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Ugeblad og Annouretidende 

for AIlInge-Netnetviz. 

tfAvedldem. Osterleteee. Hamle 

Olsker, Rutsker, Ro og 141entenn. 

65=Aars Dagen for Slaget ved Helgoland. 

ANET. ICNEE 
Trods Kulde og Nattefrost be-

gynder de smaa Anemoner at titte 
frem mellem Skovbundens visne 
Løv. Først kommer den blaa, den 
staar saa bly og ensom og misser 
mod Solen, næsten dækket af visne 
Blade. Det er, som om den vilde 
sige til den forbipasserende: „Det 
er koldt, jeg fryser, tag mig med 
hjem i din varme Stue". Og hvem 
kan nænne at sige nej til den lille 
Foraarsbebuder. -r.- Lidt efter lidt 
dukker der flere frem, de staar 
smaa Klynger og nikker i den skarpe 
Foraarsblæst: „Her er jeg, her er 

Kommer man en Ugestid senere 
ud i Skoven, har den helt skiftet 
Udseende, nu har Millioner af hvide 
Anemoner indrammet af grønne 
Blade dækket Skovbunden, der er 
som et broget Tæppe, der fryder 
Øjet, og hvor man med Varsom-
hed sætter sin Fod. Nede i Lav-
ningen, hvor der er fugtigt, breder 
den gule Anemone sig i store 
Klynger. Blaat og hvidt og gult og 
grønt saa langt Øjet rækker, men 
den hvide Anemone er talrigst re-
præsenteret og dominerer med sine 
store, hvide Kronblade, der ofte 
antager et lilla Skær paa Under-
siden. 

Blomstens Navn stammer sand-
synligvis fra et hebræisk Ord, der 
betyder „den yndefulde". I Tysk-
land hedder den Aprilblomst, Skov-
rose eller Vindrose. — Den blaa 
Anemone var i gamle Dage kendt 
under mange forskellige Navne: 
Adelkløver, Blaavejs, 	H immel- 
draabe. Den benyttedes ogsaa som 
Lægeplante mod Leversygdomme 
og kaldtes Feberurt eller Leverurt. 

Om Anemonens Oprindelse for-
tæller et græsk Sagn, at Mars var 
skinsyg paa Adonis, og derfor 
dræbte han ham paa en Vildsvine-
jagt. Venus sørgede meget herover, 
og paa det Sted, hvor hendes Taa-
rer faldt, voksedeAnemonerne frem. 

Skatte - Betragtninger. 
Efter at den kommunale Skat-

tekste har været fremlagt til Ef-
tersyn paa Raadhuset, er det som 
om „Spændingen', vedrørende 
Skatteprocenten, specielt Lignings-
procenten, har lagt sig. Som altid 
ved denne Lejlighed, er dette Fæ-
nomen, det daglife Samtaleemne 
Mand og Mand imellem; og det 
er noget, der ogsaa nok kan vække 
en til Eftertanke, naar man erfa-
rer at Ligningsprocenten, som her, 
bliver det nette Tal af ca. 19 c!/01 

Hvad dette betyder for de smaa 
Indtægter, for ikke at tale om de 
lidt større, hvor Skalaen ydermere 
gør sit Krav gældende, skal jeg 
ikke komme nærmere ind paa. 
Kendsgerningerne taler her for  

sig selv 	(jfr. Skatterestanceli- 
sten). 

En Ting er givet, at finde no-
gen, der fuldtud er tilfreds med 
sin egen Skatteansættelse, er vist 
haabløst. Jeg har ialtfald ikke hørt 
nogen udtale sig i den Retning. 
— Tværtimod. — Det har været 
interessant at lægge Mærke til, 
hvor flegmatisk og opgivende Be-
folkningen i Aar har taget imod 
den opgivne Ligningsprocent. Der 
var ingen, som blev forbauset, og 
ret mange Klager, vil der sikkert 
ikke tilflyde Skatteraadet, det er 
vist opgivet, som haabløst. Man 
gaar i sit stille Sind og bider 
Tænderne sammen, og lader saa 
for Resten staa til, — En Ting 
vil jeg anbefale, og det er, saa 
vidt muligt at honorere efterhaan-
den, som Skatten er forfalden, 
den gamle Slendrian med bare 
at lade slæbe paa, vil det ny By-
raad sikkert ikke finde sig i, og 

-- Den 9. Maj er 65 Aars 
gen for det berømmelige og 
den danske Marine saa ærefulde 
Søslag ved Helgoland, Efter at 
det i 1864 var blevet bekendt, at 
man fra Østrig kunde vente en 
Eskadre til Nordsøen, mulig end-
og til de danske Farvande, dan-
nedes i Marts en saakaldt „Nord-
sø Eskadre", der i sin endelige 
Sammensætning kom til at bestaa 
af Fregatterne „Niels Juel" og „Jyl-
land" samt Korvetten „Heimdal" 
under Orlogskaptajn E. Suenson. 
6. Maj stod Eskadren syd paa 
ned mod Helgoland, og 9. Maj 
Kl. 12 fik han Fjenden i Sigte. 

Den fjendtlige Styrke var sam-
mensat af 2 østrigske og 3 preu-
siske Skibe, der kommanderedes 
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gaar det ogsaa i sidste Instans, 
kun ud over Skatteyderne. — Den 
falske Forestilling, at den reste-
rende Skat vil blive en eftergiven, 
skal man vist ikke lade finde for 
megen Tiltro. Hvad vilde ogsaa 
isanfald de sige, som har betalt 
deres Skat, Disse kunde jo med 
fuld Føje komme og forlange no-
gen af den erlagte Skat tilbage-
betalt. 

En anden Ting, som jeg har 
lagt Mærke til, er den ringe For-
staaelse enkelte Næringsdrivende 
og Forretningsfolk endnu har over-
for Spørgsmaalet, at føre et re-
gulært, og overfor Skattemyndig-
hederne acceptabelt Regnskab. 
Dette er en Mangel, som der nok 
maa betales for. Overfor et saa-
dant mangelfuldt Regnskab har 
Ligningsmyndigheden frit Spille-
rum. Og Resultatet bliver altid, 
at Vedkommende kommer til at 
betale en langt højere Skat, end  

hans Nettoindtægt faktisk hjemler 
ham til at betale. Klager vedkom-
mende til Skatteraadet, bliver der 
uvægerligt kun spurgt efter et: 
Regnskaberne, og der staar han 
— færdig med Dem — bare be-
tal. Nej, her er et Punkt, hvor 
Titan ikke har Raad til at spare 
et Par Kroner til en Medhjælp, 
hvis man ikke selv har Tid, eller 
kan, de kommer nemlig ind igen 
paa utallige Maader. Man har bedre 
Oversigt over sin Forretnings 
Trivsel, sit Varelager, sin Skyld 
til Kreditorerne, og sine udestaa-
ende Fordringer, og kan foretage 
sine Dispositioner derefter. Før 
et, ifølge Bogføringsloven, rigtigt 
Regnskab, og nøjes med at be-
tale den Skat, der virkelig tilkom-
mer Dem. Det kan nok have sin 
Betydning, naar som sagt, Skat-
ten her er ca. 19 .°/0. 

Kr. Koefoed. 
Bogholder. Revisor. 

esg celd. 
Oversat af Ingo Orstifilt. 

Pierre de Treslan saa hen paa 
Uret. Allerede otte. Saa havde 
han tilluske kun fire Timer tilbage 
at leve i. Han gemte Revolveren 
ned i en Skuffe og skyndte sig 
at klæde sig paa. Han maatte til-
staa for sin Far. Det var næsten 
det sværeste af det hele. Hvorfor 
havde han ogsaa ladet sig forlede 
den foregaaende Aften til at drikke 
og spille og fremfor alt til at tabe 
en saa stor Sum, Det maatte ord-
nes paa den ene eller den anden 
Mande. Og det skulde være inden 
Kl, 

Pile2r.re star modig og besluttet, 
da han traadte ind til sin Far. 

— Jeg har spillet dumt fnat og 
tabt to Hundrede Tusind Francs 
paa Æresord. De skal være betalt 
inden Middag. Kan Du klare den 
Sum? 

Hr. de Treslan var blevet me-
get bleg. Han havde selv i sine 
unge Dage været Spiller og vid-
ste, hvad dette betød. 

— Du har ikke Pengene? -
Det var kedeligt — sagde Sønnen 
og gik ud. 

Hr. de Treslan løb efter ham. 
— Vent! raable han. Jeg tager 

Vognen og kører til Byen og prø-
ver at rejse Summen. 

— Du har kun Tid til Klokken 
halvtolv. Klokken tolv skal jeg 
være hos min Kreditor. 

— Pengene skal være der inden 
lovede Faderen. Hvor bor han? 

— Rue du Cioitre. Hans Navn 
er Villeneuve. 

— Godt. Vent mig henimod 
Klokken tolv i Kafe Comedie. Jeg 
skal nok klare det. 

— Men ikke over tolv. Saa er 
det for sent- 

- Jeg forstnar letl sagde Fa-
deren og skyndte sig bort. 

— Hr. de Villeneuve, sagde Hr. 
de Treslan med rystende Stemme. 
Jeg ved, at det Skridt, jeg har 
foretaget mig, er imod Skik og 
Brug. Men jeg haaber, at De vil 
forstaa en Fader. Sagen er: Min 
Søn, Pierre de Treslan, har Mat 
tabt to Hundrede Tusind Francs, 
som han skal aflevere til Dem in. 
den Klokken 12. Han ejer ingen-
ting selv, og jeg har kun kun-
net fremskafle halvtreds Tusind 
Francs, som jeg bringer her, men 
jeg er parat til at binde mig for 
Resten. — 

Villeneuve afbrød køligt: 
- Spillegæld lader sig ikke be- 

tale a conto. Deres Søn har tabt 
paa Æresord. Hvis De selv havde 
været Spiller — -- 

- Det har jeg været, sagde 
He. de Treslan stille og bøjede 
Hovedet. Jeg beder Dear vise 
Naade for mig og min Søn; hvis 
De nægter det, ved De hvad der 
hænder. Han er kun femogtyve Aar 

dredes til en brudt Kølvandsorden, 
saaledes at Preusserne korn længst 
bort. 20 Kvartmil sydøst for Hel-
goland paa ca. 4000 ni Afstand 
aabnede Østerrigerne Ilden, og kort 
efter var Kampen almindelig. Ved 
udmærket Manøvrering af Suenson 
nærmede de danske Skibe sukces-
sivt Modstanderne til 400 ni Af-
stand, og Kl. 3,30 opdagede han, 
at „Schwarzenberg's Fortop var 
skudt i Brand. Tegettlaiff rnaatte 
herefter opgive Kampen, falde af 
og flygte mod Helgoland. Forføl- 

- - 	' — 

Da- af Linieskibskaptajn von Tegettlioll gelsen fra dansk Side glippede 
for ombord paa Fregatten „Schwar- idet „Jylland"s Raffiner, netop da 

genberg". Eskadrerne nærmede sig den skUlde sætte efter Fjenden, 
hinanden, de danske i tætsluttet blev overskudte, hvorved nogle 
Kølvandsorden, de' allierede i Minutter gik til Spilde og Mod-
Frontorden, der dog snart foran- parten fik for langt Forspring. -

Tabet i Kampen var for de dan-
ske 14 Døde, 51 Saarede. Østri-
gerne havde 37 Døde, 83 Saarede, 
Preuserne ingen .  

Den paafolgende Morgen, netop 
som Vaabenhvilen begyndte, gik 
Suenson efter Ordre tilbage til 
Kristianssand, hvor de Døde under 
stor Deltagelse fra Nordmændenes 
Side blev begravet. 

Vort Billede viser det Øjeblik, 
da „Schwargenberg" blev skudt i 
Brand og Kampen dermed afgjort 
nied Fjendens Nederlag. 
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Ell velld?dill Herre I 

ga ar ikke med ct krøllet Slevs, 
og det behov es heller ikke, 

Patentslipset, som ikke krøller 
ises hos os i et glimrende 

Udvalg, saavel i farvesuarke Mø-
denyheder som i fine, dæmpede 
Farver. noget for enhver Smag. 

Sverke Dagligslips 65 øre. 

WanehetmleJorter i meget 
,lort Udvalg Mukker, Hatte 
og fluer samt Pullovers i 
mange smukke prisbillige Nyheder, 

Pramro Inpr. Prakker, 
velforede i moderne 

Facon 35,5o, 4V,50 og 52,50 

Største Udvalg i 
Man og kul, Kfiedninger 
fra 25 Kr. Udmærket Pasform. 

Vi har et stort og stedse sti-
gende Salg at Arbejdstøj, og 
vi er saa ubetinget konkurrence-
dygtige heri. Mn, hvad De skal 
muge i Overalls, Bluser. Ve-
ste. Ilenkluader, Skjorter, 
Mokker og Undertøj al en-
hver Art vil De 'lude hos os til 
Priser og i Kvaliteter, der teater 
enhver Sammenligning, og saa 
bliver Pengene her I Landet, da 
vi kun farer godt, dansk Ar-
bejde Dg ikke fremmede Ud-
skudsvarer. 

Reel og samvittighedsfuld Be-
tjening garanteres Dem heade I 
Maj og alle andre Dage. 

Manufakturhuset 
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Køb 
Gardiner. 

Moderne seglgarnsfarvede. 
Svære Kvaliteter. 

Andreas Thomsen 

Køb danske Varer 
og De gavner det 

/ danske Landbrug og 

Industri og skaffer 
Arbejde til Landets mange ar-
bejdsløse. 

Uden at vise det mindste Tegn 
paa Bevægelse afbrød f ir. Ville-

neuve igen: 
— Er det Skik at vise Naade? 

vilde De selv have vist Naade, 
hvis De havde været i mit Sted? 
Tænk Dem om! Er De sikker paa, 
at De ikke ogsaa en Gang har 
vundet en Sum fra en Mand paa 
Deres Søns Alder. Jeg har hørt 
noget om en vis Lucien Cambry, 
som havde tabt paa Æresord -
og som tog Livet af sig. De var 
ubønhørlig. 

Hr. de Treslan var blevet meget 
bleg. 

— De har fremdraget den sør-
geligste Erindring i mit Liv. Den 
har forfulgt mig med evige Be-
brejdelser, og siden den Dag har 
jeg ikke rørt et Kort. Da jeg af-
slog den ulykkelige Mands An-
modning, havde jeg ikke tænkt 
mig — — — 

— At han vilde foretrække Dø-
den for Skarrunen? Men det kan 
vel altsaa ikke forbavse Dem, at 
jeg vil forholde mig paa samme 
Maade overfor Deres Søn. 

— De er grusom, raabte den 
ulykkelige Far. Er det Deres Me-
ning, at De vil straffe mig? 

— Ja, det var ikke noget helt 
Tilfælde, der iaftes anbragte mig 
overfor Deres Søn ved Spillebor-
det. Staar der ikke skrevet, at 
Fædrenes Synder skal hævnes 
paa deres Børn? I Eftermiddag 
vil Lucien Chambry være hævnet. 

Idet han sagde de sidste Ord 
forsvandt lian ud af Døren, som 
faldt til efter ham. 

Hr. de Treslan følte sig som 
bedøvet. Han saa paa Uret. Over 
elleve! Han fo'r hen til Døren. 
Den var laaset. Han var Fange. 
Og Viserne skred stadig frem. 
Han dundrede paa Døren og skreg 
og raabte, men ingen svarede. 

Da Klokken slog tolv, faldt han 
om paa Gulvet og brød urt i Hul-
ken og Klager. 

Pludselig gik Døren op, og han 
udstødte et Skrig af Glæde, da 

han saa sin Søn: 
— Er Du her, Far? udbrød 

Sønnen overrasket. — Alt er i 
Orden. Jeg kommer for at betale 

min Gæld. Se denne Check har 
jeg faaet sendt fra en anonym Ven 
sammen med dette Brev til Dig. 

Hr. de Treslan rejste sig, og 
støttende sig til sin Søn læste 
han Brevet, som lød saaledes: 

,Engang veg Lucien Chambry 
tilbage for Døden og nøjedes med 
at skifte Navn, medens han lod 
Verden tro paa et Selvmord. Der-
for kan han nu vise Barmhjertighed 
i Stedet for at drive sin Hævn 
til det yderste. 

Villeneuve-Chamory. 

Hopla! Iledaili0000. 
—0-- 

Pause. 
Som Læserne vil se andet Steds 

i Bladet, agter Undertegnede at 
holde Pause med mine kommu-
nale Betragtninger, hvilket jeg for 
Resten allerede har gjort i nogen 
Tid. Al det har været en Skuf-
felse for mange af .Nordborn-
holms Læsere, kan jeg smigre mig 
ved at have faaet at vide. — Til 
Beroligelse for disse skal jeg dog 
meddele, at den store Tilslutning 
mine Synspunkter har vundet lier 
i Kommunen har givet mig Blod 
paa Tanden og Lyst til at forsøge 
paa at udvide Forretningen fra 
en detail til engros, og jeg agter 
nu at udfylde Pausen med at agi-
tere for en Udvidelse af Borger-
foreningsbevægelsen til at omfatte 
mere end blot en Kommune. 

I hele sin Agitation har Bor-
gerforeningen haft samtlige Dag-
blade, der jo alle er partipolitiske,  

som sine svorne Modstandere; 
hvilket Held da, at et Blad som 

,Nordbornholm" eksisterer. Dette 
er upolitisk, giver Plads for alle 
Anskuelser, bringer Bud til alle 
Samfundsklasser, og heri har en-
hver frit Lov til at sige sin Me-
ning — under Ansvar naturligvis. 
,Nordbornholm" udfylder lier et 
virkeligt Savn, og det har lige-
frem en Kulturmission at udføre. 

Haarde Storme har det været 
ude for paa Grund af sin Libe-
ralitet. Modstandere af Borger-
foreningen har paa en snæversy-
net og skummel Maade gentagne 
Gange forsøgt ved økonomisk 
Hoycolning at hindre Redaktøren 

i at optage Borgerforeningens Ind-
læg og paa den Maade knægte 
Ytringsfriheden, hvilket dog Gud-
skelov ikke er lykkedes dem. 

Mærkeligt at der endnu findes 
Folk, som kalder sig oplyste og 
som ikke kan taale at høre Sand-
heden eller se en Mening, som 
ikke stemmer med deres egen. 
— De kan jo bekæmpe den paa 
samme Maade -- Papir og Sværte 
staar jo gratis til Raadighed, og 
desuden er der en yderst streng 
Presselov, hvis haarde Bøde- og 
Fængselstraffe den fornærmede 
Part meget let kan bringe i An-
vendelse over for sin Modpart, 
bare denne har forløbet sig den 
mindste Smule. -- Redaktøren er 
uden Ansvar for signereda Ind-
læg, lad derfor være med at skyde 
paa ham, ellers synker maaske 
Bladet tilbage til sin tidligere halvt 
ubemærkede, blodløse Tilværelse 
som et blot og bart Annonceblad, 
som Folk ofte kastede fra sig 
uden at se i det. 

En god og anbefaleIsesvæi.dig 
Tankegymnastik er det at sysle 
med Betragtninger over Samfunds-
problemer og forme dem paa Pa-
piret. — Prøv det og kom frem i 
Ringen, i Stedet for at prøve paa 
at kue deres Modstander ved øko-
nomisk Boycotning af Redaktøren. 
--- Denne optagerilige saa gerne 
Stof fra en Kommunist som fra 

en Fascist. 
Er der da Fascister i Danmark? 

Ja, det kan De tro, der er; men 
paa Bornholm er der i øjeblikket 
kun en, og det er mig. I Morgen 
venter jeg, al Nr. 2 melder sig 
til mig. (Tlf. Sandvig 25.) — Jeg 
har vel vogtet mig for før nu at 
nævne Ordet Facisine, vel vidende, 

at dette vilde blive rnisforstaaet; 
men nu synes jeg ikke, der er 
Grund længere til at fordølge, at 
det, der er sket i Allinge-Sandvig 
er intet mindre end et Stykke Fas-
cisme, der er ført ud i Prakcis. 
Fascismen behøver ikke absolut 
indføres ved en Revolution og et 
Diktatur. I Danmark passer Revo-
lutionen ikke til Folkekarakteren, 

vi tager den med Ro og i al Fred-
sommelighed — saa nogenlunde 

da — vi er fornuftige, ikke sandt? 

Det karakteristiske ved Fascismen 

er, at den bryder Parlamentaris-
men, d. v. s. Partivældet, — og 

Løsenet er: „For Folket mod 
Parlamentarismen«. Det er altsaa 

et upolitisk Parti, om man saa 
maa sige, f. s, v. som Fascismen 
intet Hensyn tager til de gængse 
Klassepartier, men udelukkende 
har Nationens, Fædrelandets, d. 
v. s. det Heles Vel for øje. --- I 
ethvert af de partipolitiske Pro-
grammer er der naturligvis noget 
rigtigt, og alt det rigtige pillede 
Mussolini ud af hvert Parti, sam-
lede det sammen som et Knippe 
og bandt det sammen med stærke 
K rydshesnoringer til et sandet Hele. 
Dette var Facismen. — Genialt, 
ikke sandt og saare lige til; men 
saadan var det jo ogsaa med Co-
lumbusægget. Mussolini havde i 
den Henseende den store Fordel 

til Bunds at kende til lidt af hvert.  

lian begyndte som Kommunist 
og utilfreds hermed vandrede han 
over i Socialdemokratiet, hvor han 
i lang Tid virkede som Redaktør 
ved et af de større Blade; men 
da han ogsaa her fandt afgørende 
Mangler, brød han af og begyndte 
for sig selv. Misfornøjede Social-
demokrater var Mussolinis første 
Tilhængere. 

Flere Lande har fulgt Italiens 
Eksempel, og den fascistiske Tanke 
slaar mere og mere igennein over-
alt, efterhaanden som Foragten 
for Parlamentarikerne stiger, og 
Parlamentsleden breder sig. Nogle 
Steder gaar det hurtigt, andre 
Steder langsommere. lier i Lan-
det vil det rimeligvis gaa langsomt; 
men derfor behøver De ikke at 
vente med at bekende Dem til 
den danske Fascisme. 

Medlemskontingentet er 2 Kr. 
aarlig, og Abonnement paa vort 
Organ koster aarlig 3 Kr. (Prøve-
nummer gratis). Dette redigeres 
af en tidligere Medarbejder ved 
_Socialdemokraten' I København, 
og en væsentlig Del af vore Med-
lemmer bestaar af forhenværende 
Socialdemokrater, der ønsker Ar-
bejde og ikke Understøttelse og 
er Modstandere af Fagforenings-
tyranniet og det danske Social-
demokrati's unationale og irreli-
giøse Tankegang. 

Benævnelsen Fascisme kan van-
skelig oversættes. Paa Italiensk 
udtales c'et som k. Gamle Fæst-
ningsartillerister ved, hvad en 
,Faskine" er, a: et stærkt sam-
mcnsneret Bundt Kviste eller 
Grene. Ordet er symbolsk. Alle 
gode Dyder og Leveregler med 
Aartusinders Anerkendelse fra 
Slægt til Slægt. — De, der un-
der Parlamentarismens valne og 
klamme Haand fører en hensyg-
nende Tilværelse, de faar en Gen-
fødelse i Fascismen, bliver sam-
let og bundet af dennes stærke 
Baand. 

Vil De være med til at gøre 
noget lignende i Danmark? Det 
tiltrænges svarligen. 

C. E. KOEFOED. 

Yra 2Ige til 2lge. 

Vairgeraadet. 
1 Aftes konstituerede Værgeraa-

det sig og valgte Lærer Henriksen, 
Sandvig, til Formand og Lærer 

H. P. Koefoed, Allinge, til Næst-
formand. 

Borgmesteren had velkommen 
og holdt en smuk, lille Tale for 
Medlemmerne, hvori lian navnlig 
fremhævede det heldige i, at der 
denne Gang var valgt et kvinde-
ligt Medlem, nemlig Fru Bech, 
Prociukten, ind i Raadet. Det var 

efter Borgmesterens Mening første 
Gang, dette var Tilfældet her i 

Kommunen. 

Borgerforeningen 
skal ifølge sine Love afholde 

Generalforsamling i April Maaned. 
Undertegnede paatager mig imid-
lertid Ansvaret for at lade denne 
Lov sove et Stykke Tid og for-
venter Medlemmernes Billigelse 
heraf. I modsat Fald bliver der 
iøvrigt Lejlighed til at afsætte mig 
ved Generalforsamlingen. 

Aarsagen er, at Borgmesteren 
har lovet paa den kommende Ge-
neralforsamling, hvortil vi forven-
ter stor Tilslutning, at give en 
Fremstilling af Kommunens øko-
nomiske Situation, hvad der til 
den Tid er udrettet, og hvad der 
er Udsigt til at kunne udrette i 
Fremtiden af det, som Borgerfore-
ningen gennem sin Agitation har 
slaaet til Lyd for. 
' Det er imidlertid endnu ikke 
lykkedes at løse den kommunale 

gordiske Knude — maaske bliver 
det nødvendigt at hugge den over. 
Virvaret er jo som bekendt tem-
melig udbredt, og der skal Tid 

"til blot at faa et nogenlunde pas-
lideligt Overblik. Hvorlænge det 
vil vare, kan endnu ikke siges 
med Bestemthed; men det vil ske 
saa snart som umuligt. Indtil da 
maa vi unde vore Repræsentanter 
den fornødne Arbejdsfred. 

C. E. KOEFOED. 

Ordet er frit. 

Jeg læser tilfældigt, at .Socia-

len• har ofret „Nordbornholm• 
en Artikel, hvori Bladet i drastige 
Vendinger fraraader sine Me-
ningsfæller at læse „dette Smuds-
blad, der siden Nytaar hver Uge 
har indeholdt Angreb paa Social-
demokratiet og dets ledende Mænd 
i Allinge og Olsker — Hr. Agent 
Lauritz Petersen og Bestyrelsen 
for Olsker D. s. U.' 

Læsere af „Nordbornholtn•  vil 
vist indrømme at dette er mild 
Overdrivelse; der har ganske vist 
været nogle Artikler, som har in-
deholdt Angreb paa L. P. og Ol-
sker I). s. U., men disse var ind-
sendt med Anmodning om Opta-
gelse for Indsendernes egen Reg-
ning. 

Det staar Hr L. P. frit for at 
svare paa disse Angreb; at han 
ikke har gjort det, er ikke Bladets 
Skyld. Ang. Hr. Kures Angreb 
paa Olsker D. s. ti , da fik han 
omg. Svar paa Tiltale — endog 
fra to Sider, saa jeg mener ikke 
der er sket nogen Uret. 

Det har jo Gang paa Gang væ-
ret fremhævet, at _Nordbornhohn• 
ikke er Organ for noget bestemt 
Parti, men optager Artikler fra 
alle Lejre med saglig Kritik. 

Socialdemokratiet her paa Nord-
landet staar næppe paa saa svage 
Fødder, at det behøver at være 
bange for en Smule Kritik -
tværtimod, Kritik er sund, hvis 
den er berettiget, og det synes 
den jo at have været i disse Til-
fælde, siden den har vakt saadan 
en Indignation. 

Naar den danske Radiofoni gi-
ver Ordet til Talere, der behand-
ler aktuelle Emner, set fra forskel-
lige Synspunkter, og ikke tager i 
Betænkning at lade religiøse og 
politiske Modsætninger mødes i 
Debat, saa Danmarks Lyttere un-
der Valgkampagnen f. Eks. havde 
Lejlighed til at høre de forskellige 
Partiers Førere udtale sig — og- 
saa Kommunisternes 	saa skal 
det vel ikke være nogen Forbry-
delse at „Nordbornholm" tillader 
den samme Ytringsfrihed inden 
for Bladets Spalter. 

Otto Cornitzka. 

Allinge Postkontor 
har nu faaet indført en Forbed-

ring, der vil hilses med Glæde af 

Byens Borgere, idet Breve, der 
nedlægges i Postkassen paa Kon-
toret om Søndagen indtil Kl. 20,25 
vil blive besørget med Aftentoget. 

Disse Breve har tidligere maattet 
ligge til Mandag Aften. 

5olvbryllup. 

Gaardejer Karl Olsen og Hustru, 
„Bækken", Olsker, kan Tirsdag 
den 7. Maj fejre deres Sølvbryllup. 

„Afskedsvalsen" 

Den store Komponist Frederic 
Chopin, om hvem Heine har sagt, 
at han hverken var Franskmand, 
Polak eller Tysker, men at hans 
sande Fædreland var Poesiens 
Drornineverdan, er nu blevet fil-
matiseret efter en Novelle al Du-
puy-Muzuel, skildrende Chopins 
sidste Kærlighed, og den gribende 
Handling gaar paa Søndag over 
det hvide Lærred i Allinge Biograf. 

Vi beder indtrængende de aver-

terende indløse vore Indbetalings-

kort, da vi har store Udgifter og 

maa betale Postvæsenet forud for 

hvert Kvartal. 

Fest- og Bryllupssange 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri 

Datoen paa Titlen viser 3. April, 
istedetfor 3. Maj. 

Sul le ou Livsledsagerske, 
NI ben gamle l.r.tjlle jrrigrb, unifer Ze 

ilbgatig aver `Deren ejenbom fOtbubl, 

bar Ze finittet et 	tir lsfufudcf er, fra( 

(let' tur« politifif Ifiabe efirr !Nol, har 

<Er ni-qatarer til entg ener bil I> 

fobi innbanne, fint De inert Mg ilfa-

ret-  bien', pnatager Ze Zent feparali-

anet, tin De lindet en lin ;Sorretning — 

humtinti finl aoll jan fan bet at nibi, 

hvis 'Dr ille (limiterer i hel :Sleb, faut 

oirfelig leje 
,,,2orbbernbolia" 

leeiut af arte i 9torbre .terrrb og er 

Derfor et forti ilds' VItutaree ileb. 

C:Muh 'Derem Vlinivarrr til „Watt]. 

battiljolin", %elefau Stillinge 74, 

Fadseladag. 
I 	Søndag den 5. Maj kan Enke- 

fru Andersen, Fredenlyst, Klemen-
sker fejre sin 50 Aars Fødsels-
dag; hun har været Enke i ca. 
15 Aar og har i den Tid haft 6 
Plejebørn og 3-4 gamle Menne-
sker at passe; Foruden alt dette 
har hun hjulpet de fleste af sine 
Naboer ved Sygdomstilfælde og 
lignende. 

'i 



1 Kilo Salpeterkvælstof 
købes billigst i 

151-70 Tysk Kalksalpefer. 

DET 

GØDNINGS:  

DANSKE 

KOM PAGNI 

Damefrakker og uldne Pjækkerter 
hjemkomne i smagfulde Ting. • 	— Smaa Priser. 

Nogle billige Partier i Strømper: 
Sorte 60 øre. — Merc. 75Sre. --- De kendte 

mix. 1,25. — Silke 1,25. —
_, 
Ekstrafin merc. 1,95 

Andr. Thomsen, Hasle 

NORDBORNHOLM læses i alle Hjeml 
og egner sig derfor bedst for Avertering. Foreninger kan benytte 
Bladet som Medlemsblad. Alle Bekendtgørelser øm Møder og Gene 

ratforsamlinger optages billigst, og Referater optages gratis. Benyt 

del for „Nordbornhohn-  som Medlemsblad, vort Blad er upartisk. 

,97oraar=%itizeder! 

Ilerreld?dilliouer og Sommerinlikell 
i største Udvalg. 

Et Parti uldne RidebenKlæder 10,50. 

Andreas Thomsen, Hasle ...ø. 

9udfijem  Nranufafiturfiandel 
Nyheder i Kulørte og marine Habitter. 
Nye smarte Dessins i Bindeslips, Manchetskjorter, Sokker, 
Sportshuer og Hatte. -- -- Smukt Udvalg. -- Billige Priser. --"" 

georg Yorgensen, 57f gudfijem 58. 2: 
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Snedkerm. Christensen, Hasle 
tilbyder færdige Møbler. 

4 Slags Stole fra 6 --12 Kr. -- Buffet'er, Kommoder og Klædesskahe. 
Alt til billigste Priser og – om ønskes — paa Afbetaling. 

Foraarets 
Nyheder 

findes nu i stort Udvalg. 

Moderne, lyse Frakker, 
fikse Halte, 

elegante Dess. i Kjolestoffer. 

Priserne er i Aar 
yderst rimelige. 

Georg Jørgensen, 
Tlf. Gudhjem 58. 

3 Lampers Modtager med Højtaler fra Kr. 155 
3-4 	do. 	 do. 	fra – 250 
4 Lampers Modtager med Højtaler L. K. Kr. 360 

Alle Modtagere i Mahognikasser haves til Demonstration og Sal.g. 
Event. Afbetaling. 

Telefon Allinge Nr. 98. 	Smedem. Carl Yedersen. 

‘‘ø Aadio-modtagere. \ffl grød-Vidsalg 

2rdlow's 

Fikse, uldne Kjoler med plisseret, lægget og 
rundskaaret Nederdel er paa Lager i mange 

smukke Farver fra Kr. 13,50. 
Silkejumper i Tricotine, sorte og kulørte fra 

Kr. 13,50-22,00. 
Jumpers og Veste, heluldne og i Uld og Silke, 
med og uden Ærmer, haves i meget stort Udvalg 
fra ganske billige til finere Kvaliteter. 	Største 

Udvalg i uldne Golfpjækkerter fra Kr. 8,75. 
Imprægnerede Frakker i alle Størr. fra Kr. 21,50 
Lyse, uldne, mellerede Frakker fra Kr. 25,00 

Ensfarvede, uldne Kjoletojer haves i alle For-
aarets Modefarver til smaa Priser. 

Vore bekendte prima franske Uldrnouseliner er 
paa Lager i ca. SO forsk. meget smukke Mønstre. 
Ecrilfarvet Shantung 80 cm br. fra pr. m Kr 2,25 

Største Udvalg i Kunstsilkestoffer, Bomulds-
crepe, Tricoline, Voile og Boinuldsmouseline 

fra pr. rn Kr. 0,75. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Plancit, Allinge. 

Det største Udvalg! - Den bedste Vare! - Den billigste Pris! 

Udsalg 
paa Menighedshjemmet i Allinge 

TIRSDAG d. 7. MAJ. 
Udsalget aabnea Kl. 3 Mern]. 

Gaver modtages med Tak paa 
Præstegaarden og paa Menigheds-
hjemmet Mandag Efterm. 

Ung Pige 
søges til 15. Maj eller 1. Juni 

Mejeriet Humledal, 

Formiddagspige 
antages. 

Lærerinde Anna Larsen, Allinge 

En 14-16 Aars Dreng 
kan faa Plads paa 

Lykkegaard, Ro. 

En Forkarl 
og en Audenkarl kan faa Plads 
til Maj. 

Hammersholm pr. Sandvig. 

En Pige, 
som kan malke, søges 

Høj Løn gives. 
Tlf. Kl.n.40 Vestre B edegadegaard. 

En Dreng 
eller ældre Mand kan faa Plads 

Slagler gogoed, Klemens. 

b 

En halvbelgier Hoppe 
8:jAar (10 Kv. 4"):er 

Munkegaard pr. Allinge. 

fflikk Gylter 
der skal have Grise i Maj Maaned 
er til Salg 

Baadstadgaard, Ro. 

En Gylle eller en So 
som farrer i Maj, er til Salg. 

M. J. Kjeller, 
,,Landlyst", K rashave, 

Kvier 
fra 1-1'/4 Aar gl. fra sunde 13e-
sætninger sælges eller byttes med 
Slagtekreaturer. 

A. Frederiksen, Stammershalde. 
TIL Allinge 121. 

Samme Sted kan en yngre Karl 
faa Plads straks. 

Anclece, er lit Salg 

Ipsen, „Thomaslykke". 

50 Td. Ærter, 
som har god Spireevne, sælges pr. 
Kontant betydeligt under Dagspris. 

Tlf. n 57. Hallegaard,Klemens 
Samme Sted er 100 Td. gode 

Kartofler samt Halm til Salg. 

Billigt til Salg 
er 4 nye Trækvogne, 2 Tril-
lebore samt 6 ilirtader. 

r. (.indg; ren, 
Strandvejen, Allinge. 

Hingsten Bannerhaj, 
rod, med lys Manke og Hale, 
staar til Bedækning for 10 Kr, 
kontant, i Kr. i Staldpenge. Ak-
kord efter Aftale. 

Flf. 4. 	Lynggaard, Ro. 

Al hast- og Personkørsel 
udføres hurtigt og billigt. 

Ny 6-cylindret Chevrolet-Vogn. 
TIL 131. 	V. Riis, Allinge. 

ceastkersel 
og Kørsel med Svin til Slagteriet 
besørges billigst 

Holm, Svartingegaard. 

Pæn 2-Vær. nejlighed 
med Kokken er til Leje fra 1. juni 

Henv. Smed Carl Madsen, 
Boghdl, Sørensens Ljend., Sandv. 

Fredag og Lørdag 
den 3. og 4. Mal 

begynder Undertegnede et Kød-
Udsalg i Allinge-Sandvig og Om-
egn, og mine 1. Kl. og friske Varer 
anbefales de ærede Forbrugere. 

Ærh. Villy Rimer. 

•• 

Deres brdillor 
kan maaske ikke sige sig fri for... 
lidt Skrøbelighed, og Forlarsselen 
blotter ubarmhjertig Skavankerne. 
De vrider Dem lidt 	Pengene 
har Ærinde saa mange Steder -
men husk. Pinsen staar for Døren, 
og saa vil vi jo gerne have det 
lidt fint. Og hvis De vil være saa 
venlig -- uden KOheivany -- at 
tage vort nye Lager af Gardiner 

øjesyn, saa vi! De blive beha-
gelig overrasket,  

For ganrike smagt Penge 
kan De øikre Dem et ben-
r vende Gardin, hvad enten 
De ønsker hvide ecrii, seglgarns- 
farvede eller kulorte 	med eller 
uden Borter — Store. ag For-
trækozardiner. 

Provrr ndlaanen gerne, 
saa De hjemme i Ro og Aiag kan 
udvælge det Gardin, der passer 
Dem bedst. 

Manufakturhuset 
HASLE 

Oliefarver. 
Tilberedte Oliefarver i 	og I 

kg. Danser føres i alle gangbare 
Kulører og kun i allerbedste Kva-
liteter. Priserne er billigere i Aar. 

011erevel Zinkhvidt, Blyhvidt og 
Titanhvidt i Spande paa 2,/, og 
5 kg og i Danser a 1/5  og Vi  kg 

Tørt Zinkhvidt. 
Hvid Japan Emaillelak kun bed-

ste Kvalitet føres. 
Blaa Emaillelak til Køkkenma-

ling i 1/1 og J/2 kg Danser. 

Kulørte Emaitlelakker i alle Ku-
lører føres i smaa Danser, større 
Danser forskaffes paa Bestilling 
anvendes baade paa Træ, Metal 
og Vægge. 

Hattelak i forskellige Farver. 
Møbel-, Vogn- og Baadelak. 
Shellak tør og opløst. 
Beitser. Nøddetræ, Mahogni 

og Egetræ baade tørre og opløste. 
Brunoline lys og mørk til Op-

lakering af Møbler. 
Liquid Veneer Politur gør pole-

rede Møbler blanke. 
Frescolit anvendes i Stedet for 

Limfarve til Vægfarver, opløses i 
Vand og er meget let at paastryge 
fores i 24 forskellige Kulører. 

Til Kalkning anbefales Okker, 
Italienskrodt, Kalkgronl, Boden-
kopf, Bjergrødt. 

Stort Udvalg i Malerpensler, 
Lakpensler, Kalkekoste, Limfarve-
anstrygere, MalerFernis, Tørrelse, 
Terpentin. 

93 £aricit, ?Muge 

• Gudhjem • 
Kub Tapetfabrikon „Danniark"s 

holdbare Tapeter 
Nye, smukke, moderne Mønstre 
er hjemkommet i stort Udvalg. 

Priserne er i Aar meget billige i 

Bog-, Papir- og Tapetglandelen 

3. Y. fenne. 
Ved Siden af Jantzens Hotel. 

Tlf. 85. 

`Cykler. 
l)c nve Cykler er itu hjemkommet. 

I.ni!er af Dæk og Slanger 
og alle Reservedele til Priser, der 
trodser enhver Konkurrence. 

Forhør Dem om Prisen. 
Nye Cykler tnt 64 Kr. 

Alle Reparationer udføres  

8. »arn ,Tetersen, 
11.15LF  

••••• Illii•111••••• 
• • 

Hasle 
Beklædningsforret nirig 

i Raadhusgade 
anketaler hele Klædninger, Stor-
trefer og Overfrakker, -- færdig-
syede og efter Bestilling. 

Ærh. Job. M. Funk. 
NR. Barbering og Klipning 

hver Sognedag. 

Bagepulver. 
Alfred Benzons, 

13Ionihergs — 3 Breve — 25 Øre. 
Clausens med Vanille. 

Brunt Bagepulver til Søsterkage. 
Buddingpulver 

St. Helena 7 Pakker 100 øre. 
Cremepulver. Vanilintabletter. 

Vanillestikker. 

.7. 2. Larsen, 51Ilinge 

Nye moderne 

Foraars- og Sommer- 
Damehatte 

findes som sædvanlig hos 

Hedvig Narckmann, 
HASLE 

Obs. Paategning udføres. 

kll 1110110110 Pralkg 
vil vi gerne have Lov til at vise 

Dem — uden Købetvang. 

Vi har noget for enhver Smag: 
fikse Ung-pigefrakker 18 til 
22 Kr. Prima Impr. Frakker 
med For, svær Kvalitet 29,50 Kr. 
samt Frue-Frakker i meget 
store Størrelser — sort, marine 
og diskrete Mellemfarver. 

Saa har vi altid en Del finere 
Modeller med Silkefor og de 
sidste Nyheder i Koøttenter. 

Frakker efter Haat leve-
res paa faa Dage med Garanti 
for god Pasform, og alle Priser 
er sat saa lave, at en Nyanskaf-
felse ikke kan volde særlig store 
Lommesmerter. 

Meget stort Udvalg i Foraars-
og Sommerkjoler. sammen-
lign vent. vore I 't iser med andres- 

1 Jamperm, Veote, 
Forklæder, Undertøj, 

liandKker og Strøm per tør 
vi nok sige, at her er et virkeligt 
lste Klasses Lager med Konkur-
rencepriser, f. Eks kid. Dame-
benklæder - med Elastik oppe 
og nede - 88 Ore. — En lækker 
Florstrømper med Kilehæl -
i alle Modefarver - 1,65. Silke-
«ramper nied Garanti 1,73. 

Største Udvalg i Koreeletter, 
Korhetter og elegante 
liofteholderelra:1M. 

Eneforhal. for Duaaine Hansen 

Manufakturhuset 
HASLE 

øø 

8n Sofa,,,,, Stole, 

Fotograf Kjoller. Tlf. Ayllsinsg:g4e.s  

911) I II •••••••• 
• • 

ffliografen. 
Søndag Kl. 8 

Afskeds-Ildhu 
CHOPIN 

og hans Livs store Kærlighed. 
Skuespil i 9 Akter. 

.941,89.9111.811911» 



11i 	mio Gulvid-Fadlis 
i 1 kg. Dunke og løs Vægt. 

Tørrer klæbefrit paa ca. 6 Timer 

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

Axel flikogns,eri, 
Tejn. 

Portvin fra 2 Kr, 25 0. 
Madeira 	fra 3,00 
Sauterne 	fra 2,50 
Rødvin 	fra 2,00 
Extragod Whisky 10,00 

alt pr. Helflaske. 
Alle andre Vine — Cognac, 
Likører og Rom — i prima, 
vellagrede Varer anbefales 

eneten, 
IMIIII=13~~10•11011111101~1 

91ced 9eres Ven 
med et Fotografi af Dem selv! 

Fotograf Alfred Kj aller, Tlf. 4 
leverer de fineste Portrætter. 

Torpedo Abrikoser 
do Pærer, do. Blandede Frugter 
di). Æbler i Skiver og hele borede 
Prima amerik. Dessert-Blommer 
Et mindre Parti amerik. Blommer 

— Høst 1927 — sælges billigt 

enrien, %[tinge. 

fin Ikke over hen eller hm] 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 
Mineralvandsfabriken 

BORNHOLM 
Sandvig 	 Telefon 25 

Flaskerensningen foregaar un-
der Iagttagelsen af de stren-
geste Krav ti! Renlighed og Fly 
giejne. 

Ved Fabrikationen anvendes 
kun de allerfineste Raastoffer. 

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

Hasle Snedker- og 
Bygningsforretning 

Største Lager af Ligki-
ster, Ligtøj og  Ligsenge. 

Tlf. Hasle 35. 

Ligkister og Ligsenge 
altid paa Lager i alle Størrelser, 
og forskellig Udstyrelser og Priser, 
Anton Sønnen Byggeforretning 

Telefon Allinge 69. 

Indehaver Chr. Seerne. 

d.fillingegegivrerfi 
anbelales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 

TIL 127. 

Ny isl. Kryddersild 
Ny islandsk l=edesild 

Smaa norske Spegesild 
Bernholmsk Rollmops i Stykkevis 

Marinerede halve Fedesild 
Prima Anchiovis i løs Vægt 

Anchiovis, prima Kvalitet i Daaser 
tlaffelbidder, sv. og dansk Nedl. 

Benfri Sild 
Røget Lax i Skiver i Daaser. 

efirfeu, 

FLÆSK, 
Rod og Pølser 

modtages til Regning hos 

Slagterm. Pnillipsen, Sandvig. 

Aktieselskabet 

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

ordner Kreditlian m. ni. lityggernrretrain  g 

Ligkister og ligtøj. 

Et listigt Bedrageri, 
En 14.torgenstund korn en smag-

fuld klædt, men aldrende Dame 
en prægtig Ekvipage, ledsaget 

af ell Neger i stadseligt Livre, kø-
rende dl en af de mest ansete 
iseger i Philadelpia, der var be-
rømt sien Kirie g, ug fortalte ham, 
at hun havde en Søn, der led al 
en Kræftlidelse i højre Side, men 
haardnakket vægrede sig ved at 
lade sig operere. Hun bad Dok-
toren om at operere ham, og det 
endog med Magt, hvilket han vist 
selv vilde finde nødvendigt; thi 
det unge Menneske nægtede be-
standigt, at han havde en saadan 
Skade, af Frygt tor Smerterne 
ved en Operation. Desuden var 
han undertiden noget forkert i 
Hovedet og talte da for det meste 
om Pengeposer og deslige. Dok-
toren maatte derfor have den God-
hed at sørge for nogle haandfaste 
Hjælpere ved Operationen. Hun 
skulde nu hente Sønnen i sin 
Vogn; men vilde dog, saa snart 
han var steget af, begive sig bort 
igen, da hendes ømme Moderhjerte 
ikke kunde taale at se ham lide. 
I Ionoraret for Operationen og en 
Ducør til Hjælperne betalte hun 
rigeligt forud. 

Lægen lovede at vente en Time 
eller længere og tog meget høfligt 
Afsked med Damen. Denne kørte 
nu .til en af de største og rigeligst 
forsynede Juveler-Butikker, købte 
nogle Smaating, men fandt endnu 
mange Smykker, som behagede 
hende overordentligt, og som hun, 
efter Sigende længe havde ønsket 
sig, saa at hun udsøgte sig for 
omtrent 10,000 Dollars. „De kan 
nok tænke, Sir," sagde hun i en 
fornem Tone til Juveleren, „at jeg 
ikke bærer saa mange Penge hos 
inig; men jeg bor ikke langt her-
fra, hos Dr. • • *, vil De behage 
at lade deres Tjener ledsage mig 
derhen, skal han straks faa Sum-
men af mig." 

Juvelerne blev indpakket og Da-
men hoppede, ledsaget af Tjeneren, 
ind i sin Vogn, der nu hurtigt 
kørte tilbage til Doktorens Bolig. 
Der steg hun ud sammen med 
Tjeneren og førte ham ind i et 
Bagværelse, hvor Hjælperne ved 
Operationen allerede ventede, og 
sagde til ham: Jeg vil nu vise 
min Gemal Juvelerne, for at han 
kan se, om de er saa meget værd." 
Hun satte sig straks derpaa i sin 
Vogn, der hurtigst bragte hende 
bort. Den unge Mand behøvede 
heller ikke at vente længe; Dok-
toren indfandt sig med sine Ap-
parater, og fortalte den unge Herre, 
at hans Moder, af kærlig Omsorg 
for hans Vel, havde besluttet, at 
han skulde lade sig operere. For-
gæves forsikrede Juvelerens Tje-
ner, at han var frisk som en Fisk 
og blot forlangte Pengene for de 
afleverede Juveler. Hjælperne greb 
fat paa ham, han blev afklædt, 
og nu saa Lægen Først at der 
ingen Kræftskade var at behandle. 
Før end det imidlertid kunde 
komme til en tydelig Forklaring, 
var Damen forsvundet, uden at 
man kunde opdage hendes Spor, 
skønt Aviserne bragte et fuldstæn-
digt Signalement baade af hende, 
hendes Tjener og hendes Vogn. 

Ajletønder, 
Saltkar og Skoldekar anbefales 
til billigste Priser, 

Hasle Bedkerlorretning, 
Tlf. Hasle 105, 

Varm Blodbudding 

Hvede, Byg, Blandsandkorn, 
Vægtig Havre, Dansk Melassefoder, Topiocamel til Svine-
foder, stor amerik. Majs, Smaa Majs til Høns, grov dansk 
Hvedeklid, grove Rutime, valset Korn. 

Sunde, gode Varer sælges billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

50-51 pCt. kontrolleret Foderblanding 
i plomberede Sække, Dansk So.vaskraa, 
Slags valsede Foderkager. Nye Sendinger, billi,;- 
ste Dagspriser. 

 

Pfiln sorbitol! Saasul al alle Slap! 
Et lille Parti Seksradet Byg (Korsbug) sælges 

Glænø Ærter, Snedinge Ærter. 
Sommervikker, Ærteblandsæd. 

Blandsæd med Vikker. 
Alt sælges til billige kontante Pi iser 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Sorter Markfrø er paa Lager. 
Specielt fremhæves alle Slags Roefrø„ 

som Sludstrup, Barres, Taarøje Barres, Fodersukkerroe, 
Kaalrabi. Turnips — alt med høje Spiringstal — samt 

Ægte ungarsk Lucernefrø. 

Nordlandets Handelshus. 

Bestillinger paa Kunstgødning 
udbedes til Levering første Dage i Maj. 

Nørre Flødals Gødningskalk 
ventes til Losning om faa Dage. 

Nordlandets Handeishus. 

BRØDRENE ANKER HASLE.  
JERNSTØBERI de MASKINFABRIK. 

Alt til Faget henhørende anbefales. 

Elfenbenslakeret Soveværelse 
med 3-fløjet Spejl, tonip!. 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 Møbelmagasin, 
Havnegade 53. Allinge. 

Møllers Bogbinderi  

   

Tlf. 466. 	Chr. DideriKsen, Rønne. 	Tlf. 406 

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

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere. 

Jens Hansens Manufakturhandel, 
Allinge, 

anbefaler sig med et stort Lager i færdige Klædninger, Over-
frakker, Ulsters, Stortrøjer, Motorjakker, 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 

• t tid bedste Kvalitet og agterste Udvalg i Trikotage og Uldgarn. 

SKANDINAVIEN.  
AMERIKA LINIE 

Eneste direkte tiuier fra Kohenhavn ell New York og 
Caneda med rer,einuccsIg Afgang flere Gange hver Md. 
Til Canada Inge n  Paavisering og Liniens egne Fork 
modtager Poso,igererne I F1ALIFAX og WINNIPEO. 
Ved Ankom%t 	Canada kun kibrfde entluea ilt Land- 

kcidere, Tln t.,t ugifte, caort til unge Piger. 
ii;t!Rteer,,d; 	 p!Ir OF...ysninKer 134% gry Ih; fra Passar!ere r- 

- 	n. 	• 	 aller hos: 

Striffer, Ymte, ,%ittr. 131)11111,sta, 9tQo, fbe. Wglerfee, l firinefr, 
Viunfr. C. fflornitåfa, 4tft€urir, `r,togrq tøla &Irer Vindira, 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Meddelelser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekselblanketter, 

Vieltkort og Takkekort, 
Love og Regnskaber. 

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

2talervarer. 
Farver til Olie og  Kalk i bed-

ste Kvaliteter. —  Olierevet 'Bly-
hvidt, Titan- og Zinkhvidt. 
Coleniit er rn udmærket Væg-
farve, let at udrøre i Vand, fares 
i 25 Farver. -- 	Strygefxrdige 
Oliefarver. Rmalielak, hvid 
og kulørt. Trienbaling til ullsv. 
let Træværk, dækker godt og er 
billigt i Brug. Baskinglassur, 
Lakker, Lakfernis i forskel-
lige Kvaliteter. Fernis, Gulv-
fernle, Terpentin. Kit, Biks, 

BroneerThures.. 
Peneler i stort Udvalg, alt fa-
res i bedste Varer fra anerkendte 
Fabrikker og  sælges til billigst 

mulige Priser. 

J. C. Molm. 
Bornholms 

Spare- og baanekasses 
Afdeling 1 Allinge. 

Kontortid 9-12 og 2-4.' 

3 Mdrs Opsigelse 
Renten af Indskud er pas 

4,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparakaasevilkaar 

	
4 	- 
2 	- Folio 
3,6 i Forsørgelse:uddelingen 

hvortil Pnemie, hidtil 2,4 

Illioge Huri 
OptsrudnIngsbrrade altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	seert iMatteeu. 

Koloed & Mortensen 

( 	Ricl!. Nielsen, 
• .,-,;', Urmager- & Graver 1: 	3  i  )... 1  

?." !I 	Storste 
i
;Udvalg  
 

F!' 7ili  Fest- og rudegaver , „,., ,  
Ny hjemk. Varer 

—,-e til de rigtige Priser. 

Nye Tapeter, 
smukke Monstre til lave Priser. 

Se vore Vinduer. 

Papirhandelen ved Skolen, All, 

Gulvfernis. 
Hvis De ønsker pæne blanke 

Gulve skulde De købe Gulvfernis 
hos J. B. Larsen,  den bliver De 
ikke narret med, den tørrer hur-
tig, klæber ikke, den biiver  haard 
og glansfuld sælges i løs Vægt 
og 'g og Ve  kg. Dunke. 

Hvis Gulvene er meget afslidte, 
anbefales en første Paastrygning 
med haardkogt Fernis paa de al-
slidte  ste der ug derefter anden 
Gang nied Gulvfernis eller Gulvlait. 

Specielle Ferniseringspensler er 
hjemkomne .1; anbefales. 

;1. 'Il. t!nrleu, titingc. 

Stue- a Vækkeure 
Lommeure, 

Herre- og Dame-Armbaandsnre, 
Urkæder og  Ilrarmbaand 

i stort Udvalg 

Conrad Hansen, Tlf. Allinge 140. 

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

Federnielern briket], Nyker 

>harme "iansen 
Vietualleforretning 

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

Fersk, saltet og toget Flæsk. 

Lindeplads - Allinge .. Telefon  45 

fan hver Fredag Middag, 	 leveres bedet og billigst fra 

8Leyster,graste. Allinge Bogtry-likeri. 


