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Pouls, hvor jeg fant Capitain Niels 
Gunimeløs og Jens Laursen Ri-
sum og dennem begge Fanger 
lefueret, de toeg dennem med sig 
til Hasle, hvor de blef til Jens 
Laursen udi Forvaring, reed strax 
tilbage igen til Sandvig og der 
bestillede saa tiilig som Dag blef 
Filre baade som skulde roe ud til 
samme Galioth, bestillede saa med 
Claus Hansen Færgemand og hans 

Kammerat, at de skulle betalle 
Skipperen og Styrmanden, at de 
skulle komme i Land og besee 
paa hvad Ort beleiligst var, at 
Rytteriet med deres Heste kunde 
komme i Land Galiothen uden 
Skade som og saa blef efterkom-
met. Blef saa udskicket alle 4 
Bande (e: haadene) som laae fær-
dige med saadan befalling til Lieu-
tenanten som end da var paa Ga- 

,9.1j o rtens Ylugt. 

Er det Fantasi, dette Billede, 
eller er det hentet fra det virke-
lige Liv? Desværre er det sidste 
Tilfældet, skønt man skulde ikke 
tro, at der kan være nogen sports-
lig Tilfredsstillelse i at jage Sko 
vens kongelige Dyr, Kronhjorten, 
saaledes som Billedet viser. Det 
er ingen lige Kamp, den er kom-
met i her, hvor Modstanderne er 
to unge Jægere paa fyrige Heste 
— ledsaget af et stort Kappel fy-
rige Hunde. Man forstaar hvilken 
Jagt inde i Skoven, der er gaaet 
forud for dette sidste Dødsjag, 
og man mindes Chr. Winthers 
,,Hjortens Flugt". 

Uden Rast, uden Hvile 
faer Skovens Drot afsted 

over grønklædte Bakker, 
i dybe Dale ned 

højt stønnede dens Bryst, 
den stirred — og med et 

udstødte den fra Lungen 
et Brøl saa vredt og vildt. 

Og i det fælt uhyggelige, 
det dumpe, hæse Skrig 

en Dødsangst bæved — 
en Kval — usigelig. 

Og efter et vildt Løb er Hjorten 
kommen ned til Vandet, men der 
standser den ikke, 

Brat Bølgerne blev vakte, 
højt om dens Lænder slog 
det blanke Vand, den svømmed, 
den prosted og jog 
af Rede de vilde Ænder, 
som kurrede i Siv . . • 

Men hvad hjælper det den. — 

Lige i Hælerie har den Hundene, 
der raser ud i Vandet efter den, 
og man forstaar, at Dramaet snart 
vil være slut, Hjorten jaget tildøde 
ude i Vandet. Fra Stranden ser 
de to Jægere til, og det rører 
dem ikke at Skovens Konge brø-
ler i Dødsangst. De føler det som 
en storartet Bedrift, en stolt .1(e-

gerdaad, at de ved Hjælp af en 
halv Snes Hunde har sejret over 
denne ensomtnene, stolte og maje-

stætiske Kæmpe. 
Krondyret lever kun paa Naade 

her hjemme, har vor fremragende 
Zoolog og store Dyreven, den af-
døde Dr, H. Winge engang sagt. 
Krandyret er i Færd med at blive 
fortrængt fra det Land hvor det 
tidligere har levet i saa stor en 
Mængde. 

Sommeren lider. 

Nattergalen tav i Krat 
snart tier Gøg i Skove, 
og den lyse Elskovsnat 
vil skumre hen og sove 

Duftet har den hvide Tjørn 
vild Rosenbusk og Hylde, 
flyve kan de Fuglebarn 
og mørk er Løvets Fylde. 

Føl blev Plag og Kalv blev Ko 
i tætte Kløverenge - 
snart beredes Stald og Lo, 
og Ho er bragt i Stænge. 

Det er Fuglens tyste Tid, 
den mætter sig med Solen, 
Rugen duver modningshvid, 
saa blond som Hør paa Spolen. 

Vi er eet med Aarets Gang 
og eet med Lys, der lider --
Elskovs Lyst og Sorg og Sang 
bli'r Frugt i tyste Tider. 

Hvad vort Hjerte gemmer paa, 
men Livet lod forode, 
er SOM disse Blomster smag, 
der duited' trie'ns de døde — 

Eet med Alt er Sjælens Trøst, 
selv naar den søde Sommer 
hvisker mod den dunkle Høst: 
jeg kommer snart, jeg kommer. 

Og naar Sol og Sommer led, 
Du skal dog ikke græde — 
hvis Du saaed' Kærlighed, 
saa skal Du høste Glæde. 

Axel Jael. 

gens Xofoeds 
Relation. 

Forts. 
NB. Bogstaverne a—ti betegner an- 

dre Afskrifter end den her benyttede. 

Dend 27. dito som var 3die 
julledag korn en svendsk Galioth 
fra Skaane som kaldes Spiis Ga-
lioth og fyrede 2 Stycker uden 
for Slotted, lod jeg hannem iglen 
svare (b: blef hannem iglen svar-
ret) med 2 Stycker, reed saa need 
til Sandvig hvor samme Galioth 
hafde satt (b og e: kast Ancher) 
og skichede 2 Karle udi en baad, 
som skulde forspørge om der var 
nogen svendsk Officeerer paa, og 
hafde nogen brefue til Printzen-
skiold, skulle de strax komme i 
Land med samme og tage br.efue-
ne med dennem, hvor da korn i 
Land med samme baad om Af-
tenen en Captein (b: nafillig Niels 
Holm), som hafde sit Falck liggen-
dis paa Slotted og hafde tilforn 
ført det Folek som de udskref til 
bodsmænd (a: baads Mænd) her 
af Landet ofuer ad Skaane, tillige 
med en Ritt mester ved Nafn Gu-
stav Hort (f: Gustav Hart) og 
hafde aldelis ingen brefue med 
sig uden alleeniste en Forteignelse 
paa hvor sterckt hans Compagnie 
var, som han hafde med sig udi 
Galiothen, Toeg jeg strax om Nat-
ten forn.tte Ritlmester og Captein 
Niels Holm og reed hen til Hr.  

liothen at Rytteriet skulde komme I 
i Land med forn.tte Bande ritter 

deris Ritmesters og Printzenskiolds 
befalling, at de kunde være af 
Veien (e: vayen) for dem, som 
skulde arbeide Galiothen i Land, 
kom da eftterhaands ungefær hen 
ved 30 Mand, efttersom en hver 
Baad icke kunde føre uden 2 eller 
3 i det højeste. Var udi den sid-
ste Baad deris faunesmed og vilde 
da icke fleere komme til Land 
førend Leutenanten, som var paa 
Galiothen fick Ordre fra hans Rit-
mester, hvor jeg da straks ski-
ckede hannem Bud udi Ritmeste-
rens Nafn at hand strax skulde 
komme og være hans Giest til 
frostøck (e: fro Kost), hvilcket 
hand strax eftterkom, men hafde 
givet saadan Ordre Fra sig til Cor-
poralerne, som var paa Galiothen 
at de icke skulle komme til Land 
førend hand skickede dem Tegn, 
hvilcket hand icke vilde bekiende 
førend jeg hannem meget had 
truede, at jeg vilde lade ske Exe. 
cution ofuer hannem, der som band 
icke gaf til Kiende paa hvad Ma-
neer mand kunde faae de andre 
som var paa Cialiothen til Land, 
hvilcket hand og paa det sidste 
giorde og fick mig sin Knif (b: 
leverte hand Jens Kofoed sin Knit), 
som jeg strax gaf dennem som 
roede der ud, dereftter korn der 
alt eftter haanden til Land saa 
nær som 4 Ryttere som blef paa 
Galiothen og skulle tage vare paa 
deris Heste, hvor jeg da strax 
skickede ud disse forskrefne 4er 
Bade med 3 Personer i hver Baad 
med skjult Gevehr og deris egen 
Styre Mand i d.end ecne Baad paa 
det de disbed re skulle troe dennem 
at komme til Galiothen, hvor de 
da strax eftter befalling erobrede 
Galiothen og skichede saa de 
svendske, som der var inden Borde 
til Landet med Baaden og de Dan-
ske blefue paa Skiberommet. Da 
de Svendske vare alle sammen i 
Land kom Claus Færgemand og 
til Land og vilde have Ordre hvor-
ledis de dennem med Galiothen 
skulle forholde, strax toer jeg ud 
med hannem til Galiothen med 
een partie off Byens Falck, ble! 
saa Claus Færgemand comnian-
deret med 0 andre Persohner, at 
de skulde bringe Galiothen til 
dend beleiligste Hafn her for Lan-
det, hvor dend kunde blive be-
varet og Hestene uden Skade kun-
de opskibes og komme paa Lan-
det, hvilcket og blef eftterkoniniet 
og seitede saa fra Sandvig og 
omkring til Rønne Reed, hvor 
Hestene bleve opskibede og Gali-
othen blef paa Reeden beliggende, 
indtil Ofrigheden fra voris aller-
naadigate Herre og Roning hid 
til Landet ankom, hvor da Per 
Jensen paa Hans Maj.ths Vegne 
sig samme Galioth antog. Dags 
eftter, som var den 29. Dec. toeg 
Claus Kam en temmelig sterck 
Confoy af voris Fold< med sig og 

tøede alle Fangerne til Rønne, 
efttersom der var ingen bedre 
Platz paa Landet dennern at for 
vare (e: for vakre), hvor de der 
biet forvarede indtil saa lenge at 
de til Hans May.th blef overschi. 
ckede med samme Hollandske 
Fløde, som hafde ført voris Falck 
hid til Landet. liereftter forføiede 
jeg mig strax op til Testningen 
iglen og den forvaltede indtil d. 
8. January 1659, hvor jeg da af 
Velb. Hr. Com mendanten °bristen 
Michel Egsteen blef commanderet 
at jeg skulle følge dend svenske 
Landsherre Printzenskiolds Frue 
Ira Slotted og til Rønne, hvilcket 
jeg og da strax eftterkom, hvor 
jeg da toeg hindis Bevies, hvorle-
des jeg mig mod hende og de 
svenske hindis Falck paa Hans 
Maj.ths Vegne hafde skicket (b-
Afskriften slutter med ,,skichet" 
og har følgende Efterskrift: At 
dette saaledis: i godsandhed er 
bestaaende bekreftter vi med vo-
ris tienders underskrifft og med 
vorris Saligheds Eed i all Sand-
hed kand vidne. Niels Gammeløs, 
Jens Kofoed, Claus Kam, Poul 
Ar.cher), og for holdet imedlertiid 
at de paa Slotted hafde været ef-
tter at det blef til os Danske op 
givet, som Bevisen det udviise. 

Dette saaledis at være sketd 
og passeret, der Landet Bornholm 
(e: Borringholm) biet erobret fra 
de svendske og ind til Velb. Com-
mandanten Oberst Michel Egsteen 
hild til Landet ankom, udi ald 
Sandhed som for skrevet staar at 
være til ganget. (a: Testerer og 
2 e'er i Navnet ) 

J. Koefod. 
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Vinduer. 
o-- 

Over de mange sindrige og ind-
viklede Belysningsmidler, som mo-
derne Snitte har Frembragt, bør 
man ikke glemme en Opfindelse, 
der har betegnet et mægtigt Frem-
skridt for sin Tid, og som vi 
endnu den Dag i Dag har rig Lej-
lighed til at glæde os over: Glas-
ruden. 

I forskellige smaa Oversigter 
over Emnet oplyser Bernhard 
Olsen, at Glasset — kendt alle-
rede i det gamle Ægypten — er 
ældgammelt; dets Anvendelse til 

Dækning for Vindueaabninger deri-
mod er fra temmelig sen Tid. Li-
vet førtes i Antiken mest udenfor 
Huset, under aaben Himmel eller 
Søjlegange, og til Huset søgte man 
mest for at finde Hvile eller være 
alene. Vinduer fandtes sparsomt; 
hvor de anvendtes, sad de højt 
oppe paa Væggen og var enten 
beIt aabne eller, hvor dette ikke 
kunde lade sig gøre, dækkedes 
mod Blæst eller Sol med Forhæng, 
Træ- og Metalremmer eller Sten-
plader i gennembrudt Arbejde. 
paa den Mande ydedes der Lys 
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i Foreeedelse med frisk Luft, og 
i østerland og Nordafrika, hvor 
Oldtids Levevis har holdt sig ufor-
andret, er saadanne Vinduesdæk- 
kere endnu i Brug. 

Forts. 

Ihigotor Redaktiollell, 
_0_ 

Godt (dart. 
Man sige og mene iøvrigt, hvad 

man vil, een Ting maa eaavel 
Memingsfeeller som Modstandere 
af Kaptajn C. E. Koefoed indrøm-
me, dette nemlig at han er i Be-
siddelse af en vældig Energi og 
Handlekraft, en mægtig Virksom-
hedstrang og et Gaa-paa-Mod, som 
er sjældent lier paa Bjerget. 

Det er 'æstet' utroligt, hvad 
den Mand har udrettet i det of-
fentlige Liv, siden han flyttede 
sine Højsæde-Statiker her til Lejren 

Næsten ane Mand rejste han 
en saa voldsom Storm mod By-
raadets Elektricitetsplaner, at disse 
fejedes bort som Gaasedun for 
Vinden. Eja, hvor har det frydet 
mit Hjerk, at jeg fik Lov at be-
holde min hyggebige, gamle Hus-
ven, Hængelampen, en Tid endnu. 

Batterierne langs Nordkysten 
fik han ført tilbage til deres op-
rindelige Skikkelse, og Kanonerne 
hentet hjem og anbragt i Stilling, 
en Pryd og Seværdighed for Eg-
nen. 

Langs den raadne Bæk derude 
fik han plantet Rækker af Træer 
for at skjule Vederstygeligheden, 
og de trives nok saa forvorpent 
og drømmer allerede søde Drømme 
oni at blive Bosted for ,,de gul-
næbbede smaa." 

Paa Sendeg afeløres i Sandvig 
en Mindesten for Bornholms Be-
frier, Jens Koefoed, 

At denne prægtige Sten blev 
hentet frem fra sin mpaaageede 
Tilværelse som Skelsten i et Ha-
vegærde og rejst paa Sokkelen 
ved Strandpromenaden er ene og 
alene Kaptajn Koefoeds Værk. 

Til Slut et velment Read, Hr. 
Kaptajn I Lad værg med at forarge 
vores allesammens Agent og Re-
ferent ved at opstille „store af 
Rust stærkt fortærede, gamle 
Skibsankre i Pyramide", og da 
navnlig ile ,,paa Grund, som be-
staar for det væsentligste af Sand 
eller stærkt jordblandet Jord med 
Grønsvær over," 

Deres Meningsfælle. 

Ex Mike over Ankre. 
Vi har modtaget følgende: 

Hr. Redaktør! 
Vilde De venligst optage føl-

gende Indlæg i D/æ Blade først-
kommende Nummer? 

— — 
Som mangegarig Gæst paa De-

res smukke Ø, og med tidligere 
og fremtidigt ,.Domicil" i Sandvig, 
har jeg Aar for Aar glædet mig 

. over det persondige, smukke, og 
som jeg i Aar har faaee oplyst, 
ganske uegennyttige Initiativ, som 
en gf Øens Beboere, Hr. Kaptain 
Koefoed, har udvist hvad Sandvig 
og Omegns Forskønnelse angaar, 
glædet mig over de gamle Batte-
riers Udgravning, gamle historiske 
Minder, som der burde være en-
byers Opgave at holde Hævd over, 
ikke mindst Øens egne Beboere, 
og jeg ved, at Turisterne, der kom-
mer Aar for Aar, omfatter disse 
Hr. Koefoeds smukke Bestræbelser 
med den allerhøjeste Grad al Sym-
pati. Da jeg i Aar kom herop, be-
mærkede jeg en Opstilling af nogle 
store gamle Skibsankre paa den 
saakaldte .Dødningehaj". Disse 
Ankre, der virker stærkt dekorativt 
i Landskabet (i Modsætning til den 
grisede, jeg vilde egentlig have sagt 
svieske, liaek, der slynger sig rundt  

om  Stranden), har Sommeren igen-
nem været til megen Glæde for 
mange al Gæsterne heroppe. -
Selv har jeg ofte benyttet Ankrene 
som en fast Standplads for min 
Skibskikkert, og mange har Aften 
efter Aften samlet sig omkring 
disse Ankre og deroppe fra Higen 
set Solen synke i Østersoens .hlaa 
Bølger. — Min Søn, der p. t. fe-
rierer i Allinge, sendte mig forle-
den et Udklip af mit Partiblad, 
„Bonde Sociald.", af hvilket frem-
gear, at Allinge-Sandvig Byraad 
har vedtaget (fy) at kræve disse 
smukke Ankre fjernet fra deres 
hidtidige Plads. Med hvilken Mo-
tivering? Synes Byraadet maaske 
at Ankrede er for smukke til at 
staa paa denne Plads, der fortrins-
vis benyttes som Affaldsplads, og 
hvor .,Blodbækken"s stinkende 
Vande flyder dovent for Højens 
Fod. — Vilde det ikke være mere 
paa sin Plads at Byraadet satte 
defe Parti af Stranden i sømme-
lig Orden og sagde Tak til, naar en 
naturbegejstret Lokal-Mand gjorde 
noget for at gøre Skønhedsindtryk-
kene ved Sandvig Strand rigere, 
og, istedet for at svække disse Be-
stræbelser, flytte de grimme Rekla-
meskilte, der findes Stranden rundt, 
Mil Ærgrelse for Gæsterne. Eller 
var det ikke noget for Forskole-
nelsesudyalget) et saadant findes 
vel) at holde Stranden ren for Af-
fald, Isbægre, lndpakn ingspapir osv. 
fra den Teltbod, der er rejst paa 
Stranden. Der er Opgaver nok at 
tage fat paa at bringe i Orden, 
istedet for at rive det ned som 
andre uegennyttigt og med per-
sonlige Omkostninger opbygger til 
Glæde for andre, 

Den rørende og rige Kærlighed 
til Øens Historie og Forskonnelse 
som Hr. Kaptajn Koefoed gennem 
de senere Aar har udvist, og som 
nu senest giver sig Udslag i Minde-
stenen for Bornholms Befrier, Jens 
Kofoed, burde ikke hæmmes af 
Snævertsynethed eller eventuelle (?) 
Personligheder. Tværtimod burde 
Byraadet sige Tak til og opfordre 
Hr. Koefoed til yderligere at ,fort-
sætte sine smukke Bestræbelser, 
Øen til Gavn og os Turister til 
fortsat Glæde. 

Og sidst, men ikke mindst, paa 
manges Vegne: 

Væk med „Blodbækken", væk 
med Skiltene paa Stranden, og et 
Forbud mod Benkasten af Iskage-
bodens Affald. Disse tre Dele er 
Sandvig Strand for smuk til, 

	 og skal vi saa lade An- 
krene blive staaende? 

Villa „Esrom" Kbh. 2e/e-28 
<sungne Bang. 

fra ege til 2lge. 
—0--  

Med „Hammershus" 
til Cimrlshamn. 
Flagsmykket og med fuld Mu-

sik stævnede „Hammershus" Søn-
dag Morgen i straalende Solskin 
ud af Allinge Havn og satte Kur-
sen mod Cimrishanin. 

Over halvandet Hundrede Men-
nesker havde fulgt A. S. G.s Ind-
bydelse, og et lignende Antal stod 
paa Havnekajen og vinkede Farvel. 

Allinge og Sandvig laa badet i 
Morgensol; saa svandt Landet 
mere og mere, Hammeren forto-
nede sig i Taagedis, og en frisk 
Kuling fra Vest satte smaa Skum-
striber paa Bølgerne og Kulør 
paa Tilværelsen. 

Hornorkesteret spillede flittigt 
Sæsonens mest populære Melodier, 
og medens de mindre søstærke 
efterhaanden klumpede sig sam-
men i Læsiden for nu og da at 
ofre til Guderne, blev der saa 
meget Plads midtskibs at de gæ-
veste kunde laa sig en Svingom. 

Af og til passerede en Damper 
paa nært Hold, eller en Sejler 
kom strygende for fulde Sejl. 

Efter et Par Timers Forløb var 
vi i Læ under den svenske Kyst, 
Lodsbaaden lagde til og lidt efter 
laa vi velfortajet i Cimrishamn. 

Her var en Del Mennesker mødt 
for at tage imod, og til Ære for 
dem spilledes den svenske Natio-
nalliymne. 

Uden Toldvanskeligheder steg 
vi i Land. 

Sydskaanes Kyst ligner ikke 
den bornholmske. Landet er for-
holdsvis fladt, Kysten ode og ran-
det; dog strækker en smal Strim-
mel Skov sig langs Aaen nordpaa. 

Cimrishamn har en god og rum-
melig Havn, dog ikke saa stor 
som Ystads, og Byen er ogsaa 
minere, ca. 5-6000 Indb. Den 
gamle Kirke virker imponerende 
ved sit middelalderlige Præg, og 
viser ved sin Størrelse og skønne 
Indre, at Byen i sin Glansperiode 
maa have været meget anselig. 
At Citerishamn atter er i Opkomst, 
ser man af de mange nye Byg-
ninger, der er opført i de senere 
Aar; særlig i Byens Udkanter lig-
ger mange smukke Villaer, og en 
stor, moderne indrettet Læderfa-
brik, vistnok den største i Skaane, 
beskæftiger et ikke ringe Antal 
Arbejdere. 

Gaderne er næsten alle lige og 
mange — efter vore Forhold — 
unødvendig brede, men ligesom 
Husene rene og vel vedligeholdte. 
Overalt, ogsaa i Parkerne, .er op-
hængt Kurve til Papir og andet 
Affald, noget vor Kommunalbe-
styrelse ogsaa burde lægge sig 
efter. 

Alt Griseri er banlyst i Byen, 
og vil Beboerne holde Svin, er 
der anvist dem Plads ude bag 
Kolonihaverne. 

1 Byens Park er Restauration 
og Musik om Søndagen, herfra 
forer en Chausse ned over Anen 
til Badeanstalten. En anden forer 
nordpaa langs skovbevoksede høje 
Skrænter, under hvilke Anen slyn-
ger sig. Herude er et Stadion med 
Idrætsbane under Opførelse 

Man faer i det hele taget Ind-
tryk af at Kommunalbestyrelsen 
der har et vaagent øje for Byens 
Udvikling og Trivsel og søger at 
gøre den og Omegnen saa smuk 
og tiltalende som muligt. 

Eftermiddagen gaar hurtigt, man-
ge af Deltagerne foretager Bilud-
flugter i Omegnen, bl. a. til det 
interessante og smukt beliggende 
Glimmingehus, andre smaa Spad-
sereture i Byens Periferi. 

Om Aftenen er der Fest i Fol-
keparken, hvor Dansere fra Malmø 
fremviser svenske Folkedanse fra 
aaben Estrade. I Pavserne faer 
Publikum Lejlighed til at deltage. 
Dansen bliver mere og mere liv-
lig, men som den er paa Højde-
punktet maa vi bryde op, Dampe-
ren er klar til Afgang, Orkestret 
spiller og der udbringes et Leve 
for udvist Gæstfrihed. Saa glider 
vi ud i Natten. 

Vinden har lagt sig, Luften er 
forholdsvis mild Orkestret spiller 
op og enkelte Par fortsætter Dan-
sen endnu en kort Tid, men de 
fleste er trætte efter den lange 
og anstrærigende Dag og søger 
at tage sig et lille Blund paa Bæn-
kene. 

Ved 1-Tiden passerer vi Ham-
meren og er snart efter i Have, 

En vellykket Tur, rig paa Op-
levelser, er tilende. 

— — 
Efter Forlydende er det Hensig-

ten til næste Aar at genoptage 
Cimrishaienruten. Det svenske 
Jernbaneselskab har stillet sig 
yderst velvillig, og Turen Ciniris-
haren-Malm° vil kunde gøres paa 
2 Timer. Den direkte Forbindelse 

København- Malmø - Cinirishemn-
Allinge vd blive heade kortere og 
billigere end Turen op igennem 
Sundet. 

ten etet i .liste 
Treba bet ubetmeelige ;tatta at etr-

tember firsut for ( erint og beillefenen 
er flid, Mier bet lig tebeliet at ben 
betelrate, bet ',idelig ger noget for 
$ublifum, gobt tan fortange fin .-erfrin 
met, mange Uger. SN nor etRebarbej 
her efter Ziretter 	ibjtrnee eentige 
eenbbebetft i Qtaar °flestte geotellet et 

eteg, for at erfare giet ont ben natte 
agh, oar 42 fofte eleafionterer bentete 
Urt %tablielementrie eXibbageberb. 

Hille ferft om eaRafleftlern" ieon-
bage: 

aefifalen ror ombannet efter bebee 
lealitermode foni 	Rouge' 
(Stabe Valle) — 	i ane &e- 
ner eternit g og ;Inbeaugeri til ee 
len Ftete emne eu hor tab Matte, 
quilt ifluminerebe Winger materie øg-
enig inb til ben globe aefifttmning, 
bet sele Lerfonen teer int og felter 
fil j3rceg paa StrAbbateflete amer, 
11 e.tglb af eteiner og Sete, fra utal-
lige .Offerfinale" taftebe flt mehne 
star aner $tibrifum. tre i Ening 
elaggrunb fad bet !enble eenterior fra 
tommerebue. 	Ilorb mit befat 
Trug globe Rafte,. Der tang ;gut (Mann 
belbebt bgetibfirup Filehug( ben lette 
fig i salen. 1--en nuvelie lemertnriter 
bar benne initatierige %ret milene" 
men tele filerer fig betler ilte. 

Øer Benbag er her 'toilet løft ene 
regrbe. eememeiferebe daler,  7entife-
feithirrnicet, 5Dmile-lotteri, gratis Viet 
og 7abnt til nerreente og 8ouge tot-
ur Slog i einfi, einClunbenie o. 
Ziben vor alt for burtiet. Cg br. 
efepeiniefler  Storg  og arne, -- jo, jo 
— bet er Mier — !olmt foran leiefe 
%fillertednulenbe og Wittonivbilborn 
tilbede tildanne Nåh Orkere, her 
foliberritee eereferure Cm og frem,  
falber finbibage aeromine og urolige 
Warner — nej Stod» Pine! bet er 
en erenfoill — og le ()tror brr ban-
feta til ben. 

opfnlber gerne .eir. elibernpe 
enfte om at mebbete, at her paa ente 
bag arrangeret en florftifet Rele for 
alle — fri rintre — net lertoratio-
ner m. m. (etuier, gemte, Mie og age, 
i elnlebnine ej eiffferingen af Menbe• 
tunen fur 3eue Stoefoeb. 

f8i anbefaler ente Mulere et Veelag 
peu „trautifmteffer" — bet er en 
eepleteljei 

erfarer lettere at ben fibftr 
aften paa „tranbeineflet" biirer en 
1Ifiteb-aeit far bett popuitrett Ment-
nieeer Rod og hane linutte eerue, 
ber hefter baabe ben e fitifte" sleelobi 

Den fitete, uigenfalbetig fibfte bo. 
i home eccion %irdafi  ben 4. ep-
leiliber. 2ii fientefer ieurigt til onde. 
elinumre. 	 X -I- 

Ronne Forretniugssmartness. 

Redaktionen har modtaget føl-
gende Brev, som vi herved aftryk-
ker, idet vi dog har udeladt Nav-
nene 

Til Lærer N. N. 
Allinge kommunale Borgerskole. 

Ved nærværende turde vi maa- 
ske høfligst bede Dem gøre os 
den store Tjeneste, at opgive os 
Forældrenes Adresser, til de Dren-
ge i Deres Skole, der skal kun-
firnieres til Efteraaret. 

Med forud Tak for Ulejligheden, 
tegn. 

Med Højagtelse 
S. F., Rønne. 

Modtageren at dette Brev fulgte 
ikke Opfordringen; men muligvis 
lignende Breve er sendt til andre. 
Vi vil ved nærværende opfordre 
disse til at lade saadanne Breve 
grut direkte i Papirkurven, idet 
vi ikke tager i Betænkning at stem-
ple en saadan Meddelagtighed i 
Rønnepropaganda som Forræderi 
mod vor egen By, 

Vi føler os overbevidst om, at 
de stedlige handlende forlener at 
betjene deres Kunder paa en lige 
saa tilfredsstillende Maade som 
Rønneforretningerne. 

Spar derfor Rønnebilletten og 
støt den stedlige ekatleyclende For-
retning, derved gavner De dem 
selv og deres By bedst. 

Støt navnlig de Forretninger, 
der averterer i vort eget Blad, 
hvorved ogsaa Bladet støttes i sit 
Arbejde for Egnens Vel, 

Dea dunke Sommer 
er snart en Sav, men Hast-

maaneden har tegrab sin teherme, 
Luften er klar og blaa ot Skoven 
flammer i Farvepragt, Lyngen 
blomstrer og Rennebærrene hæn-
ger i store Klaser, Finnedalen er 
som et Eventyr. Kom derud paa 
Søndag, siger Hr. Colb.erg. De 
vil ikke fortryde det. 

Der er Sang og Musik og Lej-
lighed til en lille Dens. 

Den gamle Bymulle 
er solgt til Nedbrydning. Den 

paa
a 
 A llinge 

imn ga en goe A,:eg , arre t  sda s et 
søfarendes  
eti P at r enrdmegs  

Kendemærke. Generation efter Ge-
neration har betragtet den som 
en kær Ven, et Billede paa Stræb. 
søenhed. Dag og Nat, Sommer og 
Vinter malede den det Brødkorn 
der skulde mætte Byens mange 
Munde. Nu har moderne Motorer 
gjort den overflødig. Andre Tider, 
andre Skikke. 

Stort Turistbesog. 
Tirsdags kom e llerthae hertil 

med ca. 900 Turister fra Thilrin-
gen, der havde planlagt en Fæl-
lesrejse til Røgen og Bornholm. 
I Onsdags arriverede den nye 
flotte Turistbaad eRugard e  af 
Sassnit7. med Resten af Selskabet 
ca. 1200 Det var et Par travle 
Dage for Jernbanen og Bilerne, 
og det kneb med at skaffe Førere 
til de planlagte Udflugter. Vejret 
var heldigvis fint begge Dage og 
Arrangementet klappede som det 
skulde. 

Det er en 5 Dages Tur og ko-
ster, alt iberegnet, kun 66 Mark 
pr. Deltager. 

Tyskerne er virkelig Mestre i 
at arrangere billige Lystture, rige 
paa Oplevelser. 

Til Fest paa Bolaterblerg. 
Julius Hansen kalder sjelden 

forgæves paa sit Publikum. Hans 
smukke Have er kendt af alle 
Bornholmere, og deri aarlige til-
bagevendende Høstfest paa Bol-
sterbjirg er en Oplevelse, man 
nødig gear Glip af. 

Vi henviser iøvrigt til Annoncen. 

Biografen 
fremviser paa Søndag den store 

Film „EROS", der er en Filmati-
sering af Hermann Sudermanns 
Roman „Es var". Der ligger en 
stor Digters og dyb Menneskeken-
ders Tanker bag denne dramatiske 
Skildring at den stærkt sensuelle 
Erotiks Magt over Menneskene. 
Filmen er iscenesat af den frem-
raeende, amerikanske Instruktør 
Clarenee Brown, der har forstaaet 
at skabe det rene tyske Milieu. 

Minde 
Festen 

for 

. Bornholms Befrier 

JENS KOFOED 

Søndag 2. Sept. -28 
afsluttes paa 

Stroodholellel 

II.. 	
med en 

storstilet Festaften Kl,  8,15  

Fri Entre! 

Overraskeleer og Geyer. 



4 hers Cilia 

.7i1 Syltning 
anbefales 

Demerara Sukker, 
granuleret Melis, 

Topmelis No. 1. 

Ægte Bonbon Vanillie 20-30-55. 
kitlen Syltepulver. 

3. B. Larsen. 

3riller og rincenez 
Læseglas - Barometre - Termo- 
metre 	Regnmaalere i bedste Kv. 

Conrad Hansen, Tlf. Allinge 140. 

MIIMIN111~11111M 
_A_ F' e; KED 

(deavrerre) 

med Hr. Kapelmester Koch & Frue, 
finder Sted ved en Festaften, hvor- 
til alle er velkomne. - Fri Entre. 

STRANDHOTELLET 
NÅ N I) 1' J 

Tirsdag den 4. Sept. -28 Kl. 8,15. 

9 	
vor hjemmelavede 

rO ,,Fars, Medisterpølse 
"''' og Paalmg. 

pir Varerne garanteres 111191 
altid friske, da de opbevares i 
moderne, elektrisk Køleanlæg, 

A. Lyster 
Telefon Hamle Nr. 74. 

FLÆSK, 
Kød og Pølser 

modtages til Røgning hos 
Slagterm. Pltillipoen, Sandvig. 

Skreri 
illipu,reLdningehriende altid paa 
Lager, billige Priser. 
TIL 29. 	(aisers Ibissen. 

Gudhjem Mehelforretning 
anbefaler alle Slags Møbler. 
Lager af Ligkister og Ligtk. 

A LUND, 
Tlf, 40 	 Gudhjem. 

Gør el Besøg 
i Undertegne les 
hvor De vil finde ale i 
Bar. Ityga'nekka• ()1 K eirreenultii 

ftilnokiring udføre ,  

H. P. KOFOED 
Tif, 13 

11~111101111•01~~111101~1 

Kaffens Aroma 
gaar tabt, naar den lagres 
eller Malningen 	• - Fire 
Sorter fineste Kaffe til Kali-
kurrencepriser leveres fra 

„I=b  1={. 1%.4[ Ab." 
Kaffen males i Ku ndernes Paili;y11, 

ØM^ 	 

Alleteinder, 
Saltkar og Skoldekar anbefales 
til ikilligste Priser. 

Hasle Bodkerforretning, 
Tlf. Hasle 105, 

Allinge Yeglyterfi 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 
Tlf. 127. 

11~~1111111.11111111111.1111111 

if 

Hver Aften Koncert dansant, 
Kapelmat. Alvin Koch 

Ballonaften hver Onsd, og Lord, 
1 K I.s Varer til rimelige Priser. 

Ærb. Fr. Siclisstrup. 

1~111101001~11■1 

Ligmister og Ligsenge 
altid paa Lager i alle Størrelser, 
og forskellig Udstyrelser og Priser. 
Autos monnets Byggeforretning 

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sonne. 

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

Grise 
ønskes til Købs indtil 2 Maaneder 

Lundegaard, Allinge. 

er til Salg. 

Al Jagt, N odde- og Berplukning 
er forbudt paa mine Jorder. 

P. Pedersen, Landlyst pr. Tein. 

Gudhjem Sadelmager-
og Plabeliorrelning 
Nyheder i Barnevogne, Kurve-

møbler, Rejsetøj, Rullegardiner, 
Markiser m. m. 

20 Stk. 3 a 4 Mdrs. 

Grise 
ønskes til Kofis, 

Kirkemallen, Rutsker. 

Al Jagt, 
Frugt- og Brombærplukning afly-
ses paa det strengeste paa Offer• 
gaard i Ro, og folgende Steder i 
Ro er al Jagt forbudt: E. Mog,ønsen, 
H. Shou. 1-1. flidstrup, J. Hansen, 
Thorvald Hansen, A. Hansen, L. 
Hansen, K. Kofoed, M. Nielsen, 

sen, J. Kristensen samt Avlsbru- 

Ro 
lede for Bias Kors Søndag d. 

2. Sept, hos Nielsen, Sienbygoard 
Kl. 2.30. 

P. Holm taler. 
Alle er velkomne' 

Frelsens Hær, Rilinge. 
Stort Møde Fredag den 31. ds.  

Kl. 8 ledet al Brigader Sodetstrom 

Frilnfistnade paa Havnen Kl. 7,15. 

En flink Pige 
-16 Aar kan faa Plads 15. Sep-

tember. 
lIrtz Bach, Produkten. 

En flink Pige 
kan ka 1. November faa Plads 

Væbogaard Tlf. Rets 48. 

Paa Grund at, at mine tamme 
Ænder bliver skudt er 

Jagten forbudt 
paa det strengeste paa Sondre 
Itedegadeeaards Jorder i Klemens 

En Lejlighed til Leje 
Bager E. Knfoed, 

En god 

Enspænder-Fastuogn 
en Fjedervogn og en selvplettnre.t 
Enspændersele er til Salg. 

P. A. Juul, Olsker. 

BekBOdl Traldorsled 
paa Nordlandet billigt til Salg paa 
Grund af Bortrejse. Lille Udbeta- 
ling. 	Billet virk. „God Indtægt" 
modtager Bladets Kontor. 

Sag f. Jr. 3f. Jensen 
træffes hos P. A. Thornberg, Gud-
hjem, Torsdag den G. September 

Kl. 3-8. - -fif. Nexo 17. 

1,11••••••••••• 
• • 
2iografen. 

Søndag den 2. September Kl. 8. 

Metro Goldwyn Storfilm i 9 Akter. 
Lars Hanson i Hovedrollen. 

• 
.0.11101,99•••••• 

Skotøj 
modtages til Reparation. 

Emil Pedersen, Fuglesangen. 

I brugt Kakkelovn 
ønskes til købs eller byttes med 
en Cykle. 

M. Schou, •Vesterhus., 
Klemens By. 

Et 4 Fags Hus, 
med stor Have, er til Salg 

Henv. til Peter Drejer, Tejn. 

fforilhorpholffi 
bliver herefter omdelt i Hasle ved 
Bud. - Vor Repræsentant, Hr, 
Boghandler Markmann modtager 
Annoncer og Nyhedsstof til .Nord-
bornholm• sand tegner Abonntn-
ter paa Bladet. Kun 1 Kr. Enkelte 
Numre 5 øre. 

Ring op Telefon Haste 00 eller 
Allinge 74. 

Fest- og Bryllupssange 

• 

leveres billigst fra 

A'linge 

• • • 
•b 	 • 	 • 

afh. forstil. Søndag d. 2. Sept. 

Koncert fra Kl. 4. Ballonopstigning Kl. 5. Ballet beg. Kl. 7. 

Det er en frydefuld Aabenbaring for tøjet at se et godt 
Fyrværkeri. - Hvor er i henne allesammen, slim med mig 
glædedes over Blomsterfloret her i Haven i Sommer? Kom 
og se det store, elektriske Vandfald, der i ubændig Kraft 
aflaster sine kolossale Lyskaskader ud over Festpladsen -
eller se den sidste Raket forsvinde paa den blege August-
himmel, og den Blomsterpragt og den Sommer er ikke mere. 

Entre til Festen: Voksne 50 Ø. 	Skat. Bern 25 0.1- Skat. 

Ilirhrrdigst 

▪ NY" 4M.Z.V.`~V"71:1  

Du fikje vel ikje nånj blårenes Kjitul, 
roen Løjne å Sjyl gjer du fattier Faul, 
å Bien lid Hønnu her hitta tesist - 
te Glæ å te Nytta du skavtes stivist. 

Lid halstarrier e du ju nok, kantro, 
i Skatr å i Hawa du ikje vil gro, 
i denj uzlesta Jern på den bakkuste Len 
der hår du dit Jern irnæl Kløpper å Sten. 

Din Blomst e mæri liden, men livel så net, 
hon sjewter Kolør, e vel mest fivolet; 
i Tuzenviz står hon, så sjær å så ren-
ja då må vi sanja, a Lyngenj e pen. 

Når Agrana falme i gult å i gråt, 
begjynjer du inæn å blomstra så småt; 
men sin bier du ver hen ad Fiskjed te, 
å granjara Syn vi vel sjæjklan fikj se. 

e, Julius Jfansen. • 

• 

godt Papir og solid Indbinding 	 leveres billigst fra 	gerne llai og Anthon Kristiansens 

Allinge Bogtrykkeri. Tlf. 74. 	Gornitzkas Bogtrykkeri, Allinge Jorder. 

Averter i NORDBORNHOLM! i Averter i „Nordbornholm" I 

Mejeri-Kontraboger, 	Sygekassekontrolbeger parceller, A. Andersen, K. Mikkel- 
K. Kristoffersen, Ro Priestegaards- 

var skal vi mødes  9 
Selvfølgelig paa 

HOTEL „HAMMERSHUS" 

der træffer man altid gode Venner! 

Til hille og Baade 
anbefales 

Sjækler, Blokke, Kause, 
Takkelbager, Dyvelskler, 

AaregaPer,Baadshauer,Rørtæriger, 
Kalfatterjern, Skruenøgler m, m. 

Galv. Spiger, Som og Klinkeplader, 
Messinghængsler og -Skruer, 

Kobbersøm, 
Pudsetvist, Rotting, Catechu, 

Motorlamper og lose Brændere. 
Primusapparater. 

Olierevne Farver i bedste hold- 
bare og dækkraftige Kvaliteter. 

Pensler. 
Maskinglassur i sort, gron og rod. 

Alltunine Galvanfarve 
er holdbar mod Varme og Olie. 

Alt sælges til 
billigst mulige Priser 

Tlf. 34. 	ALLINGE 	TIL 39. 

5inne(5alm. 
Søndag Aften, 2. Sept. Kl. 7; 

Koncert og Dansant 
Ballonaften nv Præmier 

Gratis Entre! 
Iste Klasses Varer 
tit rimelige Priser! 
	

IL Colberg. 
•■•■•■•■ 

Du helst vil bo ena å ble, vor du kom, 
ned Nåboskaw sjøtter du sletikje om ; 
enj Enetap kanj vel så nånehen gå - 
hani hør te Familian, dærnineså. 

Te dålit du ikje Iler stort rajnad [tie, 
å snigt ed vel ål', ded som du hår å gje. 
Du e nøk i daj sæl å kanj nøjes lue lid. 
men biumstrar - de gjorr du, om ænj de tår 'rid. 

0. L. 

Prima Høstbindegarn 
er paa Lager og tilbydes til absolut billigste Pris i 

Yrodukten. 

Kakkelovne og Komfurer. 
For at skaffe Plads til ny Varer, udsælger vi hele 

vort Lager af Støbegods, og vi vil i denne Maened 
give en ganske ekstra stor Rabat pr. Kontant. 

Benyt denne enestaaende 

Kom og se vort store Lager 

Yrodufiten. 

Til Tærskning anbefales 
Prima kraftige Dampkul 	Mworpetroleum 	Cylinderolie. 

Smøreolie, Remme, Remsamlere, l'udsetvist, 
Remsmørelse m m. 

Priserne er ab-;olut billigst i 

Yrodufiten. 

Lyngenj. 
-o- 



?buen 	3oren. 

9.Nangtolbine Zurtmalete bat frem- 
Rillet oa 	laalebt8 jon! ni len, 

bet barn gemom 9(!mitlio og sagn. 

NBi ler prut bered 21ifleber bang liflige 

fpibae `.nubo og  agtpaagicienbe 

Cren, - vi jet bni1,8 robe 'orme og 

buftebe 52unie 	alt bet, bor mb Slette 

er bau8 'Men bermeb borer i 91egelen 

oglna Vigbeben op; !bi pnn be 99 af 

100 '.Ulalerier af 91reven frentgillea bol, 

altib !lob unnturlige Qlen, fna !beitne, 

ren, ber teaber bum fra 6etnu og (2tig, 

ftrata finer: be !ben er altfor højt 

ltbruen har !nue lien. rtmr tut og  

trivelig  Etnu elb tan twrie fig, bool 
firer? og tomt - el bliver albrig narre 

paa ban!, og bet er hans !ben. !bil 

mon nu fporge hvorfor, ba ligger eua-

tot linefor. ffIcruelt flot titube farbe8 

miber rorben; turt NI mure i CStmtb 

til nt brune benagt lig toft i fine 

lumre intberjorbifte (»ang. og  ber er 

ingen 43Inba til bøje Stylter. 

Zet er ilte lang Titi fiber, at jeg 

i et utminlibR Tibartrift fna el Vag, 

nium8fotografi af en 91au, bor rom i 

affire meb nt lifte fig rib af fin Duk, 
9en til Dags er ben Stag otogrn-

for obo fra Roturen jo bleure fan al. 

duinbelige, navnlig (...rigkenberne, reb 

bi, Retter i bøj 03rab $ri3 paa brune 

jaatalbte ublobigo sagt mel) Wingni, 

um8bombe og Stantera. 

j.!otogrofiet bar ogjaa gobt not;  man 
jan Dilleruret,3 Vlabiting inb i ben lorte 

Trrerobb,ir og etene tittebe frem, 

og frem t4 Zubet buffebe en liftig Mer». 

Wenn Iunbe gobl bane tiljublet (foto, 

• grafen et „Til 2utte„ meb brite ub-

trorriebe Kontrafej, men jan tom mit 

Etfe til at fe libt nemmere paa 

og fe, ben flab jo ber i Dulroret ret 

op og neb paa fine frive !Ben, 

tot pasler ille; thi lanban magelig 

flentrer Rittet ille om i fit jjua, 

tueerlimob, liangene i bet er nberft 

klavre, ban fait Itin behage fig frem 

mb at gore fig tang four ett Orm ug 

flabe !bugen langØ ;borben. 113an bett 

!Raabe bamser ben fig uraber rorben, 

og tallet ørere band lave den er hun 

ogjaa i etnitti til at gøre bet; bet om-

talte ;f otogrnh man bore tiluetebrngt 

pari nuben 2.1i8, efter ogjaa maa bel 

tome hentet fra ett binftig 91avegrau, 

Etnor tier anbenbart bar ureret 13laba 

not'. 

Men, ber bar fel en 91ati gem i 

drap, Pil batte Ingi 911arte til, buor-

lebea lom lige i bet Cjeblit, ban (tit. 

fer 9brlett neb i Dybet, tommer til at 

ligne noget i !Retning af en k<oettne, 

larm. Dan karter tirbenette langt 

frem formr fig, flybør !bagbenene langt 

bagub, funjer 9Inggen trebob i en flor 

!(tue og gliber 1111 i Zubet lom en 

lang tab streg, ;bo længere bar! nont. 

nier frem ab fit ;111bgniigabiil, jo iltere 

mag horn Etrade fig og gere lig In». 

benet meb et nitte fine !emmer mere 

og mere pan Nan. 94oret, fom ben be-

hager fig frem i, bliver beauben flom-

me og normere, og bet fan paa Qin!!!') 

af Treerobber og SIninpelteit, font Zn-

ret ilte forman( at ffnbe til 

bnune `åorniertiringer a 	9tanleuje. 

9.Rax tan urt fornem, at i en Ina-

ban jmnl unberjorbiff Num foyer Vit. 

tel ille behagelig', og i Langben uilbe 

ban bener itfe trnibe nbbulbr nt jibbe 

Ininijltittel ber. !firetograpen nate8 brt 
heller ille meb busfe litcrure Nor, nej, 

bi,* banner blot 9tebgang  til bet 
egentligt Dia, ben lantalbte Slebet, et 

ftorl, balurintbt lbofteb, bor ligger i 
ajulettl Lientrnin, og buer ber er 111ati8 
Ilt bele 	antilien. so albre decruegra, 
nen er, bet' flere Tebgangarar finben 

bor tit Reblen, og mange af beta er 

laalebe8 granebe, ni be fnor fig  runbt 
i Q3afl'en !tab 	bett Syttent af Qinttge. 

bonb bruger 91aUett brut tit? 

tem bruger brut, mim ban bliurr 

forfulgt af be foran, uceure Mraubunbe, 

bane 	jenber. %ar hige gi». 
peg neb, og, nejrebet af beret' 91rele, 

brøler Ira paa Vittel, leger lom Ril* 

Allinge nye Møbelmagasin 
Havnegade 53. ( fc rir K L -, m 	Jørgensens .Ejend.) 

Stort I ;,1,11111,1g, on  l'r.+letager af Sodev errlser, SPiseir 
stuer. flerre%.-eruker, Daglig.oti.er' og enkelte Møbler. 

Peter Emil Holm. 
1 0 Aars Garan,1i. 	 10 :fars Garanti. 

Creditindrømme, tr. 	r. 	I Stor Ilaber pr. 

pu8 meb tem i fin upberjarbiffe 

4jan leraber bengi Snortler og 

ben8 brptIt !bugtninger ug  

phiblelint (Start  rib og iirb, og ban 

jorliaar at boltre Dunbrtic far 91ar »tb 

at bemulte fig nf fin :Siben. slipper 

man en 	mb, og er bet en garn- 

mel, en anrbunbrebe fl ammet Matograu, 

!nit bet -- felt, om bipibet er nol 

ion harp - aner bele TOtgett, for 

91littel finer nb. 5.3cenej'er ninit fin plot 

neb part '3orben forpur/1 og preajer 

Oret tit ffirørrivaret, lem man Itjbelig 

bore ben intberjurbifte Tngfat, ber torp 

mer og  henter fig, efterløn! !Hallen 

inuitter om i be furftellige Star, <ret 

er buil-1 intete,Jfarti pan benne Wi8 ni 

fulgt 8Ingeta (9niin ng langt niere 

lgambenbe rub nt flan og  manbe urb 

;111bgntignirlfet fur nt flabe 9Iauen, 

'nar ben langt om lange jour i Sinbr 
n1 fare tib. 

Benmel. 
Godt, tørt Benmel er til Salg. 

10 Kr. pr. 100 kg. 	TIL 79. 

Fodermelarnbriken, Nyker. 

Johanne lansens 
Vietual teforretning 

anbefaler 

hjemmelavet Fars, Medisterpolse, 
Lungepølse, Sylte og Leverpostej. 

Fersk, saltet og røget Flæsk.  

Lindeplads - Allinge - Telefon 45 

Enhver Husmoder  bor i egen In- 
- te resse forlange 

Gudhjem Plottes Flormel 

Soveværelser 
.borde og Stole 

Tlf. n 13 L PIHL Klemensker. 

Tvisliorrelmogell 
Storegade - Hasle 

anbefales. 

Beger, Blade, Tidsskrifter, 
Postkort, Film etc. 

Cigarer, Cigaretter, Tobak, 
Chokolade, Konfect. 

Strandartikler. 

fim- Deres Indkøb i 

Morckm000's Boghood ell  
Storegade 	Hasle. 

9lutetffiest. 
uerbage og Eion. ug prligbage. 
17. sursi - 1. eeptentber. 

91anne-t ammerabu8-91onne. 

94onne, (St. Torn 

Vlabngnarb 
111itobbeftaarb 
	

A 
21,25 

21,10 
CSPnlhej 

flPle 
	

20,55 
Tegltant' 	

20,39 .aoljn8 Slapel 
'-bang (aintiebatett) 
	

20,33 
8foubo 
4Iflinge (rijerel.) 
	

20,17 
C..‘7-atiboin (Torn) 
	

20,07 
tblatieba gulel 
	

/‘ 20,00 kimet jjaninierab. 

kutinfebal 
91a (21rbolb,5b.) 
13nbtjejm 

91Iminbingen 

bolet ,aliniteralt , 

Allinge (Tor») 
Olfter (23rug8f.) 

Cflerlara 

'-"rittrinig (Toro) 

16,35 

17,50 
17,40 

17,20 
17,12 

16,00 

I 7,33 

Fartplan for Motorbaad THOR. 
0,- Sandvig 	 17,- 
0,15 Allinge 	 16,20 
0,50 Stammershalde 15,45 
I,- Helligdommen 15,30 
3,-- 	(2 Timers Oph.) 
3,30 Gudhjem 	 15, - 
-iver Dag (Sønd. og Onsd undt.) 

F

. 	silkes .Bom   	Bornestrumper, Herre- 
ikse 

S
idkeilliliperSe    sroakksesr.OBroemmuld spto j e ro,vserrisl   ofgrava4s1,5-  ntre 

- Stort Udvalg i Arbejdstoj, Manchet-
skjorter og Slips. -- Kolonial, Tobak og Cigarer. 	Varerne bringes. 

H. Kvist, Gudhjem. 

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

Stivrite Viuler nfi trerbiqc SiltrDittliger 
Dr, VIrbejbatu j  Inuit urinin nmerifanjle iiierall8 og gatfer fra 3,25-5,00. - 
‘13tinin Mart 9.1‘ublinbabentIceber og forff. nubre Ylrbejb,Jbentlaber, Trøjer, :blu- 
fer og '81jorter. - Iltiberbetlabning i ilfb 	Iontillb til udarte og 23orn 
!brftiflinner pan IlIcebninger efter 'Mani. 	Ilte RI. 9.1rbelbe lit bifli n ge 

ftliln beahc g1n1111e1 op ftørite 11buoIn 1 2rlfotape ar illaparn. 

&cit kialt«ti ?Min« Varreaer ras 

`tusker Se at nbuibe Zerrt' Sluibefreba, bor Ze aver- 

tere i ,.91orbborabolm`. 

„9lorbborabohn• laf et' i over 3000 biml. 
VIlene gf 	ofoniarvarer og !Manufattur forbruger buert 	varlig for cirla 
2000 Stroner 	„9lorbbornbolma" .niere tuber altjan buer? 9far for vuer 6 
!Millioner Rroner ,I3nrer. 	Zen IorretningMtuittb, ber finger aber br bnnrtige 
Tibør, bett ringe nobeetme og tie hegraufebe ?Iffeetning8imilifilieber, bar mb nt 
nuertere i Port klub 5.!ejlinbeb til at ubuibe fin 3:orretning, unar ban farer 
gobe 21nrer og ioorint 	tonturrencebngtig. 

Gør altid Deres Indkøb 
af Lomineultre, Annbaandsulire, Strieulire, Vækkeulve, Briller, Pin-
cenez, Barometre, Thennomelre samt Guld-, Sølv-, Plet, Nikkelvarer i 

EMIL VESTI-1,s Uhr- <111 Guldsmedeforretning 

Reparationer og Gravering udføres. 	 Hasle Tlf. I i 1). 

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

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

Tlf. n. 47 A. MUNCH. Tlf. 

 

n. 47 

NORDBORNHOLM læses i alle Hjem I 
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 „Nordbornbolni• som Medlemsblad, vort Blad er upartisk. 

Bestil Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri 

Køreplan. 
nonne. tilinge Jernbane. 

NOGNEDAGE. 
Koane 

9ionne D. 7,45 12,50 16,15 19,25 
9Inier 	8,00 13,05 16,30 19,40 
Rumens 	8,10 13,15 16,40 19,60 

8,24 13,29 16,54 20,04 
Trin 	8,36 13,41 17,06 20,16 
'Allinge 	8,44 13,49 17.14 20,24 

1111/'Ditl 	8,50 13,55 17,20 20,30 

9411.nd %ri r  -Rønne 11. 
*) 

E-nubuig 	9,25 14,10 17,55 20,50 
VIllinge 	9,30 14,15 18,00 20,55 
Tein 	9,38 14,23 18,08 21,03 
910 	9,50 14,35 18,2(1 21,15 
Rime» 	10,114 14,49 18,34 21,29 

Sinter 	10.14 14,59 18,44 21,39 

;grantic b. 10,30 15,15 19,00 21,55 
*) Vvber lun fra 27. ;tutti til 27. 

'illinuft (begge incl). 

SON,  OG HELLIGDAGE 
Rønne 111.-Randvig. 

Nonne t. 7,45 12,50 6,25 19,25 

'2 	

8,00 13,04 6,39 19,39 

5114erur  rirt18 	8,08 13,13 6,48 19,48 

91a 	8,21 13,26 7,01 20,01 

tein 	8.32 13,37 7,12 20,12 
?Klinge 	8,40 13,45 7,20 20,20 

fittbpig 	8,45 13,50 7,25 20,25 

Sandvig-Rønne H. 
9,00 14,05 17,50 2,050 
9,05 14,10 17,55 20,55 

tein

itibgori  

9,13 14,b8 18,03 21,0:s 
9413 	9,24 14,29 18,14 21,15 

Illemen8 	9,37 14,42 18,27 21,29 

91 	

9,45 14,51 18,36 21,39 
Storme P. 10,00 15,05 18,50 21,55 

rid3 ikke over beo eller bod 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 

Mineralvandsfabrikien 

BORNHOLM 
Sandvig 	 Telefon 25 

Kofoed & Mortensen 
4-- 
	

Byggeforretning 	....,.' 
«r 
	Maskinsnedkeri 

Ligkistelager 

Lad »em fotografere 
hos P. Anker Poulsen. 

'.plaber og ifibu frenitalbe8 
og Kopieret - iiorfterreller ubfore& 

Telefon ,Padle 66. 

Køreplan 
Almindingen Gudhjem Kunne 

Jernbane. 

8104,INED AG E 
Rønne Almindingen Gudhjem 

r 	) 
%mine 	7,55 13,10 16,35 20,00 
91ero 	7,55 13,10 	20,00 
9Infirfebll 	8,43 13,58 17,21 20,48 
YUminbingen 8,53 14,08 17,31 20,58 
Cltermarie 9,13 14,28 17,51 21,13 
efterlar8 	9,21 14,36 17,59 21.26 
Nibbjem 	9,33 14,48 18,10 21,38 

Gudhjem Almindingen Rønne 
.) 

135ubbjem 	7,50 13,00 6,25 19,50 

Ofterl ara 	7,59 13,10 6,35 20,00 
Cltermarie 8,08 13,19 6,44 26,09 
Yllminbing. 8,27 13,38 7,04 20,28 
Vlatittebb 	8,39 13,50 7.15 20,40 

91cp) 	9,25 14,40 8,05 21,:-'0 

91urine D, 	9,25 14,40 18,00 21,3.) 

'J Valser ben fra 27. tant tit 27. 
?lagnip (begge incl.) 

 tO :og tiEL1 1 GI DA E. 
Henne Almindingen Gudhjem 

!Nanne 	7,55 10,25 13,00 20,00 
7,55 10,25 13,00 20,00 

4191a7rtebtj 	8,43 11,08 13,48 20,49 
PlIntinbing. 8,53 11,18 13,58 20,59 
efter-norne 9,12 11,36 14.17 21,18 

9,20 11,44  14,25 21,26 
9,341  11,54 14,35 21,36 

Gudhjem Almindingen kunne 
Qiubbjem 	7,50 10,20 12,55 19,50 
Dflerlar4 	7,59 10,29 13,05 20,00 
Cftermarie 8,08 10,37 13,13 20,10 
211minbingen 8,27 10,54 13,32 20,28 
9Intiriebt, 	8,38 11,04 13,43 20,40 
91010 	9,25 11,50 14.30 21,30 
1>tonne 4). 9,25 11,50 14,30 21,30 

7,50 „ 

8,05 

8,20 

8,40 
8,47 

9,05 
9,15 

Y 
9,25 

9,40 hd 
9,50 

10,00 
10,14 
10,22 
10,35 
10,55 

11,34 Y 

TIL 45.. 

flloletei op 
SURDC. 

••••••••••• 

Forer over Hammershus 

Ruiner med historisk 

Oversigt og oriente-

rende Kort fags i alle 

Boglader og Kiosker 

ved Hammeren. 

Dansk og tysk Udgave. 

50 Ore. 

911•111111191~111 

17,00 	Peterpmil Holm træffes fra I. Juli til 15. August personligt 
Havuogade 53.  Tlf. Allinge 128. 


