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Nordens to eneste Skyskrabere.

Jeg bwier med Smil min Byrde,
jeg drager med Sang mit Læs;
jeg er som den vilde Hyrde,
der genner sit Kvæg paa Græs.

Stockholm har Æren af at være den første
By i Norden, som har opført Skyskrabere, endog
hele to, der ligger lige overfor hinanden, hvor
to Gader krydser hinanden Broen, man ser pas
Billedet, fører en Gade i Højden over en anden
Gade. Øverst paa begge Skyskrabertaarne, i en
Højde af en Snes Etager, ligger der Restaurationer, hvoraf til venstre en Afholdsrestauration,
medens den anden har Spiritusudskænkning.
Følgelig har Stockholmerne døbt de to Taarne
henholdsvis .Nykterhetstornet• og .Sprittornet",
og det paaslaas at Nykterhetstaarnet har den
Reustaurant, der betaler sig bedst. De to Skyskrabere gør et pynteligt Indtryk mellem de
andre .Lilleputhuse" paa 5.6 Etager, og de er
naturligvis en Turistattraktion, ikke mindst paa
Grund af, at man har lagt Restauratinnerne oppe
i de øverste Etager, saaledes at de Tilrejsende
herfra kan faa et lille Overblik over den smukke
svenske Hovedstad.

Jeg ser over tindrende Marker
og langt mod den blaanende Fjord,
jeg stirrer -paa sejlende Arker,
men finder ej tolkende Ord.
Jeg slænger Skalmejen for Munden;
jeg trækker saa lang uens Lyd,
at Kilderne klukker 1 Lunden,
og Bukkene bræger af Fryd.
Hvor kan I dog gruble og græde,
saa længe Guds Himmel er blaa?
Mit Hjerte skælver af Glæde,
blot Duggen dynger et Straa.
Jeppe Akakirer.
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Nedbrydning, da NInurstenene ikke
ere lagte en Rad paa langs og en
paa tværs samt i Forband, men
radvis efter Længden, saa at,
naar Nedbryderne havde gjort et
Hul nede paa Muuren, have de
med Brækjern kunnet ligesom afskrælle et lodret Lag Muursten
efter det andet. Om 10 Aar vil
maske blot Gruusdynger vise,
hvor Slottet har staaet. Naar undtages midterste Taarn, har det
øvrige været alt for ødelæggende
behandlet til længere at kunne
modstaa Frøst og Tøvejrs afvexlende Indflydelse, skjønt Landets
nuværende hæderlige Gommendant') har gjort alt, hvad der
stod i hans Magt, for at forhindre
Slottets aldeles Undergaang.
Vi nærmer os Aakirkeby
og har foran os Udsigten til Almindingens skovgroede Bjerge,
over hvilke Rytterknægten hæver
sig med sin skaldede Isse.

at en Rejsebeskrivelse
af Rawert og Garlieb.
—o—
Af den egentlige Slotsbygning
staae endnu Ydermurene tilbage.
Midt paa Slotsgaarden hæver sig
et fiit kantet Taarn, hvor Slotsfangerne fordum indesluttedes. Mod
Norden har Kirken været. De udvendige Mure for det meste af
Kampesten, staae endnu, men indvendig er det, som overalt, ikkun
en Dynge af Muurbrokker og
Gruus. For en Snes Aar siden
saae man endnu Altertavlen og
Stolene, men ved den Tid nedfaldt
Hvelvingen, og derved forflyttedes
C.ornmandantens Qvæg, som der
havde Stald, til den endnu hvælvede Vagtstue tæt ved Indgangen
til Slotsgaarden. For nogle Aar
siden sad endnu Bjælker i Fangetaarnet ; men ogsaa dette er forbi.
I Sandvig lever en Kone, som er
Det var Skt. Hans Aften, da vi
født paa Slottet, og tydelig veed
kom
til Byen Den er en af Bornat erindre sig dets forrige Tilstand.
Det er ogsaa først siden 1-742 at holmernes Festdage. Fra alle Kanden egentlige ødelæggelse, Ned- ter af Landet samler man sig paa
brydningen, har fundet Sted. Nu den Dag ved Kilden i Almindingen.
Meget Liv herskede i Aakirkeby.
gaar Hammershus med stærke
Skridt sin Undergang imøde. Disse Alle de som fra Bornholms søncolossale Muure, der synes at der og vester Herreder ville til
kunne trodse Evigheden, have Almindingen maa for største Delen
maattet give efter for Menneskenes lægge Veien gennem denne By.
Alle Vejne strømmede de sammen,
vindesyge Begjerlighed.
Da Slottet imod Midten af for- kjørende, ridende og gaaende.
Vi benytte Lejligheden til at berige Aarhundrede mere og mere
forfaldt, flyttede ommandanterne see Kirken. Denne er meget høj.
til Rønne; men vedblive at betragte I Midten ere Rader af Stole, der
Slottet som deres Ejendom. Det indesluttes af Steenpiller med hvæler ikke mange Aar tilbage, at en vede Sidearibninger. Paa hver Side
Corumandant an satte en Acrti Ilerie- af disse Stole er en Gang og melConstabel ved Slottet, for at vaage lem denne og Kirkemuren andre
over at Nedbrydningen gik regel- Stole. Steenpillerne og Muurene
mæssig for sig og for at passe, er malede lysegraa og derpaa ikke
at han erboldt rigtig Betaling for ilde udlørte bibelske Forestillinger,
graat i sort. Hist og her hænge
.Muurstenene.
Slottets sønderlige Bygnings- Kaarder, til Minde om en eller
møde har meget lettet denne anden af Bornholms Væbnere.

Ved (horet findes Begravelseskældere. Trægulvet over disse var i
saare maadelig Forfatning. Bræderne laae aldeles løse og blot
ved at skyde dem til Side, saae
vi Liigkister og Levninger af dem.
Fra Aakirkeby begav vi os til
Fods til Almindingen forbi den
bekjendte Herregaard Vallensgaard, mod Bornholms Elysium,
Romersdal, derefter gennem en
Planteskole og Granplantage og
seer os da pludselig omringet af
en Mængde Mennesker, en sammenpakket broget Vrimmel, som
ved sin idelige Bevægelse og ved
de imødelydende Toner levende
gienkaldte os Erindringen om hvad
vi saa ofte paa samme Dag og
til samme Tid havde set i Kjøbenhavns Dyrehave.
Samlingsstedet er en næsten

rund, noget skraa Flade, paa de
3 Sider indesluttet af tildeels med
Eeg og Avnbøg begroede Bjerge
og hvor 4 Veje støder sammen.
Mod N. 0 gaar denne Flade skakt
ned, og her er det, at den speilklare Kilde lindes, der nu med
Hensyn til Dagen var smykket
med afhugne Grene, som dannede
over den en Løvhytte. Midt paa
Sam lingspladsen stod nogle Vogne,
hvorfra der udsolgtes Brændevin
ni. ni. Paa dette Sted og om disse
Vogne var den største Menneskevrimmel. Omkring Kilden havde
fattige Koner taget Stade. Paa
denne Dag samle de sig fra alle
Landets Kanter, for, om muligt,
midt under Glæde og Vellevnet,
at minde om Medmenneskers
ublide og trange Kaar. I denne
Kilde nedsattes fordum en Spand,

8n hyggelig Stund.

Saaledes saa en Bondestue ud i gamle Dage, og det kan jo
ikke nægtes, at der er Hygge og Tryghed over Interiøret. — Alkoven
med den brede Ægteseng bag blomstrede Gardiner, Bornholmeren i
Hjørnet, blankpudsede Fade paa Hylderne, Bilæggerovnen og de smukke
Vægfelter — alt giver det Indtryk af en hyggelig Krog, hvor de to
gamle sidder lunt inden Døre, hun ved Spinderokken, han ved Piben
og Bogen. Livets Storme har de lykkeligt redet af, nu nyder de Alderdommens fredfyldte HVilestund.
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hvori kastedes Penge, der siden
deltes mellem de nærmeste Sognes Fattige. For 10 Aar siden, da
man havde her endnu Søl vmynt,
var denne gode Skik endnu i Brug.
Dette er nu ikke mere. Med Smaamyntens Aftagelse, aftog opas
Skikken. En eller anden Fiolin
eller Fløjte søgte at forskaffe en
liden Indtægt. Naar undtages dette,
var Intet, som kunde skaffe nogen
Afveksling i denne eensformige
og lidet underholdende Samling.
Fruentimmerne er alle temmelig
eens klædte for det meeste i en
sirtses Kjole af et eget gammeldags Snit. Nogle have en Kaabe
omkring sig og en Kyse paa Hovedet. De fornemmere Fruentimmer bruger en Hovedpynt, som
ikke bruges andre Steder og skal
være en Levning fra Lflbeckernes
Tid. Det er Naller, der bestaae i
en Rad Kniplinger, som ere stivede og staae ud for Ansigtet.
Bag Kniplingerne ere Blomster,
der ligeledes staa stivt i Vejret.
kanden bliver stærkt pudret lige
til Øjenbrynene. Bag i Wien er
anbragt et farvet Baand, som bedækker Befæstningen.
Henimod Aften saa man nu de
unge Karle ride Væddeløb, og
der hørte ikke sjeldent Færdighed
til at undgaa at nedtrampes af
disse vældige Ryttere. Vi kom
seent til vort ensomme Herberge
i Aakirkeby og fandt, at mange
søde at fuldende Dagens Fest
med Spil og Drik til langt ud paa
Natten.
Næste Dag toeg vi til Rønne.
Nær denne By ligger Knudsker
Gildesbo. Endeel Mennesker vare
forsamlede omkring Huset, og
endnu flere tyede derhen fra Omegnen. Disse Samlinger ere Levninger fra Middelalderen. Nogle
holde for, at de have deres Oprindelse af, at Bønderne, naar de
bragte deres Landgilde tll Hammershus, erholdt af den kongelige
Foged øl og Brændeviin. Dette
afskaffedes og til Vederlag gav
Kongen et Huus med noget Jord
i hvert Sogn, for at Bønderne
kunde visse Dage samles til nogen Lystighed. Jorden bortforpagtedes, og Afgiften bestaae i Øl,
Brændeviin og Tobak, som ved
Samlingerne fortæres. En .Oldermand" fører Forsædet, en .Straaherred bestyrer Keltens Pleje og
Selskabets Oekonomie, 2 pøldirekteurer` udtappe øllet og drikke
Gjesterne til og en „Fyrbøder"
slaar [Id til Tobakspiberne. Hvad
Bøder, der kan indkomme, drik:
kes op. I ældre Tider gik det meget støjende til ved disse 1' ol samhtiger ; men nu er dette ophørt,
og som det synes, ville Forsamlingerne ogsaa snart uphure.
C E. KOLI-Ohb.

Salt.
—p— •

Af alle Mineratier er Salt merldet, vi tidligst i Livet plejer
at blive kendt med. Og paa samme
Maade ved man, har Menneskeheden paa et meget tidligt Tidspunkt lært al sætte Pris pas Saltet som en af de vigtigste og mest
uundværlige Tilsætninger til Næringen, Men naturligvis har det
for adskillige Folkeslag paa Grund
al lokale Forhold været umuligt
i lang Tid at indføre Saltet blandt
deres Nydelsesmidler, Ja, selv i
en forholdsvis ny Tid har man
fundet Folk, som ikke kendte Nydelsen al Saltet, naturligvis bortset fra det, der fandtes i Plantestoffer. Det ser altsaa ud til, at
Saltet som Tilsætning i Mad ikke
er nogen ubetinget Nødvendighed
for Opholdelsen af et sundt og
kraftigt Liv. Dette modbeviser naturligvis intet om Saltets store
Gavtiliglied, men viser blot, at
det forholder sig med det som
med saa mange nyere Opfindelser, som nu synes os komplet
uundværlige; men uden hvilke
Verden dog har drejet sig om sin
Aksel i Aartusinder. Uden Tvivl
vilde vi nu slet ikke kunde undvære Salt, og vi finder ogsaa, at
det staar højt i Anseelse selv hos
Folk, der staar paa et forholdsvis
lavt Kulturtrin. I Asiens Indre regnes det for en Lækkerbidsken, og
europæiske Rejsenede kan fortælle
om, hvordan de har set, at Børn
der sutter paa et Stykke Stensalt
med samme Velbehag, som vore
Børn slikker Sukker, — I visse
Egne af det Indre Afrika er Salt
en kostbar Luksusartikel. Siger
man der om en Mand, at „han
spiser Salt til Maden*, har man
dermed sagt, at han er en meget
rig Mand.
Overordentlig mange Steder paqa
Jorden findes Saltkilder i en eller
anden Form eller Stensaltslejer
nær Jordens Overflade, og disse
Kilder er praktisk talt uudtømmelige, saa vi behøver ikke at frygte
for, at vi nogensinde skal komme
til at mangle „Salt til. Maden".
— Men der skal ogsaa meget til.
Europas aarlige Saltforbrug er
over 60 Millioner Ton, og den
øvrige Del af Jorden bruger tilsammen noget lignende. Del viser
sig, at Europæerne 1 Gennemsnit
bruger saadan noget som 4 Gange
saa meget Salt som Asiater og
Afrikaner tager til sig. Det lyder
maaske lidt usandsynligt, men det
gaar med Salt som med Sæbe :
Forbruget vokser med den tiltagende Kultur. I mange Husholdninger bruges sikkert nu adskilligt
mere Salt end for 50 og 100 Aar
siden, thi det bruges nu til mange
flere Ting.
ske

Alt paa denne Jord er undergivet Forandringens Lov. I de
gammeltestamentlige Tider var det
en hellig Skik, at de Steder, der
for evigt skulde være forbandede
og aldrig dyrkes, blev overstrøet
med Salt. Nu bruger man Salt,

naar man skal dyrke Jorden. For
Resten har en saadan Brug af
Salt til „Forbandelse" ogsaa fundet Sted i den nyere Tid. Endnu
i 18.50 lod en Godsejer i Meklenburg Kroen i sin Landsby nedrive, og lod opføre en Mur omkring Tomten og lod det hele
overstrø med Salt, for at det skulde
være forbandet og der aldrig mere
skulde bygges.
1 tidligere Tider, da al Handel
var Tuskhandel, var ogsaa Saltet
en snadan Tuskartikel, for hvilken
man tilhyllede sig andre Varer.
Naturligvis blev Saltet ofte for
Indlandene, der ikke selv havde
nogen Saltproduktlon, en meget
kostbar Artikel og derfor ofte en
Værdintnaler for andre Varer. 1
flere Egne af Afrika er haarde
Sa itklumper saaledes ligefrem brugt
I Stedet for Penge.
I næsten alle Folkeslags Talemander og 1 mangfoldige Folkeskikke spiller Saltet en fremtrædende Rolle. En gammel Skik er
det saaledes, at det første, der
bringes ind i en ny Bolig, er Salt
og Brød, som Tegn paa de nødvendigste Livsfornødenheder. Især
bruges Skikken, naar et nygift Par
satte Bo, og den anvendes endnu
i Rusland. 1 Pommern gear Brudesvenden ved Bryllupets Afslutning
omkring med en Tallerken Salt,
hvorpaa Gæsterne lægger en Pengegave. Hos Russerne er Skikken
med at overrække en Salt og Brød
et Tegn paa Underkastelse.
At spise Salt og Bred sammen
med en vil altsaa sige det samme
som at dele del daglige Brød,
dele Livet med ham, optage ham
i det inderligste, fortroligste Forbund. Salt og Brød, men vel ogsaa Salt alene, er saaledes Symbol paa Venskab og Troskab, Især
hos Orientalerne, der gerne symboliserer, betyder det at spise Salt
og Brød sammen, at man slutter
det fasteste og helligste Forbund
med hinanden.
Saltpagten, melach berith, var
hos isralitterne det fasteste Baand
mellem Menneskene. — Selv i vor
Tid slutter de arabiske Fyrster
Pagt, idet de strør Salt paa Brød
og siger: „Fred! Jeg er dine Venners Ven og dine Fjenders Fjende",
og den Dag i Dag kalder man
P.
delle en Saltpagt.

glæd »eres Ven

Klædninger
Største Udvalg
Billigste Priser

Andreas Thomsen

2fialervarer.

Yra Pige tit 21,ge. latin iirmagertorreining
og

Farver til Olie og Kalk r bedste Kvaliteter. — Olierevet Hl, hvidt, Titan- og Zinkhvidt.
eolsolit er en udmærket Vægfarve, let at udrore i Vand, lures
i 25 Farver.
Strygefærdige
Øliefurver. Eneesitt.lak, hvid
og kulørt. Tra-uralfng til uhøvlet Træværk, dækker godt og er
billigt i Brug. Illaskingtaenur,
l.iikker, Lakfernis i forskellige Kvaliteter. Fernis, Gulvrn s, Terp rn tin Kit, Gib*,
'trancer og Tintur.
11' - ndier i stort Udvalg, alt føres i bedste Varer fra anerkendte
Fabrikker og sælges til billigst
mulige Priser.

Ved Byraidsmadel

g: C.
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rød,
•
•
•
•
vore nye Studier til Sommer- •
kjoler, da kan De elltrs tro,

Har De set

der er noget at vælge Imellem. •
•
Henrivende Nyheder I
•
Uld- eg Valsk eieueuaaeline
fra 1,111. – Vaffikeirdlke i fine •
Farver 1,95. Moderne dobbetibr. •
Kieleerepe 1,13 til 1,45. Lyseg vaskeægte Zephyr fra 85 Ø.
Meget stort Udvalg i slidstærke
og farveægte Stoffer til Drengebluser og Skjorter og sidst,
men ikke mindst, virkelig overraskende smaa Priser over det hele

••

For at skaffe Plads
til Nyhederne er en Mængde
KJoletej i smaa Maal fremlagt
til ca. halv Pris.

•
•
•
•
•

Vi har Eneforhandling af _Tobraleo', — Sommerens store •
Succes. En elegant Nyhed i Va- •
•
skestof og kogeægte. Den •
skulde De prøve, vi har et smag- å
fuldt Farveudvalg Vi sælger den •
•
for 1,80 pr. ni., og den er ene- •
•
staaende .god.

Manufakturhuset
HASLE.

•

••
•

•

Bemærk!

DUROL. Det moderne Repa- •
•
rationsmiddel, der sparer Tid og •
Penge, faas her. Dansk Opfin- •
•
delse, Verdenspatent
•
Brugsanvisning gratis.

leverer de fineste Portrætter.

Averter i „Nordbornholm"!
Aktieselskabet

haste Bank
modtager Indskud paa Indlaaushog, og Folio, Terminsydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan rn, ni.

Hvede, Byg, Biandsædkorn,
Væglig Havre, Dansk Melass.:foder, Topiocarnel tif Svinefoder, stor amerik. Majs, Smaa Majs til Høns, grov dansk
Hvedeklid, grove Rugklid, valset Korn.

i Tirsdags behandledes felgende
Sager:
1. Andr. fra Slagterm. Kofoed
og Phillipsen, Sandvig og
Jergensen, Allinge om Indførelse af
kommunal Kødkontrol i Kommunete. Det vedtoges at henvise Sagen til nærmere Undersøgelse
et 3 Mands Udvalg (Borgmesteren,
E. M. Bech og L. Petersen).
2. Opgørelse over Antal Omvurder inger til Ejendoms- og
Grundskyld pr. VI29. Vurderingsmændene Chr. Somre og Alfr.
Mortensen har hver medvirket ved
27 Omvurderinger, for hvilke de
ansøgte om at fan samme Vederlag som ved Hovedvurderingen,
nemlig hver Kr. 1,75 pr. Eji
Bevilgedes.

3. Opfordring fra „ Dansk Bra
væsenskernite• til Kursin, der afholdes i K bh. i Tuden 10/6--mia.
Henlagdes.
4. Andr. fra Hotelejer Bryde
Rasmussen om Fornyelse al Bevilling til Drift af Høiers Hotel.
Anbefaledes.
5. Meddelelse fra Ministeriet for
off. Arb. om nogle Nedsættelser i
Havnetaksterne. Toges til Efterretning.
6, Politimesteren i Rønne fremsender Regnskab fur Politikassen
for Allinge-Sandvig, visende Beholdning for 1927 Kr. 299,97,
Indkomne Bøder 154,00, Renter
16,00, Andel i Hundeafgiften
150,00, ialt 619,97. Udgifter 419,35.
7. Landbrugsm meddelte, at
der var tilskrevet en Fisker i Allinge, at hans Andr. om midlertidig Driftslaan i Henh. til Lov
Nr. 98 af 31/3 28 ikke kan imødekommes, da der er disponeret
over alle til Raadighed staaende
Midler.
8. Landbrugsm. Apprabation
paa Udstykning af det Kommunen tilhørende Matr.-Nr. 41a saaledes:
41a Allinge Købstadkommune
Alb. Matr.-Nr.
410 Marie Kjøller 0 Alb.

61141/9•944,6114119411411

med et Fotografi al Dem selv!

Fotograf Alfred Kj el ler, Tlf, 4

anbefaler

Gulvfernis.
Hvis De ønsker pæne blanke
Gulve skulde De købe Gulvfernis
hos J. B. Larsen, den bliver De
ikke narret med, den tørrer hurtig, klæber ikke, den bliver haard
og glansfuld sælges i løs Vægt i
og VI og IIIkg. Dunke.
Hvis Gulvene er meget afslidte,
anbefales en første Passtrygning
med haardkogt Fernis paa de afslidte Steder og derefter anden
Gang med Gulvfernis eller Gulvlak.
Specielle Ferniseringspensier er
hjemkomne og anbefales.

biografen.
Søndag Kl. 8

tre eriger
i 97Zonte Carlo.
Lystspil i 6 Akter.

Han vil spille Komedie,
Farce i 2 Akter.
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Vækkeure i pænt Udvalg.
Alle SI.Igs Reparabuner udføres.
L. Harmaneens E.itil.
Re S.. Anna Johansen. Dr .11.

Kiosken Jiroma"
Cigarer fra 5 Kr. pr. 50 Stk. Cerutter
fra 2,50 Kr. pr. 50 Stk. Cigarettbr
fra 21,11 øre „AROMA". Tobak
200 gr. I Kr. Papir I stort Udvalg.
CramotenpIader fra 50 øre. Læder-

varer, Legetøj m. m.
Æbler, Appelsiner, Chokolade.
Dag- og Ugeblade føres.
Bringes overalt i Byen.
0. E. Rammen, Alling*.
Ært,,

.......
,Eo veliddi Herre
gear ikke tredel krøllet
og det behøves heller ild...,

Patentslipset, sum ikke krøller
fans hos os i et glimrende
Udvalg, sintret i farvesiarke Modenyheder som i fine, dæmpede
Farver, noget for enhver Smag.
Slurke Dagligslips 65 øre.

Manchetskjorter i meget
stort Udvalg. Mokker. Katte

og liner samt Pullovers I
mange smukke prisbillige Nyheder.

Prima lurpr. Frakker,
velforede i moderne
Facon: 35,3', 49,511 og 52,50
Største Udvalg i

Mita oa kal. Kliadzeingrer
fra 25 Kr. Udmærket Pasform.
Vi har et stort og stedse stigende Salg af Arbeldstal,
vi er saa ubetinget konkurrencedygtige heri. Alt, hvad De skal
bruge i Overalt., Blaser.Ve-

%te, ilrnk heder, Sklorter,
Nokker og Undertal af enhver Art vil De finde hos os til
Priser og i Kvaliteler, der teater
enhver '..zammentigning, og saa
bliver Pengene her i -Landet, ds
vi kun forer godt. dansk Arbejde og ikke fremmede U4skudsearer.
Reel og samvittighedsfuld &timing garanteres Dem barede 1.
Maj og- alle andre Dage.

es

•

Manufakturhuset
HASLE

Rich. Nielsen,
Urinager- & Graver
Største ,UdvalgI

Fest- og Brudegaver
Ny hjemk. Varer
til de rigtig e Priser.

Benmel.

Godt, tørt Benmel er til Salg.
Tlf. 79.
10 Kr. pr. 100 kg,
Endertuelarehrlk•-n. Nytter

XIIingeYegIveerfi
Nye Tapeter, En ung sund badeko,
staar

smukke Mønstre til lave Priser.
Se vore Vinduer.

Papirhandelen ved Skolens All,

som kælver i denne Maanetl,
til Salg hos
Jens Larsen, Rø Plantage.
Tlf. 64 x.

anbefales.

Mursten, Teglsten, Drænrur,
Tlf. 127.

Sunde, gode Varer sælges billigst i

Nordlattilels Handelshus.
50-51 pCI, kontrolleret Foderblanding
i plomberede Sække, Dansk Soyaskraa, alle
Slags valsede Foderkager. Nye Sendinger, billigste Dagspriser.

Nordlandots flandelsitiN.

Damefrakker
købes bedst og billigst hos
Andreas Thomsen

49(iertefig ,Tak
for udvim Opmærksomhed ved
vort Bryllup.
Magda og Emil Andersen.

3fjertelig Yak
td alle dem som glædede mig paa
min 50 Aars Fødselsdag, der tillige var min 30 Aars Bryllupsdag.

Nyhecie( til Pinse kfrrnkommer hver Dag!
Gardiner i tf.,Ite Monstre

Fodtøj Fine Frogisailer
Stort Udvalg i nyt,
fikst, solidt og billigt

Op... Kjoler i mange Stvirr. fra 2,53

Frakker i flere Faconer fra 20,50. Silkestrømper. alle Farver - 1,40
Ene-Udsalg af Durable Hansens Kursetter og Buhls Sundhedskorset-

Herre— og Daenefodtaal
har jeg nu paa Lager, hvorfor

Messens Ene-Udsalg.

det anbefales Dem at gøre Deres
Pinseindkoh af rr+,-!!, ,, hn: trin.

Firma: C. Olsen.

Telefon 100.

iErhodigst

Kamilla Andersen.

C. Krcg Hansen,

Ved Udsalget paa Menighedshjemmet den 7. Maj blev følgende
Numre udtrukne:

Traadvæv
af alle Dimensioner er paa Lager
og Prisen er billigst i

Lysedug og Løber lux Seddel 50
Skammel blaa Seddel 2
Sofapude grøn Seddel 31
Gris rod Seddel 20
Den, som ved en Fejltagelse
Valgdagen tog min Trøje bedes
venligst bytte den,

H. Holm, „Søglimt"
ved Fuglesangen, Rutsker.

Rø

ProduKten.

K. F. U. M. og K.

Tein Brugsforening,
Tilbud paa Malerarbejde ønskes.
Tilbudet ønskes indleveret senest
den 17. Maj,

ih's)31(gning,i--åtebegodå.
Tagvinduer, Heros's-lurer, ItIsite...11ernrn•ke
,?lurgryder er paa Lager i stort Udvalg og til allerbilligste Priser

frrodukten.

Kunstgodnin

•

Super rumba(

Norgefoittlpetvir
Kolkmalpeter.
Chllenalprter og NItropitani.at haves paa Lager

Produkten.

Annoncer læses bedst her i Bladet!

kan faa Plads paa

Lykkegaard, Ro.

En Pige,

Frishrodi Porlialld-Cemeol

er lige hjemkommen og Skib ventes igen under Losning i disse Dage
og tilbydes billigst fra Skib.

En pæn ung Pige
M. Zastrow, Sandkaas,

2 Fjedervogne,
en ny og en lidt brugt, er billigt
til Salg.

Krog Hansen, Klemensker.

Friskbrændt Kalk
kan Tirsdag 14. Maj faas paa

Allinge Kalkbrænderi.

Lejlighed.
En god og istandsat Lejlighed
udlejes fra 1 Juni.

Peter Falch, Tein.

hønsefoder,
Kyllingefoder, Mel, Gryn, Rugklid,
Skraa anbefales
Hasle nordre Molle.

Runkelroer
er til Salg paa

Bondegaard, Re.

Al hast- og Personkørsel
udføres hurtigt og billigt.
Ny 6-cylindret Chevrolet-Vogn.
Tlf. 131.
V. Hils, Allinge.

.eastkorsel
og Kørsel med Svin til Slagteriet
besørges billigst

Holm, Svartingegaard.

Hingsten Bannerbaj,
rød, med lys Manke og Hale,
staar til Bedækning for 10 Kr.
kontant, i Kr. i Staldpenge. Akkord efter Aftale.
FIL 4.
Lynggaard, Ro.

En Gylle eller en So,
som farrer i Maj, er til Salg.
M. J. Møller,
„Landlyst", Krashave.

50 Td. Ærter
som har god Spireevne, sælges pr.
Kontant betydeligt under Dagspris.
Tlf. n 57. Hullegaard, Klemens
Samme Sted er 100 Td. gode
Kartofler samt Halm til Salg.

Vi har noget for enhver Smyg:
fikse Ungpliefrakker IS til
22 Kr Prima !tempi. Frakker
med For, svær Kvalitet 29J-ti Kr
samt Frue- Frakker i meget
store Størrelser - surt, manne
og diskrete Mellemfarver.
Saa [lir vi altid en Del finere
Modeller med Silkefor og de
sidste Nyheder i Romtunter.
Frakker efter Metal leveres pas faa Dage med Garanti
for god Pasform, og alle Priser
er sat saa lave, at en Nyanskalfelse ikke kan volde særlig store
Lommesmerter.
Meget stort Udvalg i Fornney
og !Sommerkjoler. Sammenlign vent, vore friser med andres.
tial:
i‘
.1
7`n
olitribPleosrd
'ir
' r11.71(netleilr
Hatoduker og tilltrson per tor
vi nok sige, at her er et virkeligt
Iste Klasses Lager med konkurrencepriser, I. øks kid Damebenklæder- med Elastik oppe
og nede - tf8 øre. -- En løkker
Florytrumper med kilehæl i alle ,Rudefarver - 1,65. !Silke»tramper med Garanti 1,75.

i Raadhu ,i.: ide
anbefaler hele Klrdninger, Martre« og Overfrakker,
la.rdigsyede elg efter Restilling.
Ærh. Job. M. Funk.
Barbering og Klipning
hver Søgnedag.

Fikse, uldne Kjoler med plisseret, lægget og
rundskaaret Nederdel er paa Lager i mange
smukke Farver fra Kr. 13,50.
Silkejumper i Tricotine, sorte og kulørte fra
Kr. 13,50-22,00.
Jumpers og Veste, heluldne og i Uld og Silke,
med og uden Ærmer, haves i meget stort Udvalg
Største
fra ganske billige til finere Kvaliteter.
Udvalg i uldne Golfpjækkerter fra Kr. 8,75,
Imprægnerede Frakker i alle Stem fra Kr. 21,50
Lyse, uldne, mellerede Frakker fra Kr. 25,00
Ensfarvede, uldne Kjoletøjer haves i alle Foraarets Modefarver til smaa Priser.
Vore bekendte prima franske Uldmouseliner er
paa Lager i ca. 80 forsk. meget smukke Mønstre.
Ecrilfarvet Shantung .80 cm br. fra pr. m Kr 2,25

ved Victor Planc,

Allinge.

Det slerte Udvalg! - Den bedste Vare! - Den billigste Pris!

Et lille Parti Seksradet Byg (Korsbyg) sælges

Glænø Ærter, Snedinge Ærter.
Sornmervikker, Ærteblandsæd.
Blandsæd med Vikker.
Alt sælges til billige kontante Priser.

Nordlandets Handelshus.
Specielt fremhæves alle Slags Roefrø,
som Sludstrup, Barres, Taark..: Barres, Fodersukkerroe.
samt
Kualrabi, Turnips — alt med høje Spiringstal
Ægte

ungarsk Lucernefrø.

.`Bogføring.
Undertegnede agter at nedsætte
sig I Allinge som Regnskabsfører
og paatager sig al Slags Bogføring
og Revision for saavel mindre som
større PorreminRsdrivende.
Billigste Pri4 efter Aftale.

X Jot 'anse n,
Regnskabsfurer.
f.

T. NORDHOI.T, Klemensker.
Eztrafine fede

Produkten.

•.

HASLE

••

Gode Stedmoderplallter
i mange fine Farver faa'.

rierkules og Eryg

Gartner Kofod, „Ballelyst".
Tlf, Sandvig 6 og 47.

Cykler, Dæk og Slanger
samt alt i Cykletilbeher.
Gode Betalingsvilkaar.

Andr. Kofod,
Telefon Hasle 17.

Nye moderne

Foraars- og SommerDamehatte
findes som sædvanlig hos

Hedvig Nar dmann,
HASLE
Obs. Paategning udfares.

Husk
at købe

Lieniarmi
ProduKten.
Afdeling I .tlitnge.

Kontortid 9-12 og 2 -- 4.
henten af Indskud er paa
,t NIM:: Opsigelse

4,5 per. p.,1
Sparekassevilkaar
Folio
2
1,r)
i ForsorgelsesaIdelingen
Irvnrtii Pi:etitie, hidtil ',-1

Allillge Skære r'
OpItrudningmbrtr tide altid 'Lut

Alle Sorter Markfrø er paa Lager.

Produkten.

er paa Lager .

Bornholms
Spare- og haanekasses

Prima sorisrea Saml a! alle Slags!

e, under Losning i disse Dage

Eneforhal. for Duzaine Hansen.

Største Udvalg i Kunstsilkestoffer, Bomuldscrepe, Tricoline, Voile og Bomuldsmouseline
fra pr. ni Kr. 0,75.

Magasin du Nords Udsalg

Store rene Kul

filommesild

i Korseletter,

Manufakturhuset

YorciarJ=frillecierel

• 00•••4114HINNIN

Koryettvr og elegante
Hofteholdere Ira 133.

Største

Produkten.

som kan malke, stiges
Høj Løn gives.
Tlf. Kl. n.-10 Vestre Bedegadegaard.

suges til nogle Morgentimer.
Man bedes henvende sig til

Hasle
Beklædningsforretning

Dem — uden Købetvang

Bestyrelsen.

En 14-1h Aars Dreng

11.811 motlerile Prakke

• 110•••••••••••
•

vel vi gerne have Lov ral at ‘ise

Mandag den 13. ds. Kl. 7,30 Møde
i Salen ved Sekretær Kure.
Alle er velkommen.

Klemenker.

Produkten.

Lager, billige Priser.
- f 1f, 2L).
ibleert

•
Deros Gardiner ••
kan maaske ikke sige sig fri for :
lidt Skrøbelighed, og Foraarssolen
blotter ubarmhjertig Skavankerne. •
Pengene •
De vrider Dem lidt
har Ærinde saa mange Steder men husk, Pinsen staar for Døren, •
og saa vil ti jogerne have det •
lidt fint. Og hvis De vil være snu
uden Købetvang -- at •
venlig
[age vort nye Lager al Coodinet •
i Ojesylt, sa:t ril De blive beflit
gelig overrasker.
•

For tanake Ninna Penge :
kan Do alkre Dem et hen •
rivende Gardin, hvad enten •
•
De ønsker hvide ecrii, seglgarns- •
farvede eller kulørte- med eller •
Ntore• og For
uden Borter

•
trarksgardluer..
•
Prøver udInn*em icv ror, •
De hjemme i Itu og Mag kan •
ude ælge aet (lurtin, der passer •

Manufakturhuset
HASLE

•

••

Ligkister og Ligsenge
altid paa Lager i alle Størrelser,
og forskellig Udstyrelser og Priser.
Anton Norieseg$

Koloed
& Mortensen
!ty

•
•

Dem bedst.

Byggetorretaing

Telefon Allinge oø.
Indehaver Chr. Smitte.

gg efor rot» n g

Crz

L-•-•

Nordlandets Handelshus,

FLÆSK,
Kød og Pølser
modtages tit Røgning hos

Averter I NORDBORNHOLM!

Ligkister og Ligtøj.

Slagterm.

SA AV .•

faart sin Plads indenfor disse 12
Klasser.
Anderledes med Italien. Her
har det ikke været nødvendigt at
—o-Ved Nutidens Parlamentarisnie fravige noget af de oprindelige
Principper, men man har tværtforstaar man, at det største Parti
i Folketinget bestemmer Landets imod udviklet dem og konsolideret
Regering. Udtrykket stammer fra dem i enhver Retning, ja endog
England, hvis Rigsdag (Parlament) i den Grad, at Mussolini nu efter
ligesom hos os bestaar af 2 Ting, ca. 10 Aars Diktatorregering trygt
(Overhuset og Underhuset), hvil- kunde gaa til en Folkeafstemning
ke her kaldes Landstinget og Fol- med det Resultat, at over 90 °is
af Befolkningen stemte for Fascisketinget
Indtil for ca. 10 Aar siden var men og derved sagde god for
denne Regeringsform indført i saa dens Principper. Derved er Dikgodt som alle de europæiske Lande, taturet faktisk ophævet, da man
men den viste sig hurtig ikke at ved et Diktatur forstaar en Enesvare til de store Forventninger, voldsregering mod Folkets Flertal.
son] man stillede til den. Der op- Afstemningen har været kritiseret
stod en mægtig Stab af Levebrøds. i visse parlamentariske Blade, men
politikere, der fortrinsvis korn til ganske uden Grund. Samtlige
at bestaa af Middelmaadigheder, udenlandske Journalister blev indder ikke i det private Liv havde budt til at overvære den og konhaft synderlig Succes; men havde trollere, at der intet som helst
den særlige Evne at kunne pro- Pres fandt Sted, og at Afstemninpagandere blandt Folkemasserne, gen var hemmelig og i alle Hensom oftest ved Anvendelsen af seender i Overensstemmelse med
ret tarvelige Vaaben og ved at de Krav, man nu overalt stiller
appelere til de lavere menneskelige til en saadan frivillig FolkeafstemTilbøjeligheder som Misundelse, ning. 1 Rusland vil det sikkert
Umoralitet, Dovenskab, Havesyge, vare længe, inden Sovjetregeringen
tor lade Folket afsige sin Dom.
Fejhed, Slaphed, Ligegyldighed
Fælles for begge Lande er, at
o. s. v. medens Dyder, som ellers
de
anser et stærkt Militær for
havde været i Højsædet! Sagkundskab, Arbejdsomhed, Sparsomme- nødvendigt. I Rusland indpodes
lighed, Kultur, Uegennytte, lakj- den militære Tankegang i alle
somhed, Tapperhed, Opofrelse, Folkemasser. Paa Universiteterne
Selvbeherskelse, Religiøsitet o. s. v. undervises der i saavel praktiske
blev udsat for Mængdens Latter, som teoretiske militære Fag og
ved de afsluttende Eksamener giHad og Foragt.
Sagerne paa Rigsdagen afgøres ves der Karakterer heri, der gælved en Tovtrækning mellem Par- der lige med de andre Karakterer.
tierne, hvor disse hver for sig I et russisk Folkeblad, som kan
udelukkende tænker paa det, som sammenlignes med den danske
kan gavne Partiets Interesse, og „Familiejournalen" gives der miingen tænker paa Nationens, Fæ- litære Opgaver med Præmier for
drelandets d. v, s. det Heles Vel. den bedste Løsning o. s. v. l ingen af Landene gør man sig noEt praktisk Udslag af Parlagen Illusioner om, at .Retten"
mentarismen var Skatternes, baade
alene kan afgøre Sagen, naar der
de direktes og indirektes, Vækst
ikke staar Magt bagved.
til hidtil uanede Højder, saaledes
I Rusland lægges der vistnok inat de parlamentariske Lande nu
gen Skjul paa, at det er Meningen
har en Skattebyrde, der truer med
at bruge den røde Hær til at udaldeles at lamme al Foretagsombrede Proletariatets Diktatur over
hed.
Europa og Asien, og adskillige
Partibestyrelserne bestemmer,
Millioner Guldrubler staar til Raahvilke Kandidater, der skal paa
dighed for den bolchevistiske ProListerne, og Vælgermasserne driogsaa i Danmark.
paganda
vis ved ensidig Propaganda til at
Italien derimod har ikke fundet
slemme paa den Liste, der lover
nogen Anledning til Propaganda
de største personlige Fordele for
udenfor Italien, hvorfor Fascismen
den paagældende Folkeklasse paa
har ulige vanskeligere ved at gøre
de andres Bekostning.
sig gældende andre Steder. — En
Saadan er Parlamentarismen. anden Aarsag til Fascismens langintet Under, at Parlamentarikerne somme Frerntrængen er samtlige
er en i store Kredse foragtet Stand, Blades passive eller aktive Modog at Parlamentsleden breder sig stand. Alle danske Aviser er jo
mere og mere,
nont bekendt Partiorganer og som

Parlamealarisme, Fascisme,
Boichevisme,

De første Lande i Europa, der saadanne pekuniært interesserede
gjorde det af med Parlamentaris- i Partivæsenets (rettere uvæsenets)
men, var Rusland og Italien.
Opretholdelse, hvorfor de i RegeBegge er lærerige Eksempler l en omhyggelig undgaar at nævne
for os andre. I Rusland fremkaldtes noget om det upolitiske Parti:
Revolutionen ved at paakal de Mas Fascismen. — Af samme Aarsag
sernes aller laveste Instinkter, og behandles det nye Parti, ,,Retspari Italien ved at appelere til de tiet" med samme Frysemetode.
højeste Dyder. Begge Steder lyk- Dette Parti er nemlig ogsaa — om
kedes Omvæltningen til Fuidkem• jeg da har forstaget det ret — antiin enhed, og der indførtes henholds- parlamentarisk, idet det ønsker at
vis Proletariatets og Fascismens gøre hele Landet til en stor ValgDiktatur. I Rusland har dette dog kreds. Nu vil jeg indrømme, at jeg
kun ladet sig opretholde ved store deler Skæbne med de ikke saa faa
Forandringer fra det oprindelige andre, der ikke kan hitte Rede i
kommunistiske Program i borger- Retspartiet; men det forekommer
lig Retning, og skal det fremdeles mig, at det ikke har saa faa Ligopretholdes, kan det utvivlsomt hedspunkter med Fascismen. Tager
kun ske ved yderligere Skridt til jeg fejl, findes der forhaabentlig
samme Side.
blandl „Nordbornholm"s Læsere
For Eksempel har man ganske en Retsstatsmand, der eventuelt vil
forladt det Princip, at alle skulle korrigere; naar jeg antager, at
have lige stor Indtægt uanset deres Grunden til dette Partis forholdsKvalifikationer og inddelt samtlige vis store Fremgang ved sidste Valg
Statsarbejdere, Driftsledere, Funk- mindre skyldes de paagældende
tionærer og Arbejdere, Lærere, Folks Overbevisning end en svigVidenskabsmænd 0. s v, i 12 tende Tillid til de andre Partier,
Lønningsklasser. Da enhver Virk- D: „Parlamentslede".
sornhed som beskæftiger mere
1 det hele taget findes der en
end et Par Arbejdere, tilhører Mængde Mennesker, der foler sig
Sovjetunionen, vil man se, at saa ganske hjemløse i de gængse Pargodt som hele Befolkningen har tier. Mange af dem har opgivet at

ulejlige sig til Valgurnen og andre
gør det, som faer en vaskeægte
Parlamentariker til at fnyse af

Harme, nemlig det at tilkendegive
sin Protest mod Systemet ved at
afgive en blank Stemmeseddel, Adskillige Tusinder saadanne blanke
Stemmesedler afgives ved hvert af
de senere Aars Valg, og de kommer sikkert ikke fra de ubetydeligste
Medlemmer af Samfundet. De selvtænkende og selvstændig reflekterende Mennesker har nemlig meget svært ved at finde sig til rette
i en eller anden Partibaas.
Særlig saadanne Mennesker horer hjemme indenfor Fascismen.
Parlamentarismen synger snart
paa sit sidste Vers, og Sim rgsm aalet bliver de, om de russiske eller
italienske Principper skal bringe
Afløsningen.
Hvilket foretrækker De?
C. E. KOEFOED.

Fru mio Guiviok-Fernis Johanne lansen

i 1 kg. Dunke -; løs Vægt.
Tørrer klæbefrist pal ca. 6 Timer

Æg

modtage* til hej Over

pris som Betaling for Varer.

Axel Mogensen,
Tejn.

Køb Deres Forbrug af
Sodavand fra
Mineralvandsfabriken
BORNHOLM

Telefon 25

Fliskereasningen;foregaar under Iagttagelsen af de strengeste Krav til Renlighed og Hy
glejne.
Ved Fabrikationen ;anvendes
kun de allerfineste Reastoffer
Produktet staar fuldt ud paa
Højde med de oversøiske Fabrikkers.

,
11)erterencle
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste ag bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte vod Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed eg modtage Beløbet 1 5 Ore i Porto mod Kvittering paa Posibeviset.

BRØDRENE ANKER, HASLE.
JERN -4TOBERI åt YIANKINIFAIBRIti.
Alt til Faget henhørende anbefales.

med 3-11ojet Spejl, compl. Ira 450 Kr. Egetræs engelsh
Spisestue, compl. fra 550 Kr. Chesterfields Ong
ligstue, 1 Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 ltr.
Ratebetaling kan indrømmes. Solide Kobero Ira 20 Kr. indl

Allinge ny Møbelmagasin,

Tilberedte Oliefarver i 1/1 og
kg. Daaser føres i alle gangbare
Kulrurer og kun i allerbedste Kvaliteter. Priserne er billigere i Aar,
Olierevet Zinkhvidt, Blyhvidt eg
Titanhvidt i Spande paa 21/a og
5 kg og i Daaser a lit og 1/, kg
Tert Zinkhvidt.
Hvid Japan Emaillelak kun bedste Kvalitet føres.
Blaa Emaillelak til Køkkenma-

ling i lit

og

'4 kg Daaser.

Kulørte Emaillelakker i alle Kulører føres i smaa Daaser, større

Daaser forskaffes paa Bestilling
anvendes baade paa Træ, Metal
og Vægge.
Hattelak i forskellige Farver.
Møbel-, Vogn- og Baadelak.
Shellak tør og opløst.
Beitser. Nøddetræ, Mahogni
og Egetræ bande tørre og opløste.
Branoline lys og mørk til Oplakering af Møbler.

Lignid Veneer Politur gør polerede Møbler blanke.
Preacolit anvendes i Stedet for
Limfarve til Vægfarver, opløses i
Vand og er meget let at paastryge
føres i 24 forskellige Kulører.
Til Kalkning anbefales Okker,
Stort Udvalg i Malerpensler,
Lakpensler, Kalkekoste, Limfarveanstrygere, Malerfernis, Tørrelse,

Terpentin.

ffl earfen, Mange

Ajletønder,

Havnegade 53. Allinge,

Saltkar og Skoldekar anbefales

l o orliodisnuloor
Averter I NCliftABORNHOLIVII

Møllers Bogbinderi
Chr. Diderillsen, Rønne.

Oliefarver.

Italienskrød!, Kalkgront, Dodenkop!, Bjergrødt.

Elfenbenslakeret Sovevvelse

TIL

anbefaler
hjemmelavet Fars, Medisterpølse.
Lungebøsse, Sylte og Leverpostej.
Fersk, saltet og røget Flæsk.

Lindeplads - Allinge - Telefon 45

bo ikke over hen eller Jaod
Sandvig

Vietsalleforretntur

Tlf. -166

Indbinding af Beger.
Protokolfabrik. --- Papirvarer.
I. Kl. Arbejde. -- Rimelige Priser. —. Hurtig Levering.
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere.

Xvorfor kø& ffryfisager

til billigste Priser.

Hasle Bødkerforretning,
Tlf. Hasle 105.

Varm Blodbudding
faas hver Fredag Middag.

.g.Lyster,9Tasle.
• Gudhjem •
Køb Tapetfabriken .Danmark - s

1b)ldhare

Bog-, Papir- og Tapethandelen

monne.

Jndpakningspapir og :laser
hos omrejsende Agenter, der pair Grund af
Rejseudgifter maa beregne starre Avance
paa en ringere Vare, og sælger denne paa
Efterkrav og uden Garanti.

gornitzkas Mogtryfigeri, Allinge,
er De altid sikker paa al faa Deres Tryksager godt udfort til den
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering Telefon 74.
Indpakningspapir, økonomruller, Poser cVonvolutter til Fabrikspris

Jens Hansens Manufakturhandel,

Tapeter

Nye, smukke, moderne Mønstre
er hjemkommet i stort Udvalg.
Priserne er i Aar meget billige i

Ved Sid en af Jantzens Hotel.
Tlf. 85.

Nic. Koefoed,
Skrædder- og Herreekviperingsforretning leverer gode Varer til billige Priser. Tlf. Klemens n. -14 >z.

3riller og pincenez

Allinge,

Læseglas -- Barometre — Termometre
Regnmaalere i bedste Kv.

anbefaler sig med et stort Lager i færdige Ililred‘alugir, Over-

Conrad Hansen, Tlf. Allinge 140.

frakker, [Agters, Sturtrojer, floterjakker, Regnfrakker,
flette, fluer og Kasketter samt alt i Art11;1(17401 -- Prima
amerikanske Overalls. Jakker & Bluser. Bestilling paa Klædninger
efter Maal. I. Ki.s Arbejde til billigste Priser.
*raid bedpite; Kvalitet og mtorritir, ildvalg I Trikotag P og 111141gnree.

erkvælstof

•

Salpet

købes billigst i

LSI-% Tysk Kalksalpeter.
DET r DANSKE
GØDNINGS

KOMPAGNI

Lomme- og likellre,
Herre- og Dame-Armbaandsnre
zinheiates.
Gode Varer
Billige Priser

&nit 2>esifis 21r- og
Suldsnzedeforretning,
'rir 11..1, 116.

Hasle Snedker- og
Bygningsforretning
Stoiste !..ager- af Ligkister, Ligtøj og Ligsenge.

Tif. H

le 35.

