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Disse Tanker one en bedre Valg- Steder har de ædt dem, ligesag 

maade er udformede af Foreningen hurtigt de er komne op med de 
Da rusk F olkes tyr e-S a ni f u d. første Blade; til at bekæmpe Jord- 

Man kan kalde Metoden: En kelt- lopper benyller man Melkalk eller 
man ds v al g i Forhol dsta I s- Tobakspulver, tuen det bedste Mid-

k red se, og den fortjener al Inges del er vistnok at saa Radiserne i 

under Overvejelse af alle Vælgere, en Karm af fire Brædder, og vande 
saa meget mere sum der jo fra Re- hver Dag midt paa Dagen i stærk 

geringens Side er bebudet en 'End- Sol ; man rune ikke forsømme at 

ring i den nuværende Valglov. 	saa Radiser flere Gange endnu, da 

En snadan Valgmelode vil ikke det er de sidst saaede Radiser, man, 

være noget Spring ud i Mørket ; som Regel, har mest Held med; til 

thi de.n betyder ingen stor Ændring sen Samling kan foruden den all:lin- 

d de nuværende Forhold. 	 delige, rosenrøde Radise anbefales 

Tillægsmandaterne kunde godt de lange røde, engelske Glasradiser, 

bibeholdes, naar bare man slettede  og den lange, hvide Radise-Istap. 

den meningsløse „Streg" mellem Ved St. Hansdag saar man ogsaa 

Jylland og øerne  og samtidig st røg  Ræddiker, kinesiske rosenrøde eller 

den udemokratiske Bestemmelse om, sorte samt Borneldske Roer til Vin-
ca kun furud eksisterende Partier terbrug. Timian skal ogsaa sans nu. 

eller Partier, der forud var anmeldte De sidste Hold af Salat, Spinat og 
al mindst 10,000 Vælgere, kan lait Kørvel saas ogsaa i deane Maaned, 

Del I dem. 	 og Salaten udprikles; vil man nem- 

Vælgerne vilde ved denne Metode lig have Hoveder i Salaten, opiums 

opima større Frihed og Selvstændig- delte ved at tage Planter fra Frabe-
hed og derved laa mere Lyst Ill at del og plante i Række med 15 a 

Følge [ned i det politiske Liv og  20 cm Afstand f. Eks. i Kanten al 

gøre deres Indflydelse gældende, Agurkbedene eller mellem den ny-

hvorved Faren for et ensidigt dem- plantede Kaal. 

gogisk Parliregimente blev mindre, 	Det er nu paa høje Tid at plante 

„Vore Herrer". Porre og Sellerier, og mange har 

	• 	 vel ventet pog Regn, da del efter 
en Regn er burde lettere og bedre ar- 
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Demokrati og UalgIousndriug 
Af Chr,•Norle v. 

Demokratisk Styre er Tidens Lø-
sen; hvor man ikke har haft demo-

kratiske Slyreformer, søger man dem 
indført, og hvor man har dem, sø-

ges de forbedrede. I fuldt gennem-

ført Demokrati ser man et af Læge-
midlerne mod Tidens sociale Brøst, 

Som altid kan man ogsaa her 
vente for meget af det ny. Demo-

krati ar utvivlsomt den mest forjæt-
tende Styreform, der lindes. Praktisk 

set kan ingen bedre varetage det 
hele Folks sande Interesser end 

Folket selv. Enevælde eller Bureau-

krati kan regere godt, men regerer 
ofte meget daarligt, fordi den Klike 
eller Klasse, der har Regeringsmag-

ten, udnytter denne I -egne specielle 
Interessers Tjeneste. 

Men det er en stor Fejltagelse 
at tro, at demokratisk Styre af sig 

selv bliver ensbetydende med ret-

færdigt Styre. Hvis det styrende 
Folk ikke er vaagent og opmærk-

somt, eller hvis de - Valgmetoder, 
hvorigennem del skal gøre sin Ind-
flydelse it ældende, er snørklede og 

indviklede, saa kan Demokrati let 

udarte til Demagogi, hvor Partner-

rerne bliver enevældige Herskere, 
og hvor Partikliker regerer lige saa 

bureaukratisk som nogen Kancelli 

i Enevældens Dage, idet de „fri, 
oplyste og selvbestemmende" Væl-

gere kun bruges som Hærens „Men-
neskemateriale' i det snore Valgslag.• 
logen kan være blinde tor, at vort 
demokratiske Liv rummer store Fa-

rer i sari Henseende, Illi slette Valg-

metoder og politisk Praksis har ef-
terhaanden lavet el System af Basse. 

hvori Vælgeren er bundet — man 
taler ju r,asaa um Stemmekvæg -
og vanskeligt kan slide sig løs og 
gøre sig virkL ligt gældende. 

Lad Os tænke paa bestemte For-
hold, f. Eks. Valg af Rigsdagsmænd 

i København. Det sker efter Forholds-
talvalgnieloden ; der slemmes ikke 
paa en enkelt Kandidat, mert paa 
en hel Liste Herved bliver Vælge-
ren meget utii i sin Stilling. Hvis 
han overhovedet vil have Indflydelse, 
skal han stemme pan en hel Række 

Kandidater, som næppe er ham lige 
tiltalende allesannuen. Selv Tor den 
bedste Partigænger kan det let hænde,  

at der pas Listen findes Kandidater, 
han nødigt vil have som sine Re-

præsentanter i den lovgivende For-

samling; men han kan ikke pille 

nogen lid; vil ban slemme, man 
han slemme pan dem, han ikke 
ønsker, san vel som pan dem, han 

ønsker. Det kan :neget vel tænkes, 
at konservative Vælgere i København 
f, Eks. hellere san ['affiler ved Bn-

gerovnen, og al socialdemokratiske 
dilo hellere saa Borgbjerg og Stan-

ning pan Bloksbjerg end i Rigsda-
gen; men vil de stemme konservn-

liv( eller socialdemokratisk, man de 
være med al sætte D'hrr. ind i Rigs-
dagen. Del kan meget let hænde, 

at den sidst valgle netop er den, 

Vælgeren ikke ønsker, saa han bag-
efter maa sige til sig selv; Egentlig 

gjorde jeg mit til at las den valgl, 
som jeg ikke ønskede valgt. 

Ydermere betyder saadant Liste-

valg, at den lige og direkte Valgret 

bliver en ren illusion, el Paradenum-
mer i Valgagitationen ; thi lov alle 
større Partiers Vedkommende er de 
Kandidater, der slaar øverst paa Li-

sten, jo egentlig valgt forud; Væl-
geren kan paa Valgdagen simpelt-

hen ikke undgaa at vælge dem, 
Vælgerne kan for nogle Partiers 

Vedkommende faa Indflydelse paa 
Listens Sammensætning ; thi i nogle 

Partier sker delle ved, al Partiets 
Vælgerforeninger vælger Delegerede, 

der saa paa el Fællesmøde opstiller 

Kandidaterne. Men i andre Partier 
foretages Opstillingen pas en stu-

den Mande, at Vælgerne ikke en-
gang har den Chance. Og rent bort. 

set fra, at Vælgerne ikke alle kan 

komme med til Partimøderne og 
vælge Delegeretide, kan denne Valg-

metode absolut ikke i noget al Til-
fældene kaldes lige og direkte Valg-
ret. 

Tværtimod er Valgel helt eller 
delvis gledet ud af Vælgerens Kon-

trol, og han faar paa Valgdagen 

kun Lov til at godkende en fuldbyr-

det Kendsgerning. 

I det øvrige Land, hvor man har 

Enkeltmandsvalg, er Forholdet lidt 
bedre, men langtfra godt. Der kan 

man ganske vist 'stemme paa den 

enkelte Kandidat; men atter her er 

man bundet lit den af Partiet ud-

pegede. En Vælger med en bestemt 
politisk Opfattelse vil sjældent kunne 

tænke sig at stemme paa en Kandi-
dat for et andel Parti, og der kan 
let komme Tilfælde, hvor man er 

mindre tilfreds med ens eget Partis 
Kandidat. - 

F. Eks. er Professor F r. 1V e i s 
og Redaktør Larsen Ledet begge 

Medlemmer al samme Parti, og lige 

saa vist som Afholdsmændene vil 

føle sig meget brøstholdne ved at 
skulle slemme paa Professor Wels, 
vil dennes Tilhængere føle sig brøst-
holdne ved at skulle stemme paa 

Larsen Ledet. 
Af saadanne Eksempler knude 

der nævnes mange. 

Vælgerne er under vore nuværende 
Valgmetoder meget bundne og olie 
ude af Stand til at vælge. 

Under saadanne Forhold kan man  

egentlig ikke tale om, at Vælgeren 

vælger. Han Biennaler kun ; det er 
Partiet eller Valgbestyrelsen, der 

vælger. 
Sligt er demoraliserende for Væl-

gerne; thi naar en Vælger føler, at 
han er tvunget til at bruge Valgret-

ten paa en Maade, han egentlig 
ikke ønsker, saa ender del let med, 
al han ikke bryder sig om at bruge 

den. 

Mærker lian, at andre ordner det 

hele, vil han i Reglen føle sig over, 
flødig og enten blive ligegyldig over-

for Politik eller ogsaa Revolulions-

mand, og begge Dele er lige uhel-

dige for et sundt Folkeslyre. 
De her paapegede Misforhold kan 

forholdsvis let rettes betydeligt ved 
en lille Ændring i Valgmetoden. 

Man kan simpelthen give Væl 
gerne i København Lov III at sætte 
deres Kryds ud for den Kandidat, 
de særlig ønsker valgt. 

Naar Kandidaternes Navne saa 
var optrykte partivis, vil det være 

let I) al optælle, hvor mange Stem-
mer, der er faldet paa hvert Parti 
og saa efter Forholdstal beregne, 

hvor mange Kandidater, det har Ret 
til, og 2) at optælle, hvilke af Kan-

didaterne, der er mest Stemning 
for, saa de bliver valgt i den Række-

følge, som Vælgerne ønsker, og 

ikke i deri Rækkefølge, hvori en 
Parlibestyrelse eller en Delegerelfor• 

samling har opstiller dem. 

Paa Landet kunde Vælgerne op-
inaa en betydelig større Frihed, naar 

Amterne blev gjort til Valgkredse, 
der liver skulde vælge lige saa 

mange Kandidater, som der nu er 
Kredse i Amtet, og sen løvrigt an-

vende samum Afstemnings og Op-
trellingsmetode som ovenfor er rim-

ten for Københavns Vedkommende, 

Stemning. 

Himlen er fjern og kølig 
underligt blegnende bias, 
Himlens evige Hvælving 
kan slet ingen Hænder nag. 

Er du ogsaa bedrøvet 
og Tøler dig syg og træt, 
nuvel, saa vid vi er Brødre, 
for jeg har hjælpeløst grædt. 

Jeg ved, jeg skal segne og slukkes. 
og snart er Barder forbrændt, 
men mens mine øjne lukkes, 
er de imod Lyset veartl. 

Himlen fjern og kølig, 
underligt blegnende bina. 
Gud signe — unit sørgende Hjerte 
den Dag, det lyst garn i Stan. 

Aage Hermann, 

Juni. 
—la- 

f Juni Maaned gælder det om at 

benytte Tiden til Samling, Eltersaa-
ning og Plantning i Køkken- og 
Blomsterhaven. 

Paa Grund af Kulde, Tørke og 
Angreb af Jordlopper og Snegle, 

kan Bede med Bønner, Ærter, Ra-
diser, Agurker og lign. være kom-

met daarligt op, og maa derfor nu 

sans efter eller helt graves om og 
sans paany. Bønner og Agurker, 
som kræver Varme for al spire, er 

i Aar i den usædvanlig kolde Maj 

Maaned mange Steder kommet daar-

ligt op, men, hvis man saar nu, vil 
uran hurligi se et godt Resultat ; 
for at have Bønner mere end øen 

Gang om Sommeren bør man og-
saa saa flere: Gange, med ca. 14 
Dages Mellemrum, ligesom Ærter, 

der kan sans lige til SI. Hansdag. 
Jordlopperne har værel meget slem-
me ved Radiserne i Aar, og mange  

nt plante; en Vanding baade før og 

efter Planiningen vil dog hjælpe 
Planterne godt pan Gled, og i de 
Hover, hvor der lindes Trykvand, 

her en Haveslange med Straalerør 
aldrig mangle. Bande I Juni og Jull 

Maaned kan man plante Kanl af 

alle Sorter ; Blenuknal er meget ud• 
sal for Angreb af Kaalflaens Larve, 

men i Aar er der fremkommet et 
udmærket Middel herimod, nemlig 
Tjærekartoriskiver, som fans I de 

Heste Frøforretninger for en Bagatel; 

Skiverne paasæltes hver Plante hur-
tigst muligt citer Plantningen, og 

derved lorldedrer uran Kaallluen 
at lægge sine Æg ved Planten, og 

man bliver skannet for den Ærgrelse 
al se selv store Plæner visne bort 

paa Grund af Larveangreb ved Rod-

halsen. 
For Blornsterhavens Vedkommen-

de er der nu Lejlighed til at tilplante 

og tilsaa alle tomme Grupper og 

Rabatter. V/1 man ikke grave Tuli-
panerne op, men prøve dem samme 

Sled til næste Aar, kan man saa 
Blomsterfrø af Sorter, som blomstrer 
i Sommer f. Eks. Adanis, Calendula, 

Calliopius, Centaurea, Clarkia, Cas-
rnea, Cadefia og mange andre; 
det hele taget findes der jo en saa-

dan Mængde Sommerblomster, at 
der ikke behøver at være en eneste 
Plet i Haven, hvor der ikke findes 

en eller andels Blomst. 

Den ny Tid. 
—§- 

Den, soul kommer, kan der næppe 
siges noget bestemt orn. Noget ved 

vi, at del bliver en ny Tid, en Tid, 
som mange læeges efter, andre 
gruer for, Mange vil have Valgrets-

alderen nedsat til det mindst mulige, 
dog nok ikke under 7 Aars-Alderen, 
lidt Mening vil de have i Forlangen-

det. I den ny Tid vil Herskaberne 
komme til at overtage Tjenerstillin-

gen, Tjenerne Herskabsstillingen. 

Forandring fryder, siges der; dog 
mener jeg, det er lettere at lære at 
lyde end at byde. 

den ny Tid, som kommer, bli- 
ver der ikke Brug for Husmæglere; 
det er jo ogsaa et urimeligt Forlan-

gende, en Mægler skal fare om til 
Lands og tli Vands ug slide sig op 

tor at tjene Penge, som han kan 
fas nok af uden at arbejde. 1 den 
ny Tid kan der blive Penge nok 
til Medhjælp; uren hvem vil dog 

arbejde Ira 4 til 8 Timer daglig tor 
lumpne 100 Kr.? Papiret bliver i 
den ny, som I den gamle Tid, lige 
taalinodig, — enten der bliver tryk-

ket 100 Kr. paa det eller 1 Kr., det 
er lige glad. 

Guld eller Sølv bliver der tidl 
eller intet af, for det giver for me-

get Arbejde. 
Landbruget i Danmark var bleven 

snadan, at det var ell Glæde, en 

sand Fornøjelse, i Sommerens fagre 
Tid al kumme ud og se de vældige 
Afgrøder. I den ny Tid vil det kour  
ore til at nglie eller Christian den 
Tredies Dage. Videnskaben nar frem- 



bragt mange Sindrigheder, alle de 
mange prægtige Maskiner ; men 
disse fordrer menneskelig Assistance, 
og den vil fattes. 

Hvem vil dog arbejde, naar Teg-
nebogen er fyldt og spækket med 
Sedler, der staar 500, kan være 
WOO, ja, 10 eller 100,000 Kr, paa ? 
den Tid, vi lever i, ængstes mange 

naar de læser og hører om de uhyre 
Summer, som Stat, Kommuner og 
private rearter, og mener sari, det 
gear galt nied Tiden. Ældre Folk 
,iger; Det ga ar nok i vor Tid; 

irren 
jlet ser Torxikrrekkeligl ud ! 

Gerne  ;'ilde jeg berolige, om jeg 

kunde; Pengei;e s laar nok til, — 
Regeringen  -k unde  endnu forman 

Arbejdet udført med aa lade trykke 
ca. 50 Milliarder Krone. r i Sedler, 

san var der rigelig til al Gæld. 
VII den Ikke have det Besva 'n" med 
alle de Penge, saa kan den j r an-
nullere hele Gælden. Ja, rase sad 
alle lige for, saa havde da „fan 
meget og færre for lidt". Naar deo 
ny Tid rigtig er inde, bliver der 
uddelt Arbejdskort lit 4 a 8 Timers 
Arbejde i 3 a 4 af Ugens Dage ; 
dog skal de 3 Tinter beregnes til 
Spise-, Samtale- og Hvilelid. Der 
vil blive indført strenge Stralfe for 
Overtrædelse af Forhudet. 

En. Mand eller Kvinde, som i 
den gamle Tid har arbejdet indtil 
16 Timer i Døgnet og med Glæde 
gjort dette for Familie og Hjem, 
vil finde den ny Tid skrækkelig og 
pinagtig, kan være, de i Smug hæn-
ger i og siger : Det er da for os 
selv og vort eget Hjem, vi arbejderl 

En saadan skal hurtig faa at vide, 
at han eller hun, Børn, Hus og 
Agerland hører Samfundet til. 

Den vise Salomon taler om, at 
der er intet nyt under Solen. 

Den Dag kommer nok igen, at 
Folk maa og vil arbejde, naar Kulde, 
Hunger og Pest har hærget Landene. 
Naar alle, efter den tænkte store 
Rigdom er bleven lige fattige. Da 
vil Arbejdet tages op med Forstaa-
else og Kraft og bringe dets Ud-
øvere Velvære. 

Det vil blive en ny Tid, meget 
lig den gamle. Mange vil glædes 
ved, at de kan, vil og maa arbejde. 

Nielsen. 

En Aarhus-Digter 

I 

Om vort Bysbarn, C li r. S t u b-
J ør gen se n, der som tidligere 
omtalt har udgivet en Digtsamling 
„De fjerne Skove" paa Flos Forlag, 
skriver „Aarh. Amtslid.": 

Navnet er paa det nærmeste ukendt, 
men denne lille Bog vil sikkert 
slaa tfl Lyd for det. Forfatteren vi-
ser nemlig deciderede Anlæg, om 
end han endnu ikke er moden hver-
ken som Personlighed eller Kunst-
ner, men Bogen indeholder dog i 
al Fald el Digt, som man vil kalde 
betydeligt, del Største og sidste, 
„Fortids Skov", 

„Der ligger en Sten paa mit Skri-
vnbord", begynder det — og op af 
denne Sten, der er en forkullet Rest 
at el Fortidstræ, vokser der en pragt-
fuld Skildring al Urverdenen med 
dens Flora Fauna. 

San vidt kunde ogsaa mangen 
anden være narret, men Digteren 
fører os snildt videre, idet han gør 
Fortidsskoven til et Billede paa Li-
vet : 

Ja, Livet er som en dunkel Skov 
med Lianer mellem de slanke Træt, 
At jeg ikke kendte igen mine Drøm-
mes soldrukne Tropeskær I Livet er 
vildsomt og farligt, som Fortidens 
Skov var det, og det har Vækstmu-
ligheder og venlige Strømme 

Der bygges vel endnu tyst og trygt 
omend langsomt paa fjerne 

og hvide Skær, 
hvor en Ny-Tid skal blomstre 

!rem igen. 
Kanske skal jeg finde Veekstbund der, 

Og lidt efter lidt, gennem Skil-
dringer og Billeder, glider Digtet 
igen tilbage til sit Udgangspunkt, 
Stenen paa Skrivebordet. 

Samlingen indeholder ogsaa an-
dre smukke Digte, der peger i sam-
me Aandsreming som dette. Andre 
frembringer derimod et forvirrende 
Indtryk, idel de ikke synes at kunne 
lures tilbage til somme Personlig-
hed. Magiske er det litterær Pasvirk-
ning, der her har gjort sig gældende, 
maske er der i Forfatterens Væsen 
noget dobbelt, hvoraf begge Sider 
ikke har nallet lige Modenhed. 

Der er i al Fald noget ungt -
ogsaa i god Forstand ungt — over 
Bogen. Og der er en Forstanelse 
af det dobbelte i Foraaret 	son] 
Digteren en Dag saa del udfolde 
sig paa Købmagergade :  

Forbi mig glider Vaaren — 
en lys og broget Sitarer, -

og I mig gror fornyet 
min gamle Foraarsdrøm 

I Ewalds syge Træk 
og I Wessels kry Prolit 

er hele Danmarks Foraar — 
dets Smerte og dels Smil .  

Olaf Hansen. 

Motorbaad „Thor', 
der af et Interessentskab, overvej-
ende bestaaende af Hotelværter her 
fra Kommunen, i 1914 blev bygget 
og i Forsommeren s. A. besørgede 
en Del af Kysttrafiken Hammeren-
Gudhjem samt Lystture paa Kri-
stianso, og vistnok gav et godt Ud-
bytte, har siden Krigen ligget stille 
og upaaagtet how. 

Søsterskibet „Odin" blev som 
bekendt solgt og indrettet til Fiske-
ribrug, og der har i Aarenes Lob 
været Planer oppe om ogsaa at 
sælge „Thor', Disse Planer er dog 
eerelnu ikke realiserede, og det vilde 
ogsaa være uheldigt, hvis man nu, 
da Turistlivet atter synes at skulle 
komme i Gang, stod uden Baade 
og maatte finde sig i en mer eller 
mindre regelmæssig Forbindelse, 
som udenbys Selskaber eventuelt 
kunde faa i Sinde at etablere; thi 
at Kystfarten atter maa optages, og 
det snarest, siger sig selv, særlig 
da Togforbindelsen er saa indskræn-
ket og Gudhjem—Alminding-Banen 
endnu ikke har nogen direkte For-
bindelse med Nordlandet. 

Man maa derfor haabe at Aktio-
nærerne vil gøre Alvor af det iaar, 
hvor der atter kan faas Olie til 
Driften, og snarest etablerer en fast 
Rutefart langs Kysten til Gudhjem 
i Forbindelse med Alminding-Ba-
nen. 

Forskønnelse og Vedligeholdelse 

er to Ting, der hører nøje sammen 
og hører hjemme, kræves, i et vel-
ordnet Samfund. Jo mere Orden 
og Akkuratesse, jo mere Pietets-
følelse en Mand eller en Kommune 
udviser for sit Omraade, jo mere 
Kultur er Vedkommende i Besid-
delse af. Vor Kommunalbestyrelses 
Forskønnelsesudvalg savner des-
værre Pietetsfølelse overfor en Del 
af det Udvalget betroede Omraade. 
— Vi tænker nærmest paa den af 
Redningsvæsenet overanvordcde Sti 
mellem Sandkaas og Allinge. 

Saa vidt vides lovede Kommunen 
at vedligeholde denne Sti, der er 
meget yndet af Fodgængere ; men 
i de senere Aar er lidet eller intet 
blevet gjort. Regn, Frost og Kilde-
væld gør den for hvert Aar niere 
ukendelig og enkelte Steder er den 
næsten livsfarlig at passere. 

Man skulde tro at dette og lign. 
Arbejde var udført nied Tilskud af 
Staten i Stedet for at yde de store 
Arbejdsløshedsunderstøttelser— og 
vil vel Udgifterne løbe saaledcs op 
at der ikke bliver Midlet-  til Om-
kostningerne nu, Arbejdskraften er 
saa dyr. 

Foreningen Bornholms stedlige  

Afdeling har dog vist at kunne 
overvinde Vanskelighederne, idet 
dens energiske Formand, Hr. L-erer 
Johan Kofoed, har farad den gamle 
Kirkesti gennem Harnmersholm-
skoven grundforbedret ved Hjælp 
af frivttlige Skoledrenge. 1/isse tog 
med Liv og Lyst fat pas Arbejdet 
— en langt sundere Fornøjelse end 
at slaa Benene i Stykker under 
Boldtspil, og langt nyttigere —. 

Vi henleder Opmærksomheden 
paa dette Arbejde, der er al Ære 
værd, og viser hvad Børn kan ud-
rette under kyndig Ledelse — et 
Eksempel til Efterfølgelse. 

Gudstjenester og Moder, 
Søndag den 15. Juni 

SI. Ols K. Froprædiken Kl. 8. 
Allinge Kirke Højmesse Kl. 10, 

Skr. 91,', 
Kl. 3 Møde i Allinge Menighedain. 

og Kl. 5 i Sandvig Missionshus 
ved J. Rasmussen. 

Mandag Ungdomsafdelingen 
Tirsdag K. F. U. K. 
Onsdag Samfundsmøde 
Torsdag K. F. U. M. 

Mergel og teolog 
kan faas i Abildgaards Mose. Tørv 
efter Anvisning af Brændselsnævnet. 

Konrad Nielsen. 
Tlf. Allinge 103. 

Geinoiserel Treedua. 
alle Bredder og Maskevidder haves 
paa Lager. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning, 

Havemøbler 
staar nu færdige lit Levering. 

Snedker L. Pihl, 
Telefon n. 13, Klemensker. 

HJ em m efarvnin g 
Diverse Farver — saavel til Uld 

som Silke anbefaler 

Allinge Kolonial- og Produktforretning 

Bedste Sort hints' 
11/4"--- 11/2" — 2"— 21/2"— 3-- 4" 

Lagrede cementerede Mufferor 
4" — 6" — 9-  

Glasserede Lerkrybber 
til Ko- og Svinefolde — er pas La- 
ger og sælges til allerlaveste Pris. 

Nordlandets Handelshas, 

Hils og Bifluit 
uden Kort 

fra 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Morsten 
Haardthra3ndte do, til Ajlebeholdere 

Aldeles irisk 

Aalborg Cement 
sælges fra Lager og frit tilkørt 
Banen efter laveste Beregning. 

Tapeter. 
Stort Udvalg. -- Billige Priser. 

Tapetklister. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning, 

Straa i?atte 
i ette 'niotter anbefaler 

91orbilutbe0 

• STAXIT 
meget billig og færdig III at opstille 

Allinge Kolonial- A Produktforretninq. 

Pulveris. Soda 
og 

Krystalsoda 
sælges n 10 øre Halvkilo. 

Ren brun Oliesæbe 
do gron Oliesæbe 

Det gode Ludpulver 
sælges i 

Nordlaodets hoileishos 
Flækærter 

Irrlr .Erter 
henne Hunner 

Klipfisk 

Allinge Kolonial & 
Produktforretning:. 

Ligkister og Møbler. 
anbefales. 

beilicerforrefolog 
Telt Kl. n 13, 	L. Pihl. 

Kotojr 
Tøjrepæle, Her, "lamer, 
Fiederltager, Lagner, 

4,1 el mør 
anbefaler 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

r-  Bestil 

„Boroliolmemes 
Fesiturscli". 

Bør Ondes i alle musikalske 

Hjem, 

Pris 1 Kr. 50 Øre. 

Bestilles i enhver Boghandel 

eller direkte has 

Hjort-Ipsen, Allinge. 

Blandsæd 
Bomuldsfrokager 

Klid 
Svinemel og Melassefoder 

udleveres mod Rekvisitionssedler. 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning. 

Hasle lioilkeriorrellliog. 
Aljetønder og Saltekar 

saml al Slags Bødkerarbejde haves 
pas Lager. Reparationer udføres. 

C. Aakerlund, 
Telefon Hasle 105. 

Tobak 
C. W. Obels bekendte Mærker 

anbefales fra 

Allinge Kolonial og Produktforretning 

Prima Hvedemel, 
Hagepulver 
Cltronemsents 
Mandelessents 
VanIlleessents 
Vanilletabletter 
Vanillesokker 
VanIllestrenger 
Kardeutom Me 
mode Mandler 
bittre do. 
Homilier 

Allinge Kolonial= og 
Produktforretning. 

J‘,1-  i I -1 
til 

3. B. 11.arst,11. 

By- og Ht-Irretli.ifuldinffigtig 

Joholles Noloer!, Hasle, 
træffes paa Raadhusei i Albøge 
hver Mandag efter Kl. 10 Form, og 

Klemensker Kro titier Fredag 
fra 2-5 Finn. 

Tagpap og Søm 
Billigste Dagspris. 

Allinge Kolonidl- og Prodoldforroloiog 

Overrelsug. Bojeseo-Keeioed 
Sct. Mortensgade IT, Henne. Telf. 22 
(Udb. Fuldm. ved Bylogeillionloret I 

Hasle). 
Kontordag i Allinge Mandag 

do I Klemens (Kroers) Tirsdag ER. 

Ris, Sago, 
Rismel, Sagomel, 

Kartoffelmel, Majsmel, 
Abrikoser, Blommer, 

smaa og store Rosiner. 

Allinge Kolonial-
Produ k tforretning 

Eo lille likruilishrve 
3 Led 

sælges til halv Pris. 

Nordlandets lhotlelshos 
Prima dansk og engelsk 

MarMie-Sa2be 
Blød Sa2112 

Soda, Blegsoda, Ludpulver 
Risstivelse, 

Skurepulver 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Vi har en ekstra god Kvalitet 

hurtig og holdbar Golvierois, 
som sælges i medbragte Flasker 
eller Dunke til laveste Pris. 

Nordlandets Handelsbos 
Bonevoks 

Malerfernis, Gulvfernis, Linolie 
samt Farver til Olie og Kalk 

anbefales fra 

bllingo Koioo131 og Produldforrotolog. 

raws~"."~"rs" 

Hanees Haarkultus 
fjerner Skæl, styrker Haaret. 

J. B. Larsen. 

Blandet Frugtsaft 
Hindbær-ir:1A 
Hyldebærsaft 
Jordbær-stift 
KIrsebrermaft 
Ribssaft 
Solbærsaft 

Allinge Kolonial-
og Produktforretning. 

AL ID C) 1—.1 
Japan Mnbel Politur 

anbefales. 



Stort Udvalg  Billigste Priser 

Kr. 2,10 

— 2,00 

— 1,35 

— 1,35 

Prima krydret Svinefedt til Spisebrug 

Prima rent amk. 	do. 	til Stegebrug 

Bornholmsk Vegatabil Margarine 

Olto Mønsteds Oma 
■•■ 

Pl
pM  

s11(1?  
Værktøj 

og Haveredskaber 
Stort Udvalg. Billige Priser 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Bygningsartikler. 
Brædder Planker Tømmer 

Tagpap, Som og Spiger, Støbegods 

Cement, hydraulisk Kalk 
anbefaler 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Bornholms Marprioeldriks 
VEGETABIL 

MARGARINE 
er anerkendt som den bedste. 

Faas hos alle Handlende. 

(CF.  Brødrene Anker 
1.....,  Jernstøberi (Sc. Maskinfabrik 	1 	Hotel Allinge. 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Kul haves stadig paa Lager ved Levka. Pris 9,50-5,50 hl. 2 	KONCERT 
hver Eftermiddag og Aften 

Aflæg Haven et Besøg. 

Nye Sendinger. Frit Salg. 
Valsede Horfrokager og frisk Soyaskraa for Fedekalve. 

Valsede 55 pCt. Jordnodkager 

Bo. 44 pCt. Bomuldsfrokager 
Hvedeklid. Billigste Dagspris pr. kontant i Grove 

Nordlandets Handelshus. 

Bestil Deres Tryksager i Altlage Botykkeri 
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter. 

Stor Koncert 
af et 8 Mands Hornorkester 

fra Rønne 
Søndag Eftermiddag d. 15. ds. med efterfølgende Bal 

paa Strandhotellet i Sandvig. 

Klædevarer. 
Engelske og danske Klædevarer er paa Lager i righol-

digt Udvalg. 
Klædninger leveres efter Maal med kort Varsel. 

Nord landets liandelshas. 

Færdige Klædninger, 
Benklæder og Arbejdstøj 

billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Et Parti Twistlærred 
er hjemkommet, saavel i enkelt som dobbelt Bredde. 

En god Vare i 70 cm. Bredde sælges for I Kr. ni. 

Nordlandets Handelshus. 

81(jorlolloilel, Sportsfiloiicl, Kjoleflonel 
er hjemkommen i mange smukke Nyheder. 

Ensfarvet Flonel i alle Farver. 

Nordlandets Handelshus. 

borllholms Spare- & ballekasses 
Afdeling i Allinge 

Kontortid: 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente 

at 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p. a. 

Vær saa god at gøre Bestilling til Efteraaret af 

Kaligødning, Superfosfat, 
Nørresundby Godningskalk. 

Vi vil sælge denne til allerlaveste Pris.  

Nordlandets Handelshus. 

Ideal Roehakke uden Kile 
Blade af Knivstaal — alle Størrelser. 

Blodstobte Halse — med Garanti. Lebdmme, Høstleer, 

Rostriver, Trieskovle, Staalskovle, Staalspader. 

Alle disse Redskaber sælges meget billig i 

Nordlandets liandelshus. 

Vi har endnu et, Restparti af 
Kcitojr, Grimer, Nresegrimer, Grimeskafter, Tojreprele, 

Store Ringe, Fjederhager og Nedlad og der kan gøres en god 

Handel heroni 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har rigelig Lager af 
Havregryn i los Vægt. Valsede Byggryn. 

Grove og fine Byggryn, ekstra Flormel 
at aldeles prima Kvalitet. 

Nordlandets Handelshus. 

En Kvie, 
som kælver i Efieraaret ønskes til 
Købs. Skrædder n. Svendsen 
ved Smedegaard, Rø pr. Gudhjem 

Prima 

Bord margarine 
Ren amerikansk Fedt 

anbefaler 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

En Gig 
er til Salg. 

østre Rosendalegaard. 

Koste 
af Revling og Piasava 

anbefaler 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

Kalkbrænderiet 
ved Allinge med Beboelse og tilhø-

rende Jordlod er til Salg. 

Vejgræs til Salg 
paa Rod ved Henvendelse til Vej-
mand A. Lind, Aavang i Olsker. 

Xalle, Te, 
Chokolade og Cacao 

Billigste Dagspriser fra 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning-. 

Kokkenrekvisitter 
faas hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Skovle og Spader 
sælges billigt hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

--•, øger De en Pige, en Karl 
11111ak eller en Dreng, eller inang- 

ler De en Svend eller Lær 
ling en Fodermester eller an-

den Medhjælp, bør De snarest-aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 

c.1700 Hjem og læses af saa godl 

som hvert eneste Tyende. En An-

nonce her i Bladet vil derfor saa 

godt SOM altid bringe et tilfreds-

stillende Resultat. 

Kaalrabi 
Bangholm og (Ister Sundont 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning. 

Kdboller 
store og sinaa. 

Frikadeller i Skysovce. 

Bofivarbonede 
Forloren Skilpaddo 

Roller i Selleri 
Baierske Pølser 

I hele og halvkg Danser anbefales 
til betydelig nedsat Pris. 

J. B. Larsen. 
De averterende 

anmodes om at indlevere deres An-
noncer inden Torsdag. Smart Aver-
tissementer kunne dog som Regel 
medtages indtil Torsdag Middag. 

Udebliver Bladet 
beder vi Læserne henvende sig pas 
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt 
blive rettet. 1 modsat Fald niaa De 
henvende Dem til Bladets Kontor, 
og vi skal da sørge for, al De faer 
det tilsendt, 

alle Priser pr. 1/, kg. — Hver Dag nye Sen-

dinger, derfor absolut friske Varer, Sælges i smag 

Bøtter og i løs Vægt. Prisen er den samme. 

Nord landets Handelsflus. 



Kr. 15,25-19,50. 
- 22,00-24,00. 
- 5,25— 6,75. 
- 5,75— 7,50. 
- 5,25-10,50, 

Hvid Vaskeslike 
Kulørt Mervielleux 
Hvid Silkemoll 
Hvid Voile 
Kulørte Stoffer 

Kr. 5,00-5,50 
5,00-5,25 
1,80-3,75 
4,65-8,00 
8,00-14,50 

Chemiser, prima Stol 
Benklæder 

• Underliv 
Skørter 
Underkjoler 

5,25-6,00 
1,90-3,75 
[4,00-6,00 

Prima Hornetskaanere Kr. 1,65-2,50 
Benklæder, mange Farver Kr. 5,40-7,50 
heluldne engelske Strømper 
Florpitreniper, mange Farver 
Silkestrømper 	do. 

P. Sommer J. 
(F. Chr. Scheplers Ejendom pas. Havnen) 	 Telefon 5.  
Leverandør til Landbrugs- og Varelotteriet, 

Telefon 5. 

Spadseredragter 
i prima bias Cheviot, Serges, Alpacca 

og melerede Stoffer. 
Kr. 55,00 — 88,00 — 124,00 — 160,00. 

Fixe Faconer. 

Frakker og Jaketter 
i Alpacca og hvid Vadmel. 

Kr. 30,00— 34,50 — 36,00 — 42,00 
Ekstra god Kvalitet. Fikse Faconer. 

Bluseliv. 

Heluldent Kjoletøj 
Silketøjer, Moll, Voile, Alpacca 

Uld- og Bomuldsfloneller 
Stort Farve- og Mønsterudvalg. Ekstra billige Priser. 

Damelinned 

Kostumefrakker 
i prima blaa Cheviot, blaa Sørges, Klæde, 

Cover-Coat og melerede Sloffer. 
Kr. 59,00 — 82,00 — 108,00. 

Fikse Faconer. 

Pigekjoler 
hvide og kulørte. Stort Udvalg 

Billige Priser. 

Pigefrakker 
i sort Lasling, rød Vadmel og melerede Stoffer 

Alle Størrelser 	Billige Pinser. 

Pigehatte og Kyser 
Fikse Faconer. Billige Priser. 

Pige-Trikotage 
Stort Udvalg. Billige Priser 

Herre-Trikotage 
Benklæder, Trøjer, Sokker, Seler 

Manchetskjorter og Flipper i stort Udvalg. 
Billige Priser. 

Drengedragter 
i prima blaa Serges, kulørte Stoffer og 

Vaskedragter 
Alle Størrelser. Billige Priser. 

Stortrøjer 
i prima blaa Cheviot med Foer. Alle Størrelser 

Billige Priser. 

Drengehatte Matroshuer 
Gode Kvaliteter. Billige Priser. 

Drenge-Trikotage 

Nederdele 
Bias og sort Morges Kr. 30,00-39.00 
Alpacca 	 21,00-28,00 
Meleret Stof 	13,50-33,00 

Fikse Faconer. — God Pasform, 

Moire Skørter 
I ekstra prima vaskeægte Stoffer. Mange Farver. 

Kr.:, 7,00-11,00, 

Korsetter • 
i stort Udvalg, Kr. 9,50-10,50. 

Trikotage 

loamm0~~~11aseneSennial 

Golftrøjer 
i Uld og Silke. 

Smukke Farver. Fikse Faconer 

Dansker, Slør, Bælter, Hatte, Kyser, 
ilitarpynt, Besætningsartikler 

Stort Udvalg. 

Magasin du Nords Udsalg 

i stort Udvalg til billige Priser. 

Herre-Hatte og Huer 
Bløde Hatte 
Stive 	410. 
Kloodeshner 
Straahatte 

Kr. 8,00-12,00 
- 15,00 
- 3,50-4,25 
nedsatte Priser. 

Lommetørklæder 

Gardintøjer 
Stort Lager 

til gamle Priser 

Endvidere forefindes nu paa Lager alle Slags 

almindelige Metervarer, og da disse er kobl for 
c. 2 Aar siden, men leveret nu til gammel Pris. 
ser jeg mig istand til at sælge langt under Dags- 
pris. 

Uldne strikkede Klude tages i Bytte. 

Uldgarn 
Prima engelsk Gobelin 

er nu paa Lager 

i sort, graat, brunt og hvidt. 
Pris Kr. 11,50-14 pr, 1 /!, kg. 

63iti»iebere 
tof tit 2iggeftole 

8:)ceitgeføler 
Ekstra billige Priser. 

abebragter 
3cibefanbev 

£qtbe'»aciiibriceber 
Q3abeiliaatter 

&beg° 
%abef)(etter 

3(ibef)iitb 
Stort Udvalg. 

I ild c.7-(■ ) rue' 

agasin du Nords Udsalg 
anbefaler til Foraaret: 

Der staar du, sart langt tilbage 
som Hinæriei Erindring her --
jeg husker din furede Stængel 
hvoraf jeg Fløjter skar. 

Du trygled aldrig om Læ ler Vejr 
bos Hyld eller Hybentorti 
og spredte ej udende Ukrudtstid 
i Bondens groende Korn; 

men luevded dig stolt 
din egen Plads 

langs Gærders og Grelters Hæld, 
et skinnende Hav til Pryd og Fryd, 
et bølgende Blomstervæld. 

Din friske Hvidhed, 
hvor ren den sloar 

mod Sommerens klare Dag; 
din Frodighed og din sunde Duft 
jeg aander ;ned Velbehag. 

Du frie Blomst ved den aabne Mark 
gro frit under Himlens Sky, 
hvor Solen skinner og Vinden gear 
og Verden grønnes af ny. 

Hans Henriksen. 

Ternekor (af „Gøgen"). 

Saa kom han, Sct. Sommer, 
Igen paa Besøg. 
I Juni han kommer 
med Rose og Gag. 
Han kommer, Sct. Sommer, 

med Roser i Dugg 
og Gøgens Kuk-kuk! 

Han farver os brune 
paa Kind og paa Arm, 
gør Nætterne lune 
og Altenen varm. 
Han kommer, Sct. Sommr, 

til Hytte og Hal 
med Liljekonval. 

Det svulmer og higer 
Svendenes Mod - 

Han gyder sin Smiger 
I Pigernes Blod. 
Han kommer, Sct. Sommer 

til Stævne i Krat 
og kaster sin Hal. 

VI rejser, Set. Sommer, 
dit Billede her. 
Med Roser vi kommer - 
du er os saa kær. 
Du kommer, Sct. Sommer, 

og Roser vi skør, 
til vi visner og dør. 

Olaf Hansen. 

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 
Søgnedage. 

Henne—Nandvig 
820 630 
843 	6.7S3 
903  7i 
923 7M 
941 	7.W. 
954 8074  

10— 817)  

Sandvig—Benno 
11 — 	840  
11 11 	551  
1124 	904 
1142 	9n 
1205 	97-15  
1220 10=  
1240 11:1F 

Søn- og Helligdage. 
Henne—Sandvig 

Fra Rønne 	845 1235 
- Nyker 	904 1254  
- Klemensker 921  
• Rø 	939 
• Teint 	9.54 144 
- Allinge 	1004  154 
- Sandvig 1010  2= 

Sandvig—Henne' 
Fra Sandvig 	1040 230  
- Allinge 	1048 238  

Tein 	1058 248 
Rø 	 1114 304 
Klemensker 	11'33 323  
Nyker 	1145 335  
Rønne 	1205  355  

Prima 

Taglak og Taggærs 
samt Tjærekoste anbefales Ira 

Kolonial- S Profildfointning. 

Fra Rønne 
- Nyker 
- Klemensker 
- Rø 
- Tein 

Allinge 
- Sandvig 

Fra Sandvig 
- Allinge 

Tein 
Rø 
Klemensker 
Nyker 
Rønne 

111 
129 

450 
509 
526 
544 
5.-<3  
609 
615  

645  
653  
703 
719 
738 

glo 


