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Ugeblad og Annoncetidende 

for Allinge-Mandvig. 

Gudhjem. østertars. Hasle 

°laker, Rutsker, Ro og Klemens. 

Aa Beijen, som nu e saa bår aa eaa graa, 
hon sto me ejn lyzegrøn Sylkekjaul paa; 
hon rajte saj ud åuer Kiøpparnas Kånt -
hvor Skauijn ble avijn, dan Ståsijn forsvånt. 

fa gjik gjennem Skåuijn, mens Sneijn hanj fait 
aa bredde sit Tæppe saa blet åueralt; 
hanj lå saj paa Vaje, paa Boska aa Krat, 
paa Sporn, som a Raadyrn i Stæjn hedde sat. 

Men vænt bara lid: Naar So' strør sit Gulj 
saa spirar dær Liv i dæjn stivnada Mujl. 
Saa.-grønnas ijæn hva dær nu sjinner hvet — 
Ded hår båra blujnad, imens ded hår snet. 

Almindingen Jan 1929. C. L {Rytterknægten). 

Aa Puggarna kvækkad i Damma aa Kjær 
naar Aftanens Sjymning fijk Solfajleds Sjær. 
Aa Mozzakon brygde aa Fjæjlstaunijn slo, 
ded doftad fraa Ængen, hvor Høed lag paa Mo. 

$neijn 'alt - 

Aa hær hår ju Faulana saanged og bygt. 
Nu e hær saa ensamt, saa stille aa lydt, 
ja knap nok en Påzlan i vizzena Læu, 
an frøzna i izijn staa Mozzanas Sæu. 

Haijn dækte snart Klapper aa Bakka aa Dal. 
— Ilær sto Anemoner aa Liljekonval, 
hær delde di Plåz me dæjn lijla Viol 
aa blumstrad omkap ujne Sommarens Sol. 

Hvad behøvor'din Nabo 
ikke finde sig i ? 
af Johannes A. Svendsen, 

,and jur.  
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Forts. 

Med Hensyn til Træer, der skyg-
ger over Nabogrunden eller sen- 
der deres Rødder ind paa denne, 
bemærkes det, at der i 1898 (U. 
f. R. 1899 Side 195) blev afsagt 
en Overretsdom, der udtaler, at 
Ejeren af en Have skulde enten 
fjerne nogle deri tæt ved Skællet 
staaende Træer og Buske eller i 
alt Fald træffe saadanne Foran-
staltninger med Hensyn til dem, 
at de ikke skyggede over den 
førstnævnte Ejendom, og at deres 
Rødder ikke trængte ind paa 
denne. 

Som Eksempel paa en Dom, 
der giver Erstatning alene for 

• Værdiforringelsen, men Tillader 
den generende Del af Virksomhe- 
den, kan nævnes Højesterets Dom 
i U. f. R. 1913 Side 556: Stats-
banerne havde ladet 2 Lokomo- 
tivremiser opføre i umiddelbar 
Nærhed af nogle til Beboelse ind-
rettede Bygninger i Nyborg. Disse 
Bygninger var alt forinden opførte 
paa en Naboejendom. Statsba-
nerne blev tilpligtede at erstatte 
Ejeren af Naboejendommen den 
Værdiforringelse, der ved Brugen 
af Remiserne var tilføjet Ejendom- 
men. Det blev fremhævet, at den 
med Arbejdet i Remiserne for-
bundne Larm og de enorme Røg- 
masser, der udstrømmede fra de 
15 Remiseskorstene, var til stor 
Gene for Ejendommen. — Skønt 
Hof- og Stadsretten kun havde 
tilkendt Ejeren af Naboejendom-
men Erstatning for den Værdifor- 
ringelse, der skyldtes Larmen, ag 
skønt Dommen kun var appelleret 
af Statsbanerne, fandtes Højeste- 
ret ikke afskaaret fra at tilkende 
Ejeren Erstatning ogsaa for den 
Værdiforringelse, der skyldtes Rø-
gen. 

Som man ser af de to Stats-
bane-Domme, jeg ovenfor har 
nævnt, maa ogsaa Statens Insti-
tutioner tage Hensyn til deres Na-
boer. Der er altsaa ingen Forskel 
paa Kong Salomon og Jørgen 
Hattemager her. 

Som man sikkert vil forstaa, er 
det uhyre vanskeligt at drage 
Grænserne for den Benyttelse, der 
er tilladt, og den, der Ikke er det. 
Det gear ikke an at sige: Dette 
er min Ejendom, jeg har Lov at 
gøre med den, hvad jeg vil. Saa-
dan kan man resonnere, hvis man 
lever alene paa en ø, fjernt fra 
Kultur. Men i et Samfund ma a 
man tage Hensyn til andre. 

Den rent økonomiske Betragt-
ning: om en vis Virksomhed vil 
forringe Naboejendommens Værdi, 
kan ikke alene være afgørende. 
Handlinger, der absolut maa være 

tilladelige, f. Eks. Opførelsen af 
et Pakhus, der betager en Villa, 
der ligger lige ved, heade Lys og 
Udsigt og skæmmer hele Kvarte-
ret ved sit grimme Udseende, el-
ler Etableringen af en Virksomhed, 
der giver Anledning til stærk Færd-
sel af Arbejdsfolk og dermed føl-
gende Uro, kan have den Virk-
ning at forringe Naboejendommens 
Værdi. Derfor maa man vistnok 
kræve, at den Ulempe, der foraar-
sages ved Virksomhed, i væsent-
lig Grad gaar ud over, hvad Na-
boen efter Stedets Beskaffenhed 
og det paa Stedet sædvanlige 
matte være belavet paa. 

den tyske Lovbog haves en 
Bestemmelse (i § 906), der siger: 
Ejeren af et Grundstykke (d. v. s. 
Ejendom) kan ikke forbyde Tilfø-
relse af Gas, Dampe, Lugte, Røg, 
Sod, Ilede, Støj, Rystelser o.  

fra et andet Grundstykke hidrø-
rende indvirkninger, for saa vidt 

som Indvirkningen ikke eller blot 
uvæsentligt forulemper Benyttel-
sen af hans Ejendom eller hidføres 
ved en Benyttelse af den anden 
Ejendom, som efter de stedlige 
Forhold ved Ejendomme af denne 
Beliggenhed er sædvanlig. Tilfør-
selen af en særlig Ledning er ikke 
tilladt. 

I fransk Ret haves i Lovbogen 
(code civil art 674) følgende Be-
stemmelse: Den, som lader grave 
en Brønd eller Nødtørfsgrav nær 
ved en Mur; den, der vil bygge 
en Skorsten eller en Arne, en Sme-
die, en Ovn eller en Smelteovn 
eller bygge en Stald op ad Muren, 
eller den, som imod denne Mur 
vil anlægge el Saltmagasin eller 
cl Oplag af ætsende Genstande 
(der tænkes altsaa paa Syrer ug  

lign.), han er forpligtet til at lade 
en smulen Afstand være imellem, 
som er foreskrevet af Reglemen-
terne eller de særlige Sædvaner, 
eller at lade foretage de Foran-
staltninger, der er foreskrevne af 
de samme Reglementer og Sæd-
vaner, for at undgaa at skade Na-
boen. 

Dommen i U. f. R. 1895 Side 
761 drejede sig om følgende: 1' et 
Tilfælde, hvor Ejeren af en Køb-
stadejendom havde udlejet to Lo-
kaler deri under Benævnelsen „Fa-
briksrune` og havde givet Lejeren 
Tilladelse til at anlægge et Damp= 
Stensliberi deri, antoges det, at 
en Naboejer bl. a. under Hensyn 
til, at der I den førstnævnte Ejen-
dom var drevet Fabrikation, den 
Gang han købte sin Ejendom, ikke 
paa Grund al de af Sliberiet fly-
dende Ulemper kunde fordre den  

førstnævnte Ejer tilpligtet at sørge 
for Sliberiets Ophør, idet det Ikke 
var oplyst, at Da mp-Stensilberlet 
efter sin almindelige Beskaffenhed 
med Nødvendighed medførte større 
Ulemper for Naboen, end denne 
var pligtig at finde sig I, ng idet 
de yderligere Ulemper, der mulig 
var en Følge af den særlige Mnade, 
hvorpaa Lejeren havde anlagt og 
Indrettet sit Sliberi, uden at Hus-
ejeren havde givet Samlykke til 
halrettelsesmaaden, Ikke kunde 
pardrage Husjeren noget Ansvar. 
I delte Tilfælde var Grænserne 
altsaa ikke overskredne. 

Det vil ses, at det vil gøre en 
væsentlig Forskel, om Ejendom-
men er beliggende paa Landet el-
ler i Byen, i et Villakvarter, en 
fornem Bydel eller et Fabriksdi-
strikt osv. 

•-- Til Slut skal nævnes et Par 
Stykker af de nyeste Domme om 
det heromhandlede Emne, sanle-
des Højesterets Dom 1 U. f. R. 
1915, Side 96: Ejeren af Jold-
bodmealen• blev tilpligtet at be-
tale Ejeren af en tilstødende Elm-
dom Erstatning for Lejetab, lidt 
ved, at to Lejere fraflyttede det 
lejede paa Grund af Støj og Ry-
stelse, som foraarsagedes ved en 
i Møllen indlagt Dieselmotor. -
Det blev ikke godtgjort, at den 
Ejeren af de paagældende Ejen-
domme personlig tilføjede Ulempe 
havde været af en saadan Art, at 
den kunde hjemle ham Krav paa 
Erstatning. 

Viborg Overrets Dom i U. f. R. 
1918, Side 903: Aarhus kommu-
nale Elektricitetsværk havde faaet 
indlagt en Dieselmotor, hvis Brug 
foraarsagede en stærk i høj Grad 
generende Rysten for Beboerne i 
den nærliggende Ejendom. Det 
blev antaget, at dennes Ejer kunde 
modsætte sig Anvendelsen af Mo-
toren, medmindre der blev truffet 
saadanne Foranstaltninger, at der 
ikke ved Brugen fremkaldtes no-
gen generende Rysten. 

Den sidste Dom, jeg skal nævne, 
er Højesterets Dom i U. f. R. 1924 
Side 254: Ejeren at en Ejendom 
i Ribe forlangte Erstatning af Eje-
ren af Naboejendommen, fordi et 
paa denne værende Elektricitets-
værks Motorer fremkaldte gene-
rende Rystelser. Erstatning blev 
dog nægtet, da det var uklart, om 
ikke Rystelserne væsentligt be-
roede pas, at Fundamenteringen 
af Bygningerne paa Naboens Ejen-
dom var utilstrækkelig, og, at en 
af Naboen foretagen Ombygning 
var mangelfuldt udført. løvrigt 
havde Naboen heller ikke godt-
gjort hidtil at have lidt noget Tab. 

kobenhavu, den 5. Januar 1929 

Johannes A. Svendsen, 
c.md. jur. 



Kob danske Varer 
og De  gavner det 

danske Landbrug og 

Industri og skaffer 

Arbejde til Landets mange ar-
bejdsløse. 

fflrdets teagt. 
—0 — 

Den Pil, der har forladt Buen, 
og det Ord, der er udtalt, vender 

aldrig tilbage. 
Det er en Sandhed, som vi vist 

alle gør vel i meget alvorligt at 
bolde os for Øje. 

Det er nemlig ikke faa Ulykker, 
et heftigt og ondt Ord kan afsted-
komme. Det dræber noget i den, 
det rettes til, og selv om vedkom-
mende er en behersket Natur, der 
ikke gør Gengæld, vil der dog let 
dannes en Afgrund, som sent eller 

rnaaske aldrig udjævnes. 
Lad os derfor give Agt paa 

vore Ord! 
Mellem unge Mennesker, der 

daglig færdes sammen, kan der 
ofte være en sær Lyst til idelig 
at gaa og stnaadrille hinanden; 
selvfølgelig kan dette godt ske i 
en spøgefuld Tone og paa en uska-
delig Mande; men dette kan ogsaa 
sætte .ondt Sind" og bidrage til 
et daarligt Forhold mellem Men-

nesker. 
Lad os huske paa, at vi ikke 

har Spor af Indflydelse paa det 
Ord, der er sagt. 

Vi ved ikke, hvilken Virkning 
det kan have paa den, der har 

hørt det. 
Maaske vil det senere falde 

haardt tilbage paa os selv. Men 
vi har Indflydelse paa det Ord, 
der skal siges, og derfor lad os 
mere end een Gang tænke, før 
vi taler. 

Der er noget, der hedder Bag-
talelse, Sladder og ondskabsfuld 
Kritik. Hvordan mon vi stiller os 
over for sligt? 

Lad det gode, du hører om andre, 
gaa videre, men stands det daar-
lige ved din Dørl Meningen erl 
har vi ikke noget godt at sige, 
saa bør vi tie. 

Det er umuligt, at der ikke 
skulde være baade dette og hint, 
vi ikke kan forstaa og ikke synes 
om hos de Mennesker, vi lever 
sammen med til daglig, og derfor 
kan Kritik ikke blot være beretti-
get, men ogsaa have sin gavnlige 
Indflydelse, vel at mærke naar det 
er en Kritik, der vil: retlede og 
hjælpe. 

Og en saadan Kritik maa være 
baaren af Uegennytte, ædelt Sin-
delag, Sandhedskærlighed og stor 
Taktfuldhed. 

At kritisere udelukkende af Lyst 
til at sige noget nedsættende om 
vore Medmennesker er ikke blot 
uberettiget, men i høj Grad takt-
løst, ja ondskabsfuldt. 

Imidlertid maa vi ikke glemme, 
at Ordets Virkninger mindst i lige 
saa høj Grad lader sig til Kende, 
naar der er Tale om de gode Ord. 

De Mennesker, der har lært i 
nogen Grad at beherske deres 

Sind, saa onde og ukærlige Ord 
sjældent eller aldrig høres fra 
dem, har store Betingelser for at 
kunne blive til Velsignelse. 

Den unge Pige, som ikke paa 
en haard og ukærlig Maade be-
svarer en Henstilling med f. Eks.: 
,,Det skal jeg nok selv passe', 
men derimod lader det gode Ord 
sejre, hvor kan hun faa Betydning 

i et Hjeml 
Og er det for meget at forlange, 

at de, for hvem Kristendommen 
er blevet mere end Ord, om de 
stod lidt foran dem, der ikke er 
naaet saa vidt. 

Lad os huske, at det er i det 
daglige Livs Forhold, det bedst 
kan kendes, om Kristendommen 
virkelig er bleven en Magt i vort 
Liv. 

Vi maa kunne taale at sees paa 
nært Hold,' uden at Skyggerne 
træder-iiforistærkt frem. 

Selvfølgelig skal vor Tale ikke 
være blødsøden og vammel, Vi  

skal heller ikke af hare .Hensyns-
fuldhed' tie til den Tale, som vil 
krænke vor Tro eller lade haant 

om de Værdier, soni for os er 
blevet Livets største, men vi skulde 
gerne vise, at Jesus er bleven 
Konge over vort Liv. 

.Et venligt Ord, et kærligt Ord, 
hvor kan det gøre godt". Sagt i 
rette Tid og paa rette Sted kan 
det virke som Regn paa den for-
tørrede Jord, som Solskin over 

taagede Egne. 
Der er saa mange, der trænger 

til Venlighed og Kærlighed ogsaa 
blandt gamle og syge. 

Et godt Ord finder altid et godt 

Sted. 

Yra 2lge til 2(ge. 
—)- 

Den kommunale Vælgerforening 

for All.-Sandv. og Landdistrikt 
afholdt sin ordinære Generalfor-

samling paa Hammershus, Tirs-
dag d. 22. Jan. — Formanden af-
lagde Beretning for det forløbne 
Aar, i hvilket der ikke var sket 
noget bemærkelsesværdigt, samti-
dig beklagede Formanden at saa 
mange af KommunensVælgere stod 
udenfor Foreningen.— Kassereren 
oplæste Regnskabet, som enstem-
migt godkendtes. — Derefter fore-
toges Valg af Bestyrelsen, der gav 
det Resultat, at den afgaaede Be-
styrelse, der bestod af Stationsfst. 
Kofoed, Formand — Karetmager 
Larsen, Næstformand — Kobmd. 
P. C. Holm, Kasserer — Rentier 
Jørgen Grønbech, Bager Holm. 

Avlsbruger Georg Holm, Smedem. 
C. Petersen, Avlsbruger Sejer Ko-
foed og Hotelejer Jørgensen, alle 
genvalgtes. Til Revisor genvalgtes 
Forretningshest. Kure. — Under 
sidste Punkt paa Dagsordenen -
Eventuelt — drøftedes det kom-
munale Byraadsvalg. Det fremgik 
gennem alle Udtalelser, at Fore-

ningen ikke kan være med til at 

støtte nogen anden Liste end den, 
der vil blive opstillet af den kom-
munale Vælgerforening — en Selv-
følgelighed, synes det, men ikke 
desto mindre velbegrundet, naar 
man ser tilbage paa det sidst af-

holdte Byraadsvalg. 
— Byraadsmedlemmerne Emil 

Holm og Mejeribest. Hansen, der 
var tilstede, ønskede ikke Gen- 

valg. 	 K. 

Aarets første Aftenunderholdning 

til Fordel for de arbejdsløse i 
Allinge-Sandvig er fastsat til Ons-
dag den 6, Februar paa Forsam-
lingshuset Hammershus. 

Boghandler Johan Sørensen, 
Sandvig, hvis udmærkede Fore-
drag i Fjor vakte megen interesse, 
har ogsaa i Aar lovet at holde 
for. Hr. Sørensen vil fortælle os 
om de sidste 5 Aars Ophold i 
Afrika under Verdenskrigen, om 

Dyrelivet i de store Urskove og 
Arbejdet blandt de Indfødte. Vi 
har allerede set en Del af hans 
righoldige Samlinger af de Ind-
fødtes Brugsgenstande og nogle 

Serier Lysbilleder (Fotografier 
taget dernede), men Sørensen har 
endnu en Serie Billeder, der vi-

ser os Livet i Urskovene, som det 
leves af den primitive Befolkning. 
Som praktisk Haandværker ledede 
han Bygningsarbejdet ved de smaa 
Missionsstationer for tysk Regning, 
men Krigen standsede tilsidst hans 
Virksomhed og Sørensen oplevede 

mange Eventyr under de mange 
smaa Kampe med Englænderne, 
inden han med Hustru og Børn 
kunde foretage Rejsen hjemad 
gennem Strezkanalen. 

Efter Foredraget vil d'Hrr. Alex-
andersen og Arvidsen spille et 
Par Koncertstykker, og medens 
de reldre_brenker_sig_ved Kaffe- 

bordene, vil der blive talt med 

de unge, der har Interesse derfor, 
over Emnet: .Ungdom og Liellæng- 

set'. 
Et historisk Tilbageblik. — Fol- 

kevandringer. — Vikingetiden - 
Korstogene. 	Omvandrende Rid- 
dere, Skajlde og Landsknægte. - 
De gamle Laugskikke. 	Svende- 
nes og Studenternes Vandreaar. -
Guldfeberen og Udvandringen til 
Australien, Afrika og Amerika. 
Forholdene i Argentina og Canada. 
Vor Tids Vandreforeninger og 
Spejder-bevægelsen. Eventuelt Dis-
kussion. 

Adgangskort a I Kr. (Kaffen 
iberegnet) fans ved Indgangen. Ar-

bejdsløse kan Dagene forud af-
hente Frikort hos Viggo Staffen-
sen, Strandvejen. 

Biografen 
har paa Søndag et stort Dob-

beltprogram, nemlig en spændende 
Cowboy-Film efter amerikansk 
Mønster, fuld af dramatiske Even-
tyr, og en Boksefilm, der skildrer 
de Fiduser, som professionelle 
amerikanske Boksere nu og da 
arrangerer. 

„Studeprangeren" 
opføres forstk. Søndag paa Tea-

tersalen i Allinge af Dilettanter. 
(Se Annoncen). Billetter kan for-
udbestilles ved Henvendelse til 
Hjalmar Larsen, Sandvig og Willy 
Hansen, Allinge. 

Rettelse. 
Ved Missionsmødet i Rø Lør-

dag den 26. Januar Kl. 7,30 taler 
Emil Hansen, Olsker istedetfor 
Missionær Rafn. 

Ankernj på Deninjaboinj. 
Paa Døninjahøinj 

lie ver Sandvi, vi saa 
tre gamla aa rustua Anker an staa 

Pyrramida dannada Ståzinj. 
Kaptainj Koffed va'd, 

der hadde dom sat ; 
men sport om Lau te'd, 

hanj hadde forgat, 
aa Bøenj ejde denj Plazenj. 

Aa Byraad syntes ente 
om seddant Spil. 

Denj Koffedinj gjorred 
Mira paa drel; 

for alti ska hanj ju mokka. 
Aa Lauritz, som e 

enj forsektijer Manj, 
så: „Væk ska di Bøttes, 

di snart ju kanj 
storta om aa laua Ulokka". 

Men vor ska vi smide 
desse Ankern hien? 

Kaptajninj vel natte tår dom ijien, 
- hår injenj Pliiz som kanj passi. 

Men Olsen hanj så: 
.La dom ble vaar di e, 

vi har ajnjed aa brugga Peenja te, 
c ente nonna Narrafazza. 

Men Nytaarsautan 
nonna tænjte som saa, 

.Knudan kanj'te 
maa hugges an." 

— Ankern aa Højinj trajtes. 
Kaptajninj takkada høflit an pent 
— nok naue ded va 

seddant tevest ment -
men gla ble nok Lauritz, vel saijtes, 

Men herme Storjan frambi ente e, 
enj Stå ska di varro, 

aa Inelst Lau air ble, 
— seddena gamla, rustua Anker. 
Di ble gjorta te Nøtta, 

aa ente te Staz; 
hær hittes naue enj passeli Plaz. 
— Seddan e livel mina Tanker. 

Vaarfor maa ni ente vita i Ro? 
Anker e Taijited 

paft FOstlied og Tro; 
seddan har'ed altid vad forre. 
— Ni bjærada Skuden 

saa mongenj en Nat. 
Ni skulle bled 

pair denj Plaz„•111 va sat. 
Hedde injed, paa Land aa gjorra. 

Ded samme vel gjæller 
for Mænjesker me; 

denj Plaz vi ble sat pas, 
der fart vi ble 

aa fyla denj ud ætse Ævna. 

Møllers 

Nogle Eksempler • 
paa vore Udsalgspriser: 
Dobhr. fjertæt Bolster 

fra pr. In 2,48 
Dobhr. Lagenlærred 	1,12 ol( 
Sol- og vaskeægte Bomuldstøj 69 
Viskestyk kedrejl 	 49 
Medium 	 58 
Dobhr. Dynebetræk 	 1,1R 
Pyjamas Flonel 	 77 
Ensfarvet Flonel 	 fra 5R 
Halvulden) ternet Kjoletoj 	1,33 
135 cm. hr. Chewiot 	3,85 
En Bunke uldne Dameveste og 

Trøjer -- frit Valg 3,78 

Moderne kulørte Gardiner 
sælges med 20 pCt. Rabat. 

terre- og Drenge Skindhuer 
sælges med 15 pCt. Rabat. 

Pastegnede Broderier halv Pris 

Fine Skindkraver halv Pris. 

Restpartis! Dame- og Ilørnefrak-
ker og Kjoler fantastisk hiiligt 

fra 5 Kr. 

Alle ikke nedsatte Varer mindst 
10 pst. Rabat, ngsaa Arbejdstøj 

Manufakturhuset 
HASLE 

Allinge-Sanduig 
Sømandsforening 

afholder Karneval Fastelavns 
Søndag den 10. Februar Kl. 7,30 
paa Christensens Sal. 

Katten slaas af Tønden. 
Kun Adgang for Foreningens 

Medlemmer. 
Festndvalget. 

Bornholms 
Spare- og baanehasses 

Afdeling i Allinge. 

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

2 Mdrs Opsigelse 	4.5 pCt. p. a 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 
Folio 	 2 	- 
i Forsørgelsesanstalten 	3,6 

hvortil Præmie, hidtil 2,4 	- 
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Siograren. 
Søndag Kl. 8. 

xvitrytteren. 
Spændende Cowboy-Film i 7 Akter 

I Hovedrollen Tom Tyler. 

En Sensationel Kamp. 
Amerikansk Boksefilm i 3 Akter. 

• • 
••••••••••••••  

Skafta te Gawri e Årikern ao vi; 
men ente te Ståz, 

som sonima kanj 
an Arhaij naue vil nættna. 

Der maijed kanj kjieulas 
om va der e luet; 

men monga vil sekkert 
au gje maij Riet, 

„Anker hår ente Plaz paa Lanned." 
Hær hOra I llokka aa Fortred di gjer 
— Tit derfor for ju Ineijler 

ett stenkj dom iler 
I ded dyvesta Hamineravanned. 

0. L. 

Hafnia filsorter 
Bryggeriets pasteuriserede Aftap-

ning paa Helflasker. 
Forlang det hos Deres Handlende? 

Forhandler; 
Karrofelhdl. K. Nlelarser, 

Tlf. HASLE 22. 
NB. Gode Spisekartofler anbef. 

Hasle Snedker- og 
Bygningsforretning. 

Stirede Lager af Ligki- 
ster, Ligtøj ng Ligsenge. 

Tlf. Hasle 35. 

Wasle Savværk 
Træ modtages til Skæring. 

Tommor og Lægter lev. efter Best. 

Ajletender, 
Vandtender, Vaskekar og Saltekar 

1. P. Rønne, Gudhjem. 
Tlf. SS. 

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

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sonne. 

IN.letørkder9 
Saltkar og Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Hasle Bødkerforretning, 
Tlf. Hasle 105. 

Emaillerede Vaske, 
Fliser til Vægge og Gasbord, 

Gasapparater og Gasovne. 
Murgryder, Petroleumsovne, 

Kakkelovne og Komfurer 
anbefales. 

XoIm. 
Tif. 39. Allinge. Tlf. 39. 

Allinge APotefi. 
Haandkobsudsalg: 

Gudhjem: 	Zlidianfen, 
Hanle: brt 1.3oulien, Vefteranbe. 
Filemeno: ara Lmilie 'finberjen. 

Indpabilltisppir 
posør og økneontrul ler 

leveres til 
k'abrikiirprIrs. 

Firma paatrykkes billigst. 

hurtigæts Levering 
fra 

Allinge Bogtrykkeri. 
Telefon 74. 	Telefon 74 

Forlang Tilbud. 

Messens Sne-2Idsalg 
Det store aarlige Udsalg er begyndt. 

Paa alle ikke nedsatte Varer gives 10 pCt. Rabat. 

Firma: 
	Konfection udsælges meget billigt. 

if r. e Is e n, sul n g e. Dete fon 100. 

• 
. • 
••• 

B °gb  indeni 
1 If. 466. 	Chr. DideriKaen, Rønne 	Tlf. «x). 

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

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere. 



r 

Under Udsalget 
bortsælger vi en Masse gode Varer til extra 
ome& Priser, hvorfor vi kan anbefale enhver, 
der nu eller i nær Fremtid faer Anvendelse 
for Manufakturvarer, at gore Brug af vore 

virkelige billige Tilbud. 

VI kan endnu tilbyde et Parti 

Sommer- og Helaars-Frakker, 
morte og kulørte, store og "imam Størrelser tf! 
II—I3-115-25 Kr. Kar kostet det firedobbelte. 

Magasin du toro 
ved Victor SPlanek, 

Studeprangeren 
SØNDAG den 27. Januar Kl. 8 prc. 

DEREFTER BAL. 
BILLETTER: Voksne 1 Kr. Børn 50 Øre. 

Nye Medlemmer indskrives, dog ikke Festaftenen. 
NB. Barn har Adgang til Generalprøren Fredag den 25. for 25 Øre. 

Henvendelse til Hjalmar Larsen, Sandvig og Willy Billetter: Hansen, Allinge. 	 Bestyrelsen. 

Rester ! Rester! 

'farligt Udsalg 
begynder Lørdag den 19de 3anuari 

M frasorterede Varer fremhæves enkelte Priser ; 

Damefrakker 
i Serier 12-18-28-38 Hr. 

— Sidste Serie er lutter fine 
Frakker, f. Eks. en Plydskaabe, 
en Del Frakker med Skind paa 
Krave og i Siderne. — Mange 
Størrelser. 

Skindkraver 5-10 Kr. 
Et Parti Dameveste 5 Kr. 
Et Parti fine Pjekkerter 8-12,00 
Et Parti Pullovers 5 Kr. 
Db. væv. Damebenkla3der 1,40 

Et Parti Klædevarer: 
:140 cm br., egnet til Frakker: 
;og svære Kjoler, sælges me 
eget billigt. 

Kjolestof til Barnekjoler 2,25 
do. helmet do. 	1,60 

El stort Parti Hvergarn, 
indkøbt i Rester 1,20 pr. ni. 

: El Parti fine Kjolestoffer 
• meget nedsat. • 

Lagenlærred 	1 Kr. pr. m. 
do. svær 1,35 
do. lintraadet 1,45 
do. halvt. fin Vare 2,00 

Skjortelærred, glat og kipret 
meget svær Vare 80 Øre. 

Bomuldstøj, godt, 	72 Øre 
do. til Dynebetræk 1,35 

Viskestykkedreji hell. 95 Ore 
Stribet Dynesatin 1,60. 

Fabrikationsrester 
i Gardiner 50 og 75 Ore 

Pyjamas Flonel 90 Ore 
Haandklaldedrejl 58 --- 

do. 	hellinned 115 

Paa Dynetoj i mine be- 
kendte prima Kvaliteter 
faas der, som paa andre • 
kurante Varer Øder 	. 
salget 10 pCt. Rabat. 

Rornestremper, smaa Nr. 50 Ø. 
do. 	alle Nr. 85 - 

Damehandsker fra 75 Ore. 
Sorte Florstromper 75 Øre. 
kulede halvuldne Strømper 145 

do. heluldne engelske 170-225 

:Kr. 5,00-6,00-6,50 pr. in. • 

10 pCt, Rabat paa alle kurante Varer, Garn undtagen, 

Andr. Thomsen, Hasle 
NI■■■■•••■0 

Alle Kokkellartikler 
Porcelæn, Glas og Nyttegenstande 
af mange Slags, samt Redskaber og Værktøj 
udsælges i disse Dage med stor Extrarabat. 

   

udleveres til meget smaa Vur-

deringspriser — — alt beregnet 

paa kontant Betaling. 

Frasorterede Varer 

  

   

   

Nordlandets Handelshus 
ALLINGE 

6-7 Uger gl. sælges eller byttes ■,,j 
med Slagtekreaturer. Tlf. All. 121. 

A. Frederiksen, Stammershalde. 

fredages [1.1.FO6fildf 
1929 

er alt tilrettelagt saaledes, af alle 
vore manufakturvarer - Rester og 

t,  nye kurante Varer - udsælges til 
meget smaa, kontante Priser. 

Alle indbydes fif at 
handle meget billigt i 

Nordleders litiodeisbus 
ALLINGE 

"MW 

Ny, svær Kælkeslæde, 
en lille Læsfjedervogn, en do. fast 
Vogn samt en Kano er til Salg 

Tlf. 51. 	H. Gregersen, Ro 

En Landauer 
er til Salg eller Bytte med Grise 
eller Kvier. 

Hotel Hammershus. 

2 _Ledelioer 
er til Salg. 

Tlf. 37. 	Baadstadgaard, Rø. 

En 3-4 Aars Hest eller 

hoppe 
(10 Kv. 3--4") ønskes til Kobs. 
Oluf Lund, Skovsminde, Kl. n. 4. 

4 Ugers Grise 
er til Salg paa BLAAHOLT 

Personkorsel 
udføres til billigste Priser 

Kristian Mortensen. 
Tlf. Klemens ndr. 29. 

Skotske Hyrdehunde 
til Salg hos 

Victor Olsen, Bøgeskoven, Ro. 
Tlf. Gudhjem 97 x. 

Allinge hvori 
Optiendningnbrurnde altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert Hansen. 

Anvend Sikkerhedssprængstoffet  
Spræng-

ning. Kraftig- 
ste 	

til al Spræng- 
ste og billigste Sprængstof. 

Fænghætter og Fængtraact. 
Joks. Kure, Staalegade, Ronne. 

Tlf. 310. 

Lad 9em fotografere 
hos P. Anker Poulsen. 

11.1taber og ii(111 fremtalbr 
og lopirrea 	 abjareL 

Zeirjna .1) age 66. 

Vi modtager gerne Bestillinger paa 

Xlover-, 9ræs- og !Roefrø 
samt .morter, Vififier og Saafiorn. 

Send os Ordrelisterne snarest muligt. 

Nordiantlets liandelshus. 

Elfenbenslakeret Sovevffirelse 
med 3-Bojet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetrees 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. it:d1 

Allinge ny Møbelmagasin, 
Havnegade 53. Allinge. 

P. E. Holm trælles personligt fra den 22. Deebr. til den 14. Januar. 

BRØDRENE ANKER, Et MOSLE. 
JERNSTOBERI d. YIANKINFAIMIK. 

Alt til Faget henhørende anbefales. 

Averter I NORDBORNHOLiffli 

opfører Dillettantkomedie i 2 Akter paa Christensens Sal: 

Rutsker. 
Vetigiloten ligger til Eftersyn 

til d. Al. ds. i Rutsker Brugsfore-
ningeA og fra den 26.— 31. ds. i 
Vang Prugsforening. 

Sognerandet. 

Menighedsmede afholdes d. 28. 
Januar Kl. 7 i Brugsforeningens 
Sal angaaende Præstegaardsspørgs-
maalet, hvortil alle Folkekirkens 
Mcdleinmer i Rø Sogn opfordres 
til at give Mode. 

Ro Menighedsraad. 

Olsker 
KOMMUMESKATTEN for 2det 

Halvaar 1928-29 bedes indebetaft 
til 115. Februar og modtages 
ved Mejeriernes førstkommende 
Udbetalinger. I Tein kan Skatten 
Indbetales til Hans N. bentsen. 

Søgneralidet. 

Klemensker. 
Klemens By nye 

Træskoforretning 
anbefaler sig med Træsko af alle 
Slags. — Træskostøvler og Træ-
bundestøvler. — Nye Bunde sættes 
1 gamle Læder. — Alt Skomager-
arbejde repareres med første Kl.s 
Materialer og til billigste Priser. 

Et Parti tørre Elletræsko haves. 
NIT. Extra fine Spisekartofler er 

til Salg. 
Skomager Jens E. Schou. 

Spegesild 
til Salg — ogsea i Stykkevis. 

Johan Olsen, Allinge 

30 Stk. gode sunde 

Grise 

Jens Hansens Manufakturhandel, 

anbefaler sig med et stort !_art- i far-dige KIndnInger, Oser-
frakker, risteri, Stortrøjer, llutørjaki.er, Itegafrakker, 
Hatte, liner og Kasketter samt altt Arbridgtai • Prima 
amerikanske Overalls. Jakker & Bluser. Betilling paa 

efter Maal. I. KI s Arbejde til bitliltste Priser. 
Altid bedste Kvalitet og største Edvalg I Trikatage og Uldgarn. 

Oestillioger til Forausleyerillg mildn over 
pCt. Superfosfat 
pet. KallguidnIng 

Norge Salpeter - Tysk Kalisalpeter 
Svovlsur Ammoniak, Chili S. tapeter 

DIT] billigste Pris og franier Levering 
erholdes ved For udhesti,ling. 

Narre Filif1318 Catioilillsk311( fra 
Nordlandets Handelshus. 

Ihisalg 	lialeisforadriqi 
Parfume og Sæbe. --- Papirvarer. 	Grammofonplader. 

Dame- og Bornehatto, Breder er, Galanterivarer, 

.11t sælges til ganske snuia Priser 

Tlf. 90. Marckrnann, Hasle. "fif 90. 

Sitotøl \39  
Det aarlige Udsalg er begyndt. 

Paa alle ikke nedsatte Varer gives 1C pCt, Rabat. 

G. P. Petersen, Allinge. 

1. ja. stemplet fise- og Xalvefied 
faas hver Dag. 	40 50 Ore Halvkilo. 

G. Jørgensen's Slagterforretning. 
HielUIRei3Vet Paalæg anbefales. Tlf. bo. Varerne bringes overalt. 

Klaver og Brosienshuggernes Fagforening, Sandu.. 	Rø 



Artillerilejtnant Bech's Erindringer 
om sit Ophold paa Bornholm og Christians° 

i 

	 meddelt al Kaptajn C. E. Koefoed. 

os, som stude lige imod dem paa 
de østre Batterier, stødte imod 
de højnede Klipper og recochete-
rede over paa de vestre Batterier 
paa Frederiksholmen, hvor der 
saaredt's 15 Mand, dog ei noget 
betydeligt. Fra Tredækkeren bleve 
først øverste og underste Dæk 
affyrede paa engang, det ene fra 
hofre, andet det fra venstre Side 
og derefter Mellemdækkene aleene. 
Da vi ved vort svage daarlige 
Skyts paa disse Distancer ei kunde 
giøre Fjenden den mindste Skade, 
løsnedes ci et Skud, men blev be-
falet alle Mand at kaste sig ned 
paa Briskene"). Saasnart Orlogs-
mændene havde passeret Fæst-
ningen nord ud, bleve de tvende 
Fregatter signaliserede at lette, 
og stod de alle nordetter, og saac 
vi ci senere noget til dem 

Hensigten med dette Bombar-
dement var vistnok at ødelægge 
de i Havnen af Fæstningen og af 
Kaperne i de senere Tider opbragte 

mange Skibe — henimod 30 Stk. 
Coffardimand, hvoraf Wolfsens 
Skonnerter havde indbragt i Lø- 
bet af 10 Dage aleene 10-15 Stk , 
som de havde taget ud af Con-
vojerne, der samledes ved Wing() 
ved Carlscrona, og hvortil de havde 
sejlet fra Fæstningen om Aftenen, 
naar Vinden var god, afskar Ski-
bene om Natten og vendte næste 
Morlen tilbage med Priserne, 
Ikkun et ballastet Skil, faldt en 
Bombe igiennem Lugen og kval-
tes i Ballasten uden at springe. 

Om Engelskmanden troede, at 
Fæstningen ved denne Mimre 
og Bombardement skulde stryge 
Flaget, kan jeg ei bestemme. Vist 
er det, at det vedblev at vaie stol-
teligen paa store Taarn, dog var 
der ved en Kugle skudt den ene 
Flig af Strax om Morgenen, da 
Fregatterne bemærkedes, og Ge-
neralmarschen lød, begav Hr. 
Wolfsen og Capt. Hatting, der 
ogsaa førte en Kaperskonnert, samt 
endnu en Kaper, med hele deres 
velbevæbnede Mandskab, over 150 
Mand, i Land og tilbød Comman-

danten disse til Tjeneste paa Fæst-
ningen. Med megen Glæde mod-
toges denne Forstærkning, og 
bleve de ansatte paa forskiellige 
Steder under deres Captainers 
Commando, hvor de bleve, indtil 

hele Affairen var forbi ved Mid-
dagstid 

Denne Dags Tab var 16 Stk. 
letblesserede, hvoraf de 15 paa 
Frederiksholng der aldeeles ikke 
havde seet Fjenden, men blesse-
redes ved Ricochelskuddene, og 
de 6 Stk. svenske Fanger, sone 

dræbtes. Den paa Fæstningen og 
Bygningen foraa rsa gede Skade 
blev senere taxeret for omtrent 
3000 Rdl Om Natten forblev hele 
Besætningen ved Kanonerne og 
under Gevær; men intet forefaldt 
og efter Parolens Uddeling ved 

Tappenstreg (den lod „Christi-

ansø" til Parol, „Danmark` til ; 
,Feltraab), afløste Officererne hver-

anden til Patrouiller ing. 
Paa en ø boeconstabel, der havde 

korte Skinelbuxer paa med en lang 
Række Tinknapper ved Knæerne 
bleve disse Knapper, 10-12 Stk. Ii 
paa højre Been aldeles . afragede 
af en Kugle, og Knæet svulmede 

særdeles op, men giorde ham in-
gen Skade. .1eg vilde lade ham 
bringe til Sygehuset; men han 
vilde blive paa sin Post. Hans 
Navn var Hans Ude. Han blev 
senere benaadet med Dannebrogs-

mændenes Hæderstegn. 
Om Aftenen takkede jeg min 

Gud fur, at jeg uskadt paa Liv 
og Lemmer var uridga.ret denne 
Dags Farer, og tænkte derefter 
paa mine gamle kiære: Forældre, 
der vare saa langt fjernede fra mig .  

Plankegulv, h% ni paa Kiii,t.ncuic .yder 

Vietualietorreining 
anbefaler 

hjemmelavet Fars, Medisterpølse, 
Lungegolse, Sylte og Leverpostej. 

Fersk, saltet og røget Flæsk. 

Lindepads - Allinge - Telefon 45 

Kobed & Mortensen 
Ity ggefOrretill  1 lig 

•■••a, 

Liurki•ter ne Ligtøj. 

Aktieselskabet 

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

ordner Kreditlatin m. m. 

Allinge!reqlvcerk 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 
Tlf. 127 

(7..-it5 Rich. Nielsen, 
Urmager- & Gravor, 

Storste Udvalg 

; Fest- og Brudegaver 
1. 	Ny hjemle. Varer 

til de rigtige Priser. 

Soveværelser 
(orde oq Stole 

Tlf. n 13 L PIHL Klemensker 

FLÆSK, 
Kød og Pølser 

modtages til kogning hos 

Slagterm. Philtipsen. Sandvig 

• 
'' For at komme 

frem 
i Canada 

DANSKE 

KOMPAGNI 

Naar De skal avertere. benyt da 

„Nordbornholm" 

Johanne ansen Fest- & Brudegaver 

DET 
GØDNINGS- 

Bombardementet paa Christiani 

den 24. Oktober 1809. 

Den 24. Oktober Morgen Kl. 6 
blev der slagen Generalmarsch, 

da tvende Bonibarderfregatter 
havde lagt sig (ister for Fæstnin-
gen. langt uden for Østerskær, 
og gjort klart Dæk ved at sætte 
Baadene i Vandet og nedtage Ræ-
lingen. I Sydøst fur Fæstningen, 
en Miil borte, saaes en engelsk 
Escadre af flere Orlogsmænd lig-
gende i Havblik. Vejret var gan-
ske stille med stærk Solskin. Jeg 
fik Ordre at lade fylde nied Krudt 
de rundt om Øen, i de lavere 
Bugter tæt ved Vandet anbragte 
Miner, der bestod af Trækasser, 
hvorpaa en stor Deel løse Sten 
vare lagte, saavel ovenpaa som 
ved Siderne og bedækkede samme. 
I et i Kassen anbragt Hul blev 
indlagt Piben af et ladet Gevær, 
der ved Laasen var tilbunden en 
stærk Snor, og denne fort ind til 
den lave Forsætning hvor den 
ved en posteret Mand kunde af-
trykkes. Skuddet vilde saaledes 
tænde det i Kassen nu nedlagte 
Krudt og slynge Stenene imod de 
Baade, som vilde søge at giøre 
Landgang ved Bugterne i Klippen. 

Denne Fyldning medtog omtrent 
en Times Tid og Kl. henimod 7 
begyndte de tvende Fregatter, hver 
armerede med tvende 100 Pd.s 
Morterer at kaste Bomber ind i 
Fæstningen. Bornholmerne vare 
højst forbausede over at see og 
høre dem hvine i Luften, men 
Bomberne gik i den første halve 
Time næsten alle over Fæstnin-
gen og faldt i Søen paa den an-
den Side af Frederiksholmen, 
hvilken Tid de vænnede sig til 
det. 

Distancen var ei rigtig beregnet 
og Krudtladningen var for stor. 
Dette gode vedvarede imidlertid ei 
længe, da Escadren, der laa i Søn-
der, bemærkede, at Bomberne faldt 
i Vandel. Dette signaliseredes til 
Fregatterne, der skete et Quartcrs 
Ophold med Kastningen, Ladnin-
gen formindskedes, og fra den 
Tid faldt alle i Fæstningen, dog 
den største Deel paa Frederiks-
holm. Vi forholdt os rolige paa 
de mod Fienden vendende Batte-
rier, da vi med vore daarlige 12 
Pd.s Kanoner ei kunde naae dem. 
Jeg fik Ordre med 12 af Holmens 
Constabler at besætte den reste-
rende 100 Pd.s Haubitz og for-
søge at kaste Bomber mod deni. 
Ornendskient jeg yttrede Tvivl, at 
den ei kunde udholde Kastet, men 
vilde springe, ligesom den forrige 
sprang for fjorten Dage siden, 
paastod Commandanten dog det 
skulde forsøges. Jeg rnarscherte 

derfor fra Concherons Batterie, 
der er høfest beliggende, med Con-
stabler og 10 Matroser op til Mor-
teren, lod den lade efter Distan-
cen og antænde fra en noget der-
fra anlagt Løbeild, hvorhen vi alle 
begav os. Ilden tændte Fængkrud-
tet paa Morteren, Bomben fort-
satte sin Tour gennem Luften, 
men Haubitzen sprang i flere 
større eller mindre Stykker. Et 

stort Stykke, omtrent det halve 
af den, kastedes ned i Muren paa 
den hollandske Mølle omtrent 100 
Alen liggende fra den. Ved Spræng-

ningen kastedes vi tildeels over-
ende, dog havde ingen af os ta-
get nogen Skade. Jeg comman-
deerte Ret og gik med mine Mær).- 
ner til Kohl paa Concherons Bat-
teri, sum havde iagttaget Virknin- 

gen af Skuddet. Han var ilde til-
mode ved ci at have fulgt mit 
Raad, men dog meget glad, at vi 
samtlige var slupne saa vel der-
fra. Bombardementet vedvarede 
uafbrudt i 5 Timer, og blev der 
vist i den Tid kastet mellem 2-
a 300 Bomber. De sprang tildeels 
af det i (Inuitterne værende Krudt, 
men en stor Deel sprang i endm 
flere Stykker ved Faldet paa den 
faste Granit i Klippen. Medens 
jeg stod paa Concheron ved Siden 
af Commandanten, og han saae 
sønder ud, jeg derimod ind i Fæst-
ningen, bemærkede jeg tydeligt i 
Solskinnet et stort Stykke af en 
Bombe komme flyvende lige mod 
os. Da jeg var tæt ved ham, greb 
jeg ham hurtigt og saa stærkt 
jeg kunde i den højre Arm for at 
faa ham afveien; han kom ved 
Rykket til at strække det venstre 
Been fra sig, og Bombestykket 
raslede ned af Benet, hvorved han 
faldt overende og kastede den i 
Haanden holdende Kikkert fra sig, 
som tog betydelig Skade ved Fal-
det paa Stenen. Det var en over-
maade god og brillant Kikkert, 
han havde erholdt fra Soassurance-
Compagniet som Present for ud-
viist Raskhed og Mod ved et Skibs 
Stranding paa Klipperne ved Fæst-
ningen. lian ømmede sig endeel 
og jeg lod øjeblikkelig hans lange 
Støvle trække af, som var højeste 
Tid, da den erholdte Contusion 
gjorde, at heele Benet og Foden 
svulmede betydelig op, dog havde 
det ei videre Følger, og efter no-
gen Tids Forløb kunde han støtte 
paa det igien. Jeg blev som Ad-
jutant hos ham sendt med Ordre 
over til Frederiksholm — da, just 
som jeg skulde passere Flydebroen, 
en Bombe faldt ned i et mindre 

Huers, tæt overfor Broen paa 
Frederiksholnissiden og sprang i 
samme. Dette Huris var benyttet 
til 6 svenske Matroser og en Skibs-
dreng. Bomben var sprunget paa 

et Bord, ved hvilket alle sex havde 
siddet og spilt Kort. De var tagne 
til Fange paa et preussisk Skib, 
der var indbragt som Prise til 
Fæstningen. De dræbtes alle og 
vare ynkeligen søndersplittede i 
mange Deele; Blodet randt ned 
fra Loftet, af Lemmer og Indvolde, 

der var slængt derop. Paa Sporgs-
rnaal om der var flere derinde 
kom Skibsdrengen uskadt frem 
ved Kakkelovnen, bag hvilken han 
havde søgt Skiul. Den samme 
Dreng var ellers en stor Strik, 

og stial siden en Baad i Havnen, 
og deserterede, vi saa ham blive 
optaget af en engelsk Krydser. 

Ligene af de 6 Matroser blev se-
nere jordede, og der behøvedes 
kun tvende Kister for at indtage 

de søndersplittede Legemer. Hen-
imod Kl. 12, da det havde begyndt 
at blæse op, temmelig stærkt og 

østlig Vind, korn den engelske 
Escadre under Admiral SatimareZ, 
der hele Tiden havde ligget en 

halv Miil Sønden for Bornbarcieer. 
fregatterne, opseilende og bestod 
Escadren af tvende tredækkede 
Rangskibe, en 44 Kanon-Fregat, 
en Brig og en Kutter. Medens de 
under smaae Seil seilede mellem 
Bombardeerfregatterne og Fæst-
ningen, gave alle Skibene det glatte 
Lag paa samme fra Bagbordsside. 
De begyndte at skyde i en Di-
stance af 4000 Alen, som jeg 
kunde angive efter Distancevisiret, 
og endda gik næsten alle Kuglerne 
fra Rangskihene og Fregatten over 

i Gnid- og Sølvvarer 
i stort I. 

Conrad Hansen. Tlf Allinge 140. 

Extrailn, bornholmailt 

.g..eyster,gfasle. 

rul3 ikke pH!! 
Køb Deres Forbrug al 

Sodavand fra 
Mineralvandsfabriken 

BORNHOLM 
Sandvig 	 Telefon 25 

• (Indium Molles 

Flormel 
er anerkendt 

som det bedste. 

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

1.'oilø.8-teu•lern lir' k irn, 

N ic. Koefoed 
Skrædder- og Herreekviperingsfor- 
retning leverer gode Varer til bil- 
lige Priser, Tlf. Klemens n. 44 x 

knives kun Arbeidsvillie og Evne. Vore 
Kontorer anviser gennem De canadiske 
Statsbaner Pladser ved Landbruget i de 
forskellige Provinser. Ogsaa for Kvinder 
anvises Pladser p.0 LandeL løvrigt op. 
lyser vore illustr. I laandboger om For. 
holdene og de Muligheder. der gives 
Nybyggere tor at erhverve egen Jord. 
Haandhngerne udleveres gratis hos Agen-
terne over hele I andet. eller Fus frit 

tilsendt ved at skrive til 

Skandinavien Amerika linien, 
Kongens Nytorv 8. København IC 

De '̀'Neliterencie 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende far 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 Belobet 	5 Ore i Porto mod Kvit- 
tering paa Postbeviset. 

.41111~1111111111~11~1~11~ 
Har De prøvet den ny Fuldgodning • 

Den 	
16,5 ‘.',A) Kvælstof  1 

indeholder 16,5°/ø  Fosforsyre letopløselig 

20% Kali 	 Form. 

Næringsstofferne er billigere heri end i de ublandede God. 
Ilinger, og da Varen er 53a koncentreret og indeholder alle 
3 Hovednæringsstoffer, spares meget i Udbringningsomkost• 
ninger. 

Let og behagelig at tidstro med Hund og Maskine? 

Vi har udsendt Forespørgsler til de Landmænd, der benyttede 
Varen sidste Format-, om hvordan de var tilfreds mci.l den. 
Næsten alle Besvarelserne, vi modtog, gik ud paa. at Ved, 
kommende vilde benytte Nitrophoska 1G igen iaar, hvilket 

maa være den bedste Anbefaling for Varen. 
Bestil Nitrophoska i god Tid hos Deres Forhandler; da den 

endnu er ret ny, er det vanskeligt for de Handlende at 
disponere, hvis de ikke tsar Ordrerne tidligt. 

Ntermere Beskrivelse tilsendes pas Forlangende. 

Nitrophoska IG 


