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Jmod STramtiden. I genremaleren CÆr. , alsgaard. 
Vinjterinj va bodde 

laanger ae haar; 
men livel tesist hanj enj ilEnnn faer. 
Solis hen majnar nu Då frue Då, 
aa derfor maa Sneenj nu pent astå. 
Lærken hon sjynger 

enj hæjlluer Saang; 
de biir ju nok Sommer 

ijren enj Claang, 

I Mars daa hå vi au Starrenj hær, 
hanj vænter ente paa bære Vær. 
Hanj fæjes ætte aa komma hid, 
Røddanj ska lawas I flette Tid. 
Sporrenj hår bot dær 

aa hat'ed rart; 
hanj smides paa Portenj 

— aa ded i en Fart. 

Viven hen e væl au snart paa Vaj, 
i Ænjen hon hojler et feezlit Stahaj. 
Tjivenji raver hon alt imæl, 
som om hon ajde de hele sæl. — 
Du ska'nte ijna, jå Ægjen ska tå, 
for du hår etvi gjort maj nAnj Skå. 

Vinjternarrana tijta op 
båg Gjered staar dær 

enj pener Trop. — 
Ni hærge me Haud som frøg ni lid. 
Ja, ni aa saa Lærken 

kanj aha gje Tid. 
Ni grønas aa spire unje lz aa Sne, 
aa derfor alti di foste ni ble. 

Mars hanj kanj got 
enj Bæzinj Vinjter gje, 

April ju som otast lid ustogga e. 
Men grønas aa groer 

de glor vær Då, 
om lid sjyda Træn 

bodde Blomster aa Blå. 
— Aa ajle Skavninjer 

— stora aa stuen — 
Solsjen aa Gråntvaer, 

ded hojIa vi aa. 
0. L. 

Den blaa Vifte, 
—o— 

Det var det første _voksnes Bal, 
hun var til. Hun elskede at danse, 
og hun elskede at spille Tennis 
og at gaa i Teatret. — Alt dette 
fortalte hun mig, mens vi dansede, 
og jeg hørte interesseret efter, saa-
dan som enhver Mand gør, naar 
en ung Pige med Madonnaansigt, 
det dejligste gyldne Haar og en 
Skikkelse som en Venus, da hun 
var atten, for taller hang hvad hun 
setter Pris paa. 

Dansen var forbi, og vi fandt 
en lille hyggelig Krog, hvor vi 
kunde sidde og tale sammen 
Fred. 

-- Synes De ikke, det er varmt? 
spurgte jeg med denne ikke ukendte 
Indledning til en Balkonversation. 
-- Hvis De vil give mig Deres 
Vifte, skal jeg 	. 

— Min Vifte? . . . De vidun-
derlige blaa Øjne blev pludselig 
bedrøvede, 	Jeg har tabt den: 
jeg ved ikke, hvad jeg har gjort 
af den. Det er meget kedeligt, for 
det var en hel ny Vifte, og den 
var saa nydelig — den var af blaa 
Strudsfjer. 

Det var da kedeligt, sagde jeg 
deltagende. - -• Men den bliver nok 

Dalsgaard lagde tidligt Talent , 
fur Tegning for Dagen, kom i sit 
n. Aar paa Kunstakademiet i Kø-
benhavn, og 23 Aar gammel ud-
stillede lian sit første Genremaleri. 

Allerede med sine tidligste Bil-
leder viste han hvilken fintmær-
kende og fintfølende Iagttager af 
Sjælelivet han var, og hvor stor 
Kærlighed til Forstaaelsen af Land-
almuens Liv, han ejede. 

Aaret efter at han havde udstil-
let sit første Billede, købte Natio-
nalgalleriet hans ,,Julemorgen hos 
en Bondekone”. Dette findes nu 
paa Musæet i Aarhus. Derefter 
kom der en lang Række dejlige 
Billeder med forskellige Emner: 
„En Fisker, der viser sin Datter 

fundet af en eller anden, skal De 
se, og saa faer De den igen. Hvis 
De vil beskrive den for mig, skal 
jeg se, oni jeg kan finde den. 

Vil De virkelig? udhrrid hun 
med et taknemmeligt Smil, der 
vilde have været tilstrækkelig Be-
lønning for en Mand, der havde 
reddet hendes Liv. 

Tusind Tak, det er forfær-
delig pænt af Dem. Den er blaa 
med en rod Sten i liaandlaget.  

en Baad", „Besøg af Mormor hos 
en Landsbysnedker", „Et Par 
gamle jydske Bønderfolk, der ny-
der Alterets Sakramente i Hjem-
met", „Udpantningsforretning hos 
en fattig Landsbybødker", „Afske-
den*, „Besøg hos Landsbykunst-
neren", „St. Blicher paa Heden', 
for blot at nævne nogle. 

Dalsgaard fortæller noget gen-
nem sine Billeder, ofte en Daglig-
livets Tragedie, altid en klar og 
dybtgaaende Skildring af Livet 

Ogsaa en Række historiske og 
bibelske Billeder har Dalsgaard 
malet, men det vil dog være hans 
Skildringer af Almuens Liv i vore 
Dage, der vil bevare hans Navn 
til sene Tider. Paa dette Felt er 
han en af vor Kunsts nobleste og 
ejendommeligste Mestre, en alvor-
lig og ægte poetisk Natur, der ser 
paa Menneskene med den reneste 
og varmeste Følelse og fortæller 
om deres Kaar saa fint og stem-
ningsfuldt som faa af sine Sam-
tidige. 

Dalsgaard, der aldrig havde væ-
ret udenfor Fædrelandets Græn-
ser, døde i Sorø den 11. Februar 
1907. 

Vi ledsager disse Linier med 
en Gengivelse af Dalsgaards Bil-
lede „Afskeden", hvor den unge 
Pige klynger sig til Moderen, me-
dens Bejleren, hvem Faderen har 
afvist, gaar ene bort med sin Sorg. 

Den er en aldeles ny Parisermodel. 
Jeg fik den til Fødselsdag i Gear. 

-- Jeg skal nok finde den igen, 
forsikrede jeg. Og jeg dristede mig 
til at tilføje: Hvis jeg nu er saa 
heldig at finde den, laer jeg saa 
Lov til at aflægge Dem en Visit i 
Morgen Formiddag? 

— Ja, hvis De virkelig er saa 
heldig, sagde hun smilende. -
Det er frygteligt, at jeg skal plage 
Dem med dette. Men 	ved De 

forresten, hvor jeg bor? spurgte 
hun nølende. 

— Nej, det ved jeg ikke; men 
hvis De vil give mig Adressen . . 

Hun nævnede Gade og Husnum-
mer, og jeg skrev det ned paa 
min Manchet. — San har jeg den 
_ved Haanden', sagde jeg med 
en Vits, der fik sin Betaling i hen-
des klingende Latter. 

Hun gentog, at jeg var forfær-
delig elskværdig. Der var forresten 
fire andre Herrer, som havde lo-
vet at søge efter hendes forsvundne 
Vifte. 

jasaa, sagde jeg lidt forvir-
ret. Og for jeg kunde faa mere 
sagt, kom der en Kavaller og førte 
hende bort til den næste Dans. 

Jeg spurgte og søgte Resten af 
Aftenen efter den forsvundne Vifte, 
bestilte Ikke andet end at gaa rundt 
og se i alle Kroge, om den Ikke 
var at finde der. Men jeg fandt 
ikke nogen Vifte. Og ingen, hvem 
jeg spurgte, havde set noget til 
den. jeg gik hjem fra Ballet i daar-
ligt Humør og tilbragte :en søvn-
løs Nat med at studere over, hvor 
jeg vel kunde finde den forsvundne 
Vifte, 

Dagen efter, da jeg var paa Vej 
til Kontoret, fik jeg en ide, der 
slog ned i mig som et Lyn, hun 
havde jo sagt, hun havde faaet 
Viften paa sin Fødselsdag, og da 
der ikke fandtes mere end to, 
højst tre Steder, hvor saadan en 
Vifte kunde tænkes at være købt, 
var der en vis Sandsynlighed for, 
at jeg kunde kohe Magen til og 
give hende den som hendes for-
svundne Vifte. 

Følgelig lagde jeg min Vej om 
ad Byen og begyndte at se ind ad 
Butiksvinduerne. De første Bu tiker, 
jeg var inde i, ejede ikke nogen 
blaa Vifte, og Damerne bag Di-
sken forsikrede, al saadan en Vifte 
kunde ikke opdrives i Byen. Men 
— de kunde og vilde selvfolgelig 
gerne skrive efter en saadan Vifte. 
jeg takkede men sagde, at jeg 
skulde have Viften med det samme, 
og da jeg kom ud paa Gaden, 
styrede jeg mine Skridt til Butik 
Nummer tre. Og tænk! Det første, 
jeg saa, da jeg stod foran Disken, 
var en blu Vifte med en rod Sten 
i l laandtaget! Damen pakkede den 
ind til mig — hun smilte saa un-
derligt i samme øjeblik. Dyr var 
den, og jeg skyndte mig ild af Bu-
tiken med mit Bytte. 

Nogle Minutter senere stod jeg 
udenfor Huset, hvor hun boede. 
Nede i Gangen pakkede jeg Viften 
ud, smed Indpakningen ind i en 
Krog under Trappen, stak Viften 
i Lommen og gik ovenpaa. 

Paa anden Sal var det. Jeg rin-
gede paa der, hvor Navnet „Staple-
ton" stod paa Dorpiaden. 

Døren blev lukket op. Men Sva-
ret var mig en frygtelig Skuffelse. 
Froken Stapleton var ikke hjemme! 
Den Mulighed havde jeg slet ikke 
tænkt mig, men der var jo ingen  

anden Udvej for mig end at række 
Viften til Pigen og forklare hende 
Sammenhængen og bede hende 
hilse Frøkenen fra ,,den Herre', 
der havde fundet hendes Vifte. 

Jeg lagde Mærke til, at Pigen 
saa saa venlig paa mig, saa venlig, 
at jeg vilde have væddet pas, at 
hun nærmest lo af mig. Men -
det var selvfølgelig kun min daar-
lige Samvittighed, der fik mig til 
at tænke saadan. Ikke desto min-
dre følte jeg, at jeg blev gloende 
lød, og jeg turde slet ikke se paa 
Pigen. Jeg saa til Siden, da jeg 
gav hende det hlaa Vidunder, og 
i et Sekund gled mit Blik forbi 
hende og ind I Entreen. Og der 
saa jeg noget ganske besynderligt! 

Paa Væggen lige overfor Døren 
var der et Konsolspejl, og paa 
Konsollen laa der paa Række — 
seks blaa Vifter, akkurat Magen 
til den, jeg var kommet med; alle 
laa de og ventede paa, at Frøken 
Stapieton skulde komme og tage 
dem i øjesyn. 

Strenger' er af Guld, 
—0-- 

.Det var mit sidste Haab". Hvor 
ofte har man ikke hørt Mennesker 
i store Skuffelsesetjeblikke med 
Sorg og Smerte udtalte disse Ord. 
— .Nu brast det, og nu er der 
ingen Udvej mere at øjne". 

Et Menneske, der i Alvor lever 
og har indset, hvilke Værdier han 
mistede, hvis han undlod at tage 
Stilling til det, stivn ursuler forskel-
lige Former moder ham som „Til-
skikkelser', karv ikke undgaa de 
Timer og Stunder, hvor det ser 
ud for ham, som hans Livstykke 
just kan hænge i en eneste Traad. 
Det kan i givne øjeblikke være 
saa meget alhængigt af netop dette 
eller hint starle ønskes -- eller 
tiaaba Opfyldelse, at han i de't 
Sekund, det brister, fristes til at 
kalde det tur sit sidste Haab. 

Den, der har prøvet at sinde i 
lydløs Tavshed fur med alle Sjæ-
lens Strenge spændt at modtage 
Budskabet om, til hvilken Side 
Tungen paa Vægtskaalen faldt, 
og som i det skænesvangie øje-
blik erfarede, at det var til Ne-
derlag, kender, hvorledes en gen. 
netnisnende Atniagtsfølelse helt 
kan omarme ens indre Væsen. 
Det var en Bristning i Haabets 
Kæde, hvori vort Livsværk hang. 

I denne Sammenhæng mindes 
jeg Johannes Jørgensens Legende 
om Edderkoppen, der havde vir-
ket sig et fint og straatende Net-
værk, hvori Duggens Draaber hang 
som kostelige Perler, men den 
flittige Spinder havde glemt at 
faa spundet den Traad opad, hvori 
det hele Væv skulde hænge, hvor-
for det fine Fletværk under den 
letteste Vinds Berøring svævede 
bort og opløstes. -- Kunde vi, 
der vandrer under Livets uorn- 



Har De husket at tegne Abon- 
nement paa ,Nordbornholm` for 

Aaret 1929? 

gaaelige Love, mens Koarene veks-
ler og vi g ker paa vgat Livs 
Fletværk, 1,-, 	ai gribe den 

Tgiad, 	• :d er simet fra 
.)ren af tor at give et fast Holde-
punkt tor vort Fgliterkoppespind. 
Den Streng af Guld, der af en 
usynlig liaand ikke blot  er gaga, 
uren evig fastholdes og ledes hen 
gggg os tor at vi i Storm og Stille 
kan fæste vort Haab og vore Hæn-
delser til den. Har vi  Lykke til 
at fæste vort Fletværk til denne 
Traad, da oplever vi, at „det sid-
ste Haab' ligger lyslevende ling 
ved Vraget af alt det sonderflagne, 
rurer sig bagved det brudte Ror 
og den rygende Tande. 

Majre Ariguard. 

Hvorledes Haandskrift. 
Eksperterne arbejder. 

—0—  
I de senere Aar har Haand-

skriftseksperterne -- eller som de 
almindelig kaldes, Grafologerne, 
faaet en stadig stigende Betydning 
tor Kriminalrettens og Politiets 
Virksomhed. I talrige Tilfælde er 
en Forbrydelse -- f, Eks., hvor 
det drejer sig om anonyme Breve 
og Forfalskninger af Testamenter 
og andre Dokumenter -- blevet 
afsløret ved Hjælp af de Under-
søgelser, som er foretagen af en 
dygtig Grafolog. 

Grafologens Arbejde er — for-
tæller „Aftenposten' ikke saa lige 
til, som man nmaske i Alminde-
lighed er tilbøjelig til at tro. — 
Dette vil man forstag af en Række 
Udtalelser, som den fremragende 
engelske Grafolog Gerald Gurrin 
fornylig er fremkommen med, og 
hvoraf vi her bringer e; Uddrag: 

„For en dygtig Grafolog' siger 
Gurrin „er det ikke tilstrækkeligt, 
at han i Aarevis har studeret 
Haandskrifter. Han maa tillige 
være en dygtig Fotograf samt 
lige. saa erfaren i Brugen af Mi-
kroskopet som Bakteriologen. Ved 
Hjælp af Mikroskopet opdages 
Masser af smaa Særegenheder ved 
enhver Haandskrift, øg netop disse 
smaa Særegenheder kan vise sig 
at være af største Betydning for 
Beviset af en Underskrifts Ægt-
hed eller Falskhed. Fotografiens 
væsentligste Betydning ligger deri, 
et Grafologen ved at optage en 
betydelig forstørret Gengivelse af 
en Haandskrift kan fremvise de 
ellers skjulte Særegenheder ved at 
fremlægge Fotografiet i Retten. 
Især vil det ved Hjælp af Mikro-
skopet og Fotografiet være let at 
paavlse, om en Signatur 'eller Un-
derskrift er naturlig eller tvungen. 
Er det sidste Tilfæidet, vil den 
efter al Rimelighed være fordrejet 
— hvad der vil sige det samme 
som falsk. 

Men Grafologen har flere Fald-
gruber, som han maa vogte sig 
for. Blandt andet er der en Kends-
gerning, at to Underskrifter, der 
virkelig skyldes den samme Per-
son, aldrig er fuldstændig ens. 
Nogle smau Afvigelser vil der al- 
tid 	i hvert Fald under Mikro- 
skopet — vise sig. Træffer han 
derfor paa to Underskrilter, der 
synes at være aldeles ens, vil 
dette allerede være et Bevis paa, 
at den ene er falsk, og at den an-
den skyldes en dygtig Tegner. ---
En Ting er dog givet, Karakter-
præget af to Underskrifter, der 
skyldes den samme Person, er al-
tid ens. Det er derfor Grafolo-
gens vigtigste Opgave at linde 
og paavise dette Karakterpiteg. 

I et Tilfælde, hvor to Under-
skrifter syntes- saa ens, at Dom-
meren, som hehandlede Sagen, 
erklærede en videre Undessøgetse 
som unødvendig, forstørrede jeg 
de to Underskrifter, -- den ægte  

og den antagelig falske — saa 
betydeligt, at de begge fik en 
Længde paa 	Fod. Og nu blev 
jeg i Stand til  al nazi gise, 	ikke 
alene de forskellige Bogstaver var 
forskellige, men tillige, at der ikke 
i den falske Underskrift fandtes 
blot en eneste Streg, der var al-
deles lig den tilsvarende Streg i 
den ægte Underskrift. Paa Basis 
heraf blev Testamentet, som det 
i dette Tilfælde drejede sig OM, 

erklæret for falsk, 
I et andet Tilfælde var Under-

skriften paa et falsk Testamente 
meget lig den afdødes Haand-
skrift. Men jeg fandt dog en Af-
vigelse ved en Slutningsstreg, der 
ellers var karakteristisk for den 
foregivne Testator. — Dette bevir-
kede, at jeg foretog en nøjere Un-
dersøgelse af selve Papiret, og 
jeg opdagede da nogle Fordyb-
ninger. Ved en yderligere Under-
søgelse fik jeg konstateret, at et 
Papir med den ægte Underskrift 
var lagt hen over det Papir, hvor-
paa det falske Testamente senere 
blev skrevet, og at Underskriften 
sne var blevet gaaet efter med en 
Pen, der holdtes saa kraftigt, at 
Stregerne afmærkedes paa det un-
derliggende Papir. Ved al følge 
disse Mærker havde Falskneren 
derefter lavet Underskriften. Den 
senere Undersøgelse godtgjorde 
ogsaa, at Testamentet var fabri-
keret af en Slægtning af den af-
døde. 

SIOMifigr fra 
o — 

De bedes optage følgende: 
I „D. s. U.s Vedtægter mener 

jeg at der staar, at Medlemmerne 
skal optræde høfligt og elskvær-
digt for at vinde Kammeraternes 
Tillid. 1 Olsker D. s. U. Afdeling 
synes jeg ikke dette praktiseres, 
ialtfald ikke af alle Medlemmer. 
Nogle kan ikke lade deres Kam-
merater gaa i Fred, men følger 
efter dem med Ukvemsord, bræk-
ker Dørene op og uroer Folk i 
deres Nattesøvn. Naar de løber 
snadan, synes jeg ikke man kan 
respektere dem som Mandfolk, 
og det er ikke den Ungdom vi 
skal have frem her i ngnet. 

Der samles en Mængde Unge 
indenfor D. s. U., men jeg tvivler 
om, at alle ved, hvad D. s. U. 
virkelig er, naar de samles for 
kun at lave Spektakkel og indbyr-
des Trætteri om deres Kvindfolk. 
Det er ingen god Maade at samle 
Ungdommen paa, og det ser sort 
ud for Fremtiden, hvis de skal 
angive Tonen og bære vort Land 
fremad. 

Saa længe D. s. U. ikke har 
noget at byde paa, der betyder 
mere for de Unge, synes jeg ikke 
de skulde samle Ungdommen, da 
dut næppe forer til noget godt, 
og det er en daar[ig Maade at 
tilbringe Fritiden paa, det fører 
dem kun nedad, saa det bliver 
vanskeligere for dem at faa øj-
nelie op fur det, som er bedre. 

i Marts 1929. 
Alfred Kuhre, 

Odeolur fledakliooell, 
„Et flot Tilbud". 

Den herværende Referent til 
„Bornholms Tidende" er kommen 
ud paa Glatis. Han citerer fra 
Borget-Es Valgopraab: „Vil De, 
at der ikke skal udskrives Ekstra-. 
skatter for at bringe det store Un-
derskud ud at Verden, som af 
Amtmanden bebudet, da giver De 
Liste C. Deres Stemme'. 

Hertil løjer Hr. Kofoed følgende 
Kommentar: „Det ser altsaa ud  

til, at EiorgeH. vil dække Kommu-
nens Underskud eller trylle Pen-
gene frem paa en eller anden vid-
underlig Maade'. 

Hvorledes den gode Referent 
kan drage den Slags Slutninger 
af ovenstaaende, er os ganske ube-
gribeligt. Den eneste Slutning, der 
kan drages, er denne, at Borgert. 
ikke vil være med til at udskrive 
Ekstraskatter. 

Videre skriver Hr. Kofoed 
— .men vi tror ikke paa de-

res Overbud, som de har lært af 
Socialdemokraterne'. — Jamen, 
kære Mand, for at kunne give 
Overbud, maa der da først fore-
ligge et Bud, og da intet saadant 
foreligger, kan vi ikke give noget 
Overbud. Allsaa det rene Nossen. 

X+ J. 

Byraadsvalget 
i Onsdags gav følgende Resultat: 
Der blev afgivet 466 Stemmer, 
deraf 20 ugyldige. Liste A fik 
126 Stemmer og 3 Kandidater, 
Liste B 162 Stemmer og 4 Kan- 
didater, Liste C 158 Stemmer og 
4 Kandidater. 

Vi gengiver Kandidaternes Nav-
ne i Nummerorden og vedføjer 
de personlige Stemmer, der bl. a. 
gav til Resultat at Murermester 
Edv. Holm paa Liste A rykkede 
op fra Nr. 8 til Nr. 2. 

Valgte bleve til Byraadet: 
Stenhg. Vald. Olsen 	B 17 
Teglværksejer Bloch 	C 60 
Stationsf. Kofoed 	A 9 
Agent Laur. Petersen 	B 29 
Dampskibsexp. H. P. Hansen C 3 
Murerne. Edv. Holm 
	

A 38 
Snedker Chr. Lind 
	

B 5 
Snedkerm. Th. Jørgensen C 4 
Forretningsbestyrer Bech 

	
A 3 

Gaardskarl Nic. Hansen 
	

B 7 
Avlsbr Alfred Pedersen 

	
C 8 

Revisorer: 
Jobs Pedersen 	 B 169 
Hjorth Ipsen 	 A 147 
Th. Holm (Suppleant) 	C 125 

At Borgerforeningen opnaaede 
at faa 4 Kandidater valgt, skyldes 
sikkert den kraftige Agitation og 
det ikke helt uberettigede i dens 
Kritik. 

fra 2lge til 2lge. 
Vi erfarer, at Maskinsnedker 

Herman Mortensen om kort Tid, 
vil lade indstallere en fuldt ud 
moderne Ladestation for Accumu-
latorer. Ladestrømmen vil baade 
Dag og Nat gaa igennem et større 
Accumulatorbatteri og saaledes 
give en jævn Strøm og passende 
Strømstyrke til de forskellige Ac-
cumulatorer. 

Det er ikke nogen lille Udgift 
denne Installation koster Hr. Mor-
tensen, hvorfor der haabes paa 
stor Tilslutning og Støtte, saaledes 
at Foretagendet kan betale sig. 
Det er jo af overordentlig stor 
Betydning for Lytterne, at de faar 
deres Radioaccumulator opladet 
paa en god og betryggende Maade. 

Aareta adle Attenunderholdning 
til Fordel for de arbejdsløse 

havde i Tirsdags vundet større 
Tilslutning end de foregaaende. 
Saavel Salen som Balkonen var 
fyldt til sidste Plads. Programmet 
var ogsaa meget indholdsrigt og 
vekslede med Foredrag og Lys-
billeder (Boglidl. Sørensen), Sang 
af Arbejdernes Sangforening (Di-
rigent Alexandersen) Oplæsning 
(Lærer Nielsen) og Koncert (Alex 
andersen og Arvidsen). 

Fru Steffensen sørgede ogsaa 
denne Gang for det materielle og 
havde bl. a. bagt 8 store Kringler. 
At Omsætningen ikke har været 
helt ringe faar man Indtryk at  

ved at læse nedenstaaende Rideap-
-te, 
Hagerum-urre Arinersen. Ko-

t. rd, Fill-reli j*irgriisen si/ Holm 
havde keret hver en Kringle, 
Fællesbageriet 2, raft 7 Kringler. 
l'rodukten 1% kg Kaffe, 2 Richs. 
Nordlandet 1 kg Kaffe, I Richs. 
Prima 1 kg. Kaffe. Frk. Ida Gren-
bedt I kg. Kaffe, 2 Richs. P. C. 
Holm 5 kg. hg. Melis. Sandvig 
Brugsforening 1 kg. Kaffe, 4 Richs 
og 5 kg lig. Melis. Allinge Brugs-
forening 4 kg hg. Melis. I B. Lar-
sen 3 kg lig. Melis. Mejeriet og 
Mælkehandler Larsen havde leve-
ret hver 1 L. Piskefløde og 6 L. 
Sødmælk. 

Af kontante Bidrag er indkommet 
Teglværksejer Bloch 	20 Kr, 
Mselkehdl. Larsen 	20 Kr. 
Kbm. Alexandersen 	2 Kr. 
C. Hansen, Sandvig 	2 Kr. 
Og ved indgangen 	35 Kr. 

Regfnskabet vil blive offentlig-
gjort i næste Uge. 

De sidste Dages Vejrforandring 
tyder paa, at Foraaret nu er paa 
Trapperne, og da Værkerne lig-
ger inde med store Leverancer, 
rnaa man gaa ud fra, at den vær-
ste Arbejdsløshed er overstaaet 
for denne Gang. 

Vi bringer Bidragyderne og de 
medvirkende en Tak for det gode 
Resultat og haaber paa Assistance, 
hvis Forholdene til næste Vinter 
skulde kræve det. 

Filmen: Danmarks Hær og Flaade. 
- For et Par Maaneder siden 

overværede undertegnede i Kø-
benhavn en Fremvisning af oven-
nævnte Film. 

Skønt jeg i min militære Prak-
sis har været med til meget af, 
hvad der foregaar paa Filmen — 
ja, maaske netop derfor — var 
det mig en ligefrem Oplevelse at 
se det hele paa Film. — Min Be-
gejstring dettes af den flere Hun-
dredtallige Forsamling, der med 
spændt Opmærksomhed fulgte Fil-
men fra først til sidst og tilslut 
gav Luft herfor i stormende Bi-
faldstilkendegivelser. 

Jeg fik straks den Tanke, at 
faa denne Film til Bornholm, og 
min Anmodning herom blev da 
ogsaa imødekommet, saaledes at 
Filmen nu bliver fremvist i de 
stedlige Biografteatre. 

Filmen er i Hovedsagen opta-
get under de sidste Efteraarsøvel-
ser og viser navnlig de menige 
Soldaters Optræden i deres for-
skellige Specialiteter og paa den 
Maade, moderne Krigsførelse kræ-
ver det. — Den viser Soldatens 
Tilværelse fra det øjeblik han bli-
ver indkaldt til lian hjemsendes. 

For gamle Soldater vil det være 
interessant paa Filmen at bemærke 
den Udvikling, der er sket, siden 
han var Soldat, for den unge vil 
det være morsomt at genopleve 
det hele, og for den, som ikke har 
prøvet det, vil det være af Inter-
esse at faa et Indtryk af, hvad 
det vil sige at være Soldat. 

Filmen er optaget dels for at 
belyse det Arbejde, som udføres 
indenfor Hæren og Flaaden, og 
dels som et Forsøg part at vække 
forøget Interesse i Befolkningen 
for dette Arbeide. 

Saafremt man blot vil ulejlige 
sig hen og se den, er der ingen 
Tvivl om, at Formalet vil lykkes. 

Se løvrigt Annoncen. 
C. E. KOEFOED. 

grossererens Cigarer, 

irisgi cr Jul 	 økgang 

han selv. Grosserer Johansen var 
isk 	pa,apassanna  • sagde 

en rigtig linier og underbetalte 
sine Folk -- sagde hans Folk. 

Em Luksus tillod Grossereren 
sig. han rag. Han svælgede i store, 
gode og dyre Cigarer Dagen igen 
nem. Men tit fremmede havde han 
en særlig Kasse, og med dennes 
Kvalitet var det saa gom saa, af 
deri trak selv Partneren 	- der 
ellers ikke var Finsmager 	paa 
Næsen. Og hans .fremmede• Ci-
garer var saa vel kendte, at de 
fleste betakkede sig. 

Saa kom Julen. Grosserer Jo-
hansens Julegratiale til hans Funk- 
tionærer var 	en Kasse Cigarer 
af et eller andet ukendt Mærke. 
Personalet rasede. Cigarerne var 
selvfølgelig af den samme Slags 
Stinkadoros sum dem, der blev 
budt paa oppe paa Kontoret, og 
dem kunde han beholde for sig 
selv. Noget andet var det, om han 
— som det altid forhen havde væ-
ret Skik - havde ?lyet dem et 
kontant Beløb ugsaa i Aar. Men 
der vankede ikke en øre. 

Cigarkasserne blev slængt ind 
i det inderste Hjørne af Skrive-
bordsskufferne, og der kunde de 
blive til evig Tid. 

-- Nogle Dage ind i det nye 
Aar fyldte Grosserer Johansen 
tredsindstyve Aar. Naturligvis 
skulde Personalet gratulere, men 
alle var enige om, at der paa Præ. 
senten skulde olres saa lidt som 
vel muligt. 

— Ved De hvad? sagde Kas-
sereren: — De har vel alle Ciga-
rerne, som eden gamle' gav os 
i Julegave? 

ikke Selvmor- — Ja, vi er da 
dere, lød det fra alle Sider. — 
Hvem skulde vel ryge det 5 .... 

— Vel, saa gaar vi op, en for 
en, og overrækker ham hver en 
Kasse Cigarer. Og saadan blev 
det 

Grossereren lod ikke til at kende 
Kasserne igen. Han takkede hver 
enkelt og inviterede dem alle til 
Middag. 

Middagen blev festligere og mere 
luksues, end nogen af dem havde 
tænkt sig. Den ene Tale afløste 
den anden. Og tilsidst rejste Hæ-
dersgæsten, Præsten, sig. Han 
bankede paa sit Glas. 

— Det er mig en kær Pligt og 
en meget stor Glæde ved denne 
Lejlighed fra Sognets fattige at 
kunne rette en hjertelig Tak til 
Grosserer Johansens Personale. 
D'Herr. har paa en virkelig origi-
nal Maade sammenskudt ikke min-
dre end 1800 Kroner i Portioner 
varierende fra 20 til 100 Kroner 
og indlagt i en Kasse Cigarer, en 
Gave til dets udmærkede Chef, 
der har overladt mig at fordele 
Beløbet blandt Sognets trængende. 
Jeg bringer d'Herr. min hjertelig.  
ste Tak, og det tjener til stor Ære 
for saavel Personale som Chef, 
naar der er et saadant godt For-
hold mellem Arbejdere og Arbejds-
giver. endnu engang, hjertelig 
Tak. 

Hvad der siden skete kommer 
ikke denne Historie ved. 

Averffi. i „Nordbornholurl 
Læses i alle Hjem. 



Anvend Sikkerhedssprængstoffet 

AEROLIT 
til al  Spræng-
ning. Kraftig-

ste og billigste Sprængstof. 
Fænghætter og Frengtraad. 
Jobs. Kure, Staalegade, Rønne. 

Tlf. 310. 

modtager 

 Aktieselskabet 

basle Bank 
modtager Indskud paa Ind-
laarisbng og Folio, Termins-
Ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan m. m. 

E111111C1' Husmoder bor i egen  in- teresse forlange 

ufillemMalles Flormel 

g FLÆSK nid 3-fløjet Spejl, ~pl. fra 450 Kr. Egetræs k-ngelsK 
Spisestue, compl. fra 550 Kr. Chesterfields Dag-
ligstue, I Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr. 

Ratebetaling kan indrømme; Solide Købere Ira 20 Kr. mdl 

Allinge ny Møbelmagasin, 
Havnegade 53. Allinge. 

En Dreng, 
14 - -16 Aar, kan faa Plads til 1 
Maj. 

Sondre Norregaard, Rt, 

Nylig konfirmeret Dreng 

Salget 31 billitioatim-Orisig ?r 
Vi :flikeialer n. :ned 

Koatinnatiuuskjoler Ira Kr. 9,00 .  

Itiatrosliabitter i 	Kvaliteter. 

5 16 Aar kan faa Plads I. Maj 

Elfenbenslaker d 	 Anthon Holm v. Lynghop.

SOVeV2a!'elSe 	
pr. Klemens 

i stort Udvalg.  

Ric. Nielsen, Urmager og Gravør. 

er bortic,--et Tirsdag d. 12. pas 
ForsamF-. ...-lestt. Bedes all:veret 

Viggo Staffensen, Strandvejen. 

ti ,z 	:•1 	••, 	,,er • 
Smcdcm V. • •,' •!• 	• • : • 

Famille* $1...eyster,.faste. 

,7(jertelig .7ak 

Et Halstørklæde 

Allinge „Teglværk 

Varm Blodbudding 

anhcfale. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 

111 127 

Iras Itysir rrmlag Illtelai 

Zes,s.ens Sne-21dsa1g 
e. øIsen, 53111inge. Yelefon 700. 

mis -111 e 
til alle Priser. 

Garanti for nøjagtig Gang. 

Konfirmationsgaver 

En proper og flink 

Køkkenpige 
kan faa Plads 1. Maj 

Frn iK Riis P,.‘nsionat, Allinge. 

En Pige 
kan faa Plads 1. Maj. 

Krnmmemark. Tlf. Rutsker 26 

En flink Pige Soveværelser 
Sorde og Stole 

Tlf. a, 13 L NIK Klemensker. 

Ligkister og Ligsenge 
'hid pat Lager i alle Storrelæer, 
og forskellig Udstyrelser ug Prise:. 
.t sten Nosses SyggeltIrretniog 

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sonne. 

Kød og Pølser 
modtages til Rugning hos 

Slagterm. Phitilpsen, Sandvig. 

niLd Indledning af Kapt. C E. KOEFOFD fremvises part 

Forsamlingshuset Hammershus Fradag deri 22 ds. Kl. 7,30. 
Adgang 75 Ø.- e for Voksne og 25 øre for Børn. 

Alle Tryksager 
saasoni 

Regninger, 311•ddelelmer, Konvolutter, 
Dngfi-Ditto, Vekselblanketter, 

Winitkort og Takkekort, 
Love og Itegneskaber. 

Sange og Minimer, 
nedlem kort 

levere. bedst og billigst fra 

Allinge BogtryKKeri. 
Ring op Telefon 74 

BRØDRENE ANKER, HASLE 
.11141RNISTOBBRII 

Alt til Faget henhørende anbefales. 

kan faa Plads til I. April eller Maj 
Chr. Metier, Storedal. 

En Karl 
søges til 1. Maj 

Thorvald Jakobsen. 
Nsirre Krak, Rutsker. 

En 1416 Rus Dreng 
kan faa Had; til I Mai 

Skovfoged Lærkesen, Ro. 

14-15 Aars Dreng, 
elle: yngre Medliklper nogen I. Maj 

Præstegaarden, Rutsker. 
K. Jensen. 

En yngre Medhjælper, 
kan faa Plads straks eller til April 

En Forkarl soltes til 1. Maj, 
Dam, Vævergaard. 

En flink og paalidelig 

Fodermester og Pige 
søges til 1. Maj.  

Brogaard pr. Allinge. 

En reel, god Arbejdshest 
sand en Lodeko staar til Salg el-
ler Bytte med Slagtekreaturer eller 
Ungsvin. 

Slagter Jorgensen. 
Tlf. Allinge 

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

G. Johansen, Ro. 

Ha Suineaulstorenings 

En Rulsbruger-Ejendom 
-- ca. 5 Tdl. Jord 	- er til salg. 

J. Pedersen, Allinge. 

1.711 4--5 Personers 

Bil er til Salg. 
*ni. n .53 y Julius Møller, Olsker. 

Tirsdag d. 19. Marts Kl. 2 afholdes 

Auktion 
over Landbrugsmaskiner og Avls-
redskaber, I Dagligstilemoblement, 
Saasied. Halm og Roer. 

A. Larsen, Gudhjem. 

Holoed & Mortensen 
Iltyggeforretulng 

11! 

Ligkister og iiigtoj. 

jaar peng
e v tid ai Jorden 

37% 
KALIGØDNING 
Ofte viser [orden Kali. 

trang - husk derfor at til. 

føre K ALI, naar Kunstged. 

ningen nu skal udbringes. 

Hasle Snedker- og 
Bygningsforretning. 

Sivrate Lager al Ligki- 
ster, Ligtøj og Ligsenge. 

Tlf. Hasle 35. 

Benmel. 
(indt, tort Benmel er til Salg. 
10 Kr. pr. 100 kg. 	Tlf. 74. 

Futile rul 	fn i k • n, Nyker 

Bornholms 
Spare- og baangkasses 

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

3 51,its opsigelse 	4,5 riet p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 
Folio 	 2 	- 
i l'arsorgelsesaldelingeil 	3,6 

hvortil Præmie, hidtil 2 ;1 

Allinge APotek. 
Haandkabsodsalg: 

Gud h jem : `iltotems. 7toll,ntirtt. 
Hasle. åd Ihnilfett, 
K lemenn: ee rit 

Johanne 'ansen 
Ictualirn■ rrel es.es g 

anbefaler 
hjemmelavet Fars. Medisterpølse, 
Lungeieolse, Sylte og Leverpostej. 

Fersk, saltet og røget Flæsk, 

Lindeplads - Allinge - Telefon 45 

SUreri 
Optirndningskrzende altid paa 

Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	114...!rt Il %%es. 

.Cad 9ern fotografere 
hos P. Anker Poulsen. 

`3laber 	 jiLiafatora 
og fok:irre. - 	 tihurien. 

Zelefou .Øste 66. 

Klaverundervisning . • -: 
• Valborg Kulued. 

I. finsigulg FanloroRino 
opfører Sondag d. 2-1. ds. Kl. 7,30 

paa Opfordring offentlig 
Diletiantkommedien 

,,Studeprangeren"  

paa Christensens SaL 
Derefter Bal. 

BILLETTER a 1 Kr. plus Skat 
faas hos Villy Hansen og Hj. Mor-
tensen, Allinge. Ilj. Larsen', Sandv. 

Blad! Kors,A11iinge 
Møde TIRSDAG d. 19. ds. paa 
Menigliedshjemmet Kl, 7,30 

ved Pastor V. M. Nielsen, Rønne. 
Alle er velkomne. 

Olsker 
Husmandsforeningens 25 Aars 

Jubilæum fejres ved en festlig 
Sammenkomst i Forsamlingshuset 
for tegnede Medlemmer ONSDAG 
den 20. Marts Kl. 7. 

Indledningstale af Samvirksom-
hedens Formand, Nielsen, Gronv, 

For alle Medlemmer uden Teg-
ning d. 23. Marts Kl. 7,30 

Begge Dage fælles Kaffebord. 
Flere Talere, Sange ni. ni. 

Bestyrelsen. 

Allinge-Sandvig 
ungdomsforening 

afholder Medlemsbal SØNDAG d. 
17. ds. Kl. 8 paa Forsamlingshu-
set Hammershus. - - Medlemskort 
for 1929 faas ved Indgangen. 

Bestyrelsen. 

Prima 
friskbrændt Åa ff, 
nymalet 

90 Øre '',- Kg. 
Axel Mogensen, 

Tejn. 
Æg modtages til hej Over-

pris som Betaling for Varer. 

Majs 
Klid 
Korn, Hvede 
Havre 
Blandingssæd 
Foderblanding 
Solsikker 
Bomuldsfrø 
Jordnødkager 
Altid paa Lager. 

Gudhjem liandelshus, 

Alletønder, 
Saltkar og Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Hasle Bødkerforretning, 
-ril. Hasle 105. 

Et "Ur 	Kolltinfitillboll 
samt Sølv- og Guldsmedeartiker køber Dt med Fordel hos 

Danmarks Hær og Fiaade 

Køb holirmation=tidstyr 
til Piger og Drenge i 

Magasin du Nords Udsalg i Allinge 
Vi har stort Udvalg i: 

Færdige, hvide Kjoler i fikse Faconer fra Kr. 8,50 
-- uldne Kjoler i smukke Farver - 	- 13,50 

Konfirmandfrakker, meget stort Udvalg 
i imprægnerede Uldreps og lette, lyse, 

mellerede Foraarsfrakker fra - 21,00 

Prima Matroshabitter i moderne Faconer 
er paa Lager i 3 Kvaliteter til (Størr. 7) 

Kr. 23,00 - 29,50 - 37,00 
Ægte blaa Stortrøjer med Uld- og La-

stingsfor til (Storr. 7) Kr. 18,50 - 22,50 

Stort Udvalg i Hatte, Huer, hvide og kulørte 
Manchetskjorter, Flipper, Sokker, Seler, 

Slips, Manchetknapper m. ru. m. 

C11-10it_ 	 +1014 . 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet. 

Conrad Hansen. 
140. 	 ALLINGE. 	 Telefon 

Filmen 

140. 	1=4.. 1 	Pt. 
staar til Afbernttelse for 2 Kr. 
pr. So for Medlemmer og 4 Kr. 
pr. So. for Ikke-Medlemmer. Den 
yngre, tjenlig til Gylter, paa Kil-
desgaard, den ældre paa Pilegaard. 

Bestyrelsen 



Køreplan. 
Hiv 	Ilizsre Jernbane. 

riUNE 1).A.G 
Rilut 4,  

9U.!er 
51.1einn■:, 
9b, 
Icitl 
1111iline 
(.,3anboig 

8,00 
8,15 
8,25 
8,39 
8,51 
8,59 

12,40 
12,55 
13,05 
13,19 
13,31 
13,39 
13,45 

18,30 
18,45 
18,55 
19,09 
19,21 
19,29 
19,35 

taandvtle-  Hanne 
9,40 

Valluge 
	

9,45. 
Zriu 
	

9,53 
910 
	

I 0,05 
10.19 

,.1b,ter 
	

10,29 
9foinsr 
	10,45 

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

4,00 
4,05 
4,13 

4,39 
4,49 
5,05 

SØN,  OG H EL LI G D A GE 
Henne 11.- Sandvig. 

Niemir 
	

8,30 
	

12,40 
	

19,25 
9Infer 
	

8,44 
	

12,54 
	

19,39 
Stleuirrib 
	

8,53 
	

13,03 
	

19,48 
3fo 
	

9,06 13,16 20,01 
Zeit' 
	

9,17 
	

13,27 
	

20,12 
911Iinge 9,25 13,36 20,20 
Sonbuig 9,30 13,40 20,25 

Tandvig Henne H. 
9,451 14,00 20,45 

VII hug 	9,50 	14,05 	20,50 
Trin 	9,58 14,13 20,58 
91u 	10,09 14,24 21,10 
Stleilleir8 	10,22 	14,37 	21,24 
9foler 	10,31 	14,46 	21,34 
Rom« 10,45 15,00 21,50 

*) bar i 91eitur 91 '1"orbitibelle met, 
'lug til 3frpr. 

Forhandlere for 
Salg af Pelskaniner 

søges 
God Fortjeneste kan paaregnes 
energiske og paa Egnen vel- 

kendte og ,giede Folk 
Pekkoninavien er rentabel, un- 

derholdende og yderst lel 
Alle Oplysninger og Betingelser 

ved Henvendelse til 
Darisk.Engeisk 1.11d, G Pelsfarm, 
Sotiehri - Amagerbrog. 242 a. Kbhvn. S.  

Tlf. Amager 1673 s. 

Køreplan 
Almindingen Gudhjem Henne 

Jernbane. 

SØGNEDAGE 
Rønne Almindingen Gudhjem 

8,10 13,25 19,00 
firrig 
	

8,10 13,25 19,00 
Viofirfebu 
	

8,58 14,13 19,48 
VIIniiiibingen 9,08 14,23 19,58 
Cflerniorie 
	

9,27 14,42 20,17 
Ofirriar3 
	

9,36 14,51 20,26 
fflabbiern 
	

9,48 15,03 20,38 

Gudlijrnt Almindingen Denne 
0/11bbiela 
Literlor4 
£fterinerie 
VIlininbingrn 
91otirkba 
3fero 
%nue D. 

SON= og HELLIGDAGE. 
Ronne Almindingen Gudhjem 
ilemir 	8,15 	20,00 
31exo 	 8,15 	20,00 
')Iolufebb 	9,03 	20,49 

20,59 
21,18 
21,26 
21,36 

G Ittilkfran Almindingen nonne 
8,10 12,55 19.50 

efierinvb 	8,20 13,05 20,0n 
efterinnrir 	8,28 13,13 20,10 
VIlminbingeli 	8,47 
	

13,32 2 1,28 
Vinfideb» 	8,58 13,43 20,40 
gfer.o 	 9,45 14,30 21,30 
%simle ,r), 	9,45 
	

14,30 21,35 

2Iliniubingen 
	

9,13 
Clierionrit 
	

9,32 
efterlor 
	

9,40 
9,50 

13,00 
13,00 
13,98 
13,58 
14,17 
14,25 
14,35 

8,05 
8,15 
8,24 
8,42 
8,54 
9,40 
9,40 

13,15 
13,25 
13,34 
13,53 
14,05 
19,55 
19,55 

18,50 
19,00 
10,09 
19,28 
19,40 
20,30 
20,30 

Jens Hansens Manufakturhandel, 
Allinge, 

anbefaler sig med et stort Lager i færdige Klædninger, Over-
frakker, Elatere, Storgrejer, Illeterjakker, Regnfrakker, 
Hatte, Huer og Knorkeitter samt alt ; Arbejdatoj. --- Prima 
amerikanske Overalls. Jakker & Bluser. Bestilling paa Klædninger 

efter Maal. I. Kl s Arbejde til billigste Priser. 

*Kid hitliste Realitet og simret« Udvalg 1 Trikotage og Uldg res. 

Møllers  Bogbinderi  
Tlf. 466. 	Chr. Diderikeen, Rønne. 	TIL 466 

Indbinding al Bøger. - Protokolfabrik. -- Papirvarer. 
1. Kl. Arbejde. -- Rimelige Priser. -- Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

Broderehandelen ophæves, 
*;41 Hele Lageret uds. til Spotpris! b;4  

Xecling 917arclimann, Sif, Xasle 90 
~~~~~ 

SKANDINAVIEN 
AMERIKA LINIE 

Eneste direkte Ruter fra K ebenha, n Hl New York og  
Canada med regelmmt.slg  Afgang  flere Gange hver Md. 
TO Canada in g en Pasvlserin g  og  Linien' egne Folk 
modtager Passagererne i H A L IF AX og  W INNIPE 0. 
Ved Ankomst til Canada kan Arbejde anvises til Land- 
Jebeidere. gifte og ugifte. seras tel unge Piger. 

Illustrerede Hsr.rlbe,er med alk Oplysninger Nas 	t I E fra Nous a g  er ur- 
s 	e n, bONf..,!. S bh,' :DRY 4. Kebeeluøtt IC eller beat 

Steitl«, Nanne, 	dornitøa, 9/frø, &e. lletrifen, 
:Boatr. i7. (11,itaiii3ta, 4lllitige, iotorirril $. Vintre ‘.13uallfe, taal r.  

8[118111 Deres Trybaler 	Bogtrykkeri 

Et indbringende 
Erhverv. 

-o- 
Denne nye Betegnelse, som om-

fatter de Forædlede Kaninracer, 
der efterhaanden har vundet Ind-
pas i de fleste europæiske og nord-
amerikanske Stater, er forsaavidt 
misvisende, som enhver Kanin er 
et Pelsdyr, men Betegnelsen Pels-
kanin benyttes efterhaanden til at 
adskille de Racer, der har deres 
Værdi hovedsagelig i Pelsen, fra 
Vildtkaninen og de mere almin-
delige Kaninracer. 

Det er en givet Ting,. at Kanin-
avl ikke kan betale sig paa Kød-
produktionen alene. Der maa Pels-
produktion med for at gøre Ka-
ninavl til et virkeligt rentabelt 
Foretagende. 

De mest kendte Pelskaninracer 
herhjemme er Chinchillakaninen, 
Havanna, blaa Bæver etc. Af disse 
Kaninracer er Chinchillakaninen 
vel efterhaanden blevet mange 
bekendt her i Landet, og naar 
man har set det færdige Produkt, 
en Chinchillapels (efter Tilbered-
ning en udmærket Imitation af 
den fabelagtig kostbare Chinchil-
larotte - og mærkelig nok sna-
rest mere holdbar end denne), 
vil man forstaa denne Pelskanins 
Popularitet. Den smukke brune 
Havannakanin er en meget efter-
spurgt Pelskanin, og det samme 
er Tilfældet med den blaa Bæver-
kanin. Den pragtfulde Rexkanin 
maa ikke glemmes, men saavel 
den som Angorakaninen (Uldka-
ninen) skal vi komme tilbage til 
i senere Artikler. 

At Kaninavlen er i højeste Grad 
rentabel er udenfor enhver Tvivl. 
- Gennemsnitsindtægten for en 
Hun pr. Aar af Chinchilla, Ha-
vanna, blaa Bæver etc. vil blive 
ca. 50-75 Kr., og 10-15 Avls-
dyr vil saaledes indbringe 500-
1000 Kr. pr. Aar, men Stamdy-
rene maa da være af prima Kva-
litet. Dette er en absolut Betin-
gelse for at opnaa den rigtige Pris 
for Skind og Avl. - Dette vil 

med andre Ord sige, at Dyrene 
skal være engelske, og saadanne 
kan heldigvis skaffes til meget 
rimelige Prisr. 

En af de Farme herhjemme, 
der har lagt mest Vægt paa at 
organisere Avlen med de fineste 

engelske Pelskaniner i Chinchilla, 
Havanna etc, foruden den engel-
ske Angola og franske Rexkanin, 
er DANSK ENGELSK ULD- & 
PELSFARM, hvis Stutteri er an-
lagt paa den store Ciaard .Sofie-
høj' paa Amagerbrogade 242 A 
i København. Farmen har desuden 

oprettet en Central for Køb af 
alle Produkter af Dyr, der er le-
verede fra Farmen, samt har be-
sluttet sig til at staa til Disposi-
tion som Raadgiver for enhver, 
der ønsker Oplysninger, i saa vid 
Udstrækning som muligt. 

Gudhjem 
Tapeter uds. i 

denne Maaned m. 
20-25 pCt. pr. Kontant 

Rester Halv Pris! 
mur Alle Tapeter er Fabrikon 
Danmarks anerkendte Fabrikata 

I. P. Rønne's 
Bow&Papirhell. 

(ved Siden af Jantzens Hotel) 

Til. Gudhj. 85 

Og 

Sidste Aars Forsøg 
viser, al at alle Kvielstoigininingerne er del fordelagtigst ;ti bruge 

Svovlsur Ammoniak 
til Kaalroer, Kartofler, Vaarsted, Græsmarkerne 
og Frahundegræs. 

15112 °R) Kalksalpeter  
til Runkelroer og Vintersæd. 

De 	‘ierterencle 
anmodes helligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket or den 
billigste og bekvommesto rilaacle. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Belobet ! 5 Ore i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 

Xvor for fie6e Yrylisager 
9ndpafiningspapir og !roser 
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af 

Rejseudgifter araer beregne storre Avance 

paa en ringere Vare, og scelger denne paa 

Efterkrav og uden Garanti. 

9ornifzRas SogtrykReri, 
er De altid sikker paa at fan Deres Tryksager godt udlad til den 
billigste Pris og saa vidt mulig orngadende Levering, Telefon 74. 

Indpakningspapir, Økonornruller, Poser & Konvolutter til Fabrikspris. 

D,: bedste Kvaliieter af Hampe-Tougvaerk 
og Maniliareb i nile Tykkelser samt Tøjsnore 
Flagsnore og Liner. Priserne er meget billige 

Nordlandets illandeishus. 

Vi har rigeligt Lager af 

Dansk Sojaskraa, 50 pCt kontroll. 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 ('ode, 

kantskaarne Lldskudsbraedder. 
Svære fuldkantede Fyrrebrædder 

i alle Længder og Bredder .  

Priserne er meget rimelige og billigst pr. Kontant i 

Nordlandets illandelshus. 

Emaljerede Jernvaske 
Kogegryder og Murgryder samt svære 

Fyrdør.e, Rensedare, Riste og Venti-
ler. Jernrør og Rørdele af alle Slags sælges 

billigt 	

Irrillandels 

Meget varme og solide 

7rifiavns-49fuer, 
Islandske Trøjer, Strømper, Vanter 

udsælges til billige Priser, 

Nordlande Illandelshus. 

et uboibt Zere4 Ruabetrebf, bar Ve ent. 
tete i ,,Worbborribolur. 

„9farbbornbolui• lule41 i op« '35kw bits!. 
1111me af Rolonialbarer og 9/lanufalutr forbruger !Inert tiem mulig  for  cirra  
201)0 Rroner 	.91ortibrimbotur !!idere !ober altfan bum ?Lir ior &Isa 6 
9.liiflionrr kroner &ter. Zen g-nridlTllt1011). bet tiagn °prr br brunlige 
'Ilter, ben tinge Rebegene oq be herinTlIfebe 4111antinr,binuligbeber, bar etb at 
awitett i sort Ktnb .VefItgbeb til of nboitie 1111 ',.1-orretiling, sant lian tøm 
gobe rttorer ol iourigt er tontutruirefiligtig. 

&nit 211estfis 2Ir- og 
guldsmede forretning, 

Tlf. Hasle LIG. 

v""200 Kr ekstra 
tjene 	 hver Md.? 

Special-Firma I eneataaende Taske- ug 
Lomme-Nyhed - en Nyttegenstand ror 
Damer og Herrer, som heade unge og aldre 
daglig har Brug ror - søger overalt Repræ-
sentanter. San lige saa Iet sælges al Damer 
rom at Herrer, og nuvierende Still[ng kan 
bibeholdes. Selv som Bibtakritigelse kan 
Ib Kr. let tjenes hver DI& da alle er. Kg. 
bore. Iler forlanges huer garanteret Salg og 
gives uurdvardig gode Betingelser. Billet 
rnrkL aChiengo-Nybed 15( indsendes til 
De Forenede A ruioneebureauer, "%Amager-
torv 10. København K. 

- 	-  

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 2iKr. 

Allinge ;13ogtryKKerri 
1111..1 itltti,i._y..satoi 

tusker ,9e 


