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Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret I 
senest 2 Dage for Bladet udgaar. 1929 

5(anlinjstro. 

Vår ble du å, du Då, som svind 
i Tidens store Sjø? 
Monne jå nåd mera vant 
end ævent dålit Brø? 

Hår jå gjort Gavn 
å dolmad Sawn 

hos dom, jå mødte på min Vej, 
som håred varr enj maj? 

Vår ble nl å, i År, som kom 
å lestada astå ? 
Gjek j i i ajed Tommerom 
å syntes, alt va brå? -- 

For pener Manj 
ja gjæjlla kanj - 

te Kjærkes går enj Gång knæl 
å sorjar for maj sæl. 

Ja, Koen au tefress e me'd, 
når bon hår Vommen fup!. 
Så kanj han tugga Drev på ded 
å få så sætt et HujIl. 

Artillerillfjtnant Bech paa 
Christiause 1808. 

øens Honoratiores - Den første 
Nat - Det daglige Liv - Tjenesten 

Commandanten Kohl var en 
født Øeboer, som de kaldtes, der 
var født paa Ertholmene. Han 
havde været ansat ved Garniso-
nescompagniet, der aleene bestod 
af Øeboere og gradviis svunget sig 
op til Commandant med Rang og 
Uniform som Captain af Marinen, 
da Fæstningen stedse har været 
underlagt Admiralitetet, deels ved 
sin Raskhed, deels ved udviist 
Mod og Conduite ved Skibes hyp. 
pige Strandinger paa Ertholmene, 
og var udnævnt som Strandings-
kommisionair, og var meget al-
lieret med Chefen for Admiralite-
tet, den saare bekiendte Etatsraad 
Schmidt. Han havde været gift 
med en Datter af Forvalter Poul-
sen ved Holmen men da de ei 
sa instemmede blev de lovformelig 
fraskildte. Deres Ægteskab var 
uden Børn og levede de kun et 
Aar eller noget længere tilsammen. 

Jeg blev meget vel modtaget af 
Kohl og de øvrige Officerer nem-
lig Commandanten Capt. Krieger, 
Capt. ~nisch og Preniierljt. 
MOhlertz alle af Marineregimen-
tet.") 

Næste Dag forestillede Capt. 
Krieger urlig for Familierne paa 
Øen, Præsten Hr. Møller og Kone, 
Doctores Barth ligeledes gift, An. 
diteur Lemmicke ugift, Skolehol-
deren Johansen nied Madam og 
flere Børn, men da Krieger i denne 
Tid var brouilleret med Proviant-
forvalteren vilde han ci gag med 
mig til denne Familie hvor jeg 

*) Bestod al 100 Mand hvervet, dam-
ligt Mandskab. 

Å når bon får 
enj Kall vært År 

å golf me Melk i Kjitan gjer, 
forlongar injenj mer. 

Men vi fikj mer enj Hæst å Ko 
— fikj nier å svåra te; 
å tugga Drev i Fred å Ro 
vil liden Løn nok gje. 

Naj, varra me! 
å jælpes te 

å hajna om, va gott vi ser, 
næn slå ded ona ner! 

La vos begjynja tnc vos sæl 
å komma gott i Gled! 
ja fæjes for å gjorra væl 
å alri sagga me'd 

Vi — dæmmeså - 
må håusa på: 

Vår Tro i Gjærninj kjænjes mål 
— Or kan'kje hær forslå. 

0. L. 

selv p resenterede mig. Forvalteren 
hed Siersted *) Her var en voxen 
ei smuk Datter og en rask Søn, 
der var Styrmand samt en min-
dre Datter paa 6 Aar. I Gaden 
som dannedes af den vestlige og 
østlige Længe fik jeg anviist Bo-
pæl paa I. Sal der bestod af en 
Saf paa 3 Fag med Udsigt over 
søndre Broehoved til Havet og 
Bornholm, da den østre Længe 
var noget længere end den vestre. 
I Stuen boede den afskedigede 
Løjtnant Kirkebye med Familie, 
Kone og Datter. En ung Bornhol. 
mer ved Navn Lars Olsen blev 
mig strax givet til Oppasser. En 
Seng med Sirtses Omhæng, gode 
Sengeklæder og Lagener bleve 
leiede af Løjtnant Olsen, som var 
meget venskabelig imod mig, og 
i det Hele sørgede for alle mine 
Fornødenheder. Han var en me-
get velvillig og activ Mand, ei 
uden gode praktiske Kundskaber. 

Den første Nat var det mig ei 
In ueligt, at sove formedelst en 
bestandig Skrigen og Alarm som 
af gøende Hunde, og et bevæge-
ligt phosforagtigt klart Skin paa 
den nærved Sovekammerets Vin-
duer værende Højde af Klipperne. 
Om Morgenen da jeg talte med 
Oppasseren herom, oplyste han 
mig at Spektaklerne som Hunde-
glam var foraarsaget af Sælhunde, 
hvoraf en stor Deel gives ved Ert-
holmene og som krøl-se om Nat-
ten op paa det østre Skiær og 
giøede næsten som almindelige 
Hunde. Det bevægelige og lysende 
Skin jeg saa, korn af friske Sild, 
der paa Snore var udhængte til 
Vindtørring, og ved Vinden be-
vægede sig, 

•) Dnd i kønne 1825. 

3 forsfiellige Vinter6illeder. 

Koldt Bord med en lille, varm Ret. 
Schweitz's Vinterkursteder har nu sin Højsæson. og Turister 

fra hele Verden muntrer sig paa Skøjter og Ski i den pragtfulde Na-
tur, hvor Sne og Is har givet alle Konturer en eventyrlig Renhed og 
Skønhed. — Ovenfor ser man et lille Sportsselskab, der indtager et i 
dobbelt Forstand koldt Bord med en lille varm Ret paa en af de til 
Grand Hotel Rink i St. Moritz hørende Isbaner. Man vil lægge Mærke 
til, at det ikke alene er Sportselskabet, der er paa Skøjter, men ogsaa 
Tjeneren glider frem paa Skøjter med Servicet. — — Befolkningen i 
St. Moritz er jo saa godt som født med Skøjter paa Benene. 

Skibbrudne bliver reddede fra et Isbjerg. 

De store Isbjerge, der fra Nordpolaregnene sejler ned mod de 
sydligere Egne, er ofte til stor Fare for Skibsfarten. — Her er Skibet 
sunket efter et Sammenstød, og Mandskabet, eller en Del af det, har 
reddet sig op paa selve Isbjerget. Det skete ved Nattetid og i Taage, 
hvor selv en aarvaagen Udkigsmand ikke kan se den store, hvidlige 
Iskolos, før det er for sent at varsko — Heldigvis blev deres Nød-
flag observeret næste Dag af et forbisejlende Skib, der reddede de 
skibbrudne fra den visse Død. 

Ulve hyler ad Idaanen paa Sibiriens Stepper. 

Billedet er fra Sibiriens Stepper, og paa Snelladen, hvorover 
Maanen kaster sit hvide Lys, ser man en Flok Ulve. — Naar Sneen 
dækker alt, og det er knapt paa Foden, da slutter de ellers saa fejge 
Ulve sig sammen i store Flokke, og ve da alt levende, de kommer 
paa Sporet af. 

Ved at se ud af Vinduerne i 
Salen bemærkede jeg en stor 
Mængde Ænder. Ha, hat, tænkte 
jeg, her kommer Du til at leve 
herligt med Andesteg, men denne 
illusion betoges mig strax af Ole, 
der paa Forespørgsel om det var 
Familiernes Andeflokke, svarede 
at det var Aaboer eller Edderfugle, 
der hver Sommer søgte til Hol-
mene og som var strængelig for-
budt nogensinde at skyde. De 
vare ogsaa saa tamme at de toge 
Fiskegiellen etc. ud af Hænderne 
paa Konerne, som rensede Lax, 
Torsk og Sild ved Kanten af Hav-
nen. 

Plukning af Edderduun er en 
Regalia for Commandanten der ci 
er ubetydelig da Nettobeløbet af 
reen Edderduun aarligen varierer 
fra 70 til 100 Pd., hvorfor han 
erholdt 5 Rd. for Pundet. 

Paa Græsholmen, der er adskildt 
fra de to andre Øer ved den saa-
kaldte Taarnrende, findes flere 
naturlige Græsplainer, hvor Com-
mandanten har en Koe, der hver 
Aften og Morgen i godt Veir svøm-
mer over til Frederiksholmen for 
at malkes, og naar Taarnrenden 
er oprørt af Blæsten, bliver hans 
Pige sendt derover for at malke. 

Den 24. Juni St. Hansdag blev 
som det kaldtes Ævret opgivet 
paa Græsholmen og Beboerne paa 
Christiansholm roede derover. Der 
var paa Græsholmen en forun-
derlig Forskiel af Temperatur og 
Uddunstning af den Jord og Græs 
der fandtes der, mod den paa de 
beboede Øer. 

Vi Officerer og øvrige Honora-
tiores roede oftere derover for at 
nyde den derværende mere land-
lige Luft. Om Efteraaret toge vi 
Busser med og gik paa Jagt efter 
vilde Fugle og Harer, som deels 
formerede sig der, deels om \Vin. 
teren kom paa lisen over fra Born-
holm. Om Efteraaret ved Kuldens 
komme forsvandt Edderfuglene og 
svommede bort, om Nord eller 
Syd paa vidstes ikke og bleve de 
kort efter erstattede af mindre 
Vildænders Ankomst, kaldet La-
disser, som aldrig indfandt sig 
før Edderfuglen var borte. Disse 
skiøde vi og smagte de meget 
godt, aldeles ikke trannede. Vi 
giorde ogsaa Jagt efter Vildgiæs, 
dobbelte Kramsfugle, Maager, Hek-
kentærner') og andre. Naar vi om 
\Vinteren hakkede Hul i lisen i 
de smaa Bugter i Klippen kunde 
vi faae en stor Dee' Godisser. I 
et snadant Hul, der var aldeles 

opfyldt af disse, vare vi engang 
fire, der skiøit, og fire med Sække 
for at samle op i. Vi fyrede alle 
paa engang og tildeels trufne, til-
deels uden Evne at flyve bort, fik 
vi omtrent 100 Stk. i Sækken. 

Om Formiddagen forsamledes 
alle Officererne til Parole hos Com-

mandanten, hvor der blev udgivet 

4) Hettetwrner. 

Artilleriløjtnant Bech's Erindringer , 
om sit Ophold paa Bornholm og Christians° 

• ? 	meddelt af Kaptajn C. E. Koefoed. 

)1L11•._3.- z_eszt,e)13•11.8-1■ dh 



Aarligt Udsalg 
fra Lørdag den 12. Januar. 

10 pCt. for hele det 
kurante Varelager. 

En Mængde frasorterede 
Varer er fremlagt til hjerte-
ligt godt Kub — f. Eks.: 

Bol nefrakker 
Damefrakker 	

fra 5,01) 
13,50 

Damekjoler 	6-8,00 
Habitter 2.5,00 
Regnfrakker 	

fra 1,(5,Z 

Uldne eng. Damestrørn per 58 
Ilerreskjorter 	 2,50 
Sløre Drengeundertrojer 95 
Datnehenkfreder 	 95 
Dom) engenherrea pr.m. 1,12 

do. hvid Dynebetræk 1,88 
do. kulørt 	do. 	1,18 

140 cm hr. Lærred, udmær-
ket til Broderi og Lagner, 

kun pr. in 1,85 

Køb Twistlærred, Medium 
og.  Bomuldstøj under Ud-
salget. Det betaler sig i huj 
Grad. — Husk vort prima 
Sengeudstyr og Uldtæpper. 

10 pCt, paa de i Forvejen 
yderst moderate Priser. 

En Masse gode Rester 
extra billigt. 

Manufakturhuset 
HASLE 

•• 

for Natten og næste Dag og iøv-
rigt discuteret om hvad der vi-
dere var passeret for og om Fæst-
ningen og meddelt os hans Ordre 
fra den Dag. Capt. Kohl var saa 
giestfrie at invitere mig til Mid-
dag og Caffe hver Dag, medens 
jeg gjorde Tieneste paa Fæstnin-

gen,  og  sum jeg  meget taknem-
melig indtog. De andre førte Of-
ficerer var der ligeledes til Mid-
dag. Vi fik tvende Retter almin-
delig god Borgermad, om Søn-
og Helligdagene Kiødsuppe og Ka-
ger til Dessert. Alt meget godt 
tillavet. Naar Vejret var godt ser-
veredes Caffen i Haven. Morgen 
og Aften sørgede vi for os selv 
hver især, og til samme giordes 
forskiellige smaa Indkøb deels 
hos Kroemanden, men dog mest 

fra Bandene, der kom fra Born-

holm med forskiellige Levnetsinid-

l er. Disse vare den Tid særdeles 
billige, og gaves ei mer end 4 i 
6 Sk. for et Pd. Oxekiocl. Ved 
Mortens og Mikkelsdags Tid bragte 
de stegte Giæs, hvoraf en saadan 
kostede I M. 8 Sk. uden noget 
inden i og fyldte med Svedsker 
og Æbler 2 M. Alle andre Ting 
ogsaa billigt. Men da der om Ef-
teraaret korn flere Kapere til Fæst-

ningen, større og mindre Skibe, 
hvoriblandt tvende Skonnerter 
førte af Capt. Casper Wulfsen+) 
og dennes Broder, vidste Born-
holmerne snart at forliøije Priserne, 
som efterhaanden stege betydeligt. 

Den 2. August begyndte jeg at 
giøre Tjeneste ved at have Vagt 
paa Hovedvagten. Herfra sloges 
Tappenstreg Kl. 9 om Aftenen, 
hvorved Parol og Feltraab blev 
meddelt Vagtmandskabet og en 
Time før samledes disse samt 
andre af Beboerne med Officererne 
og Commandanten til Aftenbøn 
paa Paraden tæt ved Vagten, hvor 
der blev hensat et Bord og Bænke. 
Der blev først sungen en Psalme. 
Alt efter den ved Marinens Bønne-
og Psalmebog, som brugtes om-
bord i Orlogsskibene. Det maa 
erindres at Fæstningen laa under 
Admiralitetet og blev bestyret i 
alle Henseender som et Orlogs-
skib. Saaledes var Vagten inddeelt 
i første Vagt fra Kl. 8 til 12 Mid-

nat, fra 12 til 4 Hundevagt. Be-
sætningen bestod da af et Garni-
sonscompagnie, 40 af Søetatens 
Constabler, Artillerister og Menige 
samt omtrent 200 Bornholmere, 
som udskreven fra Landet og bleve 
de afløste hver anden Maaned af 
andre. Disse maatte jeg alle, as-
sisteret af Underofficererne, lære 
Galionernes Betiening paa Batte-
rierne og det videre praktiske ved 

øvelserne. Der exerceres næsten 
hver Dag med Canonerne paa 
det østre Brohovedes østre Sides 
Batterie benævnt „Kongen"s og 
bestod af 8 Stk. 12 Pd.s. 

Medens jeg var paa Bornholm 
for at afhente en Sum af 3500 
Rdl. havde en engelsk Fregat tem-
melig sig nærmet Fæstningen. 

Commandanten havde befalet at 
der skulde kastes en Bombe efter 
den fra den nordre 100 Pd.s Hau-
bitzmorteer. Men det gik, som jeg 

strax havde formodet, da jeg saae 
den, at denne forældede Morteer 
ei kunde udholde Kastningen. Den 
sprang ved første Skud, dog blev 
heldigvis kun een Mand saaret 
derved. 

• Casper Henrik Wolfsen (1781 -.1836) 
Bornholmsk Skibsfarer. Berømt hel-
temodig Naperkaptajn. Døde som 
Toldinspektør i Rønne. 

Yra 21ge til 21ge. 
-0- 

En lidt for dristig Handelsmand 
lejede forleden en Bil i Rønne 

og kørte rundt paa Landet med 
et lille velassorteret Lager af Ma-
nufakturvarer, deraf flere Ruller 
Klædevarer, Forretningen lod til 

at  gaa strygende, men saa vilde 
Uheldet, at han forvildede sig ind 
til Sandemanden i Olsker. 

Medens Handelsmanden havde 
travlt med at vise Varerne frem, 
telefonerede Sandemanden til Po-
litiet, da han selvfølgelig var klar 
over, at Omløben med Varer er 
ulovlig, selv om den sker pr, Bil. 

Under den lange Ventetid anede 

Handelsmanden Urand, og da han 
var bange for at faa sine Varer 

konfiskerede, skyndte han sig at 
læsse dem paa Bilen og forsvandt 
inden Politiet kom tilstede. 

Pariserinden, 
der paa Søndag gaar i Biogra-

fen, er en pragtfuld udstyret Film 
fra Paris, Verdensbyen, hvor Li-
vet pulserer mere intensivt, hvor 
der hades og elskes. 

Følgende bedes optaget: 

Af Dagbladene erfarer jeg at 
Ankrene Nytaarsaften er transpor-
teret til min Bopæl i Sandvig. For 
nogen Tid siden lovede Hr. Agent 
Laurits Petersen mig, at dette 
skulde ske, hvorfor jeg straks tak-
kede ham. 

Da jeg nu ser nt Hr. Laurits 
har holdt Ord, tillader jeg mig 
herved offentlig at bringe ham og 
hans Hjælpere min hjerteligste 
Tak. Det er nemlig ingenlunde 
noget ringe Arbejde, og de har 
derved sparet mig for en kedelig 
Udgift. 

Ankrene anbragte jeg i sin Tid 
paa Højen som en Prøveopstilling, 
der imidlertid ikke var særlig til-
fredsstillende, da de ærværdige, 
interessante gamle Ankre ikke 
kom rigtig til deres Ret paa dette 
Sted. Jeg vilde derfor selv før el-
ler senere have flyttet dem, blot 
har jeg ikke fundet nogen Anled-
ning til at forhaste mig. 

Altsaa Tak for Ulejligheden. 
Skulde der være noget, som jeg 
kunde gøre til Gengæld, saa kom 

frit frem. 
Med ønsket om et godt Nytaar 

C. E. KOEFOED. 

Fra cand. jur. Svendsen, Kbh. 
har vi modtaget en længere Ar-

tikke', der af Pladsmangel først 
kan optages i næste Nr. Emne: 
„Hvad din Nabo ikke behøver at 

finde sig i." 
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AotollJoltseos Comoolsigheri 1 
Gudhjem. 

Tagsten, Mursten, Ror, Cementvarer 

  

  

Hasle Snedker- og 
Bygningsforretning. 

Største Lager af Ligki- 
ster, Ligtøj og Ligsenge. 

Tlf. H asie 35.. 

Yfasle Savværk 
Træ modtages til Skæring. 

Tommer og Lægter lev. efter Best. 

Jobs. Marcussen, 
Skotøjsforretning 	Hasle, 
ima Overtrækstøvler og Galocher. 

Gaa ikke over heil eller lalld 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 
Mineralvandsfabriken 

1 
	

BORNHObill 
Sandvig 	 Telefon 25 

Er Pengene smaa, eller Velstand 
 De vil naa, maa De til Sko-

mager Jørgensen i Allinge gaa, 
og faa mit uopslidelige Saalelær 
paa deres Sko sat paa Træsko 
ombundes billigst. øens billigste 
Reparationsværksted. 

Skomager Jørgensen. 

Allinge-Sandvig 
Sømandsforening ! 

afb. Generalforsamling paa For-
samlingshuset Hammershus Tors- , 
dag den 17. Januar Kl. 7.30. 

En red 12 kys Hest 
Kv. er til Salg hos 

Av1:-,111. Peter Kofoed, Sandvig. 

En Husbestyrerinde, 
dygtig og paalidelig, suges straks 
eller til 1. Februar. 	H. Hansen, 
29 Sig PcI. Olsker pr. Tejn St. 

Behagelig og sikker Kørsel faar 
11--P De i min 4-5 Personers' uk-
kede Bil. 

Johannes Pedersen. 
Træffes sikrest fra 8--9 
ved Tlf. Rø 51. 

••1111.91111»9114990 
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Biografen. 
Søndag Kl. 8. 

Pariserinder. 
Svensk Skuespil i 6 Akter. 

Iscenesat af Gustav Molanderi 

• • 
91/11100000000000 

Alletønder, 
Saltkar og Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Hasle Bodkerforretning, 
Tlf. Hasle 105. 

Gør et Elesøg 
i Undertegnedes Sadelniagerlorretiiiiw. 
hvor De vil finde alt i 

nyit•iekke og Knrvemoll: 
ler. Bilpolsiring udføres. 

H. P. KOFOED 
Tlf. 13 	 Bovle 

Gudhjem Møbelforretning 
anbefaler alle Slags Møbler. 
Lager af Ligkister og Ligtøj. 

A LUND, 
Tlf. 40 	 Slud hjem. 

Forretningskonvolutter 
sælges med Firma for kun 9 Kr. 
pr. Mille, 

nogtrykkeri. 

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

~1~ 
Vi rydder op i 

Nouldlorlaverel, 
og Ira Fredag 

d. 1. Februar 1929 er del tilret-
telagt saaledes, al Dele bageret 

• udbydes til Salg fil meget smaa 
og kontante Priser. 

• 

Lag Mærke til, at vi køber gerne uldne strik- 
, 

kede Klude og renvasket Uld til gode Priser. 

• .• 

/1 
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Lutfiersfi emissionsforening 
_- afholder om Gud vil Møder følgende Steder: 	 2 
E 

	

Allinge Missionshus. 	 ..-_ 

	

Søndag den 13. Januar 1. R. Hansen Kl. 5 	 E. 
= 	 = 
rE 	Mandag — 14. — 	1. R. Hansen — 7,30  

Tirsdag — 15. -- 	C. Holm 	— 7,30 
Onsdag — 16. — 	J. Jensen 	— 7,30 	E. = 
Torsdag — 17. — 	J. Jensen 	— 7,30  

.... = 
Tein Missionshus.  "Z-  

Søndag den 13 Januar I. R. Hansen Kl. 2,30  
Mandag — 14. —. 	J. Jensen  — 7,30  
Tirsdag — 15. — 	1. R. Hansen — 7,30  = 

F--s 	Onsdag -- 16. — 	J. Petersen 	-- 7,30 
 

= 
= 	Torsdag — 17. — 	J. R. Hansen — 7,30  
E.--  

Fredag — 18. — 	J. Jensen 	
= 

.s..- 	 7,30  
= 

Res Brugsforenings Sal. 	
F.— 

--_ 	 -L. 
Mandag den 14. Januar C. Holm 	

= 

Tirsdag — 15. 	— 	J. Jensen  = 	 = = 
Onsdag — 16. 	— 	J. R. Hansen Kl. 7,30  = 	 =_ 
Torsdag — 17. — 	J Petersen 	— 7,30 

 = 
ss 	Fredag -- 18. 	— 	J. R. Hansen — 7,30 	

= = 

iiiiillintillilaliiiiisitisiiiiiiiilili111111111111111111iiiiiiiititullaisliaiinuiianiinusisaiiiirnaliiiiitiniutaiiiit 

Vi modtager gerne Bestillinger paa 

Mover-, 9ræs- og goefro 
samt Myter,  Dikfcer og Saaliorn. 

Send os Ordrelisterne snarest muligt. 

Nordlaudets Handelshus. 

llestillilloor til Formrsleverillq tillids ovor 
18 pCt. Superfosfat 
37 pCt. Kaligødning 

Norge Salpeter - Tysk Kalisalpeter 
Svovlsur Ammoniak, Chili Salpeter 

Den billigste Pris og hanco Levering 
erim!des ved Forudbestilling. 

Narre Fladals Gødningskalk fra Lager. 
Nordlandets Handelshus. 

Klemensker Skotøjsforretning 
anbefaler Udsalget af godt og nioderne Dame- Herre- og Børnesko. 

Skotøj, Træskostøvler og Trzebundestøvler. 
Reparationer udføres smukt og solidt. 	 Alt til billige Priser. 

Tlf. n. 47 	A. MUNCH. 	Tlf. n. 47 
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Sroderier 
Fredag den 11. Januar begynder 

det aarlige Udsalg. 
Daabskjoler udlejes. 

Madsen, 
Allinge. 

Ligkister og Ligsenge 
Ailetønder 	' 

og forskellig Udstyrelser og Priser: 
altid paa Lager i alle Størrelser, 

Vandtander, Vaskekar og Saltekar Acton Sennels Byggeforretntrig 
Telefon Allinge 69. 

Tlf. 85 	 J 	
Indehaver Chr. Sonne. 

J. F. Rane, Gudhlem. 

Kub 

Peg- og Brudgom' 
:mil West& 21r- og 

guldsmedeforretning, 
Tir Raste 116. 

Emaillerede Vaske, 
Fliser til Vægge og Gasbord, 

Gasapparater og Gasovne. 
Murgryder, Petroleumsovne, 

Kakkelovne og Komfurer 
anbefales. 

9. ‘fa. 
Tlf. 39. Allinge. Tlf, 39, 

AverW 1 „Nordbornholm"1 

Vort store aarlige Udsalg 
‘.4.1kG A Ski(  ,ANGA8A, 

Ardit.5) Lørdag den 12. Januar. 'Ar(ii:6`f 
begynder 

For at nedbringe vort Lagers Størrelse, foretager vi i Aar en extra Oprømning, 
hvorved en Mængde 

Varer vil blive bortsolgt til saa lave Priser, at disse trodser enhver Konkurrence. 

For at gøre vor Udsalgsannonce saa let læselig og overskuelig som muligt, maa vi nedenfor 
nøjes med at nævne et lille Udvalg af den store Mængde Varer, som 

All I Oamekonfecflon, 

vort Udsalg omfatter. 

Kulørte Bomuldsvarer..  Gardinfoier. 

tli 

li  

fl 

tl It 

tl 
P 

ri 

tl 

som Sommer- og Vinterfrakker, færdige Kjoler, 
Pigefrakker og Pigekjoler 

udsælges til indre smaa Priser, 

En Serie Sommerfrakker, sorte og kulørte, 
alle Størrelser, 	uds. for Kr, 5-10-15-25 

En Serie Relaars-Frakker, sorte og kulørte 
alle Storr. 	uds. for Kr. 8-12-18--25--35 

En Serie Pigefrakker uds. uden Hensyn til 
Størrelsen 	 for Kr. 4-8-10 

Et Parti kulørte uldne Pigekjoler med korte 
Ærmer uds. i alle Størrelser 	for Kr. 3 

En Serie uldne, kulørte Damekjoler med 
korte og lange Ærmer udsælges til en 
Fjerdedel af den oprindelige Pris 

for Kr. 4-6-8-12 

Mindste Rabat paa nyeste Kjoler 
og Frakker er 25 pst. 

Jute-Smyrna-Gulvtæpper 
og -Forliggere. 

Ved et meget fordelagtigt Indkøb kan 
vi tilbyde nedenstaaende Størrelser i For-
tiggere og Gulvtæpper til en enestaaende 
lav Pris. - Elegante Mønstre og smukke 
Farver, som lysfraise, lysblaa, lyslilla, grøn, 
sand og rød og med smukke Fryndser for 
Enderne af Forliggerne. 

Størrelse i cm: 
70x 40 	50x 100 	60x 120 70x140 

1,35 	3,25 	4,25 	4,85 
Et Parti uden Fryndser 70 x 40 - 95 Øre 

Tæpper: 
140 x 200 190 x 290 

	

14,50 	22,00 
Se Vinduerne og benyt Dem 

af dette billige Tilbudt 

1/4.....~........~~..............~»..........J 

Uldne Kjoletaler 
Helulden kulørt ensfarvet sergesvævet 

pr. m. 2,84 og 2,39 
do. 	do. 	Reps - 	 3,47 
do. 	do. 	Reps Papillon 	4,37 

Et Parti ensfarvet smaamønstret 	 2,70 

En Mængde Rester til Jumber og Kjoler 
er fremlagt til extra smaa Priser. 

Kulørt stribede Etaminegardiner, lys- og 
vaskeægte 	pr. m. 90-85-80-70 og 45 

Hvidt tærnet Gardin, 150 cm bredt til Sto- 
res og Trækgardiner 	 pr, m. 1,15 

Moderne ensfarvede Gardiner, meget svære 
pr. ni. 1,58 

Hvide Gardiner til alle Priser 	fra pr. ni. 25 

Afpassede Haandklæder, 
Gulvklude og Karklude. 

200 Stk. vaffelvævede, ublegede Haandklæ- 
der, Størrelse 50x 100 	 pr. Stk. 1,15 

200 Stk, do. bleget 50x90 	 - 0,98 
200 Stk, do. - 57 x 100 	 -- 	1,35 

Meget kraftige Kvaliteter og 
glimrende egnet til dagligbrug 

200 Stk. Gulvklude 	 pr. Stk. 0,18 
500 Stk. Karklude 	 - 0,10 

Alle Skindkraver udsælges 
med 25 pCt. Rabat. 

Ø}4 !-C  

Meldevarer. 
Prima Medium, 80 cm bredt 	pr. m 0,68 
Ekstra prima do., 70 em. bredt, 

til Damelinned pr. m. 0,70 
Kraftig Kvalitet Dowlas 	 0.75 
Prima Dowlas til Skjorter og Pudevaar - 1,00 
Prima ubleget Drilting, glimrende til Skjorter 

pr. m. 0,77 
Bleget Bikubestaut, fortrinligt til Linned 

og Pudevaar 
	 pr. In 1,22 

Ubleget rundtraadet Twistlterred 	- 0,48 
--- 	kipret 	 do. prima Kvalitet 0,98 

kundtraadet 	 do. bleget 
	

pr. tn. 0,77 
Lagendowlas, dobb. br. 	 - 1,44 
Ubleget Lagenstaut, dobb. hr. 	1,08-0,98 
Bleget 	do. 	kraftig Vare 	pr. rn, 1.34 
Dobb. br. hvidt stribet Dynebetræk, god og 

smuk Kvalitet 	 pr. m. 1,58 
Hellinned stribet Haandklædedrejl 	1,25- - 0,98 
Prima hellinned Viskedrejl, 50 cm, bredt, 

rødt og blaattærnet 	 pr. m, 1.26 
Prima hellinned, rodtærnet do. 	- 1,08 
Rødtærnet Bomuldsdrejl 	 - 0,48 

Højrød og lyseblaa Nankin, dobbelt pbrre 
m. 

 3,15 
garanteret fjertæt 

Højrødt og lyseblaat dobbelt bredt 
pr. 
 l prima 4.19ai  

Dynesatin 
Kulørt stribet dobbelt bredt Nankin til 

Underdyner, fjertæt 	 pr. m. 1,70 
Kulørt strib. Dynesatinbolater, dobb. bredt, 

bedste Vare til Underdyne 	pr. in. 2,93 
Dobbelt bredt kulørt stribet Dynebetræk 

pr. ni. 131---113 
Dobb. br, kulørt, blomstret Sirts vask ægte 

og i smukke Mønstre, Nyhed til Dyne- 
betræk 	 fra pr. rn. 

Vaskægte kul. strib. Bomtal til Forklæder 
og Kitler 	 fra pr. in. 

Vaskægte Bomtøj, blaat og hvidttærnet, til 
Køkkengardiner 	 pr. ni. 

Ekstra prima Bomtøj, lys og vaskægte, 
stribet og tærnet i smukke Farver og 
Mønstre 

 ensfarvet 	
pr. Til, 

sfarvet Bomflonel i mange Farver Pr  
pr. m. 

Smukke Dess. i strib. og tærnet Bomflonel 
til Pyjamas 	 fra pr. 

Elegant stormønstret Flonel til Kimono 
prima Kvalitet 	 pr. m. 

Ekstra prima lys og vaskægte Zephyr 
ensfarvet med en fin Stribe 	pr. ni. 1,25 

glimrende til Sportsskjorter, Bluser og Man-
chetskjorter findes i lyslilla, lysblaa og sandfarvet. 
Mange smukke Mønstre i vaskægte Sirts, 

mørkebtaa Bund til Kitler og Forklæder 
pr. ni. 0,85 

Prima kulørt mønstret Satin til Pyntefork!. 
fra pr. m. 0,90 

Forskellige udrangerede Varer. 
25 Stk Sportshuer 	 fra 1,00 
Et Parti Manchetskjorter 
10 Stk. kulørte Underskarter 

	 2,85 
1,00 

2 Stk. blomstret Satins do. 	 2,00 
20 Stk. store, hvide Kravebryster 
Nr. 42-43-44-46 udsælges for pr Stk. 0,75 

Dagsprisen er ellers 1,85. 
9 Stk hvide Serviteur med Nakkestykke 

Nr. 44, pr. Stk, 0,25 
Prima merceriserede Stremper 9-9m/i  i lys-

mellem- og negerbruse, oprindelig Pris 
2,65, udsælges for 	 pr. Par 0,75 

Et Parti kulørte Drengeforklæder, Længde 
40-45-50-55 cm 	uds. for pr. Stk. 0,85 

oprindelig Pris 1,50-2,75 

1,58 

0,59 

0,68 

0,90 

0,80 

0,68 

1,67 

Paa alle ikke i Forvejen nedsatte Varer gives 10 pCt. Rabat, undtagen er Uldgarn og D. M. C. Artikler, 
Nedsatte 'laver kan kun sælges mod kontant Betaling, ligesom de 10 pCt, kun gives mod Kontant.. 

Magasin du Nord's Udsalg 
ved Victor Plancli, Allinge. 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteerlet. 

Anvend Sikkerhedssprængsteffet 

AEROLIT til al SPræng- rung. Kraftig- 
ste og billigste Sprængstof, 

Fænghætter og Færigtraad. 
Johs. Kure, Staalegadc, Rønne. 

Tit. 310. 

Allinge Si(reri 
Optiendningmbrirnde altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29, 	Usert illanses. 

Nic. Koefoed 
Skrædder- og Herreekviperingsfor-
retning leverer gode Varer til bil-
lige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x 

Forretningyn fortsættes uforan-
dret i Fru Knas Ejendom ved Si-
den af Dyrlæge Schauenborg. 

Lad 9em fotografere 
hos P. Anker Poulsen. 

Vnber ug tyilur frefiltatbi: 
fuyirrr,1. - aurfUrretjec 

Zdefon ta41e 66. 



Køb danske Varer 
og De gavner de: 

danske Lendbrug og 
Industri og skaffer 

Arbejde til Landets mange ar-
bejtislese. 

Johanne 'Qansen 
ictua1 leforretnIng 

anbefaler 
hjemmelavet Fars, Medisterpølse, 
Lungepelse, Sylte tie Leverpostej. 

Fersk, saltet og rodet Flæsk. 

Lindeplads - Allinge - Telefon 45 

Fest- og Bryllupssange 
leveres billigst fra 

Allinge 13nrnykkeri 

Stue- 8Vækkeure 
Lommeure, 

Herre- og Dame-Armbaandsure, 
Urkæder og Urarmbaand 

i stort Udvalg 

A. Lyster 
anbefaler 

islandsk Lammeklid, 
saltet og røget Flæsk. 

Telefon Hasle Nr. 74. 

11111113k111113113111r 
Poser og Hicoeuenruller 

leveres til 
Fakrikapria. 

Firma paatryklces billigst. 

Hurtigste Levering 
fra 

Allinge Bogtrykkeri. 
Telefon 74 	Telefon 74. 

Forlang Tilbud. 

111ingeriegtværfi 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænror. 
Tlf. 127. 

--£8 .-  „, 	Rich. Nielsen, „ „,.--.—, i” 	Urmager- & Graver. , 
Ih, ....,, 	Storste Udvalg 

, 

.,=.. 	 i ,,ii.iii  uf 
Fest- og Brudegaver 

e 	 Ny hjenik. Varer 
lit- 	-1 ' til de rigtige Priser. 

Aktieselskabet 

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

ordner Kreditlaan ne in. 

& 
Alt til Faget henhørende anbefales. 

Soveværelser 
:Horde  og Stole 

Tlf. n. 13 L rf1iL Klemensker. 
IIMMI•■••••■ 	  «1•■•■ •■••••■■■••• ..111■••••■•■• • 

Benmel. 
Godt, tort 13entriel er til Sale. 
10 Kr. pr. 100 kg. 	Tlf. 7Q. 

Poderivolefeekr:6....12, 

44 

Ulme Net oq 
—0- 

3 t'et norlre telab „libero 

bar en 3nbfenber offentlignjm et lam- 
aer( RIneernab 	 af be - 
efter tage 9.11tning — alt for fan 'ffir,- 
r'?aber, tier inbgna3. 

„tre er lin bleret et reelt 4erffettief 
at fan fine 'etre gift," Niere boli. 
„fim- malt tre SDotre, mon mon tirre 

om man blot rem blive cif 
meb ben ene, el. e og f!eleb erindre af 
Beriberi), men bet, at nogen bliver 
gift, er fan jialbent font ;11reinr i 
eJlartd. 

ijnt Zitell ran titan inel trane !niti, 
at fra en 	jettebet til en iienbrecI 
af N tonfirmerebe Miner 134; Eg Jet 
fer uh, jons om Vlienflet er i ftnbig 
Maten. Zette er et meget behageligt 
fj.oeholb. aur bet foefic fletter bet!Nole 
far ru normalt iibeiftct Reinbes ne- 
furlitte 	til 3nnlilieliu ',Si ler 
ben !emte 110ittb og be legobe eine 
ve tror, al alt er iiirrebeerth og tilabe, 
Intet funbe bi fe inb i 	Zeb, 
vilbe ni fon et Port, natten!, the og 
totte 	at jc tie ferzbee paa Eine 
torente og i '-?`tititterur, men fjjertet 
Nar irre for benl= (.1Irbrjbe; bered in-
berfle inufer er langt borte, i et Ha-
lel, en eetue, ct Qlaructerrelle, ratet er 
en geriratur af el .?ib. 

— gIanr ?(arene hegnet til, fyger 
mange af De ugifte Stuiuber at bare 
r̀ oeftitiett- mi the Logel, ile futter fig 
in eller nubre' Ceignue, ruten offentligt 
eltbejbe eller 3lejc af fuge og gamle 
9Renneller. Tten bel titimr bog nibrig 
Zilfrcbgtiflelje for bered inberfte 

eree £in fere et merle frille 
en utilfrebgtillet 2cettgfel, 

'.{.orholbet er ogfaa behageligt, jet 
fra et fainfunbanuedfigt reqpirritt. — 

Gtebet for hjemlig bimle jager alle 
be ugifte til a.orleetetregteber og (Sti-
fter, og ribrumeenbe 4:Ihr hojner Miet 
earufunb. 

,"trorget »i om 03runbene til De fan 
?gleffaber, ulan ni finbe Min van 
for ellige C^teber. g-ce fledunbetnieniie 
gen i '8rolerne bibrager tit at ubuiffe 
ter felunbcere Stongorffettiehcber, Dren-
gene bliver pigeagtige og 43igerne bren-
gebe. URan bor 1/vege Wtecrie lii, at 
bet tun firelbeut heenber, at 	Iote- 
iriturnerater fro femme k:Stole og fniiime 
31) gifter fig meb hirtanben. 

Det meget fri 	i Gportele 
net meb (none %ure meb unge 'Siger 
i Manbfotrehaber virrer heller irre i 
'Herning mob 2gteftab. Zen reinbe 
lige (Sheirme gemt bort Initier bet tam-
ineradige Gambe. — Urin morer fig 
ineberbes, men man gifter fig the n!;•D 

Myrna/rette ee uefne blegtic mere 
trinene; tie friller Otte lur rtk, ee 3"tetIti 
til eeii Member, .Statutter, font De stulbe 

gige bered 	jerte. Ind] €..labeit ligger 
tmbere enbere. atuntberne hor Liget 
Uncenbeine $labe. everatt, boer num 

!ammer frem, e Resedaen, %snitter, 
talfflehrr. har Ruinberne ra-

ttet ttRaneene naturlige Ølabe.  Sleiu-
tenle tilbed) bras trbejbMtuft 
be toutuirerrhe /Iltert:rem ub, librt 
nnenbe, at be ben'eb luftebe bjemntet 
Dor for fig jete. 

.jer ligger 	 Trt turneer 
"•-- etregeiiinacdrt fig (rere: Lr her noget 
'Iltibbel tit at forhiubre bede? 

tier er ret - bet rr rabirolt, mrn 
effettitit: ffasieberne man ub igen, og 
tUteenbcite man itib. 93i nem have en 
£ettr, bet.  fstbeber Prineerne Ylbgang 
til 	 ber ~jer for k.Ukenb, 

3)et 'øer 	 fe bet lire 
melir,!" iu er urt i nfleC4 3ntrregr, 
at her /linie- unge ‘Jrnaelb Vlbgnng til 
tfelitierv, fan be ran 'Ulk etjens. 

8i kvier ofte i Weiferite lIletIngeljer 
teer ?efateffnbcruett ?Iftngen, ui lofer 
tinget ibiotiff iojeli om forjtclline e'for• 
hillbcreeler font man raga, - - f. Lth .  

vint tem $eberjtembe, €?..tattelettelfr 
fur intttiliefechre og nuben Nejen bide 
finbid inle. — ene tinre WItrtib fan 
Irbejtie, fan oil bc nol hore for fig 

feln. ',11rbejbnjeelpen uilbe tiline burerg 
— tilfenefnbenbe; i Urfer /*bel uilbe 
ben blive billigere. Mere njrm beteber 
flere åter og flotte ct orbrtie og Cire 
fedning Det er fol:hevet 	ineb 
billig, Itriabelig ?Irliejbgtretft, 

Vi betaler 
hver Uge over 100 Kr. 
for Papir og Uddeling al„Nord-
bornholm" foruden Udgifter til 
Sætning og Trykning. 

De averterende bedes derfor 
erindre, at Bladets væsentlige 
Indtægt er Annoncerne, hvor-
for vi maa regne med kontant 
Betaling. 

Ikke alle tænker over, at et 
mindre Beløb hos de enkelte 
kan blive en stor Sum for os, 
og vi har desværre adskillige 
Smaabeløb udestaaende fra 
de forløbne Kvartaler. 

„Nordbornholm" er ikke no-
get Kapitalistblad, og har kun 
en beskeden Kapital at virke 
med: bindes denne, tvinges vi 
til at indskrænke Læsekredsen; 
men da dette næppe er i de 
averterendes Interesse, beder 
vi dem om ikke at vente altfor 
længe med at indfri vore Ind-
betalingskort. 

Vor Postkonto er 14146. 
Glem det ikke! 

 

Gudhjem Melles 
Flormel 

er anerkendt 
som det bedste. 

 

Naar De skal avertere, benyt tia 

"ffillurdv.»ornhollirn" 

Q 

Har De prøvet den ny Fuldgødning 

Nitrophoska 1G 
Den 	

16,5 0» Kvælstof  

indeholder 
16,50/o Fosforsyre I letopløselig 

20 0/0 Kali Form. 

Næringsstofferne er billigere heriend i de ublandede Gød= 
ninger, og da Varen er saa koncentreret og indeholder alle 
3 Hovednæringsstoffer, spares messet i Udbringningsoinkost,  
ninger. 

Let og behagelig at udstre med Ilaand og Maskinel 
Vi har udsendt Forespørgsler til de Landmænd, der benyttede 

Varen sidste Foraar, om hvordan de var tilfreds mei den. 
Næsten alle Besvarelserne, vi modtog, gik ud paa, at Ved. 
kommende vilde benytte Nitrophoska IG igen iaar, hvilket 
maa være den bedste Anbefaling for Varen. 

Bestil Nitrophoska i god Tid hos Deres Forhandler; da Lien 
endnu er ret ny, er det vanskeligt for de Handlende at 
• lisponere, hvis  de ikke faar Ordrerne tidligt.  

Normere Boskrivelse tilc.endea paa Forlangende. 

v."'""r 

DANSKE 

KOMPAGNI 

   

DET 

GØDNINGS- 

  

   

   

Elfenbenslakeret Soveværelse 
med 3-116+Jet Spejl, compl. fr.! 450 Kr. Egetrnes engelsk 
Spisestue. Ceml'i ft-: 550 Kr. C'Nr•sterfields Dag-. 
ligstue. I S -'1"& 3  I 	 450 Kr. 

Ratieweiline kan indre— 	 le'. e fra 20 Kr. mdl, 

Allinge ny IMIcbeimag«:usin, 
Havnegade 53. 

p, E. Holm træffes personligt fra der 22. Deelee tit detg 14. Januar. 

Møllers Bogbinderi  
Tlf. -le« 	Chr. Diderilisen, Rønne. 	1 if. 466. 

Indbinding af Beger. - Protokolfabrik. 	Papirvarer. 
I. Kl. Arbeide. - Rimelige Prim. -- Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og, Oens sterste Forbrugere. 

Jen:,  Hansens limnu 	til r han dei, 
Allinge. 

anbefaler sig med et stort Lager i færdige Kluderinger, Over-
frni...er, Uhterd,, stortrøjer, :Motorjakker, Regnfrakker, 
Hatte, Heler og Km...ketler samt alt I A rhejelitøj. 	Prima" 
ane rikaneke Overalls. Jakker re Bluser. Bestilling part Klædninger 

efter Maal. I. KI s Arbejde til hillieste Priser. 
Iltet hede re Is vene er lie-/torge,. lid ee l g  I Trik o tage og uldgarn.  

ni tiblnpt ZeW ShilDrirrb$, bar "te lier ,  
i „geebburnholne'. 

,,eisratetrnfintni -  tetide f aner lteon 
?herte af ileeinieeint er eg lleunijattur forbieger heat 	varlig for tein 
2000 etroner 	„9lurbborehotins" ferfere feber attfin hvert vaar for uger 6 
silltfitimer Etruner '_tarer. 	Le-n 	 aer flager over be barnlig 
ribet, ben mer Stubfenne ug De beeteenftbr illffeviintmeanutightber, har mb at 
neertere i vort &ab Ilejliebee til nt nbnibc fin 3.orretning, trane han forer 
flotte :Ilnecr og internt er fortrimenteeberitin. 

SKANDINAVIEN 
AMMKA LINIE 

IfiheGte direkte Nuurt fra København til New York n. 
Canada med reLelmeessIg Afgang flere flange hver /d.!. 
TII Canada 	i, 	 ag 1.Inlena egne Folk 
modllerr inn•,sdurre nr I 14 .4_ 1.1r X ng  WINNI 
Ved Ankomst ■ fl C.41141,1;, klin Albride 	 til 1..and• 
arbejdere, gifte up. ugifte, :amt ill ungm Piger. 

Illustrerede Hn•ndhezer med Atte Oply.ffinger rum 1; re Il* fra Pas 	r r- 
A fdellnivn, 	 bos; 

ti:togtr. Shiner, %nitte, ..enetr. (3ornitga, gloet, fkk). `3eterfen, enaneft, 
ltiontr. $3, (Morviti,tn, 'nem, 'Ittirgraj 	Snitter 	.badte 

Alle TryKsager 
saasom 

II( zninger, 	 lionlolutter, 
Dagir-1/ato, 

'4 1141,4.014 eig. 'Fakke4.ort, 
Love og Reg.-..mkaher. 

Sange oz Salater, 
llenicniskorr 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge BogtryKlieri. 
Ring, ep Telefon 74 

effifflosaffleimenieme~e. 
NORDBORNHOLM 12ses i alle Hjeml 

nu egner sig derfor bedst for Avertering. Foreninger kan benytte 
Bladet som Medlemsblad. Alle Bekendtgørelser om Møder og Gene-
ralforsamlinger optages billigst, eg Referater optages gratis. Benyt 
del for „Nordbornholm-  som Medlemsblad, vert Blad er upartisk. 

IMOD1.111::“!: AN K'ER. ti ASLE 

tnsker 

Køb Iste KlassesFlp3sk, 	 
Kod og Paalaeghos  

J. Philiipsen, Sandvig, Tlf. 19. I 	1 \,'L, 
NB. Varerne bringes overalt. 	l'1211 	 

Kofod & Mortensen 	474  
med en Mængde gode Ideer til en virkningsfuld 
Reklame i „NORDBORNHOLM." 

%sker De en Annonce, der vil blive læst 
og husket, da ring op Tlf. Allinge 7-1 og med-
del os, hvad De ønsker at reklamere med, vi 

skal da sende Dem et Udkast og opgive billigste 
Pris. „NORDHORN1101,11+1-  læses i alle Hjem 
indenfor Deres Kundekreds. 

„NORDBORNHOLM" er det billigste og 
mest fordelagtigste Blad at avertere i. 

( -kir et Forsøg, og De vil blive overbevist. 

j‘4 ZZ.ye ..n.;41%.rretl.flez 

fkr- 

Vier tilTien.este 


