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Fredag den 17. Maj I Annoncer og tokali Stof mas gere indbevric: 
senest 2 Dage for Blader uclgaar. 192') 

Alm. Annoncer 10 Øre pr, mm, eftert. Gange 8 ø. 
Nr. 72 	Forrelningsann, 8 - 	 - 	h Ø. 

8ra Xystfiospitalet paa Refsnæs. oraarssange. 

I Skoven, hvor jeg vandred, 
da jeg var ung og glad, 
er Ingenting forandret, 
ej Stub, ej Blomst, ej Blad. 
Med Vemodsfryd fornemmer 
endnu min vakte Sans 
de samme Fuglestemmer, 
den samme Duft og Glans. 

De vilde Anemoner 
har end det gamle Skær, 
end klinge fjerne Toner, 
som gik mit Hjerte nær; 
den høje Poppel kror sig 
end lige stolt og rank, 
og Bækken endnu snor sig 
om Stenen lige blank. 

Men Mindets Skaal, de rækker, 
gør ej mit Hjerte svagt; 
det hæver sig og strækker 
sig med forynget Magt, 
1 dette grønne Mørke, 
1 Sommerduftens Flod, 
det føler ny sin Styrke 
og faar det gamle Mod. 

Thi jeg er ingen Daare, 
som har den gamle Skik 
at spilde Suk og Taage 
paa Tiden, som hengik. 
Ak1 Alt, hvad der kan tænkes 
at gøre Glæden rig, 
det bedste, der kan skænkes, 
har Tiden skænket mig. 

Du, som har Sorg i Sinde, 
gak ud i Mark og Lund 
og lad de svale Vinde 
dig vifte karsk og sund. 
Gak over Høj og Dale 
og lyt ved Søens Glar 
til Skovens Alvorstale 
og Kildens muntre Svar. 

Jeg vil saa nødig bænkes 
i Stuen under Tag; 
der drikkes og der skænkes 
i døsig Fred og Mag. 
Langt heller vil jeg brede 
min Dug bag ved en Tjørn 
paa lyngbegroede Hede 
1 Selskab med en Bjørn. 

Chr. Winther. 
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Af Henri Bataille. 

Det var under Kominunardop-
standen i Paris i 1871. Den unge 
Kommunard laa i en Grøft ude 
ved Saint Cloud sammen med 
nogle Kammerater inde fra Paris, 
og der fik de øje paa en lille De-
ling af de forhadte Regeringstrop-
per. Den tinge Kommunard sig-
tede og skød, og en af Regerings-
soldaterne tumlede om For hans 
Skud paa Vejen op mod Fortet 
Mont Valerien. I det samme kom 
en Afdeling Ryttere til Syne, de 
omringede den lille Flok i Grøf-
ten, og i Løbet af Sekunder var 
Kommunarderne taget til Fange. 

Da Fangerne blev ført hen ad 
Vejen, saa de en General knæle 
ved Liget af den skudte Soldat, 
og den unge Kommunard raabte 
overmodig: 

Maleren V. [rininger udstillede 
første Gang 1875, og blandt hans 
talrige Billeder vil navnlig de 
mange, hvori hans Evne som For- 

— Hr. General, det var mit 
Skud! 

Generalen rejste sig og vendte 
et dødblegt Ansigt mod sin Fjende. 

— Slyngel! skreg han. 
Samme Dag blev den unge 

Kommunard af Krigsretten dømt 
til Døden, og om Aftenen blev 
Dommen læst op for ham. Han 
lo af den. Og han sov godt om 
Natten, Næste Morgen hentede de 
ham, og han blev ført til Genera-
len. De stod lige ranke overfor 
hinanden, den ene med Hænderne 
bundne paa Ryggen, den anden 
med Hænderne paa Sabelfæstet 

— Du er ikke bange, sagde 
Generalen, og i Grunden er det 
Synd, at du skal dø. Jeg vil give 
dig en Chance. Du har været iv-
rig efter at sætte dit Liv paa Spil, 
og du skal faa din Spillelyst sty-
ret. Ser du, der ligger Kort her 
paa mit Boid. Du gætter rødt 
eller sort, og jeg vender et Kart. 
Hvis du gætter rigtigt, faar du 
Lov at leve endnu i 24 Timer, 
men gætter du forkert, er du død 
om et Kvarter. Hvis du har Hel-
det med dig, fortsætter vi i Mor-
gen og saa fremdeles. Hvis du 
gætter rigtigt syv Dage i Træk, 
skænker jeg dig Livet. Det er din 
Chance. Vi begynder nu straks. 
Rødt eller sort? 

— Hr. General, spar mig for 
den Komedie, svarede den unge 

Kommunard. 
-- Som du vil, men saa gaar 

du lige herfra til Døden. Har du 
ikke Mod til at spille med dit Liv 

som Indsats? Er du bange? 
— Rødt! sagde Kommunarden-  
Generalen tog et Spil Kort og 

vendte et af Kortene. Det var 
rødt!  

tæller er fremtrædende, være kendt. 
De er i Besiddelse af Lune, en 
fin Ironi og poetisk Følelse. Ad-
skillige smukke Billeder fra Hver- 

— Du har vundet, sagde han, 
paa Gensyn i Morgen! 

I sin Celle sad Fangen Resten 
af Dagen og tænkte paa Mulighe-
den af at redde Livet, men det 
syntes haabløst at tro, at han 
kunde gætte rigtig syv Gange i 
Træk. Narrestreger, sagde han til 
sig selv, og saa lagde han sig ned 
paa Gulvet og prøvede at sove. 

Næste Morgen gik det paa 
samme Maade. Han gættede paa 
rødt, og Generalen vendte rødt op. 

Det begyndte saa smagt at in-
teressere Fangen. I og for sig var 
det jo ikke muligt, at man kunde 
gætte rigtigt syv Gange i Træk. 
Og saa var det altsaa Livet. Næ-
ste Morgen stod de to Mænd atter 
overfor hinanden. 

Rødt-1 sagde den unge Mand. 
Generalen vendte op. Det var rødt. 

— Du er heldig, sagde han. 
Tre Gange rødt i Træk. Du har 
Chancer for at vinde. 

Nu var Spillet gaaet den døds-
dømte i Blodet. Han blev mere 
og mere ivrig for at gætte rigtigt. 
Næste Dag sagde han: Sortl og 
Generalen vendte Sort. Nu var 
der altsaa kun tre Gange tilbage. 
Dagen efter sagde han: Rødt! 
Generalen vendte rødt. Han kom-
plimenterede sin Modspiller: Du 
har et ganske usædvanligt Held, 
sagde han. Og i sin Celle sad 
Fangen Resten af Dagen og tænkte 
pas en ung Pige, som han vidste 
græd for ham, og som vilde blive 
henrykt for at se ham igen. Han 
tænkte paa Livet, som man tæn-
ker paa det, naar man er 20 Aar. 

Kun to Gange til! Det flimrede 
for hans øjne med rødt og sort, 
og om Natten kunde han ikke 
se«.  

dagslivet har Irminger malet, saa-
ledes .,Fra Refnms Kysthospital", 
som vi her gengiver. 

— God Morgen, sagde Genera-
len næsten venligt, da de atter 
stod overfor hinanden. Ja, Spillet 
er jo snart ude. Kunde du ikke 
have Lyst til selv at vende Bun-
ken i Dag? 

— Det er mig ligegyldigt, Hr. 
General, sagde den unge Mand, 
men hans Kinder glødede, og det 
var klart, at intet var ham i dette 
øjeblik mindre ligegyldigt 

— Løs hans Hænder, sagde 
Generalen. Og da dette var sket, 
vendte han sig til den unge Kom-
munard og sagde: Vend selv et 
Kort: Rødt eller Sort? 

— Sort! sagde Kommunarden 
og greb et Kort i det Spil, som 
Generalen rakte frem imod hane 
Han vendte Sort. 

— Til Lykke, sagde Generalen. 
I Morgen er det sidste Dag. 

Den Nat fik den dødsdømte 
Fange ikke Blund i øjnene. Hele 
Tiden standsede hans Tanker ved 
det samme: Rødt eller Sort, Sort 
eller Rødt? Aa Herregud, om han 
kunde leve og se sin Kæreste igen! 
Rødt eller Sort, Sort eller Rødt .. 

Naa, er du der, sagde Ge-
neralen deri næste Morgen og rej-
ste sig. 

Fangen havde Hænderne fri. 
Han var ligbleg. 

— Vil du selv vende eller skal 
jeg? 

— Det — det — er mig --- li-
gegyldigt. 

— San vender du selv. Rødt 
eller Sort? 

Den dødsdømte rystede, men 
søgte at skjule det. 

— Rødt! sagde han krampag-
tigt. 

Generalen skød en Kortbunke 
hen til ham. Den dødsdømtes dir- 

rende Haand tog ned i Bunken 

og vendte et Kort. 
Det var Sort. 
- Bind saa igen hans Hænder, 

sagde Generalen, sørg for, at der 

bliver gravet en Grav paa det 
sædvanlige Sted uden for Fort-

muren ng lad mig saft være et 
Øjeblik alene med Fangen. 

Da Soldaterne var gaaet, vendte 
Generalen sig niod den dødsdømte 
og sagde: 

- - Nu er vi to kvit. Du har 
skudt min Søn, en fransk Soldat, 

din Landsmand. Det var uærligt, 
det var falsk Spil. Jeg har betalt 
dig med samme Mønt Se her, 

disse to Spil Kort er falske. I 
det ene er der lutter røde Kort, 
i det andet lutter sorte. Det var 
mig en let Sag at lade dig gætte 
rigtigt, saa længe jeg ønskede det. 
I syv Dage har jeg holdt dig hen 
i Spænding, udsat dig for Haabets 
Tortur, og saaledes har jeg taget 
Hævn for ruin Søns Død. I Dag 

lod jeg dig gætte forkert, ag nu 
er vi to kvit. 

Han ringede, Soldaterne kom ind 
— Før ham ud og skyd haml 

— Slyngel! skreg Kommunar-
den, 

— Lige for Lige, sagde Gene-
ralen koldblodig og samlede Kor-
tene sammen. 

fflorring Holms [fris. 

Du lille 0 paa Havets blanke Vove 
omkranst af sønderrevne 

Klippeskær, 
dig vil jeg prise og dig vil jeg Tove, 
dig elsker jeg, Bornholm, 

dig har jeg kær. 
Jeg elsker dig, 

naar Solen gyldent bader 
sin Purpurglans iøstersøens Vand, 
jeg elsker Rønnes fredfyldt, 

lyse Gader 
og elsker Nordlands 

vilde K lippestrand. 

Du friske Strand, 
som Sind og øje fryder, 

naar Solguld blænder 
imod Sandets Hvidt, 

dig elsker jeg, 
naar Havets Bølger bryder 

sig tordnende 
mod Klippens graa Granit. 

Jeg elsker Hammershus 
det pragtfuld skønne, 

det smilende og lille, lyse Tejn, 
jeg elsker Sandvig, 

som jeg elsker Rønne 
og elsker Sandflugtskovens 

mørke Hegn. 

Du fostred stærke Mænd 
og smukke Kvinder, 

du pranger i din Pragt, du lille ø, 
du er saa rig pas gamle, 

stolte Minder, 
paa skønne Minder 

som kan aldrig dø. 
I Verden find's vel 

mange skønne Steder; 
men eet Sted kun 

. er Hammershus og Ro, 
— jeg elsker dig 

i Sorger som i Glæder, 
du Dronning 

i den dybblaa Østersøl -
John Thomsen. 
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Xedfiontrollen. 

Da vor forrige Artikkel om 
Kloakvæsen og Kødkontrol fandt 

saa stærk Tilslutning i Befolknin-
gen, fortsætter vi vore Betragt-
ninger vedrørende Kødkontrollen, 
sent vi kun lige berørte i sidste 
„Nordbornholm'. 

Kødkontrol er endnu en frivil-
lig Sag, men en Sag af saa stor 
Betydning, at saa godt som alle 
Kommuner har indført en saadan. 

Dens Opgave er at hindre Be-
nyttelsen af saadanne Kodvarer, 
hvis Nydelse maa anses fur farlig 
for Mennesket, samt af saadanne 
Varer, der enten er uappetitlige 
eller fordærvede; endvidere den 
at hindre det fri Salg af Kød af 
mistænkelig Art. 

Folgende Sygdomme kan Men-
nesket paadrage sig ved Nydelsen 
af Kød: Bendelorm- og Trikin-
sygdomme, Tuberkolose, Snive, 
Miltbrand, 	Kalvekastningsfeber 
samt de saakaldte Kødforgiftnin-
ger. 

Kødkontrollen kan foretages 
niere eller mindre effektivt, og 
følgende Former for kommunal 
Kodkontrol anvendes her i Landet: 

I. Tvungen Slagtning og Un-
dersøgelse i offentlige, af Kom-
munen oprettede eller godkendte 
Slagtehuse. 

2. Undersøgelse af Slagtedyrene 
fer og efter Slagtningen i de pri-
vate Slagterier. 

3. Undersøgelse af Slagtedyrene 
efter Slagtningen i de private Slag-
terier. 

4. Undersøgelse af de til en 
Kontrolstation førte Kødkroppe 
med tilhørende Organer. 

5. Tilsyn med Varerne paa Tor-
vet og i Butikkerne. 

Her i Allinge-Sandvig vil kun 
Form 2 eller 3 kunne komme til 
Anvendelse. Form 4 vil kun være 
af Interesse for udenbys-boende 
Slagtere, og disse bliver altsaa 
nødt til at sælge Kødet, hvor de 
hører hjemme. 

Form 5 vil altid være at an-
vende, idet denne Opgave hører 
under det stedlige Politi. 

At vore Slagtere hilser den kom-
mende Kødkontrol med Glæde, er 
naturligt, især vil det blive et øko-

nomisk Gode, at vore Slagtere vil 
kunne udføre de stemplede Kød-
kroppe til København. 

Hvorfor er Fragten og Bropen-
gene for levende Kreaturer ogsaa 
saa forholdsvis høje? 

Efter Forlydende gør en uden-
for Kommunen boende Dyrlæge 
sig stærkt Umage for at opnaa 
Autorisation som Kontrollør. No-
get saadant bør ikke ske, og det 

af to Grunde: For det første vil 
Form 2, der absolut er at fore-
trække, vanskelig kunne praktise-
res af en langt borte boende Dyr-
læge, og for det andet bør Kom-
munen ikke gaa Glip af en god 
Skatteyder. 

Fra paalidelig, sagkyndig Kilde 
opgives, at de nuværende Slagt-

ninger vil sikre Dyrlægen en fast 
Indtægt af ca. 2000 Kr. aarlig. 
Dette Beløb kan ved Indførelse 

af Kodkontrol paaregnes at blive 
noget større, da der kan udføres 

en Del slagtede Dyr, og Salg af 
tilført ustemplet Kød til Kominu-
nen bliver forbudt. 

En forøget Turistinvasion vil 
ogsaa give forøget Kødsalg. 

Naar hertil lægges det til Byen 
hørende Opland, vil en Dyrlæge 
nemt kunne eksistere i Allinge-
Sandvig, og vi henstiller til By-
raadet paa mange Borgeres Vegne 
at tage sig denne Henstilling ad 
notam. 

Vl sgotier Dem Nouiliordolm 
hver Uge! 

Husk derfor paa os, naar De 
bar et eller andet at avertere. 

.,Nordbornholm" læses i over 
tre Tusinde Hjem og kommer til 
alle her paa Egnen. Egner sig 
derfor bedst for Avertering. 

Smaa Annoncer hedes saavidt 
muligt betalt ved Indleveringen. 

Hvilken Fryd det er en Foraars-
dag at vandre ude i det Fri, naar 
Himlen er klar, og Fuglene kvid-
rer, og man ser, hvor skønt Bu-
skene grønnes og det yndefulde 
Blomsterflor, som Solen Dag for 

Dag tryller frem af Jordens Skød 
i en broget Vrimmel. Overalt tit-
ter talløse blaa Violer frem i Ha-
vens fine, bløde Græs, ved Grøf-
tekanter og i Skoven, hvor det 
dufter og solvarm. 

Violen har altid været yndet 
for sin herlige Duft og skønne 
Farve, og Digterne i al Verdens 
Lande har fra den graa Oldtid 
prist den i høje Toner. Goethe 
holdt meget af denne Blomst. 
Naar han var ude paa Spadsere-
ture i Omegnen af Wairnar, havde 
lian altid Violfrø i Lommen, og 
det strøede han ud langs Vejkan-
ten. Derfor er den Dag i Dag en 
saadan Rigdom af Violer i Byens 
Omegn. 

1 Middelalderen havde man en 
højst mærkelig Skik i Sydtyskland. 
De første Violer, man fandt om 
Foraaret, blev bundet til en huj 
Stang, og saa dansede Folk rundt 
omkring den, Muligvis har der 
knyttet sig en eller anden Slags 
Overtro til denne Skik. Det er 
nemlig en Kendsgerning, at i 
længst forsvundne Dage spillede 
Violen en ret betydelig Rolle som 
Lægemiddel. 

Fra de ældste Tider indtil vore 
Dage har Violen været meget yn-
det for sin smukke Farve og her-
lige Duft. I Persien kaldte man 
den i Oldtiden for „Rosenprofe-
ten", fordi den varslede om den 
kommende skønne Rosentid. Hos 
de gamle Grækere betragtedes 
Violer som Uskyldighedens Sym-
bol, og man bandt stnaa Kranse 
af dem og smykkede hermed Gu-

dens Billeder. Sagnet fortæller, 
at det var Gudinden Flora, den 
høje Beskytterinde for alt blom-
strende Liv, der paa en Nymfes 
Bøn første Gang lod Violen spire 
frem af Jorden. Og et andet Sagn 

fortæller, at Gudinden Proserpina 
en Dag gik og plukkede Violer 

paa en Eng; men ved denne Lej-
lighed blev hun bortført af Pluto, 
og hun bragte sin Yndlingsblomst 

Violen nied sig gennem Skygge-
riget til de Saliges Opholdssted, 
hvor der er evigt Foraar. 

Der maa være Tillid 
mellem Køber og Sælger, 

naar en Handel skal afgøres. 
En Forretningsmand. der søger 

at opreklamere en daarlig eller 
for dyr Vare, vil hurtig faa util-
fredse Kunder, og disse vil søge 
andet Sted hen. Omvendt vil en 
usolid Køber snart komme i Mis-
kredit. saa han ikke faar Varen 
overladt, for den er betalt. 

?hd »e 
at Verdens Første Musikerstrejke 

fandt Sted 311 f. Kr., det var 
Tempelmusikerne i Rom, der 
ikke kunde faa Lønforhøjelse, 
og de rejste da ud af Byen, 

at en af Kinas mest frygtede Sø-
røverførere fornylig er afsløret 
som værende — en Kvinde, 

at Byen Adelaide i Sydaustralier 
er opkaldt efter Vilhelm den 
4.s Dronning, 

al et Menneske kan opretholde 
Livet ved en Trediedel af den 
Føde, de' normalt indtager, 

at Nilen er den Flod, der har de 
fleste Fiskearter; idet britiske 
,\tusæum findes der ikke min-
dre end 2200 Arter, alle hen-
tede fra Nilen, 

at Portugal engang kaldtes Lusi-
tania, dets nuværende Navn 
stammer fra Porto Callo, det 
gamle Navn for det nuværende 
Oporto, 

at man kender ca. 4 Milliarder 
Stjerner, mange af dem er saa 
langt borte, at de ikke kan ses 
gennem selv det stærkeste Te-
leskop, deres Eksistens lader 
sig kim paavise af fotografisk 
Vej, 

at Paderewski — den verdensbe-
rømte Pianist -- kan spille 500 
Kompositioner udenad, 

at en Elefant kan bære tre Tons. 

Xovedpine. 
- 0 - 

Hvem har vel ikke en eller flere 
Gange i sit Liv haft Hovedpine, 
denne ulmende Smerte, der vel 
ikke lægger os til Sengs, men 
som vedholdende piner og plager 
os i en Tilstand nær virkelig Syg-
dom, en Pine, der ikke kan ka-
rakteriseres, men som ikke desto 
mindre formaar at sætte sig i Re-
spekt hos den, hvem den hjem-
søger. 

Hvad skyldes da Hovedpine? 
Ja, det er slet ikke saa ganske 
let at sige, thi ofte er det ganske 
umuligt at paavise dens Aarsag. 
Den indfinder sig uden videre, 
plager sit Offer en, to eller flere 
Timer og forsvinder lige saa plud-
selig, som den kom. Hos nogle 
Mennesker optræder Hovedpinen 
periodisk nied visse bestemte Mel-
lemrum, ikke sjælden er den en 
Xamiliesygdom", der har været 
arvet gennem Slægtled, og den 
er da næsten umulig at fordrive. 
I vor Tid er Hovedpine endnu 
mere almindelig end forhen grun-
det paa det Sløseri, som vi alle 
mere eller mindre udviser med 

vor Nerve-Kapital. 
Ja, det er netop Nerve-Kapita-

len, som vi i en altfor tidlig Alder 
begynder at tære paa, at bruge 
af. 1 den første Barndom lægges 
Grunden til Sygdommen Hoved-
pine ved megen Stillesidden, Tan-
keanstrengelse, Mangel paa frisk 
Luft o. I., alt sammen noget, der 
har al anden end god Indflydelse 
paa Nerverne. Senere kommer her-
til Nydelsen af Tobak, Alkohol, 
Kaffe, The, stimulerende Drikke, 

stærk krydret Mad o. I., alt sam-
men bygger det videre paa den 
lagte Grund: Nedbrydning af Ner-

vesystemet og foraarsager den 
prægtigste Hovedpine, for eller 

senere 
Dcn umiddelbare Anledning til 

Hovedpine kan være af højt for-

skellig Art. For nervøse Menne-
sker er en let Forskrækkelse, 
Sindsbevægelse n. I. nok til at 
fremkalde Smerten, og hos sensible 

Naturer kan en ubehagelig Lugt, 
en falsk Tone eller en skrigende 
Farve fremkalde de heftigste ner-

vøse Smerter i Hovedet. 
Kampen mod den nervøse Ho-

vedsmerte er Medicin til liden 
Nytte, den kan maaske i heldigste 
Tilfælde bringe nogen Lindring, 
men kurere Sygdommen kan den 
ikke. Det bedste Middel er uden 
Tvivl frisk Luft, koldt Vand og 
-- en fornuftig Diæt. øjeblikkelig 
Lindring kan af nogle opnaas ved 
et koldt Omslag, af andre ved det 
stik modsatte, et varmt Omslag, 
og nogle holder endog for, at et 
Bind bundet stramt om Hovedet 
kan hjælpe. Men dette er som 
sagt kun  for øjeblikkelig Lindring;  

vil man Ondet tillivs, maa man 
gennemfare en sund Levevis og 

en rationel Legemspleje. 

.fra 2Jge til 21ge. 
Manch» Hotel 

ansøger om at faa Elektricitet fra Rønne 
gennem Ledningen til Granirvarket for 
henholdsvis 60 og 40 Ore pr. K¥. 

Ledningen skal koste 3300 Kr. 

Fyrmester. 
Fyrassistent Martin Ipsen. Ifirthals, 

Son at Stenlig. J. P. Ipsen, Allinge, er 

udnævnt til Fyrmester paa Sejrø. 

Aldernrenteodalfterne 
har i ,Allinge-Sandvig i 1928-29 været 
66800 Kr., 3-4000 mere end Aaret for. 

PInnebenotet 
synes i Aar at forme sig SOM ile 'ore. 

gasende Aar. ,Breaurnlich" kommer I 
Pinsedag til Hammeren og returnerer 
2 Pinsedag fra Rønne. _Berlin" kom-
mer med en storre Arbejderforening, 
der skal paa Rundture, og Ruten Ly-
beck-Stockholm begyndte igaar med 

den ifjor paabegyridle Forbindelse med 
Bornholm. 2. Pinsedag kommer ,.elst-
bornholni i Lysttur Ilanimeren-Christi-

anso. 
I Onsdags overtog Selsk„Osterseen" 

..11ammershits", der skal gaa i Ruten 

Den nye ~bornholmer 
lob i Gaar af Stahlen par Frederiks-
havns Skihsværit og fik Navnet „Nord-
bornholm". 

2 optendende 
gane paa Søndag i Biografen, den ene 
paa 5 og den anden paa 6 Akter. Der 
fair man da naget for Pengene.  

Den, der lukker sig inde, 
lukker sig ude. 

—o- 

Naar Mennesker føler sig lyk-
kelige, i deres Kærlighed til hin-
anden, i deres Arbejde, lykkelige 
ved deres Hjem og deres Børn, 
da kan de ofte have Lyst til at 
lukke sig ude fra andre Menne-
sker. 

--- For vi har jo nok i os selv, 
siger de, vi trænger ikke til de 
andre. Og desuden er vi trætte 
efter Dagens Arbejde, saa vi maa 
hvile ud . . „ Og Brevene, der 
skal skrives til Slægtninge og 
gamle Venner — ja, de maa vir-
kelig vente, vi har da andet at 
tænke paal Det maa vente lidt! 

Og som Tiden gaar, støder man 
de Mennesker fr a sig, som holder 
af En, som man betyder noget 
for, og for hvem denne Tilbage-
trukkethed er en Sorg; de bliver 
bedrøvede, vrede og bitre og hol-
der sig saa selv tilbage. 

— Bryder de sig ikke om os, 
saa skal vi ikke trænge Os paa, 
lad det da være saadan, siger de. 

Men mon de, der var saa sikre 
i del es Tryghedsfølelse, lænker 
paa, at den Dag kan komme, da 
de trænger til andre, den Dag, 
Lykken brister, den Dag, da de 
vil længes efter at kende et Men-
neske, for hvem de kan aahne 
nieres Hjerte, eller hos hvem de 
kan gaa til i Forstaaelse, da de 
kan sidde i en Stue, der tager 
imod dem som et Hjem, sidde 
hos Venner med modtageligt Sind 
og et trofast Haandtryk. 

Saa er det maaske tvivlsomt, 
orm de finder det Selv om der 
mellem Venner fra tidligere Tid 
skulde findes en eller anden, som 
gerne vil, da kan Villien være 

Allinge-Sandvig 
FOLKEREGISTER 
Undidelse af rettidig Anmel-

delse af Tillit inmg til Kommunen 
(senest efter 5 Dage. 
Forlob) 	medføre Beder 
fra 5 til 200 ltr. saavel 
for den TiIiI)tledr -.out for hane  
Ilusbend, faste Arbejdsgiver eller 
Logtsvært. 

Folkeregistret, d. I& Maj 1929 

Registertereree. 

Olsker 
Skatterestancer til Olsker Kom-

mune maa være indbetalt senest 
den 25. ds., derefter foretages Ud-
pantning uden videre Varsel, 

Piognemindet. 

Hiltsker llosIlifiloruillo 
Udstilling i Forsamlingshuset 

Søndag den 26. ds. 
Foredrag Kl. 5 at Højskolefor-

stander A aga a r d. 

Kod til Pinse! 
Fine Okse- og Kalvestege kan 

De købe hos mig. 

Ært,. Willy Ruiner. 
Tit, Sandvig 5. 

Kødet bringes overalt. 

En Daglelerfamille 
kan faa Hus og til Dels Arbejde 

Kobbegaard pr. Gudhjem. 

ProduKten. 
magtesløs, fordi man er bleven 
fremmede for hinanden. Der er 
for meget, man skal over, for Vejen 
mellem Hjerterne er som før, hvis 
det i det hele taget kan lade sig 
gøre. Et Venskab er nemlig som 
et Glas -- har det en Gang faaet 
en Revne, det bliver aldrig helt 
igen, aldrig som før — selv om 
Revnen er skjult og ikke ses. 

Prøv at huske det; lad os tænke 
derpaa, selv om vi synes. vi  er 
os selv nok. Den, der lukker sig 
inde, lukker sig ude, har en klog 
Mand sagt, og det gælder i Lykke 
som i Sorg. Saa bliver man en-
som, og Livets Ensomhed skaber 
Tomhed og Tristhed. Sammenhold 

gør stærk. Hør, hvad Digteren 
Pauludan-Milller siger: 

Hvor trues ensom Sjælens Mod; 
den er som Planten uden Rod, 
som Grenen skilt fra Stammen. 
Hvor er paa denne Jord det godt, 
i Liv og Død, i stort og stnaat, 
at holde trofast i,aminen 

Ajerlelig Yak 
for udvist Opmærksomhed ved 
vort Sølvbryllup. 

C. Olsen og Hustru. 

600.0411~1841~ 
• • 

2iografen. 
2. Pinsedag Ill. 8. 

hslell for tov op hl, 
En spændende Wild-West 

Film i 6 Akter med Præriehelten 
TOM TYLER som Anfører. 

—o— 

Forbryder 
mod sin Villie. 

i 5 Akter. 

•
• •• • 
••••••••••11 

Nu, Køerne skal paa Græs, 
anbefales vort Lager af Tøfer 
Grimer, GrimesKaf- 

Kedevarer, 
 

ter, Fjederhager, Led 
og Toirepeele. 

epi  	Priserne er meget billige. 



Fest- & Brudegaver 
i Guld- og Sølvvarer 
findes i stort Udvalg. 

Conrad Hansen. Tlf. Allinge 140. 

Aktieselskabet 

Haste Bank 

I
modtager Indskud paa lnd-
laansbog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kredftlaan m. rn 

Gulvfernis. 
Hvis De ønsker pæne blanke 

Gulve skulde De købe Gulvfernis 
hos J. B. Larsen, den bliver De 
ikke narret med, den tørrer hur-
tig, klæber ikke, den bliver haard 
og glansfuld sælges i los Vægt 
og Vi  og 1/2  kg. Dunke. 

Hvis Gulvene er meget afslidte, 
anbefales en første Paastrygning 
med haardkogt Fernis paa de af-
slidte Steder og derefter anden 
Gang reed Gulvfernis eller Gulvlak. 

Specielle Ferniseringspensler er 
hjemkomne og anbefales. 

• 
	 • • 

• 	Har De set 
vore nye Stoffer til Sommer-
kjoler, da kan De ellers tro, 
der er noget at vælge imellem. 

Henrivende Nyheder i 
Uld. og Vaskersonsseuno 
Ira 1,10. — Vnffikesilke i fine 
Farver 1,95. Moderne dobbeltbr. 
Kjolecrepe 1,33 til 1,45. Lys-
og vaskeægte Zephyr fra 85 Ø. 
Meget stort Udvalg i slidstærke 
og farveægte Stoffer til Drenge-
blucer og Skjorter og sidst, 
men ikke mindst, virkelig over-
raskende smile Priser over det hele 

For at skaffe Plads 
iii Nyhederne er en Mængde 
igoletoi i smna Mani fremlagt 

til ca. halv Prix, 
Vi har Enelorhandling af .To-
hraleo', — Sommerens store 
Succes. En elegant Nyhed i Va-
skestof og kogeægte. Den 
skulde De prøve, vi har et smag-
fuldt Farveudvalg Vi sælger den 
for 1,80 pr. m., og den er ene- 

staaende god. 

Manufakturhuset 
HASLE. 

Bemærk: 
DUROL Det moderne Repa-

rationsmiddel, der sparer 'rid og 
Penge, Inas her. Dansk Opfin-
delse, Verdenspatenl. 

Brugsanvisning gratis. 

Nye moderne 

Foraars- og Sommer. 
Damehatte 

findes som sædvanlig hos 

Heduig Plarckmann, 
HASLE 

Obs. Paategning udføres. 

Fodtøj 
Stort Udvalg i nyt, 
fikst, solidt og billigt 

Herre- og Damefodtel 
har jeg nu paa Lager, hvorfor 
det anbefales Dem at gøre Deres 
Pinseindkoh af Fodtøj hos mig. 

Ærbodigst 

E. Krog Hansen, 
Klemensker. 

ffiogfgring. 
Undertegnede agter at nedsætte 

sig i Allinge som Regnskabsfører 
og paatager sig al Slags Bogføring 
og Revision for saavel mindre som 
større Forretningsdrivende. 

Billigste Pris efter Aftale. 

31: 9ofiansen, 
Regnskabsfører. 

f. T. NORDHOLT, Klemensker. 

Niar De skal avertere, benyt da 
„Nordbornholm" 

• 

i • • 

■ 
• 
• 

• 

• • 
• 

i • 

•■• 

Jens Hansens Manufakturhandel, 
Allinge. 

anbefaler sig med et stort Lager i færdige I ledninger. Over-
frakker, Ulsters, Stortrøjer, Motorjakker, Regnfrakker, 
Hatte, Huer og Kasketter samt alt i Arbejdstøj. — Prima 
amerikanske Overalls. Jakker & Bluser. Bestilling paa Klædninger 

efter Maal. 1. Kl.s Arbejde til billigste Priser. 

bedste Kvalitet og stortete Ud valg i Trikotage og Uldgarn. 

Køb Deres Manchetskjorte 
Flat, Slips og Sokker i 

Magasin du Nords Udsalg 

Der findes el meget stort Udvalg 

i saavel ganske billige som i allerbedste Kvaliteter 

Kolorte Manchetskjorter fra 385-1075. 
Hvide Plqueskjorter 685 og 10,00. 
Kjoleskjorter, prima Kval. 850 
Ensfarvede Tennisskjorter, 

lilla, fix og sandfarvet 475. 
Bløde Batte fra 6,85-13,25. 
Bina Khrdeshner i forsk. Faconer 3.75-7.00. 
Sportshuer i mægtigt Udvalg 185-425. 
Bindeslips, c. 250 forsk. Dessins pay. Lager 

fra 75-550. 
Moderne tern. og str. Sokker fra 45--350. 
Et Parti rnsf. kid SlIkelommetorkleder 0,25. 
Halvative Flipper I mod. Facons fra 70-100 
Flonel P>jantins fra 71110 - 950. 
Trlcoline do., elegante Dessins 114,50--1750. 
Zephyr do., mønstrede, 9,65. 
Manchetknapper, Slipmnitale, Ærme et Sokkeli. 
Slipsholdere ni. ni. I meget stort Udvalg. 
Stærke Seler fra 100-325. 

Leverandør til Lotterierne. 

2)icior YlancR, 5111inge. 

kohovr! hierholsnolvel 

sælges billigst i 

Produkten. 
Rich, Nielsen, 

Urmager- & Gravør 
Største ,lldvalg 

Fest- og Brudegaver 
11 Ny hjemk. Varer 

til de rigtige Priser. 

malervarer. 
Farver til Olie og Kalk i bed-

ste Kvaliteter. — Olierevet Bly-
hvidt, Titan- og Zinkhvidt. 
Colsollt er en udmærket Væg-
farve, let at udrøre i Vand, føres 
i 25 Farver. — — Strygefærdige 
Oliefarver. F,mallelak, hvid 
og kulørt. Trrentaling til uhøv-
let Træværk, dækker godt og er 
billigt i Brug. MaskInglamsnr, 
Lakker, Lakfernis i ferskel 
lige Kvaliteter. Fernis, Gulv-
fernis, Terpentin. Kit, Gib., 

Broncer og Tintur. 
Pensler i stort Udvalg, alt fø-
res i bedste Varer fra anerkendte 
Fabrikker og sælges til billigst 

mulige Priser. 

y. e. 3folm, 

All» hvori 
Optendningsbrende altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert 11 anxt= u.  

Oliefarver. 
Tilberedte Oliefarver i 1/ og I 

kg. Daaser føres i alle gangbare 
Kulører og kun i allerbedste Kva-
liteter. Priserne er billigere i Aar. 

Olierevet Zinkhvidt, Blyhvidt og 
Titanhvidt i Spande paa 2'/2  og 
5 kg og i Daaser a '/2  og 1 / j  kg 

Tørt Zinkhvidt. 
Hvid Japan Etnaillelak kun bed-

ste Kvalitet føres. 
Blaa Emafilelak til Køkkenina-

ling i Vi  og V, kg Daaser. 
Kulørte Emaillelakker i alle Ku-

lører føres i smart Daaser, større 
Daaser forskaffes paa Bestilling 
anvendes baade paa Træ, Metal 
og Vægge. 

Hattelak i forskellige Farver. 
Møbel-, Vogn- og Baadelak. 
Shellak tur og opløst. 
Beitser. Nøddetræ, Mahogni 

og Egetræ baade tørre og opløste 
Brtutoline lys og mørk til Op- 

lakering af Møbler. 
Liguid Veneer Politur gør pole-

rede Møbler blanke. 
Preseolit anvendes i Stedet for 

Limfarve til Vægfarver, opløses i 
Vand og er meget let at paastryge 
føres i 24 forskellige Kulører. 

Til Kalkning anbefales Okker, 
Italienskrodl, Kalkgrent, Doden-
kopi, Bjergrødt. 

Stort Udvalg i Malerpensler, 
Lakpensler, Kalkekoste, Limfarve-
anstrygere, Malerfernis, Tørrelse, 
Terpentin. 

P,1 8 Carfea, 

Varm Blodbudding 
faas hver Fredag Middag. 

4g...3yster,i7faste. 

• Gudhjem • 
Køb Tapetlabriken Danmarks 

holdbare Tapeter 
Nye, smukke, moderne Mønstre 
er hjemkommet i start Udvalg. 

Priserne er i Aar meget billige i 

Bog-, Papir- og Tapethandelen 

g. Y. flionne. 
Ved Siden af janteens 1 

TIL 85. 

llolleFrilotHiler Åøb f9ered 9inåeot 
hvor Udvalget er størst! 

Ægte Svejtser, Rockeford, Eidanitner, Gauda og Steppeost. 
Jeg har en rigtig fed, gammel Gauda med Smag. 

Paalæg i Skiver fra M. C. Kofoed, Nygade og Wiedemann. 
Særlig anbefales: 

Rullepølse, røget Fillet og hjemmelavet Spegepølse. — Stort 
Udvalg i Grønt-, Fiske- og Ked-Konserves fra Beauwais. 

j‘ elie3 *bert Xammer. 
Telefon GUDHJEM Nr. 35. 

De )1)enterencle 
anmodes helligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er don 
billigste og bekvemmeste Mande. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
vatre udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dom 
behjælpelig hermed eg medtage Belobet 	5 Ore i Porte mod Kvit- 
tering paa Pestbeviset. 

Møllers  Bogbinderi  
Tlf. 466. 	Chr. Dideriltsen, Rønne. 	Tlf. 466 

Indbinding al Beger. — Protokolfabrik. -- Papirvarer. 
I. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. — Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

BRØDRENE ANKER, HASLE. 
JERNisTOBERI 

Alt til Faget henhørende anbefales. 

SKANDINAVIEN 
AMERIKA LINIE 

Eneste direkte Reoler fra Kobenha.n til New York og 
Canada med regelmæssig Afgang flere Gange hver hed. 
Til Canada Ingen Pasvisering og Liniens egne Folk 
modtager Passagererne i HA LI FAX og WINNI PEG. 
Ved Ankomst etl Canada kun Arbejde anvises ell Land-
arbejdere, gifte og ugifte. !arne til unge Piger. 

Illustrerede Haandbeger med alle Oplysninger fnes gralis fr• Passage rer- 
A fdelltege n, KONGENS NYTORV 5. København K. eller hose 

93ontr. Rtifftr, flaner, ftetr. fflornitga, Wev, Qbo. 43eterfen, Svandt, 
'Hælir. 0. C4oreitåta, ?Klinge, autograf 43. ?Infer 43outfte, .adle 

Lejlighed. 
En god og istandsat Lejlighed 

udlejes Ira 1 Juni. 
Peter Fald, Tein. 

Extrafine feds 

filotrunesild 
er paa Lager.  

PrOdUkten. 

irionsefoder, 
Kyllingefoder, Mel, Gryn, Rugklid, 
(-,; Skru anbefales 

Hasle nordre Mølle .  

Gode Stedmoderplanter 
i mange fine Farver faas hos 

Gartner Kofod, „Hellelyst", 
Tlf. Sandvig 6 og 47. 

Al hast- og Personhørsel 
udføres hurtigt og billigt. 

Ny 6-cylindret Chevrolet-Vogn. 
Tlf. 131. 	V. Bils, Allinge. 

2 Fjedervogne, 
en ny 275 Kr. — og en lidt brugt 
190 Kr., sælges paa gode Betin-
gelser. 

Krog Hansen, Klemensker. 

Andeæg fil Salg. 
Aahalsogaard, Rutsker, Tlf. 46. 

Enspænder fast Vogn, 
I Fjedervogn, I Lotliarve, 1 Plov 
og en Blæsebælg er til Salg. 

Ipsens Patent Radrensere samt 
Reservedele kan faas. Bestillinger 
bedes snarest indgivet. 

Nyt Arbejde og Reparationer 
udføres, 

Smed P. R. Juul, 
Østergade, Hasle. 

En god Arbeidshesf 
7 Aar, er til Salg. 

— En Jagtponnyvogn ønskes til 
Købs eller byttes med en Gig. 

Brogaard pr. Allinge. 

4 Ugers Grise 
20 Stk. store 4 Ugers Grise er 

til Salg paa Krykkegaard,  Klemens. 
Samme Sted er  Andeæg  til Salg. 

Kvie som kæl-
e ver om 8 

Dage, er til Salg. 

Laurits Mikkelsen, v. Muregaard, 
Klemens. 

Ejendom. 
Fra 6-10 Td. Ld. god Jord og 
gode Bygninger ønskes til Købs. 

Billet mrk. „Ejendom' modtager 
Bladets Kontor. 

Flink ung Pige 
kan faa Plads. Tlf. Gudhjem 81. 

En flink og paalidelig 

Pige, 
lo —17 Aar, kan faa Plads 1. Juni. 

Fru Bech, Produkten. 

Al Raagejagt 
er forbudt i min Skov. 

Victor Olsen, Bøgeskoven, Re. 

Kiosk. 
En saa god som ny Kiosk ved 
Aniæget mellem Allinge-Sandvig 
er til Salg ved Henvendelse til 
forliv. Borgmester Larsen, Allinge 

En nylig konfirmeret 

Dreng 
søges straks paa Nymalle, 

En Karl og en Pige 
søges til 1. Juni 

Kofoed, Mellegaard, Rø. 

Paalidelig Chauffør 
søges straks. 

Karl Hansen, 
Simblegaard, Klemensker. 

9 
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krives kun Arbeldsvillie og  Evne. Vore 
Kontorer anviser gennem De canadiske 
Statsbaner Pladser ved Landbruget de 
forskellige Provinser. Og',aa for Kvinder 
anvises Pladser paa Landet. løvrigt op. 
lyser vore 'nusle Haandboger om For. 
holdene og de Muligheder, der gives 
Nybyggere for at erhverve egen jord. 
Ilaandhogerne udleveres grath. hos Agen-
terne over hele 1 andet, eller has klit 

tilsendt ved at skrive til 

Skandinavien Amerika Linien, 
Kongens Nytorv 8. København K. 

arj=n13:2) 

har De skal avertere. benyt da 
"Nortibarnhoirn“ 

For at komme 
frem 

i Canada 

Bornholms 
Spare- og Laanekasses 

Afdeling I Allinge. 
Kontortid 9-12 og 2-4. 
Renten af Indskud er paa 

3 Aldrs Opigclse 	4,5 pCt. p. o. 
Alm. Sparekassevilkear 	4 	- 
Folio 	 2 	- 
i Forsorgelsesaklelingen 	3,6 - 

hvortil Præmie, hidtil 2,4 	- 

Flerkules og Zryg 
Cykler, Dæk og Slanger 

samt alt i Cykietilbehor. 
Gode Betalingsvilkaar, 

Andr. Kofod, 
Telefon Hasle 17. 

husk 
at købe 

Malervarer /11 4" 
Produkten. 

393qgningJ=åtebegodeJ Kiln  Salpeterkvælstof • IL, 	købes billigst i 

15 . 70  Tysk Kalksalpeter. 

DET t,  1 	DANSKE 

GØDNINGS: 	 KOMPAGNI.  

- . 

cm Almindingen Gudhjem Henne 
Jernbane. 

Staldvinilner, Tags indøer, lte lime 1 uger, Rimte, ieruvaxko 
og Slørgryder er paa Lager i stort Udvalg og til allerbilligste Priser 

Yrodufiten. 

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

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sonne. 

FLÆSK, 
Kød og Pølser 

modtages til Røgning hos 

Slagterm. Pnillipsen, Sandvig. 

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

Foliermelnfithrikrn, Nyl.Pr 

alting_e,Teglværfi 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 
Tlf. 127. 

Hasle Snedker- og 
Bygningsforretning 

Største Lager af Ligki-
ster, Ligtøj og Ligsenge. 

Tlf. H asie 35. 

Ajletønder, 

Huri Land sine Skikke. 
-o - 

Smag og Behag er forskellig, 
siger man. Hvad den ene kan sy-
nes er smukt, kan den anden finde 
uskønt, og i ganske særlig Grad 
er Meningerne delte, naar det drejer 
sig om Begrebet: kvindelig Skøn-
hed. 

Hvad vilde man f. Eks. sige til 
at faa sin Skønhed bedømt efter 
fine øreflippers Længde som paa 
Romeo, hvor de skønneste Kvin-
der kan drive det til at forlænge 
Øreflipperne ned til Albuerne. 

Paa Sandwichøerne regnes Kvin-
deskønheden ud pr. Kilo - hvad 
mener Europæerinclen derom for 
Tiden? 

Mange afrikanske Høvdinge for-
drer, at deres Hustruer, - selv-
følgelig i Flertal - skal have de-
res Tænder slebet savtakkede. 

I Kongo forsvandt nylig Post-
sækkene efter en større Maalestok. 
Det viste sig, at de simpelthen 
ranedes for at omsys til Pragttoi-
letter til Negerinderne. 

Hvordan mon der vilde blive 
set paa en af vore europæiske 
Skønhedsdronninger, om de skulde 
give Gæsteroller et af de omtalte 
Steder? 

Saltkar og Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Hasle Budkerforretning, 	Averter i „Nordbornholm"I 
Tlf. Hasle 105. 

Klædninger 
Største Udvalg 
Billigste Priser 

Andreas Thomsen 

Ligkister og Ligtøj. 

faa ikke over laeo eller Vand 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 
Mineralvandsfabriken 

BORNHOLM 
Sandvig 	 Telefon 25 

Flaskerensningen foregaar un-
der Iagttagelsen af de stren• 
goste Krav til Renlighed og Hy 
glejne. 

Ved Fabrikationen anvendes 
kun do allerfineste Raastoffer. 

Produktet'staar fuldt ud paa 
Højde med de oversøiske Fa-
brikkers,  

Elfenbenslakeret Sovevrelse 
med 3-fløjet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetræs engelsk 
Spisestue, compl. fra 550 Kr. Chesterfields Dag. 
ligstue, 1 Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr. 

Ratebetaling kan indrømmes. Solide Købere fra 20 Kr. mdl. 

Allinge'i;ny:iViøbeirnagasin, 
Havnegade 53. Allinge. 

eaLri,  
Koloed & Mortensen 

Ilyggeforretning Køreplan 

• EIGNEDAGE 

Hanne Almindingen Gudhjem 

91(ttote 	7,45 13,10 16,20 20,30 

9 	
7,45 13,10 16,25 20.30 

?lia9°  irtebn 	8,33 13,58 17,21 21,18 
111lininbinarn 8,43 14.08 17,31 21,28 
Cftecinnric 9,03 14,28 17,51 21,43 
eftcrlar41 	9,11 14 36 17.59 21,56 
@lubbjeni 	9,23 14,48 18,10 22,08 

Gudhjem Almindingen Henne 
.) 

lubbieui 	7,40 13,00 16,25 20,20 
Cftcrlara 	7,49 13,10 16,35 2u,30 
£1tcrinarir 7,58 13,19 16,44 21,39 
Yllininbing 8,17 13,38 17,04 20,58 
latirtebo 	8,29 13,50 17,15 21,10 

91qn 	9,15 14,40 18,05 22,00 
8tuinir 	9,15 14,40 18,00 22,00 

") 1..tobrr lun fra 27. ;lunt til 27. 
Vlunuft (hrgac incl.) 

s/►N. ag HELLIGDAGE. 
nonne Almind algen Gudhjem 

P. 7.4' 
9ta,o 	7,45 
Vlatidebt) 	8,:3 

8,43 
Cftermarte 9,01 
e iterlor 	9,1(1 

0Snbliiern 

0,25 
0,25 
1,08 
1,18 
1,36 
1,44 

9,211 1,54  

13,00 20,00 
13,1in 20,0(1 
13,48 20,49 
13,58 20,59 
14.17 21,18 
14,25 21,26 
14,35 21,36 

  

gris Henne 
12,55 19,5(1 
13,05 20,00 
13,13 20,10 
14,32 20,28 
14,41 20,40 
13.30 21,30 
13,30 211.35 

Gudhjem 
A7.1111:110711111(01 ■12510: 

vg:)1211a(irrtiliteciiitillitafbiarbi:ttigrr:187871,,524898 111g11'3.(2.19-4i 

.£) 	99:1155  III,'Sa0°  9tunur 

 

  

med et Fotografi af Dem selv! 

Kuns tg odning. Fotograf Alfred Kjoller, Tlf. 4 
leverer de fineste Portrætter. 

~ir 	  

Hvor meget er en Milliard? 
-o- 

En Milliard er et Tal, et Ord 
--- men noget Begit b er løvrigt 
ikke forbunden dermed, naar man 
hører det nævne. Men, lad os 
prøve at belyse det ved nogle 
mere praktiske Betegnelser og Be-
nævnelser: 

I rent Guld vejer en Milliard 

392,500 kg, og lavede man en 
Terning al Guldmængden, vilde 
denne Terning fas Sider, der var 
17 Meter. Og skulde man have 
Guldet sendt med Jernbanen, 
skulde der 24 Vogne til for at 
bære det, og Toget vilde blive 
400 Meter langt. For at løfte Guld-
terningen, maatte man have 6000 
Mænds Kræfter! Og vekslede man 
Guldet i 20-Francs Stykker og 
stablede disse ovenpaa hinanden, 
vilde man faa en Søjle, der i Høj-
deri maalte 33 km eller 8 Gange 
Mont Blanc's Højde. 

Smeltede man Guldet til Sta-
tuer i Legemsstocrelse, kunde man 
faa 22 saacianne, 

Tænker man sig Milliarden i 
Sølv, vilde Terningens Sider blive 
477 Meter, og dens Vægt 5 Mill. 
kg. Udvalset til en Traad af 4 
mm Tykkelse, vilde denne Traad 
kunne naa Jorden rundt ved 
Ækvator. Og blev Sølvet udmøn-
tet og puttet i Poser, skulde der 
25,000 Mand til at bære disse! 

Og skulde Sølvpengene trans-
porteres med Toget, kom dette til 
at bestaa af 1000 Vogne og vilde 
i Længde maale 6 km. 

Damefraltlier 
købes bedst og billigst hos 
Andreas Thomsen. 

Stipl,rfnsfal - 	,ki 

	

Chlinsitalpeter 	NItr4.phnst,n haves paa Lager 
Nurg~lireter - Kall‘mnipeter, 

Produkten. 

Traadvæv 
af alle Dimensioner er paa Lager 
og Prisen er billigst i 

Produkten. 

Køreplan. 
itwolinct•Allitaa, Jeruti nue. 

mo42,411.11)44411{. 
Iltamov. 111.-mandvIg. 

VICIttige 
Saubsta 

Slinne b. 
%gry 
StIrmrn4 
gig 
Trin 

	
8,10 13,05 16,30 19:3 0 
7.55 12,511 16,15 191b 

8,20 13,15 16,40 19,40 
8,34 13,29 16,64 19,54 
8.46 13,41 17,06 20,06 
8,54 13,49 17.14 20,14  
9.00 13,55 17,2o 20,20 

saiedver-ita•mr, H. 

ennintig 	9,25 14,10 17,50 20,40 
Ylflinge 	9,30 14,15 17,55 25,45 
Tein 	9,38 14.23 18,03 20,53 
gia 	9,51) 14,85 18,15 21,0.1 
RIem.eri 	10,04 14,49 18,29 2',19 
91uf r 	10,14 14,59 18,39 21,29 

4N. 10,30 15,15 18,55 21,45 
•) c'ohrr lun fra 27. ;hin til 27. 

?blindt (begge 

HAN. OG HELLIGDAGE 
Rønne H. -Handylg. 

%nulr 1, 7,55 12,50 16.25 19,25 
`linier 	8,10 13,04 16,39 19,39 
Sllemen4 
	

838 13,13 16,48 19,48 
91.' 
	

8,31 13,26 17,01 20,01 
`Zeit+ 
	

8,42 13,37 17,12 20,12 
411liofit 
	

8,50 13,45 17,20 20,20 
ennOniq 
	

8,55 13,50 17,25 20,25 

Illand•Ig-Ranne H. 
Entibuici 	9,10 
VIrlinne 	9,15 
trin 	9,23 
ilhu 	9,34 
Rlcntrn4 	9,47 
Øtgtn 	9,56 
9linine 5 10,10 

Nyheder til Pinse  'Unikumer hver Dag 

Gardiner i flotte Mønstre fra 30 Øre. Kjoler i mange Storr. fra 2,85 
Frakker i flere Faconer fra 20,50. Silkestrømper, alle Farver 	1,40 
Ene-Udsalg af Duzaine Hansens Korsetter og Buhls Sundhedskorset. 

Messens Ene-Udsalg. 
firma C, Olsen. 	 Telefon 100. 

 

Prifl 111111 lliY131n-F8111i8 
i 1 kg. Dunke og les Vægt. 

Tørrer klæbetrit paa ca. 6 Timer 

Æg modtagen til hej Over-
pris som Betaling for Varer. 

Axel Mogensen, 
rer  

glæd deres Ven 

     

     

Johanne :lansen 
Vie tualleffireetning 

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

Fersk, saltet og røget Flæsk, 

Lindeplads - Allinge - Telefon 45 

14,05 17,50 2,050 
14,1(1 17,55 20,55 
14,18 18,03 21,02 
14,29 18,14 21,15 
14,42 18,27 21,29 
14,51 18,36 21,39 
15,05 18,50 '21,55 


