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Lokomotivets Udvikling gennem 100 Aar. 
- Det var George Stephenson, 

som konstruerede det første Lo-
komotiv, og det vakte berettiget 
Opsigt, da Maskinen paa Demon-
strationsdagen nok saa pænt trak 
af Sted med Toget, der var sam-
mensat af 12 Godsvogne og 22 
Passagervogne. Disse var selvføl-
gelig ikke saa store og vægtige 
som nu til Dags, og Farten var 
kun ringe; men Udviklingen skred 
rask fremad. Den 15. Sept. 1830 
indviedes Mancliester-Liverpol Ba-
nen og siden har Skinnevejene 
omspændt hele Kloden, og det 
første primitive Lokomotiv er af-

løst af moderne Kæmpelokomotiver, der farer frem med en Fart af 

90 til 120 km i Timen. 

Ildfluen. 
—o— 

Peter Cable sad et Stykke fra 
de øvrige Gæster. Han var hej 
og slank, havde et markeret An-
sigt og usædvanlige blaa øjne, 
som, naar han rynkede Panden, 
kunde faa et skarpt Udtryk. 

Han havde siddet noget med 
sin Pibe i Munden og hørt paa 
sine Landsmænds Udtalelser om 
Paris. 

— Her sker aldrig noget spæn 
dende, sagde en nydelig, ung Pige 
med et skuffet Udtryk. Det var 
Oberst Grensons Datter, som Cable 
havde paataget sig at ledsage til 
Paris sammen med nogle unge 
Mænd af deres Bekendtskabskreds. 

— Jeg havde ventet mig saa me-
get af denne By, vedblev hun, men 
jeg synes, her er rigtig kedeligt. 

Peter Cable sad et øjeblik med 
halvt lukkede Øjne og saa hen paa 
Peggy Grensort. Rejsen var blevet 
ham noget af en Skuffelse. Hun 
havde interesseret sig mere for 
alle andre end netop for ham. — 
Pludselig rejste han sig og gik 
med Hænderne i Lommen ud af 

Salonen. Han gik hen til Portieren 
og bad om, at en Piccolo maatte 
bringe et Brev i Byen for ham. 
Saa satte han sig ned og skrev 
noget paa et Visitkort, som han 
lagde i en Konvolut. Uden paa 

Konvolutten skrev han: Hr. Rene 
Dorville, Politipræfekturet, Paris. 
Piccoloen fik en Tifranc-Seddel 
og Ordre til hurtigst muligt at 
levere Brevet til den kendte Op-

dager. 

Allerede en Time efter sad Dor-

ville ug han paa Cafe de Paris 
med hver sin Cocktail. De førte 
en halvt hviskende Samtale, og 
da de rejste sig, lo de begge, tryk-
kede hinandens Hænder og skil-
tes. — — 

Da Peter Cable atter sluttede 
sig til sit Selskab, var dette iv-
rigt optaget af at diskutere, hvor 
man skulde tilbringe Aftenen. -

Peter saa hen paa Peggy, og hans 
Blik hvilede paa hende med en 
ømhed, som ikke var til at mis-
forstaa. 

— Hvorfor ikke gaa hen i „Ild-
fluen'? sagde han. 

-- „Ildfluen", raabte Peggy. Det 
var et storartet Navn. Der maa 
være spændende. 

Han smilede svagt. 
— Ja, sagde han, det er en Nat-

klub, der nok er værd at besøge. 
Saa blev det afgjort, at Aftenen 
skulde tilbringes i „Ildfluen". 

Det var en mærkelig Samling 
Mennesker, der var forsamlet i 
den skumle Klub: Kunstnertyper, 
Piger fra Gaden, brutalt udseende 
Mænd, som Peggy med en lille 
Gysen følte maatte være Apacher. 

Pt ter Cable var kommet til at 
sidde lige ved Siden af hende, og 
med Interesse saa hun, hvordan 
han i al Hemmelighed rakte Tje- 

neren en Hundredefranc-Seddel. 
— Peggy, hviskede han, lad ikke 

de andre mærke noget. Kom med 

mig, saa tror jeg, vi skal opleve 
noget spændende. 

Et øjeblik efter gav Tjeneren 

dem et Vink, og uset af de andre 
smuttede de ud gennem en Ta-
petdør. De stod i et lille Rum, 

hvor der laa sløve Mænd og Kvin-
der paa Kanapeer langs Væggene, 
hver med en lille Pibe i Munden. 
En skarp Røg fyldte Lokalet. Det 
var en Opiumshule, Peggy greb 
uvilkaarligt sin Ledsager i Armen, 

og lian mærkede, at hun skjalv 
let. 

De gik gennem Værelset og op 
ad en smal Trappe og kom ind 
i et stort Rum, der lignede et 

Atelier. Væggene var behængt 
med sort Fløjl, og ved et lille 

Bord sad tre Mænd. Idet Peter 
og Peggy traadte ind, søgte den 
ene af Mændene at skjule en Del 

Smykker og Halsbaand, der laa 
paa Bordet, de andre kom truende 
hen imod dem. 

Peter Cable traadte et Skridt 
tilbage og lagde beskyttende Ar-
men om Peggy. 

- - Pokkers ogsaal hviskede han, 
havde ikke ventet -- 

De to Mænd havde i el Nu truk-
ket Revolverne frem, den tredie 
fejede Smykkerne ned i en Pose 
og løb hen og vred Nøglen om i 
Døren .  

Peggy begyndte at skælve, Cable 
holdt stadig fast om hende, 

- Saa det var Meningen, mum- 
lede han. Man har ført os i et 

Baghold. 
Peggy saa med Rædsel, hvor-

ledes Cables Tegnebog forsvandt 
i den ene af Mændenes rumme-

lige Lommer, hendes diamantbe-
satte Arnibaanclsur gik samme Vej. 
Cable kunde intet udrette. Der var 

intet andet at gøre end at afvente 
Begivenhedernes Udvikling. 

Saa trak de tre Banditter sig 
tilbage til Døren, som de laasede 

efter sig. 
— Jeg er ked af, at jeg har 

ført dig et saadant Sted hen, sagde 

Cable, men vi finder vel en Udvej 
til at slippe bort. 

— Peter, du maa ikke gaa fra 
mig1 raabte hun, jeg er saa for-
færdelig bange. 

Og hun kastede sig i hans Favn, 
og hendes lille lokkede og shing-
lede Hoved laa paa hans Skulder. 
Peter Cable følte en ubetvingelig 
Lyst til at kysse hendes Nakke. 
1 saa lang Tid havde lian gaaet 
og bagret paa sin Kærlighed til 
denne lille, egensindige Skabning, 
der havde flirtet med de andre 
og koketteret med ham. Han bø-
jede sig ned og kyssede hende 
forsigtigt. Hun saa op paa ham 
og deres Øjne mødtes. — I dette 
øjeblik forstod Peter Cable, at 
Peggy elskede ham. 

-- Pludselig hørte de et Raab. 
Cable saa op og opdagede en lille 
Glasrude i Taget. Ruden blev aab-
net, og der viste sig et Ansigt i 

Aabningen. Det var enMand, som 
advarende lagde Fingeren paa Mun-
den og derefter forsvandt for et 
øjeblik senere at vende tilbage 

med en Rebstige. 
Et Kvarter efter var Peggy Gren-

son, Peter Dable ng deres Hjæl-
per nede paa Gaden. 

— Jeg saa dig gaa ind i "Ild-

fluen", gamle Ven, sagde den Frem. 
mede, og jeg foretog mig det nød-
vendige, — Men ikke et Ord om, 
hvad der er hændt, vi maa se at 
fange hele Banden. 

— Cable trykkede den andens 

Haand. 
— Peggy, sagde han, lad mig 

forestille dig for min Ven Rene 
Forville, en af de mest harømte 
Opdagere i Paris. Du hørte, hvad 
lian sagde : Ikke et Ord om, hvad 
der er sket I 

Peggy Grensøn smilede mat og 
rakte Opdageren sin Haand. 

To Dage senere mødtes Rene 
Forville og Peter Cable atter paa 
Cafe de Paris. 

— Tak skal du have, sagde 
Cable leende. Det var mere, end 
jeg havde ventet, Den havde du 
arrangeret godt. 

Ja, jeg har jo et vist Tag paa 
de Fyre, sagde Opdageren. De 
kender mig godt og frygter mig, 
saa det var en smel Sag for mig 
at arrangere en lille Film. Her er 
Tegnebogen og Armbaandsuret. 

Glimrende. Mer nu maa vi ikke 
røbe noget, Rene. Du maa ikke 
ødelægge Spøgen for mig. — For 
Resten vil du vel gerne være min 
Forlover? 

— Med Glæde, Skaal 
- Skaal 1 

— Peggy, sagde Peter et Par 
Dagesenere, her er dit Armbaands-
ur, men du husker nok at tie stille, 
du har maaske ikke noget imod 
at bære denne lille Diamantring 
til Minde om vort Eventyr? 

- Aa, Peter, hvor nydelig den 
er! Jeg elsker dig, og jeg skal al-

drig flirte mere. 
— Og aldrig mere søge nerve-

pirrende Eventyr, sagdeCable med 
et undertrykt Smil, 

— Aldrig? 
Wilston 11111. 

Sprængstoffet. 
0 — 

Han rejste i Pudsecreme og var 
paa Vej til Memphis i Tennessee, 
en lang og kedsommelig Rejse, 
naar man ikke bryder sig om Na-
turskonheder som Bjerge, Floder 
og Skove, der jager hinanden som 

Billederne paa en Film. 
Men John Carver ventede sig 

meget af denne Rejse. Han havde 
opfundet en ny Pudsecreme, der 
var hidtil uovertruffen, billig i Brug, 
yderst holdbar, kundebenyttes selv 
af et Barn og virkede lige glim-
rende paa al Slags Metal. Han 
havde kaldt den ,Split". 	Den 

kunde ligesag godt have heddet 

hvad som helst andet, men der 
var noget i Ordet .Solir`, som 

forekom ham umiddelbart slaa-

ende, det gav paa engang Ind-
trykket af noget stneldende og 

straalende. 

Overfor Beboerne i det gammel-
dags, afsides Memphis følte John 
Carver sig som en hel Befrier. 
Han havde hørt, at disse gammel. 

dags Mennesker brugte meget af 
deres Tid til Pudsearbejde, fordi 
alle Hjem var fyldt med Kobber-
ting, gamle Arvestykker, som de-
res Forældre havde ført med sig 
fra Europa, og som behandledes 
med en Slags Andagt, Ting, der 
egentlig hørte hjemme i Køkken 
og Bryggers, men var anbragt 
som Dekorationsgenstande paa 
Vægge og Skabe. Og man satte 
en Ære i, at alle disse gamle Ked-
ler og Potter og Pander skinnede 
som selve Solen, naar den viste 
sig over Præriens Rand. Denne 
Kultus over de gamle Sager havde 
Carvers fulde Sympati, men han 
havde hørt, at deres Pudsecreme 
var elendig, Tingenes Blankhed 
holdt sig kun kort, og derfor følte 
han sig som en Befrier. Nu kom 
han med sin „Solit`, og han talte 
ikke hen i Vejret, naar han an-
befalede den. — Han vidste paa 
Dollar og Cent, hvad hver Behol-
der havde kostet at fremstille, og 
ogsaa, hvor stor Fortjenesten vilde 
blive, hvis det lykkedes at afsætte 
hele sit Lager i Memphis. Han 
havde sine smaa Beholdere dels 
i sine Haandtasker, dels i nogle 
mægtige Kufferter henne i Pak-
vognen, og det vilde blive en køn 
Profit, ban .vilde vende hjem til 
New York med. 

John Carver tændte sig en fin 
Cigar, en Luksus, kan ellers kun 
tillod sig, naar han havde gjort 
en god Forretning. Han var en 
sparsommelig Mand, og hjemme 
i New York sad en yndig, ung 
Pige, for hvis Skyld han havde 
svoret at blive rig. 

Carver blev pludselig revet ud 
af sine Drømmerier ved, at Toget 
sagtnede Farten. Der lød Raab 
og Skrig, og med et Ryk, der fik 
Passagererne til at tumle rundt 
mellem hverandre, standsede To-
get midt paa den ode Prærie. — 
Nogle skumle Fyre til Hest jog 
op langs Togets Sider og affyrede 
deres Revolvere, og til enhver, der 
viste sig i Kupevinduerne, brølede 
de: „Hænderne opl" 

John Carver lagde med et Suk 
den fine Cigar fra sig, aabnede 
instinktmæssigt den ene af sine 
Haandtasker og tog et Par af Be- 
holderne frem. --- Det var smaa, 
blanke Tingester, der godt kunde 
ligne Haandgranater, blot med den 
Forskel, at de var forsynede med 
en knaldende, rød Indskrift: „So-
ld". En af Togrøverne viste sig i 
Døren: 

Hænderne op 1 
Carver adlød omgaaende, men 



behgildr en Beholder i hver H3,111(i. 

Stip det Stads! kortfivar.dere-
de Røveren, eg en Kugle hvislede 

toilet Carvers øre. 

— For Guds Skg1d1 raabte han. 
Vær forsigtig! Hvis De ranfiner 
en af disse Tingester, ryger hele 

Toget i Luften. 
— Hvad er det tur noget? 

- Solitl 
Solit! 

— Ja, det nye Sprængstof, der 
skal prøves i Memnphis. Uhyre 
effektivt. Jeg er udsendt af Rege-
ringen for prøve dets Virkninger. 

Skulde jeg nu tabe en af disse, er 

det ikke alene ude med Dem, men 
mig — 

Røveren hørte ikke Sætningen 

til Ende. Hall glippede lidt med 
Øjnene, kastede el hurtigt Blik ned 
langs Gangen og var i næste Nu 
borte. Lyden af en Fløjte skingre-
de, og lidt efter saa Passagererne 
tel deres Forundring fire Ryttere 

sprænge afsted hen over Prærien. 
Jon Carver samlede sin Cigar 

op, det hele havde varet saa kort, 
at der endnu var Ild i den, og 
saa oprandt det Øjeblik, der be-
tegnede det afgørende Vendepunkt 
i hans Liv. Passagererne stimlede 
sammen omkring hang han for-
klarede, hvad der var sket, og un-
der Latter og Munterhed vilde nu 
alle Passagererne købe „Solis", 
om ikke for andet saa for at have 
en Erindring om Eventyret. Han 
havde kun en halv Snes Dunke til-
bage, da han naaede Memphis. 
Næste Dag stod hele Historien i 
Bladene, John Carver havde faaet 
den bedste Reklame i sit Liv, og 
.,Solit" gik sin Sejersgang gennem 
U. S. A. 

Harry Shane. 

Fra Læsekredsen. 
—0— 

„Nordbornholm" Nr. 98 af 15. 
November d.A. har Hr. Lærkesen 
i Rø Plantage skrevet et Indlæg 
kaldet „Hunde paa Jagt". Han 
fortæller om, at to Raadyr er ble-
ven skambidt af nogle omstrejfende 
Hunde. — Ved Hr. Lærkesen nu 

det? Kan det ikke ligesaa godt 
være Ræve, dem er der sikkert 
ikke saa faa af i Rø Plantage. Er 
Hr. Lærkesen maaske mere Hader 
af Hunde end af Ræve? En Gang 
da Østerlars-Gudhjem Jagtforening 
holdt Klapjagt i Østeriars nordre 
Plantage som støder op til Rø 
Plantage, gik Frk. Kofoed ude i 
Rø Plantage og plantede. Hun 
havde med sig en mørkebrun Hund, 

som gik og gøede ustandseligt. 
Hr. Lærkesen kom da farende ud 
paa Bromrnevejen og paastod, at 
Jagtforeningens Medl.s Hunde 

havde været inde i Rø Plantage, 
hvilket ikke var Tilfældet den Dag. 

Hr. Lærkesens Opførsel blev Jagt-
foreningens Medlemmer meget for-
bavset over, han var ligefrem I 
Harnisk over at have hørt den gø-

ende Hund; som han formentlig 
paa Vejen tilbage saa var Frk. 
Kofoeds. 	Hr. Lærkesen skriver 
orn de mange Hegn i Plantagen 
for at frede Ungkulturen, og ved 
disse er Raaviltet et let Bytte for 
'mstrejfendc Hunde. Hr. Lærkesen 
plejer jo al have: et Par Stykker, 
som gaar løse, og færdes man 
ad Vejen forbi Borgedallmus hol-
der de et skrækkeligt Spektakel 
med at gø. Muligt disse ogsaa 
strejfer i Skoven? 

Om de omskrevne Hegn over-
alt er anbragt fc r Skovens Be-
plantning, ved jeg ikke, men for 
en Del er der Hegn ved Skellet, 
og hvor disse slipper, er det et 
meget godt Sted for Jægere at 

drive Nattejagt, naar Vildtet 
gaar ud for at finde Foder, og 
det er nu ganske sikkert, at langt 
de fleste Dyr bliver skudt der, og 

Ilgesaa sikkert er det, at ved dette 
Natteskyderi bliver en Del Vildt 
kvæstet, som saa farer ind i Sko-
ven og der muligvis render imod 
de mange Staaltraadshegn. Opda-

ger de mange Ræve et saadant 

Dyr, saa er Mikkel fræk nok til 
at tage sig en Lækkerbidsken uden 
derfor at faa dræbt sit Offer. 

Undertegnede, som en Del Aar 
har været Formand for Østerlars-
Gudhjem Jagtforening, har holdt 
Augustenburg-Støverhunde. Disse 
skambider ikke Vildtet, men dræ-

ber det øjeblikkelig, hvilket flere 
Gange har vist sig; men saa traf 
det sig, at min Søn den 15. Dec. 
1926 var paa Klapjagt i Østerlars 
nordre Plantage og havde min 
Støverhund ined, inen desværre 
var den et eller andet Sled kom-
met igennem Hegnet og løb i I2ø 
Plantage paa et Vildtspor. San 
faldt der et Skud i umiddelbar 
Nærhed af Borgedalliusel, og min 
kostbare Hund vendte ikke mere 
tilbage. -- Kunde Hr. Lærkesen 

være saa elskværdig at give mig 
Oplysning om, hvem der skød ved 
Middagstid ved Borgcdallius den 
nævnte Dag, saa vilde jeg være 
ham meget taknemmelig derfor. 
Ham selv kan det ikke have væ-
ret, da jeg ved, han pas nævnte 
Tid ikke var hjemme. 

Gudhjem i Novbr. 1929. 
A. DUE. 

fra ,elge til 21 ge. 
—o – 

Aktieselskab, Dampskibsselskabet 
„Øster søen" 

afholdt d. 26. ds. ordinær Gene-
ralforsamling paa Hotel „Allinge*. 
Ca, 30 Aktionærer havde givet 
Møde og ladet sig repræsentere. 

Til Dirigent valgtes enstemmigt 
cand. theol. H. Mortensen. 

Formanden, Hotelejer Jørgensen 
aflagde Beretning om Selskabets 
Virksomhed det første Driftsaar. 
Det var jo en ganske ny Virk-
somhed, man var begyndt paa, 
og det var en Selvfølge, at et nyt 
Foretagende altid vilde give en 

Del extra Udgifter, som ikke vilde 
komme igen i den daglige Drift. 
Naar Seskabet desuagtet, som det 
vil freingaa af Regnskabet, havde 
kunnet afholde disse Udgifter, fo-
retage statusmæssige Henlæggel-

ser og udbetale Dividende til Ak-
tionærerne, niaatte det siges, al 
Driftsaaret havde været over For-
ventning godt og lovede godt for 

Fremtiden. 
Skibet havde ialt sejlet 57 Ture 

paa Simrishamn, 21 Ture paa Chri-

stiansø samt 8 Selskabsture. 
Formanden fremhævede, at Ski-

bet for Tiden var under Klassifi-
kation, og det var ham en Glæde 
at kunne meddele, at Klassens Re-
præsentant havde udtalt sin Aner-

kendelse af den fortrinlige Maade, 
hvorpaa Skibet holdtes vedlige, 
en Omstændighed der vilde be-
virke, at Klassifikationsomkostnin-
gerne blev meget moderate. 

Samtidig rettede Formanden en 
Tak til Aktionærerne og alle Be-
boerne i Allinge-Sandvig Kom-
mune for den Interesse, hvormed 
disse havde omfattet del nye Sel-
skab, en Interesse som Bestyrel-
sen forstaar tilfulcle at værdsætte, 
og som maa betegnes som en 
Livsbetingelse for Selskabets fort-
satte Trivsel. 

Kassereren aflagde derefter Regn-
fkabet. -- Efter dette var der pas 
„Hammershus" afskrevet 7 pCt., 
til Reservefonden henlagdes de sta-
tusmæssige 3 pCt. af Aktiekapita-
len, ligesom der til Dispositions-
fond var henlagt godt 5 pCt.. -
Bestyrelsen foreslog at udbetale 
en Dividende paa 5 pCt., hvoref-
ter der til næste Aar blev en Be-
holdning al overf. paa Kr. 709,69. 

— efter at enkelte Aktionærer 
havde rettet Forespørgsel angaa-
ende Regnskabet, godkendtes dette 
enstemmigt med en Dividende som 
af Bestyrelsen foreslaaet. 

Af Repræsentantskabet afgik ef-
ter Tur Trafikinspektor A. Nilsson, 
Forretningsbestyrer E. M. Bech og 
Overretssagfører Jac. Jensen, der 
alle genvalgtes enstemmigt, af Re-
visorerne afgik Kohm V. Planck, 
der ligeledes enstemmigt gen-
valgtes. 

Under Eventuelt bragte Over-
retssagfører Jac. Jensen en Tak 
til A/B Malmø Jiirnvagar, Sim-

rishamn Stad og Allinge-Sandvig 
Kommune for den Velvilje, man 
fra disse Sider havde vist Sel-
skabet. 

Boghandler Sørensen rettede en 
Henstilling til Bestyrelsen om at 
gribe aktivt ind overfor Bornholms 
Turistforening, der nægtede Sel-
skabet Optagelse i Turistforenin-
gens Aarbog, hvilket var en Haan 
mod Selskabet og Befolkningen 
hernede, der maatte kunde findes 
Udveje, hvorved Nordlandet helt 
holdt sig borte fra Turistforenin-
gens Aarbog og selv ordnede sin 
Reklame. 

Fra Bestyrelsens Side redegjor-
des for denne Sags Udvikling, idet 
det fremhævedes, at Spørgsmaalet 
laa Bestyrelsen stærkt paa Sinde, 
og man vilde søge Udvej fur at 
finde en Løsning. 

Efter at adskillige Aktionærer 
havde haft Ordet angarmencle dette 
Spørgsmaal og forskellige Spørgs-
mard vedrørende Skibets Indret-
ilinger, sluttede Dirigenten Gene-
ralforsamlingen med en Tak til 
Bestyrelsen for det gode Resultat. 

25 Aars Jubilæum. 
Postbud N. Lind, Rutsker (Hasle 

Postdistrikt) kan paa Søndag fejre 
sit 25 Aars Jubilæum i Postvæ-
senets Tjeneste. Dagen vil blive 
fejret ved en lille Mindefest hos 
Gdr. Haahr, Hullegaard. 

Guldbryllup. 
I Dag fejrer Avlhr. A. Spanner 

og Hustru deres Guldbryllup i 
Hasle. Brudgommen er født 27. 
Sept. 1850 og Bruden 23. Maj 1858, 
begge i Hasle. 

Spanner har i en længere Aar-
række været Medlem af Byraadet 
og Strandioged i Hasle i 25 Aar. 

Kvindernes Fredsliga. 
1-lusk Foredraget paa teknisk 

Skole Tirsdag Aften 1(1 7,30. 
Fru Stenbæk er en meget inter-

ressant Foredragsholder og da det 
er gratis bør der være fuldt Hus• 

Forretning er Forreing. 
—o— 

Herren og Fruen havde tilbragt 
en Vinter ved Rivieraen —idet 
havde de drømt om siden deres 
Bryllupsdag — og den Ina nu sek-
sten Aar tilbage i Tiden. Mary, 
deres gennem Aarene tro Tjene-
stepige, havde gjort Rejsen med. 
— Da Herskabet paa Hjemvejen 
gjorde en Dags Ophold i Marseille, 
spiste Herren og Fruen Muslinger. 

Det gør man som bekendt al-
tid i Marseille,— og ingen af dem 
var i nogen som helst Henseende 
Undtagelser fra Reglen. 

Nu skal man være varsom med 
at sige noget om Muslinger i Al-
mindelighed og om Marsiel les Mus-
linger i Særdeleshed -- vi skal 
derfor indskrænke os til at kon-
statere den Kendsgerning, at da 
Herren og Fruen korn til den By, 
hvor de hørte hjemme, blev de 
begge meget syge og matte gaa 
tilsengs. Herren var lige paa Nip-
pet til at gaa hinsides -- og Fruen 
døde. 

Paa Grund al Herrens kritiske 
Tilstand vovede man ikke at for-
tælle ham det skete. Men han gæt-
tede det. Da den hengivne og tro-
faste Mary et Par Dage efter stod 
og puslede om sin Herre, brast 
hun pludselig i Graad. Og da han 
senere paa Dagen hørte tunge slæ-
bende Skridt i Stuerne og Støj som 
af et tungt Møbel, der blev flyt-
tet, nærede han trods sin Feber-
tilstand ingen Tvivl. 

Næste Dag korn Mary ind og 
sagde: 

— Herren maa undskylde, at 
jeg lader Herren alene --- men jeg 
bliver nødt til at gaa et Par Mi-
nutter. 

Og Herren svarede: 

- Kob nu en rigtig smuk Krans, 
Mary. 

— Herren skal blot ligge gan-
ske rulig, sagde Mary grædende. 
Jeg skal nok ordne det hele. Fru-
en skal have Blomster hver evige 

Dag. Jeg har ordnet det hele med 
Blomsterhandleren. 

Og Mary ordnede det hele. 
Da Herren en Maaneds Tid se-

nere kunde vakle ud til Kirkegaar-
den, var Graven et Væld af friske 
duftende Blomster. Og i Marys 
Regnskabsbog stod hver Dag ved 
Siden af Kødet og det halve Pund 
Smør: Blomster til Fruen 5 Kroner. 

Herren var rørt, men nogle Dage 
efter sagde han dog til Pigen: 

— Hør, Mary, nu da jeg er oppe, 
skal jeg nok sørge for Blomster 
til Fruens Grav. 

Men da blev den tro Pige helt 
ude af sig selv: 

- - Aa nej, raabte hun, det er 
da Ikke Herrens Mening 	det 
maa Herren ikke — det er min 
eneste Glæde „ . 

Stakkels Pige: der var en saa 
dyb Fortvivlelse og Sorg i hendes 
Øjne, en saa raa rørende Bøn, at 
Herren blev blød om Hjertet :  

— Ja, ja, Mary, sagde lian, saa 
bliv da ved! 

Og saadan blev det. 

I Begyndelsen gik Herren hver 
eneste Dag ud paa Kirke gaarden 
og hver Dag glædede han sig over 
de smukke, friske Blomster og over 
Marys rørende Hengivenhed. 

Men da Vinteren kom, da det be-
gyndte at regne og sne --sløjede 
Herren lidt af med sine Besøg der-
ude paa den kolde, vaade Kirke-

gaard, — han befandt sig saa godt 
hjemme isin varme, hyggelige Stue, 
hvor han jo i Mindet kunde være 
sin døde Hustru lige saa nær. Men 
da han var en betænksom Mand, 
sagde han til Mary: 

— Hør, i dette elendige Vejr er 
det ikke nødvendigt, at De hver 
Dag gaar paa Kirkegaarden — vi 
kunde jo sige hveranden eller hver 
tredie Dag! 

Men Mary saa bebrejdende paa 
ham — saa bebrejdende, at han 
blev rød og øjeblikkelig angrede 
sit Forslag: 

— Ja, ja, da — saa gør som De 
vil! sagde han. 

Og hver Dag stod der i Hus-
holdningsregnskabet: Blomster til 
Fruer fem Kroner. 

Det blev Foraar. 

Herren mødte unge, smukke 
Kvinder — paa Gaderne og i de 
Hjem, hvor han kom. Og Herren 
var endnu ikke fyldt fyrre. Ende-
lig tog han saa en straalendn, sol-
lys Foraarsdag den store Beslut 

Iling: Han kaldte Mary ind paa sit 
Kontor. 

Hør her, Mary, sagde han: 
De maa rejse til den første, 

Den stakkels Pige jamrede og 

klagede: 
—- Herren sætter mig paa Ga-

den, det havde jeg rigtignok ikke 
troet os r Herren: og hvorfor, om 
jeg maa være saa fri at spørge ? 

-- Fordi jeg ikke kan holde Dem 
ud — Mary — Deres Trofasthed, 

Deres Hengivenhed, Deres Blom-
ster . • . den Maade, Ik »tyr 
Over min Kone paa, er hysterisk, 
er uudholdelig. Jeg elskede hende 
over al Maade, men jeg skal dog 
leve ... og De faer mig til at skam-
me mig over min egen Eksistens. 
I over en Maaned har Deres evige 
Blomsterbuket forhindret mig i at 
fri tit en ung Dame . . . 
Mary saa ned i Gulvet og mum-
lede: 

-- Ja, ja. saa, Herren maa til-
give mig -- men saa skal jeg nok 
gaa 	saa gifter jeg mig ogsaa. 

Herren saa torviri et pas hende 
— saa udbrød han endelig over-
rasket 

-- Gifter Dem, men Gild i Him-
lens Navn. Mary, med hvem? 

Mary smilte forlegent --- for før-
ste Gang siden Fruens Død; 

Med Blomsterhandleren , Herre! 
sagde hun. 

Klimierilos Fredsliga, 
Foredrag pan teknisk Skole, 

Tirsdag den 3. December Kl. 7,30 
af Rejsesekretær Fru Stenbak, 
Flensburg. Alle er velkomne. 

Slagteriels 
Frisko Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Morbrad, 

Medisterpølse, Fars. 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

hjemmelavet Sylte, 
hjernmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paslag. 

Dina Noreineer n, T f. 3N. 

Undertegnede anbefaler sig med 

1(ogniop og Madlavning 
til større og mindre Selskaber. 

Hjælp til Slagtning. 
Fru Ø. Lyster 

ved Skærpingegaard, Ro. 

Samme Sted er en 7 Pers. Bil 
med Topsy-Top til Salg eller Bytte 
med en mindre. 

Frelsens kr, Olsker. 
Dukken blev vundet paa Nr. 29. 

Kob paa Deres egen Ego! 
—o— 

Denne Opfordring lyser ud al 

alle Blades Spalter og gentages 
af enhver Forretningsmand. Og 
den er ogsaa berettiget, thi en af 
Grun dbetingelserne f o r et Samfunds 
Trivsel er Solidaritet. Enhver god 
Borger bør i egen Interesse hand-
le i den By eller pas den Egn, 
hvori han selv ønsker at eksistere, 
og bør det erindres, at har den 
handlende ikke lige netop den 
Vare, man ønsker, kan den skaffes 

Man bør huske, at for hver 
Krones Fortjeneste man unddrager 

sin Bys eller Egns Forretningsfolk, 
formindsker man disses Skatteevne 

og Købeevne i 'tilsvarende Grad. 
Landboerne bør ogsaa købe i 

den By eller paa den Egn, de føler 
sig knyttet til, da de altid har større 
Mulighed for at blive tilfredsstillet 
ved Køb, naar det gaar gennem 
en stedlig handlende, som for at 
beholde sin Kunde maa drage 
Omsorg for at denne bliver be-

handlet saa godt som umuligt. Den 
stedlige Købmand ser i Egnens 
Beboere sine stabile Kunder, hvis 
Tilfredshed er ham en Eksistens-

betingelse. 

Ønsker DeFred 
paa Deres Jorder ok i Deres Have 
for fremmede Jægere og omstrej-
fende Hunde — eller for Naboers 
Fjerkræ 	saa indryk en lille An- 
nonce i ,,Nordbornholin", der læ-
ses af alle, som en saadan Bekendt-
gørelse har Ærinde til, saaledes utt  
Aflysningen kan blive virknings-
fuld, — Ring op Allinge 74. 



En Cyklelygte 

er Søndag Aften fundet paa Vejen 
ved Dalegaard. Kan afhentes hos 
Viggo Nielsen, Vævergaard mod 
Betaling af Annoncen. 

Dags Dato aabner jeg en 

Sadelmagerforretllifig 

• 

• 

• 

Skal De have ny Frakke, 

Kjole, Jumpers &Nederdel 
gaar De ikke forgæves, 
naar De henvender Dem i 

Slagtning 
udføres al Alfred Pedersen ved 
Bjørneeaard, Klemensker. 

Flæsk og Pølse 
modtages til Rogning 

Dina Sørensen, Allinge. 

Aarsudbytte. 
5 pCt. udbetales gennem 130rn-

lvdius Laane- ng Diskontobank. 

Akts. Dampskibss, „Ostersoen". 

Gylter nær Farring 
af sund Besætning ønskes til Købs 

Th. Westh, Klemens Kro. 
Tlf. n. 107 y. 

Sund bødeko eller Kvie 
enskes til Købs. 

Tit. Klemens ndr. 29. 

..qtlingegegivterk 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 
Tlf. 127. 

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

M" 

!havn 

svage 
som 

skan- 

nu til 
hvor 

kan 
rn. 
ærme 
vand-
ler".1 

„N  

Der 
hvor 

Amer 

menn 

kanta 

der d 

æbler 

Regn. 

funds 

- se 

til Va 

ønsker De? 
Deres Fodtøj torsaalet høreart og 
godt ug til stud Priser. titiwend 
Dem da til 11. Jespersen ved 
Ols Kirke. 

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

De averterende bedes derfor 
erindre, at Bladets “naentlige 
Indtægt er Annoncerne, hvor-
for vi med 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 
Smaabelob udestanende fin 
de forløbne Kvartaler. 

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

Vor Postkonto er 14146, 

Glem det ikkel 

011101.1111~11111111111111111 

Stue- 8 Vækkeure 
Lommeure, 

Herre- og Dame-Armbaandsnre, 
Urkæder og Urarmbaand 

i stort Udvalg. 

Conrad Hansen, Tlf. Allinge 140, 

Varm 31dpolse 
faas i Dag Fredag. 

Victualieforretningen, 

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

Bogtrykkeri. 

it•••••••••••• • • 
2iografen. 

Fredag og Søndag K1.8 

Lille Lise, leipalilai 
Lystspil i 6 Akter. 

I Hovedrollerne Fvrtaarnet og 
Bivognen og fl. kendte Skuespil,. 

De to Søulke. 
Farce i 2 Akter med Gni og °tikke. 

441•1196•1111111,•••• 

Rutsker. 
Al Ludvig Biroks Legat uddeles 

ved Nvtaar nogle Portioner til 
værdige trængende i Kommunen, 
hvorom ,ansøgning indl- til Legat-
bestyrelsen inden 13. December. 

Legatbestyrelsen. 

Re Idfftsforening 
	 3 

offer.t1. Foredrag af a 

Tirsdag den 3. Dec. KL 8 paa Ro 
Afholdshotel. -- Fælles Kaffebord. 

Hr. Ildjunk S t elkunoff, Kunne, 

Entre:.Hedl 35. Ikke-Medl. 50 ø. 

Olsker Husflidsskole 
Undervisningen begynder Tirsdag 
den 3. December Kl. 7. 

Bestyrelsen. 

• 

• 
e 

• 
1 Stort Udvalg i glatte og mønstrede Fløjler. 

kulørte og sorte Kjoletøjer. •• e 

a 
• Leverandør til Vare- 

til Salg, samlet eller delt. 
	 & Landbrugslotteriet. 

Laer. Moller, Sandvig. 

$ 
• • • • • • • • • 

 

• 

  

tb 

Da vil vi anbefale Dem at aflægge os et Besøg og 
se vort store Lager af Lamper, Lysekroner, Strygejern. 
Nilfisk Støvsugere. - 

De vil forbavses over vore billige Priser! 

hos Snedker L. PIHL og anbefa-
ler mig herved med alt til Faget 
henhurende. - - Reparationer 

ODDOCIDOCIDDIDDOODDOCIDDDDMICIGIODDCIDODOCICIODOCIDDODODODOCIDD 
udføres hurtigt og billigt. 	 ri 	 a 

..........___....... , -  
K. Jensen, Klemens St. 

ri Slaoleriels Udsalg paa Lifideplads, li 
ll'tf 45. 	ci 

Ærbødigst 

Kvier og Kalve a 

	

ci 	 a 

	

(efter Foreningstyren) er til Salg. g 	Ferske Slagterivarer hver Onsdag og Fredag. 	B 
D 

Chr. Kjøller, Sandkaas. 	1100013DOODDODDOODODODCIDOD DDOODCIDODOODDOCKMDCIDODODODDD
D 

Tlf. Allinge 91 x 
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„NORDBORNHOLM" 

Man læser 
altid en god Annonce 

og en god Plakat. lien 

gode Annonce giver 

de bedste Resultater i 
„Nord horn ho 

og den gode Plakat 
fans bidet f Bladets 

ttogtryk keri. 	be- 

svarer gerne enhver 

Foremporgsel. - - 

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

Grus til Salg. 
liornholms bedste Støbe- ug 

Muregrus er billig til Salg. Leve- • 
res pr. Bil over hele øen. 

Bestillinger modtages. 

Sortsne. Ilintzegaard. 
Tlf. s, 55 y, Klemensker. 

os 

I -ietP• 

Lizkister 	I igtoj. 

der sifikert tiar 

For at skaffe Plads til Jule-
varerne udsælges i 14 Dage: 

Damekonfektion, Kjoler, 
Hatte, Herre-Overfrakker, 
Habitter og Stortrøjer med 
10 pCt. Rabat pr. Kontant. 

Gudhjem Manufakturhandel. • 
Georg Jørgensen. 

Lyster,Jfaste. 
Hjemmelavet Sylte, 

nedlister og Lungepols e. 

Varm itionbadding 

hver Fredag Middag. 

Kørepian 
Itonne•Allinge Jernb.:tne. 

SØGNEDAGE. 
limve 11.-Mnn41.%it. 
•"5„ 	8,00 
	

12,30 
%,trr 
	

8,13 
	

12,45 
3.1euteit3 
	

8,25 
	

12,55 
ifn 
	

8,39 13,09 
Trin 
	

8,51 
	

13,21 
VlIhnor 
	

8,59 
	

13,29 
anbttift 
	

9,05 
	

13,35 

Mandelg-Kanne R. 
ermbeig 9,40 14,00 20,00 
?Ilt tune 
	

9,45 	14,05 
	

20,05 
Trin 
	

9,53 14,13 20,13 

910 
Rleaten@ 
	10,05 	14,25 

	

10,19 	14,39 
	20,25 

20,39 

	

10,29 	14,49 
	

20,49 ffluter 
10,45 15,05 21,05 Rutine 

SON= OG HELLIGDAGE 

Rønne II.- SnioRig. 
• 

ffizinue 
	

8,00 12,50 19,25 22,20 

9barr 
StIciacii4 

	8,14 8,23 13,04 19,39 
13,13 19,48 

22,33 
22,41 

13,26 20,01 22,53 8,31i 
13,37 20,12 23,03 8,47 Trin 
13,45 20,20 23,1 (.1 8,55 Vi11 hine 	

'23,15 13,50 20.25 9,00 E,fintioig 

riand ilg nonne H. 

20.45 23,30 
20,50 23,35 
20.58 23,42 
21,10 23,52 
21,24 0,o-1 
21,34 0,12 
21.50 0,25 

*) 2i'brr tun i ftr nyt 
	

Søuting 
i hver 102nourb. 

Liglzister og Ligsenge 
altid paa Lager i alle Størrelser, 
og forskellig Udstyrelser og Priser. 
Anton N41111110% Byggeforretning 

Telefon Allinge o9. 
indehaver Chr. Sortne. 

samt Svinekørsel hver TorsdagFin. 

A. Engel. 	Tlf. Ro 46 v. 

Tirsdag d. 3. Dechr. aabner jeg et 

Repantionswerksted for Fodtøj 
i Enkefru A. Petersens Ejendom i 
Klemens By. - Ved Brug af iste 
Kl.s Materialer og ved Udførsel al 
pænt Arbejde, haaber jeg at vinde 
det ærede Publikums Velvilje. -- 

Ærbødigst 
J. B. Bach, Skomager. 

NB. Nye Bunde sættes i gamle 
Træsko og Træskostøvler. 

samt Svin til Slagteriet 
hver Tirsdag Fm. Bestillinger modt. 

Telefon Allinge 80. 

Ny Skomejer i Klemellskorl 

bast- og Kreaturkørsel 

Ai Last- og Krealurkfirsoi 

Bogsamling 

Agerede Xunder Sk • 
Da jeg har flit 
oinagerværlisted

yttet 
til tll 

Cyklehardler Krog Hansens Ejendom, anbefaler jeg mig med 1. Kl., 
Arbeide til meget nedsatte Priser. 

Erbudigst Sigfred Hansera, KlemerasKer, 

a 

, Magasin du Nords Udsalg.
• 3 	har el meget stort Udvalg i alle Størrelser 
▪ - ogsaa i extra store -- og til rimelige Priser. 

Har De eller skal De have 
Elektricitet? 

.1 Victor Planck, Allinge. 

9rodukten. 

• 

c 

e 

Ao1o9 Sones Owgiorrehut 
Tlf Allinge 69 -NC 

Nybygninger og Reparationer. 
Egetræs- og Kork-Parketgulve, 

Fin:r- og Paplofter. 
sr 	Flagstænger og Brandstiger 

samt Ligkistelagcr .  

• Chr. Sanne, Allinge. 

• Koloed & Mortensen 
e 
	

liyggeforretalnr 

•  ~t filbud, 

18,30 
18,45 
18,55 
19,09 
19,21 
19,29 
19,35 

Snabeig 

Trin 

Silenernes 
911iter 
92inine 

9,20 
9,25 
9.33 
9,44 
9,57 

10,06 
10,20 

4.05 
4,10 
4,18 
4,29 
4,42 
4,51 
5.05 

Petroleumsovne, 
Casovno, Gasapparater, Bageforme, 

Ovnforsatse Kaminspande, Kak-
kelovne og Komfurer i stort Ud-
valg anbefales. 

P, G. Holm, Allinge. 

intet Blad 
træffer Deres 
	 Kundekreds 

L. 	
bedre end 

Mordbornholmi 

Gør et Besøg 
i Undertegnedes Sadelniagerforreining, 
isar De vil finde alt i Seletal. 
Hag, Bygoarkke (4; Hurrenteb: 
ler. Liilpolstring udføres. 

H. P. KOFOED 
Tlf. la 	 Hasle 

• .7nteresse for gem. 	  
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saasom 
Regninger, Weideleiser, Konvolutter, 

Dagollato, Vekreiblanketter, 
Visitkort og Takkekort, 

Love ag Regnskaber, 
Sange og Salmer, 

nedlemskort 
leverwa•bedet og billigst fra 

Da der var kommen 
fremmede i 

Karleitammersengen. 

'Fenne lifte Tilbraget( e, Prn jeg ber 
bit ferierne, banbte mig for et barm 
.tunbrebe Plat fiben; mol fane,  er bett 

au alligevel. 
.3.eg tjente paa en fflaarb i 413ejler. 

egnen, og bobbe mit terberge rebe i 
Statbett i et fifle glam, juni [labbe 

inatmct ,,Statletantmeref". — 

bbori jeg fluthe bbite mine }mur £fiii. 

Ente, var en -lirk*, fammentoturtt af 

ubooltee Zrcebber, pan en. halbarben 
VItota tajbe. Zen var fulbt intb teint 
lige fra fflutbet, her beitob af (tampet 

ler — og op tit ben oberfte Ennt, 
„ ,--"e'engeftoften". flieripan halmen bar 
fan Zbnerne anbragt, Dem bar her hi- 

amt — 2 lluberbtjner 
Zolfter og en merglig flor Overbnne 
af Clitterbug. h obebpuber uar ber ug-
fan i Wertnl, jeg tror, ber »ar fire. 
fon jeg neetineft lab i Emnet ifttbel 
for rit ligge. lagnerne »ar juft ilte af 
Zoitita;!., men nf efngeblantKerrrrh, 
font, jna lange be var lupe, bar noget 
Pigget af Etierbetne, reten hel fortog 
fig efterbanubru, mier tie hatibe virret 
unber Illanalefiaecii et tilftrirIteliat 
Vtlitni Mange. 

Lin Yl{tnt, ba jeg bnnbe puttet mig 
i fjerene, porte jeg en iniMgairetig 
gratien og Biben eche i sieberfte Qtage. 
!eg firet mig til 910 rub, at bet bar 
et Ultufrpar, juni batibe ',Rebe i Eenge. 
balturn. Zet bar jo ret almilibeligt 
ben bang. 

Lvn ffonne Zag tom her en ontrej-
fenbe ricotagebnubfer ,,Qiiitbftreitimer" 
til @barben ag bob om at obernatic 
ber, Zet fif ban iiflabelfe til, pari 
ben Zetingelfe, at ban fiulbe bele Beng 
meb mig berube i Earlefammeret. 

ette 	ilbub gif ban jo gerne Mb 
paa. 2eg berimob bor nu itte fan be-
gejftret for at hulir ligge Immunt nigib 
factbatt en ,.Critftrrifer". Zaa ben an-
ben Eibe nar jeg ogfaa feb af at gøre 

3nbfigelfer baintob, ba jeg mente, at 
tuabonb og 1Rabinor maafte funbe 

blive »rebe pari mig berior. 	Wird),  
mor bobæ nemlig nogle Zage i gor-
bejeli talt um, at hun iscengte facilt« 
til en ulben „Riod". Og [mat tru 

,,Zinbtrrenuttereu" fif gratid Cpbotb, 

ruabe ben mariffe tobet( for Italien hi-

get! Zenee. 
— glem, brt bet nu blev enTgetib, 

ffulbe Zinbfreemmeren og jeg reb i 
,,Stctineraafen". 2ert nuaifle fan mile 

`ensker ,Se 

net Stolt ,eibifejlebet' og anwobrbe 
bam om at kegle fig tiet hib mob 
&egern. 3eg  botube jo paa en 'Raabe 
rrnenhomeretten !Jaer "tisugen og mente 
Derfor ogfaa at bare berettiget til at 
balge bur bebfir Vota) —18inbfrcem-
meren gif fadt i erng, jeg hulbo bane 
1)eftene fobret og gimt etreelic tit 
Raften. 

]Rnit; jeg itu gir og orbnebe biofe 
ting, tontiner Zitibfrcemmeren farede 
reb i Etalbeu til mig 	- i benn jenne 
tøjalt — og begenbit al Reelbe mig 
, -)libeit fult). ,}an nilbe bebe fig fra-

bebt ben Elngf glinfter,libi6 jeg mente, 
jeg futibe bruge bom til trefan!, tog 

jeg meget fejl, ban bobbe helbigUitt 
bortt ubt bleubt NI! for i tag. 

teg babbe jo stof tet, at ban og 
Nufbotib [labbe facet ru lille  Tbe-

batibetuirgl, men troebe bog ilte, al 
ben rute funbe fedte brun i en faabart 
Einbeftemn 

eg fortflog fjant fan, at bet Bar 
behlt at fart Enacti og Sengen uraber 
fugt ftreda, ba jeg ilfe baube lagt no-
get heri, ug bitte beger My babe eft)i-

hdi herfor, 
lette git ban lambertiaprenbe inb 

paa. 
18i pr fan EengeUmbertie lagt betl 

pan Sffiebetiften og balmen røbet ub 
part Ifflutbet. Za bi omtrent /om til 
12ittlibt5 i Roafen, fintier bi greb,gor. 
fturrerne: fire, prene, yelflable 3Iber. 
unger. — Ven font bet bitte Street 
filabc gabe fig, be Imeefebe og fytin,  
tcbe og fmittebe orme ettb en gal han-
fat. 41t breche hent mennehe bi ilre, 
men fatte beat op i tabere. Well for 
at !omme 	Zunba i bengest og Ea. 
gen, rubbebe vi ben fibffc Elieft af hed. 
mest ub pan Gulbet og fmibt ttebe 
bet ene hjørne et flort t 	font be 
gamle nere [lobbe tabet, og I ari-
gennem be bobbe bøft  bred Opgang i 
it..--.erigeloalmea. Ungerne bar (litiea fobt 
i Gengen, min Etna, Reirlefammer-
fennen, — 

.'elberite fan jeg ilfe mere, be forlob 
fflaarbeit. 

Zet nforhe Zidfetrcennueren ogfaa.  

Opgave Nr. 36. 

1-5 Musikinstrument. 
3-11 Berømt Malmbjerg 

Nordsverrig. 
9-15 By i Norge. 
1E3-18 Et Navn, der er knyttet 

til Hedens Opdyrkning. 
17-20 Gamle nordiske Guder. 
18-23 Tyrkisk Ord, der egentlig 

betyder Palads eller Hof, 
men ogsaa bruges om Sul- 
lanenS Harem. 

21-24 Findes bande i Hestesta ld  
og i Kostald. 

23-27 Penge, der uddeles efter 
en Afdød, 

26-31 Hunnernes Konge. 
30-2 Stor Halvø paa Østkysten 

uf Nord Amerika. 

Et godt Portræt /il Jul! 
Hasle 

fotografiske Atelier 
BERGHAGEN - 

Optagelse paa Atelieret indtil 
Kl. 9 Aften — ogsaa Søndag! 

Hurtig Ekspedition. Billige Priser. 
(Forudbestil Tid — Tit. Hasle 66). 

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 2 Kr. 

Allinge Bogtrykkeri 

De f( vorterende 
kiwi«  hielligat om at linieods vort ?tigedeliareafle fer kmisaesr 
paa tilsendte Indbetalissaktri. Pulken% Hr. 14145, hvilket er Ise 

Tbilljegiteudfylitog  theke vvelaffiested billhotake 1114961,1". 	;:::+112:111111Pcdtbliskurevilta 3veDskire Alinea 
behiripolig herme& og modige Beløbet .! 5 Ore i Porto •104 Kvit. 
tering paa Postbeviset. 

Elfenbellslakeret Sovevvelse 
med 3-fløjet Spejl, compl. ra 450 Kr. Egetræers ongaleit 
Spisestue, cornpl. fra 550 Kr. Chesterfield. Dag-
ligstue, 1 Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr. 

Ratebetaling kan in/rømmes. Solide Købeir tr.! 20 Kr. mdl. 
Allinge ny Møbelmagasin, 

rfavnegetde 53. AP.inge. 11----11111.1111-11111  
Bornholms Dampvaskeri 

anbefaler sig som Øens eneste store, moderne indrettede Vaskeri-
virksomhed. Al slog. Tot modtages og leveres hurtigt, probert 
og billigst muligt. Manchetsltiorter og Flipper kan kun 
vi levere i den smukke 1-scon og Udseende som nye, idet vi ved 
Indlæg af Skjorte og Flippmssen, der — foruden at 'kaane — leverer 
Deres Manchetlinned saaledn, som det skal og boy se ud. 

egen Interesse gør et Forsøg, og De vil blive tilfreds. 
Ind. og Udleveringsdeder (til Vaskeriets Priser): 

	

Fragtmand Troolsen, Alinge. 	Olsker Brugsforening.  
Kbm. Lund, Nybro. Kbm. Mogensen, Tein. 

Foritafshdl. Rønne-Jensen, 	 Urmager Nielsen, Klemensker 
Raner Kjær, Hasle. 

Hov °din dlever ings slid : Teateratreede, Rønne, TIL 9. 

	

Gudhjem. 	Urmager 

 

Møllers Bogbinderi  
i ll.46iti. 	Chr. ~erikaen, Rønne. 	Tlf. 406. 

Indbinding af Røger. -- Protokolfabrik. — Papirvarer. 
I. Kl. Arbejde. 	Rimelige Priser, 	Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Frreninger og Øens største Forbrugere. 

Jens Wansen i 
har det største Lager og Udvag i Drenge- og Flerril-k 
ger, Stortrøjer, Iltaters, Overfrakker, Regnfrakker, 
notorjakker, A.rbejdøjiskker. Veste og Benklæder samt 
Fiskerbenkiirder og Oliet/J. — — Stort Udvalg i Klæde, 
Kjøletoj, Bomuldstøj, Lærreder. Dynetej, Fjer, Tæpper. 

Hatte, liner og Seler samt alt til 1Berrelingerl. 
Altid største Lager af prima Trikotage og biara. 
Alt i gode Kvaliteter til den allerbilligste Pris. 

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 

„14ORDBORNHOLIYI". 

BRØDRENE ANKER, HASLE. 
JERNSTØBERI & HASKPIIFABBlik. 

Alt til Faget henhørende anbefales. 

at ubbibe Zeree Ritubcfreba, bor Ze aber,  
fere i „91orbbortitmlin`. 

„91orbbaridtoltn' lerfed i over 3500 hjem-
'alerte af 'liolonialvarer og 'Iltnitufaftur forbruger bucrt hjem natlig for citre 
2000 Rroner. „92orbbornbolma" 2rticre [ober attjaa proret :tiar for reber 6 
aRilltoner graner Zarer. 	int Wirretitimmunnb, her flager ener be handige 

iber, bett ringe Stabeetine og be bearrenfebe Ylffectuingemidinfieber, bar »eb at 
°Indere I nort Ztab .2ejligheb til at nbuibe fin 3orietnitig, nulr ban fora 
gobe Zarer og iverigt er fouturrencebnatin. 

Nedenstaaende Opgave løses, idet 
mart i de tomme Rubriker over Tallene 
skriver et Bogstav, saaiedes at disse 
etterhaanden danner de Ord, der stilles 
i Opgaven. Tilsammen skal disse Ord 
ikke denne nogen Mening, men derimod , 
griller de enkelte Opgaver ind i hinan-
den, saatedes at Slutningen pas hvert 
Ord danner Begyndelsen paa del næste. 

SKANDINAVIEN 
AMERIKA LINIE 

En c,ce direkte Ruter fra København til New York 

og Canada med regelmæssig Afgang flere Gange 
hver Md. — Familier med tilstrækkelig Kapital 
sømt unge Piger til Husarbejde kan sikres Arbejde i 

Canada umiddelbart efter Ankomsten. AU-OpIysninger fra Pass a 5ivi 

Afdelingen, KONGENS NYTORV 8, København K., eller 

%Alt. Riefirr, (Rottere, 9logtr. 	 glere, l bb. Zeter2en, Etintiete, 
O 04ornit3ta, ?Miner, fotograf m3. glider Zoutfrit, 

IMMIMOMMIMmeememememmemmil 

Alle Tryksager 

Allinge Bogtrykkeri. 

••••■•••••■1■•■•■.•1■1=! 	 

Bornholms 
Spare- og Laanekasses 

Afdeling I Allinge. 

Kontortid 9-12 og 2-4. 

3 Pildrs Opsigelse 
Renten af Indskud er paa 

4,5 pCt. p. a. 
Alm. Spareleassevilkaar 

	
4 	- 

Folio 
	

2 	- 
i Forsorgelsesaldelingen 	;3,6 - 

hvortil Præmie, hidtil 2.4 	- 

Mit Kontor er flyttet 
til Allinge (Bogtr. G orn itzkas Ejen-
dorn). Træffes personlig hver Fre-
dag Formiddag. 

Overrelssaglorer Jac. Jensen. 

flader DemNordhordoim 
hver Uge! 

Husk derfor paa os, naar Do 
bar et eller andel at avertere. 

.Nordhorn holm" læses i over 
tre Tusinde Hjem og kommer til 
alle her paa Egnen. Egner sig 

derfor bedst for Avertering. 
Smna Annoncer hedes saavidt 

muligt betalt ved Indleveringen. 

Mejeriet 
11 11 UMLEBAL" 

Ordinær Generalforsamling af-
holdes Torsdag den 5. Dechr. Kl. 
2 Eftm. paa Ro Brugsforenings Sal. 

Dagsorden 

2. Beretning. 
1. Forslag fra Bestyrelsen. 

3. Regnskab. 
4. Valg. 
5. Forslag fra en Interessent om 

Forandring af Afregn ingen fra 
Fedt- til Flodeprocent. 

0. Tu herkulo::esagen, 
7. Eventuelt. 

Derefter Licitation over Kalkning 
al Mejeriets Bygninger. 

Regnskab og Kondition ligger 
til Efterlyn fra den 2 Deck. paa j   

Beilyrelsea. 

Fotografier 
til Julen. 

Gør Deres Bestilling i god Tid 
og glem ikke. at et Billede af Dem 
selv eller Børnene vil være en god 
Julegave. 

Optagelser foretages bedst midt 
paa Dagen. (Kl. 11-14) 

Atelieret aahent ogsaa Søndage, 

Fotograf Alfr. }galler 
Tlf. 4. 	Allinge. 	TIL 4. 

Aktieselskabet 

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

ordner Kreditlaan rat, ni.  ,4 

AMOPO SkVeri Nic • Koefoed 
,)»tteildningmbrieude altid paa Skrædder- og Herreekviperingsfor- 
Lager, billige Priser. 	 retning leverer gode Varer til bil- 
Til, 29. 	Geert Illamaen, ge Priser. Tlf. Klemens n, 44 x. 


