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:Foraarets 2Iomster. 

Som aarle, vaagnende Haner, 
der galer mod Foraarets Gry, 
staar Torvets Tulipaner 
og farver en vintergraa By. 

Ak, disse straalende Fugle, 
de rede, hvide og gule, 
som over Torvene gol 
har drukket al Dagens Sol. 

Blegere Dagene hælder -
Vinteren trækker mod Nord, 
fjernere klingrer dens Bjælder -
Sneen har Lapper af Jord. 

Snart bliver Aftnerne blanke 
og Børnenes Stemmer som ny. 
Dvælende lytter vor Tanke 
og aner et listende Gry. 

Ludvig Holstein. 

Eranthis. 
Gule, smaa Eranthis, 
gyldne mod den sorte Jord, 
sig: hvor er den lyse Sol 
og Fuglesangens Kor. 

Under Havens Buske 
drømte I en Vinter lang, 
lukked' nys for Livet op 
de gule Kalkers Fang. 

Nænsomt vil jeg plukke 
mig en duftende Buket, 
i min Stue stille den 
ind ved et kært Portræt. 

Spred kun der den friske 
Duft fra eders Blomsterflor, 
gule, smaa Eranthis 
saa gyldne imod Jord. 

Knud Alsinger. 

Nu pipler fra Jordens Skorpe 
de blideste Blomster frem. 
De aabner mod Lyset og Duggen 
de kyske smaa Bægre paa Klem. 

Jeg har mødt den første Eranthis, 
jeg skimted' den foran min Fod. 
Den ligned' en leende Solplet, 
der fæsted' i Jordens Rod. 

En gylden og skinnende Gave, 
som Sne og Muld havde skjult. 
Jeg syntes, at aldrig i Verden 
var noget saa straalende gult. 

Og se: Ved dens Side var Knopper, 
der ~ed' paa Vækkelsens Kys. 
En myldrende Verden var vaagnet, 
hvor Jorden laa stivnet nys. 

Jeg bukked' mig ned for at plukke 
den blide, den smilende Blomst, 
der stod med sin Glæde og vidned' 
um Vaarens Tilbagekomst. 

Men skulde jeg nænne at dræbe 
en Tindren saa ung og saa glad! 
— 	I Stedet for har jeg k nzelet 
og kysset dens gule Blad 	 
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Vintergækken. 
Lille Blomst, der varsomt dukker 
frem af Muld med Is og Sne, 
bly dit Bæger op du lukker 
under Stormens bitre Ve. 

Som et Varsel frem du kommer 
af din Moders rige Skød, — 
men naar Fuglen i Skærsommer 
synger højt, du længst er død. 

Du har lært mig tavs at lide 
under Verdens bitre Kaar, 
selv om jeg skal visnet glide 
dybt i Muld, naar det er Vaar, 

Frederik Opjfer. 

JCristi Nedtagelse af Forset. 

Resignationens høje, trøsterige Magt præger dette Paaskebil-
lede, der er malet af Professor Pfannschmidt som en Hymne til Li-
delsens og Frelsens Herre. Med kraftig og dyb Patos har Kunstneren 
i dette Billede rørt ved denne Strengt — De efterladtes resignerede 
Sorg ved Tabet af den, der i alt var deres Lyst og Glæde. Man ser 
Jesu Moder knælende ved Liget og bag hende en af Kvinderne med 
Tornekronen i Haanden. Ved Jesu Fødder ligger Marie fra Magdala 
i stum Sorg. I Kvindernes som i Mændenes Ansigter afspejler sig 
Tanken om Dødens Skilsmisse, og i alles Træk læses den ydmyge 
Bøn, der rører sig i deres kummerfulde Sjæle; ,,Din Vilje skel' 

Bjergelen. 
_o_ 

Damperen .Palnatoke"s Fører, 
Kaptajn Munk, var en Sømand af 
den gode gamle Slags, skønt han 
ikke var mere end femogtyve Aar. 
Det kom sagtens af, at han var 
født og opdraget i et Skipperhjem 
i en af vore rigtige Skipperbyer, 
havde sejlet med sin Fader fra 
det Tidspunkt, da han overhove-
det kunde være til nogen Nytte 
ombord, og havde lært deri uom-
tvistelig gode Virkning, som en 
Tovende, anbragt paa rette Sted 
og Tid, kan have paa en Yngling, 
der aspirerer til engang at kom-
mandere selv paa en Skude. 

Han var derfor ikke meget sen-
timentalt anlagt, og han undrede 
sig stille over sig selv, da han 
nu sad i sin Kahyt og saa paa 
Billedet at en ung Pige og oveni-
købet sukkede ved Synet af det. 
Han strittede Imod den Slags Ud-
brud og skammede sig; men han 
var allerede for længe siden kom-
met paa det rene med, at Mod-
stand var forgæves. Naar Kærlig-
heden først har faaet Tag i Ka-
rakterer som hans, staalsatte og 
lige ud af Landevejen, tager den 
haardere fat end hos dem, der er 
lettere at paavirke og derfor of-
tere bliver indfanget. 

Naturligvis var der en Historie 
knyttet til Billedet, og den maa 
vi have først. 

„Palnatoke" laa i en af Middel-
havshavnene, dels for at indlade 
Sydfrugter, dels for at undergaa 
nogle Reparationer, der var ble-
vet nødvendige efter haardt Vejr 
I Kanalen og Biskayabugten. Lige 
overfor, ved en anden Kaj, laa 
en Landsmand, den danske Bark 
„Mette Marie", der havde bragt 
Klipfisk med og nu skulde have 
Frugt med hjem ligesom „Palna-
toke". „Mette Marie"s Kaptajn 
hed Svendsen. Han var ogsaa af 
den gamle Skole, men paa en 
noget anden Maade end Munk. 
Han var nemlig selv gammel, og 
de mange Aar paa det bittersalte 
Hav havde øvet deres indflydelse 
paa ham. Han var blevet tvær, 
tavs og bitter, og det eneste, han 
brød sig om I denne Verden, var 
i Grunden „Mette Marie'. Natur-
ligvis holdt han ogsaa paa sin 
Maade af Karen, hans Datter, der 
ofte tog med, naar Skuden skulde 
til Steder, hun gerne vilde se; 
men hun var dog altid Nummer 
to. Han ligefrem tilbad „Mette 
Marie", hvad der maaske i Grun-
den talte til hans Gunst, thi Bar-
ken var opkaldt efter hans for-
længst afdøde Hustru. 

Karen var Imidlertid en sød, 
naturlig Pige, som det var ganske 
umuligt ikke at synes om. Hun 
var ligesag elskværdig og munter, 
som Faderen var sur og treven. 

Naar de var kommet til den 
fremmede Havn, og hun havde  

set, hvad der interesserede hende 
af det Ny, tilbragte hun sin Tid 
ombord, siddende paa Agterdæk-
ket med sit Sytøj. 

Det kunde nu være meget godt 
med alt det Syvæsen; men i Læng-
den er del jo ikke godt for øjnene, 
og engang Imellem er man nødt 
til at løfte dem fra Sytøjet for at 
hvile dem. Det gjorde Karen alt-
saa ganske uvilkaarligt en skøn 
Formiddag, og det var jo ikke 
saa mærkeligt, at hun lod dem 
glide over til det andet Danne-
brog, det er et Syn, der gør godt 
I øjnene, naar man befinder sig 
langt borte fra det kære Plags 
Hjemstavn. Og da hendes Blik 
gled videre fremefter langs den 
pæne Damper, traf det pludselig 
paa et kønt, mandigt, ungt Ansigt 
med kløftet, lyst Skæg og et Par 
smilende Øjne, der skarpt Iagttog 
hende fra „Palnatoke's Komman-
dobro. Hun rødmede stærkt, men 
det lod aldeles ikke til at have 
nogen Virkning paa de smilende 
Øjnes Indehaver. Han var ikke 
den Sømand, der lod sig forvirre, 
naar to klare Lys pludselig skin-
nede forude. 

Om det nu var et Tilfælde el-
ler ikke, saa er det imidlertid en 
Kendsgerning, at det samme skete 
baade den følgende og den der-
efter kommende Dag. Og saa be-
gyndte det at hænde flere Gange 
paa samme Dag, hvorefter jet 
ligefrem udviklede sig til mere 
end Blikket alene. 

Kaptajn Munk havde opdaget 
sin Havn, og han styrede lige 
efter den med fuld Fart. 

Resultatet blev det ganske na-
turlige, at de unge Mennesker 
mødtes — og at det samme skete 
kort efter med deres Læber. Des-
værre skete dette sidste i et me-
get ubelejligt øjeblik, idet gamle 
Kaptajn Svendsen i det samme 
optraadte paa Scenen. 

Kaptajn Munk erindrede ikke 
andet, end at han havde hørt et 
højt Skrig fra Karen, og at han 
umiddelbart derefter havde følt 
et stærkt Slag i Hovedet, vistnok 
al en Haandspage, hvorefter alt 
blev Mørke. 

Venlige Hænder havde hjulpet 
ham ombord i „Palnatoke", hvor 
han i nogle Dage maatte holde 
Køjen. Da han atter kom op, var 
der ikke Spor at se af „Mette 
Maria'. Den havde forladt Hav-
nen kort efter Sammenstødet mel-
lem Kaptajnerne. 

„Ja, ja," tænkte Kaptajn Munk, 
,det skal lian faa betalt, og jeg 
skal faa Karen!" Derefter var han 
atter gaaet ned for at ordne Po-
sten, der havde hobet sig op, ine-
dens han laa, og imellem Brevene 
fandt lian en Pakke, I hvilken der 
mellem Bomuld og Plaster laa et 
Fotografi af Karen; paa Bagsiden 
havde hun skrevet: 

Forts. paa Bagsiden. 

„Han er 
opstanden!" 
„Og da Sabbaten 

var forgangen, køb-
te Maria Magdalena 
og Marie, Jacobi 
Moder, og Salome 
vellugtende Salver, 
for at komme og 
salve ham. Og de 
kom til Graven paa 
deri første Dag i 
Ugen, meget aarle, 
da Solen gik op. 
— Og de gik ind i 
Graven og saa en 

Yngling sidde ved 
den højre Side i 
et langt hvidt Klæ-
debaand, og de for-
færdedes. Men han 
sagde til dem: For-
færdes ikke! l leder 
efter Jesu af Naza-
reth, den Korsfæs-
tede; men han er 
opstanden, han er 
ikke her," 

Markus Evangelium. 
Kap. 16. V. 1-2-5-6. 



Koen. 
Et Uddrag af en tiaarig Skole-

drengs Stilebog: 
• 

Saa lidt som muligt 
—0 — 

Nogle Dage tor Byraadsvalget 
ringede vi Formanden tor den 
kommunale Vælgerforening op 
Telefonen og forespurgte, om Fore-
ningen ikke skulde have et Valg-

opraab 1 •Nordbornholin". Bladet 
har jo i de sidste 4 Valgperioder 
staaet til Disposition tor Forenin-
gen og vist sig at være brugbart. 

Der blev lovet os Svar, og næ-
ste Dag meddelte Formanden os, 

at vi kunde tage Kandidaternes 
Navne efter „Bornholms Avis" og 
iovrigt skrive ,saa lidt som 11111- 

ligt1"  

„Bornholms Avis' og ,Tidende" 
havde altsag paataget sig at agi-
tere for Liste A, som de hver for 
sig tilegnede sig i Partiets Interesse. 

Resultatet blev, at „den kom-
munale" mistede et Mandat. 

Heller ikke til Hjælpekasseval-
get blev der tilstillet „Nordborn-
holm" noget Valgopraab. Borger. 
foreningen var saaledes ene om 
Agitationen og erobrede 3 Man-

dater, den kommunale fik kun 1. 
I Aarene 1917 og 21 agiterede 

den kommunale Vælgerforening 
ret kraftigt i „Nordbornholm" 
med det Resultat, at de opnaaede 
henholdsvis 5 og 6 Mandater, men 
det har den nuværende Bestyrelse 
sikkert glemt eller ønsker sig ikke 
vækket af sin Tornerosesøvn. 

Vi haaber ikke at Den kommu-
nale Vælgerforenings Formand, 
naar han nu er gledet ind i By-
raadet, vil gøre „saa lidt som mu-
ligt", thi da mister han de faa 
trofastes Tillid, og det er Synd 
for „den kommunale", hvis Be-
styrelsen fortsat skal lade sig lede 
af Partierne Højre og Venstre, 
uden at tage Hensyn til de mange 
Hundrede selvstændige Vælgere, 
der ikke lader sig indfange i de 
politiske Baase. 

Resultatet kan da nemt blive, 
at Foreningens Medlemmer lige-
saa stille glider ind i Borgerfore-
ningen. 

Og det er vel ikke Meningen? 

Koen er et Pattedyr og et Hus-
dyr. Den har seks Sider, højre og 
venstre, øverst og nederst, bagved 
og foran. Den er overalt betrukket 
med Okselæder, bagved har den 
en Hale med en Kvast. Med den 
jager den Fluerne væk, for at de 
ikke skal falde ned i Mælken. — 
Foran sidder Hovedet, for at Hor-
nene kan vokse ud derpaa, og 
der findes ogsaa Munden. Hornene 
bruger Koen til at stange med, og 
Munden til at brøle med. Under 
Koen hænger Mælken i en Pose, 
der er indrettet til at trække i. 
Naar Folkene trækker, kommer 
Mælken ud. Posen bliver aldrig 
tom, da Koen stadig laver mere. 
— Hvordan den laver den, har vi 
endnu ikke haft. — Koen har en 
fin Lugt. Man lugter den allerede 
langt fra, thi den laver den gode 
Landlugt. Koens Mand er Oksen, 
den ser fuldstændig ud som Koen, 
kun har den ingen Mælkepose. 
Derfor er Oksen heller intet Patte-
dyr. Ordet „Okse" er et Skælds-
ord. — Koen faar engang imellem 
en Kalv; hvorledes den laver den, 
ved jeg ikke. Kalven ernærer sig 
ved Sutning. Koen lever at Græs, 
Kartoffelskræller og Smørblomster. 
Naar Foderet er godt, giver den 
god Mælk, naar det er slet, giver 
den daarlig Mælk; naar det tord-
ner, bliver Mælken sur. -- Koen 
behøver kun lidt Føde. Hvad den 
engang har spist, æder den igen, 
idet den bliver ved at tygge det 
hele om, indtil den tilsidst er gan-
ske mæt. Naar den engang har 
slugt det, gylper den det op igen 
og har igen Munden fuld. Mere 
ved jeg ikke... 

Reditkiiooen. 
—0—  

Sommtmalia. 
Hr, Kaptajn Koetued. 

De har nu fattet Deres beskedne 
ønsker og Forhaabninger opfyldte 

med Hensyn til det fremtidige 
Byraad. Saa burde De jo ogsaa 
foreløbig være tilfreds Rom blev 
dog ikke bygget paa en Dag. Forøv-
rigt mener Borgerforeningen vist 
det samme. Deres Efterskrift i 
forrige Nr. af Bladet kunde tyde 
derpaa. Og hvem vi saa end er, 

kan vi dog alle mødes i det fæl-
les ønske, at det nye Raad maa 

have Held til at fremme Byens 
Tarv. At de, hver især, gatir ind 
til det vanskelige Arbejde med 
den ærligste Vilje er der vel in-
gen, der tvivler om. Ogsaa De -
Hr. Kaptajn --- maa give'dem Tid. 
Selv om De end afdrag er saa 
meget Initiativets Mand, kan alt 
dog ikke gaa med Ekspresfart. 

Men der er derfor ingen Tvivl 
om, at De ogsaa i Fremtiden kan 
blive vort lille Samfund en god 
Mand med frugtbringende Ideer. 
Allerede Deres sidste Indfald med 
Hensyn til Gasværket, viser, at 
De er skabt til noget større end 
noget saa dagligdags som, at fa-
brikere Sodavand. Skumlere vil 
ganske vist paastaa, at De selv 
har i Sinde, at overtage Gasvær-
ket. Naa, Folk siger saa meget 
mellem Aar og Dag, men utvivl-
somt har De opdaget, at Gas sik. 
kert betaler sig bedre at arbejde 
med end Kulsyre. 

Og De faar sikkert ogsaa Til-
slutning til Deres Ide, thi „sic 
volo, sic jubeo, sit pro ratione 
volumtas"! 

Den eneste Grund, hvorfor Raa-
det ikke skulde skille sig af med 
Byens bedste Aktiv foreløbig, 
maatte da være den penible, at 
hvorledes skulde vor gode Kæm-
ner kunne skaffe Kontanter til 

Funktionærer og Embedsmænd, 
naar vi ikke længere havde vore 
Gasmønter. 

C. Marinessen. 

Nojsomhed 
er en stor menneskelig Dyd, og 

er i Reglen en Nødvendighed for 
den Person eller det Folk, som 
ønsker at bringe det til noget — 
jævnfør f. Eks. det tyske og sven-
ske Folks Nøjsomhed i Sammen-
ligning med det danske. 

Saa godt som alle store Virk-
somheder og Foretagender, saa 
godt som alle amerikanske Milli-
ardarer osv., vilde aldrig have 
vokset sig store, saafremt de ikke 
var begyndt i yderste Nøjsomhed 

og Sparsommelighed, 
Nojsomhed et en af de vigtig-

ste Betingelser for al Fremdrift. 
Men denne Nøjsomhed gælder 

kun i materiel Henseende. Saa 

snart man kommer ind paa det 
aandelige Omraade, er Nøjsomhed 

absolut forkastelig, Den højeste 
Grad af Fordringsfuldhed maa 
her siges at være paa sin Plads. 

Anledningen til mine Betragt-

ninger over dette Emne er en Ar-
tikket i „Socialdemokraten", som 
tilfældigt er kommet mig i Hænde 
— i Reglen holder jeg Diæt, hvad 
den aandelige Føde, som sædvan-
lig findes i dette Blad, angaar. 

Vores allesammens Barnesjæl 
(L. P.) viser her i Valget af sit 
Stof en Nojsomhed, som maa gøre 
Bladets Læsere aldeles underer-
nærede i aandelig Henseende, saa-
fremt de er henvist til dette Blad 

alene. 
En spøgefuld Bemærkning af 

undertegnede til en gammel Sko-
lekammerat, der er blevet Formand 

for Gasværket, om at sælge dette, 

gør L. P. til Genstand for Omtale  

i sit Blad. Den lille Laurits er 

sandelig nøjsom. 
Nu er det for Nordbornholms 

Vedkommende saa heldigt, at der 

findes et Blad, som uddeles i ca. 

3500 Eksemplarer, nemlig „Nord-
bornholm-; og at der blandt de 
socialdemokratiske Læsere findes 
adskillige, som lægger mere Vægt 
paa, hvad der staar heri end i 
deres eget Partiblad, turde Valget 
i Allinge-Sandvig være et fuldgyl-
digt Bevis for. 

Ogsaa blandt Socialdemokrater 

findes der fornuftige Folk, nemlig 
saadanne som anerkender de aar-
tusinde gamle borgerlige Sandhe-
der ifølge hvilke bl. a. Sagkund-
skab, Arbejdsomhed og Spar-
sommelighed er Grundpillerne 
i ethvert levedygtigt Samfund, og 
som har indset at ,Frihed, Lig-
hed og Broderskab" kun er in-
tetsigende Floskler i Hovedet af 
et Blad. Intet Steds findes der 
nemlig mindre Baggrund for disse 
smuktklingencle Fraser end inden-
for Socialdemokratiet. 

Disse Folk kan indse, at de ved 
at flaa de større Skatteydere og 
dele deres Penge ud til en altfor 
let og uhindret Adgang til en 
uproduktiv Understøttelse, derved 
saver den Gren over, som de selv 
sidder paa. De kan indse, at deres 
Parti slæber rundt med en sfor, 
kostbar Dødvagt i Form af en 
Masse lønnede Propagandister, der 
som halvvisne, ufrugtbare Vild-
skud suger Kraften af det sunde 
Træ. 

L. P. er et saadant Vildskud 
--- frem med Kniven. 

Indenfor Borgerforeningen er 
der Plads for alle dem, der vil 
være med til at arbejde for Kom-
munens Vel uden Partihensyn og 
uden personlige Hensyn. Vi vil 
virke for den størst mulige mate 
rielle Nojsomhed og den størst mu-
lige aandelige Fordringsfuldhed. 

Vi vil holde Ideens Fane saa 
højt saa muligt og vil under denne 
samle alle ydedygtige Borgere og 
Borgerinder i vort lille Samfund. 

Saafrenit De mener, at kunne 
regnes med til disse, søg da Op-
tagelse som Medlem i Borgerfore-
ningen. 

C. E. KOEFOED. 

fra 21ge til 2Ige. 

Gymnastikopvisningen 
paa Christensens Sal 2, Paaske-

dag havde samlet fuldt Hus, og 
det store Publikum blev heller 
ikke skuffet. 

Under Hr. Lambrechts Ledelse 
viste et Hold unge Damer fra 
Hasle i deres fikse Dragter en 
række pæne, staaende Øvelser 
samt en enkelt Sangleg. Springene 
gik let og kvikt, og i Betragtning 

al, at det var ganske unge Damer 
med en forholdsvis kort Træning, 
var det flot Gymnastik de præste-
rede, de høstede saaledes ogsaa 
stærkt Bifald. 

1-lerreholdet under Ledelse af 
1-Ir. Forslund, var et jævnt, stærkt, 
godt Hold. Der var god Blanding 
af Niels Buchs System i den sven-

ske Gymnastik og det var en FOr-

[løjt:Ise at se den Sikkerhed, hvor-
med de udførte deres Øvelser. 

Under Smidighedsøvelserne var 
der nogle enkelte Stykker man 
lagde særlig Mærke til, som og-
saa høstede store Klapsalver hjem. 

løvrigt vil det være Synd at 
røbe niere for Publikum, nu, da 

begge Hold paa Søndag har Op-
visning i Hasle (se Annoncen), 
hvortil der sikkert ogsaa vil blive 

fuldt Hus, da det er længe siden, 

der har været Damegymnastik i 
Hasle, og det fremmede Herrehold 

ogsaa nok er værd at se. 

RadiokInbben 
lur Allinge-Sandvig og Omegn 

holdt Skaertormiag konstituerende 
Generalforsamling paa Hotel Al-
linge. De af Udvalget udarbejdede 
Love godkendtes og til Bestyrel-
sen valgtes hig. Andersen (For-

ma nd),Ing.Vcildelbo-La rsen (Næst-
ft ernia ild), Gasværksbest. Kotoed 

(Kasserer), Mekaniker Mikkelsen 
og Maskinarb. Svend Andersen. 
Suppleanter: Red. Gornitzka og 
M. C. Punch. Revisorer: Hotelejer 

C. Jørgensen og Baget-ni. Jørgen-

sen. 
Hr. Ing. Vendelbo-Larsen de-

monstrerede sit 8 Lampers Ra-

dioapparat med Højtalere og Ram-
meantenne. Udsendelserne bl. a. 
af Pressens Radioavis hørtes ty-

deligt og klart over hele Salen. 

Der var dækket Kaffebord og Stem-
ningen kulminerede, da Musikken 
spillede op til Dans. — En for-
nøjelig Aften der lover godt for 
Fremtiden. 

Kanada. 
Fra de kanadiske Statsbaners 

herværende Repræsentant har vi 
faaet Meddelelse om, at der er 
stor Efterspørgsel paa Prince Ed-
ward øen og i Søprovinserne 
efter erfarne danske Landarbejdere 
og Ægtepar uden Bern, der kan 
malke, til Helaars-Arbejde. 

Passagerer til disse Pladser 
skal løse Billet til Moncton, N. B. 
Jernbanebilletten koster kun 17 
Kr.. og som Lommepenge ved 
Landstigningen forlanges kun, at 
Emigranterne skal være i Besid-
delse af 15 Dollars pro persona. 

Afrejsen fra 'København maa 
ske i April Maaned eller første 
Halvdel af Maj, helst ikke senere 
end med s. s. „Oscar Il" herfra 
den Ide Maj. 

2den Paaskedag 
var Teknisk Skoles Elevarbejder 
fremlagt til Eftersyn, og mange 
benyttede Lejligheden til at se, 
hvad Byens Ungdom havde præ-
steret i Vinterens Løb. Foruden 
Tegnearbejdet vakte Sløjden megen 
Interesse. Malerm. jobs. Hansen 
aflagde Beretning om Virksomhe-
den, Der var undervist:49 Elever. 
det af 38 voksne, heraf er 3 Sten-
huggere, 4 Mekanikere, 2 Malere, 
8 Snedkere, 4 Smede, 4 Handels-
lærlinge, 2 Bagere, 1 Mejerist, 1 
Skrædder, 1 Gartner og 1 Blikken-
slager. 

Biografen 
genoptager efter en længere Vin-
terdvale atter sine Forestillinger. 
Lørdag og Søndag er Programmet 
særlig interessant, da der lægges 
for med Nordpolsfilmen „Hvorle-
des Nohite blev fundet" samt en 
spændende Cirkusfilm i 7 Akter. 

Hjælpekassen 

holdt sit første Mode Tirsdag Af-
ten. Som Formand valgtes Ud-
deler Dahlbom. Kasserer blev Fru 
Ingeborg Petersen og Lierer H.P, 

Koefoecl Sekretær. 

Fra Joh. Larsens Kollektion 

medfølger i Dag som Bilag Pro-
spekt fra Landbrugslotteriet. 

'ct itt)baWe t31)ranb 
inintrbe3 i Vorbag 	for at burl,}e j rar.  
nitutb tin llboniti 

Whiterniefler (SN,. Nim (ebebr  tllle- 
bet font VIlber:,•fortannb 

'.8r+ I Ile `,)1fflenitiing fit Mod) -1 et. 
(ibu. 	3, -1 binitte. 'bett VIffiriii,  
niran Ilnt) lamme 11bittitni. 	3bie 9.1f- 
Dentning nalgte 	!Bloch til !..Rorgitterter 
isreb 5 et., herefter bobbe Ubn..tolut 
2. -1 blande. Glatpil 8teinineffertnI) 

,,Bfecti taffebe far t8cilgel tig 

iibtotte .,enbet utn gubt 	ottirtrbetbe 
nul) be tre Vlarnabartipper. 

Seb 3 tfflentning »n InteO ft.Rret 
b. 13. Storroeb tit 92n ftfurntintb inch 
4 CSt., tehu. .tolut fif 2 'Ja 5 ene 

Watite, 

til luft. sti iteeaftetiaahetert 
betalte tsritem *ted> og 2bbl, 

	

rrtfra 	pc4arrilti tn 	tqrrora 
Onlle*Netatt I • r Hitarie Olme 

Vnur. 14- 

	

3ttlfro, 924, 	pien 
torgaz(ftntn. 	 8.e  13, 

9aleuraiptIarl her lammeg tales 
Vorgtorftetra, taft,  trrb, 211. ,far- 

	

 101. Inub, 	■:5anfer, 
Ntiarutiraidart 

nivara aubrrbrb fra 4 
f /il 5 Illrbt.) Villr Ild/Ilts/. tb Z101. 

firet e rn, (hr. to:m, Pnnr, $rterfen, 
. t■alb. elfrn 

Iltberarrnteedaralart 
tyktp .intin, aj 13. tarfen, 

%film. 
etaltallaalget 

• ;] nrarnfra, 	Storf od+. 9lic. 
ij, la f. 

øl*,  ett Vrimmel'« 
7"h. ;let-nritir”. ilfe. 13rserf ■.ti, tihu. 

	

(5b,  Votb, 	'ljen, 
Xprffanneffetin»patarf 

	

.

• 	

rlorgenjett, Yllf r. `Veorftn,  i. 
Rbeforb, RIR+. (Mim, filir, int), 

blad- ag tlanbalrrfotilla*Inct 
lir. Vettrien. b, v. 4)anfen, 4J. '13. 

Olien, Vnur Ikte/fru. 

'Neon af et 
i. Ø. Roefoeti, teby. 2inh. 

47alanDdalieI 
45.43.Rorforb, Vane. 13eterfro. 

Venattibbalget 
'tlorti, !DL £ ofnt ,  qlnft;, effen. 

Ctolefo alfa ffo ara 
13etetiol, £nur, 13eterfot, $rre• 

ftta 
Crilearifarafef. 

'311. er 

éneber Gro emte" ente 
1/.1tcy, Myr. Vittb. 

Itranbtonontolionett 

	

r,

• 	

-lorgenfen. 
tamalagarounutofto ara 

U. s43. tianjen, Tb 3ornenjerr, 
bohm, (Stir. 2inb. 

Cruilliaaanirund 
'tb. ;sorgen 	 23atb. 

It.Afen, inur s33eterjen, 
ertibanetto 'flepriricutauler 
(5.111) .ruhu, "ft. ?Bert) :",upplrant) 

	

3alb 	(!Ric.. 	 ) 

tittit« ,..7.,t)getoto 
1.!.nur 13eterjen 

olteborwainliannt 
`;11fr. ,/3tetfeit, 2nur. .13eterfen 

93ornebogatirntinnen 

	

41tir. Y$etetfen, 	£inb. 

Zeofionen 

V-iitrbortio thiberftattelie 
:etlir 43etecjen, tibh. .7oln, (Ebr. £ittb 

annatoriet 
Ikbu bolet, (9teprcrientant) inur, 

93eteiim 1:::"::uppleant) 
:r.-tsettbettrover 

9-„b .fiotmnfen, 43ornmefteren, %br. 

Ralttatoritatteerc 
dalerne 43..,15 o[nt, r..-'-'..teniaaerat, 

2nrjeli, tiltage. Baneroe, Tb. 

Kob danske Varer 
og De gavner det 

danske Landbrug og 
Industri og skaller 

Arbejde til Landets mange ar-

bejdsløse. 

Sager De oll Livsledsagerske, 
flat hen gamle tYatle itrIgea, anfter 

Ylbanise Duer 	jetitioin jorbubt, 
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herfor et fortrinligt Witnonceblab. 

ettb Tere; 91tinoneer til n worb, 

bortibulni", 	tlefon Ylllinge 74. 
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samt Sølv- og Guldsmedeartikler køber De med Fordel hos 

jfjertelig Yåfi 
for udvist Deltagelse ved min kære 
Hustrus Død og Begravelse. 

Tein d. 29. Marts 1929. 
Peter Jensen. 

Jantzens Hotel, Gudhjem 
Frelsens Hær afh. Bazar 

MANDAG den 8. og Tirsdag den 
Q. ds. Kl. 8. - Gaver modtages 
med Tak. 

Allinge-Sandvig 
Gymnastikforening 

afhold. ordinær Generalforsamling 
ONSDAG d. 10. ds. Kl. 8 i Chri-
stensens Havestue. 

Dagsorden bekendtgøres paa 
Generalforsamlingen. 

NB. Medlemmerne bedes mode 
talrigt, da der er flere vigtige Ting 
til Forhandling. 

Bestyrelsen. 

Bilkørsel udføres 
med nyistandsat 5 Pers. lav Model. 

Prisen 20 pCt. nedsat. 
Telefon Ro 31 y kan benyttes. 

Ærb. Jobs. Kofoed. 
Gaaseæg sælges. 

Al Lastkørsel 
udføres til moderate Priser 

Chr. Thorsen, 
Sandemandsgaard, Rutsker. 

- 
SØ 

 
atter  

En Kurueuugge sælges 
Jens Lind, Tein. 

Fin Abbed-Sølvhavre 
1. Aars Avl fra Landboforeningen 
- meget yderig Sort - sælges 
pr. Kontant, kan ogsaa byttes med 
anden Sæd. 

Offergaard, Re. 
Gaiiseleg til Salg. 

Rugeæg 
af tværstribede Pl. Rocks sælges 

15 øre pr. Stk. 
K. Andersen, Pellegaard, Ro. 

Rugeæg 
R. 1. R. af god Afstamning sælges 
20 Ore pr. Stk.. Overlærer Holm. 

Frasorterede Spiseploroor 
sælges til 2,50 Kr. pr. 50 kg 

„5(allelyst" Stibuge 
Tlf. Sandvig 6 og 47. 

Halm 
er til Salg for 3 øre pr. kg. paa 

Lauegaard, østerlars. 

Rosen- og Kejserkrone- 

Kartofler 
til Salg 	 Udmarks Minde. 

Halm, 
Saamed og Kartofler er til Salg 

Jespersen, Splitsgaard. 

Landingslollerigia 
Den nye Serie begynder nu, 

Der kan vindes Gevinster paa 
80,000 Kroner 
40,000 Kroner 
30,000 Kroner 
25,000 Kroner 
20,000 Kroner 
15,000 Kroner 
12,000 Kroner 
10.000 Kroner 
8,000 Kroner 
5,000 Kroner 
osv osv. 

lidt 35,000 Gevinster 
Ofret ilte at fitre 'Zen' en S.foblrbbel 

A. Lyster, Hasle. 
Yfutoriferei Rohefter. 

En
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En flink Anden-Karl 
suges straks eller til 1. Maj 

Bondegaard, Ro. 

En flink Karl, 
som kan Følge Heste, og en Pige 
til indvendig Gerning kan faa Plads 
I. Maj paa 

Tlf. Rids 62. 	Kaggaard. 

Fliok og 'did, Fodormostor, 
Forkarl, Andenkarl og Pige stiges 
1. ,Nlaj til 

Brogaard pr. Allinge. 

2 yngre Karle 
søges til 1. Maj 

Kaasbygaard, Rutsker .  

En yngre Karl 
søges til 1. Maj paa 

Baadstadgaard, Ro. 

En yngre flink Karl, 
vant til at bruge Heste, kan faa 
Plads I. Maj paa 

Knarregaard, Rutsker. 

En yngre Karl 
søges til 1. Maj 

Bakkemollen, Olsker. 

En yngre flink Karl 
kan faa Plads 1. Maj 
Karl Pedersen, Myrendal, Olsker. 

Tlf. Rutsker 44 y. 

En 14-15 Ram Dreng 
kan til I. Maj faa Plads 

Krogholm, Rutsker. 

En 14-15 Aars Dreng 
eller Pige kan faa Plads hos 

M. Mogensen, Bøgeskoven, 
Tlf. Gudhjem 97 u. 

En Malkerøgter 
søges til I. Maj, dygtig Malker 
god Løn. 

Alfred Pedersen, Allinge. 

En Medhjælper 
søges til 1. Maj paa 

Lille Hallegaard, Olsker. 

En Pige 
kan til I. Maj faa Plads paa 

Tlf. Ruts 48. 	Væbogaard. 

En ikke for ung Pige 
søges til Maj. 

Chr. Mogensen, Tejn. 
Tlf. Allinge 106 x 

Flink og proper Pige 
kan td 1. Maj faa Plads paa 

Nordbolt, Klemensker. 

En Pige 
i 14-15 Aars Alderen suges straks. 

Fisker Herman Holm, Gudhjem 

En Pige 
og en yngre Karl kan faa Plads 
1 Maj. 	Th. Stenberg Olsker. 

Tlf. Klemens n. 53 x. 

En Pige 
kan faa Plads 1. Maj 

Tlf. All. 142 Fisker E. Henriksen. 

En Pige, 15.16 Rar, 
som vil malke 2 Køer, kan faa 
Plads I. Maj 
Niels Ipsen ved Dyndogaard, Huls 

En Pige, 14-16 Rar, 
kan faa Plads 1. Maj 

Hof gigaard, Klemensker. 

En a to Køer, 
der kælver i Løbet af kort Tid, er 
til Salg 
Dam, Stjernebakken, Klemensker. 

2 sunde Isdokvior, 
I 1-Aars Plag, 1 Gaas ag Gasse-
og Andeæg er til Salg. 

K. Kristensen, Kloven. 
Tlf. s. 31 y. 

Vi beder indtrængende de aver-
terende indløse vore Indbetalings-
kort, da vi har store Udgifter  og 

maa betale Postvæsenet forud for 
hvert Kvartal. 

fiti*1141.1441.1194114111  
• 

53iografen. 
Lørdag og Søndag Kl. 8 

Ilvoriorles ohiie blu kid 
Optagelser fra Flytemaskinerne, 

som søgte og lindt Nobile. 

Cirkus Beely. 
Spændende cirkusfilm 1 7 Akter. 

1 Hovedrollen den herornte 
Harry Piel. 

• 
4111.110•••••••••  

Rutsker. 
Skattelisten for 1929- -30 samt 

Overslag over Kommunens og 
Ud tnarkskassens Indtægter og Ud-
gifter ligger til Eftersyn i Rutsker 
Brugsforening til den II.  og i 
Vang Brugsforening til  den  15. ds. 

‘ngnernidet 

Olsker Husmandsforening 
Foredrag al Konsulent H. Nielsen 

TIRSDAG den 9. ds. Kl. 7,30. 
Emne: Foraarsarbejcle i Mark 

og Have. Derefter Diskussion. 
Baade Kvinder og Mænd bedes 

møde godt frem. 
ulestyrelaen. 

hov NIM Ouly13k-Forois 
i I kg. Dunke ()I, los Vægt. 

Tørrer klæbefrit pal ca. 6 Timer 

Æg modtages til haj Over-
pris som Betaling for Varer. 

Axel Mogensen, 
Tejn. 

Skalotter 
kubes 

Tlf. 41. Gartner Jensen. 

Min Urmagerforrelning 
anbefaler Stue-, Lomme- og 
Vækkeure i pænt Udvalg. 

Alle Slags Reparationer udføres. 
L. Hermansens Eftfl. 

Rø St. Anna Johansen. Tlf. 71. 

Varm Blodbudding 
faas hver Fredag Middag. 

.2"..eyster,Wasle. 

Alleteinder, 
Saltkar og Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Hasle Bodkerforretning, 
Tlf. Hasle 105. 

Ajletønder, 
Vandfonder, Vaskekar og Saltekar 

1. P. Rønne, Gudhjem. 
Tlf. 85. 

lotipakti Hils 
Poser og tfkonoinruiier 

leveres til 
Fabrikspris. 

Firma paatrykkes billigst. 

Uartigste Levering 
fra 

Allinge Bogtrykkeri. 
Telefon 74., 	Telefon 74. 

Forlang Tilbud. 

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 2 Kr. 

Allinges Bogtryltheri 

b 

• 

Hasle Idrætsforening 
afholder offentlig 

iturincistik=tpvisning 
Søndag d. 7. April Kl. 8 i Forsamlingshuset. 

1 Hold Damer fra Hasle. 	1 Hold Herrer fra Allinge. 
Efter Opvisningen Bal. 	 God Musik. 

Hønsefoder. 
Mais, Blandsæd, Byg, Havre, 

Hvede og HvedekIld leveres til billigste Priser. 

Produkten. 

Kød= og Benmel 
Kr. 21,00 pr. 100 kg. 

Tørt rent Benmel 
Kr. 10,00 pr. 10o kg. 

Produgten. 

Yorskallings=.93rcedder 
prima Gulvbrædder og ru Brædder 
haves paa Lager i tørre Kvalittter. Rabat pr. kontant.  

Yrodufiten. 

Xvorfor fide Sryfisager 
indpakningspapir og Yoser 
hos omrejsende Agenter, der part Grund af 

Rejseudgifter maa beregne større Avance 

paa en ringere Vare, og sælger denne paa 

Efterkrav og uden Garanti. 

gornitzfias Rogfryfikeri, 
er De altid sikker paa at jus Deres Tryksager godt udført til den 
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering. Telefon 74. 
Indpakningspapir. økonomruller, Poser d. Konvolutter til Fabrikspris 

kolliirmalmos Ore 
til alle Priser. 

Garanti for nøjagtig Gang. 

Konfirmationsgaver 
i stort Udvalg. 

Ric. Nielsen, Urmager og Gravør. 

Broderihandelen ophæves. 
Hele Lageret uds. til Spotpris! 

gredvig Warelimann, 	3fasle 90 

t Ur lil Koolirmaliollell 
Conrad Hansen. 

Telefon 140. 	 ALLINGE. 	 Telefon 140. 

et obuibe Derig Runbrfrebis, bur Ze aver. 

tete i „`Jfurbboratielin'. 

„Worbboraboho' treI 	i over 350n 
urterre af Ito(viiinloarer og Ilianujattur forbruger bliert 	uartig fur rille 
2000 Rimter 	„Torbborobolins" Vreferc tubrr altfan boert :nat for iver 6 
Udhviler Rroner Ilurer. Den aoruliiiiiquinith, ber flager over be banrlige 
'fiber, ben ringe gribeevne og br hcarrraletie Wficctiiiiig4antligbeber, 4ar Peb nt 
rwertere i bort IBIab J2ejligbrb ti( et uboibe firt 	orrelniug, omar ban furer 

gobc 4.1.1nrer og itioriat er iontarrenrebegtig. 

`Crisker Se 

SKANDINAVIEN 
AMERIKA LINIE 

Eneste direkte Ruter fra Hahenha.n til New York ug 
Canada med regelmtessig Afgang flere Gange hver Md. 
Til Canada Ingen Yasvisering og Liniens egne Folk 

modtager Passagererne 1 H ALIFAX og W IN N 1 PEG. 

Ved Ankomst til Canada kan Arbelde anvises til Land-

arbejdere, gifte og ugifte, samt dl unge Pi ger.  
Illustrerede Haandbeger med sale Opiyaninger Inas erft ti% fra Pas•:ngre er-

A Idel' gen, KONGI.NS NYTORV r. København K. eller hot; 

Reiffer, Mener, ‘flontr. geSornitåTa, 9lero, (2bu. 13etericø, e-eauele, 
43ogte. 0. (Itiornitåtel, ?Iffinge, aotograi 	Vinter 13eutien, 

b;. 



jaar Pend 
v 	aiJorden..-', 

Kuokelroerne har et me;:et 'doet 
K ALliforbrug ug s,.Iver derfor 

ognaa et stort 	tor Til. 

ter'et al K ALIGODNING. 

Kob 

Fest-mlnillegaver 

FLÆSK, 
Kød og Pølser 

modtages til Røgning hos 

Slagterm. Pitillipsen, Sandvig. 

Aktieselskabet 

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

ordner Kreditlaan m, in. 

Køreplan. 
Itanne•.4 Hinge Jernbane. 

MIO/Y F:DA4-11E. 
Rande 

')Rater 
Rielema 

Vin 
?tilhug 

H.-Naa•d 

8,00 
11,15 
8,25 
8,39 
8,51 
8,59 
9,05 

12,40 
12,55 
13,05 
13,19 

3,31 
13,39 
13,15 

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

Yfasle Savværk 
Træ modtages til Skæring. 

Tommer og Lægter lev. efter Best. 

Johanne dansen 
VietnalieforretnIng 

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

Fersk, saltet og røget Flæsk. 

Lindeplads - Allinge - Telefon 45 

Gllioge Skreri 
OptIpsdningsbriende altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert Hansen. 

kræves kun Arbejdsvillie og Evne. Vore 
Kontorer anviser gennem De canadeke 
Statsbaner Pladser ved Landbruget i de  
forskellige Provinser. Ogsaa for Kvinder 
anvises Pladser paa Landet. løvrigt op. 
lyser vore illustr. Flaandboger om For. 
holdene og de Muligheder, der gives 
Nybyggere tor at erhverve egen lord. 
Haandbugerne udleveres gratis hos Agers. 
terne over hele l andet, eller fags frit 

tilsendt ved at skrive til 

Skandinavien Amerika Linien, 
Kongens Nytorv 8. København K. 

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

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sonne. 

Soveværelser 
.Borde og Stole 

Tlf. n 13 l PIHL Klemensker. 

Allingegegiværk 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 

Tlf. 121. 

Enhverksmoder bør i egen  ln- 
	 teresse forlange 

Gudhjem Nalles Flormel 

) For at komme 
• frem 
i Canada 

med 3-fløjet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetræs engelsK 
Spisestue, conipl. 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 1111e4belmagasin, 
• Havnegade 53, Allinge. 

Forts. fra &ruder,. 

„Kære Vent • 

Jeg haaber ikke, Du korn alvor-
ligt til Skade. „Mette Marie" sej-
ler imorgen, men maaske kan vi 

mødes igen. 
Karen - . 

Det var ikke meget, men Munks 
Hjerte slog Tappenstreg, da han 
læste det -- og saa lo han højt: 
„Jeg Fæl" udbrød han, „jeg glemte 
jo at fortælle hende ind Fornavn?" 

Nu var det snart længe siden, 
og de to Skibe havde sejlet ad-
skillige Ture, inden Skæbnen havde 
ladet dem krydse hinandens Veje 
igen. Del var højst bedrøveligt. 

Men Kaptajn Munk var et Stykke 
af en Filosof: Kunde han ikke 
have Karen selv, saa kunde lian 
i hvert Fald have hendes Billede 
at se paa og lade Indbildnings-
kraften om Resten; ug det var 
altsaa det, lian nu var i Færd med. 
Undertiden tog samme Indbild-
ningskraft Fart, og han saa en 
hyggelig, lille Villa med Blomster-
have foran; en fiks lille Skikkelse 
stod i Døren og hilste ham vel-
kommen efter en lang Rejse. Men 
saa slog det pludseligt Sludder 
for ham, og han kom ikke videre 
- og saa sukkede lian paa en 
alt andet end smnandstnæssig 
Maade. 

„Et Blus forude om Styrbord", 
meldte en Matros i Olieklæder. 
„Det ser ud som en Sejler i Nød." 

,Hold skarpt Udkig et Øjeblik, 
saa kommer jeg op," svarede 
Kaptajn Munk og lod Billedet 
glide ned i en Skuffe. 

Det var en raakold Nat med 
blødende Regn, da han korn op 
paa Broen. „Palnatoke" gled vand 
og spøgelseagtig hen over Vandet. 

„Det er en modbydelig Nat," 
bemærkede Førstestyrmand, der 
havde Vagt. „Men det klarer dog 
efterhaanden op. Der er Blusset 
igen - saa nu forsvandt det." 

De kiggede begge ivrigt efter 
det flakkende Lys, der korn igen 
og forblev synligt i nogle faa Se-
kunder. Kaptajn Munk mente, at 
lian kunde skimte Skibet i det uro-
lige Lys, og at der var en Gruppe 
paa flere Personer samlet i Læ af 
Kahytten. Det var en ret lille Sej-
ler, der havde mistet Masterne og 
tilsyneladende var læk. Undertiden 
forsvandt den helt bag Søerne, 
der næsten ganske overskyllede 
den, men efter hver Tur kom den 
op igen og ligesom rystede sig, 

som om den ikke vilde give op. 
„For i Nat kan vi ikke gøre 

andet end at blive hos dem," 
sagde Kaptajnen. „Send en Raket 
tilvejrs; det vil muntre dem op 
at se, at vi har faaet øje paa 
dem," 

Natten gik vel langsomt nok 
for dem ombord paa Vraget, men 
Morgenen, der fulgte paa, var 
klar og varm, og Vejret var næ-
sten stille. En Band var blevet 
sendt derover og kom nu tilbage. 
Den bragte en Besked, der fik 
Kaptajn Munks Hjerte til at dikke 
som et Vækkeur. 

„Det er Barken „Mette Marie' 
med Trælast. Kaptajnen ønsker, 
at vi skal tage dem paa Slæb," 
raabte Styrmanden nede fra Baa-
den. 

„Er der Kvindfolk ombord?' 
raabte Kaptajnen tilbage. 

„Ja, hans Datter; men hun øn-
sker at forlade Skibet." 

,Saa sig ham, at jeg vil tage 
dem alle ombord her, men at jeg 
ikke vil have hans Bark paa Slæb". 

„Han siger, at han ikke vil for-
lade Skibet." 

,Sig liam, at det bliver han 
nødt til," svarede Munk. ,Sig ham, 
at det trækker op 111 Storm Igen, 
og at jeg Ikke vil risikere mit 

Skib for hans." 

„Dal burde være klarg nok,-
uruniirde 

 
lian, medens Baaden gik 

tilbage til Barken. 
Lidt efter kom imidlertid Baa-

den tilbage med de Skibbrudne. 
Munk hjalp Karen ombord og 
bragte hende nedenunder. Hun 
var vand og forfrossen, men hen-
des øjne var stadig klare og ly-
sende og hendes Væsen mildt og 
elskværdigt som altid. Kaptajnen 
svøbte hende ind i sin store Ka-
vaj og gik saa atter op paa Dæk-
ket. Han nænnede sig Kaptajn 
Svendsen og sagde: 

„Husker De, da vi sidst mød-
tes?" 

Skipperen nikkede mut. 

,Da svor jeg, at jeg nok skulde 
betale Dem igen," fortsatte Kap-
tajn Munk haardt. „Nii har De 
forladt Deres Skib. Det er et for-. 
ladt Skib. HVis jeg nu tager det 

paa Slæb og forlanger Bjergeløn 
- hvad vil De saa sige?" 

Kaptajn Svendsen tav. Han saa, 
at lian var gaael i en Fælde. En-
delig busede lian ud : „Ja, De 
vilde naturligvis faa Værdien -
men det vilde ikke være fair, -
ikke sømandsmæssigt." Og saa 
mumlede han ved sig selv: „Det 
blev altsaa Enden paa det -
jeg vilde hellere gaa til Bunds 
med ,Mette Marie" - det eneste, 
jeg holder af - foruden Karen." 

„Vi kan jo snakke om Tingene," 
sagde Kaptajn Munk i en lidt bli-
dere Tone. „Vi er kun et Par Hun-
drede Sømil fra den spanske Kyst. 
Hvis jeg nu tog Barken paa Slæb, 
til vi var fem og tyve Sømil fra 
den nærmeste Havn og saa satte 
Dem og Deres Besætning ombord 
igen, tror De saa, De kunde klare 
Dem ind, uden at nogen fik at 
vide, at jeg havde hjulpet Dem?" 

_Ja, det kan De være rolig for, 
jeg kunde," svarede den gamle 
Kaptajn ivrigt. 

,Og hvad kunde jeg saa vente 
i Retning af Bjergeløn?" spurgte 
Kaptajn Munk. 

„I Bjergeløn?' spurgte Kaptaj-
nen hvast. ,De er altsaa ikke helt 

uegennyitig alligevel." 
„Nej naturligvis. Jeg har dog 

egentlig ingen Grund til at være 
særlig blid mod Dem i Betragt-

ning af, hvorledes De behandlede 

mig, da vi sidst sans." 
„Jeg har ikke glemt vort sidste 

Møde," svarede Kaptajn Svendsen. 

,Jeg husker nok, at jeg var me-

get hastig til at fælde min Dom. 
Og det maa jeg vel bøde for nu". 

„Bøden er ikke svær," sagde 
Munk smilende. „De skal blot give 

mig frit Lejde til at tale alvorligt 
med Deres Datter om mine Frem-
tidsudsigter." 

„Ja, hvis Karen ikke har noget 

imod det," sagde Svendsen lettet, 
„saa skal jeg ikke gøre mig ud 
til Bens." 

„Er det et Ord, al De giver 
Karen Lov til at rande sig selv?" 
spurgte Munk alvorligt. 

„Nuar jeg har sagt en Ting, 
staar den fast," svarede den gamle 
Skipper; men lian talte til Luften, 
for Munk var allerede nede i Ka-
hytten for at drøfte Spørgsmaalet 
om Bjergeløn meget grundigt med 
Karen. 

J -Jarrievogrie. 
Nye Modeller er hjemkommet 
og Priserne meget rimelige. 
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Hasle Snedker- og 
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Største Lager af Ligki- 
ster, Ligtoj og Ligsenge. 

Tlf. Hasle 35. 

113 ikke over Anel eller Vild 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 
Mineralvandsfabriken 

BORNHOLM 
Sandvig 	 Telefon 25 

Flaskerensningen foregaar un-
der Iagttagelsen af de stren-
geste Krav til Renlighed og Hy-
giejne .  

Ved Fabrikationen anvendes 
kun de allerfineste Raastoffer. 

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

Koloed & Mortensen 
g ge frtrre i Elg 

cZT 

Ligkister og i,i g t øj 

Bornholms 
Spare- og Laanekasses 
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eanbrig 9,40 14,00 20,00 
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Vin 	9,53 14,13 20,13 
glo 	10,05 14,25 20,25 
Rleinfn 	10,19 	14,39 	20,39 
Sigter 	10,29 	14,49 	20,49 
9?01111C .1 	10,45 	15,05 	21,05 
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13,03 	19,48 
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9,06 13,16 20,01 
trin 
	

9,17 
	

13,27 	20,12 
?Miner 9,25 13,35 20,20 
(Snnboig 9,30 13,40 20,25 

bundvig Roane II. 

ennbuiq 	9,45") 14,00 20,45 
Ylllingr 	9,50 	14,05 	20,50 
Tein 	9,58 14,13 20,58 
glo 	10,09 	14,24 	21,10 
Rleinenz,' 	10,22 	14,37 	21,24 
ght.r 	10,31 	14,46 	21,34 
Ilorme .f). 	10,45 	15,00 	21,50 

inur i fflonne 91 tot.binbet1t nreb 
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De fverterencle 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende lur Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste l'ilaade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, n:en Deres Postbud vil vare Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 	5 Ore i Porto mod Kvit- 
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Alt til Faget henhørende anbefales. 

Jens [lansens Manufakturhandel, 
Allinge, 

anbefaler sig med et stort Lager i færdige K betlalogrr, Over-
frakker, Linier», Stortrøjer, Tlotorjakker, Regnfrakker, 
natte, Huer og Kanketter samt alt i ArbeJt14toi. - Prima 
amerikanske Overalls. Jakker & Bluser. Bestilling paa Klædninger 

efter Maal. I. KI s Arbejde til billigste Priser. 
s ilid bedete Kvnlitet og Istorate Udvalg I Trikotage og Uldgarn. 

Elfenbenslakerot Soveværelse 

Møllers Bogbinderi  
Tlf. 466. 	Chr, DideriEsen, Rønne. 	Tlf. 466 

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

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere. 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Nealdelelmer, konvolutter, 
Dag-H-Dato, Vekselblanketter, 

Vinitkort og Takkekort, 
Love og Rogamkaker,  

Sange og Salmer, 
nedlenntkort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge BogtryKKeri 
Ring op Telefon 74 


