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Nordens ejendonnueligste Stavkirke. 

I Burgund Herred, nordre Bergenshus Amt, ligger en lille Fjeldbygd, 
hvori en af Nordens mærkeligste Bygninger findes. Det er den gamle 

Stavkirke, der skriver sig fra 1150. Den er bygget udelukkende af 
Træ, og der er noget i dens Stil, der minder om de indiske Pagoder. 
Et Galleri omgiver deri nederste Del af Bygningen; det er kun aa-
bent højt oppe under Tagskægget og tilsteder derfor kun Lyset spar-

somt Adgang. 1 Kirkens Indre findes nu kun et udskaaret Træalter; 

thi den benyttes ikke mere til Gudstjeneste, men ejes og vedligehol-
des som den bedst bevarede og mest typiske af Middelalderens nor-
ske Stavkirker af Foreningen til norske Folkeminders Bevaring. -
Umiddelbart op til Kirken ligger en anden Træbygning, der bruges 
til Klokketaarn, og tæt derved er opført flere store Hoteller for den 

stedse voksende Turisttrafik. 

Yiovem6er. 

Nu kommer Mørket --
og op fra Jorden 
som Vand det stiger. 
Nu skumrer Norden. 
Fra Træ sank Lovet. 
Mod Syd drog Sangen. 
Rød blomstrer Himlen 
i Undergangen. 

Nu kommer Mørket - 
fra Rummet rinder 
de store Elve, 
og alt forsvinder. 
Nu kommer Natten. 
Bag stive Stammer 
er Himmelranden 
et Sus af Flammer .... 

Kai Hoffmann. 

Vort Halmoverskud 
- 

Papir af Halm. 

I disse Aar, hvor Landets Halm-
produktion paa Grund af det sta-
digt forøgede Kvælstofforbrug er 
steget og vil stige ganske væsent-
ligt, kunde det maaske have sin 
Interesse at høre om den Udnyt-
telse, som Udlandet (Holland og 
Tyskland) gør af sit Halmover-
skud ved at anvende det til Cel-
lulose (Papirraastof). — For at 
kunne beskrive en Straastoffabrik, 
maa jeg først omtale Papirfabri-
kationen i Almindelighed. Papir 
fremstilles af flere forskellige Stof-
fer; det finere Papir (Skrivepapir 
ni. ni.) af Klude, billigere Papir, 
som er langt den største Part, 
fremstilles dog af Træ, og dette 
behandles paa følgende Maade: 
Træet afbarkes og sættes paa en 
Slibesten, hvor det slibes; de der-
af fremkomne Træfibre behandles 

med Vand, Kemikalier o. s. v., 
indtil de tilsidst presses ud i store 
paplignende Stykker, der kaldes 
Cellulose. Dette opløses saa igen 
paa Papirfabrikerne til en Vælling 

og behandles med forskellige Stof-
fer og Fyldstoffer (Kaolin, Allun, 
Hartzlim og Farve eller Blegstof-
fer), indtil det fremkommer som 

Avis-, Indpaknings- eller en af 
de mange forskellige Former af 
Papir, vi alle kender. 

--- Da Papirforbruget i Verden 
stiger Aar for Aar, og Træbe-
standen (i Norge, Finland og Syer-
rig), der ligger nær Transport-
vejene, ikke vil kunne dække det 
stadigt stigende Forbrug, har In-
geniører indenfor Papirindustrien 
længe set sig om efter et Raama-
teriale, der kunde erstatte Træ. 

For godt en halv Snes Aar si-
den begyndte man at fabrikere 

Papir af Halm. Denne Proces er  

væsentlig den samme som med 
Træ. — Halmen gøres, naar deri 

kommer til Fabriken, først ren 

for Korn og Snavs. Derefter gaar 
deri i en Maskine, hvor Knæerne 
bliver pillet af og Halmen malet; 
de derved fremkomne Fibre be-
handles nu paa væsentlig samme 
Maade som Træ. Af 25 kg Halm 
kommer 10 kg Cellulose eller 8 
kg Papir. Forskellen mellem Halm-
papir og Træpapir er den, at Halm 
giver et blødere, men knapt saa 
stærkt Papir som det haarde, skrat-
tende Træpapir. 

Et Papir med ca. 60 pCt. Straa-
stof og 40 pCt. Træstof giver et 
meget efterspurgt Produkt, og sær-

lig synes Englænderne at ynde 
dette bløde Papir. Vil man her i 
Danmark undersøge, om der er 
Mulighed for en rentabel Straa-
stoffabrikation, maa Svaret blive 
bekræftende. De to vigtigste Fak-
torer er Kul og Halm. Kul kan 
vi have lige saa billig i dansk 
I-favn som den nordtyske Industri, 
der ofte bruger engelske Kul, og  

hvad Halmen angaaar, saa betaler 
Tysklands Straastofindustri den 
med væsentlig samme Priser, sum 
vi fair for dansk Hahn. Ligeledes 
er Kemikalier (Soda, Klorkalk og 

Kalk), der er toldfri, næsten lige-
saa billige som i Tyskland. Vore 
Betingelser for at fabrikere Halm-
cellulose er derfor næsten ligesag 

gode som Udlandets. Kan Cellu-
losen ikke bruges herhjemme, er 

der altid paa Verdensmarkedet 
Afsætning for den. 

Den Halm, der egner sig bedst, 
er Rug' og Hvedehalm og dernæst 
Havre; Byghalm er derimod min-
dre velegnet. Hvilken Betydning 
vilde det ikke faa for dansk Land-

brug at kunne afsætte sit ringeste 
Foder til en god Pris, og hvad 
kunde der ikke spares og und-
væres af Halm, der gennem Pa-
pirfabrikation vilde blive omsat 
til Gavn for vort Landbrug og 
vor Handelsbalance. 

B. Nicolaisen. 

Christian V, Danske Lov 
Kommunale Forhold. 

-§ S. 
Borgermester og Raad skulde 

holde god Skik og Politie, saa-
fremt de ikke derfor vilde af Kon-
gens Fiscal tiltales og selv stande 
til Rette. 

§ 6. 
De skulde overholde hvis (hvad) 

af Kongen paabydes og dersom 
de dennes Befalinger 3 Uger upaa-
talt lade forbigaae, da skal Byen 
derefter ingen Anpart have i Sag-
faldet, men Borgmester og Raad 
skulde Byens Anpart selv udlægge 
og desforuden tiltales paa deres 
Embede. 

§ 8.  
De skulle det saa mage, at en-

hver for et skielligt Værd kan be-
komme hvis Vare, som Landets 
Indbyggere behov have og hør at 
findes fal i Kjøbstæderne. Skulle de 
aarligen taxere og sætte Kjøbet 
paa ferskt Oxekjød, saltet og tør 
Fisk, dansk øl og Brød; item 
gjøre en billig Taxt paa Viin, Salt 
og andet, intet undentagendes 
som Kjøbmænd og Haandværks-
folk og andre for deres Vare og 
Arbejde skulde have; men og med 
deres Medbrødre Indseende have 
og tænke paa Middel, hvorledes 
Menighedens Nødtørft i Tide er 
at forskaffe, med mindre de selv 
vilde svare enhver for sin For-
sømmelse. Og de som mere tager 
end forordnet bliver af Borger-
mester og Raad, skulde bøde før-
ste Gaug til Kongen tyve Lod 
Sølv. 

§ 9.  
De smaa Bestillinger i Kjøbstæ-
derne og Byens Tienere maa an-
ordnes øg afskaffes af Borgmester 
og Raad og ligesom ingen for 
Rigdom, Medholds, Slægts- og 
Svogerskabs Skyld skal til nogen 
Bestilling fordres, saa skal ei hel-

ler nogen for ringe Anseelses Skyld 
forbigaas om han dygtig er. 

§ 12. 

Naar nogen til nogen Bestilling 
udkaares, da maa denne Udvæl-
gelse hverken begyndes eller en-
des med Drik eller Giestebud, ci 
heller skal noget Regnskab, Regi-

strering, Kiob, Salg eller andet 
sligt forrettes med Drikken eller 
Giestebud, saafrenit baade Vert 
og Giest derfor ikke ville tiltales 

eller straffes." 

Al ovenstaaende ses, at Borg-
mester og Raad for ca. 200 Aar 
siden gennem Lovbogen blev fo-
reholdt deres Ansvar og, at det 
næppe var noget behageligt Hverv 
at fastsætte Arbejdsløn og Vare-
priser, tør nian vel nok antage. 

Saare nedtrykkende er det at 
læse § 9, der som ovenfort an-
ført forbyder at foretrække Slægt 
og Venner ved Bestillingsbeszt-
telaer. At tænke sig, at man for-
bød dette for over 200 Aar siden, 
ja, det var for Resten ogsaa for-
budt i Valdemars jydske Lov --  

og saa har det endnu ikke hjul-
det det allermindste. 

Som det fremgaar af § 12 vil 
ogsaa Byraadets Kaffegilder være 
at straffe efter Chr. V.s Lov. 

5. Kapitel omhandler Kæmnere. 
„1. Artikel. 

Borgmester og Raad skulle aar-
ligen den anden Januari af de 
fornemste Borgere nævne een By-
ens Kæmner, til hvilken forleden 
Aars Kæmner skulde overlevere 
Beholdningen og gjøre Regnskab 
inden fjorten Dage dernæst efter, 
i Borgermesterens og nogle Bor-
geres Nærværelse, hvilke Regn-
skabet flittig skulle overse, og an-
tegne, hvis Mangler derudi kan 
findes 

2. Artikel. 
Give Kæmnere ikke Regnskab, 

som forbemeldt, da skulle de til-
tales og straffes efter deres For-
mue. — For Manglerne skulle de 
enten strax gjøre klart eller med 
nøjagtig Erklæring dennem afbe-
vise. Gjøre de ikke strax derfor 
klart, da skulle de for dennem 
dobbelt betale.' 

Det er virkelig stor Skade, at 
dette fikse System med aarlig at 
skifte Kæmnere ikke er bibeholdt, 
man opnaaede jo derved Sikker-
hed for en ordentlig Opgørelse 
mindst en Gang om Aaret, og det 
havde jo ikke kunnet nytte at 
komme 5 Aar efter til en anden 
Kæmner med et glemt Udgifts-
bidrag. 

6. Kapitel handler om Taxerere 
(i Ligningskommissionen). 

1. Borgerskabet skal aarligen den 
tredie Januari udvælge to, tre el-
ler flere Borgere, soul en Tid lang 
i Byen boet have, hvilke skulle 
med forrige Aars Kæmner første 
Søndag i Februar io taxere dem 
som boe i Byen, hvorefter Udgif-
ten til geistlig og verdslig Brug 
skal paa enhver beregnes. 
6. Borgermesterne og Raad skulle 
Takterne gennemse og dersom de 
befinde at Taxereborgerne have 
giort nogen til Ville, da skulde 
de lade dem tiltale for Utroskab, 
og efter Dommens Indhold straffe. 

Regnskab. 
7, Borgmester og Raad skulle aar-
ligen til hver Nyaars Dag forfatte 
rigtig Regnskab paa alle deres 
Indtægter og Udgifter af Skatterne 
og derhos forklare alle deres Ind-
tægter, hvilket skal af Kæmner, 
Rodemester og de beste Borgere 
som til Tinge aarligen skulle ud- 
nævnes, underskrives og samtyk-
kes, hvilke Regnskaber med alle 
dertil hørende Assignationer og 
Quitantzer skulle aarligen 3 Maa-
neder efter Nyaarsdag paa Kon-
gens Rentekammer indleveres un-
der tilbørlig Straf." 

Man maa meget beklage, at det 
ikke mere er strafbart at aflevere 
urigtigt Regnskab. -- Udviklingen 
maa paa dette Punkt siges at be-
tegne et alvorligt Tilbageskridt si-

den Salig Kong Christian V. Dage. 

C. E. KOEFOED. 
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Fremtidsmuligheder 
ler danske Landarbejdere i 

CANADA. 
—0 — 

Tiderne er desværte ikke saa 
gunstige for det danske Landbrug, 
som de skulde være; der er me-
gen Arbejdsløshed, og hvert Aar 
rejser mange dygtige Landarbej-
dere til Canada, Fremtidslandet. 

At danske Landarbejdere fore-
trækkes af den canadiske Regering, 
bar vi Gang paa Gang faaet Be-
viser paa, og i disse Dage har vi 
fra „Canadian National Railwars 
Arbejdsanvisning faaet en Forteg-
nelse over, hvad der er Brug for 
af dansk Arbejdskraft til Foraaret 
1929. Et Uddrag heraf vil sikkert 
interessere vore Læsere: 

LANDARBEJDERE. 
100 fuldt uddannede Landmænd 

kan skaffes Arbejde paa Printe 
Edward Øen. — 35 do. i Nova 

1-acotia og 35 do, i New Bruns-
wick. 

I Quebec og Ontario kan pla-
ceres 400 — dog kun fuldt ud-
dannede Landmænd. 

Et ubegrænset Antal Landar-
bejdere kan skaffes Arbejde i det 
vestlige Canada. Erfarne Land-
mænd foretrækkes, men Arbejde 
ved Landbrug kan ngsaa skaffes 
Folk, vante til udendørs Arbejde. 

ENLIGE ÆGTEPAR. 
10 Ægtepar, kendt med Land-

brug kan placeres i Søprovinserne. 
6 do. i Quebec og Ontario. 

30 Ægtepar, kendt med Land-
brug kan placeres i det vestlige 
Canada. 

FAMILIER. 
10 Familier, kendt med Land-

brug kan placeres i Søprovinserne. 
Betingelser: Ingen Børn under 3 
Aar. Ikke over 3 Børn, der ikke 
er fyldt 16 Aar. Større Familier 
ikke ønskelige. Alle Børn over 16 
Aar maa være forberedte paa at 
maatte arbejde borte fra Hjemmet. 
Husfaderens Alder maa ikke være 
aver 45 Aar. 

Endvidere for Folk, ukendte m. 
Landbrug. Maa være af Arbejder-
klassen, vant til udendørs Arbejde. 
Manden maa have Kendskab til 
at køre Heste. Hustruen maa være 
vant til alt Husarbejde. Mandens 
Alder maa ikke være over 35 Aar. 

6 Familier, kendt med Landbrug 
kan placeres i Quebec og Ontario. 
90 do. i det vestlige Canada. 

Under samme Betingelser. 

HUSASSISTENTER 
Et ubegrænset Antal. 

FAMILIER der vil købe Farm. 
Et ubegrænset Antal Familier 

med Kendskab til Landbrug kan 
blive placerede. -- Ingen særlige 
Betingelser. 

10 Familier kan assisteres. -
Maa være kendte med Landbrug. 
— Forældrene i Alderen 30-40. 
Kun 1 a 2 Børn under 6 Aar. 

Disse sidste Familier maa være 
forberedte paa et Pion€rliv i af-
sidesliggende Egne. 

Alle nærmere Oplysninger kan 
om ønskes faas her paa Bladets 
Kontor. 

fivilken Waaned 
er du fedi? 

—0— 
Tycho Brahe har efterladt føl-

gende Spaadom om Kvinden: 
Den Kvinde, der er født i Ja-

nuar, er ofte smuk og sørgmodig. 
Hun er guddommelig, men kom-
mer paa Grund af sit Koketteri 
i mange Fristelser. 

Den Kvinde, der er født i Fe-
bruar, er upraktisk, romantisk, 
blid og føjelig mod sin Ægtefælle 
og retter sig altid efter ham. Selv 
om hun viser sig nok saa øm 
over for sin Mand, bliver hun 
ikke nogen god Husmoder, Hun 
gør ikke sin Mand lykkelig.;' 

Den Kvinde, der er født i Marts,  

tT\ en Tanke ved Plant-
-tf ning og Regulering 
at forvandle den nu øde, 
sandede Sandvigsiette til 
Park eller Lystanlæg til 
Gavn og Glæde for By-
ens Befolkning og dens 
mange Sommergæster 

synes nu at kunne rea-
liseres ad Frivillighedens 
Vej og uden alt fur store 
Ofre. 

Hr. Capt. C.E. Koefoed 
har ved Forhandling med 
Vandbygningsvæsnet og 
Skovridderen faaet ud-  
virket Tilladelse til Plant- 
ning og Afhentning af Træer i 
Slotslyngen uden Vederlag, og vi 
tvivler ikke oni, at den tilstrække-
lige Arbejdskraft vil melde sig. 

Om en halv Snes Aar vil Træ-
ente være vokset til, og der vil 
paa Sandvigsletten findes et An-
læg, der vil blive en Pryd for 
Byen. 

Paa Grund af det ublide Vejr 
i Søndags mødte kun 3 trofaste 

• Plantere (Jensen, Vingaarden, V. 
Jørgensen og C. E. Koefoed). 100 
Skovtræer hentedes ved Anker-
myre og plantedes nær Hammer- 

er meget erotiskil, anlagt, har 'en 
god Forstand, er i Almindelighed 
smuk og behagelig. Hun bliver i 
Almindelighed en god Moder og 
Husmoder. 

Den Kvinde, der er født i April, 
har et vanskeligt Sind, er gnaven, 
stiller store Fordringer til sin 
Mand og opfylder kun daarligt 
sine Pligter. — Hun faar mange 
Børn og bliver tillidst nogenlunde 
tilfreds. 

Den Kvinde, der er født i Maj, 
er glad og skælmsk, men meget 
samvittighedsfuld i sit Hjem. Hun 
har en stor Kreds af Venner og 
Beundrere, men er ikke økonomisk. 
Hendes Børn bliver ogsaa smukke 
og intelligente. 

Den Kvinde, der er født i Juni, 
er imponerende og præsentabel, 
men i Besiddelse af kvindelig Blid-
hed. Hun er en god økonom og 
forstaar at spare. Hun er meget 
godmodig, men bestemt og hvas, 
naar hun finder, der hegaas Uret. 

Den Kvinde, der er født i Juli, 
er meget kundskabsrig og vide-
begærlig, god Husmoder, har et 
kærligt Sind og har let ved at 
gøre sig afholdt. I Almindelighed 
faar hun mange Børn. 

Den Kvinde, der er født i Au-
gust, er religiøs, poetisk, plager 
ofte sine Omgivelser med sine 
Anfægtelser, ellers er hun medfø-
lende og godgørende, er en Smule 
erotisk, men faar ikke mange Børn. 

Den Kvinde, der er født i Sep-
tember, er letsindig og bryder sig 
ikke om Børn, søger med Iver 
fornemt Selskab, men trækker sig 
tilbage, naar det ',gælder Penge-
pungen. 

Den Kvinde, der er født i Ok-
tober, er listig og forlystelsessyg, 
foretrækker Herreselskab, men er 
sparsommelig og ordentlig i sit 
Hjem og forstaar at klare sig med 
lidt. 

Den Kvinde, der er født i No-
vember, forstaar at lede sin Mand 
og holde sit Hus i Orden. Hun 
er fornuftig med sine Hushold-
ningspenge og faer mange Børn, 
som hun giver en fornuftig Op-
dragelse. 

Den Kvinde, der er født De-
cember, har et vindende og be-
hageligt Væsen, erhverver sig hur-
tigt sine Omgivelsers Kærlighed, 
er en Smule koket, men bedrager 
ikke sin Mand. Hun er en øm 
Hustru og en god Husmoder. I  

søen. Hele Arbejdet tog 2 VI  Time. 
En lille Skov blev dog altsaa al-
ligevel Resultatet — til en Begyn-
delse. Bliver Vejret nogenlunde 
paa Søndag kan der forhaabent-
lig ventes større Tilslutning. 

Planteselskabet modtager Bidrag 
i Form af frivillig Arbejdskraft 
eller rede Penge til Indkøb al 
Gran til Læplantning og Alletræer 
til den paatænkte Spadsere- og 
og Cyklesti fra Badestranden til 
Hammersøvejen. 

Efter Aftale med Gartner Ko-
foed, besørger denne plantet 10 

Husholdningen er hun meget spar-
sommelig uden at være gerrig, 
velgørende mod de fattige. 

ildenlor iledaklioileo. 
Regnskaberne. 

Hvis jeg husker ret, og det gør 
jeg nok, drog Hr. Kæmner Mor-
tensen paa et Borgermøde stærkt 
til Felts mod Hr. Prmlt. Koefoed, 
fordi han havde paastaaet, der 
var Uorden i Kommunens Regn-
skaber. 

Under stærk Gestikuleren, ven-
dende sig mod højre og venstre, 
udslyngede Hr. Mortensen med 
den ham egne, frygtindgydende 
Patos: „Det er løs og uvederhæf-
tig Tate, De fører. Denne Hæftelse 
sætter jeg paa dem, og den skal 
De faa Lov at beholdel" 

Vilde det ikke, Hr. Mortensen 
være ret og rimeligt, om De nu, 
efter den sørgmuntre Episode med 
Bilaget af 1922 og den tragiske 
Historie med Legatmidlerne, gav 
Hr. Kaptain C. E. Koefoed Deres 
u-for-be-hold-ne Undskyldning og 
omadresserede Deres „løs og uve-
derhæftig Tale". 

Kaptainen havde jo Ret — De 
Uret — 

JANUS. 

$ra 2lge til 2Ige. 
-0- 

Julestjernen. 

Siden 1917 er der af Fælles-
randet hver Jul blevet solgt en 
lille, hvid Julestjerne til Fordel 
for ulykkeligstillede Børn. 

-- Atter i Aar vil den smukke 
Stjerne, der forøvrigt er tegnet af 
nu afdøde Arkitekt Rosen, møde 
ved vor Dør, idet Fællesraadet 
har faaet Justitsministeriets Tilla-
delse til at sælge den d. 5. Dec. 
til en Pris af 10 øre. 

I de svundne Aar er der blevet 
betalt ikke saa faa Penge ud til 
Hjælp og Støtte for de Hjem og 
Institutioner, der har taget Arbej-
det op for at hjælpe de stakkels, 
ulykkelige Børn, der lider ondt, 
at de ikke skal gaze til Grunde i 
Nød og Elendighed. 

Naar nu de unge Sælgere d. 5. 
Decbr. banker paa vor Dør, lad 
dem da hvert Sted linde et varmt 

Skovtræer for 2 Kr. 
Vi interesserer os selvfølgelig 

stærkt for Planens Virkeliggørelse, 
saavel som for alt, hvad der kan 
blive til Gavn for Kommunen, og 
haaber, at mange af „Nordborn-
holms' Læsere vil være med i 
Arbejdet. — En Liste over Bidrag-
yderne er fremlagt paa vort Kon-
tor, og det ventes at mange vil 
tegne sig. 

Bidrag og Regnskab herfor vil 
blive offentliggjort her i Bladet. 

RED. 

Hjerte og en glad Køber. — Køb 
rigtig mange Stjerner, for at og-
saa De kan være med i det store 
og velsignelsesrige Arbejde, der 
udføres for at drage de syge, fat-
tige og forældreløse Smaa op fra 
Dybet, hvor de ellers vil gas til 
Bunds. Ræk dem en hjælpende 
Haand, at de maa drages opad 
mod Lyset. — Tænd Julestjernen 
for dem! 

Lad os da alle give en Julegave 
til dette smukke Arbejde, og vi 
gavner og støtter en Folkesag. 

0. STRIBOLT, 
Hasle. 

Bornholmsk Komedie i Hasle, 

Vi har bragt i Erfaring, at de 
raske Dilettanter fra Hasle, der 
sidste Vinter spillede „Harraslæ-
van, atter iaar, suppleret med 
nogle nye Kræfter spiller Kome-
die. Denne Gang hedder Stykket 
„Klæskaved' og er en god born-
holmsk Komedie i 3 Akter, skre-
vet af en kendt Hasle Borger. -
Prøverne er allerede i fuld Gang, 
og med den Energi, der bliver 
lagt i at udføre Stykket saa godt 
som muligt, vil der sikkert kunne 
ventes en god Aften af Premieren, 
der allerede, saa vidt vides, skal 
være først i December. 

Badeanstalten 

ved Sandvig er i Efteraaret ble-
ven grundig efterset, repareret og 
malet. Den foranliggende Balustra-
de, der var af Træ, er erstattet 
af solidt Jernbeton, der hviler paa 
støbte Cementsokler; ogsaa Trap-
perne, der forer op til denne er 
lavet af Cement. 	Der forestaar 
endnu betydelige Arbejder med 
Planering, ligesom Bækken for-
haabentlig bliver dækket. 

— Vi venter, at „Østersøbadet` 
saavel som Kommunalbestyrelsen 
ogsaa er interesseret i Spadsere-
stien fra Badestranden bag om 
Langelinie til Hammersøvejen, der 
-- først anlagt 	- vil blive meget 
benyttet og aflaste den i Sommer-
maanederne ret stærke Trafik gen-
nem Sandvig. 

østbornholmsk Dampskibsselskab 

vedtog ved Generalforsamlingen 
i Mandags med overvejende Ma-
joritet at anskaffe en ny Damper. 
Denne vil blive 4 Fod længere 
og I Fod breder end .Østborn-
holm", komfortabelt indrettet og 
udstyret med Radiotelefoni og 

-Pejtapparater. -• Riltigste Tilbud 
390,000 Kr. • 	fra 1-redet-tics. 

havns Værft antoges. 

Motorskibet „rival". 
et Søsterskib til _Gazelle" (hvis 

Skrog i disse Dage er solgt til 
Fisker Rud. Pedersen for 1000 Kr.) 
er strandet nord for Hasle. 

Svitzers .Ægir -  vil forsøge at 
bringe den flot. 

Til Plantning paa Sandvigaletten 
har vi i denne Uge modtaget 

følgende Bidrag: 

Hotelejer Bidstrup 	20 Kr. 
H. P. Jacobsen 	20 -- 
▪ Nordbornholm' 	20 --- 
Gartner Kofoed 	2 — 
Fru Snedker Jørgensen 
Mich. Andersens Udsalg 2 - 
Politibetjent Mauritsen 2 — 

— 	Larsen 	2 - 
lait 6TtrCrT" 

eller til Plantning af 340 Træer. 
Bidrag modtages fremdeles. 

D. V. Maegaard, 
Folketingsmand og Statsrevisor, 

døde i Onadags, 60 Aar gammel, 
efter længere Tids Sygdom. 

Paa Søndag 
viesi Allinge Kirke Frk, Marie 

A lexa ndersen, Datter af Hotelejer 
A lexa ndersen, Sandv., til Snedker 
Hillebrandt Lind, Allinge. 

Allinge Simrishamn Ruten. 
I Tirsdags samledes ca. 40 Ak-

tionærer i det nystiftede Selskab 
paa Hotel Allinge. Hotelejer Col-
berg aflagde Beretning og supple-
redes af Hotelejer Carl Jørgensen. 
Aktiekapitalen var 30,000 Kr., men 
Bestyrelsen bemyndiges til at tegne 
yderligere for 10,000Kr. Aktier a 
250 Kr. samt ordne Købet af S/S 
„Hammershus". Selskabets For-
maal er med dette Skib at oprette 
og vedligeholde en Rute Allinge-
Simrishamn under Navnet: Akts. 
Dampskibsselskabet .Østersøen". 
Bestyrelsen er paa 9 Medlemmer. 

Valgte blev: Hotelejer C. Jør-
gensen (Formand), Forretningsbst 
E. M. Beth (Næstformand), Hotel-
ejer Colberg (Kasserer), Overrets-
sagfører Jac Jensen (Sekretær), 
Capt.Westh (Skibets Fører) samt 
2 Herrer fra Simrishamn og 2 fra 
Malmø Jårnvag. 

Forretningsudvalget kom til at 
bestaa af Formanden, Sekretæren 
og Captain Westh. 
.Hammershus" faar Hjemsted i 

Allinge, og forhaabentlig vil det 
ny Selskab ved en fornuftig Le-
delse virke til Gavn for Turist-
trafiken og økonomisk Fremdrift 
for Kommunen. Vi ønsker Heldet 
maa følge. 

De unges Opmærksomhed 
henledes paa Husflidsforenin-

gernes Kursus i Olsker, Rutsker 
og Allinge. Foreningerne kan sta-
dig glæde sig ved større Frem-
gang, og de smukke, nyttige Brugs-

genstande, der forfærdiges i de 
lange Vinteraftener, vækker beret-
tiget Opsigt ug virker som den 
bedste Agitation. 

Nyt Kursus begynder Tirsdag 
Aften i Allinge (se Annoncen). --
Foreningen talte sidste Vinter ca. 
20 Medlemmer, i Aar fortjener den 

at komme op paa det dobbelte 
Antal. Fragtmand Truelsen leder 

Kursuset. 

Lindeplads 
vil i en nær Fremtid atter kunne 
bære sit Navn med Rette, idet 
Hansen, Bolsterbjerg, paa Nord-
landets Handelshus' Foranledning 
har skænket et stort og smukt 
Lindetræ til Pladsen. 

Den lille Kludekræmmer 
er Navnet paa en ny amerikansk 
Standardfilm, som paa Søndag 
forevises i Allinge og med den 
forgudede Jackie Coogan i Hoved-
rollen. Kl. 4 er der Ekstrafore-
stilling for Børn. 



Prøv min friskmalede Kaffe. 
Priserne betydeligt nedsatte paa alle Kolonialvarer. 

AXEL MOGENSEN, TEIN. 

legantegljfieder 

gijo1er, 
Vinferkaa6er, 

3fatte 
aer hjemkommet til bil-

ligste Priser 

E1111[11 JABENEN 
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danske Uldtæpper. 
Svære graa fra 4,25. -- Ekstra Kvaliteter fra 6,00. 

Lyse svære til 7,50-9,00-10,00-12,00. 

Nordlandets Handelshus. 

Mejeriet 
„RUMLEDAL 

Ordinær Generalforsamling af-
holdes Torsdag den 29 November 
Kl. 2 i Olsker Forsamlingshus. 

Dagsorden: 
1. Beretning. 
2. Regnskab. 
3. Valg af Bestyrelse og Revisor 
4. Triberkulinsagen, 
5. Afregning efter Fedtprocent 
6. Eventuelt. 

Regnskabet er fremlagt til Efter-
syn paa Mejeriet fra den 26. ds. 

Bestyrelsen. 

En Husbestyrerinde 
søges til 1, Decbr. 

Ipsen, Broddegaard, Ro. 

Petroleums Baadmotor 
ca. 2 HK. med Tilbehør, samt to 
Sildegarn og 3000 Kroge saa gode 
som nye sælges for 200 Kr, kontant 

Bladets Kontor anviser. 

Tyren udlaanes ikke. 

Gullette Barbermaskiner 

	

" 	fra 	1 Kr. pr. Stk. 
Ægte Ginette Barberblade 

	

Itotbart 	Ilo. 

	

hanaks Bange 	do. 

	

Abmalon 	do 
ISIlbeinu%kiner itntintet ug Bella 

Palrnolive Baebereretne. 
Barberavebeeolgates og danske 
Barberkoate, liarberapeile, 
Taullborater. Negleburater, 

Kantine I *tort Udvalg. 
Tamteren» 

I nlie gangbare Ylkerker. 
Lanolin 

Golgatem Talkumpudder, 
Arniann Glycerin. 

Parba•Creme. Oatineleronte, 
elzarnpoingpuIver 

litisnacm, 'Fimre Arnlaan. 
Iris-, Zernform-, Antirod-, 

Palmoliv- SvovinuelkaNtebe 
Stort Udvalg 

Itnandsteber fra 255 Ore Stk. 

Reklamesalg! 
1 Valet Barbermaskine m. 1 Blad 
1 Strygerem til Barberblade 
i stor Tube Barbercreme 

Værdi 4,75 sælges for Kr. 1,75 

J. B. Larsen. 

meme~•~1 
A. Lyster 

anbefaler 

islandsk Lammekod, 
saltet og roget Flæsk. 

Telefon Hasle Nr. 

Svinemel 
og Rugklid anbefales fra 

KIrkernollen I Rutsker. 

490e39111•111•111169911 
411 

,i3lografen. 
Søndag Kl. 4 Eftm. og 8 Att. 

Den lille 
Kludekræmmer* 

Komedie i 6 Akter. 
I Hovedrollen JACKIF, COOGAN. 

2 Spurve i Tranedans 

Varm Blodpelse 
faas førstkommende Fredag. 

Victualieforretningen, Lindpl, 

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 2 Kr. 

E. Mogensen, Lindeskoven  	  rziee~ei 
Keb Kjoletøj i 

74. 

Magasin du Nords Udsalg. 
Vi har et stort og smukt 

Udvalg i alle Efteraarets Ny-
heder, saavel kulørte og sorte, 
ensfarvede som fikse, ternede 
Dessins og Jumperstoffer. 

Alle Modefarver er paa La-
ger i heluldne, dobbelt brede 
Epingle, Uldcrepe -Veloutine, 
Popelin, Papillon, Uldreps 
ni. Ira pr. m. Kr. 2,65-6,00. 

'Ternede Kjoletojer i flotte 
Monstre fra pr. ni. 1,60-5,50 

Elegante Nyheder i Jumper-
stoffer, meget smukke Des-
sins fra pr. ni. Kr. 3,50-6,00 

Den bedste Vare, 
Det største Udvalg, 
Den billigste Pris. 

Victor PlancR, Allinge 

Lystspil i 2 Akter. 

• Allinge Bogtrykkeri 

Gudhjem Handelshus 
anbefaler sit velassorterede Lager i prima Fyrretræ, havlede og plejede 
Brædder, Planker og Kalmartræ, samt Forskalling i alle Demensioner 

Leveres gerne overalt pr. Bil. 

Telefon Gudhjem 55. 

Enhver Busmoder bor  MnanIgne. 

Gudhjem Mølles Flormel 

FLÆSK, 
Kød og Pølser 

modtages til Røgning hos 

Slagterm. Phillipsen. Sandvig.  

Ligkister og Ligsenge 
altid paa Lager i alle Størrelser, 
og forskellig Udstyrelser og Priser. 
ÅSItOel 8011Pfla Byggeforretning 

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sonne. 

Stue- 8 Vækkeure, 
Lommeure, 

Herre- og Dame-Armbaandsure, 
Urkæder og Urarmbaand 

stort Udvalg 

Conrad Hansen. Tlf. Allinge 140, 

Kolonia1=Varer 
For at bedømme 

en Vares Købsværdi maa 
Kvalitet og Pris sidestilles — og 

ikke kun alene søge de 
billigste Priser. 

Hos mig faar De Kvalitetsvarer 
til den rigtige Pris, da jeg har 
over 25 Aars Erfaringer i Indkøb. 

H. GRAM,  Gudhjem. 

Nainlls-Arlikler, 
Brædder, Tagpap, Som, Hængsler 

og Skruer anbefales. 

Det bedste Opbevaringssted for 

Cement 
i flere Miles Omkreds; — derfor 

altid findelt, reel Vare. 
Forhør om Prisen. 

Jeg bringer gerne Cementen 

H. GRAM, Gudhjem. 

Lommelamper, 
Elektriske H aandiamper, Batterier 
og Lamper i flere forskellige Ty-
per haves altid paa Lager. 

M. C. FUNCH 
,a tilage, 

den ny Herre-Ulster hos mig 
og De faer den rigtige Frakke 

til smaa'jPenge. 

Andreas Thomsen.  

ulebøger, 
ulehefter, 

Almanakker. 
Bestillinger modtages. 

P. Rønne, Gudhjem. 
Tlf. sti. 

strømper. 
Svær ribbed fra 2,35. 

ri..5-4t:glat svær Uld 2,50, 
engelsk kulørt fra 2,25 

do. sorte fra 1,65. 

1 Ild-Silkestrømper i mange Farver 

Nrdindefs 

Julius Hansens Enke 
ISausdrig. 

Sortepalse og LevertnIts, 
faas Fredag d 9 .  

Vil De have Dem 
el Radioapparat? 

sad kan De med FOtJel købe et 
hos mig. 3 og 4 Lampers Mod. 
tagere, absolut fineste og bedste, 
med Mie nyeste Forbedringer. - 
Ekstra gode Højtalere, Telefoner, 
Anodebatterier, Gitterbauerier og 
Akkumulatorer og andre løse Dele 
til Radio haves pas Lager. 

K C. Funch. 

Aktieselskabet 

Hasle Bank 
modtager Indskud pari Ind-
laansbog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan ni. in 

Kofoed gi Mortensen 
Hygge for retn i og 

Ligkister og Ligtøj. 
Stort Lager, 

Drenge- 
Sportshuer 

her. 

Andreas Thomsen 

akkelovne, 
ii sorte og emaillerede. 

Lageret er godt forsynet med 
Ovne i mange forskellige Stilarter 
og Størrelser, og da Fabriken sta-
dig foretager Forsøg for at finde 

det mest brændselsbesparende og 
tillige søger at fremstille smukke, 
solide Ovne til billigst mulige 
Priser, kan jeg anbefale alle, som 
ønsker at købe en ny Ovn, at se 
mit Lager. 

Kaminovne til et og flere Værelser 
Petroleumsovne, lugtfri og stærkt 

varmende. 

Ovnforsatse i Messing .og Nikkel. 
Ovnskærene, Kulspande, 
Kaminspande anbefales 

5: C. girohm, 
ALLINGE 

„Yfalielyst" igItinge 
Billige Alletræer. 

Paa Grund af Oprømning i denne 
Maaned uds_ et Parti AWtræer, 
hestaaende af Ahorn, Birk, Ka-
stanje, Elm, for 50 -150 Ore Stk. 

212: Xr, 5Cofod, 
Tlf. Sandvig 6 og 47, 

Stort Udvalg id 

flirschspruhp Cigarer, 
0, H. Gyser Ild Ie, 

Argenfinshe Forhold. 
Efter at U. S. A. har indskræn-

ket Indvandringstilladelsen, ud-
vandrer Skandinaverne til Canada. 
Hvorvidt der her findes Chancer, 
skal være usagt ; men underligt 
er det at saa faa søger Argentina, 
hvor Klimaet paa sine Steder sva-
rer til Danmarks. Landet er 70 
Gange saa stort som Danmark, 
men har kun 8 Mill. Indbyggere. 
Plads mangler der altsaa ikke. -
Hvorfor kommer da Halvdelen af 
de faa, der aarlig indvandrer, til-
bage igen efter kort Tids Forløb 
— Forholdene svarede 
ikke til deres Forventninger; men 
de, der blev dernede, priser Sølv-
landet i høje Toner. 

Argentina er ukendt Land for 
de fleste herhjemme, og mange 
rejste sikkert derned fulde af Ar-
bejdslyst og frejdigt Haab, men 
fik Livslysten knækket, fordi de 
ikke anede, i hvilken Del af Lan-
det deres specielle Evner egnede 
sig. 

1 Olsker Forsamlingshus holdes 
Foredrag nied Lysbilleder over 
delte Emne, se Annoncen, 

Rø 
ONSDAG d 28. Kl. 7,30. Mode 

i Salen ved Student teol. Molgaard. 
Alle er velkomne. 

K. F. U. 'M. og K. 

Bortsalg I Ro. 
FREDAG den 30. ds. lader Sy-

foreningen i Ro afholde Bortsalg 
i Forsamlingshuset til Fordel for 
Herregaardsrnissionen og Arbejdet 
i Sognet. 

Janus Dam, Henne taler Kl. 4. 
Gaver modtages med Tak af 

Syforeningens Medlemmer samt i 
Salen om Eftermigdagen d. 30. 

Olsker Sygekasse. 
Kontingentrestancer til Sygekassen 

bedes indbetalt snarest. Undla-
delse heraf vil medføre, at Kassen 
ikke kan betale de Ydelser, som 
de paagældende Medlemmer matte 
tiltrænge. 

Til- og Fraflytninger besørges 
af Kassereren, og nye Medlemmer 
optages til enhver Tid af Besty-
relsen. 

Efter endt Sygehusophold skal 
det paagældende Medlem give Med-
delelse om sin Hjemkomst til For-
manden. 

Bestyrelsen. 

Olsker Husmandsforening 
Hjemvendt Argentinarejsende 

Hr. Anton Dam 
holder Foredrag og viser Lys-
billeder i Forsamlingshuset Lordag 
cl. 1. December Kl. 7,30. 

Emne: Udvandrerens Kaar 
i Argentina, 

Entre: Medl. 30. ikke-Ment. 50 øre. 

Hvortil indbydes. 
Bestyrelsen. 

D. s. IL, Allinge-Sanduig 
afholder Medlemsbal Søndag den 
25 ds. 

Bestyrelsen. 

111.-botly, Ilusllidsloremog 
begynder KURSUS forstk. Tirsdag 
Kl, 7 hos Gæstgiver Christensen. 

Nye Medlemmer optages. 

Rutsker. 
Resterende Kommuneskat samt 

Statsskat maa være indbetalt i Lø-
bet af indeværende Maaned. 

Mogneraadet. 

Rutsker. 
Af Ludvig Birks Legat 

udbydes nogle Portioner til Ud-
betaling i Vinter til værdige træn- 
gende i Rutsker. 	De, som 
ønsker at komme I Betragtning, 
maa indsende Andragende til Sog-
neraadet inden den 12, December 
d. A. 

gegnarasdet. 

Køb altid Deres B R I LL E R 
1 • Emil Wesths 

Dr & Guldsmedeforretning 
~ 	»mate 116 

Nøjagtig Udmaaling med Stitmatometer. 
Briller efter Uegerecepter ekspederes 1 

RiPige Priser. 

,handsker. 
Handsker med Krave fra 1,35. 

Forede, Skind og Jersey fra 2,00 

Luffer tit Damer og Børn. 

Uldne Vanter og Koreltand• 
sker fra 1 Kr. 

ordlaudets Handelshus, 



Dyrk Gymnastik I i  Harald Jørgensen, 
Tlf. 13. 	 Gudhletn. 	 Tlf. 13. 

Kolonial, Vin, Tobak, Cigarer, Konserves. 
Udsalg fra Slagteriet. 	 Altid friskt Ira Køleskab. 

BRODRENE ANKER. HASLE. 
JERNINT0111E111 & 

Alt til Faget henhørende anbefales. 

Ved De 
at „NORDI1ORNHOLM" hver Uge bliver trykt i 

tre Tusinde, fem Hundrede Eksemplarer 
og kommer til hvert Hjem i Allinge-Sandvig 
Tein - Olsker --- Ro - - Klemensker - Rutsker 

- Hasle - Gudhjem og Østerlars 

• 

.NORDI3ORNI-101.111` yder Dem derfor flere 
Fordele end noget andet Blad part Bornholm. 
De bor i egen Interesse sende Deres Annonce 
til .NORDBORNHOLM -. Det er billig Reklame, 

Tlf. Allinge 74. 	 Postgiro 14146. 

Efteraarsvarerne er nu hjemkomne 

Stort Udvalg i færdige Habitter, Frakker og Ulsters. 
Nyheder i Hatte, Huer og Herrelingeri. 

Mit Shreederi anbefales. Nye moderne 
Stoffer til Habitter, Frakker og Ulsters i stort Udvalg. 

Chr. Westh's Herreekvipering og Skuder'. Allinge. 

Ztorfte Vager af iwrbige Siirchninger 
og VirbejOitoj lamt printet ameritanile eurralls 'os; `datter fra 3,25-5,00. - 
4.3riiiia bleu, s..1.2o17inb:t.bridlrebtr og fold?. nubre ?Irbejbabruficrber, Trøjer, 1/31u-
fer cm Etjorter. - Unberbeilirbning i lift, og Qloinulb til botene  Og 93orn 
!Bertil:finger ban S1labilitiger efter 'Mani. 	lfte Stl. '.71rbeibe til billigfte 

%Rib beojte Realitet ep !tørke 11Doelp t trffetapc op llIttporn. 

gi° teIt:Lon 	1../n5eit ?ftlinge V 	øn onut1betej 

Gode, nojagtiggaaen de 

tre 
Gaver i Selv, Plet, Sm ykk r 

Briller og Pincenez. 
Gravering udføres. 

Sic, Nielsen. 
E1111~11. 	 

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

at aboibe EerN Stunbetretw, bor 'Er ræer 
tere i „Morbbontholin". 

,,lorbborlibottit" beiN i ober 3500 kajen!. 
Yllene ej lf oloninlbarer op WInnufnflur forbruger buers fjjem varlig for cirta 
2000 Rumler 	„WorbbortibillaW" /.2rriere rober altfan buepi VI« far coat 6 
`11/illiontr Stroner 23nrer. Zen Rominiumiaub, her flager ober be baartige 
Tibør, ben ringe Rubeeone og be begranjebe 'Affat tiingdmuligbebet, bor urb at 
Quatro. i uort ]3lnb Vejlifibrb til at itbuibe fin ;forretning, mier brut forer 
gabe V.Inrer og iotirigt er totiturretteebuglig. 

trasker e 

Averter i NORDBORNHOLM! 

Allinge nye Møbelmagasin 
Havnegade 53. (torh 1Zubm.Vald .J4,+r,2,t isen. Kød. ) 

!mini UtadlingN. og IrriiNclager 1f So% cr.liciptek.: 1 /4)1,/,.( 	• 
,t11, r, I I crri 	r. I laglig.tucr og enkqlte. 

CreJA InJ.. P11, I r a 5 1(e 1.1 
ytor Rabat {ar ( 	 Peter Emil Holm. 

1 00 Ad t's 	t 	ttii. 	 / 	,r1.1 t 	(;' a r 

- 0- 

Vejrguderne har forlænget gjort 
udendørs Idræt saa godt som umu- I 

- Sæsonens sidste Turnering j 
er spillet. Men derfor har Idræts- ! 
mændene ingen Grund til al lægge 

i lænderne I Skødet, thi indendørs 

Idrætten er begyndt. 

-- -- 
Her i Allinge og Sandvig har 

Gymnastikken længe været i fuld 
Gang. -- Men desværre benytter 
den stedlige Ungdom sig ikke at 

denne sunde Idrætsgren i den Ud-
strækning, den fortjener. 

Der findes mange Undskyldnin-
ger; men en af de daarligste, som 
ofte benyttes, er denne; „Hvorfor 
skal jeg gøre Gymnastik, jeg har 
nok Gymnastik i mit daglige Ar-
bejde!' 

Delte er imidlertid en forkert 
Opfattelse. 
- Vore daglige Bevægelser er 

ikke sart store som Leddene tilla-
der det. Der findes kun fan Be-
vægelser i legemligt Arbejde, der 
medfører, at f. Eks. Ryggen bøjes 
saa meget fremefter, til Siden el-
ler bagover, som det er muligt. 
Ligeledes findes der ikke mange 
Bevægelser, der lader Leddene i 
Benene og Armene bevæge sig i 
deres fulde Udstrækning o s. v. 

Darved bliver Leddenes Bevinget-
ser mindre, og og de bliver sti-
vere Aar for Aar, forudsat man 
ikke sorger for Legemsøvelser. 

Men de Bevægelser, man fore-
tager i Gymnastikken, giver Smi-
dighed. 

Leddene bøjes og strækkes til 
den yderste Grænse, og Musklerne 
bliver sejge og elastiske og for-
aarsager, at man kan taale de 
daglige Strabadser i langt større 
Udstrækning, end det ellers ville 
være Tilfældet. 

- Man kan opnaa endnu mere 
ved Gymnastik. 

- G3 mnastikken udvikler ikke 
alene sine Udøvere fysisk, men 
ogsaa mentalt. - Nervesystemet 
styrkes, Viljen opøves, kort sagt, 
man lærer gennem Træningen at 
beherske sit Legeme til Fuldkom-
menhed og udvikle sin Karakter-
styrke. 

Der findes mange Gymnastiksy- 
stemer, mer eller mindre gode, 
men set fra mit Synspunkt er den 
Bukkske og den Svenske Gymna-
stik de bedst egnede for unge Mænd. 

- Den Gymnastik, der dyrkes i 
Allinge og Sandvig under Herr 
Forslunds kyndige Ledelse, er en 
fornuftig Kombination af oven-
nævnte Systemer. Alle Muskler i 
hele Organismen faar deres Om-
gang, og man føler sig, efter nogle 
Timers Træning, som et nyt og 
bedre Menneske. 

- - 

Over Hovedindgangen til Idræts-
huset i København staar følgende 
Devise: „Kraft! Mod! Snitte!" 
Det er disse tre Egenskaber, der 

fremelskes under Idrætsøvelser i 
Almindelighed. 

- - - 

Unge Mænd i Allinge-Sandvig, 
mød op til Gymnastik og vis, at 
I gennem Træning kan tilegne jer 
de tre ovennævnte Egenskaber! 

Med Tak ler Optagelsen. 
Hermen. 

Allioge hvori 
41ptriendningørbeaende altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert Hannen 

Soveværelser 
.Borde og Stole 

Tlf. n. 13 L. PIHL Klemensker. 

SD nr  11 E 1331:11 A E. 
Kanne Almindingen Gudhjem 

31anne åi. 	8.15 13,00 20,00 
8,15 13,00 20,00 
9,03 13,48 20,49 
9,13 13,58 20,59 
9,32 14,17 21,18 
9,40 14,25 21,26 
9,50 14,36 21,36 

92q• 
Ylalitfebb 

Intinbinprn 
Cftermatie 
CfierInr 
(S3u bbjem 

Xasle Savværk 
Træ modtages til Skæring. 

Temmer og Lægter lev. efter Best. 

Køreplan 
Almindingen Gudhjem Rønne 

Jernbane. 

Ni  ø 'A ED A i 1' 
Rønne Almindingen Gudhjem 

Monne b. 
Wera 
Vtatiillebo 
Ylliniubingen 
Cftermarie 
C.fterlat,? 
Mubtrjrin 

8,10 13,25 
8,10 13,25 
8,58 14,13 
9,08 14,23 
9,27 14,42 
9,36 14,51 
9,48 15.03 

19,00 
19,00 
19,48 
19,58 
20,17 
20,26 
20,38 

Gudhjem Almindingen Rønne 

QIubbjcat 	8,05 13,15 18,50 
Ditertall 	8,15 13,25 19.00 

8,24 13,34 19,09 
8,42 13,53 19,28 
8,54 14,05 19,40 
9,40 14,55 20,30 
9,40 14,55 20,30 

Ditermatie 
21ItitinDingra 
Platirkba 
91rro 
91onne D. 

Har De takt paa,  
at Deres Portræt, som skal 
bruges som Julegave, 
maa være færdig i god Tid. 

Gør Deres Bestilling nu, 
og udsæt ikke Optagelsen til 
de mørke Dage i December. 

Bedste Tid for Fotografe-
ring 11 .• 2. Aahent Snedage. 

Fotograf Klatter, Allinge 
ved Havnen. 	Telefon 4. 

Johanne hansans 
Vieluallen.reetittng 

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

Fersk, saltet og reezet Flæsk. 

Lindeplads - Allinge - Telefon 45 

Wall Jensen Cemeotsloberi 
Gudhjem .  

Tagsten, mursten, Ror, Cementvarer 

Jobs. Marcussen, 
Skotøjsforretning -- Hasle. 
Dna Overtrækstavler og Galocher. 

Tapet-Rester 4' Tape r Øvrige t' t. 

Brevpapir, Konvolutter, Eskepost. 

Papirhandelen ved Skolen, All. 

Hasle Snedker- og 
Bygningsforretning. 

Største Lager al Ligki- 
ster, Ligtøj og Ligsenge. 

Tlf. H a s la 35. 

Gia ikke over beo efter Vad 
Kob Deres Forbrug af 

Sodavand fra 

Mineralvandsfabriken 

BORti110bP1 
Sandvig 	 Telefon 25 

Allinge !Teglværk 
anbefales. 

mursten, Teglsten, Drænrør. 

'Tlf. 127.  

Lad 9en: fotografere 
lues P. AnHer Poulsen. 

43tober og e""iltii frrinfalW 
og topiertl. - aorfturtelin uhfore4. 

%Mim taale 66. 

Benmel. 
Ondt. tort Benmel er til Salg. 
10 Kr. pr. 100 kg. 	Tlf. 79. 

Vird..r n, pi..fitheik e n. Nyk er. 

Averter i „Nordbornholm"! 

18,30 
18,45 
18,65 
19,09 
19,21 
19,29 
19,35 

20.00 
20,05 
20,13 
20.2b 
20,39 
20,49 
21,05 

12,40 
12,54 
13,03 
13,16 
13,27 
13,3,4 
13,40 

19,25 
19,39 
19,48 
20,01 
20,12 
20,20 
20,25 

»e tre vise. 
-0 

engletter ser søb ffil ~to 
eden edp, icirrarrt art lav ran eau 
bet. - Qa ferfriforraw porte (talgte 
ørn be »ilt< terre rad+ bio, oq be" 
forflarrae benl, work« be lette, beat,  
18ej be rfttlbe gent, nem ben fatte 
Bern at 

e'ennen afbrab bele taxa $2,:.ro 
catb Pak,/ ttnairrtainget eg jagte 
et gent fig  nitteg pie hene tietoilnitiq; 
mut ~bat fambr ratet, og tao fob 
be elle tre tatife i Degn, lit) 

- ,vab tibber SiNe og 'Debiterer 
olm? fpurgtt Sogferetni til Dbil. 

- folthe iBonben, jeg jibbet 
foontintb og tandet pen, at bet !om-
niet tre Dile fortabe. 

- Irr rite? fentwe eagfereren. 
- Ra, for le jeg er cc 

er jo looloid, men Dere. een, bon 
er min "*'antiten turatii,ro. 

Køreplan. 
Krans,-.!hint.. Jernbane. 

'464; 3 l l> %Gig, 
libreane N.-'•nedelg. 

Re.rirt b. 	13,00 	12,40 
gi ler 	R.15 	12,56 
013.7...r4 8,25 13,05 

8,39 13,19 
2.:: 	8,51 

11,50 
E rk■tg 	9X5 

Minn I it--11:944144. M. 
9,40 14,on 

frtirgr 9,45 14,05 
lein 	9,53 14,15 
31. 	10,05 14,.`5 
R1einrof 10.19 14,39 
9Nier 	10,29 !4,49 
lihrrne 10,0 15,05 

%tip 	11F.1.1.11;11A4.1F. 
It..n ur H. Iiinnd•ig. 

8,30 
8,44 
8,53 91  9111neeitne'ra4 
9,06 

årro 	9,17 
Yllfinge 	9,25 

9,3 esanboi 	(1  

liinnd•ig -Hanne II. 
eanhaiq 	9,45') 14,00 20,45 
?illitiqe 9,50 14,05 20,50 
7ein 	9,58 14,13 20,58 
31. 	10,09 	14,24 	'21,10 
Rimen* 10,22 14,37 21,24 
'enfer 	10,31 	14,46 	21,34 
fReniie ,b 	10,45 	15.00 	21,50 

•1 bar i 91enne 92 Rorbinbelfr meb 
T og til 91qa. 

Ajletonder, 
Vandtender, Vaskekar ! Saltekar 

J. P. Rønne, Gudklem. 
Tlf .  

Alleteinder, 
Saltkar og Skoldekar anbefale , 
til billigste Priser. 

Hasle Bødkerforretning, 
Tlf. Hasle 105. 

Extrafin, bornholmsk 

11(01111111Q 

A. Lyster 
Telefon Hasle Nr. 74. 

Gudhjem Almindingen Henne 
kBubblem 	8,10 12,55 19,50 
lipfterlacc% 	8,20 13,05 20,00 
Oftermarie 	8,28 13,13 20,10 
Rtmiabinaen 8,47 13,32 2i),28 
tlortifcbg 	8,5K 13,43 20,40 
9/rxe 	9,45 14,30 21,30 
31ø1 tic D. 	9,4.; 	14,30 21,35 

13,31 

13,46 


