te"

-. •

g_ g

-

%~7./%"

•

«17

nyn

Ugeblad:og:`Annoncetidende
for Allinge-Sandvig.
OsterlarA. Hasle
Ols :er. (Rutsker, Ho og Klemtene.

Anmvarribavende Udgiver:
Otto Uornitzka. : Telefon 74.
Tr y kt i Allinge Hoptrykkeri
Oplag ca. 3500 Ekmemplarer

11•0111C3

Nr. 12;1
=mimer

Alm. Annoncer 10 Øre pr. mm, efterf. Gange 8 Ø.
Forretningsann. 8 6 Ø.

Skatten.
Dens Anvendelse og Fordeling.
Af Kapt. K. E. S. KOEFOED.
Fortsat.

Fredag den 9. Maj

Det er her Tampen nu brænder.
Skal Udviklingen fortsættes ad
denne Vej, eller er Bunden naaet
og Tidspunktet kommet for en
Reaktion? — Ja, jeg spørger bare.
Man maa gøre sig klart, hvad
Meningen er. Og Meningen med
det nu herskende absolutte Demokrati er, at den 21 aarige Bachfisch skal have samme Indflydelse
paa Skatternes Fordeling og Anvendelse som en Professor ved
Universitetet. Og dette absolutte
Demokrati tilstræber ganske aabenlyst at indføre de lige Kaar
ved at tage fra den ene Del af
Samfundet og give til den anden.
Ja saalænge der er noget at
tage af, saalænge kan Udviklingen naturligvis fortsættes; men
naar saa alle Kilder er udtømt hvad saa?
Ja, saa er det Kultursamfund,
vi nu har, ødelagt.
Skidt med det, vil en Socialdemokrat eller Kommunist saa svare.
Det er netop det, vi vil, det er
ikke bedre værd, og saa kommer
vort nye Kultursamfund i Stedet.
Det der kommer til at kendetegne et saadant nyt saakaldt
Kultursamfund opbygget paa det
som Masserne forstaar ved Kultur, er let at regne ud. Det vil
komme til at bestaa af Biografte.
atre og smagløse og aandsforladte
Kriminal- og Knaldromaner og
Masser af Bokse-og Fodboldkampe.
Det er just ikke det vi andre
forstaar ved Kultur.
Se blot hvad der alt nu fylder
op i ,Bogladerne" af tvetydig
Lekture at letfærdigste Art. Se
blot hvad de byder af amerikansk
Skidt i Biografen. Skal det være
Kultur? — Jeg kalder det tiu Barbari. Men spekuler blot i Massernes daarlige Tilbøjeligheder og Du
vil tjene mange Penge.

En moderne Form for Beskatning er ogsaa den tvungne Forsikring. Arbejdsgiveren møder den
i Form af tvungen Folkeforsikring.
Arbejderen møder den i Formen
tvungen Arbejdsløsheds Kontingent. For begge Parter virker den
højst generende. Virkningerne for
Samfundet ytrer sig i højere Varepris og højere Arbejdsløn — altsaa en Fremvæltning af Skatten
paa andre.
Da den kommunale Beskatning
sagtens har størst Interesse blandt
Forsamlingen skal jeg gaa lidt
nærmere ind paa denne.
Størrelsen af de Beløb, der for
hvert Aar skal lægges paa en Kommunes Borgere, fastsættes af Byraadet for det kommende Aar ved
Budgetlægningen.
Ligningen, hvorved forstaas
Byrdens Fordeling blandt Skatteyderne, foretages af en blandt
Borgerne særligt dertil valgt Ligningskommission.
Skattepligtig er enhver, der har
fast Ophold i Landet.
Skatteindtægten kan forhøjes
eller nedsættes efter visse Regler
og Skøn.
Skatteprocenten udtindes ved
at tage den skattepligtiges virkelige Indkomster uden Forhøjelse
og Nedsættelse. Den samlede Sum
multipliceres med 100 og divideres med Personernes Antal.
Ligningsprocenter] fremkommer
efter at Forhøjelsen og Nedsættelsen har fundet Sted. Af kommunale Skatter haves her i Landet.
1. Inkomstskatten, som tages af
Borgernes Indtægter.
Skal den samfunds- og kultur2. Ejendomsskylden, som paa- ødelæggenes Udvikling imidlertid
lignes med en bestemt Pro mille standses, maa der indføres en ny
af det Beløb, hvormed Vurderings- Samfundsopfattelse, som gaar ud
summen overstiger Ejendommens paa, at Menneskene fra Naturens
Grundværdi.
Haand er skabt højst ulige, og at
3. Grundskylden, som paalignes denne Ulighed ikke kan ophæves,
med en bestemt Pro Mille af da Ligheden nu engang er naturstridig, og det derfor ikke kan
Ejendommens Grundværdi.
Ejendomsskyld svares altsaa af nytte at forsøge paa det. Ligheden
Bygningerne uden Grunden, og kan kun føres til det Punkt, at
Grundskylden af Grunden uden der er Lighed i Chancer. Altsaa
i Stedet for Lighed i Kaar sættes
Bygningerne.
Hvilket vil
4. Grundstigningsskylden paa- Lighed i Chancer.
sige
Lighed
for
alle
til
at indtage
lignes ligesom Ejendoms- og Grundden
Plads
i
Samfundet,
som hans
skyld paa Basis og de VurderinI
Evner
gør
ham
egnet
til.
ger, som Vurderingsraadet foretaSom en Følge af den naturbeger.
stemte
Ulighed bortfalder det teoDe nærmere Regler fastsættes
retiske
Grundlag for den lige og
i en Vedtægt for hver enkelt Komalmindelige Valgret, som bør afmune.
Nye Skatter: Værneskat og Ung- skaffes og erstattes med kvalificeret Valgret.
karleskat.
Den der ingen Skat betaler bør
Angaaende Skatternes Anvendelse, sagde jeg før, at de lige ind- selvfølgelig heller ingen Indflydelse
til den nyere Tid indskrænkede sig have paa, hvorledes de andres
hovedsagelig til tre Omraader: Penge skal anvendes.
Krigsvæsen, Retsvæsen og Kirken.
Denne Tankegang har iøvrigt
I dette Forhold er der navnlig fuld Gyldighed i de fleste Forhold
i den sidste Menneskealder fore- udenfor Politik. Vil man være
gaaet en saa enorm Omvæltning, Medlem af en eller anden Forening,
at den ligefrem kan karakteriseres der bringer visse Goder, maa man
betale Kontingent, og kun den der
som revolutionær.
Medens Udgifter til Krigsvæsen betaler, faar Indflydelse i Forenintidligere var den Post paa Bud- gen. Jeg skal til Eksempel læse
getten, der tyngede allerhaardest, et Udklip for Dem af Socialdeer denne Post nu reduceret ned mokraten for den 30' f. M.
„Det er Arbejderne, der betaler
til en af de mindste Poster paa
Budgettet samtidig med Udgifterne langt.,",:elet største Kontingent til
til den sociale Forsorg er steget Statsradiofoniens Udgifter, og det
e
l er derfor ogsaa Arbejderne, der
til kolosale Højder.

bør have den største Indflydelse
paa disse Penges Anvendelse. Derfor alle Arbejderlyttere — ind i
Arbejdernes Radioklub."
Jeg tvivler nu om at Arbejder.
ne betaler det største Kontingent;
men det er nu en Sag for sig.
Resonnementet er derimod selvfølgelig ganske rigtigt. Dem der
yder mest, skal have den største
Indflydelse.
Men hvorfor skal dette ikke ogsaa gælde i Politik ? Er vort Samfund andet end en stor Forening.
De der ikke yder Kontingent D: Skat
hertil, bør selvfølgelig heller ikke
have Indflydelse.
Kan denne Opfattelse vinde tilstrækkelig Indpas, da er der Udsigter til, at Skatterne kan komme
ned paa et rimeligt Niveau, men
ogsaa først da.
For det kan vi vel alle være
enige oni :Skatterne er alt for høje
og altsaa maa: de ned.
Allermest interesseret heri skulde man synes at den tagorganiserede Arbejder maatte være.
Han betaler nemlig gennemsnitlig ca. 5 0/o mere af sin Indtægt
i Form af Skat end de øvrige Borgere, — jeg kalder nu ogsaa Arbejderne for Borgere — idet jeg
regner hans tvungne Fagforeningsudgifter for Skat, hvilket Socialminister Steincke ogsaa gør det er ham jeg har det fra.

Annoncer og lokalt Stol maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.

Dertil kommer, at det er Erhvervene, der skal skaffe Midlerne til
Statshusholdningen. Beskattes Erhvervene for meget, forøger dette
Arbejdsløsheden, hvilket jo dog
først og fremmest gaar ud over
Arbejderne.
Altsaa mine Damer og Herrer:
Ned med Skatten! hvilket igen vil
sige: Ned med Stats- og Kommuneudgifterne.
Hver enkelt Samfundsborger
niaa bestræbe sig for kun at have
Helhedens Vel for Øje og se bort
fra sit eget personlige Tilfælde og
ikke kæmpe blot for sine egne
snævre Persons- og Klasseinteresser.
En Specificering af Arbejdet i
et Kultursamfund kan man ikke
komme udenom. Skal Kulturen
opretholdes, kan man ikke komme
bort fra Klasseinddelingen. Alle
hør indse, at de forskellige Klasser er lige nødvendige for Nationens Trivsel: ingen kan undværes. Ved indbyrdes Kamp lider
blot alle Nederlag, altsaa : Ned
med Klassekampen. Den der vil
afskaffe Krig, bør begynde med
at afskaffe Borgerkrigen mellem
Klasserne og tilstræbe et Samarbejde og en Forstaaelse i Stedet
for Kamp og Had. I det" lange
Løb skader de sig selv mest.
Det er Nationens Vel vi alle
maa have for øje og dette er det
samme som den enkeltes Vel.

Stavanger Domkirke.

Stavanger gamle Domkirke er over 800 Aar gammel. Her viedes
Sigurd Jordsalfar 1128 til sin anden Hustru og gjorde Byen til Bispestad. Den havde allerede den Gang stor Betydning ved de store Sildefangster, og endnu har Byen en stor Fiskeri- og Handelsflaade.

Af gamle Protokoller.
—0—
n af Watterne menenthaminerobbe
og Galom. Stapel bærer 9tannet „Zingbatte". `.det funbe f t)ne§ bøj ft tncerfe,
ligt fra en onerflabiff ;Betragtning, om
ber nirtelig i fin %ib ffulbe nære blebet holbt Zing her; men Waimet er
ber nu engang, tilfælbigt hotelt fan bet
næppe være, og finl bet betnbe noget,
fan bet itte lutre anbet. 2igefaa nuetteligt tueformet bet at bære, at ber
i 2aaningen om eatomon§ Stapet engang bar armt en fan betabelig
boelfe, at man ligefrem tan tale om
en 31).

'<loge a,olt finer bog, at ber her
Etat nære gobe 2anbiimtsforholb for
Qbabe og f mult R3anb neb be flette
93inbe. eprturiti nar hammeren bebattet ineb etoa, og i £aanirgen bar ber
baret frugtbar ;,'s'orb, inbtit fflaantrce,
erne er bleane bortbuggebe, Staceg,a bar
binbret bete§ fflenacelft, og enbetig bar
a.tunetanbet begravet bet bete og lagt
bet de. Rau aottplbene i ?Nibbel,
alberen tage§ i s$etragtntng, tilleer bet
minbre mcerteligf, at man bar lagt
igen „grautaa§" ber (inf. „Erautaaøhabit", itte f om paa ffleneralftabMortet
„SlragfacW`) længe før nogen teenfte
paa at tafbe ?trange og eanbaig tor
3t;. Zet tan nu beoer itte trutte at
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tnitile herom. unb af Stenrebitaber
bentfer tilfutbe, at etebet bar baret
.!ioptrib§ fra be celbfie %iber. og Rirteganrben om Staperfet fan ba (lettet
itte betabe anbet, enb at ber i
betalberen agjaa »ar en 3u; for b adb
Rine man efter§ mel) en Stirtegaarb?
03taaningerne i %errainet nit fiffert
Nina nife bet; men faabanne er mig
betenbt enbnu it?e foretagne.
2111inge Qirte btiggebe omtr. 1515,
og bet ligger ba nær at antage, at
benne har af loft CSolontoit Rapet, og
at Strantaa§ bn nar fin linbergang nær;
og i liberi aatb mar, teneft paa bene
Zibispitnft Zingbutet bære ftuttet til
Qrotirtgbufet Veb Cptørtelen tit Blot,
tet. Zenne ‘.13tigning fand imibtertib
at nære lige faa gammel font be celbfte Zele af e,lottet ; men fan naturligoprinbelig hane tjent anke orntaal. Zen gamle 73 t1 Hrautaa§ bobbe
ba nbfpillet fin gIofte tom .5oaebhurbepunttet for 92orbbornbolin. Den `Dag
i Dag minber bog enbnu Gangbip
geres3 ifterebffabAu3 om 8anbuigboernct4 Ziltin.itiiiitg tit Gtebet.
min
1?1cirnbont fanbtc§ enbnu filetter af Zaget; men nu er ber tun en Gamling
Ranipertm neb eiben af en Stlippeueg
tilbage.
3,ra £ubcrtfertiben 1525 —75 bar
Ui (.9..tterretningei om Wet§tager, ber
bebniiblebe§ paa ,tianinter§bu§ V3rotingbu§, og 9;lagniu,t; DInun, Zegnen i 41afirteba, fortæller oi8, at ber ber bolbiet Zing for deboerne finer Ittanbag.
ter er jitfert ringe Wfigt til at
faa Rlarlieb over, naar Zingftebet
herop; men for at forføge paa
at finbe ub af, hnorIcenge bet tiolbte
heroppe, hegn) jeg mig tit 2ctiibartinet op bob om heanmeraiu 3irt43
ungbug. Zen celtifte nar fra ?faret
1688. — foreløbig er jeg tommel til
Haret 169..5, lin or .Birtetinget fatte
oaa hantruedhu.;:,' ben la. 3uti
lcbtting af, at Titabet toilet! dielo i
inøbte eg betlagebe tig over,
at lgitbeø gitanb var blevet „tingbt"
veg aaratiblulten
-i'
mellem ?(Vinge og
Caanhuig. 4->te
torgel ftan bleu fteeonet tit lottet fur at
juare til k -1.,orgaincial og gøre bered
aligheN t b meb opratt winger efg
ter oben. Aet Nen ba befiemt, at
henbe maatte aeberfare§ ben Zet, tom
2oa og get tinaber, og ubføre§ ben
3roce§, torn ttulbe føre§ alene paa
benben egen .'11efortning, foruben henbe '.11tartIA paarkenbe R3ettner hjælp.
Zernieb begnnbte ben langnarige og
oniftcenbetige 9let§forfølgning i en J/ammet. sinorbtag, tom filtert bar rat V3uen
pari ben anben tube, og fom jeg briobet net) ,Vejligheb fenert at lomme nærmere inb paa.
TteR)certe giver Zatibena Ravne let
21n(ebning tit sini§forftaaeljet og 3:ejltagelfer, ba tun be fcerrefte kerer aamilienaane. Zer meute§ taatebe§ to
3ertoner i eanbnig, ber begge bebber
Met§ 3ørgenfen, og ba be begge fund
at bane fpiLlet en fremtrcebenbe sYtolle,
lubbe bet jo bære gobt, om man tunbe
bolbe bem fra binanben, bindet imiblertib foreløbig notbeg en Zet
fteligheb,
(Fortsat 4. Side)

Jernbauenies Rye broplu
byder paa en lang Række Forbedringer, idet Toggangen er udvidet i meget betydelig Grad.
Paa samtlige Jernbanestationer
kan man faa gratis udleveret saavel Lommekøreplaner, som Opslagskøreplaner, og Lommeplaner
indeholder desuden en Mængde
andre Oplysninger, som Jernbanens Publikum har Brug for.

Søndagsbilletter.
Det er snart længe siden nu, at
Jernbanen indførte „Søndagsbilletter", og disse har slaaet godt an
Publikum drager stor Nytte af
disse Billetter og forstaar mer og
mer, hvor billigt man i Virkeligheden kan rejse paa Søn- og Helligdage.
Disse Søndagsbilletter kan fra
1. Maj løses saaledes, at de har
Gyldighed fra Lørdag Eftermiddag, med Tog, der har Afgang
Kl. 15, og de gælder til Mandag
Morgen, til Tog med Afgang inden
Kl. 11. Der er en Mængde Rejsende, der hver Lørdag eller Søndag
tager ud og bliver borte til Mandag Morgen, eller fra Lørdag til
Søndag Aften, og for disse betyder denne nve Bestemmelse en
stor Besparelse.
Nedsættelse af Billetpriser.
Fra 1. Maj finder der ogsaa en
Nedsættelse Sted, ,det gælder Billetpriser for Stationer, der ad Luftlinien er belige.ende nærmere hinanden end ad Jernbanelinien. For
Eksempel: Nexø—Gudhjem (nu
2,00 Kr. enkelt Billet, 3,00 Kr.
dobbelt Billet). Nexø—Sandvig
(nu 3,25 Kr. enkelt Billet, 4,00 Kr.
dobbelt Billet). For 3,25 Kr. kan
man altsaa fra Nexø paa en Sønog Helligdag køre til Sandvig og
tilbage igen. Tager man fra Nexø
Kl. 1025 er man i Sandvig Kl. 14
og kan da være der til Kl. 204° -Ankomst Nexø 2330. (Fra 1. Juli
til 15 /9 kan man oven i Købet tage
fra Nexø7,med Morgentoget 751 og
køre lige igennem til Sandvig,
med Ankomst Sandvig 1058, og
være i Sandvig til 204° Aften for en Billetpris af kun 3 Kr. og
25 øre!
Fællesbilletter.
Fra 1. Maj er indført følgende
Nyt:. Naar 4-10 Personer samtidig benytter Jernbanen til Befordring, kan der paa Stationerne, uden
forud Bestilling, løses en Fællesbillet, og man erholder da en Rabat paa 20 pCt. af Dobbeltbillettens Pris.
For Eksempel:
4 Personer til Sandvig 4 x 4,00
16,00 Kr.
pCt. = 12 Kr. 80 Ø.
4 Personer til Gudhjem eller Rønne 4 x 3,00 = 12,00 Kr.
pCt.
= 9 Kr. 60 Øre. Disse Fællesbilletter gælder kun Hverdage, men
er Tur og Retur.
Gudhjembanen.
Der køres Hverdage fra Gudhjem; Kl. 745, 1310 og 2020.
Ankomst Gudhjem ; Kl. 95°, 1450,
22,05.
Endvidere fra 1 / 6. et Formiddags- og et Eftermiddagstog i Forbindelse med disse Tog paa Nexøbanen.
Fra Gudhjem 1042 og 1650 og
Ankomst Gudhjem 1218 og 183°.
Søn- og Helligdage.
Fra Gudhjem:
744, 1020, 1308, 1730, 1960, 2208.
Ankomst Gudhjem:
9", 1163, 1445, 1906, 2135, 2340.

En levedygtig Familie.
Gamle Hillebrandt Lind, der
boede paa „Bækken" i Olsker,
efterlod sig 10 Børn, 5 Drenge og
5 Piger. Disse er nu alle til Aars,
den ældste Martheus 81, Magehus
77, Emilie 75, Signe 74, Katrine
73, Nikoline 71, Frederik 70 Andrea 65, Andreas 63 og Hans 57.
Tilsammen fylder de altsaa 706
Aar, og man rnaa sige, at de bærer deres Alder godt.
Den ældste og de fire yngste
opholder sig i Amerika, der for
saa mange Bornholmere er blevet
et andet Fædreland.

To interessante Film.
„I Diamanternes Land" og Molieres berømte Tartuffe, forevises
Søndag Aften i Biografen.

Nled Jra'a fi
gennem 8uropa.
Fra Østersøen
tit Sortehavet.
Ned ad Regen.
Næppe er der lukket op paa
Stationen, før jeg stiller og henter
Kajakken. En Arbejdsmand hjælper mig den ned til Floden.
Saa er jeg atter paa Vandet.
Hvilken herlig Fornemmelse igen
at være i Besiddelse af sin Baad;
den havde jo i lang Tid været
mit Hjem, i disse Uger har jeg
savnet den som en god Ven, og
jeg lover mig selv ikke mere at
skilles fra den for at give mig ud
paa de støvede Landeveje.
Men, kære Ven, hvor er du blevet beskidt og støvet efter den
lange Rejse, og min Bagage, Kogegrejer, Daaser, Sko — al Ting
ligger om hinanden i et Rod. —
Du trænger rigtignok til en grundig Rengøring.
Et Par Kilometer fra Cham gør
jeg Landgang, tømmer Kajakken
for hele dens Indhold, vader ud
i Vandet, vasker og skyller den.
Da jeg igen stuver Lasten, savner jeg nogle Pakker, indeholdende
et nyt Sæt Tøj, Skjorter og Sko
— samt nogle Smaating. De maa
være borttaget under Jernbanerejsen fra Prag.
Jeg provianterer i en Landsby;
saa gaar det videre nedad Regen,
der bugter sig i Zigzak mellem
lave, skovbevoksede Bjerge. — Egentlig burde jeg være ærgerlig
over at have mistet mit gode Tøj;
men Glæden over igen at sidde i
Kajakken og glide ned ad den
kølige Flod i de smukke Omgivelser opvejer dog langt Tabet af
Sagerne, som kan undværes.
Det er en spændende Sejllads!
Ofte er der kun nogle faa Tommer Vand, og Klipper, Sten eller
Trærødder rager op over Overfladen. Her er Strømmen stærk;
det gælder om at bruge Øjnene
og styre gennem de dybeste RenEngang imellem skurer
der.
Baaden op paa en Sten eller en
Sandbanke, og jeg maa ud og
trække den af. —
Paa en lille buskbevokset Ø midt
i Strømmen gaar jeg i Land og
koger Middagsmad; senere vader
jeg ind til Bredden med Rygsæk
og Vandbeholder paa Nakken. I Skoven plukker jeg en hel Spand
Blaabær, som skal koges til Marmelade, henter Kartofler og Gulerødder fra en Mark, Vand fra en
Kilde — og saaledes godt belæsset
vender jeg tilbage til min lille Ø.
Hele Dagen plages jeg af en
Slags Kvægfluer, der er umaadelig frække og ikke til at jage væk.
Med deres stærke Kæber klipper
de paa et øjeblik Hul i Huden.
Senere erfarer jeg, at de kaldes
„Pferdefliegen".
En pragtfuld Solnedgang lover
godt Vejr i Morgen; jeg sætter
Telt, skriver Breve og lægger mig
til at sove.

mig; jeg tørner ud og faar omsider de sprængte Barduner knyttet sammen. — Det stormer, saa
jeg har svær■ ved at staa oprejst,
— Træer og Buske ligger henad
Jorden.
Knapt er jeg igen kommet indenfor, saa springer Bardunerne
igen; men nu er der ikke mere
T 'e om at komme ud; Regnen
styrter ned — ikke draabevis, nej,
som et Vandfald! — — Stormen
stilner lidt af, Uvejret er lige op
over. Med begge Hænder holder
jeg indefra krampagtig Teltdugen
ned over Aabningen i Kajakken.
Nu slaar Lynene ned, det smælder som skarpe Pistolskud. Tordenen ruller uafbrudt og giver Genlyd i Bjergene — et syndigt Spektakel! — Jeg er glad ved, at der
er Højdedrag til begge Sider, de
fanger forhaabentlig alle Lynene;
men de er rigtignok kun ca. 500 m
borte, og hver Gang, det slaar
ned, klemmes jeg af Lufttrykket
ned mod Bunden af Baaden.
Mange forskellige Tanker gennemløber En i en Situation som
denne: ...Vil det næste Nedslag
ikke ramme Floden — eller maske
Baaden? .... Skal du ende dit Liv
i denne fremmede Egn? .... Vil
Lynet dræbe dig øjeblikkelig, eller
skal du mærkes som Krøbling alle
dine Dage? .... Tankerne flyver
mod Hjemmet
Luften er gennemtrængt af en
skarp Svovllugt; Floden stiger,
jeg kan høre Vandet syde i Nærheden og venter hvert Øjeblik paa
at blive revet bort. —
Saa stormer det igen op for atter at blive stille. — Uvejret er
trukket over. — Endnu længe staar
Horizonten i lys Lue, og Luften
dirrer af fjerne Drøn.

Da jeg har sundet mig lidt, gaar
jeg i Gang med at ordne og reparere Grejerne; Floden er atter
begyndt at falde, og jeg kryber i
Soveposen, sover og vaagner først,
da Solen staar højt paa Himmelen
og gør mig det hedt i Teltet.
Efter endt Morgenmaaltid padler
jeg videre. — Landskabet bliver
smukkere, efterhaanden kommer
jeg Bjergene og Skoven helt ind
paa Livet. — Strømmen tager af,
Floden bliver bredere, og saa strander jeg paa en 2 m høj Dæmning
ved en Vandmølle.
Paa Midten er Dæmningen lavere, og Vandet vælter nedover
som et lille Vandfald.
Skal jeg vove Springet?
Det er for fristende til at lade
være. Jeg spænder Overtrækket
godt stramt, sætter mig til Rette,
padler lidt tilbage og tager Kursen.
— Strømmen faar Tag i Baaden,
hurtigere og hurtigere gaar det saa — nu er Randen naaet, Kajakkens Forende vipper ned, Agterenden op, Baaden jager nedefter. — Jeg har samme Fornemmelse i Maven som paa en Rutschebane. — Det hele varer kun
et Øjeblik, saa er jeg nede, Kajakken jager Stævnen ned i Dybet, jeg overdænges med Skum
og Sprøjt. —
Det rykker og slider i Teltdugen
Drivvaad — med Vand i Kajak— det hyler og hviner; snart er ken — havner jeg et Stykke nedet ravende mørkt, snart lyst som denfor Dæmningen; her er ikke
Dagen.
ret dybt, og længe maa jeg slæbe
Jeg ligger halvvaagen og kan Baaden over Stenene, før jeg igen
ikke begribe, hvad der er løs. - kan padle videre.
Stikker saa Hovedet udenfor ....
1 Løbet af Dagen passerer jeg
Himlen staar i hvide, elektriske endnu fire saadanne ForhindrinFlammer
et voldsomt Uvejr ger; men nu bærer jeg Baaden
nærmer sig. — Lynene kommer ned over Dæmningen. Det andet
nu saa tæt efter hinanden, at Eg- er for risikabelt.
nen er fuldt oplyst; Bjergene forHele Eftermiddagen med dens
ude tegner sig som et savtakket stegende Solhede daser jeg bort
Baand. — Men ingen Torden hø- i Skyggen under en Klippevæg,
res — kun Stormens Hvislen i padler saa igen nogle Timer og
Buskene og hen over Floden.
gør klar for Natten.
Et mægtigt Vindstød og Teltet
———
falder sammen over Hovedet paa
Det er vedblivende herligt Vejr,

og jeg er tidlig paa Færde.
5eg ser
o 9ud.
Tre Gange maa jeg slæbe Kajakken ned over Dæmninger ved
Vandmøllerne; de er næsten alle Jeg ser Dig, o Gud, i hver Blomst, i
hvert Blad,
i Virksomhed, Vandet fosser om •
i Skovens de løvklædte Haller,
de gamle, mosgrønne Skovlhjul, jeg hører din Stemme i Fuglenes
det knirker og knager i Trælejerne.
Kvad,
— Padler videre forbi en Mængde mit sørgende Hjerte Du kalder.
smaa Landsbyer -- den største er — Jeg ydmygt mig bøjer i Støvet
for Dig
Nittenau.
—
mægtige
Gud
i
det
høje.
Jeg gaar ind i et Bondehus for
at købe Mælk og Æg; en gammel Morlille sidder udenfor Køkkenet og malker Koen. Hun er
meget snakkelysten, Munden gaar
ustandseligt.
Hun fortæller om det frygtelige
Uvejr, der rasede for et Par Dage
siden; flere Huse brændte der i
Nærheden, og al Sæden paa Markerne er slaaet ned. — Saa hælder hun lidt af Mælken over i min
Kaserolle. --- Og saa var det tre
Æg; ja, om hun nu bare vidste,
hvor hun skulde lede. Hun lukker
op til Fyrstedet og finder det første; jeg hjælper ogsaa til og henter et frem af en Gryde. — Saa
gokker en Høne indefra Sovekammeret, og paa en Hylde helt oppe
under Loftet mellem noget gammelt Skrammel finder vi Nummer
tre. — Konen faar 50 Pf., og jeg
stopper Æggene i Bukselommerne
og traver ned til Kajakken.
„Griiss Gott!" -- Granitfjelde skyder sig langt ud
i Vandet, Floden snævres ind og
faar et vildt Løb; heldigvis hjælper den stærke Strøm til med at
føre Kajakken uden om Klippeskærene.
Atter træder Bjergene tilbage
og lader Plads for Enge og Sædmarker. — Bønderne er ved at
høste
de tilraaber mig deres
smukke Hilsen.
Strømmen tager lidt efter lidt
af; jeg nærmer mig en ny Dæmning. Henimod Aften kommer en
uventet Tordenbyge — i en Fart
faar jeg Baaden paa Land og
Teltet sat.
———
Hele Formiddagen regner det,
jeg maa pænt blive ,,inden Døre";
men ved Middagstid gaar det videre. Jeg sætter igen Baaden over
et Par Dæmninger.
Regen, der hele Tiden har bugtet sig mod Vest, slaar nu et skarpt
Sving og løber sydpaa. Bjergene
og Højdedragene forsvinder mere
og mere; jeg er ved at glide ud
i Donaudalen. — Passerer den
store Jernbanebro ved Regenstauf
— men maa saa igen holde Rast,
og hele Eftermiddagen afløser den
ene Tordenbyge den anden.
Saa gør jeg mig det hyggeligt
i mit lille Telt, ryger, læser og
reparerer mit Tøj. Jeg har Tiden
for mig, behøver først at være i
Regensburg i Morgen for rettidig
at hæve min Understøttelse.

C. A.
■••••••••••••••■••

Gudhjem.
Køb Tapetfabr. „Danmarkus
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.

fÆllingeTeglværIC
anbefales.
Mursten, Teglsten, Drænrør.
Tlf. 127.

F

est- og Bryllupssange
leveres billigst fra

Allinge Bogtrykkeri.

Naar Vinden den hvisker i
Træernes Top
og taler om henrundne Tider,
da søger Blikket mod Himmelen op
og aner de uivaalte Vidder.
—Mit Hjerte sig bøjer i Støvet for
Dig
—vældige Gud i det høje.
Jeg aner din Vælde, men fatter
den ej,
almægtige Gud i det høje,
dog ser jeg din Godhed mod alle,
mod mig,
og Naaden, som lyser hver Dag
paa ruin Vej,
for den maa mit Hjerte sig bøje,
Du Almagts Gud i det høje.
Conract!lHolm.

Nedenstaaende Opgave løses, idet
man i de tomme Rubriker over Tallene
skriver et Bogstav, saaledes at disse
efterhaanden danner de Ord, der stilles
i Opgaven. Tilsammen skal disse Ord
ikke danne nogen Mening, men derimod
griber de enkelte Opgaver ind i hinanden, saaledes at Slutningen paa hvert
Ord danner Begyndelsen paa det næste

Opgave Nr, 52,
1-5. Hed den første Smed til Fornavn
4-11. Stormmaage.
9-15. Nævnes hos Carit Etlar.
13-19. Lov.
17-20. Ikke uægte.
19-23. Manden, der boede paa det
yderste Skær.
22-25. Bruges ved Skibsbygning,
23-26. Pigenavn.
25-29. Provins i Sydafrika.
27-32. Begravelse.
32-35. Er slem at have Pine i.

Vi betaler
hver Uge over 100 Kr.
for Papir og Uddeling af„Nordbornholm" foruden Udgifter til
Sætning og Trykning.
De averterende bedes derfor
erindre, at Bladets væsentlige
Indtægt er Annoncerne, hvorfor vi maa regne med kontant
Betaling.
Ikke alle tanker over, at et
mindre Beløb hos de enkelte
kan blive en stor Sum for os,
og vi har desværre adskillige
Smaabeløb udestaaende fra
de forløbne Kvartaler.
„Nordbornholm" er ikke noget Kapitalistbiad, og har kun
en beskeden Kapital at virke
med; bindes denne, tvinges vi
til at indskrænke Læsekredsen;
men da dette næppe er i de
averterendes Interesse, beder
vi dem om ikke at vente altfor
længe med at indfri vore Indbetalingskort.
Vor Postkonto er 14146.
Glem det ikkel

Olsker
Licitation over Kørsel af Sten
og Grus, afholdes i Forsamlingshuset Lørdag d. 10. Kl. 7,30

Søgnentadet,

De nye Urglas, som ikke kan slaas i Stykker, har jeg paa Lager i alle gangbare
UrglaSa
Størrelser og sættes i paa faa Minutter.

Conrad Hansen, Allinge
Tlf. 110

Guld-, Sølv-, Plet-, Tin- og Nikkelvarer.
Stort Udvalg.

for den meget store Deltagelse
ved min kære Mands og vor Faders Begravelse.

Agnes Sonne og Børnene.

Sommerlejlighed
i Allinge-Sandvig. 2-3 møblerede
Værelser (3 Sengesteder) Køkken,
Gas, Vand, Have ønskes fra 1. Juli
ti! IS. August. - - Billet mrkt,
„Sommerlejlighed, A.-S." - bedes
snarest indsendt til Bladets Kontor.

3

priserne billige.

Gode Varer.

hjertelig laf

Værelses Lejlighed

med god Udenomsplads og Hønsehus staar til Leje straks.

Marereparationsarbejde og Tjæring af Tage udføres. Roelugning
tages paa Akkord for Somme! en.
Gunnar og H. Bach, Tofte pr. Hasle.

Dameskrædersyning
udføres samme Sted.

Idrætsforeningen
„DANNEBROG", Rø
afh. Pakkefest for Medlemmerne
SØNDAG d. 11. ds. Kl. 8 paa Th.
Bendtsens Sal.
Damer med Pakker har gratis

Adgang.
Bestyrelsen.

Dame-Frisersalonen,
Rosenborg, Sandvig
er aaben og bedes vent. erindret.

Ondulation 1,25
Haarvask
1,25
Klipning
1,00
Altid proper og reel Behandling.
Abonnementskort kan faas.
Ærb.

Ragnhild Jacobsen.

HASLE

Barber og Frisør
Undertegnede aabner en Barbe] og Frisørsalon Torsdag d. 8. Maj
paa Storegade i Hasle og anbefaler mig med alt til Faget henhørende samt moderne Dameklipning.
Ærb. H. Kofoed.

Tlf. 140

georginer
i mange Farver a 15-25 samt en
Del fleraarige Planter sælges billigt.

Hans Andersen „Klintely",
Tlf. Allinge 116 y.

Ved Udsalget paa Menighedshj.
7. Maj blev følge-de Numre udtrukket: Sofapuden hvid Seddel 76,
Stolen gul Seddel 47, Lysedug og
Løber rød Seddel 20.

(Gældende til ]. Juni)

Rønne-Altinge-Sandvig.
erdage.

En kvik og paalidelig

Dreng
kan faa Plads i Sandvig Boghandel.

En yngre Karl
søges straks

Bondegaard, Rutsker.

En yngre Andenkarl
kan faa Plads,
Lundegaård, Olsker.

Sund Udeko,
der kælver først i Maj er til Salg
Avlsbruger Chr. Holm, Allinge.

4

Ugers Grise
er til Salg.

Nikolaj Hansen, Lillevang Olsker.

Gode Sætte- og Spisekartofler
er til Salg,

Emil Svendsen, Bøgeskoven, Rø.

En brugt Seng
og Komode, købes eller hyttes med
Cykler.
Cyklehandler H. Schou,
Klemensker St.

10,45 15,10 21.40
10,29 14,54 21,24
10,19 14,44 21.14
10,05 14,30 21.00
9,53 14,18 20,48
9,45 14,10 20,40
9,40 14,05 20,35

Søn- og lielligdag2. samt Grundlovsdagen.
7,45 13,00 16,10 19,1522,05 k0 Rønne H.
7,59 13,14 16,24 19,29 22,18 Nyker
a,08 13,23 i 6 33 19,38 22,26 Klemensker
8,21 13,36 16,46 19.51 22,38 Rø
8,32 13,47 16,57 20,02 22,48 Tein
8,40 13,55 17,05 20.10 22,55 Allinge
8,45 14,' 0 17,10 20,15 23,00 ',k< Sandvig

10,10 15,25 18,9021,45 0,10
9,55 15,10 18,25 21,30 23,56
9,46 15,01 I 8,16 21,19 23,47
9,33 14,48 18,03 21,05 23,36
9,22 14,37 17,52 20,53 23,26
9,15 14,30 17,45 20,45 23,19
9,10 14,25 I7,40 20,40 23,15

Aakirkeby-Gudhjern.

kan faa Plads 15. Maj eller 1. Juni
paa Hotel Stammershalde.

En ung, !link Pige

Afg. Rønne H. Ank.
n Nyker
„ Klemensker „
„ Rø
n Tein
„ Allinge
Afg.
Ank. Sandvig

7,45 12,45 19,00
8,00 13,00 19,15
8,10 13,10 19,25
8,24 13,24 19,39
8,36 13,36 19,51
8,44 13,44 19,59
8,50 13,50 20,05

En Pige
kan faa en let Halvdagsplads
til 1. Juni, hos Julie Holm.

Træsko

KØREPLA

Hver dage.
7,55 13,20 20,30
8,41 14,06 .21,16
8,51 14.15 21,26
9,10 14,32 21,45
9,21 14,40 21,55 9,30 14,50 22,05

Rønne-Nexio
Aakirkeby
Almindingen
Østermarie
Østerlars
Gudhjem

A

9,20 14,45 21,55
8,32 13,57 21,09
8,22 13,47 20,59
8,05 13,29 20,55
7,55 13,20 20,30
7,45 13,10 20,20

Isle Klasses
Reparationsværksted.
Tøj renses og presses 3 Kr. pr. Sæt.
Tøj vendes 45 Kr. pr. Sæt, samt
alle Reparationer laves.

Arne Nielsen.
Storegade 42, Hasle.

«6999.0492'9.1119

2iografen.
Søndag Kl. 8

I Diamanternes Land.
Emil Jannings

Tartuffe.
En Historie om Hykleri efter

!dollere.

Søn- og Helligdage samt Grundlovsdagen.
Gudhjem
7,45 10,20 13,05 17,30 19,50 22,05
Østerlars
7,55 10,29 13,14 17,39 20,00 22,14
Østermarie
8,05 10,38 13,23 17,48 20,1(1 22,23
Almindingen
8,22 10,55 13,41 18,05 20,30 22.40
Aakirkeby
8,32 11,04 13,50 18,15 20,41 22,50
Rønne-Nexø 9,20 11,50 14,40 19,00 21,25 23,30
Røn ne-Nexø
Aakirkeby
Almindingen
Østermarie
Østerlars
Gudhjem

7,55
8,41
8,50
9,417

9,15
9,25

0,25 13,15 17,40 20,00 22,10
1,11 13,59 18,23 20,46 22,54
1,20 14,09 18,32 20,56 23,04
1,36 14,26 18,47 21,15 23,21
1,44 14,35 18,56 21,25 23,30
1,53 14,45 19.05 21,35 23,40

Hasle Idrætsforening
afholder off. Bal i Hasle Forsamlingshus SØNDAG den 11. ds.
God Musik!
God Musik!

9udfijem SommerRonditori,
beliggende ved Stationen og Parkeringspladsen, er nu aabent og anbefaler sig med Kaffe, øl og Sodavand.
Rimelige Priser, reel Behandling.
Skoler og anmeldte Selskaber erholder Rabat.
Madkurve kan medbringes, kogt Vand faaes, Service udlaanes.

Sofie Munch-Jensen.

Telefon 18 kan benyttes.

Tlf. ndr. 13.
Klemensker
Slicereri og Tømmerhandel

Tlf. ndr. 13

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

El lille Parli Spegesild

er til Salg.
Tlf. Hasle 21.

med røde Kanter, som ikke smitter af paa Strømperne er altid paa
Lager.
Træskomager, Chr. Hansen,
Gudhjem,

09.89.611.9e•••

Gulvfernis.
Vil De
have glansfuld og hurtigtørrende

Gulvfernis og Gulvlak,
da køb den hos

3. Larsen,5filinge
En ny, extra prima

Gulvlak,
som tørrer paa 4 a 5 Timer
leveres i
og V1- kg Daaser.

491 09 ALLINGE fp

ei,

De nye Tapeter
er nu fremme.
Priser fra 25 Øre.

Se vore Vinduer.

Papirhandelen ved Skolen.

Intet Blad
træffer Deres
Kundekreds
bedre end
Bordbornholm

Frit med Jernbane.
Skæring af tilbragt Træ omhyggeligt og hurtigt.

Tørt Tapetklister!
af al Slags Fjerkræ,
Opkøb
Folkeregistret
Vil De have Fart i Omsætningen?
Allinge-Sandvig.
Hentes paa Stedet. Kontant Betaling. Altid til Dagens højeste Priser.

Under Bødeansvar fra 5-200
Kr. maa Til- og Fraflytning i Henhold til Loven være anmeldt for
Folkeregistret i Løbet 5 Dage.

»en fikse 8ke
med den gode Pasform faas i

C.LarsensSkotojsforretning,A11,

Malerfarve
i olierevne hvide og tilberedte
kulørte Farver. Japanemalje i bleat
og hvidt. Klar Lak og Fernis i løs
Vægt.
Alt i bedste Kvaliteter
haves paa Lager.
Malerpensler i rene Børster
meget billigt.

Axel Mogensen, Tein.
NB Æg modtages som Betaling
til Overpris.

sril*r !lem Nrillyohoim
hver Uge!
Husk derfor paa os, naar De
har et eller andet at avertere.
„Nordbornholm" læses i over
tre Tusinde Hjem og kommer til
alle her paa Egnen. Egner sig
derfor bedst for Avertering.
Smaa Annoncer bedes saavidt
muligt betalt ved Indleveringen.

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

Gør et Genøg
i Undertegnedes Sadelmagerforreining,
hvor De vil finde alt i Seletøj, Kit:
Bar, Rygtække og litirvenuftb=
ler. Bilpolstring udføres.

Hvad hjælper det at Lageret er fuld af Varer,
naar Butikken mangler Kunder.
Den store Omsætning til en lille Avance giver den store Kundekreds,
naar der averteres i

„NORDBORNHOLM".

H. P. KOFOED
Tlf. HI

Hasle

Vi har rigeligt Lager af:

Ål Last- og Kruturkorul Chip-Salpelff, Tyd( Kiliksdipeferl bovhor 411119°13k,
samt Svinekorsel hver Torsdag
Formiddag. Bestillinger modtages.
En 14 og en 4-5 Pers. Bil udlejes

Tlf. All. 117 y.

og udleverer gerne bestilte Partier.

Nor handels Handelshus.

A. Engell, Tein.

03/ ii(b over hu efter bod
Køb Deres Forbrug af
Sodavand fra
Mineralvandsfabriken

BORtillebP1
Telefon 25

Sandvig

Flaskerensningen foregaar under Iagttagelsen af de strengeste Krav til Renlighed og Hygiejne.
Ved Fabrikationen anvendes
kun de allerfineste Raastoffer.
Produktet staar fuldt ud paa
Højde med de oversøiske Fabrikkers.

Benmel.

udrøres i koldt Vand,
stærkt bindende,
faas i Vi og 1/2 kg Pakker.

Kit

- Gibs.

Olierevet Zinkhvidt,
Blyhvidt,
Titanhvidt,
i 5 - 21/2 kg,tSpande,
I og 1/2 kg Daaser,
føres kun i bedste Kvaliteter.
Blaa Køkken Emaillelak
1/i og 1/2 kg Ds.

Malerpensler, Lakpensler,
Ferniseringspensler, Broncepensler
Limfarveanstrygere, Kalkekoste,
Tjærekoste. Tagpap Tjærekoste.

J. B. Larsen.

Alle Tryksager »amnefialle
saasom

1U.guinger, Wethleleleer, Konvolutter,

-

Dags Dulm,

akselblanketter,

Visitkort og Takkekort,

LOV° og Regnskaber,
Sange og Salmer,
Medlemskort

leveres bedst og billigst fra

Allinge BogtryKKeri

Avxerter bare

I andre Blade. De vil dog før eller senere opdage,
at der er kun et Blad. der læses i alle Hjem. og at
Godt, tørt Benmel er til Salg.
det derfor er det billigste og fordelagtigste at aver10 Kr. pr. 100 kg.
Tlf. 79.
Fodermelsrubriken, Nylier tere i Nordbornholm.

Stort Udvalg. Billige Priser.

2Kodeforretningen
ved Hedvig Marckmann, Hasle.

Ældre Hatte moderniseres.

Der maa være Tillid

mellem Køber og Sælger,
naar en Handel skal afgøres.
En Forretningsmand. der søger
at opreklamere en daarlig eller
for dyr Vare, vil: hurtig faa utilfredse Kunder, og disse vil søge
andet Sted hen. Omvendt vil en
usolid Køber snart komme i Miskredit, saa han ikke faar Varen
overladt, før den er betalt.

▪
Huggede og polerede

De fkuerierende

Gravmonumenter

eberftløjtuanteu contintiereb:! ham meb
fine Zru.Mer, ba bab ?tuber,: Dm •cirtabette, ntettb oni ban gjorbe bet, for,
ntebels ban hat ffolbig, dier ban gjorbe
bet, forbi ban ilte bithe trrette4 meb
fin Dorigheb, beb jeg fifle", bebibuebe
.tan
nitten.
Stiel 2øzgenten bar rebet tit Stottet i ?renbe tit eberfiløjtitanten og
ouermerebe Cptrinet her,
engen ttbfatte, ba tolåførftereit begirrebe at føre flere ibtier.
Canitue Zato auføres3, at bang Nichen, Sulet) i Sanhoig, røber „93atbborrigtorn « , betiggenbe inben Sanbnig
"geerbe.
$aa bete tre ZingftNnuer „proture=
ter" ,t ati, tanten efter bøjable og
pelbaarne tr. Oberft, Cher (:otnittan•
bant og Wimtinaitb tr. 2obatt Zitrieb
non Bettberf_W Drbre og part betbaarne
9.Ttette Wifabetb sAtnertabau (boebe paa
Slottet) degne om noget Genml, font
£ntribb 2enfen, 23rebet i %ttinge, hanbe
taftet fra iatnrner b bub for fire %ar fiben til orarbejbning; men han babbe
blot bettulbt fflarttet. — 9111 bar ben
fgl. t.onimifarittb, ber Nibe opgøre
3oet efter ben bebrageriffe V.Imtgfriner
Zuguil Zeebner (ber ble» bomt tit Engen og bebe i cettgfel) — og Garnet
ffulbe burbere4. Sceneren babbe hebolbt
&truet tit en ringe Qeftatning for 6
mater, tom Wmtgfrioeren nar hent
flotbin i Qonftabek3 Gage. t nul; tan•
felt bozbbebe, at bette irre font &rittagen beb og inbftiflebe, om ilte Wcaeren inben trenbe Solemeerfet (3 Zegn)
gat tetiere Garnet tit rette 9.3eblommenbe. Zilfigt matte ...iceDezert attenere dannet.
Zeit 6, artni 1692 freniftob højagt,
bare og belfornemmt Wtaith Seignor
Kroger af %titte for Netten og
lob ophobe Rrolittfet neb efottet, og
lom tilhører forrige Vlintgfriber ?lug.
Zechnerb Sterbbo (ZuNbo), at ben
1nm lig bet bil tilforbanble og berfur
meft bit gine, om be 1:The tig angibe.
Vlartagen bar, at bet ftob ganfte øbe
og forfalbent og fticele4 bort 'tigen
af be tilftebebrerenbe bob nu finalen
Tibet efter meget uben 3ebet Micbelfen,
tom herfor bob at bille gine fire fflbl.,
om ban bet berfra manne ftutte.
Vin. 34 ?far forinben babbe -5 Befrieren 2eu Roefoeb i bette dub ført
Unberbaublingerne tuen Snenfferne om
SStottetb Duerginette. teg peb ille, om
bet Ditbe [roe generet brint at optene
benne V3anbalihte; men i fart etb
befriebe Zøben brint herfor. tan nar
nemlig bob paa Maglegnarb ca. 1 Vlar
torinben.
ebenbetnelbte feber 9Jtiebetfen af
?itlinge antagbe en Jkaneb efter en
2njurietaq mob en 2lClingebante. Aerom feriere.

K. E. S. KOEFOED.

4~0~~~~",.
,1

Hos Jens Hansen i Allinge
er det det rigtige Sted at købe sin Beklædning. •— Der er
stort Udvalg og billige Priser.
Alt til Behleedning,
saavel færdige til Brug straks — som Metermaal ar alle
Slags, baade til voksne og Børn.
Særlig anbefalet:
Klædninger, imprægnerede Sommerfrakker, Arbejdstøj samt
Ride- og Fiskerbenklæder, Hatte og Huer m. m. m.

Jndpakningspap ir

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

anmodes høfligst om at indsende vort Tilgideltavende 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
behjælpelig hermed og modtage Beløbet -} 5 Øre i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.
13Cge*rt »ar bob
Zen ene 9lier
ftertabte opfatte en
1694, og bu.
Minbetable ober, yam i 2111inge Ride,
jan bar gaber tit fire Sønner: ctit
9-helten (Smeb i Sanbbig, ber 1693
fatte 21beteleffen, et Slotte t anejorb
beliggenbe beb Wrreftbittet, i 3ant tit
fin Vober for 100 Mater.) — fjertrit
Nichen, ber bien morbet 1695, NiM(
Nichen i tabte, her 1694 fteenner fin
R3rober tendf for "etb, — og q3eber Nichen, her 1693 antagbe Sag
mob fin Q3rober ,tenrif om en?frabør
lob efter beret fatig 3ciber. Gin Zat,
ter nat gift mel) Nfogben i Sattbnig,
3'erW Witberfert Stagge. —
gtieD
3ørgeii ent eje t.mr SintonMøtten og
Weeffeageren.
3eg benotter enbyer 2ejtigbeb tit at
anføre gamle Stebnatme, ba jeg nitter
bet af 2ntere;Sfe nintigni at flebfeefte
og bermeb bevare biøte, felb om jeg
løber ben f ure at forbeNte Lejertte
Nainte, ber tom fagt ofte er be tannne
for forffellige 3erfoner. Zet er min
Øgt at forfølge Slægterne neb tit oore
Ziber; men om bet bit lit)ffeg, maa
Zibeit »ile. tiet bil afbeenge af, om
min Zib og 2(tfernet; 2ntetege Dit
Natte tit.
trintibig tebebe en siltanb beb Nana
fang tanten ag bam3 Rotte t$nrta,
bet begge renere bien t onebperfoner i
Morbbramaet.
Teorit Nielten bar engang paa 93e=
føg i Nexø, tibor bet pif fart lorletigt
til, at ltitnenbene maatte (rette hant i
4h.otofollen farglaabbuMcetberen.
ta fler ban fel», at be bat i Selffab,
„bror bi tab og fpilte Rart og bar beb
en fenbelig 91n2." t an botbt nol at
et gobt QIceger toning og Q3reenbebin.
— tan møbte fenne fin Sfrebne beb
Stranbtolfert i animeret Stenuting, og
bet ble» hant fibfte 1uL
Zen 11. ,ett. 1692 fterbnebe
9.Rajeff.
tåf ør ri e r ben nibfcere og
tjenftiorige jany Qbrifteliten 52Inber
Zarten i %Slinge for utobtig Efobbugft
i ban,3 fgl. gJtajeft.å Sfob janttnerb,
bud tiftiggenbe, boitfet bien bebibli peb
to Ret1M- og Strenitinømcenb fra Scinb
big, og tan; ,Hanten og 9lieb3 2ørgenren f ammeftebb møbte font 5Bibner.
St3elbaarne Cberftloitnant f(inbt
3titieb?) babbe paalagt batt batifen,
ber ba bar Stoffeinatib, at føre Zilfon, og ba ban fan Ole 2enfen botbe
meb ,heft og Q3ogn i „tanreløffen",
ffunbte ban fig op paa efottet for at
ntetbe bet. tan fog „Crbirtant Natterm og @etreiberen i Bagten" meb
tilbage, men bn boibt 2lriber4 2arten
peb et tilte Sfonbuffe talbet 2obetorn.
,,Za lom ?Inben 3orfen og jeg bIeb
meget uenige, tog jeg hant meb talagt
og førte ham til Slottet. ter bøde
jeg eberfltøjtnantert firengelig tiltale
ham. 3øtft bemegtebe Vttiber, men font

Xvorfor fie6e fryksager
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af
Rejseudgifter maa beregne større Avance
paa en ringere Vare, og sælger denne paa
Efterkrav og uden Garanti.

Borrelyngen§ Graniturk,
V. Sørensen.

gornitzkas Sogtryklieri, Xilinge,

De sidste Nyheder i

er De altid sikker paa at fas Deres Tryksager godt udført til den
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74.
Indpakningspapir, Økonomruller, Poser & Konvolutter til Fabrikspris,

Fodled
for Sæsonen
er hjemkommet
Clarsens Skotøj sforretning,A11,
. . • ...r."..wrideva.

Overrett4sag1i rer

Jac. Jensen.
Inkassationer, Ejendomshandler. Dokumentskrivning, Dødsbobehandling rn. v.
Kontor i Allinge:
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom).
Træffes personlig hver Fredag Form.

Møllers Bogbinderi
Tlf. 865.
Indbinding af Bøger.
Protokolfabrik. - Papirvarer.
I. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering.
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.
NG ÅS? .111~1M1.11~

har det største
NO 59 Udvalg i Herrelingeri og de billigste Priser.
DU

Hasle Bank
modtager Indskud paa Indlaalisbog og Folio, Terminsydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan m. in.

— BERGHAGEN -

Optagelse paa Atelieret indtil
Kl. 9 Aften — ogsaa Søndag!
Hurtig Ekspedition. Billige Priser.
(Forudbestil Tid -- Tlf. Hasle 66).

Kofoed & Mortensen
1Byrgeforretning
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Manchetskjorter i mægtigt Udvalg fra ganske billige
til extra prima Kvaliteter.
Ca. 300 Stk. forskellige fikse, kulørte Bindeslips fra
0,75 til 5,50.
Kulørte Sokker i Uld, Traad og Silke — saavel ensfarvede som flotte, moderne Mønstre.
Sidste Nyheder i Sportshuer, klædelige, fikse Faconer
fra 1,85 til 4,25. — Største Udvalg i bløde Hatte i Foraarets Modefarver fra 5,75 til 12,50.
Flipper i moderne Faconer, stive, halvstive og bløde.
Prima Seler fra 1,00 til 3,25. Den franske Sele, der
er fiks, let og behagelig 2,75.
Meget stort Udvalg i Undertøj, Maco, Macosan, Helog Halvuld — til meget smaa Priser.
Sportsstrømper i nye, mod. Mønstre fra 2,50 til 6,00.
Arbejdsskjorter, saavel ensfarvede som mod. tærnede
Mønstre til smaa Priser. — Køb Deres Skjorter, Undertøj,
Slips m.m. i Magasin du Nords Udsalg, og De bliver tilfreds.

Hasle
fotografiske Atelier
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Chr, Diderillsen, Rønne.

Tlf. 865.
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Victor Plantic,

TIL All. 7'i • Tlf. All. 79

a.£yster,trasle BRØDRENE ANKER, HASLE
Hjemmelavet Sylte,
JERN74TOBERI 614 MASKINFABRIK.
Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands,AnIteg,

Medister og Luegepolse.
Varm Blodbedding
hver Fredag Middag.
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Slagterieis Ildsalg,

ii SliOterietS

Friske Varer Onsdag og Fredag.
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad.
Medisterpølse, Fars,
Bayerske Pølser, Knækpølser
hjemmelavet Sylte,
hjemmesmeltet Fedt.
Forskelligt Paalæg.

Dina Serestslen, Tlf. 3S,

Bornholms
Spareog liaanekasses
Afdeling i Allinge.
Kontortid 9-12 og 2-4.
Renten af Indskud er paa
3 Mdrs Opsigelse
4,5 pCt, p. a.
Alm. Sparekassevilkaar
4
Folio
2
i Forsørgelsesafdelingen
3,6 hvortil Præmie, hidtil 2,4

Flæsk og Pølse
modtages til Røgning
Dina Sørensen, Allinge

Servanter

- med og tiden Marmorplade - er
billige til Salg kontant.
Telefon Sandvig 14.

Uh* Skred

Udsalg paa Lindeplads, 1

Tlf. 45.
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Ferske Slagterivarer hver Onsdag og Fredag.
C3
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Bornh. livede, Byg og Havre
til Foderbrug — samt grove Hvedeklid, nye Foder kager,
Soyaskraa og Blodmelassefoder sælges til smaa Priser kontant,

Nordlandets Handelshus.
Saabyg = Saahavre =
Gode Kvaliteter sælges billigt.

Alle Slags Roefrø
af gode Stammer anbefales.

Nordlandets Nandelshus.

Masser af Jernvinduer =
baade smaa og store, høje og brede — sælges til meget
smaa Priser i

Nordlandets Handelshus.

Opttendaingsbrketkde altid paa
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„ Frieste direkte Ruter fra København til New York
AutollSoollesilygueforrelniog
og C:ana:la med regelmæssig Afgang flere Gange

Lager, billige Priser.
Tlf. 29.
Geert

'lansen.

,

Elfenberislakeret Soveværelse
med 3-fløjet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetræs engelsli
Spisestue, compl. fra 550 Kr. Chesterfields Dagligstue, I Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr.
Ratebetaling kan indrømmes. Solide Købere fra 20 Kr. mdl.

Allinge ny Møbelmagasin,
Havnegade 53, Allinge,

211B-7- Tlf. Allinge 69 -*IK

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

Chr. Sanne, Allinge.
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hver bid. — Familier med tilstrækkelig Kapital
samt e nge Piger til Husarbejde kan sikres Arbejde
Canada urni:k1:..efter 4.okomsten. AlW Oplysninger fra Passager
Afdelingen, KONGENS NYTORV B, København K., eller hos
¶ogtr. Qieffer, 9lørnie,loglr. Mornitga, Negs, &v. 'q3eterteit, Sbanefe,
Q3Dgtr, D. Ifflottlit6ta, Ølringe, 3otograf ergbagen, ladle.

