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Pas frehriksligr Slot, 
Hvor Tiden dog deri Nu har 

vi allerede siddet over en Maaned 
paa Skolebænken. Over en Maa- 
ned er det siden, jeg første Gang 
efter ca. 16 Aars Forløb atter stod 
foran Slotsporten. Den Port, der 
i sin Tid for mig betød Indgangen 
til det forjættede Land, til Drøm- 
meslottet, som aabnede Udsigten 
til det for mig den Gang mest 
attraaværdige paa denne Jord, 
Hvor meget var ikke nu anderle- 
des? Var jeg ikke selv bleven 
en hel anden? Vemodige Tanker 
om bristede Illusioner og skuffede 
Forventninger bestormede mit 
Sind i det Sekund, jeg tøvede, in-
den jeg lukkede op og gik ind 

Her var dog alt det samme, 
den samme toppede Brolægning 
paa den store Slotsgaard, de 
samme Gruber i Limstenstrapper-
ne, frembragt af talrige Slægters 
Trin, og indvendig de samme 
Knaster i de sandskurede Trap-
per, dem vi altid traadte udenom. 
Jo, Gud ske Lov, her var intet 
forandret. Personerne fra den 
Tid var dog alle borte, og Hes-
tene i Stalden var afløst af andre; 
de gamle Navne var erstattet af 
nye. Nu hed de: Foxtrot, Blues, 
Picadilly osv., og vor elskede Ri-
delærer, som altid paastod, at vi 
sad paa Hesten som en Klat Smør 
paa en varm Kartoffel, var erstat-
tet af en anden. 

Dog en eneste var der tilbage 
fra gamle Dage, og det var „Ziska" 

Jeg havde ikke ventet, at hun 
skulde kende mig igen og blev 
derfor sødt overrasket og rød-
mede som en Skoledreng, da hun 
udbrød; „Ja, men er det ikke 
Koefoed" (Ziska bruger aldrig 
Titler"). For 16 Aar siden stod 
Ziska i sin blomstrende Ungdoms 
skønneste Flor og var Genstand 
for samtlige os 60 Elevers mer 
eller mindre stille Tilbedelse, dog 
— det være sagt uden Fortrydelse 
— vistnok uden reelle Hensigter 
fra nogen af Parterne. Vi døbte 
hende „Ziska', hvad hun hed 
„som civil", har aldrig interesse-
ret os. Saa godt som alle er vi 
andre nu forlænget gift og hjem-
farne, alene Ziska har været tro-
fast mod os alle. Vi maatte tale 
om de „gode' gamle Dage, da 
Marketenderen havde Kostforplej-
ningen i Forpagtning, og derfor 
pinte os paa det frygteligte ved at 
servere selvdødt Løve-, Abe- og 
Flodhestekød for os. (Det paastod 
vi i det mindste hver Gang, der 
var død et af ovennævnte Dyr i 
Haven, som kun ved et Planke-
værk var adskilt fra os). og som 
Paalæg gav os Roskilde Landevej 
(Servelatpolse). Indianerkød, Pa-
trontasker og andet af Navn og 
Oprindelse, som ikke kan nævnes 
for Læsernes høviske @ren. Men 
til Gengæld bragte vi ham lidt  

til Fortvivlelsens Rand ved raffi-
nerede Drillerier. 

Nu er det anderledes, og der 
leveres kun menig militær Kost-
forplejning paa samme Maade 
som paa Kaserner og i Lejre og 
til samme Pris, nemlig 1,10 Kr. 
om Dagen for Fuldkost, Denne 
Kost er nu saa god, at Befalings-
mændene deltager i Kostforplej-
ningen overalt, hvor det kan lade 
sig gøre — det kan ligefrem ikke 
betale sig for dem at have privat 
Husholdning. 	Ikke sandt ? ud- 
mærket. god Fuldkost for 1 Kr. 
10 Øre om Dagen — man kan 
ikke lade være med at sammen-
ligne dette med det lidet, Emil 
Holm mener at kunne yde Sigfred 
Petersen for hele 1,25 Kr. om Da-
gen. En Kop Kaffe (i Praksis 2) 
koster 10 øre og vel at mærke 
Kaffe, der med Lethed kan nisale 
sig med den, der bydes paa et 
almindeligt bornholmsk 1. Klasses 
Badehotel. 

Naa, jeg blev ikke færdig med 
Ziska. Naar jeg nu sidder ved 
Frokosten (til 35 øre) og Ziska 
vimser omkring soni en anden 
„Madelon", føler jeg mig atter 
ung og forhaabningsfuld (selv om 
jeg har opgivet at blive General), 
og var jeg Digter som Nespi el-
ler OehlenschWger, skrev jeg en 
Ode eller et Epos til hendes Ære: 
men jeg maa nok indskrænke mig 
ti] at give hende dette Nummer 
af ,Nordbornholm". 

Tja — saa færdes man-  altsaa 
atter daglig i disse Korridorer, 
Gallerier og vidtløltige Sale og 
stirrer i uopmærksomme øjeblik-
ke (det kan jo ske) paa de rigt 
udskaarne og bemalede Lofter (de 
eneste velbeVarede Minder om 
fordums Herlighed) og drømmer 
om henfarne kongelige Herskaber, 
der en Gang færdedes i disse 
Haller, som nu profaneres med 
din store sorte Tavle og Rækker 
af Borde og Stole, 

Vi er en broget Forsamling paa 
36 Mennesker af højst forskellige 
Livsl ti]]inger i Alderen 34-- 46 
Aar. Størsteparten er Statstjene-
stemænd fra Post-, Told- og Jern- 
baneetaten, 4 Premierløjtnanter, 2 
Fængselsinspektører, 3 Lærere, 
nogle Forretningsfolk ug Land- 
mænd og saa 4 af vore største 
og af Offentligheden mest kendte 
og forkælede Flyverhelte. Der- 
iblandt vor gamle Bekendt fra 
Skansefesten i Sandvig Bjarkow. 
lian beder mig for Resten hilse 
og takke for det Billede, vi sendte 
barn. Endvidere Herschend (navn-
lig kendt fra Tokioflyvningen), 
Erlind og Sætter Lassen. De er 
naturligvis ogsaa Kælebørnene 
hos os, og de fortjener det ---- 
prægtige Mandfolk, disse Flyvere! 
Adskillige faldne Kanerater har 
de haaret til Graven, og alle har 
de en eller flere Gange set Døden 
i øjnene og kun undsluppet den 
paa et hængende Einar; alligevel 
foretrækker de at flyve med Ho- 

vedet nedad et Par Tusind Meter 
oppe i Luften, fremfor at tumle 
de vælige Gangere i Ridehuset. 

Vi er 4 Bornholmere, hvilket 
jo maa siges at være rigeligt i 
Betragtning af, at der ikke her, 
som paa et Skib. findes nogen 
Mast; men der er jo den Udvej i 
paakommende Tilfælde at isolere 
dem paa gammeldags Maade ved 
at hænge dem uden for Vinduerne 
(Metoden anvendtes med stor Virk-
ning i min forrige Slotsperiode). 

Jeg har her Forøget min Sam-
ling af Formandsskaber med end-
nu et, idet jeg er „Klasseformand", 
hvilket er en yderst irriterende 
og brydsom Bestilling, som des-
værre er en uomgængelig Følge 
af at være ældst i den højeste 
Grad, Klasseformanden har i 
visse lienssender Kommandoen 
over de andre Elever, han skal 
sørge for Ro og Orden, melde 
hvem der er til Stede og gøre 
Rede for de fraværende, vel at 
mærke hver Time, naar der skif-
tes Lærer, sørge for at Tavlen er 
ren, melde til Læreren, naar Klok-
ken er 5 Minutter, før der holdes 
op, kommandere „Ret", naar Læ-
reren kommer, og naar gaar osv. 
osv. Stillingen letter dog en Del 
ved Elevernes modne Alder og 
har kun en Gang givet Anledning 
til nogen Friktion, og det var na-
turligvis en al Bornholmerne, der 
var Skyld i det, idet han nægtede 
at tørre Tavlen ren. Jeg skal dog 
ikke oplyse, hvem af de 3 det 
var, og det behøves heller ikke, 
for han gør det aldrig mere. 

P's.c)x- d. 

Mens jeg husker det, skal jeg 
fortælle, at Løjtn. Bjarkow og 
Herschend har lovet mig at lave 
en Ku nstflyveopvisning i Sandvig 
Skt. Hans Aften i Lighed med i 
Fjor, og saa holde Foredrag paa 

Strandhotellet og eventuelt ogsaa 
paa Strandslot bagefter Bjarkow 
om: ,Den Gang jeg faldt ned fra 
2000 Meters Højde over Køben-
havn', og Herschend om: „Den 
Gang, jeg agtede mig til Tokio". 
To Foredrag, som fornylig vakte 
stor Begejstring hos en mægtig 
Forsamling i Odd-Fellow Palæet 
i København. 

Grunden til Oprettelsen af dette 
Kursus er de stærkt forøgede For-
dringer, der nu stilles til en Re-
serveofficer — en Betegnelse, der 
for Resten paatænkes forandret, 
da den ikke mere dækker Begre- 
bet 	, og at Krigens Erfaringer 
først i den senere Tid har bund-
fældet og fæstnet sig i nye Syns-
punkter og Metoder, som maa 
læres, for at man kan være paa 
Højde med Situationen, naal den 
næste Krig kommer, og der ikke 
sker det Mirakkel som sidst, at 
vi bliver uden for. 

En moderne Krig er det mest 
rædselsfulde, der kan tænkes, el-
ler rettere, man kan slet ikke fo-
restille sig R;.n.  cisterne i deres fulde 
Omfang, naar ulan ikke har op 
levet dem. Den danske Hærs 
Opgave er da først og fremmest 
den at forhindre, at Landet kom-
mer i Krig, og jo stærkere Hæren 
er, des større er Chancen for at 
den kan løse denne Opgave. Saa- 

dan har det været i Aartusinder, 
og der er ikke fjerneste Grund til 
at tro, at det nu pludselig skulde 
være anderledes. Frygteligt maa 
det være at sende sin Søn i Krig; 
men tifold frygteligere er det at 
sende ham ud slet forberedt med 
daarlige Vaaben og under man-
gelfuld Ledelse. 

Hvad vi lærer? Først og frem-
mest Krigskunst, endvidere Artil-
leritaktik og -teknik (derunder 
Gas ug Minekrig samt Flamme-
kastere, Tanks, llaandgranater, 
Bomber o. lign ), Pædagogik, Ad- 
ministration, 	Regnskabsvæsen, 
Retsvæsen, Automobil- og Luft-
fartojslære m. m. 

Vor Dag begynder Kl. 7,15 om 
Morgenen med en Times Stroppe-
tur i Ridehuset, hvor vi opfører 
en lille Cirkusforestilling (uden 
Tilskuere). Med den for Militæret 
særegne Gru edighed begyndes der 
altid forfra, og Ridningen foregaar 
paa Saddelpude uden Bøjler og 
med Knude paa Tøjlerne og Ind-
spændingstøjler, og saa skal vi 
under Trav og Galop foretage 
gymnastiske øvelser, Arnisving, 
Kropvridninger og -bøjninger o. 
lign. — alt sammen for at fal 
Balance i Kroppen. 

For mit Vedkommende er det 
3. Gang, jeg gennemgaar den Tur, 
saa jeg kunde maaske nok und-
være det; men det bliver nok og-
saa sidste Gang, og det er en 
glimrende Motion, som man har 
saa inderlig godt af. Desuden 
giver det naturligvis Anledning til 
forskellige fornøjelige Episoder 
(dog mest for dem, der ikke er 
direkte implicerede), som den 
Gang, da vor Alderspræsident, 
den værdige og korrekte Told-
kontrollør i X-borg Løjtnant Han-
sen tor 3. Gang maatte ned af 
Hesten paa ureglementeret Maade, 
saa han tabte Lorgnetterne og 
knækkede 5. Halehvirvel, hvor-
efter Lægen fritog ham for yder-
ligere Forsøg i den ædle Ridekunst. 
Eller som den Gang, da Ritme- 
steren vilde tate med den for al 
Ridekunst aldeles upaavirkelige 
Lærer i Fuglebjerg Herred, Løjt- 
nant Jensen, eg kaldte ham flere 
Gange forgæves hen til sig. He- 
sten hed „Drot' og det lykkedes 
først, da Ritmesteren ined bydende 
Røst kommanderede: „Drotl kom 
her hen med Løjtnant Jensen!" 
Men det vilde fore for vidt at for-
tabe sig i saadanne sorg-muntre 
Forteelser, 

Undervisningen i Ad m in istration 
og Regnskabsvæsen er jo heller 
ikke at foragte, naar man beskyl- 
des for at aspirere til Borgmester, 
for ikke at tale om Retslære, som 
man jo meget let kan fan Brug 
for paa ;min udsatte Post. Vor 
Lærer i dette Fag er en kendt 
Byretsdommer, hvem jeg naturlig- 
vis har benyttet Lejligheden til at 
konsultere i Sagen kontra Enid 
Holm. Sagens videre Forløb 
imødeses af Klassen med stor-In- 
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De to Navne er verdenskendt og tilhører begge Amerikas 
praktiske Liv — Ford og Edison, Automobilkongen og Opfindernes 
Konge. Forleden mødtes de to Verdensberømtheder paa Jernbanesta-
tionen i Detroit og trykkede hjerteligt hinandens Hænder. Det var et 
af de Tilfælde, som Livet kan byde paa, og heldigvis fandtes der 
ogsaa tilfældigvis en Fotograf tilstede og kunde forevige det histori-
ske Haandtrek, som vi ovenfor gengiver. Ford ses til venstre, Edison 
til højre. 	«. 



Lærken, hvis Sang er sen tys 
og fortryllende. saa utønreijen og 
opmuntrende, har etter og atter 
inspireret vore Digtere ru de  

skønneste Sange. Bliv ved der-
med du Vaaren og Hanbeta 
Sanger: 

c=1 101._.  

Et eSolu-.Commeur 
er tabt mellem Allinge og ham-
rrersn. Bedes mod Ducor afleve-
ret paa Bladets Kontor. 
....rm 1.~ 	 
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sum kælver ondt i April er tit 
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lijolier. ,Sideskov'. 

En So, 
som farrer om nogle Dage, er til 
Salg paa 

tiet it,garard, Klemens. 
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Cs3rdIslirstioda 
Operette i 6 Akter, af Ufa i Berlin 

Felix gør Oprør. 
Morseurt Tegnefilm. 

999.419•611.911149119 

15 Fag Vinduer, 
siddende i Huset ved Skansen, er 
billigt til Salg straks. 

Er. Bittitrap. 

3ijole- og .einned- 
syning udføres pænt og billigt. 

Hurtig Betjening. 
Emilie Olsen, liedøbo, Olsker. 

gudfijem! 
Dukkens Nr. blev 33 uden Bog-

stav. Afhentes paa Afholdshotellet. 
Frehenn Rør. 

En ældre Hest 
er til Salg eller Bytte med en 
Plag. Vaevergaard, Olsker. 

Sag f. 3f. X. S'ensen 
træffes hos P. A. Thornberg, Gud-
hjem Torsdag den 12. April Sl. 3 
— 6. — Tlf. Nexø 17. 

En Fastvogn 
og Lodt-kvier er til Salg 

hyudl.gaard. Klemens. 

4 Ugers Grise 
er til Salg 

  

 

H 	prderffieet 
Ruts  Hoflyng. 

  

Grise 
der bliver 4 Uger Lørdag den 7. 
April er til Salg 

Lnudiyat pr. Tejn. 
.1.••4 	.ffi.mm.r.,..•• 

Kørsel. 
Licitation over Foreningens Kør-

sel fra 1. Maj 1928 til I. Maj 29 
afholdes paa Foreningens Kontor 
Fredag den 13. åpril Kl. 3 .Betin-

gelser efter nærmere Aftale. 
Tein Salgsforening. 

NB. Skyld til Foreningen bedes 

indbetalt snarest. 

Rugeæg 
af 2.aerige Anckona samt Andeæg 

F. Lise-men, Mariehaab 
pr. Aarsballe. 

Lulli. Mist., Allinge. 
Misslonsmøde Søndag 1. Apr. KI.2 

Alle Indbydes venligst. 
M. Bvaabeoh, Ø. Mortensen, 

0. Thorngren. 

teresse. Jeg haaber min Modpart 
føler sig smigret. 

Naa, nu er jeg bange for, at 
tiornitzka ikke har flere Typer 
Sætterkassen til mig. og jeg  vil 

derfor slutte med at udtale Haa-
bet om, at der i denne Artikel 
maa være et rigt Jagtfelt fur Mads 
Madsen, Gine og ligesindede. 

C. E. Koeloed. 

ileterd t±tf hismgki 
i 	23,-3.-28. 

—0 - 

Emil Holm blev først kontra-
spurgt af Overr. Thaarslund, Holm 
kunde dog ikke give megen Op-
lysning: matte dog indrømme, at 
han selv havde bestemt Størrel-
sen af den forhøjede Husleje, vid-
ste heller ikke, om Sigfred i en 
bestemt Periode i Efteraaret 1926, 
da Sigfred i to Maaneder tjente 
170 Kr. foruden det Arbejde, han 
udførte for Holm, fik fuld Kost, 
men mente han hver Dag fik Mid-
dagsmaden. 

Sigfred Pedersen vedstod Er-
klæringen om, at Artiklen i Nord-
bornholm var i Overensstemmelse 
med Sandheden. Han har aldrig 
anmodet E. Holm i hans Egen-
skab som Fattigudvalgets Formand 
om Pengehjælp, han har i en Del 
Aar boet hos Holm og i ret stort 
Omfang faaet Mad hos ham, og 
vidste ogsaa at han fik Mad, naar 
han bad derom, men Holm havde 
aldrig sagt ham, at han gennem 
Fattigvæsenet tog Vederlag for 
Maden. Han gik ud fra at Kost 
og Logi blev ydet ham, dels som 
Vederlag for udført Arbejde, dels 
af Godgørenhed fra Holms Side. 
Forklarede derefter hvorledes han 
fik at vide at Holm tog Fattighjælp 
til ham. Sigfred mødte en Dag 
sidste Sommer Kærnnerasistent 
Tranzen Holm, de kom lidt op 
at skændes, og Tranzen Holm 
sagde da til Sigfred: „du skal ikke 
være saa ferm, da du faar baade 
Kost og Logi af Fattigvæsenet," 
da Sigfred blev forbauset herover, 
tilføjede Tranzen Holm, at han 
maask e ikke skulde have sagt det. 
I 1926 og 1927 holdt han sig selv 
med Tørkost, men mente dog, at 
han en enkelt Gang fik Aftens-
mad hos Holm. En stor Del al 
Tiden fik han Middagsmad, dog 
havde han i 1927, fra midt i Maj 
til Midten af Oktober, arbejdet 
en Del hos Dr. Server, og fik da 
altid Mad, og som Regel altid en 
Del Mad med hjem. Dette fremgik 
ogsaa af en Skrivelse Fra Dr. Ser-
ners Husjomfru. Skrivelsen blev 
fremlagt i Retten, og Overrets. 
Thaarslund vil søge at faa Damen 
til at rejse herover fra Sverrig, 
for at hun kan blive afhørt som 
Vidne i et af de første Retsmøder. 
Sigfred kunde ikke sige, hvor me-
get Arbejde han havde udfort for 
Holm, han havde aldrig fort Regn-
skab hermed, ligesom han aldrig 
havde forlangt nogen bestemt Løn 
Paa et Spnrgsrnaal, om han mente 
han kunde have levet af sit Ar-
bejde, (Ids det han udførte for 
andre, og det han udførte for Holm, 
naar Holm havde betalt lians Ar-
bejde, svarede han, det kunde nok 
have slæbet af, Hans Arbejde be-
stod i at passe Rundsave holde 
Rendestene og V, C. rene og gaa 

Ærinder; havde ogsaa arbejdet 
hos mange andre ved Transport-
arbejde, Tjærning, Brændehug-
ning og lign Betaling havde han 
faaet efter nærmere Aftale i hvert 
enkelt Tilfælde; han udtalte dog, 
at de sidste to Aar havde der væ-
ret lidt smaat med Arbejde. Han 
havde i Efteraaret 1926 arbejdet 
hos Franch Holm, og tjent 110 

Kr. Arbejdet varede i 2 Maaneder, 
ogsaa i denne Tid havde han selv 
købt sin Frokost; det kurde E. 
Ilelm efter hans Mening ikke være 
uvidende om. Var der i denne 
Tid Ar bejde lios Holm, blev han 
hjemme og udførte dette, da han 
gik ud fra, at dette Arbejde var 
Vederlag for den Mad, lian fik. 
Hans Lejlighed (2 Værelser) hav. 
de han beboet i 15 Aar; der var 
i den Tid tapeneret 1 Gang. 15 Kr. 
i Husleje om Maaneden var det 
halve for meget. Et Par Dage ef-
ter den omtalte Artikel i Nord-
bornholm blev 1.ejligheden gjort i 
Stand. I 1926 fik han til Jul en 
Pakke Tøj al Holm, han troede 
det var fra Holm privat og tak-
kede derfor: det var dog betalt 
af Fattigvæsenet. Til Julen i 1927 
fik han igen Tøj, men da var han 
klar over at Fattigvæsenet betalte. 
Han kunde huske at han i 1926 
eller 27 betalte Holm 10 Kr. i 
Husleje. 

Bager Holm er Fattigforstander 
og deltager sum saadan i Fattig-
udvalgets Møder; han mente der 
for 1 Aar siden var bevilliget 5-6 
Kr. til Hjælp til Sigfreds Kost, og 
troede dette, sammen med hans 
Arbejde, var Dækning for fuld 
Kost; han mente ikke at Forhøj-
elsen af Kostpengene var bevilli-
get forud. Kendte ikke meget til 
Sigfreds Lejlighed, men vidste 
dog at andre Lejere, der bor hos 
Holm og kun betaler 12 Kr., bar 
meget bedre Lejligheder. 

Frk. Ellen Holm, der passer Fa-
derens Bagerbutik, vidste at Sig-
fred købte sit Brød hos dem, han 
købte hver Gang I kg. Brød og 
et halvt Rosinbrød, som Regel i 
a 2 Gange om Ugen. 

Købmand I. B. Larsen oplyste, 
at Sigfred købte Sukker og Kaffe 
hos ham ; han har arbejdet en Del 
for ham og har herfor faaet Beta-
ling, han havde ingen Kost givet 
Sigfred. 

Hos Købmand Dams- Enke' hav-
de Sigfred købt Kaffe og Sukker 
ca. 1 Gang om Ugen; hun vidste 
det var til hans eget Forbrug. 

Fru,Anetle Sundberg, Sigfreds 
Søster, fortalte at Bager Holm 
kort før Jul 1927 havde sagt til 
hende, at Sigfred fik Fattighjælp; 
indtil den Tid mente hun at Sig-
fred fik sit Ophold hos Holm, dels 
for Arbejde, dels af Godgørenhed 
fra Holms Side. Hun havde der-
for takket Holm, og heller ikke 
da havde han sagt, at han fik Be-
taling. Hun havde ofte selv givet 
Broderen Mad, og en Madpakke 
med hjem, da hun ikke vidste at 
Sigfred havde Ret til fuld Kost 
hos Holm. Dette fik hun først at 
vide efter en Samtale med Søste-
ren Andrea, der bor i samme 
Gaard som Sigfred, de blev enige 
om at Fru Sundberg skulde hen-
vende sig til Bager Holm og be-
di om lidt Hjælp til Sigfred, da 
de mente det kneb lidt for ham 
at skalte sig Tørkost. Bager Holm 
fat k Lirede da, at Sigfred fik baade 
Kost og Husleje af Fattigvæsenet, 
og at E Holm hævede Pengene. 
Senere talte hun med E. Holm, 
og han erklærede da, at han i to 
Maaneder om Sommeren ikke tog 
nogen Hjælp til Sigfred (dette er 
dog ikke rigtigt). Hun har set i 
Sigfreds Spisekammer, at han 
selv havde Madvarer til Frokost; 
kender meget vel Broderens Lej-
lighed, den er nu gjort i Stand, 
før var den nærmest ubeboelig. 
Søsteren Andreas Lejlighed til 12 
Kr. er meget bedre. Sidst i Ok-
tober 1927 tilbød Holm, at en af 
Søstrene kunde faa Sigfred paa 
Kost for samme Betaling som der 
blev givet paa Fattighuset; han 
talte ikke om nogen Husleje, 
nævnede ikke at Sigfred paadette 

Tidspunkt fik Fattighjælp. 

Politibetjent Prederikien havde 
ikke set Sigfreds Lejlighed det 
sidste Aar før Istandsættelsen, vil-
de dog mene 15 Kr. var noget ri-
geligt i Husleje; mente Sigfred 
havde en god Forstand og almin-
delig Dømmekraft. anser ham for 
fredsommelig. Paa Sagfører Bech 
Andersens Forespørgsel, om S. 
ikke var lidt fugtig til Tider, sva-
rede Frederiksen, at han ikke i 
de 20 Aar han havde været Politi 
her, har haft Anledning til at. ta-
ge sig af ham, og i hvert Fald 
ikke i de sidste 10 Aar set ham 
beruset, 

Retsmøderne fortsættes Torsdag 
den 29. ds. med Afhorning af en 
halv Snes Vidner. 

B. 

'ret 2tge til 21ge. 

Allinge-Sandvig Syge- og Begra-
velseskasse afholdt ordinær Ge-
neralforsamling den 22. Marts. 

Beretning og Regnskab god-
kendtes. 

P. Holm, Th. Jørgensen og Fi-
sker Frits Hammer genvalgtes til 
Bestyrelsen. Gasværksbest. Ko-
foed til Revisor. 

Uddrag af Regnskabet. 
Indtægt. 

Kassebeholdn. 1/1 -27. 	2430,16 
Indskud og Bøger 	123,50 
Hævet i Sparekassen 	10600,00 
Kontingent 	 12857,01 
Restanser 	 59,90 
Statstilskud 	 6235.00 
Kommunetilskud 	500,00 
Indvundne Renter 	260,73 
Afgift fra Invalidefonden 252,29 
Anden Indtægt og 

Tilbagebetalt 320,25 
33638,84 

Udgift. 
1.  Indsat i Sparekassen 	14295,73 

Dagpenge i Hjemmet 	2364,00 
do. 	paa Hospital 	166,00 

Lægehonorar og Tandl. 7551,20 
Medicin 
	

3438,26 
Sygehusophold  1974,50 
Sanatorieophold 
	

660,80 
Barselspenge  518,00 
Bind, Bandager  71,50 
Bade 	 100,00 
Lønninger 	 90017,0 180  
Anden Udgift 	 390,74 

Kassebeholdn. 61,/19-27. 1190,93 
33638,84 

'nye lideforsikringen. 
Indtægt. 

Kassebeholdn. 1/1-27. 	165,10 
1961,82 1-hevet af Konto 

Indbetalt Præmier 
og Restancer 3216,12 

5343,04 

Udgift. 
Udbetalt Invaliderente 	4509,55 
Afgift til Sygekassen 	252,29 
Andre Udgifter 	 15,00 

Kassebeholdn. 1/12-27. 566,20 
5343,04 

Begravelseskassen. 
Indtægt. 

Kassebeholdn. Vo27. 	526,38 
Hævet i Sparekassen 	125,00 
Kontingent 	 1500,50 
Indvundne Renter 	 12,00 
Indskud 	 30,10 
Refusion fra Genforsikr. 	750,00 

2943,98 

Udgift. 

Indest. i Sparekassen 
Præmie til Genforsikr. 
Begravelsesh. (6 Dødsf.) 
Administration 

	 1215,36 
767,78 

825,00 
100,00 

Andre Udgifter 
	

22,95 
Kassebeholdn. E/15-27 
	

12,89 
2943,98 

Medlemsantallet var I Januar 
680, 31. December 646. 

Forslaget om en Sammenslut-
ning mellem Allinge-Sandvig Sy-
gekasse og Allinge Stenværkers 
Sygekasse forkastedes, da der 
herved ikke kunde opnaas nogen 
væsentlig Besparelse 

Regnskabet med Bilage ligger 
til Eftei syn hos Formanden til 
den 15. April 1928. 

LISON ii g‘ryils 	hRrs 
Oppico 	Nf, 

AK V A 	ei  
1. A A N 10 S  
LAACJEIER A A 
I LDE MA DS 
.'ARIE RN A 	1 T ciøetirRu E 
E R 0 s S M R 

!1:11 1■1 O 1/11  
Blandt de indkomne Losninger 

tilfaldt Emil Krak, Olsker Præmien, 
en Æske elegante Visitkort med 
Navn. Maa afhentes snarest. 

deterfien. 
- — 

Nu synger den atter ude over 
Markerne, den lille gran Sanger, 
sum vi alle kender og elsker. 
Over vort lave Sletteland slaar 
deri sine klare Triller i Syd og 
Nord, i Øst og Vest, ubekymret 
for den Snestorm, der meget vel 

endnu kan komme farende. Og 
vi udbryder med Digteren: 

Velkommen Lærken', 
jeg ved ej Strengespil 

saa sødt og rent 
og jublende saa vide 

som disse Tonedrag, 
de glade Klokkeslag, 

der ringer Vanren 
ind ved Vintertide." 

Der findes her I Landet flere 
Lærkearter, Sang-, Top-, Hede-, 
og Bjerglærken, af hvilke først-
nævnte har langt den største Ud-
bredelse, og det er da ogsaa den, 
vi mener, naar vi I Almindelighed 
taler om og tænker paa Lærken. 

Ingen Fugl er saa karakteristisk 
for dansk Landskab som Sang-
lærken. Over Græsmark og Rug-
ager, over brune Hede og grønne 
Eng, ved Sø og Strand og Mose 

allevegne ser man den lille 
Sanger i jublende Stigen eller 
syngende Dalen, eller ogsaa ser 
man den slet ikke lige straks, 
men hører dens Toner klinge fra 
el usynligt Punkt højt oppe i 
Luften. Man stirrer og stirrer op 
i den blaa Luft, og se, der hæn-
ger den paa dirrende Vinger og 
synger af fuldt Bryst. 

Utroligt udholdende er Lærken, 
baade naar det gælder Dagen og 
Aarstiden. Blicher, som frem for 
nogen var Lærkens Sanger, si-
ger herom: 

Med Glædessang du hilser Mor- 
genrøden, 
den bringer helt ubekymret om 

Føden; 
hver Aftenstund 
med Sang du synker hen til roligt 

Blund, 
ved Midnat kvæder du ufortrøden. 
Du synger, naar du kommer, naar 

du gear; 
ret sera! hvorfor i Høst ej, som i 

Vaa r? 
Naar Vandretimen lyder, 
1 det Farvel, du Sommerlivet byder, 
du lige frejdigt Afskedstrillen slaar. 

Men er Lærken tidlig til at 
synge, er den sen til at bygge 

gReeldl 
Rede; 

af April eller i Begyndelsen 
dette sker først 	Slutnin- 

gen 
 Maj, thi der skal først være 

Græs eller Sæd til at skjule Re-
den for Fuglens Fjender, og der 
skal ogsaa helst være rigeligt 
med Insekter og Larver, naar Un-
gerne begynder at spærre Næbbet 
op. Alligevel neer Sanglærken 
som Regel at opfostre to Kuld 
Unger, inden den ud paa Efter-
aaret drager syd paa, thi Sang-
lærken kan ikke bekvemme sig 
til at søge Vinterbeskyttelse ved 
Clnard og Hus — det lader den 
sin Frænde Toplærken om. Nord-
fra kommer dog mange Sanglær-
ker hertil om Vinteren, men, ak, 

de smag Stakler maa døje haardt, 
naar Vinteren strenges. Avertdr i „Nordbornholm" 



ved Havnen, Allinge. 
4-5 Personers Bil udlejes. 

Reservedele og Tilbehør. 	Radiomodtagere. Ladestation. 

Ligkister og Ligsenge 
altid pas Lager i alle Størrelser, 
og forskellig Udstyrelserog Priser. 
Anton Nonner Byggeforretning 

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sonne. 

Kaffe, Chokolade, 
Kakao og Bh gn.ts 
gel bedst re! billi ;,t i 

„ I' 	R >I A" 
Poul Ma ckmann 

Hasle, sælger de anerkendte, go-
de Polyphon-Gratntno-
foner og Plader. 

Mange gode Nyheder. 

Lalldefil! Se lied 
Ønsker De Fliteitk og Pølser 

godt røgede, San send det til 
Abrahamsens Bageri I Hasle. 

.1■•■■••■■•••■•••••■■■•■,  

Terrazzovarer. 
Spizekammer, Kokken-

bord og Di•k plader, Fliser. 
Hulvbelargnlog ni, v. Maal 
udbedes skriftligt. 

P. Pihl, Gudhjem. 

driller og Firma 
købes bedst hos Uhnnager 

Conrad Hansen, 
ved Havnen, Allinge. 

Villa til Salg. 
En stor rummelig Villa i en 

Stationsby, god Beliggenhed, Areal 
3880 Kvadratalen, med Snedker-
eller Karetmagerværksted med der-
til hørende Maskiner, er til Salg 
eller Bytte med en Landejendom. 
Billet mrk. „Villa" modtager Bla-
dets Kontor. 

Tii Salg. 
En lukket Kiasme til en 

Tons Bil, passende til Brød- eller 
Mælkekørsel. er  billigt til Salg. 

Emil Sonne, Gudhjem. 

Mio Ejendom i 
hvor der i 33 Aar er drevet Sme-
deforretning (Værktøjet er til Dels 
der endnu), er til Salg. Jord og 
Besætning kan ogsaa medfølge. 

P. Pedersen. 

1/1-16 Aars Dreng 
kan faa Plads 1. April eller Maj 

August Gregerken 
Bogeskoye ri, Ro. 

Saaune Sted er en Pony. mels 
til Salg eller Bytte nied en Lo-
d, 

	•■•••■•■■••••■•■•■••-••••••••■ • 

En Fodermester 
søes I. Maj. 

Østre Kill6‘ndttlegoard. 

En 
paalidelig Fodermester 
kan faa Plads I. Maj. 

Hul irgnard, ku. 

En )ngre tilo 

Medhjælper, 
som har Lyst til at kure Heste, 
søges til 1. Maj. ElL.oveintiod-, 
Tlf. Osterlars 7 y. 

En flink 11.4 e (ih 
ikke for ung, samt en lidt yngi 
suges til I. Maj paa 

Vævert:aiset!. Olsker. 

En ilgøgl og patalitirlIg 

Forkarl 
søges til I Maj og em Andro. 
kart til 1. April. 

-ogrizar d pr. Allinge. 

Eo yngre Foftrroodor 
kan Iste Maj fa t Plads paa 

Fiaiiiegnard 1 Em, 

er ilbetin- 

.••■■•11111•1~MMI.~111 

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

Tlf. 71. -- V. JOHANSEN, Ro. -- Tlf. 71. 
Auto Itrparntiun, Henri«, Olie. Gummi. 	Ladeatntion. 

er en moderne Paraply 
velkommen. Vi har et stort 
og smukt Udvalg af nye hjem-
komne Dameparaplyer, sorte 
og kulørte i den moderne 
korte Facon med smukke, 
fikse Greb, og til mange for- 

skellige Priser. 

SorteDamep.plyerf.4,65-14,50 
Kulørte do. 	- 8,50-16,00 
Herre-Paraplyer - 4,75-14,00 
Sorte forne- do, 	4,25 
Kul. do. do. 	4,75 

Magesiv do Nords 
v. Victor Plaeck, Allinge. 

Leverand t. Vare- ug Landbrugsl. Til, 140 Conrad Hansen Tit 140 

Chr. Mortensen, Tlf. Kl. ndr. 29. 

91Iessens Sne-9,1dsaig 
Fikse, moderne Frakker og Kjoler i stort Udvalg. 

Messens K o n f ektion er bekendt for sin gode Pasform. 
Frakker fra 18,50. Kjoler 10,50. 

Fivens: 

e if r. (-9-  I s. e n, .5rIlinge. ffet,fon 100. 

Allinge Cykle- og Auto-Værksted 
anbefaler alle Slags Reparationer af Cykler og Automobiler. 

A. Mikkelsen, Allinge. Tlf. 102 
• hudhi jern Vemetitsteberi. 

Brug danske Tage til danske Huse. Kob mine gode holdbare 

Tagsten. Lager af Mursten, Ror, med og uden Mulle. Ajlebeholder-

blokke, Murblokke, Fliser, Vandtrug ni. m. leveres til nedsatte Priser. 

.71f. 702. 

Allinge-Sandvig 
Gymnastikforening 

4 Ugers Grise 
er til Salg 

tr rigaard, s. Kirkebogaard 

Samme Sted er Haase- og 
Andeeng til Salg. 

Do Ilede kvdileter i Arliejdslej, 
Mine godt) bekenote amerikanske Overalts ng Jakker i alle Sterr. 

balle til voksne og Borir fra 3,25-500. Prima hiaa hblskindsberi-

kiwier og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder. Trøjer, Blu-
ser oe Skjorter. Unourboklaadairig i Uld og Bomuld til voksne og 
Bern 	kt i maigtiiit Udvalg til smaa Priser. 

rig 4)" 'tøm. 

der kælver 2. Kalv samt 4 Ugers 1  lige Priser. Ligeledes Klapvogne 
PlIejeanrd, Olsker. : med og uden Kalesche, Legevogne, 

Hjul og Gummiringe, Reservedele. 
Vogntæpper. Alt i nye prisbillige 

Rugeæg 	Varer anbefales 

Sussex og hvide Italienere a • C. Holm 12 	 p 
øre. th esi-u. Bøgeskoven. 	• 	 p 

Tlf. Gudhjem 97 v. i 	 Allinge. 

Nyt Lager af moderne, smukke 
Barnevogne er hjemkommet. Pri-

, serne er billigere end i Fjor og 
Udførelsen smukkere, saa der fin-

! des virkelig pæne Vogne til rime- 

En yngre fderrster 
kan til I. Maj fas Plads pas 

Borregaard Tlf. Ruts 45. 

Els yuzre Karl 
kan fan Plads til 1. Maj 

Dyndegaard. Klemens. 

En i‘ari. 
kan faa Plat'; straks, Ikkk! tinder 
20 Aar. Pugge.„oneil 	,ster. 

En Mechjaz- 
snges straks 

Avtsb. Ole Svendsen, 
Sandvig. 

En 14-15 Aars Dreng 
eller Pige kan fart Plads straks 
eller til I. Maj 

M øge nar n. Bøgeskoven. 
Til. Gudhjem 97 u. 

Konfirmeret Dreng 
14-15 Aar kan faa Plads til I. Maj 

Kofoed, Kjøllergaard, 
Rutsker. 

Samme Sted er en 3 Mira 
plag til Salg. 

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

Hildesgaird, 
Ssaamm.  e Sted er en 3 Sars Plag til 
Salg.  

 

En nylig hoorirmorol 
til Hjalp med Børn, kan faa Plads 
straks. nuereard. Rutsker. 

En FOdermeNter. god Mal-
ker, søges samme Sted til I. Maj 

En ilink Koftkoopigo 
søges til 1. Maj og en iijielpr-
pige til samme fra 1. Juli til 13. 
August samt en mandlig Kok-
keuelew fra 1. Juni 

A lezanderafins Hotel, 
Sandvig. 

En flink Pige 
og en paalidelig Chauffør søges 
1. Maj. 	 Ankerhns, 
Tlf. Rø 46 u. 	Humledal. 

Flink Pige 
kan faa Plads 1. Maj 

illansen. Spellinghus, Re_ 
Tlf. Klemens s. 85 y. 

En Pige 
kan faa Plads I. Maj 

H:trald 01%en 
ved Lynggaard, Olsker. 

En dygtig, ikke for ung, 

lige,  
som vil malke, syges til 1. Maj. 

Brogitard pr. Allinge. 

71:.skiornitc 63 lir. 
luzIebor !ned Fugl ti Kr. 

Jerusesag „I Kr. 
Fhv. kobra'. Jensen, Aliinge 

dia7 	 

T 
Beboerne i Osterlars Sogn he-

des herved modtage vor hjertelig-
ste Tak for den Hjælp, som er 
ydet os under min langvarige 

Sygdom. 
Anna og Chr. Nielsen, 

Risen, Ofierl.ns. 

I ak for Opmærksomheden ved 
vort Bryllup 

Johanne og Th. Mogensen, 
hise 

01'4' 1 il' s (ti 

ined og uden Seler, af >aer n , 
prima Sejldug som 	sælge• 
for Kr 11,50. Forsende,  ot e,  • 

Husk : Kun prima Kolonialcm,  r 
til billigste Priser. 

Axel Mageni.en. I . 
Tlf. 117x. 

Som 

k011ii13110NOM 
De nye, moderne 

Moraars- og SommerÆatte 
er hjemkommen og sælges til smaa Priser. 

Louise Larsen, Allinge 

81 21fir til Xonfirmationen 
samt 891u- og 9uldsmedeartikler 

køber De med størst Fordel hos 

Radio 4€.‘; 
køber man fordelagugst i Hasle 
Installatorforretning. - 3 Lp. Mod-
tager, sum tager de fleste europæ-
iske Stationer paa I lojtaler koster 
her kun 4S Kr. 4 Lp. Modtager 
fia 75 Kr. til 1000 Kr.. 

Demonstration gratis. 
Alt elektrisk Arbejde udføres, 

blot De ringer til Hasle 128. 

A. Regnersera. 

En Lødeko 
samt en god Malkeko er til 
Salg. Ho, Roer eller en 2-aarig 
Frederiksborg Hoppeplag kan ta- 
ges i Bytte. 	Skovaboi 

Tlf. østerlars 45. 

afholder Mediemsbal Søndag den 
I. April Ki..S paa Christensens S. 

Bestyrelsers . 
	 -:11211LM.41,  

Køb Tapetfabriken „Danmark"s 
smukke lysægte 

TAPET ER 
Største Udvalg. Billigste Priser. 

Nye Tapeter er hjemkommet i mange smukke Mønstre. 
Rester udsælges til halv Pris, 

J. P. Rønne, Gudhjem. 
(Ved Jantzens Hotel). 

Anton .enen. 
R. I R. Høns. 

Til Salg ca. 70 Høns og 2 me-
get fine Haner samt 43 Stk. 14 
Dage gl. Kyllinger sælges helst 
samlet. -- Dyrene er garanteret 
sunde Man bedes henvende sig 
til 	Frk. Zastrow, Villa Brinken, 

Sandkaas. Tlf. All. 144. 

En Lødeko 

FLÆSK, 
Kod 4.g- Peke 

modtages til Røgning hos 

Slagter 13131111presa, Sandvig. 
~fi•012••■■••■••. 11:1■■••• 

Gør Deres 
Indkøb 

iStueure,Veek-
keure,Lornme-
ureArrnbaands 
Ure, Urkteder, 
Briller, Pince-
nez hos 
Urmager 

Martin Michelsen, 
Gudhjem. 

2Irte- og 531omsterfrs 
samt Knolde af Begonia, Gla-
diolus og franske Anemoner an-
befales. 

C. Jegisen, llonfloisprinor, 
Tlf. 41. 	ALLINGE 	Tlf. 41.  

Alleteinder, 
Saltkar og Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Haste liodkerforretnIng, 
Tlf. Hasle 105. 

Sarnevogne. 

91cederes Ven 
med et Fotografi af Dem selv! 

Fotograf 
~aller, Allinge. T11.4 

leverer de fineste Portrætter. 

A. Lyster 
Hasle. 

Varm Blodbuding 
hver Fredag Middag. 

b, 'Argus Nskolor[ofoigi 
'tilbage 

Ekstra gode Klædesko sælges 
til uhørt billige Priser, 



Soldaterliv. 

Juleferien er forbi. Vi maa atter 
indøve den daglige Eksercits. 
Der er falden en Masse Sne, og 
det er en Svir for Befalingsmæn-
dene at lade os kratle rundt i 
Kasernegaardens alenhøje Snedri-
ver. Jeg skal love for, at vi faer 
Lov til at ,falde ned' paa Næsen 
i den. De siger, vi er bleven 
dovne, tykke og forædte i Julen 
og skal nok faa pillet det ud af 
as igen. Derefter marscherede vi 
til Skydebanen, for at øve med 
Rekylgeværerne. Det var en dej-
lig Tur derud, Sneen laa tyk og 
hvid over Marker og Enge, ja, 
helt ud over Sundet dækkede den 
Isen, og ude i Horizonten saa vi 
Isbryderne arbejde. Skoven var 
som et Eventyr, Sne og Rimkry-
staller laa paa Træernes Grene og 
glinsede i Solen. - 

I Dag har jeg faaet Tjansen 
som Ordonnans ved Intendant-
kontoret. Kl. 7 tænder jeg op i 
Kakkelovnen og gør rent paa 
Kontoret, saa kommer Intendan-
ten og siger, at jeg kan gaa til 
Kl. 9. 1 Timerne indtil Middag 
gaar jeg Byærinder eller skriver 
lidt i Regnskabsbøgerne, eller jeg 
sidder og skriver private Breve. 

Gennem Vinduet kan jeg se ud 
over Eksercerpladsen, hvor Kam-
meraterne har øvelser, og jeg 
frydes over at det ikke er mig, 
der tumler om ude i Sneen. Ved 
Middagstid kommer en Afdeling 
Soldater hjem fra øvelser. Gud, 
hvor de var udasede, de kunde 
næsten ikke gaa op ad Trapperne 
til Stuerne, og der smed de sig 
paa Sengene, Paa mit • Spørgs-
maal om, hvad de havde lavet, 
fik jeg at vide, at de havde været 
paa en 32 km lang Marschtur 
med afvekslende Gang og Løb 
Ind over Markerne. Selv har jeg 
det godt. Kl. 2 skal jeg atter paa 
Kontoret og Kl. 3 er jeg aftraadt 
og kan gaa i Byen. - 

Det er Nytaarsaftensdag i Dag, 
og i den Anledning faar vi Eks-
traforplejning. Kl. 12 Frokost 
med alle mulige Delikatesser, en 
Juleøl til hver Mand. Kl. 6 Mid-
dag: Flæskesteg og Abrikosgrød. 
Kl. 8 Kaffe med Julekage og Kl. 
11 Punsch og Lagkage. Nytaars-
aften maa ingen forlade Kasernen, 
der maa ikke laves Ballade i 
Byen; vi fester hjemme paa bedste 
Maade, Alle Befalingsmændene 
er flinke og i godt Humør. Vi 
sang, og vor Kaptajn holdt en 
lille Tale og trykkede os i Næ-
ven. Kl. 12 skulde vi være i Seng. 

Det er morsomt paa Belægnings-
stuerne om Aftenen. Der bliver 
sagt Vittigheder og fortalt Histo-
rier, saa man ligger og er ved at 
revne al Grin. Saa snart der er 
visiteret, gear Soldaterne paa Jagt 
i Nabostuerne, laver Fest med 
Kammeraterne og vælter dem ud 
af Sengen. Den arme Mand, der 
snorker, faar øjeblikkelig en Støvle 
kastet i Hovedet eller bliver bru-
talt væltet ud af Sengen. - Det 
er dog ikke alene af Kammera-
terne man bliver forstyrret i sin 
Søvn. De gamle Soldater, der lige 
ger til Eftertjeneste, er meget 
værre, de lister ind og tipper Sen-
gene om Natten, livorpaa de i 
vildt Hurtigløb forlader Stuen. Det 
sker saa hurtigt at vi umuligt kan 
faa fat i dem. For at sætte en 
Stopper for denne Sport, rykker 
vi en Seng hen foran Døren, saa 
den Ikke kan lukkes op. Paa den 
Mande fik vi nogle Nætters Nat-
tero; men en Nat vaagner vi op 
ved at der er nogen, der tager 
i Døren, og da den ikke kan luk-
kes op, bandes og skældes der: 

,Hvordan 5 . „ . kan I tinde 
Ø at stænge Døren, vil I lukke  

op, det er Ronden, der skal visi-
teret 

Den ulykkelige Rekrut farer for-
tumlet op og trækker Sengen fra 
Døren, og ind træder to Befalings-
mænd, der kommanderer: „Alle 
Mand opl• 

1 Mørket kan vi ikke kende dem, 
og maa lystre Parolen; men inden 
de sidste er rundt at komme ud 
af ,Posen", styrter to Soldater, 
som har opholdt sig udenfor, paa 
et Vink hen til Sengene, trækker 
dem med et rask Greb ud fra 
Væggen og rejser dem paa Høj-
kant. De ulykkelige hænger paa 
„Pudsekassen" ') med Hovedet 
nedad og kan ikke komme fri af 
Tæpperne. Under det opstaaede 
Virvar ser Urostifterne Lejlighed 
til at forsvinde; det er ,de gamle-, 
der har narret os; paa en eller 
anden Mande har de faaet fat i 
nogle Kapper og spillet Rollerne 
som Befalingsmænd. 

Det er ellers en kold en at blive 
tippet midt om Natten i flere Gra-
ders Kulde; vi ligger og kan lige 
holde Varmen, og saa maa vi op 
og stille „Ret" for de Kanutter og 
bagefter finde Madrasser og Tæp-
per og rede Seng paa ny. Det er 
ikke noget let Arbejde, da den jo 
skal formes som Pose, og van-
skelig er den at komme ned i -
men efter den Nat er der ingen, 
der lukker opl 

*) Pudsekassen' danner Sengens Ho-
vedgærde, heri gemmer Soldaterne de-
res Pudsegrejer og Torkosl. 
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Sæbeforretningen ,,Prima 
Lindeplads. 

mod Sæbe Ira 025 pr. hak kg 
Stehespaaner fra 0,55 
Alm. flojtekedler fra 1,95 
Emalje Jerngryder fra 1,14 
ttlaatter fra 04.3 

Blank Muilc h, Hoste, 
anbefaler sig med 

alt Glarmesterarbejde, Samvittig- 
hedsfuld Udførelse. 
Rul regal diner til Fabrikspris. 
Elegantlfudrantøi ug af Billeder. 

dioataeregrr og Nprjle 
i alle Størrelser. 

ItrIgtau paa Lager. 

alallelysr, 
Kelene.. og Dekorationer forsen-
des fiveratt. 

Fra 1. til 15. April sælges en Del 
Frugttræer Ira et Oprømningsstykke 
til nedsal Pris. 	Tlf Sandvig G og -47- 

11. Kr. Kotod. 

Allinge :Teglværk 
Lager af 

T 1 a ten litteraten, Dræn ror 
alle Størrelser, billigste Priser. 

Varerne bringes overalt. 

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

Poderonelnfabrikrn, Ny ker. 
Tlf. 79. 

Singers Symaskiner. 
I bruge Traerieena‘keur er 

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

Sløje Tider. 
—o - 

Et vi sikkert er enige om, 
at Tiden er s!øj, og denne Dom 
er ens baade I By og paa Landet, 
ja selv af dem, der mest lever 

paa Vandet. 
Vi synes, at Livet er idel Møje 
og Tiderne er saa elendige sløje.  

Vi Husmænd har et skrækkeligt 

at klare Terminen og fan en Bid. 
For Bønderne det ej bedre er, 
jo større Hartkorn, jo større Be- 

svær. 
Det er ingen Glæde at saa og pløje, 
naar Tiderne er saa usigelig steg. 

Dog, hvad kan det nytte, at vi 
klager, 

hver Dag har jo nok i sine Plager 
og munter Skæmten skader ej; 
men letter ofte den trange Vej. 
Gid „Allinge-Krigen` maa alle for- 

nøje, 
saa synes Tiderne knapt saa sløje. 

Lad ,Nespi" om Digterære kun 
drømme 

og Frøken Møller til Christiansø 
svømme. 

Lad Holm og Koefoed hinanden 
bekrige, 

og Neergaard beskatte bmekinJorde,  
og min Pige, 

saalænge 'de ikke Humøret kan ta'. 
saa er det skam ikke sart sløjt endda. 

Per Husmand. 

Den 1. April er det 50 Aar si-
den, at Københavns Mælkeforsy-
ning blev stiftet. Mælkeforsynin-
gen af en By af Københavns Stør-
relse var i Halvfjerdserne bleven 
et vigtigt Problem. Koholdene in-
de i Byen maatte efterhaanden for-
svinde, og.den Mælk, Brændevins. 
brænderne producerede, var ikke 
altid den bedste, og ofte var det 
vanskeligt at faa den tilkøbs, naar 
man ikke samtidig vilde købe 
Brændevin Dertil kom, at Mæl-
kebønderne ikke tog det saa nøje 
med at blande Vand i Mælken el. 
ler sætte Stivelse i Fløden. For 
at komme alle disse Ulemper til-
livs,. startede Grosserer Gunni 
Besck, af hvem vi her bringer et 
Billede, Københavns Mælkeforsy-
ning, hvis Opgave var at tilføre 
Byen god Mælk ad Jernbanen fra 
større Gaarde tide paa Landet. 
Landmændene, der vilde levere 
Mælken, forpligtedes til at fodre 
Køerne efter bestemte Forskrifter, 
at gennemføre stor Renlighed i 
Staldene saavel som ved Malknin-
gen og Mælkens senere Behand-
ling samt at afkøle Mælken til 5 
Grader straks efter Malkningen. 
Mange andre betryggende f oran-
staltninger blev truffet, bl. a, at 
Køerne hver 14 Dag skulde un-
dersøges af en Dyrlæge og at In-
spektøren fra Mælkeforsyningen 
skulde føre Tilsyn ined Staldene 
og Mælkens Behandling. Koben-
havns Mælkeforsyning, der nu er 
slaaet sammen med Dansk Mæl 
kekompagni, har fundet talrige 

Efterligninger i andre store Byer 
;)g staar altsaa som Pioneren paa 
dette vigtige Ernæringsommade. 
Stifteren, Gunni Beck: døde i 
Begyndelsen af 1920. Han var for-
øvrigt ogsaa en af Foregangsmirn. 

geo ikke over Åen der bod 
Køb Deres Forbrug id 

Sodavand fra 
Mineralvandsfabriken 

BORNHOLM 
Sandvig 	 Telefon 25 

Allinge Apotek 
Haandkobsudsalg: 

(iiun hjem: Malerm. Johansen 
Hamle t Frk. Poulsen, Vesterg, 

Alfr. Mtcheisens 
Utirrnarertorrelning 

Ulfege 
anbefales By- og Landboere 

Reparationer udføres 

mine delikate Salater. 
Alle Slags Paalæg. 

Konserves og Frugtsafter, 
tørrede Frugter, 

JOHANNE HANSEN, 
Lindeplads, Allinge. 

Telefon 45. 	Telefon 4.5 

Rug. Lundgrens 
h atims..dsfurretning 

anbefaler prima 
..1 (mini varen 

til billigste Priser. 

SandvigBoghandel 
anbefales. 

Bog' r, Made. Legetøj og 
*I list k instrnm.-ntrr. 

Nic. Koefoed, 
Skrædder- og Herreekviperingsfor- 
retning leverer gode Varer til bil- 
lige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x 
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indpkiliollspapir 
['exer og økononarchier 

leveres til 
rabrikmpris. 

Firma paatrykkes billigst. 
hurtigste Levering 

fra 

Allinge Bogtrykkeri. 
Telefon 74, 	Telefon 74 

Optiencin I egsbnende altid pas 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Neert Hunnen. 

8oger ile ri Ihisighilgerskill  
flat bett gemte (Sutir tatpe4, imiter De 

Ylbgaaq vuer 17;te3 aitilbOw fottuffit, 

bar Ze funbet et 43ar Glatotteber, jtal 

Der vent potitiit 'iUabe dia Q3at, bar 
• 5/Tratura til £ltri efter vil 5Di 
løbe faabainte, bar Ze innet lug R3a-
ur  hjem, poalager Ør Zf111 Reptitati-
olier, har 21e florlet en 11Q aortetninq — 
tp,eitewit gal 't oft  ind feta bet tit vibe, 
bord 	anerteter i bet tttnb, lom 
oirtelili højla 

„5lattrIern4ofeir" 
lrejee af alle i tttinine Merreb og er 
betiat et lioritinligt 

Selib tered klnlioneer til „gforb. 
bunttp,im", Zriefon tfflinas 74. 

dene paa Smoreksportens Omraa-
de og hans Virksomhed har i det 
hele taget betydet meget for vort 
Mejerivæsens Udvikling til det 
høje Stade, det nu indtager. 

Malervarer. 
Strygefærdig Oliefarve føres i 25 forskellige Farver fra største 

og bedste Fabrik og kan anbefales baade til udvendig og indvendig 
Brug. Calsolit er en færdig Limfarve i Pulverform til at udrøre 
i Vand og let at anvende, den kan paastryges Tapet, Sten- og Træ-
vægge, Kakkelovnspladser o. lign., føres i 20 Farver. 

Zinkhvidt, Blyhvidt og Titanhvidt, olierevet, nemt at udrøre og 
meget prisbillige i Brug, tørre Farver ti! Olie og Kalk i bedste, kraf-
tige Kvaliteter. -- Lakker til Møbler, Gulve, Baade og Metaller, Mat-
lak, Schellak, Ovnlak, Maskinglasur til Motorer, Automobillak, Email-
lelak, hvid og kulørt, Beitser, Broncer, Pensler i stort Udvalg af rene 
Børster og til billige Priser. 

Til Gulvene føres bedste Lakfernis 
i Dunke a 1 kg og løs Vægt. 

Til meget opslidte Gulve dobb. kogt Linoliefernis. 
- Alt seelges til billigste Dagspriser. - - - - 

P. C. ti OLM, Allinge. 

De Merlerencle 
anmodes helligst om at indsende 'vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste ?hade. 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. 

Nyt Ligkistelager i Allinge 
(ved Bryggeriet.) 

Stort Lager af Ligkister, alle Størrelser, Egetræs-, hvid- og sortma-
lede. Ligtøj og Ligreuge forefindes. 

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

V induer og Dere leveres fra Lager, saavel som efter Bestilling. 
Alt til billigste Priser. 

Kofoed & Mortensen 
Telefon 77. 	Byggeforretning og Maskinsnedkeri. 	Telefon 79. 

Klemensker CemenIsteberi. Tlf. Kl. n. 77. 
Tagsten, ft. og holl. Model, rode, sorte. gran, Kloakrør, Drænrør, 

Brøndrør. I z 1 m, 20 Dæksler, Mursten Kr. 30 pr. 1000, frernst. 
ved Maskinblanding og -Stampning, mange Anbef. fra Forbrugere — 
Bygningsblokke, 4 -, 6 	8 ". til Ajlebeholdere, runde og Pirk. 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 
al glasl. Rør, Krybber og Svinetrug, Tagvinduer, Glastagsten. 

Forlang Tilbud. — Varerne leveres overalt. 


