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Alm. Annoncer 10 Øre pr. mm, efterf. Gange 8 Ø.
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Fredag den 18. April

Den nye, store Svovlsyrefabrik.
Konfirmation.
Nu flyver ud et Ungdomskuld
med Sang og Sejr i Sinde.
Nu bærer det mod Livet frem,
saa unge Øjne skinne.
Flyv ud, flyv ud med frejdigt Mod
den Vej, som dig blev givet,
og fang al Dagens Skønhed ind
og fryd dig over Livet.
Men flyv dog aldrig bort fra ham,
som kan din Ungdom højne
og fylde den med Sol og Sang
og Glans af glade Øjne.
Han, som er alle unges Ven,
og som vil dig det bedste,
giv ham dit unge, friske Mod just det, han vil sig fæste.
Mads Nielsen.

Af gamle Protokoller.
Bornholmernes Opstand mod de
Svenske er den Begivenhed, som
jeg stadig kredser om med usvækket Interesse. Den rummer adskillige dramatiske Optrin, og for den,
der trænger dybere end til Overfladen, giver den meget Stof til
Eftertanke og mangeartede Overvejelser. En Mangel er der her for
den populære t'ilmsfantasi: en
Kærlighedskonflikt. Vel kæmpede
Bornholms Befrier for sin Fred
til at være hos sin Familie, og det
lykkedes jo ogsaa for ham, men
den Omstændighed, at han alt forud
var gift og havde Børn, betager
Situationen den fornødne Spændi ng paa dette Punkt. Jens Koefoeds
Hustru forekommer det mig i det
hele noget vanskeligt at faa en
personlig Opfattelse af, og den
kvindelige Hovedrolle i Dramaet
er det langt lettere at tildele Fru
Anna Hård, Printzenskjolds Frue,
Slotsfruen. De sindsoprivende Fø/ lelser og rædselsprægede Sjælekampe, hun har maattet gennemgaa i Opstandsdøgnet, er det forholdsvis let at forestille sig.
Da Jens Koefoed Opstandsnatten med sin beskedne Belejringshær, der bestod af 12 Hasleboer
og et Antal Allinge-Sandvigboer,
der næppe var synderligt større,
tog Stilling paa Møllebjerget bag .
Slotsvejrmøllen øst for Slottet, traf
han der en svensk Soldat, som
blev slaget ned, da han ikke vilde
overgive sig. Mere meldes der ikke
om denne Begivenhed i den historiske Kilde: Jens Koefoeds Relation; men man har Lov til at
spørge: Hvad skulde en svensk
Soldat alene midt om Natten ved
Slotsmøllen? og hvorfor overgav
han sig ikke? Han har næppe været paa lovlige Veje — og Spørgsmaalet: Ofi est la femme? melder
sig. Der maa have været en Møllerdatter! Men da Soldaten straks
blev dræbt, er der visse Vanskeligheder ved at spinde en altfor

Det danske Gødningskompagni (A/S Dansk Svovlsyre- og Superfosfatfabrik)
opfører for Tiden en ny, stor Svovlsyre- og Superfosfatfabrik i Kalundborg.
Opførelsen, der foregaar med større Hastighed end man i Almindelighed er
vandt til herhjemme, blev paabegyndt i Juli Maaned sidste Aar, og Fabrikken
skal, saafremt ingen uforudsete Hindringer indtræffer, sættes i Drift i Slutningen af denne Maaned.
Den milde Vinter har muliggjort, at Opførelsen af Fabrikken har kunnet
fortsættes uden _Vanskelighed ogsaa i Vintermaanederne, og en Del af Arbejdet er blevet udført i 2- og 3-Skift Døgnet rundt.
Anlæget af den store Fabrik, der vil kunne fremstille 100,000 Tons eller 1 Million Sække Superfosfat aarlig, vil komme til at staa i ca. 7 Millioner Kroner
og det dertil hørende nye Havneanlæg som bygges af Kalundborg By, vil koste
ca. 1 Million Kroner.
Billedet foroven viser Svovlsyrefabrikkens Taarnbygning, der til Tagryggen
maaler 32 Meter. Foran denne Bygning ses to store Jernkugler, der skal tjene
til Lager for den fabrikerede Syre. Hver Kugle rummer 600,000 Liter Svovlsyre.
Det nederste Billede viser Superfosfatfabrikken og Raastoflagerbygningen
under Opførelse.
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Ende paa den Affære uden
Satangstøde
mod de Skranker, som

den historiske Kilde har sat.
Medens det saaledes er ret smaat

bevendt med Kærligheden i det
historiske Stof, gælder det ikke i
saa høj Grad for et andet Element,
som sædvanlig er en nødvendig
Bestandel i enhver god Roman:
Skurken. Der var nemlig en virkelig Skurk, dvs. en virkelig ægte
Forræder, og da Hasle By til sin
uvisnelige Hæder indenfor sine
Byled rummede Flertallet af Opstandens Førstehelte, kan Byen

vel ogsaa taale for sin Anseelse
at nævne Forræderen blandt sine
daværende Borgere.
Havde Jens Koefoed læst Gøngehøvdingen (hvori han nu var lovlig forhindret) eller haft Sans for
Romantik (i saa Fald skulde han
for Resten være langt forud for
sin Tid), saa havde han sikkert
givet os en malende Fremstilling
af den skumle Person; men nu
var det en tør, saglig og militær
Indberetning, hvori han paa en
jævn og bramfri — og derfor højst
tilforladelig — Maade fortalte Enkelthederne om sit Livs stolte Bedrift til sin beundrende Efterverden. Efter at have meldt om Printzenskjolds Drab, omtaler han en

Hasleborger, som skulde fanges
og uskadeliggøres, fordi — „han
bragte alt, hvad som os kunde
være til Hinder og Skade for den
svenske Landsherre". — Forræderen havde imidlertid skjult sig,

og man satte Vagt om hans Gaard.
Om hvordan det siden gik ham,
vides intet. I de ældste Afskrifter
staves hans Navn Arritz Ruæg,
hvilket senere er blevet til Rung
og tilsidst til Krog. Navnet har i
Originalen rimeligvis været skrevet utydeligt og er derved sikkert
fejlagtig afskrevet som det besynderlige Ruæg, — hvilket han vel
næppe kan have heddet? — Men
hvad hed han saa, og hvad var
det for en Person? Arritz er ikke
neget ualmindeligt, bornholmsk
Navn; men det andet?
Ja, efter dette indledende —
Causerie hedder det nok med et
fint Ord — kommer jeg til det,
som der staar i Overskriften- de
gamle Protokoller.
Her søgte jeg nemlig, og naar
man søger, finder man altid noget, omend det langtfra altid er
det, man søgte efter, og sandt at

.

Ansvarshavende Udgiver:
Otto Gornitzka. z Telefon 74.
Trykt i Allinge Bogtrykkeri
Oplag ca. 3500 Eksemplarer

Annoncer og lokalt Stof maa %ære indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.
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sige har jeg heller ikke til Dato med oprakt Finger efter Loven,
fundet noget mere om Forræderen. I som lød : „Jeg, Henrich Clausen,
Nu begynder den ældste Kirke- Jørgen Larsen osv. lover og tilbog for Hasle først Anno 1698, ' forpligter os at være vores allerog den unde Arritz ...? er sand- ] naadigste Arve Konge og Herre,
synligvis død forinden dette Aar. Kong Frederik den 4de med Liv
Heltene fra 1658 var i det hele og Blod huld og tro, vor Øvrigtaget alt paa denne Tid vandret hed vilde vi være hørig og lydig
til deres Fædre, og det er Gene- i, hvad som befales, os ærlig og
rationen efter dem, der sætter sit redelig ernære, med vore Naboer
vilde vi holde god Omgængelse,
Præg paa Hasle Borgerskab.
kongl. Majestæts Skatter og Byens
Jens Koefoeds Hustru hed MaPaalæg vil vi gerne udi rette Tid
grete Zandersdatter 1692 bliver
og efter Evne og Formue erlægge
Matz Hansen lagt under salig og betale og ellers
i alle Maader
Zidle Zanders Arvingers Ligsten.
os som redelige Borgere ernære,
Hellig 3 Kongers Dag 1698 kristskikke og forholde. — Det lover
nedes Zanders Anders Datter Ane
vi, saa sandt hjælpe os Gud og
og Fadderne var Byfoged Eskild
hans hellige Ord."
Nielsøn, Seignor Morten Bohn,
K. Ee S. KOEFOED.
Seignor Jens Dechner og Bertha
Gunilø§. Et Par Aar senere nævntes Jens Ancher, Engelika Zandersdatter og Sidsela Jens Bohns.
Disse nævnte Familenavne synes
at betegne det øverste Haslebourgoisie paa hine Tider. De staar
Fadder til hinandens Børn og har
de fineste (dyreste) Stolestader i
—o—
Kirken.
Overalt i Verden, hvor Paasken
I 1694 betales I Mark og 8 Sk. fejres, findes der forskellige Paai Begravelsespenge for Aniche Ariskeskikke, hvoraf de fleste er saa
stes — Forræderens Hustru? —
gamle, at de stammer fra den
Det lille Beløb tyder paa en
hedenske
Tid, men er gaaet i
ringe Stand. Til Sammenligning
Arv
gennem
Aarhundreder fra
gav f. Eks. 1684 „Erverdige Landsprovist" Hr. Poul Ancher for sin Slægt til Slægt — som f. Eks.
sal. Quindes Begrafuelse 15 Daler. Paaskeægget, der kan føres tilAaret 1709 træffes Navnet Knud bage til de gamle Romere og nu
Aristsen — Forræderens Søn? - bruges over hele Europa og i
Han giver 2 Mark til Kirkens Reparation. Alle Hasleborgere maa Amerika. I Frankrig er Paaskelægge ud ved denne Lejlighed, æggene ofte halverede og forsyog Kirkeregnskabsbogen nævner net med en eller anden lille TegNavnene paa dem. Poul Anchers ning. I Tyskland er det den lille
Søn, Hans Ancher, giver 4 Daler. Paaskehare, man ger paa Æggene.
Knud Aristsen Stolestade har Den Leg, at „trille Paaskeæg",
nok været langt nede i Kirken,
siden det kun kostede 5 Skilling. dyrkes meget at Børn i alle Lande,
De mere standsmæssige kostede dog maaske mest i Sverrig og
ganske særlig i Amerika, hvor det
mindst et Par Daler.
1 Rutsker findes en Poul Arist- næsten er blev'en en Nationalfest.
sen, og i Sandvig er der samtidig
I Spanien laver man en Dukke,
en, der hedder Hans Arist og en der skal forestille Judas; saa snart
Bondemand ved Navn Enert Arestsøn. (Sidstnævnte sælger 1615 Paaskeklokken begynder at kime,
„Bækkeageren" i Sandvig til Con- hænger man Dukken op, slaar
stabel Niels Jørgensen sammesteds med Sten efter den og stikker til
— og e Erlig og velagte Mand" sidst Ild paa den. Denne folkelige
Hans Hansen Bidstrup underskri- Forlystelse fører dog ofte mange
ver til Vitterlighed.
Raaheder med sig.
Den 29. Jan. 1699 begravedes
I Portugal har man en lignende
Anniche salig Niels Oummeløs i
Skik,
som især bliver omhyggehendes Alders 77 Aar, 8 Maaneder,
0 Uger og 1 Dag. (Enke efter Jens ligt ikttaget af purtugisiske SøKoefoeds tapre Kampfælle.) Kir- mænd, selv naar de ligger i Havn
ken ejede Jord, som strakte sig i fremmede Lande; de hænger
med den vestre Ende op til „høj- „Judas" op paa en Masteraa,
agtbare og velfornemme" Løjtnant
Lars Gummeløs' Jord (hendes Søn) „indtil han er død."
En meget smuk Paaskeskik
Hasle Bys Navn skrives 1690
Harslef — 1694 Hasle — 1698 stammer fra Tyrol, hvor alle Mænd
Hassel og 1699 atter Hasle.
er tidlig oppe for at se Solen danse
I 1685 var der Indbrudstyveri af Glæde. I deri stille Paaskenat
i Hasle Kirke, hvor Messesærken samler de berømte Tyrolsangere
blev stjaalet.
sig fra enhver Landsby oppe blandt
Anno 1701 fra Sct. Mikkelsdag de tavse Bjerge. Og saa snart
lejede Constabel David Sørensen
Bech Kirkens Materialkammer til Morgeusolen bryder frem, hilserArtilleriets Ammunition, hvorfor de hverandre med Jodlen og jubistus er
han aarlig skal give 1 Daler.
lende Paaskesange:
Ingefred Pedersdatter maa 29. opstander,". Fra Klippe til Klippe
Januar udstaa Kirkens Desciplin svares der og nede fra Dalen syefor at have ;yndet mod det 6te ger de gamle og Børnene igen,
Rud Hun angav Barnefaderen at
indtil hele Byen og Egnen er et
være Jørgen Corporal, som laa
jublende Tonehav til den opstandne
der i Byen i Vinterkvarter.
Frelsers
Pris.
Ifølge Hasle Købstads Tingbog
I Florens samles Masser ar
fremstod 9. Februar Anno 1700
for Retten 6 Personer, alle deraf Mennesker for tit se deri hullege
Byen, og aflagde deres Borgered Ild blive tændt Paaskedag. Tre

Paaskeskikke
i forskellige Lande.

Flintesten, der skal være hentede
ved Frelserens Grav, tænder Ilden,
og de to store Vokslys bliver tændt
derved. Det ene bliver anbragt i
en Lygte, som har sin Plads i
Daabkapellet, hvor den hellige
Ild benyttes til at indvie Vandet
i Døbefonten, og ved det andet
tænder de Troende deres egne
medbragte Vokslys.
Den ældgamle Skik med Paaskelarnmet er omformet i Tidens
Løb. Indviede Paaskelam af Voks
ansaas i den katolske Tid for at
besidde hemmelighedsfuld Magt
til Beskyttelse mod alt ondt. Men
Voks var ikke uopslideligt, naar
man altid vilde bære det hos sig;
derfor bar de rigeste Paaskelam
af Sølv i en Kæde om Halsen ;
senere blev det fur Nemheds Skyld
til en Medalje eller Mønt med et
afbildet Paaskelam. Disse Smykker gik under Navnet „Agnes Dei",
det latinske Navn for „Guds Lam".
Efter Reformationstiden forsvandt
dog disse Rester at gamle Skikke,
som saa meget andet herhjemme .

gfusraad.

--0— Slorenber og æginer bør, før be
bianbg i Zejen, rulles i Snel , faa
i gorriteit
ltmter be itte til
— Wiøbbeber mugner ilte, om bet.
lægged nogle CStgtter 43eberrob i Sagen.
— 3øf bliver murere, naar ben
jates efter at »ære brunet,
- ^eigt gierfrre efter teg bliver
mør, om ben efter at titene brunet obermeb et lille ffltri ?lreenbenin.
— g-naretob, her er Reel t, tr tilbøjelig til n t bnue mag af Ulb, benne
Smag fjernest , om Stegen etter Q3rw
iling Ipmbe meb en Eop kaffe (meb
Guffer og gløbe).

fte r311of1riabe nar pari tjenituren fra
be fpnlifte ftotonier i Wtellentamerita;
men ben blev forfulgt af t.ngtænberne,
og for at be itte ffulbe fart fat i SJiigbonttnen, lcentebe man fibet. Z'et bar
i ?Taret 1702.
9.1atet 1588 gif glagidibet „glo«Minn" tit .8ttnb8 ub for Stottanbe,
5V3efttnft, og meb bet geinte 60 'Mil(Liter Rroner i følgerne,
a Wrerbebeu af ben lille Vilboran
i JJtibbeltla»et ligger 20 Villioner
(53u1te font bet optorfte ‘..gtaubfrab pan
et engelft elftab ltentebe neb her i
?uet 1831,
13aa .Bunben af bet forte tan ligger 12 slitiltioner Stibet „Zen forte

Borrelyngens Granitværk.

En Anden Karl
kan iaa Plads Iste Maj paa
Raagelundsgaard, Rø.

Personkørsel
med 7 Personers lukket Bil og en
14 Pers. Charabanc- Bil anbefales.
Wilhelm Riis, Allinge
Tlf. 131.
Al Lastkørsel anbefales

Vi beder indtrængende de averterende indløse vore Indbetalingskort, da vi har store Udgifter og
maa betale Postvæsenet fortid for
hvert Kvartal.
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.Biografen.
2. Paaskedag Kl. 4,30 og 7,30.
Den store Lattersukces

›.å

FOR FULD FART!
Lystspil i 7 Akter
med Fyrtaarnet og Bivognen.
Ekstranummer:

G. ti. Revy Hr. 16.
*
9.639,f S4116 941.99119
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„Er end lidt lovlig høj Kommuneskatten,
er der dog Mandfolk til,
som der ka' ta' den.
Løftes der maa i Flok,
det si'r Borgmester Bloch,
han grejer sikkert nok Allinge-Sandvig.

x

Fodboldsæsonen
har taget sin Begyndelse, idet
der i Søndags lagdes ud med en
Kamp imellem Hasle og vore egne
Spillere. — Herefter vil følge en
Række Fodboldkampe, hvori prøves Kræfter med de øvrige Hold
her paa Øen, og hvis nærmere
Tidsbestemmelse vil blive bekendtgjort i Gymnastikforeningens Opslagsskabe.
For at skaffe Midler til delvis
Dækning af med saadanne Kampe
forbundne Udgifter, har vi paatænkt os at opkræve en Entre af
35 Øre ved Indgangen til Banen,
og skulde det glæde Foreningen om Byernes Beboere vilde be.
ære Kampene med et Besøg og
derved vise disse deres Interesse
og Velvillie.
Kampene foregaar paa Foreningens egen Bane ovenfor Gasværket. Samtidig undlader vi ikke at
henlede Opmærksomheden paa, at
det er 2den Paaskedag, at Hasle
flinke Dilettanter kommer herned
og spiller for os i bornholmske
Dragter og do. Mundart — det
meget rosende ~talte Skuespil:
„Det bødes der for —I" Forestillingen er offentlig. Se iøvrigt vor
Annonce.
Vi forventer god Tilslutning til
Forestillingen og kan kun paa det
bedste anbefale denne.
Kristian Koefoed.
Forflytning.
Toldassistent Lyster er forflyttet
til Tønder og Toldassistent Knud
Petersen, Søn af Lauritz Petersen,
Allinge, ,er forflyttet fra Tønder
til Allinge.

Artiklen ,,Med Kajak gennem Europa" udgaar denne Uge.
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De kan tro, vi har et fint Ud- •
•• valg
i Damefrakker. i Alle Sæ- •
•• sonens Nyheder hænger nu til ••
Deres behagelige Eftersyn, uden •
•• Købetvang.
•
• Da vort stadig stigende Salg i ••
• Frakker fordrer et mægtigt Ud- •
••
•
og da Lokalerne er for smaa, •
•• valg,
regner vi med ganske lave Priser, •
•• saa gaar Salget strygende til gen- ••
•
• sidig Tilfredshed.
•• Til Trods for de meget smaa ••
Priser sælger vi k ti n PRIMA •
•• DANSK
KONFEKTION af bed• ste Snit. Vi behøver nemlig ikke ••
•• at tage de høje Avancer, men •
•• vil meget gærne have Dem til ••
De skal nok blive •
•• Kunde – ogtilfreds.
••
••
••
••
••
••
•
HASLE
•
••

Damefrakker.

1

Dybt inde mellem Borrelyngens
Graner og Birke har Hr. Stenhuggermester Valdemar Sørensen sit
Stenhuggeri. Det ligger lunt og
idyllisk og giver dagligt Brød til
ikke saa faa Mennesker.
Hr. Sørensen personlig giver sig
navnlig af med Monumenthugning
og har for Tiden et sjældent smukt
Lager af Monnumenter. Den kønne
mørkerøde Sten, som kun findes
i Borrelyngen og Omegn, egner
sig særligt til Monnumenter. Vi
spørger Hr. Sørensen om Prisen
paa enkelte Monnumenter og op-

dager, at Priserne ikke tilnærmelsvis naaer, hvad andre forlanger
for en lignende Vare.
Det vil pynte paa vore Kirkegaarde om man saa nogle flere af
disse pragtfulde Monumenter opstillede der, men desværre gaar
de fleste over Østersøen til andre
danske Egne, hvor de synes at
være bedre kendt.
Bornholmere! Besøg Borrelyngens Stenhuggeri, naar De skal
købe Gravmonnumenter.
Vandrer.

— 3reeleroerebe Mg tan ubmeertet
obt toge, naar ulan blot før Røgningen meb en (Stinnal flitter et tul i
iltier t2ube af ?gget.
— N fan opbet,are meget længe,
naar ben ilibpatte i ?Mer, Cg (et»
ben ftørfie ;tvblot be1e let, vant man
flitter en gro» toppenaal neb i ben
Og Hamrer pul Warden nies en tam.
mer.
—
ber Etal britge til fflarne«
ring, tilleette43 i 33anbet nogle Zraaber
itronlaft, ber fjor glijen boib og for,
binbrer, at ben foget ub.
- gfiaben pifte.8 let ftin, mult ben
tilleetteø en RniulpilW ffliimmitragant.
— gift, ber er lød i Røbet, inbgnibe før Rowiing i en 2ilanbing af
Salt og f bbite, ben ',liner ba bnib og
tal].
— 3rcenbenbe gebt maa itte
lei4 meb
men ineb
— gifteben, ber er !omniet i „ben
gale taW, løftie. let neb at britte en
?-ggeboibe.

$rinr rar orm Sej 'tuber Rriattrigen
meb ffietaling til be engelite olbater,
men TW,ferne ftøb bet i Sem?.
Zegflaget neb 91aoaritto i en ens
gelft-franft=rugift Krig 1827 øbelagbe?,
7o tnrfifte 5tibe, og meb bem fcentebe 20 9.1hflioner paa 45anete,' t1unb.
men bet er ilte alene paa tabet43.
23unb, at ber ftjule Riste &otte.
8acilebe nienes ber, at ligge en
tcit paa 240 nifftotter paa en lifte
Ro!~ i
øen er tun nogle
fan Kilometer i omfang og ben bar
flere (33ange narret beføgt af (t4ebitiotter for at beeoe teittett, men bet er
albrig Intlebd. !atten Ral »tere neb.
granet af en meget frngtet Sorøber
»eb Wabn 13entio 13ortiro.
l 3nn Øen naurithW flat ligge ialt
for 600 Thflioner i @tilt% Cøtn og
belifiene, lom er røvet fra fpanfte og
engelfte
93aa en lille
i turbeoen af ben
winfte StVt bar en 8ø1wer for 100
52Iar 'Iben gemt 30 s.utiffioner, men
enbit bar ingen fanbet bene

8fijulte Skatte.
genune mange
.j3aa tabet
efatte, Blere af bile er neblcentet
meb gorleet, anbre neb
ffit af be Rulle gorillaer, (om Manet
gemmer, flat ligge i ben bidanfte tan-bugt. Zeit (fat toere pan 84 W1-flotter
i @Mb, Cølu og toftbnre Stene.
ben til, at en faa ftor gormue tom
paa anet ,
trit, at ben lpan-

Manufakturhuset

søges til lste Maj.
Kristoffersen, Hojegaard, Klemens

En flink Pige,
søges til 1. Maj
Heslegaard, Olsker.

En yngre, pæn Pige
kan faa Plads 1. Maj
Risegaard pr. Tein.

Anden-Karl
kan faa Plads til 1. Maj
Bondegaard, Rø.

En yngre Pige,
en 14 -16 Aars Dreng til at passe
Kreaturer kan faa Plads 1 . Maj
Kirkebogaard ved Allinge.

En Fodermester
og en Karl kan faa Plads 1. Maj.
Bridsensgaard.

En Anden-Karl
søges til I. Maj
østre Rosendalegaard.

Ell Sy-Elev ilolops.
Ellen Hansen
ved Smedegaard, Olsker.

Medhjælper
kan faa Plads 1. Maj
Ll. Hallegaard, Olsker.
Samme Sted er en sund Lødeko
til Salg.

Gartner-Elev
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Elegante Visitkort

En flink Dreng antages i Lære
1. Maj
Hallelyst, Allinge.

50 Stk. med Navn 2 Kr.

Forretningskonvolutter
sælges med Firma for kun 7 Kr.
pr. Mille.
Allinge Bogtryllheri

danske Varer
tdelb Kel)
og De gavner det
'D R

danske Landbrug og
Industri og skaffer
Arbejde til Landets mange arbejdsløse.

Indpakningspapir
Poser og Okonomruller
leveres til
Fabrikspris.
Firma paatrykkes billigst.
Hurtigste Levering
fra

Daabsdragter
udlejes fremdeles paa
„Lillebo", Bolleris, Klemensker
Samme Sted er Andeæg til Salg.

Hus i Tein.
Ældre godt holdt Hus med stor
Ulave og Udenomsplads til Salg.
Henv. G. Westh, Sandkaas.

En Ledekvie,
sund og kraftig, til Salg paa
Solhøj, Sandkaas.

Halm og Kaalrabi
sælges.
E. J. Andersen, Tlf. Sandvig 3.

!Roer til Salg
eller Bytte med Grise
Skrnbbegaard.

Allinge Bogtrykkeri.
Telefon 74.
Telefon 74.
Forlang Tilbud.

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

jertelig Tak for Opmærksomheden ved vort Bryllup.
Ellen og Ludvig Pedersen,
Egelund.

Yngre Medhjælper

4.ti.

Fra 2Ige__ tilage.
Borgermødet
Tirsdag Aften paa Christensens
Sal havde, som ventet, samlet fuldt
Hus. Borgerforeningens Formand
Capt. K. E. Koefoed holdt et interessant Foredrag om Skatten,
dens Anvendelse og Fordeling.
Man havde ventet en længere
og saglig Diskussion; men kun
faa begærede Ordet for kortere
Bemærkninger. — For at udfylde
Aftenen havde Formanden endnu
et Foredrag i Baglommen, som
han nylig havde holdt i København. Emne: Demokrati.
Udover en Del Tilraab og Forespørgsler fra enkelte indenfor den
yderliggaaende socialistiske Fløj,
der prompte besvaredes af Borgmesteren, forløb Mødet i Ro, og
Helhedsindtrykket er vel nærmest
udtrykt i nedenstaaende Vers af
en Revysang, som vi her citerer:

Hvem skal ikke
i Biografen naa Søndag og se
F'yrtaarnef og kivognen i Lattersukces'en: FOR FULD FART!

5-Ugers Grise
er

til Salg

Johansen, Baadstad.

En 15-16 Aars Dreng
kan faa Plads til 1. Maj.
Glansen, „Bækken", Olsker.

Brug den letopløselige Kalksalpeter ic.
DANS-

Billigste Salpetergødning.
Kalksalpeter 13 indeholder 151/a ufo Kvælstof
og 28 0;0 Kalk (svarende. til 150 0/o kulsur Kalk).

GØDNINGSKOMPA6N1

Kari spredes med Bredsaamaskine.

køb Konfirmations=6averne

n e Forældres og min bedste Tak for udvist Opmærksomhed ved min
Konfirmation.

hos

Conrad Hansen, Allinge
Gode Varer.

Stort Udvalg.

Priserne billige.

Hjertelig Tak
Brødrene Kaj og Knud Kiihnau.

anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem
5 Ore i Porto mod Kvitbehjælpelig hermed og modtage Beløbet
tering paa Postbeviset.

Offentlig Dilettantkomedie

Kjertelig Yak
for udvist Opmærksomhed ved
min Konfirmation.

Entre 1 Kr. plus Skat. Born
Efter Forestillingen BAL for Ungdomsforeningens
og Allinge-Sandvig Gymnastikforenings Medlemmer.

/2- tis.

A. S. G.

Tlf. ndr. 13.
Klemensker
Skæreri og Tømmerhandel

Tlf. ndr. 13

kan nu til Foraaret levere Dem alt under Bygningstømmer henhørende.
Ru Brædder af Almindingstræ skulde De prøve,
det falder godt og billigt ud. - Raftelofter er fortræffelige over Stalde
og kan leveres.
Lægter til Plader, Tegl, Skiffer osv. kan hurtigt og
billigt faas. Brandstiger og Materialer dertil. Flagstænger, Stakit-

Frit med Jernbane.
støtter, Tremmer osv.
Skæring af tilbragt Træ omhyggeligt og hurtigt

Hos Jens Hansen i Allinge
er det det rigtige Sted at købe sin Beklædning.
stort Udvalg og billige Priser.

Der er

Alt til Beklædning,
saavel færdige til Brug straks — som Metermaal a( alle
Slags, haade til voksne og Børn.

Særlig anbefales:
Klædninger, imprægnerede Sommerfrakker, Arbejdstøj samt
Ride- og Fiskerbenklæder, Hatte og Huer rn. m. m.

1.41 Alt i tørre, olierevne og
'443
udrørte

af hvide Italienere og tværstribede
Plymouth Rocks sælges.
Snedker C. Rermandsen, Allinge.

købes i bedste Kvalitet og til
billigste Pris i

Yrodufiten....1
Støvsuger.
Husk vi sælger Nilfisk Støvsugere paa allerfineste Betingelser. ønsker De ikke straks at købe en Nilfisk Støvsuger, saa 'iraner vi ogsaa gerne en ud nu til Foraarsrengeringen ; hvorfor skal De f. Eks. støve over hele Huset,
niar De børster en Kakkelovn; med en Nilfisk Støvsuger
kan Kakkelovnen børstes, uden at det støver den mindste
Smule.

naar De skal fernisere Gulv, køb blot et

LUX-Ferniserings-Apparat,
som kun koster nogle faa Kroner, og De kan fernisere Gulvet lige saa let som det nu fejes, og uden at faa Fernis
paa Fingrene Køb Spejlglans Lakfernis.

,Produllen.

ligger til Eftersyn paa Teknisk
Skole i Allinge 2den Paaskedag
fra Kl. 2.
— Kl. 5 Beretning om Skolens
Virksomhed.

da køb den hos

(7. S. £arsen, Ytilinge
En ny, extra prima

Gulvlak,

Tørt Tapetklister!
udrøres i koldt Vand,
stærkt bindende,
faas i 1/1 og Vi kg Pakker.

Kit — Gibs.
Olierevet Zinkhvidt,
Blyhvidt,
Titanhvidt,
i 5 — 21/1kg Spande,
t og 1 /2 kg Daaser,
føres kun i bedste Kvaliteter.
Blaa Køkken Emaillelak i

til Salg

eongir,
sle l2, Lakpensler,
kp sler,
Ferniseringspensler, Broncepensler
Limfarveanstrygere, Kalkekoste,
Tjærekoste. Tagpap Tjærekoste.

J. B. Larsen.
.9e fiar Poden jeg har Skoen.
Skal De have nye Sko,
da kom til mig.
Se mine Kvaliteter, hør mine Priser.

Træskomager Larsen
fører altid den bedste Vare
og sælger meget billigt.

Hus til Leje

111111■1~1~1~1111111S11~~

eller Lejlighed ønskes til Leje i
Allinge-Sandvig el. Tein for Sommeren. Helst straks eller til Iste
Maj. Billet mrkt. ,,Hus" modtager
Bladets Kontor.

Dampvaskeriets Ind- og Udlevering

810

Skib Tdfkohalm

købes, kan byttes med Kaalrabi
eller Foraarshalm.
V. Sørensen, Borrelyngen.

Produften.

Bestil Deres Nup' i Allinge Oovitykkori

Opkøb af al Slags Fjerkræ.
Hentes paa Stedet. Kontant Betaling. Altid til Dagens højeste Priser.

E. C. Olesen, Klemensker.
Tlf. ndr. 33.

i

Gør et Besøg

ling, Rygsække og Kurventeb:
ler. Bilpolstring udføres.

H. P. KOFOED
Hasle
Tlf. 13

Al Last-

00 Krealurkorsel

samt Svinekørsel hver Torsdag
Formiddag. Bestillinger modtages.
En 14 og en 4-5 Pers. Bil udlejes

Tlf. All. 117 y.

A. Engell, Tein.

Ro.

Servanter

er hos

- med og uden Marmorplade . er
billige til Salg kontant.

Telefon Sandvig 14.

Alt til Vaskeriets Priser.
Hurtigste og smukkeste Levering.

kvp.1* i „Nordbornholm"i

11~~11111111~1110•111~11

BRØDRENE ANKER, HASLE
JERN4TOBERI dc

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands-Anlæg,

Møllers Bogbinderi
Tlf. 865.
Chr. Diderilisen, Rønne.
Indbinding af Bøger. — Protokolfabrik. - Papirvarer.
I. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering.

Tlf. 865.

deafisfio.
Køb dem af mig !
Mine Herre-Laksko sælges fra
5-8 Kr billigere pr. Par end hvad
de koster andre Steder.

Træskomager Larsen.
NB.

Der er ikke lavet nogen ny
Fabrik for min Skyld.

Grammoloo

ER

er billig til Salg.
Skrædder Olsen, Tein

uden at
1.1skilte

11~

kommer Udvandrere kun med Skandinavien-Amerika Linie:,
der for dem er den eneste direkte Rute fra Danmark til Canada.
Liniens hyggelige Skibe og den gode danske Mad gør, at De vil føle Dem
hjemme ombord. Ved Ankomsten til Canada bliver De hjulpet af dansktalende Funktionærer, der assisterer ved Anvisning af Pladser og veto
Køb af Farme eller Jord. Skriv efter vore illustrerede Haandbøger, der
indeholder alle Oplysninger om Canada og udleveres gratis hos vore
Agenter i Provinsen samt sendes gratis fra vore Kontorer.

SKANDINAVIEN#AMERIKA LINIE:
Boulevarden 2`..
Banega
aardsp;ads 6.
Kongens Nytorv 8.
Aalborg.
Aa
fZebenhavn K.
rhus.
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E. Madsen, 13. Pct. Olsker.

Ved Køb af Traad Jaaner vi Dem gerne en Traadstrammer, som gør Opsætning af Traad meget lettere, sparer Dem for en Masse Arbejde, og Traaden bliver altid stram

t4. Corfeu, 9111inge.

Leverandør til Biblioteker, Foreninger :og Øens største Forbrugere.

Skal De hegne ind El Parli Kilrioller er tilsalg.
saa sælger vi Hegntraad, Pigtraad, Traadvæv og alt Tilbehør til billigste Fabrikspriser.

Syltede Asier og Agurker.
Syltetøj og Gele i Glas. Marmelade
i Glas og Daaser og i løs Vægt.
Kompotfrugter: saasom Aprikoser,
Fersken, californ. og danske Pærer,
Mirabeller, blandede Frugter og
og Vikg Daaser.
Ananas i
Anbefales i prima Varer og til
billigste Priser.
,
t
1k-S.

Hr. Købm. Hansen, Røbro.

Smaa Annoncer
maa saavidt muligt betales kontant.
— Her henligger en Del Billetter
mrkt. ,Hjem' og ,Husbestyrerinde`,
der kan afhentes mod Annoncens
Betaling. For Fremtiden optager
vi ikke den Slags Annoncer uden
kontant Betaling.

Afsier.

Undertegnedes Sadelmagerforretning,
hvor De vil finde alt i Seletøj, Kit:

SommerhustilSaig

11■01.0.10110

Bestyrelsen.

som tørrer paa 4 a 5 Timer
leveres i lit og 1 1,-kg Daaser.

Malerforretning

Yrodufiten.
De behøver ikke at ligge ned,

Elevernes Arbejder

Gulvfernis og Gulvlak,

Telefoncentralen.

Farver, Lakker, Fernis,
Terpentin m,

Vil De

ledig fra 1. Maj. Henvendelse

Villa „VIPPELED" ved Allinge
Anlæg (Strandvejen), meget smukt
beliggende med stor, smuk, gammel Have, Huset nyt istandsat, er
til Salg for en solid Køber.
Maler Johs. Hansen, Allinge.

V. Sørensen.

have glansfuld og hurtigtørrende

En Lejlighed

Min i en Aarrække godt drevne
Malerforretning i Allinge sælges
billigt til en solid Køber.
— 4 Fag Beboelseshus, smukt
istandsat, samt godt Værksted sælges ogsaa, eller eventuelt til Leje
paa rimelige Vilkaar.
Johs. Hansen, Allinge.

Borrelyngens Granitværk.

Gulvfernis.

Aage Thorsen, Hasle.

Rugeæg

„Det bødes der for -!"

Papirhandelen ved Skolen,
■ 11/••■■■■••■•••••••

for Opmærksomheden ved min
Konfirmation.

2-den Paaskedag paa Christensens Sal Kl. 7,30.
Hasle Dilettanter opfører i Dialekt:

i Bornholms smukkeste Sten, til Polering,
er altid paa Lager til
rimelige Priser.
Forlang Tilbud.

Se vore Vinduer.

Børge Hansen, Solvang.

Njertelig Yak

Gravmonumenter

er nu fremme.
Priser fra 25 øre.

for udvist Opmærksomhed ved vor
Konfirmation.

tki)erterencle

Huggede og polerede

De nye Tapeter

Bodil Sonne.

Tlf. 140

Guld-, Selv-, Plet-, Tin- og Nikkelvarer.

Tlf. 140

ø.. ALLINGE

Lægge- og

Sid010111018

Spis-htioller.

Sprøjtede, sunde, fra gode Avlssteder. Tidlige Juli' og „Kejserkroner" 10 Kr. Td., 5 Øre 1/2 kg.
Sildige „Deodara", meget rigtbærende, sidste Aar 20 Fold. Pris
pr. Td. 6 Kr., 3 Øre pr. 1/ 2 kg.

Finnedalen.
Tlf. Sandvig 26.

Gode Spisekartofler
er til Salg hos

Skovfoged Lærkesen, Rø. I

O
D

g

B
Udsalg paa Lindeplads. a0
Tlf 45.

Ferske Slagterivarer hver Onsdag og. Fredag.

O
D
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Elfenbellslakeret Soveværelse
med 3-fløjet Spejl, cotnpl. fra 450 Kr. Egetraes engelsk
Spisestue, compl. fra 550 Kr. Chesterfields Dagligstue, 1 Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr.
Ratebetaling kan indrømmes. Solide Købere fra 20 Kr. mdl.

Allinge ny Møbelmagasin,
Havnegade 53, Allinge.

rorvarer.
Til Gulvene kan jeg anbefale en
Fernis som egner sig godt til afslidte eller nye Gulve, den trænger godt ind i Træet, tørrer ret
hurtig og giver derved et godt,
stærkt Underlag.
Til Efterbehandling anbefales
ni in sædvænlige extra fi ne Lakiarnis
der giver en smuk Glans og tørrer meget hurtig, ligeledes en fin
Gulvlak meget stærk og glansfuld.
Caleolit-Vægfarve som føres i
24 smukke Farver, er en færdig
Limfarve til at udrøre i
der er let at behandle og giver
smukke Vægge, Kakkelonspladser
0. 1.
Dural er en udmærket holdbar
og billig Farve at anvende til uhøvlet Træværk og lignende udvendigt
Arbejde.
Oliefarve, strygefærdig, i 1/2 kg,
1 kg, 21/2 kg Daaser, føres t 24
Farver af allerfineste Kvalitet og
kan anbefales til alt Malerarbejde.
Olierevne Farver: Zinkhvidt, Titanhvidt, Timonolividt, Lilhoponhvidt og Blyhvidt i ima Kvaliteter.
Emaillelakker, hvidt, coul, meget
smukke og holdbare til Køkkener
og lignende udsatte Steder.
Dnrolos Autolak i forskellige
Farver er det bedste til Biler, klar

Billak.
Malerfernis, Tørrelse, Terpentin,
Spritlak, Schellak, Møbellak, Baadlak, Vognlak, Maskinglassur til
Motorer, Galvanfarve, Broncer og
Tintur, Bejtser, Brunolein.
Tørre Farver til Olie og Kalk
i kraftig virkende Kvaliteter.
Pensler i stort Udvalg.
Farve udrøres paa Bestilling
af bedste Raavarer.
Alt sælges til billigst mulige
Priser.

ff. 6. 494/m.
Allinge.
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Dame- og Ungpigekjoler
til Foraar- og Sommer
er nu paa Lager i et smukt og
righoldigt Udvalg.
Vore Frakker har den rigtige Pasform, et fikst Snit, tr fremstillet
af prima, moderne Stoffer — og
sælges til rimelige Priser.
Vi har alle Størrelser, ogsaa extra
store, og til alle Priser, fra meget
billige til extra prima Kvaliteter.

Magasin du !lords Udsalg
ved Victor Planek, Allinge

Siagloriels Ods* Aiiime,
Friske Varer Onsdag og Fredag.
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad.
Medisterpølse, Fars,
Bayerske Pølser, Knækpølser
hjemmelavet Sylte,
hjemmesrneltet Fedt.
Forskelligt Paalæg.
Dina Sørensen, Tlf. 3S

8stens Xuli.
En Fortælling fra Orienten.
Oversat af Harry Holst.
Fortsættes fra forr. Nr.

Jollen naaede tilbage til Skonnerten, hvor Balk stod ved Falderebet og ventede paa dem. Han
var ikke oplagt til Medlidenhed.
1 de sidste Timer havde han • vejret sin store Chance mellem Ruinerne af disse Kystbyer; der Ina-alle
være begravet Skatte af umaadelig Værdi. Han havde ikke Tid
til at beskæftige sig med Havarister; om faa Timer vilde de britiske og japanske Kanonbaade
være paa Pletten, og ødelægge
Chancen.
Han saa koldt paa den blege,
unge Pige; hun medbragte intet,
hvormed hun kunde betale hans
Ulejlighed, ikke saa meget som en
Haandtaske eller en Portemonnæ!
Langdon førte den unge Pige til
en ubeboet Kahyt i Forstavnen,
mens Balk ærgerlig vendte tilbage
til Broen.
,,Man kan maaske være saa heldig at redde sig en Guldtandstikker eller Kobberstegepande, hvis
man bliver liggende her og drive
længe nok," mumlede han irriteret ved sig selv. „Jeg tror, jeg vil
hive den Kinesertamp overbord
med det samme," tilføjede han
tankefuldt. „Der er nok ikke noget
Held ved det, før han er af Vejen."
Langdon blev staaende uvis i
Døren til Miss Ingrams Kahyt.
Hun havde sat sig paa en Skibskiste, og der var et Udtryk af usigelig Angst og Haabløshed i hendes øjne.
,,Jeg er bange for den Mand
deroppe," sagde hun, „han er ikke
paalidelig."
» Hvorfor tror De ikke det?"
spurgte Langdon med forstilt Ro.
„Han bærer nogle Ringe, der
har tilhørt Tempelpræsten i Songolo. Præsten satte Livet til tor
at hjælpe Kvinder og Børn, Jeg
saa Ringene paa den Mands Fingre,
da jeg kom ombord. Det vilde være
mig umuligt at tage fejl af dem.'
Langdon tav; men indvendig
bandede han Balk. Han havde
ikke selv bemærket Ringene paa
hans Fingre.
„Jeg kunde ikke forhindre det,"
sagde han efter en lang Pavse.
„Den stakkels Præst levede endnu,
da vi trak ham op al Havet. Han
udaandede i mine Arme "
„Hans Navn var Mahal Tong.
Han var en af min Faders kæreste Venner," fortalte Mis Ingrain.
,Han var . Huzza" eller Abbed
ved det Kejserlige Buddatempel,
som laa et lille Stykke herfra. Det
var saa solidt bygget, at min Fader ansaa det for uforgængeligt."
Ved Skonnertens Bagbordside
faldt noget tungt i Vandet med et
dumpt Plask. Langdon bøjede
Hovedet i Tavshed.
Balk begyndte nu igen at gaa
op og ned af Dækket. Skonnerten
laa nu i Læ af en Mudderbanke,
der beskyttede den mod Strømmen. I to Nætter havde Balk ikke
sovet; men nu vilde han ogsaa
gaa tilkøjs. Det var kun Tidsspilde,
at blive paa Dækket. Langdon
kunde lige saa godt tage Vagten.
Gid Pokker havde det Pigebarn;
de Kvindfolk var altid i Vejen,
sagde han til sig selv, idet han
gik ind i sin Kahyt.
Mens den singalesiske Kok serverede et hastigt tilberedt Maaltid for den uventede Passager,
stod Langdon og tænkte paa den
døde Mahal Tong og det Plask,
han nylig havde hørt.
„Prøv om De kan faa lidt ned,
Miss Ingramg sagde han lidt efter
og skænkede en Kop Kaffe for
hende.
Hun spiste langsomt og mekanisk, og lidt efter lidt vendte no
get af Farven tilbage i hendes
Kinder. Langdon sagde til sig selv,
at et Par Dages, Hvile vilde bringe
hendes Nerver fuldkommen i Orden igen.
„Da Uvejret brød løs," sagde
hun med skælvende Stemme, „prøvede min Far paa at bringe en
Række sjældne Porcellæner og
Kunstgenstande, som han havde
erhvervet fra de kejserlige Samlinger i Peking, i Sikkerhed. De
var ikke assurerede endnu; men
et Firma i New York havde netop

tilbudt at forsikre de seks vandblaa Mingbowler og en Broncestatue fra det femtende manchuriske Dynasti for to Hundrede
Tusinde Dollars."
„Det var ellers en skrap Pris,"
bemærkede Langdon.
„Ikke Halvdelen af, hvad min
Far selv havde givet for dem,"
sagde hun træt. Da Stormen havde
revet Taget af vor Udstillingsbygning, tilbød Mahal Tong min Fader
at opbevare den uerstattelige Samling i det grønmurede Buddhatempel. Vandet strømmede paa det
Tidspunkt allerede ind over Byen.
Min Fader lod nogle betroede Folk
bringe Samlingen til Templet mens
han selv stillede sig til Disposition
for Ambulancen. Stakkels lille Far!
Jeg fik ham aldrig mere at se".
Hun blev siddende ubevægelig
paa den messingbeslaaede Skibskiste, mens Langdon vendte Blikket mod den mørke, hærgede Kyst,
hvor Byen og dens Indbyggere
laa begravet under Sand og Lava.
Indvendig var han rasende over
den Maade, hvorpaa Balk havde

behandlet den ulykkelige Kvinde:
han blev staaende i Kahytsdøren
og saa med sammenbidte Tænder
ned paa den unge Piges sammensunkne Skikkelse, og pludselig
randt den døde Præsts Afskedsord ham i Hu. Han takkede sin
Gud for, at han havde tilbagevist
Balks nærgaaende Spørgsmaal.
,;Miss Ingram", sagde han,
„Mahal Tong betroede mig en
Hemmelighed, inden han udaandede. Han sagde, at Buddhaen
indeholdt hans kæreste Vens Hjerteblod, hans Skatte, hans Formue.
Jeg opfattede tydeligt Navnet
Baring Ingram, og han bad mig
finde deres Fader og sige ham
de Ord'.
Barbara Ingram sprang op og
lagde sin Arm paa Langdons Arm.
„Jeg ved, hvad han har ment",
sagde hun anstrengt.
„Jeg kan ogsaa gætte det',
svarede Langdon. „Den eneste, der
har overlevet denne Syndflod, er
den gode, gamle Buddha der ovre;"
han pegede over mod den roligt
smilende Kobber Buddha. „Den
gamle Præst har villet lade Deres
Far vide, at hans Kostbarheder
laa skjult i Buddhaen. Vent lidt",
tilføjede han, „jeg kommer snart
tilbage".
En lydelig Snorken inde fra
Balks Kahyt forkyndte, at Kaptajnen sov fast. Jollen laa endnu ved
Falderebet. Mørket rugede tæt over
Omgivelserne, og Langdon kunde
kun utydelig skelne Buddhaens
Omrids. Han tændte en Blændlygte, sprang ned i Jollen og stødte
fra.
Det var med stor Forsigtighed,
han nærmede sig Buddhaen; thi
han vidste af Erfaring, at for ladte
Templer og Altre som oftest er
Tilholdssteder for Slanger og alt
Slags giftigt Kryb, og før han
sprang fra Jollen, hævede han
Le gten og undersøgte Buddhaen
nøje. Den hvilede paa et Fundament, et Slags Alter, af hvidt manchurisk Marmor; selve Statuen
var af Kobber og ragede mindst
ti Alen op over hans Hoved Han
var meget spændt paa at se Bagsiden af Gudebilledet; det gjaldt
j() om at finde Indgangen til den
Hnlhed, som han vidste maatte
findes i dets Indre. Men da han
kom om paa Buddhaens nordlige
Side sprang han tilbage med et
halvkvalt Skrig.
Paa Kanten af Marmorfundamentet sad en halvnøgen Kineser
paa Hug. Hans sælsomme, gridske øjne var stift rettet mod Langdon. Dennes Nerver reagerede
voldsomt, og en Følelse af Uhygge
bemægtigede sig ham. Han drejede Blændlygten og saa, at der
ved Siden af Alteret laa en lille
Sampan fortøjet; men i næste
øjeblik droges hans Blik atter mod
den ubevægelige Kineser.
J-len° Sam I" raabte han med
et Forsøg paa at anslaa en gemytlig
Tone, „er Du ved at afkøle Dig ovenpaa de mange Sindsbevægelser?"
Kineseren svarede ikke, men
gloede ufravendt paa Langdon
med sine glubske øjne. Hans
snavsede }isand, der mindede om
en Rovfugleklo, hvilede paa en
lang, smal Kniv, som han havde
liggende tværs over Knæene. Ikke
en Muskel bevægede sig i -hans
Krop.
Fortsættes.

Xvorfor

Bornholms

køber Folk deres Fodtøj hos

Spare- og Laanekasses

Laurits Larsen?

Yordi
han har de mindste Driftsudgifter, — Kvaliteten er god
og Prisen billig!
1■•••=1.•1110.1.1,1,

Afdeling I Allinge.
1

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

4,5 pCt. p. a.
3 Mdrs Opsigelse
4
Alm. Sparekassevilkdar
2
Folio
i Forsørgelsesafdelingers 3,6 hvortil Præmie, hidtil 2,4 -

Overrettifingtorer

Jac. Jensen.
Inkassationer, Ejendoinshandier. Dokumentskrivning, Dødsbobehandling m. v.

Kontor i Allinge:
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom).
Træffes personlig hver Fredag Form.

Aktieselskabet

Hasle Bank
modtager Indskud paa Indlaansbog og Folio, Terminsyde:ser til Kreditforeninger,

ordner Kreditlaan m, m.

Gudhjem.

Køb Tapetfabr. „Danmark" s

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

Bog-, Tapet- og Papirhandelen
J. P. Rønne
ved Siden af Jantzens Hotel.

Tlf. Gudhjem 85.
Flæsk og Pølse

modtages til Røgning
Dina Sørensen, Allinge

.R..eyster Rask.
Ilienunclawet S)Ite,
hedlister og Longepoine.
Varm itindbud4riin4.

Intet Blad
træffer

Deres

Kundekreds
bedre end
Nordbornholm!

hver Fredag Middag.
11~111111111~

Koloed & Mortensen

Byggefurretn ng
N,G ASIA"

Tlf. All. 77 mg, All. 79
Fikse Nyheder
i færdige sorte og kulørte

Buddingpuluer.

uldne Kjoler, Uldmonselinskjoler,
sorte, marine og
kulørte Nederdele.
Uld- og Silkejumpers er hjemkom-

St. Helena 15 øre Pk. 7 Pk. 100

met i et meget stort Udvalg og til
meget lave Priser.

Vanille Crempulver.
Savona Fromagepulver 25 øre.

Det største Udvalg !
Den bedste Vare!
Den billigste Pris!

Millimio !lp
ved

Victor 19;<::ick. AU aige

eit~1111~11
Hasle
fotografiske Atelier
BERGHAGEN - Optagelse paa Atelier et indtil
Kl. 9 Aften — ogsaa Søndag!
Hurtig Ekspedition. Billige Priser.

Buddingpulver ni Vanille
og hakkede Mandler 20 Øre.

urlen, %Iltoge.
Ny Tospænder Fastvogn
og en Enspænder Fastvogn, en

Enspænder og en Tospænder Fjedervogn, en Hakkelsesmaskine,
10", to Plove og en Aljepumpe
staar billigt til Salg eller Bytte
Smedemester Lindblad,
- Tlf. Klemens n. 5.

ftaasfieteg.
Stort Udvalg fra 5 til 250 Ø. Stk.
J. B. Larsen.

(; brudbestil Tid — Tlf. Hasle b6).

Racigummisko.
Et mindre Parti Nr. 36 til 42

sælges til den lave Pris
Kr. 8,50 og 9,85 pr. Par.

(Træskomager (earsen

A llinge Skru'
Optmadningsbratntle altid paa
Lager, billige Priser.
Geort
tintlf911.
Tlf. 29.
De sidste Nyheder i
Fodtøj for Sæsonen
er hjemkommet

ClarsensSkotejsforretning,A11.

Rugeæg
er til Salg af sorte Monorka

Charles Hansen,
ved Splidsgaard Trinbrædt, Kl.

Gaaseffig
og Anden
til Salg.
Personliorsel
med 5--7 Pers. Bil udføres
Illath. Dahl, Tlf. Allinge 68 y.

Haveredsk aber.
Skovle,
Spader,
River,
Skuffejern,
- m. m. m.
købes absolut billigst i

Mursten, Teglsten, Drænrør.

Produkien.
Anion Sones ilmelorrelidg

Tlf. 127.

71-7- Tlf. Allinge 69 4IC

Kod og Pølser

Nybygninger og Reparationer.
Egetræs- og Kork-Parketgulve,
Finer- og Paplofter.
Flagstænger og Brandstiger
samt Ligkistelager.

attinge,Teiglvterk
an bef a les.

FL

modtages til Røgning hos
Slagterili. PhIliipsen, Sandvig.

Chr. Sanne, Allinge.

