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Jerusalem staar 	Moskeens 

Selv om alt er trist 
og tomt og øde 

og din Ven dig synes 
sorgfuld stemt; 

blot du glad vil smile 
ham i 

vil hans Mismod 
hurtigt være glemt. 

Selv om Verden 
end dig vil fortræde -

blot du har et glad 
og muntert Sind, 

da skal, hver Gang 
Taarer Kinden væde, 

Smilet straks dem kysse 
af din Kind. 

Det er Smil, 
som gør dig glad til Mode, 

det er Smil, 
der vifter Sorgen hen. 

Det er Smil, 
som bringer alt det gode, 

det er Smil, 
der gør dig til min Ven. 

Lad os prøve, om vi ej kan rette 
paa vor Vandrings 

mange tunge Mil, 
om vi ej kan Næstens 

Byrde lette - 
der kan gøres meget 

med et Smil, 

Martin IllnIncon. 

»9raaven 
Fortælling fra Laplands Snemarker, 

--a— 

Solen blinker mat ned over de 
blændende hvide Snedriver ved 
Foden af Ovik-Fjeldenes mørke 
Klippemasser. Saa langt man kan 
se, øjner man kun Fjelde, bestan-
dig Fjelde, lyseblaa Bjergkarnme, 

hvis øverste Rande taber sig i de 
let forgyldte Skyer. 

Det er en bidende Kulde. Sneen 
knirkende hvinende under Skier 
og Sko. 

Ved den rimbedækte Skov, tæt 
ved den lille frosne Fjeldbæk, lig-

ger Lappen Torkel Jakobsons Lap-

hytte, fra hvis Top en lysegraa 
Røgsøjle bugter sig til Vejrs. 

Hyttens Beboere med Undta-
gelse af Husmoderen, en tredive-
aarig Lapkvinde og hendes to 
smaa Børn, er ude at vogte Kvæ-
get. Moderen er sysselsat med 
Husholdningen inde i den snævre 
Bolig, og de to Børn, en Dreng 
paa syv ug en Pige paa tre Aar, 
leger ,Skjul" ude i Sneen. Det 
er koldt for de smaa Hænder og 
Øren, men Lappens Børn maa 
tidligt vænne sig til Kulden, og 
den lille mørke og laadne Rens-
dyrpels gør vel ogsaa sit til at 
hindre de smaa raske og rørige 
Lemmer fra at fryse ihjel. 

Drengen har allerede sine egne 
Skier, som han efter at være ble-
ven træt af Legen med _Lillesø-
ster' tager paa og løber rigtig 
godt paa ned ad den stejle Skrænt 
mod  Bredden af Bækken, som i 

utallige Bugtninger slynger sig 

ned fra Klippehøjderne.  Den lille 

Dinars Moske i 
paa det Sted, hvor Salomons Tem-
pel fordum stod, og dens Kuppel 
hvælver sig over .den hellige 
Klippe', Moria-Bjærgets øverste 
Spids, hvor Templets Hovedalter 
var rejst, og hvor Muliamed skal 
have knælet førend han for til 
Himmels. 

Pige forsøger at følge efter ham, 
men det gaar alt for langsomt, 
hun er jo ogsaa endnu kun tre 
Aar. Hun er alligevel, trods det, 
at Broderen forlader hende, meget 
glad og ler og raaber det bedste, 
hun kan. 

Men paa den anden Side af 
Bækken bag en lav Busk skinner 
to begærlige Øjne. Det er den 
sultne Ulv, som af Kulden og 

Mangel paa Føde inde i Skoven 

tvinges til at nærme sig Lappens 
Boliger for at søge at faa stillet 
sin Hunger. Det er dristigt og 
farligt, men Nød bryder alle Love. 

„Graaben" betragter længe og 
grundigt den lille legende Pige, 
som nu er kommet et godt Stykke 

bort fra Hytten. Nu sniger den sig 
frem fra sit Skjulested, den lader 
til at have taget sin Beslutning. 

Den springer rask over Bækken, 
styrter hen mod den lille Pige, 
der intet ondt aner, griber med 
Tænderne fat i Brystet paa heri-
des Pels og løber samme Vej til-
bage, slæbende det skrigende Barn 
med sig. Ungerne skal nu for en 
Stund slippe for at jamre sig af 
Sult. 

Drengen ser Søsterens Bortfø-
relse, men kan alligevel ikke rig-
tig fatte Meningen med den. Han 
skynder sig ind til Moderen og 
fortæller hende grædende, at en 
stor Hund er stukket af med Lil-
lesøster over Bækken, og at Lil-
lesøster græd og jamrede sig. 
Moderen furstaar det ikke i Be-
gyndelsen; men da hun mærker, 

Grundplan er 8-kan-
tet, og hver af dens Sider er 60 
Fod lang. Den er bygget af hvid 
Marmor, og dens øverste Del er 
prydet med et smukt Mosaik af 
brogede Marmorfliser. Her findes 
tillige en Mængde Koransprog ind-
lagt med farvede Sten. Til For-
skel fra andre Moskeer er denne, 

at den lille er borte og desuden 
opdager Groabens Spor i Sneen, 
gribes hun af en forfærdelig Anelse: 

_Ulven har taget Maria I" 
1 Hast fører hun Drengen ind 

i Hytten og lukker Aabningen, 
der tjener til Dør, forsvarligt i 
for at beskytte ham, tager Skierne 
paa og iler uden at betænke sig 
ad den Vej, hvor Sporene efter 
Ulven viser sig i den haardfrosne 
Sne. 

Den unge Lapkvinde har ofte 

paa Skierne fløjet hen over de 
uendelige Snemarker, som en 
Stormvind, men aldrig saa hur-
tigt som nu, skønt hun selv syntes, 
at det gik alt for langsomt. Paa 
Toppen af en Bakke faar hun Øje 
paa Ulven, som ganske rolig lø-
ber af Sted ned ad den tilfrosne 
Bæk, der her har stejle Skraanin-

ger og gabende Kløfter. Den mo 
dige Kvinde tager alligevel ingen 
Hensyn til Skraaningen og Kløf-
terne. Som den raskeste Yngling 
gør hun det ene Mesterspring ef-

ter det andet. 
Hun har allerede fattet sin Plan. 

Hun vil indhente Ulven og med 
et velrettet Slag af deri lange Ski-
stav — thi saadan har hun hørt, 
at andre har gjort — knuse dens 
bøjelige Ryg og paa den Maade 
tvinge den til at slippe sit Bytte. 

I en svimlende Fart kommer 
hun Dyret bestandig nærmere. 
Ulven har endnu ikke opdaget 
hende og lunter stadig lige roligt 
af Sted. 

Men den frosne Sne knirker tt- 

s 	
man ser paa vort Billede, 

ikonkel  prydet med Minareter, dens 
Bygmester har ment, at den 
smukke Kuppel var tilstrækkeligt 
Smykke for den, og saa let og 
sirlig er da ogsaa Kuppelens Form, 
at den fra det Fjerne tegner sig som 
en mægtig Ballon, der er i Færd 
med at svæve op mod Himlen. 

der Skierne. Den mærker nu, at 
den er forfulgt, gør en hurtig Bøj-
ning til højre og forsvinder med 
sit Rov i det tætte Krat langs 
Bækkens Bred. 

Saaledes hændte det, deri æng-
stelige Moder mest af alt havde 
frygtet. 

,Aah, fandtes der dog blot in-

gen Skov!" 
Det var nu umuligt i det tætte 

Buskads yderlige at forsøge paa 
at forfølge det blodtørstige Dyr. 

_Det er ikke nok med, at Graa-

ben dræber vore Rensdyr — skal 
han ogsaa tage vore Børn! Gud 
er ikke god! Jesus er ikke god!' 
udbryder den ulykkelige Kvinde 
i afsindig Smerte. Og at være saa 
nær ved Maalet og saa tilsidst 
maatte opgive det hele, det var 

det aller forfærdeligste 
Da hun kom hjem, forekom det 

hende saa utroligt, saa ubegribe-
ligt, at den lille muntre Pige skulde 
være borte for bestandig. Kunde 
det virkelig være Tilfældet, at 
hun, som allerede kunde folde de 
smaa Hænder og læspende læse 
sit ,Fadervor", nu i dette Øjeblik 
blev sønderrevet af en sulten Ulv? 
Jo, det var Tilfældet! Ellers havde 
ikke den syvaarige Dreng behøvet 
at komme med smaa, sagte Skridt 

og med Hagen paa Mo'ers Knæ 

spørge, hvor .Lillesoster" var 

henne. 
_ingen, ingen har Medlidenhed 

med den foragtede Lap. Hans 
Dødsdom er skrevet bande af Gud, 
Mennesker og Dyr, var det ene- 

.  

ste utydelige Svar, den lille Dreng 
fik paa sit Spørgsmaal. 

Hans Olsson i Lolita var ude 
pas ulovlig Jægerfærd. Elsdyrke-
det var sluppet op hjemme og 
Kosten var mager, hvorfor han 
en Morgen saa sig nødsaget til 
at tage sin store, trofaste Hund 
med sig og begive sig op i de 
vidtstrakte Skove for at forsøge 
paa at skyde et af Nordens Stor-
vildt. Ganske vist var han lidt 
bange for de mulige Følger, men 
det var jo næsten usandsynligt, 
at en eller anden Skovfoged var 
ude i en saadan Kulde. 

Det varede ikke længe, førend 
Hunden var paa Spor, og snart 
eller maatte et stort Elsdyr bide 
i Græsset for Hans Olssons Kugle. 

Allerbedst som han var i Færd 
med at flaa og partere det dræbte 
Dyr, hørte han bag sig en klyn-
kende Lyd. Det var akkurat som 
et Barn, der græd. 

Dette maatte han trods sit Hast 
værk undersøge. Man kan tænke 
sig hans Forbavselse, da han ser 
en vældig Ulv komme ud af den 
tætte Skov, der omgav Egnen, 
hvor Elsdyret laa dræbt, med et 
lille skrigende Barn i Flaben. 

,Du skal minsandten faa andet 
at tænke paa, din uforskammede 
Slubbert', udbryder Hans Olsson 
harmfuld, idet han tager sine Skier 
paa og griber Bøssen. 

Hans Olsson glemmer Elsdyret. 
Han tænker nu kun paa at redde 
det klynkende Barn Medens han 
lader sin Bøsse, der var en gam-
mel Forlader, løber han af alle 
Kræfter efter Ulven, der sætter 
Kursen hen over den vidtstrakte 
Eng. Med bankende Hjerte stop-
pede han den sidste Tot Blaar i 
Bøssen. Ulven nærmede sig imid-
lertid hurtigt Skoven paa den an-
den Side af Engen. 

.Skulde Du virkelig slippe fra 
mig i Krattet, dit Bæst!' mum-
lede Hans og løber endnu raskere 
til. Ulven lader ikke til at ville 
slippe sit Bytte: ogsaa den for-
dobler sit Løb, men da den kom-
mer benved ti Alen fra Skovbry-
net, bliver Sneen i den bløde Eng-
bund løsere. Løbet sagtner. Byr-
den begynder ogsaa at blive be-
sværlig, saa at Hans Olsson i rette 
Tid indhenter Ulven. Barnet er 

nu blevet stille. Lever det ikke 

længer? 
Nu er det rette Øjeblik kommet. 

Skuddet par af, og Ulv og Barn 

tumler om i den løse Sne. 
Men den, der blev glad, det 

var Hans Olsson: thi hurtig som 

en Pil rejste den lille Pige sig op, 

vendte sig mod den forbavsede 
Krybskytte og udbryder midt imel-
lem Graad og Latter: 

,Hans Gudfar! Hans Gudfarlg 
Han havde frelst sit Gudbarn, 

Lappen Torkels Maria. 
Den lille Pige strækker glad 

sine smag Blender mod sin Red- 

Smit. 	N'vor 9ffufiamed knælede, fer fian for til .7timmels. 

Møde, 



1 „NORDBORNHOLM" for 2. 
Marts 1917 finder vi nedenstaaende 
Artikel, der endnu -- 12 Aar ef-
ter -- er aktuel. Man kunde fri-
stes til at spørge: „Hvad hjælper 
alle skønne Ord, naar Handlingen 
mangler." 

Udenor Hedakliooeo. 
- - 

ningsmand og sidder snart lyk-
kelig og sikker i „Hans Gudia'rs' 

stærke Arme. 
Da hun faar øje paa den døde 

Ulv i Sneen, udbryder hun bange 

og truende . Vovvoven! Vovvo-
vent' Hun tror, at Ulven er en 

lund. 
Hans Olsson glemmer sit Els- 

dyr. Han har frelst sin Guddatter, 
Torkel Jakobsons lille Pige, og 

det 111:13 han uvilkaarlig hjem og 
fortætte sin Kone. Og med Maria 
sam Motlesæk paa Ryggen sætter 
han Kursen mod Hjemmet. 

1 Laphytten ved den lille Fjeld- 
læk hersker der Sorg, knugende 
Sorg, Rovet af det lille Barn kom 
Saa pludselig, -sæl uventet. Var 
hun endda død paa en naturlig, 
Maade. I stum Fortvivlelse sad 
Fader og Moder sammenkrobne 
i den lille Rolig. De rode 0;ne 
fra bleven endnu rødere. 

„Og hun, som var saa sod", 
sukkede Faderen. 

„Og saa smuk og lydig og for-
standig", tilføjede Moderen. 

Den eneste, som tog Sagen let, 
var den lille Jakob, den 7-aarige 
Dreng. Han forstod ikke rigtig, 
hvad det drejede sig om. „Mia 
kommer nok igen", sagde han trø-
stende. 

Men hvad er det, der er paa 
Færde derude? 

Hvorfor goer Trofast — den 
gamle Hund saa forskrækkeligt 
og saa besynderligt. Jakob bliver 
nysgerrig og løber ud. Men hvad 
fik han at se. 

Jo, Hans fra Loffta kommer 
løbende i fuld Fart paa Skierne. 
Men (let var jo da morsomt — 
paa Ryggen havde han Maria, der 
sad saa stolt som en Dronning. 

„Mia!" — „Jakob!" lød det i 
næste øjeblik. 

Og saa lo de to Børn, saa det 
gav Ekko fra Klippevæggene. Det 
var Gensynets oprindelige Glæde 
hos to muntre Lapbørn. 

— — — 
Den næste Dag tog Skovfogden 

Hans Olssons Elsdyr, men Tor-
kel Jakobson lod i Stedet for slagte 
to store Oxer, hvis Kød Hans fik. 
Og saa købte han Skindet af den 
skudte Ulv. Af Ulvehuden fik Maria 
en Søndagspels, hvad der gav 
Hans' Gudfa'r Anledning til at 
paastaa, „at hun til syvende og 
sidst dog korn incl i Ulven". 

Aabent Spergsmaal. 

Er der Medlemmer af Allinge-
Sandvig Byraad, der er interesse-
rede i, at Kommunens Tryksager 
bliver udført i Socialdemokraten:, 
Trykkeri i Rønne? 

Ved at gentleman. Udgiftsbila-
gene til det fornylig fremlagte Regn-
skab for Allinge-Sandvig Kommune 
for Aaret 1915-16 ser man blandt 
mange andre Besynderligheder, at 
Kæmnerkontoret, Fattigudvalget, 
Ligningskommissionen og fl. and. 
Institutioner ved Kommunens For-
valtning har faaet langt den stør-
ste Part af de benyttede Tryksager 
fra Socialdemokratens Trykkeri i 
Rønne. — Da der ikke afholdes 
Licitationer over den Slags Leve-
rancer til Kommtufen, og Kæm-
neren altid tidligere selv har plejet 
at bestille Kontorets Forbrug af 
disse Artikler hos herværende Næ-
ringsdrivende, tillader vi os at hen-
tede Opmærksomheden paa dette 
Forhold, som vi finder absolut 
forkert og striden& mod de fra 
Kæmneren paa det nylig afholdte 

Borgermøde fremkomne smukke 
Udtalelser om, „at vi alle burde 
staa Last og Brast sammen og 
betragte os som een stor Familie". 

Vi haabei, at Kæmneren erindrer 
disse sine Udtalelser og snarest 
omsætter dem 	Handling. Selv- 
folgelig gaar vi ud fra, at han er 
frit stillet i denne Sag, og at der 
ikke fra nogen Side øves Tryk 
paa ham for at fag ham til at tage 
de nævnte Artikler udenfor Kom-
munen, ligesom vi mener, at han 
ved en ''ernuleOnitanke !et vil kunne 
indse, at det er pinende galt, naar 
han som i dette Tilfælde forhigaar 
de lokale Næringsdrivende, der jo 
dog ved at betale deres Del af de 
huje Skatter er med til at bære 
Kommunen oppe. 

At Fattigudvalgets Formand, Hr. 
L. P , bestiller Udvalgets Tryksager 
hos sit Firma i Rønne, har anta-
gelig sin Forklaring i, at han mod-
tager Provision af disse Bestillinger, 
saavelsom af de Annoncer, han 
indleverer til 131a det. En Smule 
skulde der jo ogsaa gerne falde 
af til ham, da han, Partiets op-
rindelige Skaber og Organisator 
her paa Pladsen, jo bestandig har 
maattet døje den Tort at blive foi-
higaaet, naar Benene fra den kom-
munale Kødgryde er blevne ud- 
delte. — — 	Da saaledes den 
første kongevalgte socialdemokra-
tiske Borgmester udnævntes, blev 
det jo Ur. Chr. Larsen, der lob af 
baade med Æren og den aarlige 
Gage paa 1000 Kr., hvormed Al-
linge-Sandvig Kommune indledede 
sin nye Besparelses-Æra, medens 
Hr. L. P. maatte nøjes med at se 
til. — Der høres af og til og fra 
forskellige Sider Røster om, at man 
hor støtte den 'hjemlige (lokale) 
industri, Handel, Haandværk osv., 
og i enkelte Tilfælde ser man og-
saa, at vort ærede Byraad slutter 
sig hertil og erindrer vore egne 
Næringsdrivende. — Saaledes har 
Kommunen købt sit Forbrug af 
Brænde af den stedlige Leverandør, 
og dens Behov af Gaslamper m. m. 
blev i sin Tid fordelt mellem de 
Næringsdrivende. Ja, selv til at 
fore Tilsyn med Havnearbejde, An-
læg af Landeveje o. s. fr. har man 
kunnet benytte de lokale Kræfter. 
Man har endog haft det Særsyn 
at se en af Byens Borgere optræde 
som Leverandør til Havnen sam-
tidig 'med, at han var dennes til-
synsførende med leverede Materia-
lier og Arbejdets Udførelse. 

Men ligesom det er rigtigt at 
tage Kommunens Forbrug af 
Brænde, Gaslamper, Granit ni. m. 
herfra Byen, lige saa vel maa det 
være rigtigt, at den tager sit For-
brug af Tryksager samme Sted, 
og hvorfor ikke annoncere i det 
stedlige Blad, hvorved der sikkert 
aarlig kunde spares et anseligt 
Beløb. 

Den Dag er maaske ikke fjærn, 
da Staten sætter Noglen i Penge-
kassen og siger Stop, og da vil 
det for Alvor gælde om at spare, 
hvorfor saa ikke begynde straks. 

Vi henstiller til det ærede Byraad 
at tage under alvorlig Overvejelse, 
om ikke Kommunen hør nøjes med 
at avertere i det lokale Blad, naar 
det da ikke er Annoncer, der ifl. 
Loven skal i Dagbladene. — Kan 
imod Forventning Byraadet ikke 
slutte sig til denne lille Reform, 
bor vi henvende os til det ned-
satte „Velfærdsudvalg" og henlede 
dettes Opmærksomhed paa, at her 
er et Sted, hvor der kan spares, 
maaske saa meget, at vi kan und-
gaa de forhøjede Hus- og Grund-
skatter, som der ymtes om, at 
Kasse- og Regnskabsudvalget har 
tænkt at velsigne os med. 

Flere Borgere. 

Modig Mand. 
-- Der findes endnu i Allinge-

Sandvig en virkelig modig Mand, 
et Medlem at Kasse- og Regn-
skabsudvalget, og denne Mand 
lader sig opstille til Genvalg, en 
Handling som det nye Byraad 
sikkert vil vide at paaskønne ef-
ter Fortjeneste. Der vil sikkert i 
det nye Byraad fremkomme en 
Mængde Spørgsmaal, hvor Man-
dens udmærkede Viden vil være 
af største Betydning f. Eks.: 

• 

Har Kasse- og Regnskabsud-
valget været medvidende om de 
urigtige Regnskaber, eller har det 
indeni Kontrol ladet Kæmneren 
ordne alt, altsaa Pligtforsømmelse. 
Om Spøgsmaalel besvares med 
ja eller nej er torsaavidt ligegyl-
digt, da begge Forhold næsten 
er lige graverende. 

Et andet Spørgsmaal, der i høj 
Grad vedrører de Borgere som 
endnu betaler Skat, er fillgende: 
_Hvorfor har ikke alle, der har 
faaet Lønninger eller Arbejdsfor-
tjeneste udbetalt af Kommune-
kassen, betalt deres Skat?' En-

hver kan da regne ud, at jo flere 
der unddrager sig Pligten til at 
betale, destomere maa de betale, 
SOM følger (len gamle Regel: Giv 
Kejseren hvad Kejserens er osv. 
Der maa vel være lige Ret for 
alle. Hos fattige Arbejdere kan 
det udmærket lade sig gøre at 
møde op paa Vedkommendes Ar-
bejdsplads og lægge Beslag paa 
den fortjente Løn, naar der er for-
falden Skat; hvorfor har Kasse-
og Regnskabsudvalget ikke prak-
tiseret den samme Fremgangs-
maade overfor de Personer, der 
har Kommunen som Arbejdsgiver. 
— Disse har ganske roligt i flere 
Tilfælde hævet deres, i Forhold 
til Arbejdet ofte alt for høje Løn-
ninger, uden at der er fradraget 
en Øre til Dækning af forfalden 
Skat. 

Ogsaa en Sag om en Protokol, 
der er underskrevet af nogle By-
raadsmedIeninier, og i hvilken An-
ledning der paa Socialdemokra-
ternes Opstillingsmede .blev rettet 
en meget slem Beskyldning mod 
el af Byraadstnedlernmerne, vil sik-
kert ogsaa have det nye Byraads 
udelte Interesse. — Saa er der 
Legaterne. Hvad er disse Penge 
anvendt til, viser Kassebogen, at 
Pengene er indgaaet i Kommunens 
Kasse? Jeg tvivler meget 	i saa 
Fald !matte de ogsaa være ført 
i Regnskab og Status. — Der vil 
i mange andre Tilfælde blive ud-
mærket Anvendelse for et Medlem 
af Kasse- og Regnskabsudvalget, 
Det bliver en vanskelig Stilling 
for Vedkommende, da der sikkert 
at del nye Byraad vil blive for-
langt rent Regnskab og Beviser 
for at intet dækkes. Uden dette 
tror jeg ikke, at noget Byraad vil 
arbejde med Fallitboet Allinge-

Sandvig Kommune. 
Mandens Mod bør paaskønnes, 

og jeg beder det nye Byraad om 
flittigt at benytte hans Arbejdsiver. 
Engang imellem vil der vel nok 
falde lidt Brænde ned paa Man-
den, men deraf lader lian sig sik-
kert ikke afskrække, — han sidder 
der jo for det samme. 

M. Bloch. 

Foran Valget. 

Der er løbet meget Vand til 
Havs, siden Borgerne indsendte 
deres første Resolution til det 
ærede Byraad. Denne affødte, som 

det maaske erindres, en hel Del 
haanlige Bemærkninger fra ærede 

Medlemmer og havnede tilsidst 
paa Forslag af Borgmesteren i 
Kommunens Arkiv, for at tjene 
det ærede Rand til Forlystelse i 
sorginod ige Stunder. 

Tit har Mandens vekslende Skive 
lyst paa vor Gang, siden en æret 
Referent betegnede en anden Bor-
germøde-Resolution som „noget 
barnligt Vaas". Ak, ja 1 Hvor var 
D'hrr. hovne den Gang, og hvor 
piber de ynkeligt nu. 

Borgerforeningen har i de for-
løbne Aar udført et mægtigt OF)• 
rydningsarbejde og blottet store 
Uregelmæssigheder, men for man 
naar saa vidt, at i det mindste 
de sidste 10 Aars Regnskaber lig-
ger undersøgt og reviderede af  

en autoriseret Revisor --- ikke en 
autoriseret regnskahskyndig Til-
lidsmand - tor Foreningen  ikke 
gaa til Ro. Kartoffel - Brænde 
— Torv o. s. v. o. s v. — Ord-

ningen og Regnskabet bør — hvis 

det er muligt --- klam lægges. Det 

vil maaske give en ond Stank; 

men den maa tagles. 
Efter talrige og stærke Opfor-

dringer fra Medlemmer og Ikke-
Medlemmer at Borgerforeningen 
gik dennes Bestyrelse med til at 
opstille en Kandidatliste til By-

raadsvalget. 

Listen, der er upolitisk, ser saa-

ledes ud : 

I. Teglværksejer M. Bloch. 
2. Dampskibsexp. II. F. Hansen. 
3 Snedkermester Th. Jørgensen. 
4. Avlsbruger Alfred Pedersen. 
5 Bygmester Jens Mur tensen. 
6. Uddeler L Dahlbom. 
7. Snedker Itiiiebrandt Lind. 
8. Fyrmester Saxtorph. 

Til Revisorer opstilles: 

1. Sparekassekasserer Hj Ipsen. 
2. Regnskabsfører Andr. Larsen. 

Alle Kandidater er kendte som 
dygtige og besindige Mænd. 

Mud derfor den 13. Marts og 

giv Borgerforeningens Liste Deres 

Stemme! 
Vælger. 

Isningen al Havnen. 
Hvorfor blev Isen ikke fjernet 

fra Havnen, da „estbornlisdnes 
Damper i forrige Uge skulde til 

Ystad med Smør? Dette Spørgs-
maal hører man stadig omtalt i 
denne Tid, og man forstnar, at 
særlig de arbejdsløse er forbitrede; 
det var heller ikke noget ringe 
Beløb i Arbejdsløn, Kørsel og Bro-
penge, der gik tabt for Byen, da 
Damperen gik forbi med den store 
Last Smør. 

Mange giver Havnetg. Maribo 
Skylden ; dette er dog aldeles ube-
rettiget. Ansvaret ligger alene hos 
Byraadsmedlem L. Petersen ; det 
var ham, der under Borgmesterens 
Fraværelse førte Tilsyn med Hav-
nen. Der er ogsaa andre, der me-
ner, at Mejeribest. Hansen, der 
ogsaa er Medlem af Havneudval-
get, og som paa Mejeriets Vegne 
var økonomisk interesseret i, at 
Havnen var sejlbar, burde have 
taget Affære i Sagen. — Men en 
Tilsynsførende maa vel være nok. 

Isningen blev først paabegyndt 
den Dag, Damperen skulde anløbe 
Havnen, og med en alt for ringe 
Arbejdsstyrke; det var et sørge-
ligt Syn at se en 6--7 Mand tage 
fat paa dette store Arbejde, me-
dens Snese af arbejdsvillige Mænd 
stod og saa til. Nu kan det jo 
godt være, at der ingen Penge 
var til at betale Arbejdslønninger 
med, Havnekassen er jo tømt til 

sidste Øre; men Bropengene, der 
for denne store Last Smør har 

været et ret stort Beløb, antagelig 
mindst 1200 Kr., og hvoraf Allinge 
havde faaet de fleste, vilde jo let 
have dækket Udgifterne og endda 
givet lidt Overskud til den tomme 
Kasse. De arbejdsløse havde sik-
kert gerne givet Henstand med 

Betalingen et Par Dage til Bro-

pengene var Inclgaaet, Arbejdet, 
der blev udført, var selvfølgelig 
spildt, da det ikke blev rettidigt 
udført. 

Vælgere i Allinge-Sandvig, lad 
dette være Hr. L. Petersens sidste 
Regeringshandling her i vor By. 
Vi har ikke Raad til flere af samme 

Art. 
M. Bloch. 

Kommunalfa. 
„Mod Dumheden kæmper selv 

Guderne forgæves!" Ja, det er jo 
en saare almengyldig Sentens. 
Mærkeligt er det da, at Kaptajn 
Koefoed bruger ikke mindre end  

halvanden Spalte paa en  Dumhed. 
tvsar Kaptajnen  benytter  Ordet 
.dum'  saa let og naturligt, saa 
skal vi dog ikke tage det saa høj-
tideligt. Det er jo kim Reminis-
censer fra Militærlivet Vanen er 
ofte det halve Liv. 

Forøvrigt anser jeg det ganske 
unyttigt, og følgelig ikke mindst 
tur en Person paa en Skaerveala-
gera Niveau, at diskutere med 
Kaptajnen. Og hvorfor'? 

Mari turde dog formene, at et 
Menneske med hans Aar og Stil-
ling i Samfundet, inaatte kende 
saa meget til Livet, at han ved, 
.at en Sag altid har to Sider, ofte 
flere'. Da han synes sæt lykkelig 
uvidende derom, overlader jeg ham 
gerne Pladsen som Sejrherre. Han 
er jo vant dertil, 

Og jeg ejer heiler ikke den lyk-
kelige Evne som Drengen, der 
efter en Dragt Prygl sagde: „Kan 
I se hvor jeg klarede mig!' 

C. Marinnsten. 
Aktivt Medi al Skarvest. Fag?. 

Forandring i Borgerf.s Liste. 
Da Frøken Petra Ipsen meget 

_ønsker sig fritaget for Valg, har 
Borgerforeningens Bestyrelse ved-

taget at slette hende af Listen. 
Et gammelt Ordsprog siger, at 

den Hund, der drives i Skoven, 

bider ingen Hare, og da det at 
en Samtale med Frøkenen frem-
gik, at det var et bestemt Stykke 
- som Borgerforeningen ikke paa 

Forliaand kan binde sig til at 

frede 	hun vilde nægte at an- 
gribe, mente vi, det vilde være 
bedst at lade Frøkenen udgaa,  og 

Hr. Fyrmester Saxtorph rykke op 
paa Listen. 

For Allinge-Sandvig Borgerforening. 
M. Bloch. 

.fra 2lge til 21ge. 
- 0- 

Byraadsvalget og Handidatlistenie. 

Den 13, Marts bliver en Mær-
kedag i Kommunens Historie. Den 
Dag skal det bestemmes, hvem 
der skal lede og made for Bor-
gernes Velfærd og Byens Udvik-
ling i de næste 4 Aar. 

Der har været afholdt Møder 
og er blevet; opstillet Kandidatli-
ster. Det er nu Vælgernes Pligt 
at opfylde Samvittighedens Bud 

og som medbestemmende Borgere 

kaste deres Stemmer i Vægtskaa-
len, sætte x ved den Mands Navn, 
som har deres Sympati og Tillid 
— om hvem de tror at vor fælles 
Kommune bar en Repræsentant 
for Ret og fornuftig, sparsomme-
lig kommunal Husholdning — og 
hvis Fremsyn er for stort til at 
lade sig lede og binde af smaa-

lige Partiinteresser, og hvis hele 
Stræben kun ei at arbejde for 
Kommunen, saavel udad som ind-

adtil. 
Ærede Vælgerl Sætter du et 

eneste x ved en saadan Mands 

Navn, saa faar den Mand først 
din Stemme; men-  desuden tilfø-
rer du ogsaa Listen, hvorpaa hans 
Navn staar, en Stemme, som kom-
mer din Listes øvrige Kandidater 

til Gode i Gennemsnitsberegningen. 
En Vælger. 

Til Allinge-Sandvig Byraads Mede 

forleden forelaa Skrivelse fra 

Arbejdsdirektoratet, der meddelte, 
at Kommunens Bidrag til de aner-

kendte Arbejdsløshedskasser for 

1927-28 udgør 6163,51 Kr. En 

Fortegnelse over de i Kommunen 
boende Medlemmer af Arbejds-

løshedskasserne var vedlagt. 

Til Hjælpekassen bevilgedes 

4500,00 Kr. Det samlede Beløb 

bliver saaledes ialt 19,500 Kr. 



Ell starre uj ell 
staar til Afbenyttelse, helst mod 
Kontant, paa 

Dyndegaard, Klemens. 

En ældre Ko, 
som kælver i delsne 
Maaned er til Salg hos 

G. Johansen, Ro. 

Valget i 61sker. 
-c> 

Der bliver stadig hævdet fra 
de forskellige politiske Sider, hvor 
nødvendigt det er at de politiske 
Partier sorger for at Vælgerne 
møder frem, for at afgive deres 
Stemme ved de kommunale Valg. 
I Olsker Kommung gælder det for 
deri jævne arbejdende Befolkning 
om at møde frem, bande Kvinder 
og Mænd, den 14. Marts og af-
give deres Stemmer paa den Liste 
eller den Person, som vi er klar 
over tjener os bedst at være re-
præsenteret af. Naar vi taler om 
arbejdende Befolkning, sag er her 
jo næsten ikke andet i Sognet. 
At Arbejdet for Tilværelsen er no-
get ulige fordelt mellem os Be-
boere i Kommunen, skyldes for 
en stor Del Misforhold, som bor 
udjævnes, sag Retfærdigheden 
kommer mere frem end Tilfældet 
har været og endnu er. Vi Arbej-
dere og Husmænd og smaa Gaarci-
mænd kan jo nok se, hvad det 
vil sige, om der kommer Mænd 
ind i Sogneraadet, som vil vare-
tage vore egne Interesser, og paa-
tale at Retfærdighed og Ærlighed 
følges sag vidt mulig. Naar der i 
Komrnunalraadet skal tages Be-
stemmelse om f. Eks. Vurderings-
mænd til Grundskyld og Ejen-
domsskyld eller om Ejendoms-
og Indkomstbeskatning, da er det 
om at gøre, at vi har sørget for, 
at Raadets Medlemmer er Mænd 
med Retfærdstanker og med mo-
ralsk, sund Ansvarsfølelse og til. 
borlig Hensyntagen overfor deres 
Medmennesker, og ikke Snævert-
synethed. Naar vi skal tale om, 
at hver især skal klare de Byrder 
der paahviler Ejendommen, da 
vil de store Ejendomsbesiddere 
jo gerne smøge af sig og vælte 
Trykket over paa os smug for vi 
kan bedre klare den tunge Ende 
af Læsset, siger de. Men hvis de 
store gode Gaarde ikke kan svare 
den Skat og de Byrder, de skal, 
i Forhold til os smaa, hvorfor 
skiller de sag ikke deres Areal 
ud i 4 eller 5 mindre Ejendomme, 
sag blev jo Arbejdsløshedsspergs-
maalet løst, og vi vil se, at Ejen-
doms- og Indkomstskatten, maa-
ske kunde fordobles nogle Gange. 
Der er mange Forhold, som der 
stadig skal forbedres i den rigtige 
Retning, men lad os, det arbej-
dende Folk, Husmænd og Gaard-
mænd, som tænker sundt, gøre 
vor Pligt den 14. Marts og gag 
til Valg. Bliv ikke hjemme. Det 
er nemlig vor Pligt at afgive vor 
Stemme, hvis vi da paa en eller 
anden Maade har hvervet os Valg-
ret. Et Sognerandsvalg bør ikke 
være et politisk Tovtrækkeri, der-
for har Husmændene i Olsker, 
efter vor Forenings Vedtægts § 1. 
om at skabe lysere og lykkeligere 
Vilkaar for ns alle, opstillet en 
Liste, som er fuldstændig udenfor 
ensidig Partipolitik. Paa den Liste 
er der Mænd, som vi alle kan 
være tjent med at give vor StemMe. 
Alle vi, der tjener til det daglige 
ved vore Hænders Arbejde, kan 
gøre et stort Udslag til at vi faar 
bedre Vilkaar at leve under. naar 
vi blot er enige om at give Hus-
mandslisten vor Stemme Alle 
Hiismrend i Olsker maa stemme 
pan en af Kandidaterne pan vor 
Liste. Mød frem ogsaa alle I Kvin-
der. 
Glem ej vore Huse og Hjem, 
gør Jer Pligt, mød frem og stern. 

K. 

fla...1.11121.• 

Paa given Foranledning 
undlader vi ikke at gøre By- og 
Sogneraad opmærksom paa, at 
Allinge Bogtrykkeri paatager sig 
Trykning og Levering af Stemme-
kort og Konvolutter, Kandidatlister 
og Valgopraab samt 	alle 
andre Tryksager. 

f`:711-11Kob danske Varer 
''..«.;47,:-c, 	og De gavner det 

danske Landbrug og 
.g. 	Industri og skaffer 

Arbejde tit Landets mange ar-
bejdsløse. 

Naar lie skal avertere. benyt da 
„NordbOrnholm" 

For at komme 
frem 

i Canada 
Aktieselskabet 

Hasle Bank 
mo.ltager Indskud paa Ind-
laansbog og Folio, Termins-
vdeiser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan m. ni. 

Fest- og Bryllupssainge . N ic. Koefoed, 
Skrædder- og Herreekviperingsfor-
retning leverer gode Varer til bil- 

Allinge Bogtrykkeri 	lige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x. 
leveres billigst fra 

BRØDRENE A -N K E It 	L E. 
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Alt til Faget henhørende anbefales. 

• 

strus Sygdom og Begra■ else. 

20-25 pat. pr. Kontant 

Foldrtiti, illoilider Rester Halv Pris! Mør Alle Tapeter er Fabriken 
Danmarks anerkendte Fabrikata 

Derefter Lorelaa Regnskabet for 
Indsamlingen til Dr. Danchels 
Mindesmærke. Der var indsamlet 
Bidrag ved Kbin. Lundgren 8 Kr., 
Mejeriet Kajbjerggaard 20 Kr., 
Borgmesterkontoret 97 Kr., Chr. 
Olsen, Messen 95 Kr., Møller 
Boesen 51 Kr., Gdr. L. Dam 30 
Kt., P, Kure 51 Kr., Kommune-
tilskud fra Klemensker 100 Kr., 
Olsker 50 Kr , Ro 50 Kr., Ind-
vundne Renter 79 Kr., forskelligt 
Salg 17,50, ialt 648,50 Kr. 

Udgift: Hans og Jørgen Larsens 
Stenlig. for Stenen 258 Kr., Murer 
Clausen Fundament 23,25, Stenlig. 
C. F. Larsen Opstilling ug In-
skription 116,75, Produktion ug 
Materiel 27,50, Frithiof Nielsen, 
Jord til Højen 24 Kr., M. Henrik-
sen Regulering, Græsfrø m. v. 
10 Kr., Fornyelse af Gravstedet 
20 Kr., C. F. Larsen Gravramme 
124 Kr., Murer Hermansen Op-
stilling af samme 45 Kr., Balance 
648,50 Kr. 

Der skal stemmes til Byraads-
valget Onsdag deri 13 og til Hizi-
pekassevalget Mandag d. 25. ds. 

Aftenunderholdningen 
i Lørdags til Fordel for de ar-

bejdsløse var meget vellykket. Sa-
len var fyldt til sidste Plads og 
Boghdl. Sørensens fængslende 
Foredrag om Livet i Centralafrika, 
illustreret med Lysbilleder, fulgtes 
med megen Interesse. Efter Fore-
draget var der som sædvanlig 
fælles Kaffebord, d'Hrr. Alexan-
dersen og Arvidsen spillede og 
Lærer Nielsen fortalte en Del mun-
tre Historier. - Der var indkom-
met en Del frivillige Bidrag, dels 
i Kontanter, dels i Naturalier, for 
hvilke vi bringer vor hjerteligste 
Tak. Disse Bidrag gør det muligt 
at der i Aar kan afholdes en tre-
die Aftenunderholdning, der er 
fastsat til førstkommende Tirsdag 
den 12. Marts. 

De arbejdsløse kan som sæd-
vanlig afhente gratis Adgangskort 
hos Viggo Staffensen, senest Lør-
dag. Det er et stort Arbejde Fru 
Staffensen har paataget sig ved 
at forestaa Serveringen, saå en 
Frist af to Dage til at foretage 
Beregninger, gøre Indkøb, bage 
og sørge for det tilstrækkeligt 
Kvantum Kaffe, kan ikke siges at 
være for meget. Der kom i sidste 
Uge ca. et halvt Hundrede flere 
end beregnet, hvorfor det kneb 
med at skaffe tilstrækkeligt Kaffe-
brød. (Fruen havde selv bagt 6 
store Julekringler). Vi maa derfor 
pointere at Fristen for Afhentning 
af Kort overholdes. 

Boghdl. Sørensen vil paa Tirs-
dag 41olde sit sidste afsluttede 
Foredrag, (ledsaget af nye Lys-
billeder), der vil handle om Ver-
denskrigens Indvirken paa Kolo-
nisationen i Afrika, Kampen og 
den almindelige Usikkerhed, Fan-
genskabet og Hjemrejsen gennem 
Suezkanalen. 

Den kommunale Vælgerforening 
har faaet Meddelelse om. at saavel 
Mejeribest. Hansen som Propriet. 
Sommer begærede sig fritagne for 
Valg til Byraadet. Deres Navne 
er derfor udgaaet, og Kandidat-
listen faar derefter følgende Num-
merorden: 
1. Stationsforst. H. P. Kofoed 
2. ForretnIngsbest. E. M. Bech 
3. Bagerm. Th. Andersen 
4. Forretningsbest. P. Kure 
5. Avlsbr. Alfr. Pedersen 
6. Stenhg. Emil Hammer 
7. Købus. V. Planck 
8. Murerm. Edv. Holm 
9. Avlsbr. Sejer Kofoed. 

Socialdemokratiet har opstillet 
1. Stenhg. Vald. Olsen 
2. Agent Laur. Pedersen 
3. Snedker Chr. Lind 
4. Gaardskarl Nie, Hansen 
5. Avlsbr. Frithjof Nielsen 
6. Stenhg. Anton Lindgren 
7. Murer Martin Clausen 
8. Stenig. Carl Rømer 

Stenkg. Herman Svendsen. 

Blikkenslager Harald Pedersen 
begraves I Dag fra Kapellet. 

østbornholm passerede i Gear 
Allinge for hjemgaaende fra elm-
rIshamn. 

Til Pensionat Skoubo 
søges fra 15. Maj en Karl og 

en Stuepige. - Henvendelse til 
Fru Oda Illortbel, Agtergade. 

1. Sal hos Hr. E:mil Holm, Allinge. 

En Pige 
søges til 1. Maj paa 

Kobbegaard. 

En Pige. 
helst fra Landet, ikke under 18 
Aar, kan faa Plads til 1. Maj hos 

Rentier Lund 
Tlf. 120. 	ved Hasle Bryggeri. 

En flink Pige 
kan faa Plads I. April eller Maj 

Tein Jernbanestation. 
Tlf. Allinge 51. 

En flink Pige 
kan 1. Maj Ina Plads paa 

Hnllegaard, Ro. 

En Dreng; 
14-16 Aar som kan malke, og 
en flink Pige søges til I, April.' 

Schou, Hammershus. 

En Dreng 9 
16-17 Aar, kan faa Plads til 1. 
April eller Maj. 

Jens Frigaard, Tein. 

14-16 Aars Dreng, 
til at passe Køer, kan faa Plads 
til I. April eller Maj. 

Kroggaard, 

En 14-16 Aars Dreng 
kan fan Plads straks eller 1. Maj. 

J. Ovnen, Bøgeskoven. 
Tlf. Gudhjem 97 v. 

En dygtig Medhjælper, 
flink til Malkning og alt fore-

faldende Arbejde, kan til 1. April 
faa Plads. 

Avlsbruger Grenbech, Sandvig. 

En flink Forkarl, 
der har Interesse for at passe og 
kure Heste, kan faa Plads paa 

Lyuggaard, Ro. 

En gift Fodermester 
samt en Karl kan faa Plads 1, Maj 

Kobbegaard. 

5 Del's Grise 
er til Salg hos 

Chr. Mikkelsen, 
Prastegaards Pel. Rø. 

En Slagteso 
ønskes -til Købs eller Bytte med 
en Gytte. 

Karl Kure, østervang. 
Tlf. Kl. n. 36. 

En ung, led Slagteso 
er til Salg hos 

Hans Petersen, Ruts Hoilyng. 

Sunde kraftige 6-7 Ugers 

Grise 
sælges eller byttes 

med Slagtekreaturer. 
A. Frederiksen, Stammorahalle. 

Tlf. Allinge 121. 
Slagteheste købes til gode Priser 

Rø Suineaulsforenings 
(o) izt NT 

staar til Afbenyttelse for 2 Kr. 
pr So for Medlemmer og 4 Kr. 
pr. So. for Ikke-Medlemmer. Deri 
yngre, tjenlig til Gylter, paa Kil-
desgaard, deri ældre paa 

Bestyrelsen. 

011/(1( e riinteFrrf(e3isst eni i 	172, 
udkone paa Numor - 

Ell Pisk ranfut;,‘ii,e.`,,z 118 Skele. 

En Avlsbruger-Ejendom 
ca. 5 Tdl. Jord - er til Salg. 

J. Pedersen, Allinge. 

1.IEL 81E). 
Et Hus nord eller ost i Byen 

+sliskes til Købs under Billet mrk. 
Hus Hasle" med Opgivelse af Pris 

nu Prioritetsforhold og Udbetaling 
til dette Bladets Kontor. 

En Lejlighed 
:giges i eller ved Allinge. 

Chr. Th. Pedersen, Gudhjem. -.------ _-__ • _ 
God Lejlighed 

suges i Allinge eller Sandvig til 
15. April eller I. Maj. 

Frit Toldkontrollør Christensen. 

EI lielli Sllil llovilhellkeskruer 
sælges billigt, kan ogsaa byttes m. 
et brugt- Skruestik, mindre Størr. 
Jørgen Lund, Vestergade, Sandvig 

Varm Bioapoise 
rage førstkommende Fredag. 

Vietualieforretningen, 

Store Charlotte!' købes 
„:ffarieryst" Xiiing e 

Tlf. Sandvig 6 og 47. 

Kofoed & Mortensen . zer9rrr tåt1I)V, 
5 
C-- 

_ 	- 

• 

gic 	(9- og 11,1 g 1 Oi 

krsves kun Arbeidsvillie og Lyne. Vore 
Konturer anviser gennem De canadiske 
Statsbaner Pladser ved Landbruget i de 
forskellige Provinser. Ogsaa for Kvinder 
Anvises Pladser pas Landet. løvrigt op. 
lyser vore illustr, Ilaandbuger (sin Fur. 
boldene og de Muligheder. dergives 
Nybyggere lur at erhverve egen lord. 
liaandhogerne udleveres gratis igg Aget'. 
terne over hele I andet, eller faas frit 

tilsendt ved at skrive til 

Skandinavien Amerika Linien, 
Kongens Nytorv 8. København K. 

11--• 

Fes(- lingeg3er 
&n,'! 2Destfis 2(r- og 

Suldsmrdeforretning, 
Tlf. Hamle III:. 

Gudhjem Molles 
Flormel 

er anerkendt 
som det bedste. 

• Maje 
Klid 
Korn, Hvede 
Havre 
BkJ1dingz,sæd 
Foderblanding 
Solsikker 
Bomuldsfrø 
Jordnødkager 
Altid paa Lager. 

,ffirEmmim• 
gllillijprd ililphishus, 
Valmli Blodbuddl

i
ng 

faas hver Fredag Middag. 

.g.Lyster,5fasle. 

Gør sti Besøg 
Undertegnedes Sadelmager ■,31•Iet 

hvor De vil finde al i 84.1~1. Kits 
Raz, Ityg.irkke og lliurvi•møb. 
li-r. 1.3ilpoisiring udføres 

H. P. KOFOED 
Tig. 1:5 

Prima 
friskbrændt :,? 
nymalet 
	a  e 

90 øre 1/4-lig. 
IVIot.enseart, 

Tejn. 

Fest- & Brudegaver 
i Guld- og Sølvvarer 
findes i stort Udvalg. 

Conrad Hansen, Tlf. Allinge 140, 

Jfjertelig (rafl 
for-  i • Deltagelse ved min Ilu-  Gudhjem 

Ludvig Sommer. 	 denne Maaned iti. Tapetter uds. i 

afholdes paa Forsamlingshuset 
Hammershus Tirsdag 	 I. P. Rønne's 
den 12. Marts Kl" 8. 

Boghandler Sørensen fortæller om Bog-8f  
sin Rejse gennem Centralafrika, 	(ved Siden af jantseng Hotel) 

ledsaget af Lysbilleder. 	 Til. Gudhj. 85 
Efter Foredraget fælles Kaffebord. 
Entre 1 Kr. (Kaffen Iberegnet.) 

I Pauserne Koncert og 
eventuelt Oplæsning. 

Kommunens Arbejdsløse kan fan 
udleveret Frikort ved Henvendelse 
til Viggo Staffensen, Strandvejen 
Der udleveres ikke Frikort til Horn. 



Soveværelser 
.93orde og Stole 

Tlf n. 13 L PIHL Klemensker. 

modtages til Røgning hos 	
1  

Slagterm. Phillipsen. Sandvig. 

FLÆSK, 
Rød og Pølser 

■•••••■•••... 	 

VII De 900 ILO  ekstra 
tjene G 	RI. her Md.? 

tilecisi Firma i e neNt ae en de Taske. ug 
Lernute-SivSed - en Nyttegenstand rar 
Damer.' tlerre.r, tom hamle unge eg .uldre 
danlig 	itrti;; for - :leger overalt Reproe- 
seninnler. Kan ligt saa let smiges ni Damer 
som ni !k rrer, og nowerende Stibi. g hun 

Selv mm tnixakrcnlgcke kan 
10 Kr. let ljelleh hver Dag, da adle er Ko 

Irrie, Iler  fnelaages intet paronieret Salg og 
Ikr,:crilvanrIg gode HetIngaixer. grillet 

6,11:11.ieago•Nyhed IS. indsendes til 
Aelnunrr-S.wertrier, Afrimetr-

turv 15. Kolprnitavu K. 

(7  

jje )-uerterencle 
anmodes helligst om al indsende vort Tilg odehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og  bekvemmeste Maade. Alle indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet -f- 5 Ure i Porto mod Kvit-
tering paa Posibevisel. 

De bedste Kvaliteter af Harnpe-Tougvaerk 
ng Manillareb i alle Tykkelser samt Tøjsnore 
Flagsnore og Låner. Priserne er meget billige. 

N ordianIkts Elandelshus. 

Vi har rigeligt Lager af 

Dansk Sojaskraa, 50 pCti kontrol!, Foderblanding 
og alle Slags knuste Foderkager, 

Vore Priser er beregnet for Salg ved kontant Betaling. 

Nordlandets Handelshus. 

Til Reparationer ogVedligehold. 
fremholder vi et stort Lager af gode, 

kantskaarne Udskudsbrædder. 
Svære fuldkantede Fyrrebrædder 

i alle Længder og Bredder. 
Priserne er meget rimelige og billigst pr Kontant i - 

Nordlandets Handelshus. 

Emaljerede Jernvaske, 
Kogegryder og Murgryder samt svære 

Fyrdøre, Rensedøre, Riste og Venti-
ler. Jernrør og Rørdele af alle Slags sælges 

billigt i 

Meget varme og solide 

Yrifiavns-Wuer, 
Islandske Trøjer, Strømper, Vanter 

udsælges til billige Priser. 

ordiande1s Haffikisinv;. 

Møllers  Bogbinderi  
Tlf. 466. 	

-------- 
Chr. Dideriltsen, Rønne. 	Tlf466 

Indbinding af Bøger. 	Protokolfabrik. - Papirvarer. 
I. Kl. Arbejde. - Rimelige Priser. - Hurtig Levering, 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

Elfenbenslakeret Soveværelse 
nied 3-dejet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetræs engelsk 
Spisestue, cornpl. fra 550 Kr. Chesterfields Dag-
ligstue, 1 Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr. 

Ratebetaling kan indrømmes Solide Købere fra 20 Kr. mdl 

Allinge ny Møbelmagasin, 
Havnegade 53, Allinge. 

N“rdlailidiktN Flaudelsims, 

Køreplan. 
Itonae-Allitige Jernbane. 

141144,4118nAG114. 
flamme. H.-seedet«, 

Røret 1), 
94ter 
Rtenten4 
31e. 
trin 
ligbuge 

Namellvig-Rdismee  II. 
6enbetg 9,40 14,00 
%Iling< 9,45 14,05 
Ztin 	9,53 14,18 
91s 	10,05 14;25 
Silenien• 	10,19 	14,39 
gttlirr 	10,29 	14,49 
Nonne .. 	10,45 	15,05 

RART. OG IIELLIGDACIR 
Rønne 11.• -Sandvig. 

8,30 12,40 19,25 

	

8,44 	12,54 	19,39 
8,53 13,03 19,48 
9,06 13,16 20,01 
9,17 13,27 20,12 
9,25 13,35 20,20 
9,30 13,40 20,25 

4,00 20,45 
4,05 20,50 
4,13 20,58 
4,24 21,10 
4,37 21,24 
4,46 21,34 

Stenur 45 	10,45 	5,06 	21,50 
*) bar i *em 91 aorbittbetft mtb 

Tog tit Rept. 

Forhandlere for 
Salg af Pelskanin er 

søges 
God Fortjeneste kun paarrgoes 
energiske og paft egnen vel 

kendte og agtede Folk 
reiskaninavlen er rent:att.', mv. 

derholdendc og yderst 1.1 
Alle Oplysninger og Iletingelter 

ved Henvendelse til 

Uanale.F.ngelik Uld. 6. Pelsfarm, 
Softeised • Asnagerbrog,. 242 a. K1,11,, ti 

Tlf Amager 1673 e_ 

Averth' i „Nordbornholm"! 

Arbejde i Canada 
karl filerir 1-amimbeidert 
oR unge K+iadee irisli 
etter Ankommes. Skriv 

cfmr Oplymimier om 
Fmarummr. 
Gmo-alm,m 

M. fl...5431RENSIN, 
P...4kmrlaJam 

le.obeahmm V. 
Ft,  1. Nan: 
Ve! ICrtfOg. 

5 

Køreplan 
Almindingen Gudhjem Kønne 

Jernbane. 

alOGNEDAGE 
Henne Almindingen Gudhjem 

%mita b. 
94a 
'Karabin 
VIlminbingen 
eittrmarie 
Z)Itettat3 
Qiubbirm 

8,10 
8,10 
8,58 
9,08 
9,27 
9,36 
9,48 

13,25 
13,25 
14.13 
14,23 
14,42 
14,51 
15,03 

19,00 
19,00 
19,48 
19,58 
20,17 
20,26 
20,38 

Gudhjem Almindingen Monne 
43311Ohjrni 	8,05 13,15 18,50 
Uftrrlad 	8,15 13,25 19,00 
Citernirair 	8,24 13,34 19,09 
Yilminhingett 8,42 13,53 19,28 
illotirtcho 	8,54 14,05 19,40 
941 	9,40 14,55 20,30 
Nanne 4). 	9,40 14,55 20,30 

SON. og IIELLIGIIAGE. 
nonne AlmindIngen Gudhjem 

8,15 13,00 20,00 
8,15 13,00 20,00 
9,03 13,48 20,49 
9,13 13,58 20,59 
9,32 14,17 21,18 
9,40 14,25 21,26 
9,50 14,35 21,36 

800 12,40 
8,15 12,56 
8,25  13,05 
8,59 13,19 
8,51 	13,31 
8,59 13,39 
9,05 13,45 

Rønne 
9Intrr 
Rlentryal 
Øs 
Vin 
VItttngr 
6nnbuiA 

sandelig R.aeee 
eanbbi g 	9,45') 
VtIlinae 	9,50 
Vin 	9,58 
910 	10,09 
RIenirti3 	10,22 
Nier 	10,31 

9ter.o 
tatirfeba 
YlIntiaaiagen 
ieittrmaric 
2iterlat 
eAubbinn 

Gudhjem Almindingen Henne 

05ubhirm 	8,10 12,55 19,50 
8,20 13,05 20,00 
8,28 13,13 20,10 
8,47 13,32 20,28 
8,58 13,43 211,40 
9,45 14,30 21,30 
9,45 14,30 21,35 

Cilezlar3 
Clarmarit 
VIL au1,,brnprll 
91elirfebu  

'Jt47,0 
>Ramte b, 

18,30 
18,46 
18,65 
19,09 
19,21 
19,29 
19,35 

20,00 
20,0$ 
20,13 
20,25 
20,39 
20,49 
21,05 

td1PAHligi o deris 111d, 	'vor for ke6e ffryfisager 

naar den engang skal slagtes, og I  ificiPakningsPaPir. Økonomruller, Poser & Konvolutter til Fabrikspris. 
dette betales fuldt saa højt som 

kanin. Dens Produktion bestaar 	.7 9ornitzfias Sogtryfitteri, 5Illinge, 
jorst af Ulden, ca. 250-400 gr. er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den 
Uld om Aaret, dernæst Skindet, ! billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering. Telefon 74. 

været den Kanin, der har været 
mest benyttet scrin udpræget Nytte- I 

raee, der efterhaanden er blevet 
populær, ogsaa herhjemme, har i 

nage Aar i England og Frankrig 

Denne ejendommelige Kanin_ 

paa en ringere Vare, og sanger denne paa 

indpakningspapir og Yoser 
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af 

Rejseudgifter maa beregne større Avance 

Efterkrav og uden Garanti. 

Skindet al Pelskaniner som Chin-
chilla eller Havanna, og til Slut 

Kodet, - Men som uldproduce-

rende Kanin vil den have sin stør-

ste Betydning. 
I England har Angorakaninens 

Produkt, Ulden, dannet Grundlaget 
for en Industri, der igennem nogle 

Aar har beskæftiget sig med Spin-
ding og Farvning af Angoragarn, 
og i Frankrig har denne Industri 
været kendt. i mange Aar. 1 Tysk-
land har man ogsaa taget Sagen 
op, og efterhaanden vil Amerika 
sikkert ogsaa folge med, og  til 
trods for de Standsninger, en saa-
dan ny Industri undertiden er ud-
sat for, vil der sikkert ikke være 

Tvivl om, at Angoraulden med 
Tiden vil blive et Industriprodukt 
enhver vil komme til at regne 
med. 

Med Angorakaninen gælder det 
først og fremmest om at have en-
gelske Stamdyr. Ulden af Angora-
kaninen fra England vil altid, hvor-
somhelst og naarsomhelst, opnaa 
Topprisen. Englænderne er, som 
de fleste bekendt, Kapaciteter paa 
de Omraader, der omhandler Dyre-
opdræt under enhver Form, og 

Angoraen er derfor i England ble-
vet forædlet i Uldkvalitet, Produk-
tionsevne etc. saaledes, at det ikke 
kan betale sig at kobe andet end 
engelske Angora. De Produkter, 
der fremstilles af Angoraulden, er 
ogsaa ved at blive velkendt her i 

Landet, saasom Jumbers, Kjoler, 
Undertøj, Hatte etc. 

Dansk Engelsk Uld- og Pelsfarm, 
Gaarden „Sofiehoi", Amagerbro-
gade 242 A, København S. er le-
veringsdygtig med smukke og ty-
piske, engelske Angorakaniner i 
alle Aldre og til meget rimelige 
Priser, og med disse Angora med-

følger der Stamtavler. Farmen har 
desuden oprettet Produkt-Central, 
der aftager alle Produkter fra Dyr 
leveret af Farmen. 

Rich, Nielsen, 
Urmager- & Gram 

Største Udvalg 

Fest- og Brudegaver 
Ny hjemk. Varer 

til de rigtige Priser. 

Ajletønder, 
Saltkar og Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Hasle Bødkerforretning, 
Tlf. Hasle 105. 

Anvend Sikkerhedssprængstoffet 

AEROLIT til al 
SPramg- ning. Kraftig- 

ste og  billigste Sprængstof. 
Fænghætter og  Fængtraad. 

Jobs. Kure, Staalegade, Rønne. 
Tlf. 310. 

Jens Hansens Manufakturhandel, 
Allinge, 

anbefaler sig  med et stort Lager i færdige Klnedsituger, 1011'~-  
fra Ler, IV iiiters, Stortrøjer, illotarjak ker ttegnfrakLer, 
Hatte, Huer og Kasketter samt alt i Arbaidatoi. •- Prima 
amerikanske Overalls. Jakker & Bluser. Bestilling paa Klædninger 

efter Maal. 1. 1(1 s Arbejde til billigste Priser. 
Altid bedste Kvalitet ag star-ido Udvedg tTaikotage og Uldgarn. 

Ligkister og Ligsenge 
altid paa Lager i alle Størrelser. 
og  forskellig Udstyrelser og  Priser. 
Aston Bosnes Byggeforretning 

Telefon Allinge 69, 
Indehaver Chr. Sonne. 

Allinge.reglveerfi 
anbefales 

Lunten, Teglsten, Dnenearr. 

Tlf. 127.  

Ajletender, 
Vandlunder, Vaskekar cl, Saltekar 

1. P. Rønne, Gudhjem. 
Tlf .  

Hasle Snedker- og 
Bygningsforretning. 

Største Lager af Ligki- 
ster, Ligtøj og Ligsenge. 

Til. Hasle 35. 

Benmel. 
Godt, tørt Benmel er til Salg. 

10 Kr. pr. 100 kg. 	T11. 79. 

Fodermelmralirl k en, N y 1,er 

Gal ikke nor fin eller Valid 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 
Mineralvandsfabriken 

BORNHOLM 
Sandvig 	 Telefon 25 

Fleskerensrdngen foregaar un-
der Iagttagelsen af de stren-
g este Krav til Renlighed og Hy-
giejne. 

Ved Fabrikationen anvendes 
kun de allerfineste Raastoffer. 

Produktet staar fuldt ud paa 
Højde med de oversøiske Fa-
brikkers. 

Bornholms 
Spare- og haanekasses 

Afdeling. i Allinge. 
Kontortid 9-12 og  2-4. 
Renten af Indskud er paa 

3 Mdrs Opsigelse 	4,5 pet. p. a. 
Alm. Sparekessevilkaat 	4 	- 
Folio 	 2 

Forsorgelsesatdelingen 3,6 -
hvortil Præmie, hidtil 2,4 - 

Apotek. 
Haandkøbaudsa19: 

Gudhjem Wtalerm. ;fobaitjeit, 
Hasle: ijrt Vaulltn, `Beittrgabe. 
Klemens: "i"1.11 Lnlilir alitherlen. 

Johanne ]ansen 
Viettialleforretalng 

anbefaler 

hjemmelavet Fars, Medisterpølse, 
Lunge j tolse, Sylte og Leverpostej. 

Fersk, saltet og røget Flæsk. 

Lindeplads - rugluge - Telefon 45 

1111111p Skred 
Optmodrilnicabratude altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29, 	Geert Hansen. 

J. .`Dem fotografere 

hos P. Anker Poulsen. 

Vabel.  ell Ijilm frrintaletif 

on toi.)irw 	gurffnrrellel attfort4. 

%citron tære t36, 


