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En Sporvogn uden Fører og uden Ledning. 

I 	ir 

I Washington, U. S. A., er man begyndt at eksperimentere 
med Sporvogne uden Fører og uden elektrisk Ledning — men dog 
kørende paa Spor. Energien overføres traadløst og Vognen sættes i 
Gang og standses fra en Centralstation i en anden Bydel. Forsøgene 
siges at have haft et udmærket Udfald. Ovenfor ses en af disse Spor-
vogne paa Prøvekørsel, og som man ser, er Publikum meget inter-
esseret i den mærkelige Vogn. 

fRornSolmsfi. 
— 

Gensvar til Lærer Larsens 
sidste Artikel herom. 

(Rytterknægten.) 

Bornliolmskens Venner maa væ-
re Lærer Larsen meget taknem-
melige for de udmærkede Artik-
ler, der maa bidrage til at vække 
Bornholmernes Forstaaelse af Mo-
dersmaalets Værdi og Berettigelse. 

Og jeg, som tidligere har kæm-
pet en Del for de samme Ideer, 
men som paa Grund af Befolk-
ningens manglende Forstaaelse var 
nær ved at miste Lysten til at 
fortsætte, er Hr. Larsen meget 
taknemmelig for den store Inter-
esse, han i disse Artikler lægger 
for Dagen 

Efter Hr. Larsens djærve Ind-
læg i Sagen i de sidste Maaneder, 
er Stillingen antagelig blevet saa-
ledes, at en ikke ringe Del af 
Bornholmerne gerne ønsker Spro-
get bevaret og med Interesse læ-
ser Artikler herom, ja tillige gerne 
læste Fortæll inger med bornholmsk 
Tekst, hvis blot en fornuftig og 
ensartet Stavemaade kunde blive 
anvendt. 

Det har sin store Betydning, at 
vi nu er to til at staa sammen i 
denne Kamp (og at der ogsaa fra 
forskellige andre lejlighedsvis hø-
res anerkendende Udtalelser om 
Sproget). Det maa medføre, at en 
stor Del af de ligegyldige efter-
haanden lader sig pasvirke, me-
dens jeg som ene ForkæMper in-
gen Udsigt havde haft til at blive 
hørt. 

Men Skade er det dog, at vi 
skal begynde med en Uenighed 
angaaende Stavemaaden Lærer 
Larsen ønsker at vinde mig for 
sine og flere andres Anskuelse 
og imponerer mig med sin grun-
dige Bevisførelse for, at der i den 
af mig med jn betegnede Tvelyd 
ikke findes noget n i Baggrunden, 
som jeg havde paastaaet, og at 
der overhovedet slet ikke findes 
n deri, 

Ja, indrømmes maa det jo, at 
dette n ikke findes der som et 
selvstændigt n, men som en Be-
standdel af den Tvelyd, det sam-
men med det andet Bogstav dan-
ner. Det kan dog med Bestemthed 
paavises at være til Stede der 
selv om Frembringelsen af denne 
n-Lyd skyldes en mindre udpræ-
get „Eksplosion" og forsvinder 
noget mere end 1 i Baggrunden 
af Tvelyden jl. 

Lærer Larsens Paastand om, at 
der intet n høres i danske Ord 
som Eng, Sang, mange o. s. v. 
er for saavidt rigtig nok, for det 
er jo ogsaa her indgaaet som Be-
standdel i en Tvelyd, hvorved det 
i endnu højere Grad har mistet 
sin Selvstændighed, men der er 
dog ingen Tvivl om, hvilken Plads 
det skal indtage for at staa i det 
rette Forhold til det andet Bog- 

stav i Tvelyden. Kan n i denne 
Forbindelse slet ikke høres, er 
det dog tydeligt, at g er bag, og 
følgelig maa n stilles foran. f Tve-
lyden jn synes det imidlertid let 
at paavise begge Bogstavers rette 
Plads, selv om de findes der i 
en noget ændret Skikkelse. Det 
er mig derfor ikke muligt at for-
staa, hvordan saedan Strid kan 
opstaa, og det er mig heller ikke 
muligt at give efter i denne Strid, 
der forøvrigt meget gerne snarest 
burde bilægges, saa ensartet Skri-
veinaade kan blive anvendt. Til 
Bilæggelsen af Striden er sikkert 
ingen mere kompetent end nylig 
afdøde Professor V. Thomsen, der 
som bekendt var berømt og højt 
skattet af Videnskabsmænd over 
hele Verden for sin geniale Sprog-
forskning. Denne hædrede Pro-
fessor, hvis Professorat var „Sam-
menlignende Sprogvidenskab", har 
i sin bornholmske Lydlære skre-
vet om Tvelyden jn blandt andet, 
at den findes med en ri-Lyd som 
Baggrund i en meget lang Række 
Ord, hvoraf her kun skal nævnes 
følgende: Pæjna, Spajn, bræjna, 
Mojn, hæjna, inijnska, Pojn, roj-
ner, Hyjne, hojnsa (hundse), Pyjnt, 
Krajns, Fryjnsa, flæjna. Jeg tilla-
der mig til Slut at foreslaa, at 
vi i Ærbødighed og Agtelse for 
Professor Thomsens Minde lader 
hans efterladte Arbejder være det 
afgørende og lægen de i denne Strid. 
Der er saa mange, der med Be-
undring har set op til Professor 
Thomsen, at det vist ikke kan 
gaa nogen Ære for nær at fore-
tage et lille Tilbagetog til Fordel 
for ham. Vi Bornholmere har den 
største Grund til at beundre Pro-
fessor Thomsens Arbejde med den 
bornholmske Lydlære idet ingen 
paa Forhaand vil kunne tro, at 
en ikke-indfødt paa en saa ene-
staaende og mesterlig Maade har 
kunnet trænge til Bunds i disse 
Mysterier. Dette maa jo bero paa, 

at Professoren var en enestaaen-
de skarpsindig Mester i Forstan-
elsen af fremmede Sprogs Bygning, 
hvad han jo ogsaa adskillige Gan-
ge vandt Verdensberømmelse for 
blandt Videnskabsmænd. 

P. Naller. 

.eterfien, 
o 

„Drys dine Toner 
i Vaardagen ud. 
Sangen forsoner, 
navr Sorgen gaar Bud. 

Lær os mod Lyset at syngel 
Livet har nok, som kan tynge." 

„Men oppe i den urolige Him-
mel, hvor Skyerne mumlede, og 
Solen legede frem, saa det var-
mede paa 0jenlaaget, hang Lær-
ken og sang. 

Langsom, drukken gik den til 
Vejrs, snart i Lys og snart i 
Skygge, ustandselig syngende, hi, 
bi — hibibi 	hi, bi, til den som 
i en henrykt Drøm, alene ved at 
dens Hjerte blev stort af Luften, 
den inddrak, hævede sig saa højt, 
lOdret op, at Lys og Skygge slugte 
den, og det var, som om selve 
den vande Luft sang over Mar-
ken, hvor Vældene brød boblende 
og klare midt ud af den nøgne 
Muld. 

Men Svein havde lagt 
Øre til Lærken og bestemt sig til 
at blive. Her skulde hans Børn 
opfødes, saa at de kunde komme 
til at eje Landet, Det blev siden 
kaldt Danmark." — 

Saadan maler Johv. V. Jensen 
det danske Foraar, som vi tæn-
ker os det for Aartusinder siden, 
efter at Isens tunge Dække var 
forsvundet og Livet i alle dets 
Former var begyndt at udfolde 
sig i det nyskabte Land. Ogsaa 
Lærken kom, og den har sunget 
over de danske Marker hver ene-
ste Vaar siden. Thøger Larsen  

har søgt det uforglemmeligt r Poe. 
siens Sprog: 

,Lærken, som hopped 
af Æg i Vaar, 

svinder i Himlens Straaler. 
Tonerne ned med Lyset gaar, 
samme Sang som i tusind Åer." 

Lærken er en Del af det Dan-
mark, der gives os alle i Eje. 
Den spørger ikke om Ejendoms-
ret eller Særbevillinger. Den syn-
ger sine Sange for enhver, der 
vil lægge øret til. I dansk Digt-
ning er ingen Fugl prist som alen. 
Og blandt jævne Mennesker, om 
de da ikke bor i Kaserner, Fra 
hvilke selve Fuglesangen er stæn-
get ude, er heller ingen Fugl' saa 
kær som den lille graa Sanger, 
der kan gøre de bedrøvede glade 
og giver de sagtmodige nyt Haab. 

Lærken er en Trækfugl, men i 
milde Vintre har vi den her i Lan-
det hele Aaret, og er den rejst 
bort kommer den meget tidlig til-
bage, oftest længe før Forarret 
har begyndt. 1 det tidlige Foraar 
er det Lærken og Stæren, der 
synger Vaaren ind". 

— Lærkereder kender ethvert 
Barn paa Landet. Oftest finder 
man dem ude i Græsmarken. 
Reden lægges 4-6 smaa graaprik-
kede Æg. En Lærkerede nænner 
ingen at gøre Fortræd. De sMaa 
Æg faar Lov at ligge i Fred. En 
Dag er der kommen dunede, gul-
næbbede Unger, og nu bliver der 
travlt med at skaffe Føden; men 
det faar jo ogsaa Ende. De smaa 
flyver tid en Dag, færdige til den 
lange Rejse sydpaa til varmere 
Egne. Men fra tidligt Foraar til 
den sene Sommer lyder Lærke-
sangen over Danmark. -- Lær-
ken holder vi alle af. Det gør vi 
af det, der bringer Glæde. 

—n-  

Yorfatterinden 
Ofiristine Reimer. 

Den 15. April fylder Forfatter-
inden Christine Reimer 70 Aar. 
Hun er en Lærerdatter fra Bogen-
seegnen og ledede fra 1886 97 
forskellige Sornmerpensionaser 
Nordsjælland. Da Helbredshensyn 
havde nødt hende til at opgive 
denne Gerning, udfoldede hun 
med Energi og Flid en joureali- . 
stisk Virksomhed i kristelig-natio- 

nal Aand, har bl. a. skrevet om 
Folkeminder, Stedshistorie, Hus-
væsen, Dyrebeskyttelse og Silke-
avl. Sin huslige Livserfaring har 
hun nedlagt i „Hjemmets Bog". 
Sin Hjemstavnegn har hun sat et 
smukt Minde i sin bredt anlagte, 
velsk revne Skildring af „Nord 
fynsk Bondeliv i Mands Minde', 
der udkom i fem Bind og har en 
Værdi ikke alene ved Righoldig-
heden af personlige Iagttagelser, 
men ogsaa ved sin udførlige Be-
handling af forskellige kvindelige 
Sysler, som Folkelivsskildrere hid-
til ikke havde ofret saa megen 
Opmærksomhed. Hun har endvi-
dere indsamlet en stor utrykt Sam-
ling af fynske Dialektord. 

Vi har modtaget følgen& 

klemt h blundet 
i 	den 29.-3,1918, 

-- 0 - 

Politibetjent Frederiksen: En Dag 
i Januar indfandt Sigfred sig sam-
men med Frem I Koefoed hos Vid-
net. Sigfred indgav Politianmel-
delse om, at han havde bragt i 
Erfaring at E. Holm af det offent-
lige tog Betaling for Kost og Logi. 
Sigfred oplyste at han selv sør-
gede for delvis Kost ved egen For-
tjeneste. At han ganske vist fik 
Middagsmad hos Sagsøgeren det 
meste af Tiden, men havde den 
Opfattelse af Forholdet at Sagsø-
geren gav ham Maden, dels som 
en privat Godgørenhed dels som 
Vederlag, han udførte nemlig en 
Del Arbejde for Sagsøgeren. Sam-
me eller næste Aften kom Sigfred 
i Følge med sin Svoger og tog 
Anmeldelsen tilbage. Vidnet øn-
skede at tilføje at Sigfred aldrig 
fik Mad om Aftenen, men under-
tiden lidt Mad om Fo'rmiddagen 
foruden Middagsmaden. 

Frank Holm (Sagsøgerens Søn) 
havde haft Sigfred i Arbejde i.2 
Maaneder i 1926 for en samlet 
Betaling af 126 Kr. (Anni: En meget 
lille Betaling ca. 2 Kr. pr. Dag); 
han havde desuden givet Sigfred 
Forskud paa Lønnen længe for 
Arbejdet blev paabegyndt. Sigfred 
havde efter hans Udsagn 24 Kr. 
tilgode da Arbejdet blev færdig, 
og han mente at han omsatte 
denne Sum Penge i Spiritus i Røn-
ne, hvor hbn fik Pengene udbetalt, 
senere ændrede han denne For-
klaring og sagde, at han var sik-
ker paa han kun havde 1 Kr til-
bage Frokost havde han ikke set 
Sigfred havde med, udover en 
Kurv Tuborg Pilsner hver Dag 
og en halv Flaske Portvin, dog 
ikke hver Dag men 2 3 om U, en 
(Anrm k urvens Indhold kan 	.1 
ledes ikke have varet særir ind 
holdsvig, sætter m.in det opt:(' 
Forbrug til 20 	forly n r,  

1Y1  Kr. = 30 Ki. 	Re-itdg 
havende ved Årb.j aes 01 bor 
et Forskud, k. n det 1.i.11 til km 



blive tilbage. 1 Krones Penge pr. 
Dag, forudsat at alle Pengene er 
omsat i Ligkistefernis). Han ud-
talte at Sigfred var meget beha-
gelig naar han var ædru, men 
var han fuld, kunde han være 
meget grov. 

Dr. Barok, Sandvig, havde ikke 
undersøgt Sigfred de sidste 2 Aar, 
men vedstod alligevel sin Ærklæ-
ring om Sigfred, mente han var 
kronisk Alkohollist, men Sigfreds 
Tilstand kunde maaske have for-
bedret sig en Del, hvis lian havde 
nedsat sit Alkoholforbrug; mente 
at have set ham paa Gaden i paa-
virket Tilstand. Overretsagfører 
Thaarslund spurgte Vidnet, om 
han ansaa Ensil Holm for en ær-
lig og redelig Mand. Dommeren 
gjorde Vidnet opmærksom paa, 
at han skke behøvede at svare 
herpaa; dette ønskede B. heller 
ikke, og huskede ikke om han 
havde sagt noget herom til Pastor 
Joensen. 

Kæmner Mortensen er Sekretær 
for Fattigudvalget og deltager i 
Møderne, Oplyste at der flere 
Gange havde været Tale om, at 
anbringe Sigfred paa en Arbejds-
anstalt eller lignende, dette var 
dog ikke sket, dels paa Grund af 
Omkostningerne, dels paa Grund 
af at Udvalget mente, at Sigfred 
havde det bedre hos E. Holm. 
Kunde ikke tænke sig at Sigfred 
var uvidende om at han fik Fat-
tighjælp, men udtalte at det var 
meget muligt at det ikke var sagt 
til ham, netop af Hensyn til at 
der i mange Aar var ydet ham 
nogen Hjælp, Det var efter hans 
Mening Betaling for fuld Kost, der 
var ydet E. Holm til Sigfred, fore-
holdt nogle fejlagtige Afskrifter til 
Brug i Retssagen, der var atteste-
ret af Vidnet, mente at de sidste 
var rigtige. 

Povl Hansen havde i Efteraaret 
1925 bedt Holm om at tage sig 
af Sigfred, der til Tider var me-
get ubehagelig. Efter hans Mening 
indgav Sigfred Politianmeldelsen 
fordi Prm I. Koefoed havde lovet 
ham 2000 Kr, Sigfred havde sagt 
til ham, at han havde Lov til at 
spise hos Holm, naar han trængte 
til Mad. Sigfred var meget glad 
for E. Holm, selv vilde han ikke 
have Sigfred paa Kost for Kr. 1,25 
om Dagen, hvad der var tilbudt 
ham. Naar han havde givet Sig-
fred Mad, var det kun for at glæde 
Sigfred, ikke fordi han mente Sig-
fred trængte; havde sjælden væ-
ret i Sigfreds Lejlighed, mente den 
kunde gaa an, havde selv en større 
Lejlighed for en billigere Leje, men 
Grunden var at han udførte en 
Del Reparationer og lignende. 

Hans JI31181111111 (forhen boende 
paa Bjerregaard, Østerlars og Skov-
ly, Olsker) havde daglig i de sid-
ste 2 Aar, Middag og Aften, set 
at Sigfred fik Mad hos E. Holm, 
medens Sigfred tidligere havde 
rost Holm, var han nu meget util-
freds og i Efteraaret 27 meddelte 
Sigfred Vidnet, at han en Vinter 
havde bedt Holm om Pengehjælp, 
men Holm havde sagt at han kun 
vilde give ham Mad. Hvad Sigfred 
tjente, brugte han til Spiritus Sig-
fred skolde ogsaa have sagt til 
Vidnet, at Holm lige saa godt 
kunde lade ham faa Invaliderente 
som Fattighjælp; Sigfreds Lejlig-
hed var ikke daarlig, den var hel-
ler ikke for dyr. Han har set Sig-
fred udføre noget Arbejde for Holm. 
Vidnet paastod at han ikke havde 
faaet offentlig Hjælp eller været 
straffet .  

Fru ~ih (Sigfreds Søster): 
Broderen var fra Ungdommen me-
get drikfældig, han varehandlet 
godt hos Holm, men kunde ikke 
adrniniaterere"Penge, havde ofte 
Ilt ham gaa 'efter Mad hos Holm,  

for hvem han havde arbejdet en 
Del og faaet 70 Øre i Timen. Pen-
gene blev brugt til Spiritus Holm 
havde tilbudt hende Kr. 1,25 om 
Dagen for at tage Broderen i Kost. 
Sigfred havde en Dag i Januar 
sagt til hende, at han skulde hen 
til Postkontoret og skrive under 
paa en Ærklæring, at han ikke 
havde faaet Fattighjælp, han var 
da fuld, havde selv set ham tage 
Proppen af en Flaske; hun havde 
aldrig bedt Søsteren i Sandvig 
om at gaa til Bager Halm og bede 
om Hjælp til Broderen ; naar hun 
havde givet Broderen Mad var det 
kun Lækkerier; havde aldrig set 
lian havde Mad i Huset, kun Kaffe 
og Sukker. 

Chauffør Chr. P. Hansen havde 
arbejdet nogle Maaneder hos Holm, 
men ikke set Sigfred faa Aftens-
mad, derimod Frokost og Mid-
dagsmad, tilt var S. pasvirket 
af Spiritus, havde set S. Arbejde 
for Holm, og hørt Holm tilbyde 
ham samme Betaling sum Vidnet 
fik. 

Cecilia Jensen havde ofte set 
Sigfred faa Mad hos Holm, de 
Dage hun var hjemme; hun vid-
ste Holm tog Betaling for Husleje 
og Brænde til Sigfred, derimod 
ikke at han tog Betaling for Ma-
den. Vidnet fik stadig Fattighjælp 
gennem E. Holm. 

Karen Lindgren (15 Aar gammel) 
paastod at Sigfred fik Mad bande 
Middag og Aften, i hvert Fald 
ofte om Aftenen, han passede 
Rundsaven. 

'Fra Saasersen vidste at Sigfred 
fik Mad hos Holm, kendte ikke 
noget til om han fik Aftensmad, 
hans Lejlighed er meget god Sig-
fred er brutal, naar han er be-
ruset. Vidnet fik stadig Fattighjælp 
gennem Holm, Hjælpen blev dog 
udbetalt hende af Bager Holm. 

B. 

Romhalms hi* Referater 
Ira lleismailerae. 

-a -- 

Det var med ublandet Glæde, 
Borgert. saa „Bornh. Tidende" 
sende en Fagmand til Allinge for 
at referere Retsmøderne. Selvføl-
gelig skulde den stedlige Referent 
passe sin Skole i Arbejdstiden. 

Man havde haabet, at „Bornh. 
Avis's" Referent ligeledes skulde 
passe sit Mejeri i Arbejdstiden. 
og Ases været forhindret i at 
referere; men her blev man skuf-
fet. Han mødte og leverede sit 
Fusk. 

„Boreb Avis" refererer en Epi-
sode saaledes: 

„Bach-Andersen: Har han talt 
til Dem om, at han vil klage over 
Holm. 

Povl Hansen (Sigfreds Svoger): 
Ja, han fortalte, at Premierløjtnant 
K6efoed havde lovet ham 2000 Kr., 
hvis han vilde klage over Holm. 
Han klagede saa, men fortrød det 
bagefter og tog sin Klage tilbage 
o. s. v." 

„Sarah. Tidende" refererer den 
samme Afdeling saaledes: 

Haoh•Anderaen: Drikker han? 
Povl Hum: Ja, og saa kan 

han aldeles ikke beherske sig. Han 
var forøvrigt ked af, at han hav-
de skrevet under paa Klagen, det 
var Premierl. Koefoeds Skyld. Han 
sagde det til mig saa sent som i 
Gear. Premierl. Koefoed havde 
lovet ham en Dusør paa et Par 
Tusind Kroner. 

Dommeren: Hvorfor? 
Povl Hansen: Vel nærmest en 

Erstatning, enten det nu var for 
Husleje eller for Kosten. 

Dommeren: Nas, saa kan det 
ikke kaldes Dusør." 

Kan De indse, Hr. Mejeribesty-
rer, at De ved at undlade at re-
fere Dommerens Indgriben. gor 
Dem skyldig i en grimme Vildle-
delse af Læsernes Opfattelse at 
Sagen og kolporterer en skamme-
lig Usandhed om Premierl. Koe-
foed. 

Hvis De kan fatte dette, venter 
Borgerforeningen, at De i Deres 
Blad hurtigst muligt faar Skrønen 
aflivet. 	s 

Argus. 

ralkgskoleas I[Ir?Mslyae, 

Med Hr. Redaktørens Tilladelse 
vil jeg indrykke i „Nordhornholm" 
de Meddelelser, som efterhaanden 
fremkommer om Stævnet .  

Dette vil jeg navnlig gøre af 
Hensyn til de Forældre, hvis Børn 
skal med til København, og som 
selv ønsker at ledsage deres Børn 
paa Turen. 

Nedenstaaende Meddelelse er af-
trykt efter Lærernes Medlemsblad 
„Folkeskolen", 

„En af de første Dage vil de 
Skoler, der har meldt sig som Del-
tagere i Folkeskolens Idrætsstævne 
modtage den længe ventede Med-
delelse om, at de kan regne med 
gratis Rejse med Statsbanerne. En 
Del Privatbaner samt det born-
holmske Dampskibsselskab har li-
geledes bevilget Frirejse for ved-
kommende Landsdels Stævnedel-
tagere. 

Der er Deltagere fra alle Lan-
dets Egne: fra 27 Købsteder og fra 
22 Amter. 

Desuden vides det med Sikker-
hed, at Stockholm og Gøteborg 
sender hver et Drengehold, medens 
Oslo har sendt Afbud, og Malmø 
og Helsingborg endnu ikke har gi-
vet endelig Besked. Duborgskolen 
i Flensborg møder med et Hold 
Elever, der er Stævnets Gæster. 

Naar alle disse udenbys Delta-
gere kommer hertil den 28. Juni 
om Eftermiddagen, vil de faa an-
vist Kvarter i en af de københavn-
ske Skoler, hvor de paa en felt-
mæssig Opredning af Madrasser 
oe Tæpper, som laanes af Hærens 
Beholdninger, vil kunne hvile ud 
efter de Anstrengelser, som de 3 
Stævnedage vil medføre. Stævnets 
trykte Program vil foreligge om-
kring 1. Juni, og til den Tid vil 
alle Enkeltheder i Stævnets.  Plan 
være lastslaaeg men allerede nu 
kan dog meddeles, at der bliver 
en Aabningshajtidelighed i Idræts-
parken den 29. juni med Ind-
marsch af samtlige 9000 Deltagere, 
og at de udenbys Deltagere sam-
me Dags Eftermiddag vil blive 
medtaget paa Københavns Raad-
hus. - løvrigt vil Opvisninger og 
Kampe foregaa Formiddag og Ef-
termiddag alle Stævnedagene, ind-
til der sidste Dag. Søndag den 1. 
Juli Kl. 16, sluttes med en Højti-
delighed i idrætsparken. Og naar 
alle disse Anstrengelser er til Ende, 
samles Deltagerne om Aftenen i 
Tivoli, hvis Direktion vil gøre sig 
ganske særlige Anstrengelser i Da-
gens Anledning. 

Næste Formiddag forlader de 
udenbys Deltagere atter Byen med 
Tog og Dampskib. Blandt de syn-
lige Minder om det tilendebragte 
Stævne, som de vil bringe med 
hjem, er der Grund til at nævne 
en ualmindelig smuk Faneplade af 
Sølv, som Sølvsmed Evald Nielsen 
har tegnet og forarbejdet. En lille 
Sølvplade med de samme Motiver 
som Fanepladen (de indbydende 
Kommuners Vaaben) bliver Stæv-
nets Emblem. der uddeles til samt-
lige Deltagere som Adgangstegn 
til alt, hvad Stævnet har at byde 
paa." 

IL P. Kue/9.d. 

P. S. Mon der ikke her i Kom-
munen skulde lindes en !Vtaa.en, 
som vil forære Allinge-Sandvig 
Holdet en passende Flagstang med 
Flag til Brug under Stævnet? 

,fra 2Ige til 2Ige. 
-0- - 

Saver Kimg, 
den vidunderlige Hest, der følger 
sin Herre i Tykt og Tyndt, fore-
vises atter i Allinge Biograf i et 
andet af Fred Thomsens Film. -
Manden, der var Præst og blev 
Cowboy, vil erindres af mange, 
der dengang saa den eventyrlige 
Film, og denne n ve Film vil sik-
kert ugsaa trække fuldt flus. 

Det bebreldes os at vi 

fortrinsvis optager Artikler med 
Angreb paa Kommunalbestyrelsen, 
og at Referaterne fra Retsmøder-
ne ikke er upartiske, 

Vi har tidligere pointeret, og 
gør det ogsaa nu, at .Nordborn-
holm" ikke er Talerør for et be-
stemt Parti eller Klike. Bladets 
Spalter staar selvfølgelig ogsaa til 
Raadighed for den angrebne Part, 
og vi beklager at den ikke oftere 
lader høre fra sig. 	Red. 

Vi beder indtrængende do aver-
terende indløse vore Indbetalings- 
kort, da vi har store Udgifter og 
maa betale Postvæsenet forud tor 

hvert Kvartal. 

Hvorledes man ikke skal 
lade sig fotografere. 

-a- 

Er der noget man ikke skal, saa 
er det al lade sig fotografere med 
Hat paa, selvom den er aldrig 
sari dejlig - hvis man da vil tor-
skaane sig selv for dette, at næ-
ste Generation smiler og tænker: 
Nej, ' hvor hun ser grinagtig ud, 
naar de en Dag sidder med det 
afblegede Fotografi i Haanden. 

Og der skal saamænd ikke en-
gang en Generation fil, for at Hat-
tene - og Frisurerne med -- kan 
forekomme kim-tiske. Moden skif-
ter hurtigt og vort Syn med den, 
ja, er det egentligt ikke forunder-
ligt, at de samme Ord ..fiks og 
kan og klædelig" kan bruges om 
det !tilsammen 	efterhaa uden. 

Jeg sad med et Familiealbum 
Haanden i Oaar og fik saadanne 
Tanker ved Synet af min kære 
Tante Tulle, hun som i sin Ung-
dom var Provinsbyens førende 
Skønhed. Sad hun ikke der med 
el Monstrum af en Hat balance-
rende skævt paa Frisuren - og 
saa - grundkomisk ud. Men vor 
Tids smaa Hatte, der føje] sig saa 
naturligt efter Hovedets Linjer, 
kan dog aldrig komme til at vir-
ke saadan, vil De naturligvis ind-
vende. - Sig aldrig Aldrig, det 
er en gyldig Regel. Ingen ved, 
hvorledes Fremtiden vender op 
og ned paa Begreberne, og smaa 
Hatte kan saa udmærket, godt 
skifte Karakter. Det sidste erfare-
de jeg, da jeg bagest i Albumet 
fandt to unge Piger fra for tyve 
Aar siden, to Veninder som hav-
de ladet sig forevige med de smaa, 
engelske Hatte, der dengang var 
moderne, 

Det var utvivlsomt søde unge 
Piger - men set med 1927's Øjne 
saa de mildest talt forstyrrede ud. 

Derfor - lad dem aldrig foto-
grafere med Hat. 

VeLizyt! 
En lille Pakke Manufaktur er tabt 
og bedes mod Ducør afleveret i 
„MESSEN', Allinge. 

Køreplan 
Almindingen Gudhjem Ramme 

Jernbase. 

nfi4 NEDA1111: 
Gudhjem Almindingen Rønne 
Oln.01)jrul 	8,00 13,10 18,50 
efteriar4 	8,10 13,20 19,00 

41,19 13,29 19,09 
8,37 1:1,48 19,28 
8.49 14,00 19,40 
9,35 14,50 20,30 
9,35 14,ii0 20,30 

Rønne ~bladlusen Gudhjem 
3filliitt .45 	8,05 	1:1,20 19,00 
9bate 	8.05 13,20 19,00 
Viehtfebe 	8.53 14.118 19,48 
911 minbingen 	9,03 14,18 19,58 
r_ ftnmarir 	9,22 14,37 2i),17 
glidere 	9,31 14,4ti 20,20 
atubbieel 	9,43 14,58 20,38 

NON,  og IIIELLiGillAGE 
Gudhjem Almindingen Høne. 
l$inbhirrn 
	

8,10 12,å5 19,50 
Cfleriat 
	

8,20 13,05 20,00 
4:111itrinatit 
	

8,28 13,13 20,10 
?liniinbinnen 8,47 13,32 20,28 
111afirfebt) 
	

8,6S 13,43 20,40 
Ttp) 
	

9,45 14,30 21,30 
filarne 
	

9,45 14,30 21,35 

Rønne Almindingen Ibindhjum 
Num' 4-). 	8,15 13,00 20,00 
91ero 	8,15 13,00 20,00  
VIntir tern' 	9,03 	13,48 20,49 
?I (1111[18114mi 	9,13 	13,58 20,59 
tDfirrinurit 	9,32 	14,17 	2 I ,18 
Dfterlar¢ 	9,40 14,25 21,26 
ta1nblijem 	9,50 14,35 21,36 

amen...111.«••■■•••■■~1.■•■•■•••■=0 

Kajalf. 
En letsejlende Kajak med tilhø-

rende Pagaj, Sejl osv. er billig til 
Salg, naar Handel kan ske snarest. 

- Carl Aage Gornitzka. 

	Ni~elidio•■■•■■•■.~ 

jertelig Tak til alle, der glæ-
dede os paa vor Bryllupsdag 

Judith og Kristen Simonsen, 
Farum. 

Prak til alle, sortt har vist os Op-
! mærksomhed ved vort Bryllup 

Sigrid og Knud Hansen. 

Hjertelig Tak for udvist Op-
mærksomhed ved min Kon-
firmation. 

Konrad Svartli, Rutsker. 

min og mine Forældres hjer-
teligste Tak for udvist Op -
mærksomhed ved min Korn - 

firmation. Barry Ipsen, Olsker. 

Køreplan. 
RøntA-dilinge Jernbane. 

Søgnedage. 
Hanne 11.--Sandvig. 

iihmne p, 	e,15 	12,40 	18,30 
Reit' 	8,30 12,55 18,45 
glemme 8,40 13,05 18,55 
file 	8,54 	13,19 	19,09 
Zein 	9,06 13,31 19,21 
ttl tlindc 	9,14 	13,39 	19,29 

9,20 13,45 19,35 

Sandvig-13~e H. 
8r.111»ig 9,55 14,00 20,00 
StIlinee 10,00 14,05 20,05 
Tein 	10,08 14,13 20,13 
tie 	10,20 14,25 20,25 
itleinenq 10.34 14,39 20,39 
øffiler 	10,44 14,49 20,49 
fflanne 	11,00 15,05 21,05 

Søn- ot;: 
kunne H. -Mundvig. 

%seler 8,30 12,40 19,25 
9Znter 	8,44 	1'2,54 	19,39 
Skearene 8,53 13,03 19,48 
9113 	 9,06' 	13, i 6 	'20,01 
trin 	9,17 	13,27 	20,12 
2111inge 9,25 13,35 20,20 
e,nnbonj 9;30 13,40 20,25 

Snndrig Rønne IL 
eaniniiii 	9,454) 14,00 20,45 

9,50 14,05 20,50 
tein 	9,58 14,13 20,58 
91a 	10,09 14,24 21,10 
glemme' 10,22 14,37 21,24 
91rit« 	10,31 14,46 21,34 
illønne ti. 	10,45 	15,00 	21,50 

i 81.mirc Ol RarbinticIfe meb 
Tall tit gisp. 

"Ss-k9.--• 

›..,ftrrinarie 
kl itittibinvii 

ifrbt) 
91e; J 
%ane 



pyhder i Damefrakker P 
sorte og kui.,rte i alle Størrelser, ogsaa i extra store, forar-
bejdet af prinia, moderne Stoffer i Foraarets Modefarver er net 
paa Lager i stort og smukt Udvalg. 

Lageret i imprægnerede Frakker er :ærligt righoldigt 
!made for unge og ældre. 	Frakker til voksne 22.75 Kr. 

17 Stk. Sommerfrakker fra tidl. Sæson udsælges fur 
10-15.20 Kr., oprindelig Pris 45-68 Kr. 
Pigefrakker i nye Faconer, alle Størrelser til rimelige Priser. 

Enhver Frakke tilpasses uden extra Betaling. 

magasin du Nords Udsalg ved Victor Planck. 

Gulv-Fernis. 
Ærede Husmødre! 

Hvis De vil have pæne Gulve, bør Dc købe Gut slernte 
høs J. B. Larsen. Allinge. - Dem er altid den bedste - 
turrer hurtigt, klæber ikke; men bliver blank og smuk. Sælges 
i V, og V, kg Dunke og løs,  Vægt. 

titelvink giver et meget haardt Overtræk. 
Branollne, lys og mørk, til Oppudsning af alle Slags lakerede Møbler. 
Liguld Veneer gør polerede Møbler blanke. 

  

47. 2. Larsen, Allinge. .tele fon 72. 

 

  

Villaved diemaling 
og VI  kg. Daaser føres i 20 forskellige Kulører, og kun I absolut 

prima Kvaliteter, som De altid vil have den største Fordel af at 
benytte. da Malizegen haute bliver blank og er slidstærk. - Desuden 
fører jeg terre Malerfarver i alle Kulører og udrører dem gerne 
for Kunderne. -- Olierevet Blyhvidt, Titanhvidt og Zink hvidt 
i 5 kg og 2V, kg Spande og 1 kg. Daaser. 

Hvid Japan-EmallIelak i 	og VI  kg Daaser. 
Kulørte Japan.Emaillelskker i alle Kulører føres i sniaa Ds. 

Større Daaser skaffes paa Bestilling. 

Freskaiii. udrøres i Vand og anvendes indendørs i Stedet for Lim-
' farve eller Kalk. - Er let at udrøre. nem at paastryge, 

og føres i 	kg Pakker i 22 forskellige Kulører. 
Møbellak, Vognlak, Baadelak, Ovnlak og Hattelak i alle Kulører. 
Bedste Malerfernis, Tørrelse, Terpentin, Lim, isl. Mos, Sandpapir. 

Prime Ilroneer. Guld-, Selv-, Kobber- og grøn. BroncetInktur 
Slørets Udvalg I ilaierpensler. 

Aquarelpensler, Lakpensler, Broncepensler. 

,dele fon 12. 	5. R, Larsen, Allinge. 

Damernes Opmærksomhed 
henledes paa, at jeg paa faa Dage leverer skrædder-
syede Dragter og Frakker til meget billige Priser. 

Villy Westh. 

Chr. Wesths Skrædderforretning, 
ALLINGF 

Ilannester bod, Hule, 
anbefaler sig med 

alt Olarnesierarbejde, Samvittig-
hedsfuld Udførelse. 
Btui lcff`diaer til Fabrikspris. 
Elegant had eiarla 881 ag af Billeder, 

tangdf patienter og f4pejle 
i ane Størrelser. 

paa Lager. 

:• Skrædersyede Habitter, • 
bias Serges og kul. Modestoffer, 

• impr. Frakker, herre-Pulsovers fra 
• 4.45, ,Manchetskjorter, Huer, 
; Sokker, Slips ug Seler er nu pas 
• Lager lor Sæsonen. 
• Hos os er De altid sikker påes 

al finde de sidste Nyheder og 
• den billigste Pris. 

Manufakturhuset 
HASLE 

Aug. LundgrQns 
tiobestattedernrretffing 

anbefaler prima 
Kolonialvarer 
til billigste Priser. 

Køb hos o• Deres 

Haveretiska bed 
Haveriver, 

Skuffejern, 
Spader, 

Gravogreho, 
Kirkegaardsrivor, 

Havevandslanger, 
Vandkaaderm.m, 

Gudhjem Halidelshus. 

Havefro. 
nyt hjemkommet, spiredygtigt. 

Statskontrolleret Urte- og Blomster- 
frø. Plmnegræs fra Cirejsdalen. 

G-11 fl hjem ilandeishus. 

Fisker e, se her! 
12 Garns Sildegarusreb, 24 Fv. 

prima Hamp, Stk. 4,00. 
Sildogarnshanke, tynde og svære. 

Sinter, 	do. 

Gudhjem liaudeishus. 

Gudhjem Sadelmager-
og Møbelforretning 
Nyheder i Barnevogne, Kurve-

møbler, Rejsetoj, Rullegardiner, 
Markiser m. m. 

•  

Den !noderne unge Dame 
ved, at skal rul beskeden Penge-
Pung torslaa noget, er Manufak-
turhuset alligevel Nr. I som Ind- 
købssted. 	De skulde bare se, 
hvad vi allerede har faaet hjem 
al Nyheder r foraar,frakker og 
Dragter. 

al Frakken holde et Aar 
endnu. vel saa strækker Pengene 
sagtens til det øvrige. Vi har nu 
flet niost bedaarende Udvalg i 
ro5landke, Crepe og Musseliner, 
all i Nyheder og forbavsende 
billigt 

Søger De fint og lækkert Uh-
(lertøj, gear De aldrig forgæves 
her. Vi har et efter l'orboldene 
meget righoldigt Udvalg selv Inr 
den mest kræsne Smag. 

I Strømper, Handsker, Korsetler, 
Korseletter 

Bryst- og Hofteholdere er vi nu 
saa godt assorteret som tinget 
Storrn4gasir,. 	- Og vi har et 
ganske nydeligt Udvalg i Pfekker 
ter utf.• Jumper, i Uld ug Silke, 

At opremse Priser ar kun lidet 
riPlYsende. Men se Varerne og 
hor Priserue 	alt eden Købe- 
tvang -- og vi tror at kunne 
regne med endnu en tilfreds Kunde 

Manufakturhuset 
HASLE 

Bemærk: Fruefrakker i store 
Storrels..r er altid paa Lager .  
Fikse Ungpigefrairker Ira 1-1,50 

■••••••••• 

A. Lyster 
Hasle 

anbefaler 1. kl. hjemmelavet Pars, 
Medisterpølse, Lungepolen, Sylte, 
Spegepalse,Rullepelst,Leverpontei 

Varm Blodbudding 
hver Fredag Middag.  

Teision H ft•le Nr. 74. 

Nogle lliomede Lodsedler 
til Landbrugslotteriets første Træk 
nitic; haves endog. 

Johannes Larmen. 
Frisør og Barber, Allinge 

Sandvig Boghandel 
anbefales.  

Ruger, Made. Lezetaj og  ~Nik In4trumenter. 

Nic. Koefoed 
Skrædder- og I ierreekviperi ngsfor-
retning leverer gode Varer til bil-
lige Priser. Tlf. Klemens n. 4-1 x 

Bar6er6lade. 
Ægte bilette 

Rothart 	10 Stk. 2,25. 
Maegen, dansk 10 - 2,00 
Absalon, -- to - 1,65. 
Hores, 	- pr. Stk. P Øre 

Barbermaskiner i stort Udvalg. 
Slibemaskine „liela". Slrygerernme. 

Lommeknive. Sakse. 
Friserkamme. Lommekamme. 

Elfenben-Toiletkamine. 
Badesvampe. Vaskesvampe. 

'Favlesvainpe. Ounimisvampe. 
Vaskeskind. Haarnet. 

Tandoremo i alle gangbare Mærker.  
Arnisan- og Parbacreme. 

5. 53. Larsen, Allinge 

Allotek 

liaandkcibsudsalg; 
blod hjem: Mellem]. Johansen 
Baste: Frk. Poulsen, Vesterg. 

.........••■•••■■•■••••■■■••■■•■•■■■•■•• 

Asbest-Bo1gep1ader 
Billigste og bedste Tagdæknings- 
materiale - leveres og oplægges. 

Linoleum- og Parketgulve 
lægges - forlang Tilbud. 

Lager af Ligkister og Ligtøj. 
Kofoed clIN Mortensens 

Byggeforretning. 
Tlf. 77 og 79. 

Billige Senge. 
Store nye brede lividlakerede 

Senge med Spiralmadrasser er til 
Salg for 29 Kr. pr. Stk. samt 
Vindruer 20 Kr. pr. Fag med 
Glas. 

Iltdstrup. 
Strandhotellet. 

[kel korsgade 10, Hoste 
er til hulg, ebenl. til Veje. 

En ny Radsaamaskine, 
21 R., med Patent-Stilleværk 

sælges 200 Kr. under Prisen. 
Johan C. Koefued, Allinge 

Burbank-Kartofler 
er holdbare, angribes ikke at Syg-
dom og giver godt Udbytte. Er 
til Salg paa Hotel Fineeedislen. 

Telefon Sandvig 26. 

En Hest 
er til Salg paa 

Vievergaard, Olsker. 

6 hers brise 
samt Grise, der bliver -1 Uger den 
24. ds„ er til Salg hos 

Avlsbr, Chr. Holm, Allinge. 

Gaaseæg 
er til Salg, Lille Dammegaard, Kl. 

Chafewg 
ei til Salg pus hkeregaarh i Dlutlier 

Dræningsarbejde 
udføres. -- Grøfter reguleres og 
renses op. 

Charles Hansen, 
ved Splitsgeards Trinbræt, Klemens 

Et smukt edderems-Orgel 
9 Udtræk, kraftig Tone, til stort 
Lokale, sælges for 700 Kr. 

Andereem, Skovhuset, Rø. 

Allinge-Sandvig 
Ungdomsforening 

afholder Illedløraøbal So ndag 
15. ds. Kl. 8 paa Christensens Sal. 

Medlemskort skal forevises. 
Bestyrelsen. 

• I Sengeudstyr' • 
• 

bar vi el stort og stedsestigende 
•

▪ 

 Salg - en glædelig Kendsgerning, 
• som kun tyder paa Tillid til For-
: retningen. - - Udvalget er meget 
• omfattende, og vore Kvaliteter og 
• Priser kan taste enhver Sammen- 
• ligning og stag fur enhver Kritik. • ▪ Vi har garanteret fjertætte 13 o 
• stre «lob. br.) fra 2,811 og vi 

furer kun de allerbedste danske 
• Varer. 
• Stort Lager af prima dampren-
: sele Fjer og Dun til billigste 
• Dagspris. 
• Dyner syes og stoppes gratis 
• Store -I Br. Dynebetræk 15,65. 
• Vi er luftige, der sælger Senge- 
• udstyr, men vist ikke saa mange, 

der pas et Aar fordobler 
• Del har vi gjort, og det er vel 
• ikke det ringeste Bevis for Vi-
: reenes Fortrinlighed 
• 

Manufakturhuset • 
• • • • HASLE 
• Leverandør til Varelottertel 	• • 

samt Jord- og Betonarbejde udfø-
res godt og billigt. 

Arbejdsm. lians Jensen, 
Gudhjem. 

En Lødeko 
fra sund Besætning er til Salg 

Gunnar Dam 
v. ,Nordholdt ,  Klemens 

M4 feriet 
„f aj hj orggaard" 

Skriftligt Tilbud ønskes paa Kør-
sel af Dyndegaards Ruten med 
Pris pr. 100 Pd. og gældende fra 
20. April til 30. September d. A. 

Tilbudene bedes indsendt inden 
Tirsdagen d. 17. ds. 

flerly geleen. 

D, s. U, Rø 
afb. Generalforsamling Lør-
dag d. 14. April Kl. 7,30 paa Th. 
Bendtsens Sal med efterfølgende 
Bal. - D. s. U. indbydes, 

Heatyeels.au. 

Hasle. 
Spisekartofler og Læggekartofler 

haves paa Lager. 
Forsendes overalt. 

K. Nielsen. Telefon 22. 

Søger ile eis tivsledulerske, 
flat ben gamle at)fie jalgra, onfter 
91bgnni; mier 7).red ajettbutn farbubt, 

Ler 7:/f funbet et niar oldlOther, [fol 

bør rare politil Vobe eller tBel. (ler 

ve fireaturee lil enig  eller sit IDe 
folie fanbamse, bor `,De faml titte tlln-
rer klem, pontoner Ze Zen' Reparoti-
oner,ljor 9De florlet en tin orretning - 

»urban flat `&1t faa faa bet at nile, 

Isid 	ilte averteres i brt tistab, ¶otti 

birlelig [afr./. 
MoreiboralJotia" 

I teled af alle i trerøre flerreb og ce 
berfor et fortrinligt Linoneediab. 

renti 51:lere6 «almue til „92orb• 
bornt)ohlt", r.-telefon Ylilinge 74. 

en flint 'Vige 
(au fan 131s$ >414 turnefanen i 
Ret 	;ri for 1.1/alfMa4 

En Medhjælper 
41t4 til ]fyr 'Nej Nul 

Ilyndegaord I kniteker. 

›buGbeftlircristbe 
Fora Fttafi.‘ eller Ilte 111ni. 

Otto litidstrap 
t•rt+ 

En Karl 
kan fait Plads I. Mai paa 

Torpeigaisrd, Klemensker. 

En Karl 
kan faa Plads til 1. Maj 

Jensen, Lille Lærkegaard. 

En Karl 
kan faa Plads IN. April eller 1. 
Mai 	 Jacob Larsen 

Tlf. Klemens s. 76. 

En flink Medhjælper 
kan faa Plads 

Jølenairrop TILKI s. 86. 

NR. Halm er til Salg. 

En paalidelig Dreng 
eller Kari kan faa Plads hu',  

Slagter Kofod, Klemensker. 

En Dreng, 
12 -14 Aar, kan faa Plads paa 

Kildesgmard, Re. 
Samme Sted er en 3 Alle.'" 

Plag til Salg. 

En flink Pige 
kan faa Plads til I. Maj 

liondeg:sard, Rutsker. 

Eli Pige 
søges til Maj 

Kaasbygaard, Rutsker. 

2 Løciekøer 
er til Salg 

Opsynsmand Land, 
Tlf. Kl n 59. Rutsker Plantage. 

Maskinrulle 
stor Størrelse, som ny, 65 Kr. 

Fhv. Købm. Jensen, Allinge. 

Rugeæg 
af Hvide Wyandottes a 15 øre. 

Nordre »elle, Allinge. 
H. Chr. Markussen. 

Et større Parti 

Kartofler 
ankommer i ri .,ete Uge. 

Tidlige Læggekartofler paa Lager. 
Ilurten Jensen, Tlf. 41. 

• 
960 9•111111~••••••

•  

.,Urografen. 
8orirlar4den IS, April Kl. 8. 

Naturbilleder fra 
Florenlz og Rom. 

Bjergbestigning ved 
Aureskulan. 

ållver Xing. 
Spændende Cowboy Film i 6 Akter. 

I Hovedrollen Fred Thomsen, 
Praesten sum blev Cowboy, 
samt den verdensberømte 
hvide Hest Silver King. 

ffi 

Et Parti gode 

Forretningskonuolutter 
sælges med Firma for kun 10 Kr. 
pr. Mille. 

Allinge Bogtrykkeri, 

*
 *
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Løb for H 	 „Javel, Hr. 
Underkorporal!` siger jeg og la-
der, som om jeg gør et fortvivlet 
Forsøg: „Jeg kan ikke, Hr. Un- 

ikt er et væmmeligt Vejr, det derkorporal!" - .Det er sgu Løgn, 
regner og stormer; al den megen 

hib for S ...I " 	Da jeg hverken 
Sne, der nylig har ligget hajt paa 
Marker og Veje, er fuldstændig 
teet bort, og i Stedet for staar 
der nu Vand overalt, og Mar-
kerne er et Ælte. 

Vi er alle glade over, at vi i 
Dag skal have Heldagsøvelse med 
Marsclitur paa 32 km., saa slip-
per vi da for at ligge ude i op-
blødte Pløjemarker -- tror vi da. 

— Men det skal blive helt 

anderledes. -- 
Vi marscherer ud ad Lande-

vejen, og kommer et godt Stykke 
udenfor Byen, da der bliver kom- 
manderet: .Holdt! 	I  ad Ge- 
vær!" -- En eller anden Øvelse 
skal paabegyndes. 

Medens vi staar og lader Ge-
vær, er der et Par, der laver Klud- 
der, en taber en Patron og buk- 
ker sig for at pille den op, hvad 
der er noget at del værste man 
kan gøre, en anden glemmer at 
staa Ret. Løjtnanten indberetter 
(let øjeblikkelig til Premierløjtnan- 
ten, ,og „Primus" overøser dem 
med Skældsord og lover al Land-
sens Ulykker. — San kalder han 
Befalingsmændene sammen for at 
indslruere dem. — Vi hører ikke, 
hvad han siger; men pludselig 
hæver han Stemmen, som for at 
vi alle skal høre det: , 	 og 
nu vil jeg have, at øvelsen bli- 
ver udført til Punkt og Prikke, 
krigsmæssigt set; I skal ikke skea-
ne Mandskabet, i det hele taget 
maa I gøre ved det, hvad 1 vil, 
jeg er ligeglad, hvordan de kom-
mer til at se ud, lad dem bare 
søle sig til i Pløres. — -- For-
staaet?" 

Befalingsmændene træder af og 
kommer for at forklare os Grund- 
laget for Øvelsen, samt inddeler 
os i Grupper, der hver faar sin 
Fører. 

Vi har alle hørt hvad „Primus" 
sagde; og hver tænker sit ---! -- 
Det bliver nok ikke bare Sjov. 

— øvelsen er „Sikring under 
Marsch", og vi skal være en af 
Fortropperne, der rykker ind paa 
Fjenden. -- Vi bliver kommande-
ret ud i Enkelkolonner paa begge 
Sider af Vejen, og nu gaar det i 
Hurtigløb fremad. Hvergang De-
lingsføreren, en Sergent, strækker 
Haanden i Vejret, betyder det 
„Holdt!" og er Tegn paa, at vi 
bliver beskudt; vi skal søge Dæk- 
ning i Grøften, og næppe har vi 
smidt os, før han atter gør Tegn 
med Armen til „Fremad!' 

Der er selvfølgelig ingen af os, 
der er slikken efter at ligge nede 
i den med Vand fyldte Grøft, vi 
søger at pjække den ved al smide 
os paa Grøftekanten; men der faar 
vi bare ikke Lov til at ligge, en 
Underkorporal farer hen og spar-
ker mig ned i Grøften, og den 
samme ublide Medfart faar mine 
Kammerater. -- 

Flere Kilometer gaar det frem 
paa denne Mad de, ustandseligt 
kommanderes Fremad! og Holdt! 
Alle er vi ved at styrte. Jeg ser 
paa mine Kammerater, de er røde 
I Hovedet som Krebs, de hiver 
efter Vejret, og Blodet presser paa, 
sna det ser ud, som Øjnene vil 
springe dem ud af Hovedet. 

Selv er jeg udmattet, det stik-
ker i alle Muskler, og det er mig 
en ulidelig Pine hver Gang Fød- 
derne sættes til Jorden. — Saa 
siger jeg til mig selv, nu vil du 
ikke mere, og giver mig ti! at gaa. 
En Underkorporal kommer straks 
farende: „Hvorfor S 	tuber De 
ikke, Mand!" - Jeg har Sting I 
Siden, Hr. Underkorporal!", sagde 
jeg. -- „Hvad rager det mig; der-
(ar skal De sgu alligevel løbe! -- 

end et Kvarter, lader han os træde 
af bag Geværstabterne. 

Ogsaa dette er en Straf; vi har 
gjort Holdt bag en stor Lade, hvor 
der er Læ for Stormen og Reg-
nen, der stadig pjasker ned; men 
vi maa blive ude paa Pløjemarken. 
— En enkelt smider sig med det 
samme ned i Ælten; men de'yle-
ste foretrækker dog at gaa frem 
og tilbage og spise deres Mad. 
Jeg gør det samme, thi hvis jeg 
smider mig, vil det sikkert blive 
en forfærdelig Pine at komme i 
Gang igen, naar vi skal til at 
marsehere. 

Et Kvarter gaar hurtigt, selv 
under saatianne Omstændigheder, 
og der bliver fløjtet „til Gevær". 
Hele Kompagniet halter, idet det 
begynder at marschere, men ef-
terhaanden bliver det bedre. 
Vi naar ud til Hovedlandevejen, 
her kommanderes der Holdt, og 
vi maa nu stat' med Front til en 
Snebyge og udpege Maal og be-
dømme Afstande o. s. v. — Saa 
marscherer vi atter videre. 

Vi Rekrutter ser forfærdelige ud, 
overalt er vi oversmurt med Pløre 
og Skidt; maaske er det derfor, 
at vi ikke maa marschere videre 
ad Landevejen ind gennem Byen, 
thi „Primus-  giver Ordre til at 
forcere Mdkerne til Kasernen. 

Her sked vi igennem et Mose-
drag, og vi synker langt ned i 
deri opblødte Jord, og bliver saa-
ledes endnu mere tilsvinede; 'men 
vi godter os over, at det nu og-
saa gaar ud over Befalingsmæn-
dette. 

Endelig naar vi Kasernen, Ryg-
gene rettes uvilkaarligt, og med 
stram ~set] gaar det ind I Ka-
sernegaarden. — Vi har nu god 
Grund til at tro, at vi snart har 
aftraade — Dog „Primus" er ikke 
tilfreds, han kan ikke fas Mar-
schen god nok. ,Vi kan sgu godt 
for min Skyld blive ved til I Mor-
gen tidlig, hvis del er det, I vil 
havet' — Og nu maa vi mar-
sehere stram Marsch frem og til-
bage, alt imens Underkorporalerne 
raaber I Munden paa hinanden: 
,Op Ined Labberne for S 	— I 
bestiller jo ingenting!" 

Det værker og stikker i Benene, 
og Marsehen bliver selvfølgelig 
kun sløjere og sløjere; dog lader 
det til, at „Primus" begynder at 
blive ked af det, thi han lader os 
træde af til Geværrengøring og 
Pudsning, 

Der var god Appetit tel Maden 
den Dagl 
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Zalater 
3ratIff, 	ritgiff og Sitbefalat. 

Stort 1.1buate i 
Konserves og Fragtsafter. 

Johanne lansens 
etuis] teforretning  

5.1inbeafetia, 	— %If. 45. 

Rugeæg 
at 2-sange Anckona samt Andeæg 

F. 1.3krt4rm, Mariehaab 
pr. Aarsballe. 

4-5 Personers Bil udlejes. 

Chr. Mortensen, Tlf. Kl. adr. 29. 

Slagt Stinte, 
raget pals, read :stat on ,ratefilt. 

Meget Naaiebreft. 
f}jemmelenet 2enerpuftet, 

Illttb kilte tater. 

93ictualieforretttinnelt 
Lindeplads - Allinge - Telefon 45 

Klemensker CemenIsIderl. - Tit. 1«. n, ri, 
Tagsten, fl. og holl. Model, rode, sorte, graa, Kloakver, Drænrør 

Brondror. 1 •• I m, 20 Dæksler. Mursten. Kr. 30 pr. 1000, fremst: 
ved Maskinblanding og -Stampning, mange Anbef. fra Forbrugere.  
Bygningsblokke, 4 	6 ', 8 " til Ajlebeholdere, rumle og lirk. Blokke 
samt Loftsblokke, bedste og billigste Tag, leveres med færdig Armering

, Vandtrug, Stakit- og Regnstøtter, Fliser, 12 •• 	12 ", 24 	24« 
Fortovskantsten samt alle andre Cementvarer efter Bestilling. Lager  
af glas_:. Ror, Krybber og Svinetrug, TagvinduerAlastagsten. 

Forlang Tilbud. — Varerne leveres overalt. 
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De fUerterende 
anmodes helligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14145, hvilket er den 
billigste og bekvemmede Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 

være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 	5 Ore i Porto mod Kvit- 

tering paa Postbeviset. 

Starite Vager ni-  femgifte Rlirbinuger 
oa 21rbejb6tat lamt prima smeriratiffe Dalraft.{ ot 3orfar fra 3,25-5,00. -- 
$iiran glas 'Illulfliito.betilLteaer og fure'. andre Virbejtiabeallgkr. 'bajer, 181a- 
jer os 	tjatter. — llaberbethvbnins i tilb og 121oniutti tit °dølg og Zaeg 
t8reirthuler 	511gbainger efter What. 1fge Ri, trbeibr til billiatte 

'MW) bebite Ilsolitet op !Witt. »snip i trIfolipe op snitpare. 

cis k)an«li 4Mlinge. 
Cykler og Cykledele, 

i stort Udvalg anbefales de ærede Forbrugere 
til rimelige Priser. Gør Deres Indkøb has den 
lokale Forhandler, der faas den bedste Garanti, 

Tlf. 71. -- E. JOHANSEN, Re. 	Tlf. 71. 
Aule,11..pnrallon, Brud«, 1/11r, Gummi. 	Ladentation. 

TryKsager 
saasom 

!tegninger, Meddelelser, konvolutter, 
Dags-Dato, Vekselblanketter, 

isitkort og Takkekort, 
Leve og Regnskaber, 

Mange isg 
Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge BogtryKKeri. 
Biny op Telefon 74 

Singers Symaskiner. 
I brugt Trsrdemasklue er 

billigt til Salg. Agent Il. Peter-
sen, Gudhjem. 

„Hallelysl", 
Kranrun oy IlekerstIoner forsen-
des overalt, 

Ira Planteskolen anbefales Frugt,. 
tral. -Buske, Roser m. ni. Ha-
veanlæg udføres, Tif Sandvig 6 og 47. 

31. Kr. Kofod. 

110 og Havrehalm 
billigt til Salg 

Ølunge Yegloterii 

Benmel. 	13lliimmill Se her! 
ønsker De Flæsk og Palmer 

godt røgede, saa send det til 
Abrahamsens Røgeri i Rasle. 

glæd eres Den Allinge Hvori 
Optirnduliagaberende altid paa 
Lager, billige Priser. 

Tlf. 29. 	f4eert naturels. 

lildp3kiiiiisp3pir Saltkar 	t: tld: ar anbefales 
til billigste Priser. 

"6" og4efrless fil 
 

ru I t, 	!laste RodkerforretnIng, 
lev   Tlf. Hasle 105. 

rabrik%prip. 
Firma paatrykkes billigst. 	21rfe- og 53lonzsterfr8 

Telefon 74. 	Telefon 74 
Allinge Bogtrykkeri. 

Hurtigste Levering 
fra 
	 samt ilvolde af Begonia, Gla- 

diolus øg franske Anemoner an-
befales. 

C, deuseo, Hilorleispriffer, 
Tlf. •t 1, 	ALLINGE 	Tlf. 41. 

40~1111111111101~ 

svarer eller gør Tegn til at løbe, 
begynder han igen: .Vil De ikke 
løbe?" -- ...Javel, Hr. Underkor-
poral"` — „Vil De gøre Forsøg 
paa at løbe!' — „Javel, Hr. Un-
derkorporal!" Jeg gør igen For-
søg, og klemmer den frie Hund 
ind i Siden, som om det gør for-
færdelig ondt. -- ,Naa, De vil 
altsag ikke ,løbe; De er indmeldt!" 
• - 	Hr. Underlcorporall-  •- 
Og saadan bliver han ved ; han 
vil have mig til at sige „Nej"; 
men det skal jeg nok vogte mig 
for. - Tilsidst stikker lunt allige-
vel af, idet han raaber til mig: 
„De er indmeldt, at De ved det!" 

Javel, Hr. Underkorporal!` sva-
rer jeg. 

Ca. 7 km har vi nu skiftevis 
løbet og ,faldet ned" i Pløjemar-
ker og opkørte Markveje. Vi kom-
mer igennem en Landsby, hvor 
Beboerne ser maabende efter os 
og gør deres Bemærkninger. In-
tet Under, saadan som vi ser ud, 
oversprøjtede med Møg og Pløre 
og jagede som en Flok Fur. 

Endelig giver ,Primus", (der 
kører paa Cykle!) Ordre til Sam-
ling og vi marscherer nu videre 
med ,Gevær i Hvil". 

Pludselig bliver der raabt paa 
98; jeg river Geværet ned og lø- 
ber hen til ,Primus". 	„Nu har 
han alligevel indmeldt mig, den 
Laban!" tænker jeg og forbereder 
mig paa at modtage en ordentlig 
Skylle. 

„Hvad er det, jeg hører om 
Dem, 98? — De har været doven, 
nægtet at adlyde Ordrer og ikke 
passet Deres Ting. --- Passer det?" 

„Nej, Hr. Premierløjtnant; jeg 
havde Sting i Siden og kunde ikke 
følge med!" 

„De er dog kommet med alli-

gevel!" 
„Javel, Hr. Premierløjtnant I" 
,Jeg vil ikke haabe, at De be-

gynder at sløje af, vi har Midler 
til at ordne den Slags Herrer; gaa 
nu ind paa Deres Plads, og lad 
mig Ikke høre mere om Dem!" 

,Ja vel, Hr. Premierløjtnant!" - - 
Jeg træder af og løber ind i den 
Gruppe, hvor jeg hører hjemme. 

-- Vi naar endelig frem til Hvile-
pladsen, stiller op pas 2 Geled-
der, sætter Geværerne sammen i 
Pyramider og venter saa paa at 
træde af til det højt tiltrængte 
Hvil. -- — Men „Primus" er i 
Krigshumør, aldrig har jeg set hats 
saa gal, omtrent i en halv Time 
maa vi staa Ret og høre paa alt 
det, han har at fortælle os, out 
hvordan vi for liver Dag bliver 
mere og mere dovne; men at han 
nok skal fan det pillet ud af os 
osv. osv. 

Der er ikke noget værre, end 
at staa Ret efter at have været 
ude paa en saa anstrengende Tur. 
Hver eneste Muskel i hele Krop-
pen smerter, Fødderne brænder, 
og det er som Benene gaar væk 
under en. Man maa jo ikke røre 
sig; men da man ikke har Herre-
dømme over sine Muskler, som 
der hvert øjeblik er ved at gaa 
Krampe I, er det umuligt at staa 
stille, Hele Geleddet gynger fra 
den ene Side til den anden, hvil-

ket bevirker, at „Primus-  bliver 

endnu mere rasende, og han lo-
ver os, at vi skal fas Lov til at 
staa saalainge til vi lærer at staa 
stille. -- Det løber rundt for mig, 
jeg svajer rundt som et Siv for 
Vinden og vil meget hellere løbe 
Turen om igen end lit staa Ret 
tier. — Endelig bliver han færdig, 
og idet han slutter med, at der 
nu ikke er Tid til længere Hvil 
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Tlf. 79. 

med et Fotografi af Dem selv! 
Fotograf 
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