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Siden Fredag den 25. Maj, da den sidste Melding kom fra 
Nobile, har man intet hørt fra Luftskibet „Italia", og man nærer der-
for en alvorlig Ængstelse for, at der er hændet en Ulykke. Flere 
Undsætningsekspeditioner arbejder nu paa at opklare, hvor „Italia" 
er havnet, og hvad der er sket. Om det vil lykkes, er vistnok et 
stort Spørgsmaal. Vort Kort viser „Italia«s Rute til og fra Polen. Det 
er som bekendt paa Hjemturen fra Polen, at Luftskibet er forsvundet, 

■ _...._.- 
Annoncer og i r) k a i nio l ,saa trere Indleveret 

1928( senest2Dage
foriliaje1 utga1r  

tulipaner. 

Hvor kæk og fin en Holdning 
paa Stilke, skøre, tyndet 

Der staar fra deres Kalke 
denne kølige Ynde, 

som om intet kunde friste 
deres Hjerter til at synde, 

trods alle hede Farver, 
der blusser i deres Hud. 

Selv i Solbranden staar de 
som var de dugbesprængte, 

rene og uberørte .... 
Man skulde tro, de tænkte, 

at hele Livets Under 
blot var; atspringe ud, 

Thorkild Barfod. 

Lidt om vore 
477ydelsesmidler. 

—o -- 

Af Husholdningslærerinde 
Frk. Eli Bendixen, Fredericia. 

Forts. 

Alle de Produkter, som vi reg-
ner med til de materielle Nydel-
sesmidler, er saadanne, som inde-

holder Stoffer, der kan pirre de 
Nerver, ved hvis Hjælp vort For-

døjelsesarbejde sættes i Gang og 
holdes i Gang, f. Eks. Smags- og 
Lugtstoffer, og som Eksempel paa 

materielle Nydelsesmidler kan næv-
nes de mange forskellige Krydde-
rier, de alkaloide Drikke, de spi-
rituøse Drikke o. I. a. For de fleste 

af disse Nydelsesmidler gælder 
det, at de ikke indeholder nævne-
værdigt af de almindelige Nærings-

stoffer. Orn Krydderierne kan man 
tillige sige, at de anvendt i smaa 
Mængder kun gør Gavn; hvis man 
derimod krydrer sin Mad for stærkt, 

kan Slimhinderne irriteres, og 
Smagssansen svækkes. 

De alkaloide Drikke, Kaffe, The 
og Cacao, har, foruden at de vir-
ker som Nydelsesmidler ved de-
res Velsmag, en vis oplivende 
Virkning, idet de indeholder nogle 

Stoffer, som paavirker Hjertet, saa-
ledes at det arbejder hurtigere 
efter Nydelsen af f. Eks. en Kop 

stærk Kaffe, At Hjertet svækkes 
ved til Stadighed at pirres til 
forøget Arbejde, naar det egentlig 

trænger til Hvile, er indlysende. - 
At de spirituøse Drikke alle er 

skadelige for vor Sundhed er al-
mindelig bekendt. Om de skader 
lidt eller meget afhænger af deres 
yderst varierende Indhold af Al-
kohol og af, om man nyder lidt 
eller meget at dein. Nogle Fysio-

loger mener, at sinati Mængder 
af Alkohol bevirker, al Fordøjel-
seskirtlerne arbejder livligere, men 
at disse lammes efter Nydelsen 

af større Mængder. Eet er i hvert 
Fald sikkert, nemlig: at Alkohol 
er Gift for det menneskelige Le-
gemes Celler, og at den har en 
lammende Virkning paa Hjernen. 

livorktles kan man nu forklare, 
ea, net i set tiet,' taget (' ueilven-
digt al hi age Nydelsesmidler, hvor- 

af saa mange virker saa absolut 
skadeligt paa vor Organisme? 

For at faa et antageligt Svar 
paa dette Spørgsmaal maa vi ty 
til Fysiologerne, som siger: „Før-
end vor Føde gennem Tarinvæg-
gen kan opsuges af Blodet og 

komme vort Legeme til Gode, skal 

den forandres, Næringsstofferne 
skal spaltes til simpelt sammen-
satte Forbindelser, som kan op-
løses i den Vædske, som findes i 
Tarmen, og denne Spaltning fore-
gaar ved Hjælp af forskellige For-

døjelsesvædsker, som afsondres 
fra Fordøjelseskirtlerne, og disse 
Kirtler bringes til at afsondre 

Vædske ved Impuls fra Nervesy-

stemet". Man kan f. Eks, tænke 
sig, at man bliver budt een al 

sine Livretter. Man siger Tak, og 
ved Tanken om, at man snart 
skal spise, begynder eens Spyt-
kirtler i Munden at afsondre Spyt, 
Tænderne løber i Vand. Spytkirt-
lerne er gennem Nervesystemet 
blevet underrettet om, at der snart 
bliver Brug for Fordøjelsesvæd-
ske, og straks begynder Afson-
dringen; men det sker ved Refleks, 
Viljen har ingen Indflydelse her-
paa. Hvis man bliver budt en 
Ret, som man ikke kan fordrage, 
eller hvis man er saa mæt, at ens 
Organisme vægrer sig ved al lage 

imod mere, vil Spytafsondringen 
ikke begynde, selvom man vil 
det. — Paa lignende Maade tvin-
ges de øvrige Fordøjelseskirtler 

til at arbejde, naar der er Brug 

derfor, i hvert Fald hos det sunde 

Menneske. -- 
Heraf vil man forstaa, at Men-

nesker med daarlig Appetit træn-
ger til al hm en Kost, sari] kan 
vække deres Madlyst, medens 
Mennesker med en god Appetit 
kan nøjes med en grovere Kost. 

I :ndvidere kan man spørge: „Er  

det ikke uklogt af Mennesker 
som meget godt ved, at f. Eks. 
stærk Kaffe i Længden er skade-
lig, dog at bruge denne som Op-
livningsmiddel ?" Jo, det er uklogt, 
og det hævner sig engang; men 
mange Mennesker paastaar, at 
det er nødvendigt for dem at give 
deres Nerver denne Stimulans; 
hvis de skal holde det Tempo, 
som forlanges i vor nervøse Tid. 

idsskr, For Husli) 

ettang 9uslaf 
fylder 70 ,'rir. 

Den 16. Juni fylder Sveriges 
Monark, Knug Gustaf 70 nar. 
Sent ældste Søn af Oscar Ja over-
tog han Regeringen ved Faderens 
Død den 8. December 1907, Han 
var, 23 Aar gammel, bleven fur-
mælet den 20. September 1881 
med Prinsesse Victoria, Datter af 

Storhertug Friedrich af Bader', 

Kong Gustafs Regeringstid ken-
detegnes i indenrigsk Henseende 
af de stærke politiske Bevægelser, 
der har været forbundne med det 
demokratiske Gennembrud i Sve-
riges politiske Liv. Under Ver-
denskrigen fik hans politiske Op 
trædes særlig Betydning ved at 
han tog initiativet til de skandina-
viske Kongemøder, gennem hvilke 
de nordiske Stater mere imtinit 
nærmede sig hinanden og den 
endelige Udsoning imellem Sve-
rige og Norge kom i Stand, 

graven i 3uni. 
Af 

Havebrufiskonsulent Niels Gram. 

Vejret i Maj har ikke formaaet 
at sætte Fart paa Plantevæksten, 
der har meget at indhente; ad-
skilligt af det i forrige Oversigt 
nævnte staar derfor endnu tilbage 
at udføre. 

I Frugthaven 
fortsættes med Afpudsning af døde 
og doende Grene; nu efter Løv-
spring er de meget synlige, og 
der er desværre mange af dem i 
Aar. Naar Træerne er afblomstrede 
sprøjtes med Bordeauxvædske, 

Nicotin og Larvegift. — Da 
Blomstringen strækker sig over 
længere Tid, maa det gøres af 
et Par Gange, for at ikke de først 
alblumstrede skal vente for længe. 
Drejer det sig om et mindre An-

tal Træer, kommer titan lettere 
om ved det ved at anvende ,fær-
dig" Bordea uxvædske - Ekstrakt, 
der fans i de større Forretninger. 

Espalierplanter passes med Be-
skan ing og Opbinding; i tøl re 
Perioder kan det være nødvendig 
at vande dem grundigt ; men selv 
efter fugtige Perioder kan de Plan-
ter, der har staaet i Læsiden un-
der Tagskæg trænge til Vanding. 
Hvis Espalierplanterne ikke netop 
er sprøjtede med Kemikalier, vil 

de ovenpaa varme Dage have godt 
af Oversprøjtning med alm. Vand, 
der modvirker Bladlus, Rødt Spind 
in. ni., der særlig holder til paa 
toere Pladser Brombær bindes 
op paa den Maade, at de kraftige 
fra Grunden kommende Skud, tier 

skal bære til næste Aar, efter-
haanden stikkes ind mellem de 
frugtbærende Skud, hvor de ved 
Hjælp af Torne kan hænge fast 

af sig selv. 
Svagtvoksentle, rigtbærende 

Frugttræer gives Tilskud af fly-
dende Gødning eller Salpeter; Sis 

perfosfat og Kali kan ogsaa ud-
saas nu, hvis der ikke er anvendt 
nok tidligere, og Træer og Buske 
kan bruge meget til Fremme af 
Sundhed og Frugtbarhed. 

Om podede Frugttræer tilses med 

Fornyelse af snørende Baand, Til-

binding af Stottepinde og Studs-
ning af „Vildskud". Ormstukne 

Frugter uskadeliggøres med Ind-
hold af Larver, inden disse for-
svinder. Om Frugtansætningen er 
det endnu for tidligt at udtale sig. 

I Køkkenhaven. 
er der fremdeles en Del at saa: 
Nyt Hold af Karse, Salat, Radiser, 
Majroer, Spinat og Glaskaalrabi, 
saa der stadig er noget til Afløs-
ning, ligesom et nyt Hold Bøn-
ner, at ikke alle disse Herligheder 
ret pludseligt stopper op, som 
man bedst er i Gang med dem. 
Rødbeder til Vinterbrug og Sølv. 
beder til Overvintring opnaar og-
saa passende Størrelse ved Saa-
ning i Juni. Sidst i Maaneden 
saas Rædiker til Efteraars-  og 
Vinterbrug. Grønkaal kan endnu 
saas til Brug ved Efterplantning 
og Udfyldning af alle ledige Styk 
ker; Grønkaal kan man ikke let 
faa for meget af, og ikke udvok-
sede Grønkaal overvintrer bedst. 
,,Grønkaal er Vejen til Sundhed' 
— en af dem i hvert Fald. 

Udtyndingen fortsættes, og Ur-
terne hyppes derefter efter Behov. 
Naar Salaten udtyndes, bliver den 
mere holdbar og danner Hoveder; 
Spinat tyndes ogsaa for at holde 
sig længere. Resten af Urteplan-
terne udplantes, og Kaalen vandes 
et Nar Gange med Sublirnatvand 
mod ,Orm' (Kaalfluelarver). Blom-
sterstænglerne afskæres af Rabar-
ber, Syre og fleraarig Spinat. 

Aspargesstikn ingen ophører ef-
ter gammel Regel til Sct. Hans; 
Fortsættelse stort længere maa be-
tegnes som Rovdrift, da Planterne 
skal have Tid at samle nye Kræfter. 
Inden Bedene udjævnes, nedgraves 
i Gangene gammel Gødning eller 
forraadnet Tang. Udjævningen 
maa foregaa forsigtigt for ikke at 
beskadige de frembrydende Skud, 
Derefter gives Høsalt og flydende 
Gødning, ogsaa til de ny Bede, 
at de hurtigt kan blive brugbare. 

Tomaterne beskæres; i Almin-
delighed saaledes at alle Sideskud 
Fjernes sfterhaanden, saa der kun 
bliver de store Blade tilbage op 
ad en Stamme, der bindes til en 
solid Stok. Gulerødderne sprøjtes 
med I. pCt. Nikotin mod „Orm" 
lige efter Tyndingen og mulig en 
Gang til; Nicotin hjælper ogsaa 
mod Gulerøddernes .Knusesyge" 
sand mod Jordlopper. 

Jorden mellem Jordbærrene pus-
les, men ikke for dybt, henimod 
Modningstiden jorddækkes med 
garnle Avner., Græs el• lign. for 
at forhindre Udtørring og Jord-
stænk. Hvis man er tilfreds med 
Jordtaersorterne, mærkes under 
Plukningen de bedste med Smea-
pinde; paa disse Planter hehuldss 
de bedste Ranker til Y:omtal-111g, 
alle øvrige Ranker afskæres efter-
haanden, herved øges Uubyttet 
bande al de gamle og nye Styk-
ker. Naar Stikkelsbær og Jordbær 
begynder, gives Rabarberne S0111- 
merferie ; forinden trækkes de brug-
bare Stilke til Konservering, og 
der gives i Stedet Godningsvand, 
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der ogsaa cfterhaanden udbringes 
til alle de graadige Urter. 

Forøvrigt bruges Kultivatoren 
flittigt og grundigt. Dybt løsnet 
og fint smuldret Jord betinger den 
kraftigste Vækst og bedste Ud-
nyttelse at Gødningen og modvir-
ker i hoj Grad de skadelige Føl-
ger saavel af meget tørre som fug-
tige Perioder. Med et Ord: Kul-
tur! Med flere Ord: „En velplejet 
Roemark er et godt Forbillede paa 
en do. Urtehave"l 

I Blomsterhaven 
kan endnu saas Sommerblomster 
paa ledige Pladser. De tyndes lidt, 
hvis de kommer for tæt op. Slyng-
planter som Trop:votum og Laty-
rus støttes med smaa Ris, til de 
kan faa fat paa det Underlag, de 
skal vokse op ad, Udplantningen 
af Sommerblomster tilendebringes 
nu. De halvvisne Toppe kan skæ- 
res af Blomsterløgene uden at 
skade dem synderligt. 

Naar Georgineskudene er 10-
15 cm, høje, udtyndes de til 6-
R Stk. af de kraftigste, der bin-
des op til solide Stokke, inden de 
vælter. Ligeledes foretages nød-
vendig Opbinding af Stokroser, 
Stauder m. m., inden de lægger 
sig, da er det lettest. at Planterne 
holdes i naturlig Stilling; al Op-
binding gøres solidt, men saa fikst 
og lidt synligt som muligt. 

Plænerne slaas jævnligt, i hvert 
Fald inden Græsset bliver for 
langt for Maskinen. Naar der trom-
les og gødes, eventuelt vandes ind 
imellem, saa Græsset er tæt og 
saftholdigt, er Klipning med en 
god Maskine en behagelig Motion! 
Buksbomkanterne klippes, naar 
man synes de er for leadne, ligesaa 
alle Løvtræ-Hække. Unge Hække, 
der ikke har naaet hild Højde, 
klippes om Sommeren kun paa 
Siderne; det er misforstaaet Omhu 
stadig at klippe Toppen, det sin- 

gierr 	g-Pan" Rosenre-  afPtiBses 
Vildskud, hvoraf der kommer man-
ge i Aar, hvor Toppen er frosset 
saa langt ned. De fjernes bedst 
med et Ryk, saasnart de kan holde 
dertil. De, der i Fjor afklippede 
og brændte Posensk udspidser med 
Larverne af Rosenboreren, vil sik-
kert faa færre i Aar. 

I foranstaaende er nævnt ad-
skillige 

Angreb paa Haveplanterne; 
men der er desværre mange flere. 
Naar man i Stedet for hænder-
vridende at lade staa til gør det 
til en Sport at gaa paa Jagt efter 
Sygdommene, straks de indfinder 
sig, eller endog holder dem ude 
af Haven, vil man opdage, at det 
baade er gørligt og i høj Grad 
lønsomt, baade økonomisk og 
skønhedsritlikssigt; men man maa 
have „et Øje paa hver Finger". 

Altankasserne og de udplantede 
Potteplanter huskes med Vanding. 

Sommerkjoler. 
Ny, stor Sending fikse, henri-

vende Kjoler i Vaskesilke, Musse-
line og Voile. 

Meget stuen Priser. 

Drefige-Vasketøj 
i meget stort Udvalg. 

Bluser, Sportsskjorter, Spejder-
benklæder,-Huer og-Isælter, K n:e-
strømper. Smukke sol- og vaske-
ægte Blusestoffer. 

Kulørte og Nita Serges Drenge-
habitter til Konkurrencepriser 

Manufakturhuset 
HASLE 

Fest- og Bryllupssange 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri 

5rit &rdsflifte 
—0— 

Emil Holm. 

Som en naturlig Konsekvens al 
de Oplysninger, der fremkom i 
Retssagen mellem ovennævnte og 
undertegnede og den Dom, der 
blev afsagt, anmodede som be-
kendt Borgerforeningen Byraadet 
(an at henstille til E. H. om at 
nedlægge sit Mandat. At E. H. 
vilde gøre det frivilligt, er der vel 
ingen, som kender barn, der har 
troet. At Byraadet vilde følge Fore-
ningens Henstilling, troede vi hel-
ler ikke paa, saa for saa vidt er 
Borgerforeningens Bestyrelse ikke 
blevet skuffet — vi gør os ingen 
Illusioner - 	Byraadet har jo al- 
drig før fulgt nogen som helst af 
vore, snart ikke saa faa, Henstil-
linger, Anmodninger og Krav. 

Man kan altsaa godt kalde den 
sidste Henstilling en Slags Demon-
stration, men ikke nogen tom De-
monstration. Vi har nu fartet for-
skellige Byraadstnetilenniner til at 
udtale sig om Sagen, og Borgerne 
har derved faaet Lejlighed til at 
anstille nyttige Betragtninger over, 
hvad der er sagt, hvem der har 
sagt noget, og sidst, men ikke 
mindst, hvem der ikke har sagt 
noget. — I Sandhedens Interesse 
skal jeg dog bemærke, at ingen 
fandt Lejlighed til at bebrejde E. H. 
noget. Det rørende Sammenhold 
blandt Byraadsmedlemmerne er 
saaledes ikke brudt. -- Selv Vald. 
Olsen oplod ikke sin Røst, hvil-
ket der dog maatte synes at være 
Anledning til. Tavshed opfattes 
jo i eg 1 e n som Samtykke, og 
man maa saaledes gaa ud fra, at 
Byraadet som Helhed nu har sagt 
god for E. H.s liandlemaade i 
denne Sag. Det skal være inter-
essant at se, om Amtet -- hvis 
vi faar det at se — ogsaa gør 
dut samme. 	- • 

Alfr. Pedersen siger: , 	 da 
E. H. vandt Sagen, var det et 
uberettiget Forlangende." 	Jeg 
mener nu, at .jeg vandt; men det 
skal jeg ikke hænge mig i. Som 
bekendt paastaar f. Eks. baade 
England og Tyskland, at de vandt 
Søslaget ved Jylland. Begge kan 
have Ret og begge kan have Uret. 
E. H. har selv betegnet vor Skri-
velse som en Sigtelse for Bedra-
geri. — Ifølge sine Udtalelser me-
ner Alfr. Pedersen absint, at et 
Byraadsinedlern bogstavelig talt 
skal straffes for Bedrageri, før det 
skat være nødvendigt for ham at 
nedlægge sit Mandat — mindre 
kaa aabenbart ikke gøre det. 

Rømer siger: „Pengene er be-
vilget. Saa kan det ikke nytte, at 
Sigfred ikke har spist der til en-
hver Tid," R. siger er bevilget og 
er forsigtig nok til ikke at sige 
var  (Referatets Rigtighed forud-
sat). Ja, nu er Pengene bevilget, 
men de var det ikke, før Sagen 
korn frem. Dette forekommer mig 
at være et Punkt, SOM ikke tyde-
ligt nok korn frem under Rets-
sagen. At S. spiste saa lidt som 
muligt hos E. H. var jo netop, 
fordi han troede, at han fik Ko-
sten dels sone Godgørenhed og 
dels som Løn for Arbejde. — At 
Sigfred her var i god Tro frem-
gaar af Domspræmisserne. 

Formanden siger, at der ikke 
under Sagen fremkom noget, som 
kan begrunde vor Henstilling, og 
at det under Sagen er oplyst, at 
Sigfred maatte vide, at han Fik 
Fattighjælp. Ja, E. H. fremkom 
med denne Udtalelse; men af 
Dornspræmisserne fremgaar lyde-
lig 'nok det modsatte, og Borger-
foreningens Sigtelse mod E. H. for 
at have hævet Fattighjælp til 
S. uden dennes Vidende staar 
fast og urokket ifølge Dommen, 
og havde den ikke del, var Dorn- 

men ogsaa uvægerlig blevet ap-
pelleret. Ifølge Domspræmisserne 
har E. H.s Holdning og Adfærd 
medvirket til at Sigfred var i god 
Tro. Dette i Forbindelse 'lied, at 
E. H. indrømmer, at han ikke har 
sagt til S , at lian fik Fattighjælp, 
skulde det ikke være tilstrækkelig 
Begrundelse til vor Henstilling? 
Men Borgmesteren mener altsaa, 
at en Fattigudvalgsformand uden 
Indsigelse kan modtage hjertelige 
Taksigelser for Godgørenhed og 
saa hæve Pengene paa Kæmner-
kontoret og ovenikøbet selv be-
stemme hvor meget. Ja, nu ved 
vi altsaa det! At Borgmesteren 
og Edv. Holm under det lange 
Samarbejde med E. H. ikke har 
hørt nogen Anke over dennes Ad-
ministration, trine bero paa daer-
lig Hørelse eller Opfattelse, for 
vi andre har hørt Myriader af 
Anker. 

Edvard Holm finder Anklagen 
,,uappetitlig-. Ja, om Smagen kan 
titan jo ikke diskutere og for saa 
vidt forekommer Affæren ogsaa 
mig uappetitlig; men det staar 
udelukkende for Modpartens Reg-
ning. 

Edv. Holms Mening, at vi vil 
E. 1-1. til Livs af andre Grunde, 
er for saa vidt rigtig, som dets er 
mange andre Grunde for os end 
hans Fattigadinlitistration, til at 
han bør forsvinde af det offent-
lige Liv; men hvis Edv. Holm 
mener, at Motivet er privat For-
følgelse af privat Grund, saa ned-
lægger jeg min alvorligste Protest 
herom. Privatmanden Emil Holm 
interesserer mig ikke det allerbil-
terste og er mig saa uendelig lige-
gyldig, og indenfor Borgerfore-
ningen har jeg ikke mærket den 
svageste Antydning af nogen pri-
vat Interesse i at komme E. H. 
til Livs. Ingen af os trakter, mig 
bevidst, efter at blive E. H.s Af-
løser,..hverken som Fattigudvalgs-
formand, priviligeret Brændeleve-
randør, Gaskontrollør eller Skatte-
opkræver. 

Borgerforeningen har udeluk-
kende Kommunens Vel for Øje 
og skulde der nogen Sinde inden-
for Foreningen komme nogen som 
helst Tendens frem I Retning af 
privat Berigelse paa Kommunens 
Bekostning, og Jeg ikke være i 
Stand til at forhindre det, saa af-
giver jeg herved til Edv. Holm 
og andre, som maatte lægge Vægt 
lierpita, det højtidelige Løfte paa 
Ære og Samvittighed at nedlægge 
mit Mandat som Formand for 
Allinge-Sandvig Borgerforening. 

C. E. Koefoed. 

Hr. Byraadsmedlem Edv. Holm. 

Flere Gange har Hr. Premierl. 
Koefoed tilladt sig at benævne 

vore Byraadsmedlemmer som 
„smaa Mænd", og desto mere man 
følger deres Udtalelser og Hand-
linger synes man, at denne Paa-
stand er rigtig. Del viser sig nem-
lig, at enkeltes Opfattelsesevne 
snarest ligger tinder end over det 
almindelige Lavniaal. 

Se nu f. Eks. til Hr. Rømer. 
Han siger (efter „Boreb. Ticl.s" 
Referat fra sidste Byraadsmøtte): 
„Pengene er bevilget, snit kan det 
ikke hjælpe, at Sigfred P. ikke har 
spist der til enhver Tid." -- Ja-
men kære Hr. Rømer, Pengene 
var jo netop ikke bevilgede, men 
hævede af Hr. Emil Holm. Først 
efter Fremkomsten af Borgerfore-
ningens Skrivelse i „Nordbornh." 
den 23 Januar blev Spørgsniaalet 
drøftet i Fattigudvalget, og Hr. 
E. Holms ftrentgangsmaade aeeepg  
leret (godkendt). Hvad der forud 
er bevilget, behøver selvsagt ikke 
bagefter godkendes. Kan De ikke 
indrømme det, Hr. Romer? 

Men værst syntes jeg dog Hr. 
Edv. Holm udtaler sig. Jeg lim 
uvilkaarlig ihukomme Borgmeste-
rens Udtalelser paa et af Borger-
møderne, hvor han paaslod, at 
medens Folk udenfor Byraadet 
kunde være meget kloge paa kom-
munale Sager, saa viste det sig 
hurtigt, at de blev lige saa dumme, 
som de, der sad i Headet, •naar 
de først kom indenfor. Tja, det 
synes virkelig, som om Borgme-
steren har Ret i sin Plastand. 

Hr. Edv. Holm udtalte i sidste 
Byrandsmøde efter ovenntevffie 
Blads Referat: ,.Det er rigtigt, som 
der er blevet sagt (af Borgmeste-
ren) at det under Sagen blev op-
lyst, at Sigfred vidste, at det var 
Fattighjælp, han fik.' Hvem op-
lyste det? Sigfred P, fastholdt be-
stemt, at han ikke vidste del. lir. 
Emil Holm indrømmede at han 
ikke havde meddelt Sigfred det. 
Kæmneren heller ikke. Hvor tør 
De saa paastaa, han vidste det??' 
Vi taler her om Kostpengene og 
Huslejen. Jeg bliver ganske nødt 
til at citere Begyndelsen af Præ-
misserne for Dem, skønt De jo 
burde kende dem grundigt, rum 
De vil snakke med om Tingen. 

,Efter Sagsøgerens (Emil Holm) 
egne Udtalelser under Sagen har 
han ikke gjort den i Skrivelsen 
omtalte Mand bekendt med, at 
han i 1926-27 af Kommunekas-
fik Betaling for at yde ham Ko-
sten, og efter de i Sagen iøvrigt 
fremkomne Oplysninger, man det 
antages, at Sagsøgeren ved sin 
Holdning og Adfærd kan trave 
medvirket til, at den paagteldende 
Mand med nogen Ret har haft 
det Indtryk, at Kost og Logi yde-
des ham dels som Godgørenhed 
fra Sagsøgerens Side dels som 
Vederlag for Arbejde for halm" 
Læs itu Citatet grundigt og lad 
os i Fremtiden blive fri for den 
Slags Udtalelser. 

Fremdeles siger Murermesteren 
følgende: „I de Aar, jeg har sid-
det sammen med Hr. Holm i Fat-
tigudvalget, har der ikke været 
noget at anke over hans Admi-
nistration.' — Naa, ikke det! -
Kender De, Hr. Edv. Holm, egent-
lig noget til Hr. Emil Holms Ad-
ministration i Praksis? Jeg kunde 
ellers fortælle Dem artige Ting 
derom; men det tager for megen 
Plads. Vi gemmer det til en an-
den Gang, 

Det forekommer Dem, lir. Mu-
rermester Holm, at hele Injurie-
sagen var „saa uappetitlig, som 
tænkes kun". Deri giver jeg Dem 
Ret. Den enorme Nedrakning af 
Sigfred Pedersens.  Person, som 
Emil Holm og hans Vidner gjorde 
sig skyldig i, har jeg i hvert Fald 
aldrig tidligere i mit Liv oplevet 
Magen til. 

Lad os være Mennesker. Tror 
De ikke, Hr. Edv. Holm, at lidt 
velvillige Forsøg paa 	Illa 

nu vidste, at Sigfred var et sart-
dant Individ -- ,at drage ham op 
af den brusende Grav af det skidne 
Dynd og sætte hans Fødder paa 

Klippen og befæste lians Skridt -, 

vilde have frugtet bedre end denne 
eksempelløse, offentlige Nedrak-
ning. -- Om han er paa Fattig-
væsenet eller ikke, er snig i denne 
Forbindelse ganske ligegyldigt. -- 
Sigfred er et Menneske som vi 
andre, og bør behandles som et 
saaciaill. 

Observator. 

Svar paa Hr. Premierløjtnant 
Koefood'a Artikel. 

I nærværende Blad for 25. I. 
Md. tillud jeg mig at rette en 
lille Henstilling til Hr. Bloch, hvil-
ket aabenbart har givet Fremierl. 
Blod paa Tanden. 	Som et for- 

sinket Lyn farer han i Blækhuset 

og tordner frem i Nordbornholm  ' 
med 9 Punkter væra'god at be-
svare pr omgaaende, hvis jet vil  .4 
mit eget og Kommunens Vel, og  -• 
bemærker at dette kun er et hik 
Udvalg af alle de Spurgsmaal 
han agter at stille, naar disse far: 
ste er blevet besvarede. Han er 
heiler ikke fri for at beklage sig 
over, at jeg, istedetfor paa ham 
har rettet mit Angreb, som han 
kalder det, paa lir. Bloch Jeg er 
vel derfor nødt til, da han ytrer 
et saa stærkt ønske i den Ret. 
ning, denne Gang at lade ham 
faa Storetur, hvorefter Hr. Bloch 
maa nøjes med Lilletur, — dette 
tror jeg forresten heller ikke Hr. 
Bloch er ked af 

Til at begynde med anker han 
over, at jeg har skrevet Løjtnant, 
og bemærker at dette er vildle-
dende; men konstaterer dog straks 
derefter, at der er en til Vished 
grænsende Sandsynlighed for, at 

at det er ham, jeg mener. Nogen 
større Grad af Vildledning kan 
der derfor neppe være Tale mn. 
Naar jeg benyttede mig af Benæv-
nelsen _Løjtnant", var det ikke 
for paa nogen Mande at krænke 
ham, men fordi en Løjtnant altid 
for mig har staaet som den mest 
tiltalende indenforOfficersstanden. 
Ungdommelig i Tanke og Sind, 
smuk og uden at trække paa no-
get Bagben, hvilket sidste ikke 
altid er Tilfældet for de ældre 
Officerer Var det .Gine" der først 
lagde Mærke til dette? Naar jeg 
benytter mig af Benævnelsen Løjt-
nant, maa det altsaa forstnas som 
en særlig Opmærksomhed fra min 

Side. 
Hr, Pretnicrittitnanten skriver, 

at jeg er galt afrilarsi..heret og har 
faaet forkert Front; men at det 
gør niindre til Sagen, da Hr. 131 
nok skal give mig Svar paa Til-
tale. „Han vi! rimeligvis fade Vid-
neprotokollen aftrykke." — Jeg 
opfatter dette saaledes, at Hr. Pre• 
mierlejtnanten dermed vil lade 
mig vide, at det denne Gang er 
ham, der har lavet Kuglen (Blochs 
Svar til mig). og at Bloch, føl-
gende Tur og Orden, bare har 
trillet den 

Dernæst giver han sig til at 
undersøge mit Maveindhold, og 
finder ud af, at jeg gaar med en, 
ganske vist kun lille, Borgmester 
derinde. Nu er Premierløjtnanten 
som bekendt ogsaa Sodavands-
fabrikant, og som saadan maa 
han naturligvis have gjort det til 
sit Speciale at kende Folks Ma-
ver; derfor vil det vistnok være 
til liden Nytte for mig at prote-
stere derimod; men jeg synes dog, 
at det kan tjene til nogen Und-
skyldning for mig, at meddele, 
at Smitten til denne Sygdom har 
jeg faaet ved at drikke Premier-
løjtnantens Radiumvand. 	For- 

mentlig vil han i Betragtning af 
dette kunne anvise mig et Middel 
til at blive af med den igen; men 
skal vi forovrigt ikke lade det 

Sporgsniaa I med Borgmesteren 
hvile indtil videre, plejer det ikke 
at gaa saaledes, at medens Hun-
dene slaas omir Byttet, løber den 
gamle Ræv af med det, I hvert 
Fald horer jeg ikke til dem, der 
tusker om Prisen paa Skindet før 
Bamsen er skudt. 

Spøg tilside, skriver han, lad 
os NI Svar paa de 9 Spørgsmaal, 
der kun behøver at besvares med 
et Ja eller Nej. 	Tænk, klaske 
alle disse Sporgsmaal sammen og 
besvare dem alle paa en Gang 
med et eneste Ja eller Nej. Hvor 
maa det være nemt at være Kom-
munalmand. Nej, Hr. Premier-
løjtnant, alene de 6 Punkter stik-
ker saa dybt, at jeg vistnok kom 
til at bruge hele .Nordbornholm" 
tur at besvare disse paa en h:ir 

en Kommunalmand nogenlunde 
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Sked deres Ven 
med et Fotoe,rafi af Dem selv! 

Fotograf 
ltioller, Allinge. TI11.4 

leverer de fineste Portrætter. 

Gymnastik for Damer 
begynder i Rutsker Forsamlings-
hus MANDAG d. 11. hl. 7,30. 

Indmeldelser modtages samme 
Sted. 

Tirsdag ti. 12. da 	8 alhohter 

Allinge-Sandvig 
Gymnastikforening 

Medlemsmode 	 jure. 
stue. -- Dagsorden: Svømmespor. 
ten, Fodbblden, Udflugt,l'Aentuelt. 

Relityertaes. 

Elebate Visitkort 
50 Stk. med Navn 2 Kr 

Allinge Bogtrykkeri. 
mes~i~k 	 I.1P 	 4111~1111e 

sterlars firrederforretning 
rurnllll numunairtime 

anbefaler sig med alt til Faget henhørende. - Habitter leveres snavet 
færdigsvede som efter Maal til billigste PI iser. - - Surt Udvalg i 
Arbejdabenkliader, Overalls, Maskinjakker, Sokker, Slips m. m. 

Th. Mathiesen. 

nalsangen blev afsunget; derefter 

hyldedes Fuglekongen og onigjor-

des med Selskabets pragtfulde 
grønne, guldfrynsede Skærf, de 
værdifulde Sølvpræmier uddeltes 
til de heldige, og en Række Taler 
af Formanden, Sandemand Schou, 
Guldsmed Kolling o. fl. paafulgte. 

Efter Spisningen gik Dansen 
lystigt til Svanekemusikanternes 
ildfulde Toner og Stemningen var 
paa Kogepunktet, da den spen-
dable Fuglekonges Punchebowler 
i Triumf blev baaret ind i Salen; 
saa atter Taler og Sang, og Dan-
sen fortsattes til det begyndte at 
lysne ved 2-Tiden. 

Kun nødig vilde den dansetystne 
Ungdom - ja de ældre saamænd 
ogsaa - forlade Valpladsen, men 
den strenge øvrighed, repræsen-
teret ved Hr. Mauritsen, var uimod. 
tagelig for Paavirkning, og saa 
gik det hjemad i den lyse Som-
mernat. 

Alle var sikkert enige om at 
have tilbragt en fornøjelig Dag, 
der giveriLyst og Mod til at imo 
degaa Dagliglivets Trivialiteter. 

Paa Hjemturen havde desværre 
den trofaste og ihærdige Skyde-
broder Sandemand Schou det ke-
delige Uheld med sin Vogn at 
komme for. nær ved et Hushjørne 
i Sandvigs allerfarligste Sving. 
Denne Begivenhed kan naturligvis 
ikke andet end kaste en Skygge 
over den ellers saa vellykkede 
Fest. 

Stedet er ualmindelig ondartet 
for det autokorende Publikum, 
og man maa i høj Grad undre 
sig over, at der ikke oftere sker 
Uheld paa dette Sted. Ejeren af 
det nærliggende Rosenborg har 
forlængst tilbudt Byraadet at af-
give sit Havehjørne gratis; og 
med ringe Bekostning kunde Ste-
dets Farlighed være i høj Grad 
reduceret. Dette er imidlertid ikke 
sket, og en stor Del af Ansvaret 
for Uheldet ,synes saaledes at paa-
hvile vort sendrægtige Byraad. 
Kan det skete Uheld nu bevirke 
at der raades Bod paa det for-
sømte, har de dog altsaa medført 
noget godt, hvilket kan være en 
Ille Ti ost I, r det uhetdige Offer 

Primus. 

Præmielisten ser saaledes ud. 

Pladen (4 Spisesker) Slagternie-
ster Phillipsen ved Lagerforv. 
Holger Petersen, Rønne. 

H. Vinge  (6 Kaffesker) Ellen Skov 
ved Blikkensl. M. C. Funch, Al-
linge. 

V. Vinge (I Kompotske) Frk. 
1-laugaard, Rønne ved Louis 
Lind, Allinge. 

1-la Isjern (2 Syltetøjssker) Jens 
Lind ved Prinl. C. E. Koefoed. 

11, I( lo (1 Kompotske) Fru Koch, 
I lelligdommen ved Vald. Lind. 

V. Klo (I Konfektske) Frk. Dag-
mar Schou ved Peter Petersen, 
Allinge. 

II. Halefjer (I Flødeske) Bogli. 
J Rønne ved Vald. Jensen. 

V. Halefjer (1 Syltetøjsske) Fru 
!Mikkens'. M. C. Funch ved Hol-
ger Jensen, Kajbjerg. 

Ring (I Syltetøjsske rund) Dam 
Turistbureauet ved Joh. Lind. 

H. Æg (1 Æggebæger) Skotøjshdl. 
Gram ved Vald. Lind. 

V. Æg (1 Æggebæger) Postme-
ster Christensen ved Vald. Jen-
sen, Kajbjerg (sen). 

Salon Henry Rømer (I Cigarbæ-
ger). 

Salon Gross. Skovgaard (2 Sølv-
gafler.) 

Pistol Vald Lind (2 Skeer). 

14-16 Aars Dreng 
kan straks faa Plads paa 

Sortebjerg, Klemensker. 

gaar tabt, naar den lagres 
efter Nlalningen - - Fire 
Sorter fineste Kalle til Kon-
kurrencepriser leveres fra 

1='  1C.=7L 	 " 

Kaffen males i Kendernes Paasyn. 

01011MilM11~113111101~111~1 

Paa Grund af Sygdom kan 

en Pige 
faa Plads til 15. Juli eller senere. 

Tlf. Allinge 82 x. 
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,Wiograten, 
Søndag dea 10. Juni Kl. 8. 

Af Havets Billedbog, 

Marin 
Filmsoperette i 6 Akter. 

.00.9.1114111.11.11. 

Johanne lansens 
VletuslieforretninK 

anbefaler 
hjemmelavet Fars, Medisterpølse, 
Lungepulse, Sylte og Leverpostej. 

Fersk, saltet og røget Flask. 

Lindeplads - Allinge - Telefon 45 

Haat De skal avertere. benyt da 

„NorcV7.ornhc:›thrn" 

tilfredsstillende Maade. Men for 
at De nu ikke skal blive fur skuf-

let, kunde jeg jo beskæftige mig 
med det første og sidste Spørgs-
inaal, der ikke hører blandt de 
nævnte 6 Punkter. 

Pkt. 1. Billiger De, at et By-
raadsmedleiii er Eneleverandør 
uden Konkurrence til Kommunen? 

Da dette Sporgsmaal formentlig 
sigter til Emil Holms Leverance 
af Brænde til Kommunen, krin jeg 
besvare dette med et afgjort Nej. 
Formentlig er hele Byraadet enigt 
med mig i dette Sporgsmaal, og 
der blev, saavidt jeg husker, for 
nogle Aar siden indhentet et Til-
bud fra Allinge Brugsforening, 
den eneste der foruden Emil Holm, 
saavidt jeg ved, forhandler Brænde 
her i Kommunen. Tilbudet ind-
kom; men Brugsforeningen var, 
saavidt jeg husker, udover et Par 
Meter til Sandvig, ikke konkur-
rencedygtig, og der har, mig be-
kendt, ikke siden fra Brugsfore-
ningens Side fremkommet noget 
ønske om at faa Lov at prøve 
igen. Skulde der imidlertid fra 
Brugsforeningens Side fremkomme 
et saadant ønske, skal jeg gøre, 
hvad jeg formaar, for at denne 
paa lige Vilkaar med Emil Holm 
kan faa Lov at give Tibud. 

Pkt. 9. Vil De sved næste By-
raadsmøde foreslaa, at der gives 
Borgerne Adgang til at se Regn-
skaber med Bilag? 

Denne Sag er bleven behandlet 
i 2 lukkede Byraadsmoder. Paa 
det sidste af disse 2 Moder stil-
lede jeg en Protestresojution, der 
er protokolført, mod Kasse- og 
Regnskabets H and lemaader. Denne 
Resolution giver et klart Billede 
af min Stilling til denne Sag. 

Formentlig vil Borgmesteren 
intet have imod at tilstaa en Af-
skrift af denne, for saa vidt Begæ-
ring derom maatte fremkomme. 

Den 54;  1928. 
Valdemar Olsen. 

Yra 2Ige til .elge. 

Fugleskydningen. 
I gamle Dage rangerede en Fug-

leskydning i ,Bornholms Fugle-
skydn ingsselskab" med Fester som 
den nuværende aarligeDyrskuefest 
i Almindingen, og Karle og Piger, 
der lod sig fæste, forbeholdt sig 
da udtrykkelig at faa fr i den Dag, 
Fugleskydningen fandt Sted. 

I Tidernes Løb fordunkledes 
denne af andre Dage, men Suk-
ces'en fra i Fjor og nu i Aar lo-
ver godt for, at Fugleskydningen 
ved Hammershus atter kan gaa 
ind som et fast Led i de aarlig 
tilbagevendende festlige Begiven-
heder. 

Skydningen tog for Alvor fat 
ved I2-Tiden og efterhaanden ind-
fandt den sig en hel Del gæve 
Skydebrødre Fra hele Landet sam-
men med Tilskuere fra Omegnen 
og enkelte Turister. 

Vejret var køligt og blæsende, 
men paa Skydepladsen var der 
dog nogenlunde lunt og stille. 

Der plaffedes lystig løs paa den 
solide Fugl og i Løbet af Efter-
middagen maltrakteredes den ef-
terhaanden saadan at der ved 5-
Tiden kun var Pladen og nogle 
Træsplinter tilbage, og længe va-
rede det ikke før nogle velrettede 
Skud -- navnlig fra de fire Sand-
vig Linder - havde gjort det 
nødvendige Rydningsarbejde, saa 
den kunde falde for Holger Pe-
tersens Mesterskud. 

Fællesspisningen formede sig 
som en stilfuld og formfuldendt 
HejtideligLed efter det ældgamle 
Selskabs ærværdige Traditioner. 

Hans Majestæt fik sine obligate 
9 kraftige Huraer, hvorefter Natio- 

6 a 10 Td. hd. lord 
er til Salg hos 

Westh, Risbygaard, Klemens. 

Benmel. 
Godt, tørt Be 	er til Salg. 
10 Kr. pr. 10t, 

roderrnelafsbrik• bi, Ny ker. 
Tlf. 79. 

vor hjemmelavede 

/90 ',Fara, Medisterpelse 
og Paalæg. 

Dør Varerne garanteres "Ve 
altid friske, da de opbevares i 
moderne, elektrisk Koleanlæg. 

A Lyster 
Telefon Hasle Nr. 74. 

Alietønder, 
Saltkar og Skoldekar anbefales; 
til billigste Priser. 

Hasle Budkerturretning, 
Tlf. Hasle 105. 

Til Foraarssæsonen 
anketales 

arne- og Sernefiatte 
Stort og smukt Udvalg til billige Priser 

Hedvig Marckmann, 
Tlf. Hasle 90. 

.Cad »em fotografere 
hos P. Anker Poulsen. 

431eber u4 j ilnu frenifalaeit 
og loaierea. - •&orftorreller ubforea. 

telefon talle 66. 

\wri Iltismoder  bor egen  In- teresse forlange 

Gudhjem Milles Flormel 

Soveværelser 
2orde og Stole 

Tlf. n 13 L. PIHL Klemensker. 

Aflæg vor moderne 

Modesalon 
et Besøg! 

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

Thora Petersen, Allinge. 

Yang Yoraaret 

med en oirlaR! 
Tiden er inde, da De drager ud 

i Skov og Mark for at nyde For-
aaret og alle dets mange Glæder. 
Sommeren staar for Døren med 
sine dejlige oplevelsesrige Ferie-
dage. Besøg derfor enalnu i Dag 

Sandvig Bog fia Ti d e 1 
og vælg den KODAK, der passer 
Dem bedst, og som De kan Imre 
at bruge paa faa Minutter. - - 

3ofian Sørensen, 

Allinge !Teglværk 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 

Tlf. 127. 

A 	st-Bo'lgep1.-fider 
Billigste og bedste 'fagdæknings-
materiale - leveres og oplægges. 

Linoleum- og Parketgulve 
lægges - forlang Tilbud. 

Lager af Ligkister og Ligtøj. 

itofoed (. Mortensens 
Byggeforretning. 

Tlf. 77 og 79. 

Ost - halæg Salater. 
Altid friske Varer. 

5. S. Larsen, Allinge 

1 a 2 umøblerede 

XTEllE!,  X' 4E51 
bekt med Pension, samt en Ga-
rage søges til 1. Juli i 

Politibetjent Larsen, Rønne. 

8 Pers. Bil udlejes billigt 

J. Marcher. Telefon Allinge 120 

udlejes. 
12 Personers Bil udlejes billigt. 
.F.druelig og paalidelig Chauffor.  

Gudhjem Handelshus. Tlf. 55. 
1•■■• 	 

5-8 Personers Bil udlejes. 

Chr. Mortensen. 'IV. Kl. n. 29. 

1E311_ 
(Citroen) og en Støvsuger er billig 
til Salg. 

Telefon Gudhjem 80. 

8t 1rutonio6il, 
6 Pers. Brennabor Lemnusine, for-
trinlig egnet til Vognmandskørsel, 
er billig til Salg paa gode Vilkaar. 

E. Sonne Hansen, Nexo. 

Ford Tour-ing  

"14 vor skal vi modes  9 
Selvfølgelig paa 

HOTEL „HAMMERSHUS" 
der træffer man altid gode Vennerl 
.11~1111•1•11~111•1•■•■•••••■••..1!». 

Briller og pincenez 
køles bedst hos Uhrrnager 

Conrad Hansen, 
ved Havnen, Allinge. 

Kyllingefoder. 
Greve Byggryn. Knækris anbefales. 

3. S. Larsen, Xilinge 

Lighisser og Ligsenge 
altid paa Lager i alle Størrelser, 
og forskellig Udstyrelser og Priser. 
Anie.ta Nounerk Byggeforretning 

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sonne. 

• 
• 

• 

Dame- og 
• Børne-Hatte 
• 

▪ 	

udsælges meget billigt. 

Louise Larsen, Allinge. 
•  

Her hu eller Ilalld 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 

Mineralvandsfabriken 

BORNHOLM 
Sandvig 	 Telefon 25 

Arinbaands 
Lomme 
Vække 
Stue 

i stort Udvalg 

Alle Reparationer udføres hurtigt 
med Garanti. 

Briller tilpasses omhyggeligt. 
Festgaver 1 Selv og 24 Or.Pleivarer 

(travering udføres, 

Ric fi. vielsen. 
Urmager. 

Klemensker Stationsby. 

Olsker 
flusniandsforeng. 

Medlemmerne indbydes til 
Faneindvielse 

ved en festlig Sammenkomst med 
fælles Kaffebord, Lørdag den 18. 
Juni Kl. 7,30. Festtalerne holdes af 
Hr. I. I'. Nielsen, Granvang m. fl. 

Bestyrelsen. 

Rutsker 
Kommuneskat for I. Halvaar 

192'3 29, samt resterende Skatsskat 
for 1927 28 modtages i Forsam-
lingshuset ved Mejeriudbetalingen. 
NB. Opsynsmand Lund modtager 

Skat af Beboerne paa Rutsker 
Udmark. 

Sogneraidet. 

-Uhre 

sælges billigt eller byttes med en 	  
Motorcyk le. 
Fritz Jensen, Ostergade, Allinge. Kaffens Aroma 



Gudhjem Sadelmager-
og Møbelforretning 
Nyheder i Barnevogne, Kurve-

møbler, Rejsetøj, Rullegardiner, 
Markiser in. Ø. 

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

Gyldig fra 1. Maj. 

Køreplan. 
Itanne•Allinge jernbane. 

SØGNEDAGE. 
Rønne IL-Sandvig. 

Rønne ffs. 7,45 12,50 16,15 19,25 
Bleler 	8,00 13,05 16,30 19,40 
Rlemeee 	11,10 13,18 10,40 19,5o 
Ille 	8,24 13,29 16,54 211,04 
Zeit] 	8,36 13,41 17,n6 20,16 
Zflinge 	8,44 13,49 17,14 20,24 
Snntibig 	8,50 13,55 17,20 20,30 

tiandvig-Hanne 111. 

Snuble 	9,25 14,10 17,55 20,50 
VIninge 	9,30 14,15 18,00 20,65 
trin 	9,38 14,23 18,08 21,03 
fRe 	9,50 14,35 18,20 21,15 
Stlemen% 	10,04 14,49 18,34 21,29 
Meter 	10,14 14,59 18,44 21,39 
/Rønne $j. 10,30 15,15 19,00 21,55 

*) 2obez lun fra 27. .`„Insti til 27. 
Muglift (begge ind), 

SØN: OG HELLIGDAGE. 
Henne H.-Sandvig. 

%ane b. 7,45 12,50 16,25 19,25 
9teler 	8,00 13,04 16,39 19,39 
et femme 	8,08 13,13 16,48 19,48 
lis 	8,21 13,26 17,01 20,01 
Vin 	8,32 13,37 17,12 20,12 
411( Inge 	8,40 13,45 17,20 20,20 
Sanbnig 	8,45 13,50 17,25 20,25 

Sandvig-Rumle H. 
Sanbeig 	9,00 14,05 17,50 20,50 
tinluge 	9,05 14,10 17,55 20,55 
Vin 	9,13 14,18 18,03 21,03 

Stlemine 	14;4=7 21,29 
Meter 	9,46 14,51 18,36 21,39 
Rene 	10,00 15,05 18,50 21,55 

Køreplan 
Almindinaen Gudhji.tot Kunne 

Jernbane. 

SOGNEDAG 
henne Almindingen Gudhjem 

%ene 	7,55 13,10 
gterii 	7,55 13,10 

_Mai) elee 	,13,58 
Vilniinbineen 8,53 14,08 
ørterinarie 9,13 14,28 
efterlare 	11,21 14 36 
i&iutifiient 	9,33 14,48 

Gudhjem Almindingen nonne 

13lubbjem 	7,50 13,00 16,25 19,50 
ørlertare 	7,59 13,10 16.35 20,00 
fØlIermorie 8,08 13,19 16,44 20,09 
tilminbitseu 8,27 13,38 17.04 20,28 
&held,» 	8,39 13,50 17,15 20,40 
Weec 	9,25 14,40 18,05 21,30 
9'lønne b. 9,25 14,40 18,00_21,30 

	

') Rober tue fra 27. 	-tit 27. 
%gufl (begge incl.) 

SØN. og HELLIGDAGE 
.114,1111e Ainxindinaen Godhjem 
9lnue 	7,55 10,25 13,00 20,00 
groro 	7,55 10,25 13,00 20,00 
2lotirfebe 	8,43 11,08 13,48 20,49 
411minbitigen 8,53 11,18 13,68 20,59 
Cftermarie 9,12 11,36 14,17 21,18 
Cftertarø 	9,20 11,44 14,25 21,26 
geubbjein 	9,30 11,54 14,35 21,36 

Gudhjem' Almindingen Rønne 
tubbjem 	7,50 10,20 12,55 19,50 
Cfterlore 	7,59 10,29 13,05 20,00 
Chermarie 8,08 10,37 13,13 20,10 
WIrninbittgen 8,27 10,54 13,32 20,28 
Matidebe 	8,38 11,04 13,43 20,40 
9lero 	9,25 11,50 14.30 21,30 
9letine Zi 	9,25 11,50 14,30 21,35 

OptiendnIngmbriende altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Git-ert. 

De 	‘)erterencle 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende tor Annoncer 
paa tilsendte lidbetalingskort, 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 Belobet 	5 Cire i Porto mod Kvit- 
tering paa Postbeviset. 

Telefon 74. A. Lyster, Hasie. Telefon 74. 

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

Udsøgte Kvaliteter, d. v. s. fineste Sorter 
Kartoffelmel, Sagomel, Rismel, Itlaismel, 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 f)rd landets 

=~•~•~E~ 
Alle Tryksager 

;.aat,orn 
Regninger, Meddelelser, nonvolutter, 

Dags-Dato, Vekselbianketter, 
Visitkort og Takkekort, 

Love og Regnskaber. 
Sange og Salmer, 

Hedloneekort 
leveres bedst og billigst fra 

Allinge Bogtrylilieri. 
Ring op Telefon 74. 

ii~~~~~«~Ir• 
Størfte %ger at (smige Sticebilinger 
og larbejbetej faml printe anteritanfre Coeralle og 2'atler fra 3,25 -5,00. - 

,..1litinia.liaa_BRaliliiibilbeutiabee og futil.. aubre_theejbebenflceber, Zrajez, f801- 
fer ogfjorter 	Utiberbeitiebning i lItb og Sluinulb tit outene og elont 
'Hofriflinger pen Rfeebeinger efter sTitaal. 	let Sti. Eltbejbe til biniefte 

tilile beefte Realitet eg itarite lIDetilu I Zrilatage eg Metan. 

onifit;eit ?Muge. rori:Zzt:r. 

Hotel Stammershaide - Hotel Sandvig 
Det er Omgivelserne, der stemmer Sindet 
- Siammershalde har smukke Omgivelser - 

kender De Troldsko ven? 

Hotel „Sandvirs Palmehave er udvidet og restaureret. 
- Priserne er laer sneget moderate. 

Samme Ledelse: Carl Jørgensen. 

SKANDINAVIEN 
AMERIKA LINIE 

Eneste direkte Huter fra København til New York og 
Canada med regelmaassig Afgang flere Gange hver Md. 
Til Canada Ingen Pasvisering og Liniens egne Folk 
modtager Passagererne I ti ALI F A X og 1A,  INNIP EG. 
Ved Ankomst Iu Ciunirin Nan Arbejde anvises til Lund. 
arbejdere, gifte og ugifte. samt til unge Piger. 

Illustrerede Hiandbeger med alle Oplysninger fans gratis fra Passagerer-
/afdelingen, KONGENS NYTORV 8, København K. eller has: 

!Book. Rieffer, Monne, elogtr. (55ornitåla, 91qe, ab». 13eterfrit, l banefe, 
3oritr. C @1ornit3ta, ?(biege, 	otogref 43. 2Infer 43outfett, .Ziaefe 

NORDBORNHOLM læses i alle Hjeml 
og egner sig derfor bedst for Avertering. Foreninger kan benytte 
Bladet som Medlemsblad. Alle Bekendtgørelser om Møder og Gene-
ralforsamlinger optages billigst, og Referater optages gratis. Benyt 
det for ,,Nordbornholme som Medlemsblad, vort Blad er upartisk. 

1111i1111111111111f1111111111M1111M 
SKJORTER 

Største Udvalg. 
Bedste Kvcalifeler. 

Billige Priser. 

16,35 20,00 
2u.00 

17,21 20,48 
17,31 20,58 
17,5! 21,18 
17,59 21.26 
18,10 21,38 

an 

len 
II 
it erb 

ML.) 

II Vi. 14~4. 
119 

ri. 
frem, aftegner Ru-
ten og læser i en 
Rejsehaa nd bog om 
det, man kan (Iler 

Penge. Det er de færreste, der kan 
tillade sig at ligge ved Revieraen, 
men det er jo heller ikke nød-
vendigt at rejse saa langt. Der 
er Sol og Sommer ogsaa i Dan-
mark, Naturen bringer os hver 
Dag nye Skønheder, nye Overra-
skelser; særlig i Foraarstiden er 
der en Frodighed og . Væksi tiden 
Lige, Naturen skifter Ham fra 
Dag til Dag. Foraarets første Blom-
ster er allerede affloreret, men 
nye skyder op, vælder frem, 
ustandseligt. Der er en Rigdoni 
af Farver og Nuancer. 

Bornholm er som en kæmpe-
mæssig Præsenterbakke, der sær-
lig nu i Foraarstiden byder paa 
et Utal af Herligheder, noget for 
enhver Smag. Benyt Lejligheden, 
Glæd dig over Naturens Undere. 

De fattige har lige saa stor An-
del i dem som de rige; man kan 
rejse dyrt, men man kan heldig-
vis ogsaa rejse billigt, og en Søn-
dagsudflugt behøver overhovedet 
ikke at være forbunden med no- 

vil se pas denne 
Strækning. 	del 
en Heldagstur kan 
man tage Mad med 
i Rygsækken ‘,,g en 
Termoflaske med 

Kalk kan holde sig 
varm hele Dagen. 

Lad os strut tid-
ligt op og begynde 
med en Udflugt til 
Finnedalen, Ham. 
mersnus ug Ham. 

moren. Vi kan jo 
- lægge Vejen over 

Norske Hus, Kæm- 
pegravene og An-

kermyre eller over Moselekken 
med Stenbruddene og videre gen- 

- o - 	 nem Hammersholniskoven; hver 

At rejse koster Penge, mange Tur er noget for sig. 

!rag udl 

I Finnedalskoven er der anlagt 
en Mængde Stier til Paradisdalen, 
Trolshoj, Trolsmyr, Egilsdal etc. 
Man møder stadig nye Indtryk, 
nye Overraskelser, selv om man 

har gjort Turen mange Gange for. 
Længere fremme gennem Finne-
dalen kan man gøre smag Afstik-
kere, alt eftersom Tiden tillader, 
og ved Hotellet, hvor Dalen vider 
sig ud mod det aabne Hav, kan 
man søge sig et ensomt Sted og 
der fortære sin medbragte Fro-
kost. Her er Sol, Varme og Læ 
nede ved Stranden, hvor et lille 
Vandfald i Kaskader risler ned 
over Klipperne. 

Efter en lille Rast gear Turen 
langs Kyster til Meilleclalen og 
Hammershus, hvor en Del af Ef-
termiddagen kan tilbringes. Fører 
og Kort over Ruinerne kan faas 
for 50 øre hos den Tilsynsførende 
ved Manteltaarnet. Vær forsigtig 
paa de stejle Skraaninger langs 
Kysten, hvor de forvitrede Klip-
per ofte bryder stejlt af mod tla.,  

gen'som helst:ekstræi Udgift. Vi 
Danske kan lære en hel Del af 
de tyske Turister, særlig af de 
unge „Vandrefugle', som hver 
Sommer i stadig større Antal 
kommer herover; de er praktisk 
klædt, har solidt Fodtøj, en Ryg-
sæk paa Nakken og Stav i Haand; 
et Kamera, en Kikkert eller en 
Mandolin fuldstændiggør Udrust. 
Ilingen. Under munter Sang og 
Strængespil forkorter de Lande-
vejene og sander nye Indtryk paa 
deres Vej. 

Vil man have det fulde Udbytte 
af en kortere eller længere Udflugt, 
bør man Dagen i forvejen forbe-
rede denne. Man tager Kortet 

vet. 
1 Hammerhavnen ligger Munks 

og Fribergs Motorbaade parat for 
større eller mindre Selskaber, og 
for moderat Betaling sejler dem 
en Tur langs Kysten og ind i 
Ovnene. 

Er man en god Fodgænger og 
har Lyst til flere Eventyr, kan 
man lægge Vejen over Hammer-
pynten med Kælderhalsen, Fyrene 
og Salomons Kapel ; men det er 
bedre at gemme den Tur til en 
anden Dag og følge den idylliske 
Hammersø med Udsigt til Ham-
merens Granitknolde og de store 
Stenbrud, der nu drives efter tno. 
dente Monster. 


