
N 

Atutrarfoltnvende Udgiver: 
011e Gornittika. • Telefon 74. 

Trykt I Allinge Hugtrykkeri 
Oplag Ca. 9:5111 

ilwehinti:eg:Annoneetldende 

for Allinge-Sandvig, 

Gudhjem. Onterturs. Ilagte 

Oinker, Rut/ker, Ho og Klenteniv. 

*.',"^
'`" • "'."  

"«. 

'Niridrrr+r  1,4 

adår%fd,'1,,, 
"ir 	 .mr 

tin 
mell 

— 
. 

    

r. 84 
Alm.Annoncer 10 øre pr. mm, efterf. Gange 8 ø. 
Forretningsann. 8 - 	 - 	6 Ø. Fredag den 9. August 	Annoncer   og   lokalt   Stof  	være   indleveret 

senest   2   Dage   for Hladet   udgiar. 1929 

    

• • • • • • 

• 

• • • 
• • • • 
•  
•  
•  
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Ved:Gamleborg. 

Ma3dalen i ParadisbalMerne. 
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9oa Ven! 
_0_ 

Sunget ved Festen for de jydske 
flusmand i Rutsker Forsam- 

lingshus den 30. Juli. 

tjans jå gjikj å tænjte paa, 
a Håns ska livel Brev nu faa, 
de hår ju æmmer gad i Fordrå. 
Ja håred æjlla majed brå. 

Så pent et Jern, som nånj vil se, 
en net å liæjllu Konna me; 
men nåd te duers vi kanjkje få, 
de kanj så æwent rabba å. 

Vår Horra nu enj Knob ju e, 
hanj kanj snart stagra lid ime, 
å fira Tænner hans alt hår, 
å ajle saja, hanj linar Får. 

I Ståuarna Konn jøssar op, 
de går for hænje som et Snop, 
å nyt Paper på hå vi fåd, 
for Trina e lid nikker påd. 

Termin i Går ja fikj betalt, 
de e en Stunj sin, hon fortalt, 
å Prokkeratarna enj ska 
om månlit hojla frå Dorana. 

Fem pena Kjor jå hår i Lån, 
som nok kanj molka 

ed vassens Gran 
to Kjøbba ja hår næt på Vaj; 
men Svineried hår krådad saj. 

Mini Klæwerhøst e nu frambi, 
men de va mæst nåd Plokkeri, 
å Råuenj e seddan hal om hal 
lisom Pær Jensa Kjyrakal, 

Å Roarna de e nåd Sjit, 
for Møjed våuser fæzelit; 
men livel kanj di nok ble brå, 
di våusa ju te Mårtensdå. 

Mit Korn ded e jå [ærmer å, 
de hår ju stolads, dærnmeså. 
Hawranj e krabbuer å stor, 
sa jå får gaddelit me For. 

Husmanjsfezan i Fjor va brå, 
te næsta A ska Konn astå. 
Ves din tor wåua saj aner Haw, 
så kunje di ju lægja Law. 

Men nu hår jante mera 
for jå ska ud å syzla lid. 
Ni hælsas ajle på sønra Len 
frå Jens å Trina i Roskersen. 

0. L. 

Gennem Paradis- og 
Helvedsbakkerne. 

—0— 
Et Stykke uberørt dansk Natur. 

Der sad engang en Troldkælling 
oppe paa Kristians° og saa paa, 
at de byggede Bodils Kirke. Hun 
blev saa rasende over dette Kir-
kebyggeri, at hun tog en mægtig 
Sten og slyngede den mod Kirken 
af al sin Kraft. Men her slog Trold-
kræfterne ikke til -- Stenen lan-
dede midt i Ibsker Hajlyng. 

Den, som tvivler om dette gamle 
EVentyrs Sandhed, han kan selv  

vandre ud i Højlyngen og finde, 
hvor Slyngestenen ligger den Dag 
i Dag. Tager han sin Stav i Haand 
og vandrer en varm Sommerdag 
ad de smalle og besværlige Stier, 
ned igennem Kodalen i Helveds-
bakkerne, forbi Skottedalen og 
aser sig op over Skotteklint og 
videre gennem Stendalen, da vil 
hans Sind indfanges af den dan-
ske Sommerdags Stemning. Her 

er saa ensomt, alt er her saa ube 
rørt. Her er saa tyst — men sæt-
ter han sig til Hvile et øjeblik 
paa en Granitblok, da vil han 
fornemme det myldrende Liv. 
Guldsmeden summer over Dam-
menes stille Vand, Sommerfuglen 
flagrer fra Blomst til Blomst, Græs-
hoppen skratter, her er en Duft 
af varm Gran og varm Lyng og 
opvarmede Sten. Det er Sommerl 
Og kommer han saa endelig til 
Slyngestenen, da forstaar han 
Eventyret. Hvordan skulde ellers 
denne mægtige Sten være kommet 
til at ligge her saa tilfældigt hen-
kastet? Her maa Troldkræfter have 
været paa Spil! 

Staar man ved Slyngestenen, 
da er man omtrent midt imellem 
Paradisbakkerne og Helvedesbak-
kerne, der tilsammen udgør Ibsker 
Højlyng. Man befinder sig her i 
et Stykke uberørt dansk Natur, 
et vildt Højland af en betagende 
og for Danmark ganske enestaa-
ende Skønhed. Høje Granitkuller 
veksler med dybe Dale begrænset 
af bratte Klippevægge, Lyngstræk-
ninger veksler med Fyr og Gran; 
i Dalene vokser et Væld af Breg-
ner, og Birk og Asp lyser op 
den mørke Naaleskov. Snart er 
Udsynet stænget til alle Sider at 
mørke og skurede Klippevægge, 
snart har man det frie Syn af 
mægtige Lyngvidder og Udsigt 
over hele Sydlandet med Neksø 
og Dueodde og den blaa østersol 

-- Den vestlige Del af Højlyn-
gen, Helvedsbakkerne hed sikkert 
oprindelig Helluesbakkerne, hvil-
ket ligefrem betyder Klippebak-
kerne og er et højst betegnende 

Navn. Navnet Paradisbakkerne er 
opstaaet langt senere, efter Kri-
stendommens indførelse og efter 
at man forlængst havde glemt Be-
tydningen af Helluesbakkerne. I 
gamle Dage laa disse Bakkedrag 
ikke slet saa udnyttede hen, som 
Tilfældet er nu. Blot for 60-70 
Aar siden drev Bønderne om Som-
meren deres Kvæg og Heste herud, 
og Bøndernes Daglejere maatte 

Sommertiden ofte bo herude i 
mange Uger i Hytter, de selv byg-
gede sig af Lyng og Græstørv. 
De skulde rive Lyng til Brændsel. 
Nu til Dags behøver Bønderne 
ikke denne fattige Sommergræs-
ning, og Lyngens Betydning som 
Brændsel er en Saga blot. Men 
helt i Fred faar Højlyngen dog 
ikke Lov til at ligge. Langs dens 

Kanter rykker dristige og energi-
ske Nybyggere frem for at fra-
vriste den karrige Jord, hvad der 
er nødvendigt til Livets Ophold. 
Spredt ligger deres Gaarde og 
Huse, elendige er Vejene, der fø-
rer ud til dem. Kartoflerne staar 
lidt tyndt i Rækkerne, og der er 
langt mellem Rugens Straa. Det 
er et haardt Slid at give sig i 
Kast med Højlyngen; det er et 
Piunerarhejde, der kræver en stærk 

Villie og en sejg Udholdenhed. 
Dog — det meste af Højlyngen 

ligger uberørt hen, ogsaa ret uæn-
set af den store Turiststrøm, der 
sværmer hen over Bornholms 
mere lettilgængelige Seværdighe-
der. Men den, der har Sans for 
at fordybe sig i et Stykke oprin-
delig Natur, bør ikke gaa Højlyn-
gen forbi. — Indtil for faa Aar 
siden var Højlyngen endnu be-
sværligere at færdes i end nu. 
Da fandtes der , bogstavelig talt 
hverken Vej eller Sti. Nu er der 
anlagt en Del Fodstier; men den, 
der vover sig herud,, maa paa 
Forhaancl være klar over, han let 
forvilder sig. Det hører ligefrem 
med til at opleve Paradisbakkerne, 
at man farer vild et Par Gange 
— hver Drejning af Stien og hver 
Bakkekam, man naar op over, 
betyder en Aabenbaring af et nyt 
Syn. — Men den, der er kommet 
til Bornholm for at dase, han maa 
helst holde sig fra Paradisbakkerne. 
En Dag i Højlyngen betyder Træt-
hed og Udmattelse, Men Resultatet 
er vel Møjen værd 

Gaar man fra Troldkællingens 
Slyngesten niod Øst, kommer man 
op til Gamleborg — Højlyngens 
forhistoriske Mindesmærke. Ikke 
en Murrest er tilbage af den for-
dums Borg, kun et Voldsted min-
der om, hvor den har ligget: højt 
til Vejrs paa en Granitkulle, hvor-
fra Beboerne kunde holde Øje 
med Kysten, naar de vendiske 
Sørøvere nærmede sig. Drabelige 
Slag har der vel nok staact, naar 
Venderne gik i Land for at røve 
Kvæg og Gods — og Kvinder med. 
At det ikke altid er Venderne; 

der har lidt Nederlaget, derom 
vidner de udpræget vendiske An-
sigter, man den Dag i Dag ofte 
træffer blandt Befolkningen paa 
Bornholms Sydland. --- Men fra 
Borgens Volde har sikkert ogsaa 

de bornholmske Vikinger spejdet 
ud efter en Chance til et raskt lille 
Sørøvertogt; thi den var ikke blot et 
Tilflugtssted for Beboerne i trange 
Tider, men en Vik inge- og Sørøver-
borg, det var Gamleborg. 

Gaar man fra Gamleborg mod 
Nord, kommer man til den yn-
dige Majdal, der fortsætter sig i 
den dystre Ravnedal, hvis stejle 
Klippesider er furet af Istidens 
Bræer. Saa kan man gaa mod øst 
forbi Gaasemyre til Dynnedal el-
ler mod Vest til et ejendommeligt 
Klippeparti Troldstuerne, ja, man 
kan vandre, hvad Retning man 
vil, nye og skønne Indtryk mø-
der øjet, hvor man vender sig. 
Gaar man atter Syd paa, kommer 
man forbi en meget smuk Fjeldsø 
Storegryde ned til Rokkestenen, 
der, trods sin anseelige Vægt af 
25000 kg, er temmelig let at rokke. 
Nær Rokkestenen ligger den lang-
strakte Kodal, der adskiller Para-
disbakkerne og Helvedsbakkerne. 

Har man vandret gennem Pa-
radisbakkerne, er man et skønt 
og stærkt Indtryk rigere. En Be-
skrivelse kan maaske give et vist 
Begreb om, hvor torslaaet og 
ejendommelig denne Natur er, 
men den uudsigelige Stemning, 
der hviler over denne Egn, ube-
rørt fra Tidernes Morgen, lader 
sig ikke fæste i Ord. 

Der gælder kun eet Raad Korn 
selv og se! 

Jobs. Pedersen. 

Laks og Laksefiske. 

Den udmærkede, norske Fiske-

biolog, Professer K. Dahl, der i 

1913 udgav sin bekendte Bog: 

„Laks og øret", har nu omarbej-

det denne noget, paa Grundlag 

af de Iagttagelser og Undersøgel-
ser, der af Professoren selv og 
mange andre Videnskabsmænd er 
gjort i de senere Aar. 

Den nye Udgave vil fremkomme 

i tre særskilte Bøger — en om 
Laks, en om Ørred samt en min-
dre Bog om Fiskeudklækning og 
-kultur. Første Del „Laks og Lak-
sefiske" er i disse Dage udsendt 
paa J. W. Cappelens Forlag -
Oslo (for Danmark — Det Schou-
bergske Forlag). 

Den indeholder ligesom Profes-
sorens første Bog, en .interessant 
Beskrivelse af Laksens hele Van-
dreliv, og det er ikke lidt,', man 
faar at vide om alt det, som flit-
tige Videnskabsmænd og Fiske-
interesserede har faaet oplyst. Kun 
paa et Punkt maa Professoren 
give op og erklære, at vi i Grun-
den intet ved, nemlig om Laksens 
Liv ude i Havet, Men det vil sik-
kert ikke vare mange Aar, før 
dette Problem ogsaa er løst. Mange 
af de omtalte Iagttagelser, der i 
første Øjeblik synes negative, kan 
alligevel sammenholdt med andre 
Erfaringer give vigtige Fingerpeg. 

F. Eks. oplyses det, at det al-
drig er hændt, at en Laks, mær- 
ket i England, har været fanget 
i Norge eller omvendt. Dette kan 
sikkert for Undersøgelsen af vore 
egne Laksestammer og deres Van- 



,9"orkert igen. 
—o— 

Det var i en lille Butik langt 
ude paa Vesterbrogade, jeg kom 
forbi og fandt noget, jeg skulde 
bruge. 

Ekspedienten var en halvvoksen 
Dreng med stærke, blaa Øjne i 
et ærligt, lille Ansigt. 

Jeg var optaget af at se paa 
hans Ansigt og lagde ikke Mærke 
til, at han gav mig en Krone for 
meget igen. Jeg opdagede det, da 
jeg kom hjem, fordi jeg tilfældig-
vis havde lagt Pengene løst i en 
Lomme for sig selv. 

Den lange Vej tilbage til Buti-
ken havde jeg ikke meget Lyst 
til at gaa, men da jeg begyndte 
at forestille mig, hvor meget Vrøvl 
den ulykkelige Unge kunde faa 
for den Krones Skyld, gjorde jeg 
det alligevel. 

Da jeg korn tilbage til Butiken, 
var Drengen der ikke, men en 

stor, tyk Kone, som stirrede saa 
misbilligende paa mig, at hun fik 
mig til at stamme lidt i det: 

„leg vil bare sige — jeg mener 
— jeg var herinde før, og jeg fik 
forkert igen —" 

„Det kan virkelig ikke nytte 
noget, De kommer og gør Vrøvl 
bagefter", afbrød hun, „det kunde.  
De jo have sagt straks". 

„Jeg vil ikke gøre Vrøvl", ind-
vendte jeg spagfærdigt, „jeg fik 
bare en Krone —" 

„Ja, det kan de jo allesammen 

komme og sige", sagde Konen 
igen affejende, „Tror De maaske, 
at vi kan forære en Krone til alle 
dem, der kommer her og fortæl-
ler, at de har faaet forkert igen I 
Det kunde jo blive en køn For-
retning, saa kunde vi tage og 
lukke Butiken, og —" jeg var ude 
af Døren, inden hun blev færdig. 

-- Man maa paa det bestem-
teste fraraade ethvert Forsøg i 
denne Verden paa at reagere an-
derledes end rent egoistisk. Det 
er let fatteligt og umiddelbart 
indlysende. Sentimentalitet, Æste-
tik og anden camoufleret Egoisme 
virker ganske forvirrende. 

Overalt staar vi Mennesker 
haardt imod hinanden, mistænk-
somme, væbnede, altid paa vores 
Post og afventende det værste. 
Har man nogetsomhelst andet 
Motiv end sin egen øjeblikkelige 
Fordel, kan man have den stør-
ste Vanskelighed ved at gøre sig 
foretaget. Det er sem at tale et 
fremmed Sprog. 

— Hvor Verden bliver nem at 
leve i engang, naar alle Menne-
skene er blevne som den Engelsk-
mand, der sagde, at han gik ud 
fra, at en Mand var en Gentle. 
mand, indtil han var blevet over-
bevist om det modsatte. 

Esther Bonnesen. 
(„Verden og Vi") 

„Over tud til Bornholm". 
Dette korte Fyndord, der staar 

som Overskrift paa Dampskibs-
selskabet Østersøens Fartplaner, 
er bleven Sommerens Refrain for 
en stor Del af de bornholmske 
Sommergæster, og Ruten Allinge-
Simrishamn-Malmo-Kobenhavn er 
bleven overordentlig stærkt benyt-
tet, Den 2 Timers Sejlads over 
Østersøen har for de fleste været 
en Nydelse, og Turen med Jern-
banen gennem det skønne Skaane 
er en Oplevelse, man sent vil 

- 

lJkfllla atat+vraer op gennem bruntand 

dringer komme til at spille en 

• Rolle. 
Medens der i Udgaven fra 1913 

slet intet fandtes om Sportsfiskeri, 
saa er der i den nye Udgave til-
føjet et Afsnit: •Litt om laksfiske 
med Stang'. Det er korte og klare 
Beskrivelser af de moderne Red-
skaber — Stang — Hjul — Line 
o. s. v., man bruger i norske 
Elve. Men ogsaa et lille Kapitel 
paa 3-4 Sider med Anvisning 
paa Brugen af Redskaberne faar 
man med. 

Alt i alt en Bog, der har Bud 
til mange, baade Erhvervs- og 
Sportsfiskere, saavel paa Havet 
som ved Ferskvand, og som kan 
blive til god Nytte ved de paa-
tænkte Ændringer af vor Fersk-
vandsfiskerilov, som forhaabentlig 
vil fremkomme, før det er for 
sent at redde Laksene fra kom-
plet Udryddelse i de danske 
Vandløb. 	 W. 

Da Østersøen 
var Fyrreskov. 

-- 

For nogen Tid siden begyndte 
Inspektør Thomsen, Nationalmu-
seet, at grave i Lundby Mose. Nu 
er Inspektøren saa langt fremme 
i Arbejdet, at lian har kunnet 
danne sig et Skøn over baade 
de gjorte Fund og Mosen og dens 
Egenskab som Boplads. Berlingske 
Tidende tog en Tur derned og 
fandt ham i fuldt Arbejde i det 
hidtil udgravede og undersøgte 
Hjørne af den 10,000 Aar gamle 
Boplads. Pladsen hæver sig op 
af Mosen som en lille Holm, der 
paa alle Sider er omgivet af mæg-
tige Rørskove. Har denne Holm 
altid ligget saa isoleret — og hvor-
ledes er Stenalderfolket kommet 
ud til den? 

— Helt isoleret har Holmen 
sandsynligvis aldrig været, oply-
ser Inspektør Thomsen. Statsgeo-
log, Dr. Knud Jessen har været 
her for nogle Dage siden og har 
foretaget en Række Undersøgelser 
af Jordbunden rundt omkring. 
Han har derved konstateret, at 
Holmen har ligget ved den østlige 
Kyst af en stor Ferskvandssø, 
mod Vest har der været et bety-
deligt og ret dybt Vand. Det Folk, 
der har levet her, har sandsyn-
ligvis kun boet paa Holmen om 
Sommeren, hvor de har kunnet 
lave sig primitive Boliger i de 
store Tagrørssumpe, formodentlig 
omtrent de samme Arter Rør, som 
vi ser om os i Dag. Om Vinteren 
er de flyttet ind til Højderne og 
har fundet Ly og Læ i de store 
Skove derinde. Man maa huske, 
at der er Tale om den Tid, da 
det meste af det daværende Dan-
mark var udstrakte Fyrreskove. 
Lolland og Falster eksisterede ikke, 
i hvert Fald ikke saaledes, som 
vi kender disse Øer nu. Det syd-
lige Danmark var landfast med 
det nuværende Tyskland .... hele 
den vestlige Del af Østersøen var 
Fy rreskove. 

— De Fund, der er gjort af 
Dyreknogler, synes at bevise, at 
der kun har været Tale om Som-
merbeboelse. De mange Fiskehar-
puner fortæller, at Menneskene 
har været ivrige Fiskere. Og saa 
har de iøvrigt levet af Dyr, som 
fandtes inde i Skovdybderne paa 
Højderne. Først og fremmest sy-
nes det, at Kronhjortens Kød har 
været en vigtig Ret, vel næsten 
Dagligret, men der er ogsaa spist 
Urokse og Vildsvin og Elsdyr. At 
Dyrene er fanget eller dræbt oppe 
i Skovene eller i deres Udkanter, 
behøver man ikke at vide -- det 
kan man tænke sig til. Saa store 

og svære Dyr vilde synke i, hvis 
de kom ud paa Mosen. 

Forleden fandtes en Ravperle 
— nærmest pileforinet og orna-
menteret. Vi kender disse Perler 
fra tidligere Fund i Moser, men 
det er første Gang, at en saadan 
Perle her i Landet er fundet i en 
Boplads. Endvidere fandtes en 
ganske lille og smukt poleret Tand 
med et Hul i, øjensynlig et Hals-
smykke, som den unge Stenalder-
mand har lavet til sin Elskedes 
Hals. Men det meste, der findes 
er Flint. Der er Tusinder af Flin-
teflækker — alene indenfor en 
enkelt Kvadratmeter kan der være 
et Tusind enkelte Dele. 

Det Kulturlag, der undersøges 
ligger i 80 Centimeters Dybde og 
er 10-15 Centimeter dybt. Det 
er i dette forholdsvis tynde Lag, 
vi finder Flinten og alle de andre 
Ting, som Holmens Beboere har 
efterladt sig. Af en eller anden 
Grund, muligt ved et Overfald af 
en Nabostamme eller maaske ved, 
at Vandet er trængt ind og har 
oversvømmet Holmen, har Folkene 
maattet forlade Stedet. I Løbet af 
maaske nogle Tusinde Aar har 
det sorte Moselag saa hvælvet sig 
over Kulturlaget. Først har der 
dog været en Periode, da det hele 
har været overgroet med Elletræer. 
Vi har fundet en Del af dem, ret 
svære Stammer iøvrigt, men de 
er blæst om af sig selv. Ogsaa 
disse Træer har Mosejorden, der 
Aarhundrede efter Aarhundrede 
er vokset højere og højere, dæk-
ket fuldstændigt. Og til sidst er 
hele Pladsen blevet til en fast 
Masse 	kun 80 Centimeter nede 
i den finder vi nu de næsten utal-
lige Spor af vore ældste Forfæd-
res Liv og Færden. 

■ =wffiNili■•■•■■Imm 

,fra alge til 21ge. 
•• 

Fiskeri-Messen i Simrishamn 
aabnes i Dag. Efter Simrishamn-

bladet foretages Aabningshøjtide-
ligheden af Landshøvdingen Kl. 1 
fra den gamle, flagsmykkede Sten-
bockskanse ved Havnen, hvor Or-
kestret spiller. Det er Husmode-
rens Dag, og der afholdes forskel-
lige Demonstrationer og Foredrag. 
Udstillingen fortsættes Lørdag og 
Søndag (Fiskernes Dag). Om For-
middagen sejler Fisk eriflaaden ud 
for at møde Bornholmerdamperen 
„Hammershus', som forventes at 
medføre et stort Antal besøgende, 
og der afgaar derpaa Kl. 11,30 
et Demonstrationstog med Musik 
og Faner fra Skibsbroen gennem 
Storgatan og Lillevangsgatan til 
Fiskeri-Messen Kl. 2-9. Svøm-
meopvisning i Baadehavnen og 
hver Aften Koncert i „Sødra plan-
teringens', hvor der serveres og 
forskellig Underholdning forefin-
des. 

Paa Messen er anbragt 30 Ak-
varier med levende Fisk, og de 
nyeste Opfindelser paa Fiskeriets 
Oniraade demonstreres. For Fi-
skere, der selv ønsker at sejle til 
Simrishamn, er der sørget fur 
Kajplads. 

Tiderne forandrer, 
Danske, norske og svenske har 

gennem Tiderne halt ikke saa lidt 
Berøring nied hinanden. 

Det er tre Skud paa en fælles 
Stamme, som Digteren siger, og 
Fællesbetegnelsen Skandinaver er 
ogsaa meget udbredt, særlig i Ud-
landet. Medens Nordmændene i 
de senere Aar har frigjort sig fra 
dansk og svensk Paavirkning og 
søger at udvikle deres Særpræg, 
synes Danmark og Sverrig at have 
Forstaaelsen af, at Samarbejde 
kan virke frugtbringende for begge 
Partier, 

Sverrig har i det sidste halve 
Hundrede Aar haft et kollossalt 
Opsving indenfor Handel og In-
dustri, og Landets rige Hjælpe-
kilder udnyttes mere og mere. 
Den Tid er forlængst forbi, da 
Sverrig sendte sit Fødselsover-
skud til Udlandet; nu er der Plads 
til alle, der kan og vil arbejde, 
og Verden blev i disse Dage Vidne 
til, hvorledes Sverrig gæstfrit mod-
tog ca. 1000 Efterkommere fra 
Nybyggere, der i sin Tid var ud-
vandret til Rusland. Vi danske 
sender hvert Aar Tusinder af vore 
Unge til Udlandet (Canada og 
Argentina), fordi de ikke mener 
at have nogen Fremtid i det gamle 
Land. 

Hvad er Grunden til, at For-
holdene saaledes har ændret sig? 
Har vi danske mistet en Del af 
vor før saa lovpriste Arbejdsenergi, 
kan vi ikke mere staa os i Kon-
kurrencen med Udlandet, spinder 
vi os ind i Drømme om tidligere 
Tiders Velvære, og kan ikke se, 
at nye Tider kræver nye Udvik-
lingsmuligheder. 

Alle disse Unge, der rejser ud 
paa Maa og Faa, har de Lykken 
med sig eller maa de sande det 
gamle Ordsprog, 

Ude er godt, men hjemme er 
bedst. 

Det vedvarende gode Sommer-
vejr har bragt en Mængde Turi-
ster til Bornholm. Hotellerne kan 
endnu melde næsten fuldt Hus. 
Danske, svenske og tyske Gæster 
synes nogenlunde ligeligt fordelt; 
men der findes dog ogsaa Folk 
af andre Nationer. Paa Strandslot 
ferierer for Tiden 5 unge Siame-
sere, hvoraf den ene er Søn af 
Kong Chulalongkorn. En anden 
Søn er Handelsminister i Siam 
og opholder sig i disse Dage i 
Kelbenhavn for at forhandle med 
Østasiatisk Kompagni: 

Det er nu 9 Aar siden han sidst 
var i Danmark. Det var Etatsraad 
Andersen, der opdagede Siam, 
siden da har siamesiske Prinser 
ofte været i Danmark, og næsten 
hvert Aar ferierer nogle af disse 
paa Bornholm, der synes at øve 
en vis Tiltrækning paa disse Sy-
dens Børn. 

Den afdøde Konge havde 142 
Sønner, saa det er jo langt fra 
alle Prinserne, der har gæstet 
Bornholm, men dem, der har væ-
ret her, synes godt om Øen og 
kommer gerne igen. 

Siameserne er kun smaa, men 
meget opvakte. Deres mørke I 1 ud-
farve vækker en Del Opmærksom-
hed, men mange danske ønsker 
næppe at blive — saa solbrændte. 

glemme. Et kort Ophold i Malmø 
og saa med Færgen over det smi-
lende Øresund, hvor alle Nationers 
Skibe mødes paa Vej til fremmede 
Havne. 

Vi bringer i Dag et Par Billeder 
fra Turen over Sundet og Udsig-
ten over Københavns Havn med 
Trekroner, og anbefaler Bornhol-
mere, der skal en lille Tur til Ho-
vedstaden, at benytte denne billige 
og bekvemme Rute. 

Ruten Allinge-Simrishamn for-
tjener at være noget andet og 
mere end en Sommerrute, den 
burde holdes i Gang Aaret rundt. 

.45iivertr i,\ffordbornhoirni Læs" ov" 3fj • 3000 eln. 



Y. e. xoini  
SI3PrigIS Udsalg, 
Friske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars. 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Kogt Skinke, hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Siorrus, n, Tlf. 38. 

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

Yo,dermehifeibriken. Nyker 

triller og Pincenez 
Læseglas — Barometre — Termo-
metre — Regnmaalere i bedste Kv. 

Conrad Hansen. Tlf. Allinge 140. 

Egetræs Spisehorde og Skriveborde 
fra 45 Kr. Egetræsstole, Babysenge, 
Servanter, Senge, Spiralmadrasser 

og I lessiansmadrasser. Klædeskabe, Toiletmøbler m. m. 

Auktions-Partivareforretningen 
Storegade Allinge 

Møbler. 

NORDBORNHOLM læses i alle Hjem! 
og egner sig derfor bedst for Avertering. 

. .. 	 

Ger et Besøg 
i Undertegnedes Sad e.rmegerforreinin;2, 
hvor De vil finde alt i ftelelol, Kil= 
Rag. ltyg..orkke øg Kurv ',mob 
irr. Bilpokiring udfures 

H. P. KOFOED 
Tlf. 18 	 !tinde 

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 21Kr. 

Allinge Bogtrykkeri 

Xingslejere 
faar gennem en Annonce i Nord-
bornholm alle Ejere af flopper 
indenfor vort store Opland i Tale, 
og da Hesteavlen nu aller er i Op-
komst, vil et større Tillæg uden 
Tvivl være formaalstjenligt. 

Averter derfor Deres Hingst her 
i Bladet. 

paa llereS Opll Egol 
o -- 

Denne Opfordring lyser ud af 
alle Blades Spalter og gentages 
af enhver Forretningsmand, Og 
den er ogsaa berettiget, thi en af 
G rundbetingelserne for et Samfunds 
Trivsel er Solidaritet. Enhver god 
Borger bør i egen Interesse hand-
le i den By eller paa den Egn, 
hvori han selv ønsker at eksistere, 
og bør det erindres, at har den 
handlende ikke lige netop den 
Vare, man ønsker, kan den skaffes 

Man bør huske, at for hver 
Krones Fortjeneste man unddrager 
sin Bys eller Egns Forretningsfolk, 
formindsker man disses Skatteevne 
og Købeevne i tilsvarende Grad. 

Landboerne bør ogsaa købe i 
den By eller paalden Egn, de føler 
sig knyttet til, da de altid har større 
Mulighed for at blive tilfredsstillet 
ved Køb, naar det gaar gennem 
en stedlig handlende, som for at 
beholde sin Kunde maa drage 
Omsorg for at denne bliver be-
handlet saa godt som muligt. Den 
stedlige Købmand ser i Egnens 
Beboere sine stabile Kunder, hvis 
Tilfredshed er ham en Eksistens-
betingelse. 

Daa ikke over Ano eller Vand 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 
Mineralvandsfabriken 

BORNHOLM 
Sandvig 	 Telefon 25 

Flaskerensning og Fabrikation 
kontrolleres af Allinge Apotek. 

Flaskerensningen faregear un-
der Iagttagelsen af de stren-
geste Krav til Renlighed og Hy 
glejne, 

Ved Fabrikationen anvendes 
kun de allerfineste Raastofier. 

Produktet stear fuldt ud paa 
Højde med de oversøiske Fa-
brikkers. 

i Olsker afholder Mode med Ud- 
salg Onsdag den 14. ds. Kl. 3 i 
Missionshuset. Sognepræsten taler 

Markvandring Onsdag den 14. 
ds. Mødested ved Hans Chr. Han-
sens, syd for Pilegaard Kl. 3. Af-
slutning i Forsamlingshuset. Kon-
sulent Nielsen leder. Derefter 
Foredrag Kl. 7 af Kvægavlskon-
sulent Jensen  med Diskussion, 
hvortil alle indbydes. 

Ikke Medlemmer 50 øre. 
Bbetyrelsen 

Tlf. Kl. n. 54. 

Olsker Husmandsforening 

2 Aar, en brugt Hakkelsemaskine 
og en lille Læsfjedervogn er til 
Salg eller Bytte med en 2- 	Aars 
Plag. 

kan straks faa Plads paa Kirke• 

bognard ved Allinge. 

Syforeningen 

En god Tyr, 

En Karl 

Fnuch, Egelund. 

Bestillinger modtages fremdeles. 
Vi har ingen Forbindelse med Sal-
get fra Bil Nr. 1137. Andersen 
Klintely, Tli. Allinge 116 y 

Til Syltetiden 
anbefales Sylte- og Henkog-
uingsglas i forskellige Størrel-
ser, .Kastrup"s og „Herkules" 
Syltekrukker, gule og brune Fa-
jance, blaa og graa Stenkruk.- ' 
ker, blummiringe til Sylteglas. 
Pergamentpapir, Syltepul-
ver, Krydderier i bedste Kva-
liteter, stødt Melis, stødt og lig. 
Krystal, Topsukker, 

Ileidelberg Lagereddike 
er meget fin i Smagen og særlig 
holdbar. 

sælges ined Firma for kun 9 Kr. 
pr. Mille. 

Aillage Bogtrykkeri. 

Forrelningskonuolutler 

,Hammershus' afgaar fra Allinge Lørdag og Mandag Kl. 9,

▪ 

 

• 

Retur 16,45 
Søndag Kl. 8,30 og 19,30, Retur Kl. 11 og 22,30. 

Anton Sonnes Byggeforretning 
».-)».- Tlf. Allinge 119 -E-tw 

udfører Nybygninger og Reparationer. 
Egetræs- og Kork-Parketgulve, Finer- og Paplofter. 

Flagstænger og Brandstiger samt Ligkistelager. 

Chr. Sonne, 

Restbeholdningen af 

Sommerfrakker  og Sommerkjoler 
bortsælges til meget smaa Priser. 

20 Stk. Pigekjoler i Uld og Bommousseline, 
forskellige Størrelser, udsælges til halv Pris og derunder. 

Restpartiet af Drenge-Vaske-Habitter 
i lyst og mørkt stribet Kadetsatin udsælges til nedsatte 

Priser. Hvide Kadetsatins I labitter udsælges m. 2131/„ Rabat. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planck, Allinge. 

A. Lyster, 
Hasle. 	»)› 	Bayerske Pølser, Knækpølser, 

Sylte &Medisterpølse. 
Hjemmelavet Fars, 

Kogt Skinke, saltet og røget Flæsk. 

	

,»■ 	Altid prima frlaire Varer. Di 74 

Moderne Køleanlæg. 

Lystlur III CHRISTIANS8 
med sis „Hammershus" Tirsdag og Fredag. 
Afgang fra Allinge Kl. 10, fra Gudhjem 11, Retur fra Christiansø 15. 

Tur-Retur 4 Kr. 
Tillige stielges Billetter Tur-Retur fra alle Bornholms Jernbanestationer a 5 Kr. 
Afgang fra Rønne 	7,55, i Allinge 8,54. 	Retur mcd Jernb. 17,55 ell. 20,45 

Ira Nexø 7,45, i Gudhjem 9,23 	do 	16,25 ell. 20,20. 
Ira Aakirkeby 8,33, i Gudhjem 9,23 	dø. 

BRØDRENE ANKER, HASLE. 
JERNSTØBERI At nASKINFAURIK. 

Alt til Faget henhørende anbefales. 

Vil De have Fart i Omsætningen? 
Hvad hjælper det at Lageret er fuld af Varer, 

naar Butikken mangler Kunder. 
Den store Omsætning til en lille Avance giver den store Kundekreds, 

naar der averteres i 

„NORDBORNHOLM". 

SKANDINAVIEN 
AMERIKA LINIE 

Eneste direkte Ruter fra København til New York 
og Canada med regelmæssig Afgang flere Gange 
hver Md. — Familier med tilstrækkelig Kapital 

samt unge Piger til Husarbejde kan sikres Arbejde i 

Canada umiddelLarc efter Ankomsten. Alle Oplysninger fra Passager- 
Afdelingen, KONGENS NYTORV 8, København K., eller boa: 

iltinte. Steifjer, tRunne,;?logir. fklornitåta,,,JfeLo, Lbu, Veteifen, C,-eanefe, 
V.Jogtr. 	C3ornitåta, ?Muge, aotograi %.13. %ter 4louljen, .ta ■Sle 

POTA mod Kartoffelskimmel 

Klæbemiddel. 
er nu tilsat et 

)e 11)21.7terende 
anmodes hel igst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsenite Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billiqste og .bekvemmeste Maadn. Alle Indbetalingskortets 3 Mil maa 
være ndfld.dte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
beh;ailpelig hermed og modtage Beløbet 	5 Ore i Porto mod Kvit- 
tering paa Postbeviset. 

FRNWEBIEMIIIME! 

Største Udvalg 
i fikse, lette 

Sn min erk inter 	fra 2,75 
Pleerede 'Nedord ale 	9,85 
Jumper» med og uden 

Ærmer 6,85 

Ileslloy ret at iiormarsloller 
sælges sær lig billig. 

Nyheder l'ilemkommer 
daglig. 

F-mni. Chr. Olsen 
Messens 

(Eneudsalg 
Tlf. IDO 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Meddelelser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekselblanketter, 

Visitkort og Takkekort, 
Love og Itegcsknber 

Sange og Salmer. 
Medio:netkort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge Bogtrylilieri. 
111111111~111~~1101111~~111111111~1■1111011111■  

gab danske Varer 
og De gavner det 

danske Landbrug og 
Industri og skaffer 

Arbejde til Landets mange ar-
bejdsløse. 

Søgut De ell Livsledsagerske 
hl ben gamle 	 tilifter De 

Vlbgatig ober clierei iFjeabotn 1urbutit, 

bar Te fulthet rt 13ar t3a1v4chrr, jtal 
et-e bitre politil `.1Itobe ener i8,11, bar 
2/e Rrraturer tit salg eller bil 
tabe jaabanne, bar Te fartet nue 3(1-- 
rer hjem, pfunager Te Ton :Reparati- 
oner, har 	ftartet en na 3-'orretisitig — 
Eitiorban NI 3-011 jan faa bet at Ditte, 
[jota Te itte averterer i bet !Mat), jota 
airtelig hele& 

,,Ilerabarnbolm" 
I rejel af alle i tliorbre 	erreb og er 
Derfor et fortrinligt VIntionce'dob. 

euD dered 5/hulinger tit „Torb. 
burnbuim", Telefon ?Iflinge 74. 

Sælges megetbill. 
1 Decimalvægt med Lodder, 
1 Diskvægt, I Prismekikkert 8 x 
I Fotografiapparat 9x 12. 
1 ny Cykle „The Parceval". 
Læderstumper t. Seletojsreparation 
og lign. 

Træskomager Larsen. 

Ene-Pige 
flink til daglig Madlavning og Ren-
gøring, soges til et større Hjem i 
København til 1. Sept. ell. 1. Okt. 
Henv. Bogtr. Gornitzka, Allinge. 

Førstkommende Tirsdag d. 13. 
kan faas friskbrændt Kalk paa 

Allinge Kalkbrænderi.  

Et Gulvtæppe 
samt et Stueuhr og nogle Malerier 
er til Salg hos Kraal. Havneg. 
35, Allinge. 

Prim ged paa bring, 

Ved den danske Uges 
Lodtrækning i Allinge 

vandtes Dukken, gul Seddel, paa 
Nr. 95, Frugtskaalen, graa Nr. 94, 
Gasovnen, rød Nr. 192 og Divan 
med Tæppe, blaa 225. 

jciskertmessen ( g _„.  ,,„9 „,
/. 

unnshairin 	
7929, • 

i  
‘• 	• 

• 

Billigt Skotøj. 
Et Parti hvide og graa Lærreds-

sko med Gummisaaler udsælges 
til Priser fra 1,85 til 2,65. 

Træskomager Larsen. 

Yi smiler Oem Nordbornholm 
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 bedes saavidt 
muligt betalt ved Indleveringen. 



Rosentiden. 
-0-  

Hymner til Blomsternes Dronning. 

,Rosen blusser alt i Danas 
Have", men Skade, at ,Rosernes 

Tid er saa kort". 
.Roserne vokse i Dale". 
Ambrosius Stub gør .Du dej-

lige Rosenknop" til „Naturens 

Mesterstykke-, og ingen Blomst 

er omtonet af Sang og Poesi som 

Rosen ,favr og fin". 
Digterne tater - de ældre især 

- om ,en Rosenkind", „Rosen-

kæder", „Rosenblomme" - ogsaa 
„Roser og yndelige Blommer" -
„Kærlighedens Rose" - .Uskylds-
rosen", - og Salmen peger paa: 

,,Den yndigste Rose er funden, 
blandt stiveste Torne oprunden". 

„Ondt og godt i alle Lande, 
Roser sig med T orne blande". 

„Ingen Roser uden Torne, 
ingen Glæde uden Sorg, 

et rødt og dejligt Æble 
bli er til en Ormeborg". 

„Vi to skal ej hinanden skose, 
udbrød en Tidsel til en Rose; 
thi begge vi jo Torne har -
ja, lod den ædle Roses Svar, 
mod plumpe Angreb sikre mine, 
men hvortil bruger Du vel dine?" 

Men ogsaa .blandt Livets Torne 
Roser gro", og 

„Lykkens Roser rode, 
kun mellem Torne gløde". 

Vi kender „Sarons Rose", i de 
engelske Rosenkrige Kongernes 
„den røde og hvide Rose", Gavens 
„gyldne Rose", og „Tavshedens 
Rose", naar man taler eller skri-
ver „rub rosa", hvilket vil sige 
Fortrolighedens Sprog - medens 
Festsalen „Rosen" nu overføres 
paa Ungdommens frie Sprog. Ro-
senknoppen lukker sig ved sine 
mange tætte Lag Blade saa fast 
over sit Indre, at Rosen er blevet 
Billedet paa Tavshed og fortrolig 
Tale. Enkelte Sale i vore gamle 
Slotte bærer endnu Navnet „Ro-
sen". 

Og ikke alene Slottet Rosen-
borg, men flere af vore gamle 
Herresæder og Herreborge har 
smykket sig med Rosennavn. Og 
i endnu flere Personnavne - 
særlig i vor Adelsstand - fore-
kommer Rosen. 

gamle Dage glædede tran sig 
ogsaa over „Rosengaarden", og 
„Rosenlunden", men nu som da 
har man Rosenvand og Rosenolie, 
hvoraf: 

„AI hundrede Pund Rosenblade faar 
Du kun en Draabe, kun en enkelt liden, 
en Draabe kun med Duft al en ig Vaar-" 

Af Rosenblade laver man ogsaa 
Potpourri. 

Nogle „danser paa Roser", faar 
„Roser strøet paa deres Vej", sid-

der midt i en „Rosengaard" og 

„ser Livet i et Rosenskær". Det 
gælder om „at plukke Glædens 
Roser, før de visner". 

Aldrig briste, skønt de drage, 
Rosenbaand fra Ungdoms Dage', 

„Min Faverhed uden Frugt 
er som en Rose uden Lugt'. 

„Ingen gor Ord af, at det ham vel gaar, 
og at hans Have fuld af Roser staar. 
Et Vejr kan komme saa snart og stort 
og blæse dem i en Time bort". 

„Førend Rosen ved af det, er 
det en gammel Hyben". 

.,Mens Rosen blomstrer bedst, 
sidder Ormen og gnaver i Ro-
den". Og: 

„Der rinder Sorg, rinder Harm 
af Roser røde". 

„Akt ingensteds er Roserne saa rode, 
og ingensteds er 7 omene saa smaa, 

Høstbindegarn. 
Bestillinger bedes indgivet. 	Vi leverer den bedste 

Kvalitet og sælger til den billigste Pris. 

Produktet'. 

Kunstgødning. 
Bestillinger paa Superfosfat og Kali til Efter-

aarslevering bedes venligst indgivet til 

Produkten. 

Gasapparater, Gasstegeovne, 
ernaillerede Gryder og Vaske 
alt af allerbedste Kvalitet forefindes paa Lager til allerbil-
ligste 

 
 Priser. 	 Produkten. 

Bing & Grøndahls Porcelæn 
Smukke Spisestel og Kaffestel •er paa Lager og kan 
altid købes i enkelte Dele. 	 Produktet'. 

Vi leverer bedste Sorter 

West-mindegarn 
til laveste Priser pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus, 

Vi har rigeligt Lager af bornholmsk Avl - gode, 
sunde Kvaliteter 

Svineskraa og Foderkorn 
og Priserne ere meget rimelige, særlig ved kontant Handel. 

Nordlandets Handelshus. 

47fvorfor kefie gryfisager 
gndpakningspapir og Yoser 
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af 

Rejseudgifter maa beregne større Avance 

paa en ringere Vare, og smiger denne pari 

Efterkrav og uden Garanti. 

gornitzkas 2ogtryfikeri, 2ilinge, 
er De altid sikker paa at fag Deres Tryksager godt udført til den 
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74. 
Indpakningspapir, økonomraller, Poser & Konvolutter til Fabrikspris. 

Vi beder om Bestillinger paa al Slags 

Kunstgødning til Vintersæden 
og Nørre Flødals Gødningskalk til Levering til Efter-
aaret. 

Nordlandets Handelshus. 

Møllers Bogbinderi  
Tlf. 466. 	Chr. Dideriltsen, Rønne. 	Tlf. 166 

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

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens 510 rste Forbrugere. 

Elfenbellslakeret Sovev@relse 
med 3-Etøjet 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 ny Møbelmagasin, 
Havnegade 53, Allinge. 

Averter I NORDBORNHOLIVII 

Alt Laanegods 
som Sække, Poser, Kasser, Flasker og Tønder bedes 
venligst leveret tilbage snarest til 

f)(irt(.\(A-  bus 

Bornholms 
Spare- og haanekasses 

Afdeling I Allinge. 

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

3 Mdrs Opsigelse 	4,5 pCt p. a 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 
Folio 	 2 	- 
i Forsorgelsesafdelingen 	3,6 - 

hvortil Præmie, hidtil 2,4 - 

Aktieselskabet 

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

ordner Kreditlaan m, rn. 

*) 
9,25 14,10 17,50 20,40 
9,30 14,1h 17,55 '211,45 
9,38 14,23 18,03 20,53 
9.50 14,35 18,15 21,05 

10,04 14,49 18,29 21,19 
10,14 14,59 18,39 21,29 
10,30 15,15 18,55 21,45 

?1Ilinge 
Zein 
91v 
,Rlemett4 
%Ter 
9? [mlle b. 

og ingensteds er Dunene sal blade, 
som dem, hvor Barndoms 

Uskyld hvile pari'. 

„Farvel. I Roser, 
Eders Tider endte. 
Ej mer at hente - 
kun Juleroserne vi har i Vente". 

Christine Reimer. 

Træsko. 
Prima Træsko til billigste Pris. 

Axel Mogensen, 
Tejn. 

ti (llingeg-eg (værk 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænror. 

Tlf. 127. 

Nic. Koefoed 9 
Skrædder- og Herreekviperingsfor-
retning leverer gode Varer til bil-
lige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x. 

Rich. Nielsen, 
Urmager- & Graver 

Største ;Udvalg 

Fest- og Brudegaver 
Ny bjemk. Varer 

til de rigtige Priser. 

Ajletønder, 
Saltkar og Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Hasle Bødkerforretning, 
Tlf. Hasle 105, 

Allings Hvori 
Optlendningsbraende altid paa 
Lager, billige Priser. 

Tlf. 29. 	Geert Hansen. 

Overretssagfører 

Jac. Jensen. 
Inkassationer, Ejendomshandler, Doku-
mentskrivning, Dodsbobehandling ni. v. 

KONTOR: Torvet i Sandvig. 
(Turistbureauets Lokaler). 

Træffes personlig hver Torsdag 
KI. 9-12. Tlf. Sandvig 100. 

Hotel STRANDSLOT 
Hver Tirsdag. Torsdag og Lørdag 

Concert dansant. 
Iste Klase. Trio. 

Nordbornholms fornemste Hotel 
Fru Reiner. 

Johanne dansen 
VletualietorretnIng 

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

Fersk, saltet og røget Flæsk. 

Lindeplads - Allinge - Telefon 45 

Udsalg fra Slagteriet. 
Nier De skal avertere, benyt da 
„Nordbornholm“ 

Køreplan 
Itenne.A Iling, Jeenh•ne. 

SØGNEDAGE. 
snmITIE---Itenue 11. 

Kønne 11.-mr.nd•Ig. 

91mtne b. 	7.55 12,5(1 6,15 19,15 
9Znier 	8,10 13,05 6,30 19,30 
StErnien,3 	8,20 13,15 6,40 19,40 
SHo 	8,34 13,29 6,54 19,54 
Zein 	8,46 13,41 7,06 20,06 
?Iffiuge 	8,54 13,49 7.14 20,14 
efinbbin 	9,00 13.55 7,20 20,20 

*) ,.'aber hin fra 27. 31 tin i til 27. 
4114;4 (begge ind). 

MON' OG HELLIGDAGE 
Sandvig-Rønne II. 

ennboig 
?I (linac 
Zen! 
91a 
ItternetW 
9ttifer 
9tannr 

9,10 14,05 17,50 2,050 
9.15 14,10 17,55 20,55 
9,23 14,18 18,03 21,02 
9,34 14.29 18,14 21,15 
9,47 14,42 18,27 21,29 
9,56 14,51 18,36 21,39 

10,10 15,05 18,50 21,55 

Rønne 111.-SlandvIg. 

ifiDinte 	7,55 12,50 16,25 19,25 
91e1rr 	8,10 13,04 16,39 19,39 
Stimen@ 	8,18 13,13 16,48 19,48 
flln 	8,31 13,26 17,01 20,01 
'tin 	8,42 13,37 17,12 20,12 
Vlflinne 	8,50 13,45 17,20 20,20 

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

Koloed & flortensen 
Byggeforretning 

 

5 

Ligkister og Ligtøj. 

Haste Snedker- og 
Bygningsforretning 

Største Lager af Ligki- 
ster, Ligtøj og Ligsenge. 

Tlf. Hasle 35. 

Køb Deres Morgenbrød 
hos Bager ti. Jørgensen. 

Bringes overalt baade 
Son- og Helligdag. 

Mit Konditori anbefales. 

Køreplan 
Almindingen Gudhjem Henne 

Jernbage. 

SØGNEDAGE 

Henne Almindingen Gudhjem 

) 
9Ionne 	7,45 13,10 16,20 20,30 
91qo 	7,45 13,10 16,25 20,30 
91atirfernj 	8,33 13,58 17,21 21,18 
Yltiniubingen 8,43 14,08 17,31 21,28 
Cfletninrie 9,03 14,28 17,51 21,48 
Crterlars 	9,11 14.36 17,59 21,56 
(»Ittibient 	9,23 14,48 18,10 22,08 

Gudhjem Almindingen Hanne 
•) 

011111nctit 	7,40 13,00 16.25 20,20 
flerlar4 	7,49 13,10 16,35 20,30 
fterinarie 7,58 13,19 16.44 20,39 

Yllminbing. 8,17 13,38 17,04 20,58 
?Withn) 	8,29 13,50 17,15 21.10 

9,15 14,40 18,05 22,00 
91Zr a.). 9,15 14,40 18,00 22,00 

*) tilaber tun fra 27, 	til 27. 
`Aunt* (beim incl.) 

SØN. og IiELI.I G UAGE. 

Kunne Almindingen Gudhjem 
%nulr ft. 7,45 /0,25 13,00 20,00 
glem 	7.45 10,25 13,00 20,00 
%fidel)» 	8,33 11,08 13,48 20,49 
VIIrainbing, 8,13 11,18 13,58 20,59 
Dfternume 9,01 11,36 14.17 21,18 
e fterlam 	9,10 11,44 14,25 21,26 
13/ublijent 	9,20 11,64 14,35 21,36 

Gudhjem Almindingen Henne 

051Ibt;iclit 	7,10 1(1,2(1 12,55 19,50 

Dfterlara 	7,49 10,29 13,05 20,00 
Cftermatir 7,58 10,37 13,13 20,10 
'211iniiibittyn 8,17 10.54 1:1,32 20,28 
Watirtelm 	8,28 11,04 13,43 20,40 

9,15 11.50 14,30 21,30 
• 9,15 11,50 14,30 21,30 


