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Ugeblad og Annoncetidende
for &Mage-Sandvig.
qiudhiem. Osterlars. Raste
Olsker, Rutsker, Bo og Klemens.
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Ti! vore Læsere!

Softere g:orbøn$ Stant, ba

L

Fredag den 13. Juni

[ond)
albrig mere mig og mine }ras flig eller
nifien sinaabe at onerfalbe, boltret
begge ilte taber notbet. Wien nu forbegge to
leben Vanbag atter igen
ubi bane gielfene bue ubi 13roujtene
og £are @oinlue' urer £13cerelfe ba 3
begge tillige meb bane Jtietf ene buflrn
og henbee Vatter Riatnateri mob 'nig
øoebe, alle mig at onerfothe banbe
meb Stielbe Ord og ineb tife Qftertragtelfe og Rnifue Zragelfe inben og
uben bule, hvoraf fotnemmee, at

bart tom imiblertib hurtig bjem
igen og front tuet af Zaren, hegne
han fig til kube tit 911Iinge, hvor

—0 —
han bog ilfe funee at hane noget rigrirtde enb om 41f tenen at beltigere
Fra 1, Juli udsender vi „Nordtage i en flotte eftligheb bl. a. fautbornholm" to Gange ugentlig men nieb — ja bet tuber unberligt Tirsdag og Fredag — og haaber
fine argefte .;- jenber, font han line [gloderved bedre at kunne tilfredsstille
be unbjagt,
de averterende, ligesom Bladets
SN ban tom tit 2Ittinge, traf ban
4-8robrene bane og Ole Genfen. bane
Stof kan blive mere aktuelt.
boebe i 2ofebeel og Ole i alinbriehamn
Vi lever i en Tid, der ligger
Ole par lige lavbet nieb fin Q3aab,
inde med uanede Udviklingsmu- ffifammen efter mit fattige 31ob monne bnori han baube en TrIttlaeften og en
ligheder. Hver Dag har sin Chance inberligen totfte, nuilten jeg oibe.e for 2abning togboebegrnn, bentir bidt)
— ikke mindst for Forretnings- ,2anbe .2oo og glet agter at iubfore." til meb at faa Velleftetten i 2atib,
manden! Han kan ikke vente 8
bett uben 03ctinb var be n rite rt)gt og beretter fulgtee be ofte tre hien: til
fane 3enfer, lp« be fif nt !pile og
Dage paa at Annoncen skal bære nu ilte, for alt nogen Zib tiltorn
britte.
Frugt. En Annonce maa virke baohe bane bon! en (galleren) og
tab faa endt be to antire følge
bane Rielfen ;melet berail op for at
som en Nyhed med Nuets Inter- m»rbe ham. kam haohe en 2:kitefe med; med for at fe en Zanle, font jalig
esse, ligesom de Begivenheder, men balle bowlen tom' ba for Stabe Wide aargenfrn6 Virninger uge baube
der Dag for Dag oprulles for os. tit at foinge facit« meb fin $7.3ø,:, fe, at label opfatte i Ritten til en illminbel„Nordbornholm" har som upo- Slubbet git af, og Slugten gil gennem fe. Sikiefter git bane og Ole ben til
litisk Alle-Mands-Blad — saavidt bane egen bat, hvoraf halt ttolfoin bene t';.nrbiober Mide baufen
Ruttede, at bet bar R3or tjenes tbnar- ge, mebene benrit git ben til fin arPladsen tillod det — gennem Aa- fel at be Nibe (øen fra beree onbe hober Rirteneergen 3ohan ergeufen,
rene søgt at bringe Læserne aktuelle og belærende Artikler. Vore
Medarbejdere vil fortsætte hermed,
Capt. K oefo ed gransker stadig
Arkivernes støvede Folianter og
gengiver for os Træk fra Bornholms Historie, Kajakfarten gengem Donau fortsættes, fuld af interessante Tildragelser og illustr.
Billeder fra fremmede Lande; desuden vil vore Medarbejdere holde
.Nordbornholm" a jour med, hvad
der foregaar af Interesse indenfor
Læsekredsen, og de vigtigste Begivenheder, der sker i Ind- og Udland, vil for Fremtiden blive opnoteret.
Endvidere har vi sluttet KonNed ad Donau ved Engelhartszell.
trakt med Postvæsenet, som fra
I ste Juli paatager sig Udleverinorfæt, faa bett @Sang ble» 'bet ilfe til afleuerebe Rirtenegtett, ag git fammen
gen af alle ,,Nordbornholmere" noget.
meb ham ind til sene Ride (8eucert.
Iling)
og „brat en tang tilfaminette".
mod Betaling af ForsendelsesudItu maatte aremtomftett af ,tienlite
benrit
fortalte nut fin ¶ur til Rønne,
gifterne.
etcetining4sbren imidlertid forhindreeog
at
ban
ba»bc ubtaget Sheottiug
og
nu
Buthe
ber
Inart
fte
noget
—
Vore Læsere i By og paa Land
otter taiw baufen. ban oilbe Cafe
oriuben
maatte
bet
gjorbe
ber
ogfaa.
bedes derfor i god Tid — inden
bog alt grunbig forberebee og fnebigt Stevningsbrenit op for fin arbrober
27. ds. — bestille „Nordbornholm' maatte ber gane tit &Met.
men betitle lagbe: ;Det tan boere bet
familie,
jeg faar bet tibenot at »ibea.
hos deres Postbud eller paa det
bane bøtten bar aelbeannbret i gietlokale Postkontor. Det er kun 1 tene Rrintelgange og tcengte fagtene, San jlittee be, og benrit gi! hen tit
be andre boy Mele hanten, baur ban
Kr. for Juli Kvartal.
ot bet runde han not ordne uben al
tom
i fint Selftab. bet nar kaptajn
De Steder hvor .Nordbornholm" femme til Stade. ban havde en
;_tatfienfen
8rogaarb abet for Mørre
tteftebreng font beb 2aatiteeuien og
berrebefompagni,
Raptain VInbere 2auhar været uddelt gennem Postbud, ban nobti.0 bet f mutte Zilbub om ben
'
31flinge-Sanboig s.Borritfen
Qbef
for
vil denne opkræve Beløbet.
tongetige !Belønning nf 50 taler for
at hjælpe nieb til at flag bentic ihjel gerfompagui, £.0jtitant 2avrite Wiete
og fan »antage fig ""k'Sft)lden og flygte. f,»untineloe fra bage, Roptaju illubere
.ane balfif en nibfie volt, bod) bet tom vant els ogfaa fra t arte, 8irlejltineren
an paa, naar ben jorbifte Netfcerbigbeb 13eber inefeu og flere aubre gene ?ilved
f'et! Nine mellem gobt og onbt, ret lingeborgere meb herte buflruer og faa
ilte at forgtenune bentite trober bane
Natten mellem d. 9. og 10. Juli og vrangt. Zet nar ferft og fremmeft: 9tielfen og etteren bane banfen.
gobe !tibuer, et lurbi for ben rette
1695.
te fpiite og brat og fpillebe Stort
03erningemanb og fart et litottn for ben
font itulbe bane 'Sfulben og faa natur. i al 3rebfoturneligbeb aben at ber —
utibtaaelleevie — opftob noget Klamligbis Uhgettelfen af ane Spor.
Fortsat.
'-brevet løb faalmibe:
teen arre fer Ugerningennenbene meri. f!øttt ber nøbbenbigvie maa hane
funftiotterebe bet temmelig inbvitIebe anret en betabelig Spcenbing i ?Itmoe„Steunee &Jer bane 9tieifen
attb»fig f ar utriftetig begiengelfe mob snaffineti ilte bett. .Vaurite etifett feeren.
(gfter lRaaltibet git "bane banfen.
fogte nemlig Wtebbjcelpere paa egen
tilig ag mio buftrue, 1 tillige nieb
man)herten
bob bam blive for Setffabe
.taaitb,
og
benreb
tom
ber
Coulig
(bete tirober 3eber baner beganget
itretagenbet
Snakeftgb,
men
ban fanbe nej, forbi han
ge
nu forleben heft, ba 3 begge lom
23olt,:_mcetib paa motbift fl3ie mig og lebee inblob but' fig i orbaublingen ftutbe træffe fin tuftru tarta, bet var
eb Ole 2ar1en og Snenb etifen Zerne, i 2øfebret for at røbe tonhvebegrtnt
m
goilibe oPetfalbl meb Slap, og
bitg, ba »i begge viide bcere s.Utab ub tiniltet iinibletttb ilte forte tit noget bitte tie ftnanfte Wolt. $aa VinmobninRefultat, men be botbt ilte gen om at tomme igen fnarebe ban:
tit,.",vore bøftfolt, lam ui nobtee tit
at frelfe bort Sif ubi jalig bane 'Jer- Z.anb for Zunge og obeIagbe beroeb .ja, om min bnftru ilte Kitter for
genfpu3 (beree °idel ffiufugehen) bue, hele %egniogen for bane banlen, font Image borte, for jeg bil ilte, at hun
at flat .gaa alene til Sccuboig, out bet
net 3 begge mig, ber oberfaIt nteb begit ben ille ualmindelige
biiver filbe."
man..e 15aardrag cteh aebberi3 Stade fe beeve altfor inebig.
enatt efter gi! ogfaa .bane
firebagen ben 9. ;luli gj irbe ben.
og 3oidifof, hvilfen Viold ocb ()fuerInfi jeg paa unit egen oeb min RDinbte ri! ilbur af Zrufelen om at ftcenne felt, ibet han fagbe, at ban bil» ben
Ilegne Cber tilgat od) forløb for ¥rou- firt gitobpart og reb til Rønne for ar ug fe til fin mug, ber las teet op til
iten ug 53AUtibø @MIO og byt hue ubtagc Steaningen hue V.anbebommeren, elrattbløtten.
«■■••=i1,1id.

Mordet Strandlokken

Ansvarsliaivende'UdgIver:
Otto Garrnitzka. = Telefon 74.
Trykt I Allinge Bogtrykkeri
Oplag ca. 3500 Bkmeinplarer

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

teb %i•Ziben om 9trtenen fotlob
benrit glielfen Selftabet i ouerftabig
Stemning. (rilab foingenbe fin C'tolt
og focebenbe en munter 83ife (ttintåen-

ifjotbaifen?) begau ban fig fulgt af
fin brogebe tamb tit ffianbbig. faa
!!Sejen væltede han Raten Midti! Smede
i Yt.fflinge, fom las i fin ‘:"J'ettg benbee
rtied Cronflavel i føl
fiajeftrete trtillerj (Sanbvig

port) aognebe ,berimob itte, fortnebele
ban nar bruften; men Biaren maatte
bane fin 9tnegerrigbeb tilfreheftillet,
fiob op af Sengen og figgebt ud af
V.3inbuet, hvor hun ba faa rpenrit gaa
forbi.
Za benrit nanebe Stranbløtten, møb•
fe ban en gRaub meb en øtfe, fom
fort efter fob i hane booebltai, fan
'ilbert bentit fif beban fald i
ftemt fig tit, om han ailbe rejfe fig el•
ler falbe vibere, nar ber en anden sinattb
meb en tø*. Menne ble» bagfra fiebt
bavl faaban i Raften, at ban maatte
opgive al vibere 3orbinbelie ineb bet
jorbiffe 2i». bane Rjole bidt nu hun,
bet familien op om hane boueb, hrtorefter han bleu fltept neb til Stranben
tit en .=8acto, ber ventede. l t liabelton
bleu buebet om bane åtr4) nieb bett
ene tube og i ben anben banbtee en
tung Sten. Stenen lagben i Naabett,
renrit taftebee i 'Hanbet, og iaa roede
3 !fumle ierloiler i ben fiiile ontmental et gobt Stolte ub paa .tiaaet,
og CS tenen tempubee ubenbotbe.
ottfcettee.

Paa Bodens Tuskel.
—0 —
Mark Goring havde arvet en
Formue og en stor Ejendom i Kent,
men lian var en ung og letsindig
Mand, og i Løbet af en halv Snes
Aar havde har: sat baade Ejendommen og Formuen overstyr og var
oven i Købet kommen i en ikke
ubetydelig Gæld.
En Nat rejste han sig Ira Spillebordet med den udtrykkelige Beslutning at søge Døden. lian saa
ingen anden Udvej.
Goring havde aldrig været sentimentalt anlagt. Uden at gøre sig
nogen Samvittighed deraf havde
han ladet sine Forfædres Gods
gaa over til Fremmede. Han havde
kun tænkt paa sig selv og sine
Fornøielser. Som han nu gik hjemad den Aften med den Beslutning
at ville dø, mindedes han den
gamle fredelige Kirkegaard ved den
gamle Kirke hjemme paa Landet,
og han huskede, hvorledes han
som' Dreng om Søndagen havde
lyttet • til Præstens langsomme,
monotone Stemme og de smukke
Salmer. Paa denne Kirkegaard laa
hans Families Gravsted, og han
grebes af Længsel efter ogsaa at
komme til at hvile der. Hvad han
saa end havde forbrudt, hørte han
dog hjemme derude, hvor Valmuerne blomstrede i Græsset, og alt
syntes at aande Fred under de
gamle Elmes ærværdige Kroner.
Mark drømte hele Natten om
de gamle Dage, og da han vaagnede næste Morgen, gav han sin
Tjener fri, puttede [saa en Revolver i Lommen og spadserede til
Victoria-Banegaarden, hvor han
tog Billet til Curdstone. Fra Stati-
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onen var der et Stykke Vej ud til
Godset. lian kendte hver Busk
paa Vejen, og for hvert Skridt, han
tog, pinte det ham at tænke paa,
at det havde været hans. Nu angrede han dybt det letsindige Liv.
Hvor vilde han have været lykkelig hvis han havde siddet som Ejer
af Godset og været afholdt af Befolkningen,
Mark Goring spiste Frokost i
den gamle Kro og gik saa ud i
Byen. Ingen lod til at kende ham.
Gennem den lille Trælaage kom
han ind paa Kirkegaarden, der saa
ud som i gamle Dage, og han
fandt tilsidst Familiegravsledet.
Slægtsfølelsen, som saa længe
havde slumret i ham, blev atter
vakt tit Live. Han følte sig stærkt
bevæget, og Taarerne stod ham
i øjnene.
Pludselig lød der lette Trin bag
ham, og da han vendte sig om,
fik han øje paa en ung' Pige,
som langsomt nærmede sig. Hun
var af Middelhøjde og havde et
smukt Ansigt, og i hendes brune
øjne var der et barnligt Udtryk.
Da hun saa Mark, gled et Smil
over hendes Læber.
— Er det ikke Hr. Goring?
spurgte hun.
lian saa forbavset paa hende;
Men det er jo Frk. Wellwin.
— Ja, svarede hun. Kunde De
virkelig kende mig?
— Ja, det kunde jeg. Sidst jeg
saa Dem, var de ganske vist kun
en lille Pige paa 13 Aar.
— Som ikke interesserede Dem
synderligt, fortsatte hun smilende.
Jo vist. Jeg husker, at de var
en dygtig Rytterske.
De maa komme op og hilse paa
Fader. Han har saa tit talt om Dem.
— Mange Tak, Frk. Wellwin,
men jeg er desværre optaget.
- Saa kom i Morgen.
— Det lader sig desværre næppe gøre.
— Bliver De da ikke her nogen
Tid? spurgte hun.
Han rystede paa Hovedet: Jeg
skal ud paa en lang Rejse.
— De synes vist, jeg er skrækkelig paatrængende, sagde hun.
men Rejser interesserer mig. Vil
De ikke fortælle mig lidt om den?
— Der er desværre ikke meget
at sige om den, sagde han. Jeg
ved ikke engang rigtig, hvor den
gaar hen.
— Det maa være dejligt at kunne gøre, hvad man har Lyst til,
sagde hun. Hvem der blot var rig?
— Goring saa lidt forbavset
paa hende: Er Deres Fader ikke
ganske velhavende?
— Fader har mistet alle sine
Penge, sagde hun sørgmodig. Tiderne er saa daarlige, og alle hans
Beregninger er slaaet fejl. Han ved
vist slet ikke, hvorledes han skal
klare sig.
— Det gør mig meget ondt'
sagde Goring oprigtigt.
Forts. paa 4. Side.

En Bog.
Som det sikkert vil være Læserne bekendt, har undertegnede
i en Aarrække gransket den største Begivenhed i Bornholms Historie: Opstanden 1658. Mange Bornholmere har udmærket sig, men
de har altid maattet bort fra deres
Fødeø for at faa Lejlighed dertil.
Hovedmanden i Opstanden, Befrieren Jens Koefoed er den eneste Bornholmer, der har udmærket sig i særlig Grad blandt
Bornholmere her paa Bornholm.
Jeg har ikke kunnet finde den
mindste Grund til at underkende
Fortidens Forgudelse af denne
deres Nationalhelt, og kan kun anse ethvert Forsøg herpaa som ganske uden historisk Hjemmel og
som i enhver Henseende dadelværdigt. Saadanne Forsøg er imidlertid som bekendt gjort, og mange
Bornholmere har kun været altfor
villige til at pille Forgyldningen
af deres store hedengange Landsmand.
Han fortjener derfor Oprejsning,
og en passende Form herfor, forekommer det mig at være, at han
faar en Bog. Andre kunde muligvis vær e bedre skikkede til at skrive
en saadan end jeg; men da der
ikke synes at være nogen SOM helst
Udsigt til, at andre paatager sig
Opgaven, saa har jeg gjort det!
En Ting er imidlertid at skrive
en Bog, en anden er at faa den
udgivet paa en økonomisk forsvarlig Maade. Et af vore mest ansete
Forlag har læst Bogen og siger
bl. a. om den, at den er let læselig, underholdende og belærerende.
Ja, hvad kan man vel i Almindelighed forlange mere af en Bog?
Forlaget vil gerne udgive den men,
sagde man, vi har desværre dyrekøbt Erfaring for, at den Slags
Litteratur giver Underskud. I de
senere Aar er det desværre næsten
kun den æggende Smudslitteratur
Kriminal- Knaldromaner o. lign.
som det kan betale sig at udgive.
Efter den Besked lagde jeg med
et stille Suk, Manuskriptet ned i
en Skuffe; men senere omtalte jeg
Sagen for en historisk Forfatter,
der netop mente at have mærket,
at der var ved at opstaa en Reaktion blandt Publikum til Fordel
for Bøger om historiske Emner.
Jeg fik da atter Blod for Tanden,
og besluttede at gøre Forsøget.
Imidlertid maa jeg sikre mig, hvad
det økonomiske angaar, og dertil
er mindst 300 Købere af Bogen
nødvendig. Vil disse findes blandt
„Nordbornholms" Læsere? Vi faar
se. Det bliver altsaa dem, der
kommer til at bestemme, om Bogen skal se Dagens Lys. Den kommer til at koste 5,00 Kr trykket
paa godt Papir og bliver paa ca.
200 Sider rigt udstyret med Billeder og Vignetter. I Bladet er en
Bestillingsseddel, som kan klippes
ud og i underskrevet Stand serdes til mig.
For at eventuelle Købere kan
danne sig en Forestilling om Bogens Indhold aftrykkes de to første Afsnit her i Bladet.
Det historiske Grundlag for
Fremstillingen af Fru Printzenskjolds Drøm, som omtales i Kapitlet, er en gammel Overlevering
om, at hun fik Varsel om sin
Mands Drab. (Dette fortælles af
N. F. Skovgaard.)
K. E. S. KOEFOED.

Bornholms Befrier.
Decembernattens Stjerner lyste
over Land og Hav. Sne og Is laa
som et Liglagen over Klippehaldene og dækkede skaansornt over
Hammershus' forfaldne Fæstningsmure,

Det kneb for Skildvagten ved
Rævetaarnet at holde Varmen, og
Lyden af hans faste Skridt mod
den kolde Vagtgang mellem Bryggerset langs Ringmuren rundt om
Hjørnet til Koborrerunddelen gav
Genlyd fra Borggaardens høje
Mure.
Han skulde nok holde sig vaagen. Havde ikke hans myndige
Herre den tapre Landshøvding
Printzenskjold paa det strengeste
indskærpet dem alle at passe nøje
paa? Havde de ikke alle nu en hel
Maaned anset Bornholmerne for
deres aabenbare Fjender, som endog forlængst offentlig havde dristet sig til at true hans Herre med
at tage ham ved Vingebenet? Som
ærlig svensk Soldat skulde han
nok gøre sin Pligt til sidste Blodsdraabe. Hans Majestæt Bæltgængeren, som han selv havde fulgt
paa hin berømmelige Færd over
de frosne, danske Bælter forgangen Aar, skulde ikke komnie til
at skamme sig over ham.
Han lod Blikket glide ud over
Havfladen. Ikke et Fartøj at øjne,
ikke en Lyd at høre. Kun Havets
sagte Skvulp mod de steile Klipper dybt ned under ham lød i
Nattens Stilhed. Hvor gerne havde han ikke set et Fartøj med
Kurs Nord fra fra Yystad eller
Syd fra fra Pommern, lige saa
nødig som han havde set et eller
flere med Kurs Vest fra fra Danmark.
Den sidste Maaned havde de
nu gennemlevet i pinefuld Uro og
Uvished — i en ustandselig Vekslen mellem Haab og Frygt, Haab
om Undsætning fra Sverrig og
Pommern, Frygt for en Landgang
af den danske Flaade. Nu skulde
det dog have en Ende.
lmorgen rider Landshøvdingen
til Rønne og sender Fartøj til
Ystad efter Forstærkning — og
med et Befrielsens Suk aandede
han op af sine sørgmodige Tanker
om den svenske Hjemmebygd det skulde vel forundes ham at
se den igen.
Han var nu ved Koborren og
stirrede sydefter ud i den tindrende Vinternat aver mod Slotslyngen, hvor hist og her en Enetop stak sin sorte Spydsod op over
de øde, kullede Flader og tegnede
sig skarpt mod den klare Nattehimmel. Saa tyst og stille var her,
at en Rævs Gøen i Mølledalen langt
nede under Slottet lød, som var
den lige uden for Muren.
Endelig korn Afløsningen.
Intet at bemærke?
— Nej! alt roligt.
- Saa god Nat og god Vagt
Kammerat.
I Vagtstuen traf han Skildvagten fra Batteriet „Katten".
— Intet Fartøj fra Ystad? spurgte denne.
— Nej, vor Konge har nok for
meget om Ørene nu i Krigens Tid
til at tænke paa os, lød Svaret.
— Tror Du Bornholmerne vil
anfalde os?
— Det vover de næppe uden
Hjælp fra Danmark. De har jo
ingen Kanoner, siden Svenskerne
for 13 Aar siden tog dem alle fra
dem, baade de lette Sognestykker
og de grove Stykker fra Strandskanserne, og uden dem kan de
vel ikke attakere en Fæstning som
Hammershus, skulde jeg mene,
om den da bliver ordentlig defenderet. Desuden har Landshøvdingen bortskikket næsten alle vaabenføre Bornholmere til svensk
Krigstjeneste.
— Ja vel, men vi da? Vi har
vel 7 gode Jernstykker, men hvor
er Artilleristerne? De otte Bornholmere, som Landshøvdingen har
antaget hertil, er der jo ingen af
os, der lider paa. De bedste af
vore Musketerer er ude rundt om

paa Landet, Stykløjtnanten er borte
og vor Kaptajn er i Sverrig! Mig
tykkes det ser ret ilde ud for Defensionen her.
— Er du en ærlig svensk Soldat, der prater sligt? Skulde hver
af os ikke kunne hamle op med
mindst 10 af de bornholmske
Bønder, orn de anfalde os?
— Jeg er vel lige saa god Soldat som du, og jeg er ikke ræd
for Bornholmerne; men vi 60
Mænd kan ikke være overalt paa
en Gang her paa denne store
Fæstning.
— Hold op med det Præk, og
lad os andre i Fred, afbrød en af
de andre Vagtfolk.
Naa, ja ja da. Vi faar tage, hvad
som kommer paa. Nu faar vi i alle
Fald snart Undsætning. Lad os
blot nu tage os et lille Blund inden vi skal ud igen.
I andet Stokværk i Slottets vestre Fløj laa Printzenskjolds Værelser.
I sin store Himmelseng laa Slotsherren ved Siden af sin stolte Viv
Fru Anna Hård. I Kammersets
Mørke hørtes deres Aandedræt.
4 Børn havde Ægteskabet skænket dem, og det femte ventedes
inden føje Tid.
Det var ved Midnatstid og Afløsningstid for Vagten.
Lyden af Musketternes Raslen
mod den frosne Stenbro og Soldaternes Samtale naaede Fru Annas Øren. Hun stønnede som i et
Mareridt og med et Angstskrig
vækkede hun sin slumrende Mage.
— Hvad skader dig, hjerte Hustru, har Du ondt? spurgte han.
— Aah, jeg drømte saa fælt.
— Du skreg saa højt, hvad
drømte Du?
— Jeg saa dit Aasyn
Hun standsede. Han forsatte skæmtende.
— Lad Inelvaanerne skælve for
mit Aasyn; men du har vel ingen
Aarsag at være ræd for det. Hvad
saa mer?
— Jeg saa dig i Strid med Jens
Koefoed og hans Mænd. Du segned bleg til Jorden, og Blodet randt
rødt ned ad din Kind.
— Det var saa sandt en styg
Drøm. Godt at det kun var en
Drøm. Gud i Himlen raader for
Liv og Død ; men for den fule
Jens Koefoed behøver jeg vel ikke
ængstes. Naar jeg faar ham fat,
skal jeg fuller skikke ham til hans
Regiment i Sverrig, hvor han kan
faa sin Straf som Desertør. Arrist
i Hasle skal hjælpe mig.
— Kan Du ikke lade være med
den Rejse til Rønne i Morgen?
Lyt til mit Raad. Send en anden
did og bliv selv her.
— Nej kærestel Du er skræmt
af Drømmen. Jeg har alt for længe
siden givet Ordre til at sende Skib
afsted, men de ondsindede Indvaanere vil ikke; derfor maa jeg
selv til Rønne og tvinge dem dertil. Jeg kommer straks tilbage, og
medens jeg er borte, faar du gøre
dig rede til at rejse til Ystad med
Slotsfærgen fra Sandvig i Morgen
Nat.
— Ja, jeg faar saa det da, og
omend jeg længes bort fra denne
onde Ø, er jeg dog bedrøvet over
at forlade dig, du, det dyreste jeg
ejer.
— Tak, tak kære Hustru, men
sov nu i Ro.
Der blev atter stille i Sovekammerset. Kun Lyden af Skildvagtens langsomme Skridt afbrød
Stilheden. Nu og da satte han
Musketten fra sig op ad Brystværnet og bankede de valne Næver.
Fru Anna kunde ikke falde til
Ro. Hun hviskede:
— Jeg er saa ræd for dig Johan! og hvad skal der blive af
mig, om du kom noget til?

— Ængstes ikke, kære du, i
Morgen er du i Sikkerhed, og hvad
mig angaar, da faar jeg som ærlig svensk Soldat tage en Soldats
Lod. Jeg er i Kongens Sted her
paa Landet og mit Liv og Blod er
til hans Tjeneste.
- — Tror du ikke det er sandt,
hvad Arrist sagde dig forleden,
han var her, at lndvaanerne vilde
gøre Rebellion mod os?
Nok er det sandt. Derfor maa
jeg straks skikke Bud efter Forstærkning, men en Rebellion skal
de vel vogte sig for, før de faar
Hjælp fra Danmark.
— Du skulde ikke ladet dem
vide forud, at du agtet dig did.
Det forstaar jeg bedre end
du. Det vil skræmme dem. Desuden tror de, jeg er haard, saa
Bly og Jern ikke bider paa mig.
Sov nu blot.

"ra 2Ige
til 2Ige.
_ 0_
Retsforbundsmode.
Da der her paa Nordlandet er
blevet nogen Interesse for de Ideer,
Retsforbundet gør sig til Talsmand
for, er det lykkedes mig at faa
Folketingsmand Pastor Gert Jørgensen til at tale om og udvikle
Retsforbundets Ideer i Olsker Forsamlingshus Onsdag d. 18. ds.
(Se Annoncen), Og da disse ideer
er ret ukendte, idet de politiske
Dagblade er enige om at hindre
disse Tankers Udbredelse ved ikke
at referere noget derom, kun undertiden bringe Forvrængninger
og omtale disse Ideers Talsmænd
som halvvejs forrykte, vil der her
blive Lejlighed til personlig at stifte
Bekendskab med og saa bagefter
dømme derom, og maaske adskillige kunde komme til den Opfattelse, at det ikke er saa tosset
endda, og at det kunde være forrnaalstjeniig,om disse Tanker blev
de raadende; thi de fleste er vel
ved at forstaa, at det omtrent er
ligegyldigt, hvilket af de gamle
Partier, der regerer og at der maa
lægges om paa en anden Bov, om
ikke Samfundet gaar en Katastrofe
i Møde.
Kiidesgaard d. 10. - 6. -30
0. Christensen.
I Tidsrummet 20. Juni til 20.
Aug vil der blive oprettet en midlertidig Telegrafekspedition paa
Jernbanestationens Postekspedi tien i Sandvig.
Kontortid:
Hverdag: 9-12, og 14—IS.
Søndag: 8-9.
Telegrafeksp. er underlagt Post
og Telegrafstationen i Allinge.
Mejeriet „Kajbjerggaard".
har nu faaet installeret de nye
Maskiner for Flødeis og paabegyndt Fabrikationen. (Se Annoncen)
Bestyrer Th. Hansen sendte os
i Dag en Prøve paa Fabrikens
Vanille-Is. Med sagkyndig Assistanse bl. a. af en dansk og en
tysk Dame (bekendt Feinschmecker!) gav vi os i Lag med Desserten, der var overordentlig fyldig
og velsmagende, fuldt paa Højde
med den Rønne-is, vi tidligere er
bleven forsynet med. Vi ønsker
Mejeriet og dets dygtige Leder
til Lykke med det udmærkede Resultat. der uden Tvivl vil bringe
Virksomheden forøget Omsætning
og Udbytte.

Atter en Bivogns-Film
der kan trække fuldt Hus, oprulles paa Søndag i Biografen.
„Mellem muntre Musikanter" er
selvfølgelig et Lystspil, der foregaar paa dansk Grund og med
det kendte danske godmodige Humør — en rigtig Sommerfilm.

Finnedalens
Kur= og Badehotel
Koncert og Dansant.
Col6erg.

,97'ed Xajafi
gennem 8uropa.
Fra Østersøen

tit Sortehavet.
Østrig.
Det er vedblivende Regnvejr;
men godt tildækkede lader vi os
drive med Strømmen.
Naturen fejrer sin Triumf. Bjergene rykker med sine skovklædte
Klippemasser stejlt ned til Floden
og lader ikke mere Plads for hverken Vej eller Sti. Gamle Røverborge hilser os fra Højderne og
paa Bunden af snævre Dale ligger stnaa Bondehuse. — Børnene
raaber ustandseligt „Heil!" ud til
os.
Saa klarer det op, Solen spreder Skymasserne, alt faar Liv og
Farver; vi finder en herlig Lejrplads paa en Tange af Grus og
store Rullesten og gaar i Gang
med Tilberedelsen af Middagen.
Donau stiger, paa Bredden ser
vi, hvorledes Vandet stadig kominer højere og højere; det er den
megen Regn. Naa, mere Strøm
giver bedre Fart!
Vi driver videre med Strømmen
og gør 10 km. — Snart naar vi
Schldgen, hvor Romerne i Oldtiden anlagde et Kastel; dengang
gik Romervejen her langs Donaubredden, og ude paa Bjergnæsenligger Kerschbautner Slot, forhen
en gammel Røverrede.
Donau gør her et skarpt Sving,
løber flere Kilometer i stik modsat Retning, bugter sig ind og ud
mellem stolte, maleriske Bjerge og
indtager derpaa igen sin oprindelige Retning.
Vi maaler efter paa Kortet og
fastslaar, at en Afstand paa 6 km
i lige Linie ad Flodvejen er blevet
til 16 km. Alligevel kunde denne
Strækning godt ønskes længere;
en saa herlig Fart som gennem
denne stille, alvorlige Floddal har
vi endnu ikke oplevet. — Den
store Flod, der spejler Himmel og
Bjerge, for hver Drejning af Floden nye Partier og Indtryk; det
er som at blade i en Bog fuld af
prægtige Billeder.
Men her er
næppe altid saa fredeligt som I
Dag; en voldsom Orkan Irma nylig have raset. Paa en Bjergskraaning er næsten alle Naaletræerne
væltede eller knækkede midt over,
som var det Tændstikker.
Walther og jeg sidder tavse;
den stærke, krydrede Luft fra Skovene ombølger os, og Vandet under Baaden syder sagte som en
Kedel, der koger. Naturen fængsler os; vi finder ikke Ord til at
udtrykke, hvad vi føler.
Ikke langt fra Bredden ligger
Kraftværket Partenstein, der anvender Mah/-Flodens opdæmmede
Vand til sine Turbiner; det er et
af Østrigs største Kraftværker. Paa en stolt Klippeknude mellem
grønne Skovbjerge ser vi Borgen
Neuhaus, hvis imponerende Fæstningsanlæg naar helt ned til Bredden.
Donau bliver bredere, Bredderne
lavere; vi glider forbi Byen Aschach. Malerisk ligger Torvet med
yndefulde Barokhuse og den hvide
Kirke mellem høje Træer. Langs
de frugtbare Bredder ligger Gaard
ved Gaard og langt ude i det
Fjerne mod Sydvest skimter vi
de østrigske Alper. — Ved Slottet
Ottensheim snor Floden sig igen
ind gennem Bjerge, grønne Skrænter løber ned til Vandet, vi ser
ind i de venlige Tværdale.
Saa ligger Storbyen Linz foran
os; længe har vi set Kirken oppe
paa Pdstling-Bjerget overfor.
Dumpt ruller Sporvognene over
Broen, der forbinder Byen med
Forstaden Urfakir — der er en

Ar..eyster,gfasle.
Forretnings konvolutter

••
•

••• Palmehavens nye Parketsal.

Fra og med Søndag den 15, Juni daglig Eftermiddags og
•
•
Aften-Koncerter
samt
Dansant.
•
•••• øøøøøøø ••••••••••••••••••••••i•• ••••••••••••••a

.
•

Giv agt.

Søndag den 15. ds. afholder Husflidsforeningen „Sommerbal"
paa Christensens Sal Kl. 8.
Salen er smukt pyntet i Sommerens Pragt. Allinge-Sandvig Gymnastikforenings Medlemmer indbydes.
Bestyrelsen.

i5Xejeriet Xajbjerggaard.
Flødeis-Fabrihationen er nu begyndt, og de forskellige Slags Is — Selskabs-Is saa vel som Special-Is
anbefales til
ærede Kunder. — Is i Bægre faas i Udsalgene: paa Mejeriet og hos
Enkefru JENSEN, Sandvig, samt hos forskellige Bagere.
Bestillinger modtages.

Store Sendinger

Opfirmlaingsbrkende altid paa

Lager, billige Priser.
Tlf. 29.
Geert Hansen.

for udvist Opmærksomhed ved
vor kære Hustru og Moders Død
og Begravelse.
En særlig Tak til dem der har
vist os Deltagelse under hendes
Sygdom.
Aug. Johansen og Børn.

Zografen.
Mellem muntre 1,11lisikanier,

Affertelig Yak

Lystspil i 5 Akter, med
Fy og Bi,
og mange kendte Skuespillere.

for udvist Deltagelse ved min Hustrus Begravelse;
Smed L. D. JENSEN.

Radio Eksperten.

Søndag Kl. 8.

Farce i 2 Akter.

Lejlighed.
2 Værelser med Kokken er til
Leje straks. Vand og elektr. Lys.
Esper Hansens Eftfl., Sandvig.

Retstatsmøde.
Onsdag d. 18. ds KI 7 30
om Retsforbundets Ideer, hvortil
alle interesserede indbydes.
Entre 25 Øre.

Isen er færdig.
Fredag og Lørdag
Middag Kl. 12.
10 — 15 — 25 Øre.

•

••••••11,99111611•16+

Sandkaas
Strandpavillon.
Koncert Dansant
Lørdag d. 14. ds. fra 8 -12.
Gratis Entree.

Ung Pige fra handel
antages som Husholdningselev for
Sommeren paa Hotel Sandkaas.

Hotel Allinge,
Agnes Jensens Danseskole paabegynder Undervisning for Børn
i moderne Selskabsdanse og Plastik Tirsdag d. 24. Juni Kl. 7.

ffarefimann, ;rasle.
.(6;‘.4s

rj

Udpantning

er indgaaetåi disse Dage.

for resterende Skatter og Afgifter
til Allinge-Sandvig Kommune for

— Meget smukke, solide Varer
sælges til billige Priser i

Nordladets llandeishlls,
Allinge.

1. Termin (Mai) 1930
paabegyndes Tirsdag den
17. Juni d. Aar og fortsættes
uafbrudt saa længe der er Restancer for ommeldte Termin.
Allinge-Sandvig Byraad,
d. 11. Juni 1930.

Udstilling.

Prima 1-basalt.
er paa Lager til billig Pris.

Produkten.
11111111111~1111111111111111~111120
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KØL,
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Sommeridolen og Sommerfrakho
1&NGD111
: Sik

Vi har stort Udvalg i smukke Sommerkjoler til smaa Penge.
Kulørte Bomulds-Kjoler
Tobralco
do.
Uldmouselins
do.
Voile
do.
Kunstsilke
do.

fra Kr. 2,85
— 6,50
— 14,75
—
9,50
— 6,85

Stort Udvalg i Bluser, Jumpers og Nederdele.
Vort stadigt stigende Salg i Dame-Overtøj beviser,
at vi har de rigtige Faconer og Kvaliteter, og at vore Priser er rimelige.
Da vi altid bar et stort Udvalg i de sidste Nyheder,
gaar De ikke forgæves hos os.

Victor fflancIi,

Olsker Husflidsskole afholder
Udstilling Søndag d. 15. ds. i Forsamlingshuset Indgangen aabnes
Kl. 4.
Færdige Genstande hedes henleveret senest Søndag Morgen.

Lyngbrænding.
Fredag d. 13. paa min Grund.
Anders Jacobsen,
aranhaab, Olsker.

7 Pers. Turistvogn
udlejes billigt.
Tlf. Allinge 53 kan benyttes.

Jobs. Marcher.

1517 Ilars Dreng
eller ældre Mand kan faa Plads
straks til at passe en mindre Besætning. Tlf. Rutsker 8 x.
Stender, Langegaard.

Tyndekullegaard,

Klemensker.

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

,TrtesRomager Larsen

Kaare Rasmussen.
Tlf. Rønne 526.
Forstørrelser efter gamle Billeder udføres paa egen Forstørrelsesanstalt

hast- og Personkirsel

NORDBORNHOLM læses i alle Hjem

Lukket 5 Pers. Bil
udlejes. Tlf. All. 8y kan benyttes.
Villy Jensen, Tein.

Strandhotellet
har aabnet Sæsonen og anbefales
det ærede Publikum.

Koncert og 9ansant
fra Kl. 8,30-2,00.

Kapelm. Alwin Kochs Orkester
spiller Valdemarsdagen
Søndag d. 15. Jnni.
NB. 1 Aften (Fredag) stor Koncert og Dansant.
1 ste Kl. Varer. Moderate Priser,
Ærb. Fr. Bidstrup.

udføres.
Tlf. Hasle 99.

5 hk Hein-Nolor
Produkten.

L. P. Olsen, ved Tejn St.
Tlf, All. 59 kan foreløbig benyttes.

Karl Christensen.
En brugt men god

De allerbilligste Roejern

Ny lukket Bil

udlejes.

Gruppe-, Industri-, Portræt-,
Interieur-, Sports-, Illustrations-, Hesteog Kreatur-Fotografering udføres overalt paa Bornholm uden ekstra Vederlag for Befordring.

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet.

og egner sig derfor bedst for Avertering.

En Gylle
med 8 Grise er til Salg.

M. Bloch.

sælges billigst i

Allinge Hvori

90•411119•90•••••
•

Folketingsmand Pastor Gert
Jørgensen talerl
Olsker Forsamlingshus

sælges med Firma for kun 7 Kr.
pr. Mille.
Aliingre BogtryKKeri

Xjertelig laf

samt et RUNDSAV er billig til
Salg ved Henv. til Smedemester
Petersen, Gudhjem.

Kob danske Varer
og De gavner det
danske Landbrug og
Industri og skaffer
Arbejde til Landets mange arbejds' løse.

Prisen er 5,00 Kr. atbetale ved Bogens Modtagelse.

Drev vore Salater!

•
6
•
•

„ Bornholms Be fr ier".

En Lejlighed
kan faas til Leje straks.
Hammersly, Rutsker.

•
•

Ekspl. af Bogen

Det er Søndag. — Vi vaagner,
begge lidt tunge i Hovedet, og
har svært ved at komme ud af
vore gode Senge. Men udenfor
ligger alt badet i straalende Sol.
Vi søger, ligesom de søndagsklædte Linzere, ud af de solhede
Gader, gaar langs med Floden
og svinger ad Stierne ind gennem
skyggefulde Skove.
Paa Toppen af en Klippeknude
ligger en Valfartskirke. Langs med
Stentrapperne, som fører derop,
findes Kristusbilleder, kunstfærdigt
udskaarne i Træ forestillende Jesu
Korsgang. En troende Katolik, der
gaar denne Vej og beder ud for
hvert Billede, faar Forladelse for
sine Synder.
Saa finder vi tilbage til Byen
og opnoterer Seværdighederne. Prægtige Kirker, smagfuldt udførte Mindesmærker, Springvande,
Statuer etc. pryder den i Forvejen
saa interessante By.
Nede ved Floden læser vi, at
Donau her flyder ca. 250 m over
Adriaterhavet, og at Afstanden til
Sortehavet nu er 2100 km.

.••••••••••••••••• 11•9111*••••• ■•••••••••••••••••• 98,
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Undertegnede bestiller herved

Færdsel og Larm inde paa Kajerne — efter en lang, eventyrlig
og stille Fart gennem den uberørte Natur er vi igen naaet til
en stor By, et Værk af Menneskehænder.
Walther og jeg haler Kajakken
op paa en Flydebro og gaar saa
til- det nærliggende Roklubshus for
at faa den under Tag. De tilstedeværende Medlemmer er først
ikke rigtig glade ved at skulle
huse os to „Vandstrygere", vi var
jo ikke Medlemmer af nogen Roklub. Men da de ser, at vi ellers
har Papirene i Orden — og særlig efter at jeg har overrakt dem
mit Visitkort og præsenteret mig
som Journalist — kender deres
Venlighed og Gæstfrihed ingen
Grænser. Formanden udtaler sin
Glæde over at hilse paa en dansk
Kajakroer, der har gjort den lange
Rejse. Saa viser han os rundt, vi
ser en Del af deres Baade, og
lian forklarer os de forskellige
Baadtyper, lige fra de smaa Enmandskajakker, der specielt egner
sig til at gaa op mod Strømhvirvlerne i Bjergfloderne, til de store
fire og otte Aarers Kaproningsbaade, der kan drives op til en
anselig Fart.
Saa gaar vi gennem Forstaden
og over Broen, opsøger Herberget
„Zum goldenen Hirschen" og bestiller Logi for Natten.
Hele Aftenen tilbringer vi i en
stor Forlystelsespark, ser Optræden af forskellige Kunstnerelog
hører dejlig Wienermusik. Da der
sent hen paa Natten lukkes, har
Walther faaet for meget af det
gode Øl, og jeg har mit Mas med
at bugsere ham hjem i Køjen.

cn
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- Jeg skulde maaske ikke tale
om det, fortsatte hun, men De var
jo Faders Ven i gamle Dage. Han
er kommen i Kløerne paa en Forretningsforbindelse, en Hr. Allenby, som jeg ikke kan udstaa. Jeg
er bange for ham, og det er Fader vist ogsaa.
- Allenby, sagde Goring, ja,
jeg kender ham. Han er en Skurk.
Men lad os ikke tale om ham.
Kom og gaa en Tur med mig!
Hun var meget villig, og saaledes gik det til, at Mark Goring
den sidste Dag af sit Liv strejfede
omkring i sin Føde2gn sammen
med en ung Pige, som straalende
og frisk støttede sig til hans Arm,
mens hun pludrede om alt mellem
Himmel og Jord.
Solen var ved at gaa ned, da
de naaede Udkanten af Skoven,
og Goring standsede for at beundre den smukke Solnedgang.
- Mary, sagde han og lagde
Haanden paa hendes Skulder. Naar
en Mand begiver sig ud paa en
lang Rejse, er der i Reglen en
eller anden der savner ham. Jeg
har ingen Venner, som vil savne
mig, Mary, vil De være en lille
Smule ked af det, naar jeg nu
drager bort?
Svaret stod tydeligt at læse i
hendes Øjne, og hendes lille Haand
trykkede hans.
Saa vendte han sig hurtig om
og gik,
Om Aftenen. skrev Mark Goring
et Brev, som skulde oplyse Folk
om, hvem han var. Han puttede
det i Lommen, tog sin Revolver
og gik ud paa Kirkegaarden for
at tage sit eget Liv. Men hele Tiden tænkte han paa Mary, og han
kunde ikke modstaa Fristelsen til
endnu engang at se hende. lian
gik hen til hendes Faders Gaard,
listede sig ind i Haven og kiggede
ind ad et Vindue, hvor der var
Lys. Gardinerne var ikke trukket
helt for. Han saa Wellwin og Fred
Allenby, men Mary var der ikke.
Wellwin bøjede sig frem, og
Goring hørte ham sige i en indtrængende none;
- De maa give mig Udsættelse.
- En Maaned, ikke en Dag
længer, lød det kolde Svar.
- Jeg maa have et Aar, saa
skal jeg nok klare det hele.
- Det lader sig ikke gøre.
- Allenby, hvis De ikke giver
mig et Aars Henstand, er jeg ruineret.
Vil De give mig Deres Datter?
- Er De gal, Mand! Hvor tør
De tale om min Datter? De som
har ødelagt saa mange Kvinders
Rygte og Lykke.
- Jeg kommer igen i Morgen,
sagde Allenby koldt.
Goring trak sig tilbage fra Vinduet. Han vidste, at Allenby var
den mest samvittighedsløse Skurk.
Aldrig skulde Mary blive hans.
Han sneg sig ud paa den brede
Landevej og gemte sig bag et stort
Træ. Lidt efter traadte Allenby
ud paa Vejen.
- Fader, Fader! Mary sprang
op af Lænestolen.
- Hvad er der paa Færde, min
lille Pige.
- Jeg hørte et Skud i Alleen.
- 0g Allenby er lige gaaet i
dette Øjeblik.
Wellwin aabnede Døren til Forhallen. Mark Goring stod paa Dørtærskeleu.
- Men er det ikke Goring? Hvad
er der sket?
- Allenby er død, sagde Goring roligt.
- De har skudt ham raabte
Mary forfærdet.
Nej, svarede Goring. Jeg
tænkte ganske rigtig paa at gøre
det for at redde Dem, Frk. Mary.
Jeg havde allerede Revolveren i

Haanden. Men saa sprang en Kvinde frem bag et andet Træ og skød
Fred Allenby lige i Hjertet. Hun
var vel et af hans mange Ofre.
Der blev et Øjebliks Tavshed.
Wellwin saa ud, som om en tung
Eyrde var væltet af hans Skuldre.
Goring gik hen imod Mary. Hun
smilte og strakte Haanden ud.
- Mark! hviskede hun.
I næste Øjeblik laa hun i hans
Arme. Han bøjede sig ned og kyssede hende.
Et Aar efter, da Mary kom ud
til Australien for at gifte sig, traf
hun en ny Mark Goring, en ung
kraftig Mand med et Par grove
Hænder, som glædede sig over
Arbejdet paa sin Frugtfarm.
Henry A. Cole.

llinge,Teglvterk
anbefales.

Ur las.De nye Urglas, som ikke kan Bleas i Stykker, har jeg paa Lager i alle gangbare
Størrelser og sættes i paa faa Minutter.
Guld-, Selv-, Plet-, Tin- og Nikkelvarer.

Tlf. 140

Priserne billige.

Stort Udvalg.Gode Varer.

KØREPLAN.
(Gældende fra 1. Juni)

Rønne-Allinge-Sandvig.
7,45
8,00
8,10
8,24
8,36
8,44
8,50

Hverdage.
19,00 kl Afg. Rønne H. Ank.
19,15
,, Nyker
.,
19,25
„ Klemensker „
19,39
„ Rø
„
19,51
,, Tein
„
,, Allinge
,,
13,44 19,59
13,50 20,05 Y Ank. Sandvig
Atg.

12,45
13,00
13,10
13,24
13,36

4 10,45

Hverdage.
7,55 10,50 13,20 17,00 20,30
8,41 11,33 14,06 17,4221,11)
8,51 11,42 14,15 17,52 21,26
9,10 12,00 14,32 18,10 21,45
9,21 12,08 14,40 18,20 21,55
9,30 12,18 14,50 18,30 22,05

Skræder- og Herreekviperingsforretning, leverer gode Varer til bil-

lige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x.

Rønne-Nexø
Aakirkeby
Almindingen
Østermarie
Østerlars
Gudhjem

9,20
8,32
8,22
8,05
7,55
7,45

2,10 14,45
1,27 13,57
1,17 13,47
1,01 13,29
0,52 13,20
0,42 13,10

18.20
17,35
17,25
17,08
16,59
16,50

Skotøj.

a..eyster,Yrasle.

Gudhjem
Østerlass
Østermarie
Almindingen
Aakirkeby
Rønne-Nexø

7,45 10,20 13,05 17,30
7,55 10,29 13,14 17,39
8,05 10.38 13,23 17,48
8,22 10,55 13,41 18,05
8,32 11,04 13,50 18,15
9,20 11,50 14,40 19,00

19,50
20,00
20,10
20,30
20,41
21,25

22,05
22,14
22,23
22,40
22,50
23,30

Rønne-Nexø
Aakirkeby
Almindingen
Østermarie
Østerlars
Gudhjem

7,55 10,25 13,15
8,41 11,11 13,59
8,50 11,20 1409
9,07 11,36 14,26
9,15 11,44 14,35
9,25 11,53 14,45

20,00
20,46
20,56
21,15
21,25
21,35

22,10
22,54
23,04
23,21
23,30
23,40

17,40
18,23
18,32
18,47
18,56
19.05

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

græsfromager J.

Stort Udvalg af
prima Kvalitet

21,55
21,09
20,59
20,55
20,30
20,20

Søn- og Helligdage.

grev vor hjemmelavede fars og Miedister!

Intet Blad
træffer Deres
Kundekreds
bedre end
tiordbornholm!

18,22 21,24
18,14 21.1
18,02 21,00
17,52 20,48
17,45 20,40
17,40 20,35

Søn- og Helligdage.
7,45 13,00 16,10 19,15 22,05 Rønne H.
10,10 15,25 18,40 21,45 0,10
9,55 15,10 18,25 21,30 23,56
7,59 13,14 16,24 19,29 22,18 Nyker
9,46 15,01 18,16 21,19 23,47
s,118 13,23 16.33 19,38 22,26 Klemensker
9,33 14,48 18,03 21,05 23,36
8,21 13,36 16,46 19,51 22,38 Rø
9,22 14,37 17,52 20,53 23,26
8,32 l 3,47 16,57 20,02 22,48 Tein
9,15 14,30 17,45 20,45 23,19
8,40 13,55 17,05 20,10 22,55 Allinge
8,45 14,( 0 17,10 20,15 23,00 Sandvig
Ø 9,10 14,25 17,40 20,40 23,15

Tlf. 127.

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

Nic. Koefoed

15,10 18,35 21.40

10,29 14,54
10.19 14,44
10,05 14,30
9,53 14,18
9,45 14,10
9,40 14,15

Aakirkeby-Gudhjem.

Afdeling i Allinge.

mrkt. Ø. A. og Ø. maa returneres inden 28. Juni, efter den Dato
Tlf. 140 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.

Conrad Hansen, Allinge

Mursten, Teglsten, Drænrør.

Bornholms
Spare- og baanekasses

Foderstof:Sække •

STR.!» PER
i

Hos Jens Hansen i Allinge
er det det rigtige Sted at kube sin Beklædning. -- Der er
stort Udvalg og billige Priser.
Alt til Beklædning,
saavel færdige til Brug straks - som Metermaal af alle
Slags, baade til voksne og Børn.
Særlig anbefales:
Klædninger, imprægnerede Sommerfrakker, Arbejdstøj samt
Ride- og Fiskerbenklæder, Hatte og Huer ni. ni. M.

Huggede og polerede

Gravmonumenter
i Bornholms smukkeste Sten til Polering.
Er altid paa Lager til
rimelige Priser.
- Forlang Tilbud.

Borrelyngens Granitværk,
V. Sørensen.

Tlf. ndr. 13.
Klemensker
Slieereri 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, Stakitstøtter, Tremmer osv.
Frit med Jernbane.
Skæring af tilbragt Træ omhyggeligt og hurtigt.

Overretsmagtorer

jac. Jensen.
Inkassationer, Ejendomshandler. Dokumentskrivning, Dodsbobehandling m. v.

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

BRØDRENE ANKER, HASLE
JE1 N-4TORNIII da

Hasle Bank
modtager Indskud paa Indlaatishog og Folio, Terminsydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan ni, ni.

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

Kofoed & Mortensen
Byggeforretning

n 1
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Aktieselskabet
i
l

a

a

Slagieriels Ildsolo

paa Lindeplads,

fortsættes uforandret.
Ligtøj og Ligsenge paa Lager.
Ordning af Begravelser.

HI.Th. Mortensen.
Maskin s nedkeri, Allinge.
47.

Slagriels lifsa!!!,
Friske Varer Onsdag og Fredag.
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad.
Medisterpølse, Fars.
Bayerske Pølser, Knækpølser
Kogt Skinke,

hjemmesmeltet Fedt.
Forskelligt Paalæg.
Dina Sørensen, Tlf. 3S.
111•00011•111ø...
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'en fikse Sko
med den gode Pasform faas i

Benmel.
Godt, tørt Benmel er til Salg.
Tlf. 79.
10 Kr. pr. 100 kg.
Foderotelwfahriki-n. fri'li) h

r]

lf. 45.

a

Ei,

Fikse og smukke
Nyheder i
Møllers ombinderi
Ferske Slagterivarer hver Onsdag og Fredag.

a

CICIEIDOMMXIDEIRCILKICIODDCIDCIODCIDEICICIODOCIDDOCICIOCIDDIZIOCIDCIDOCIOCI

Tlf. 865.

Chr, DideriRserk, Rønne.

Tlf. 865

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

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.

Alle TryKsager
saasom
Regninger, Nitiddeielser, Kowrolouter,
Dags-Dato, ekselblanketter,
Visitkort og Takke',.ort,
Love og 114.gai•liaber
Sange og Nirthaii,r,
Illedk, oth k ørt

leveres bedst og billigst fra

Tlf, All. 77 i Tlf. All, 79

Anton Sonnes
Ligkisteforreing.

ClarsensSkotojsforretning,A11.

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands-Anlæg,
a

Uld
Silke
og
,Bomuld
Sedstog
illigsI

Allinge Bogtrykkeri •

TRINTAGE

