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STORMEN! 
—o— 

Med Lyd, som fra tusinde 
Hingstes Hove, 

gaar Stormen ind over- 
slumrende Skove 

med voldslig Hast 
og fejer til Hobe de smuld- 

rende Rester 
fra Sommer Regentens 

lukulliske Fester, 
der bobled' og brast. 

Det drøner som Skud gennem 
Storskovens Rækker, 

og stunddom det hænder, 
at Kæmperne knækker 

og braser til Jord, 
som Bytte for rasende, 

raa Elementer, 
der flængser i Rovet, 

lig hungrige Glenter 
i fraadsende Kor. 

Snart Fløjten og Hvin, 
som fra Skibets Barduner, 

snart buldrende Klang, 
som dybe Basuner 

— Diskanten og Bas — -- 
saa Pause en Stund, 

hvor Øret betuttet 
begynder at tro, 

at Freden er sluttet; 
men skuffes — — en masse! 

Og Bladene hvirvles 
og flagrer SO III Fugle, 

der stængtes ind 
i en drejende Kugle 

foruden Dør; 
mens Vinden søger 

i Skovbundens Gemmer 
og taler til Krybet, 

som Oprør fornemmer, 
men ikke tør. 

Som mægtige Viljers 
beherskende Tanke, 

der søger at bryde 
den hindrende Skranke 

af Modstandens Mur, 
holder Stormen Revy 

over talløse Hære 
med Banner-Devisen: 

„At briste — at bære; 
— men aldrig i Bur!" 

Et Frihedens Kampraab, 
der hyles og brøles; 

et Banner, der aldrig 
vil falde og søles, 

— det kæmpes der oml 
— en frygtelig Vildskab, 

der knuser og laminer 
og statuerer for trøskede Stammer 

Æolus'es Dom. 

Er Dommen saa grundigt 
og dyrt eksekveret, 

og alt det raadne 
har kapituleret 

for Vindenes Gud, 
tilbage er disse, 

som ikke blev bange; 
men laved' sig nye 

og dristige Sange, 
der kan jubles ud. 

E. A. 

Koldinghus. 
Ligesom 

Hammershus har Koldinghus 
sin Historie. — Begge Borge er 

bygget efter nogenlunde samme 
Planer og omtrent 

samtidig. 

Naar man nærmer sig Kolding, 
lægger man straks Mærke til Rui-
nerne af det store Slot Kolding-
hus. Dette er bygget 1248 af Her-
tug Abel af Sønderjylland og af-
løste da en Borg ved Navn Skin-
delborg. Allerede 1268 blev Slot-
tet ombygget af Erik Glipping og 
fik da Navnet Koldinghus. Under 
Kristian el. III. blev Slottet stærkt 
udvidet, og han holdt meget af 
at bo der. Sønnen Frederik den 
II. fortsatte med Byggeriet, men 
under Krisiian IV. nedbrændte de 
nylig fuldendte Bygninger i Aaret 
1597. Kongen lod atter Slottet 
istandsætte og byggede endvidere 
det saakaldte Kæmpetaarn, som 
var 25 m højt. Paa den øverste 
Platform af Taarnet holdt 4 Kæm- 
peskikkelser af Kvadersten Udkig. 
De forestillede Hannibal, Seipio, 
Herkules og Hektar, store Helte 
i Oldtiden. 

1 Krigen med Svenskerne 1658 
tog Polakkerne, vore Hjælpere i 
Krigen, Slottet fra Svenskerne, 
men ved denne Lejlighed sprængte 
de en Del af Slottet i Luften samt 
den øverste Del af Kæmpetaarnet, 
idet de var saa uforsigtige at 
nærme sig Krudtkammeret med 
brændende Lunter i Hænderne. 

Efter Krigen blev Slottet istand-
sat og stod da og knejsede over 
den lille By til 1808. Danmark 
var da i Krig med England og 
Sverrig. Vor Forbundsfælle Napo-
leon sendte en Del franske og 
spanske Tropper til Jylland. En 
Del af disse blev indkvarterede 
paa Koldinghus. De fyrede saa 
vældigt i Kakkelovnene, at der 
gik Ild i Slottet, og det ned-
brændte fuldstændigt den 29de 
Marts 1808, trods alle Anstren-
gelser for at slukke Ilden. 

Efter Branden var det umuligt 
at bebo Slottet, og det fik Lov 
til at ligge hen uden Spor af Til-
syn. Portaler og Trapper blev 
slaaet itu, og Jernankere, Hængs-
ler ni. in. blev hugget ud af Mu-
rene, som mere og mere faldt 
sammen. Endelig blev Koldinghus 
fredet 1831, og Rigsdagen bevil-
gede Beløb til Istandsættelse af 
forskellige Dele af Slottet. Det er 
saaledes lykkedes at istandsætte 
4 Værelser omtrent i deres op-
rindelige Udseende. I disse er der 
indrettet et Museum. 

Da Koldinghus stod i al sin 
Vælde, rørte der sig ofte et mun-
tert Liv indenfor dets Mure. Kon-
gerne har saaledes holdt mange 
glimrende Hoffester her. — Men 
Lystigheden er for evigt forstum- 

met, og nu staar den store Ruin 

og taler sit tavse Sprog om, at 
alt Menneskeværk er forgængeligt. 

Troldmanden. 
Fortælling fra Araberbyen. 

Af AXEL THOMSEN. 
— — 

Fortsat fra Tirsdagsbladet 

11 

Det var en stille Aften med Maa-
neskin. 

Udenfor de gamle, hvide By porte 
helt derude, hvor de flade Marker 
begynder, og hvor de gamle Kir-
kegaarde ligger, gik den unge 
danske Maler. Kirkegaarden var 
ikke afspærret — den var bare 
en Mark med bundløst Ukrudt og 
med store, hældende eller helt 
væltede, forvitrede Marmorsten her 
og der. Saadan er Arabernes Kir-
kegaarde — de overlades til Tiden 
-- Tiden, der gaar, den evige, er 
alle Graves Vogter. Ventetiden blev 
ham lidt lang. Maaske kom han 
her ogsaa forgæves? Han satte sig 
paa en væltet Marmorsten og saa 
ind mod den kridhvide By, alle 
de lave, sælsomme, hvide Firkan-
ter, der svømmede som Smaabaade 
i Maanens uvirkelige Lys. 

Han rejste sig. 
Pri lille sort Skikkelse kom tid 

gennem Byporten, løb, sprang -
et Menneske — et Dyr? En stor 
sort Hund! Ja, en Hund - nej, 
det havde allerede set ham, det 
kom over mod Marmorstenene, 
vist var det Enid! 

I lang, sort, pjaltet Kaftan, bare 
Fødder, sort Ansigtsdug hvor kun 
øjnene var fri, to store, sorte, 
straalende Diamanter. 

— Man maa slet ikke gaa ud 
om Aftenen! sagde hun og tryk-
kede hans Haand. 

— Hvad sker der saa? 
— Det ved jeg ikke. Noget for-

færdelig slemt, hvis det opdages. 
Hun saa paa ham. Hvad vil Du 
mig saa? 

— Have Dig med hjem og male 
Dig! 

— Hvordan ,male" — jeg vil 
ikke være din — —1 Hun ledte 
efter Ordet. — Det tør jeg ikke. 
Det maa Du ikke forlange af mig, 
nej, nej! Jeg tør kun elske en af 
mine egne . . 

— Har Du maaske en Ven? 
— Nej, nej, Jeg er kun 14 Aar. 

Han strøg hende over den brune 
ambraduftende Haand. Ja, ja, vær 
nu bare rolig, Enid! Du var jo 
saa kæk og modig i Middags, da 
Du lovede mig at komme! Jeg vil 
kun male Dig . . . forstaar Du : 
tegne dit Billede med Farver, blot 
Du vil tage Ansigtsdugen af, saa 
jeg kan se hele dit Ansigt! 

— Nej — Du maa male mig 
med Ansigtsdugen. Vil Du love 
mig det, ellers — ellers løber jeg 
fra dig igen. . . . Men pludselig 
vildt, i et Spring, med begge Hæn-
ders faste Greb om hans Arm: 
Men sig mig — er Du en Trold-
mand, er det sandt, at Du er en 
virkelig Troldmand ? 

— Naturligvis! smilede han ufor-
staaende 

— Du kan altsaa? Ja, jeg har 
jo set paa Billederne, at Du kan. 
Du er det, ikke sandt! Ja, det var 
jo derfor, jeg kom. For havde jeg  

sagt nej i Middags, vidste jeg Du 
vilde mane mig ud af min Seng 
midt i Nat, og saa var det mig 
meget vanskeligere at slippe ud 
af Huset. Jeg vilde saa hellere gaa 
til Dig frivilligt. — — Du maa 
godt male mig uden Ansigtsdug 
— hviskede hun ydmygt og stille. 

Saa lagde han sin Arm om hen-
des spinkle Skuldre i den sorte, 
pjaltede Kaftan, og de gik i Maa-
nelyset hjem til ham, helt udenfor 
den hvide Eventyrby, nede ved 
Jernbanen, 

Der i Stuens Lampelys, betrag-
tede hun ham endnu engang som 
i Middags: ubevægelig, stiv, util-
gængelig. 

— Du er en Troldmand, ikke 
sandt? En rigtig? 

— Ja vist. 
— Saa kaster jeg Ansigtsdugen, 

men sluk først Lys-etl 
— Saa kan jeg jo ikke male, 

Enid! 
De store sorte Øjne stirrede 

længe paa ham. Og pludselig, med 
en stille ydmyg Bevægelse, lod 
hun Ansigtsdugen falde mod Jor-
den. 

Da var det, som om en Kniv 
skar gennem den unge Malers 
Hjerte. Forvirret drog han Blikket 
bort. Den venstre Kind -- et bredt 
Ar som efter en farlig Byld — 
rødt opsvulmet, daarligt syet sam-
men — Kødet groede vildt, hæsligt 
. . en brutal Ødelæggelse af et 
ungt og engang fuldendt dejligt 
Ansigt, hvortil den lette, smidige 
Oazeileskikkelse havde passet i 
sorgløs Harmoni. 

Han følte hendes stumme for-
ventningsfulde — men ogsaa uro-
lige Blik. 

Han vilde sige noget . . et eller 
andet, bare sige noget . , men be-
tvang sig. Thi i dette Nu forstod 
han, eller rettere anede hendes 
Tankegang. 

— Ja, Du er smuk, Enlil! Dej-
lig er Du. Dejlig uden Ansigts-
klæde! — Korn, nu skal jeg male 
Dig i al din sande Dejlighed! 

Og han malede hende med Kin-
den uskadt, saaledes, som hun 
havde set ud engang . . . eller 
nej, han malede en Fantasi, som 
hun aldrig havde været og aldrig 
skulde blive; det skønne Barn, som 
de 14 Aar havde givet end mere 
Skønhed. 

Han malede med en Iver, som 
aldrig før, i bevæget Inspiration, 
i lykkelig Skaberglæde, som Trold-
manden, der bød over Livet og 
paa hvis Bud alt ondt og uskønt 
forsvandt . . . 

Timer tog det, Hun sad helt 
stille og fulgte Billedet med sit 
store Barneblik. Stadig lysere og 
friere blev hendes Udtryk . 	til 
sidst var det en dyb og stille Und-
ren, Taknemmelighed, barnlig Hen-
givenhed. 

— Nu er vi færdige, Enlill Han 
smed befriet Penslen fra sig. San-
dan ser Du ud! — Er Du tilfreds 
med dit Billede? 
	 Allah velsigne Dig, Allah vel- 

signe Dig! hviskede hun og kys-
sede hans Hænder. 

Ill 
Naar Enlil sad i Vævestuen i 

„Sandalernes Gade" blandt Kam-
meraterne havde hun altid efter 
den Aften Fornemmelsen af, at 
hendes Ansigt var smukt som paa 
Troldmandens Billede. Og saa hun  

sig selv i Spejlet, trøstede hun 
sig roligt med, at det, hun raa 
der, var ikke Virkelighed, men 
blot en gammel Erindring om no-
get, der forlængst var bragt i Or-
den 

Hun havde yderligere som en 
stor Bestyrkelse den Glæde, at en 
af Kammeraterne en Dag sagde 
til hende: Enlil, jeg synes, dit Ar 
svinder ind! Du er blevet meget 
smukkere i den sidste Tid. 

— Det ved jeg godt, svarede 
Enlil. 

-- Hvordan kan det være? 
— Jeg har jo set mit Billede! 

svarede Enlil. Men hvad dette 
dunkle Orakelsvar skulde sige, 
var der ingen af Kammeraterne, 
som forstod. 

"festen. 
0 — 

Overtro og gamle Skikke. 

Det var Skik i Oldtiden, at naar 
der til Aarets forskellige Højtider 
fejredes store Fester ude under 
aaben Himmel med Dans og flam-
mende Baal, saa bragte man lige-
ledes Ofre til Afguderne, og He-
sten var et af Offerdyrene. Den 
blev slagtet under Iagttagelse af 
forskellige CeremOnier, og derefter 
hængte man Hestehovedet og Skin-
det op i et helligt Egetræ. Heste-
kødet blev tilberedt i Offerkedlen 
og spist ved et Festmaaltid. Der 
fandt ligeledes et Optog Sted, og 
ved den Lejlighed blev alle de 
Hestehoveder, som var anbragt paa 
de hellige Hegn, baaret omkring 
paa nogle lange Stænger, som var 
indrettet hertil, 

Ved Kristendommens Indførelse 
skete der store Forandringer. Saa 
blev de hellige Hegn ødelagt og 
alle Hestehovederne, som hængte 
der, samt Offerkedlerne blev be-
gravet. De fromme Kristne var 
meget ivrige for at faa de vilde 
Hedninger omvendte til Kristen-
dorrimen. Men enhver, der lod sig 
døbe, maatte saa højtidelig love, 
ikke oftere at spise Hestekød. Det 
betragtede Datidens Kristne nem-
lig som aldeles sikkert Kendetegn 
paa Hedenskab, og de maatte hel-
ler ikke oftere deltage i Hednin-
gernes store Festmaaltider. Det 
kostede dog megen Møje at faa 
Folk til at holde deres Løfte, og 
Følgen heraf var, at enhver, som 
overtraadte Forbudet, blev idømt 
en meget streng Straf. 

Det var en Kendsgerning, at 
Aversionen med at spise Heste-
kød stamme fra denne vanskelige 
Overgangstid mellem Hedenskab 
og Kristendom. I denne Forbin-
delse har det ligeledes Inter-
esse at anføre, at i fordums Tid 
var det en ringe anset Stilling at 
være Hesteslagter, 

Ingen af vore Husdyr staar os 
saa nær som Hesten, og i trange 
Tider har det ofte været en virke-
lig Sorg for mangen Bonde, niar 



lkirelotieriet 

Lad et Varelod 
betale Julen! 

Julen koster Penge, men dem 
harDeenfinChanceforat 
vinde, hvis De tager et Varelod 

nu til 3. Trækning. 

Fornyelsen slutter Mandag d. 
B. December, og Salget Dagen 
efter. Trækningen finder Sted 

den 10. og 11. December. 

Det koster kun 

han for at skaffe Penge ikke havde 
anden Udvej end at sælge sin 
Flest. Det har hændt adskillige 
Gange i Norge, at naar en Hest 
har skiftet Ejer og er kommen til 
en fremmed Egn, langt borte fra 
det Sted, hvor den hidtil har op-
holdt sig, saa er den en skønne 
Dag flygtet derfra og paa en ube-
gribelig Maade har den trods man-
ge Hindringer fundet Vej hjem til 
sin gamle Stald, og her har den 
saa faaet Lov at blive som Be-
lønning for sin Trofasthed. 

I Folkemunde hedder det sig, 
at naar man er ude i et vigtigt 
Ærinde og møder en hvid Hest 
paa Vejen, kan det betragtes som 
et Varsel om, at man faar Held 
og Lykke med sit Forehavende. 
Den hvide Hest har altid staaet 
i høj Anseelse, og i Oldtiden var 
der ikke andre end Præsterne, der 
maatte passe dem. I Krigstid er 
det endnu Skik, at Sejrherren paa 
sit Triumftog i det overvundne 
Land kommer ridende paa en 
hvid Hest -- — 

1 gamle Dage lagde Folk Mærke 
til, om Hestene foran Brudepar-
rets Vogn var vilde og uregerlige. 
Det betragtedes nemlig som et 
daarligt Varsel for Brudeparrets 
Fremtid. Saa hed det sig, at de 
vilde faa mange Sorger og Ulyk-
ker at kæmpe med. 

Naar der var Begravelse, lagde 
man Mærke til, om Hesten, der 
var spændt for Ligvognen, drejede 
Hovedet og saa sig tilbage, naar 
den forlod Gaarden. Det var et 
Varsel om, at der snart vilde ske 
Dødsfald i Familien. 

Det hed sig ligeledes, at naar 
restene ude paa Marken var ly-
stige og sprang omkring og slog 
med Halen, blev det snart Storm-
vejr, men hvis Hestene derimod 
trykkede Halen ind mod Kroppen, 
kom der snart Regn eller Sne. 

Viden om i Verden er det en 
udbredt Tro, at en funden Heste-
sko bringer Lykke; men man maa 
hverken pudse eller forgylde den, 
saa mister den sin hemmelige Kraft 
hedder det sig. I gamle Dage nag-
lede Fiskerne altid en Hestesko 
fast til deres Baade, og i Høstens 
Tid var det Skik paa Landet, at 
naar Kornet blev bragt hjem fra 
Marken, saa lagde Bønderne en 
Hestesko paa Logulvet. 

Det har dog været mest almin-
deligt, at Folk anbragte en Heste-
sko over indgangsdøren. Nogle 
Steder skete det i den Tro, at saa 
var Huset godt beskyttet mod 
al Ildebrand og hverken Genfærd 
eller Hekse kunde komme derind. 
Kineserne anbringer en Hestesko 
over Døren som et Værn mod 
alle onde Aander. 

Paa det gamle Oakharn Slot i 
England findes en stor Hal, der 
kaldes Hesteskohallen. Her er den 
ene Væg nemlig dekoreret ned 141 
Hestesko, som hver har sin Histo-
rie, der omtalt i gamle Papirer, 
som findes paa Slottet. Der er lø-
bet meget Vand i Stranden siden 
den første Hestesko blev ophængt 
paa dette Sted. Det skete nemlig 
i Aaret 1556 af selve Dronning 
Elisabeth. Den sidste Hestesko 
blev hængt op i Aaret 1900. Der 
er al Grund til at tro, at saalænge 
Slottet staar, vil ogsaa disse ejen-
dommelige Vægprydelser blive 
hængende som et kuriøsk Minde 
fra Fortiden. 

I vor oplyste Tid er Folk ikke 
saa overtroiske som før, og der-
for gaar det efterhaanden af Brug 
at anbringe en Hestesko over 
Indgangsdøre. Som Trækdyr spil-
ler Hesten ikke tilnærmelsesvis 
den Rolle som for en Menneske-
alder siden. 

Louise Rasmussen, 

917ed 3ra juk 
gennem 8uropa. 

Fra Østersøen 
til Sortehavet. 

Hiemreisen. 

Fra Bosporus til Gibraltar. 

Søndag Morgen glider vi ned 
gennem Bosporus-Strædet. Stejlt 
hæver Landet sig til begge Sider. 
— En vidunderlig Sejllads — og 
et Held, at den faldt paa en Fri-
dag, saa der er Tid til at se sig 
om. — Vejret er ikke just straa-
lende, det støvregner; men alli-
gevel er jeg paa Dækket hele Ti-
den for ikke at gaa Glip af noget. 

Paa den ene Side ligger Europa 
paa den anden Side Asien, kun 

adskilt ved det smalle Stræde, der 
ofte ikke engang er 100 ni bredt. 
Der ser ud til at være en frodig 
Vegetation langs Kysten med alle 
mulige sydlandske Træsorter -
Mægtige, grønne Cypresser knej-
ser over Marker med gulnede Vin-
stokke. — Europas Kyst er noget 
højere end Asiens; men det hele 
er præget af at være tyrkisk, over-
alt vejer det blodrøde Flag med 
Halvmaanen og 5-Stjernen. Hele 
Kystlinien er bebygget, for en stor 
Del med graa, umalede Træhuse 
i flere Etager, der mærkeligt nok 
ikke er sammenbyggede, men alle 
staar frit. 	-- Gader findes ikke 
paa det skraanende Terrain, kun 
Trapper. 

Midt i Strædet ligger en Gigant 
af en Dreadnought til Anker -
det er en Engelskmand, og den 
er mere end dobbelt saa lang som 
„Torvanger". Alt skinner af Ren-
lighed fra For- til Agter, og ,det 
vrimler med blaa og lividklædte 
Marinere. 

Saa dukker Konstantinopel frem 
forude. Langsomt glider vi forbi 
Haremsbyen med de store Palad-
ser, kuplede Moskeer og slanke 
Minareter, der i hundredevis pe-
ger mod Himlen. Ligesom Rom 
er Konstantinopel bygget paa syv 
Høje, og det er en virkelig Op-
levelse at se ind over Havnen — 
det gyldne Horn -- med alle de 
fantastisk byggede Skibe og Baade 
med store Latinersejl 	 og videre 
ind over den saa udprægede ori-
entalske By. 

Gerne vilde jeg have taget min 
Kajak og padlet midt ind i Even-
tyret, der 'synes at vinke indefra 
de ældgamle Fæstningsmure; men 
det lader sig jo desværre ikke gøre. 
Jeg maa nøjes med at sluge det 
hele med Øjnene og i Erindringen 
genkalde, hvad jeg har hørt og 
læst om Stambul, hvor Sultanerne 
svang Septret og Haremslivet flo- 
rerede. 	 

Paa Asiens Side ligger Byen 
Skuttari med blændende hvide 
Bygninger. — Blikket lader sig 
ikke løsrive fra det usædvanlige 
Syn — først da vi staar ud paa 
Marmarahavet, og Regntaagen 
lidt efter lidt visker Byerne bort, 
tørner jeg ned i mit Lugar. 

Det blæser op, bliver orkanag-
tig Storm og Skybrud; med halv 
Kraft gaar det fremad, og ofte 
ligger vi helt stille, medens det 
store Skib slingrer voldsomt. -
Da jeg hen mod Aften kommer 
paa Dækket, oplever jeg nogle 
spændende Sekunder. — — En 
græsk Damper er skjult af Taagen 
kommen helt ind paa Siden af os, 
og det er nær ved Kollision; det 
ser truende ud, thi begge Skibe 
hugger voldsomt i den oprørte Sø 
— men i sidste øjeblik kommer 
de klar af hinanden. 

Pludselig letter Regntykken og 
Land ses ret forude. Høje Bjerge 
med lodrette Klippevægge, hvori-
mod der staar en fraadende Bræn- 

ding. — — Der bliver Røre paa 
Broen, Sig--11 klemtes ned til Ma-
skinen, Styremaskinen arbejder -
vi fjerner os fra den farlige Kyst. 

Det var øen Marmara, der 
ligger ved Indsejlingen til Darda-
nellerne, og ikke længe efter staar 
vi ind gennem det smalle Stræde, 
hvor der er smult Vand. - Men 
nu er det helt mørkt, og de sik-
kert herlige Omgivelser faar jeg 
desværre ikke set. — - 

Midt om Natten vaagner jeg 
ved, at Skibet hugger og slingrer 
voldsomt; vi maa være komne ud 
i det cegceiske Hav. Jeg hører 
Stormen hyle og Braadsøerne va-
ske hen over Dækket. — Snart 
staar jeg paa Hovedet, snart paa 
Benene i Køjen. -- Et Helvedes 
Spektakel af alle mulige Lyde, 
og alt, hvad der staar paa Hyl-
der og Borde, falder klirrende mod 
Gulvet, hvor Støvler og Kufferter 
farer fra den ene til den anden 
Side. — - 

Arbejdstiden i Havn er 8 Timer, 
medens den paa Søen er 10; i 
Dag er der intet grinagtigt i at 
tørne ud allerede Kl. 5,30, og man 
maa være noget af en Ballance-
mester for at komme i Bukserne. 

Paa Dækket skal vi alle i Gang 
med at surre, hvad endnu ikke 
er skyllet overbord. Vinden kom-
mer skraat agterind, og tit be-
graver de mægtige Søer hele 
Agterskibet, slikker helt op til min 
Kajak og kommer rullende forud. 
Det gælder om at have Øjnene 
med sig og i en Fart springe af 
Vejen, hver Gang „Rasmus" ar-
riverer. -- „Torvanger" har faaet 
stærk Slagside i Nattens Løb, ofte 
staar der flere Alen Vand over 
Dækket i Læ. — Matroserne er 
alle varmt klædte paa, har Olie-
tøj og lange Søstøvler; jeg har 
derimod ikke andet end Skjorte 
og Bukser, og det blev gennem-
blødt straks, jeg kom paa Dækket. 
— Rystende af Kulde gaar jeg til 
Køjs midt om Eftermiddagen. 

— — — 

Næste Dag bedrer Vejret sig; 
vi runder Grækenlands Sydspids, 
høje tilsyneladende golde Bjerge, 
og hele Ugen damper vi gennem 
det klare og dybblaa Middelhav, 
der næsten altid ligger blankt som 
et Spejl, og hvor hver Dag er 
Sommer. — Det gaar tæt forbi 
den herlige sicilianske Kyst, og 
i flere Dage har vi Afrikas — til 
Tider meget høje Kystlinie — paa 
Bagbord. — - 

Efter Stormen, der kastede lidt 
voldsomt rundt med „Torvanger", 
er Kornet sunket et Par Fod i 
alle Lugerne, og Kaptajnen vil 
derfor have de 60 Tons fra For-
piggen fyldt i. 

Det er Styrmanden, der kom-
mer med Ordren ; men Mandska-
bet nægter alle at arbejde med 
Lasten, som efter deres Hyrekon-
trakt er dem uvedkommende. -
Kaptajnen kommer til og forlan-
ger Ordren adlydt; men der er 
ikke een, som træder frem. — — 

Skipperen raser, staar og tripper 
paa Dækket og knytter Hænderne: 
„Saa sandt jeg hedder 	 skal 
I komme til at angre! — Det vil 
enhver Søret kalde Mytteri. -- I 
er alle indmeldt!" — og han no-
terer vore Navne op. — 

Den følgende Dag kommer imid-
lertid Kaptajnen og underhandler 
med os; Ekstrabetaling for at bære 
Kornet vil han nødig ud med; men 
vi kan faa to Timer mindre Ar-
bejdstid hver Dag, saalænge det 
staar paa. 

Det blev en Aftale, og to Ma-
troser foruden mig slider saa hver 
Dag i det med Kornsækkene, der 
vejer 50-100 kg. — — Det er 
noget, der værker i Benene og i 
Ryggen — særlig i den første 
Tid -- og det altid en kærkom-
men Lyd, naar der slaas Glas 
oppe paa Broen, og vi kan skeje 
ud. — - 

Middagstimen plejer jeg at drive 
væk agterude; siddende med Be-
nene hængende ud over Skibssi-
der] ryger jeg min Pibe og stirrer 
ned i Kølvandet, som den altid 
arbejdende Skrue pisker til Skum. 
Strømhvirvlerne bliver ved at køre 
rundt som et langt, bredt Baand 

Saa til Søs — —!! 
Der røg Tallerknerne. 

am.rwmg...~.•••■■■••1••■•■ 

YrPa Å̀l ag til `;Jag 

A iiinge-Sandvig Radioklub 
holdt i Tirsdags den bebudede Ge-

neralforsamling paa Hotel „Allinge", 
hvor Form., Ing. Andersen bød Vel-
kommen og redegjorde for Virksomhe-
den siden Foreningens Start samtidig 
med at han beklagede, at Interessen 
for en Lytterforening her paa Nordlan-
det syntes saa ringe. Kontingentet 2 Kr. 
aarlig, skulde dog ikke virke afskræk-
kende. 

Det var lykkedes Bornholms Lytter-
forening at faa Radioraadsmedlem J. 
Larsen, Skelskør, herover og tale om 
Radiofonien og Lytterorganisationerne. 
Til Foredraget i Aften var ogsaa ind-
budt de to andre lokale Lytterforenin-
gers Medlemmer. Haabede mange vilde 
følge Opfordringen. 

Hr. J. Larsen holdt derefter et ud-
mærket agitatorisk Foredrag og paa-
viste at Lytterne maatte være vaagne 
overfor Statens Indgreb i deres Rettig-
heder og Forvaltning af deres Penge. 

Danmark stod nu procentvis med 
det største Lytterantal i hele Verden, 
og de mange 10 Kroner, der indkom, 
blev en stor Sum, som Statskassen 
havde mange Huller til. Dansk Radio-
foni stod ogsaa højt, Udlandet hørte 
os gerne, og vi havde et righoldigt og 
alsidigt Program. Der var dog stadig 
Forbedringer at gøre, hvorfor Radio-
raadet saa vidt muligt gerne tog Hen-
syn til Lytternes Kritik og Ønsker. 
Bad de tilstedeværende udtale sig. 

Under Diskussionen fremsattes øn-
sker om et Transmissionskabel i For-
bindelse med Telefonkablet til Born-
holm. Endvidere omtaltes Støjplagen 
og Midler til Forebyggelse samt for-
skellige ønskede Ændringer i Program-
met. 

Hr. Larsen viste sig at være en ud-
mærket Foredragsholder — Skade at 
saa faa var mødt op. 

Derefter havde Lærer Sørensen, Aa-
kirkeby, Ordet og omtalte Radioklub-
bens Forhold til den ovrefra tilkaldte 
Radioekspert. 

Denne paatog sig at undersøge Med-
lemmernes Apparater gratis og paa- 
pege eventuelle Mangler og Fejl, samt 
hvorledes disse kunde afhjælpes. Ra-
diotokteren havde i længere Tid kure- 
ret Apparater i Aakirkeby og Omegn 
til Ejernes fulde Tilfredshed, og var 
ogsaa villig til at udvide sit Virkefelt 
til Allinge og Omegn. 

helt ud i Horisonten. — — Ofte 
letter en Flok Flyvefisk, Solen 
glimter i deres glinsende Finner 
og Skæl, idet de farer hen over 
Vandfladen. -- To store Hajer har 
fulgt os i et Par Dage og sluger 
alt, hvad der smides overbord. 

Opvasken efter Maaltiderne er 
tilfaldet mig. — Det er ikke altid 
lige morsomt at gaa i Gang med 
Karkluden, medens de andre hol-
der fri; og en Dag havde jeg 
glemt Halvdelen af Tallerknerne 
paa Bunden af Spanden, som saa 
gik med udenbors. — Stewarden 
var ikke just begejstret over at 
skulle udlevere nye. 

Fyrbødere og Dæksmandskab 
plejer ikke at komme sammen -
men paa „Tovvanger" hænder det 
dog, at vi tager os et Slag Kort, 
medens Kokkens Grammofon lirer 
de „næsten nye" Slagere af, og 
Tømmermanden tager sig en sagte 
Vals med Matroserne. 

Stewarden : „Tror dere, vi har en 
Porcelænfabrik ombord ?" 

Kender De 

,Østbornholm? 
Ugeblad og Annoncetidende 
for søndre og østre Herreder 

• Oplag 3500 Ekspl. 

Læses i alle Hjem 

Billig Annoncepris 

Egner sig derfor 
bedst for Avertering. 

Husk, at det er i Aften Kl. 7,30 

at Syngestykket „I Sjynininjen" 

opføres af Dilettanter paa Allinge 

Teater. 

intet Blad 
træffer Deres 

*- Kundekreds 
bedre end 

llordbornholm! 

8m6lemer,  Saltegn 
Festtegn, Flag og Guirlander til Udsmykning, Medlemskort, 
sidste Nyheder i Kottillons, Festsange 177. ni. m. leveres fra 

Allinge Bogtrykkeri. 



Strømper. Strømper, 
9r6  15~111111111~~2111~ 

Denne Strømpe fremstilles af 
det ædleste Materiale, opfylder en-
hver Fordring, der kan stilles til 
en fin Florstrømpe med Hensyn 
til Holdbarhed og Facon. 

Vi garanterer for hvert Par og 
leverer gratis et nyt Par, saafremt 
Strømpen i Løbet af 14 Dage er 
slidt i Stykker ved almind. Brug. 

Pris pr. Par 3,50. 
Faas kun i 

(Il ASIA, 
"" If 

Aro R1;)  
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Forretningskonvolutter 
sælges med Firma for kun 8 Kr. 
pr. Mille. 
Allinge nogtryliheri, 

Mixed Macostrompe, stærk til dag-
lig Brug pr. Par 1,15 

Svær helulden dansk Dagligstrømpe 
sort og drap pr. Par 1,65 

Fine engelske heluldne i alle Mo-
defarver pr. Par 2,25 3,15 3,85 

Moderne Uld og Trend, varme 
som heluldne, pr. Par 2,80 4,00 

Plateret Silkestrømpe med Bom-
uldsvrange, meget stærk 2,20 

Kraftig merceriseret Florstrømpe, 
alle Farver, pr. Par 1,85 

Meget stort Udvalg i Silkestrøm-
Per pr. Par 1,20 2,85 3,85 5,35 

Mæ4tiQt Udvalg i Barnestrømper i 
heluldne danske og engelske, 
Uld og Silke, Uld og Triad, 
Silkestrømper, Florstrømper og 
Bomuldsstrømper. 

Ilhoilsio du Nords Udsalg 
ved V ictor Planek, Allinge 

1151111001111~1111011111=~~ 

Syning af Kjoler 
I Kitler og Børnetøj udføres, 

Fru Ipsen, Havebo. 

Allingefiregivcerk 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 
Tlf. 127. 

Nelussefs 
Sgepleidernifill. 

Medlemmerne anmodes om at 
overholde Vedtægtens § 2 ved An-
modning om Sygeplejerskens Hjælp 

Bestyrelsen. 
Formanden har Tlf. 108. 

For d i 	skaffer 
nmeon 

 behagelig Varme? 
1~~1~~s 

 

Vi har  baade  

Hvorfor 
11111111~~1H1111111M~ 

ligger Katten 
Inde i Stuen • 

den nye 

Har De set Bradshremaskine 
i ProduKten e 

Kniven er roterende og skærer alle Rundtenommerne lige tykke. 
Gaa indenfor og kig paa den; det er absolut noget for en Husmoder. 

YrOdlifiten. 

64,49ø '$041:  "• • rIWINVX,A17X4<", 	{NYN,' 
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Alle Tryksager 
saasom 

Rt gniager, Meddelelser, Konvolaltk, r, 
DogA-Dato, Vekselblanlietter, 

Visitkort og Takketort, 
Love og Regnskaber 

Sange og Salmer, 
Mediesitt,kort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge BogtryKKeri. 
ffipq\ø+ '^ 	W 	jølki3FILOAIW4kUINk0 jok 41"ff "40 jUk I 
NI • MiNimsrswo■onvew•wows~e~s~morovraro‘N 

NYHEDER 
Stue 

nsol 
Aars 
Nips 
Kliken 
Vore hille R 

 

i største Udvalg til billigste Priser 
hos 

Conrad "lansen, 
Tlf. 140.  Aiiiinge. Tlf. 140. 

111011111111~1111101~1~ 

Prøv engang 
og gør Deres Indkøb hos 

SIMON MADSEN. 
De faar gode Varer til endog 
meget rimelig Pris, For Ex. 

Arbejdstøj. 
Prima Overalls, syet med 

dobbelte Kædesting 4,00 
Billigere overalls 

3,25, 2,85. 
"rim' Jakker, 	4,00 

dobbelt Syning. 

Sv ,te graa Ruckmkinds-
benklæder, 5,85, 440 
dobbelt syet 

Gode gammeldags 925 8u0 
Hvergarnskenkl 

Ægte blaa Sergent- 	1100 

Fiskerkenklreder 
svære blanke Holmens 1330 
Klæde med Stiklommer 

Almindelige blaa 
iiivedesbenkbeder 

Twistiwerreds- 	200 
skjorter 

Extra svære Khakiskjoa-ter 
rigtig syet med Bærestykke 
og rigtig Flip, faas i brun, 
lilla, blaa. garanteret 	385 
vaskeægte, pr. Stor 

Svære l'inter- 
uldtrøjer 

-Undertrøjer 
med laaden Vrange 

Almind. Bomulds-
undertrojer 

Svære Trieskosokker, 
strikket af 4-traadet Uld- 1,55 
garn, ren Uld, sort og graa 

billigere Sokker 
100, 75, 50, 25 Ore. 

Rlaa Sainatudssweaters 
orig. engelske, 	1035 

garanteret ægte 

Simon Madsen 
RØNNE 

950 

Billigere Sweaters 	750  

Strikkede Illerr4 veste 
3,50, 3,15, 2.00 

Et Parti blaa Serges- 
klædninger, silde- 5000 
bens% ærede. ægteblaa 

25()  

140 

100 

Slagtning udføres 
paa hele Bornholm. Skriv til 

Slagter N. Hansen, 26. Sig. Pc. 
Rutsker pr. Tein. 

ir~~9~~qh 

El )11R4 	rirester 
og Lastingsrester, 

der er købt meget for-
delagtigt efter Vægt, 
sælges i disse Dage 
meget billigt saalænge 
Forraad haves. -- — 

• 
I egen Interesse bør 
De forsyne Dem nu. 

„Allinge Messe" 
v. Th. Holm. Tlf. 100. 

11 Leverandør til Varelotteriet. 

Nye 

Abrikoser og Fersken 
er hjemkommet. Fine Varer til 
billige Priser. 	Et lille Parti Abri- 
koser og Fersken, Høst 1929, ud-
sælges til 50 Øre pr. Halvkilo. 

Køb danske Varer 
og De gavner det 

danske Landbrug eg 
Industri og skaffer 

Arbejde til Landets:mange arbejds-
løse. 

Demon Petrol.:!urnsovn 
Demon Kogeapparat 

;IiMehtit3~, 999.1 
' 	

Ovnene brænder paa samme Maade som en Primus, meit brænder 
gangilte lydløst og kan ikke explodere. 	Lad os vise Dem 
en Demon-Ovn, og De vil straks blive overbevist om deus Fortrin: 

Syskole. 
Den 2den December begynder 

jeg igen Syskole for smaa Piger. 
Jane Ifiradmen. 

afholder Medlemsbal Søndag deri 
30. ds. KI. 8 paa Christensens Sal. 

Allinge-Sandvig Ungdomsfore-
ning indbydes. 

Eteslyreisea. 

Daa Ikke over hen 
efter Fløde! 

Kob den Fløde, der fremstilles 
her paa Pladsen. 

Forlang hos Deres Handlende 

Flaskefløde Ira Mejeriet 
KAJBJERGGAARD,  
Rø Idrætsforening 

A
„DANNEBROG'' 
afholder stort 

NDESPI 
for Foreningens Medlemmer 

Søndag den 30te November Kl. 7 
paa Afholdshotellets Sal. I første 
Omgang spilles gratis om en Lag-
kage. Efter Andespiliet BAL. 

Husmandsforeningen indbydes. 

aeamperod 
af 

bornholmsl 
er meget smuk til elektrisk 

Bordlampe. 
Monteret med smuk Skærm, vil 
den være en nyttig og smuk 
Julegave. 

Anbefales i stort Udvalg. 

J. 0. Yfolm.  

Strømper. 
E.-11~=1[11111111~11W2111 

Kender De Wesla og Vetta 
Pll 

Magasin du Nords enestaaende 
smukke og holdbare Strømper. 
Hvis De synes, Deres Strømper 

har for kort Levetid — og hvis 
De i det hele taget har svært ved 
at finde den Strømpe, der i et og 
alt tilfredsstiller Dem — saa spørg 
efter Magasins to Strømpemærker 

WESLA og VETTA 
Det er Strømper, der sidder fast 
og glat om Benet, det er Strøm-
per, der holder. -- - WESLA er en 
stærk merceriseret Traadstrompe, 
fortrinlig egnet til Spadserebrug, 

Pris pr. Par 2,45. 
VETTA er en elegant og smidig 
1,Taskesilkestrompe 

Pris pr. Par 3,35. 
Faas kun i 

thOilSiil 	Nols Udsalg 
ved Victor Planck. Allinge 

11111111111~1~010111111•11~11 

Bornholms 
Skare- og Laanekasses 

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 	 -Z 	- 
i Forsørgelsesafdelingen 	3,6 - 

hvortil Præmie, hidtil 2,4 - 

	41=1,11■ 

Huggede og polerede 

Gravmonumenter 
i Bornholms smukke-
ste Sten til Polering. 
Er altid paa Lager til 
rimelige Priser. 

Forlang Tilbud. 

Se min Monument-Udstilling, 
Havnegade, Allinge. 

Borrelyngens Granitværk, 
V. Sørensen. 

<>vel-retssag forer 

Jac. Jensen. 
Inkassationer, Ejendomshandler. Doku-
mentskrivning, Uodshobehandilng m. v. 

Kontor i Allinge: 
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom). 
Træffes personlig hver Fredag K111-1. 

Ailio e Skre d 
øptarilidiniagskrtrolie altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 20. 	47leert 

Varme 3ijemmesko. 
Stort Udvalg. 	Billige Priser. 

C.Larsen, Skotojsforretning,A11, 

4Riogru fe n 
Søndag Aften Kl . 8 

DETEKTIVERNE 
Lystspil i 7 Akter med 

CARL DANS og GEORG ARTUR 
—o— 

FINT SELSKAB 
Morsom Farce med 
00G og GOKKE 

Licitation. 
Licitation over Kørsel af Varer 

fra Rønne afholdes Onsdag den 
3. December Kl. 7 Aften i Olsker 
Brugsforening 

Bestyrelsen. 

En a 2 Malkekøer 
samt en Kviekalv er til Salg eller 
Bytte med en Lødekvie. 

Hansen, Nordvang 
ved Tejn St. 

er henfittet i Avisbr. P. Peder-
sens Ejendom i Nørregade (ved 
Lindeplads) — og anbefaler mig 
fremdeles. 

H. Mortensen, 
aut. Vand- og Gasmester. 

Strømpestrikng. 
udføres. 

Emmy Svendsen, Pilestræde, All. 
....•■■••■••■• 

klin lukkede Bil adel. 
Jeg kører naar De kalder! 

Tlf. 145. Poul Nielsen, Allinge. 
Overfor Gæstg. Christensen. 

fly lukket Bil 
udlejes. 

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

•••=ww.aull.luz-••■■••• 

Skole=Kørsel! 
Omhyggelig Uddannelse til smaa 
Priser i ny Vogn. Kørekort garant. 

Arthur Jensen. Tif. Rønne 716. 
Altid Udv. i brugte Biler til smaa Priser, 

AI Lulkorsel fidifires 
samt Svin til Slagteriet a 75 Øre 
pr. Stk. 
Lukket 12 	14 Pers. Bil udlejes. 

Tlf. All. 117 y. 	A. Engell, Tein. 

Alle kan gratis 
blive Abonnent paa Nordbornholm 
mod at betale Forsendelsesportoen 
— 1 Kr. pr. Kvartal. 

Yrodukten. 

.egnskabsboger 
og Protokoller leveres billigst efter ethvert Skema. Hurtig Ekspedition. 
Sygekasselove og Kontrolhøgen. Formularer, Attester og Blanketter. 

Hinge ogtrylikeri. 
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Tlf. 45. 	a  

u 	 D 

ri 	 a a el 	Karbonade, Mørbrad og kogt Skinke frisk hver Dag. 	a 
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Slaulenets Udsalg paa Lindeplads1 
a 

dlaqtningen maa der absolut bru- 
ges de bedste Sorter 

dobb. raffineret Køkkensalt, rent spansk Salt samt 
hjemmelavede bornholmske Byggryn. 

Disse Sorter sælges billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Xvorfor Rolle ffryksager 
.7ndpafiningspapir og roser 
hos omrejsende Agenter, der paa Grund aj 
Rejseudgifter maa beregne større Avance 

e 
	

paa en ringere Vare, og sælger denne paa 
Efterkrav og uden Garanti. 

9ornitzkas 2ogtryfikeri, 
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den 
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74. 
Indpakningspapir, gkonomruller, Poser & Konvolutter til Fabrikspris. 

AVERTER i NORDBORNHOLM 

(S:tvinbrincl5firte. 

Tiairtae,,Zentnaia. 

4Ifbotbforeitingen: ett, Raretelager 
$eberfeu. 

llber,kentenbo.: 	91turer l bt), 
ohn. 

8tenoccrter CS flgerage 
tti. brut?, gilabjett, 

Sta f. &Id ;largetifeit, Sstranboejen. 
Muge t)gefa.;sfer 5t}geplejeforiifring 

&reberif 3eberfeit. 
ord 	Murer 	tofm. 

Q3orgniefterfontoret 2-4 fttn. 
t.nlibinfoeftor: 5rnebent. ‘Sart !eter-
felt 

tBrattbforfifringfelifab 
ognrfoinin. 91tfreb 2arfett. 

Mianipib&gpebitionett, aaben reb 
betle Witfunift o3 ?Ifgatig 
bag og 3", rebag efterm., V.Ranbag 
og Zor§sbng 

(-Solfebogfrinilitigen (Q3orgeriloten 1. eal 
2refcfnieti 	ol:nitbage fra 5 -9 
11bInen 9.11aitbag og arebag  7 - 8, 
lamt Zirbag 3-4. 

gottereniftret: Ronunintelontoret, 
@out) Zeoq.)Ear etb.: 	barl Vitib- 

gren. 
birelpetaWil. f orm. art. 3etra 9.11ofter. 

Staletcr 	?Hf t. 13derfen. 
.ernbatieft. 58arebufet aabatt for 133ob 

8,30-12 og 2,30-6. 
Ralintertoutoret 10-12 og 2-3. 

mørbag liflige 6-8. 
Stirfrocergen 3-4. 
2aane- & ZWotitobanten 2 -4 ftirt. 
q3 o ft f o t o r e t 9ffiitt p, e Goquebage 9 -12. 

og 2-6. 5atibbig 9-12 og 3-6 
43ofiti. 	W. 2arfen, Wflinge, 2. $. 

9.1?outi tier, 	Stontor tranb,  
»rim. 

"."torftengejer l 	91. Vtielfea. 
Zlf. bet?.,'Ie 43. 

(. 1)aretafett 9-12 og 2-4 
Stempelfitial i parefafen 9-12 og 2-4 

Q3raubbireltoren bo. 
tat. .anftalten for 2ingorrifring oeb 
8tntn.ms:f. Rofoeb. gontortib: 9-12 
3.rn. 

eogelutIcegen 8-9 og 2-3. 
ggebufet. tBefoøtib 11-12 og 4-5. 
Ugela4f en. fim. Sager sx3. tohn. 
Ra,t1erer terrn. SIR  rimfrit. 

Zelegrafftotionen 9-12 og 2-6. 
%uf blamret 8 -12 hornt. '2-5 efterm. 

nriftforenittgen efterfobabet „-Born. 
Ioliii". gin. Remitter Wlorteufen. 

Færdselsregler 
i Henhold til Loven af 1923, 
Fodgænger! husk, at Gade og Vej 

benyttes af Køretøjer, som pludselig 
kan komme til Syne; derfor: Se dig 
godt for, før du gaar ud paa Kørebanen. 
og træd aldrig baglæns ud paa den. 

Skal du over Gade eller en Vej, saa 
husk at se til begge Sider, for du gaar 
ud paa Kørebanen, og gaa saa tværs 
over, ikke skraas over Kørebanen. 

I.æg Mærke til de Tegn, som Kuskene 
eller Chafførerne giver: strækker de Pi-
sken eller Ilaanden ud til Siden, kan 
du se, til hvilken Side de vil svinge. 

Du skal særlig passe paa ved Gade-
hjørner og Vejkryds; der kan komme 
Køretøjer, som drejer fra den ene Gade 
eller Vej ind i den anden. 

Gaa aldrig pludselig frem bag om et 
Køretøj, men overbevis dig først om, 
at an;.!re Køretøjer ikke kommer frem 
paa den anden Side. 

I Byerne hør du gaa paa det Fortov, 
som du har paa venstre 1 Jaand og paa 
Landevejen i venstre Side af Vejen, saa 
vil du have let ved at se, om Køretøjer 
nærmer sig. 

Vær hensynsfuld mod andre, saa at 
det bliver let for alle at følge Færdsels-
reglerne, og advar dem, der uforsigtigt 
handler imod dem. 

Cyklist! For du er sikker og øvet 
bør du aldrig køre paa Gader og Veje, 
hvor Færdslen er stærk. 

Hvor der er Cyklesti, skal du benytte 
deri, hvis den ligger paa din højre I laand. 

Giv Tegn, forinden du standser eller 
drejer til Siden, og husk at dreje i stor 
Bue til venstre og lille Bue til højre. 

Kør aldrig bagfra forbi andre Køretøj-
er i Gade- eller Vejkryds. 

Kør altid hensynsfuldt og søg at und-
gaa at tilsprøjte Fodgængere og andre 
i daarligt Føre. 

iffill■1111■0•1` 	 

Aktieselskabet 

Hasle Bank 
modtager Indskud paa Ind-
laansbog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan m, rn. 

ALLINGE 

1■Tia. til 	ftøl:°Jsli.Et,i--«E't 
skal De i Deres egen Interesse købe Deres Forbrug af Beklædningsgenstande 

bos mig. Her er størst Udvalg og billigste Priser, og her findes alt, hvad 
der hører under Manufaktur, undtagen Damefrakker, de føres ikke. 

Men Herre- og 111rengeklsedninger - Herre- og Drengefrakker, 
Stortrøjer, Regnfi 	Motorjakker, Hatte, Huer, Kraver, 
Skjo ter, Slips, Meler. Klæde, Kioletoj, Bomuldstøj, Lærred, 
Sengetøj, Fjer, Tæpper, Trikotage og Garn samt Arbejdstoj. - 
Det tager for stor Plads at opremse alt, men vi har lige fra A til Z, saa De 

g:ar ikke fejl ved at gaa til mig. 
lier er nok at vælge imellem 
øg de allerbilligste Priser. Jens Hansen. 
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BRØDRENE ANKER, HASLE 
JE1ItN*T4)1tERI tic nASKINFAIIKIK. 

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands-Anlæg, 

9 I V. Munchs 6Iarmesterforrelning 
n HASLE! HASLE! 

Telefoner 77 og  79. 

Vil De have Fart i Omsætningen? 
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". 

Nordlandets Kødforsyning, Sandvig,  
fører kun lste Klasses Kød og Flæsk. 

Tillige hjemmelavet Paalæg, Sylte og Medisterpølse i altid 
prima Varer til rimelige Priser. 

NB. Varerne bringes overalt. 	Ært,. 
Tlf. 19. 	Joh. Phillipsen, Sandvig. 

	 Kirkegade 	  
findes et stort Udvalg i Rammer i Kabinet. Visit, Postkort samt til 
Amatørbilleder. Bronce-Rammer i alle Størrelser, Ovale Rammer 
til Forstørrelser. Rullegardiner i stort Udvalg, sinaa Priser. 

Alt Glarmesterarbejde udføres. Tilbud og Overslag gives. 
Billeder indrammes billigt. Stort Udvalg af Rammelister. 

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 2 Kr. 

TAKKEKORT billigst. 

Allinge Bogtrykkeri. 

3s1. geammefied. 
Smaa delikate Lammeslag 

til Rullepølser 
og smaa saltede Lammelaar til 

Paalægskod. 
Anbefales til billigste Priser. 

J. B. Larsen. 

Slagleriels Otlsalg, Allinge. 
Friske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars. 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Lungepolse Og Sylte. 
hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Sørensen, Tlf. 8S. 

De Merierende 
anmodes helligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 141A6, 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 Belebet -I 5 øre i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset.; 

Mange nye, smukke Mønstre 
i Skeer og Gafler. Prima slidstærke Kvaliteter til 2 Si. pr. Stk. 
Stort Udvalg i 3 Taar ns Sølv, ;noderne haandsmedede Skeer. 
Mange Nyheder i moderne Lysestager, Bordlamper og Skærme. 

Billige Priser. 	 Telefon 140. 

Conrad Hansen, Allinge 

Møllers Bogbinderi 
Tlf. 865. 	Chr. Dideriliøen, Rønne. 	Tlf. 865 

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

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

Altid friskbr. Kalk, Has Brændt Gødningskalk er den  bedste.  

Kalkværk 	Forlang  Tilbud. 
Tlf. Hasle 102. 	 Tlf. Rønne 393. 

Vi er kommen langt ned med Priserne 
paa de bedste Sorter 

Kontrolleret 50 41. Frderblanding. 
Groue Soyaskraa og alle andre Sorter 

Foderkager, Huedeklid, Rugklid, Plais, Korn. 
Vi sælger og bytter med alle Sorter bornholmsk Korn 

af god Kvalitet. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi sælger billigt 	Raspetromler, 
og de rigtige Dorup Staldbøre og Staal Roekurve. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi losser i disse Dage fra Skib 

Ekstragode, firsl. Udskudsbrædder 
i alle Længder, og vi har mange 

gode solide Brædder, som sælges til forholdsvis lave Priser. 
Alle Længder, alle Bredder, alle Tykkelser. 

Priserne er rigtige, og vi giver stor Rabat pr. Kontant. 

"Xordlandetd Xandeldlitid. 

ge.st uden Sange er ikke 
nogen rigtig Fest ! 

En Festsang kan ikke undværes 
ved festlige Lejligheder, hvad en-
ten det nu er Sølvbryllup, Bryllup, 
Konfirmation eller anden Familie-
eller Foreningsfest.- En Festsang 
kalder det Humør frem, som skal 
til, for at Festen kan blive vellyk- x  ket. En saadan Festsang faar De ", 

errer 

Kotoed & Moriensens Byggeforretning 
Ligtøj og Ligsenge. 	Ligkistelager. Ordning af Begravelser. 

kundelp Opgørelse 
bedes alle udestaaende Fordringer 
til Bygmester Chr. Sonne og Anton 
Sonnes Dødsbo indbetalt inden 31. 
December d. A. 

Efter nævnte Tid vil eventuelle 
udestaaende Fordringer blive over-
givet til Sagfører. 

Herman Th. Mortensen. 

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

Poderrnel«fobriken. Nyle er 

Gruppe-, Industri-, Partut-, 
Interieur-, Sports-, Illustrations-. Heste-
og Kreatur-Fotografering udføres over-
alt paa Bornholm uden ekstra Veder-
ag for Befordring. 

Kaare Rasmussen. 
Tlf. Rønne 526. 

Forstørrelser efter gamle Billeder ud-
føres paa egen Forstørrelsesanstalt. 

Roeskærere, 
Roeraspere, 

i Allinge Bogtrykkeri. 

sne 
arner 


