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21mild 977arts. 

1 Marts har vi drømt om Violen 
ug Hygge bag Muren i Solen, 
um spirende Grønhed, 
ug nyvaagen Skønhed, 
om lunende Lufte 
ug grødende Dufte. 
Men Marts har skuffet 
og ikke truffet 
den milde Tone. 
Selv Lærkeliile 
har trods sin Trille 
nok haft det ilde 
i Luftens Zone. 
Sig, Marts, har du sparet dit Smil 
til Skælmen, der ventes: April? 

II. C. Jarler 
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En Eventyrer. 
—0 -- 

Menneskene ligner hinanden og 
er dog saa forskellige. Nogle er 
født med en vældig Energi, an-
dre synes ganske at mangiesamme, 
nogle samler paa Gods og Guld, 
andre paa Kundskaber, atter an-
dre paa Frimærker eller Antikvi-
teter. Mange Mennesker har stærk 
Udlængsel, andre føler sig tilfreds 
paa den lille Plet Jord, han kal-
der sin Fødeegn, der lever, der 
dør han, uden at bryde sig syn-
derligt om den Verden, der ligger 
uden for hans daglige Horisont. 

En Modsætning er Eventyreren 
den østrigske Vandrefugl Franz 
S t r o b 1, der i September Maa-
ned opholdt sig paa Bornholm, 
og hvis Billede vi optog i „Nord-
bornholms Ugeblad* sammen med 
en kortfattet Omtale af hans rast-
løse Omflakken. Han har siden 
da stadig været paa Farten. Fra 
Stockholm modtog vi Kort fra 
ham med en Skildring af Søsygens 
Kvaler paa østbornholmeren fra 
Bornholm til København samt en 
Beskrivelse af Rejsen fra Malmø 
over Gøteborg til Sveriges Hoved. 
stad. Han skildrede den skaanske 
Natur og Svenskernes Gæstfrihed. 
De lange Strækninger havde han 
sum gratis Passager for største 
Delen foretaget med Bil. 

Af et i November Maaned mod-
taget Brev fremgear det, at han 
fra Stockholm med Damper sej. 
lede op gennem den botniske Bugt 
til Luleaa, tog med Banen over 
Kil una—Narvik og med Skib gen-
nem Skærgaardene til Hammer-
fest og videre til Nordkap, Rej-
sens Maal. — Tilbage over Nar-
vik og med tysk Damper til Ko-
pervik (2000 km), herfra til Chri-
stianssand, med norsk Damper 
til Frederikshavn og videre ned 
gennem Jylland, Fyn og Sjælland. 

Fra København drog han syd 
paa over Gedser til WarnemOnde 
ug Rostork. For nylig modtog vi 
atter et Kort ft a ham, denne Gang 
fra Jerusalem. 

Den rastløse Vandrer havde ef-
ter et kort Ophold i sin Fødeby 

Grata søgt italiensk Visum, men 
ikke faaet det; var derfor over 
Ungarn taget til Belgrad, havde 
der opnaaet græsk Visum, senere 
Visum til Palæstina. Efter 12 
Dages skrækkelig Sørejse (anta-
gelig med Sejlskib) landede han 
den 12. Januar i Jafa. 

„Her er et herligt Klima", skri-
ver han. „Appelsinerne koster 
kun 10 Pfenning, men Araberne 
er nogle slemme Banditter. Mit 
Visum gælder i 3 Maaneder. 1 
Morgen gaar jeg herfra til Nan- 

Paa Grund af Englændernes 
Straffeekspeditioner til Grænse-
egnene ved Irak ag Transjardan 
i Arabien, har Wahabitternes 
mægtige Konge, Ibn Saud, pro-
klameret hellig Krig og stillet 
300,000 Mand under Vaaben. 
Krigen er begyndt i det nordlige 
Omraade, og Englænderne har 
derfor rnaattet forberede sig paa 
Forsvaret i Byen Basra. Vi brin- 

Livet i afrifia. 

(shinet). 
Kl. var halv otte, inden at vi 

korn af Sted, men det var heldig-
vis dejligt Maaneskin. Alligevel 
forstsar jeg ikke, hvorledes de 
kunde finde Vejen, som mange 

Steder var tilgroet med Græs og 
usynlig. Chaufføren havde lovet 
os, at vi skulde være i Chai Chai 
Kl. 9, men det kunde naturligvis 
ikke lade sig gøre, der var ca. 
130  km. Da Kl. har halv et, holdt 
vi stille, og der blev fortalt os, 
at nu kunde vi ikke køre længere, 
men her var en Missionsstation, 
og der kunde vi maaske overnat-
te. Dr. Terrild fik vækket Schwei-
zermissionæren, som sagde, at de 
ellers havde Huset fyldt af frem-
mede i Forvejen, men nu skulde  

reth. Jeg har de sidste 5 Dage 
boet gratis i det østrigske Ho-
spits. 

Hils alle paa det hjerteligste, 
Franz Strobl•, 

Den østrigske Vandrefugl er 
ogsaa Samler — lidenskabelig 
Samler —, hans Vandrebog er 
fyldt med Stempelaftryk fra de 
forskellige Landes Konsulater, og 
hans Dagbog indeholder en Mæng-
de Autografier. 

ger her et Billede fra denne ara-
biske By, hvis smudsige, snævre 
og krumme Gader, forfaldne Huse 
og ubetydelige Moskeer giver den 
et meget utiltalende Udseende. 
Byens Betydning bcstaar i, at 
Tidevandet endnu naar herop og 
ved Flodtid tilsteder Adgang for 
Skibe af ikke ringe dybtgaaende. 
Byen blev under Verdenskrigen 
erobret af Englænderne. 

de se, hvad de kunde gere. Vi 
kom ud af Bilen, det gjorde godt 
at faa Benene rettet, vi var saa 
forrystede ug ømme af at sidde 
paa de haarde Kufferter, saa vi 
syntes, at alt andet vilde være 
godt i Forhold dertil. Missionæ-
ren fik sin Frue op, og de bevær-
tede os med dejlig Te og Smørre-
brød, og saa kom vi rigtig i Seng, 
selv om vi havde sagt, at vi vilde 
være glade ved at faa Lov til at 
sove paa Gulvet. Vi vilde egent-
lig have været tidlig op, da vi 
mente at kunne naa Toget i Chai 
Chai ca. Kl. 6, som gaar lige her 
til Tavani, men som kun kører 2 
Gange om Ugen. .men da vi havde 
purret Familien ud midt om Nat-
ten, syntes vi ikke, at vi kunde 
være det bekendt. 

Søndag Morgen kom der en 
Mand og sagde, at lian vilde sen- 

de en Baad efter os. Vi ventede 
og ventede, og først ved 1-Tiden 
kom Baaden, saa sejlede vi langs 
med Vejen, vi ellers skulde have 
kørt ad. Vejen var nu synlig, 
men havde for ca. 1 .Uge siden 
været fuldstændig oversvømmet 
og var endnu ganske ubrugelig 
Saa rejste vi i ca. 2 Timer ; en 
indfødt stagede os frem mellem 
Sivene, og to andre trak i et Tov, 
som var fastgjort til Masten. 
Da vi ikke kunde sejle længere, 
holdt der en tohjulet Kærre for-
spændt to store Okser. Vore Sa-
ger blev læsset paa Vognen og vi 
begyndte at gaa, men Vejen viste 
sig at være længere, end jeg havde 
beregnet. Jeg blev træt og maatte 
op oven paa Læsset, som var højt, 
men min Mand har to kraftige 
Arme, og ved hans Hjælp kom 
jeg op. Efter .en Times Kørsel 
kom vi ud i en oversvømmet Eng, 
og saa maatte de to Herrer ogsaa 
kravle op paa Læsset, Okserne 
sank dybt i, men vi kom dog 
frem til Limpopofloden og blev 
sejlet over paa den anden Side, 
hvor der holdt en Bil og ventede 
paa os, det blev dog kun ca. 10 
Minutters Kørsel, saa var vi i 
Chai Chai, hvor vi maatte over-
natte. Mandag Morgen mellem el 
og 7 kom vi igen i den gode Bil 
og kørte saa langt, vi kunde, ca. 
120 km. Saa var der igen Vand, 
vi -læssede vore Sager af og an-
bragte dem saa godt vi kunde, 
og Dr. Terrild blev og passede 
paa dem. Sørensen og jeg gik 
en halv Times Gang til den nær-
meste Missionsstation (ogsaa 
Schweizermission), hvorfra der 
blev sendt nogle indfødte for at 
hente Dr. Terrild og vort Tøj, og 
en blev sendt hjem for at bede 
Harkness sende Hesten og et Par 
Muler ti! at hente os. Klokken 
5 var der endnu ingen Hest kom-
met, og saa fik vi tilbudt at laane 
to Muler, saa blev det igen min 
Mand, der maatte gaa, og jeg 
gjorde mit første Forsøg som Ryt-
ter paa en Muk, det gik helt godt, 
men jeg turde kun ride i Skridt. 
Stien. den bedste Vej, der findes 
mellem denne og vor Station, er 
ganske smal og bugter sig hele 
Vejen gennem Urskov og Krat. 
Da vi naaede Halvvejen, mødte 
vi Hesten og Mulerne hjemmefra, 
og saa maatte jeg op paa Heste-
ryggen og gjorde saaledes mit 
første Indtog paa Tavani Station 
som Rytterske. Jeg er glad ved, 
at Rejsen nu er overstaaet, jeg 
var lige ved at være træt. 

Iler paa Tamboni Station eller 
Tavani, som den i daglig Tale 
kaldes, bor kun en hvid Missio-
nærfamilie foruden os, nemlig 
Missionær Harkness med Frue 
og deres 2 smaa Børn, Endvi-
dere er her en indfødt Medhjæl-
per foruden en Del Lærere. For 
Tiden holdes Kursus for Lærere 
omkring fra Distriktet. En Det 

Warts. 
Greve Gundel er vandret til Stran- 

den, 
haver saa stor Uro, 
ham fly ed Fred, og ham slog Brand, 
blot Stegersets Terner to. 

Greve Gundel er vandret til Stran- 
den, 

maa salteste Farve se ; 
der gik Havet saa dybt og blaat 
med Skum som blæsende Sne, 

Greve Gundel stirrer paa Havet ; 
der sprang Salen saa lyst, 
varm som Guld og slog en Regn 
af Stjerneskud imod Kyst. 

Helt bleg stirrer Greve Gundel, 
tykkes et Blik at se 
dybt som Havet og fyldt af Sol 
og svøbt i stoltelig Sne, 

knytter sin Hadid og aabner sin 
Favn, 

mindes det Blik saa grant I 
— „Ikke saa fanger du Hvile, Hav, 
før jeg Jomfru Mette vandt!" 

Vigge Stuckeobarg. 
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af vore Skoler har Regeringen 
lukket; der siges, at det er Kato-
likkerne, der staar bagved den 
Affære. 

Paa Stationen her har vi en 
Drengeskole med ca. 20 større 
Drenge. Om Formiddagen faar 
Drengene Undervisning i forskel-
ligt praktisk Arbejde og om Ef-
termiddagen har de Teori. Fru 
Harkness underviser en Del Kvin-
der og større Piger i Haandger-
ning, Min Mand har sit Arbejde 
3 - 4 km herfra, hvor den ny Sta-
tion skal anlægges. Arbejdet er 
godt i Gang der, men det vil 
endnu tage en Tid før Beboelses-
husene bliver færdige til Indflyt-
ning. 

Her er Arbejde nok at tage fat 
i, der kommer daglig mange syge 
og vil have Hjælp, men det er 
ikke saa let at finde ud af, hvad 
de forskellige Mennesker fejler, 
naar man ikke kan tale sammen, 
saa jeg maa ordentlig hænge i 
med at lære Sprog. Engelsk for 
staar jeg nu en Del og kan ogsaa 
gøre mig nogenlunde forstaaelig, 
men S h eetsw a maa jeg ogsaa 
have lært for at være til Nytte 
blandt de indfødte. 

Elisabeth Suenson. 

Stæren. 
Lysfyldt Morgen, til Marven kold, 
ined Rim paa Tage og Træer I 
En Fuglestemme fornemmes -
Eja, den første Stær' 

Saa mange varme liflige Kys 
smelter din Morgensang! 
De mørke Dage er ladt tilbage. 
Foraar — endnu en Gang! 

Joh.. V. ,enmen. 
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Hellig Krig proklameret i Arabien. 
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Iligtiadeoe l Ome 
er atter ude med et Kvartalsbrøl 
til Læserne, eller rettere Annon-
cørerne; thi det tynder stærkt ud 
i deres Annoncespalter, og det er 
,visse' Ugeblade og Fagblade, 
der faar Skylden. 

De Herrer Dagblads-Redaktører, 
der i fuld Enighed søger at be-
kæmpe Ugebladene som „Snyl-
tere" paa Dagspressen og paa 
alle Maader søger at komme dem 
til Livs, bl. a. ved at nedsætte 
Annonceprisen for de averterende 
i de Byer, hvor Ugebladene har 
deres Mission, burde være ærlige 
og indse, at det ikke nytter at 
dæmme op for Udviklingen. 

Nye Tider, nye Skikke! 
Det er ikke saa forfærdelig 

mange Aar 'siden, at Dagspressen 
slog Rod i danske Provinsbyer. 
Ti! at begynde med var de fleste 
Ugeblade, der efterhaanden opar-
bejdede en Læsekreds, senere, 
under de politiske Kampe, fik 
Dagspressen en rivende Udvikling 
i Kraft af Kapital og Støtte af 
Partiet. Det var Agitationsblade 
og Annoncerne spillede ingen el-
ler kun en ringe Rolle. Udgif-
terne dækkedes af Læserne gen-
nem Abonnement. 

De Handlende og andre opda-
gede imidlertid snart, at Bladene 
egnede sig fortrinligt som Med-
delelsesmiddel. Avertering sattes 
i System. 

Men jo flere Partier, jo flere 
Aviser inaatte der averteres i, naar 
man vilde være sikker paa, at 
Meddelelserne kom til alles Kund-
skab, Det bleyg  efterhaanden for 
kostbart at avertere paa den 
Maade, særlig for Forretningsdri-
vende i mindre Byer, der ikke 
havde deres egen Avis. Man hjalp 
sig derfor med at udsende trykte 
Meddelelser til Kunderne, Løbe-
sedler eller Reklamer, og efter-
haanden føltes Trangen til An-
nonceblade. 

Annoncebladet er i Modsætning 
til Partibladet „alle Mands Blad" 
og bliver i Almindelighed grati s 
omdelt. Udgiften betales af An-
noncørerne. Bladet tilhører ikke 
noget bestemt Parti, alle kan skrive 
i det, alle kan avertere i det. 

Annoncebladene er ligesom Dag-
bladene et Produkt af Tiden, af 
Udviklingen, de har hver deres 
Opgaver at løse. 

Naar Dagbladene truer med at 
sætte Abonnementsprisen op, hvis 
deres Annonceindtægt forringes, 
da er det tomme Trusler, thi det 
er jo da Læserne, der bestemmer, 
hvormeget de vil betale for deres 
Aviser. Dagbladene henviser til 
deres fyldigere Stof og Benyttelse 
af Radiofonien for at skaffe Læ-
serne de sidste Nyheder. 

Men gennem Radiofonien glider 
vi netop ind i en ny Tid, et nyt 
Afsnit i Menneskehedens Historie. 
I Løbet af faa Aar har Radiofo-
nien spændt sit traadløse Net ud 
over hele Verden, Der findes 
snart ikke et Hjeni uden der er 
opstillet et Apparat til at opfange 
Lydbølgerne i Form af Tale, Sang 
eller Musik. 

Det trykte Ord har tabt sin 
magiske Kraft, det er nemmere 
og behageligere at opfange gen-
nem øret; man kan vrage og 
vælge, er ikke bunden til noget 
bestemt Program, Afstande eksi- 
sterer ikke mere; man drejer paa 
en Knap; København, Stockholm, 
Moskva, Berlin, Wien, Paris, Lon-
don møder frem med det bedste, 
det ypperste, de formaar at frem-
bringe, Tanker udveksles. de sid-
ste Nyheder rapporteres; det er 
den magiske Kraft, Aladins Lampe, 
meget interessantere end en tør, 
knitrende Avis. 	De stort Dag- 
blades Tid er forbi, ingen har 

Read til at spilde sir. Tid med 
Læsning af al den megen Spalte- 
føde. Dagbladene burde selv ind-
se dette og indskrænke Formatet, 
derved vil de spare — ikke alene 
deres Læseres øjne — men ogsaa 
store Udgifter. 	Red. 
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..Bengnaveriet". 
Vi tillod os i ,Nordbornholm" 

for den 24. Februar at bede Hr. 
Brændehandler 	Holm oplyse 
os -om. hvor stor en Pengesum 
han havde leveret Brænde for til 
vore forskellige kommunale Væ-
sener. 

For at faa lidt Specifikation 
over det, nævnte vi efter Hr. 
Holms Artikel af 17. Februar de 
enkelte Institutioner og bad Hr. 
Holm føje Tallene til, men til 
Dato har Hi.. Holm ikke fundet 
sig beføjet til at svare. 

Se, Hr. Holm, en Ting tnaa 
Byraadet gøre sig fortroligt med 
som Dagene gaar, og det er, at 
medens .Kritikers over visse By-
raadsmedlemmers Administration 
af vor Kommune hidtil indskræn-
kede sig til nogle spydige eller 
sarkarstiske Bemærkninger i Ny 
og Næ, Mand og Mand imellem, 
saa vil der efter alt at dømme i 
Fremtiden blive gaaet anderledes 
systematisk frem, naar man me-
ner at opdage noget uregelmæs-
sigt i Administrationen, og enhver 
Utilbørlighed vil uden Skaansel 
blive blottet og lagt frem i Dagens 
klare Lys uden smaaligt Hensyn 
til Smaanap i Buksebenene fra 
,Gine" og Konsorter. 

Vi tillader os altsaa atter i at 
bede Dens, Hr. Holm, give os Op-
lysning om, hvad Brændet i Regn-
skabsaaret 1925 —26 har beløbet 
sig til for følgende Institutioner: 

Brænde til; 
Raadhuset 	ag 132,50 Kr. 
Skolerne 
Pedelboligen =- 
Biblioteket 
Gyna nastikhuset=  
Gasværket 
Sygehuset 
Fattighuset 

lait 

Hr. Holm nævner i sin Artikel, 

at der omtalte Aar var 6 Hus-
stande i Faltighuset. Denne Paa-
stand synes os lidt søgt, for gan-
ske vist var der nævnte Aar 6 
Husstande i Fattighuset, men vel 
at mærke, den ene var Bestyrer-
familien og de to var Aldersren-
tenydere —a  men, hvor bor saa 
de Personer, som er paa Fattig- 
væsenet? ? 	 a I- b. 
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Yfra 2Jge til 2lge. 

Til de arbejdsløses Aftenunder-
holdning (Foredrag og fælles Kaf 
febord) i Februar og Marts Maa-
ned indkom kontant Kr, 100,00 

	

solgt Adgangskort 	17,00 

	

Talt 	117,00 
Fragaar Udgifter — 33,74 

Overskud Kr. 83,26, 
der er indsat paa Kontrabog Nr. 
5484 (De arbejdsløses Fond Al-
linge-Sandvig). 

Vi bringer herved en Tak til 
Bidragyderne og Byens Handlende, 
der leverede saa at sige alt til Kaf-
febordene. En særlig Tak til Fore-
dragsholderen, Hr. Bøgh Søren-
sen, d'Ilrr. Alexandersen og Ar-
vidsen (for Koncerten) og Fru 
Steffensen, der sikkert har haft 
det største og mest brydsomme 
Arbejde. 

Bidragslisten ser saaledes ud 
Nordbornholm 10,00,, Arbrn. Fag- 

forening 10,00, S. Borch 10,00, 
Chr. Larsen 2,00, H. Mortensen 
2,00, franzen Holm 2,00, D. Sø-
rensen 1,00, Hj. Ipsen 2,00, P. 
Ipsen 2,00, Bendix Nielsen 5,00, 
Andr. Nielsen 1,00, Johanne Han-
sen 2,00, "' 1,00, Christensen 
2,00, Th. Holm 2,00. V. Planet( 
5,00, Jens Hansen 3,00, Fru Chri-
stensen 2,00, J. A. Kofoed 2,00, 
Bloch 10,00, P. E. Holm 10,00, 
Alfr. Kjøller 2,00, E. Holm ZOO, 
Schepler 10,00. 

Endvidere modtaget af Byens 
Handlende ca. 10 kg Kaffe, Sukker, 
Finde og Brød. , 

Regnskabet ligger til Eftersyn 
paa Bladets Kontor i 8 Dage. 

Olsher. 

Da det den 1. April i Aar er 
35 Aar siden, at Sygekassen i Ol-
sker blev stiftet og derefter tr aadte 
i Virksomhed, er der fra flere Si-
der fremsat Ønsket om, at der 
paa 35 Aarsdagen blev afholdt en 

Jubilæumsfest. Bestyrelsen har 
derfor planlagt en festlig Sammen-
komst i Forsamlingshuset Man-
dag den 2. April, som det forøv-
rigt vil ses i omstaaende Annonce, 
for at Medlemmerne kan samles 
om og mindes denne for den min-
dre bemidlede Del af Sognets Be-
boere saa vigtige, ja næsten uund-
værlige Virksomhed som Sygekas-
sen har udøvet gennem disse 35 
Aar. Dagen er forøvrigt ogsaa en 
Jubilæumsdag for Kassens nys 
afgaaede Formand Hr. K. A. Mo-
gensen .Rovang", da han i disse 
35 Aar har været Kassens Kasse-
rer og tillige dens Formand siden 
1905. Der er altsaa dobbelt An-
ledning til denne Festlighed, hvor-
til de Medlemmer, der vil deltage, 
kan tegne sig hos Bestyrelsen in- 
den 25. Marts. 	 K. 

Borgerforeningen 
Kontra Emil Holm. 
1 Fredags afholdtes første Rets-

møde i Sagen mellem Emil Holm 
og Borgerforeningens Formand, 
efter at Forlig forgæves var for-
søgt. 

Dommeren gennemgik en lang 
Række Attester og Erklæringer, 
som var fremskaffet af Emil Holm. 
Disse gik i Hovedsagen lid paa, 
at Byraadet ug Fattigudvalget in-
tet fandt at bemærke ved Emil 
Holms Dispositioner. Dommeren 
fandt dog Anledning til at bemær-
ke, at de gav en mangelfuld Op-
lysning om Sagen og henstillede 
tit Sagfører Bech-Andersen ved 
næste Retsmøde at supplere det 
manglende. 

Dernæst anmodede Overretssfr. 
Thorslund Dommeren om at lade 
Prudt. Koefoed give en Fremstil-
ling af Sagen. 

Denne forklarede, at han havde 
taget Sagen op efter Anmodning 
af Sigfred Petersen og fordi Emil 
Holms Virksomhed som By raads-
medlem forekom Borgerforeningen 
at være til Skade for Kommunens 
Vel; fremhævede at Artiklen i 
,Nordbornholm" i Hovedsagen 
grundede sig paa Sigfred Peter-
sens Forklaring til Politibetjent 
Frederiksen og oplyste at Sigfred 
Petersen til Stadighed i længere 
Tid havde købt sin Tørkost hos 
Bager Holm og andre, samtidig 
med, at Emil Holm modtog Penge 
af Fattigvæsenet til hans Fuldkost, 
endvidere at Fru Sundberg (Sig-
freds Søster) for kort Tid siden 
pas det hjerteligste havde takket 
Holm for hans Godhed mod Bro-
deren, hvilken Tak Holm modtog 
uden Indsigelse. Koefoed proteste-
rede imod Dr. Borchs Attest ang 
Sigfred Petersen og hævdede at 
denne af hans tidligere Lærere an-
saas for godt begavet. Det var 
urigtig, at 1.an var hengiven til 
umaadelig Nydelse af Alkohol, da 

Forholdet var, at han blev ben:-  
set nvgeddNyde 
	

af ganske ringe 
Mængder er at s1;:inritus. Emil Holms 
Anvendelse af ham til Pasning at 
Rundsav, hvilket er et af de far-
ligste forekommende Arbejder, 
svækker ogsaa i væsentlig Grad 
Dr. Borths, Udsagn. 

Derefter gav Enid Holm nogle 
Oplysninger om de Summer, han  
havde modtaget af Fattigvæsenet 
til Sigfred Petersen, hævdede at 
S. P. var en besværlig og ube-
hagelig Person, som han meget 
nødig vilde have hos sig, og at 
han forgæves havde forsøgt at faa 
en af Søstrene til at tage ham til 
sig, mod at faa den bevilgede Un-
derstøttelse. Fattigudvalget havde 
tiltraadt Forhøjelsen af Huslejen, 
og Kostpengene havde han mode-
reret skønsmæssig efter. hvorme-
get Sigfred spiste hus ham, Der 
fremlagdes en Attest paa, at Holm 
et Aar kun havde modtaget Hus. 
leje for 11 Maaneder (i Overens-
stemmelse med, at Sigfred en Gang 
havde betalt 10 Kr. i Husleje). 

Retsmødets. Sensation indtraad 
te, da Thorshincl rettede følgende 
Spørgsmaal til Emil Holm: „Har 
De sagt til Sigfred Petersen, at 
De af Fattigvæsenet fik Penge til 
hans Kost?' Holm indrømmede, 
at han ikke havde sagt det, og 
til Dommerens Spørgsmaal om 
han troede at Sigfred Petersen 
kunde opfatte det som out det 
var privat Godgørenhed, svarede 
Holm, at det var meget muligt. 

Retten hævedes. 
Næste Retsmøde fastsattes til 

den 23. Marts, hvor Partsforkla-
ringen vil blive fortsat, og Par-
terne faa Lejlighed til at føre 
Vidner. 	 k. 

Faust. 
Paa Søndag forevises atter en 

god Film i Biografen, som vi an-
befaler vore Læsete. Indenfor Digt-
ningens, Teatrets og Musikkens 
Verdener har det berømte Faust-
Sagn gennem Tiderne skabt udø-
delige Mesterværker. Ogsaa Fil-
men har grebet dette berømte Em-
ne og skabt et gribende Skuespil 
med Sveriges forgudede Wsta 
Ekman i Hovedrollen. 

Billetterne bedes afhentet. 
Her henligger endnu nogle Bil-

let:er mrkt. „/ fus" og Damecykle" 

Ligningskommissionen 
i Allinge er nu færdig med Lig-
ningen og fastsat Skatteprocenten 
til 16,55 mod 14,31 i indeværen-
de Aar. 

Skatteydernes Antal er 1005 og ■ 
den ansla.  aede Indkomst 1,575,375 
Kroner. 

En Locleko 
er til Salg hos 

J. Kof0,,d, 
Lershoj, Rutsker. 

Olsker 1111S1113MISIOlielliP, 
Aarsfest afholdes Torsdag den 

22. ds. Kl. 7,30. 
Foredrag af Konsulent Nielsen, 

Nyker. 	
Bestyrelsen. 

2frie- og Slom-derfre 
samt Knolde af Begonia, Gla-
diolus og franske Anemoner an- 
befales. 

C. Jenser!, limsh;rdrieer, 
Tlf. 	ALLINGE 	Tlf. 41. 

41~1, ID 911194,6411***111 
• • 

iografen. 
Søndag den 18. ;1( ir ts Kl. 8 

Faust. 
Det berømte Folkesagn oversat 

paa Film i 7 Akter. 
I Hovedrollen Gosta Ekman 

og Emil Jannings 
• 
1118e341•••••••••• 

8ffilusse 
afholder ordinær Generalforsam-
ling paa Forsamlingshuset „Ham 
mershus` Torsdag den 22. Marts 
Kl. 7,30 Aften, 

Dagsorden: 
I. Valg 'af Dirigent. 
2. Beretning. 
3. Regnskabet. 
4. Valg af Formand og 2 Besty-

relsesmedlemmer. 
5. Valg af Revisor. 
6, Forhandling og Afstemning ang. 

Sammenslutning med Allinge 
Stenværkers Sygekasse, 

7. Eventuelt. 
Bestyrelsen, 

4— 5 Personers Bil udlejes. 

Chr. Mortensen, Tlf. Kl. :tdr. 29. 

Frelsens Hær, Rilinge. 
Stahskaptajn Andersen og Kapt. 

Hansen leder Mødet Fredag den 
16. Kl, 8 Aften. Sang og Musik. 

Gratis Adgang. 

En Ledeko 
er til Salgs hos Airerd Han-
sen, „Ballelyst". Rutsker. 

En 14-16 Rors Dreng 
søges til 1. Maj eller før.  

J. Pihl, 
Lærkeshoj, ØAerlars. 

3Ft.. (=a. 

s. U. afholder Bortsalg og Pakke-
Landarbejderforeningen og D. 

fest Sondag den 18. Marts med 
efterfølgende Bal, Kl. 7,30-1. 

Als Forsamlingshuset 
Hammershus 

afholder sin ordinære Generalfor-
samling Onsdag den 21. paa For-
samlingshuset Hammershus. 

Bestyrelsen. 
• ■IN • • •■■•■■ • • 	• • 

Vi 6etaler 
stor Overpris for 

nye, rene teg! 
Sidste Uges Pris var 1,30 pr. kg. 

Nom!, Wdels hielshus 
Nordlandets 

Ungdomsforening 
opfører en Dilettantkomedie i Ruts-

ker Forsamlingshus Sondag den 
18. Marts Kl. 7,30. Medlemskort 
fornyes. Nye Medlemmer optages 
indtil Fredag den 16. gennem Te-
lefon 17iits 50 og Klemens nd. 11, 

Lejlighed straks tilleje. 
Wolt. Allinge. 

Gpilo3sliktorellillg 
afholder offentlig Gyouttontikopvimoing med eget Herrehold og 

et Damehold fra „Viking" Mundsag d. 18. Mario I.L1. 7 pr. paa 

Cliri+teozeno 
Entreg: Voksne I Kr., Børn 50 øre. — Efter Opvisningen Hal. 

befttyreleon. 



81211r til Xonfirmationen 
samt Selv- og guldsmedearlikler 

køber De med størst Fordel hos 

Conrad Hansen 
ved 'favnen, Allinge. 

Efter endt Omlavning 
er vor Butik atter aabnet og anbefales fremdeles 

Til Konfirmationen 
anbefales: Salmebøger, Bibler, Testamenter og gode Bøger. Udvalg 

forskellige Ting, egnede til Konfirmationsgaver. 

Nyt stort Udvalg i Telegrammer. 

Papirhandelen 
ved SKolen i Allinge. 

Nyt Ligkistelager i Allinge 
(red Bryggeriet.) 

Stort Lager af Ligkister, alle Størrelser, Egetræs-, hvid- og sortma-
lede. 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. 	Byggeforretning og Maskinsnedkeri, 	Telefon 79. 

Gør altid Deres Indkøb 
af Lommeuhre, Armbaandsuhre, Stueuhre, Vækkeuhre, Briller, Pin-
cenez, Barometre, Thermoinetre samt Guld-, Sølv-, Plet, Nikkelvarer i 

EMIL VESTH,s Uhr- 41 Guldsmedeforretning 
Reparationer og Gravering udføres. 	 Hasle Tlf. 116. 

Klemensker Cementslaberi. - Tlf. Kl. n. 77. 
Tagsten, fl. og holl. Model, røde, sorte. graa, Kloakrør, Drænrør, 

Brøndrør. 1 x 1 m, 20 Dæksler, Mursten, Kr. 30 pr. 1000, fremst. 
ved Maskinblanding og -Stampning, mange Anbef. fra Forbrugere. -
Bygningsblokke, 4 •, 6 `, 8 ". til Ajlebeholdere, runde og firk. Blokke 
samt Loftsblokke, bedste og billigste Tag, leveres med færdig Armering. 
Vandtrug, Stakit- og Hegnstotter, Fliser, 12 " r 12 `, 24 " '/ 24 ", 
Fortovskantsten samt alle andre Cementvarer efter Bestilling. Lager 
af glass. Ror, Krybber og Svinetrug, Tagvinduer, Glastagsten. 

Forlang Tilbud. - Varerne leveres overalt. 

1~11111~~1~~111111E111 

Allinge Jiogfiandel (ved favnen) 
Telefon 56. 	 anbefaler 	 Telefon 56. 

Salmebøger, alm. og miniature, fra 2,75-16,50. Testamenter .  og Bibler. 

Flotte Telegrammer fra 15 øre. 

KonfIrrnationsgaver 
til Drenge: 	 tll Piger: 

Tegnebestik, Fotografiapparat, 	1 	Visit- og Promenadetasker, 
Amatøralbum, Skrivetoj, 	 Manicure og Børstesæt, 
Skrivegarniture, Fyldepenne, 	Japan-Æsker, Træ-Syæsker, 
Seddeltasker, Dokumentmapper, 	Smykkeskrin, Italiensk Marmor, 
Portemonnæer, Rejseetat, 	 Sølvvarer, prima.Kval ilet, nye og 
Rejsekuffert. 	 gamle Monstre t. yderst bil. Priser. 

Tapeter ca. 0,30 paa Lager fra April. Bedre Tapeter efter Prøvebog, 
ekspederes omgaaende. 

Gudhjem. 
Til Konfirmationen anbefales mit store Udvalg i Salmebøger 

og Telegrammer, Sølv- og Guldvarer, Lædervarer m. m. 

J. P. Rønne, Gudhjem. 
Et godt beliggende 

5 Fags Hus 
er til Salg. Elektrisk Lys indlagt. 
Egner sig udmærket for Hønseri. 
Billet mrk. „5 Fags Hus" modta-
ger Bladets Kontor. 

Tidlige 13ggebrioller 
til Salgs. 

Juli 	20 	Kr. pr. Td. 
Kejserkrone 20 	- - 
Rode 20 - 
Up to date 16,50 - -

Allinge Blomsterforrebfing. 
Lauritz Kofoed. 

A l 1 linje 8(treri 
Optiendningsbreende altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Grert Hansen. 

„Hallelyst", Allinge. 
Kremlin! og Dekorationer forsen-
des o•ernit. 

Fra Planteskolen anbefale• Frugt. 
treer. •finake, Romer m. ni. Ha 
‘eantreg udføres. -Hf. Sandvig b og 47 

31. Kr. Kofod. 

Øllange ffegIvcerk 
Lager af 

TegIsten.nursten,Drirnrsr, 
alle Størrelser, billigste Priser. 

Varerne bringes overalt. 

Sæbeforretningen „Prima 
Lludeoinda. 

Blød Sæbe fra 0,25 pr. halv kg 
Sæbespianer fra 0,55 
Alm. Fløjtekedler fra 1,95 
Emalje Jerngryder fra 1,14 
,S1aatter fra 0,53 

fri for Malkning, samt to Ked-
hjælpere søges til I. Maj. 

Godt, tørt Benmel er til Salg. 	 Romer, Tyskegaard. 
10 Kr. pr. 100 kg. 	 Tlf. Ro 11. 

Fodermelmfabriken, Nyker 
Tlf. 79. 	Co PM konlirmerel Orm 

egetræs- og fyrretræs Saltekar, 
Vaskekar bedst og billigst hos 

Bødker Rønne, Gudhjem. 
Telefon 85. 

Singers Symaskiner. 
1 brugt Trtedemnakine er 

billigt til Salg. Agent H. Peter-
nen. Gudhjem. 

En rad 3-Aars Plag 
er til Salg paa Netre Røsen-
dalegartrd. 

Langhalm 
er til Salg paa Taleborg, Rutsker. 

Markjorder til Snip. 
P. Caspersen, Allinge.  

9uleredder 
er til Salg. 	111111111 Beth, 

Dalshol, Ro. 

Olsker Sogns Sygekasse, 
I Anledning af Sygekassens 35- 

aarige Bestaaen indbydes Medlem-
merne til en festlig Sammenkomst 
i Forsamlingshuset Mandag den 2. 
April Kl. 7. Lister forefindes hos 
Bestyrelsesmedlemmerne, hvor de, 
der ønsker at deltage, kan tegne 
sig senest 25. Marts. 

Bestyrelsen. 

En Gaard 
er til Salg straks eller Bytte med , 
en mindre Ejendom. 

Henvendelse: Tlf. Rutsker 41. 

linpriseroe ero nedsdlle 
med indtil 50 Øre pr. Helflaske, 

,1. 2. Larsen, Allinge 

Jumbe paa Gummi, + 
1 Gig paa Gummi, 
4 Arbeidsfiedervogne 

til 1500 Pd., 
lArbeidaftedervogn til i 

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

Fordvogn 
er til Salg eller Bytte med 2-Mdrs. 

Grise. 

811101101111 	M.11ich 	1 
En Medhjælper En flink Pige 
der kan kan hjælpe til med at 
malke, kan faa Plads paa 

liainøddegaard, 

rilin Fordbil, 
I Jagt-Ponnyuagn, 
2 Landauere 

sælges billigt. Johan C. Koetned. 

Villa til Sak. 
J 

En stor rummelig Villa i en 
Stationsby, god Beliggenhed, Areal 
3880 Kvadratalen, med Snedker-
eller Karennagerværksted med der-
til hørende Maskiner, er til Salg 
eller Flytte med en Landejendom. 
Billet mrk. „Villa" niodtager.,Bla-
det2: Kontor. 

Radio! 
I ny 3-Lamper, komplet med 

alt Tilbehør og Højtaler, Kr. 125. 
4-Lamper, komplet med Højtaler, 
Kr. 150 Frit indstalleret. Ældre 
Apparater omhygges. Fort. Tilbud. 

A. Lind Andersen, 
!at. 	ro n negls de, Hasle. 

Efter endt Militærtjeneste fort-
sætter min Son min afdode Mands 
Blikkenslager- og Glartnesterfor-
retning og anbefales til ærede 
Kunders Velvilje med hurtigt, godt 
og solidt Arbejde. 

Ærb. 

9f. Sonnes 4'nke. 
Telefon 2. 

Rugeæg 
af ægte tværstribede Plymouth-
Rocks sælges for 15 øre pr. Stk. 

Smedegatard pr. Allinge. 

En Fodermester 
søges til 1. April eller Maj samt 
en Pige til 1. Maj paa Nordre 
Norrezaard i Ro. 

Medhjælper 
14-16 Aar, kan faa Plads 1. April 
eller senere paa 

LI. Holltendergaard. 

Maskinrulle, som ny, 
passende for Hotel, 
Pensionat el. større 
Husholdning, 65 Kr. 

Stort Fuglebur med Bord 6 Kr. 
iernseng 4 Kr. 

Fhv. Kebm. Jensen, Vestergade. 

Et Rejsetæppe 
fundet mellem Olsker og Allinge 
Fredag Aften. Henvendelse mod 
Avertissementets Betaling. 

Tlf. Sandvig 3, 

FomjmnsioPeniP I 	+i 

Torsdag den 22. ds. Kl. 7 taler 
Hr. Adjunkt Stschelikunoff. 

Emne: Tolstoj. 
Bestyrelsen. 

Motorcykle 
hobe., brugt. men i god Stand, 
gerne større Maskine, naar i Bytte 
kan tages en god Herrecykle og 
et moderne Rad ioapparat med Til-
behør, de fleste evropæiske Sta-
tioner paa Højtaler. Tilbud i Billet 
mrk. „Motorcykle" modt. Bl. Kont. 

Rogede Lammeaar, 
prima Kvalitet, 

anbefales til billig Pris. 

5. B. Larsen 
Nye ekstrafine islandske 

Kryddersild 
til billig Pris. 

Nye store islandske Spegesild, 
marinerede. halve islandske Sild, 

smaa norske Spegesild, 
bornholmske Spegesild, 
fineste Anschiovis i lus Vægt, 60 

Ore pr. halv Kilo. 

Larsen 

■•■•■•••■••••••■■••• 

FLÆSK 9 
...od 	Pol'e 

modtages øl Røgning hos 

Slagter Phlillpsee, Sandvig. 

Benmel. 

Ajletønder, 

Spisekammer. Køkken-
bord og Di•kplader, Filmer, 
Gulvbelægning m. v. Alaal 
udhedes skriftligt. 

h lemensker. 	 P. Pihl, Gudhjem, 

søges til 1. April. 
Kofoed. 

Mollegaard, Ro. 

Til Salg  

Tlf 140 Tir 140 

Landmænd! Se hed 
ønsker De Flæsk og Peiter 

godt røgede, saa send det til 
Abrabamsens Røgeri i Hasle. 

En flink Fodermester 
søges til 1, April eller Maj paa 

Rond.'gaurd, Ro. 
Samme Sted søges en Anden-

karl til 1. Maj. 

En a5-16-Bars Dreng, 
villig lil at malke, kan faa Plads 
1.Majpea Gudmliegegatird, Ro, 

Hasle. 
Onsdag den 21. Marts Kl. 8 i 

„Zoar". Lysbilleder al Jesu Lidelse 
og Død. Disse ledsages af Sang, 
Musik og Oplæsning. Pastor Viggo 
Nielsen, Rønne, taler. 

•••■■•..• ra..■• 

Blodappelsiner, 
22 - 	11 Ore pr. Stk. 

Ekstra prima Citroner 
billigst. Prima Spise- og Mad-
æbler 40 øre. Ekstrafine Spise-
æbler 65-75 øre pr. halv Kilo. 

sr. S. Larsen, 5rIlinge 

En flink Pige 

eller en Dreng. som gaar til 
Præst i Sommer, kan faa Plads 
til 1. Maj paa Væbognard i 
Rutsker. Telef. 48. 

En Dreng 
14-16 Aar, suges til 1. Maj paa 
Daleignard, Olsker. 

EnAndenkarl 
søges til 1. April paa Lille 
Krambavegaard, Klemensker. 

En Husholderske 
søges straks paa Grund af Syg-
dom. Ældre Pige eller Enke 
foretrækkes. Maa tage sig af Hus-
holdningen. Mindre Løn gives. 

Smed L. D. Jnnsen, Tein. 

En Medhjælper 
søges til 1. Maj hos 

Hans Kofoed, 
Petersborg, Klemens. 

Tlf. ndr. 71. 

8n stor gulXund 
er kommet tillobende og kan af-
hentes hos Lund, Bjerregaard 
pr. Tejn. 

smukt beliggende 

Ejendom, 
7 Tdr. Land, er til Salg niod en 
lille Udbetaling. 
Henry humpe, Granels, Olsker. 

llodoillgskolk 
ventes under Losning. Vi 
leverer meget billigt fra Skib 

og Bestillinger bedes venligst 

indgivet. 

,Trodufiten. 
4-Ugers Grise 

er til Salg den 25. ds. hos 
Niels Rasmussen, 

Rutsker. 

4-Ugers Grise 
er til Salg hos 

Alfred Hansen, 
liumledal pr. Tejn. 

,Terrazzovarer. 
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De fuerterende 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 1414G, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle luft etalimpikortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet --- 5 Øre i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 

Hundredaarsdagen 
lor Henrik Iben. 

Den 20. Marts er det Hundred-
aarsdagen for Henrik lbsens Fød-
sel. Den store norske Digters 
Minde vil i den Anledning blive 
fejret over hele F.vropa, men na-
turligvis vil Hovedfestlighederne 
komme til at finde Sted i Norge, 
skønt han det meste at sit Liv 
levede i frivillig Landflygtighed i 
Italien og Tyskland paa Grund af 
den Haan og ringe Forstaaelse, 
han mødte i sit Hjemland. Først 
i de sidste Aar af sit Liv tog han 
atter Bopæl i Norges Hovedstad, 
men da havde han allerede for-
længst facet Verdensberømmelsens 
Glorie om sit hvide Hoved med 
de karakteristike sammenbidte 
Træk, der gjorde ham til en Myte 
for Falk og Land. 

IWW.11■01•1•■ 

Sandvig-Sanne H. 
9,55 14,00 

10,00 14,05 

	

10,08 	14,13 
10,20 14,25 

	

10,34 	14,:19 

	

10,44 	14,49 
11,00 15,05 

Sanbuig 
/Hikst 
Vitt 
111n 
Plernett4 

;Rener kj 

lløttne Almindingen «milde= 
8lonne 	8,05 13,20 19,00 
91qe 	8,05 13,20 19,00 
9Infirfrbti 

Zfierninrit 
4:79erind 
03ubbielfi 

8,53 14,08 19,48 
9,03 14,18 19,58 
9,22 14,37 20,17 
9,31 14,46 20,26 
9,43 14,58 20,38 

laver, kunde min Bedstemoder 
skam lave lige saa godt!" - 89 
bliver aldrig nogen Svar skyldig. 
Han er den i hele Kompagniet, 
der har det bedste Mundtøj, og 
med det frommeste Smil siger 
han: „Det maa jeg sige, det maa 
være en rask gammel Kone'. 

Andet Skydehold kommer og 
vi maa igen af Sted. Vi kommer 
hen til en Sergent, der skal ind-
øve forberedende Skydning med 
os. Vi falder ned, lader Gevær, 
gear i Anslag, sigter og skyder. 
(Det er med blinde Patroner og 
kun Øvelser). Sergenten er mere 
kammeratlig, altid i godt Humør 
og oplagt til Narrestreger. „Tag 
I det blot med Ro, siger han; der 
er ingen Grund til al overan-
strenge sig; vi vil have det lidt 
behageligt." 	Og saa ligger vi 
uden at bestille noget, medens 
Sergenten gear frem og tilbage 
og fortæller Historier, det er altid 
erotiske Historier, han kommer 
med. - Pludselig kommer Pre- 
mierløjtnanters til Syne - 	,,Lad 
Gevær! Gaa i Anslag! Skyd!" 
kommanderer Sergenten og faer 
pludselig travlt. Da Premierløjt-
nanten atter er forsvunden, siger 
han: 	skal da alligevel vise 
ham, at vi kan bestille noget", 
hvorpaa han igen serverer sine 
Historier. - Jo, det er en dejlig 
Befalingsmand. 

Saa kommer vi paa Banerne 
igen for at skyde 2. Skydning, 
og saa samme Runde igen. Ved 
Middagstid er der en Times Hvil. 
Vi spiser vor medbragte Mad og 
køber Kaffe og ,Basser" 1 Mar-
ketenderiet. Kl. 2,30 marscherer 
vi hjemad og naar Kasernen Kl. 
3,30. Der er saa en halv Time 
til Pudsning af Geværerne, der 
skal være blanke som nye, og 
endelig Kl. 4,15 faer vi vor Mid-
dagsmad og kan træde af for den 
Dag. 

Iudpa Nuiogspapir 

Køreplan 
Almindingen Gndlijexu Rønne 

Jernbane. 

; 	884;NEDAGI: 

riaa ikke over Ilden eller bod ; (11(lbjellk Ainaindi"gelitila"e • (Subbjem 	8,00 	13,10 18,50 
£11er1ar4 	8,10 13,20 19,00 

../"(Icrinaric 	8,19 13,29 19,09 
211iiiiiibingoi 8,37 13,48 19,28 
Zatithlei 	8,49 14,00 19,40 
9tqu 	9,35 14,50 20,30 
Slamte 11 	9,35 14,50 20,30 

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

Smed Liedblad, 
Tlf. Klemens ndr. 5. 

Køb Deres Forbrug af 
Sodavand fra - 

Mineralvandsfabrildn 

BORNHOLM 

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

Telefon Allinge 69. 
Indehaver.  Chr, Sanne. 

Soldater liv. 

1 Dag skal vi paa Skydebanen. 
KI, 7,15 træder det første Hold, 

til hvilket jeg hører, an nede i 
Kasernegaarden. Vi skal bære 
Ammunitionen og kure Skiver, 
Markeringsflag, Stænger etc. ud 
fra Skydedepotet til Banerne. 
Tungt belæssede drager vi af 
Sted i timarsch, ført at en Sergent. 
Vejen er lang, og da vi fortiden 
vor egen Oppakning har de tunge 
Aininunitionskasser at slæbe paa, 
varer det ikke længe førend de 
fleste trækker paa Benene, og alle 
er vi gennemvaade af Sved. 

Sergenten ser det, og da han 
er „en flink Mand", sættes Tem-
poet ned, vi faer en lille Hvile-
pa vse og Lov til at ryge, senere 
ogsaa til at tage Huerne af; det 
hjalp! Selv gaar han foran Trop-
pen for at vedligeholde Farten. 
VI naar derud paa tre Kvarter,  
faer alt, hvad der skal bruges, 
læsset paa en Vogn og saa af 
Sted til Markørdtekningerne, hvor 
Skiverne stilles op ag alt andet 
bringes i Orden. 

Imens er Kompagniet ankom-
met, vi samles under en Kom-
mando og inddeles i Skydehold. 
Der udtages Markører og Poster. 
Markørerne sendes udi Dæknin-
gerne for at plastre Skiverne og 
markere, hvor Skuddene falder. 
Sergenter, Kornetter, Korporaler 
og Underkorporaler samles om 
næstkommanderende (Premierløjt-
nanten) og faer deres Instrukser. 

„liste Skydehold paa Banerne 
- løb!" kommanderes der, og af 
Sted gaar det. Markørerne vin-
kes i Dækning og Skydningen 
begynder. Ud for hver af de 4 
Baner falder en Mand ned og 
gear i Anslag. Skuddet gear af, 
og spændt ligger han og venter 
Ina Resultatet. Der kommer et 
Flag frem derude; det betyder, at 
det er en 10'er. Han faer Ros 
af Banekommandøren. Næste 
Mand gaar i Anslag og skyder; 
han faer Forbiere og lave Points. 
Det kan nok være, han bliver 
skældt ud: „For Fanden, Mand, 
de ligger jo og rykker Skuddet 
af. Kan De ikke en [lang ramme 
den Ladeport til Skive derude; 
men jeg skal nok lære Dem at 
skyde, om ikke paa den ene, saa 
pas den anden Maade, kan De 
stole paa!" Med et Spark sen-
des han ind paa Plads. 

Andet Skydehold kommer paa 
Banerne og første do. sendes hen 
til en Befalingsmand, der skal 
indøve Felttjeneste med dem. En 
Mark i Nærheden, ca. 1 km lang, 
skal passeres under Fjendens Ma-
skingeværild, hvorfor hver Soklet 
stadig væk mini springe ca. 10 in 
frem og falde ned. Det skal gas 
stærkt, og kun en Mand maa være 
oppe ad Gangen. Paa den Mande 
naar Holdet omsider hen til en 
anden Befalingsmand, der skal 
indøve det I Eksercits, og den 
første gear tilbage for al overtage 
det andet Skydehold. --- Der skal 
være Cirkulation i det. 

Vi stiller nu op paa Geled og 
der indøves „Gevær i Hvil!' -
„Præsenter Gevær!" og meget 
andet. Vi skal tage fat i Gevær-
erne, saa del _synger' i dem. 
Sergenten metier: „Slaa til, sart 
Blodet springer ud af Neglene!" 

- Men taktfast, hvert enkelt Greb 
maa kun høres som et samlet 
Slagt" Hele Tiden skælder han 
ud : Man skulde P. g. ni. tro, at 
det var en Sæk Kartofler, der 
trillede ned ad en Trappe!" 
Pludselig farer han hen til en 
Mand, der staar midt I Geleddet. 
„Hvordan 5 . . 	, er det, De ta- 
ger paa et Gevær, Mand? De er 
Cr' Shli Soldat, 89; det, De der 

Glarmester Muoch, 
anbefaler sig med 

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

Gardinettenger og Spejle 
I alle Størrelser. 

tellglaa paa Lager. 

Saltkar og Skoldekar anbefales 
Alleteinder, 
til billigste Priser. 

Hasle Bødkerforretning, 
Tlf. Hasle 105. 

Larsen Trskolorreloiog 
Allinge 

Ekstra gode Klædesko sælges 
til uhørt billige Priser. 

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

„PRIMA" 
Annoncer 

„Nordbornholm" 
virker bedst og koster mindet. 

Glem det ikke 

Alt Sadelmagerarbejde 
udføres solidt og biligt. Lagerat 
Seletøj, Kurvemøbler og Rejsetøj, 

ni. m. 
H. Holm. 

Tlf. 95. 	 Gudhjem. 

Apoteif 
Haandkelastitdsalg: 

Gudhjem: Malerne Johansen 
Hasle: Frk. Poulsen, Vesterg. 

Alf r. Micheisens 
lihrmagerforretning 

Allinge 
anbefales By- og Landboere 

Reparationer udføres 

R 
mine delikate Salater .  

Alle Slags Paalæg. 
Konserves og Frugtsafter, 

tørrede Frugter. 

JOHANNE HANSEN, 
Lindeplads, Allinge. 

Telefon 45. 

 

Telefon 45. 

Rug. Lundgrens 
Købmandsforretning 

anbefaler prima 
Kolonialvarer 
til billigste Priser. 

Boghandel 
anbefales. 

!loger, Hinde, Legetøj og 
Htmlitinntrnmenter. 

Nic. Koefoed 
Skrædder- og Herreekviperingsfor- 
retning leverer gode Varer tit bil- 
lige Priser. Tlf. Klemens n. .14 x 

• 

• 

Tlf. o. 13 1.,P1/11 Klemens. • 
wirsiwbeerimeesi  

A. Lister 
Hagle. 

Varm Blodhuding 
hver Fredag Middag. 

Iriller og pincenez 
købes bedst hos Urmager 

Conrad Hannen. 
ved Havnen, Allinge. 

tyreplan. 
Rønne-Allinge Jernbane 

-• 

Søgnedage. 
It„„„ 

8,15 
8,30 
8,40 
8,54 
9,06 
9,14 
9,20 

 

	

12,40 	18,30 

	

l2,55 	18,45 
13,05 18,55 

	

13,19 	19,09 

	

13,31 	19,21 
13,39 19,29 
13,45 19,35 

   

Søn- og Helligdage, 
Bassne H.-Sandvig. 

Nanne 	8,30 12,40 19,25 
Vietrr 	8,44 	12,54 	19,39 
Rimene 8,53 13,03 19,48 
91e 	9,06 13,16 20,01 

9,17 13,27 20,12 
Vitliuge 9,25 13,36 20,20 
Sanbnig 9,30 13,40 20,25 

Sandvig )genne H. 
rtrititiie 	9,45') 14,00 20,45 

?Uting 	9,50 14,05 20,50 
Vin 	9,58 14,13 20,58 
512 	10,09 14,24 21,10 
glemme 10,22 14,37 21,24 
glefer 	10,31 14,46 21,34 
?larme ti 	10,45 	15.00 	21,50 

') hat i Ihnne 91 Wnbinbelit ind 
`tvg fif 91tt.4. 

C. Joon lladelsgarloor, 
anbefaler Frugt, Blomster, Grønt-
sager. Haveanlæg Frugttræer og 
Buske. 
Tlf. 41. 	ALLINGE 	Tlf. 41. 

Poul Marckmann 
Hasle, sælger de anerkendte, go-
de Polyphon-Grammo-
foner og Plader. 

Mange gode Nyheder. 

91t ed geres Ven 
med et Fotografi af Dem selv ! 

Fotograf 
Kloner, Allinge. Tlf. 4 

leverer de fineste Portrætter. 

Holger Panduro & Co. 

Gudhjem Almindingen Henne 
wifuli og likILLIODAVE 

Glubhjern 	8,10 12,55 19,50 
8,20 13,05 20,00 i3fterlara 	
8,28 13,13 20,10 Cffetinarit 	
8,47 13,32 20,28 

Plimineingen 8,58 13,43 20,40 VI atirftbe 	
9,45 	14,30 21,30 9tep 	
9,45 14,30 21,35 »trine 

Henne Atmindingen Gudhient 
ltheusr 	8,15 13,00 20,00 
9tqii 	8,15 13,00 20,00 
Vlafirtelei 	9,03 13,48 20,49 
411minelugen 9,13 13,58 20,59 

rttrularit 	9,32 14,17 21,18 
afledere 	9,40 14,25 21,26 
Vilebi}jtm 	9,50 14.35 21,35 

Sandvig 
	

'Teleton 25 

Averter bare 
andre Blade, De vil dog før eller senere opdag" 

at der er kun et Blad, der leases i alle . Hjem. og at 
det derfor er det billigste og fordela,Ltigste at aver-
tere i Nordbornholm. 

De bedste Nitide!' i Årbejistuji 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og lakker i alle Sterr. 
beade 111 veksna og Bern fra 3,25-500. Prima blaa Molskindsben-

klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder, Trøjer. Blu-
ser og Skjorter. Underbekkedaing i Uld ug Bomuld til voksne og 
Bern. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

3014 Ostit4en. 

Poser og Obonomruller 
leveres til 

Fabrlitnpr in, 

Firma paatrykkes billigst. 
lfflartIgetin Levering 

fra 

Allinge Bogtrykkeri. rum•••••••••• 
Telefon 74. 	Telefon 74 •  

• i LglilSter • 

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

Direkte Vin-import 
Vendersgade 10, København 

Stor Prisnedsættelse 

ficaervogne, 	15-55 Øre pr. Flaske 


