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Danmarks Elektricitetsværker har i denne Tid afholdt sin 
første store Udstilling i Odense. Resultatet var vellykket, og det er 
Meningen at gentage det Aar efter Aar i forskellige af Landets større 
Byer. Elektriciteten vil i de kommende Aar udvikles stærkt i Land-
brugets Tjeneste, og hertil skal Udstillingen i første Række tjene. Sam-
tidig med denne første Elektricitetsudstilling er der udkommet en 
ypperlig Vejledning i Elektricitetens Anvendelse paa mange Oniraader. 

Den er et Resultat af en Kon-
kurrence, som Danske Elektrici- 
tetsværkers Forening udskrev 

1925, og den tør nok siges at 
være en solid og nøgtern Vejleder 
for de Landbrugere, som ønsker at 
anvende Elektriciteten som Hjælp 
i deres daglige Arbejde i større 
Omfang end hidtil. Vi bringer her 
et Par Billeder hentede fra Bogen. 
Det ene viser Malkning ved Elek-
tricitet, altsaa en Slags mekanisk 
Malkning, det andet viser Støv-
sugning af en Hest ved Hjælp af 
Elektricitet. 

Alm. Annoncer 10 Øre pr. mm, !alert. Oringe 8 Ø. [ 
Nr. 24 	sorrerninasaan. 8 - - 	 - 	6 ø.  
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2lotnster6illede. 	8Yektrieitefens Sejrsgang i deand6ruget. 

Stedmorsblomster 
ved Tusmørketid, 

en gul, en blaa, en hvid. 
Hvor broget i lysende 

Tavshed de stag, 
de gyldne saa blege, 

saa dybe de blaa, 
som var de beredte 

ved Tusmørketid 
paa at tale med den, som er hvid. 

Stedmorsblomster i Aftengraa, 
den hvide søger 

om Trøst hos den biaa: 
,Ak elskede Stedmoder, 

vær min Mor, 
jeg har i mit Hjerte 

en Sorg saa stor. 
Forlad mig ikke, 

naar Dug falder paa, 
Den hvide vil altid 

forstaa den blaa." 

Den blaa vil altid 
beskræmme en hvid 

i Aftensvale ved Tusmørketid. 
Thi se, hvor den hvide 

er straalende ren 
med tusinde Dugstænk 

som Ædelsten. 
Men begge skælver 

i Bedenes Skjul 
og ræddes for den, 

der er flammende gul. 
sopteria cinsissu. 

Sirkerød-Systemet, 
—0— 

Den Dom, som Nævningeretten 
i Lørdags afsagde i Birkerødsagen, 
er saa lærerig for de kommunale 
Skatteydere, at den fortjener nær-
mere Omtale og Overvejelse. De 
to Kommunesekretærer, som havde 
forvaltet Kassen saaledes, at de 
havde Kassemangel, den ene paa 
ca. 46,000 Kr., den anden ca. 
6000 Kr., blev selvfølgelig idømte 
Forbedringshus. De blev ogsaa 
dømte til at tilbagebetale de mang-
lende Beløb, men dette er en For-
malitet, som næppe vil gavne Kom-
munens Skatteydere for en eneste 
Øre, da ingen af de dømte ejer 
noget og sandsynligvis aldrig bli-
ver i Stand til at betale. 

Men her er den formelle Ret-
færdighed i alt Fald sket Fyldest 
efter strengt juridiske Linier. 

— Dette er imidlertid Sagens 
mindst interessante Side. Det, hvor-
ved Opmærksomheden særlig bør 
fæstes, er det gennemførte Sløseri, 
der har hersket indenfor Kommu-
neledelsen. 

Den ene af de dømte Sekretærer 
havde været straffet to Gange før 
for Tyveri, Bedrageri og Falsk, 
men det vidste Sogneraadets Med-
lemmer intet om. Han var bleven 
ansat i Kommunens Tjeneste og 
Sat til at forvalte Kassen, uden 
at nogen havde gjort sig den Ulej-
lighed at undersøge hans Forhold, 

Senere sivede det ud, at hans 
Fortid nok ikke var, som den 
burde være, men saa søgte han 
bort og fik med Sogneraadets An-
befaling Ansættelse i Løgumkloster, 
hvor han ogsaa snart mødte med  

en Kassemangel paa 2— 3000 Kr. 
Under Sagen blev det oplyst, 

at der ikke førtes Kontrol eller 
Eftersyn af nogen Art. Et Sogne-
raadsmedlem fik af Randet Paalæg 
om at føre Tilsyn med to Septic 
Tanks, et Arbejde, der tog et Par 
Timer om Ugen, og som en Ar-
bejdsmand kunde have udført for 
200 Kr. Sogneraadsmedlem met lod 
sig udbetale 1100 Kr. for det, men 
han blev frifundet af Nævningerne, 
fordi der ikke havde været aftalt, 
hvor meget han skulde have for 
sin Ulejlighed. 

Mod en kvindelig Kommunese-
kretær, som havde været behjæl-
pelig med at tilvejebringe den 
Kassemangel som den mandlige 
Sekretær blev dømt for, frafaldtes 
Tiltalen, formodentlig fordi hun, 
der kun havde gaaet i Kommu-
neskolen og derefter havde været 
Husassistent, maatte antages ikke 
at have haft Begreb om, hvad hun 
havde med at gøre. Men heller 
ikke mod det Kommunestyre, som 
havde ansat hende, og som ikke 
havde ført noget som helst Tilsyn, 
blev der rejst Tiltale. 

Under hele Sagen klarede de 
forskellige Sognernadsmedlerinner 
sig med, at de intet havde vidst, 
at de intet havde set, eller at de 
intet havde forstaaet, og intet kun-
de huske. 

Det er en nem og billig Mande 
at slippe fra sit Ansvar paa, men 
det er ikke alene i Birkerød, dette 
System praktiseres. Der dukker 
hist og her stadig nye Tilfælde 
op, som viser, at Birkerød-Syste-
met er stærkt udbredt. 

Det kan da ikke værre af Vejen 
at gøre Kommunens Skatteydere 
opmærksomme paa, hvorledes Sy-
stemet praktiseres uden tilsyne-
ladende at kunne rammes af Straf-
feloven. Dumhed og Uvidenhed 
er ikke strafbar, og naar Skatte-
ydernes Penge er sløsede bort 
som i Birkerød og andre Steder, 
fordi de, der af Vælgerne var sat 
paa de ansvarsfulde Tillidsposter, 
havde svigtet Tilliden og glemt 
Ansvaret, saa er det en mager 
Trøst, at Tillidsmændene nina til-
staa, at de ikke havde haft For-
stand paa de Sager, de havde 
pastaget sig at forvalte. 

De var bleven sat paa disse 
Poster at politiske Meningsfæller, 
som fremfor alt vilde have deres 
egne frem, om de end ikke for-
stod mere end lige netop, hvad 
der kræves for at kritisere de 
andre Partier overfor en lige saa 
uvidende.  Forsamling af Partifæl-
ler. 

Et er et Søkort at forstaa, et 
andet Skib at føre, men adskillige 
Kommuner har i de senere Aar  

faaet Skibsførere, som ikke en 
Gang forstod et Søkort, hvorfor 

de har maattet klare sig med nogle 
almindelige Fraser.  

Naar saa de Folk med den 
mangelfulde Forstaaelse endda vil-
de erkende deres Uformuenhed 
og i Ærlighed og Redelighed gjorde 
deres Bedste for at tjene Kommu-
nens Tarv uden al Egennytte, da 
vilde det ikke gaa saa galt, som 
det gaar, naar der kun tages par-
tipolitiske Hensyn, hvorfor Partiet 
føler sig forpligtet til at dække 
over Fadæserne. 

Birkerød-Systemet bor være de 
kommunale Vælgere Landet over 
en Pasmindelse om Vigtigheden 
af, til Kommiwens Styrelse at vælge 
Medlemmer, som dog har noget 
Begreb om, hvad de paatager sig, 
og som tillige er i Besiddelse af 
redelig Vilje til at fremme hele 
Kommunens Tarv, Ansvarsfølelse 
og Retfærdighedssans overfor alle 
de forskellige Samfundsklasser. 

De, der kun føler sig som Re- 
s.. 	 • at •• 

eller for en enkelt Samfundsklasse 
— uden Hensyn til, hvilken det 
er — de vil før eller senere paa 
en eller anden Maade ende i 
„Birkerød-Systemet". 

Ovenstaaende er taget fra ,,Kri-
stiligt Dagblad" (31. Maj), men 
det kunde lige saa godt være skre-
vet af 

C. E. Koefoed. 
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Melodi: Jens Vejmand. 

Ja nu er Sejren vundet 
for Fængsel slap vi fri, 

men sølle Hundred Kroner, 
det maatte vi dog gi'. 

At det var en Opmuntring 
fil at gaa paa igen, 

det lyder som et Eventyr 
af H. C. Andersen. 

Hr. Andersen saa gerne 
vil vide lidt Besked, 

hvordan de Skatter lignes, 
som vi belemres med. 

At Kommissionen klemmer 
sig selv for haardt, ak Ven, 

det lyder som et Eventyr 
af H. C. Andersen. 

Vort Byraad svært sig opper, 
biir' klog're Dag for Dag, 

nu bort man liciterer 
hver stor og lille Sag. 

lir. Koefoed pænt det roser 
og mener det saamænd, 

dut lyder soni.et Eventyr 
af H. C. Andersen. 

1 Regnskabet at kigge 
vi ikke mer faar Lov, 

nej „det forstaar de ikke", 
sa' Romer nok saa sjov. 

Hans Garanti for dette, 
er Bloch tilfreds med den? 

Det lyder som et Eventyr 
af H. C. Andersen. 

En Observatnr gav skam 
vort Byraad ren Besked, 

citered vor Borgmester 
og skar de ,Lemmer" ned, 

at de med Længsel venter 
paa „Nordbornholmeren", 

det lyder som et Eventyr 
af H. C. Andersen. 

Hr. Olsen og Hr. Koefoed 
udkæmper vilden Dyst 

i ,Nordbornholm hver Uge, 
til hele Folkets Lyst, 

at de har tænkt at hvile 
og holde op igen, 

det lyder som et Eventyr 
af H. C. Andersen. 

Der Fugleskydning holdtes, 
det .var en stilfuld Fest. 

Et Hjørne udi Sandvig 
dog led en slem Molest, 

og Skylden har vort Byraad 
(hestear kun af ,smaa Mænd") 

det lyder som et Eventyr 
af H. C Andersen. 

Nemt!. 
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Hr. Byraadsmedlem Vald. Olsen. 
Hjertelig Tak for Besvarelsen 

af de 2 Spørgsmaal. Nu har De 
forhaabentlig klippet alle Spørgs-
maalene ud, saa vi kan faa dem 
besvarede alle sammen lidt efter 
lidt, bare vi faar 2 i hver Nord-
bornholm, vil vi være glade, vi 
er jo ikke forvænt i den Retning. 

Angaaende Deres Besvarelse af 
Spørgsmaalet om E. H s Bræn-
deleverance er vi dog ganske an• 
derledes underrettet end De 

Det var ikke Byraadet, der hen-
vendte sig til Brugsforeningen, men 
ornver.dt, og Leverancen glippede, 
Fordi Brugsforeningen trods Op-
fordring fra Kæmnerkontoret ikke 
mente at kunne tage højere Pris 
for Kommunen end for dens an-
dre Kunder. 

Jeg har forgæves bedt Borgme-
steren om at oplyse mig om til 
hvilken Pris Brugsforeningen le-
verede de 2 Rummeter og hvilken 
Pris E. H. tog paa samme Tids-
punkt, men dette kan De vel som 
Byraadsmedlem skaffe oplyst. 

Grunden til at ikke flere har 
søgt at faa Lov til at levere Brænde 
til Kommunen maa søgts i, at 
man ganske naturligt har anset 
det for aldeles haablest, og ikke 
fordi de ikke er konkurencedyg-
tige. Jeg har imidlertid faaet op-
lyst, at det i den seneste Tid er 
lykkedes Brugsforeninger! og Sav-
skæreriet at faa Lov til at levere 
Brænde til Kommunen; men dette 
er selvfølgelig kun et glædeligt 
Resultat af Borgerforeningens Kri-
tik. Vi ønsker de paagældende til 
Lykke med det. 

Angaaende det 2det Spørp,smaal 
har Borgerforeningen naturligvis 
straks indsendt Begæring om at 
faa tilstillet en Udskrift af Pro-
tokoten vedrørende Deres Protest-
tilførsel. 

C. E. Koefoed. 



Yra 241ge til ,elge. 
-0--- 

Vi henstiller 
til Borgerforeningen og dennes 

energiske Formand ikke at lægge 
for stærkt Beslag paa sNordborn-
hoInt.s Spalter. Det er jo ikke 
Agitationsblad for et bestemt Parti 
eller Klike, og vore kommunale 
rot hold interesserer næppe alle 
"Nordbornholm.si.lesere. 

Hvis den angrebne Part ikke 
ønsker Ordet, vil vi foreløbig af-
slutte Diskussionen om dette Emne, 
ogsaa af Hensyn til de mange Ferie-
gæster, der i denne Tid aflægger 
os Besøg. Artikler af anden og 
mere nevtral Art er selvfølgelig 
velkomne, 	 Red. 

Palmehaven. 
Ude paa Hotel 'Sandvig. har 

Arbejderne nu lagt den sidste 
Haand paa Værket, og Værten 
viser os med berettiget Stolthed 
rundt i de nymonterede Lokaler, 
der alle gaar ud i et med fri Ud-
syn. Det er ikke mere den gamle 
Palmehave, man ser for sig, men 
en ny med andre Dekorationer 
og i andre Farver Pariserrødt a 
la Valenzia er Grundtonen. Herfra 
gaar vi op til den udvidede Estrade, 
hvor Dansen skal trædes under 
nyindrettede, farverige elektriske 
Projektøl.er. Videre kommer man 
ind i Bodegaen med de hyggelige 
Bodoirer. 

Premieren vil finde Sted paa 
Søndag, til hvilken det store Or-
kester vil medvirke, 

Alt er Tip-top moderne og nok 
et Besøg værd. Hr. Jørgensen vi-
ser os en Del af sit righoldige Vin-
lager og meddeler os at Priserne 
i Aar er langt under det normale. 

Billetpris: Rønne-Ystad Kr. 8,00. 

Rønne-Kolberg. 	• 

S/S „Ornen" fra 27. Jiini-21. August 1928. 

Hammeren-Sassnitz.  
S/S „Hertha" fra 1. Juli-2. September 1928. 

Hver Søndag. 

Berlin (Bane) 	ank. 
Sassnitz Mv. 	fra 
Sassnitz (Damper) ank. 
Binz 	 ank. 
Sellin 	 ank. 
Bornholm 	 fra 
(Saudv. ell. Han-merle) 

Kl. 
Kl. 
Kl. 
IK1. 
Kl. 
Kl. 

19,50 
1,41 
5,00 
5,45 
0,25 

11,00 

fra 
ank. 
fra 
fra 
fra 
ank. 

  

Kl. 9,05 
Kl. 3,40 
Kl. 23,45 
Kl. 23,10 
Kl. 22,20 
Kl. 17,00 

8/8 „Odin" fra 11. Juli-15. August 1928, 

Hvor Onsdag. 
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StorrUdvalg af prima Jerllsollge 
med Kædebund, solide, gode Ting. 	Barnesenge, 
Vugger, Madrasser. Vore Priaer ere yderst billige og 
beregnet pr. Kontant. 

iNiordlandets Handelshus. 
aoraia~e~alwailleesta~"eara~a% 

slikkede hans Hænder, og de sky nytte, du fortæller Menneskene," Liv var Døden, og at de nu er 
Faar og Lam gik ham tillidsfuldt , sagde Ormen. „De er Rigels t=jen- frelst fra Døden og skal begynde 
i Møde. Regn og Blæst gjorde der. Først naar de bliver til Jord Livet i Riget, der varer til evig 
ham intet ondt. Solen kyssede igen, kommer de tilbage hertil. Tid." 
ham og gjorde ham stærk. 	Da lærer de at indse, at deres 

Men Menneskene kaldte ham 
„den lille idiot". 

En Dag legede han med nogle 
andre Børn paa Engen; de sam-
lede Smaabiller ind i mørke, stin-
kende Tændstikæsker og fangede 
Sommerfugle i Næt. 

Den lille Dreng saa forfærdet Rønne-Irstad (bedste Forbindelse over Land mellem Kbh.-Bornholm. 
til. 	 8/5 „Ornen" fra 1. Juli--15. August 1928. 

„Hvorfor gør I dog det?" sagde 
han. 	

Søndag og Onsdag. 

.Ca nds6yÆirRe. 

Gamle er de hvide Mure, 
gammelt er det svære Taarn, 

gamle staar de høje Linde - 
ens som Aar tilforn! 

Denne Ælde gør ærværdig; 
man gaar stille ind ad Laagen, 

hvor de mange Korstegn glitrer 
Ina rmoriividt i Solskinstaagen. 

Navn ved Navn vi læser stilk, 
mens vi gaar paa Gangens Grus, 
til med ect vi staar med 

Andagt i det hvide Kirkehus. 

Ude jager Nuets Verden 
ilsomt og med Stoj forbi -

her i Rummets lyse Svalhed 
toner Fredens Melodi. 

Udenfor er Dagens Varme, 
Døgnets Byrder, Stridens Hede, 

her er Stilhed, her er Hvile, 
her er Stunder til at bede. 

Stille gik de svundne Slægter 
under disse Buer ind, 

her er ogsaa vi at finde -- 
Nuets Børn med opladt Sind. 

Skønne, hvide Landsbykirke 
ved den solblu, friske Fjord! 

Du er eet med Danmarks-Navnet, 
med vor aabne, danske Jord. 

Hundredaarig er din Klokke; 
der er eet med Folkets Stemme; 

i din Fred har vi tilhuse, 
i din Skygge har vi hjemme. 

Signe Gud din stille Tale, 
Klokkens Røst og Ordets Sus, 

saa de sene Slægter vandrer 
glad som vi mod Kirkens Hus! 

G. Juxt PederFen. 

Rigets ,9:jender. 
--o- 

En lille Dreng gik omkring paa 
Engen. Han glemte helt sig selv 
for alt omkring ham. Hans Ansigt 
var som et lyst og frydefuldt Smil. 
Paa en Gang kærligt og forundret 
saa han paa Blomster, paa vingede 
Fluer og Sommerfugle, paa Solens 
Strejf mellem de store Træer foru- 

. 	 dar--£.14 
Lyset og .sang. 

Da var det med Et, som en dyb 
Smerte gik over hans Ansigt .... 
alting blev mørkt og koldt, og 
han saa sig fortvivlet omkring ef-
ter Hjælp. 

En stille Skikkelse stod usynligt 
hos ham og tog hans lille, skæl-
vende Haand i sin. „Du er bange 
for en Gang at miste det store 
Rige, hvoraf du selv er et lille 
Fnug?" „Ja!' sagde Drengen og 
trykkede tillidsfuldt Haanden. „Ja, 
netop saad an - det er sandt, hvad 
du siger. Jeg kom til at tænke 
paa, at alt delte skal jeg vist mi-
ste, naar jeg bliver Voksen. Saa 
dør det bort fra mig, fordi mit 
Liv skal være noget ganske andet.' 

,,Saa bed du om, at du maa 
vedblive at være en lille Dreng," 
sagde Stemmen. „Da beholder du 
Riget!" 

Det var det niærkværdige ved 
denne lille Dreng: Aarene kom, 
et efter et gled de fremad, men 
den lille Dreng syntes ikke at 
forandres. Han blev bestandig 
trods alle Aar den lille Dreng. 

Forældrene var fortvivlede. Det 
niaatte være en Sygdom, en trist 
og uhellardelig Sygdom. Menne-
skene beklagede den lille Dreng, 
der aldrig „blev Voksen" og ikke 
kunde „tjene Penge" og tage sig 
„noget nyttigt" for. 

Men den lille Dreng forstod ikke 
sine Omgivelsers Sorg og Klage. 

„Jeg har det saa godte" tænkte 
Drengen „Blomster og alle Slags 
Dyr, jeg ser, Træer og Vandet, 
Blæsten og Regnen og Solen og 
de store Skyer .... alt det, der 
ikke er Mennesker, taler saa ven-
ligt med mig. Aa, vi har det saa 
dejligt sammen!' 

Hvorsurnhelst han saaede et lille 
Frø, voksede frodige Planter up. 
Gik han over Dyrenes Eng, kom 
Heste og Køer frivilligt hen og 

Bornholtn4Jellandet. 
Fartplan Sommeren 1928. 

„De skal dræbes i Æther og 	Kl. 11,15 	fra 	Rønne ank. 	Kl. 18,35 

sættes paa Naale. Vi samler paa 	
Kl. 16,00 	fra 	Ystad 	fra 	Kl. 15,25 - 

17,45 	fra 	Malmø 	fra 	Kl. 13,10 
dem." 	 Kl. 19,15 	ank. Kbh. 	fra 	Kl. 11,15 (Øresundsdarnperen.) 

,,l skulde ikke gøre det," sagde 
Drengen alvorligt. .,Hver Gang, I 
saa ledes dræber noget herude fra 
Riget, dræber 1 noget inde i Jer 
selv. Noget der aldrig kan kantine 
igen. Og tilsidst har I glemt, hvad 	Tirsdag Ki. 8,00 	fra 	Rønne ank. 	Kl. 21,00 Tirsdag 

det vil sige at elske det Levende 	
Tirsdag Kl. 13,30 i 	ank. Kolberg fra 	Kl. 15,30 Tirsdag 

- I elsker kun alle Slags dode 	
Onsdag Kl. 22,30 	fra Rønne ank. 	Kl. 12,30 Lørdag 
Torsdag Kl. 4,00 	ank. Kolherg fra 	Kl. 7,00 Lørdag 

Ting, fordi de er som I selv". 	 Torsdag og Fredag Promenadetur i Kolberg. 
„Hvem siger det?" 	 BIletpris: Enk. Tur. Kr. 900 Mk. 10,00. Tur& Retur Kr. 12,00. Mk. 13,00. 
„Han, som intet samler, fordi 

alt i Stillred er hans." 
„Hvem er det?" 
„Kender I ham ikke?" spurgte 	 S/S „itolus". 

Drengen forundret. „Han kommer Lørdag' Kl. 17,00 	fra Liibeek 	ank. 	Kl. 9,00 Fredag 
somme Tider gaaende her over 	 KI, 18,00 Torsdag Søndag Kl. 8,00 	ank. Bornholm ank. 
Engen, men man ser ham ikke. 	Søndag Kl. 16,30 	ank. Kalmar 	fra 	Kl. 9,15 Torsdag 
En Dag sad jeg og talte med Sic- 	Søndag Kl. 17,30 	fra Kalmar 	ank. 	Kl. 8,0(1 Torsdag 

nerve dernede i Stenbunken. Jeg 	Mandag Kl. 11,30 	ank. Stockholm fra 	K1, 14,00 Onsdag 

saa, hvor de glimtede med deres 	 8/8 „Grauthiod". 
glade øjne mod Solen. Jeg vilde 	Onsdag Kl. 17,00 	fra latbeek 	ank. 	Kl. 6,00 Tirsdag 
ikke tro det, men jeg saa, de le- 	Torsdag Kl. 9,30 	ank. Bornholm ank. 1Kl. 14,30 Mandag 
vede!" 	 Fredag Middag 	ank. Stockholm fra 	Kl. 10,00 Søndag 

Børnene lo. 	 Billetpriser: 	 I. Kl. 	fl. Kl. 	Ill. Kl. 

„Det gør de ogsaa," fortsatte 	 Labeek-Bornholin 	Sv. Kr. 20,00. 	12,00 	6,00 

Drengen uanfægtet. „Alting i Ri- Bornholm-Kalmar -- 20,00. 12,00 6,00 

	

Bornholm Stockholm - 40,00. 	25,00 15,00 
get lever. Jorden ogsaa. Og Sky 	Passagerer, der ønsker at benytte ovennævnte Rute, bedes forud 
erne naturligvis. Han, som man bestille Plads ved Tlf. Sandvig 100 senest Dagen før Afrejsen. 
ikke ser, har selv sagt mig det." 

,,Vi Mennesker lever dog niere," 
-etreds 	.rnel. Ca. 

,,Ikke, hvis vi dræber noget le-
vende. Og ikke, hvis vi gaar bort 
fra Riget." 

„Riget? Hvad er det?" 
„De Voksne er gaaet bort der-

fra næsten alle, og derfor lever 
de ikke mere," svarer Drengen. 

,,Det er noget Snak," sagde de 
andre. „De Voksne lever først rig-
tig - derfor er det, vi længes 
efter at blive Voksne. Du kan bare 
ikke blive det, og saa er del, man 	Samme Afgangs- og Ankomsttider som SjS „Hertha" (Sandvig 
vil trøste dig og bilder dig noget 	eller Ha imilerlia vnen). 

ind." 	 Billetpriser: Kun I. Kl. Sassnitz---Bornholm, Enk. Tur Mk. 10,00. 
„Naar jeg bliver stor, vil jeg Tur & Retur samme Dag Mk. 10,00. 8 Dages Tig & Retur Mk. 15,00. 

have baade Kusk og Tjener, lige- 
som Far," sagde en Dreng. 	 Rønne --• Swinemiinde 	Stettin. 

,,Og jeg vil være Officer og 	 S/S „Berlin". - 8/8 „Deutschland", 	S/S „Stettin". 
Fra 1. Juli-20. August 1928. 

Extra Tur deri 2. September 1928. 

	

,,Og jeg vil hygge Huse og sælge 	 n  

dem og tjene mange Pengel" 	 Hvor Søndag og Torsdag. 
„Og jeg vil tjene saa mange 

	

Kl. 3,00 	fra Stettin litle fra 
	Kl. 1,30 

sker opfyldt!" 

	

ank. 	Kl. 4,30 
Penge, at jeg faar alle mine øn- 

	

Kl. 0,45 	fra 	Swinemil
Kl. 12,30 	ank. Rønne 	fra 	Kl. 19,30 

	

„Den lille Idiot" saa tvivlende 	Billetpriser: Enk. og dobb. Billetter samme Pris. 
Rønne-Swinemande Mk. 12,00. Rønne-Stettin Mk. 15,00. iid. 

Billetter til denne Rute bedes forudbestilt ved Telefon Sandvig 100. „I lvad er det: at have ønsker?" 
spurgte han. „jeg har aldrig bort, 

	

at hverken Blomster eller Dyr eller 	- Nærmere Oplysninger 0111 Rejser og Bagageforsikring gives 

Stene eller Skyer havde ønsker. gratis ved Henvendelse til „Bornholmske Hotellers Turistbureau" i 
- De siger Tak for alt, der kommer. Sandvig. - Telefon Nr. 100.  

Alt, hvad der kommer, er dejligt, 0111301111~1111111~1116 	 
har de sagt mig. Saadan er Livet, 

	

siger de. Andet Liv eksisterer ikke. 	a~,Naraa iaa~~1t.a~aanseahalW 
Jeg synes selv, det er sandt." 

,,Du er jo fattig," haanede Bør-
nene. „Du kan aldrig tjene Penge 
og fna dine Livretter." 

„Livretter, hvad er det?" spurgte 
„den lille Idiot". 

„Det er, hvad man holder mest 

„Saa har jeg hver Dag mine 
Livretter!" svarede den lille Dreng, 
og hans Ansigt blev et lykkeligt 
Smil. 

Børnene løb hujende bort, og 
en Orm gled trem over Græsset. 
,,Den lille Idiot" talte videre med 
Ormen. 

„Alt saadant noget, kan det ikke 

Axel Thatnnew. 

Lübeck - Bornholm - Kalmar -- Stockholm. 
SIS „Åolus" og S/S „eiratithiod' i Sommersæsonen 1928. 

kommanderet" 

YM11111111•1•1111~111 

En god Ide. 
storsøbadet er i Aar gaaet helt 

bort fra at sælge Billetter til Ba-
deanstalten. Cellerne staar nu til 
gratis Afbenyttelse for alle, der 
køber Kurkort. Kortet gælder for 
hele Sæsonen og koster kun 3 Kr. 
for Hotellernes Badegæster og 2 
Kr fur alle os andre. Man forventer 
herved et forøget Salg at Kurkort 
og større Søgning til Badehusene. 
Forhaabentlig bliver Vandet snart 
saa varmt at Badelivet kan flo-

rere. 

Bornholm-Udlandet. 
Vi bringer idag en Oversigt over 

Forbindelsen med Udlandet og 

skal hver Uge supplere denne med 

Ekstrature. I Morgen Aften ved 
8-Tiden kommer S/S >Deutsch-
land • fra Stettin og Swinerniinde 

til Rønne ined Lystrejsende paa 

en 3 Dages Udflugt her paa Øen. 

Skibet returnerer Mandag Middag. 

Med samme Damper kommer desu-

den en Del tyske Journalister efter 

Indbydelse af boreholinske Ho-

teller. Forhaabentlig faar vi gudt 

Vejr, saa de kan bringe deres Bla-

des Læsere friske Indtryk af vor 

skønne ø. 
Paa Tirsdag ventes et halvt 

Hundrede Jyder. Det er Thisted 
I laandværkerforening, der foreta-

ger Udflugt og skal opholde sig 

herover i 5 Dage. 

Sidste Nyt. 
Hvorfor 111011 det varer saa læn-

ge, Inden Spørgsmaalet om Pla-
kater paa Plankeværkerne bliver 

afgjort? 
Det er Afholdsfolkene, der har 

forpurret del De vil ikke have 
Plankeværkerne plakatfulde. 

Biografen 
fremviser paa Søndag. Det 

glade Wien,. En Film fuld af Hu-
mør, hvis Titel taler for sig selv. 
Vi gør opmærksom paa, at der 
indtil videre ingen Forestillinger 



Alle llesorvellgig Eor ler» llosimaskillv 
er pal Lager ePer skaffes meget hurtigt. — Vi sælger kun 

originale Dele. 
som er meget solide at slide paa — og som altid passer_ 

Nordlaud i's Handeishns, 

Emaillerede Vaske- Mur- og Koge-Gryder 
af Anker l-feet.;aards prima Fabrikat, samt sorte Murgryder, Pyrdere. 
Reasedere c■ L; Riste, billige Jernvinduer i mange Storr. og Fa,:oner, 

Alt Jernstobegods sælges meget billigt i 

ordlluidets Handelsir us, 

Vi slger god bog hob 
ved Kolt af 10 Td. a 21 Kr., enkelte Sække a 22 Kr. ...mit gud dansk 
Rug a 21 Kr. -- alt pr. 100 kg. Nettopris. -- Star og smag 
Sunde gode Varer sælges til laveste Dagspris. 

Nordlandets Handelshus, 

Vi har Lager af 

Ægte Chile-Salpeter I Sække, 
Tysk Kalk-Salpeter i Sække 	Noges-Salpeter I Tender --- og vi 

sælger til laveste Dagspris pr, Kontant. 

Nordiandels ihusdelshus. 
Cykler og Cykiedele 

i stort Udvalg anbefales de ærede Forbrugere 
til rimelige Priser. (lur Deres Indkøb lioN den 
lokale Forhandler, der faas den bedste Garanti. 

Tlf. 71. -- E. JOHANSEN, Ro. 	TII. 71. 
Auto•ltrphrul Ion, Ilenelm, Olie, Gemse'. 	Ladesettliti•n• 

llaa ikke over heri eller Ilaful 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 

Mineralvandsfabriken 

BORNHObril 
Sandvig 	 Telefon,, 25 

Kyllingefoder. 
Grove Byggryn. Knækris anbefales. 

x. .13. Larsen, Sillinge 

Ligkister og Ligsenge 
altid paa Lager i alle Størrelser, 
og forskellig Udstyrelser og Priser. 
Anton Boline Byggeforretning 

Telefon Allinge 09. 
Indehaver Chr. Sortne. 

• • 
• • Sommerkjoler: • 
• • Ny, stor Sending fikse, henri- 
• vende Kjoler i Vaskesilke, Musse-
: line og Voile. 
• Meget smag Priser. • 
• 

• • Drenge-Vasketøj 
• 
• 
• 
• 
• • 

Gode 

Landrace-Gylter, 
der farrer den 5. øg 1 1. Juli samt 
en Yorkenire-Orne er til Salg ell. 
Bytte med en aarsgammel Tyr. 

Olsen, Stangegaard, 
Osterlars 09 y. 

Mejeri-Kontrabøger, 
godt Papir og solid Indbinding 

Forlang Tilbud. 

Allinge Bogtrykkeri. Tlf. 74, 

i meget stort Udvalg. 
Bluser, Sportsskjorter, Spejder-
benklaider,Huer og -Bælter, Knæ-
strømper. Smukke sol- og vaske-
tegte Blusestoffer. 

Kulørte og braa Serges Drenge-
habitter til Konkurrencepriser. 

Manufakturhuset 
HASLE 

Nye, solide og model no 

STRØM PE 
U Id 

Silke 
°g 
omuld 

iiI3edst og 
illigst 

„,  s me1=Az-~. 
rs  Hotel Sandvig's Palmehave og Bodega. 

Prerrileren 	 tø/ 

finder Sted SØNDAG den 17. Juni 	 el 44% 
st 
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DAGLIG KONCERT — STORT ORKESTER ro 

	

_ 	 tn 
," 	 ' 	 Z=t"--ta• 
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Køb Deres Foto-Artikler 	Sommerlejlighed, 

Se Vinduerne ! 

Største Udvalg! -- 	 Priser! 

•;), 4e, 

	

	 ci Et144- 
C. Olsen. 

•1111■ 	 1011/011, 

OKKER 

\\› 

=<-,ltlidgasinduNordsUds, 
VICTOR. PLANO< 

AL UNGE-  - Telt. 5 

1111111M11111111111111111111-111111111111 

Sfersfe Udvalg. 
Bedste Kyclifeler. 

Billige Priser 

glæd `Jeres Ven 
med et Fotografi af Dem selv 

Fotograf 
Møller, Allinge. Tlf.4 

leverer tie fineste Portrætter, 

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

Linoleum- og Parketgulve 
lægges — forlang Tilbud. 

Lager al Ligkister og Ligtøj. 
Itofoed at. Mortensens 

Byggeforretning. 
Ill. 77 og 79. 

5tllingefreglværi 
anbefales. 

Mursten', Teglsten, Drænror, 

Tlf. 127. 

Gudhjem Molles 

Flormel 
er anerkendt 

som det bedste. 

Briller og pincenez 
købes bedst hos Uhrmager 

Conrad Hansen, 
ved Havnen, Allinge. 

	• 	  
ø 	 • . 	 . •  

▪  

Dame- og  
Børne.Hatte 

• udsælges meget billigt. 	. 
• • 

. 
Louise Larsen, Allinge. 	• 

• • 

8 Pers. Bil udlejes billigt 

J. Marcher. Telefon Allinge 120 
wi■111■•••••11■•••■■••■■••••••••1.1■11 M., 

Bil udlejes. 
12 Personers Bil udlejes billigt. 
Ædruelig og paalidelig Chauffør. 
Gudhjem Handelshus. Tlf.55. 

8t Xutomo6il, 
Pers. Brennabor Lemousine, for-

trinlig egnet til Vognmandskørsel, 
er billig til Salg paa gode Vilkaar. 

E. Sogne Hansen, Nem 

n X11. 
(Citrob), en Støvsuger og en Si-
devogn til en Motorcykle er billig 
til Salg 

Telefon Gudhjem 80. 

og lad os fremkalde 
og kopiere for Dem. 

Fotografiapp. fra 8,50 
Største Udvalg. 
Billigste Priser. 

3E3. C. X._,• xi n cl 
Kodaks Forhandler. 

Kaffens Aroma 
gear tabt, naar den lagres 
efter Malningen. 	— Fire 
Sorter fineste Kaffe til Hon-
kurreneepriser leveres fra 

y~P 3Et. 114II u 
Kaffen males i Kundernes Paasyn. 

Sygekassekontrolbøger 
leveres billigst fra 

Gornitzkas Bogtrykkeri, Allinge 

Se h, 

Olsker 
Husniandsforelig. 

Medlemmerne indbydes til 
Faneindvielse 

Lørdag den 16. Juni Kl. 7,30. 
NB, Fastelles Udflugt til 

jubilæumsstævnet i .E.kkodalen fo-
retages Søndag den 24. Juni, Der 
køres fra Feksainlingshuset pr. 
Vogn og Cykle Kl. 12,30 prc. De 
der ønsker Bil bedes tegne sig se-
nest Søndag d. 17 ds. 

Bestyrelsen, 

En Decimalvægt 
og en brugt Barnevogn sælges bil-
ligt. 

M. Larsen, Tohlbovej Tlf. 93, 

H  vor skal vi mødes ? • 
Selvfølgelig paa 

HOTEL „HAMMERSHUS" 
der træffer man altid gode Vennert 

i stort 1. dvalz 

Vække 

Armbaands 
Lomme 

Stue -IJhre 
Alle Reparationer udføres hurtigt 

med Garanti. 	• 
Briller tilpasses omhyggeligt. 

Festgaver I Sølv og 240r.Pletvarer 
Gravering udføres. 

Sivfil. Nielsen. 
Urmager. 

Klemensker Stationsby. 

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 2 Kr. 

Allinge Bogtryltheri. 

3 Værelser med Kokken, .1 Senge, 
for Juli Maaned søges i Sandvig. 

Henv. Kandidat Noddebo, 
Nexo Apotek. 

Sommerlejlighed 
ønskes fra 1. Juli til 15. August 
(6 Personer). Tilbud med Pris til 

H. Anker Larsen, 
Gi. Kongevej 105, København. 

Lille, god Ponnyuogn 
er til Salg. 

Hansen, Blaaholtshus. 

Violin, 
kobt før Krigen, indsat til Salg for 
50 Kr. med Bue og Kasse. 

Kloners Papirhandel, Allinge. 

stor Størrelse, som ny, 65 Kr. 

Ro 
Husmandsforening 

Hvis Tilslutning opnaas fore-
tages en Biludflugt til Ekko-
dalen og Sydlandet Søndag den 
24. ds. - De Medlemmer som 
vil deltage bedes meddele det se-
nest den 17. ds. til Formanden el-
ler Vakl. Nielsen ved Ro St. 

Rllinge-Sanduig 
Ungdomstorening 

afholder ordirs. Generalforsamling 
LØRDAG den 10. ds. Kl. 5 paa 
Christensens Sal. 

Filet Generalforsamlingen BAL. 
Medlemskort skal forevises. 

Bestyrelsen. 

Ny Sending eftersorterede 

sælges a 15 Ore pr. kg., 50 kg. 
for 7 Kr. 50 Ore Netto. 

Nonlinilets 

es indvig  [13og/randel 

Bøger. Alle Uge- og Dagblade. 
Ny Grammofonplader hjemkommet. 

Fineste Chokolader og Koafeetnres. 

Fikse Ting i Badedragter, Kaaber 
og Hatte samt Strandparasoller. 

5ofian Sørensen, 
11112111111~1~11~11101 

jolunne ansens 
Vietualier,,rretninx 

anbefaler 
hjemmelavet Fars, Medisterpulse, 
Lungepolsc, Sylte og Leverpostej. 

Fersk, saltet og ruget Flæsk. 

Lindeplads - Allinge - Telefon 45 

Stenmel 
kan afhentes paa Hammerens Gra-
nitværk a 1 Kr. pr. Læs 

Møller & Hand'berg 
Akts. 

6 a 10-Td. lid. Jord 
er til Salg hos 

Westh, Risbygaard, Klemens. 

9.991.49•11469111•41 
• 

!Biografen. 
Sender; den 17. Juni KI 8. 

Et glimrende Wienerskuespil i 
6 Kapitler. 

Derefter bliver der indtil videre 
ingen Forestillinger. 

Ge',_•••••••••• 

Bofjer ile EI Livslefisqerske 
1.11I ben y,nutle 	ttrige4,auRer 

'Manna lala `321 .ae, 	jentiont forbitot, 

f;ar 	e famlet et 'J,3ar l&(okber, 

be+: omre patiti! 11110bc ener nial, bar 
1treaturer tit Z74 eller oil 121e 

tabe janbattitt, 4ar Zr fimet nor Via-
ter biem, poatager tir Ztu 9leparati-
titier,ar Te [tand en ny 3tirteluiog 

ilal arli jan fast bet et Liner, 

4ui# 1wc iler 4tietterer i let 'Sat), iuili 

rirtelig 
Woratiorributin" 

Infed ni elle i Sludre .£)erieb lyg er 

tierlar et forttitili$It ?Intime:1W. 
Z^el.b terre Vlutittitur til ,,Nurb. 

baudailat', 	91flitifie 74. 

	 ~ør 	 

Roearbejde 

3111Sehrieller 
kan fans paa 

Lindholmsgaard, Ru. 

En 10 Maaneder gammel 

af gode Forældre er til Salg paa 
Kjærgaard, Rutsker.- 

Fhv. Kobrn. Jensen, Vestergade. 	  
le~~~1111111~ 

er7 Heluldne Jaugler 	trut 5.50 Cigarer, - Cigaretter, - Tobakker. 

Golfjakker til Fantasipriser I 	anbefaler sig til det ærede — 
Publikum med stort Udvalg i 

Maskinrulle, 	 Det glade Wien • 



Borgerne alle de Oplysninger, de 
ønsker, og lade dem se Regnska-
ber, Bilag etc. Saa længe dette 
ikke sker, er der et udstrakt Spil-
lerum for Tvivl, Mistillid og Mis-
tro. Det er maaske slet ikke saa 
slemt, som vi tror; men naar vi 
Gang paa Gang afvises, maa vi 
jo tro, at der er noget meget slemt 
at skjule. 

Jeg er flere Gange af Modstan-
dere blevet beskyldt for at skabe 
Mistillid og Uro blandt Borgerne. 
Dette er ganske forkert. Det, jeg 
fremfører er jo ikke Fantasier, som 
jeg selv hitter paa. Jeg siger blot 
offentlig og med Navn under en 
ganske lille bitte Brøkdel af det, 
som andre snakker om I Krogene 
og med Hænderne knyttede i Buk-
selommerne og jeg fremkommer 
naturligvis først med det efter bedst 
muligt at have undersøgt Sagen. 
Mistilliden og Uroen har været 
der længe og deri er ikke skabt 
af mig, men af Byraadet m. ni. 
den er der stadig og den breder 
sig mere og mere. 

Og hvorfor agerer jeg Murbræk-
ker. De fleste andre vilde sige: 
,,hvorfor skal jeg"; men naar jeg 
synes at noget bør gøres, saa si-
ger jeg: „Er der ikke andre, der 
vil, saa vil jeg." 

,,Du mister Kunder, faar blot 
Uvenner, Utak og en Masse Ube-
hageligheder' osv. - siger vel-
menende Mennesker til mig. Ja, 
selvfølgelig koster det, noget at 
have en Mening d. v. s. det ko-
ster egentligt ikke noget at have 
den men det koster at sige den; 
og vil man det, maa man betale 
det efter Dagspris. Lønnen er en 
indre Tilfredshed og Bevidstheden 
om at tjene til det Heles Vel. 

Jeg roser mig af at have spa-
ret Kommunens Skatteydere for 
10,000 Kr. aarlig (Elektricitetss.) 
Skulde denne Bevidsthed ikke være 
Ulejligheden værd? - Om nogen 
takker mig for det spiller mindre 
Rolle -- Jeg venter det ikke, og 
kan altsaa ikke blive skuffet. 

- Sammen med mine trofaste 
Kampfæller vil vi slaas videre for 
vort simple Løsen: Sagkundskab, 
Arbejdssomhed og Sparsommelig-
hed, og vi bliver ved, indtil alt 
del, som Byraadet nu ruger over 
som en Drage, er bragt frem i 
Lyset, vurderet og vejet efter For-
tjeneste. 

- Naa, jeg korn bort fra telt 
Emne. Det var Kontrol. Lad os 
faa en betryggende Kontrol og 
saa frem med Papirerne. De smaa 
Byrødder kan jo alligevel ikke 
skjule dem i Længden, det bliver 
blot saa meget pinligere jo læn-
gere de venter. Hvor længe skal 
det vare endnu? I Birkerød va-
rede det 8 Aar. Kan vi ikke gøre 
det lidt hurtigere her? 

C. E. Koefoed. 

Tak. 

Undertegnede har for nogen Tid 
siden modtaget en Takkeskrivelse 
fra Na tionalm usæet for mit Arbejde 
for de gamle historiske Kystskan-
sers Bevarelse. 

Jeg tillader mig herved at lade 
Takken gas videre til alle dem, 
der har støttet mig i mit Arbejde; 
idet jeg samtidig udtaler Haabet 
om, at de fremdeles vil gøre det. 

C. E. Koefoed. 

.Cad »em fotografere 
hos P. Anker Poulsen. 

q3laber og ailm fremfalbe2 
og bolere& - Jorflorreljer ubfore3. 

7elrfou "'iciefte 66. 

„NORDBORNHOLM'  

Man læser 
altid en god Annonce 
og  en god Pink at. Den 
g ode Annonce giver 
de bedste Resultater i 

„Nordbornho tan% 
og  den g ode Plakat 
fans bedst I Bladets 
Bogtrykkeri. - Vi be-
svarer gerne enhver 
Forespørgsel. - 	- 

••■■=11.0.11ii 

.,N 

Der 
hvor 

Amer 
menn 
kanta 
der d 
æbler 
Regn. 
funds 
- se 
til Va 

Til Foraarssæsonen 
anbefales 

`dame- og .`13ernefiatte 
Stort og smukt Udvalg til billige Priser 

Hedvig  Marckmann, 
1 11 Hasle 9u. 

• 

Se her! 
Skiller Deres Radio ikke Sta-

tionerne ad, saa lad det ombygge 
og det vil blive meget kraftigere 
og skille Stationerne fuldstændig. 
Apparater repareres. 

Nye Apparater, 4 Lampers, med 
Tilbehør og Højtaler, nyeste Kon-
struktion, meget kraftig, og skil-
ler Stationerne fuldstændig, 225 
Kr. Apparatet demonstreres her 
eller i Deres Hjem, naar som helst. 

L. Carlsen, 
Klemensker St. 	Telef. ndr. 20. 

111!•••••000•••0 
• 

Ligkister • 
• 
• Tlf n 13. L. PIHL. Klemens

. • 
••••••••••••••  
Aug. Lundgrons 

Købmandsforretning 
anbefaler prima 

Kolonialvarer 
til billigste, Priser. 

Ost - Paalæg - Salater. 
Altid friske Varer. 

5. R. ,farsen, .Hinge 

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

Fodernielsfabriken, Nyker. 
Tlf. 79. 

vor hjem ni e lavede 

r I" 	
Medisterpolse 

 og  Paalæg. 
/ør Varerne garanteres -ges 

altid friske, da de opbevares 
moderne, elektrisk Køleanlæg. 

A. Lyster 
Telefon Hasle Nr. 74. 

Ajletønder, 

ru til foraaret 
anbefales mine gode Cykler. 

Grammofoner og Plader m. m. 
H. A. HAgedorn, Gul:1111m. 

ilalleliii~111111~1~ 

47Ce6 »eres 2(re 
bos 

M. Michellaen. Gudhjem. 
Reparationer udføres. 

m1~11■1110~ 

Køreplan. 
lteline•A Hinge JC II luft De. 

/SØGNEDAGE. 
Rønne IL-Sandvig. 

fFluime 	7,45 12,50 16,15 19,25 
94fer 	8,00 13,05 16,30 19,40 
Sifrines# 	8,10 13,15 16,40 19,50 
Ris 	8,24 13,29 16,54 20,04 
`Tehi 	8,36 13,41 17,116 20,16 
Vlflinae 	8,44 13,49 17,14 20,24 
iEniibeig 	8,5n 13,55 17,20 20,30 

Nandvig-Itanne IL 

Sairbia 	9,25 14,1(1 
4111inar 	9,30 14,15 
Trin 	9,38 14,23 
91e 	e,511 14,35 
Rimene 10,04 14,49 
9iider 	10,14 14,59 
.11aritte b. 10,30 15,15 

• Vat« lun fra 27. ;lfuni til 27. 
'huglift (begge incl). 

SON: OG HELLIGDAGE. 
Rønne H.-Sandvig. 

}ilovne tj. 7,45 12,50 6,25 19,25 
9leter 	8,00 13,04 6,39 19,39 
Rimtens 	8,08 13,13 6,48 19,48 
Illo 	8,21. 13,26 7,01 20,01 
tein 	8,32 13,37 7,12 20,12 
alllinge 	8,40 13,45 7,20 20,20 
Snuble 	8,45 13,50 7,25 20,25 

Sandvig-Hanne Ih. 

iBairbuig 	9,00 14,05 17,50 20,50 
Plflinge 	9,05 14,10 17,50 20,55 
Sletis 	9,13 14,18 18,03 21,03 
Illo 	9,24 14,29 18,14 21,15 
Rimene 	9,37 14,42 18,27 21,29 
Nier 	9,46 14,51 18,36 21,39 
%ene b. 10,00 15,05 18,50 21,55 

1=2==.0.1] lal 

Køreplan 
Almindingen Gndident Rønne 

Jernhune. 

Criubbjem 	7.50 13,00 
°flutene 	7,59 13,10 
°flettende 8,08 13,19 
Vilminbingen 8,27 13.38 
'2latirtebu 	8,39 13,50 
91ep 	9,25 14,40 
9Nune b. 9,25 14,40 

• hober tun fra 27. 
Yluguft (begge incl.) 

111031:o ir HELLIGDAGE 
Hanne Almindingen Gudhjem 
:Dulme t. 7,55 10,25 13,00 20,00 
?fqe 	7,55 10,25 13,00 20,00 
`,'Infirtebe 	8,43 11,08 13,48 20,49 
VtIminbiegen 8,53 11,18 13,58 20,59 
øltermarie 9,12 11,36 19,17 21,18 
0fterIrM 	9,20 11,44 14,26 21,26 
(5.1ubbim 	9,30 11,54 14,35 21,36 

Gudhjem Almindingen nonne 
(3.1ubbiein 	7,50 111,20 12,55 19,50 
Cflet1ar9 	7,59 10,29 13,05 20,00 
Dfiermarie 8,08 10,37 13,13 20,10 

8,27 10,54 13,32 20,28 
:Ilatirectin 	8,38 11,04 13,43 20,40 
91ego 	9,25 11,50 14,30 21,30 
Uhoine ,b 	9,25 11,50 14,30 21,36 

anmodes helligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbelalinge.a, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Belobet = 5 Ore i Porto mod Kvit-
tering pas Postbeviset. 

De ‘fuerierende 

• 
og 21rbribMoi innit prima niiieriranee DuernIlj og natfer fra 3,25 - 5,00. - 
41tiiim blaa Ullutflinb,sbrnflorber og fore. nubre 4lrbeib.11beufkrber, Trøjer, Qi1u- 
fer og s?..ljotter. 	Unberbetfrebiling i Illb og fflomulb tit notane og qbarn 
&pilfinger nul Stiabuinger efter Mal. Ille Sti. aatbejbe til bifligfte 

?Mai beDite Rtiatitet on »rite libtoda I Zrlistear tip lllDaarn. 

Størite Carla af firrbirie tiagninger 

Rhi!itti‘Vir" ,Ze114 	 ;trola=0:111  

1~ILI■0■111~1111111111~ 

SKANDINAVIEN 
AMERIKA LINIE 

Eneste direkte Kvier fro Kohenha.n til New York og 
Canada med regelmmssig Afgang flere Gange hver Md. 
Til Canada Ingen Pas visering og Liniens egne Folk 
modtager Passagererne I II A LIE A X og WINNI P EG. 
Ved Ankomst III Canada 14 £.11 Arbejde anvises til Lind-
arbejdere, gifte og ugifte, samt III unge Piger. 

Illustrerede Haandbager med *Ile Oplysninger fans gratis fra Pa sang e re r-

A fd e II n g e n, KONGENS NY.TORV 8, Hobenhavn K. eller bag: 

Yfidime, Nogtr. ffflornitga, 9/er.o, f bu, 93eterku, Sualick 
23ogtr. 0. fflornitAln, 	̀;Sutogrof ij3. Slider Voutien, 	aMe. 

17,55 20,50 
18,0(1 20,05 
18,08 21,03 
18,20 21,15 
18,34 21,29 
18,44 21,39 
19,00 21,55 

0G NED AG E 
Rønne Almindingen Gudhjem 

9ioanr 	7,55 13,10 16,35 20,00 
Terp 	7,65 13,10 	20.00 
121a1iriebo 	8,43 13,58 17,21 2(1,48 
Yltirtiabilmeu 8,53 14,08 17,31 20,58 
elletatarie 9,13 14,28 17,51 21,18 
Øfterlara 	0,21 14.36 17,59 21.26 
ttibbjeui 	9,33 14,48 18,10 21,38 

Gudhjem ,kiduiudiugen nynne 
*) 

16,25 19,50 
16.35 20,00 
16,44 20,09 
17.04 20,28 
17,15 20,40 
18.05 21,30 
18,00_21,30 
Ztuni til 27. 

Saltkar og Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Haste 13adkerforretning, 
Tlf. Hasle 105. 

Forreiningskonuelutter ål1111(1 e k 	elli 
tinelles 	

Et Parti gode 

med Firma for kun 10 Kr. Optlendningsbrutnde altid paa 
pr. Mille. 	 Lager, billige Priser. 

Allinge Bogtrykkeri. 	Tlf. 29. 	Geert numsen. 
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Hvem kontrollerer. 

Naar en Befalingsmand udgiver 
en Ordre, skal han først nøje 
overveje denne, derefter forvisse 
sig om, at dell er rigtig forstaaet, 
og endelig skal han kontrollere, 
at den bliver udført nøjagtig saa-
ledes som den er givet. 

Naar Byraadet giver en Befa-
ling (Bestilling f. Eks.) bør det i 
lige Maade overveje, forvisse sig 
og kontrollere. 

Navnlig deri sidste Virksomhed 
forekommer mig - og sikkert 
mange andre - højst mangelfuld 
ordnet i vor Kommune. Ganske 
særligt maa naturligvis Kontrollen 
være i Orden, naar Leverandøren 
selv sidder i Raadet og er med 
til at bestemme Leverancens Stør-
relse, eller eventuelt selv egen-
mægtig bestemmer det, et Forhold, 
der selvsagt aldrig burde kunne 
tænkes. 

Hvorledes kontrolleres f. Eks. 
Kommunens Brændeforsyning? -
Hvem rekvirerer, hvem kontrolle-
rer og hvem kvitterer for de mod-
tagne Kvanta de forskellige Ste-
der? (Fattighus, Sygehus, Konto-
rer, Skoler, de enkelte Fattigun-
derstøttede osv.) Er det betryg-
gende ordnet? Kan vi ikke faa 
det at vide, saa Tvivlere og Skum-
lere (dem er der nok af) kan for-
stumme. 

Mit eneste Haab er Hr. Vald. 
Olsen; men det er maaske for 
meget forlangt ogsaa at bede ham 
om en Redegørelse herfor. 

Forskellige Modtagere staar i 
ovennævnte Tilfælde i Afhængig-
hedsforhold til den kommunale 
Leverandør, hvilket gør Kontrol 
fra anden Side saa meget des 
mere nødvendigt. 

Hvorledes er Kontrollen med 
Gassen ? Det hænder, al den kom-
munale Gaskontrollør skriver galt 
- det kan hænde for enhver -
og saa faar man den Besked, at 
hvis man en Gang kommer til at 
betale for meget, kommer man 
næste Gang til at betale for lidt, 
og saa jævner det sig i det lange 
Løb. - Naa, Gasaflæsningen kan 
hver enkelt jo kontrollere, skønt 
- hvormange gør det? Kontrol-
løren skal vel sagtens skrive en 
Genpart al Kvitteringen og afle-
verer formodentlig de Penge, der 
svarer hertil, paa Kæmnerkontoret; 
men hvorledes kontrolleres det, at 
Tallene paa begge Sedler er de 
samme? 

Hvorledes kontrolleres det, at 
den samlede Sum indkomne Penge 
f. Eks. for et Aar - svarer til 
det i samme Tidsrum fra Gasvær-
ket udsendte Kvantum Gas (med 
Fradrag af Svind). 

Kontrolleres Svindet? Er dette 
nogenlunde ensartet de forskellige 
Aar? Er det større end det har 
Lov til at være? Føres der nogen 
Statistik herover? Er der overho-
vedet nogen effektiv Kontrol? 

Man skulde synes, at den, der 
har med andres Penge at gøre, 
for sin egen Skyld vilde sørge for 
at lade sig kontrollere. Misbrug 
kan vel aldrig helt hindres, og en 
vis Grad af Tillid maa man na-
turligvis altid regne med. - Det 
gaar ellers med Tillid som med 
Tro, al det er godt at have i Kirken 
om Søndagen og ellers, naar Vis-
hed og Viden hører op, men om 
Hverdagen bør man dog vel nok 
stræbe efter den største Grad af 
Vished. 

Den mest mulige effektive Kon-
trol vil styrke Tilliden. Lad os 
derfor fas noget mere Kontrol 
paa dette som paa alle kommu- 
nale Ommeder. 

}jaar Da skal avertere, benyt da 
Den bedste, nemmeste og bil- 

ligste Kontrol opnaas ved at give „Nordbornholm" 


