
,-- 
, e 

F
1
tl, 	■ 
, 

Edguur I rat. 3500 Eknientplarer 

til alle !tiem I Allinge-Minkidvig. 

Gudhjem. Onterine.. linnie 

Olsker, Entker, Ro og kininen*. 

Ugehind og Annonce-tidende 

Annvarnintvende Udgiver: 
Otto Gornitzka. Telefon 74, 

Trykt 1 Allinge Bogtrykkeri 

••••' 

*••"#.-4«.2=›.51" _ 

4"; 
••••• • 

Fredag den 25. Maj I
-- 	. 

Annoncer og lokalt Stol maa 
senest 2 Dage tør Bladet udganr. 

være inaieveret 
28 

Alm. Annoncer 10 øre pr. mm, efter!. Gange 8 Ø. Nr. 21 	Forretningsann. 8 - 	 - 	6  Ø. 

»e oiympisfie Leges 2y. 

1 Juli Maaned finder de olympiske Lege Sted i Amsterdam, 
hvor der er truffet mægtige Forberedelser til dette Verdenssportssbevne, 
som afholdes hvert fjerde Aar. Amsterdam er Kanalernes By, en 
smuk og livlig Handels- og Industriby, og, som de fleste hollandske 
Byer, en renlig By, og den er tilmed fyldt med gamle Minder og 

1 ejer en egen Hyggestemning, saa den vil sikkert blive en af Somme-
rens mest besøgte Turistbyer. Konkurrencen er ellers slem i Aar, thi 
Køla lokker med sin store internationale Presseudstilling og Brtlnn 
med sin Jubilæumsudstilling i Anledning af Czekoslovakiets 10 Aars 
Jubilæum som Republik. Naa, er man en meget velbeslaaet Turist, 
saa kan man jo tage alle tre Ting ind i Sommerrejsens Program. 
Vi bringer ovenfor et Billede af Kanalbyen Amsterdam, hvor det 
olympiske Stævne skat afholdes. 
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Majsang. 

Vær hilset, min Sol, 
som Skyernes Mure har flænget. 
Vel mødt, min Viol, 
som spreder din Duft 

ud i Vænget. 
Hver spirende Bregne, 

hver hikkende Bøg, 
hver kvidrende Lærke, 

hver sukkende Gøg. 
Jeg hilser jer alle 

med Sang paa min Vej 
i den lyse, den unge, 

den • dejlige Maj. 

Slaa Følge, min Bror! 
o, sid dog ved Bogen ej indcl 
Og stir paa dens Ord 
ej Sjælen og øjnene blinde! 
Gransk heller med mig 

i Naturens Bog, 
thi den gør et Menneske 

stærk og klog. 
Og sving saa din Hat 

og dans paa din Vej 
i den lyse, den unge, 

den dejlige Maj. 

Og ved du en Mø, 
du frem for Alverden gad eje, 
i Skov og ved Sø, 
der findes de lønligste Veje. 
Der hører kun Vinden 

den Ed, som du svor, 
der fødes paa Læben 

de ømmeste Ord. 
Og hvem staar imod, 

og hvem siger Nej 
i den lyse, den unge, 

den dejlige Maj. 
Elith Itelemeest. 

Bordolms Befrier, 
— 0—  

Det er i Aar 300-Aaret for Jens 
Koefoeds Fødsel, og der kunde 
vel i den Anledning være Grund 
til at mindes denne Mand, som 
den, der fremfor alle andre Born-
holmere har haft afgørende Betyd-
ning for øens Historie. Havde han 
ikke været, vilde Bornholm, efter 
al menneskelig Beregning, ikke i 
Dag have hørt til Danmark. Ikke 
alene Bornholmerne, men vel en-
hver anden Dansker maa 
mindes denne Mand og hans Be-
drift i Taknemmelighed og Beun-
dring. 

1 den for Danmark saa ydmy-
gende Fred i Roskilde i Aaret 
1658 afstodes bl. a. Bornholm til 
Sverrig, og den svenske Oberst 
Johan Printzenskiold blev udnævnt 
til Landshøvding med Residens 
paa den gamle Bispefæstning Slot-
tet Hammershus. Den svenske Kon-
ge trængte til Penge og Soldater, 
den tjenstivrige Landshøvding ud-
førte villig og saa vidt muligt sin 
Herres Ordre, og en haard Tid 
oprandt for de arme Bornholmere. 
Ifølge en gammel Kirkebog var 
der den 14. og IS. Juli Aaret forud 
„udi Aakirkeby Sogn levret Blod 
befunden og paa nogle Pladser 
set saa store som en halv Haand" 
og dere 19. Juli „er set af 3 Kvin-
der udi Nyby en stor Mand udi 
Skyerne sig hid og did at bevæge 
ligesom ban havde været leven- 

des.' En hærgende Pest var nylig 
overstaaet, og derefter kom Mis-
vækst og Kulde, saa Kvæget døde 
bort af Frost og Hunger. 

„St. Povels Dag, den 25. Januar 
1658 hørtes Torden og mentes for 
vist et Jordskælv at være forliaan-
den, hvilket Gud naadeligen af-
vendte." 

Nye Ulykker var altsaa bebu-
dede og ganske rigtig, den 20. 
April kom Svenskerne for at tage, 
hvad de vrede Guder havde lev-
net. Den 6. Juli matte de born-
holmske Soldater møde for at ind-
skibes til fremmed Krigstjeneste 
i Pommern. „Gud ved, hvad Sorg, 
Jammer og Klagetnaal, der da hør-
tes ved Stranden, som saa mange 
gode Venner skiltes, og ikke sam-
men komme alle igen uden udi 
Guds Rige: Forældre miste Bør-
nene, Børnene Forældrene, Mæn-
dene deres Hustruer og Kvinderne 
deres Mænd. Printzenskiold be-
kendte selv sig ikke nogen Tid 
at have hørt større Graad og Kla-
gemaal, end da skete udi hans 
egen Nærværelse. Heraf er kom-
met den sælsomme og naturlige 
°read, der er sig tildraget udi 
Aakirke Sogn, hvor man haver 
lydeligen hørt et Barn græde udi 
sin Moders Liv paa det tredie Aar 
tilform, førend dette sørgelige Tog 
skete.' 

Naar man paa Billedet betrag-
ter Pri nezenskiolds strenge Ansigts-
udtryk, vil man let forstaa, at 
Bornholmerne i de Tider, hvor 
Troldom og Overtro florerede, til-
lagde den svenske Landshøvding 
den overnaturlige Evne, at han 
kunde gøre sig haard, saaledes 
at Blykugler ikke bed pas ham,  

og at han stod for Bornholmerne 
som en utaalelig, forhadt Tyran 

At Jens Koefoed, der befriede 
dem for denne tyran derved fik 
Hædersnavnet „Bornholms Befri-
er', maa derfor anses for fuldt 
ud berettiget, selv om Printzen-
skiold muligvis ikke i Virkelighe-
den gjorde andet end at udføre 
sin embedsmæssige Pligt. 

En Tilbøjelighed i den senere 
Tid, der synes at gaa ud paa at 
reducere vore Nationalhelte det 
mest mulige, har heller ikke ladet 
Jens Koefoed gaa fri. 

Det er derfor paa Tide nu at 
protestere herimod. Han har ær-
lig fortjent det, han skal have Lov 
til at beholde det, og vi vil have 
Lov til at være stolte af ham. 

Omtrent paa samme rid, som 
Opstanden paa Bornholm, fandt 
der en lignende Opstand Sted i 
Malme og kort forinden havde 
Ole Stenvinkel forsøgt at bringe 
Kronborg over paa danske Hæn-
der. Begge disse Foretagender blev 
imidlertid røbede i Utide og Fø-
rerne kom paa Stejle og Hjul. Dette 
var utvivlsomt ogsaa blevet Jens 
Koefoeds Skæbne, saafremt Op-
standen var mislykkedes. At den 
lykkedes, maa man i huj Grad 
forundre sig over, naar man be-
tænker, at saa godt som alt vaa-
bendygtigt bornholmsk Mandskab 
var sendt bort fra øen af Sven-
skerne og at de tilbageblevne var 
gamle, svagelig og mangelfuldt 
bevæbnede, samt at det drejede 
sig om Indtagelse af eii .tiiiidta-
gelig" Fæstning som Hammershus 
selv om den paa det Tidspunkt 
var en Del forfalden med en Be-
sætning paa veluddannede Krigs- 

vante Soldater med rigelig Forsy-
ning af Fødevarer, Vaaben og Am-
munition, og vel at mærke en Be-
sætning, der lange Tider i For-
vejen var forberedt paa at en Op-
stand kunde komme, hvad Dag 
det skulde være, og hver Dag 
kunde vente den Hjælp fra Syer-
rig, som Printzenskiold gentagne 
Gange havde bedt orn, fordi han 
ventede en Opstand. 

Under saa vanskelige Forhold 
er vel sjældent nogen Opstand 
forsøgt, endsige lykkedes; men

oefoed var heller ikke no-
gen almindelig Mand, og han gjor-
de det, soul en Helt gør — han 
gjorde det umulige muligt. 

Efter at Slottet var indtaget blev 
han dets Kommandant, og da han 
ca. 1 Maaned efter overgav Kom-
mandoen til den af Kongen ud-
nævnte Kommandant Oberst Ech-
stein, afleverede han rimeligvis 
den Relatim (Beretning), som der 
endnu findes adskillige Afskrifter 
af. 

Der findes i vore Arkiver 9 
saadanne Afskrifter. De afviger 
mere eller mindre for hinanden; 
men dog ikke paa anden Maade 
end at det med Sikkerhed kan 
paavises, at de alle stammer fra 
en og samme Original og i en af 
disse bekræftes Afskriftens Rig-
tighed efter Originalen ydermere 
ved en god Bornholmers Under-
skrift (1746). Originalen findes 
desværre ikke &re. 

Heri giver Jens Koefoed en me-
get omstændelig Fremstilling af 
Opstanden, og det fremgear ty-
deligt nok af denne Beretning, at 
det lykkelige Udfald først og frem-
mest skyldes hans utrættelige Iver 
Snarraadighed og Utorfærdethed. 

Den aarhundrede gamle Tradi-
tion om Bornholms Befrier kan 
da' ogsaa kun forandres ved at 
beskylde denne Beretning for at 
være falsk og urigtig; men et fyl-
destgørende Bev-is herfor er endnu 
ikke fart, og indtil da, maa Be-
retningen staa ved Magt, saa me-
get desmergi, som den ikke paa 
noget Punkt afkræftes af andre 
Kilder; men derimod bekræftes i 
alt væsentligt af adskillige samti-
dige hinanden uafhængige Kilder. 

Paa Kong Fr. 111.s Opfordring 
til Bornholmerne om at gøre sig 
til Herre over Bornholm og „rui-
nere" Besætningen paa Hammers-
hus, dannedes der en Sammen-
sværgelse blandt Bornholmerne. 
En Plan maa være lagt, men me-

get tyder paa, at denne ikke blev 
fulgt, og at J. K , da det kom til 
Stykket, greb Lejligheden og hand-
lede paa egen Ilamid. 

Jens Koefoeds Relation skal se- 
nere blive offentliggjort i sin Hel-
hed. Lit Brudstykke skal her gengi-
ves, som vedgaar Allinge-Sandvig 
Borgernes Deltagelse, og som vi-
ser, at de med Jens Koefoed 
Spidsen, var de første paa Plet-
ten, da Faren var størst og det 
gjaldt om. at handle hurtigt for 

9Tordpolsforskeren, 
Seneral 

Med sit Luftskib „Italie" har 
den italienske Nordpolsforsker, Ge-
neral Nobile, nu foretaget et Par 
Luftrejser ind over Ismarkerne ved 
Nordpolen. Opsigtsvækkende er 
hans Beretninger om, at han ikke 
har fundet Nikolaj 11.s Land og 
ikke tror, at dette Land findes, 
thi Atnmundsen erklærer, at han 
i sin Tid har været der paa en 
Slædeekspeditiuu og har oprejst 
Varder der. Hvem har-  nu Ret? 
Ovenfor bringer vi et Billede af 
General Nobile. 

at faa Slottet i deres Magt: , 
og rerd saa til Sandvig, hvor jeg 
der strax om Natten lord reyse 
Almuen der i Byen, at de der 
kunde stase i Beredskab, reed saa 
til Allinge, hvor jeg beknm til 

Bøyefogdens Willum Hartvigs en 
svensk Quarteermester til Hest ... 
samme Quarteermester vilde icke 
halve Quarteer, blef for dend Skyld 

1 og strax nedmadset. Blef og sam-
me Natt 3 Karle og en Dreng til 
fange tagne og givet Quarteer og 
tagne i Arrest. Toeg saa det mee-
ste unge Mandkiøn med mig af 
Alling og Sandvig, som der kunde 
mistes og reyste op med dennem 
forbi Slotted samme Nat, og np 
til Stods Vær-Møllen, hvor vi be-
kom en svensk Seldat, som icke 
vilde have Quarteer, blef ogsaa . 
strax nedmadset og Mølleren, som 
var Dansk og tiende de svenske 
blef gifuen Quarteer, efftersom 
band det begierte, hvor jeg da 
strax satte mig østen for Varmøl-
len bag en Backe med folcket og 
udsatte Skildtvagt paa de Orter, 
som jeg viste Svendsken kunde 
undkomme fraa Slotted, hvor vi 
da bekom strax om Morgenen en 
Trommeslaar med flire Soldatter, 
som Lieutenanten der [au paa 
Slotted hafde udskicket om Kon-
skab, hvilcke 5 Persohner blef 
gifuen Quarteer efftersom de det 
begjerte. Saa kom Anmarcherende 
Capitain Niels Gummeløs med 
Landsdommer Peder Olsen og Hr. 
Poul med Landskabet og Hasle 
Borgerskab, som stred ved Ryds 
Kircke om Natten ....' 

Senere korn Rønne Borgerskab 
og Vester Herreds Bønder. Denne 



More Forsamling imponerede aa-
benbart den svenske Besætning, 
saaledes at de Godvillig overgav 
Fæstningen om Aftenen; men dem, 
der handlede var - efter de fore-
liggende Oplysninger — egentlig 
kun Jens Koefoed med Allinge-
Sandvigboerne. 

En stor Uret har Bornholmerne 
indtil nu gjort Jens Koefoed ug 
sig selv ved ikke engang at give 
ham el Mindesmærke. bet ved 
Hammershus betragtes vel af man-
ge som et saadant, men hans Navn 
staar der ikke. Uden ham var Born-
holm nu sikkert svensk. Der er 
derfor al mulig Anledning til nu 
i 300-Anret for hans Fødsel at 
gure Wetten god igen. 

Efter at Slottet var indtaget blev 
Jens Koefoed valgt til dets Kom-
mandant og i denne Egenskab lyk-
kedes det ham ved en synderlig 
„Strategemate., som Rasmus Ravn 
skriver, at tage en svensk Und-
sætteisesstyrke til Fange i Sand-
vig Bugten. 

Nogle raske Sandvigboere har 
derfor nu besluttet at rejse ham 
en Bautasten her. Stenen har vi 
i Nærheden, det gælder blot om 
at faa den anbragt paa Pladsen. 
Vi kan maaske nok klare os akne, 
men er der nogle Allingeboere, 
der vil give en Haand'srækning, 
vil den sikkert blive modtaget. 

En smuk Tanke forekommer det 
mig at være, at Efterkommerne af 
de Mænd, der hin skæbnesvangre 
Vinternat mellem den 8 og 9. De-
cember 1658 i Mulm og Mørke 
drog mod Srottet for at indtage 
det, nu samles om at rejse et Minde 
for deres tapre Farer. 

C. E. Koefoed. 

Soldaterliv. 
BOJ  

Naar Rekrutterne ser paa Øvel-
seslisten, at en rigtig slem Tur 
venter dem næste Dag, er der 
mange, som paa alle Maader sø-
ger at pjække den. En Del mel- 
der sig til. Læge, de har pludselig 
faaet ondt i Benene, et Hul paa 
Hændenie eller Armen, som ellers 
ikke generer, men som der nu er 
bundet et stort Bind om, eller de 
har Mavesmerter eller Ildebefin-
dende. 

En saadan Dag er jeg selv med, 
jeg har Smerter i alle Lemmerne, 
er bundforkølet og ilde tilpas og 
melder mig attsaa til Læge. -
Efter at vi har faaet en Skylle af 
.Primus (der er ikke noget der 
sætter ham • mere i Krigushmør, 
end naar nogen melder sig til 
Læge) fører en Underkorporal os 
over til Sygehuset. Vi bliver mod-
taget af et Par Sygepassere, der 
inden Overlægen kommer, skal 
tage Temperaturen paa de syge. 
En for en kommer vi ind i et 
Venteværelse, og de heldige, der 
har Feber, er sikre pari at blive 
indlagt. 	For at sætte Tempe- 
raturen op, har flere spist Skraa-
tobak, hvad der skal være et pro-
bat Middel. Jeg har hørt mange 
andre Metoder omtalt; men den 
bedste hørle jeg dog senere af 
en Kammerat. -- Da lian havde 
faaet Termometret, stillede han 
sig op foran Varmeapparatet, men 
i Stedet for at tage sin egen Tem-
peratur, tog lian Varmeapparatets, 
idet han trykkede det ind imod 
de varme Rør. — Han fik over 
400  og kom i Seng med det 
samme, thi alle troede jo, at han 
var meget syg. --- Det er godt, 
at ikke alle kender den Fidus, saa 
blev der sikkert overfyldt paa Sy-
gehuset. -- 

Nu kommer Overlægen fil; de 
fleste af dem med „ondt i Benet" 
jager lian ud, Resten redder sti; 
et Par Dages indre Tjeneste pari 

Kasernen. — San kommer Turen 
til undertegnede. - _Nan, det er 

981-  siger lian, idet lian op over 
Brillerne kaster et Blik paa mig, 
for derpaa at blade i Sygebogen. 
— .Ja, De er jo ikke slem til at 
komme her, Temperaturen er og-

saa 385, saa vi maa hellere lægge 
98 ind. — Nu kan De gaa over 
og ordne Deres Tøj og kom saa 
hurtigt igen, saa De kan blive 
puttet i Seng!" 

Efter at mit Tøj er blevet sat 
ind paa Depotet til Opbevaring, 
gear Jeg over paa Sygehuset, faer 
et Karbad og kommer i Seng. -- 

Det er en 3-Mands Stue, og 
der ligger ved min Ankomst 2 
,syge" Mennesker; ri.v s. syge er de 
ikke, thi saa snart Sygeplejersken 
er genet, løber de rundt paa Gul-
vet i har Skjorte ug hiver en far-
lig Fest. — Da der er gaact nogle 
Dage, er jeg lige saa rask som 
de andre, og nyder rigtig Tilvæ-
relsen. Del er vidunderligt at kunne 
blive liggende oni Morgenen og 
tænke paa, at nu bliver Kamme-
raterne ovre paa Kasernen jaget 
op, og ligeledes senere staa ved 
Vinduet i den centralopvannede 
Stue og se dem mursettere ud 
paa øvelse I Regn og Snesjap, 
medens vi selv faer bragt vor 
Mad og bliver opvartet i alle En-
der og Kanter. 

Der er kun en Oversygeplejerske, 
Resten af Betjeningen er Syge-
passere (værnepligtige ligesom os 
selv), og det varer ikke længe, 
før vi er fine Venner med dem, 
og saa gaar Tiden med Samtaler, 
Diskussion, eller vi spiller Skak, 
Dam, Mølle etc. 

Lægen besøger os hver Morgen, 
og da jeg er blevet nogenlunde 
rask faer jeg Lov til at staa op, 
og maa nu tage Del i Arbejdet 
med Sygehusets Renholdelse. 
Hver Morgen skal alle Trapper, 
Gange og Værelser gøres rent, 
Gulvene skal vaskes, men da der 
er Linoleum overalt, gaar det hur-
tigt for sig. Værre er Pudsningen 
af det meget Messingbeslag, der 
findes; men vi har det godt, Tiden 
skal jo gaa med noget, og var 
det ikke for Frihedens Skyld, 
kunde jeg godt tænke mig at blive 
her Resten af Militærtjenesten. 

Hvad vi savner mest, er en 
Pibe Tobak; men det er strengt 
forbudt at ryge, vi tager os dog 
et Smøg nu og da om Natten el-
ler ude paa W C. 

En kærkommen Afveksling I det 
noget ensomme Sygehusophold er 
Kammeraternes Besøg, saa faer vi 
altid noget Nyt at vide ovre fra, 
og Postbudet bliver stornet, etaer 
vi ser 

— — — 
Paa vor Stue ligger to fra Te-

'efor:petrol:tjen og fægter med Ar-
mene for at faa Tiden til at gaa. 
De øver sig i at telegrafere. Paa 
åen Mande lærer jeg Morsesyste-
met, og har siden haft megen 
Fornøjelse af at staa og aflæse 
Signalerne, naar vi var paa Øvel-
ser. — Telefonpatrouljen bærer 
Kabel- og Telefontornystre samt 
Signalflag. De arbejder for dem 
selv, lægger Kabler ud fra Kamp-
pladsen og ind til Hovedkvarteret, 
hvortil Meldingerne bliver telefo-
neret eller telegraferet. Naar de 
telegraferer med Signalflag, stiller 
de sig op paa en Høj og svinger 
Flaget til højre og venstre ---
Prikker og Streger. 

9g. 

,merit Igrdskifte 

Er Teglværksejer Bloch 
en Vinkelskriver? 

Foranlediget ved Løjtnant K oe-
toeds Artikel i .Nordbornhohn" 

for I I. ds. under Overskriften ,Sa-
gen-, hvori han bl. a. omtaler n:il 
Vidneudsagn i Retsmødet den 13. 
forr. Md. paa en urigtig og vild-
ledende Mande, der etter min For-
mening kun kan være beregnet 
paa al skade Emil Holm, hvilket 
jeg ikke er interesseret i, burde 
jeg jo egentlig protestere derimod. 
Delte er vel dog for dristigt for 
saadant et lille Byraadsmedlem 
som mig, tænke sig, at protestere 
mod, hvad saadan en .stor Mand-

fortæller os; nej, jeg maa selv-
følgelig holde mig længere nede, 
og da hans Skriverier angaaende 
mit Vidneudsagn formentlig er en 

Følge af Teglværksejer Bloch's 
Referat i .Nordbornholm" for 20. 
forr. Md., er Løjtnantens Skriveri 
angaaende dette formentlig kun 
en trillen rundt med en Kugle, 
om man kan udtrykke sig saa-
ledes, formet og afleveret til ham 
af Bloch, hvorfor jeg ogsaa i de 

følgende Linjer  vil se bort fra den 
„store Mand" og beskæftige mig 
lidt med Hr. Bloch, der jo er et 
mere almindeligt Menneske. 

I „Bornh. Sociald.-for 19. forr. 
Md. lader Hr. Bloch, pac en be-
skeden Mande, os vide, al han i 
sine yngre Dage har læst lidt; 
men at han Ikke kan se, at dette 
kan vedkomme andre Mennesker, 
du lian ikke giver sig af med no-
gen Art af Vinkelskriveri. Se, dette 
ser jo meget troværdigt ud, og 
havde ikke Hr. Bloch vaagnet 
d. 20, næste Morgen, havde vel 
næppe nogen haft Grund Hl at 
tvivle paa hans Ord, og denne 
Artikel havde næppe koemnet...-- 
Men som Ordsproget siger: ,Nuar 
Krokodillen ynkeligst græder, den 
allerhelst simre Børn opæder". — 
Saaledes tilsyneladende ogsaa med 
Hr. Bloch. Den 19. forsikrer han 
i .Bornh. Sociald.", at lian ikke 
!aver Vinkelskriveri, og den 20. 
laver han i „Nordbornholm", ef-
ter min Formening, Vinkelskriveri 
efter en større Maalestok. 

I denne Forbindelse tænker jeg 
paa hans tidligere nævnte Referat 
af Retsmødet. I dette Retsmøde 
havde jeg den tvivlsomme Ære, 
af Hr. Overretss. Thaarshind, at 
være Indstævnet som Vidne I Sa-
gen. Dommeren rettede her et saa 
klart Spørgsmaal til ulig, at ingen 
af de tilstedeværende i Retssalen 
kunde misforstna det, og mindst 
af alle skulde man da synes af 
en der har læst; og da mil Svar 
kun var det ene Ord „Nej-, sk ulde 
man da heller ikke tro, al delte 
kunde misforstaas. — Ikke desto 
mindre synes dette at være Til-
fældet for Hr. Bloch's Vedkom-
mende, hvilket freingaar af føl-
gende. Dommerens Spørgsmaal 
til mig var: „Har De som Med-
lem af Byraad eller Fattigudvalg 
været med til at vedtage, at Emil 
Holm, for at yde Sigfred Persson 
fuld Kost, af Fattigvæsenet skal 
have I Kr. 25 Øre om Dagen?" 
Til dette snævert og skarpt af-
grænsede Spørgsmaal svarede jeg 
det ene Ord „Nej". — Dette ene 
Ord ændrer Hr. Bloch uden vi-
dere I sit Referat til følgende ll 
Ord. _Han havde aldrig været med 
til at bevilge Kostpenge for Sig-
fred". -- Er De klar over, Hr. 
Bloch, at Deres Referat er i hø-
jeste Orad urigtigt, og at det er 
Vinkelskriveri? — det De skriver, 
De aldrig gør Dem skyldig i --; 
thi der er ikke spurgt mig eller 
af mig svaret paa, om Fattigud-
valget har bevilget et andet større 
eller mindre Beløb til Kosten for 
Sigfred. Dommerens Spørgsmaal 
til mig og mit Svar har derfor 
neppe mere tilfælles merl det af 
Hr. Bloch konstruerede Referat, 
end f. Eks.: „Hønen og Ægget•. 

Jeg henstiller derfor lit Dem, 
Hr. Bloch, ikke for min Skyld,  

de det saakaIdte _Borgerskab-s 
indre Stridigheder ikke vedrører 
mig, hverken personlig eller som 
Byrandsrepræsentant for Social-
demokraterne her I Kommunen, 
men tor Deres egen og Deres in-
denfor Kommunalpolitik forment-
lige Partifælle Emil Holms Skyld, 
at tilbagekalde Deres Referats 
Urigtighed. •• Først da har man 
Grund til at tro Dem, naar De 
skriver, at De ikke laver Vinkel-
skriveri. 

Allinge, den 22. Maj 1928 
Valdemar Olsen. 

- - — 
I Ir. Redaktør! 

Nedenstaaende bedes optaget s 
Nordbornholm 

Allinge-Sandvig Borgerforening 
har afsendt følgende Skrivelser: 

Til Allinge Sandvig Byraadl 
Da det under Retssagen mod un-

dertegnede er oplyst, at Byrands-
medlem, Fattigudvalgsformand og 
forhenværende Amtsraadsmedleni 
Hr. Emil Holm har hævet Fattig-
understøttelse til Sigfred Pedersen 
uden dennes Vidende, anmoder 
Borgerforeningen herved det ærede 
Byrand om al henstille til Ur. Holm 
at nedlægge sit Mandat som By. 
raadsmecilein. 

Paa Borgerforeningens Vegne 
C. E. Koefoed. 

Formand. 

Til Bornholms Amt? 
I Anledning af at der er blevet 

oplyst forskellige uheldige For-
hold vedrørende Fattigvæsenets 
Forvaltning i Allinge-Sandvig Kom 
terme, anmoder Allinge-Sandvig 
Borgerforening det høje Amt om 
at paalægge det herværende Fat-
tigudvalg, at der i alle Tilfælde 
modtages Kvittering fur deri mod-
tagne Fattighjælp af den paagæl-
deude Fattighjælpsnyder samt, at 
der træffes Forholdsregler mod at 
vedkommende kan opfatte Hjæl-
pen som privat Godgørenhed, Ve-
derlag tor privat Arbejdsydelse 
el. lign., svaledes at enhver Mis-
forstanelse al Hjælpens Art i Frem-

tiden kan undgaas. 

Paa .Burger foreningens Vegne 
C. E. Koefoed. 

Formand. 

Hr. Konsulent Nielsen, Nyker, 
huldt et godt Foredrag om I loailid 
og manede Ungdommen til at bruge 
Fritiden vel, Han advarede dog 

imod at blive ensidige Hundens 
Arbejdere, men huske at udvikle 
kinden samtidig ved Læsning af 
ged raglitter,  nulr, god Skønlitte-
ratur og ind imellem en rigtig 
K naldrurna n til at hvile ud nazi. 
Han anbefalede at søge de tekni-
ske Skoler, en eller anden Efter-
skole, og anbefalede stærkt vore 
Højskoler. For samlingen kvitterede 
ved Haandklap. 

Formanden, Hr. Forstund, tak-
kede lor Foredraget og det gode 
Besøg. 	 H. P. 

Bornholms Fugleskydningsselisb 
vedtog at foranstalte Fugleskyd-
ning ved Hammershus paa Grund-
lovsdagen. 

Forhaabentlig bliver en saadan 

Skydning en varlig tilbagevenden-
de Begivenhed, saa det lykkes at 
skabe og vedligeholde en Tradi-
tion, der er dette gamle ærvær-
dige Selskab værdig. 

Numre a 2 Kr. fans ved Hen-

vendelse til Postmester Christen-
sen samt Grundlovsdagen pas Sky-
depladsen. 

— Som sædvanlig ventes en 
Mængde tyske Pinsegæster til 
Bornholm. 

I Morgen Aften Kl. 8 kommer 
„Berlin" til Rønne med et større 
Selskab, der med Ekstratog tager 
til Nordlandet og fordeles paa de 
forskellige Hoteller. 1. Pinsedag 
foretages Udflugter i Omegnen, 
2. Pinsedag Bilture øen rundt. 

„Hertha" anløber som sædvan-
lig Hammeren eller Sandvig I. 
Pinsedag Kl. 10 Fm. med to Sel-
skaber, der samme Dag foretager 
Udflugter med Bit, medens 2. Pin-
sedag er forbeholdt kortere Ud-
flugter. 

Den nyoprettede svenske Rute 
Lftbeck-Bornholm-Stockholm ind-
leder sin 2 Gange ugentlige Fart 
og ventes til Hammeren 1. Pinse-
dags Fm. Kl. 9. 

.ørnen" kommer Søndag Mor-
gen med „Københavns' Pinserej-
sende, og .Frem" og „estborn-
holm gaar Lysttur til Hammeren 

og K ristiansø. 

En Mindesten over Jens Kofod, 
Bornholms Befrier, tænkes rejst 

ved Sandvig Bade.strand. Stenen 

er fundet i et Havegærde i Sand-
vig, og er en meget smuk Natur-
sten. Det er Skansekomiteen, der 
har taget Initiativet. 

Paa Allinge-Sandvig Husflids-
forenings Udstilling blev følgende 
Lodsedler udtrukket. 

lndgangsbilletten, blaa Nr. 54 
Søgnesstol 	rod 	59 
Sybord 	grøn 41 
Blomsterbord laksefarvet 3 
Søgnesstol 	graa 	57 

Kan afhentes hos Vogm. Truelsen 
inden 8 Dage fra Dato. Tlf. 101. 

Bestyrelsen. 

nye Slips 
og nyt tili rave t ø) til Pinsen. 

Smukke, moderne Ting 
til billige Priser. 

MW Se vor Vinduesudatilling 

Nonibilleis hodelsbus 

egtahlier 

5ra 2Ige til alge. 
0- 

Husflids-Udstillingen. 
Det var siet ikke saa faa Men-

nesker, der Søndag Eftermiddag 
aflagde Udstillingen et Besøg. Den 
var ogsaa godt nok et Besøg værd; 
thi der var mange smukke Arbej-
der imellem, ja, vi sart egentlig 
intet Stykke daurligt udført Ar-
bejde. 

Hr. Truelsen og hans Elever hø-
stede megen og fortjent Anerken-
delse for, hvad der var frembragt. 

Flettearbejeterne var de domi-
nerende, som rimeligt var; disse 
Arbejder kræver mindst Værktøj 
og mindst Værkstedsplads, naar 
der da flettes med Søgræs og Pet-
tiror, og det glor netop Tilfældet 
her, 

Vi haaber, at Hr. Truelsen, der 
er en udmærket Husflidsmand, 
fortsætter .til næste Vinter, skønt - 
„Lønnen er ringe, og Arbejdet 	 ILlle vore 
svært", som Drnchmann siger i 
Snedkersvendens Viser ; vi kunde 
derved opnaa, at de Drenge, som j 
Inar fundnogen øvelse i at for- ; 
arbejde Genstande af Træ paa 	udsælges til ca. halv Pris. 
Sløjdskolen, kunde fortsætte med 

 

at dygtiggøre sig i Haandens Ar- • 	Nordialidels Hoodelshus 
bejde paa Husflidsskolen. 



vor hjemmelavede 

9 rev og Paalæg.  Fars, Medisterpelse 

pur Varerne garanteres —VII 
altid friske, da de opbevares i 
moderne, elektrisk Køleanlæg. 

Xob 
Tapetfabrikken 
Danmarks 
smukke l segle 

Is) 

III  e. 
ebt 

~Ce r~  ae!.7k---=.= g=   

fter Installering, af en fuldt moderne LademasKine, kan 
jeg tilfredsstille ethvert Krav ved Opladning af Radio- og Auto-
mobil-Batterier. — Reparationer af samme udføres. 

NB. Hellesens Anode-Batterier altid pait Laget. 

Hasle Installatorforretning, Tlf. 128. 
A. Regnersen 

2. Pinsed. KONCERT fra 3-7. 

Hotel Stammerslialde - Hotel Sandvig 
aahner til Pinse. 

Del er Omgivelserne, der stemnrer Sindet 
— Stammershalde bar smukke Omgivelser — 

kender I)? Troldskoven? 

Hotel „Sandv ig"s Palmehave er udvidet og restattreret. 
— Priserne er iaar -meget moderate. - - 

Samme Ledelse: Carl Jørgensen. 

Gi811fieStg! M 11 r! c h, glasle, 
anbefaler sig Ined 

all (Ilarinesterarbeide, Samvittig-
hedsfuld Udførelse. 
Rulle■ gn ■ tililer til Fabrikspris. 
Elegant I .■ d ris sli 	og af Billeder. 

Oardlurtirliger og sipejle  

i alle Størrelser. 
11111glan paa Lager. 

Benmel. 
Godt, tort Benmel er til Salg. 
10 Kr. pr. 100 kg. 

Foderauelsrabetkea, Ny ker. 
Tlf. 79. 

Til Foraarssffisonen 
anbe fale s 

»arne- og Mernefialle 
Stort og smukt Udvalg til billige Priser 

Hedvig Marckmann, 
I. I lasle 90. 

Lad »em fotografere 
. hos P. Anlier Poulsen. 

`131nber op filur froidalbea 
oi topieren. — aorhoruler 

`elefou -nalr 66. 

• 

▪ 	

Extra Pinsetilbud ! 
: 

▪  

10 pCt. paa alle Herrehabitter. 
125 fine Habitter, moderne Slof-

fer, glimrende Pasform 
lmpr Herrefrakker med For fra 

25,50, kun moderne Farver. 
I Hatte og Huer er de sidste 

Nyheder nu fremme, og vi har 
Masser at vælge imellem. 

Moderne Manchetskjorter i fine 
Monstre, rode Skjorter med 2 
Flipper 5,75 og 6,65. 

Stærke Sokker 0,49. 3 I'er 1,35. 
No1.1-lerre-Maeotrojer 1,68 og 1,85 

Manufakturhuset 
HASLE 

Ailletønder, 
Saltkar og Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Hasle Bødkerforretning, 
Tlf. Hasle 105. 

A. Lyster 
Telefon Hasle Nr. 74. 

• TAPETER• 
Største Udvalg. - Billigste Priser. 

Nye Tapeter er hjemkommet 
i mange smukke Mønstre. 

Rester udsælges til halv Pris. 

J Y. genne, gudfijern 
ved Jantzens Hotel. 	Tlf 85. 

Enh.verilusmoder  bor i  egen In- 
teresse forgange 

Gudhjem Nalles  Flormel 

• 
ososeessee•••411 

• 

Miografen, 
2den Pinsedag Kl. 8 

friskarers. 
Sæsonens store Sensation. 

Skuespil i 8 Akter. 
Verdenskrigens Eftervirkninger. 

Filmen er forbudt for Bøn]. 
• 
.111••••••••••••

•  

Odplaoloiogsplaoler 
fans nu i 

Allinge Blomsterforretning. 
Telefon 88. 

HOTEL „HAMMERSHUS" 

Gudhjem Skotøjsforretning 
A. P. Westh. 

Sommerfodtøjet er hjemkommet og anbefales til billigste Priser. 

Telefon 74. A. Lyster, Hasle. Telefon 74. 

Hjemmelavet Paalæg, Salater, Tomater, syltede Asier og 
Agurker, Ost og Konserves. 	Alt i prima Kvaliteter. 

GUDHJEM  

H. Wolffseris Delikatesseforretning 
i Fru Fuglxang,s Etendom ved Havnen anbefaler: 

Prima hjemmelavet Paalæg, Medisterpolse, Flæskefars m. m. 
fra en. af  øens største Specialforretninger. 

Stort Udvalg i Ost og Konserves. — Alt til billigste Priser i bedste 
Kvaliteter. — Prøv selv, og De bliver en stadig Kunde. 

Nye Sendinger af prima Kvalitet 
Græs Foder blanding, danske Herfrokager, grov dansk Soyaskraa, 

Danske grove Hvedeklid og Rugklid, stor, sund Majs, valsede Sol-
sikkekager, Kokoskager og Palmekager, puma Svineskraa, Majsskraa 
Knækmajs, valset Byg. Vi sælger 10 Tdr. Hvede a 22 Kr. pr. kant. 

Nordlandes Handeshus. 

Atte taptagene Ser stryges med 
ILirauleetamstJære eller Tagpi %tjære, som sælges i hele, halve, 
kvarte Tønder samt i Spande a 23 eller 15 kg Fri Dunke. 

Den rigtige lysebrune Finske Trirljirre sælges i halve Tdr. 
og Dunke a 6 Kr. 

Nordianciats Handeishus. 

Yrisfie Skandia 2runkuls6riketter 
som er et herligt, renligt Sommerbrændsel til Ovne og Komfurer, ven- 
tes til Losning i de første Dage Veer saa god at gere Bestilling 

Torre, rene, blanke Gulvbrædder, Gran og Fyr, 
alle Længder sælges meget billigt ved kontant Betaling 

Rigtig gode kantskaarne Udskudsbrn.dder i alle Længder og 
Tykkelser sælges ogsaa meget billigt. 

Nordlandets Handeishus, 

Udsøgte Kvaliteter, d, v. s. fineste Sorter 
Kartoffelmel, Sagomel, Rismel, [deisme', Mannagryn, Semoulegryn, 
svenske og danske Havregryn i Pakker og los Vægt. — Vore Priser 

er billige, og ved Køb af 2 kg. ad Gangen gives extra Rabat. 

N ord landets Elandeislius. 

De Merlerencle 
anmodes helligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkouto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle 'udbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage &bibel 	5 Ore i Porto mod Kvit- 
tering paa Postheviset. 

Zuintc4. 
,;(rnilit, frontalt.  rndlitl op ellbeirdall 

Ctort 	i 
Frugtsafter. 

Johanne ansens 
Vietnalleforretsaing 

Slinbeptotb. 	 IIf. 45. 

Briller og Pincenez 
købes bedst hos Uhrmager 

Conrad Hansen, 
ved Havnen, Allinge. 

Nye hjemkomne 

Watte. 
Stort Udvalg. Billige Priser. 

Louise Larsen, Allinge. 

Kyllingefoder. 
Grove Byggryn. Knækris anbefales. 

3. 2, Larsen, .'Vinge 

Liglister og Ligsenge 
altid paa Lager i alle Størrelser, 
og forskellig Udstyrelser og Priser. 
Anton Nonnes Byggeforretning 

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sonne. 

9Ired g̀eres Den 
med et Fotografi af Dem selv! 

Fotogral 
Møller, Allinge. Tlf. 4 

leverer de fineste Portrætter. 

Gia ikke over beo cfler Yaod 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 

Mineralvandsfabriken 

BORNHOLM 
Sandvig 	 Telefon 25 

Asbest-Bolgeplader 
Billigste og bedste Tagdæknings- 
materiale — leveres og oplægges. 

Linoleum- og Parketgulve 
lægges — forlang Tilbud. 

Lager af Ligkister og Ligtøj. 
Kofoed GiLl. Mortensens 

Byggeforretning. 
Tlf. 77 og 79. 

Slipset, der ikke krøller 
nyt Patent, meget praktisk. 

Vi har over 600 moderne Slips 
paa Lager i nye Mønstre 	mæg- 
tigt Farveudvalg — I alle Prislag 
ogagenneinfurt 	('riser. 

Manufakturhuset 
HASLE 

Ost - Paalæg - Salater. 
Altid friske Varer. 

3, 2. Larsen, ffilinge 

Aflæg vor moderne 

Modesalon 
et Besøg! 

Der finder De det største Lager. 
Fikseste Hatte. Billigste Priser. 

Thoi a Petersen, Alltn e. 

6-7 Pers, Bil udlejes billigt 
4 

J. Marcher. Telefon Allinge 120 

Aiii1100 firer' 
Ortnsnduingmbrwilde altid paa 
Lager, billige Priser. 
TIL 29. 	Gleert Hansen. 

Ro. 
Sogneraadet har vedtaget at an-

betale, at der give< Hotelejel Kod) 
Rev illing til at drive Giesigi‘eri 
!ned Ret til Udskænkning af stærke 
Drikke paa hans Ejendom Hotel 
Helligdommen i Ro i 5 Aar fra 

Juni d. A. at regne. 
Illognormselet 

Allinge-Sanduig 
Ungdomsforening 

afb. Medlemsbal Mandag d. 28. ds. 
(2. Pinsedag) Kl. r• paa Christen-
sens Sal. 

Medlemskort skal forevises. 
Nve Medlemmer kan optages ind- 
til Lørdag Aften ved Tlf 	40. 

Olsker Tyrellolfislorilinoli 
afholder Generalforsamling i For-
samlingshuset, Fredag den 8 Juni 
Kl. 7,30. 

P. It X'. 
Hans Jensen. 

Missionsfest i Ro, 
LØRDAG den 2. Juni Kl. 7,30 

bliver der Basselest for Dansk 
Missionsselskab hos Chr. Nielsen, 
Slenhygaard, hvor Missionær Frk. 
Olga Christensen fra Kina taler. 

Vær velkommen og tag en 
god (lave med til D. M. S. 

Gudhjem Molles 
Flormel 

er anerkendt 
som det bedste. 

Udplantningsplanter 
til Mark og HaVe er tjenlige nit 

„Ballelyst", Allinge. 
Tlf. 6 og .17. 	M. ICr. Kofod. 

Systuen 
forts. uforandret. Priserne nedl. 

En Elev antages. 
Elise Nielsen, 

Storegade 42, Hasle. 

2 unge heste, 
ca. 10 Kv., er til Salg straks 
P. Kjoller, Vang. Tlf. Ruts 20 x 

Barnevogn 
samt et Tæppe er til Salg. 

Karl Hansen, ,,Mollehuset" All. 

,Lejlighed til Leje 
WoIff, Allinge. 

Ell 
er meget billigt til Salg eller Bytte. 

C. Kjoller, Skovfryd, 
Telefon Allinge 103 y. 

Ell)eliere ileskieNeise 
søges i Allinge eller Sandvig. 

Skomagersv. Emil Pedersen, All. 

En rad Hest, 7 Aar, 
en graa Hoppe, 5 Aar, en 2 Aars 
og en 1 Aars Hoppeplag er til 
Salg eller Bytte med en Tyr eller 
Lodekvier. 

Jens Sonne, Valdesminde 
pr. Amsballe Tlf. Kl.s.43 kan hen. 

allingeYeglyterfi 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænror. 
Tlf. 127. 

En sund badekuie 
er til Salg hos 

Avlshr. Lund, Allinge 

En Kælveko 
og 4 Maarreders gamle Tillægs-
kalve er til Salg 

Bouriegaard, Rutsker. 

• 

• 
• 
• 

• • 66 



Rug. Lundgrens 
KsbansailsirSrretsbeg  

anbefaler prima 
Kslasialseror  
til hillieste Priser. 

Gyldig fro 

Køi eplan. 
Rutine-Allinge Jernbane. 

SØGNEDAGE.. 
Rønne ill.--MaadvIg. 

.) 
91m wt 7,45 12,N) 16,15 1925 
91eIrr 8,00 13.05 16,30 19,4 0 
Stlelarrit 8,10 13,15 10,40 19,5n 
91u 8.24 13,29 16,t34 20,04 
7cin s,36 13,41 17,ei; 20,16 
91f1ok1r 8,44 13,49 17,14 20,24 
Esmbeie 8,50 13,55 17,20 20,30 

sandwix lisniet% 11. 
•) 

€.4111+1,41 9,25 14,10 17,55 20,50 
?lflinge 9,30 14,15 18,00 20,55 
trin 9;38 14,23 18,118 21,03 

' 	111a 9,50 14,35 18,20 21,15 
illemmt 10,04 14,49 18,34 21,29 
91afer 10,14 14.59 18,44 21,39 
rumine D. 10,39 15,15 19,00 21.55 

Storite 2ager nf frerbige atitpuittger 

 

"} eder fan fra 27. Zfitni til 27, 
41u tufs (begge incl). 

  

Skal De dl 

Hammershus i Pinsen 

bor De kobe en Porer 

over Ruinerne. 

Faas i alle Boglader 

a 50 Ore. 

Dansk og tysk Udgave. 

EIDO111■ 

Nyheder i fEerdige Sommerkjoler 
er paa Lager i fikse, moderne Faconer til billigste Priser. 

Fikse Kjoler med Bort 	fra Kr. 9,50 
Sehantnngskjoler 	 fra Kr, 8,75- 27,00 
Ultimousselinskjeler, bedste Kv. fra Kr. 14,00- 24,75 
Kunstsilkekjoler, smukke Ministre lange Ærmer K r.14,00 
Kjoler fra sidste Sommer nedsat 330/0  og 500/0  

Nords Iiiisdll vel! koar Piild, 

Chr. Mortensen, Tlf. Kl. tlr. 29, 

1105111101.111 • 21/4-':'41. 
Atm. 

..41sne 
kZp,s , • .,7,* 

• 

.."! q."' • 

ng VIrbeilnttni lamt" trinmm nmeriranfle ettier411.< 	fra 3,25 -5,00. - 
s.13tinta blan s.11,Huhlinbebentlitber og fold?. anel 41theite,brafIcrber, Zrojer, 

oa 	urter. - llabrzbefirebning i 1.11a o11 18uniuta tit barbe og 'Qgorn 
paa 511e.terinaer efter Vant. 	I fle 311. 9ltbejlie til billigfte 13ri4. 

?line bratte guattter os ;large navnlig i Zritotane an Illanarn. 

Slimelm, " lest3 	 11inge 	otåj  gtrb 	X  - 

9Zye 9olfpfeefikerter 
i Heluld, Uld og Silke, hvide eg kWlorte, or paa 
Lager i sninkke Monstre og moderne Faconer til 
Kr. 13,25 - 17,50 - 18,50 - 23,50 - 25,00 - 29,50. 

Magasin du Nords Udsalg ved Victor Planek Allinge. 

Klemensker Cementsfsberi. M Tlf. Kl. n. 77. 

IMOINE1~.~M~~111~. 

4-5 Personers Bil udlejes. 

Tagsten, fl. og holl. Model, rode, sorte, graa, Kloakror, Drænrør, ' 
Brondror. I >: 1 m, 20 Dæksler, Mursten Kr. 30 pr. 1060, fremsi. 
yed Maskinblanding og -Stampning, mange Anbef. fra Forbrugere. - 
Bygningsblokke, .1', 6 	8" til Ajlebeholdere, runde og lirk. Blokke 
sa rit Loftsblokke, bedste og billigste T.:g, leveres med færdig Armering. 
Vandtrug, Stakit- og Hegnstotter, Fliser, 12 0  x 12 ", 24 " 	24 ", 
Fortovskantsten samt alle andre Cementvarer efter Bestilling. Lager 
af glans, Ror, Krybber og Svinetrug, Tagvinduer, Glastagsten. 

Forlang Tilbud. - Varerne leveres overalt. 

Nyheder i Barnevogne, Kurve-
mobler, Rejsetoj, Rullegardiner, 
Markiser ni. m. 	 Tlf. n 13 L PIHL Klemensker. 

Soveværelser, 
2orde og Stole 

~=~~~ffirme 
Alle Tryksager 

safiSom 
Itrguileger, Meddelelier, Konvolutter, 

Ungry-11,kato, Vekselbluniketlt.r, 
l'isititort og TakkoLort, 

Lovs og liognAkaiwr, 
Sange og Sninet,r, 

Yled14,1uhkart 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge BogtryKKeri. 
Htag op Teltfon 74 

1~111111110111~~1111•11111111= 
Averter I NORDBORNHOLM! 

Ørag ud! 
Foraaret er kommet, Sommeren 

staar for Døren! Benyt de smukke 
Solskinsdage til kortere eller læn-
gere Udflugter. De billige Søn-
dagstog gør det muligt at komme 
vidt omkring uden at trættes. --
Tag f. Eks. en Returbillet til Rø 
og følg Landevejen over de ma-
leriske _Brodder', hvor Dalbun-
den er et broget Blomstertæppe 
indrammet af furede Klippeblokke, 
lys Underskov og mørke Graner, 
forbi Lehnsklint og ned 111 Gud-
hjem. 

Del er ikke .med Urette Byen 
er kaldt ,Gudernes Hjem', 111i af 
bornholmske Byer virker den sik-
kert mest betagende paa de tilrej-
sende, indeklemt mellem mørke 
Bjergaase, men lys og smilende 
ud mod del blaa Hav --- en rig-
tig Bjergby med stejle Gader og 
bratteKlippevægge,ovenpaa hvilke 
ofte er anbragt striml Haver. -- 
Gudjem er berømt for sine smukke 
Haver, hvor Vinranker slynger sig 
op gennem Klippespalterne og Fi-
gentræet spreder sine storbladede 
Grene. Vel er Frugterne endnu 
ikke modne, men føler man Trang 
til at læskes af Druesaften eller 
en Kop Kaffe, da ligger Jantzens 

Hotel (kendt som et godt Mad-
sted) midt i dette Eden. Her kan 
man nyde Eftermiddagskaffen paa 
den lukkede Veranda eller ude i 
den seværdige Have, hvor Trappe-
trin i Fjeldet slynger sig op mod 
,,Bokul" s Granitknude med den 
vidunderlige Udsigt. Herfra kan 
man foretage en lille Spadseretur 
op gennem Skoven til ,,Graamyr• 
eller ned gennem Holkadalen", 
„Grevens Dal" og „Tulaknajl" til 
.5[111/stenen. 

undhjeur er en garnml By , 
hvis Historie kan følges ned gen-
nem Tiderne. De mange Grav-
fund vidner om, at den allerede 
i Vikingetiden maa have været en 
blomstrende By. Vikingenaturen 
ligger endnu Gudlijemboerne i 
Blodet, de er itaardføre, seige og 
udholdende -- ogsaa Damerne, 
der boltrer sig som skønne Hav-
fruer i det vande Element, blot 
Temperaturen er lidt over Fryse-
punktet. Den populære Svømmer-
ske, Frk. Møller, har allerede for 
længe siden begyndt at træne sig 
til Christiansedureld 

Medens vi her i Allinge-Sandvig 
kun bar vor Løjtnant at prale med, 
er næsten alle Gudlijemboere født 
med et eller andet Talent i Bag-
haanden. En Fisker kan saaledes 
godt være bande Kunstmaler og 
lyrisk Digter, og Sprogforskere, 
Forfattere, ja endog Operasanger-
inder er ingen Sjeldenhed i Gud-
hjem. 

Er man mæt al Indtryk fra den 
lille By, kan man følge Havnega-
den ti! Nørresand, Prinsessehaven, 
Jcrnkaas og Hestestenene, følge 
den bugtende Sti, der snor sig 
langs Kysten, op og ned, med 
stadig skiftende Naturskenheder. 
Turistforeningens Bænke indbyder 
til Hvil, men vi standser ikke før 

Salene, hvor den grønne, 
blomster smykkede Eng 
frister, San afsted igen 
i Efterraid dagssol ad Red-
nings væsenets smukke 
Sti og op gennem Kløf-
ten ved Stevelen, Kanter-
længen og hvad nu alle 
disse mærkelige Klippe-
formationer hedder, hvis 
forvitrede Overflade er 
fuld af talrige Revner og 
Spalter, i hvilke grønne 
Slyngplanter, Vedbende, 
Caprifol og store Træer 
borer deres stenede Rød-
der. Op og ned bugter 
Stien sig forbi de mange 
Udsigtspunkter, en lidt 
anstrengende, men dejlig 

Tur forbi Lyseklippen, Elisabets-
klippem med Marchers Baade, 
Ovnene og Capri. 

Her kan man i Ro og Mag spise 
sin Aftensmad, enten i Foreningen 
Bornholms Lysthuse eller paa Ho-
tel Helligdommen, inden man be-
giver sig op til Stationen, og del 
er med en Følelse af at have op-
levet noget, at man efter endt 
Vandring atter sætter sig i Toget 
og ruller tilbage til den hjemlige 
Arne.N 

Nic. Koefoed 
Skrædder- og Herreekviperingsfor- 
retning leverer gode Varer til bil- 
lige Priser. Tlf. Klemens n, -14 x 

Gudhjem Sadelmager-

og Møbelforretning 

MON. 00 
Rønne 11.---Plandvig. 

Monne D. 7,45 12,50 16,25 19,25 
9fafer 8,00 13,04 16,39 19,39 
itlennti3 8,08 13,13 16,48 19,48 
910 8,21 13,26 17,01 20,01 
Vin 14,32 13,37 17,12 20,12 
%Bliv 8,40 13,45 17,20 20,20 
Snlibeig 8,45 13,50 17,25 20,25 

Mandels 
eniibt,iq 	9,00 

Rønne H. 
14,05 17,50 20,50 

'Allinge 9,05 14,10 17,55 20,56 
Zcin 9,13 14,18 18,03 21,03 
Itu 9,24 14,29 1/1,14 21,15 
311,aneitis 9,37 14,42 18,27 21,29 
91afer 9,46 14,51 18,36 21,39 
!Ramte .. 10,00 15,05 18,50 21,55 

Naar De skal avertere, benyt da 

„Nordbornholm" 
1=0.11.1....■•••=«. 

 

Køreplan 
_Almindingen Gudhjem Rønne 

Jernbane. 

MOGNEDAGE 
Rønne Almindingen Gudhjem 

1 

).torisir i. 7,55 13,10 16,35 20,00 

9 	
7,55 13,10 	20,00 

1/.f taiø  trfebn 	8,43 13,58 17.21 20,48 
2Iliniubingrn 8,53 '14,08 17,31 20,58 
211lermarie 9,13 14,28 17,51 21,18 
Cfferlara 	..!,-21 14-36 17,59 21.26 
(»trøjen 	9,33 14,48 18,10 21,38 

Gudhjem Almindingen ~nue 
•} 

@officin 	7.50 13,00 16.25 19,50 
iDftertnvg 	7,59 13,10 16.35 20,00 
Dfterniarie 8,08 13,19 16.44 20,09 
1111ininhingen 8,27 13,38 17,04 20,28 
VIatirfetig 	98,,2359 11 43:4500 "1187:0515 2201:3040 
9l 
	9,25 14,40 18,00 21,30 

*) 2uber lun fra 27. au,li til 27, 
Nittnill (begge incl.) 

!MON= og OEILLIGDAGE 
Kumme Almind ugen Gudhjem 

9fenne 	7,55 0,25 13,00 ')0,00 

g 	
7,55 0,25 13,00 20,00 

t,i,gr tiøttcbt) 	8,43 	1,08 13,48 20,49 
i'llininbiagert 8,53 1,18 13,58 20,59 
Zflernintie 9,12 	1,36 14,17 21,18 

f1er1ne4 	9.20 1,41 14,25 21,26 
Qhibt)jein 	9,30 1,54 14,35 21,36 

Gudhjem Almindingen Rønne 

C•1"41.1 1411,:*r1114 	77,5590  ()0,22911  1132,0555  21 09,0050  
Dricriamir 8,08 10,37 13,18 20,10 
tfininbingcli 8,27 10.54 13,32 20,28 
?Width 8,38 11,04 13,43 20,40 

9,25 11,50 14.30 21,30 
31Zite .i.  9,25 11,50 14,30 21,36 

Rant Vide 
Luget Lala, ruget Yini nyt 

flt onei 03euielnoft, 
bjenunclabet £tuerpoftcj, 

Zunge. 
ffilitti [lifte Cirer- 

2ictitaiieforretitilifien 
Lindeplads - A1lin9e - Telefon 45 

Sygekassekontrolboger 	Elegante Visitkort 
leveresIbilligst fra 	 50 Stk. med Navn 2 Kr. 

Gornitzkas Bogtrykkeri, Allinge Allinge Bogtrykkeri. 

SKANDINAVIEN 
AMERIKA LINIE 

Eneale direkte Ruter fra Kobenhavn til New York ng 

Canada med regelmle4sIg Afgang flere Gange hver Md. 
fil Canada Inged Pa:sviget-Ing. og Liniens egne Folk 
rnotItop,er Passagererne i HA LIF A X og  WINNiPE9. 
Ved Ankomst 	Canada kan Arbelde anviser til Land- 
Inbildøre, gine og  ugifte, larm til unge Piger, 

Illualrerede Flaandhager med alle Oplyt.nireger fans gratis fra Passa g e rar-
Afdelingen, KONGENS NYTORV 8, Kobenhavn K. eller boa: 

S8oglr. Slieticr, Nanne, ,.Hnglr, 133ortillga, Vicr,n, &b. 13ctcr1rn, 
V3ngtr. D. llforuil.ita, 91flinge, `åotogent j1. %der /toldfrit, ba,e'r 


