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Sornfiolms Xistorie. 

Oltidens vældige Vikingedrage 
havde sine Huler, 

Bornholm, ved din Kyst, 
Danebodsættens 

omvekslende Saga 
melder fra din Strand 

mangen flammende Dyst; 
Vaabnene blinked' fra Hav 

og fra Fjeld, 
øksen og Huggerten, 

Bossen og Lansen; 
Mindernes Norne 

vov ind i sit Tjeld 
Jomsborg med 

Dybbolbjerg-Skansen. 

Nok har her været 
af Blodsky:d og Vildhed, 

nok af graadig Rovlyst 
og Hærgningens Brand; 

kongelig Grumhed 
og bispelig Snildhed 

slog saa til med Saar 
dette lynggroede Land; 

Røveres Borge laa skjult 
i dets Skov, 

Roveres Skuder 
lob ud fra dets Vige. 

Fremmede Voldsmænd 
med Sværdet skrev Lov, 

til de fik Lige for Lige. 

Mangt er her virket 
af Mandsmod og Vilje, 

Troskab har slaact Følge 
med Frisind og Kraft; 

Mand efter Mand 
skrider hen ad din Tilje, 

gæve som de bedste, 
vort Danmark har haft. 

Bues og Ankers 
dødstrodsende Færd, 

Kofoed paa Landjorden, 
Woltsen paa Soen, 

Bohne som Kriger 
og Madvig som Lærd 

vidne for Verden om Øen. 

Tiderne skride, 
men Gerningen bliver 

altid stilles Krav 
der til Vilje og Mod, 

altid er der Plads 
for en Ungdom, som giver 

Slægten glad sit bedste, 
sit Arbejd, sit Blod. 

Maa vi da se, 
at en Ungdom gror op, 

daadskraftig, storsindet, 
Fædrene værdig, 

Trofast den staa 
i en tætsluttet Trop, 

kæmpe og virke ihærdig. 
Peter Dam. 

Bornfiolmsfi. 
o — 

Af Lærer H. K Larsen 
(Rytterknægten ) 

V 

Har man ikke tænkt paa eller 
lagt Mærke til, hvor rigt og ud-
viklet det bornholmske Sprog i 
visse I-henseender er, da bør man 
give sig Tid til grundigt at læse 
P. Møllers førnævnte Bog, der 
desværre ikke har opfyldt det 
Haab, som Forfatteren giver Ud-
tryk i Forordet, at den kunde  

>blive læst af alle Bornholmere 
og finde Anvendelse som Vejled-
ning og Haandbog paa dette Om-
raade i ethvert bornholmsk Hjem., 

Vi har meget tit paa Bornhohnsk 
flere Ord for beslægtede Begreber, 
hvor man paa Dansk kun har tet 
Ord, der altsaa bliver flertydigt 
i Sammenligning med de tilsva-
rende bornholmske. For det dan-
ske blinker har vi paa Bornholmsk: 
blonkjar (mc !ven, et Blønkj), 
blænkjer (best. med blånk) og 
blinkar (Fyrn blinkar; nyere fra 
Dansk optaget Ord.) 

Følgende Sætninger: Jeg tror, 
at han kommer; men det er ikke 
nemt at vide — hedder paa Born-
holmsk: _l troer, a hanj kommer; 
men de ekje gat å vedda Binde 
ordet at og Navnernaadens Ken-
deord at ser ens ud og udtales 
ens, og først ved den grammati-
ske Undersøgelse viser det sig, 
at vi her har to forskellige Ord, 
hørende til hver sin Ordklasse. 
Paa bornholmsk er Ordene tyde-
ligt forskellige, hvad der selvføl-
gelig gør det forholdsvis let for 
Bornholmere at skelne ogsaa mel-
lem de enslydende danske at. (Der 
skal Komma foran a, men ikke 
foran å.) 

Di halte Kantoflarna kan kun 
mangelfuldt oversættes ved de hal-
ve Kartofler; dette er et flertydigt 
Udtryk, der ogsaa kan betyde di 
hallue Kantoflarna, og det er no- 
get helt andet 	Ligeledes vidner 
Ordene idi og idaa om de gamles 
Sans for nøjagtig Tale: men an-
vender vi dem galt og siger, a 
IjInj hår gaad ud idaa Kaklunejn, 
saa vidner dette om skødesløs Om- 

I deri sidste Tid er der ikke 
gaaet mange Dage, uden at der 
er indløbet Meddelelser om Uro-
lighederne i Moskva, Uroligheder 
af alvorlig Karakter. Sovjetsty ret 
dementerer ganske vist systema- 

Norden Siii4ejvsl(es 
IEresolerileoi, 

Den 5. Marts fylder Fru Henny 
Tscherning 75. Aar. Hun kan end-
videre i Aar fejre 50-Aars Jubi-
læum som Sygeplejerske, idet hun 
ansattes paa Kommunehospitalet 
i 1878. Fru Tscherning har gjort 
et overordentlig betydeligt Arbejde 
for Sygeplejerskestanden, og hun 
bærer da ogsaa som Tak herfor 
Fortjenstmedaljen i Guld. Hun 
har organiseret Standen med dansk 
Sygeplejerraad som Midtpunkt, 
og hun har i over 25 Aar været 
Sygeplejeraadets Formand. End-
videre er hun Ærespræsident for 
'Sygeplejerskernes Sammenslut-
ning i Norden,. 1 1886 blev hun 
gift med Kirurgen, Professor E, 
A. Tscherning. 

tisk alle sasdanne Meddelelser, 
men Be etvingerne sWårjSdog vist-
nok alligevel til Troende. Urolig-
hederne har i de sidste Par Uger 
navnlig formet sig SOM Hunger-
revolter i Anledning af Regerin- 

gang med Modersinaalets Guld. 
For IjInj bier ju nok dær inja. 
De kam træffe te å gaa ud i Kak- 
Iuncnj 	1 Fajl saa e, maa ni tå 
Aaskan ud idaa'nj å kjølna op 
ijæn; å ed koilt tida, saa ska der 
injhellu idi enj. 

En Mængde korte og rammen-
de Ord og Talemaader - - ofte 
med baade Enderim og Stavrim 

vidner om poetiske Anlæg, men 
tillige om ringe Uvelse og Udvik• 
ling af disse Anlæg, ligesom flere 
gamle Viser jo har gode Tilløb, 
der spænder Forventningen, der 
dog som Regel ikke opfyldes Den 
korte, samm entrængte og ordknap-
pe Form lykkes bedst: 

Tor me sit favre Sjægj 
lokker ajle Smaapihla 

udanfor Vægj. 

Tredde Torsda i Tor 
sætter Trånan sinj Fod 

på dansk Jor. 

Tredde Torsda ætte dænj 
hår enj L1u te å gaa 

lyza Autan i Sænj. 

Roza Toza, så. faar 
enj Gaun aa na. 

Menneskenes fire materielle Ho• 
vedfornødenheder sammenfattes i 
Ordene: 

Bedd å Sledd å Bi-an å Trån. 
Paa Nordlandet har man gjort 

den Iagttagelse, at 
Hazla-Glans å Tajna-Sång kom-

mer ota Fnojedriv i Gång .  

Disse Linier trænger maske 
synjan Alminjen til Forklaring, 
som er denne, at Nordøstenvin-
dens Leg med Bølgerne mellem 
Tajna-Klipparna hores langt inde 

Landet, hvor optrækkende Uvejr 

gens strærige Restriktionssystem. 
Mængden har plyndret flere Bu-
tikker, og man frygter at man 
staar loran en større Hungesrnød-
periode. Ovenfor bringer vi et 
Billede af Moskva. 

fra Nordøst faar Himlen til at 
skinne lys i Sydvest over Hazle. 
Denne By var i gamle Dage i 
højere Grad end nu Nordlandets 
Hovedstad, hvor Folk fra Landet 
let kunde komme i ubehagelige 
Situationer. Der var øvrigheden, 
Byfogden, Politiet og de svårta 
Haller], der var mer eller mindre 
smarte Forretningsfolk, der var 
rælia Horra, som raabte efter en 
paa Gaden, og der var baade Bar-
ber og Sagfører. Derfor hed det: 

Dær c tre Tinj, inj ska vira 
saj for, å ded e Smaasypa, Flok-
gjæjl å Hazlebo. Eller endnu stær-
kere: 

God bevare maj for Bøddel, 
Bådsjær å Prokkeriltara? 

Men indrømmes maa det, at 
Bornholmsk med alle sine Fortrin 
ogsaa har sine Mangler. Om en 
af disse skal det syvende og sid-
ste af disse Smaastykker handle. 

hellig os modsloti frisleiseo 
lit d leve over Evoe? 

- O- 
- Det hed sig, da Krigen blev 

sluttet at Danmark havde tjent 2 
Milliarder Kroner ind. 

: 	Hvor er de henne? 
Jeg ved godt, at mange vil si-

ge: „De blev jobbede bort i Spil 
og Spekulationer af den Del af 
Samfundet, der maa betegnes som 
kapitalistisk." 

Men er dette rigtigt? 
Til en vis Grad maaske. 
Men vi andre, som ikke er Ka-

pitalister, var vi bedre? 
Kunde man ikke se mindrebe-

midlede og ligestillede, som køb-
te Gaas til Juleaften og betalte 
den med maaske 30 Kroner, eller 
se dem købe Silkestrømper til de-
res Døtre til 12-15 Kroner Par-
ret? 

Var der overhovedet nogen i-
blandt os, som modstod den Slags 
Fristelser, og som derfor ikke bi-
drog sit til at bringe os i den Til-
stand, hvori vi nu er? 

Der gaar Masser af Mennesker, 
Arbejdere, unge videnskabeligt 
uddannede Personer, som alle ger-
ne vil arbejde og alle kunde præ-
stere nyttigt Arbejde og sørge for 
sig selv, men som intet Arbejde 
kan finde. 

Hvorfor er det saaledes? 
Hvad er det, der i Krigens Spor 

forkvaklede og fremdeles forkvak-
ler Samfundsforholdene. 

Jeg ved det ikke; vi er tilbøje-
lige til at skyde Skylden paa no-
get uden for os, paa Kapitalisterne 
(hvor mange er der egentlig at 
den Slags lier i Landet, og hvor 
mange af dem, der vor Kapitali-
ster, er ikke nu bragt ned til at 
maatte leve fra Haanden i Mun-
den), part UdlandetsToldforanstalt-
ninger, dets Trykken af Arbejds-
lønnen, dets Unclerbyden med Hen-
syn til Priser, paa Regeringen og 

Auslands <Vier,' e. 



Sognabo, aa hojler Daj lid te vos 
inu, mæn ja synes nu a Du got 
kunje hat besøjt maj naar Du vae 
hær i Soggen, vi kom ju alti saa 
got ud aad som Nabo. 1 Forsam-
lijnshused ed sjæjlan ja kommer 
nu omtier, mæn forra kom ja dær 
outa for ja e ju nigi i Husmajns-
forenijnen, an dser kom ju javnt 
aa eijn Talere, som kujne riva 
ijn hillu idaa saj, aa saa bagætte 
hedde vi Lau te aa despetera om 
voddan vi skujla sysle vore Kjoer 
aa Grise, aa voddan vi skujle avla 
Jern an gje dæjn konstit Maj aa 
seddan nad, ae saa eijn Gang 
ineel prækede vi Polletik om Skat 
an Tog an majed merg, aa ded 

eller mindre va ræjti artit kaijntroed, mæn nu 
at man -- e ded Slaued gaaed idaa Mode. 
er sin egen Naj, nu ha di hit paa saa monga 

Tossastrejer me Dajns aa alskens 
Rammet, aa dær c et Rabatter, 
saa Nabona ikje faa Sævn i iven 
dæjn hele Nat. Verst ed nanr 
Alijnabona komma me, for di ha 
Sypaflasker me dom, som de saa 
bagætte smide rujnenom, aa eijn 
Gong hitte Skoiærijn æjlua sed-
ciena i sijn Have, aa ded e ju 
livæl nad forarjelid nad, for di 
va ju tomma ajle, demmesaa. 

Nu maa Du ikje tro it ded e 
vos Husmæjn dær e galna, æjle 
vor Foreninj dur e verst. Naj, 
Sjosjalistarna aa Aahajlsfolken ha-
red alri nad gran bære i dorra 
Forenijner. Ded e nu Ongdommijn 
(lær raser auer ded hele. Vi ha 
jo au faaed en ny Forenijn udaa 
norma, dær kajlar saj for ,,Radio-
ter", va ded ægentli e for naed 
ved ja ente ræjtit, mæn ded e væl 
naed me traaløst, saa Du kjæjner 
ed nok fraa forra aa ætte va Du 
skrev. Ded haer væl barn faaed 
et udenlansk Navn, mæn ætte va 
dær sajes saa ha desse hersens 
begjynt lise vraulured som di an re, 
saa ded nyttar ju inte a di ha 
taed seddenet pent Navn. Jasnakte 
eijn Gong me eijn frameneder Ta-
lere, dær hedde prækad hær, aa 
hajn fortalde, voddan hær va. Dær 
hadda hele Tiden staaed eijn Bonka 
onga Kara uda i Fostauan, an di 
hadda skræjt op aa galt aa ska-
vad dorn som galna, aa hedde 
di ijndaa bied dær uda, mæn eijn 
Gong inæt skujle nonna ijn i 

ded gjik inte saa tyst aa, 
naj, di smaj] ene Dorn an trani-
pada i Gulled lise galel som ded 
hadde vad ijn Trop Soldater, der 
va kommederde ijn me fast Fod-
slau, aa seddan løv di ud aa inj, 
saa hajs va liever aa ble antiver-
der an nær hadde tabt Traaijn i 
sin Præken; 'næn ikje nok mc 
ded, for bagætte skujle de læja 
Ronjlæja, aa bevara maj væl sik-
kenet Sty der ble, de galde som 
vila, aa skavada dom ila, saa 
hajn alri hedde tjænt Maga te 
sleejt, aa hajn spore maj om ded 
alti va saa geled hær i Olskersen. 
Ja veste føje va ja skujle svarajn, 
for eijn vil ju ikje gjærna varra 
ver for di Framm ede a vorra Bælle 
e saa uopdrana, for vi rnaa hausa 
paa a vi Gamle kansje ha næst 
Sjyl te a di e seddan, aa saa 
svarde ja bare, a ja ikje tjænde 
majed teed for ja kom inte te stort 
avra Møde i Forsamlijnshused ijn 
som et Venstremøde eijn Gong 
om Aared, aa (lær va di varkuli 
saa dannede aa saa pena, art naar 
di skujla flotte dom auer Gulled, 
va di læjefram saa tysse a ijn 
ikje kujne høre dom, de gjikke 
paa Tæerne ska ja saj Daj. Ded 
e nu ikje saa ojnelid a dæjn Dal-

1 tern, Du skrev om, hæjlere vil 
passe lid op for desse Venstrefol- 

Svar 
	ijn som for di anre, dagir   le gemt .Ttersent dom saa fnasut ad. Na, saa Du 

 bær 

o 	 I troen a dær e ti i vort Sognaraad, 
Ded va hval ræjti sjaulit aa hører vor i ajle Varden kajn Du taejntja 

kan Daj, aa ja e kattemaj saa skeje e Du saa dommer a Du 
gla aner A Du hausar Dina gamle ikje ved a Lauana majer, a dær 

Lovgivningsmagten, paa de poli-
tiske Partier og de nogenlunde 
velstilledes haarde Hjerter. 

Der er nok at hænge sin Hat 
paa, naar man vil lede derefter. 

Men hvad hjælper det. 
Mon det ikke var meget bedre 

og meget mere fremmende, om hver 
iblandt os gav sig selv en ikke 
ringe Del al Skylden og alvorlig 
bestræbte sig for at rette det, man 
selv kan rette -- ens Tilbøjelighed 

til at se Skæven i andres Øjne, 
ens Rethaveri, ens Mistillid og 
Misundelse, ens Krav paa at bli-
ve hjulpen al andre? 
. Jeg vil tro det, og jeg vil øn-

ske og barbe, at det ny Aar maa 
hjælpe os alle mere 
ti] den Erkendelse, 
dybest set -- altid 
Lykkes Smed.' 

,rrit 49rdskifte. 
Hr. RedaKtor ! 

I en Artikkel „Hekseri og Trold-
dom` af Carl v. Hold i ,Nord-
Bornholms Ugeblad" for 30. Dec. 
1927 omtales Christian Science og 
dens Tilhængere. Men i denne 
Omtale findes ikke eet enestePunkt, 
der ikke vil vildlede den Læser, 
der forud ikke ved, hvad Chri-
stian Science er. 

Vil De elskværdigt give mig 
saa megen Plads i Deres ærede 
Blad, at jeg i faa Ord kan korri-
gere disse Fejltagelser: 

Christian Science Læren er den 
rene, den oprindelige Kristendom, 

i for alle Dogmer — og Christian 
Science Helbredelserne er de sam-
me, som fuldbyrdedes af Kristus 
Jesus, hans Disciple og de første 
Kristne lige op til Slutningen af 
det tredie Aarhundrede. Fra denne 
Tid hører vi ikke meget om Hel-
bredelser gennem den kristne Re-
ligion. Men i Arret 1866 opdagede 
Mary Baker Eddy det helbreden-
de guddommelige Princip — hun 
grundlagde Christian Science, og 
i 1875 udkom Mrs. Eddys Hoved-
værk ”Sciense and Health with 
Kry to the Scriptures", hvori Chri-
stian Science Læren er fremstillet 
i sin Helhed. 

Helbredelserne i Christian Scien-
ce finder Sted gennem Forstaael-
re:n af og den tillidsfulde Tro paa 
Guds Almagt og Hans uendelige, 
allestedsnærværende Kærlighed, 
der udelukker alt ondt. 

„Mysticisme'.  og „dyrisk Mag-
netisme", som Artiklen omtaler, 
er det diametralt modsatte af Chri-
stian Science. — Mrs. Eddy klas-
sificerer dyrisk Magnetisme som 
magtesløs, som Illusion, Paa Side 
101 i ovennævnte Bog læser vi: 
„I intet Tilfælde er Virkningen af 
dyrisk Magnetisme, i den senere 
Tid kaldet Hypnotis'rne, andet end 
Illusionens Virkning.' 

Det vil derfor let kunne fnrstaus, 
at de Mennesker i New York, som 
Artiklen omtaler, har været saa 
langt borte fra Christian Science 
som vel muligt. 

Til Slut vil jeg blot tilføje, at 
Mrs. Eddy aldrig har haft en per-
sonlig Efterfølger i Boston eller 
noget andet Sted — ligesom der 
aldrig nogensinde har eksisteret 
en „Lederinde af New York Af-
delingen." 

Med Tak for Optagelsen. 

Deres ærbødige 
Valdemar Willumsen. 

Christian Science Cornmittee on 
Pubtication tor Danmark. 

ska væltes ulteje te Sognaraad, 
aa vi har nu ni Majna hær i vort 
Sognaraad, aa a ded e saent, kajn 
Du lie lida paa, for ja saa dom 
sæl mc mina ajene leen nu i hijn-
dajn, aa voddan red gjek te kajn 
ja lesegot fortzlla Daj samma 
Draued. Ja va saamæjn gjæ bader 

op te dorn, for dær va nad me 
Skattejn di ikje kujne ble kloga 
paa, aa saa gjik ja ju op i For-
samlijnshused aa ble majed vel 
motajn, aa dær sad di ajle ni 
rojnen om Bored an di gjæsbada 
maj te na sidde hos au, dær va 
nu eijn frameneder Majn au, aa 
ded va eijn -fraa østermarkersen, 
som va dær for aa pine Folk for 
Skat, sa di. Ded saa hajn æjlans 
slet ikje ud te, for de va senijn 
pener Majn. Na nok om ded, vi 
skujle ju te ae snakke om Sager-
ne, aa di begjynte me a ja hadde 
forlid aa læva ver, aa ded tæjnte 
ja dær kujne varra nad i, mæn 
ja kujne ikje se a di hadde najn 
Mad telauader te maj Mæn ded 
va nu inte seddan ment, for di 
mente bara a ja hadde forlid aa 
læva aa dærhjemma, for ja hadde 
ju inte opgjed merijn 1000 Kr., 
aa ded kunje ja ente fe aa klæ 
Konna, Bælle aa maj sæl for, sa 
di, aa Gjsejl hadde ja træller inte 
lauad non, saa di trode, ja hedde 
opgjed forlid, aa ville snyde dom 
me Skattijn. Nu ble ja forladmaj 
hal arier aner dretta hersens aa 
fikje Gong i Mujntojed aa fortalde 
dom, a ded livæl va pinenes a 
ijn skujle træjkjes op i Skattejn 
for ded ijn spentader aa sparada 
for aa læva udan aa sætta GjæJl, 
aa ja lo dom vedda a ja hadde 
inte Raa te varkan aa sedda aa 
tøja Segarer æjle Piva aa ja hedde 
hæjler inte najn Bil aa tjøra aa 
mora maj me, ded eneste ja brygte 
te Unytta va aa ta ejn Kop Kaffe 
i Forsamlijnshused ejn Gong om 
Aared, dan dær va Venstrefæst 
Naj, di kujne bare la dom betalla 
Skatejn dær hadde Raa te aa mora 
saj aa læva hojt. Sognraadsmaj-
mama di kujne saltes, for di va 
\fæl ikje bære eijn Allijnabona, di 
sad vel bare aa and aa drak aa 
lau Komrnonan betalla, aa saa 
sæl ble skattefri. Ætte senen Sjylla 
tæjnte ja maj a di ilde hedde rn-
ra aa skujle ha sejt, aa ded hedde 
di hæjler ikje ajned ijn som di 
takkede maj sari pent for ded ja 
va kommejn op te dom, aa saa 
kujne ja ha Lau te aa stikka aa 
Tjen. Mæn ja hedde inte rappere 
fond Dorn nokt ætte maj forijn ja 
hore a di ga dom te aa skrub 
grina ajle sammen, aa ded ble ja 
nu livæi forarjader auer, aa tæjnte, 
sikkenena Rreuapelsa, nu sedder 
di forplauemaj aa gjor Nar aa 
maj te, mæn ded bier væl ikje 
bære mc ded, for naar di komma 
i Sognaraad e di saamæjn akku-
rat ens ajle sammen enta n di kajla 
dom Sjosjalister, Venstreinæjn æjle 
Misjonsfolk, di hæjnga sammen 
lesom Artehalm, seddan har ja nu 
forstaaded, kantroed. 

Paa Hjernvæjn gjik ja aa spe-
kelerde auer dætte hersens, aa 
korn te an tæjntja paa a ded vest 
livæl va Syjn aa vara inisulnelier 
paa ajle desse forgjæjlada Stak-
lama, for dær korn ju livæl ejn 
Da a di inte kujne faa mere Criæjl 
aa læva ver, na saa ble di ju nødda 
te aa gaa te Værjeraaci, ea faa 
dom te aa remse ud, live cirer kajn 
bjæras, aa ded ska di an værre 
majed villua te, sejes dær, For- 
magn ska varra ræjti goer te sed-
dan mad, mæn ves Tidarna bier 
ver aa varra saa sloja faaer hajn 
væl formajed aa sjudda saa hajn 
bier usledijn for tilia, aa ded va 
ju Ska for vos ajle. Hausa saa 
aa bese] maj naar Du kummer 
hær te Soggen ijen, Dier kajir ju 
varra oraled aa snakk a om. Kajnsje 

vi skujle ha vores Ongdem hien 
tr Ryskersen aa læra Foikasjik 
for rette va Du skriver e ni ju 
fæsli dannada (lær, an haved in-
hellu artit aa dajlit i led Forsam-
Irjrishus, an ded va pleserlit, om 
vi kujne faaed tesedan. 

DiJn garnla Nabo 
PÆR JENSEN. 

Pigens Vers. 
Mel.; Nur man fair lidt ridt at drikke 

Nu vi lære skal at spare, 
ja Procenten skal skam ned. 
Vi i nitten Punkter bare 
gi'r vort Byrand ren Besked: 
.Væk med Militærmusik* 
(dertil 100 Kr. gik). 
Vi en Liremand kan faa, 
smukt det bli'r at høre paa. 

Konvolutter kan der spares 
voldsomt mange Penge paa, 
hvordan saadan no`ed skal klares 
Tranzen se at lære maa. 
Til Kvittering for vor .  Skat 
kan benyttes noksaa glat, 
alt det Smørrebrødspapir, 
som man i vort Anlæg ser. 

Kofoed kan jo tømme Gassen 
(bli'r ej god at komme nær) 
fyldt bli'r hele Kæmnerkassen, 
skønt den ellers bundløs er, 
at det er en god Id&r, 
kan vi allesammen se, 
Tanken er jo langtfra gal, 
nej den er skam genial. 

Ligningslemmer, Revisorer 
ingen Kaffe mer' maa fart. 
For vore Penge de sig morer 
det kan ikke længer gaa. 
Paa den Konto vi omtrent 
sparer mindst en tern Procent, 
ordne saadan et Budget 
er uhyre ganske let. 

Avertere i 3 Blade 
Overskud vist knapt kan gi'. 
Mon der skete nogen Skade, 
om vi derfor helt slap fri? 
„Nordbornholm` ku' bruges mer, 
der udi vi alle ser, 
særlig om vor Løjtenant 
skriver noget interessant, 

Han af Energi jo strutter 
skærer skrapt vort Byraad ned, 
synes det med Penge rutter, 
gi'r det gammeldags Besked: 
„Værre end som Printzenskjold". 
Fri os ud af dettes Vold, 
er det Maal, som han vil naa, 
om til Sags han saa skal gaa. 

Jeg paa „Allinge' til Møde 
til ,,Personlig Frihed-  var, 
der faldt mange Ord saa søde 
Frk. Petersen var rar, 
talte fælt om Drikkelse, 
saa man ku' faa Hikkelse, 
derfor jeg en Pilsner nød, 
den slukked brat min Afholdsglød, 

Nespi. 

Opgaven i sidste Nr. 
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Appelsinen. 
°- 

Til de Planteslægter, der byder 
Menneskeheden de største Liflig-
heder, hører uden Tvivl Slægten 
Citrus. Et af dens mest elskede 
Medlemmer kalder sig Appelsin-
træet, og da dets skønne gyldne 
Frugter just i denne Tid er frem-
me paa Markedet, kunde del mau-
ske have sin interesse at se lidt 
nærmere paa Fyren. 

Appelsintræet  er hjemmehørende 
i Kina eller Bagindien, herfra før-
tes det i Begyndelsen af den krist-
ne Tidsregning `til Forindien for 
senere at finde Vej til Europa, 
dog først sun sent som 1 det 15. 
Aarhundrede. Nu dyrkes Appels!.  

nen --- eller som den med et mere 
poetisk Navn ogsaa kaldes: Oran-
gen — I alle tem Verdensdele, hvor 
Temperaturen tillrder det, hvad 
man ikke kan undres paa, naar man 
hører, at eet Træ alene kan give 
indtil 20,000 Frugter paa et Air. 
Vi synu, naar vi spiser Appelsi-
ner af god Sortering, at Frugten 
er baade saftig og sødmefyldt, 
skønt det er en i grøn Tilstand 
nedplukket og forrejst Appelsin vi 
smager. Hvor meget lifligere maa 
den da ikke være, naar den i sit 
Hjemland har indsuget al den Sol. 
glød, som dens Natur kræver. Og 
den kræver meget — kan saale-
desikke fordrage Nattekulden, hvor-
for det f. F.ks. paa Kaliforniens 
Appelsinfarme kan blive nødven-
digt at lægge I Kakkelovnen for 
Planten: Ned mellem Appelsintræ-
ernes Rækker stilles ganske smaa 
Ovne, der naturligvis ryger fælt, 
men alligevel redder den dyre Høst 

Appelsinen — Navnet betyder 
kinesisk Æble — Indeholder, naar 
Skallen er bortfjernet, 89 pCt Vand, 
2,44 pCt. frie Syrer og 4,59 pCt. 
Sukker, dog kan Syren og Suk-
kermængden snm bekendt variere 
meget. Der er altsag ingen Fare 
for at blive fed af den Spise, tvært-
imod er den almindelig kendt som 
virksom ved Afmagringskure. I 
Frugtskallens yderste rødgule Lag 
Indeholdes en aromatisk 011e, der 
anvendes i Likørfabrikation, og 
desuden giver de ituskaarne Frug-
ter med Skal den herligste Mar-
melade, kendt under Navnet O-
rangemarmelade. I denne Forbin-
delse kan nævnes HjemmenesSom-
merdrik, der laves af koldt Vand 
tilsat Appelslnekstrat. Denne kan 
udvindes af de i Vinterens Løb 
opsamlede Appelsinskaller (kun 
den rødgule, yderste Skal) ved 
Hjælp at Sprit, hvis Spritten blot 
var til at faa for en rimelig Pen-
ge. 

Citrusslægtens Medlemmer er al-
le stedsegrønne, mindre Træer med 
læderagtige Blade og meget store, 
hvide eller lyserøde duftrige Blom-
ster. „Bruden var smykket med 
Orangeblomster, hedder det, hvil-
ket i sig selv er en Borgen for, 
at saadanne Blomster er smukke. 
Slægten deler sig i flere Arter, 
hvorunder igen flere Former. Som 
de betydeligste nævner vi foruden 
vor Ven Oranger], Pomeranse og 
Bergamotorangen, der alle hører 
ti] Arten aurantium, Mandarinen 
(Art nobilis) og Citronen (Art me-
tue). Af disse er Citrontræet ef-
ter vor Mening det mest berømte, 
hvorfor vi en paafølgende Artikel 
skal give det en fortjent hædren-
de Omtale. 

En Pige, 
ikke for ung, kan straks eller i Man-
eel del al senere fan Plads paa Pi-
legaard i Olsker. 

En Pige 
22 Aar, søger Plads straks eller 
senere. Billet mrk. _Pige. mod-
tager Bladets Kontor. 
--------- 

RØDE KORS 
Dameafdeling far Allinge-Sandvig   

nl? Olsker agter at afholde et 6 
Arses Kuranen 1 Muutiltetipi-
piljit og lettere S) gli■ plrilu den 
S. Marts paa Borgerskolen, 1. Sal, 

fra Kl. 8-10. 
Deltagerne hedes snarest tegne 

sig hos Fru Christensen, Pæregd., 
Olsker. 1 Allinge hos Fru Gor-
nitzka og Fru Smeden]. C. Peter- 
sen. 

Bestyrelsen. 

bred 
Opt"dnisigmbrirtides altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	0.6'4 Hamlen. 



Hus paa Nordlandet 
Ir 	lidt Avlsbrug eller Hønseri 
ønskes til Købs snarest. 

Billet mrkt. 	modtager Bla- 
dets Kontor. 

 

Frelsens Hær, Hasle. 
Major Mathilde Nielsen leder 

Modet Søndag den 4. Marts Kl 
9,30, Kl. 4 og Kl. 8, 

En yngre Fodermester 
og en rask Karl kan faa Plads til 
1. Maj pæl Arpe.xliard, Øster-
tars. Tlf. 30, 

Oishr IlustirmiguruN. 
Fru Hansens Hash øl ta »eg-

Luraue begynder Onsdag den 7. 
marts Kl. 2 i Forsamlingshuset, 
hvortil nye Deltagere endnu kan 
indtegnes. 

Heste red si bit. 
led■.••■■•■•■■•••■•• 

En, flink Pige 

kan faa Plads til I. April, og en 
15-16 Aars Dreng, som kan 
malke, søges til I. Maj. 

Schou, Hammershus. 

Flink Pi4e 

soltes 15. Marts eller senere. 
A I t angr. JernbunestatIon. 

Medhjælper 
16-18 Aar, suges 1. April. 

Avlsbr. Andreas 11.0f004, 
Tlf. Sandvig 35. 

En flink, ung Nand 
søges, paa Grund af Militærtjene-
ste, straks eller 1. Maj paa 

Engeguurd, Rutsker. 
Tlf. 27. 

Tak 
Modtag herved vor oprigtige 

Tak for udvist Opmærksomhed 
ved vort Bryllup. 

Sanne og Jens Kofoed, Tein. 

Xavrefialm, 
velhostet, presset i Bundter, er til 
Salg. Tillige kan bestilles til Af-
hentning i April sunde Læggekar-
tofler „Burbank". Disse er bekendt 
for det store Udbytte. 
Tlf. Sandvig 26, II. Colherg, 

Finnedalen. 
7,-- T. 	 • 	:G.~3 

pfideliq Pije 
til Hjælp ved Malkning, søges Iste 
Maj paa Engegaard i Rutsker. 

If. 27. 

Et Parti brugte, godt istandsatte 

Kure- og Dame-Cykler 
sælges meget billigt i disse Dage. 
1 ny Pigecykte, 1 ny Herrecykle 
og en ny Damecykle fra forrige 
Aar sælges til meget nedsatte Pri-
ser. Lager af nye Cykler, Dæk 
og Slanger samt alle Reservedele 
til billigste Priser. 

Te Motorcykler paa henholdsvis 
4 og 2% hk samt Autogummi og 
Olie er paa Lager. 

Skel' Benzin fra Stander hele 
Døgnet. 

El 4 Lampers Radioapparat med 
Hajtaler ng Telefoner, 2 brugte 
Ford Tonring, 1 Chevrolet do., ku n 
godt et halvt Aar gammel samt I 
brugt Bilmotor og Gearkasse sæl-
ges billigt. 

Jens Nielsen, Povlsminde, 
kue ker pr. Hasle. Tlf. Ruts 21y. 

4-7,1•10.1/ L«. B." 

Holger Panduro & Co. 
Direkte Vin-Import 

Vendersgade 10, København 

Stor Prisnedsættelse 
15 - 55 Bre pr. Flaske 

D. s. U. Allinge- 
Sandvig 

alholder lgedlemsbat paa Christen-
- sens Sal Søndag den 4. ds. Kl. 8. 

Kun Medlemmer af en D, s. U. 
Afdeling har Adgang. 

r e Ise 11. 

Til 	 ,}S O  V 8 0"  
søges Ira 1. Maj en flink Kokken-
pige samt en Karl. Fra 15. Maj 
Stuepige, fra 1. Juni Serverings-
froken, Husholdningselev samt en 
ung Pige til Pasning af Kiosk. 

Henv. Østergade, 
Fro Ods Hjoribol. 

Kaalroer 
er til Salg paa Ny Skovgaard i 
Olsker. 

jiljgrgnriis Godniopl 
afholder den ordinære Generalfor-
samling Torsdag den B. Marts Kl. 
5 i Fru Christensens Havestue. 

Dagsorden: 
1. Beretning og Regnskab. 
2. Valg af Bestyrelse og Revisor. 
3. Eventuelt. 

Bestyrelsen. 

Klemensker. 
Til Fordel for Klemensker Syge-
plejeforoning afholdes offentlig 

Dile 1ln II{ om die 
i Klemens Kro Fredag dl. 9. Marts 

K1 7,30. 

„Smieskor i Disker 
af Areal 5 Tdr. Ld. Ager og 7 
Tdr. Ld. Skov og god, sund Be-
sætning, er paa Grund af Ejerens 
Svaghed billigt til Salg, naar Han-
del kan ske inden Foraaret, 

C1.4.1~1.1 

Sagfører H. H. Jensen 
trælles i Gudhjem, Sparekassens 
Lokale, Torsdag Eftm. d. 8. Marts. 

Tlf. Nexo 17. 
. _ 

2 Hests Ejendom 

paa Sydlandet. nær Stationsby, 
godt 14 Tdr. Ld, til Salg eller 
Bytte ved Henvendelse til Sagfører 
H. H. Jensen, Nexe. 

.73.POIR.12~1■111M 

En ung Pige 
kan 1. Maj faa Plads paa 

Knarreg aard, Rutsker. 

4.444:1‘.:4I,941Ø96**** 

gkotpgaren, 
Søndag den 4 Marts Kl. 8. 

fidtiemisk Skyllekorps, 
Fornojelige Optagelser af Korpsets 

Øvelser. 

Nin Kones Datter. 
Lystspil i 6 Akter. 

Born har ingen Adgang. 

0 
~CtegilK4;08663 

En flink Pige, 
kan faa Plads Iste Maj paa 

Bondegaard i Rutsker. 

En Lødeko 
Ung, stor Lodekø er til Salg 

paa Tornegaard i Rutsker. Tlf. 73, 

For Fiskere! 
Svære merkeblaa Kirsye Ben-

klæder - pr. Par 15,75. 

H. Kvist, Gudhjem. 
Tlf. 45, 

Hyt Radioapparat 
til Salg hos Lady. Dellgren. 

Tlf. Ruts 4. 

Alrikd 

4 a 5 Ugers Grise 

Foreningen Dansk Arb. 
(Allinge Afdeling) 

afholder Foredrag med Lysbilleder 
paa Tein Skole Tirsdag den Ble 
Marts HI. 8. Alle indbydes. 

Gratis Entree. 
Bestyrelsen for Allinge-Sandvig 
Haandværker- og Industriforening. 

og hqeopvislliog 
finder Sted I Produkter. Torsdag 
den 8. og Fredag den 9. Marts. 

Alle indbydes. 

Kunstgødning 
er paa Lager. Bestilte Partier be-
des afhentet og ny Bestilling mod-
tages gerne. 

Produktgin. 

Je ku! 
Efter endt Statusopgørelse rea-

liseres store Mængder af Porce-
læn, Fajance, Glas og Kokkenud-
styr. 

Vi udsælger f. Eks. 
Tallerkener fra 19 Ore 
Kopper 	 25 Bre 
Skaale i Sæt 	190 Øre 
Terriner m. Laag 500 Ore 
Ølglas 	 24 Øre 
Askebægre 	50 Øre 
Glasskaale 	35 Øre 

Spisestel til 12 Personer Kr. 37,00 
Kaffestel (Porcelæn) 	21,00 
Emaljerede Kasseroller og Kedler 

til langt under Dagspris. 
Endvidere sælges et Parti Bord-

Knive og Gafler til Spotpris. 
(Fra 50 Øre pr. Stk.) 

Benyt Dem af dette enestaaende 
Tilbud. 

firodukten. 

Norge Salpeteren 
er nu paa Lager, og da det 

kniber med Pakhusplads, saa be-
der vi om at Bestillingerne afhen-
tes snarest muligt. 

la pCt. Superfosfat, 
37 pCt. Kaligødning 

ventes med Skibe i kommende 
Uge og ekspederes herfra trance 
pr. Bane. 	Vi bar disse Gødnin- 
ger paa Pakhus, saa der ogsaa 
kan afhentes i disse Dage. 

i , hifigiSh18 

Ny Sending at 

de gode engelske Bisquits 
er hjemkommen og anbefales. 

No rig Hib 	I shals  
Knuste 

London-Gaskuks. 
Bedste Kvalitet, vejer ca. 50 kg. 
pr. Hektoliter samt 

Engelske Boston Dunkul 
- som er kraftige og renlige og 
sælges til billigste Dagspris til-
kort fra 

Meget gode, store og sode 

Plessina-Appelsiner 
sælges i 

Nordiadels 

1 Lusw Trskolorreilliol 
Atlingo 

Ekstra gode Klædesko sælges 
til uhørt billige Priser. 

FLÆSK 

med Foredrag al Boglidl Saren-
sen paa Raadlmset i Sandvig Ons-
dag den 7. Marts, Børn Kl. 5,30, 
Voksne Kl. 7,30. Fri Adgang. 

Alle indbydes. 

Kod og robe 
er til Salg hos Kofoed, Duebjerg- 	modtages til Røgning hos 
gaard, Klemensker, 	 Slagter rbillipaen, Sandvig. 

Dansk Rejsebiograf 
fremviser I Klemego Kro Tirsdag den 6. Marts Kl. 8 

Fyriaarnet og Bivognvn .Eier 
1 „Ole Opfinders Offer", ustyrlig komisk Film i 6 Akter med vore to 
populære Venner i Hovedrollen. 

2 store ekstra Numre 

Stor dulle Præmiemaskerade 
afholdes i Klemeng Kro Søndag den 4. Marta Kl, 1. 

Kl. 7,30 Intimarsehering af de maskerede. 
Kl. 8 	Gæsteoptræden af Fyrtaarnet og Bivognen. 
Kl. 8,30 Optræden af Komikeren I samt hareis Revn. 
Kt. 9 	falder Maskerne. Der uddeles 2 Herre- og 2 Damepræmier. 
Kl. 10,30 Optræden al Z og 8. 

Salen vil blive flot illumineret. Kom, se og hørt 
Alle er velkomne. Maskeradegardel ohe forefindes. 

KonfirrnatIonsudslyr 
til Drenge og Piger i største Udvalg, billigste Priser, 

Fikse, færdige, hvide Kjoler, alle Stem i Voile og Crepe-
marocain med Silkestriber eller Silkebroderi. 
Frit Valg pr. Stk. 10 Kr. 

Kulørte uldne Kjoler, nyeste Faconer, smakke Farver. 
til 12.13-14-15-18 Kr. 

Nye, moderne, kulørte Frakker i Foraarets Modefarver 
samt impra3gnerade Frakker Kr. 22-25-27-31-35-40. 

Kjolestoffer, hvide og kulørte, haves I stort Udvalg og til 
alle Priser. 

Til Drenge fores 3 gode Kvaliteter i Matroshabitter, 
nyeste Faconer, Pris i Størrelse 7: Kr. 23,00, 29,50 
og 35,50. 

Prima Stortrøjer, ægte bias, med For. 
I Størrelse 7: Kr. 17,50-23,00. 

Hvide Manchetskjorter Kr. 5,85. Iovrigt haves det største 
Udvalg i Halte, Huer, Slips, Sokker, Manchetknapper, 
Undertoj nt. rn. 

Magasin du Nords Udsalg v.VictorPlanck,Aiiinge  

Østerlavs Cykleforretninq 
Hurtig og reel Betjening. Billige Priser. 

'Fif 83. 	 C. A. Nordahn. 

Klemensker Cementstøber', - Tif, Kl. n. 77. 
RØR i alle gangbare Størrelser haves paa Lager og sælges til 

meget nedsatte Priser. Ved Bestilling nu af større Partier til Levering 
næste Aar særlig gunstige Tilbud. Glasserede Rør, Krybber og fritst. 
Grisetrug haves paa Lager. 

Nyt Ligkistelager i Allinge 
(ved Bryggeriet.) 

Stort Lager af Ligikirter, alle Størrelser, Egetræs-, hvid- og sortma-
kele. Ligtøj og Ligsenge forefindes. 

Byggearbejder, Nybygninger saavel som Reparationer udføres 
hurtigt og solidt. Forslag og Overslag udarbejdes. 

Vinduer og Dora leveres fra Lager, saavel som efter Bestilling. 
Alt til billigste Priser. 

Kofoed & Mortensen 
Telefon 77. 	HyBefurretning og Maskinsnedkeri. 	Telefan 79. 

Gør altid Deres Indkøb 
Fat Lommeithre, Annbaandsultre, Stueuhre, Vækkeuhre, Briller, Pin-
cenez, Barometre, Thermornetre sand Guld-, Sølv-, Plet, Nikkelvarer i 

EMIL, VESTH,s Uhr- OD. Guldsmedeforretning 
Reparationer og Gravering udføres. 	 Hasle Tlf. 116. 

De )kuerterende 
anmodes helligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 

paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 

billigste og bekvenimeste Maado. Alle !udbetalingskortets 3 Dele mas 
være udfyldte ved Iudhetalingeu, men Deres Postbud vil være Dom 
behjælpelig hermed og modtage Betabet , 5 Ore i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 

De kode i(fildeler 
kline gode hi:ikon:Ae amerikiinke Overalls og Jakker f alle 3terr, 

bande til voksne og Sortt fra 3,25-500. Prima Mas Alotskindsbou-

klæder og mange -andre forskellige Arbejdshenklaeder, Trojer. Blu-

ser og Skjorter. Underbekla3dninj i Uld og Bomuld til voksny og 

Børn. Ali i mægtigt Udvalg til smaa Priser, 

3csio ii)ati£4eu. 



Søgnedage. 
Hanne 1I.•SmadvIg. 

Nonne D. 	8,15 	12,40 
91i,ter 	8,30 	12,55 
Rlemera 8,40 13,05 
tRe 	8,',4 	13,19 
`Tein 	9,e6 	13,31 
Miner 9,14 13,39 
eanbøig  1,20 13,45 

Sandvig- Kønne BI. 

18,30 
18,45 
18,65 
19,09 
19,21 
19,29 
19,35 

eanbnig 

Zeit: 
91a 
PlenunS 
Sigter 
Rener D 

Søn- ov Helligdage. 
henne II. -Mandelg. 

s.11annr 	8,30 	12,40 	19,25 
Sileter 	8,44 	12,54 	19,39 
ftlernen4 	8,53 	13,03 	19,48 
Ine 	9,06 13,16 20,01 
iris 	9,17 13,27 20,12 

9,25 13,35 20,20 
Senbuip 9,30 13,40 20,25 

Sandvig Kanne R. 
Salami! 9,45") 4,00 20,45 
Ylitinge 9,50 4,05 20,50 
Trin 	9,58 4,13 20,58 
ffifi 	10,09 	4,24 	21,10 
Stiverne 10,22 4,37 21,24 
Morer 10,31 4,46 21,34 
9/01tne t 	10,45 	5,00 	21,50 

4') tier i glemte 91 -1 arbiutielfe meb 
Zoa til glqa. 
WE•111•••■1011=1, 	  

Ligl ster og Ligsenge 
altid paa Lager i alle Størrelser, 
og forskellig Udstyrelser og Priser. 
Ant on  Nonnen Byggeforretning 

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sonne. 

glæd eres Ven 

10,00 
10,08 
10,20 
10.34 , 
10,44 
11,00 

14,00 
14,05 
14,13 
14;25 
14,39 
14,49 
15,05 

20,00 
20,06 
20,13 
20,26 
20,39 
20,49 
21,05 

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

Fodermelarahriken, Nyker. 

Tlf. 79. 

HH flosmadsloreoioll 
afholder General foretemaing 
Lørdag den 3. Marts KI. 7 paa 
Bendisens Sal. 

Efter Generalforsamlingen fest-
lig Sammenkomst. 

Bestyrelsen. 

Ell Ryli!I kodrmgrel Ordm] 
søges til April eller Maj. 

Schou, Grøndal. 
Tlf. Kl. s. 66 y. 

• Ligliister • • •  • Tlf n 13 L.P111L Klemens. 

9111.611/690•••••• 

Klemensker Skotøjsforretning 
anbefaler Udsalget af godt og moderne Dame- Herre- og Børnesko. 

Skotøj, Træskostøvler og Træbundestøvler. 
Reparationer udføres smukt og solidt. 	 Alt til billige Priser.  

Tit. n. 47 	A. MUNCH. 	Tlf. n, 47 

Averter bare 

Soldaterliv. 

Med Indkaldelsesordren i Bryst-
lommen iler jeg med Ekspressen 
mod W., for at trække i Munde-
ringen og ofre mig for Konge og 
Fædreland. I det triste Efteraars-
vejr rasler vi gennem et ensfor-
migt, senere bakket og skovrigt 
Landskab, forbi en Række kede-
lige Stationsbyer. Endelig stand-
ser Toget. Paa Perronen gaar en 
Soldat og svinger med et Skilt, 
hvorpaa staar, at de nye Soldater 
et velkomne paa Soldaterhjemmet. 

Nogle unge Mænd stiger ud, 
'Halløj, Kammerater!. Vi er nok 

Lidelsesfæller, raaber jeg, idet jeg 
slutter njig til dem og Soldaten 
med Skiltet, hvorpaa vi i samlet.  
Trop trave; afsted op gennem Byen 
til 'Hjemmet., hvor vi drikker 
en Kop Kaffe inden Turen gaar 
videre til Kassernen. 

Soldaterhjemmet er indrettet i en 
hyggelig Villa oppe i Valdemars-
gade, og her kan man købe alle 
mulige Soldaterrekvisitter og Livs-
fornødenheder. Her er to Opholds-
stuer og en Læsestue, hvor man 
i Ro kan skrive sine Breve. Lidt 
fur Klokken 12 samles vi udenfor 
Hjemmet, hvor 'Fatter< fotogra-
ferer os, for at vi kan have et 
Minde om de frie, ubundne Dage. 
Saa slentrer hele Banden i Gaa-
segang hen til Kassernen, der lig-
ger et Stykke udenfor Byen. Det 
første vi hører, er Regimentsmu-
sik en, der hej og kraftig toner 
os i Møde: 

Kassernen viser sig at være en 
stor Hoved-Bygning, opført af røde 
Mursten, samt nogle Træbarakker 
og forskellige Skure og Depoter. 
det hele er omgivet af et Planke. 
værk, og foran Indgangen, der 
lukkes med store Tremmeporte, 
gaar en Skildvagt sin Runde mel-
lem Vagthuset og Skilderhuset, 

Vi stiller os op foran Indgangen 
ved Skildvagten og venter paa at 
der skal komme nogen og lukke 
op. Her faar vi os en Passiar med 
'de gamle< Soldater, der staar 
indenfor Stakittet. De gør sig al 
mulig Umage for at skræmme os, 
idet de fortæller og udmaler for 
os, hvilket Hundeliv det er, vi 
skal ind til. De fleste af os lader 
sig dog ikke skræmme, men sva 
rer igen med, at de selv ikke ser 
ud til at lide Ned,- osv. osv., men 
enkelte staar dog og ryster i Buk-
serne og ønsker sig vel hjemme 
igen. Endelig kommer nogle Ser-
genter og lukker os ind, og vi 
føres ind i en af Barakkerne. Her 
bliver vi en for en grundig under-
søgt af Militærlægen og føres der-
efter i mindre Hold hen til Gym-
nastikhuset, der i Dagens Anled-
ning er omdannet til Tøjhus. Uni-
former, Støvler, Tornystre og an-
dre Rekvisitter ligger spredt over 
hele Gulvet i store Bunker. 

Almindelig Afklædning, og vi 
gaar i Gang med at prøve det, 
der smides hen til os. Det skal 
gaa stærkt. 

Jeg trækker i et Par Bukser, 
der er saa lange, at jeg kan vade 
i dem. Gør en Bemærkning herom. 
En af Underkorporalerne kommer 
hen og hiver op i dem: 'For lan-
ge? Gu' er de ej. Vent til De har 
gaaet nogle Marschture med dem, 
saa bliver Benene længere!. 

Efterhaanden faer vi det hele 
udleveret; hvad vi kan have paa, 
har vi iført os, Resten ligger i en 
Bunke foran hver Rekrut, Tilsidst 
bliver et Par Huer kastet hen til 
r,s. Den, jeg faer, sidder paa tre 
Haat 

En af Underkorporalerne opda-
ger det og siger: »Tag den Hue 
ordentlig 'mal< Samtidig hamrer 
han mig en Næve oven i Knolden, 

'Den er for lilleg svarer jeg. 

'Gu er den ej, det er sgu Ho-
vedet, der er for stort,' siger han 
tørt og gaar sin Vej. - 

Vi er nu færdige med Munde-
ringen, og fuldt belæssede marsche-
rer vi ud, forbi det næste Hold, 
der endnu civilt staar og ler os 
ud og kommer med daarlige Vit-
tigheder om vort Udseende. En 
halv Time senere ser de ligedan 
ud. De 'gamle« Soldater kommer 
med haanende Bemærkninger og 
raaber efter os, at nu er vi 'solgte' 
osv. 

I Vinterkassernen faar vi anvist 
vore Senge, der staar paa Geled, 
en Navnepl.,de er anbragt paa Fod-
enden af hver Seng. Jeg finder 
min og gaar straks i Lag med at 
hænge Tøjet op paa den Maade, 
der anvises os af den tilstedevæ-
rende Underkorporal. Han viser 
os ogsaa, hvorledes Sengene skal 
redes; det er et helt Kunststykke. 

Det er Jernsenge med to Lag 
Madrasser og Skraapude. Først 
lægges Underlagnet, derpaa Over-
lagnet og et af de tre Tæpper, vi 
fik udleverede, dobbelt sammen, 
og Kanterne bøjes om, saa det 
har samme Bredde som Madras-
serne. Det andet Tæppe lægges 
paa samme Maade, men omvendt, 
det tredje bredes helt ud, og de 
nedhængende Flige stoppes ind 
mellem Madrasserne og danner 
saaledes en Pose. Overlagnet læg-
ges tilrette, og det hele strammes 
og klappes til, saa det faar skar-
pe Hjørner, ligesom en Cigarkasse. 

Saa rettes Sengene ind, saa de 
danner lige Linie ned gennem 
Stuen. 

Efter dette Kursus kommande-
res •Træd an til Spisning]. Vi 
faar hurtig vort Drejlstøj paa og 
træder an ude i Gaarden, hvor 
der udtages ›Bordformand«, der 
har det Hverv at sørge for Bord-
slækningen og Omdeling af Maden, 
samt efter Maaltidet at tørre Bor-
dene af. 

Vi er alle meget spændte paa, 
hvordan Maden er, og hvad vi 
skal have at spise, man har for-
talt os, at den var uspiselig. 

Menuen staar paa Ærter og 
Flæsk. Det smagte dejligt, og sult-
ne, som vi alle var, tog vi godt 
for os af Retterne. 

Saa træder vi af for den Dag. 
Vi skal op og have Uniformen 
paa og for første Gang i Byen 
med Stadsen. Ingen af os aner 
jo, hvordan vi ser ud i Munde-
ringen, saa vi faar alle travlt med 
at spejle os i Butiksruderne un-
der vor Vandring gennem Byens 
eneste Hovedgade. 

98. 

A. Lyster 
Hasle. 

Varm Blodbuding 
hver Fredag Middag. 

Kaffe, Chokolade, 
Kakao og Bisquits er ubetin-
get bedst og billigst i 

„PRIMA 
	 azomerom .fteneø. 

„Hallelysr, Allinge. 
Kranse og Dekorationer forsen-
des overalt. 

Fra Planteskolen anbefales Frugt. 
truer, -Baske, hoser m. m. Ha-
veanlæg udføres. Tlf. Sandvig G og i7. 

RI. Kr. Kurod. 

ffeglocerk 
Lager af 

Teglsten .nursten,l)rtenror, 
alle Størrelser, billigste Priser. 

Varerne bringes overalt. 

Sæbeforretningen „Prima 
Lindealado. 

Blød Sæbe fra 0,25 pr, halv kg 
Saitiespaaner fra 0,5,5 
Alm. Fløjtekedler Ira 1,95 
l nialle Jerngryder fra 1,14 
Madtier fra 053 

Gør et Besøg 
i Undertegnedes Sid.linagerforretning 
hvor De vil finde alt i ~em', Kit. 
Bag, Rygsække og Kurvometn 
ler. Bilpolstring udføres. 

H. P. ROFOED 
13 	 Kande 

Gudhi em Møbelforretning 
anbefaler alle Slags Møbler. 
Lager af Ligkister og Ligtøj. 

A LUND, 
Tlf. 40 	 Gudhjem. 

De bedste Støvler 
og Træsko, samt Haandarbejde el-
ler Træsko, faas hos 

RICARD JENSEN 
Korngade 	 Himle 

Alt Sadelmagerarbejde 
udføres solidt og biligt. Lager af 
Seletøj, Kurvemøbler og Rejsetøj, 

111, m. 
H. Holm. 

Tlf. 95. 	 Gudhjem, 

Allotek 

Haandkøbsudsalg: 
Gudhjem: Malerne Johansen 
1Inale: Frk. Poulsen, Vesterg. 

Alfr. diehelsens 
Uttrma.gerforretning 

Alllinge 
anbefales By- og Landboere 

Reparationer udføres 

R V 
mine delikate Salater, 

Alle Slags Paalæg. 
Konserves og Frugtsafter, 

tørrede Frugter. 

JOHANNE HANSEN, 
Lindeplads, Allinge. 

Telefon 45. 	Telefon 45. 

Aug. Lundgrens 
HohmaiAsforretning 

anbefaler prima 
Kolonialvarer 
til billigste Priser. 

Sandvig Boghandel 
anbefales. 

Bager, Blade, Legetøj ug 
MuslkInstrumt.nter. 

vil De have en Bil 
1.11 at gaa økonomisk, bør De bruge 
B. P. Benzin, faas hos 
H. Andersen.  Cykleforretningen 

Hasle. Telefon 66. 
Betjening hele Døgnet 

Poul Marckmann 
Hasle, sælger de anerkendte, go-
de Paillyphon-.Gransirso-
ioner og Plader. 

Mange gode Nyheder. 

Til Salg.. 

Soveværelser 
.Borde og Stole 

TIL 11. 13 	L. PIHL Klemensker. 

Nic. Koefoed 
Skrædder- og Herreekviperingsfor-
retning leverer gode Varer til bil-
lige Priser. Tit. Klemens n. 44 

E, hm, iladelswIller Y  
anbefaler Frugt, Blomster, Grønt-
sager. Haveanlæg Frugttræer og 
Buske. 
Tlf. 41. 	ALLINGE 	Tit, 41. 

En flink Pige 
kan Iste Maj faa Plads paa 

Il ti I gigaard, Ro. 

Briller og ]'incenez 
købes bedst hos Uhrmager 

Conrad Hansen, 
ved Havnen, Allinge. 

Kaalroer,14;°X.-it, 
samt en 8 Mdrs gl. Tyr af god 
Afstamning sælges paa 

Kaaarganrd i Rutsker. 

Bestilling paa Gaaseæg og Gæs-
linger modtages. 

Køreplan. 
Rønne-Allingo Jernbane .  

med et Fotografi af Dem selv I 
Fotograf 

Kloner, Allinge. Tlf. 4 
leverer de fineste Portrætter. 

Gines!? Muld, Ilde, 
anbefaler sig med 

alt Glarmesterarbejde, Samvittig-
hedsfuld Udførelse. 
Rullegardiner til Fabrikspris. 
Elegant ludrananing af Billeder. 

Gardluatzeuger og 'spejle 
i alle Størrelser. 

Kilgisto paa Lager 

Almiudinten Gudhjem iteune  
Jernbane. 

toofitIlliEDAGE 
Gudkilein Almindingen Rønne 
@lubbjem 	8,10 13,10 18,50 
Cftaiara 	8,1ii 13,20 19,00 

fjenriazi e 	8,49 	13,29 19,09 
411minaingen 	:s 37 13,48 19,28 
Wetithlm 	8 49 14,00 19,40 
gige 	9 35 14,50 20,30 
.1-tuttne t. 	9,35 	14,50 20,30 

Henne Almindingen  Gudhjem 
9tkntite 	8,05 13,20 19,00 
9lep 	8,05 13,20 19,00 
atntillfbe 
attininaineen 
£'9anirtrit 
erlerInic 
0Subbjm 

:::::og IBELL•GDAGE 
?ioelsGiniu.eitribialtiikilLembnir:i.cro Aitninitiogou Rønne 

88136,:52218800  11113332::!3355  22210009::(541)00s°1 
20,28 :VI fuviiinilltiiiiteihittir,trii 	8,47 	18,32 

gtep 	9,45  14,30 
9,45 14,30 21'30  21,35 

genne mmindingen Gudhjem  

94.13 
Vlatitfelnf 	

988,:01535  111333,4082 222200:240060: 

911mineiiiece 9,13 13,58 20,59 

999:4020 111 444:,321765 2211:31 68  
seDufttbeerrbriiificiaritrric 

Flere gode Møbler, 1 Kontor-
skab, 1 stort dobbelt Klædeskab, 
I Eg. Spillebord 1 Soveværelses-
møblement, Havemøbler. Grundet 

Allinge Bogtrykkeri. paa Bortrejse. 
Tlf. Rø 32, 	E, C. Hankøn.  	 

H. Kvist, Gudhjem 
kan levere Dem Arhejstoj, Undertøj, yakker Miuttelietakjoe. 

ter og 541Ipar 	m,, til smart Priser. Mange smukke Mønstre i Bom- 1 
uldstager. Alt i Kolonial. Køb hos mig og De vil blive tilfreds. 	I 

; 

I andre Blade, De vii dog før eller senere opdage, 
at der er kun et Blad, der læses i alle Hjt m. og at 
det derfor er dut billigste or; fordelagtigste at aver-

I tere i Nordbornholm. 

, ..... 
t;n Ikke mil  l 4 ileil 'Iterbill ! Alleteinder, 

Køb Deres Forbrug af 	; Saltkar og Skoldekar anbefales 

Sodavand fra 	til billigste Priser. 

Mineralvandsfabriken 	
1 	Hasle Bodkerforretning, 

Tlf. Hasle 105. 

 	1  
BORNHOLM 

Sandvig 	 Kørep Telefon 25 	
lan 

Indpakningspåpirl 
Poser og økonoturuller 1 

leveres til 	 I 
Fabrikspris, 	 i 

Firma paatrykkes billigst. 	i 

Hurtigste Levering 
fra 

8,53 14,1/8 19,48 
9,03 14,18 19,58 
9,22 	j 4,37 	2/1,17 
9,31 14,46 20,26 
9,43 14,58 20,38 


