig. Ter-
rainet er ensformigt og fladt hele 
Vejen. Det eneste bemærkelses-
værdige fra Toget var Marsvin-
holms Slot, der i Afstand mindede 
meget om Frederiksborg Slot - 

Kupeerne har en praktisk Ind-
retning med Hylder til Bagage i 
den ene Ende. Passagererne talte 
med Begejstring om de danske 
Radioudsendelser fra det kgl. Tea- 

ter i København, og bestemte sig 

til ved Lejlighed at tage dertil 
for at overvære Forestillingen. De 
talte løvrigt meget om danske For-
hold, og jeg fik det Indtryk, at 
de betragtede København omtrent 
som deres Hovedstad. 

Ystad, som Skanningerne ud-
taler Ysta, ligesom vi siger f. Eks. 
Lista, er med sine 12000 Indbyg-
gere ikke saa lidt større end Rønne, 
som den i nogen Grad minder 
om, bl, a, ved sine Flokke af unge 
Knægte, som gør mindre pæne 
Bemærkninger til de forbipasse-
rende smukke flickar. Jeg spurgte 
en af dem (altsaa Mandfolkene) 
hvad Kirken hed, men det vidste 
han ikke. Han var arbejdsløs li-
gesom de andre, fortalte han, og 
fik ingen Understøttelse, del fik 
kun de gifte. 

Kirken var opvarmet, og jeg gik 
derind. Vor Frue Kirke hed den, 
og den var pragtfuld. Den bestaar 
i Hovedsagen af et Hovedskib med 
to Sideskibe forbundet med Hvæl-
vinger, En Mængde interessante 
ældgamle Epita lier, Krucifikser o. 
lign gjorde et hyggeligt og male-
risk, næsten katolsk Indtryk. En 
Mængde ældre Damer sad andæg-
tig i de lukkede Kirkestole. I Vaa-
benhuset var opslaaet en volumi-
nøs Plakat fra den svenske Konge 
med en indtrængende Opfordring 
om at modvirke den overhaand-
tagende Ukristelighed i Sæder og 
Skikke, han havde befalet Kirkerne 
aabnet for andagtsøgende, hvem 
han anbefalede at gaa derind og 
betænke, om de nu hver for sig 
ikke havde noget at bebrejde sig, 
og i saa Fald beslutte sig til for 
Fremtiden at blive et bedre Men-
neske. (Hvorfor mon det kun er 
ældre Damer, der følger en saa-
dan Opfordring?) Det er altsaa 
ikke alene hos os, at noget saa-
dant tiltrænges — en lille Trøst. 
I Vaabenhuset hang desuden et 
Par store Tavler med en Masse 
Navne paa Kirkens Velyndere, 
Blandt disse fandt jeg Christian 
d. IV. og Borgmester Ole Kofod, 
hvilken sidste havde skænket den 
kostbare Prædikestol. — I Ystad 
findes et helt Regiment Soldater, 
som bor for Enden af „Regiments-
gatan•, som jeg ved en Fejlta-
gelse forvildede mig ind pas, da 
jeg skulde til Havnen. Regitnentet 
er imidlertid nu betydelig ind-
skrænket, fortalte man mig. Lige-
som hos os Itenktd jeg med et 
stille Suk. Til Forskel fra de dan-
ske Soldater, gaar de svenske i 

deres Fritid uden Sidevaaben, hvil-
ket gør et underligt bart og umi-
litært Indtryk. De syntes, at Ystad 
var en „mycket trokig" By, hvil-
ket paa svensk betyder det mod-
satte af „mycket trivelig" eller 
-mynket rolig'. Ved farlige Gade-
kryds stod der: „Hold til venstre", 
hvor der, hvis det havde været i 
Danmark, havde staget: „Hold til 
højre". — Der er sikkert meget 



mere at fortælle om Ystad; men 

da Serveringsdamen (i Sverrig  er 

der lortrinsvis kvindelig  Bet jening)  

paa min Forespørgsel erklærede, 
at der var absolut intet at se i 

Ystad 	saadan noget maa man 

for Resten aldrig  sige til en frem-
med -- saa ender jeg  min Beret-

ning  her, og  da Byens 1re Bio-
grafteatre ikke fonnaar at lokke 
mig, vil jeg  nu forføje mig  om- 
bord i 	 som i Morgen 
tidlig  vil bære mig  over Hammer-
vundet til den gode Stad Rønne 
— om Isguden tillader det 	 
hvilket den gjorde. 	K. 

Naar unge Piger giftes. 
Husmoderforeningens Formand 

Fru Emilie Nielsen, udtaler til 
„Vore Damer" om Ægtesl,abets 
„Kriser". 

Hvis for det forste Forældrene 
var lidt klogere, end de er — ok 
saa de unge Piger havde lidt mere 
Forstand i Hovedet, og  til syvende 
og  sidst Mandfolkene ikke var saa 
tossede, som de nu engang  er, 
saa tror jeg  nok, vi undgik de ni 
Tiendedele af alle de Ægteskabs-
ballader, som vi vader rundt i. 

Jeg  tænker her mest paa den 
ganske jævne, brede Befolkning. 
Ved De, hvordan det gaar der. — 
Jo, ser De, saadan en lille Pige 
ud af et jævnt, arbejdssomt H jem, 
hun faar jo Plads i et Kontor el-
ler i en Butik — eller Fabrik maa-
ske. Hun faar sin Ugeløn, og  den 
har hun saadan — lige til, hvad 
der passer hende, Silkestrømper 
og  smaa, fikse Klude og  Kjoler. 
Hun er vældig  chik og  sadl Jo, 
det er hun, det mener jeg  da og-
saa. Og  hendes Mor med --- aa-
benbart. For hun, hun er vældig  
stolt af Tøsen, hun vasker om 
hende — og  hun syr og  bøder, 
hvad bødes kan, men det kunde 
da aldrig  falde hende ind, at den 
yndige Pige skulde give lidt af sin 
Løn hjemme for Kost og  Logi. 
Moderen sukker: Vi klarer os jo 
— og  hun er da bare en Gang  
ung. 

Naa, men Pigen er jo ogsaa 
nydelig  at se paa, og  mange Gange 
8 Dage varer det jo ikke, før hun 
faar sig  en Kæreste, og  han er 
meget forlibt, Silke er hun spun-
det ind i, saa hele hendes 
fikse Person tager sig  allermest 
ud til sin Fordel, og  dufter gør 
hun, og  fine Hænder har hun, 
kort sagt: Hun er en Aabenha-
ring. Han vil giftes 	hurtigst 
muligt! Og  de bliver det. 

Og  saa er det, vi har Spillet 
gaaende! 

Der staar hun, den lille, fikse 
Pige, der sandsynligvis ikke kan 
andet end klapre paa en Skrive-
maskine eller sælge Handsker bag  
en Disk, og  skal klare et I lus — 
med Mandens ikke al for fyrstelige 
Ugeløn. -- Før har hun haft sin 
egen hele Ugeløn at klæde sig  for, 
nu har hun bare hans, der ikke 
er saa forfærdelig  meget storre -- 
og  skal klare det hele for. 

Og  hvad saa I 
Ja, er der noget ved Tøsen, saa 

spytter hun i Næverne, køber Boni-

uldsstromper i Stedet for dem af 
Silke, og  Forklæder i Stedet for 
Silkebluser 	og  tager fat og  bli- 
ver en Kone, en ganske alminde-
lig  jævn Kone, der ikke er Spor 
af Sjov ved! 

Og er der ikke noget ved hende, 
ja, saa siger hun skidt med det 
hele, det slaar Ikke til alligevel, 
og  sørger to rat for sine egne Silke-
strømper og  lader Hjemmet for-
falde, 

Derfor siger jeg: Kunde For-
ældrene kere at regne sig en ri-

melig Del al Døtrenes Løn som 

Vederlag for Kost og Logis, saa 
disse sidste kunde blive kloge paa, 
at Mad og Husly og Varme — 
det koster ogsaa Penge. Og  kunde 

de unge Koner forstaa, at man 
hverken maa give op og blive 
Sjuske eller tage saa 'landfast paa 
Tingene, at man glemmer sine For-
pligtelser som Kvinde og derfor 
i Løbet af 0,5 omskaber sig  selv 

til en “skrap Kælling", men gaa 
den gyldne Middelvej og forene 
Fikslied og Soliditet, kvindelig Ynde 
og  Charme med Arbejdsomhed og 
Flid osv. osv., saa tror jeg ogsaa 
nok, at mange ulyksalige ,,Kriser" 
vilde undgeas. 

Uha, Uha, for Vinter i Aar 
det fryser illag og  det frøs igaar;  
ja frosset det har 

over Maaneder tre, 
paa Jorden der ligger 

endnu megen Sne. 

Og Is, ja Is, der i Havet er, 
for ikke at tale om Moser og  Kær, 
Jeg  tænker, der er vist 

ikke saa faa 
som ønske med mig, 

gid snart Tøvejr vi faa. 

Og  Urt og  Busk i Have og  Skov 
skulde gerne snarest ha' Lov 
at blive løst 

af de knugende Baand, 
hvormed de er bunden 

af Vinterens Aand. 

Jeg kan høre Stæren synge 
niar jeg op af Sengen stiar; 
jeg kan se den 

paa en Gren at gynge 
trear jeg hen til Vinduet gear. 
De jeg ved at Vearen nu er nær, 
for han narrer ej, 

den lille glade Stær. 

Vel, det fryser endnu meget, 
men det regner jeg  ej med ;  
thi jeg  ved at omme 

hist bag  Diget 
blomstrer snart Violens Bed. 
Ja,jeg ved at Vaaren nu er nær, 
for han narrer ej, 

den lille glade Stær. 

Om Natten da er Frosten vred, 
knurrer og  viser Tænder. 
Paa glatte Veje 

hver Morgen man gled; 
men Solen snart det vender. 
Og  jeg  ved at Vaaren nu er nær, 
for han narrer ej, 

den lille glade Stær. 

Se, hvor yndefuld han straaler 
i sin sorte Fjederdragt; 
kender ej til Hovmod 

derfor tackler 
han at bære saadan Dragt. 
Ja jeg  ved at Vanren nu er nær, 
for han narrer ej, 

den lille glade Stær. 

m. (A 1 ilt) 

Slemmer Fra Pablikom 
Hr. Redaktør i 

I Aitiedning  af de at „Fjerpen-
nen- i Social-Demokratens Tirs-
dagsnummer imod mig  rettede 
ærerørige Beskyldninger for for 
Flæsk at have købt Stemmer til 
en Liste ved det nylig  overstaaecle 
Sogneraadsvalg, beder jeg  om 
Plads til et lille Forsvar. 

Forud for Valget har jeg  af 
Listens Modstandere ret ofte hørt 
Hentydninger om Flæsk og Flæ-
skesteg, men blot opfattet dem 

som spøgefulde Ytringer, som ikke 
blev troet af noget Menneske i 
vor lille By, hvor alle kender 
hinanden saa godt, hvorfor de 
heiler ikke generede mig. 

Men anderledes bliver det ;  niar 
en saadan barnlig  Spøg bliver ta- 

get for Alvor og  af misundelige 
og ondskabsfulde Reportere pu-
bliceret for Offentligheden, der 
ikke kender Personerne og  derfor 
maa tro, at disse bestaar af en 
stor Skurk, der køber Stemmer 
og  en Hob lavpandede Individer, 
der med Glæde sælger deres 
Stemme og  Overbevisning, for et 
Stykke Flæsk. 

Sandheden er imidlertid den, 
at medens Flæsket kun har haft 
Plads i de opskræmte Modstan-
deres Fantasi og  absolut ikke er 
blevet omtalt og  end mindre lovet 
af mig etter nogen af de andre 
Stillere, saa repræsenterer de 
vundne Stemmer snarere Intilli-

gens end Lavpandethed, og  vore 
Anskuelser om ,at et Sogneraads 

Opgave ikke skal være at mod-
sætte sig  alle Fremskridt og  navn-
lig  ikke tiltage sig  Myndighed og  
Bestemmelsesret over, hvad Turi-
ster maa anvende deres Tid og 

Penge til under deres Ferieophold 
her, vinder stadig flere Tilhængere 
og vilde, om Valget nu skulde 
geres om igen, med Lethed skaffe 
Stemmer til endnu et Mandat. 
For vor lille By her har ikke Raad 
til %t lade Mulighederne for et 
forøget Turistbesøg upaaagtede 
nu, efter at et tidligere Sogneraad 
i sin utrolig store Orrisorgsløshed 
for Byens erhvervsmæssige og tra-
fikale Fremtidsmuligheder undlod 
at føre Jernbanespor ned til Byens 
Havn, en vistnok enestaaencle 
Handlemaade ved Anlæg  af en 
Jern bane til en By med Trafikhavn. 

Følgerne heraf er nu saa iøjne-
faldende, at mange kan se dem, 
og  efterhaanden som Brødet bliver 
taget ud af Munden paa flere og  
flere af Byens Næringsdrivende 
og Arbejdere, kan det vel ikke 
undre, at en Stemning  mod den 
hidtil for Byen førte omsorgstøse 
Kommunalpolitik er ved at vokse 
sig stærk, og at det med Bestemt-
hed kræves, at Sogneraadet ikke 
ogsaa lægger os Hindringer i Vejen 
for at udnytte de faa resterende 
Næringsveje, hvoraf, som „Fjer-

pennen.' ganske rigtigt bemærker, 
de, der knytter sig til Turisterne 
og de røgede Sild spiller den mest 
fremtrædende Rolle. 

Slagter. 

Ildeolor 
—0—  

Iljælpekassevalget 
gav følgende Resultat: 
Borgerforeningen fik 142 Stem-

mer, Socialdemokratiet 129 og  den 

kommunale Vælgerforening  BO. 

Valgt blev af Borgerforeningen: 
Uddeler Dahlbom. 
Frk. Petra Møller. 
Lærer H. P. Koefoed. 

Af Socialdemokratiet: 
Stenhugger Valdemar Larsen, 
Snedker Joks. Lind. 
Fru Hansine Jensen. 

Den kommunale Vælgerforening: 
Fru Ingeborg  Petersen. 

Socialdemokraterne vilde ikke 

spare Kommunen for Valgudgiften 

ved at gaa med til Fredsvalg, 
men prøve Valglykken. De fik 

deres Vil je, men Lykken var dem 
ikke huld. De har aabenbarl me-

get vanskeligt ved at forsone sig  

med Tanken om ilt være i Min-

dretal. Hvad opriaaeciesaa ved 

deres lialsstarrighed? Ja, ikke an-

det end at faa en Bekræftelse 

paa det Faktum, at Borgerfore-

ningens Magt yderligere befæste-

des, saa for saa vidt er Pengene 

ilcke givet forgæves ud. 

Egentlig  har jeg ondt af vores 
allesannnens Laurits P. — Bar-
nesjælen i Kæmpelegemet -- bare I 
han kommer over det. 

Den kommunale Vælgerforening  

fik trods ihærdige Anstrengelser 
kun l Mandat -- Resignation mine 
Herrer. 

Mulet bør for den nyvalgte 
Hjælpekassebestyrelse bl. a. være 

det at foretage de størst mulige 

Besparelser,-Medfølelse er en stor 

menneskelig  Dyd; men den hør 

ogsaa omfatte de forpinte Skatte-

ydere, der maa nægte sig  enhver 

Fornøjelse og Behagelighed og 
tilbringe mange søvnløse Timer 
med økonomiske' Spekulationer og  
Bekymringer. 

Hav Medlidenhed med dem. 

C. E. KOEFOED. 

Tak. • 
De Borgere og Borgerinder, der 

ved Hjælpekassevalgel bidrog til 
det for Borgerforeningen saa 
smukke Resultat, bringer vf her-
ved vor hjerteligste Tak. 

Paa Lioigerforeningens Vegne. 
C E. KOEFOED. 

Formand. 

Betragtninger over Hiælpekas-
sevalgel. 

Valgresultatet viste, at Borger-
foreningen under Bestræbelserne 
for at opnaa Fredsvalg  havde til-
budt de andre Partier, hvad der 
fuldt ud kunde tilkomme dem 

Tilbudet var: 
Kommunale Vælgerforening 2 

Mandater, de fik 1 
Socialdemokraterne 3 Mandater, 

de fik 3. 
Borgerforeningen 2, den fik 3. 
Sternmeantallet pr. Mandat ved 

Valget var: 
Den komm. Vælgerf.: 80 Stemmer 
Socialdemokraterne: 43 do. 
Borgerforeningen: 47 do. 

Heraf ses, at den kommunale 
Vælgerforening  kun mangler 6 
Stemmer i at tage Mandat fra 
Socialdemokraterne. — En stor 
Skuffelse for den kommunale Væl-
gerforening; men Skylden herfor 
maa sikkert tilskrives Bornh. 
Avis's Referent, Hr. Mejeribest. 
Hansen, der i Avisens Lørdags-
Nummer agiterede for Stemmeaf-
givning paa den kommunale Væl-
gerforenings Liste, Tirsdag den 
26 — Dagen efter Valget!! 

Socialdemokratiets ene Forhand-
lings-Repræsentant, Hr. Laurits 

Petersen, der umiddelbart efter 
Forhandlingernes Stranding fo'r 
op i sit Blad som en Løvinde, 
faldt i sit Referat af Valget i Bornh. 

Socialdemokrat ned som et Faar 
d. v. s. et barberet Faar, 

Før Valget beskyldte Hr. Pe-
tersen Borgerforeningen for at 
have givet Anledning til Valget 
ved ikke at give Socialdemokra-
terne 4 Mandater. Af hans Valg-
referat fremgaar det, at Resultatet 

var ventet' paa Grund af, at det 
navnlig var Socialdemokrater, der 

var slettede af Valglisten. 
Hvorfor i Alverden vilde da Hr. 

Petersen have Valg? — Var det, 
fordi han for sidste Gang  vilde 
have Lov til at ødsle med Kom-
munens Penge, eller kunde han 
maaske have anden Fordel deraf. 
Hr. Petersen har maaske haft Pro-
vision af Bekendtgørelser og  Le-
verancen af Stemmesedlerne? 
Naa, Valget er overstaaet, og  Bor-
gerforeningen kan for sit vedkom-
mende være tilfreds med Resul-
tatet, idet vi, i Modsætning  til de 
andre Partier, i Virkeligheden 
havde Stenunefremgang  fra By-

madsvalget. 
Borgerforeningen. 

Der har indsneget sig en Tryk-
fejl paa Forsiden, _Kendsgernin-

gen foreligger og  forskellige For-
klaringer er da umulige". Skal 
være mulige. 

Yra 2Ige til 2Ige. 

Dampakibsforbindelien 
med København synes helt at 

gaa istaa. Den sidste Minuteds 
mildere Vejr har endnu ikke brudt 
Ishindringerne, og trods Isbryder-
hjælp er Skibene flere Dage un-
dervejs og  bærer alle synlige Mær-
ker af deri frygtelige Kamp sned 
Isskruningerne, .Hammershus-  og 
„østbornholm',  der hidtil hor kla-
ret sig stolt, er nu begge i Dok 
efter mindre Havarier, og det er 
tvivlsomt at de kommuner i Gang 
for Paaske, _ørnen', der endelig 
slap over til Ystad, ventes til Rønne 
Skærtorsdag. „Heimdal-  naaemle 
København Onsdag og vil Forsøge 
at gennemføre Turen til Rønne 
samtidig med, at „Frem-  angaar  
fra Rønne. ,,Sampo- vil assistere. 
Deri tætte Taage gør det umuligt 
at ,navigere udery ved H jælp af 
Radiopejlinger. Den lille Mande, 
der i de sidste Dage har ligget 
her udenfor, sejlede Onsdag Nat 
ved 1-Tiden med „Lenin* som 
Fører. -- — Der er savledes ikke 
megen Udsigt til, al der kommer 
rel mange Paaskerejsende herover. 

2den Paaskedag 
biiver der som sædvanlig Gym-

nastikopvisning paa Teatersalen. 
Forinden vore hjemlige Kræfter, 
der hele Vinteren har trænet un-
der Edmund Forslunds energiske 
og dygtige Ledelse, deltager et 
et Damehold fra Haste under Hr. 
Lambrecht jun Ledelse. L. har 
nylig gennemgaaet et Kursus i det 
Buchske System, 

!Brug .7forzning. 

Hvis Folk rigtig  vidste, hvor 
stor Værdi Honning har heade 
som Nærings- og Lægemiddel, saa 
blev Honning brugt af mange flere 
og i langt større Udstrækning, end 
Tilfældet er. Jeg vil her meddele 
min egen Erfaring om Honningens 
gode Egenskaber. Jeg led i flere 
Aar af en ondartet Mavesygdom. 
Ingenting kunde jeg tante at spise, 
og drak jeg blot een Kop Kaffe, 
havde jeg de forfærdeligste Smer-
ter mellem Mave og Bryst; men 
saa længe jeg kunde sove for Smer-
terne om Natten, gik det dog no-
genlunde, men saa blev Sygdom-
men lige saa slem om Natten som 
om Dagen. Jeg søgte i disse Aar 
forskellige Læger, og  jeg  prøvede 
at leve saa efterretteligt som mu-
ligt efter deres Forskrifter; men 
lige meget hjalp det. Den sidste 
Læge, jeg søgte Raad hos, sagde 
til mig, at han ikke troede, jeg 
led af Kræft, saa havde jeg vist 
været død for længe siden. Jeg  
var jo afkræftet og  saa daarlig  ud. 

En Broder, jeg  har, kom og 
bød mig Farvel, for nu kunde han 
da se, at det snart vilde faa en 
Ende med mig. 

Det er jo et mørkt Billede; men 
nu vil jeg  fortælle om den lyse 
Side. En Dag  kom en Pige i vort 
Hjem. Hun kom fra en Gaard, 
hvor hun i længere Tid havde op-
holdt sig. Hun fortalte, at Manden 
paa denne Gaard havde lidt al en 
Mavesygdom. men nu var blevet 
næsten rask ved at bruge Honning  
opløst i kogende Vand. Hvem der 
gav ham dette Raad, ved jeg ikke, 
men det er jo ogsaa ligegyldigt. 
Jeg begyndte saa at bruge dette 
simple Middel. Om Morgenen tog 
jeg et Par Kopper kogt Vand med 
en stor Portion Honning, opløst i 
Vandet. Samme Kur fik jeg om 
Aftenen, før jeg gik i Seng. 

Jeg tror, enhver bedst selv kan 
passe, hvor meget Roning, der skal 
bruges; alle taaler maaske ikke 
lide meget. --Løbet af kort Tid 
var jeg  fuldstændig  rask. Nu er 
det ikke saa faa Aar siden, og  jeg  
har ingenting fejlet, hvad den Ting  
angaar. 

Dette, synes jeg, fort jener at 

komme til almindelig  Kundskab. 

'te var en stor Honningelsker 
om 

 Jeg  fortalte en Mand, som jeg  
vidste  
om mine Erfaringer, hvortil han 
svarede: Jeg  ved tre gode Egen-
skaber ved Honning. Honning  hol-
der Fordøjelsen i Orden, Honning 
læger Snar  Maven, og Honning 
giver Kræfter. -- Det kan vi ikke 
altid sige om Medicinen. 

N. Jørgensen, Brøndum. 



udføres til moderate Priser 	Kaasbygaard, Rutsker. 
Chr. Thorsten, 

Sandemandsgaard, Rutsker. 	En yngre Karl 

Et 4 eller 5 Fags Hus 
i Allinge, gærne ældre, i Nærhe-
den af Havnen, ikke til Hoved-
gaden, ønskes til Købs. 

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

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

Bladets Kontor anviser. 

1 badeko, en Springtyr 
er til Salg paa 

Habbedam pr. Allinge. 
En mindre Orne staar til Afbenytt. 

En af tre Heste 
er til Salg 

søges til I. Maj 
Bakkemollen, Olsker. 

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

Tlf. Ruts 62. 	Kaggaard. 

En 14-15 Aars Dreng 
eller Pige kan faa Plads hos 

Id. Mogensen, Bøgeskoven. 
Tlf. Gudhjem 97 u. 

Yngre flink Medhjælper 
søges straks eller 1. Maj paa 

Bækkegaard, Olsker. 

En gift Fodermester 
kan til I. Maj faa Plads paa 

Tlf. 24. 	Smedegaard, Rø. 

Xjertelig 49-afi 
for udn ist Opmærksomhed ved 
min Konfirmation. 

Karen Nielsen, Østervang. 

Ilo 008111ffilOrdlifig 
Foredrag af Konsulent B. Nielsen 

paa I;endtsens Sal TIRSDAG 
d. 2. April Kl. 7,30. Alle indbydes. 

Efter Foredraget: 
Væltes Kaffebord. 

Bestyrelsen. 

Kontrol-Hønseriet 
Granlund" Klemensker 

tilbyder Rugeæg af hvide Ita-
lienere, indkøbt fra Eskegaard, 
Svendborg og Rode Island Ande-
æg af hvide Peking Ænder. 

0. Munch. 

Olsker 
Sadelmagerarbejde udføres ude 

og hjemme. 	Møbler stoppes og 
betrækkes billigt. 

E. Larsen, Storedal. 

Al Lastkørsel 

Beskæftigelse 
ilges ved hvad som helst 

E. Larsen, Storedal, 

En Fodermester 
kan til 1. April eller Mai fan Plads 

Blaaholt. 

En Fodermester 
samt en Pige søges til 1. Maj 

Habbedam pr. Allinge. 

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

Pilegaard, Ro. 

En Anden-Karl 
søges 1. April eller Maj 

Kjollergaard, Ro. 

En yngre flink Karl, 
vant til at bruge Fleste, kan faa 
Plads 1. Maj paa 

Knarregaard, Rutsker. 

2 yngre Karle 
søges til 1. Maj paa 

Allinge -Sandv. Gymnastikforening 
,ill u ilder offentlig 

Gymnastik-Opvisning 
2. Paaskedag paa Christensens Sal Kl. 7.30. - Der deltager 
et Herrehald samt el Damehold fra Hasle under Hr. Larnhrecht, Klinge-
gaards Ledelse (er nylig hjemkommet fra Itucks Gymnastikskole. 

Efter Opvisningen Bal for Foreningens Medlemmer. 
Billetpriser: Voksne 75 Ore Barn 35 Ore. 	Bestyrelsen. 

Et Ur III ~oufirivaliuoeu 
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Pølser og øktionntrul ler 
leveres til 

Fabrik•pria. 

Firma paatrykkes 

Hiertig•te Levering 
fra 

Allinge Bogtrykkeri. 
Telefon 74 	Telefon 74 

Forlang Tilbud. 
samt Sølv- og Gukismedearr;kler køber De med Fordel hos 	  

Jfasle 8avværR 
Træ modtages tiI Skæring. 

Tommer og Lægter lov. efter Best. 

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 2 Kr. 

Allinge Bogtrykkeri 

Kel) danske Varer 
og De gavner det 

danske Landbrug og 
Industri og skaffer 

Arbejde til Landets mange ar-
bejdsløse, 

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

.4.11Ioga Bogtrykkeri. 

Gudhjem 
'TapeTapeter uds. i ter 

 denne Maaned In. 
20-25 pCt. pr. Kontant 

Rester Halv Pris! 
pir Alle Tapeter er Fabriken 
Danmarks anerkendte Fabrikata 

I. P. Rønne's 
Bog-&Papirhdl. 

(ved Siden af jantzens Hotel) 

kOldirffia11011S-Gre 	
Tit. Gudhi. 85 

i stort Udvalg. 

Ric. Nielsen, Urmager og Gravør. 

De T-1)erlerericie 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste ag bekvemmeste blaade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved. Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet -1 5 Ore i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 

hos omrejsende Agenter, der par! Grund af 

Rejseudgifter maa beregne større Avance 

paa en ringere Vare, og stelger detinte paa 

Efterkrav og uden Garanti. 

gornitzRas Sogtryfifieri, 
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført tir den 
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74. 
Indpakningspapir, Gkonomraller, Poser & Konvolutter til Fabrikspris 

ileslil Oeres Trybager 	 m Oilrykkeri klumr læses bedst her i Bladet! 
„Nordbornhoirn" 

Xvorfor Røfle Sryfisager 
a.ndpakningspapir og «roser 

I 

til alle Priser. 

Garanti for nojagtig Gang. 

Konfirmationsgaver 

Conrad Hansen. 
Telefon 140. 	 ALLINGE. 	 Telefon 140. 

floraars=fillieder 
imprægnerede og lette, uldne, melierede Frakker samt 

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

alle Størrelser. ogsaa i extra store. • 
ønsker De en fiks og holdbar Frakke eller Kjole 

til en rimelig Pris, da køb den i 

Magasin du Nord's Udsalg 
ved Victor Planck, 

Leverandor til Vare- og Landbrugslotteriel. 

.clrifolelitri3 'Markfrø. 
Har De endnu ikke afgivet os Deres Ordre, bedes 

Fraliste venligst tilsendt os, saalcdes at vi kan sørge for 
rettidig Expedition. 	- Trifoleums Markfrø er garanteret 
ifølge Statskontrollens Regler. 

ProduKten. 

Brodaihandelen opleves. 
b;d Hele Lageret uds. til Spotpris: 

kdi 
gfedvig Yffarelimann, 57f. gfaste 90 

Kliøebs 	11ruilegaver 

smil 2Vestfis 21r- og 
guldsmedeforretning, 

TI f. 'bilde 116. 

Køreplan 
Alinindin&en Gudhjem ROUlte 

Jernhai=.e. 

eef,N1EDAGE 
Rønne Almindingen Gudhjem 

91■ Itiw 	 8,10 13.25 19,00 
9lro3 	8,10 13,25 19,00 
Vtafirtelni 	8,58 14,13 19,48 

9,08 14,23 19,58 
eftermarie 	9,27 14,42 20,17 
-Cfferlaes 	9,36 14,51 20,26 
tMatitijm 	9,48 15,03 20,38 

Gudhjem Almindingen hull ne 

tinbt)jem 	8,05 13,15 18,50 
8,15 13,25 19,00 

P.,fterniarie 	8,24 13,34 19,09 
11iitinbitirien 8,42 13,53 19,28 

S'Intirtklj 	8,54 14,05 19,40 
9Zqa 	9,40 14,55 20,30 
Nonne jj. 	9,40 14,55 20,30 

SON:: ou- II ELI, G I/ A G E. 
Itotioe Alsoinelinaen Gudhjem 
Rønne 	8,15 13,00 20,00 
glqa 	8,15 13,00 20,00 

tirrebu 	9,03 13,48 20,49 
1:11bitinbiiiarit 9,13 3,58 20,59 
Zfiermarie 	9,32 14,17 21,18 
CftMar,f. 	9,40 14,25 21,26 
03i:bf:nem 	9,50 14,35 21,36 

(J udojern Almindingen Rønne 

8,10 12,.'.5 19,50 

i:l1trrtat;3 	8,20 	I 3,0"i 	20,0(1 

Ølli ratarie 	8,28 	13,1 3 20,10 
VIti,iiiibiurieu 	8,47 	13,32 2 ,28 
Vtafirfcbu 	8,58 13.13 20,40 

9,45 14,3U '21,30 

Manne j. 	9,45 14,30 21,35 

kan tynge svært for et lille Bud-
get i disse sløje Tider. Med delle 
for øje har vi regnet med yder-
ligere smile Priser, og vi kan til-
byde dem alt i Drenge- og Pige: 
udstyr, Ratros- og Jok keha- 
lu 	Kjoler, "'rakker, 
hvidt og kulørt Kjoletøj i 
smagfuldt Udvalg til Priser, tier 
taaler enhver Sammenligning, 

Uden K °betvang bedes De ven-
ligst se, hvad vi kan tilbyde. 

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

Manufakturhuset 
HASLE • • 

Vognmand Pedersen, 
Nygade, Allinge. 

En 3 Aars Plag 
er til Salg 

Bakkegaard, Rutsker. 

Frasoflffule Spisepieroor 
sælges til 2,50 Kr. pr. 50 kg 

„Xallelyst" 
Tlf. Sandvig 6 og 47. 

her, haIrdbi og 113111I 
er til Salg 

Kjærgaard, Rutsker. 
Samme Sted staar en 1 Aar gl. 

Tyr til Salg. 

Saasæd. 
Blandsæd, 50 pCt. Ærter og Vikker 
er til Salg paa 

Tlf. Klemens s. 20. Karlsgaard. 
Samme Sted er en god nedlig-

gende Hestegang til Salg eller 
Bytte med en Ringtromle. 

Halm, 
og Kartofler er til Salg 

Jespersen, Splitsgaard. 

Halm 
er fil Salg for 3 Øre pr. kg. paa 

Lanegaard, Østerfars. 

Monarch og Triumf 
til Vintersprujtning faas hos 
Tlf. 41, Gartner Jensen. 

Urte- og Blomsterfrø 
fra J. E. Opisens Enke. 

Beilnnieknolde, Gladiolus saint 
franske Anemoner anheidles. 

TIL 41, Gartner Jensen. 

En Pige 
kan til 1. Maj tan Plads paa 

TIL truts 48. 	Væbogaard. 

En ung Mand, 
18 Aar, søger Plads fra 1. Maj 
paa Nordlandet, helst i By. Mu-
lige Oplysninger med Løntilbud 
bedes sendt til Robert Westh, 

Damaskgaard pr. Gudhjem. 
NB, Anbefaling haves. 

Konfirmandens 
Udstyr 

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

En ikke for ung Pige 
søges til Maj. 

Ur, Mogensen, Tejn. 
Tlf. Allinge 106 x. 

1. Klasses Kød 
anbefales til billige Priser 

Slagterforretningen v. Mejeriet 
i KLEMENS BY. 

Kodfars GO Ore pr. Halvkilo. 
HVER LØRDAG fra Kl. 6-8 

sælges Kød til nedsatte Priser.  

Kreaturer til Export og Hjemme-
slagtning købes gerne. 

/Erb. Chr. M. Kure. 
TIL Klemens n. 81 y. 

• • 



Jens Hansens Manufakturhandel, 
Allinge, 

anbefaler sig med et stort Lager i færdige Klædninger, Over-
frakker, 'Ulsters, Stortrojer, Hotorjakker, Regnfrakker, 
Hatte, Huer og Kasketter samt alt i Arbejdstøj. — Prima 
amerikanske Overalls. Jakker & Bluser. Bestilling paa Klædninger 

efter Maal. 1. Kl.s Arbejde til billigste Priser. 
itid bedete Kvalitet og stat-Ilte Udvalg I Trikotage og Uldgarn. 

Sinulille og solide 

Blaa KimilliNer og 81filitrojer 

Nordlandets Handelshus. 
til Konfirmander og unge Muld 

sælges til meget lave Priser. 
ur 
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V ud ai Jorden -s 
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KALIGØDNINC; 
Erfaringen viser, at 37 0/0  
KALtGODNING mndvir. 
ker Lejesæd og giver Sse. 

den en bedre Kvaiiiet. 

..arnevogrie. 
Nye Modeller er hjemkommet 
o;?, Priserne meget rimelige. 

Legevogne 
Klapvogne 

Dukkevogne 
Løbehjul 

Gummiringe og Reservedele til 
Barnevogne. 

ee 	 IM, 
ALLINGE 

Prima 
friskbrændt

affe nymalet 

90 Øre ' ,-Mg. 

Axel Mogensen, 
Tejn. 

Æg modtages til boj Over-
pris som Betaling for Varer. 

Koloed & Mortensen 
Ityggefarreti,ing 

Ct> 
L'•—• 

Ligkister og Ligtøj. 

Anvend Sikkorliedsspræugstoffet 

AEROLIT til al Spræng- 
ning. Kraftig- 

ste og billigste Sprængstof. 
Fænghætter og Fængtraatt. 
Jobs. Kure, Slaalegade, Ronne. 

-nr. 310. 

Aktieselskabet 

Haste Bank 
modtager Indskud paa Ind-
laanshog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan ni, ni.  ,„,4 

— 

faas hver Fredag Middag. 

g...eyster,Yeasle. 

Bornholms 
Spare- og haanekasses 

Afdeling i Allinge. 
Kontortid 9-12 og 2-4. 
Renten af indskud er paa 

3 Mdrs OpsifZeISC 	4,5 pCt. p. a. 
Sparek ■Nsevilkaar 	4 	- 

Folio 	 2 	- 
i Forsørgelsesafdelingen 3,6 - 

livord] Præmie, hidtil 2,4 	- 

Forhandlere for 
Salg  af Pelskaniner 

søges 
God Fortieurst 1E an pasregnen 
energiske ng I,sa Egnen vel 

kendte og ,gløde Folk 
Felskenineielrn er rent4lie), 

derholdende og yderst lel. 
Alle Oplysninger naltellrigelsei 

red Tlein'entleke Ill 

Dansk.F.ngelak tlld. C. Pelsfarm, 
- ArnAizerbrog. 242., Khhrn ti 
Tlf. Ammer le73t. 

Johanne Lansen 
Vielnalleforretning 

anbefaler 
hjemmelavet Fars, Niledisterpolse, 
Lungenolse, Sylte og Leverpostej. 

Fersk, saltet og røget flæsk. 

Lindepiads - Allinge - Telefon 45 

filiorle hvori 
Optwodoingsbranude altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 20. 	44eert Hansen. 

Soveværelser 
.orde og Stole 

Tlf. n. 13 L PIHL Klemensker. 

Hasle Snedker- og 
Bygningsforretning 

Største Lager af Ligki- 
ster, Ligtøj og Ligsenge. 

Tlf. Hasle  35. 

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 Raasteffer. 

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

E— Liglister og Ligsenge 
altid paa Lager i alle Størrelser, 
og forskellig Udstyrelser ng Priser. 

' Anton Sanne,. Byggeforretning 
Telefon Allinge 69. 

Indehaver Chr. Sanne. 

Varm Blodbudding fise ikke over ell dier 

.7eqhflerili 
N anbefales. 

fl 
retning leverer gode Varer til bil- 

I IC. K 
ænrør. 	

I 

Tlf, 127. 	

Skrædder- og erreekviperingslor- 
Mursten, Teglsten, Dr 

' lige Priser. kienilf, 
 T ens n. 44 x. 

Fest- og Bryllupssange 
Allinge Bt,;try 

leveres 	kfr:eri 

oefoed, 

Meltønder, 
Saltkur og Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Hasle Bodkerforretning, 
Tlf. Hasle 105. 

Ille~ill~~111=1~1111011  

Allerfineste Klipfisk 
haves paa Lager til billigste Pris 

Produkter. 

Vi anb. et Parti fine letkogende 

Ærter. 
Prisen er billig. 

Produkten. 
~~~~~••• 

Min Urmagerlorrelmng 
mhcfaler Stue-, Lomme- og 
Vækkeure i pænt Udvalg. 

Alle Slags Reparationer udføres, 

L. Hermansens Eftfl. 
Ro St, Anna Johansen. Tlf. 71. 

Apotefi. 
Haandkøbsudsalg: 

Gudhjem: 	 'ol)nal-elt. 
Hasle: årf. 	23efter/la b c.  

arn ffinifie 4ttiberfen. 

..Cad em fotografere 
hos P. Anker Poulsen. 

43Iaiur og 
Dg  topiere. 	aorflørrefier 

eleftia .pæle 66. 

BRØDRENE ASKER, HASLE. 
JERNPITORF.111 år MASKINFABRIK. 

Alt til Faget henhørende anbefales. 

Til Reparationer ogVedligehold. 
fremholder vi et stort Lager af p:;ode, 

kantskaarne Udskudsbreedder. 
Svære fuldkantede Fyrrebrædder 

i alle Længder og Bredder. 

Priserne er meget rimelige og billigst pr. Kontant i 

Nordlandets Handelshus. 

Emaljerede Jernvaske 
Kogegryder og Murgryder samt svære 

Fyrdøre, Rensedøre, Riste og Venti-
ler. Jernrør og Rørdele af alle Slags sælges 
billigt i 

Nordlandets Handelshus. 

Tilbud paa prima Saakorn! 
Gul Næsgaard Havre, ekstra vægtig Seger Havre, extra 2-radet Byg, 
Abed Prentice 279 2-radet Byg. Tystofte Prentico G-radet Byg. Tystofte 
Korsbyg. Blandsandkorn ai Ilavre og Byg. Biandsædkorn ined Ærter, 

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

Nordlandets Handelshus. 

Det er paa høje Tid at bestille 

Møver-, græs-, og fRoefro, 
for dermed at sikre sig Levering af I. Kl. Kvalitet. 

Send os Ordre inden 1. April. 

Nordlandets Handelshus. 

SKANDINAVIEN 
AMEIUKA LINIE 

Eneste direkte Noter fra Kiiiienhayn tit New York og 
Canada med reilmsissig Afgang flere Gange hver Md. 
Til Canada ingen rusvisering og Liniens egne Folk 
modtager Passererne E HA LIFAX og WINNI PEG., 
Ved Ankomst tit Ceriada kun Arbejde anviste fil Land-
&rk.:cidere, gifte og ugifte, sz:nit til unge riger. 

i n::sne re ds lleandå.tger med elle Op:;Seir.ger re As g rolls fra Passagerer-

,: (dell rir,  n, !CONGENS NYTOFIV S, lirhei:linen g. eller hos: 

Vloatr. Shiffer, Nomt?, ritopti. (Moritii,sla, glept, l bu, icterjeu, 8naliefe, 
'30gtr. 	(Bornil,&, 4111inge, &Iunrnf 93. 'Kister $ouffen, paMc 

Elfenbensiakeret Soveværelse 
med 3-fløjet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetræs engelsk 
Spisestue. cornpl. 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 Møbelmagasin, 
Havnegade 53. Allinge. 

Møllers  Bogbinderi  
Tlf. 466. 	Chr. Diderillsen. Rønne. 	Tlf. 166 

Indbinding af Bøger. 	Protokolfabrik. — Papirvarer. 
I. RI. Arbejde. — Rimelige Priser. — Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

Averter I NORDBORNHOLMI 

 

Peiskaaben. 
_ — 

PeNkaaben er det smukkeste, 
mest holdbare og derfor i Læng-
den det billigste Stykke Overtøj, 
ulan har, af hvilke 	Ih' den 
ugsaa savrudes mele og niere. 
Takket være Pelskaninen kan en 
saadan Kaabe nu anskaffes til en 
Pris, der vil komme betydeligt 
under den, man ellers mas betale 
for at erhverve sig en Pelskaabe 
af Vildtdyrskind. Naar dertil kom-
mer, at Pelskaninen afgiver Skind, 
der i mange Tilfælde erstatter 
Vildtdyrets Pels, som f. Ex. Chin- 

Castorrex etc., vil man for-
staa Pelskaninens Popularitet Ver-
den over. 

Af de Pelskaniner, der specielt 
egner sig til Fremstilling af Pelse, 
er Chinchilla, Havanna og den 
blaa Bæverkanin nævnt i en tid-
ligere Artikkel. — I denne Artikel 
skal specielt den herhjemme for-
holdsvis ukendte Castorrex Kanin 
nævnes. Denne Race, som de for-
skellige Kulører i Rexkaniner, den 
hvide, den sorte, den blaa, Chin-
chilla Rex, ja endog lilla Rex, er 
Afarter af, har et Skind, som al-
tid vækker Begejsrring for dets 
Skønhed, Pelsen er tæt og kort, 
(Grovhaar er saa godt som bort-
eliminerede), blød og blank som 
Fløjl, mens den tillige har en for-
bavsende Holdbarhed. — Rexens 
Hjemsted er Frankrig, og dens 
Skind er et Raffinement, der er 
Landet værdigt. Man kan forstas, 
at der fra kyndig Side hævdes, 
at Skindet af de forskellige Rex-
varieteter vil revolutionere Pels-
industrien og Kaninavlen. Ingen 
Farvning eller Kortskæring er nød-
vendig; saasnart Garvning er fo-
retaget er Skindene parat til Frem-
stilling af pragtfulde Pelse i alle 
Kulører. 

Enhver Dame, som bor paa 
Landet eller i Villa, vil have Plads 
til Opdræt af Pelskaniner, og vil 
derfor være i Stand til at levere 
Skind saavel til eget Forbrug som 
til Salg til nedennævnte Farms 
Produkt-Central. Og dertil korn-
mer, at Pelskaninavl, foruden at 
være indbringende, er undeihol-
dende og fornøjeligt. 

Dansk Engelsk Uld- og Pels-
farm, Gaarden ,,Sofiehøj", Ama-
gerbrogade 242 A, København 5 
vil være villig til at give alle Op-
lysninger om de forskellige Racer 
etc, og vil i Løbet at Foraaret 
have en lste Klasses Samling af 
Rexkaniner i alle Varieteter, for-
uden de tidligere nævnte engelske 
Pelskaninracer. 

 

             

  

FLÆSK, 
Kød og Pølser 

modtages til Røgning hos 

Slagterm. Phillipsen, Sandvig. 

 

             

    

Rigtig gode 

Spisefiartofler 
sælges 

    

             

    

Northodels Hoodeishos, 

    

       

       

       

 

Gudhjem Mølles 

Flormel 
er anerkendt 

som det bedste. 

 

       

             

             

     

Benmel. 

     

             

  

Godt, tørt Benmel er til Salg. 
10 Kr. pr. 100 kg. 	Tlf. 79. 

FisalermeIsfsbrIkeia, Nyks 

 


