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Xanefart. 

De muntre Bjælder klinger, 
vi hører Sneen knirke, 

men alle Lyde skjuler sig i Skoven. 
Kun store Fuglevinger 
susende bort foroven. 
Den hvide Skovs 

hvælvede tavse Kirke! 
Lyt, lille du, 

mens Klokketoner svinger 
dig bort igennem Lunden: 
For Natten vil vi bede, 
nu søger Sol sin Rede, 
nu er den klare 

Vinterdag udrunden. 

Valdemar Rordam. 

27u Gider .Frosten 

Nu bider Frosten, og Sneen vælder 
i Bølger ned, 
Vejpytter brager 

og Hjulspor knager, 
hvor Kulden bed, 
og Gærdets Pile har bøjet Nakken, 
hvor Blæsten sved. 

Der skinner Lys fra de lave Huse 
ved Vejens Rand - 
Istapper hænger 

fra Tagskægrenden 
som Kællings Tand - 
en Dør biir aabnet, 

ind træder langsomt 
en mødig Mand. 

Et Nu jeg skimter en Stues Værn 
imod Vinternød, 
en fattig Stue — et Barn, der pusles 
paa Moders Skød -
en lille Verden med Fred og Glæde 
og daglig Brød. 

Axel Snel. 

Slædesport i St. 

Mange nye, morsomme Sportsapparater til Is- og Snesport er 
dukket op i denne Sæson, men den gammeldags Kælkekørsel fra 
Bjerghøjderne ned ad de milelange Baner med deres utallige Sving 
og vanskelige Kurver bærer dog stadig Hovedprisen. Paa vort Billede 
ser man en Kælkesportsmand klare en Kurve i susende Fart, iagtta-
get af Tilskuere udenfor Banen. 

Artilleriløjtnant Bech's Erindringer 
om sit Ophold paa Bornholm og Christianse 

s 	meddelt af Kaptajn C. E. Koefoed. 

Nr. 5 7 Alm. Annoncer 10 Øre pr. mm, efter'. Gange 8 Ø. 
Forrctningsann. 8 - 	 - 	6 O. Fredag den 1. Februar 

Paa Christiansø 1808. 
Selskabelighed - Adspredelser - 

Kaperfart - Tur til Bornholm. 
Siden den 31. Juli havde jeg 

nu været ansat paa Fæstningen 
og forrettet Tjeneste paa samme. 
Mit Ophold der havde hidentil 
været meget behageligt. Jeg var 
vel lidt af Commandanten, som 
beviste mig megen Artighed, og 
de øvrige Officerer, som Capt. 
Kriiger, Capt. M(nnick, Lieut. 
Milhlertz, der alle vare meget æl-
dre end jeg, vel omtrent i de 40 

Aar, stod jeg mig ogsaa godt med, 
og vare vi tndeel samlede, især 
om Aftenen ved Keglespil i „Min-
det», og senere da disse blev læn-

gere, spillede vi en lav L'hombre. 
De forhen omtalte civile Familier 

paa øen besøgte jeg oftere og 

blev altid indbuden, naar de havde 
smaa Aftencirkler. Maanedslieut. 

Olsen, med hvem jeg havde mest 
henseende Tienesten at bestille, 
var en inderlig god, tienstvillig 
Mand og beviiste mig stedse en 
stor Opmærksomhed i alle Hen-
seender. Til Reservechirurg Tho-
mas Bech, der boede lige over for 
mig i vestre Længe, sluttede jeg 
mig Incest, og var han kun 30 

Aar gammel, lian var en livlig 
munter Mand med ret gode Kund-
skaber og Erfaring. Vi svømmede 
gierne sammen, for det meste før 
Middag, men ofte om Aftenen mel-
lem Kl. 10 og II, hvor vi da af-
klædte, med en Cavai over os gik 
paa K tippens Strandbred og sprang 
fra Steenerie ud i Havet. Vandet 
var fortrinligt paa den Tid, og 

Klipperne endnu ganske varme af 
Solen. Naar vi efter et Qvarteers 

Forløb gik hjem, kastedes Cavaien  

omkring, lagde os i Sengen, meget 
styrket af Badet. En Nat i Sep-
tember var det et meget stærkt 
Tordenveir om Natten. Jeg sov, 
men vaagnedes ved at min Seng 
flyttedes paa en Gang flere Tom-
mer fra Væggen ud paa Gulvet 
og alle Vinduerne sprang af Kro-
gen ved et Skrald, der fulgte efter 

en Lynstraale, som af Vagten paa 
store Taarn blev bemærket at 
fare langs over østre Længe og 
slog ned udenfor søndre Havn. 
Min i Stuen boende Lieut. Kirke-
bye med Kone og Datter flyttede 
op til mig, og havde jeg megen 
Umage med at berolige dem og 
faa dem til at forlade mig. 

Naar det var meget stille, roede 
vi om til østre Skiær, hvor tæt 
udenfor var en Fordybning i Ha-

vet, der dannede et Hul saa stort 
som Kultorvet i Kjøbenhavn og 
havde 30 Favne Dybde. Her fan-
gedes ikkun store Torsk eller Ca-

bliau der vejede 8 til 20 Pd., som 
i det hele var et lønnende men 
yderst trættende Arbeide, ved at 

hale de svære Fisk op fra en 
Dybde paa 200 Fods Vand. Hul-
let viste sig ved Blæst meget uro-
ligt og var i det hele en Malstrøm, 
og havde i Tidens Længde krævet 
mange Offere, blev ogsaa kaldet 
„Graverhullet". Ikkun i stille Veir 
benyttedes det, og da endogsaa 
kun aleene ved de yderste Kanter 
af Hullet. Ved Efteraaret sattes 
Doner rundt om i Haverne, og 
fangedes mange af de saakaldte 
store dobbelte Kramsfugle, der 
kom trækkende over Øen i diset 
og taaget Veir. 

Kort førend min Ankomst til 
Fæstningen havde Officererne flere 

Gange gjort Commanclanten op-
mærksom paa, at vi fra Fæstnin-
gen burde forsøge paa med dets 
Fartøjer at giorc Priiser af de for-
bisejlende Coffardifarere, men han 
havde stedse undladet dette af Frygt 

for at miste Fartøjer og Besætning. 
Vi vedbleve næsten dagligen at be-
storme ham, søgte at overbevise 
ham, at Fæstningen dog lige saa 
godt burde giøre Fjenden Afbræk, 
som vor øvrige Marine gjorde det, 
ikke at tale om de private Kapere, 
som man vist inden kort Tid 

kunde vente at ville indfinde sig 
her og i Farvandet. Fæstningens 
tvende armerede Fartøjer, Lods-
baaden „Telegrafen" og den saa-

kaldte „Langbaaden•, der kunde 
roes af 20 Mand, bleve giort klare 
og commanderedes af Officererne 
skiftevis. Naar Udkigget paa store 
Taarn observerede en Sejler blev 
samme strax meldt Capt. Kohl, 
der i en Distance af 6-8 Miil 
kunde angive, hvad det var for en 

Sejler, Orlogs- eller Coffardimand, 
om det var et Fregatskib, Brig 
eller Galease, samt hvilken Cours 
der blev styret. Sjeldent tog lian 
Feil i, hvad han strax havde sagt 
om Seilerne. 

En Dag var det min Tur at gaa 
ud efter en stor Galease, der laa 
i Stille halvanden Mil fra Fæst-
ningen, med Langhaaden. De 20 

Matroser halede godt ud og efter 

en Times Roning bordede vi Ga-
leasen. Jeg og 6 Mand bordede 
og befalede Captainen, en Tydsker, 
at forelægge mig Papirer og Jour-
nalen. Han kom fra Danzig lastet 
med Hvede og var bestemt til 
Frankrig. Papirerne syntes mig at 
være i Orden, men Journalen fo-
rekom mig mistænkelig. Der var 
raderet i samme, og som jeg syn-
tes endog for ganske nyelig. Jeg 
erklærede derfor, han skulde brin-
ges ind til Undersøgelse paa Fæst-
ningen og befalede Captainen at 
gøre sine Baade klar, og med sit 
Mandskab i Forening med Lang-
baaden at husere det til Fæstnin-
gen. Det var Aften inden vi kom 
ind. Prisedommer en, Auditor Lem-
micke kom ombord og modtog 
Papirer og Bøger i Cpt. Kohis og 
min Nærværelse. I Kahytten stode 
fire temmelig store og peent be-
arbejdede Kister, som, da Skippe-
ren erklærede ej at kiende Ind-
holdet og ingen Connoisement over 
samme befandtes, bleve aabnede 
og fremkom for vore forbausede 
øjne en stor Mængde Halsbaand 
og andre Genstande af sleben Rav, 
der var saa nydelige, og glimrede 
med Lysene, som om de var for-
arheidede af det fineste Guld. -
Disse blev senere, da Skib og Lad-
ning blev prisedomte, solgte i Ko- 

benhavn til meget høie Priser. - -
Jeg erholdt ved Capt. Kohls Med-
virken et Garniturhalshaand, øren-
ringe m. v., som jeg giemte til en 
mulig tilkommende Ægtefælle, hvil-
ken jeg ogsaa senere erhvervede 
mig, og denne kiære Person er 
endnu i Besiddelse at dem') 

Undertiden gik Lodsbaadcn som 
herligt Sejlskib ud fra Fæstningen 
paa længere Togt, under Kom-
mando af Capt. Kohls Søstersøn, 
Styrmand Schrader, for at søge at 
gøre Priiser. Vi Licutnanter kunde 
ei befatte os med Sejlads paa læn-
gere Tid, da vi ej vare søkyndige 
og maatte ej heller forlade Fæst-
ningen. 

Den 1. December tog jeg med 
Permission til Rønne med Lods-
baaden „Telegrafen", hvor jeg spi-
ste til Aften hos Fru Koefoed, Enke 
efter den i September ved Døden 
afgangne Gouverneur, Comman-
deur Koefoed. Den 2. December, 
da det var godt Kaneføre, giordes 
en Tour i Kane med Ritmester 
Dreschel af Husarregimentet, spi-
ste til Middag hos Apotheker Man• 
gor, og om Aftenen indbudt hos 
den nuværende Commandant Ra-
the"). Dagen efter kiørtes til den 
højst elskværdige Amtmand Thaa-
rup, hos hvem jeg forblev til den 
næste Dag, der var Søndag og 
tog til Byfogeden i Hasle, Cancel-
liraad Arboe, der havde tvende 
kiøbenhavnsk klædte Døttre, ret 
vakre, men ingenlunde smukke, 
og forblev der den 5. December. 
Næste Dag taget til Rønne og blev 
inviteret til Middag hos Major 
Salchow ved Staben, der havde 
sin Familie hos sig. Den 7. fra 
Rønne med Byfogden i Svannekke, 
Heiberg, der beboede en ham til-
hørende Gaard tæt udenfor Byen. 
Formedelst det slette og yderst 
stormende Veir, blev jeg hos ham 
i tvende Dage. Han havde en sær-
deles vakker Kone og leverte hun 
udmærket fine og velsmagende 
Levemaade. Heiberg og jeg spil-
lede hver Formiddag før Middag 
og hver Aften Piquet, hvortil han 
var meget passioneret. Den 9. tog 
jeg ind til Svanneke og blev ven-

ligen modtagen af min engang før 
havte Vært Kiobmand Holst,' der 

havde en smuk Kone. Her havde 
jeg det ogsaa fortrinligt godt, saa 
jeg i tvende Dage ei kunde for-
lade dem. Der giordes Besøg hos 
Svannekes rigeste Mand, Kiøbmand 
Steenberg. Det var en snurrig 
gammel Patron, var Enkemand 
og havde ikkun en voxen Datter, 
der ei besad nogen Smukhed, 

') Hos Ejerinden al Menuskriftet findes 
endnu el Eksemplar al disse Gen-
stande, et lille Skib al slebet Rav, 
saa fint og smukt udført at det op-
vakte min højeste Beundring. 

"") Haardt saaret", sone næstkomman-
derende i „PrMs Christians" helte-
modige Kamp %ed Sjællands Odde. 
Efter Hjemkomsten fra engelsk Fan-
genskab blev lian forst Viceguvernør 
og efter Koefoeds Bod Cluvernor 
paa Bornholm til 1814. Beklædte 
senere flere meget vigtige Poster. 

Annoncer og lokalt Stol maa ære indles eret 
senest 2 Dage for Bladet udgasr. 	 1929 



Odel for 
Foran Valget. 

Efter Referat i sidste „Nordborn-
holm* af Forteelserne paa den 
kommunale Vælgerforenings Ge-
neralforsamling hedder det at „By-
taadsmedlemitierne Emil I lolm og 
Mejeribest. Hansen, der var til-
stede, ønskede ikke Genvalg". 
Nej, selvfølgelig. Der er vel heller 
ingen, der (tusker D'hrr. genvalgt. 
Det skulde da være Kæmneren. 
Denne har jo Gang paa Gang ved 
tidligere Valg proklameret Hr. 
Emil Holm's Uundværlighed i Fat-
tigudvalget, og mig skulde del 
meget undre, om han ikke gør 
det samme ved Opstillingsmodet 
denne Gang. 

lir. Mejeribestyreren kunde man 
saannend ellers gerne genvælge. 
Han sætter sikkert megen Pris 
paa Æren ved at være Medlem 
af det høje Raad. For Resten fyl- 
der hans Corpus godt i en By-
raadsstol, og da Manden vistnok 
hverken gør ondt eller godt i Stil 
lingen, kunde han godt beholde 
sit kære Mandat. 

En anden Sag er det med det 
andet ærede Medlem, Hr. Holm. 
Hans Navn har været saa omstridt 
i de sidste Aar, at det vilde være 
heldigst for ham og os alle, om han 
ganske stille fik Lov at glide ind 
i det Glemselens Nirvana, hvor han 
kommunal-politisk hører hjemme. 

I Referatet hedder det videre: 
„Det fremgik af alle Udtalelser, 
at Foreningen ikke kan være med 
til at støtte nogen anden Liste 
end den, der vil blive opstillet af 
den kommunale Vælgerforening 
— en Selvfølgelighed, synes det, 
men ikke desto mindre velbegrun-
det, naar man ser tilbage paa det 
sidst afholdte Byraadsvalg." 

Denne Mundfuld refererer sand-
synligvis til det Forhold, at et 

Par Medlemmer af den kommu- 
nale Vælgerforening ved sidste 
Valg fik opstillet den saakaldte 
„Borgmesterliste" og derved skaf- 
fet os hele 4 Socialdemokrater ind 
i Byraadet udover de 3 Mand, 
Socialdemokraterne selv satte ind. 

Denne Fremfærd fandt den kom-
munale Vælgerforening sig den-
gang 

 
 roligt i Det naturligste Svar 

paa en saadan Optræden havde 
aabenbart været en Udslettelse af 
de paagældende Medlemmer. 

Vælger. 

Borgerforeningens 
Bestyrelse havde i Mandags en 

Sammenkomst med Bestyrelsen af 
den kommunale Vælgerforening. 

Her opfordrede vi denne til at 
udtale sig angaaende alle de Sa-
ger, som vi havde haft under Be-
handling. 

Og had om Udtalelse om, hvor-
ledes Bestyrelsen for den kom. 
V.f. stillede sig til, 

1. det kommunale Hemmelig-
hedskræmmeri. 

2. Sløseriet i Regnskaberne (det 
glemte Bilag), 

3. Kæmnerens Redegørelse i 
Fjor, hvor han siger, at Regn-
skaberne er i Orden, til Trods 
for, at han dengang allerede 
i længere Tid havde ført urig-
tigt Regnskab og Status. 

4. Emil Holms Forhold som Fat-
tigudvalgsformand. 

5. Samt!. Byraadsmedlemmers 
Medansvar for Bengnaveriet. 

6. Th. Hansens særlige Ansvar 
som Medlem af Kasse- og 
Regnskabsudvalget. 

7. Legatsagen. 
Den kom. V.f. fandt, trods Op-

fordring. ingen Anledning til Kri-
tik af Borgerforeningens Arbejde 
•— tværtimod, og var i det store 
og hele ganske enige:med os. 

Derefter udveksledes Synspunk-
ter om kommunale Forhold. Paa 

Forespørgsel om, hvad vi vilde, 
forelagde vi en Række Punkter, 
som ønskedes opfyldt. Hem om i 
en følgende Artikkel. 

Blot skal det lige bemærkes, 
at vi ikke lagde Skjul paa, at det 
løvrigt var vor Mening at 

Del gamle Byraad bor ode- 
lægges!, 

C. E. KOEFOED. 

Yra 2tge til 2lge. 
—o - 

Solvbryilnp, 
I Dag kan Avlsbruger H. Krak 

og Hustru, Egeløkke pr. Allinge, 
fejre deres Sølvbryllup. 

Studeprangeren, 
der i Søndags spilledes af Di-

lettanter pal Allinge Teatersal, 
havde samlet fuldt Hus. Vi skal 
ikke komme ind paa nogen Kritik 
overfor Dilettanter, der ofrer sig 
for at glæde andre, men det til 
Tider ret stærke Bifald viste, at 
Publikum morede sig. Stykket blev 
ogsaa ualmindelig kvikt spillet, 
alle de medvirkende kunde deres 
Roller, og de fleste gik saaledes 
op i deres Roller, at man skulde 
tro, de var professionelle Skuespil-
lere. Vi har i mange Aar ikke set 
saa god Dilettantkomedie i 

Biografen 
fremviser paa Søndag en ud-

mærket Sportsfilm fra Schweitz 
samt et Lystspil i 7 Akter med 
Fyrtaarnet og Bivognen i Hoved-
rollerne. Lykkehjulet er fuld af 
Spænding og Sensation. 

Vi modtager næsten hver Uge 
Artikler, indeholdende skarpe An-
greb paa Kæmneren og Byens 
Styrelse, og det er særlig Borger-
foreningens Formand, der ødsler 
med Krudtet; han er jo Militær 
og har lært moderne Krigskunst. 
— Er der ingen, der har Mod til 
at kaste sig i Breschen for vort 
betrængte Byraad, ingen der har 
noget at sige til dets Forsvar. 

Nordbornholm er ikke noget 
specielt Organ for Borgerforenin-
gen, vi modtager ligesaa gerne 
Artikler fra den angrebne Part, 

Blomstergartneren. 
0 — 

Fru Hansen var alene hjemme 
om Formiddagen. Det var hendes 
bedste Tid paa Dagen. Saa var 
Manden pair Kontoret, og Børnene 
i Skolen. 

Sulen skinnede ind i Spisestuen, 
lyste paa Messinglampen og sendte 
en Stribe hen over den gamle 
Sofa. Fru Hansen saa en Synaal 
lyse nede paa Gulvtæppet; hun 
tog den op og holdt den netop i 
Haanden, da Dørklokken rtngecle. 
Hun tog Forklædet af og gik ud 
for at lukke op. Hvem mon det 
kan være? tænkte hun. 

Ude paa Trappegangen stod en 
stor, grov, sværlemmet Mand, der 
paa Nakken bar en Trækasse. 
Han tog Hatten af og sagde: 

— Jeg vilde blot høre, om Fruen 
ikke kunde ønske sine Blomster 
plantet om. Det er bedst at gøre 
dette nu i Foraarstiden. Jeg har 
Jord med ulig, og det koster ikke 
saa meget. 

Fru Hansen plejede selv at 
plante sine Potteplanter om, og 
hun købte Jord hos Frøhandleren, 
og undertiden ogsaa nye Urte-
potter, naar de gamle blev for 
smaa. Hun saa paa Manden og 
den store Kasse; det blev meget 
lettere, om han gjorde det, og det 
bliver vel ikke saa dyrt. 

— Det tager ikke saa lang Tid,  

sagde Manden. Har Fruen mange 
Planter? 

En ti—tolv Stykker, sagde 
Fru Hansen. — Hvor meget ko-
ster det'? 

— Tre Kroner, kan vi sige, 
sagde Manden og satte Kassen 
ned i Forstuen. 

--- Jeg kan jo forsøge, sagde 
Fru Hansen, kom inden for_ Og 
Manden, der plantede Potteplanter 
om, løftede den store Kasse op 
igen og gik ind i Stuen. Fru Han-
sen lagde flere Lag gamle Aviser 
over Bordet, og saa gik hun efter 
Potteplanterne. 

— Jeg passer saa godt paa 
mine Blomster, sagde hun. --- Skal 
de blive til noget, skal de passes 
livtr Dag. Det er ikke nok med 
at vande dem, man maa sao at 
sige „cmigaas" dem. 

-- Jeg hører, at Fruen forstaar 
sig paa Blomster, sagde den frem-
mede Sum nu denne smukke Pe-
largonie, den maa passes. Det er 
absolut nødvendigt, at Blomsterne 
faar ny Jord hvert Aar, ellers tri-
ves de ikke. Det er med dem som 
med Mennesker: vi behøver ogsaa 
Omplantning, Afveksling, nye For-
holde. Og tænk saa, en Blomst 
der staar i en Urtepotte. 

Manden tog Blomsterne ud af 
Potterne og hældte den gamle 
Jord ud paa Aviserne. Han gjorde 
det saa hurtigt og let, at man 
straks saa, at han var vant til 
det Arbejde, Der blev en stor Høj 
af den gamle Jord paa Aviserne. 
og da han var færdig, var den 
store Trækasse tom. Fru Hansen 
tænkte: dette her er baade prak-
tisk og bekvemt, Manden tog en 
lille Spade op af sin Lomme og 
øste den gamle Jord fra Bordet 
og ned i den tomme Kasse Fru 
Hansen var svært tilfreds med 
sin nye Blomstergartner. 

— Farvel og Tak, sagde han .. 
næste Foraar kommer jeg igen — 
maaske. 

Fru Hansen fulgte ham ud. Da 
han var borte, gik hun ind i Stuen 
og saa paa sine Blomster, der 
stod paa Rad med den nye Jord 
om sig. Pludselig slog det ned i 
Fru Hansen: Han tog jo min gamle 
Jord med sig! Hvorfor gik han 
bort med den? Og hvorfra havde 
lian Jorden, han bragte med til 
hendes Blomster? Her maatte der 
være noget galt. 

Fru Hansen vilde springe ud 
paa Gaden efter Manden, da hun 
i det samme hørte en Dør blive 
aabnet i Huset paa den anden 
Side Gaden, lige overfor. Og 
hun hørte den fremmede Mands 
Stemme: 

— Jeg vilde blot høre, om Fruen 
ikke kunde ønske sine Blomster 
plantet om. Det er bedst at gøre 
dette nu i Foraarstiden. Jeg har 
Jord med mig, og det koster ikke 
saa meget. 

Fru Hansen hørte, at Manden 
gik indenfor. Hun saa sig selv 
springe over Gaden, ringe paa 
hos Genboen og sige: Denne Mand 
der er en Bedrager. Han gaar 
rundt i alle Huse og bare hytter 
Jord for Folks Blomster. De faar 
min Jord, og jeg har faaet Kap-
tajnens eller Grossererens. Vi bli-
ver narret allesammen. Tre Kro-
ner af hver Familie --- det bliver 
til Penge. 

Men 	Fru Hansen gik ingen 
Steder. Hun blev, hvor hun var. 

Lad dem blot faa min gamle 
Jord derovre . . . De banker jo 
Tæpper paa Gaden derovre, og 
det maa de endda ikke . , 

Gør kit Besøg 
i UnJentswedes SadelmJ,;‘..N:erz, 
hvor De vil linde alt i Seletøj, Kit, 
Hak Rykaearkke, og hurveasub, 
I*. r. Bilpolstring tiolnres 

ti. P. KOFOED 
'flt'. Dl 	 yawl r. 

Tirsdag den 6. Februar K1 B 

Fillenunderboldning 
med fælles Kaffebord 

paa Forsamlingsh. „Hammershus' 

Hr. Boglidl. JOH. SØRENSEN 
holder Foredrag med Lysbilleder. 
Emne: 5 Aars Ophold i Afrika. 
Koncert og selskabeligt Samvær. 

ENTRE 1 Kr. (Kaffen inkl.) 
Arbejdsløse indbydes, men maa 

Senest 2 Dage for Ferlen afhente 
deres Frikort hos Viggo Staffen-
sen, Strandvejen. 

Vi modtager gerne frivillige Bi-
drag til Fordel for de arbejds-

løses .Aftenunderholdninger, der 
tænkes fortsat i Vintertnaanederne 

En 14-15 Ram Pige 
kan faa Plads straks eller 15. Fehr. 

Cadegaard. Tlf. Ciudhjem 61 x .  

19•11ø.••••••••• 
• 

2iografen. 
Søndag Kl. 8. 

Vintersport i Schweitz. 

y1212‘bitilt. 
Lystspil i 7 Akter. 

I Hovedrollen' Fyrtaarnet og 
Bivognen. 

• 

Dejen fremad. 

En Sætternisse, 
Skitse. 

Redaktøren al _Dagens øje' sad ved 
Skrivebordet, da jeg kom Ind; han gemse 
med en hurtig bevægelse sin Chokbog. 
(lian havde fra tidligere IId navnlig. 
Kendskab Id mig som en utrættelig Es-
pert i at hæve Forskud paa uvisse Ar-
bejder ) 

— Glæder mig umaadeligt at se dig, 
gamle Ven. En Evighed siden jeg saa 
dig sidst. Ser forbandet godt ud, som 
sædvanlig.  

Opmuntret ved denne ovenud elsk-
værdige Velkomst svarede nu jeg: Det 
gheder mig, at du viser saa megen In-
teresse for mig, fordi jeg netop i Dag 
er kommen for at tale om mig selv, 

Redoktoren blev bleg af bange Anelser ; 
men fog sig nydeligt I del og bod mig 
med Fatning en Stol, medens han selv 
tog Pleds. 

Hør nu, sagde jeg, idel jeg satte mig 
mageligt til Rette;  hvor mange Gange 
tror du, jeg her været forelsket i mit 
Liv ? 

Ja, det ved jeg ikke saa lige, lad mig 
se, hvor gammel er du? 

3.5 Aar! 
Bevares vel, du ser ikke ud til at 

være en Dag over .14 Aar og 10 Mas-
netter, sagde det elskværdige Bæst ng 
fortsatte: Men lad os forudsatte, at Du 
første flane blev forelsket i I7,aars Al-
deren og maaskt e.2 Gange nm Arret 
efter den Tid; det er altsam 3n Gange, 
ikke sandt ? For at tage et rundt Tal, 
kan vi jo sige -10 Gange ialt. 

Nej I udbrud jeg og slog min Haand 
haarilt i Bordet ; der lager du fejl. Jeg 
har kun været forelsket øen Gang 
mit Liv, og ilet er nu. Først nu ved jeg, 
hvad sand Kærlighed er l 

Du store Kineser ; hvem er den sjældne 
unge Dame, du er forelsket i? 

Hue er ingen ung Dame; hun er en 
Gudinde! 

Ja, ja da; men selv sjældne, unge Gud-
inder plejer dog at have et Navn, hvad 
hedder hun? 

Selvfølgelig; det er Mary May. 
Hvad, Mary May, Skuespillerinden; 

jeg gratulerer dig; hun er en af de 
smukkeste, unge Piger. 

Den smukkeste i hele Landet, svarede 
jeg med Fasthed. Men der er desværre 
ingen Grund til at gratulere endnu; sand 
Kærlighed har altid Vanskeligheder at 
kæmpe med. - Jeg har en Rival, han 
hedder Harald. 

Der var en Gang en Kong Harald, 
sagde Redaktøren tankefuld, han blev 
dræbt f et Slag. 

Jeg vilde ønske, det havde været ham, 
bemærkede jeg bittert; ak nej, han er 
i Live, jeg har set et Fotografi af ham. 

Men sig mig, har denne Fyr Harald 
da Penge? 

Nej, han er vistnok Forfatter. 
Hvad skriver han? 
Ved det ikke; Mary vil aldrig rigtig 

fortælle om ham, udover at han er ge-
valdig dygtig og alt saadant noget Slud-
der. Jeg har skrevet et Digt om hende, 
og det vil jeg gerne have dig til at sætte 
i Bladet. Jeg ved, hun vil finde det me-
get bedre end noget, denne Harald no-
gen sinde har skrevet. Jeg har kaldt 
det _Frøken Mary", og det er signeret 
al mig og tilegnet Mary May. 

Lad mig se det! 
Jeg rakte ham Digtet, som han hur-

tigt lob igennem. 
Jeg forstaar Tanken i det. tiun vil 

ikke giftes, hader Tanken om at blive 
Fru et eller andet og ønsker kun at 
blive Frøken hele sit Liv. Jeg tænker 
ikke, det gør noget, at hun kaldes 
,,egensindig", det kan hun ikke blive 
fornærmet over. Du bruger Udtrykket 
her i den sidste Linie: „Att. hvorfor er 
Manden fordømt til at elske en saa 
egensindig Sjal". Nej, det gear nok. 
I ivoritaar vil du have det i 	Jeg skal 
se at finde Plads til det i Overmorgen, 
kan det passe dig? 

Det er storartet ; saa tænker jeg, at 
denne Hareld er færdig paa Arenaen 
i denne Omgang. "I ak for Venligheden, 
gamle Ven! 

To Dage senet ,: bragte Bladet mit 
Digt, og -- to Dage efter dette blev 
Mary og Harald gift ! 

Digtet bar min Underskrift og var 
ganske rigtig tilegnet Mary May; men 
i sidste Linie stod der: "Var nogen 
sinde en .Vand fordømt til at stirre paa 
en Skabning saa tæl?" 

Nu spørger jeg: „Hvordan i al Verden 
kunde jeg vide, at Mery's Harald var 
Underdirektør ved ,,Dagens (die'? 

K. 

—0 - 
Man kan ikke staa med kors-

lagte Arme, og sukke og vente 
paa, at de stegte Duer skal flyve 
ind i Munden paa een; men naar 
man med Energi, Lyst og Vilje 
gaar til Værket, saa vil alle Hin-
dringer vise sig langt mindre van-
skelige at tage, end man formo-
dede, og de vil spredes som de 
tørre Blade for en Hvirvelvind. 

Mangler du Viljekraft til at 
stræbe fremad, nytter det ikke, 
hvor megen Ærgerrighed, du er 
i Besiddelse af, du vil dog aldrig 
naa op over Masserne. 

Storm ikke for hurtigt frem! 
Den, der vil mut op ad Stigen, 
maa tage Trin efter Trin. 

Sig aldrig: ,Jeg kan ikkel" 
Tror du, at du ikke kan en 

Ting, san kan du heller ikke. 
Sig hellere: „Jeg kan", og „jeg 

vil" — det er Vaaben, der vel er 
værd at kæmpe med. 

Hvad du udfører, gør det helt. 
To Halvdele udgør ganske vist 
et Hele, men af halv og halvgjort 
Gerning bliver aldrig en hel. 

Misund aldrig din Næste! Men 
er lian ved ærlig Stræben naaet 
frem, saa søg at efterligne ham. 
Lykkes det dig ikke straks, saa 
lad ikke derfor Modet synke, men 
brug dine Vaaben, „jeg kan", og 
„jeg vil"; du skal se, saa gaar 
det alligevel til sidst. 

Tro paa dig selv uden Egen-
kærlighed, Hovmod eller Selvfor-
gudelse. 

Den, som ikke stoler paa sig 
selv, vinder heller ikke Tillid hos 
andre. 

Livet er ikke altid saa lyst og 

Gudhj em Mehelforretninn 
let, sum Optimister  

a 	stille del paa den anden Side er 

 gerne vil frem- 

anbefaler alle Slags Møbler. 	det heller ikke saa mørkt, som 
Lager af Ligkister og Ligtoj. 	• Pessimister skildrer det. Ciaa det 

A_I.UND, 	 modigt i Møde, saa viger dets 
Tlf, 40. 	 Gudhjem. Skygger fur lysende Sol, 



emissionsuge i 
Mandag d. 4. Februar: Sekretær Pedersen, Bjerringbro l Kl. 7,2X1 
Tirsdag 
Onsdag — 6. 
Torsdag 
Fredag — 8. 	- - 	Pastor F rokjær, Nyker taler i Kirken Kl. 7„.30 

Derefter Altergang.. 
„Se. jeg staar Jor !Jaren og hanken' Joh &ab, ' 20. 

— 5. 	- 	Lærer Simonsen, Klemensker 	paa Met lig- 
Missionær Waminen 	 l 	hedl- 
Sekretær Thinggaard hjemrni t. 

emissionsuge i 9udfijem. 
Missionær Janus Dam i Missionshuset 
Sekretær Pedersen i Missionshuset 

do. 	i Kirken 
Pastor Hansen i Kirken 
Missionær Warnmen i Missionshuset 
Sekretær Thinggaard i Missionshuset 

Hver Aften Kl. 7,30. 	Alle indbydes hjerteligst. 

Mandag den 4. Februar 
Tirsdag — 5. 
Onsdag — 6. 
Torsdag — 7. 
Fredag 	---- 8. 
Lørdag — 9. 

Messens S'ne-2Idsaig 
Det store aarlige Udsalg er begyndt. 

Paa alle ikke nedsatte Varer gives 10 pCt. Rabat. 
Konfection udsælges meget billigt. 

Firma: 

fi r. e Isen, 5/1 tinge. Yelefon 700. 

Udsalg paaCruou at liadelsionllthigi 
Dame- og Barnehatte, Broderier, Galanterivarer, 

Parfume og Sæbe. 	Papirvarer. 	Grammofonplader. 
Alt sælges til ganske smaa Priser 

Tif. 90, Marckmann, Hasle. Tlf. 90. 

Klemensker Skotøjsforretning 
anbefaler Udsalget af godt og moderne Dame- Herre- og Børnesko. 

Skotøj, Træskostøvler og Træbundestøvler. 
Reparationer udføres smukt og solidt. 	 Alt til billige Priser. 

Tit n. 47 	A. MUNCH. Tlf. n. 47 

\ø" Skotøj ski• 
Del aarlige Udsalg er begyndt. 

Paa alle ikke nedsatte Varer gives 10 pCt. Rabat.  

G. P. Petersen, Allinge. 

I Dag den 1. februar 
1929 

er alt tilrettelagt saaledes, at alle 
vore Manufakturvarer - Rester og 
nye kurante Varer - udsælges til 

meget smaa, kontante Priser. 

Alle indbydes til at 
handle meget billigt i 

N orillaildets tlaildelslms 

De Muterende 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle ludbetalingskortuts 3 Dele maa 

være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Belobet -I 5 Ore i Porto mod Kvit-
ering paa Postbeviset. 

Kfib81"  o ll Iruilemer 

Xpotek. 
Haandkobaudsalg: 

*lodhjem : Thrlerin. 3oharifer„ 
•-,;11 siloal■ fa, .4eflergabe. 

I41emen•: riro tYtntlie YtnberInt, 

51[961er. 
2 Sæt brugte Plysmobler, rode 

og grønne, samt Kurvestole er 
billig til Salg paa 

Strandhotellet, Sandvig. 

En saa god som ny 2 Kværns 

elektrisk Kaffemølle 
til Salg for halv Pris. 

Tlf. Sandvig 14. 

Aktieselskabet 

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

ordner Kredillaan ni. ns. 

2Vestfis 21r- og 

9uldsmedeforrelning, 
Tir haute tili. 

• • 

Nogle Eksempler!' 
paa vore Udsalgspriser: 
Dobbr. fjertæt Bolster 

fra pr. m. 2,4.8 
Dobbr. Lagenlærred 1,12 og 98 
Sol- og vaskeægte Bomuldstøj 69 
Viskestykkedrell 	 49 
Medium 	 58 
Dobbr. Dynebetræk 	 1,18 
Pyjamas Flonel 	 77 
Ensfarvet Flonel 	 fra 58 
Halvuldent tærnet Kjoletøj 	1,38 
135 ent. br. Chewiot 	3,85 
En Bunke uldne Dameveste og 

Trøjer — frit Valg 3,78 

Moderne kulørte Gardiner 
sælges med 20 pCt. Rabat. 

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

Paategnede Broderier halv Pris. 

Fine Skindkraver halv Pris. 

Restparti af Dame- og Bornefrale: 
ker og Kjoler fantastisk billigt 

fra 5 Kr. 
Alle ikke nedsatte Varer mindst 
10 pCt Rabat. ogsaa Arbejdstøj.  

Manufakturhuset 
HASLE 

3riller og Fincenez 
Læseglas — Barometre — Termo-
metre — Regninaalere, i bedste Kv. 

Conrad Hansen, Tlf. Allinge 140. 

Rich. Nielsen, 
Urmage r-& Graver. 

Største Udvalg 

Fest- og Brudegaver 
, 	Ny hjemk. Varer 

til de rigtige Priser. 

Maar De skal avertere, benyt da 

„Nord'%.-Jornholinn" 

•• • • 

A. Lyster 
anbefaler 

islandsk Laromokod, 
saltet og rogat Flæsk. 

Telefon Hasle Nr. 74. 

Olsker 	Bornholms 
Spare- og liaanehassEs  

Afdeling i 

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

3 Mdrs Op:fgelse 	4.3 r'et, p, a.  
Alm. Sparekassevilkiar 	4 
Fol

o
io 
	

2 
i F rIergelsesaftirlingen 	4,6 

hvortil Præmie, hidtil 1,4 

Udsalg 
fra 1. til 28. Februar 

Herre-fiummistaule 
ined Skønhedsfejl fra 13,85 
Ride- og Plovstøvler 

extra 

Damesko og Støvler 
»mat). Numre 

10-8-5- 3,00 
Større Numre Ira 5,00 

Restpartiet af Overtræksstøvler 
udsælges fra 5,75 

Børne- og Pigegaloscher 
15-25 pCt. 

Dame- og Drenge-Gummistøvle 
rn. ekstra billigt. 

rlia man ikke af Prisen alene kan 
bedømme en Vares Prisbillig-

hed, bor De i egen Interesse forst 
se mit Udvalg, og De vil se, at 
det betaler sig at tage til Gudhjem 
og gøre Deres Indkøb hos mig. 

0. Rønne Jensen's 
skotøjsforretning, Tlf, Gudhj. 25 
JIIIHI11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111__ 

Under ildsolool 
bortulges extra billigt? 
Graamelleret Buckskind til 
Drengetøj, 140 cm. hr. 2,00 
Brunmeleret Hvergarn til 

Hverdagskjoler 
140 cm. br. 	 1,50 

Prima i/2-Lærred til Lage- 
ner 130 cm. br. 	2,25 

Bleget Lagenstout, dobb. 1,31 
Ubleget do. 	do. 0,98 
Lagendowlas 130 cm. br, 1,44 
Højrød og lysblaa, fjertæt 

Nankin dobb. br. 	3,06 
Stribet dobb. bredt fjertæt 

Nankin til Underdyne 1,88 
Prima hvidt stribet Dyne- 

betræk dobb. br. 	1,58 

Prima kulørt do. do. 1,13 
Rundtraadet Dowlas 	0,77 

Udv. Medium til Linned 0,68 
Prima ubl. Drilting 	0,77 

Prima bleget do. 	1,04 

Ubl. rundtr. Tvistlærred 0,48 

Bleget 	do. 	0,77 
Kulørt stribet Bomuldstøj 

til Kjoler og Kitler 	0,59 

Kulørte stribede Etamine- 
gardiner, vaskeægte 0,45 

Hvide Etaminegardiner til 
Stores 150 cm. br. 	1,16 

Svære graa Uldtæpper 
125 x 160 cm. 	3,85 

Do. 125 x 190 cm, 	4,73 

Svært drap Bomuldstæppe 
125 x 175 cm. 	2,70 

Svære drap Uldtæpper 
125 x 160 cm. 	6,62 

Do. 125 x 190 cm. 	7,97 

Rester af Kokkenhords-
voxdug udsælges billigt. 

Kulørt stribede Manchet- 
skjorter Nr. 36 	2,85 

Et Parti 
Herre-Sportshuer 	1,00 

Kulørt, ensfarvet Besæt- 
ningssilketøj. Værdi ca. 
6,00, sælges for 	2,00 

Kulørte uldne Barnekjoler, 
60 cm. lange 	2,75 

1 Stk. glat sort Uldplyds- 
kaabe før 148,00 sælges 

for 38,00 
Endnu nogle faa Stk. Som- 

5- 	nier- og Vinterfrakker, 
sorte og kulørte sælges 

for 10 —15-25,00 
Børnefrakker 6-7-10,00 

10 pCt. gives paa alle ikke 
i Forvejen nedsatte Varer. 

Magasin (hl Nords Ods, 
Victor Planclt. 

Leverandør til Vare-
og Landbrugslotteriet. 

Avertft i „Nordbornholm" 

KOMNiUMESKATTEN for 2det 
Halvaar 1928 -29 bedes indehetalt 
til 15. Februar og modtages 
ved Mejeriernes førstkommende 
Udbetalinger. I Tein kan Skatten 
indbetales til Hans N. Bentsen. 

Nogneratidvt 

Olsker 
Al Skyld til Olsker Molorværk 

for 1927 maa indbetales inden 1. 
Marts, efter den Tid vil det blive 
overgivet til Sagforer. 

Rutsker Sogns 
Hesteforsikring 

afli. ordinær Generalforsamling i 
Forsamlingshuset LORDAG d 9. 
Februar Kl. 5,30. 

Sædvanlig Dagsorden. 
Bestyrelsen. 

lk 
Allinge-Sandvig 

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

Katten slaas af Tønden. 
Kun Adgang for Foreningens 

Medlemmer. 
Festudvalget. 

Varm Bidpølse 
faas førstkommende Fredag. 

Vietualieforretningen, 

Varm Blodbudding 
faas hver Fredag Middag. 

X...eyster,9taste. 
Eli 7 Mmider8 Nviduly, 
efter en god Ko, er til Salg. 

Emil Dam, Solvang 
ved Lyngholt. 

En So 
som farrer om 8 Dage er til Salg 

Hullegaard, Klemens. 
Tli, n. 57 

Lødekvie 
samt 2 Gylter er til Salg. 

Tyskegaard, Ro. Tlf. 11. 

I moderne praktisk 

Gaskakkelovn, 
passende for Forretning ell. Kon-
tor, en Skrivemaskine, „Herning-
ton" og en elektrisk Bageovn, 
110-120 Volt, er billig til Salg. 

TIL 123, Allinge. 

EN k ydre Mfliglpor 
søges til 1. Marts. 

Bjerringhns, Olsker. 

En stor Kælkeslæde 
en ny Jageslæde og en Kane er 
til Salg. 

Bakkegaard, østerlars. Tlf. 24. 

Johanne Tjansen 
Vietualleforretailng 

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

Fersk, saltet og røget Flæsk. 

Lindeplads - Allinge - Telefon 45 

Koloed & Mortensen 
ItyggeforrvtnleK 

zr• 	• cm",.• <N. 

Ligkister og Ligtøj. 
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Pic,rcelæn, Glas og Nyttegenstande 
af matfe Slagis, samt Red±r.kaber og Værktøj 
udsælges i disse Dage med stor Extrarabat. 

Frasorterede Varer 
TUR 'MIM:PM.' «MOWN4M1^« treeanaav. 

l.1!•=•••••■ Mffim~.~.~11•~•••91. 

t.dleveres til meget smaa Vur- 
ceringspriser - 	alt beregnet 
raa kontanl Betaling. 

Nordlandets Handelshus 
ALLINGE 

Klemensker. 
Klemens By nye 

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

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

til Salg. 
Skomager Jens E. Schou. 

Møllers  Bogbinderi   
Tlf. 466. 	Chr. Dideriksen, Rønne. 	Tit. 466. 

Indbinding at Beger. 	Protokolfabrik. 	Papirvarer. 
L Kl. Arbejde. . Rimelige Priser. 	Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger ,og øens største Forbrugere. 

Køreplan. 
Runue..tilinge Jernbane. 

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

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

Itffneur 1/1.-Sandrig. 
Worre k), 
Sinter 
Htemeng 
9to 
Trin 
?Ming 
Sanboiet 

■Inndirig-Renne 11. 
Sanboig 9,40 14,00 
911(inge 	9,45 	14,05 

	

9,53 	14,13 

	

10,05 	14,25 
i(77.1r°  eillineng 	10.19 

	

10,'29 	11 44,4399  :Bider 

	

10,45 	15,05 

8,00 
8,15 
8,25 
8,39 
8,51 
8,59 
9,05 

12,40 
12,55 
13,05 
13,19 
13,31 
13,39 
1.;›,45 

SØN: OG ISELLIG11, AGE 
Rønne II. Smudsig. 

)Kunne 
%liter 
Rtemeng 

Tein 
9111inge 
Sentbnig 

8,30 
8,44 
8,53 
9,06 
9,17 
9,25 
9,30 

1 2,40 
12,54 
13,03 
13,16 
13,27 
13,35 
13,40 

19,25 
19,39 
19,48 
20,01 
20,12 
20,20 
20,25 

Sandrig Henne II, 
Seintioin 	9,45') 11,00 20,45 
9111inge 	9,50 	14,05 	20,50 
Tein 	9,58 	14,13 	20,58 
tilo 	10,09 	14,24 	21,10 
Rlemenek 	10,22 	14,37 	21,24 
Ruter 	10,31 	14,46 	21,34 
ftlontte 	10,45 	15,00 	21,50 

*) bar i Rønne !B 	 nteb 
Tog til TCrP. 

  

Hafnia Ølsorter 

  

Bryggeriets pasteuriserede Aftap-
ning paa Helflasker. 

Forlang det hos Deres Handlende! 
Forhandler. 

KftrtolTellidi. K. Nielmen, 
Tlf. HASLE 22. 

NB. Gode Spisekartofler anbef. 

Soveværelser 
53orde og Stole 

Tlf. n. 13 L PIHL Klemensker. 

 

FLÆSK, 
Kød og Pølser 

modtages til Røgning hos 
Slagterm. Phitlipsen, Sandvig. 

   

Yeg Ivrer fi 

  

anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 

Tlf. 127. 

  

  

Køreplan 

  

 

Almindingen Gudhjem nonne 
Jernbane. 

SØGNEDAGE 
Rønne Almindingen Gudhjem 

"Nanne jj. 	8,10 
91e10 
	

8,10 
9latirfebti 
	

8,58 
911minbingen 
	

9,08 
ofterillatie 
	

9,27 
Oftettnr4 
	

9,36 
1»ubbjem 
	

9,48 

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

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

Gudhjem Almindingen Denne 

Wubbjein 

5:)ftermnrie 
?thitinbin gen 

?telt) 

Cftertarg 

VIntirtebn 

Jluttne 

	8,54 14,05 19,40 

8,15 13,25 19,00 

9,40 14,55 20,30 
9,40 14,55 20,30 

8,24 13,34 19,09 
8,42 13,53 19,28 

8,05 13,15 18,50 

SON: og HELLIGDAGE. 
Rønne Almindingen Gudhjem 

Oftertarg 
(%blijein 

:Bero 

911minbitigen 
VIntirfebn 

efterniarie 

Rtrunr ,t. 

9,32 14,17 21,18 
9,40 14,25 21,26 
9,50 14,35 21,36 

9,03 13,48 20,49 
8,15 13,00 20,00 

9,13 13,58 20,59 

8, 15 13,00 20,00 

Gudhjem Almindingen Rnnne 

(8Sitb6jetn 	8,10 12,55 19,50 
Oltrrfars 	S,20 13,05 20,00 
Crierminrie 	8,28 13,13 20,10 
9(tininbingen 8,47 13,32 20,28 
91nrirtebri 	8,5s 13,43 20,40 
Vielit 	 9,45 14,30 21,30 
'Monne .. 	9,45 14,30 21,35 

ternetrceer 
ved Baard og Nils, 

-0-- 

‘-'1f Zwiitolelterer Claj 'Anberfett. 

fra .- 'bgarnrue[ Tib bar bet tuttet 
tifif at -, I.ntitc 2inbc peb kilig og 
£ijent, eller rom Winitrcerr, eller font 
?Niblpinittet i et nf bore gemte "t3n-
trevne:. Wne bigie Turer; torgannr-

belig 52iiib, 2anbsbigns 52ittb, 
met4 2inb bar man jet op til itteb 
bob Mrbobigtieb. Vin, mere etb bet, 
mast troche, at be ejebe en tonhoing• 
rul° Straft tit at biertpe og !lemme be 
anennerter, btr larbebeg tuber Trceet4 
Stugge. finben ftub )Bagt 
met, i ben boebe mnilieti Stntganitti 
og ,Neelper. ;Ingen Steher har benne 
`,S;oreftifting bart fan hobe "Bobber rom 
i bort 9tabolanti 8berrig. Ter firaber 
ti bn ogroa et bertenit 91nm] for alle 
reintinnite 'Turer. - 9,1lan lalber bønt 
„Vardtrad", b. b. f. 93cernelrer eller 
Stgtøtrev. 

Let 23mettetrreet bar timet buttet 
rom en (Sitibboni, Træet bar itte alene 
bueabe i Sig ret», men inbe i bet hoebr 
et ninutigt og mægtigt 23trfett af gub-
bominetig 92atnr. Zei fur »»talte 22cerne-
turet itte frelbeø, ingen innntte gere 
bet Stabe, fra Sletfil til Slægt fbilbe 
bet Indre jig Bort og berligt. Og nanr 
bet git tit (Krunbe af 9Mbe eller met-
tebeg nf Storm, jan bobe bet alligebet 
itte, bel teuebe vibere i en ?)npe, font 
boljebe op og bleu tit ,jeniiiieti3 »tie 
23cernetree. %)ette nue Træ unr altfan 
ett Zniter af bet gamle rag ejebe Wto-
bertreretø uibunberlige Straft, 

oragnarbenø, 2inb er altfan et bet-
ligt Trit, buori ber boebe en fflubboni. 

'.«.4.,hærrig er Ler 	juin bar 
fnact Marin efter bet V3ttrnetrer, ber 
ftob tieb Stregtøgnarben. 

son benne 23i4 bar finben givet 
92nun tit tre Slagter; nitiara, 52in-
betiuS og Tilianber (1)e to forfte er 
„bjemmelabet" 53atin, bet fibftr er ban-
net af Tilia. bet tatinfie Staml for 
2inb). elite tre Slagter figen at baue 
hentet beteg Malme fra et og ramme 
Tree, en mergtig 2inb inch tre Stant= 
mer, her i fin Tib ftob bebc'utøboba 

inbegaarb i fjuittareb Sog i Satan. 
lanb. Og bet fartcefle?, folgenbe mit 

ben feelfonime firgieunmembang mellem 
Timet og 9tten:.antilien 2.in-
beliuø ubbabe, ubtorrebe ben ene nf be 
tre totieh,lrette paa ben gamle 2ii:b. 

Za Zitoinflertougen 2inneei Tafter 
bobe, borte ben Gliben ■»reit op inch 
bare 18tabe. Og ha bet fibrte JJtehtcnr 
af Slagten Tificinber git i 133rnbeit, 
bar bet forbi nteb Trinet, bet4 »raft 
rar 	t; men i mange 9lar ftob 
Vinbertubben tilbage og bleu bolbi 
bojt i ?Mr.. 

Zenne 2inb bar et 93errnetrre, bet 
bit fine, man troebe, ben tog (Snar-
ben„tjeinmet, Wiennertene, font feer-
hebeg her, i fin Zirtectregt. Ter boebe 
en 9Icinb i Troet, 'Hente man, jota 
fulgte Inenneftet, buer bet ftob og git. 

2 113iibrenb i Smålnitb haube man 
for 100 ?tor riben et Vicernelree beb 

buer ff3aarb - til 2inb, en 9(ft eller 
en 	(111. Og enhun ben Ting i Tag 
finne her »eb tnattgfotbige j»enfte 
et 23eernetrre, [Ulf( mel) 9rbobigbeb 
af gamle og unge. 

lfettber bi nu flet ingen egentlige 
9.3cerneirceee her tit 2aub.g? Fjp, i buert 
&tb i Stubobo. 9Illerebe 	Sier- 
lertø Nibe forfalle beram. 

Ziett ajfibeg rt erftab til Hobeitlintin, 
forfatter ban, bor ben banfte Snarine.3 
golf ligejour i en lille 13b for fig. 

alle (5narbeite inbe bag be fuml 
bule ler man et ,t,l)lbetrce rage frem 
ober 43tanterne. 	'.rette Tro bliver 
plejet meb religiøs 5:intim, for i bet 
bor bujelø Stelaaanb, font hjælper i 
Si;l0boninit og Numre ',Børnene, men 
forruinhet, mine 	revel bur. -- 
?friherren bar uhubeliggjoet hen celb-
gamle Tro paa tolbemts 1Berritecmb i 
fif finuff+ 9l meuter rpnibenior`. Q11 
gammel, »enlig »one aabenbartt rig 
for ben lille urmg; ben bar en au- 

herlig 5/jok paa, Ittert Ti« ganffr gran 
liger= olbetreettS 'ilabe eg brint 
ært> finte, bbibe !f) ntheb1enifter; man 
!merit ilte Nak je, bet »nr 	 e Kokkellartikler .t,  

eller trornbe (Kront og 411onnterl" - 
Tungen oitbe bror at pibe, boab bur 
bebber, og ben vinde Rone forteeUer, 
at (Kraterne og 9trinerne tnlbte benbæ 
`Dinnbe, men nbe i Slitibober bar be et 
bebre Tamt til tiebbe; her falbeø hutr 
.Dulbeinor. 	iientilret er en portift 
,̀.i.orbertiqcfre af .gulben, 23arnboinn~ 
Tur og be finan 	fpnitbet inh 
i ben gamle ci olfetro, her filtret gane 
tilbage til .cheliffebetS Tib, 

Te gamle 13ritraier, juin man jans-
lebeg om i tibligere gib, man mirnt ,  
teg font 23iiernetnter for 2fintighben og 
bene! ;!erlleglio. 	3nrtini tinn Siert- 
tant) ftub ber i fin Tib en tidlig grim. Jens Hansens IH anii rak turhan(lei, 
roet Vemb...bijob; i flere funite 5.1nieb4- 
buer jer mut ben 'Tag i 'Dem en uret 
hig 9lit eller Llm, og i bet unuittim-
hige ?.lufteetitte i Tnuinhe buffer ben 

preegtigr inplebe 2inh, rom bleu plan-
tet 1816. 

Som en ?Id s-Seruiefrer i niere liti-
mobeno '1::oritntiti tan Malt »cl oninn 
nemme fftegenglitiben, her bleu blendet 
i 'Maj 1785 og nu lofter ilt Rrotte-
biurtii op mob ritimbetnarn, 

1.1inbeit fine i Titienø Bob turret til 
megen ;Opmuntring for be unge Sin-
henter, hen bar finnet font et Sinb,  
billebe mut en banguenbe rag og frift 
lbuiboingannb, i ben Til) boftrup og 
43toug bar or-Inugere. Og ba ben Maste eSavvirerk 
billote 100 filar, ble» her Mimet en 
Sang ni (Fart 431otig, bum ber nb-
talteø Driftel om, at „buer en Sum-
mer ben gamle 2inb" mna „fil fonte 
Telt mier Nuirben rperube", 

Zrtt gamle Trechurielje horer en 
rounben lib til. ?.3i tror ilte 'mimere 	J. P. Rønne, Gudhjem. 	Saltkar og Skoldekar anbefales 
pap 91anber, ber bor i Truer. - 23i 	 Tlf. 85. 	 til billigste Priser. 
bringer kim itte Ofre i hornt af Cl  	Hasle Bødkerforretning, 
efter siRcelt. '23i gor ilte »neefalb og 	Liglister og Ligsenge 	Tlf. Hasle 105. 
twber ilte Mil atll'Inbelfe, bni4 ti bar 	altid paa Lager i alle Størrelser, 
haribtet intrenjonit °befor et gammelt,. 	og forskellig Udstyrelser og Priser. 
cermerbigt Trce, jour aben toingcnbe Anton S011111€18 Byggeforretning 
9lobtienbiglieb bleu foruanblet tit 3au- 	Telefon Allinge 69. 	 Køb Deres Forbrug af 

S Ch h deaver Chr. Sanne. nebrcenbe eller fulgt 'Rimmeter.'Rimmeter. In 	 Sodavand fra 

	

4ften bet har mnaite ingen Stabe 	 Mineralvandsfabriken 
til, Om ni gjorbe noget i ben :Retning. 
Zen Salibbeh er jo i ben gamle %tg-
felje nf 93wrnetreret, n1 Trinet er 9J?cn• 
sierteig 93en, en tietfignettbe og irrer- 
menbe 	I3cernetraet giner S-bigge 
og 2mtbeb, pnn bebe Sommerbage er 
bet gabt at brite 'tuber belg fagle 
Strone, og min Stormen runger i beta 
fflrene. tan bet mere lige Ina lifligt at 
hitte tit beta f [-drømme Sulen. Zet 
gronneø og bloinftre ?Inr efter Plir 
font et iruenbe 18ibnegbnrb om ling- 
bom og 	unruclfe. Og 43erritetrreet er 
Slugtrug Tur, her bar jet Mile') 
efter 9Mleb bolle op, bet et Siubbil-
lebet pan Sammenluengen mellens gør. 
rib og g'reintib, jet» beb 23ititertib 
htiffer 9Jlittbet i beta Show, og ban,  
bet ler i beth unge, Wide Shopper. 
Tet er et Hilbeurelh tit Opmuntring 
og (53(abe. 

Zerfor mener jeg, ben Rande nor: 
biffe Sfif at plante et ?irørt] elm »eb 

kijeinntet fortjener en Qlenopliloinftring. 
(fmbini finer ber en Wlmngbe heftige 

etortmer lom Urrtietreeer indring 
»eb futifte bjein. Stem hent fnn femme 
rom muligt 1 	fter trint pan, om bet 

ilte »ar Umagen nært, en Tag beb 
Mternarø,  eller Bornnri.1tib at femte 

familie efter 15114ffrinb om at plante 
et mit "f1rertietrer 	etl 2inb, en (tin, 
en 91jt etler en Haftanie, efter linab 
bet nu fin( lutre! 	(jej in bal). 

an befaler sig med et stort Lager i færdige Klædninger. Over-
frakker, Uhtterm, Stortrøjer, Motorjakker, Regnfrakker, 
Hatte, finer og Kasketter sdnit alt i Arbeidntnj. --- Prima 
amerikanske Overalls, Jakker & Bluser. Bestilling paa Klædninger 

efter Maal. I. Kl.s Arbejde til billigste Priser. 
Altid bedate Kvalitet og ntørrete 17dvaig i Trikotage n:4- Uldgarn. 

Træ modtages til Skæring. 

Tommer og Lægter lov. efter Best. 

Vandtonder, Vaskekar og Saltekar 

Hasle Snedker- og 
Bygningsforretning ø 

Største lager at Ligki- 
ster, Ligtøj og Ligsenge. 

Tlf. Hasle 35. 

Ajtetonder, 

Lad 9em fotografere 
hos P. Anker Poulsen. 

l3taber og Bipi frenitntheg 
og !opkreti. - 	oritorretier ubforeg. 

Telefort .tinale 66. 

Anvend Sikkerhedssprængstoffet 

AEROLIT 
til al 
»ing. Kraftig- 

ste og billigste Sprængstof. 
Fænghætter og Ftengtrand. 
Jobs. Kure, Staalegado, Rønne. 

Tlf. 310, 

Alletønder, 

ihh 	 dier Vad 

Tlf. 39. Allinge. Tlf. 39. 

Skrell 
Enhverifusmodert„e„e  forlange Lager,  billige priser. 

bor i egen In- Optiesidningskriende altid paa 

Gudhjem Mølles Flormel Tlf. 20. 

ined 3-tinjet Spejl, compl, fra 450 Kr. Egetræs engelsk 
Spisestue, emu pl. fra 550 Kr. Chesterfields Dag 
ligstue, 1 Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr. 

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

Allinge ny Møbelmagasin, 
Havnegade 53. Allinge. 

BRØDRENE ANKER , HA S LE. 
JERNSTØBERI ak MASKINFABRIK. 

Alt til Faget henhørende anbefales. 

Eneste direkte Ruter fra Kobenhasn til New York og 

Canada med regelma:::..tg Afk.!=ng Ib.re Gange hver Md. 

Til Canada in g en ?a s v I se ri n g  og Liniens egne Folk 

madtafter Pasagere.'ne I 11 I..IF AX og SV INWI,EG. 

	

Ved Ankomst 	emada kan Arheide 	 Land- 

arbejdere, grat. oI, •Julfte, samt ta unge Piger. 
Illm..trerede Haandbnger med alle (../rysn:rtger reas 1: 1 pils fra Passage,  er- 

	

AIdelingen, KONGENS NYTIl"%br 	 sner 

?Junk. Hciffer, Ramte, ?lygte. fflornit3tn, Wero, 	sikterfen, 
O. 0Sornit,;ta, 91Uinge, g'otograf 43. Vinter "'knitren, .finhu 

WrkANDINAVIEN 
AMERIKA LINIE 

Fliser til Vægge og Gasbord, 
Gasapparater og Gasovne. 

Murgryder, Petroleumsovne, 
Kakkelovne og Komfurer 

anbefales. 

Udlevede Vaske, 

Elfenbenslakeret Soveværelse 

Sandvig 	 Telefon 25 

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

Fodernielmfabriken. Nyker. 

Benmel. 

BORNHOLM 

Geert H:LIIPICSS. 


