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Sportsplads — et Udflugtssted, som beundres 

Den svenske Djurgaarden ved Stockholm er kendt for sin 
afvekslende og sjældent smukke Natur. — Hvad Langelinie og 
Dyrehaven er for Københavneren. er  Djurgaarden for Stockholmeren, 
en yndet Promenade og 

og ilede vi nu ned iglen til Baa-

den, roede langs Stranden og naae-
de ind til Rønne Kl. 2. — Da vi 
havde heilet kongelig Flag og 
Vimpel, havde man længe obser-
veret os, og som der i over en 
Maaned ei var kommet noget Far-
tpi fra Kjøbenhavn, var hele Broen 
opfyldt med Mennesker, der vare 
nysgierrige efter Nyt fra Hoved-

staden. — En Gefreider af Vagten 
spurgte, hvorfra vi kom m. v. og 
efter at have tilfredsstillet ham lod 
jeg mig ledsage til Guvernøren. 

Han tog meget artigt imod mig 
og forestillede mig for endeel til-

stedeværende Officerer, sagde, al 
han allerede længe havde ventet 
en Artilleriofficer til Christiansø. 

Da de skulde gaa til Middags-

bordet, indbød han mig at deltage 
heri. Der spistet godt og drak vi 
Kaffe i Haven, Imedens 1 Pot 
Kegler blev slagen, hvori Guver-
nøren deltog. Da Byfogeden var 
tilstede, havde han den Godhed 
selv at følge mig tit mit anviste 
Quarter, der var Købmand Rask, 
en underlig gammel Passageer, 

om hvem jeg senere faar Lejlig-
hed at tale. — Da Guvernøren 
havde indbudt mig til Aften, gik 

jeg derhen, hvor Selskabet omtrent 
var det samme som om Middagen. 
Der blev spillet Kort, og jeg fik 
mig et Parti L'hombre med Gu-

vernøren. 

14. Juli: 1 Dag besaa jeg Rønne, 
og om Eftermiddagen tog jeg med 

Lieutenant Lohmann ud til Amt-
manden, Etaisraa d Thaarup, der 

ejede et Sted en halv Mil udenfor 
Rønne. Hos denne meget interes-
sante Mand og hans elskværdige 
Familie, som jeg siden lærte nø-

jere at kende, forblev vi om Af-
tenen, og fandt jeg der en meget 
fin ktobenhavnsk Levemaade. — 
Amtmandens Hus var ogsaa det 
gentileste paa hele Bornholm. 

15. Juli: Om Eftermiddagen 
kiortes med Lohmann ud til hans 
Fader Toldinspecteur Lohrnann, 
hvis Gaard ligger tia  Mil fra Byen 

og er meget vel beliggende. Dette 
var ogsaa en meget net Familie, 
og forblev vi der om Aftenen. 

16. Juli blev jeg af Divisions- 

° Der .2" rsjevied. 

Et År ijært nu så hastut c gåed, 
lid got ded di fleste har gled; 
men ota vi natte 

hår ret sjønnad på'ed 
a klagere, bære hår blod. 

En yrijka gå'ed lyza å liveiltia DA, 
me Solsjen frå Marnstunjenj å — 
;indra varl Gravær 

mæst Åred (led 	; 
di mæsle lid å vært præua må. 

Me Solsjen å Rain 
å lid Storm iblan 

sås Planterne trives A gro. — 
Vos Mænjesker gjekk'ed 

vel lessedan; 
nok mora ænj sæl vi forsto. 

Nedenstaaende Beretning er Ud-
drag af „Mit Livs Historie", som 
efter Dagbogsoptegnelser er sam-
let og nedskrevet 1S67, da For-
fatteren, Grosserer M. C. Bech 
fyldte 80 Aar. Denne Bog er et 
omfangsrigt Værk i Kvartformat 
paa ca. 400 tætskrevne Sider. 

Hovedparten af Bogen blev trykt 
1910 under Titlen ,En kjøben-
havnsk Grosserers Erindringer", 
men heri var udeladt en stor Del 
vedrørende B s Ophold paa Born-
holm. 

Den nuværende Indehaver af 
Originalen, Fru Bankkasserer Bech 
Kjøbenhavn, der var gift med en 

(nylig afdød) Sønnesøn af Forfat-
teren, har velvilligst tilladt mig 
Offentliggørelsen heraf, Sønnesøn-

nen havde erindret sin Bedstefa-
der som en streng gammel Herre, 
hvem han saa op til med Ære-
frygt og Beundring Jeg traf i 
Hjemmet Fruens ældste Søn, hvis 
slaaende Lighed med Maleriet af 
Oldefaderen det var morsumt at 
konstatere. 

1 Skildringen af Løjtn. B.s Op-
hold paa Bornholm og Christiansø 
vil man finde et interessant Tids-
billede af Forholdene dengang, 
og mange Bornholmere vil her 
høre om deres Forfædre. 

Som bekendt var Danmark i 
1807-14 i Krig ined England, 
og Bornholm var dengang, som 
en samtidig Forfatter skriver, at 
betragte ,som een stor Fæstning'. 
Alt var militært organiseret og 
Guvernøren (Koefoed og Rothe) 
herskede som en lille Konge over 
Øen. 

I Guvernørens Stab var Gene-
ralstabritmester Salchou, Infante-
rikapt. Onserud, Arti Il erikapt. Hoff-
mann og Ritmester I)reschel af 
H usarere. 

Den unge Bech fik Ilddaaben 

under Kjøbenhanvs Belejring og 

Vi maijed nok gjore, å mera vi sti, 
som inte va got æile nyet. 
Vi vrågad di Gaver, 

Vårharre vos gå, 
å mente, vi sjedde Uræt. 

Va got bur vi gjort 
i Åred, som giek? 

Ja, der ursi nok svares; ~n lid. 
Vi stød ju tinjan, 

si ded hedde Sjek, 
væk drabbad dænj kostbåra 

Gat Nylarl jal ønska store å små; 
go Hælsa å Lokka dørte! — -
Vi glå å gjærna Vårliarra la rå 
for va Åred vos nu ska gJe. 

O. L. 

Bombardement 1807, og efter at 
være udnævnt til Løjtnant i Ar-
tilleriet, blev han sendt til Fæst-
ningen Christiansø. 

Artillerilbjtnant Bech kommer til 
Bornholm 1808. 

Ank. til Rønne - Selskab h. Guver-
nøren - EXereits - Selskabelighed 

13. Juli: Vi kunde nu se Born-
holm i en Distance af fire Mil fra 

os. Der roedes rask derhen imod, 
og vare det paa en halv Mil nær 
ligeoverfor et Kirketaarn, som vi 
gisnede var Rønne, da tvende en-
gelske Sejlere atter forstyrrede os. 

Der blev straks holdt lige mod 
Landet og kom omtrent et Par 
Tusinde Alen fra Byen i Land, 
hvor vi bemærkede en Bonde-
gaard. Vi stege i Land og gik mod 
denne, hvor jeg ved at springe 
over et Gierde nær havde bræk-
ket mit Ben. Bonden fortalte, at 
den By, vi havde tæt ved os, var 

Rønne, hvilket fornøjede mig me-
get, da jeg næsten formodede, det 

kunde være Hasle. 	Jeg spurgte 

om Guvernøren var i Rønne, hvor-
paa han svarede: „ ja, vel er han 
det; men han døde i Nat." Dette 
var mig højst uventet og yderst 
ubehageligt, da jeg havde gode 
Anbefalingsbreve til ham. Det var 

mig saa paafaldende med dennes 
Død, at jeg spurgte om Guver-
nør Koefoed længe havde været 

syg. 	„Død ved ja'ntea, svarede 
Manden ,men det er Comman-

danten, Øversten Fund, der er 
død i Nana a- Det glædede mig 
særdeles, at det ei var Koefoed,') 

Guvernor Koefoed skildres i „Born-
holms Historie sone en svag og ef-
tergivende Maud, der ikke magtede 
sin Opgave. Dette er urigtigt. Gu= 
vernorposlen pas Bornholm nIev tin-
der Krigen al Regeringen betragtet 
som en meget vigtig rost, og Kne-
lord magtede den fuldt rad. — lian 
døde H. Novbr. 1807 I hol Grad ag-
tet og siret af lielolkningen, 

9ra .9jurgaarden ved Sioelifiolm. 

haade Sommer 
og Vinter; her 
findes Skove og 
aahne Sletter -
Søer og Kanaler, 
herlige Udsigts-
punkter og præg-
tige Skibakker, 

— og herfra har 
man en herlig 

Udsigt over en 
Del af Stock-

holms berømte 
Skærgaard - 

,Strommen", og 

mod Øst ligger 
den store, aabne 
Bugt — Vartan. 

— Vare Billeder 
viser Partier af 

Djurgaarden, 
saadan som den 
i disse Dage præ-
senterer sig. 

4uartermesteren .Salchov tilbudet 
at ride med den øvrige Stab Gu• 
vernøren imøde, og blev der mig 
sendt en opsadist Hest. Vi vare 
5 Officerer og traf vi ham en 
halv Mii udenfor Rønne. Capt. 
Hoffmann var med og modtog 

han mig meget forekommende. 
Om Eftermiddagen fulgtes Oberst 
Funk til Jorden, som blev begra-
vet med militær Nonneur. Pro-
cessionen var stor, smuk og or• 
dentlig. Guvernøren tilbød mig 
at forblive en florten Dages Tid 
paa Landet for at kunne bese det, 
og reise omkring med Capt. Hoff-
mann, der skulde exercere Søn-
der paa, 

Den 17. Juli om Eftermiddagen 
kiørte jeg med ham tvers over 
Landet til Fiskerlejet Gudhjem, 
hvor vi forblev om Natten. Cap-
tainen var en munter Mand, be-
sad særdeles gode Kundskaber i 
sit Fag og søgte paa alle Maader 
at more og være mig til Tieneste, 
hvilket han og senere bestandig 
g iorde. 

18. Juli: Omkring paa Batteri-
erne langs Stranden, hvor Karto-
nerne først blev proberede og der-
efter blev exerceret skarpt_ Om 
Middagen spist hos Ritmester-Thie-
sen af de Bornholmske Dragoner, 
der eiede en Gaard noget fra Gud-
hjem. Efter Maaltidet spadseredes 
og legedes med en meget vakker 
bornholmsk Pige paa en noget 
fra Gaarden i en Skov beliggende 
Hoi kaldet „Peberhoien', derfra 
hjem til Gudbiern, hvor jeg skrev 
til min Fader. Klokken 8 om At-
tenen taget fra Gudhiem til Sva-
nikke og er Veien her imellem 
henseende Udsigterne og Landet 
fortrinlig skiost. Klokken hen imod 
10 vare vi i Svanike. Hoffmann 
indlogeret hos Kiobniand og Stran-
dingscommisionær Steenberg, og 
jeg hos Kiobmand Holst med en 

vakker Kone, og hvor jeg havde 
det meget godt. 

19. Juli bivaanet en Exercits 
med 5 Stk. 3 Pd.s Feltkanoner, 
der blev nøiagtigt og godt udført, 

20. Juli været med Capt. Hoff-
mann paa Batterierne og spist 
Middag hos Byfogden Cancelliraad 
Heiberg, hvor vi forblev om Af-
tenen. 

21. Juli taget til Nexø, hvor vi 
steg af hos forhen Skibsfører Cap-
tain Jeppe Jørgen Hansen, hvor 
jeg fik Quarter. 

22. Juli om Morgenen KI, 7. 
redet til Alinindeskoven, 2'/1  Mil 

fra Nexø, hvor vi forefandt et me-
get stort Selskab af Damer og 
Herrer fra Nexø og Omegnen. 

24. Juli: Besøg hos Pastor Sax-

torph til Bolsker Kirke. -- Beset 
Stenbruddet tæt ved Nexø med 
Inspekteur H. Petersen. 

25, Juli taget fra Nexø til Aa-

kierkeby, hvor spistes til Middag 
hos Capt. Onserud af Staben, som 
her var stationeret. Efter samme 
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Artilleriløjtnant B e h's Erindringer 
0111 sit Ophold paa Bornholm og Christianso 
2— 	meddelt af Kaptajn C. E. Koefoed. 



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

Conrad Hansen, Tlf. Allinge 140. 

AllingeYeglværfi 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 
Tlf. 127. 

Og  vi her ikke glemme at takke. 
Den, der kan takke af Hjertet, er 
lykkelig, hvorimod den, der er 
saadan faren, at han ikke mener 
at have Grund til at takke nogen, 
aldrig  vil finde den Fred og  Lykke, 
som er Cirundlaget for et godt 
Liv. 

Men ved Nytaarstid vendes Blik-
ket ogsaa fremad — mod den 
Tid, der skal komme. Og  da er 
der Forventning  i Blikket, noget 
af den Forjættelse, som toner gen-
nem Jakob Knudsens smukke Sang  
om Solen, der atter stiger op af 
Havets Skød og  varsler Dagen 
ny. Nytaar er Haabets og  ønskets 
Tid. — Vi haaber paa godt Nytaar, 
ønsker det for hinanden, for vort 
kære Fædreland, ja, for hele Men-
neskeheden, — haaber, at Tiden, 
der kommer, maa blive lys og  
lykkelig, og  at det nye Aar maa 
bringe os fremad mod Fred og  
Lykke baade i materiel og  aan- 
delig  Henseende. 	 K. 

Vi beder indtrængende de aver-
terende indlose vore Indbetalings-
kort, da vi har store Udgifter og 
maa betale Postvæsenet forud for 
hvert Kvartal. 

Aktieselskabet 

Hasle Bank 
modtager Indskud paa Ind-
laanshog  og  Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan 	in. 

Køb iste Klasses Flæsk, 
Kød og Paalseg hos 

J. Phillipsen, Sandvig. Tlf. 19, 
NB. Varerne bringes overalt. 

Koloed & Mortensen 
Byggeforretning 

øen 
e-- 

Ligkister og Ligtøj. 
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ffiiografen. 
Søndag Kl. 8. 

Pol !lammede 
Ifigshvi 

Skuespil i 9 Akter efter Roman 
af Nathaniel Hawthorne. 

I Hovedrollerne 
Lillian Gild' og Lars Harmon. 

• • 
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Avertft i „Nordbornholm"! 

Dukken paa Sygehuset 
er vundet paa grøn Seddel Nr, 4. 

Godt. tort Benmel er til Salg. 
10 Kr. pr. 100 kg. 	Tlf. 79. 

Fodermelofakriken, Nyker. 

Jens Hansens Manufakturhandel, 

anbefaler sig  med et stort Lager i færdige Klædninger. Over-
frakker, Ulmters, Stertrojer, llotorjakker, Regnfrakker, 
Hatte, Huer og  Kasketter samt alt i Arbejdmtoi. — Prima 
amerikanske Overalls. Jakker & Bluser. Bestilling  paa Klædninger 

efter Maal. I. KI s Arbejde til billigste Priser. 
Altid bedete Kvalitet og største Udvalg I Trikotage og Uldgairn. 

Enhver Husmoder bter  ur i egen in- 
- 	  esse forlange 

Gudhjem Mølles Flormel 

Anvend Sikkorhedsspræugstoffet 

AEROLIT til  al Spræng- 
ning. Kraftig- 

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

Tlf. 310. 

Rø Brugsforening. 
Paa Grund af Opgørelse udle-

veres ikke Varer Torsdag den 10. 
og  Fredag den 11. Januar. 

Bestyrelsen. 

Skuer' 
Optændningmbrarnde altid pas 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	G eert Buerøg. 

bivaanede Exercits med Feltkano-
ner. 

Den 26. Juli spist hos Præsten 
Hr. Balle, taget derfra Kl. 4 og  
ankom til Rønne Kl. b, hvor 1.■i 
begge strax meldte os hos Guver-
nøren som tilbagekomne, og  spi-
ste v t hos ham til Aften og  spil-
lede Boston. 

Den 27. Juli forblevet i Rønne. 
Den 28. Juli taget derfra og  

kom Kl. 	til Gudhiem, hvor jeg  
forblev om Natten. 

Den 29. Juli blæste det meget 
stærkt og  Vinden lige stik imod, 
saa Søfolkene, 'der skulde sejle 
mig  over til Fæstningen i en tem-
melig  stor Baad, en Ege kaldet, 
ei vilde forsøge derpaa. Her var 
just ei meget at more sig  med, 
imidlertid hengik Dagen, og  jeg  
fik en god Seng hos Danielsen, 
Iler modtog  Fremmede. 

Den 30. Juli forlod jeg  Gud-
hjem i Selskab med en Lieutnants 
Datter fra Øen Kl. 10'!,, men til-
deels contrair Wind og  de store 
Dynninger fra Blæsten i Gaar for-
aarsagede at vi først Kl. 8 Aften 
naaede Fæstningen. Jeg  meldte 
mig  til Com mandanten Cn pt. 
Kohl, der lod mig  anvise Bopæl 
hos afskediget Fæstnings Artilleri 
Lieutnant Kirkebye, Faderen til 
den med mig  komne Jomfrue, 

Saaledes naaedes Enden paa 
Reisen fra Kiøbenhavn hertil, ef-
terat have været underveis fra 
den 26. Juni til 30. Juli, altsaa i 
35 Dage.') 

*) Løjtnant B. havde torst ledet en 
Anununitionstransport til Falster og 
derefter dels af Vejret dels af en-
gelske Orlogsskibe blevet tvunget til 
Ophold i Tyskland. 

Xonen i 3fuset. 
(Af Dr. Buchsel). 

—o— 

Kærligheden er den af det kri-
stelige Sindelag  og  af den kriste-
lige Magt, som ingen i Længden 
kan modstaa; med den overvinder 
Moderen ogsaa den studse Søn 
og  den genstridige Datter. 

Hun har ikke nødig  at befale 
meget, og  Tjenestepigerne ved, 
hvad de har at gøre, og  Husfru-
ens tilfredse Ansigt og  venlige 
Ord opmuntrer dem. 

En Aften havde Tjeneren faaet 
Lov tit at gaa ud; han kom no-
get for sent hjem og  havde ikke 
lukket Porten i rette Tid. 

Næste Morgen bruste Manden 
op, skældte og  smeldte, ja lige-
frem bandede. 

Fruen sad ganske stille, saa 
misbilligende paa Manden og  ry-
stede blot paa Hovedet. 

Da Tjeneren var sendt bort, 
gik Manden hen, rakte hende Haan-
den og  sagde: Vær nu blot god 
igen;  det skal ikke ske oftere! 

En Gang  kom den samme Mand 
hjem fra et meget muntert Sel-
skab, havde drukket Vin, og  som 
det  gaar saadanne Mænd, følte 
han Trang  til al være øm mod 
Konen. 

Denne fandt sig  taalmodig  deri, 
men var dog  meget passiv. 

Han spurgte: Fejler du noget, 
eller har der mødt dig  noget ube-
hageligt? 

Hun stod op, saa paa ham med 
sine store øjne, sagde venligt 
Godnat og gik. 

Næste Morgen var han meget 
venlig  og god og  sagde: Tilgiv 
mig, at jeg  i Aftes lugtede af Vin;  
det skal ikke ske oftere! 

En Kone, som jeg  i sin Tid 
havde konfirmeret, og  aom jeg  
jævnlig  talte med, besøgte Kirken 
meget regelmæssigt, men hendes 
Mand kom aldrig  med. 

Ved Udgangen gennem Sakri-
stiet rakte hun mig  Haanden; jeg  
spurgte: Hvorfor altid saa alene? 

Hun svarede: Min kære Mand 
gaar ikke i Kirke, holder det for 
ganske overflødigt, fordi, siger 
han, alt, hvad Præsten kart sige 
ham, kender han i Forvejen. 

Jeg  svarede hende: Ganske uden 
Skyld er du ikke i, at han ikke 
følger med dig. 

Den næste Søndag havde hun 
klædt sig  paa til Kirke og  var 
rede til at gaa. Men inden hun 
forlod Huset, gik hun først ind i 
Mandens Stue, hvor han sad ved 
sine Skriverier og  rakte ham Haan-
den. 

Og  han forstod det Spergsmaal, 
der laa i hendes Ansigt, skønt 
hun ikke sagde et Ord. 

Han stod op og  sagde: Jeg  

gaar med dig. Konen sagde in-

genting, men faldt barn om Hal-
sen og  kyssede ham. 

Siden har jeg  altid set dem 
sidde ved hinandens Side i Kir-
ken. 

Den sande Fromhed giver Ko-
nen i Huset en stor Magt over 
alle om hende og gør hende me-
get elskværdig. 

Manden elsker hende og  selv 
om han har andre Anskuelser, 
gør og  siger han ikke noget, som 
kunde berøre hans Kone smerte-
ligt. 

Børnene ærer hende, Tjeneste-
folkene agter hende og gør sig  
Flid for at gøre hende tilpas. 

Men naar Hustruen vil over-
dække det selvsyge Hjerte med 
verdslig  Dannelse, Kunstsværmeri 
og  affekteret Sentimentalitet, saa 
opdager endog  det naturlige Men-
neske den indre Reahed. 

Man mærker da Hensigten og  
forstemmes. 

Men naar hun har iført sig  Yd-
myghedens skønne Dragt, indrøm-
mer man hende gerne og  villig  
den Plads i Huset, Gud har an-
vist hende. Selv det, hun ikke 
ligefrem fordrer, giver man hende 
da gerne og  villig. 

9et nye ilar. 
—0 — 

Tidens store Hjul har gjort en 
ny Omdrejning — atter er et Aar 
svundet. For vor Tanke er det, 
som om Hjulet et øjeblik staar 
stille, og  saa svinger det igen 
rundt — den næste Omdrejning  
er begyndt. 

Vi staar overfor det ukendte, 
ingen ved, hvad det nye Aar vil 
bringe, og  mange staar derfor 
skeptisk for det. De tunge, trange 
Tider kan nok give Grund til at 
være skeptiske; men alligevel mø-
der vi det nye Aar med Haab og  
Fortrøstning  til, at det vil bringe 
os noget godt. 

Det er jo en Lykke for os Men-
nesker, at Haabet oftest spirer 
frisk selv i de mørkeste Dage. 

Næste Aar skal alt blive godt, 
saa skal vi naa det, vi ikke naa-
ede i dette Aar. Er det ikke saa-
dan, Omkvædet er hos de fleste 
af os. 

Trods Sorger og  Skuffelser 
Aaret, der svandt, møder Menne-
skeslægten det nye Aar med For-
ventningens Glæde. Og  det er 
godt, det er saaledes. 

Ved Nytaarstid vendes Blikket 
tilbage, man gør Regnskab med 
sig  selv og  finder, at meget kunde 
have formet sig  lysere og  bedre, 
om man blot havde givet Agt paa 
det eller hint Forhold. 

Men for de fleste er det dog  
vist saaledes, at Fortrydelserne 
vejes op af Glæden ved det, der 
er lykkedes. — Der kan være 
meget mørkt og  trist at se tilbage 
paa, og  dog  er det heldigvis saa-
dan, at vi har meget at være 
glade for og  derfor ogsaa meget 
at takke for. 

Rich. Nielsen, 
Urmager- & Gravør, 

Største Udvalg 

Fest- og Brudegaver 
Ny lijemk. Varer 

til de rigtige Priser. 

Al fhv. Gaardejer Rasmus Han-
sen Allings og Hustru Kirstine Ka- 
thrine, f. Pedersens Legat 	2 
Portioner a nO Kr. ledig. 

Ansøgerne, som maa være „for-
ældreløse eller andre ubemidlede 
konfirmerede Børn af Klemensker 
Sogn, der skulde oplæres i et 
Haandværkeller forberedes til en 
Eksamen", maa indlevere Andra-
gende, forsynet med Vidnesbyrd 
om Trang  og  Værdighed, inden 
14de Januar til Sognepræsten i 
Klemens. 

Emaillerede Vaske, 
Fliser til fægte og Gasbord, 

Gasapparater og  Gasovne. 
Murgryder, Petrolenmsovne, 

Kakkelovne og  Komfurer 
aberale- 

Tlf. 39. Allinge. Tlf. 39. 

Nic. Koefoed 
Skrædder- og  Herreekviperingsfor-
retning  leverer gode Varer tit bil-
lige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x 

Forretningen fortsættes Uforan-
dret i Fru Kaas Ejendom ved Si-
den af Dyrlæge Schauenhorg. 

Knntingentrestaneer for 1928 
skal være indbetalt senest den 10. 
januar for at Medlemsretten frem-
deles kan bibeholdes. 

11eatyreleen 

Brun Herre-Pengepung 
med Indhold er tabt Lørdag. 

Bedes mod Dusør afleveret paa 
Bladets Kontor. 

En Pige 15 a 16 Aar, , som vil malke 
2 Køer kan faa Plads straks hos 

Niels Ipsen ved Dyndegaard, 
Rutsker. 

En Pige, 17-18 Rar, 
kan straks faa en god og  let Plads. 

Telefon Rø 46 u anviser. 

Dygtig Karl 
kan faa Plads paa Bondegaard 
Rutsker. 

Bendisens Lokale, Ri. 
Frelsens tier afholder Juletræs-

fest Mandag den 7. ds. Kl. S. 

Afholdshotellet, Gudhi. 
Frek.ens Hær afholder juletres• 

fest Lørdag den 5. ds. Kl. s. 

Tak for Opmærksomheden 
ved vort Bryllup. 

Ellen og Louis Kofred, 
Sandvig. 

 

En fed Slagteso 

  

er til Salg  hos Anton Holm ved 
I.vngholt pr. Klemensker. 

som skal have En ‘43, Grise 2. (lang 
i Januar Maaned er til Salg  hus 

Charlea Jensen, Sandvie. 

 

4 Ugers Grise 
er til Salg. 

Nielsen, Kokkeløkke. 

En kraftig  I 	nars 

Belgierplag 
ønskes til Købs eller Bytte med 
en Frederiksborg. 

Andersen, Bondegaard. 

    

Extrnfin. borrthelmaK 

.g..eyster,,Wasle. 
Telefon Hasle Nr. 74. 

Ajletonder 
Vandtonder, Vaskekar og  Saltekar 

J. P. Rønne, Gudhjem. 
sS 

Liøister og Ligsenge 
altid paa Lager i alle Størrelser, 
og  forskellig  Udstyrelser og  Priser. 
Anton Sønnen Byggeforretning  

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sonne. 

Soveværelser 
orde og Stole 

Tlf. n 13 L PIHL Klemensker. 

Benmel. 

Olsker Sygekasse. 	ZI O111 1111C1 

Elfenbellslakeret Soveværelse 
med 3 fløjet Spejl, conipl. fra 450 Kr. Egetræs engelsK 
Spisestue, compl. fra 550 Kr. Chesterfields Dag-
ligstue. I Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr. 

Ratebetaling  kan indrømmes. Solide Købere fra 20 Kr. mdl. 

Allinge ny Møbelmagasin, 
Havnegade 53. Allinge. 

P. E. Holm træffes personligt fra den 22. Decbr. til den 14. Januar. 

Møllers Bogbinderi   
Tlf. 106. 	Chr. Diderihsen, Rønne. 	Tif.  

Indbinding at Boger. 	Protokolfabrik. — Papirvarer. 
I. Kl. Arbejde. 	Rimelige Priser. -- Hurtig Levering. 

Leverandor til Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere. 


