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Al gamle Protokoller.
— Zen 11. ;:ttni 1692 lob $eber
'ffitiebelfen i
beb to Stotterucenb
inbftcenne for ,t amineMtud 3itleting
',Peber Viugge og thrtru fra 91flinge,
nt møbe i gietten ful 'Bibue,tibnrb nt
børe, Sporgftraal at form og herefter
)om nt Iibe angnaenbe „noget; ærerørige erb og ftettale", jon' .jugruen pari $er gniebetfen paa Slottet
gal bove gjort
Som 93ibner forte qonftabtl
orgenfen (ilte at forbet4e nteb tibtige omtalte, afbobetield 2ntsetlicti),
'&ener Dfe Stiurten fra WIlittge og
!lltartba Scbefl, obntttte"ft.trIbatter og
ftett .111Wbutter, ber Par
paa
tottet.
— Q3uggl bufitti bnobe funbt:t et
StOtte g,laft i en RE3cf.t oeb
bit, Samtlige ''Bibuer ubtafte, at be
baube bønt benhe fise ti( belb. true
øllenylarb Snbelle S$tincl, font togetehe ban baii !gl. SAtajeft.d 8efirgning
nuniter4M, at Sf3er Uniebelfen gulbe
bane Ice[tet, navr ban gulbe ub og
flotte „RI-peb."
„Slroeb" eller .51roetr", fom bet og,
fna ftnue3, num bet betobe Reer. ('Sammenlign bet born1)otin1te ,ffinbba", be
[fægtet nteb bet engelite erero—knirg.)
'Maren $eber .'Buggec3 maafte inbroutme, at burt itte i ringefte `J.Ranbe
Pifte noget ærerørigt at fine $eber
SJJticbelfen paa, og intet anbet rub font
ærligt og trifieligt nar, og ()bob bnit
tabe fagt Par Ret i ,urigl)eb og :Paft
fig telo bermeb at befri og bob om
urtabe[je, boormeb :Sagen blev Dobrevet font bob og magte,;$1. 913ebcr
Wugge maatte bog betale Sagetb?, Cmfugninger meb 4 æbt. og Mullen 2
Nignaler til be fattige.
Zen 10. Zft. 169.? [freoner C&
$erfen paa 2of*narb i REenienfter
fru eflegaarb Snbefle,
(5apitain
ltriftoffer S,,ofmnnn3 for 1 Vlat3 Son,
12 Whl , font benbe farin kuber,
Cberftloitnant [trant ZMbentar Sitincb
nar barn
`JliM Wielfen, Stræber i 21flinge,
tuber et Stofte 3orb i Snubbig, talbet
'Mure .t■ olleftottet. 9tiel3 &Drgenien,
Q:utiftabet i Sanbbig, røber eflinøp,anrb nf 1(bi,rt bnrttlig,
:jjangen Ncubfen og kiolften R3nrgelen i 4111inge forliget om Et begaaet
,..3t,r(bhinat i Ztuffetigab.
$unf. Zritlen i fflutfter feelger fin
$ntt i $eber 3orgenieli Qiaarb i Sanboig.
glieifen i Sanboig nonalter
(flifabet Z'farob '11tabfan for ærerørige
Crb og St'rltinant. ttcener .2aurib>
ellien,'11tagbatene jan, tørgen.,
og
3enjen, &fe VInbe«4
Earen Lan?3 SJZie13 bibuer mob
[abet. R33efft 3eberfen fra effter tnøber i %det' efter nonimanbanten,3
Orbre. — itjabet banbe ffcrlbt
Wielfen 'tb for Zno, Steetin og gla111
?) tet tom bog tit orligetfe.
.2øitnnut baiu3 ;enfelt 9libftrup f remtom nieb en toolig metMebbel mellem
$artetue, lom bleb læ ft og paaftrenet,
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bnorpcia be gab binanben ,cenbertie kwftett4 ftrengefte $ib , bborfor ban jagt, at ber ilfe fotte,., at grille ret fulgt ham til København, siger: „Du
meget ti( ;for at faa $arterne til at har vist været for ivrig efter at komme
par; bet, at intet gal prcjubicerra efter trceoebe t rftatnina,
afsted." En Adresse paa et Par Ord til
'ueffen
tomme Vtiet Meffen tit nogen biabanfen forfoarer ban4 giief- „gut tit Sag'..,", og be
en god dansk Mand i Østcanada vil
alle fcerbeleg »el bebanbrebe i ben Sport, dog antagelig klare de første Vanskeligber og Stabe efter ortlejnelfe i no- fen brnbeligt og benbolber til 5.3obett
gen Raabe.
93oggab font finger, at ingen maa tage feta at be precurerer omtrent fom eb. heder for Smeden.
Henne ved Bagagen træffer vi atter en
Norne $roeuranter.
tr)(e 13eberfen »an 2cift4narb faar fig felt) tit Trette.
Bekendt, en høj kraftig Landmand. Han
Wrege
(gang
fral
ber
bog
onitate.
;
ingen $enge, ba lian itte tan benibne
fjenrit ftnber fig inb uraber, at 'citt
har faaet en god praktisk og pteoretisk
nt batie beta fiEnobe, gent gietten itte lianbtebe efter 93!.fogben (nogeren) en Sag af mere atoortig ?..1rt: ben Uddannelse og er rigtig Typen paa den
:IRorbjag, font jeg tidligere bar omtalt, allerfineste Slags Emigranter. Hvis han
tvivler berom. 3øbrigt bører Raptnin
og
()vod gere af be forminte 13er- maa beholde sit gode Helbred, er der
.5ofrnann og Cherftlejtnant V31(inef ilte
tet gor kiatt ,5rnifen faa inberlig
alle Chancer for, at han vil komme frem'tuber borgerlig Ret. 931inet er beb, onbt, at ffirøbre fanhan bit forbrbe foner bien implieerebe.
ad i det nye Land. Man kan ikke lade
K. E. S. KOEFOED.
og ktofmann bil ilte betale for bial.
binanben; men bet er bet ''enris, ber
være med at tænke paa, at det er trist,
Cbligation ubnine af ‘enris 9tiel- bar Uret.
Danmark ikke kan holde paa en saadan
fer, Srubtig til fin tære Tftober,, ben
.;"førgen $eberjen i 9111inge beorbrg
Søn ; men naar Ungdommen først har
faaet Rejsenykker, er det ikke let at faa
bnberige Matrone fnlig
af Rommanbanten til til at »Ære tom=
den
til at saa sig til Ro herhjemme,
&te, lnbenbe paa 100 Nbf., bbiltett mer i .Nrfagen, tuen unbffnlber fin
velsagtens en Arv fra fjerne Forfædre.
$anteobtigation ble» Tæft og »anffreben. meb Ztberbom og Ilfintbigbeb i Hubert.
Af Emigrantsekretær P. Poulsen.
Ude i Agterstavnen finder vi en forØer notaltet 8 et-Ment-Pub og 4
fter en llenbeligbeb nf Zinantebet
ældreløs ung Mand, der skal rejse over
Zgereborgere (2igningMonunigiott) for bceoebed Sagen 'mb en [orligeffe melDer er Travlhed i Københavns Frihavn. til Slægtning. Der er maaaske ikke manneefte Zar 1694.
lem otte $arter.
En Uendelighed af Automobiler kører ge Baand, der binder ham til Fædrelank'enrit 9tietfen og fjand Wielfen gor
tet bar not fuebet for jettrit Sti fra og til, især til, de der kører til, er landet, men nogle Venner har han da ;
tibrigeffe mob $eber Vlrift3 i Ciffer elfen at bolbe tju ind) fine Wtibler, fyldt med Mennesker og Kufferter. Det thi der staar en lille Flok nede paa Kajen for at tage Afsked med ham. Han
Sogn ang. Stobefag.
for ban pant- fatte fin Ifflaarb til ?In, er Afgangsdag for en af Amerikabaadene. har haft en meget streng Plads paa
Salig S3ofogeb bang argettd Son ber, Genf en Vlalborg, 9,3rceft one Qbri, Inde ved en af Kajerne ligger „Frede- Landet i Vinter, saa for ham vil Rejsen
rik den VIII" klar til at modtage sin
re,114 ,jaufos befocerer fig out, at ben ftianaø for 100 Stettebalcr.
dyre Last af danske / mest unge / Mænd være en velkommen Ferie. Han er saa
orgere gal
Sfceppe Y3ng, font alle
onr bengang tun og Kvinder, der har taget den betyd- rørende taknemlig for den Hjælp og Vej97annet
betale til l'fogben, itte er inbnaaet 10 SJtnr gammelt. 1634 boggebet reft. ningsfulde Beslutning om at udvandre, ledning, vi har kunnet yde ham. K. F.
U. M. og K. F. U. K.s Emigrantkontor,
fra nonte 5Borgere.
Ilingen, og for ben Zib beb øerne Ombord paa Skibet er der spulet og Skindergade 24, København, giver Raad
pudset, der skinner af Renlighed alle
talbed „ennefteen"
Lt Sti tte
rbbolinen,
Vegne saavel i Opholdsrummene som i og Vejledning gratis.
Stntbauptinan (Wrtilleritaptajn) banWrIebning af ben tibligere om- Kamrene.
Endnu en enkelt skal vi hilse paa af
an' `Miebelfen greonebe anr 'ffielfen fatte cC-ng om ulonlig '.......,footigft forePaa Dækket begynder Ilaanclbagagen den store Flok, en trediveaarig gift Mand
for 'Iben ,Z'jentinet n.:b fine 3ott at toge3 ber ben 2. Tonember 1694 en at hobe sig op, Dragere har travlt med der rejser fra sin Hustru og syvaarige
Søn. Man har slidt og sparet i det lille
baoe taget et 2re.,dør i S(otoangen. Snitgorretnion meb følgenbe 3effri- at faa bragt ombord. Passagererne indHjem for at faa Rejsepengene samlet
g)enne Eapta in bat 5-6 Zar for- nelfe af, boab Stor' ber flaprer ,cluf- finder sig efterhaanden, som de faar de sammen, og nu skal det store Skridt
nødvendige Formaliteter med Pasefterinben til et ftørre Selgab boa 2fug. ineran:
syn med mere bragt i Orden. For Cana- voves. „Blot det nu maa lykkes for min
Zecbner i glønue, biror ban bl. n. Par
„Eoelotten og tabrefnften, boorubi da-Emigranternes Vedkommende gælder Mand at komme i Gang derovre," siger
fastmen meb
Eoefoeb. 1)a be Rubed 8 gat le afgrenrbe igeftubbe og det, at Lægeeftersynet sker enten Dagen Hustruen. „Saa skal Drengen og jeg nok
klare os herhjemme. Jeg kan godt gaa
før eller paa selve Afgangsdagen.
bolbt til ,tieff i fLarben for nt ribe noget Inmat ,Z)iifeltrat og fmaa
paa
Fabrik en Tid, hvis det skal være".
Lad os hilse paa nogle af de bortdrabien', brat be et Zfftebbozger og gul'
ojeftotien ratbet, berubi finbed 8
Man
kan mærke, at Manden ikke er
gende. Iler staar en nug Mand sammen
"13qto(erite af i £uften. Zerneb bleu gamle tigeftubbe og f tuaa freblebe ,t)ø.
glad
ved
Tanken om dette, og den genmed sine Forældre. Han er Kontormand
sidige
Bekymring
for hinanden gør Af;kend Roefoebd beft urolig, og ban feltrat.
og skal rejse til Montreal. Selv om hans
skedsn
svær.
Men
bagved lyser jo Haarom ti( at lpilbe noget Uti »an SN"(51atgebatten og Søetierne, ber ub- Fag jo omtrent erY det daarligste, en
bet om at faa et nyt Hjem, om end aldrig
Emigrant
kan
have
lært,
saa
er
han
dog
tajil SJJtiebelfen. Zemie foarebe meb at gør gange intet 'Iben nogle fmaa Zorn
saa beskedent, derovre, og det vil hjæltage ent Roefoeb fin UH i ?Infigtet, og .tmfel, fom part 1 a 2 Zar op- forhaabningsfuld og med Rette; thi han pe til at komme igennem Vanskelighehar noget af den rolige Sejghed, der
hvorefter fulgte et traftigt Stamb.f3- og runben ere.
hjælper en Mand til at faa fat i det frem- derne. Drengen fatter ikke rigtig ØjeStaønian I.)
kirtegaarbbatten (lige oberfor (3d, mede og holde ved det, han faar fat i. blikkets Alvor, han er mere optaget af
Eventyret og har sit lille Hoved fuldt af
Berri(b laufen, 23iornegaarb i
nebaffen mob Spbeft) og Roebatten
I Nærheden staar en anden KontorTanker
om den store Begivenhed, naar
menger par aulbauegtig for Slaptaitien. befitlbe3 gange intet (ittet enD tibet mand, der ogsaa skal til Montreal. Vi
Mor
og
han skal afsted over til Far.
balW Mielfeu forfuarebe fig bravt mob fmnat (bie og tgetrat. eg er bette faar de to unge Mænd præsenteret for
Saa
er
Tiden inde, da de, der ikke
"Berrilb (.g..Inufrn og lpørger, om ban fan bibt font lannncrdbu3 Stob fig hinanden, de har meget tilfælles og vil skal rejse maa gaa i Land, og vi naar
derfor nok kunne have Glæde af hinaner ebfborett $rocurator. Zit 03enacelb Nætter og beginber ...."
dens Selskab. Den sidstnævnte af dem derfor ikke at faa hilst paa flere. Nede
»il Dommeren ilte tillabe tand Met(Slot4lbegaarben, Slotuangegaar% er alene, „jeg kunde ikke holde ud at paa Kajen staar Folk og veksler de sidier; felt) at procurere fin Sag. $nr- ben eau., lom ben nu bebber, fyam skulle sige Farvel til min Moder hernede" ste Bemærkninger med deres Paarørende ombord. Landgangsbroen bliver taget
terne hænger fig ftcebigt i formelle en- nter€3bolm, bnog,be3 ferft en 50_ Zar erklærede han, „det maatte jeg gøre hjem- og langsomt fjerner det store Skib sig
me". Han er rede til at tage fat paa et
fon og juribige Spibfinbinbeber, og fenere.)
hvilket som helst Arbejde derovre, men fra Bolværket. Afstanden imellem de
Sagen trætte ub i bet uenbelige.
Zen 12. Wonember fraar ber
han haaber paa, at det skal lykkes for bortrejsende og tilbageblevne bliver stør91ielfen fraar gejlt paa, at ',Be- genbe i Zingorototollen:
ham at gennemføre et Lægestudium. Han re og større. Et lille Stykke Danmark
rilb ([1aufen Irma bebife, nt'-orret
„Saafont. nu for inbenrerenbe Zar er 24 Aar og synes derfor, at han er for har løsnet sig fra Moderlandet og stævner nu ud mod fjerne Kyster. Vore gode
tilborer Sluttet.
gat opme(be3 Zagreborgere at pari, gammel til at læse herhjemme, hvor Ønsker for det er der ikke sparet paa,
man
jo
ikke
saa
godt
kan
arbejde
og
',Bnfogben ()ribbe befalet f) encit 91i- (cegge t)flatten af Kflittge og Sanbtjene til sit Ophold samtidig med Læs- vore Tanker følger det, mutte ogsaa
effen til meb Unagt at tage ,f)eft og big, faa begærer f3nftigben om famttige ningen, som mange gør derover.
blive fulgt af vore Bønner.
13ogrt og fore bet til Slottet. ,tertit nu tiftebenærenbe Q3orgerftab oi(be opEn ung Manufakturekspedient kornfif ban Diirip af 2 Wicrub, ber ftub melbe fire ubilbige Zanitenirenb fom mer med sin Kuffert, Endskønt han har
tieb C,,7,tranben i Sanbtlig og brag Zo- lamme Stat paa S73orgerne knibe lcette laant Rejsepenge, skal han paa Turistbi. 9-tu paaftob .eurit, at bet i $ir- og fiben bered forretning at gine fra klassen. Endnu er han jo paa dansk
Grund, hvor han mener at kunne hævtetigbeben bar band tun og (dland:le ben; inben Zinge."
de sig ved den Slags Ting. Naar han
og ubffcelbte Broberen for en Zoo.
Zlierebe noefte Zingbag »ar be fer• kommer ud til Vestcanada, som hans
tand fortæller nu, at ,t endt gobt fan, bige og lob „(dtfe beri3 forretning, Bestemmelse er. og skal til at spænde
fire eller seks Heste for en Plov, vil det
at treugen af %amme tog ban kvr, font btef leg peb paagrefuen."
ikke
gavne ham meget, at han rejste lidt
men fagbe intet, før ban Par !omniet
finere end de unge Landmandssønner,
affteb, og førg bn be bar !omniet tit
maa mat; »el buge, at Zing- som han skal klare sig med i Arbejdet.
Sauboig, tom .Z) enzit tobenbe og tog bøger fortritt3ui3 nifer be minbre Robe Det vil desværre blive haardt nok for
eft og "Bop fra Ørengen, front band, Siber frem boa be 43erfoner, ben tom- den spinkle Fyr ude paa Prærien.
Her er en ung, kraftig Smedesvend
ber baube opbaget ejltageljen, gab mer i terøring meb. te gobe Giver
Zrengen Qeffeb paa at føre tilbage metbe ber tibet ener intet om. Ler- fra Vestjylland. Han er kun 18 Aar. Han
kan ikke et Ord af det engelske Sprog;
igen og lce4fe bet af, ber, (per ban for finl man vogte fig for en enfibig
men mener dog nok, det skal gaa, selv
banbe taget bet. ,enrit baPbe forbolbt og baurfig epiatteffe af Zatibett gor, om der er ved at dukke Betænkelighes-Broberen t eg og st3ogn i 5 tage i bo(b. — tet er bog nappe for meget der frem hos ham. Søsteren, der har

8migranter.

Kasserersken.
Den lille By var i Oprør. Manufakturforretningen paa Hjørnet
at Torvet og Storegade var blevet
bedraget af sin Kassererske.
For fem Aar siden heade Firmaet Helmer & Co. averteret i en
Hovedstadsavis efter en Kassererske; Forretningen skulde udvides,
og Firmaet vilde have en Kassererske, der var kendt med større
Forhold. Saaledes gik det til, at
Frøken Warren kom til Helmer
& Co. I de fem Aar der var gaaet,
var hun blevet Byens Yndling.
Ingen vidste, hvor gammel hun
var, nogle mente at hun var mellem 35 og 40, andre, at hun kunde
være syv eller otteogtyve Aar; de
sidste mente, at de graa Stænk i
hendes Haar stammede Ira det
nervelidende Arbejde ved Kassen.
Forøvrigt var hun en statelig Dame
med straalende øjne og et vindende Væsen. Inden et halvt Aar var
ganet, var hun uundværlig i Byens
Selskabsliv; hun spillede og sang
godt, og man paastod, at Byens
bedste Parti havde hentet en Kurv
hos hende.
Men nu var Frøken Warren rejst
paa Ferie, og Firmaet havde opdaget at der manglede Penge i
Kassen* — 30,000 Kroner manglede der, og Bøgerne var forfalskede. Frøken Warren blev hentet tilbage at Politiet og forhørt i
Retten. Hun nægtede intet, men
gav heller ingen Forklaring, om
hvorfor Bedragerierne var udførte.
Hendes Fortid blev undersøgt, men
den var uden Plet og Lyde, saa
det hele var fuldstændig uforstaaeligt. De stjaalne Penge havde hun
selv brugt, paastod hun, skønt
Anklageren paaviste, at det var
en Umulighed, thi hele Byen vidste, hvor fordringsløst hun havde
levet i de fem Aar.
Hun blev idømt den mildeste
Straf, Loven hjemlede — et Aar
og otte Maaneders Forbedringshus.
Og dermed var Frøken Warrens
Saga i den lille By slut. — Mente
man.
Paa Toaarsdagen efter at Dommen var falden, var Byen atter i
Oprør paa Foranledning af Frøken
Warren. Man havde set hende stige
ud af Toget paa Jernbanestationen
og gaa til Byens Hotel, hvor hun
lejede det billigste Værelse. Hendes Haar var blevet mere graat,
men ellers var hun den samme —
maaske lidt mere utilnærmelig, og
i de store, dejlige Øjne var der
noget vemodigt. Man undredes
over hendes Besøg i Byen. Damerne fandt at det var uhørt Frækhed, Herrerne var yderst interesserede.
Den Aften viste Frøken Warren
sig ikke i Byen; men den tølgende
Morgen kom hun roligt og fattet
ind i Helmer & Co.s Forretning
og bad om at komme til at tale
med Chefen, Den nye Kassererske,
der kendte hende, gik selv ind til
Chefen og meldte, at Frøken Warren bad om et Samtale. Chefen
rynkede øjenbrynene, og gav saa
Besked om, at Frøken Warren
skulde vises ind paa hans Privatkontor. Da hun kom ind, sad han
i den store Skindlænestol; han
bød hende med en Haandbevægelse tage Plads i den anden, der
stod lige overfor ham. Der blev
ikke vekslet et Ord, før hun havde
sat sig. Og hun sagde intet, før
Chefen brød Tavsheden:
— Er der noget, hvormed jeg
kan være Dem til Tjeneste, Frøken Warren?
Uden at svare tog hun en lille
Notitsbog op af sin Taske. Ud af
denne tog hun nogle Sedler, som
hun gav sin tidligere Chef.
— Vil Grossereren være saa
venlig at se efter, om der ikke er
30,000 Kroner.
Han stirrede længe paa hende;
og saa_sagde han:
— Jeg — jeg — forstaar ikke
rigtigt, Lhvad De mener, Frøken
Warren.
— Vær saa venlig ikke at kalde
mig Frøken Warren, Hr. Grosserer.
— Hun trak Hansken af og
viste ham sin Vielsesring.
- Aah, undskyld, jeg vidste
ikke, at De var gift.

— Nej, maa jeg bede Hr. Gros- Syberg og leverer Gramofonmusik
sereren kalde mig Fru Heimer her- etter Ordre, — og til enhver Betaling . . „Jeg fører altid de sidefter.
ste nye og bedste Plader" . . .
Han for op.
staar der paa Siden, men herre— Hvad mener De? — Fru
gud, hverken Spillemanden eller
Heimer — det er jo mit Navn.
Landsbymaleren har vel været
Hun smaalo vemodigt.
videre bevandret i Orthografien.
— Naa ja, der findes ogsaa
Gamle Syberg har ;eg kendt, siandre med dette Navn. Men vil den jeg ikke kunde gaa. Han kom
De være saa venlig at tage imod til min Bedstefaders Hus paa den
disse Penge. Det er det Beløb, som Tid, da jeg gik med bare Ben og
jeg — tilvendte mig. Og saa vil havde Syltetøj i. Mundvigene .
jeg gerne have Lov til at give nu efter alle de mange Aar, er
Dem et Bevis for, at jeg endnu Syberg bleven endnu ældre, vel
skylder Dem Renter.
henad 75, hans Ryg er kroget og
— Hvad — hvad mener De? jeg vil forsværge, om det ikke er
Vil De betale . . .
det samme graabrune Tøj, de
— Ja, det vil jeg. Og saa vil samme slidte, halvlange Lædergamacher, han har endnu i Dag, jeg bede Dem høre paa mig.
Hendes Stemme havde faaet en Cyklen er i hvert Fald den samme..
bydende Klang, og hun fortsatte
Gamle Syberg er Drachmans
Aand i mere .moderne* Udgave,
uden at vente paa Svar:
— Da jeg søgte Stillingen her, _han spiller for en, han spiller for
var det for at komme bort fra Eder alle", men han snapper ikke
Hovedstaden. Jeg havde gjort en Fiolen fra Væg, men drejer deriHerres Bekendtskab — naa ja, mod paa det gamle, knirkende
jeg blev hans og Følgen — ja, Gramofonhaandtag, - og saa huljeg har en Dreng paa ti Aar. Min ker den slidte Kasse med den koVen og jeg kunde ikke gifte os - lossale Tragt, de billige, falske
Plader, som Syberg har købt godt
Ved De hvorfor?
brugte.
— Nej.. .
Han er snu, den samme, gamle,
— Det skal jeg sige Dem. Min
rare
Syberg . . han gav mig saa
Forlovede havde intet at leve af,
mange
muntre Timer som Barn,
han havde intet Arbejde. Han skrev
og
naar
han fortalte om alle de
til en Broder om Hjælp, men tik
,,smaa
sorte",
han fik hos de Hundintet Svar. Han var Ingeniør. Naa, da Drengen var født, maatte reder af Gaardmænd, han kender
jeg tage Arbejde igen for at for- mellem Glostrup og Roskilde. saa
sørge ham. Da min Historie var morede jeg mig i min barnlige
kendt, tog jeg Stillingen her, og Uvidenhed.
Om Vinteren gaar Syberg i Hi,
Drengen blev sat i Pleje. Saa kom
der en Dag, da min Forlovede — engang imellem, naar det er
kunde faa en Stilling som Chef i skraldt med Pengene, møder han
et godt Foretagende, men han maat- frem, pakket ind som et Fuglete indskyde Penge. Detaillerne kan skræmsel, — men om Sommeren,
vi springe over; det var til det samtidig med Fugletrækket, —
at Pengene, som jeg tog fra Dem træder han Pedalerne Sæsonen
blev brugte. Jeg forfalskede Bø- igennem . . se, saaledes er Landegerne, thi jeg vidste, at han kunde vejens Original, — et smukt Stykke
betale Pengene tilbage, naar der Poesi fra de benzinduftende Chauvar gaaet en Tid Men mit Bedra- sebrolægninger paa Vejen mellem
geri blev opdaget, før dette kunde Roskilde og København . . . ske. jeg nægtede min Forlovede De kan se ham hver Dag, fra Solat blande sig i Sagen Han anede opgang til Tusmørke, — og Granaturligvis, hvorfor jeg havde gjort mofonen med de gode Plader tamig skyldig i min Forbrydelse, ger de ikke fejl af . . .
men jeg indrømmede intet. Saa
tog jeg min Straf, og da jeg havde
sonet den, mødte han mig Vi giftede os for to Maaneder siden.
Han forlangte da fuld Forklaring.
Og han fik den.
Hvad bruges Pengene til?
Grosserer Heimer havde rejst
Til at styrke den Kæde, som Kvinder
sig. Han var bleg som en Død. fra 26 forskellige Lande dannede midt
Saa sagde lian:
under Krigen, og som tror paa Ret frem— Vil De sige mig Deres Mands for Magt.
Til at udbrede Oplysning om mellemNavn?
folkelige Lovgivningsprincipper til AfHun saa næsten strengt paa løsning af Krig.
ham og saa sagde hun:
Til at skabe — ikke mindst i den
— Han kaldte sig dengang Hel- opvoksende Slægt — det nye Sind, der
muth Men han har ogsaa fortalt alene kan virkeliggøre og opretholde
mig Grunden til, at han ikke be- Freden mellem Folkene
nyttede sit rigtige Navn. Han havde Kvindernes internationale Liga for
en Broder, og denne Broder ti tieFred og Frihed.
de ham med Skandale, hvis han
ikke. . hvis han ikke. . ,
Mandag d. 2. Juni kan Enkefru Elise
Ti stillel raabte Heimer.
Naagensen Sandvig fejre sin 80 aarige
— Vær bare rolig, sagde hun Fødselsdag.
mildt.
kan godt forstaa
Dem. De vilde frem i Verden. De Forlovelse
blev i Tirsdags deklareret mellem
kom frem. De stjal Deres Broders
Knud
Jørgensen, Søn af fork. StenværksElskede. Hun elskede ham fremdeles, efter at De var blevet gifte. formand Jørgen Jørgensen, Allinge og
Og saa trat De dem i en. Situation, Frk. Margit Andersen, Sandvig.
som De misforstod, Hun — Deres
Fredsflaget
nuværende Hustru — havde dengang Penge. De korn op ved hensælges paa Mandag.
des Hjælp. Deres Broder fortalte
Unge Piger, der vil
mig alt dette paa vor Bryllupsdag.
forhandle Mærket, beVil De nu være saa venlig at lade
des henvende dem til
mig underskrive Bevis for, at jeg
Fru Gornitzka.
skylder Dem Pengene.
— Nej, det gør jeg ikke. . .
Han rakte hende Seddelbunken. .
Jeg kunde give meget mere end
dette for at døve Samvittighedens
Halvdelen af den Enkefru Kaas
Røst. Jeg synes, at min Broder tilhørende Ejendom ved Teknisk
er lykkelig. Jeg er ikke lykkelig. Skole i Allinge er med stor HaveMin Hustru . .
plads billig til Salg ved Henvend.
— Sig intet ondt om Deres Hu- paa Stedet eller til Overretssagf.
stru. Hun er saadan som De har
Jac. Jensen.
gjort hende. Men nu kan De fortælle hende, at Deres Broder er
lykkelig med en anden — det ved
jeg, han er. Pengene tager jeg ikke mellem Køber og Sælger,
tilbage. Farvel!
naar en Handel skal afgøres.

fra 21lle til 24e.
--0__

• Til Salg.

Der maa være Tillid

Landevejens Original.
De kan finde ham paa Landevejen mellem Glostrup og Roskilde.
Han kører med en tre-Hjulet Trædecykle, der bærer en vaklende,
hvid Paaskrift om, at han hedder

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 rhan ikke faar Varen
overladt, før den er betalt.

Pen filfise 8Ro
med den gode Pasform faas i

Clarsensnotejsforretning,A11.

Malervarer.
Gulvlak, Lakfernis og Gulvfernis
af bedste Kvaliteter .
Oliefarve færdig til Brug.
Calsolit- Limfarve til Vægge.
Duralfarve til alt udvendig Træværk. Farver til Kalk og Olie.
Pensler til alt Malerarbejde.
Dejtser og Lakker til alle Formaal, anbefale3

C. 49coim.

Vang

Afholdsrestaurant
aabncr Onsdag d. 28. Maj og anbefales det ærede Publikum.
eEi b.
Peter Sjaller, Tlf. Ruts. 20 x.
God lukket

5-6 Prs. Bil
udlejes.

Munkegaard, Tlf. Allinge 124y.

Ny lukket Bil

udlejes.
L. P. Olsen, ved Tejn St.
Tlf, Al!. 59 kan foreløbig benyttes.

Fikse og smukke
MI10113001108 Ilyllgelorreining
Nyheder i
ALLINGE.

=H- Tlf. Allinge 69 -4(-4C
Nybygninger og Reparationer.
Egetræs- og Kork-Parketgulve,
Finer- og Paplofter.
Flagstænger og Brandstiger
samt Ligkistelager.

TRIIWTAGE
4.4

Chr. Sonne, Allinge.

pudhjern.
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.

Vi sender Hem Nordhorilholm
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.

Forretnings konvolutter
sælges med Firma for kun 7 Kr.
pr. Mille.

Allinge

Bogtrykkeri

Elegante Visitkort
50 Stk. med Navn 2 Kr.
4114111re Kogt« ykkeri

Baad til Salg
En 14 Fods Egetræs-Baad med
Dam er billig til Salg.

Frank Hansen, Allinge.

Udplantningsplanter
— tjenlige til Udplantning de sidste Dage i Maj. Store, kraftige
Blomster og Kaalplanter samt Stedmoder.
Ved Forudbestilling leveres Planterne.

Th. Rømer Clausen
Handelsgartner, Klemensker.
Tlf. Ndr. 44 x kan benyttes

2 hsdekvier
eller Køer ønskes til Købs.
A. Hansen, Magleminde
Tlf. Kl. n. 62 x kan benyttes.

Prima Itv aliteter
alge Modefarver
1•11TTL
,:s
$11(`i `.
1"
11 11 1‘,
51orF

;Udva,g.
f

`; Billige

Priser.

Gia ikke over Alen olier Vad
Køb Deres Forbrug af
Sodavand fra
Mineralvandsfabriken

BORNHOLM
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.
Godt, tørt Benmel er til Salg.
10 Kr. pr. 100 kg.
Tlf. 79.
hifabriken. Wykoar

Alliorje 81(reri
Optsendningsbrærnde altid paa
Lager, billige Priser.
Geert Ilegen.
Tlf. 29,

Gaveredskaber.
HavevandRander,

Gummislanger med Tilbehør,
Havemøbler, Hegntraad, og
Traadvaev.
GraessIaainiftsitiner
m. in. anbefales.

P. C. Holm, Allinge,

Slagteriets buil! Mhp.
Friske Varer Onsdag og Fredag.
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad.
Medisterpølse, Fars.
Bayerske Pølser, Knækpølser
hjemmelavet Sylte,
hjemmesmeltet Fedt.
Forskelligt Paalæg.
Plus Sørensen, Tlf. 1S.

Andreas Thomsen.

Damefrakker.
Olsker HilsworisloreoN
Grundlovsdagen Torsdag den 5.
Juni afholdes festlig Sammenkomst
med Foredrag m. nn Kl. 7 i Forsamlingshuset, hvortil Medlemmer
bedes møde godt frem.
— P. A. Thorsen, Østerlafs og
Højskolelærer Pedersen holder
Foredrag og Oplæsning. Thorsens
Emne: Husmændenes faglige og
sociale Opgaver.
Entree ved Indgangen.
Mød til Tiden - - Kl. 7.
iiemtyrohrtAs.

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

Conrad Hansen, Allinge
Guld-, Sølv-, Plet-, Tin- og Nikkelvarer.

Tif. 140

Stort Udvalg.

Tlf. 140

Priserne billige.

9 Aars Hest,

ca. 9 Kv , staar billigt til Salg el.
Bytte med Kreaturer.

Slagter Jørgensen.
Tlf. Allinge 66,

Roearbejde
kan faas paa Akkord.

Tuleborg, Rutsker.

De Druen lop gi hil?

da ring til Klemens n. 44y.
Jeg anbefaler mig med 5- og 14 Personers samt al Last- og Kreaturkørsel. Kørsel af Svin til Slagteriet hver Tirsdag.
A. J. Nielsen, Klemens By.

Lukket 5 Pers. Bil

lige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x.

grov vort hjemmelavede Yaakeg

HELVIG JØRGENSEN

Bornh. Fugleskydningsselskab
afholder sin aarlige Fugleskydning den 5. Juni (Grundlovsdagen) paa
sædvanligt Sted ved Hammershus. Skydenurnre a 2 Kr. faas hos Bestyrelsesmedlemmerne Postm. Christensen, Blikkenslager M. C. Funch,
Gdr. Riis, Kjøllergaard, Rø, Sandemand Schou, Rø samt ved Henvendelse til Jobs. Schou, Hammershus og Holger Jensen, Kajbjerg.
Skydningen tager sin Begyndelse Kl. 10 Form. og fortsættes
indtil Brystpladen er nedskudt. Derefter Fællesspisning Kl. 7,30 paa
Hotel Hammershus, til hvilken man kan tegne sig hos Værten. Der
serveres 2 Retter og Dessert a 3 Kr. pr. Kuvert.
Om Aftenen BAL i Hotellets Sal.

Kædevarer,
Kotøjer, Grimer. Grimeskafter, Legner, Led, Fjederha; er og Tøjrepæle købes absolut bedst og billigst i

groduften.

udlejes. Tlf. All. 8y kan benyttes.
Villy Jensen. Tein.

Laur. Kofoed, Fredshvile.
Et Rejsetæppe er tabt paa Vejen

Nic. Koefoed )
Skræder- og Herreekviperingsforretning, leverer gode Varer til bil-

Ærbødigst

Telefon 150.

Store, sunde Gylter,
som farrer i Løbet af 14 Dage, er
til Salg.

fra Fredshvile til Allinge. Finderen bedes venligst meddele det til
Tlf. Kl. n. 46 x

TØRDAG d. 31. Maj aabner jeg en Iste Klasses DAMESALON i Allinge (Havnegade, ved Siden af »Messen«).
Salonen er udstyret med moderne, tekniske Hjælpemidler, og jeg skal bestræbe mig for i gennem omhyggelig
Behandling / at vinde Damernes Tilfredshed.
Ondulation i Vandondulation i Haarvask
i / Frisering / Klipning i Manicure si /

En reel, kraftig

Ør

Gode Varer.

Uldmusselin.

fil.k,yster,Jfasle.

Foderstof=Sække
mrkt. Ø. A. og Ø. maa returneres inden 28. Juni, efter den Dato
kan vi ikke godtgøre de gamle
Sække.
Nye Sække er mrkt. Ø. A. 1 Kr.
og Ø. 50 Øre.

Tein Brugsforening.
Olsker Brugsforening.
Rø Brugsforening.

Sommersfio.
Hvide, graa, beige, i alle Nr.
med Gummisaaler, føres i meget
stort Udvalg.
Jeg sælger til meget srnaa Priser.

ceskomager Larsen

Sommerlejlighed
søges i Melsted, Gudhjem eller v.
Badestrand, med selvstændigt Køkken, 2 Uger i Juli. Eller fuld Pension hos Private, 2 Voksne, 1 Barn
13 og 1 Aar. — Billigste Pris til
Billet mrkt. „Sommerlejlighed 30"
modtager Bladets Kontor.

Idyllisk beliggende
og møbleret lille Hus ved Badestrand mellem Allinge og Gudhjem
ønskes til Leje for Juli og August:
— Billet mrkt. „Sommerhus 31"
modtager Bladets Kontor senest
Mandag.

En Karl
kan faa Plads straks.
Møller, Brodal, Klemensker.
Tlf. n. 68 y.

Sfiotej.

Udplantningsplanter
til Mark og Have anbefales.

„"falle lyst" Allinge.
Telefon Sandvig 6 og 47.

Et stort Udvalg af Iste Klasses
moderne Sko, brun og sort Lak.
sælges til meget moderate Priser,

:Træskomager Larsen

Lyse Sommerklædninger. Andr. Thomsen. Raglan Frakker.
Tagdæknings-Materialer.
Asbestplader, Pandeplader og Tagpap
i mange forskellige Kvaliteter, faas billigst

firodufiten.
Vægpap og 9u1vpap
i forskellige Tykkelser samt de fortrinlige

9solitplader og J(almitplader
haves paa Lager til absolut billigste Priser.

Produliten.

En godt istandsat

Enspænder -fiedervogn
samt en Fjederharve er til Salg.
Ipsens Patent-Radrensere og Reservedele kan faas. Indgiv Bestilling.

P. A. Juul, Hasle.

bidt brugt Barnevogn
(Klapvogn) er til Salg.
Telefon Gudhjem 36 y.

En 3-Vær. Lejlighed

i Allinge — der vil De finde et mægtigt Udvalg i moderne
Mønstre, som kan tilfredsstille ethvert rimeligt Forlangende
i Retning af Udvalg, gode Kvaliteter og billige Priser.
Hvide, creme og ecru haves fra pr. ni 0,25-3,00
Moderne Reliefgardiner
i smukke Mønstre — 1,95-2,85
Smukke moderne, kulørte
Silkegardiner, lys- og vaskeægte — 1,70-3,35
Afpassede Fag i Etamine med kulørt Mønster,
creme og svære ecru Gardiner pr. Fag 4,25-18,75
Afpass. Stores, hvide og creme pr. Stk. 1,75-12,00
Svære creme Gardinfryndser
25-35 cm brede fra pr. m 1,45-2,25
Storesstof, hvidt og creme i Metermaal,
1,40 og 1,80 cm br. fra 2,25-4,25

Se vore Vinduer!

Se vore Vinduer!

Victor Ylanck,
Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet.

Fredsflag, der sælges den 2. Juni.
Paa Ligaens Vegne.

Benny Cederfeld de Simonsen,

Landsformand.

Næstformand.

med Kvist er til Leje fra 1. Juli.
Henv. tii L. Nielsen, Prima.

Dukken blev vundet paa Nr. 44 laxfarvet Seddel, Lysedug Nr. 36, grøn do.
Vægtæppe Nr. 83, blaa do,
J. Larsen.

Finnedalens kur= og Badehotel

Ro
Tatol- og Kolonialforretning
aabnedes den 26. ds. og anbefaler
jeg mig med alt til Faget henhørende.
Frisk Bred og Kager faas daglig fra Bagerm. Jensen & Pelle.
Fra og med cl. 3. Juni anbefales skaaret Paalæg.
Ærh.

Chr. Reuss.

•

•
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Søndag Kl. 4.
Koncert og Dansant til Kl. 12. Publikum indbydes.
13C/CIDEICIDEICIDEICIODUO4MC/CICIOCIGIDD

-- at de gamle Gardiner nu ved Foraarsrengeringen ikke
kan mere, og De skal købe nye, gaa da til

"t4NGdu;S/47
-NORD

er en Sammenslutning af Kvinder fra ca. 30 Lande. Den arbejder uden Hensyn til Nation, Race, Klasse og Religion — for Indførelse af
mellemfolkelig Ret til Afløsning af Krig. — Dens danske Afdeling henvender sig atter i Aar til den danske Offentlighed og beder indtrængende alle om at støtte os og vort Arbejde ved at købe det lille hvide

Thora Daugaard,

Lodtrækning i Allinge.

Mvis det viser sig

Kvindernes internationale Liga
tor Fred og Frihed

eolderg.

Alle TryKsager
saasom
Ilir-gninger, 'Aleddeleltier, Konvolutter,
D1ge-11)ato, 1ekeelblanketter,
V isitkort og Takkekort,
Love og Regnekaber,
Sange og Salmer,
Inedlemakort

leveres bedst og billigst fra

Allinge Bogtrykkeri.

2iografen. Vil De have Fart i Omsætningen?
Søndag Aften Kl 8

ED guddommelig kvide.
Skuespil i 6 Akter med firefa
Garbo og Lars Hansen i Hovedrollen.

Præmiehanen.
Farce i 2 Akter.

489.1009411,991119

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

„NORDBORNHOLIVI".

NORDBORNHOLM læses i alle Hjeml
og egner sig derfor bedst for Avertering.

e
pstryges
gratis
paa
ø
B. 0. V. Bindeslips lektrisk Spiralfjeder. Andr. Thomsen. Manchetskjorter

49ffed Jrajafi
gennem &Topa.
Fra Østersøen
til Sorteharet.
Med at padle de sidste 25 km
til Passat] gaar det meste af Formiddagen. — Bjergene rykker nu
atter nærmere, Landevejen ogJernbanen trænges helt ned til Bredden. — Strømmen tager mere og
mere af, Floden bliver bred; det
er som at sejle i en Sø. Vi nærmer os den store Donausluse, der
nylig er bygget for at sikre Skibsfarten; tidligere var her farlige
Klippeskær og stærke Strømhvirvler. — Det er nogle vældige Sluser, og et mægtigt Kraftværk gachlet udnytter det 9 m høje Fald. Mindre Baade gaar ikke gennem
Slusen, men trækkes med smaa
Vogne paa Skinner over Land. Vi henter en Vogn, og snart ligger Kajakken nedenfor Sluserne.
Saa gaar vi tilbage for at se
paa Værket. En Mand fortæller
os, at det skal være et af de største og mest moderne i Verden;
helt fra Amerika kommer Ingeniører for at bese det — Vi betragter de store Turbiner, og i Hallerne staar den ene Kæmpe-Dynamo ved Siden af den anden.
(Kraften maales i 56000 P S. og
275 Millioner Kilowatttimer).
Videre gaar Farten med Kajakken, og nu dukker Passau op forude med Taarne og Spir; vi lægger til ved D. R. V's Flydebro,
betaler 50 Pf. for Opbevarelsen
af Baaden og gaar ind i Byen for
at opsøge Udbetalingssted og Herberge.
Passau — det gamle romerske
Castra Batava — breder sig paa
den lange Tange mellem Donau
og Bifloden hm, hvis lergule Vand
kommer fra Alperne, og de to Forstæder er Innstadt paa Innsiden
og Ilzstadt paa Bredden af den
mørke, fiskrige //z, der kommer
fra Skovbjergene mod Nord. -Den gamle Biskopborg og den
mægtige Domkirke rager højt op
over Byen med dens antike Huse,
romantiske Gaarde, Stræder og
De skovbevoksede
Pladser. —
af Fæstningen Oberhaus kronede
Klippevægge paa venstre Side af
Donau og Højdedragene paa den
anden Side af Inn med Mariahillskirche (en Valfartskirke) giver
det hele en prægtig og malerisk
Ramine.
Solens glødende Skive synker
mod Horisonten, Aftenen er sval
og indbyder ikke at gaa tidligt til
Ro. — Walther og jeg gaar over
Hængebroen og bestiger Bjerget.
Her, langt oppe over den gamle
Biskopstad, slaar vi os ned og nyder Udsigten ned over Bydelene
og de af mørke, skovklædte Bjerge
omkransede Dale. — Den nedgaaende Sol luer i alle Byens Tagvinduer og farver Himlen purpurrød over Bjergene mod Vest. -Alt er saa stille. — Uvilkaarligt
stemmes Sindene til Andagt.
Vi, der under Opstigningen var
overstadige og muntre, tilraabte
en Flok unge Piger og løb Tagfat med dem op og ned ad Stierne, bliver stille og melankolske.
Længe sidder vi tavse, medens
Mørket falder paa. De elektriske
Lys tændes nede i Byen og spejler sig i Floden.
— —
Det er Graavejr næste Dag; jeg
besøger det gamle Raadhus og
de store Sale med pragtfulde Vægmalerier. — Domkirken er meget
smuk, og jeg faar Lejlighed til at
høre Verdens største Orgel. Mægtigt bruser Tonerne ud i Rummet.

1-loggede og polerede
Ved 3-Tiden træffer jeg Walther;
vi gør Indkøb, stuver Baaden og
Gravmonumenter
gør klar til Afgang.
i Bornholms smukkeNedenfor Passau løber den ler- anmodes hefligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer
ste Sten til Polering,
gule trin og den blæksorte Ilz I paa tilsendte Indbetalirwskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
er altid paa Lager til
sammen med Donau; det ser mor- ' billigste og bekvemmoste ftlaade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
imelige Priser.
Forlang Tilbud.
somt ud, da Farverne blandes.
være udfyldte ved Indbot2lingen, men Deres Postbud vil være Dem
Nu bliver der Fart i l-oretagen- behjælpelig hermed og modtage Beløbet -- 5 Bre i Porto mod KvitBorrelyngeus Granitværk,
det; alene ved at drive kommer tering paa Postbeviset.
V. Sørensen.
vi 10 —15 km frem, og naar Aa••r-••••■•••••=mbr...c.• ..maalna.■ •••■.......-grffl■•••••• ••,....•••••■••
rerne bruges, gør vi 20 km. Overretsmagbirrer
Det er en anselig Fart; vi sejler
omkap med Cyklisterne, der kører
Inkassationer, Ejendomshandler. Dokuinde paa Vejen.
mentskrivning, Dodsbobehandling ni. v.
Bredderne glider hurtigt forbi,
Kontor i Allinge:
Billederne veksler — det er, som
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom).
blev en Film rullet op for os:
Træffes personlig hver Fredag Form.
Skovklædte Bjerge, Slugter, Dale
og stejle Klippesider med stolte
Aktieselskabet
Borge knejsende paa Toppen.
Bjergegne er herlige — blot det
modtager Indskud paa Indikke altid regnede. — Tunge Regnlaansbog
og Folio, Terminsskyer hænger lavt ned over Floydelser
til
Kreditforeninger,
den og begynder at vælte Vand
ordner Kreditlaan ni, in.
Først dækker vi
ned over os.
os med en Regnfrakke; men Regnen slaar snart igennem, — saa
Hasle
er indgaaetAi disse Dage.
lægger vi til Land og sætter Telt.
Nu regner det, som jeg aldrig
fotografiske Atelier
— Meget ;smukke, solide Varer
har set der regne før; man har
BERGHAGEN svært ved at skelne, hvad der er
Optagelse paa Atelieret indtil
sælges til billige Priser i
Kl. 9 Atten — ogsaa Søndag!
Luft og Flod.
Hurtig Ekspedition. Billige Priser.
Det er sent, og vi skulde gerne
(Forudbestil Tid — Tlf. Hasle ()b).
naa Grænsen ved Engelhartzeil.
Hvorfor ikke lade os drive med
Strømmen? — Altsaa, Kajakken
Allinge.
med Telt paa Vandet og Farten
fortsættes.
Men det er en farlig Sejllads; uuuLluououuCICICICICIOCIDDOCIOCIDOCICICIDODOCICICIDDOCIOCIDCICIDCICICICICIDO
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kun den ene Teltflig kan slaas til- 1:2 ril
side, og jeg har ikke megen Styil
Øl ".
ring over Baaden; tilmed kommer
a
af og til nogle Kastevinde, der
Tit 45.
Uld
°
faar Kajakken til at duve slemt.
Ferske Slagterivarer hver Onsdag og Fredag.
Silke
o
Heldigvis er der ringe Trafik paa 13
og d
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Floden; og kun een Gang — ved
Bomal
den højtopragende Klippeblok Jo'Bedst og
chenstein — er Strømmen ved at
sætte Baaden ind paa de mange, Tlf. 865.
illigst
Chr. DideriKsen, Renne.
Tlf. 865
skarpe Klippeskær.
Indbinding af Beger. — Protokolfabrik. - Papirvarer.
Walther har overladt al Styring
I. Kl. Arbejde. -- Rimelige Priser. -- Hurtig Levering.
og Udkig til mig; han sidder og Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.
smører Klemmer til Aftensmaden.
Saa skingrer en Stemme: „Anhalten! Anhalten!" — Det er Toldvagten. — Nu er gode Raad dyre,
er det det rigtige Sted at købe sin Beklædning.
Der er
Strømmen fører os hurtigt forbi,
stort Udvalg og billige Priser.
og Betjenten vedbliver at skrige Alt til BeKlædning,
og true ad os med sit Gevær. saavel færdige til Brug straks — som Metermaal ai alle
Endelig med stort Besvær faar jeg
Slags, baade til voksne og Børn.
Baaden dirigeret ind til Land - Særlig anbefales:
men det er den modsatte Bred.
K lædninger, imprægnerede Sommerfrakker, Arbejdstøj samt
anbefales.
Rideog Fiskerbenklæder, Hatte og Huer m. m. m.
-- Det øsregner, og vi bliver ligMursten,
Teglsten, Drænrør.
gende.
Tlf. 127.
Under et Ophold tager jeg Tel- Tlf. ndr. 13
Tlf. ndr. 13.
tet af Baaden og padler over Floden; her faar vi en ordentlig Omgang af Vagten, fordi vi har lagt kan nu til Foraaret levere Dem alt under Bygningstømmer henhørende.
Ru Brædder af Almindingstræ skulde De prøve,
til paa den østrigske Side — han
det
falder
godt
og billigt ud. - Raftelofter er fortræffelige over Stalde
i Allinge.
tror, vi har smuglet noget i Land.
og kan leveres.
Lægter til Plader, Tegl, Skiffer osv. kan hurtigt og
Kontortid 9-12 og 2-4.
Da jeg har forklaret ham Grun- billigt faas. Brandstiger og Materialer dertil.
Flagstænger, StakitRenten
af Indskud er paa
den, bliver han mere medgørlig, støtter, Tremmer osv.
Frit med Jernbane. 3 Mdrs. Opsigelse
4,5 pot. p. a.
og vi faar Lov til at gaa ind paa
Skæring af tilbragt Træ omhyggeligt og hurtigt.
Alm. Sparekassevilkaar
4
2
Folio
Toldkontoret for at faa vore Pas
i Forsørgelsesafdelingen
3,6 stemplet.
hvortil Præmie, hidtil 2,4 ..._,asbas.••••,...-,••••••sissiunaamen
Der skal henlægges Penge for
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Kajakken — en Sikring for, at den
Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands---Anlæg.
ikke sælges i Landet, de udbetales
IHIjenuineiavet
saa ved næste Grænse. — Efter
liedister og Lungepoilse.
Kajakkens Størrelse og Vægt bliVarm Illod.budding
ver det 120 Schilling.
hver Fredag Middag.
Det er en køn en, vor samlede
Kassebeholdning udgør ikke mere
Blackvarnish, Finsk Tjære og Tjæreolie er paa Lager.
end et Par og tredive! — Skal vi
Produkten.
blive liggende her uden at kunne
fortsætte? — Den Mulighed havde
vi slet ikke regnet med.
Men Toldembedsmanden er en
flink Mand; efter en Del Overog alle Xialervarer i Yrodufiten!
talelser og Forklaringer ordner
han det med laveste Takst — 30
Der par De fineste Kvalitet og fineste Pris.
Schilling. — Saa bliver Kajakken
højtideligt plomberet og forsynet
med Segl m. m.
Vi tilbringer en hyggelig Aften
i et Gasthaus, og kom i Samtale
har vi paa Lager i alle gangbare Dimensioner. Priserne er
med nogle lystige Wienerinder.
•
En af dem har rejst meget, væ- nedsatte paa mange Sorter, og der gives yderligere Rabat
mal
ret i Paris, København og Stock- pr. Kontant.
`,4
holm; men intet Sted er der saa
muntert som i Wien — jo i København -- i Tivoli.
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Store Sendinger

Jac. Jensen.

Hasle Bank

Nonikdels lladelshusi

Niloteneis Udsalg paa Lindeplads1

Stort Udvalg af
prima Kvalitet
STRØM Pr4
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Møllers Bogbinderi

Hos Jens Hansen f Allinge

llinge!e

Klemensker
Skæreri og Tømmerhandel

Bornholms
Spare- og haanekasses

BRØDRENE ANKER, HASLE

sg. Lyster, alle.

Karbolinium, Taglak, Kultjære

,9fusfi at Rok gulv fernis
Tømmer, Brædder og Finerplader

Intel Blad
træller Deres
Kundekreds
bedre end
tiordbornholm!

L..

Kolind & Mortensen
•

Yrodufiten.
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