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Annoncer og lokalt Stof 411.1.9 t.-rie in,tleveret 

senest 2 Doge for Bladet udgear. 1928 

paa Njals 	 Islil11[1, 

Sidste Sommer begyndte man nogle Udgravninger paa det 
Sted, hvor man antager at den berømte islandske Høvding Njals Gaard, 
•Bergthorshvah, lad pas Syd-Island. Man fandt forskellige Ting, som 
man mener stammer fra Njals Gaard, der laa her i det 10. Aarhun-
drede. Nu skal der sættes Kraft ind paa Udgravningerne, og man 
venter Resultatet af den allerstørste Interesse. Oven for præsenterer 
vi et Billede af Bergthorshval, som Stedet ser ud nu. 

Den berømte Njals Saga handler om Høvdingen Njal og hans Fa-
milie samt hans Ven, den ridderlige Helt Gunnar Hamundarson. Njal 
selv, der var agtet for sin Visdom og sit fredelige Sind, indebrænd-
te Aar 1010. 

Ylovmand og 

æ Yoraars61æsi. 

1 Daw æ Blæst 
faaet 	i si Krop. 

Hej hop og hej hop, faldera I 
Den kommer fra Sønder 

i lyStig Galop. 
Hej hop og hej hop, faldera! 
Den synger en Wies, 

der lyer for mæ saa'n, 
som nærti mi Muer 

hun saang for vi Børn 
en Sommerens Daa, 
nær hind Tanker var blaa 
og A ved hind Hjærte laa. 

Den synger en Wies, 
der klinger som Guld: 

Hej hop og hej hop, faldera! 
A kommer med Sødels 

til dig og di Muld. 
Hej hop og hej hop, faldera! 
A kommer med Grød' 

og med Gled' lille dig. 
Saa faa da di Jord 

og di Hjærte berej, 
Er der Frost i dit Sind, 
lad mæ blot komm' derind, 
A gjør'et saa lystle og lind! 

Æ Lærki og mæ 
er tow gladele Svend, 

Hej hop og hej hop, faldera, 
Aa, vi vil ha Mennesker 

Ywn til o skjenn'l 
Hej hop og hej hop, falder-al 
Skab' Livslyst og Livsmod --

se, det er wor Lykk'l 
saa blæser vi Resten 

en Hekkenfelst.Stykk'l — 
Og æ Suel, den Krabaat, 
er svor gue Kammaraat 
med den sjelsamme Hu 

i sit iiiaat. 

Peter Vejrup. 

Støt dell lovlige Handel, 
—0— 

Ha ndelsstandens Organisationer 
har i Følge „Detailhandlerblader 
rettet Henvendelse til Justitsmi-
nisteren om, at der gives samtli-
ge Landets Politimestre Ordre til 
en mere energisk Optræden over 
for den ulovlige Omløber-Handel. 
Bladet skriver, at det kan være 
berettiget at nære Medfølelse med 
en syg eller værkbruden Stakkel, 
der søger at skaffe sig lidt For-
tjeneste ved at sælge Postkort og 
Snørebaand, og ingen vil misun-
de saadanne Folk deres surt er-
hvervede Skillinger, men naar Han-
delen ved Dørene udvikler sig til 
hele omkorende Forretninger, der 
sælger alle mulige Slags Varer, 
ganske i Strid med Loven, saa 
kan ingen fortænke de fastboende 
Handlende i, at de med alle Mid-
ler ønsker at bekæmpe en saadan 
Trafik, og at de kræver, at Poli-
tiet skal skride ind. 

Som Forholdene har udviklet 
sig i de senere Aar, er Omløbe-
riet blevet en Kræftskade, — en 
Landeplage, der ikke blot er ge-
nerende for Handelsstanden, men 
ogsaa for Publikum. Hver eneste 
Dag berøves der den legitime lian-
del en Omsætning, der tæller i 
Tusinder af Kroner, og i de fle- 

ste Tilfælde bliver Folk taget grun-
digt ved Næsen, fordi de Varer, 
der sælges paa denne Maade, som 
Regel er noget Bras, der slet ik-
ke svarer til den Pris, der maa 
betales. 

Det forekommer os, at der er 
al Grund til, at Publikum følger 
denne Henstilling uanset om der 
træffes nye Lovregler eller ikke 
mod Omløberiet. For det første 
kan saadan en Paagaaenhed ved 
Dørene jo være ret generende. For 
det andet er det saa givet, som 
to og to er fire, at der vindes 
intet som helst ved den Slags For-
retning. Man lokkes af en forment-
lig Billighed. Man faar i de fleste 
Tilfælde noget rigtig Bras og vil-
de have staaet sig ved at gaa til 
den Månd, der har sin faste Kun-
dekreds og naturligvis er nødt til 
at behandle sine Købere, saa de 
senere kommer igen. 

Der er som „Fyns Tid." skri-
ver intet saa værdifuldt i Handel 
og Omsætning som det gode, 
gamle Tillidsforhold mellem Sæl-
ger og Køber. Hvor det er til 
Stede, kan der oparbejdes For-
retninger paa langt Sigt og naas 
det, der gerne skulde være Me-
ningen med al Handel: Fordel 
paa begge Sider. 

871 ,Legende. 
—o— 

I Slutningen af sin Bog 
om Barne- og Ungdoinsmin-
derne skriver I. C. C h risten-
s e Il: 

Naar Kristendommen bliver os 
en Hjertesag, da vendes vort Sind 
mere og mere til at følge ham, 
som korn til Verden for at tjene,  

og som opfordrede sine Disciple 
til at tjene. Dette Tjenersind har 
aldrig travlt med at rejse Skille-
mure. Og hvad betyder disse Par-
tinavne saa, naar det kommer til 
Stykket. 

Intet. 
Der korn tre Mænd til Sankt 

Peder ved Himmerigs Port og bad 
om at komme ind. 

Den første var glad og frejdig 
og sagde: 

Jeg er Grundtvigianer og 
har altid været glad ved Guds 
Naade. Maa jeg komme ind? 

-- Grundtvigianer, sagde Sankt 
Peder, paa det Løsen kan du ik-
ke komme ind. Sæt dig hen paa 
Bænken her udenfor og tænk nær-
mere over Sagen. 

Den anden traadte ydmyg frem 
og sagde: 

- Jeg tilhører Indre Mission 
og har altid kæmpet imod min 
Synd saa godt, jeg formanede, og 
trøstet mig til Guds Naade. Maa 
jeg komme ind? 

— Indre Mission! Nej, det Lø-
sen gælder heller ikke. Sæt dig 
hen paa Bænken til den anden. 

Nu kom den tredie frem. 
Jeg tilhører den tredie Ret-

ning, sagde han, jeg har altid 
holdt mig til det rene Guds Ord. 
Maa jeg komme ind? 

— Tredie Retning! Hvad er det? 
Her kender vi kun en Retning. 
Sæt du dig hen til de andre! 

Der sad de saa, og alt som 
Dagen led, kom der flere, som 
Sankt Peder lukkede ind. Men de 
tre saa til hinanden, og efterhaan-
den begyndte de at tale sammen. 
Det var de ellers ikke vant til. 
Omsider blev de enige om at synge, 
og saa sang de Troessalmen: ,Vi 
tro, vi alle tro paa Gud". Og se,  

da de sang de sidste Linjer „At 
vi gaa ind tit Fryd og Fred, som 
evig, evig varer ved`, da aabne-
de Sankt Peder Himmerigs Port 
paa vid Gab for dem og vinkede 
dem ind og sagde: 

- Det kunde I have sagt straks! 
Men indenfor stod en hel Hær-

:=,kare i hvide Klæder og svingede 
m ed Palmegrene, niedens de sang: 
,Vi tro, vi alle tro paa Gud." Og 
et Lys som den klare Sol om-
straalede dem alle. 

Saaledes kom de tre Mænd i 
Himmerig. 

kg11[11 Imilloo-Ddosker. 

Deri 19. Maj fylder den kendte 
Storimportør af dansk Flæsk, Gros-
serer Laust Nielsen Ladefoged 70 
Aar, Han, der er født i Lille Ram-
sing ved Skive, hvor Faderen var 
Gaardejer, bosatte sig i 1881 i Lon-
don, hvor han siden har virket, 
altsaa i snart 50 Aar. Blandt Dan-
ske i London er han afholdt som 
en god Konge, men han har da 
ogsaa været primus motor i den 
danske Forening i Verdensbyen i 
mange Aar. Ved Faderens Død i 
1886 blev han Ejer af sin Fade-
gaard ved Skive. 

J-rit Crdskifte 

Pædagogik. 
1 denne Videnskab er der nylig 

paa Frederiksberg Slot doceret for 
mig, at det er upædagogisk altid 
at dadle; man maa ogsaa rose, 
naar der er Anledning til det. 

Siden Borgerforeningens hvasse 
Kritik er begyndt, kan man paa 
mangfoldige Ornraader indenfor 
vor kommunale Forvaltning spore 
adskillige Forbedringer. Som Ek- 
sempel skal nævnes, at Regnskabs- 
aflæggelsen fremmes ganske be-
tydelig. Dog maa jeg her efterly- 
se det forlængst reviderede Regn-
skab for 1926-27. Bliver det ikke 
snart decideret'? Hvad nøler 1 ef-
ter?? 

Det ærede Medlem af Vejud-
valget skal have Ros, fordi han -
efter sigende — ikke mere vil fø-
re Tilsyn for Betaling. 

Kæmneren skal have Ros for  

de smukt skrevne og ordentlige 
Regnskaber, der nu -- ogsaa ef-
ter sigende — afleveres til Revi-
sorerne. 

Adskillige Borgere — andenfor 
Borgerforeningen -- har takket 
mig, fordi de nu farer en Seddel, 
hvorpaa der staar, hvor meget de 
skal betale til de forskellige Arter 
af Skat (Skat vil her sige: Potte-
ri og Plyndring). Jeg er dog  alt-
for beskeden til at tage imod deroie 
Tak, men lader Takken og Rosen 
gaa videre til Byreadet. Bliv nu 
ved med Fremskridtene. Jeg skal 
være den første til at anerkende 
dem. Det kan maaske efterhaan-
den blive helt godt. Vi kan maa-
ske komme til at opleve, at Emil 
Holm (hvis han stadig skal fun-
gere) næste (lang han bliver be-
skyldt for at have hævet Penge 
til en, der ikke ved det, øjeblik-
kelig fremviser Udvalgets Proto-
kol (den burde have været forlangt 
fremvist i Retssagen) og viser sort 
paa hvidt for at Pengene i rette 
Tid var bevilget af Udvalget, og 
i Løbet af 2 Sekunder finder han 
den paagmfdendes 'Kvittering frem 
af Bilagene Sker dette, skal han 
sandelig faa min uforbeholdne Ros 
for at have gjort gode Fremskridt. 

Borgmesteren skal skam ogsaa 
have Ros. Jeg maatte jo skænde 
lidt paa ham, dengang han ikke 
vilde have offentlig Licitation paa 
Elektricitetsinstallationerne (Und-
skyld Hr. Borgmester, at jeg næv-
ner Ordet „Elektricitet" — det 
skal ikke opfattes som en Injurie). 

Nu ser jeg, at det har virket, 
og det maa jeg virkelig udtale min 
Anerkendelse for. Et kommunalt 
Havegærde er udbudt til Licita-
tido. Stor Sensation, Jeg er meget 
imponeret! 

Nu liaaber jeg bare, at jeg ikke 
bagefter faar at vide, at det kun 
sker, fordi et tømrende Byraads-
medlem ikke har haft Tid til at 
udføre Arbejdet, for saa maa jeg 
jo tage min Ros tilbage. 

Gør mig nu ikke den Sorg, hø-
rer I, I smaa 13yraadsmedlemmer, 
for saa kommer jeg helt ud af 
den forsonlige Stemning, jeg i 
øjeblikket undtagelsesvis befinder 

• mig i. 
Venlig Hilsen 

C. E. Koefoed, 

Vort Fattigudvalg. 
Dettes Opgave er paa Kommu-

nens Vegne at træffe Bestemmel-
se om alt vedrørende Fattigfor-
valtningen. 

Ved Opgavens Løsning frem-
kommer to hinanden modstridende 
Tendenser. 

1. Af Hensyn til Kommunens 
økonomi at udbetale san lidt som 
muligt. 

2. At sørge sad godt for de fat-
tige som muligt. 

Opgavens Vanskelighed bestaar 
i at træffe den rette Grænse dvs. 
i at tage passende Hensyn til beg- 



Slipse,der ikke krøller, • 
nyt Patent, meget praktisk. 	• 

• 
Vi bar over 6i.0 moderne Slips • 

paa Lager i nye Monstre -- mzeg-  • 
sigt Farveudvalg 	i alle Prislag • 
og genneiniQrs billige Priser. 	• 

• 
• 

Manufakturhuset 
HASLE • 

• 
•  

Fjerne Ruder østerpaa, 
blusser op i Gløden, 
Hededamme bittesmaa 
spejler Aftenrøden. 
Stille, Hjerte, Sol gaar ned. 

Jeppe Askjaer. 

ge Sider. At dette ingenlunde er 
noget let Hverv, skal villig ind-
rømmes, samt at det naar det skal 
passes uden Hensyn til egen For-
del — er et byrdefuldt og vel i 
Reglen utaknemmeligt Arbejde. 

Men Vanskelighederne --  for 

det samvittighedsfulde Udvalgs-
medlem -- forøges ganske bety-
deligt og ganske in-indvendigt, naar 

vedkommende selv er økonomisk 
interesseret i at udbetale saa me-
get som muligt. 

I vort Fattigudvalg sidder 1 
Brændehandler, 2 Bagere og en 
Skotøjshandler. Havde der blandt 
lilyraadsniedlenirnerne eller deres 
nærmeste Tilhængere været en 
Ekviperingshandler, er der vel 
næppe nogerigYvivl om, at han 
ogsaa havde været i Udvalget, for 
man kan vel nok gaa ud fra, at 
det ikke er tilfældigt at ovennævn 
te forretningsdrivende sidder i Ud-
valget. Tilfældet ser i 'hvert Fald 
ud som en Tanke, 

Andre forretningsdrivende har 
deres meget store Vanskeligheder 
med at inddrive deres Tilgode-
havende; men for den, der kan 
hæve Pengene paa Kæmnerkonto-
ret, er disse sikre nok. 

At Forholdet er uheldigt, behø-
ver, ikke nærmere at pasvises, og 
man maa undre sig over, at de 
paagældende vil risikere at faa et 
— muligvis ganske ufortjent -
Skin af at mele sin egen Kage. 

Ingen Institution bar som Militær.  
væsenet været under en haard-
hændet Kritik, hvilket da ogsaa 
har bevirket, at der her hersker 
en Orden, Sparsommelighed og 
Paapasselighed, som er et lysen-
de Eksempel til Efterfølgelse. 

Det er her reglementarisk for-
budt den Befalingsmand, der har 
med Leverancer til Hæren at gele, 
at staa i nogen som helst privat 
Forretningsforbindelse med ved 
kommende Leverandør. Han maa 
altsaa ikke engang købe nogal 
sig selv hos ham. 

Endvidere maa den, der skal 
kontrollere en Leverance, ikke ha-
ve nogen som helst Indflydelse 
paa, hvem, der skal levere den. 

Vor Koniimine kunde nok træn-
ge til lignende Bestemmelser. 

Det burde ddg ikke være nød-
vendigt. At Personer i offentlige 
Stillinger, der forvalter de stak-
kels udplyndrede Skatteborgeres 
surt erhvervede Skillinger, ganske 
særlig er udsat for Kritik, er jo 
ganske naturligt, og noget som de 
paagældende selv ikke kan være 
uvidende om. 

Derfor bør saadanne Pladser 
ikke beklædes af Personer, der 
kan udnytte Stillingen til egen For-
del. Hvervet er borgerlig 0 rnb uds-
tjeneste, som skal bestrides uden 
anden Belønning end den Ære 
og Agtelse fra Medborgernes Side, 
der tilkommer sien samvittigheds-
fulde og uegennyttige borgerlige 

Er Forholdet som det skal væ-
re, vil Ro og Tillid herske blandt 
borgerne. Skulde der alligevel 
komme Kritik, kan vedkommende 
lægge Papirerne paa Bordet, og 
er der saa begaaet en Fejl, nuvel, 
saa er den vel begaaet i den bed-
ste Hensigt, og Mandens Ære li-
der intet derved; men enhver Skyg-
ge af Tvivl om Berigelsestiensigt 
bør være aldeles udelukket. 

Hvor naar bliver det saatlan i 
Allinge-Sandvig Kommune? 

C. E. Koefoed. 

A11.-Sandv, Borgerforenings 
Generalforsamling. 
Onsdag den 16. Maj. 

Formandens Indledning, 
I følge Foreningens Love skal 

der afholdes Generalforsamling i 

April Maaned, Vi har tilladt os 
at lade denne Bestemmelse sove 
i godt 14 Dage, hvilket vi forven-
ter Medlemmernes Tilgivelse for. 

Som bekendt skylder Forenin-
gen Elektricitetssagen sin Oprin-
delse og har i denne Sag vundet 
en afgørende Sejr, isjet vi fik ud-
virket, at Ministeriet ikke gav Kom-
murten Tilladelse til at optage Laan 
hertil. Det, der i denne Sag slog 
Hovedet paa Sømmet er — efter 
min Overbevisning — vore Op-
lysninger til Ministeriet om Kom-
munens mangelfulde Regnskabs-
føring. Vi har derved sparet Skat 
teborgerne for rm haables Gælds-
forøgelse, samtidig med, at vi for 
Kommunen har skabt særdeles 
gunstige Betingelser for paa  ny 
Basis at genoptage Forhandlinger-
ne med Rønne om Tilslutning ti! 
den Højspændingsledning, der nu 
ligger og venter paa os lige udenfor 
vor Dør. Rønne er interesseret i 
at fan os med for at faa Lednin-
gen forrentet, og nu kan vi stille 
Betingelserne. 

Foreningen har, siden den blev 
stiftet afholdt I Borgermøde og I 
Medlemsmøde Bestyrelsen har væ-
ret samlet til Møde en Snes Gange 
og har afsendt en halv Snes Skri-
velser til forskellige Myndigheder. 

Trods ihærdige Forsøg er det 
ikke lykkedes os at faa Adgang 
til en effektiv Undersogelse af Kom-
munens Regnskaber, og Byraadet 
nægter os stadig enhver Oplysning 
herom; men det er dog lykkedes 
Formanden paa anden Mande at 
skaffe sig temmelig god Underret-
ning, og vi haaher at dette ogsaa 
vil lykkes i Fremtiden. Den me-
gen Modstand fra Byraadets Side 
mod at lægge Kortene paa Bor-
det, wg%er os jo blot til at ar-
bejde saa meget ivrigere. 

At vor hvasse Kritik har baa-
ret gode Frugter paa mangfoldige 
Omraader, behøver jeg ikke nær-
rit"ere; at pasvise.  

Vort Medlemstal er ikke særlig 
stort, da vi slet ikke har lagt no-
gen Vægt paa at hverve Medlem-
mer, og vi vil da ogsaa i Frem-
tiden lægge mere Vægt paa Kva 
Titen end Kvantiteten. Antallet maa 
dog efter Forholdene betragtes som 
tilfr edsstillende, naar man tager 
Hensyn til den almindelige ynke-
lige Frygt for at bekende Kulør. 
jeg har dog talrige Beviser for 
at vor Virksomhed anerkendes 
som særdeles paakrævet af Stør-
steparten af Borgerne, om end 
naturligvis mange ikke sympatise-
rer med vor ban rditærtdede Krigs-
førelse. Da vi imidlertid er over-
bevist om, at kun denne Metode 
har Udsigt til at føre til Maalet, 
agter vi at fortsætte hermed. 

Angaaende Retssagen mod Emil 
Holm skal jeg ikke komme ind 
paa Enkeltheder, som jeg forud-
sætter bekendt. Som omtalt i 
„Nordbifrnholm" anser vi Sagen 
som vundet i Realiteten. Bag ef-
ter er vi jo alle kloge, og vi kan 
nu indse, at vi kunde have op-

. uanet samme Resultat og have 
sparet de store K rigsoinkostn inL 
ger, saafremt vi havde været no-
get forsigtigere i vore Udtalelser. 
Udtrykken at Sigfred fik Fattig-
hjalp mod sin ,,Vilje" og at han 
kun fik Kost af E. H. i „Ny og 
Næ" var Udtryk, som blev fæl-
dende for os og skaffede os Bø-
den. Den kunde selv den dygtig-
ste Sagfører ikke befri os for. 

Denne er imidlertid det ringe-
ste. Omkostningerne er langt 
værre. 

lait betyder det en Udgift for 
os paa meget nær 1000 Kr. At 
Modparten har omtrent samme 
Udgift er jo nok en Trøst, men 
det gør os ikke rigere. Vi maa 
mindes 011 idsfilosofen klorat! vise 
Ord: „En Skæbne, der ikke kan  

være anderledes, bliver lettere at 
bære, naar man bærer den med 
Taalinocr, og saa væbne os med 
denne Dyd. Dat/Pore Medlemmer 
ikke er blevet taget med paa Rand 
i denne Sag, er vi uden Hjem-
mel til at paaligne dem Krigsom-
kostningen. Bestyrelsen maa tage 
den paa sin Kappe, og det er vi 
da ogsaa enige om. 

Angaaende Foreningens Stilling 
som Vælgerforening er vi i Be-
styrelsen blevet enige om, at Fore-
ningen som saadan ikke bør op-
træde som Vælgerforening. 

De mindre ædle Motiver, som 
vore Modstandere — navnlig Sagt. 
B. A. — tillægger os, nemlig at 
viselv vil til Fadet, vil jeg her 
benytte Lejligheden til paa det al-
ler bestemteste at tage Afstand 
fra, Paa Bestyrelsens og egne 
Vegne skal jeg udtak, at ingen 
af os nærer det ringeste ønske 
om at blive indvalgt t Byrandel. 
Det er maaske vanskeligt. i en 
By som denne, hvor det for de 
fleste staar som noget ganske 
utænkeligt at nogen for Alvor kan 
ofre sig for sine Medmennesker 
eller for en Sag oden at nære en 
egennyttig Bagtanke, at faa Folk 
til at tro paa, at vi gør det; men 
hvis de ikke vil tro uden at se, 
sut skal de faa det at se. 

Ifølge sit Program staar Fore-
ningen udenfor de politiske Par-
tier. Vi har en hel Del Medlem-
mer indenfor Socialdemokratiet og 
3 af vore Bestyrelsesmedlemmer 
bekender sig til dette Parti. Skulde 
Foreningen opstille en Liste, maatte 
der naturligvis ogsaa paa denne 
være Repræsentanter for dette 
Parti, saavel søm for de andre. 
De i det fremtidige Byraad even-
tuelt indvalgte Medlemmer af for-
skellige Partier vilde vanskelig 
kunne samarbejde og ihvertfald 
kan man vente mange praktiske 
Vanskeligheder. 

Endvidere vilde Foreningen væ-
re nødt til at tage Hensyn til de 
udvalgte Medlemmer og ikke me-
re - som hidtil være frit stillet. 

Hermed være dag langtfra sagt, 
al Foreningen vil forholde sig som 
en passiv, neutral Tilskuer under 
Valgkampagnen -- ingenlunde; 
men den skal være sit Forne-tal 
tro; at gavne Kommunen som Hel-
hed og ikke binde sig til andet 
Program end det, der hedder: 
Sagkundskab, Arbejdsomhed 
og Sparsommelighed. Det er 
disse 3 Dyder, der holder et Sam-
'fund 	stort eller lille — oppe. 
Det vil vi arbejde for, slaas for 

og — 
—
betale for. 

—  
Efter Formandens Indledning 

diskuteredes Retssagen mod Fore• 
ningen samt dennes Forhold ved 
det kommende Valg, og Bestyrel-
sens Forslag blev enstemmigt ven-
taget. Derefter foretoges skriftlig 
Afstemning om Valg af ny Besty-
relse, idet samtlige Bestyrelses-
medlemmer ifølge Lovene skulde 
afgaa. Bestyrelsen blev genvalgt. 

(Modig Iledbkliooco, 
i, 

Hr. Byraadsruedlem Romer, Handy. 

— Efter Referatet i „Bornholms 
Socialdemokrat" fra Byraadsmodet 
ser det ud, som De var særlig iv-
rig for at afvise Borgertoreningens 
Anmodning om at faa Kommunens 
Regnskaber fremlagt med Specifi-
kationer, og tillod Dem endda en 
flot Bemærkning out al „vi kan 
jo ikke gøre for, at de ikke kan 
forstaa det". Denne Beimetkninn 
fremkaldte efter Referatet Murler-
hed. 

Vi forstaar Deres Udtalelse smi-
ledes, at De udmærket kan finde 
Rede paa de Fremlagte Regnskaber  

uden nærmereOplysninger. Borger-
foreningens Bestyrelse, hvoraf dog 
enkelte er regaskabskyndige, kan 
ikke, og vil derfor være Dem tak-
nemmelig for lidt Vejledning. 

Da  De ved Deres Afvisning af 
Sagen optræder som Garant far 
Regnskaberne, gaar vi ud fra som 
givet, at De har undersøgt om de 
forakellige Kasser. saasom Havnens, 
Legaternes og Kommunens Kasse-
beholdning, stemmede med Regn-
skaberne den Dag,  da disse af-
sluttedes, ligesom vi antager, De 
har set Revisionens Antegnelser, 
og heller ikke paa Grundlag af 
disse fundet noget at bemærke. 

Hermed er vi en Del beroliget, 
tilbage  er egentlig kun, om De 
kan give os Oplysning om, hvad 
er ,forskellige Laan, som Kom-
munen har betalt Renter af', hvor 
store er disse Laan, og hvorfor 
opføres de ikke i Regnskabet. -
Har De overbevist Dem om, at 
disse Laan var indfriede, da Regn-
skabet afsluttedes? I modsat Fald 
synes vi ikke, der er nogen sær-
lig Grund til Munterhed. 

ill. Bloch. 

Yra 2Ige til 2Ige. 
- o— 

gom Mai, du søde, milde, 
gril-  Skoven :liter grøn.  

Endelig er Vinden drejet om i 
det milde Hjørne og Solen begyn-
de' at faa Magt. Skovbunden ei-
s= et broget Tæppe af hvidt, 
blant og grønt. Det spirer i Un-
derskoven og forlinabentlig bliver 
Skoven rigtig grøn til Pinse. De, 
der benyttede det gode Vejr Kri-
sti Himmelfartsdag, til at tage i 
Skoven, fortrød det ikke. Nu er 
det den rigtige Tid til Cykle- og 
Fodture. Luk Vinduerne op og lad 
Solen komme ind, det er Foraar, 

linsflidsndslilling. 
Søndag den 20. ds. vil der væ-

re udstillet til Beskuelse, fra KI. 
4 Eftermiddag paa Christensens 
Sal, en Del Arbejde, som en Snes 
unge hterinesker i Vinterens Løb, 
under Fragtmand Truelsens Le-
delse, har tilvirket og forarbejdet. 

De udstillede Genstande, der 
bestaar af Søgræsstole, Etagerer, 
Urtepotteskjulere, Smaaborde etc., 
er rigtig pænt forarbejdet; og da 
der Kl. 5 vil blive afholdt Fore-
drag af Hr. Havebrugskonsulent 
Nielsen fra Nyker, vil jeg anbe-
fale Publikum at aflægge Udstil-
lingen et Besøg. Desuden vil der 
blive bortloddet 2 Søgræsstole, og 
paa Indgangsbilletten, der kun ko 
ster 25 Øre, vil der blive Lejlig-
hed til at vinde en Etagere, saa 
maske, hvis De er heldig, De 
kan faa en af disse Genstande 
med hjem. 	 Kr, K. 

Ifølge Avertissement i Dagbla-
dene (Roane Kommune kender 
aabenbart heller ikke ..Nordborn-
holm") er der nu Strøm paa Led-
ningen til Hammeren: „Berøring 
livsfarlig". Hammeren kan sag-
tens! 10 Øre pr. Kvtll 

[dag 	Lørdag — KI, 7 sam- 
les Skansekonnuitean ved Sand-
vigbatteriet fur at træffe Afgørelse 
ring. Anvefidelsen af Kassebehold- 

Pam Søndag samles Bestyrelsen 
for „Bornholms Fugleskydnings-
selskab" paa Hammershus for at 
drøfte Afholdelse af Fugleskyd-
ning paa Grundlovsdagen. 

Biografen fremviser paa Søndag 
en lask Film fra ,The wild West': 
„Hurtigskytlen". Hovedrollen spil-
les af Fred Thomsen. Der gives 
desuden „Fiskefangst paa Biax Flo-
den" og „Falsk A Inrni". Tegnefilm. 

Er 8.  Pedersen Greeing.r? 
I den nylig afsluttede celebre 

Retssag førte Emil Holm sin 15- 
Berige Tjenestepige  som Vidne. 

Ifølge Udskrift af Vidneproto-
kulien forklarede hun, at Sigfred 
fik Frokost, Middag og Efternid: 
dagskaffe og  som oftest tillige 
Aftensmad. Siden Maj 1927 me-
ner hun, at der kun kan være 
Tak om at han ikke hk Middags-
mad 2 Dage.  

Det ganske uhildede Vidne, den 
svenske Frk.  Nielsson forklarer, 
at Sigfred fra Midten af Maj til 
Midten ar Oktober ca. 3 Gange 
ugentlig fik et Maaltid varm Mad 
og ofte Matt med sig hjem. 

Hos Bager Hnlm har S. mindst 
en Gang og undertiden 2 Gange 
ugentlig købt 2 Pund Rugbrød 
og t,r Rosinbrud. Flos J, B. Lar-
sen har han en Gang imellem købt 
Vi  kg Melis ng 1-'1, kg Kaffe og 

hos Fru  Dam 	kg Melis og Vå  
kg Kaffe ca. I Gang ugentlig. Hos 
Fru Sundberg har han ofte faaet 
en Pakke Mad med hjeni, og fra 

den anden Søster  har han faaet 
„Lækkerier". 

Er der nogen, der kan forstaa, 
at Sigfred er saa slank? 

C. B. K. 

Stille gfjerfe, 
- - Sol gaar ned. 

Stille Hjerte, Sol gaar ned, 
Sol gaar ned paa Heden, 
Dyr gaar hjem fra Dagens Bed, 
Storken gaar i Reden. 
inilte, Hjerte, Sol gaar ned. 

Tavshed over Hedesti 
og langs Veje krumme. 
En forsinket Humlebi 
ene høres brumme, 
Stille, Hjerte, Sol gaar ned. 

Viben slaar et enligt Slag 
over Mosedammen, 
før den under Frytlens Tag 
folder Vingen sammen. 
Stille, Hjerte, Sol gaar ned. 

Ho og Havrehalin 
billigt til Salg. 

Yegitnerk 
e.-~■- ••••~ 
Xe6 `?gires 2Ire 

hos 

M. Micheluen, Gudhjem. 
Reparationer udføres. 

e~eali1~11~~ 

Vi beder indtrængende de aver-

terende indlose vore indbetalings-
kort, da vi har store Udgifter og 

maa betale Postvæsenet forud for 

hvert Kvartal. 

Annoncer 
1 

»a Nordbornholm" 
virker beds t og kostos mindst 

Blem det ikke 



Nye golfpjækkerter 
Heluld, Uld og Silke, hvide ug  kulørte, er paa 

Lager i smakke Blonstre og  moderne Faconer til 
Kr. 13,25 - 17,50 - 18,50 - 23,50 - 25,00 - 29,50. 

Magasin du Nords Udsalg ved Victor Pla,nek, Allinge. 

Husflids-Udstilling 
Paa Christensens Sal udstilles Søndag den 20. ds. Kl. 4 Mad. de af 

Allinge-Sandvig Gymnastikforenings Husflidsklub 
tilvirkede og forarbejdede Genstande. 	Kl. 5 afholder Br. Konsulent 
Nielsen, Nyker Foredrag om dansk Husflid. — Der bortloddes 2 So 
græsstole til Værdi 30 Kr. pr. Stk. Desuden bortsælges en Del smukke 
Syarbejder o. I. — Paa indgangshilletten, 25 Øre, kan vindes en Etagere. 

Kl. 8 Dans for Gymnastikforeningens Medlemmer. 
Nye Medlemmer optages til Lørdag Aften hos Barber Weber. 

-;,.:,,,nentif.tarbkrsi k ken j'Øb smukke lysægte 

• TAPETER• 
Største Udvalg. - Billigste Priser. 

,Nye Tapeter er hjemkommet 
i mange smukke Mønstre. 

Fester udsælges til halv Pris. 

g. ft. Sørine, gudfijem 
ved Jantzens Hotel. — Tlf. 85. 

• • • • Damefrakker, Kjoler 
• 
• 

(Bomurdskjoler fru 3,25) plisserede • 
• Nederdele, Jumpers, Veste og 
• Pjækkerter, Kitler og Forklæder, 
• elegante Handsker og Florstrom- 
• per i Modefarver fra 138, Bom- 
; uldssiromper fra 0.69, Underkjo- 
• ler, fikse kulørte Macotrojer 0,98, 
• Macolienklaeder 1,18 
• 
• Stort udsøgt Lager og gennem- 
• fort billige Priser. 
• 
• Vi henleder Damernes 0 pmærk- 
• soinlied paa vort nye Lager af 
• Somnierkjolestoffer og Bomulds-• 

tøj, Der er et Væld af smukke 
• Farver og smagfulde Mønstre, og 
•• vore Priser er, med et stor! Salg 
• tor øje, sal saa lave, at ingen, 
• absolut ingen kan sælge de serv-
: mc Varer billigere. 
• 
• 
• Manufakturhuset • 

HASLE • 
• 

Mejeri-Kontrabøger, 
godt Papir og solid Indbinding 

Forlang Tilbud. 

Allinge Bogtrykkeri. Tlf. 74, 

Asbest-Bolgeplader 
Billigste og bedste Tagdæknings-
materiale — leveres og oplægges. 

Linoleum- og Parketgulve 
lægges — forlang Tilbud. 

Lager af Ligkister og Ligtøj. 
Roloed tM. Mortensens 

Byggeforretning. 
Tit. 77 og 79. 

Extra Pinsetilbud! 
10 pCt. pas alle Herrehabitter 

175 line I labilter, moderne Strit-
ter. glimrende Pasform 

impr Herrefrakker med  For tre 
.?5,74), kun moderne Farver. 

I flette og (luer er de sidste 
!,:vheder nu fremme, og vi har 
masser at vælge imellem. 

Moderne 11andietskjorter i fine 
Mønstre, rode Skj

.  

orter med 2 
Flipper 	Og 6,63 

:mærke Sokker 039. Par1,33, 
kul !terre- LSas-Idrojer  1,68 og  1,8:r. • 

Manufakturhuset 

• 
•  
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• Til Pins e  anbefaler vi os med 

et stort Udvalg  i 

• • • • • • • 
• ø 

• • • • 
41 11•XD ø 

Messens Ene=Udsalz 
C. Olsen. 

• • 
1 	 ø 

• • • • • • 
• ø • • • 

Xeb> altid r̀eres !Briller 
i Emil Vesth's  Ur- og Guldsmedeforretning. Telefon Hasle 116. 

Nøjagtig Udinaaling  med nyt anskaffet Stiginatometer. 
Briller efter Lægerecepter expederes. — Billige Priser! 

	SIINI2511111111M11~111=1"'_! 

illell=1~1~1111~11 

Nyheder i fordige Sommerkjoler 
er paa Lager i fikse, moderne Faconer til billigste Priser. 

Fikse Kjoler med Bort 	 fra Kr. 950 
Schantungskjoler 	 -  fra Kr. 8,75-27,00 
Uldniousselinskjoler, bedste Kv. fra Kr. 1.1,00-24,75 
Kunstsilkokjoler, smukke Monstre lange Ærmet K r. 14,00 
Kjoler fra sidste Sommer nedsat 330/, og 5O0/ 

hvil] h Nords Ildisiliu 

Averter I NOIRDBOR:NHOLNI! 

glæd .̀Jeres Ven 
med et Fotografi af Dern selvl 

Fotograf 
Møller, Allinge. T1f-4 

leverer de fineste Portrætter. 

.• • ~I 

Ajletønder, 
Saltkar og  Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Hasle BodkerforretninK, 
Tli. Hasle 105. 

...••■••• •••■•■•■•••- 

vor hjemmelavede gro ,'  Fars, Medisterpølse 
og  Paala3g. 

ipilr  Varerne garanteres "VS 
altid friske, da de opbevares i 
moderne, elektrisk Køleanlæg. 

A. Lyster 
Telefon Hasle Nr. 74. 

Hasle 
Vogn- & Karosserifabriy, 

anbefaler sig med alt til 
Smede-, Karetmager- og Karosseri-

faget henhørende. 
1 ny 3-sædet Peanyvegn paaGummi 
I brugt 2-sædet do. saa god som ny 

I ny 2 Hestes Fastvogn staar 
billig til Salg eller Bytte. 

1 brugt 15 Tands Fjederhavre. 
1 -- 5 — Kultivator. 
Orig. Prange Plove med og  tiden 
Patentskær. Reservedele paa Lager. 

Alle Slags Avlsredskaber 
sælges billigt 

Aug.a V.AndersenT11.45 
Vogngummi omlægges billigt. 
Leveres paa ca. 	Dag ved 
Bestilling. Tørre Askeplanker 
kan tages i Bytte. 

• • • • miffil• • • m■ 

kl ikke over 	eller bod 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 

A'Uneralvandsfabriken 

BORNHOLM 
Sandvig 	 Telefon 25 

Lighister og Ligsenge 
altid paa Lager i alle Størrelser, 
og forskellig Udstyrelser og Priser. 
Anton Sonesøs Byggeforretning  

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sonne, 

u til foraaret 
anbefales mine gode Cykler. 

Grammofoner ug  Plader ni. ni. 

H. A. Hagedorn, Gudhjem. 

G 
 

Færdige Kjoler 	fra 5,00 
Fikse Sommerfrakker - 18,50 

• Imp. Frakker 	- 29,50 
e 	Uldruouseline er lijeink i 

• smukke Mønstre fra 2,50 

z 	Ensf. Mousefine alle Farv. 1,95 

4g.5) 	g'fL 

J. Marcher, Telefon Allinge 120 

7 Personers Bil l 

Undertegnede anbefaler sig med 
Bilkørsel. — Moderate Priser. - 
Chr. Thorsen. Telefon Hasle 82. 

Sygekassekontrol bager 
leveres billigst fra 

Gornitzkas Bogtrykkeri, Allinge 

Quilt Vide, 
regel t'Inl og beffe517. 

Qinairbrub, 
biciainclarirt l!eurrnattri, fllnifrpolf e, 

lllttD Iriffe Varer. 

ictitaileforretilingeit 
Lindeplads - Allinge - Telefon 45 

Naar tie skal avertere, benyt da 

„Nordbornholm" 

Undorkjoler,alle Farver - 1,95 
Strømper, alle Kvaliteter. 
Fine Florsiromper 	- 0,52 
Sokker, alle Farver 	0,50 
Slips i mange Mønstre 0,45 
Silkeslips, alle Farver 1,25 
Manchetskjorter 

i alle mod. Farver - 6,25 

er til Salg 
Ejner Nielsen, Karensminde, 

Rutsker. 

Tomme filtræer 
fra Julen 1926 og -27 bedes re- 
turneret 	Allinge Bryggeri. 

Al Færdsel 
over min Eng og Mark forbydes 

Jensen, Thornvang, Tein. 

Elegante Visitkort 
50 Stk, med Navn 2 Kr. 

Allijnge IttogtryRheri. 

Portland Cement, 
friskbrændt er oplosset i disse 
Dage — og vi sælger denne til 

laveste Dagspris. 
Vi har en billig Pris tor Cement 

i hele Læs — frit leveret paa Ar-
bejdsplads. 

Nordfadøls OfidgIshos 
Til Foraarssæsonen 

anbefaks 

» arne- og ,Wornefialte 
Stort og sniukt Udvalg id 	iriser 

Hedvig Marckmann, 
Tlf Hasle klo 

Lad »em fotografere 

hos P. Anker Poulsen. 
$lobrr og 	iftu fiemfalbea 

og topirrrlt 	råorflorreWr ittriow. 

1 rufon .';inale «). 

Hasle 
Bog- og Papirhandel 

Tlf. 42. Karl Munk. TIL -12. 

Nye Tapeter paa Lager til 
billigere og dyrere Priser, 

Et Parti Rester sælges særlig billigt. 
Rør Bedre Tapeter efter Prove 
fra fineste Fabrik exp. oingaaende, 

Prima Kvaliteter i Vægpap. 

Zaintre. 
rngiff og Sitbefnint 

titort ilhnnlg i 
114ourier%.ra og Fragt/løfter. 

Johanne 'Qansens 
Vietwatiefiørr4,itning 

`,11flinfte. — `tlf. 45. 

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

tH'urlr•rfttr• trrfrthrlk• u, Nyker.  
Tlf. 79. 

3rtiler og ?Incenez 
købes bedst hos Uhrmager 

Conrad Hansen, 
ved Havnen, Allinge. 

Fest- og Bryllupssange 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri 

bore Gardiner 
kommer direkte fra Fabriken. 

,tørfor er Priserne saa snos. 

livis De synes, at Deres Gar-
diner ikke kan stad for Kritik, 
nalr Pinsesolen skinner, saa lad 
.os tiden Købetvang forevise Dem 
vort pragtfulde Udvalg i hvide, 
kulørte, tærnede og stribede Gar-
diner ined rig uden Kort. Yderst 
billige Plirer, Gardinprøver tid-
laartes gerne. -• En Del Gardin-
rester ti: Spotpristr. 

Lejlighedskøb: 
Bt Parti extra svær MEDIUM 

solges for kun 73 Ore pr. ni 

Manufakturhuset 
HASLE 

Ost Faalæg Salater. 
Altid friske Varer. 

5. 2. Larsen, Allinge 

rii4[111B81 r MllIl c h, tiasie 
anbefaler sig med 

alt Glarmesterarbejde, Samvittig-
hedsfuld Udførelse. 
Rul tegrs:dluer til Fabrikspris. 
Elegant Indram n fug af Billeder. 

Gnrdinøteenger 	%pejle 
i alle Størrelser. 

11111gin• paa Lager. 

Systuen 
forts. uforandret. Priserne nedt. 

En Elev antages. 

Elise Ntelsea, 
Snaregade 41, Hasle, 

Andeæg- 
er til Salg. (Store .rmilur) 

Landl; at pr. Tein. 

HASLE 

saa god som ny 

Egetræs-Baad 
(ca. 14 Fod) er til Salg 

Friberg, Sandvig, T11. 41. 

2 unge Heste, 
t.a. 10 Kv., er til Salg straks 
P. Kjoller, Vang. Til. Rets 20 x 

• 
• Nye hjemkomne 
• 
• falle. • 

Stort Udvalg. Billige Priser. 
....

........ 

• 

▪ 	

Louise Larsen, Allinge. 
• 

Kyllingefoder. 
Grove Byggryn. Knækris anbefales. 

g. 23. Larsen, Allinge 

Itie•••••••••••• 
• 

%3 grafen. 
Sondag dås 20, Maj Kl. 8. 

fiskillilir,ist pil iiiilX Flodle  

Falsk Alarm. 

Hurtigskytten. 
Spændende Cowboyfilm i 6 Akter. 

Fred Thomsen i Hovedrollen. 

agoll06••••••••  

i.l-trirgineftrikiiitoret 2-4 t&ftni 
tf rinthfutjitrinfijeliffab 

2arien. 
.-5.aiapi1i13zrxischitiourn, anhen neh sti. 

benca Ifutomfi og tinnug 
`'tfl og ri'trbu,l (filerm„ wt,utban 

Zer4bag ;;'01111, 
ehlthii4heneu 8 - 9 (1,1 

kftfurntiitulen 1.eol 
Vreffriurn Gugurbage fra b-9 (tftnt, 
Ubtaan 9.11anbao 	Rtcann 7 - 8. 

tomt 
5)jcrlartaafrii. 	?trb. Salb. 2arfrit, 
.Rodeler Stb Illeu4'8nenhjen, eatib1Y. 
.3,mtbaitrfi. lboribuoet aabdit for (%s,1 

8,30--12 og 2,30-6. 
fl.triiirtif?“ 

Sleutotlib 8— 11,30 og 13 - 17,30  
Rartitrittionlorel 10 - Il og 2 - 4. 
Pirtrtierrarn 3-4, 
Vaner- & Ziatontelrantrit 2 1 
13njitontoret. ts.iiinehnjir 9 - 	ug 	- 6 

Vlgent etik, 1:5,11r1i1.1310. 
.7,parrrealcii 	etl 2 •  4 

i SParctiii 11-12 v„ 2 -I 
'./Irrnibbirtfturcti 1m. 

etal&ittflalirli fur V..itsdlmfifilmi ueb 
etalietri4 Roford.StuntortiO 9-12 
Zelraralliatioutit 9-12 og  2-6. 
Zoltiftuurrt s - 12 ant 	'2-- afterrn. 

Bomuldsmouseline fra 0,95 
Crep Morocain 	- 0,78 • 

Kaffens 2roma 
gaar tabt, naar den skal lagres efter Malningen. Fire 
Sorter fineste Kaffe til Konkurrencepriser leveres fra 

„P RI IX& " 
Kaffen males i Kundernes Paasyn. 

• 

• 
5 
I.  

I.  

8-9 Pers. Bil udlejes billigt 2 Stk. saa godt søm nye 

Sejldug til Lastbiler 

• 
• 
•• 



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

Villy Westh. 

Chr. Wesths Skraedderforretiring, 
ALLINGE 

Stab ti rur Dit 
Dit Bire 

et lille tZZærelfe fob at adr. 

pregehe 2ceberne familien og !rul. 
(elge keitigt bet foran benbe liggenbo 

,V.Ireb mellem be ftetteenee .Daenber. 

?tf - bare ban ille faa ofte babbe 

folet jer grebe. 
Erulbe ban tilgive ban' ogEna brune 

ene 9ang ? 
Den er jo benbed enefte bon. 9-.1/en 

hang Rcrrligbeb var .gøgle og Iland 41e, 

ger nat 2ogn 	hvert Crb bar ogn. 
sn,.h 93itrerbeb terimttc but': btrur. 

for - af, hvorfor Ral jup min tun 

'Kere en .1)tiller og en i!ogner. 

- (tigang bar ban faaban et gobt 
'Barn - mitb, from ug lubig. 

Gem ref Ile be en Mag meb toget. 
- „kmor gammel er ben 	? 

fpurgte 	olibuttorcii. 
- Zar". 	9(ej, fem ?ler", 

remble Zrengen og Ina 1 orun byd fin 
Wior ep i VInfigtet. 

5.1lomtna babbe jo fejret band 1 It?),, 
fel4bag og fat fem 144 i kagen. -- 
Stonbutturen git - og gRobeten bar 
meget tireb. 	n „uartig Zreng" (gibbe 
ban fnlbt ham og lagt, ban flulbe fag 
Gime!, naar be tom hjem - Mn bleu 
ban bange, Mell 	uterf fif han allige- 
vel Mr. 

Mit fra ben Mag bar kane øjne 
feenbe. jan merrtrbe at WInnima tøj, 
og ban njurbe bet familie. 

Mil bar bon optjen og Inabe banbe 
lytte og bebrage. 

kworIebe par ban !omniet faa langt 
neb ? 

jaabc ban die flirt ked bet at fin 
(Ror? 

/Mø Han 9tcnte. 
-o- 

n Raber, ber hanbe en dug Matter 
paa 16 Zar, !om ilte tren! te paa an-
bet enb at prude rig og mare mig, bolbt 
en Mag i &rum folgenbe tale lit 
biabe: 

„3eg onder i Mag at tale nieh big 
ent hin URober". 

Mu bar rintelio,ni4 i ben femre gib 
bcolcerict et uiff turnmerfaitu llotrijf 
benbeg 911ifigt ; men Rie beentinbre er 
bet Din 131igt at forjage Det. 

Tyet er mit gaffe, at bu Rane tib-
Iigt op i .1llorgen, par llb paa, laver 
stoffe og orbuer 'årotollbarbet, og 'mar 
bie nuber tommer hib og ytrer fin 
auturibrilig over brite tral bu non ti. 
ge ben tit benve og lulle benbed Stind) 
ind et SluO. 

Mut fan felt) tolde big, kolliet Gfccr 
bette vil talte ober benben Ylufigt. 

rorar Meilen ftnlber bu benbe mange 
Sf114 	RUg, font bue bar givet big, 
ba bu var lille, og fon' bu nii bur 
give benbe igen meb F.Reine. 

Mn bu oar fifle, ha ingen tirub fin 
om at ride ben opfoulmebe febrebebe 
Rinb, bn bu hus i taubfeberemå vierite 
q3acolfblitiner, ba Stumpen bragtefraa- 
ben ub af Sienbeit pert 	--- ba 
fv4fehe but' big atter og atter, dont 
bg bar alt anbei en 1 iltreeftenbe. 

1-.41 alle tie fange 19arnbomo 
filas ng Megnbage, brt tnt bue altiD 
rebe tit meb et iuuber(igt Stuts at lu-
rere be finan luaufebe, ftruppebe tren-
ber, naar be baube fteb1 rig eller b rambt 
lig paft noget aj alt bet Remme, ber 
ffitbe4 i benne tferben. 

Cg knor mange @lenet ker kun tf. 
fe om glatlen vtb1ine Slu4 ng l(rertegn 
forjaget tie Remme 'Mumme fra bit' 
Sutur, meben4 bug fri» bar fibbel tau4 
og 'maget neb bit rejel 

et, ofte bidfe Rub bar ftaart bac, 
Mente i biofe mange Zar, eg nu tom-
nier tiben, ba bu bar betale. 

3loturtiobi4 er hun irre feta fmut og 
„RV4Felta" tool bu meb bine 16 Zar. 

Tften hvil 	ntlib bobbe gjort hin 
?bibel af benbed Wrbejbe, fiben bu 
bfeo faa flor, at bu tunbe bjeelpe !gribe, 
nip» Rontrafien mellem jer bane Herret 

minbre, 

Depbett 113aube er mere tindet enb 

hig - bet er ganlle 	men hvil 
bu bien lug, nilbe bu erfare, at brakt! 
&ligt bilbe fone4 big Ramlere og ben, 

be# }Stit blibere tab en angeht, 'mar 
hun vaagetre over big met' cengftelig 
Omhu for at Veerne om bit ileje og 

beeebe big 2inbring for Dine emelt«, 
Dunt ed en Zeg toget bett føl big 

og bvi4 bu ilfe fund letter nogle af 
bitsfc 18t)rber for benve, vil ben Mag 
ilte barre fjern. 

Mi(31e grove, bombe gjeenber, fem 
Ill! ene mon forrette al kinfet4 fflerning, 
vil Da jaart blive tolbr og fitue i Mob 
vg forUlccone4 pen bet tratte $bimi. 

Menne tanfe '1.15111D bil blive rebtut 

taufere, ben MIO, lom gab big bet 
forfit 3in4, bil lulleit frit beftanbig, ug 

bidfe turne øjne Vil bour fanbet ben 
evige ,juice 

Mur til bu ofre marer og tisnob 
Otter benbet liulufe 	fitftlfe, men ha 
ed Det emte for jilbe". 

1(8i1 paa Dues egn Ego! 
Denne Opfordring lyser ud al 

alle Blades Spalter og gentages 
af enhver Forretningsmand. Og 
den er ogsaa berettiget, thi en af 
Grundbetingelsernefor etSamfunds 
Trivsel er Solidaritet. Enhver god 
Borger bør i egen Interesse hand-
le i den By eller paa den Egn, 
hvori han selv ønskerat eksistere, 
og bør det erindres, at har den 
handlende ikke lige netop den 
Vare, man ønsker, kan den skaffes 

Man bør huske, at for hver 
Krones Fortjeneste man unddrager 
sin Bys eller Egns Forretningsfolk, 
formindsker man disses Skatteevne 
og Købeevne i tilsvarende Grad. 

Landboerne bør ogsaa købe i 
den By eller paa den Egn, de føler 
sig knyttet til, da de altid har større 
Mulighed for at blive tilfredsstillet 
ved Køb, naar det gear gennem 
en stedlig handlende, som for at 
beholde sin Kunde maa drage 
Omsorg for at denne bliver be-
handlet saa godt som muligt. Den 
stedlige Købmand ser t Egnens 
Beboere sine stabile Kunder, hvis 
Tilfredshed er ham en Eksistens-
betingelse. 

Derfor: Gavn Dern selv ved 
al støtte Deres By og Egn. 

Allinge Slfreri 
Optsendningmhraende altid pita 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert. Hansen 

Se her! 
Skiller Deres Radio ikke Sta-

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

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

L. Carlsen, 
Klemensker St. 	Telef. 'tdr. 20. 

•••••••••••••• 
• • 
• Ligkister • 
• 

▪  

Tlf n 13 L, PIHL Klemens. 4, 

111,411.•••••••••• 

Rigtig gode, billige 

Brædder, 
alle Dimensioner, til alle Slags 
Reparationer, nye Gulve og Lofter 
og andre Ting. 

Vi sælger særligt billigt ved kon-
tant Betaling. 

Nordlaodels ilargleishus 

De sidste 
for Sæsonen 1928 er nu hjemkommet i meget 
righoldigt Udvalg og sælges t0 rimelige Priser. 

1 

jje ,-uer-cerencle 
anmodes helligst om at indsende vort Tilgodehavende ler Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Pestkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Made. Alle indhetalingskortels 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Relohel 	- 5 Ore i Porto mod Kvit- 
tering paa Postbovisol. 

Ztinl"te Vogn. n fcrtiqc 
og llrbejNI1o1 fanet prima anierifanffe Zueraf14 og ;tafter fra 3,25 - 5,00. 

blaa WhttflinhIsbentlerber og fod?. (labre 4trbejb4bent5eber, trøjer, 'Blu- 
fer og ("fjorter, - Unberbefferbuing i 	og 1.8witillb til 'tamt og (Barn 
'Beflit:1=er paa Stfechninger efter 9Rnal. Ille RI. Ylrbribr til 'Aigu 41ci1. 

4(1t1b 6ebfse Rtralltet og ftarite timede t trirotaat og Marlene 
1itiolc161 og Drage. 	Net[ 	Snit ell ~ 	Carrthrt o 

• Voinumetal.
g 

Klemensker Cementsteheri. - MAL n. 77. 
Tagsten, fl. og holl. Model, rode, sorte. graa, Kloakror, Drænrør, 

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

Forlang Tilbud. - Varerne leveres overalt. 

Alle TryKsager 
saasom 

Regninger, Meddelelser, Konvolutter, 
Dagtv-Dato, Vekselblanketter, 

{ irtitkort og Takkekort, 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Meøllemlikort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge Bogtrylilieri.• 
np Telefon 74. 

KRIstofgodning til Overgødskning 
er paa Lager af: 

Norge Salpeter. Tysk Kulksal poter. Chili Salpeter. 
vov I sur A. m Kuno ink . 

Priserne er billigst pr, kontant. 

N OrdialfIldt4S li andeishus. 

Galv. Heg-ntraadfietninz 
til Hegn. Galv. Pigge Elegntraad. Galv. glat Begntraad. Galv. Tække-

iraad som er bøjelig og stærk. Kramper og Som ef alle Slags. 
Nye billige Priser i 

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

TH. 71. - E. JOHANSEN, Re. 	Tlf. 71. 
Anto-Iteparation. Rends, 011e. Gouteret. - Ladestation. 

Averter bare 
andre Blade, De vil dog for etter senere opdage, 

at der er kun et Blad. der læsesi alle Eljew. og at 

det derfor er det billigste og fordelagtigste at aver-
tere i Nordbornholm. 

Hurtigste Levering 

A''inge Bogtrykkeri. 
Telefon 74. 	Telefon 74. 

Et Parti gode 

Forretnings konvolutter 
sælges med Firma frir kun 10 Kr, 
pr. Mille. 

Allinge Bogtrykkeri. 

■■••■•■•••■1001~,... 

Gyldig fra 1. Maj. 

Køreplan. 
1ton ne•Allinge J ern 11, n ne. 

SØGNEDAGE. 
Bønne 11.-sandvtg. 

Monne ,k). 7,45 12,50 16,15 19,25 
Taler 	8,0,1 13,05 16,30 19,40 

Rlemeng 	8,10 13,15 16,40 19,50 

9113 	8,24 13,29 16,54 211,04 
'Tein 	8,36 13,41 17,06 20,16 
Virilitet 	8,44 13,49 17,14 20,24 
Settbeie 	8,5(1 13,55 17,20 20,30 

mandwig-Rense 	_ 

5rtlibt4 	9,25 14,10 17,55 20,50 
VIrlinge 	9,30 14,15 18,00 20,65 
'Teilt 	9,38 14,23 18,08 21,03 
Ilte 	9,51} 14,35 18,20 21,15 
Rimelig 	10,04 14,49 18,34 21,29 
Nier 	10,14 14,59 18,44 21,39 
})tomine 	10,30 15,15 19,00 21,55 

`) Veber lun fra 27. 3uni til 27. 
Vreenjt (begge incl). 

MON: OG 11F,LLIGDAGE. 
Kunne 

81osse tt. 7,45 12,50 16,25 19,25 
9lnler 	8,00 13,04 16,39 19,39 
.denten;, 	8,08 13,13 16,48 19,48 
tfte 	8,21 13,26 17,01 20,01 
trin 	8,32 13,37 17,12 20,12 
WIlioge 	8,40 13,45 17,20 20,20 
eaubbig 	8,45 13,50 17,25 20,25 

Sandvig Benne H. 
efintwig 	9,00 14,05 17.50 20,50 
YtIlirtge 	9,05 14,Ut 17,55 20,55 
tein 	9,13 14,18 16,03 21,03 

9,24 14,29 18,14 21,15 
R lemme' 	9,37 14,42 18,27 21,29 
91uter 	9,46 4,51 18,36 21,39 
Monne r. 10,00 15,05 18,50 21,65 

	•■•■•■■••••• 

Køreplan 
Almindingen Gudhjem nonne 

Jernha,,e. 

SØGNE

- 

DAGE 
Henne Almindingen Gudhjem 

9launr SÅi. 7.55 13,10 16,35 20,00 
91egct 	7,55 13,10 

	
20.00 

111atidebu 	8,43 13,58 17,21 20,48 
1111111inbinite1i 8,53 14.08 17,31 20,58 
illmnarie 9,13 14,28 17,51 21,18 
Ofitrlar4 	9,21 14 36 17,59 21.26 
fflibbjeal 	9,33 14,48 18,10 21,38 

Guditjrnt Almiudingen Denne 

(bOblein 	7.50 13,0u 16,25 19,50 
Ofte' lods 	7,59 13,10 16.35 20,00 
Dilemma 8 08 13,19 16.44 20,09 
thlomoduffim 8,27 3 38 17 04 20,28 

febu8,39 1A»17,15 20,40 
Mixo 	- 9.25 14.4., 18 05 21,3» 
Mønne g). 9,25 14,41 18,1/0 21,30 

4) klubir tun fru 27. 3utri 01 27, 
Yluguft (begge incl.) 

Sy 1121: eg liELIAGDAGE 
nonne Almindl.ex.-91 Gudhjem 
Mumie t, 7,55 10,25 13,00 211,00 
9lego 	7,55 10.25 13,00 20,00 
?Mil !elm 	8.4:3 11,08 13,48 20,49 
lllmiubiatirn 8,53 11,18 13,58 20,59 
e'Rermarie 9,12 11,36 14,17 21,18 
Cftet lod!, 	9.20 11,44 14,25 21,26 
(bObjeni 	9,30 11,51 14,35 21,36 

Gudhjem Almindingen lionne 
(mobbjem 	7,50 10,211 12,55 19.50 
efterladt 	7,59 10,29 13,05 20,00 
Dfiermarie 8,118 10,37 13,13 20,10 
7011iiiibingen 8,27 10,54 13,32 20,28 
Zatirlebn 	8.38 11.04 13,43 20,40 
Tero 	9,25 11,50 14.30 21,30 
Monne D. 9,25 11,50 14,30 21,35 

Nyheder i Fodtøj lui,,iiii.!okgliolll13 3 11,11.ir 
leveres til 

Fabrikspris. 
Firma paatrykkes 

C. Larsens SkotoisforPetifing Allinge. Ting, fra 


