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Udgaar i eo. 3500 Eksemplarer 

til alle Idem 1 Allinge-SandvIg. 
6indkjem. Onterlars. Hasle 

Olsker. lintsker. Ho og Klemens. 

Set nye Wationernes Yak. i 'eneve. 

Lånt, lånt. vant. 

Lånt, lånt, lånt, ok så tant, lånt, lånt 
fløja Få ulana væk. 
Faren væl, I, som var så glå, 
ja hør jorra høja Trækj. 
Vorharre vos ajle bevåra 1 

Tilla kom di i Storm å Sne 
døjada Svylt å Frøst — 
livæl sång di så trøstelit 
med Håbed i dorra Brøst. 

Lånt, lånt, lånt, ok så lånt, lånt, hint 
dorra Farvæl di bå: 
LAu A Tak for denj Sommarenj 
line Bær å me grønna Blå. 

Støt di forfølla 'clenj sekra Vænj 
åuer Lan å Sjø. 
Mænjesken di fara ota vijl 
å storta i ajlslavs Nø. 

Lånt, lånt. lånt, ok så lånt, lånt, lånt 
reza Mænjesken au — 
got å væl om vor sista Sång 
denj bier et: God sje Låu! 
Vorharre vos ajle bevåra I 

Elna Sehilne. 

2ornfiofinsfi. 
Af Lærer 	K Larsen 

(Rytterknægten ) 

VI 
Mærkeligt kan det synes, at 

Bornholmsk næsten helt mangler 
Ord og Udtryk for det religiøse 
Livs Ytringer, da Bornholmerne 
dog netop er et religiøst anlagt 
Folkefærd Men -Bornholmeren er 
tillige udpræget nøgternt og rea-
listisk anlagt, lidet talende og 
navnlig utilbøjelig til at tale om 
sine egne Følelser og Sindstil-
stande eller om Emner, han ikke 
helt behersker og kan gøre fuld 
Rede for eller finde nøjagtige 
Udtryk for. Han vil hellere høre 
end tale om det, Tanken ikke 
mægter at kontrollere ; han har 
ikke haft Brug for religiøse Ud-
tryk ; Sproget er fattigt paa dette 
Oinraade. 

Man sammenligne f. Eksempel 
Elna Schbnes to Smaaherter: Nya 
borrinjholmska Vizer og Åndelia 
Sångal Det første, hvor Emnerne 
er hentet fra Naturlivet, fra Dagen 
og Vejen, er rigt paa ægte born-
holmske Ord; enj moersjøger Un-
ga, Grantvær, Kallana i Gruzed 
paa Strå n, Horrenj, Opslausvær, 
en Vælte Sne, Slajna i Snenj. 

lz.Aorpan språgar, å Tappana 
d ryppa — 

Sjyen di sajla me snehvida Snyppa. 

I Sammenligning med delte 
tager Åndelia Sånga sig ud som 
Oversættelse. Kun undtagelsesvis 
støder man paa gode typisk 
bornholmske Ord som i disse 
Linier: 

Te haneem ble jå løftad 
enjgång for lænje sin — 
dna va jå men en Bælli 
å ganske spæ å fin. 

Kun modstræbende anerkender 
man som bornholmske saadanne 
Ord som God Fader, vor Faders  

gamle Hawa, Gods Nåda. Selv 
om de ogsaa er blevet brugt i 
denne Form gennem lange Tider, 
saa er det dog let at se, at de 
er kommet andetsteds fra; di e 
førda og virker paa lignende 
Maade som enj Forstanare å enj 
Bibliotekars. Det kniber ngsea 
at faa de helt bornholmske Ord 
til at falde naturligt ind i Sam-
menhængen, Eller skulde det 
blot være en Følge af Læserens 
forkrøblede Nationalitet og Sprog-
sans, naar følgende ikke vil klinge 
helt ægte: 

Lok ivers op å se daj om 
ud aner Lan å Sjø 

Saa smukt og saa henrivende 

beliggende bliver det nye Natio-
nernes Palæ i Geneve. 1 en Ver-
denskonference om dette nye Fol-
keforbunds Palæ sejrede de to 
Arkitekter, Franskmanden Nenot 
og Schweizeren Flegenheimer, der 

Bornholms Befrielse 1658, 
Hans Pontoppidan var Præst i 

Rønne fra 1177 til 1785. Han 
forfattede et vidtløftigt Digt om 
Opstanden og fortæller i Fortalen 
hertil, at han har sine Oplysnin-
ger fra Amtmand Urne og en 
gammel Bibel, hvori Ejeren havde 
nedskrevet disse, Biblen er for-
svundet, og Digtet vrimler af saa 
mange vitterlige Urigtigheder, at 
det maa læses med største For-
behold, saafremt man deri søger 
efter historisk Sandhed. Som 
Vidnesbyrd om den Kultus, der i 
Tidens Løb er drevet med Be-
frieren Jens Koefoed, og den Ud-
smykning Begivenheden efterhaan-
den har faaet, kan det dog have 
sin Betydning, hvorfor et Brud-
stykke af Digtet i det følgende 
skal gengives efter Tidsskriftet 
„Danske Minerva 1819". 

Belejringen af Hammerskes. 
I Sandvig-Allinge, alt nærmere 

mod Slottet 
Var stærk Besætning af det Folk 

sig sarnmenrotted, 
Selv Fiskerkonerne med Aarer og 

Baadshager, 
Endogsaa Krøblingen vil vise sig 

mandhaftig, 
Hvor er dog Kærlighed til Fæ- 

drelandet kraftig I 

Gods Vizdorn ser du aueralt 
så klart som Liv å Dø. 

Maaskel det er slet ikke usand-
synligt ; men i saa Fald er saa-
dan Forkrøbling saare alminde-
lig, og den har da ogsaa sin til-
strækkelige Aarsag: Lige siden 
Egins Dage har al Forkyndelse 
her paa Landet lydt paa »frem-
mede. Sprog. Det er blevet vor 
anden Natur, at det skal saa væ-
re. Det havde muligvis været 
bedre for os, om den havde lydt 
paa Bornholmsk. Vi var maaske 
saa blevet mindre indesluttede, 
havde haft lettere ved at meddele 

- • - • 
i Fællesskab havde udarbejdet en 
Plan, hvorefter Bygningen vil faa 
en Facade ud mod Søen, saaledes 
som man ser den gengivet paa 
vort Billede. At det bliver et 
meget stort Bygningsværk, siger 

Frivillig gik Enhver og tjente 
uden Løn, 

Endog af mangen Gaard kom 
Faderen og Søn, 

En Gudhjems Kone fandt en net 
• arbejdet Flint, 

Ladt var den, men hmt flux af-
fyrer den gesvindt. 

Den havde Løjtnant Rud') paa 
Vejen fra sig kasted, 

Da han forgæves op til Hammers-
huset hasted. 

Ved Skuddet stimle Folk. „Hvad 
gør den gale Kjælling", 

Men Koefoed spørger mildt: „Hvad 
hedder Du min Beth'. 

Der hjemme kaldes jeg gemenlig 
Gertrud Torsk, 

Men sikkert maa Du tro, at Ger-
trud ej er dorsk. 

Jeg sex Solhunde skjød paa Isen 
sidste Vinter 

Og er fra Barnsben tilvant at 
bruge Plinter. 

Tilvrags min Lige ej i Gudhjem 
er at finde, 

Naturen dannede mig til at være 
Quinde, 

Men ~ed maaske fejl. 
Jeg vil ej rose mig, men Andre 

maa det sige, 
Hvad jeg udrettede, end medens 

jeg var Pige. 
Der kom et engelsk Vrag, hvor-

paa kues tvende Mænd, 
De øvrig Søen log, dem levnede 

!gien. 
Afmægtig vare de, til Livet ikke 

dued, 
— — - 

") Svensk Artilleriløjtnant, der blev fan-
get et Jens Koefoed i Rutsker. 

os til hinanden og faa sagt det, 
vi tit føler Trang til at sige, men 
ikke formaar. 

Skulde det mon være et Savn 
i denne Retning, der gør, at 
Bornholmerne føler sig tiltalt af 
en Forkyndelse paa Skaansk, der 
dog alle Fordomme til Trods er 
vort Hjertesprog nærmest ? I saa 
Fald kan det i Sandhed siges, at 
Åndelia Sånga udfylder et Savn, 
og saa maatte det haabes at det 
lille Hefte blot er et Foraarstegn, 
der varsler om en kommende 
Gro- og Grødetid for bornholmsk 
Aandsliv. 

sig selv, det skal jo rumme-Al-
verdens Nationers Repræsentanter 
under Folkeforbundssamlingerne 
og desuden have Plads til de 
mange permanente Komtnissoner 
og Komiteer, 

Jeg gav dem deres Rest og hen 
til Siden skued, 

Saa fyldte jeg min Baad med 
mange smukke Sager, 

Men her for Æren mig at stride 
helst behager. 

Nu vil jeg løs paa alle svenske 
Mænd, 

Saa Koefoed hende gav Geværet 
strax igen. 

Jeg gør Dig til Sergeant og gi-
ver Mandfolkklæder, 

Med Tiden stiger Du vel højere 
i Hæder. 

Saa lod han hende sig bag Bus- 
ken klæde om 

Og som mandhaftig Hr. Sergeant 
for Lyset kom . 

Et underligt Digt af en Præst, 
vil Læseren sikkert sige, og som 
Poesi betragtet vil det nok ogsaa 
komme I en temmelig lav Værdi-
klasse -- Nordbornholms Læsere 
er jo godt vant i den Retning. 
Pontoppidan havde dog ellers 
mange gæve Digtere at tage Lære 
af, selv om det var før Oehlen- 
sehlågers Tid. 

Har Gudhjemboerne ikke før 
vidst, at de ejede en saadan Hel-
tequinde som Gjertrud, saa ved 
de det altsaa nu. 

C. E. Koefoed. 

Soldaterliv. 
--o- 

Inde i Soldaterhjemmet har vi 
afleveret vort civile Tøf, Kufferter 
og andet Ragelse, der mindede 
os om den Tid, der har været. 
Vi køber Pudserekvisitter og an-
dre SmaatIng, der er nødvendige 
for en Soldat, skriver et Afskeds-
brev til Hjemmet og vandrer til-
bage 111 Kasernen, hvor vi skal 
være ved 9-Tiden. Vi skynder 
os at klæde os af og rulle Uni-
formen sammen. (Kappe, Frak-
ke og Benklæder skal rulles sam-
men med Retsiden indad og om-
bindes med et rødt Baand). Helt 
let var det ikke at komme ned i 
„Posen", men efterhaanden fik 
jeg mig lirket ned. 

Skønt jeg havde sovet udmær-
ket, vaagnede jeg dog om Mor-
genen med en dundrende Hoved-
pine, antagelig af at ligge med 
Hovedet paa den haarde Skraa-
pude. Kl. 6 tændtes Lyset paa 
Stuen, og et Par Minutter efter 
kom den tilsynshavende Under-
korporal for at se efter, om vi 
var kommen op. Det var selv-
følgelig kun de færreste, der var 
det, og han fo'r fra den ene Seng 
til den anden og væltede de ef-
terladne ud. Der blev ikke lev-
net os mange Minutter til at klæde 
os paa og faa Sengene redt, saa 
fløjtedes der til Spisning, og med 
de tynde Drejlsfrakker paa, stil-
lede vi ude i Gaarden. Ved Bor-
dene fik vi Kakao og Brød ud-
leveret til hele Dagen; vi maatte 
saa selv smøre os en Frokost-
pakke at tage med paa Marsch-
turen og ellers sørge for at gem-
me saa meget af det rationerede, 
at der var til Aftensmaden. Saa 
kommanderedes vi igen op paa 
Stuerne for at klæde os om til 
Marschturen. Da det var den 
første Marschtur, skulde vi ikke 
have anden Udrustning med end 
vor Madpose med Frokosten. 

Nede i Kasernegaarden stiller 
vi op i Kolonne og marscherer 
af Sted ud til Eksercerpladsen. 
Det er vist et smukt Syn! Det 
første, vi skal lære, er at gøre 
Honnør, og hele Formiddagen 
gaar med at faa det lært under 
en Regn af Eder og Forbandel- 
ser. 	Saa marseherer vi hjem til 
den længselsfuldt ventede Mid-
dagsmad, der bestaar af to Retter. 
Af den første maa vi spise saa 
meget, vi lyster, anden Ret bliver 
maalt ud i Rationer. Om Efter-
middagen — efter en kort Hvile- 
pavse 	faar vi Øvelser i Gym- 
nastikhuset, og jeg skal love for, 
der blev herset med os. Det gaar 
hurtigt op for mig, at en Rekrut 
kun er et Nummer, en lille Del i 

et stort Maskineri, der maa bevæ-
ge sig i Takt med Stempelslagene. 
Ingen Mukke" i Geledderne! 

Efter 10 Timers anstrengende 
øvelser faar vi Lov at træde af. 
VI spiser vore Levninger fra Fro-
kosten og faer os nogle kærkomne 



Hviletimer, saa kryber vi i Sove-
posen, Kl. 10 visiteres og Lyset 
slukkes. Alt er stille, jeg hører 
de sovendes tunge Aandedrtet, en 
enkelt vender sig i Søvne, saa 
glider jeg selv ind i en tung Døs, 
for at vaagne op til en ny Dag 
med nye øvelser. 

Soldaterlivet har sin Poesi. 
98. 

deivet i Afrika. 
Efter at Hr. Boglicii. Sørensen 

gennem sine to Foredrag om delle 
Etane har vakt Interessen, har vi 
faaet overladt nogle Breve, (trykt 
i Missionstidende) som Fruen skrev 
til Hjemmet, da hun i Foraaret 
1924 begav sig paa den lange Rejse 
til Afrika, for at vies til sin Mand 
og Missionsarbejdet derinde i Ur-
skoven. 

. Jeg ønsker, at i kunde ha-
ve fulgt med paa den sidste Del 
af Rejsen, saa vilde 1 have ople-
vet noget, der var mere rig paa 
Afvekslinger end paa Bekvemme-
ligheder, i hvert Tilfælde fra Lo-
renco Marques og hertil. Som jeg 
allerede har fortalt, blev vi nogle 
Dage, fire tror jeg det var, i Cape 
Town, saa havde vi en to Døgns 
Rejse til Johan nesborg, blev mod-
taget der af den svenske Missio-
nær Persson, som for Tiden er i 
Kambini, men i Løbet af eders 
Sommer vil flytte ined Trykkeriet 
til Johannesborg. D. 31. Marts 
ankom vi til Johannesborg og Da-
gen efter holdt vi Bryllup, vi var 
oppe i Magistraten og fik noget 
i Lighed med et Kongebrev og 
holdt saa om Eftermiddagen Bryl-
lup, vor Superintendent viede os 
i deres Hjem. Saa blev vi otte 
Dage i Johannesborg, besaa nogle 
af Herlighederne der og ventede 
paa Togforbindelser, vi kunde sag-
tens komme til Lorenco Marques, 
men videre kneb det; her er for 
ca. en Maaned siden kommen en 
Mængde Regn, saa Limpoppo Flo-
den er gaaet over sine Bredder 
og har næsten spærret Adgangen 
til Manjacaze. Endelig fik vi et 
Telegram, der fortalte os, at vi 
nok kunde komme igennem, og 
vi begav os paa Vej sammen med 
Persson, som skulde hjemad. Lo-
renco Marques er en rigtig grim 
Moskitoby, derfor vilde min Mand, 
at vi ikke skulde være der ret 
længe, men det er ikke saadan 
at rejse efter en bestemt Plan i 
Afrika, vi rejste til Lorenco Mar-
ques Onsdag for at komme ined 
Baad til Mandicas, men da vi kom 
dertil, blev der fortalt os, at Bas-
den, vi skulde med, ikke var kom-
men tilbage fra sidste Tur paa 
Grund af Stormvejr, men mulig-
vis vilde komme til at gaa Lør-
dag; saa ventede vi til Fredag, da 
blev der fortalt os, at Baaden ri-
meligvis først vilde sejle om en 
Uge. Efter den Besked, besluttede 
vi at forsøge at tage over Land. 
Under normale Forhold lader det 
sig godt gøre, da der pas det 
Stykke, hvor der ingen Bane er, 
gear en Rutebil. Dr. Terrild var 
ankommen til Lorenco Marques 
paa Rejse efter Tavani, hvor han 
Søndag d, '°/, skulde have Kvar: 
talskonference, saa vi var tre, der 
var lige ivrig efter at komme bort 
fra Byen. Lørdag Morgen tidlig 
forlod vi Lorenco Marques med 
det Formaal at naa Tavani Søn-
dag Formiddag, Manden, en in-
dier, som har Rutebilen, havde 
telegrafisk meddelt os, at han nok 
skulde sørge for Plads 	os. Vi 
naaedeEnsfestationenZenavani ved 
Middagstid og kiggede rundt efter 
Bilen, som skulde Føre os videre, 
men der var ingen, endelig kom 
en Mand hen og fortalte us, at vi 

skulde gaa med Trolje over en 
Sukkerplantage og sejle over Flo-
den, Bilen kunde ikke naa frem. 
—. Nim, vi fik vort Tøj og os selv 
stablet op paa et Par Troljer, og 
saa gik det mod Plantagen med 
to sorte Drenge til hver Trolje, 
og det gik stærkt; Sveden drev 
ned ad deres nøgne Kroppe. I 
halvanden Time rejste vi paa denne 
Maade, og saa spadserede vi ca. 
en halv Time. Jeg klagede mig 
over, at det var varmt, men jeg 
faar al Tid til Svar, at det er Vin-
tertid nu, saa varmt kan det ikke 
vage Nede ved Floden boede en 
Direktør eller noget andet stort 
ved en Sukkerplantage; han kom 
ud og bod os indenfor, vi kunde 
faa Middag, Kaffe eller The, vi 
havde lige spist i en Kro paa Sta-
tionen, det skrækkeligste Mad, jeg 
har været præsenteret for, men 
deri var ogsaa portugisisk. Saa 
fik vi en Kop The og hvilede os 
lidt, alt imedens sendte Direktø-
ren sin Hest og sin Vogn over 
Floden, Hesten maatte svømme 
over, og Vognen, en lille tohjulet 
en, blev fragtet over i en Prang 
som saa bagefter hentede os. Det 
meste af vor Bagage maatte vi lade 
tilbage hos Direktøren, som saa 
ved Lejlighed vilde sende den vi-
dere. Vognen var ikke ret stor 
og vore Haandkufferter skulde og-
saa have Plads, saa der blev kun 
Siddeplads far to, og saa blev 
det Sørensen, som maatte spad-
sere l0--12 km. Dr. Terrild var 
Kusk og jeg sad ved Siden af, 
ofte med Livet i Hænderne, det 
var ikke den bedste Landevej; 
hjemme vilde vi synes, at det var 
en daarlig Sti gennem en sumpet 
Eng. 

Vi naaede da helskindet hen til 
Floden, som vi igen skulde krydse, 
og her var det, at Bilen skulde 
vente os, der holdt ogsaa to, men 
ingen af dem skulde den Vej, vi 
vilde. Tilsidst fik vi opspurgt, at 
Bilen alligevel var kørt hen til 
det Sted, hvor vi først kom over 
Floden, saa sendte vi en sort Dreng 
at Sted for at hente den, og det 
varede "ca. tre Timer inden han 
korn tilbage og fortalte os, at Bi-
len sad fast i et Vandhul omtrent 
midtvejs. Det var en kedelig Op-
dagelse; det var et væmmeligt 
Sted, vi opholdt os, lige ved Fies 
den, hvor der boede en Del ind-
fødte, som havde deres Mødding 
lige ved Vejen, der var en Stank 
og en Summen af Moskitoer, saa 
vi følte os rigtig daarlig tilpas. 
Langt om længe viste Bilen sig 
i det fjærne, men gik igen i Staa; 
saa gik Sørensen og Dr. Terrild 
derhen, og det viste sig, at Bilen 
var overfyldt af Kister og indfødte 
rejsende, saa skældte de ud, Dr, 
Terrild og min Mand, og det endte 
med, at vi fik en beskeden Plads 
paa nogle Kufferter. Til at begynde 
med sad jeg paa Forsædet tillige 
med en Passager mere, næn det 
blev noget trangt til tre, jeg sad 
i Midten og maatte hvert øjeblik 
have Benene i Vejret, neer Brem-
sen skulde bruges. 

(Forts.) 

For Skatteraidet. 
— 

Jeg har nu mit Skatteskema skrevet 
og efter Evne min Indtægt opgivet. 
Den var ikke videre stor, 
Jeg skrev den op ligesom i Fjor, 
MIM aldrig for meget prale skal, 
„Femhundredes er et lige Tal. 

Da jeg fik den afleveret, 
tænkte jeg, nu var al Ting klaret, 
men en Dag et Brev jeg faer, 
hvori, høfligt, pænt der staar, 
om jeg for Skatteraidet vil 
møde Fredag Klokken fem. 

Ja, det Brev var ingen Glæde, 
men de kan mig vel ej æde, 
derfor trasked' jeg derop. 
Straks jeg saa en større Tnip, 
som for Randet skulde ind, 
og som jeg var bleg om Kind. 

De for Raadet ind jeg træder, 
sligt et Syn mil Hjerte glæder: 
Hver Mand sad pænt paa sin Plads 
med en Plaske og et Glas, 
men om det var „Skattefri', 
ja, del tør jeg skam ikke si'. 	• 

„Vig snu god vil Plads De lage", t, 
var der etl af deny, der sagde, 
Hvad de ellers sagde da, 
busker jeg ej meget a, 
jeg til al Ting svaret: Ja, 
for al slippe snart derfra. 

En Ting var der dug, Jeg hørte, 
og som særlig dybt mig rørte: 
„Indkomsterne er for slime". 
,leg den Tale kan forstaa ; 
men, hvor jeg faer større • fra, 
var der ingen, som der sti'. 

Da jeg saa var ekspederet, 
el Papir jeg fik leveret, 
Indtægt Hundrede Kroner mer', 
rørte ikke mig en Fjer. 
Glad og lykkelig jeg var. — 
EI dygtigt Skatteraad vi har. 

Per Husmand. 

llrieolor Roilahllotico, 
I forrige Nr. af „Nordbornholms 

Ugeblad" blev der under Mærke 
A ge B rettet en Forespørgsel til 
Hr. Brændehandler Holm med 
Anmodning om al oplyse, hvor 
meget Brænde Hr. Holm havde 
leveret til Kommunens forskellige 
Væsener i Regnskabsaaret 1925— 
1926. 

Grunden til denne Forespørg-
sel var, at Hr. Premierl. Koefoed 
i et tidligere Nr. af Bladet haVde 
opgivet lir. Holms Leverance af 
Brænde til Kommunen til lidt over 
5000 Kr., og i det efterfølgende 
Nr. af Bladet opgav Hr. Holm sit 
Salg pari en saadan Maade, at 
Læserne kunde tro, han kun 
havde leveret Brænde for 2000 
Kr. Ganske vist skrev lir. Holm 

Aaret 1926, men du Kommunens 
Regnskab jo ikke følger Kalender-
anret, mnaa man vel have Lov til 
at tro, at Hr. Holm ogsaa mener 
Kommunens Regnskabsaar 1925— 
1926. 

Jeg ser meget nødigt, at Bor-
gerforeningen eller dens Medlem-
nær bliver stemplede som upaa-
lidelige, og gav mig derfor til at 
undersøge Sagen. 

En saadan Undersøgelse er for 
os meget vanskelig og det er for-
staaeligt, om der kan fremkomme 
mindre Fejl. 

Kommunens fremlagte Regn-
skaber giver ingen detaillerede 
Oplysninger, og henvender man 
sig til Byruadsmedlemmer eller 
Revisionen, ved disse heller ingen 
Ting, eller hvis de ved noget, vil 
de ingen Oplysning give. 

Kommunens Sager vedkommer 
Ikke Borgerne, før Regningerne 
skal betales. 

Det er alligevel sale nogenlunde 
lykkedes for mig at komme til 
Bundsi Sagen. Og jeg num sige, 
at jeg forstnar ikke, lar. Holm kan 
opgive sit Salg til 2000 Kr. Jeg 
vil dog helst antage, at Hr. Holm 
der, efter hvad han tidligere har 
meddelt mig, er ukendt med Regn-
skabsvæsen, har et saa daarligt 
Regnskab, at lian ikke deraf kan 
se Salgets Størrelse. 

Jeg er kaminen til det Resultat, 
at Hr. Holms Salg i Regnskabs-
altret 1925— 1926 til Sygehus, 
Skolevæsen, Fattigvæsen, Read-
hus ug Aldersrentenydere i hvert 
Fald ligger over 4200 Kr. 

Jeg er dog bange For, at Hr. 
Premierl. K oef oeds Opgivelse, 
5000 Kr., er lidt for høj. Maaske 
har Premierl. blandet nogle af Hr. 
Holms andre Forretninger med 
Kommunen sammen med Brænde-
handelen, numaske Clausedunene, 
som Hr. Holm har leveret til Sy-
gehuset, eller lignende, som man 
dog ikke har Grund til at tro er 
anvendt til Opfyring. 

Hvorfor maa Byens Borgere 
ikke vide, hvad deres Penge bru-
ges til i disse vanskelige Tider, 
hvor det for mange er umuligt al 
skaffe Penge til Skallerne, og for 
de fleste af dem, der endnu be-
taler, betyder dette at betale Skal-
terne ofte Savn, vi maa kunne 1  
forlange, at der udvises Sparsom-
anelighed. Og jeg kan ikke se 
noget urimeligt i, at Borgerne 
faer at vide om del ikke i mange 
Tilfælde kunde være billigere for 
Kommunen at anvende andet 
Brændsel, f. Eks. Kul og Kokes i 
Stedet for Træ. 

1 private Husholdninger anven-
des dog ikke saa meget Træ, som 
der bruges pr. Kakkelovn, hvor 
Kommunen leverer Brænde. 

st. Bloch. 

Allinge, den I. Marts 1928. 

Til Allinge-Sandvig Byraadl 
Pari Borgerforeningens Vegne 

skal jeg anmode del højtærede 
Byrand om at fremlægge Regn-
skabet 1926-1927 med Specifi-
kationer og Revisionens Anteg-
nelser fra Regnskabet 1925-1926. 

Grunden til vor Anmodning er, 
at det er umuligt af den fremlagte 
Regnskabsekstrakt at se, hvorle-
des Kommunens Penge er anvendt. 
Det syntes desuden at fremgal af 
Regnskabet, at Kommunen har 
Laan, som ikke er ført i Regn-
skabet. Vi staar tillige uforstaa-
ende over for de store Afskriv-
ninger paa Skatterestancerne og 
flere andre Poster paa Regnskabet. 

Med Højagtelse 
H. Bloch. 

Yra 2lge til Uge. 
Frelsens Hær 

afholder Foredrag merl Lysbilte-
der Onsdag Aften i Forsamlings-
huset. 0111 dette interessante Fore-
drag, der har været afholdt i en 
Række danske Byer, skriver Ran-
ders Amtsavis: 

. . Gennem en Række inter-
essante Lysbilleder fra Verdens 
fjerneste Egne til vore egne Byer 
og ved et vel tilrettelagt Foredrag 
viste Taleren noget af Hærens 
Barmhjertighedsarbejde. , 	. I et 
enkelt Tilfælde, der nærmede sig 
Uhyggeligheden, vistes endog Til-
stande, som man vilde have for-
svoret som ganske utænkelige , 
Og hvorledes end ens Stilling er 
til Frelsens Hær, saa maatte man 
uvilkaarlig fyldes med Beundring 
for dens Barmhjertighedsarbejde. 

Aftenunderholdning. 
Sceneinstruktør Alfred Cohn og 

Komponist Holger Prehn, der i 
Aftes var engageret af Selskabe-
lig Forening, giver Lørdag Atten 
en Koncert og Oplæsning paa Tek-
nisk Skole i Hasle, Søndag Atten 
optræder de celebe Kunstnere 
Gudhjem, og herfra fortsættes til 
de øvrige bornholmske Byer. AF 
det Fyldige og lødige Program næv-
ner vi Sophus Neumann .,En Tur 
til Himmelbjerget', Ludvig Hol-
berg: Scene af „Den politiske • 

Kandestøber" og Maglekilde Pe-
tersen: ,,Da jeg var Opdager' etc. 
Hr. Holger Prehn er saa godt kendt 
herovre, at yderligere Kommenta-
rer er overflødige. Mange vil sik- 

kert benytte Lejlightden til at hilse 
paa dr to Kunstnere og samtidig 
Faa en hyggelig Aftenunderhold-
ning. 

Rede Kor. 
Dameaide/ing for Allinge-Sandvig 
og Olsker indbyder flusmødre og 
ulige Piger til al deltage i det' 
planlagte b Dages Kursus i Sund. 
liedspieje og lettere Sygepleje. Lig-
nende Kursus afholdes flere Ste• 
der her paa øen og har overalt 
vundet star Tilslutning, Hele Kur-
suset koster kun 2 Kr., og Prisen 
er sat saa lav, for at alk kan være 
inert. Vi anbefaler derfor Damer 
tie at møde i Aften, Fredag Kl, 

paa Borgerskolen (Læsestuens 
Lokaler) 

Bianchi Hotel 
er af Rom nholnis Spare- og Las-
nekasse bortforpagtet for to Aar 
til Hotelejer Mogens Koch, Hellig-
dommen. Hr. Koch er som be-
kendt ogsaa Indehaver af Hotel 
Helligdommen og Hotel Salene 

TvekrigsauKtioirson 
over Indbo og Restaurationsinven-
tar paa Hotel Hammersø finder 
Sted paa Onsdag Formiddag. 

Vejer og >totaler. 
Stillingen som Vejer og Maaler 

i Allinge-Sandvig er ledig. 

2den Aftenunderholdning 
til Fordel for de arbejdsløse i Al-
linge-Sandvig havde vundet god 
Tilslutning. Boghdl. Sørensen skil 
drede livfuldt de indfødte Afrika-
neres Levevis og fremviste en ud-
mærket Serie Lysbilleder derne-

defra. Efter Foredraget bænkede 
Deltagerne sig ved Kaffebordene, 
og cl'Hrr. Alexandersen og Arvid-
sen spillede vefvilligst nogle Kon-
certstykker. 

Da de fleste arbejdsløse nu har 
faaet Beskæftigelse, vil Overskud-
det fra Indsamlingen blive gemt 
hen til en anden Lejlighed. 

Regnskabet vil blive offentlig-
gjort i næste Uge. 

Metropolis 
hedder den Kæmpefilm, der paa 
Søndag Aften forevises i Biografen. 
Det er en Film om Aandens og 
!barmens Arbejdere, en Fremtids-
fantasi, der skildrer Storindustri-
ens tekniske Udvikling, og i spæn-
dende Handlinger søger at bygge 
Bro melleen Menneskene s saa-
kaldte Over- og Underklasse. 

1..■•••■••••••■■••••••■••■•-• 

sntier tigementer. 
Pe tnliugett far luabanne alleer  for 

2aigne akbfumairebe almintglignia 

evinred Let) 13aften rit 'Iltnaurb efter. 
at br hum findel i `23tahrt, up anmubre 
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43ufluptraudingente urb 13raientatiourit 
ej $afilnien. Siloer Valtepfratiniugta 
airibtaft tilbaae, sirer brt nemlig Mira 
alrbejih: f'b '.Bogfaririgni ug arb 
firtielfe ni itu 43Ditopfrivuliiiip, ligefans 

be Lus 	:11i)e len) fim en etflra 

sf3urto op ban lag $otlaptnea• 

tring 
ingetergiee beige  urinbur, at 
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for ?Itserti,,feurriwr, ug Do gilabei 
Agrar i ru, 3500 iltfpl. ug bueml 
Slummer lofter ilte jan fon llronrr 

1.3,1S1 Ylarrt isl ttui.mbr, gallirt en rso 

turtigara urin at uirbana isl unuudenbtg 

Ilbi if i til aMrcintbeibe aeb Zlubfresv,  

Mag er alticriialementerara Sarialine. 

Annoncer 

„Nordbornholm" 
virker bedst og koster mindet 

Glem det Ikke 



H. Jørgensen, 
Sko- og Træsko-Industri, Allinge, 

Nye Træsko leveres hurtigt. 
Dame-Træsko Kr. 4,50, Herre-

Træsko 5,00, Bunde i Træsko fra 
1,25  -3,25, Herre-Forsaalinaer tn. 
Hæl 6,50, Da me-Forsaalinger med 
Hæl 4,50. 

Ajletønder 
egetræs- og fyrretræs Saltekar, 
Vaskekar bedst og billigst hos 

Bødker Rønne, Gudhjem. 
Telefon 85. 

En flink Pige 
ikke for ung, kan til 1. Maj faa 
Plads paa Kjollergaard, Rø. 

Efter endt Omlavning 
er vor Butik atter aahnet og anbefales fremdeles. 

Til Konfirrngtionen 
anbefales; Salmebseser, Bibler, Testamenter og gode Boaer. Udvalg 

forskellige Ting, egnede til Konfirrnationsgaver. 

Nyt stort Udvalg i Telegrammer 

Papirhandelen 
ved SKolen i Allinge. 

Jile,ssens Sne-21dsalg 
Konfirmationsudstyr til Piger og Drenge 

Fra ganske billige Priser. 
Se Vinduerne! 

Leverandør til Varelotteriet. 
Firma: 

e tf r. d' Isen, 5111inge. :telefon 700. 

MIIIII~1.111~111~10011111■110111~11101ffi 

Nyt Ligkistelager i Allinge 

Olsker 
For resterende Skatter vil der 

uden videre Varsel blive foretaget 
Udpantning mellem 15. og 30, ds. 

Lørdag den 10. ds., Etterm. Kl. 
7, afholdes i Forsamlingshuset 
Licitation over Levering af ca. 60 
Kubikmeter 4' Granitskærver til 
Vejen ved Kildesgaard og ca. 440 
in ny Grøft samt Kørsel af 180 
Kubikmeter Skærver fra Tejn til 
Landevej Nr. 8. 

Sogiterattd et. 

Apostolsk Kirke 
afholder Møde i Afholdshotellet i 
Gudhjem førstkommende Tirsdag 
Aften Kl. 8. E. Olsen ru, fl. taler. 

En Damecykie, 
som ny, er til Salg for 35 Kroner, 
hvis Handelen kan ske straks. 
Billet mrk. „Damecykle" indlægges 
paa Bladets Kontor. 

Aarsgamle Kvier, 

Yrodufilen. 

FLÆSK, 
Kød og Poke 

modtages til Røgning hos 

slagter  risillipses, Sandvig. 

Morkjortler Ill SADL 
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En Gaard 
er til Salg straks eller Bylte med 
en mindre Ejendom. 

Henvendelse: Tit. Rutsker 41. 

fillprism ere udalle 
med indtil 50 Ore pr. Helflaske. 

3. Ø. Larsen, 51IIinge 

Blodappelsiner, 
22 - 16 - II Øre pr. Stk. 

1:lystr* prima Citroner 
billigst. Prima Spise- og Mad-

æbler 40 Øre. Ekstrafine Spise-
æbler 65-75 Øre pr. halv Kilo. 

3.2. Larsen, Xllinge 

DIskerSognsSygekasse, 
pladsen som Kasserer og Regn-

skabsfører for Sygekassen opslags 
ledig. Lønnen før samme bliver 
50 ore pr. Medlem - for Tiden 
565 Medlemmer. Tilbud maa 
være indgivet til V. Kjeller, Pile-
gaard, senest 15, Marts d. Aar. 
TilbudgIveren skal være Medlem 
af Sygekassen. 

Eller endt Statusopgørelse rea-
v liseres store Mængder af Porce-

Fajance, Glas og Kekkenud-
i styr. 

Vi udsælger f. Eks. 
Tallerkener fra 19 Ore 
Kopper 	 25 Øre 
Skaalo i Sæt 	190 Ore 
Terrine ni. Laag 500 Ore 

samtt en Pige ill indvendig Ger- 	
r 	1.1 

ølglas 	 24 Ore 
rang kan faa Plads 1, Maj. 	 Askebægre 	50 Ore 

Telef. Rutsker 42. 	 I 	Glasskagle 	35 Ore 

Spisestel til 12 Personer Kr. 37,00 

En 15.15-Aars Dreng, Kaffestel (Porcelæn) 	21,00 
villig til at malke, kan faa Plads Emaljerede Kasseroller og Kedler 
I. Maj paa biudmingegaard, Ru, 	til langt under Dagspris. 

kan faa Plads straks samt en For-
karl til 1. April. 

v. Rosendslegatsrd. 

Gylter oi.1, ea So. der (arrer i 
Marts, samt en belgisk S.Attrs 
Hest er billigt til Salg paa Nrd. 
Kirhelbegaard, Klemensker. 

Kofoed 8£ Mortensen 
Telefon 77. 	Byggeforretuing og Maskinsnedkeri, 	Telefon 79. 

En Pige 

En Karl 

(ved Bryggeriet ) 

Endvidere sælges et Parti Bord-
i Knive og Gafler til Spotpris. 

(Fra 50 Ore pr. Stk ) 
Benyt Dem af dette eneetaaende 

Tilbud. 

træffes i Gudhjem, Sparekassens 
Lokale, Torsdag Eftm. 

Tlf. Nexe 17. 

AUKTION 
past Larsen's Ninakinplads 

Gudhjem. 
Fredag den 16, ds. Kl. 1,30 sælges 

t Selvbinder, 3 Slaamaskiuer, 1 
Hesterive, 3 Radsaaruaskiner, 2 
dobbelte Rensere, Ilestegange,Hak-
kelsesteaskiuer, Plove, Har-er, 1 
Ruudsav, 2 Petroleumsmolorer, 1 
Kambridge Tromle, 1 Jumbe paa 
Gummi, 1 Gig, 1 Symaskine, 1 
Klædeskab, Borde, Senge, Madras-
ser, Sengetøj, Servanteborde, 2 
Primusapparater, Porcelæn, Knive, 
Gafler, Skeer, Gryder, Stegepan-
der, 1 Gulvtæppe og 1 Kommis. 

A. Larsen, Maskinhandler. 

Nok!  laiidelig Piffe 
til Hjælp ved alalkning, soles Iste 
Maj paa Engegaard i Rutsker. 

Tlf. 27. 

hult. Nist., Tejn. 
Møde Søndag, den 11. Kl. 7,30.  

Skovshøj 
i Rutsker, 	Tdr. lals  er til 
Salg straks. 

Foreningen Dansk Arb. 
(Allinge Afdeling) 

alttolder Foredrag med Lysbilleder 
paa Ro Brugsforenings Sal Tirs-
dag den 13. Marts Kl. 8. Alle ind-
bydes. 

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

<1144:HtaDSCCItZ966 
41) 

2iografen. 
Søndag den il_ Marts Kl. 8. 

Verdens mægtigste tekniske Film: 

METROPOLIS 
Fremtidsfantasi i 9 Akter, 

Pressen kalder dette Kæmpe-
vie' k en Dreadnought-Film. 

ebeelbeee04.1e.eeele,  

il8 [Jusernlive roreoloo 
aiholder Generalforsamling i For-
samlingshuset Tirsdag den 20. ds. 
Kl. 6,30. - Kl. 7,30 afholder 
Sønderjysk Forening Generalfor-
samling. Skal Foreningen gaa over 
i Grænseforeningen. 

Kl. 8 Oplæsning for alle. 
ikke-Medlemmer 25 Øre. 
Musik og Højskolesangbogen. 

kt. Sommer. 

En ung, pæn Pige 
kan faa Plads 15. Marts eller 1. 
April, 

Ro Skole. 

En flink Pige, 
16-- 	Aar. kan 1. April faa Plads 
paa Dyaddalegaard i Re. 

Koncert og Oplæsning. 
Lørdag den 10. Marts Kt. 9 paa 

Teknisk Skole i Hasle. 
Søndag den t i. Marts Kl. s paa 

Jantzens Hotel i Gudhjem. 

Scemeinstrukt. Altir. 	itin 

Korn poui-t Holger Prehn. 
Af Programmet fremhæves: 

Scene af Den politiske Kandestober. 
Billetter a I Kr. 	Skat faas 

ved Indgangen. 

Nordlandets 
Ungdomsforening 

opfører en Dilettantkomedie i Rias-
ker Forsainfingshus Sundal) den 
18. Marts Kl. 7,30. Medlemskort 
fornyes. Nye Medlemmer optages 
indtil Fredag den 16. gennem Te-
lefon Rids 50 og Klemens nd. 11. 

flostyreliem. 
■■■•■••••.101.1.101.1ffilar•■••••• 	  

Den 14. Marts begynder 
undertegnede en 

81(rElor1 rrelAino i Telo 
i Ole Thorsens Ejendom og au 
befaler mig hermed. 

Ærhød lgst 
Henning Olsen. 

.711.010111.• YEN. •■• 

Allinge. 

Se her! 
Skiller Deres Radio ikke Sta-

tionerne ad, saa lad det ombygge 
og det vil blive meget kraftigere 
og skille Stationerne fuldstændig. 
Apparater repareres. 

Nye Apparater, 4 Lampers, med 
Tilbehør og Højtaler, nyeste Kon-
struktion, meget kraftig, og skil-
ler Stationerne fuldstændig, _ 225 
Kr. Apparatet demonstreres her 
eller i Deres Hjem, naar som helst. 

L. Carlsen, 
Klemensker St. 	Telef. ndr. 20. 

mio.  
Frelsens ilær afholder Pakkefest 

og Oplæsning Lørdag den 10. ds. 
Kl. 8 Aften i Bendtsens Sal. 

Entre 35 Ore. 

Til Salg • 
Min i god Drift værende Ejen-

dom med nye Bygninger, Areal 
u Td. Ld. Jord, 6 Td. Ld. Skov, 
god Besætning og Udbo, er til 
Salg for en solid Køber paa ri-
melige Betingelser. hvis Handel 
kan ske inden Furaaret. 

N. Kristuffersun. 
nord for Maegaard i Olsker. 

I Jumbe paa Gummi, 
I Gig paa Gummi. 
4 Arbeld.itedervogne, 

en 1500 Pd.. 
lArbejdsfledervogntil 

2500 Pd.. 
1 9-Tands Kultivator, 
111-Tandsklederharve 
2 9-Tands 	do. 
12 Sth. Plove, 
1 luKKet Varelud til 

ordvogn 
er til Salg eller Bytte med 2-Mdrs. 

Grise, 

S ouednl,C, M,iii111 
Klemensker. 

Flink Pige 
søges 15. Marts eller senere. 

A il Inge Jernbanentatton. 

En flink Pige, 
kan Isa Plade iste Maj paa 

Xotetkarl. 
aaani saadan søges Plada paa et 

Hotel eller Sommerpensionat al 
en rask Mand, 24 Aar, til 1. Maj. 
Har gode Anbefalinger for Ædrue-
lighed og Paalidelighed. Har haft 
lignende Plads for. tililet tørg, 
-Hotelkarl` sendes til Nordhorn-
holms Ugeblad. 

En 14.15 Ram Dreng 
kan taa Plads 1 Maj paa Carl* 
gsard. Telef. Kl. sdr. 20. 

go flylig hoinetol Orm 
eller us Dreng som gwar til 
Prest i Sommer, kan faa Plads 
til I. Maj paa Virbogaard i 
Rutsker. Telef. 4:4. 

En red 3-Aars Plag 
er til Salg paa østre Rosen. 
dalegmard. 

En flink Pige 
fri for Malkning, samt to Red 
lijirlpere søges til I. Maj. 

Romer, Tyskegaard. 
Tlf. Ro 11, 

4-Ugers Grise, 
Kati I ror r og Bikini er til 
Salg pita II fill egazird, Klemens. 

Singers Symaskiner. 
I brugt Triedeummktne 

billigt til Salg. Agent II, Pister. 
sen, Gudhjem. 

Medhjælper 
16-18 Aar, søges 1. April. 

Avlshr. Andreas Ilitsroed, 
Tlf. Sandvig .15. 

4fiebervogne, 
1- og 2-spænder, 4 Faritvogre, 
do., og 4 Plove staar billigt til 
Salg eller Bytte. 

Smed I,Indblad, 
Tlf. Klemens ndr. 5. 

Langhalm 
er til Salg paa Tuleberg, 

En yngre Kiri 
kan faa Plads straks. 

11. Som in r, Kløørers ker 

gulerødder 
er til Salg . 
	Haus Reich, 

Dalshen, Ru. 

I Anledning al Sygekassens 35- 
aarige Bestaaen indbydes Medlem-
merne til en festlig Sammenkomst 
i Forsamlingshuset Mandag den 2. 
April Kl. 'I. Lister Forefindes hos 
Bestyrelsesmedlemmerne, hvor de, 
der ønsker at deltage, kan tegne 
sig senest 25. Marts. 

Bentyrulit•na 

En Pige 
ikke for ung, kan straks eller i Man-
gel deraf senere faa Plads paa Pi-
legaard i Olsker. 

Ny Sending af 

de gode engelske Bisquits 
er hjemkommen og anbefales. 

Nortilgilids Nan vishus  
Meget gode, store og sode 

Messina-Appelsiner 
sælges i 

Nor1llall els K1011111811118 

her ! 

Frelsens Hær, Allinge. 
Stort Lager af Mich I atol., alle Størrelser, Egetræs-, hvid- og sortma- 	Major M. Nielsen fra København 
lede. Ligtøj og Ligaens:e forefindes, 	 leder Mødet Fredag d. 9. Marts 

Byggearbejder, Nybygninger saavel som Reparationer udføres Kl. B Aften. - Gratis Entre. 
hurtigt og solidt. Forslag og Overslag udarbejdes. 

Vinduer og Iløre leveres Fra Lager, saavel som efter Bestilling. 	Frelsens Hær 
Alt 111 billigste Priser. 

Stort Lysbilledforedrag af Ad-
julant G. Møller fra København 
afholdes paa „Hammershus" Ons-
dag den 14. Marts Kl. 8 Aften (for 
Horn Kl. 6,30, Entrt 15 øre). Saglarer H. H. Jensen 	I Gudhjem Torsdag den 15. paa 
Afholdshotellet. 

Entre 50 Ore. 

Caspersen, Allinge. 	 Dondogaard I Rutsker. 



A. Lyster 
Hasle. 

Varm Blodbuding 
hver Fredag Middag. 
1111~0~", 	 

Liglister og Ligsenge 
altid paa Lager i alle Størrelser, 
og forskellig Udstyrelser og Priser. 
Anton Seniles Byggeforretning 

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sanne. 

Sked 9eres Ven 

Avertér i ,Nordbornholm"  

Prolfissor 113rdlri Helldiit 

Teglværk 
Lager af 

Teglsten /lur-sten, ilrrenrer, 
alle Størrelser, billigste Priser. 

Varerne bringes overalt. 

Sæbeforretningen „Prima 
LindeAndn. 

nlacl Sæbe fra 0,2.5 pr. halv kg 
Sæbespaaner fra 0.5a 
Alm. 1-Iniiekeiller fra 1,95 
Emalle Jerngryder fra 1,1.1 
Mangler fra 0,53 

Benmel. 

Kakao og Illtuirtits er ubetin-
get bedst og billigst i 

„PRIMA
„  

Pgm.ww12.,.msnommUmnim■JIWICWW3Mr.remåmWM 

Norge Salpeteren 
er nu paa Lager, og da det 

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

18 pCt Superfosfat, 
37 pCt. Kaligodning 

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

No1111311[1818 lInflgislills 
Holger Panduro & Co. 

Direkte Vin-Import 
Vendersgade 10, København 

Stor Prisnedsættelse 
15 - 55 Ore pr. Flaske 

()veværelser 
53orde og Stole 

Tif. n. 13 	L. PiHL Klemensker. 

I il [I 11 i( 11 i Il il [i il 11 I II  
fosser og Ø korunir til I er 

leveres til 
Fabrt %pris. 

Saltkar og Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Hasle Bedkerforretning, 
Tlf. Hasle 105. 

Telefon 74 	Telefon 74 j paa Carlsberg, som han er den 
første Beboer af, er Medlem og 

- 	 i Æresmedlem af en lang Række 

tBargineftertontoM 2-4 tittet 	1 udenlandske videnskabelige Sel- 
2t,tenttotin4 I8ranIsforfiffinafelifeb 	I, skaber og kan pynte sit Bryst 

Vtlfreb 2nrien, i med saa mange Ordener som no- 
Znipitib4ereebitioneti, ilahcrt net) 

beut4 tnkinft 0,1  winoup 	gen Fyrste. Udenfor sin Videnskab 

teug og frebng 	Uflanbag har Professor Høffding interesse- 

og Zatebag 	 ret sig for mange almene Spørgs- 
wiebuStagen 8-9 oq 2-3. 	maal, og det vil være kendt, at 

årdtrbegfainlingen (Ziorgerffolta 1 eaf han har nedlagt et stort Arbejde 
!:afelturn Sogntbrige fra 5 -9 ilhat,

3.1italting 	frøting 7 _ 8. ! i Ledelsen af det danske Røde Kors, høteen
tamt ZirIbag 3--4. 	 hvis Formand han var fra 1917 - 21. 

•Si`dPetat'le11- 	 ilaefee, ! Som bekendt giftede Professoren 
Strøleret "€ntp.sumi.4 euctiblcii, 151:mbr, I sig i 1924 for 2. Gang med en 
;I:rubneeft.51„.tintbuOtt nobnit for Qlob11 	svensk Dame. 

8,30-12 og 2,30-6, 
Illemtuffer Zlernbanertation 

nontortib 8-11,30 og 13-17,30 
Rainnertontord 10-11 og 2-4. 
Stirleurergen 3 -4. 
5.!dout- & ZiSfontobaufen 2--4 Qf1m, 
43litiontoret. bogiicbagt 9-12 og 2-6 
(6fonoinnuitii-Slhatritalinien. 

Ylgent Dtto qdoriiitga 
sticacto§len 9._12 og 2-4. 

tnrlpeijilial i Sociretaajen 9-12 og 2.4 
Ptranbblrettoren bo. 	• 

eta1Sanitaftea for HioSforfitring etb 
6:›totionef.11olorb.Roalortib 9-12 fin. 
Zelegrafilationen 9-12 ag 2-6. 
Zulbfautret 8 -12 f orm. 2-5 af terur. 

Firma paatrykkes billigst. 	Vor berømte Filosof, Professor 
Uartigste Levering 	Harald Høffding fylder den I1, 

fra 	 ;Marts 85 Aar. Professoren, der 

AllingeBogtrykkeri, ; stadig er i fuld Aktivitet med sine 

Studier i den smukke Æresbolig 

Er der irmeri, 	briller og Pincenez 
iler 1?ser Avertisseuinkr1. købes 	:tr,1:.<;:j!b;;I:ZWIr&en.  

-0- 	 ved Havnen, Allinge. 

Hvordan det gik en Købmand, der 
havde den mærkelige Opfattelse, 1  Ce Jeosn, fintelsguloorp 
at Avislæsere springer Avertisse- i 

anbefaler Frugt, Blomster, eiront• muk': over. sari-  . Haveanlæg Frugttræer og 
- [luske. 

 

En amerikansk Redaktør moder Tlf. 41. 	ALLINGE 	Tlf. 41. 
sin Ven, Købmand Johnson paa _______ 

Poul Marckmann Ga_denN. aa,  
siger Redaktøren, skal Hasle, sælger de anerkendte, go- 

du ikke avertere i mit Blad ? 	de Polyphon•GrAmmo- 
- Ingen læser Avertissementer, foner og Plader. 

siger Johnson liaanligt. 	 Mange gode Nyheder. 
- Sludder, mener Redaktøren, 

sagde ikke allerede Franklin, at 	

Al 

 i 	lim  e 31(ileri  
Vejen til Rigdom gear gennem 
Antioneespalterne? 

• Det hjælper ikke, siger John- Optirtid n I n Krbrrrnde altid paa 

son, ikke engang Franklin kan I-ager, 9  ge2.  r,hillige Priser. T  

faa mig til slig Galskab. 	 «rørt Hansen 

Saa gaar Redaktøren hjem og 
skriver et Lille Avertissement, og 	„Hallelyst", Allinge. 

SON: og HELLIGDAGE 
Gudhjem Almindingen Rønne 

8,10 2,55 19,50 
8,20 3,05 20,00 

	

8,28 	3,13 20,10 	Næste Dag stod Døren ikke 

	

8,47 	3,32 20,28 stille i Johnsons Butik. 

	

8,58 	3,43 20,40 	Først kommer hans Svigermo- 

	

9,45 	4,30 21,30 der hæsblæsende. Men Herregud, 

	

9,45 	4,30 21,35 James, hvad agter du at gøre? 

Gudhjem Dernæst kommer hans Ven, Bank-
20,00 chef Potter, ind og spørger med-
20,00 lidende: Naa, Johnson, hvad skal 
2201;1849 De gøre? Saa er det Gadedren-
20,59 gene, Pruerne, Tjenestepigerne, 

Politibetjentene, ja, selv Telefon-21,26 
21,36 damen, alle spørger de om, hvad 

Johnson agter at gøre. Ved Mid-
dagsbordet ser Fru Johnson paa 

Lusens Trskurarfeilliq ham .med store, taareblanke øjne 
og siger: Hvad agter du at gøre, 	

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

Allinge 	 James? 	 Fodermelnlabriken, Nyfeer. 
Ekstra gode Klædesko sælges 	- Hvad jeg agter at gøre, si- 	 Tlf. 79. 

til uhørt billige Priser. 	ger han rasende, jeg agter at blive 
gal. Dette er komplet utaaleligt. 

	

Gaa 
ikke Her iiilop 
	Eller 

 hild Og han rendte sporenstregs af I af Areal 5 Tdr. Ld. Ager og 7 
Sted til Redaktøren, som han træf- Tdr. Ld. Skov og god, sund Be- 

Køb Deres Forbrug af fer rygende sin Eftermiddagspibe sætning, er paa Grund af Ejerens 
Svaghed billigt til Salg, naar Han- 

Du 
fra 	i al Magelighed. 

del kan ske inden Foraaret. - Du tager Vejret fra mig Mineralvandsfabriken 
med det Avertissement, siger 

BORNII0bP1 	Johnson. 	 Knuste 
Sandvig 	 Telefon 25 l - Læser Folk da Avertisse- bøndon-baskoks. 

menter? spørger Redaktøren over- Bedste Kvalitet, vejer ca. 50 kg. 
Kaffe, Chokolade, 	!egent. 	 ; pr. Hektoliter Saint 

- 	Ja, stønnede Johnson. 	
' Engelske Boston Dunkul 

- Det var bare det, jeg vikle 
, - som er kraftige og renlige og 

være klar over, siger Redaktøren. sælges til billigste Dagspris til- 
Nu skal du faa Fred. Og saa 
skriver han følgende lille Aver- 

kort fra 

tissement, som kom i næste Nutn- , 	nU1.11111111101t1 H P 
mer af Bladet: „Købmand John- - 
son agter naturligvis at avertere 	Naar De skal avertere. benyt da 
i vort Blad", 	 „NOrdz-)OrillhOlrffl" 

1111=~~11T 
Konfirrnationsucistyr 

til Drenge og Piger i største Udvalg, billigste Priser. 

Frit Valg pr. Stk. 10 Kr. 

hvide Kjoler, alle Storr. 1 Voile og Crepe-
marocain mod Silkestriber eller Silkebroderi. 

Fikse, færdige, 

Kulotritle 11211-d1131e-1K4 j 8 K  Koler, nyeste Faconer, smukke Farver. 

Nye, moderne, kulorte Frakker i Foraarots Modelarver 
salut imprægnerede Frakker lir. 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 

PrimoagS3to5,rt519o.jer, ægte blaa, mod For. 
I Storrelse 7: Kr. 17,50-23,00. 

Hvide Manchetskjorter Kr. 5,85. lovrigt haves det største 
Udvalg i Hatte, Huer, Slips, Sokker, Manchetknapper, 
Uudertoj m, m. 

Magasin du Nords Udsalg v.VictorPlanck, Allinge 

Liii~~1111110~~  

Klemensker Cementstsberi. • Tlf. Kl. n. 77. 
ROR 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. 

Søn- o;t• Helligdage. 
Henne H.-Sandvig. 

Noner 	8,30 12,40 19,25 
9:ater 	8,44 	12,54 	19,39 

leittetia 	8,53 	13,03 	19,48 
9113 	9,06 	13,16 	20,01 

eit' 	9,17 	13,27 	20,12 
9,25 13,35 20,20 

(1.1nOt,;‘, 	9,:;0 	13,40 	20,25 

Sandvig Kunne 11. 
Senboig 	9,45') 14,00 20,45 
utllinge 9,50 14,05 20,50 
Zein 	9,58 14,13 20,58 
5110 	10,09 	14,24 	21,10 
2 ternen:, 	10,22 	14,37 	21,24 
Noter 	10,31 	1.!,46 	21,34 
Nonne b 	10,45 	15,00 	21,50 

*) bar i Noner 91 a•orbitibelle mel) 
Zog til Terp. 

Johanne dansens 
Victuftileforeetulng 

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

Fersk, saltet og røget Flæsk. 

Lindeplads - Allinge - Telefon 45 

Klit veln.fisorterede 

n ufakturlager 
anbefales 

JONS. SØRENSEN, 
Telefon 55. 	 Sandvig. 

Hymen. 11.-Sand•Ig 	d,:t derfor er det billivste od sordelt4sti;zste at aver- 

fRanne b, 	g,15 12,40 18,30 tere i Nordbornhoim. 
ghter 	8,30 12:5 18,45 
Rteatena 3,40 13,05 18,55 
Na 
Zeit' 	9,t .6 	13,31 	19,21 

5,54 13,19 19,09 Alletønder ? 1 	Køreplan 
2iliinge 	9,14 	13,39 	19,29 
e,,nbrtg 9,20 13,45 19,35 

Sandvig-genne II. 
eattbaie 9,55 14,00 20,00 
?Uting 10,00 14,05 20,05 
Zein 	10,08 14,13 20,13 

91a 	10,20 14,.5 20,25 
Stlemena 10,34 14,39 20,39 
glitter 	10,44 	14,49 	20,49 
Nanne ,f,-) 	11,01) 	15,05 	21,05 

Korep; an. Averter bare 
Lonn•-mrnage Jez-L:bane.: 1 andre Blade, De vii dog før eller senere opdage, 

at der er kun et Blad. der læses i alle Hjem. og at 
_ 

S.:•griedage'. 

nied et Fotografi af Dem selv! 
Fotograf 	 13tiehjem 

Kloner, Allinge. TH. 4 crierIar, 
leverer de fineste Portrætter. 	elfterinarie 

uninbineen 

Glumesler Muld], Hasle, g Zi  Q13 r  " " 

anbefaler sig med 	
»femte 

alt Glarmesterarbejde, Samvittig-
hedsfuld 

 
 Udførelse. 

Rullegardiner til Fabrikspris. I 
Elegant liedi-rtna ø lug af Billeder. 

Griedinatirtegpr og Spejle 
i alle Størrelser. 

11111;1ns paa Lager. 

NONNE- DAGE 
Gudhjem Almindingen Kunne 
Ciluebjem 	8,10 13,10 18,50 
eftertars 	8,10 13,20 19,00 
Cfternutrie 	8,19 13,29 19,09 
VIlminbienen 8,37 13,48 19,28 
YInfirtcbn 	8,49 14,00 19,40 
9lero 	9,35 14,50 20,30 
Nynne .15 	9,35 14,50 20,30 

Henne Almindingen Gudhjem 
91onne 	8,05 13,20 19,00 
91era 	8,05 13,20 19,00 
VIalirfebe 	8,53 14,08 19,48 
?Ilmiehingen 9,03 14,18 19,58 
E'fientiarie 	9,22 14,37 2.3,17 
Citeltar 	9,31 14,46 20,26 
03abbjeni 	9,43 14,58 20,38 

Almiudini: en Gudhjem Rønne 
Jernbane. 

Henne Almindingen 
8, 5 13,00 

92(re 	8,15 13,00 
Vlatirrebe 	9,03 13,48 
?I Iminbineen 	9,13 	13,58 
efterienrie 	9,32 14,17 
Dfterinrd 	9,40 14,25 
(»ubbiein 	9,50 14,35 

KranNe r.g Dekorationer forsen- 
des  faer den daarligste Plads i des overalt. 

Bladet. Den lyder kort og godt: 	Fra ildrueskolen anbefale, Fragt. 
treer. .Iinake. Romer m. 	tia- 

„Hvad agter Købmand Johnson reanirn udføres. I If Sandvig h og 
i Brooklyn Street at gøre?" 	 Ml. Kr. Knrnd. 

„Sodeskou" I Olsker, 

e Miste kv3lileler i Arbgilslaji 
Min;, gode bekendte amerikanske Overalts og lakker i ;die 
hade til voksne og Bern Ira 3,25-500. Prima blaa Moiskindsbon-

klæder oy mange andre forskellige Arbejdsbcnklauler. Trøjer, Blu-

ser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 

Bern. Alt i mægtigt Udvalg til smag Priser. 

3enø ~cit. 


