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Mordet ved Strandlc_Ikken 
Natten mellem d. 9. og 10. Juli 

1695. 
Resnore: Afdøde Arkelimester Niels 

Jørgensen i Sandvig har 1694 efter-
ladt sig bl. a. Sønnerne Henrik og 
Hans Nielsen samt Datteren Lena og 
Anna. Henrik har levet i Kiv og Strid 
med Hans og de andre Brødre samt 
Fætteren Hans Hansen. Hans myrdes 
og sænkes i Havet. Lena er gift [Led 
Bornholms Provst, Poul Ancher, og 
Anna med Løjtnanten, Lars Goniløs, 
begge af Hasle -- Hans Hansen er 
fængslet paa Hammershus  og  sigtes 
for Mordet. 

Zen 26. ?Ingtat 1695 4o(bt, 	atter 
Zingrtrevne pari Dtinuner~ 'Broting i 
Trorbfagett. 

Q3ntta baW3 	vnr flittigt, men 
ubebtett og angav 	li)nhotti. 91iiittnanb 

tgett,8 	ttlbniregtig tnt 	ubt og rom- 
pnterebe i 8ngen. batr7g baufett ribber 
og farer i 	ortutritig i 	iiiigetarunteret 
i Winntertnarnet. V3ibtleforfeten bragte 
intet n»t i Gagen. 

'lert 2. September fIcevite¢ ber pann» 
til Zinge. ,inny .tauteit nus:taber »er 

out Zirrabelfe fif at ban, elafterinattb, 
‘13»lottnant Sltutb Trieberten i CanhOig 

rejfer ti( Robenbann efter en b»(;tig, 

fournn hig 3rofurator. 9Rebpnrtett 9.3irtge 

Qtauten proterterer traftig ber-
imob og brevber, at bet run er libflug- 
ter for at farbare Gagen. 	tmtuirtub 
7" gen, ber er tilftebe i Nettet', Ejenbiler 
ti( 3ibrftrip, men benne bar truffet fig 
tilbage Part @mut) af bett lange 
ftnitb fra fif .Ziient og:1,--agetW Zribttof-
tigbeb. Refuttatet bliver, at iiiirevrergen 

i Crtter, Befri 13ebettm (1.Yrrie,aarb) 

beftitte fil ulbinicegtig for tjairt 
brinten. 

fflerritb (Y.latifen tiljpQrger ban==,' ban,  
ren, om ban irre bar Nevet 3rei.ie tit 
nogen, mebett, ban var paa ammeret; 

men ban nægter at tvare, før 
mcrgtig er taffebe. 

letritb (Stenten foreboiber torn ha 
et tireb, fom ban bar Nevet til Fans 
meltelt. 	batsfen er bog ftabig 
ridlibbartig ug vil forti fuare tit milte 
'ding. — 	ertith QInufen fotlalget bu 
(at ,,enhe 	ri. v tit 3ratutollen: 

'Berenber jeg .sergent  abriften font 
fiffige nigib titibti grebne 9.1raubflab baube 
'Z.ingt part 	c'efiniNen bnitime“..51)u4 ben 

`?tigin, rit tin baW, ,tinnien jobbe 
tvilt, gaf jeg inb b.1 tog be tomure Rar 
frn (lam og tom jeg inbfom fdgbe jeg: 

tant fe, om bet er mere entv font 
bor bære." 	fterforn jeg bar erbre tit 
at oifitere Vahen ug Ranene, og tom 

jeg 5-atuden nabnebe ubi CS'idtbaterne.3 

Vretroreretre, font bar ()niti ing bet tom-

me Urir, var brt i ben farte et inb(agt 

drev, og (i)ber ben ee»el irn ,£) cint 
jakitin ianleM; 	,, (ben bar raket til 

9rielten, ber turabe trete og Nibe, 

V3nrta not ilte funbe, og angav, 

booileh: ruin trulbe fonte, om be for-

treflige :5_;-:poi,ittant blev rettet ti( benbe. 

baW.-; 9riettett opfuthtebe 	tit at frrioe 

og tave en lrtmle af 93reuet on rumme 
bet i @roben, iom bfeb ienbt 

r'et Rutter inntebe: bri.s 
rfbere bliver fpurgt, fonter .',"( 91rj 
at .3 veb intet hernf. firenet var frreVet 

met, firet ajt. rt of Witft og rar berfor 
ret ntrtfeligt. 

ittinit en ebbet benbe erpetiten 

futihet. Zen var tættet i bi-anbIlmbet, 
tom bar taoht om een tomme 5.!erfrnt1e, 

rom dan banfen finvbe givet 5otba-
terne fitbage. 

Zen lob: Zerforn 	overten og 

3eberferi bliver 'utugt, frnifor 
be itfe ftraN anbenb:aybe, !puh 'gen-

gen bavbe fagt fil ben', fait be tvare, 
at be turbe minbrt bu pan, at Zrengen 

Nitrit have noget morbiff biede ubi fig, 
tantet) bavbe be ingen gorrfaub part, at 

bet rom beta noget peb trigt at lige for 

nogen. Vin buftru fnat og at pibe, 

!mai buil flat tuare om be ntreber, font 

blev bnaret, og om bet CSatt til 	enb 
urne. 

s-Berrith (Tanten fpurgte enbov en 

(33ang bnn.8 banfen, om ban vilbe tvare 
Well eller 3a tit at balle Etrebet s&e-

vene; men ban oilbe ftabig irre (bare. 

bfnri! 9-rieirett, 2111inge, ber er 	o- 
tfenbebarrt tit band 	titfparge?3 

nieb (pub Net ban bar beff»Ibt &ifa-

bett) for mebbibenbe og ntebtfnlbig i 

arrattben Zrab. 

lait ribuer, at t (ifabetti fjaube (purgt 
[min, bvent ban forilte fig font 	ane• 

ulanb, og babbe ba funiet: „‘..1:11an ran 

vel tirente der bertit." 'ban  tutbftyfbte 

benur libtatel(e til hitlen nteb, at brut 

beivbe vind briaren. 
Bibfel ?lunet mubte og betenbte at 

rune bart bange tildeller, brt bait 

len git forbi benbe i Vatret, b.riiinob 

tilbagevifte burt .3err»tunittgen for at 
balle fagt, at ban bavbe let ban] gnu 

benrif ihjel; riten 9Inna Dan 
t)abbe lovbet i Eaubbig font fiben rier 

paa 51ottet tagt tit benbe, at fanid tjim 

vibere noget pan Manø niellen efter 

benbe fagbe, ba Nibe bart brirttbe i 

.elfueben 43ine, tbi be bar utt»tbige 

og oibrie intet ;  men golf eftertticebte 

hem s  ug buil vilbe [elv rejfe fur 1<on-
gen og betage fig over bet. 

33:1ft 43eberten utab.r i Yretten og 

protefterer imob at trete 3-1tIbmintin 

fut jaar, janten. ferintinalibrn 

Crbre fral fan 2autitts badgen, 13ro-

fttratur i 9:tunite panta,3e fiA b.,ervet. 

bart vetourer fig fartt, men intruirliger 

inob Lufte out ',Betaling for fin libing. 

'aren $ebernatter, s.,I3ige boa 9lieh 
fint foittnrer, at .Bartv gfielfen ilte I)nabe 

baret bjenime fiben 2inbag 8 5Dage, ba 

V3agt for bant3 tju 	bleu fat, bil bar 
ban rebet bort nieb fin V_Itabet 

5;}rinr3 9riefjeir auben dige, '.1.11nren 

tin ,z,b(nt,:t var gattet op part '111aften 

efter et .1.)tan. @tylt fannus 'Dag, jour 

tet.tit blev ibjelfthinet um 91dtteit. 

$an Zingnwbel ben 16, 9Luernber 

lilftaar ,att taujen at bane ftrebet 

93repene. 

33etritb Waufen ti:nger ba til en 

fflar!,te, font er funbet paa band Loft 

unber 2aci, , og .?iittelle, og tom ftnie  

at nære ilarat Tabet meb nnaler. 

,tisten fbarer meb Operg -

manlet om, banb bet tommer fflerrilb 
Wnirfett aeb. 

Zetute niebbeler ba Zontrneren, at 

ber Sentbnen far 'Drabet i Salibbig 

talte om, at tatvg bnttfen ane flajbe 

,teorit. 

jan 	nnfen herrer, at ben bort- 

ramte 2nitrit 	enfelt, f C/111 belaacr ham 

alt bet pan, fint etterlate.3 o1 pnagribeL 

Zoninteren paaalcegger int buer 43art 

et ftntfe be vibere fornabw Oplønin-
rier i 	og alle, ber bar albuet 

i Sagen tilfigen at niabe for ticefte 

.1.3irteting „til 	i taanb ceb 
be4e eg utb Nrbelfe." 

Fortsættes. 

Over Skyerne. 

Fortsat, 

Himlen var let skyet, da Mar-

gery næste Morgen tidlig kom ud 
paa Flyvepladsen, hvor Konkur-

rencen i Højdeflyvning skulde fin-

de Sted. Det var ideelt Flyvevejr 

og hun skyndte sig over til Han-

garen, hvor hendes Aeroplan al-

lerede var trukket frem, og hvor 

et Par Mekanikere var i Færd med 

at prøve Motoren. 
Et Par Hundrede Meter borte 

havde Mademoiselle Valaze travlt 

med sin egen Maskine. Begge de 

unge Flyversker fløj tosædede 

Aeroplaner, men i Dag uden Pas-

sagerer. 
Medens Margery stod og vente-

de utaalmodigt paa det øjeblik, 

Konkurrencen skulde begynde kom 

Raul de Ravel hurtigt hen imod 

hende. Der var for mange Tilsku-
ere til Stede til, at de kunde tale 

fortroligt sammen, men han tog 

hendes Haand og saa hende stift 
i Øjnene. 

„Held og Lykke, min Elskede," 

hviskede han. 

Hun smilede — et lille usikkert 

S:nil — ug hans skarpe Øjne blev 

urolige. 
„Du ser lidt bleg ud i Dag," 

sagde han. „Tror Du at Du kan 

flyve — jeg mener, vi kunde jo 
vente med den Konkurrence til i 

Morgen". 
„Ntj — nej, det manglede bare", 

lo hun. „Naturligvis flyver jeg. 

Har Du nogen Sinde set mig ner-

vøs?" 
„Nej, det er mig der er nervøs. 

Det er, fordi jeg elsker Dig," sagde 
han, „Naa, men nu er det Tid. 

Farvel, Margery 
„Farvel — min Ven!" Margery 

klavrede op paa den forreste 

Plads, medens Mekanikerne løb 
hen og startede Propellen, og Til-

skuerne trak sig tilbage. 
Et øjeblik efter løb begge Ma-

skiner hen over Grønsværet og 
hævede sig næsten samtidig. 

Margety lod sin Maskine stige  

langsomt. I nogen Afstand fra 

hende kunde hun se det andet 
Aeroplan, og hun sktrntede Made-

moiselle Valazes Ørneprofil. 
Opad — opad — stadig opad! 

En tynd Taage lukkede sig om 
Aeroplanet — som et fint 1 yll-

Slør, der skjulte Jorden. 

Hun saa paa den lille nikkelind-
fattede Skive, hvor en Viser angav 

Højden. Hun var allerede flere 

Tusind Fod over Jorden. Hun be-
vægede Højderoret og skruede Ma-

skinen op efter igen. Pludselig 
saa hun det andet Aaroplan kom-
me fra højre Side med Kursen 
lige imod hende. Der var lige Tid 
nok for Margery til at sætte sin 
Maskine næsten lige lodret opef-
ter for at undgaa et Sammenstød. 
Mademoiselle Valazes Aeroplan 
skød som en Pil forbi nogle faa 
Meter nedenunder hende. Margery 
havde set Kanadierindens Ansigt 
ganske tydeligt. Dets Udtryk var 
sammenbidt og fortrukkent, og der 

havde været et ildevarslende Glimt 

i de kolde, sorte Øjne. En ube-

stemt Anelse strøg igennem den 
unge Piges Sind. Hvad kunde 
denne pludselige og halsbrækken-
de Manøvre betyde andet, end at 
hendes Modstander i Konkurren-

cen — hendes Rivalinde i dobbelt 

Forstand ønskede at tilintetgøre 

hende og styrte hende i Dybet. 
Hun huskede hendes Trusel fra 

den foregaaende Dag. Det var 

altsaa dette, hun havde ment. Det 
var et vanvittigt Forsæt. Hvis den 

djævelske Plan lykkedes, var der 

ti Chancer mod een for, at Made-
moiselle Valaze selv vilde miste 
Herredømmet over sin Maskine, 
saa at hun kom til at gøre sin 
Modpart Følgeskab i den svim-
lende Dødsfart ned gennem Rum-
met. 

Spændingen var forfærdelig. 
Margery følte sig som en Due, der 
var forfulgt af en Høg, som hyp-
notiseret af denne rovfugleagtige 
Medbejlerske, hun havde faaet. 
Lyse Pletter dansede for hendes 
øjne, og hun begyndte at gentage 

»for sig selv, atter og atter: 

,Dette her gaar ikke -- dette 

her gaar ikke." 

Hendes Maskine steg og steg, 

men Modstanderens steg endnu 
hurtigere. Nu var hun lodret over 

hende. — det forekom Margery, 

at hun laa lurende deroppe, og 
i næste øjeblik skete det virkelige 

soin en Høg skød Rivalindens 
Maskine lige ned imod hende. 

Der var kun en Brøkdel af et 
Sekund til at handle i. Margery 
fik Aeroplanet drejet lodret, sank 
i en Spiral, og Modstanderen skød 
tæt forbi hende i et svimlende 
Fald. 

Foreløbig kunde Margery føle 

sig sikker. Hendes Modstanders 

Maskine lod sig ikke Jette op"  

de første Par Tusind Fod, og 
Mademoiselle Valaze var altfor 
kyndig en Flyver til at gøre For- 

derpaa for tidligt. Men den 
unge Englænderinde var ganske 
fortumlet til Mode. Der var ingen 
Tvivl hos hende om, at hendes 
Rivalinde vilde hende til Livs, men 
karal'teristisk nok faldt den Tan-

ke ikke Margery ind at unddrage 

sig Kampen ved Flugt. Hun følte 

den harmfulde og stædige Kamp-
lyst brænde i sit Blod, som gen-

nem Aarhundrederne har gjort 

hendes Nation til Verdens føren-
de, uovervindelige Krigsmagt. 

Hun var ude af Stand til at fatte 
nogen bestemt Plan, hun følte blot, 
at hun maatte vente — vente, til 
hendes Modstander fornyede sine 
Angreb. Det susede for hendes 
Øren, og det var, som om der 
gennem Propellernes Larm naaede 
en Stemme ind tit hendes Bevist-

hed; 
„Vær kun rolig min Elskede," 

sagde Stemmen, jeg skal nok be-

skytte Digt" 

Det var selve Raouls Stemme, 
og den lød saa virkelig, som om 

han var her — tæt ved hende. 

Det var naturligvis kun Indbild-

ning, men var det ogsaa kun Ind-

bildning, at hun nu følte en fast 

og beroligende Haand paa sin 

Skulder? 

Margery drejede Hovedet og 

saa ind i Raouls Øjne. De var 
muntre som altid, men hans Mund 
var alvorlig, da han raabte til 

hende for at overdøve Maskinlar-

men: 
„Hvad betyder dette her? Hvor. 

for prøver hun paa at ramme Dig?" 
„Hun — hun vil dræbe mig —!" 

Et øjeblik svandt al Margerys 

Mod, og hun klyngede sig til Rouls 

Haand, Men såa vaagnede Æng-
stelsen for ham hos hende i al 

sin Styrke. 

nRaoul — Raoul — hvorfor 
gjorde Du det?" raabte hun. 

„Jeg smuttede op i sidste Øje-
blik, jeg vilde aldrig have ladet 

Dig det vide —  men der var en 

Stemme i mig, der sagde, at Du 

maatte ikke gaa alene op i Dag. 
Det maa have været en Fol uda-

nelse." 
,Ja., men nu er Du ogsaa i Fa-

re — an, Raoul, nu dræber hun 
ogsaa Dig". 

„Bare rolig — lad mig ordne 

hende!' lød hans Svar. „Gør nu 
som jeg siger. Byt Plads med mig 

-- forsigtig — 	saadan I Læg 

Dig helt ned i Bunden, som jeg 

gjorde — saa nu stiger hun igen!" 

Da De Ravel havde taget Plads 

paa Førersædet, hørtes Larmen 
tæt ved af den anden Maskine 

— Den steg, til den naaede 
Englænderindens, og fo'r saa i 

Stedet for at stige højere — i et 

Jag ind imod den. Det var ejen- 
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synligt, at Mademoiselle Valaze 
haabede at finde sin Modstander 
fuldstændig paralyseret. 

Men i saa Henseende blev hun 
uhyggelig overrasket. Der var en 
rolig Haand paa Kontrolapparater-
ne - Aeroplanet blev nu styret 
af en af de dygtigste Aviatører 
Frankrig - ja, i hele Verden. De 
Rayel lod ganske rolig Modstan-
deren komme ganske nær, før han 
side-vippede og derved fuldkom-
men afsparede Angrebet. Men i 
det Sekund, Kanadierinden fo'r 
forbi, saa hun - 

I Stedet for en forskræmt, ung 
Pige, der vilde have været hende 
et let Bytte, saa - hun paa Fø-
rerpladsen - den Mand, hun el-
skede af hele sin Sjæls brænden-
de Lidenskab. 

De Ravel saa Udtrykket i hen-
des Ansigt blive fordrejet af Over-
raskelse og Raseri. I et eneste 
Glimt saa han det, og det var, 
som om Kanadierindens Raseri 
havde forplantet sig til hendes 
Maskine. Den duvede i halsbræk-
kende Kast, skød atter frem og jog 
saa lodret ned - ned - ned -1 

Endnu før De Ravel havde fat-
tet, hvad der var sket, faldt Aero-
planet - faldt og faldt - hjælpe-
løst snurrende rundt i Luften. I 
næste øjeblik var det inde i Sky-
laget, der barmhjertigt skjulte det 
for hans Blik. 

De Ravel begyndte. Nedstignin-
gen. Han landede velbeholdent og 
skyndte sig at hjælpe Margery 
op fra hendes Skjul. 

Saa først mistede den rolige, 
nervestærke Mand Selvbeherskel-
sen. Han greb om den unge Pige 
og knugede hende vildt ind til sig. 

„Margery - Margery - hvis 
det havde været Dig -14  

Hugormebid. 
Da det er et Hugormeaar i 

Aar, har „Ekstrabladet" spurgt 
Fru Stampe Bendix, der for 
nogle Aar siden blev bidt af 
en Hugorm, hvorledes Biddet 
føles. - - - 

- Det er som et Knappenaalsstik, 
siger Fruen, altsaa i Øjeblikket. Da 
jeg blev bidt, troede jeg først, jeg havde 
traadt Fyrrenaale op i Foden, men Smer-
ten føltes jo ovenpaa Foden, og jeg 
saa derned paa Stien, ved Siden af 
hvilken jeg opdagede en stor Hugorm 
i Lyngen. Jeg havde slet ikke traadt 
paa Dyret, havde holdt mig til Stien, 
og dog havde den hugget ud efter 
mig. - Som sagt selve Biddet gjorde 
slet ikke ondt, men da jeg saa Slan-
gen, blev jeg naturligvis dødsensangst, 
gik. tilbage til Huset fik Saaret udsu-
get og Klude bundet om Benet for at 
hæmme Blodomløbet og hindre Hjerte-
lammelse, som er en faretruende Følge 
af Slangens Gift. 

- Bagefter gjorde det vel meget 
ondt? 

- Jeg havde Smerter, som jeg nø-
dig vil ønske min værste Fjende. Det 
er en frygtelig Lidelse. - Jeg fik feth 
Gange Aarebetændelse som Følge af 
det Hugormebid, Gangræn traadte til, 
Foden, navnlig Tæerne, blev gule og 
blaa og følelsesløse. Hjertet blev an-
grebet, jeg maatte have Digitalis i 
lange Baner, og Betændelser brød ud. 
Et Menneske fornyer sig som bekendt 
i Løbet af syv Aar, og jeg regner med, 

- at før den Tid er gaaet, faar jeg ikke 
helt Giften ud af Kroppen. Det er en 
meget alvorlig Historie, man bør være 
langt mere forsigtig, end man er. -
Havde jeg straks efter at være bleven 
bidt faaet Spiritus, som stimulerer Hjer-
tet, og var Saaret omgaaende blevet 
brændt ud med en Cigar, saa var jeg 
vel sluppet langt lettere, men et Hug-
ormebid er og bliver en alvorlig Hi-
storie. - - 

Sandvig fester. 
Turistsæsonen har alt længe holdt 

sig paa Højdepunktet. - Hoteller og 
Pensionater paa Nordlandet har fuldt 
Hus, og hvert Værelse, der blot no-
genlunde egner sig til Udlejning, er 
beiat. 

Hver Aften er der Koncert og Dans 
i STRANDHOTELLET og PALME-
HAVEN og afvekslende hveranden Af-
ten det samme paa BLANCHS HOTEL 
og HOTEL STRANDSLOT. 

Trods den haarde Konkurrence fra 
de to førstnævnte Hoteller, der er rigt 
udstyrede med Parketgulv, stort Or-
kester og vit:_løftige Lokaler, forrnaar 
dog ogsaa de andre at samle et fuld-
tan igt 'Publikum. 

Navnlig paa Strandslot samles det 
mere eksklusive Turistpublikum. - I 
Lørdags havde Hotellet saaledes en af 
sine store Aftener. Et udsøgt Publikum 
- kompletteret af Udpluk fra andre 
Hoteller navnlig fra Blanchs Hotel -
var samlet i Selskabslokalerne, hvor 
Opmærksomheden navnlig garnledes 
om enkelte større Selskaber, hvor pro-
minente Personligheder førte Forsædet. 

Amtmand, Kammerherre Valløe og 
hans smukke Frue dannede Midtpunk-
tet i en Gruppe Ungdom, hvoriblandt 
den smukke og elegante Ministerdat-
ter, Frk. Oisen vakte berettiget Opsigt. 
- Til Selskabet sluttede sig Konsul 
Warrer, Vejle med sin nydelige Datter. 
- Om den elskværdige Lektor Bricka 
samledes en yngre Skare mørkhudede, 
siamesiske Fornemheder. Ved Salens 
anden Side havde et svensk og dansk 
Selskab bestaaende af aarlig tilbage-
vendende Stamgæster, slaget sig ned. 
(Afdelingschef i Magasin du Nord, 
Max-Mtiller, Advokat Svensson og Re-
visor Erichson fra Stockholm, hvilke 
sidste er ihærdige Golfspillere, som 
hver Dag træner i Hammerbakkerne, 
der udmærket egner sig til Golfbane), 
Ved Siden af var Kunstnerbordet, hvor 
Kunstmalerne Moe, (Strandslot), Her-
man Jensen, (Allinge) og Silberstein 
(Sandkaas) m. m. grupperede sig.. - I 
et Hjørne samledes en Klike af Ho-
tellets Ungdom om Skønhederne Frk. 
Cohn, Baaring (begge København) og 
Soloweitshek (Moskva, Kovno, Berlin). 
- En enkelt Rønneboer Ljt. Rørdam-
Holm med sin smukke unge Frue syn-
tes at befinde sig særdeles vel i det 
muntre og stilige Selskab. - Af andre 
tilstedeværende kan nævnes: Oberst 
Hasselgren, Stokholm, Ing. von der 
Wehl, Tyskland, Dr. med. Seibstrek 
Meran, Ingeniør Fransen og Magister 
Jensen, Københv., Kontorchef Hansen, 
Baltica, Københåvn, Balletinspektør 
Eltorp, kgl. Teater, Kbh. Oberrechts-
anwalt Poul Mecklenburg. 

Da de dygtige Musikere ved 9 Tiden 
spillede op, fyldtes Gulvet af elegante 
Dansepar; Serpentiner fløj fra Bord 
til Bord og spandt et Net af Samhø-
righed og Fællesglæde blandt Delta-
gerne. 

Kl. 10 afbrændtes et nydeligt og vel-
lykket Fyrværkeri paa Stranden foran 
Hotellet til lige Glæde for Hotelgæ-
sterne som for stedlige Tilskuere. 

Derefter fulgte Ballondansen, hvis 
første Præmie gik til Kammerherre-
bordet, og siden Dukkedansen, hvor-
ved Lykken ogsaa tilsmilede samme 
Bord i Form af en nydelig, moderne 
Karakterdukke til Frk. Oisen. - Frk. 
Cohn erobrede den anden. 

- - Det blev sent, før Champagne-
propperne hørte op at knalde. 

Sandloppen. 

Bornholmsk Radium-Sodavand 
-0- 

Forleden var vi et lille Selskab, der 
fejrede en glad Aften paa Strandhotel-
let. Dansen gik livligt, og Varmen 
gjorde os tørstige. Vi bestilte bi. a. 
nogle Sjusser og fik dertil serveret 
Carlsberg Sodavand. 

Nu havde vi glædet os til at smage 
det berømte bornholmske Radiumvand 
og spurgte, om vi ikke kunde faa det. 

- Nej, det førte de ikke! 
? ? ? ? 
Næste Dag tog vi med Toget til Rø. 

Der holdt et Ekstratog med tysk Skole-
ungdom - ca. 300. De raserede hele 
den lille Købmandsbod ved Stationen 
for Slikpinde og Sodavand; der blev 
ingen Ting til os. 

Ved Foreningen Bornholms Lysthuse 
gik det ligedan, der var absolut intet 
drikkeligt at opdrive. Vi forsøgte Ho-
tel Helligdommen; men Stien dertil 
var spærret og overrislet. 

Langs Kysten naaede vi endelig Ca-
pri-Pavillonen, og her fandt Damen 
efter ihærdigt Eftersyn mellem en Ba-
talion tomme Flasker - en Tuborg 
Sodavand. 

Tuborg og Carlsberg kan vi ellers 
faa nok af i København ! - Nu havde 
vi gjort Turen til Bornholm, for at nyde 
den smukke Natur og Naturalier -
heri indbefattet ægte .uforfalsket Radi-
umvand! - - - og saa maa vi rejse 
uden saa meget som at faa Lov til at 
at lugte til Flasken. 

Hvorfor kan danske Turister ikke 
faa bornholmsk Sodavand paa born-
holmske Hoteller - Kan Fabriken 
ikke tilfredsstille Efterspørgslen eller 
tager Værterne ikke Hensyn til Gæst-
ernes Ønsker. 

Svend Lindegaard. 

De bornholmske 
Hjælpekasser. 

-0--- 

- Kendsgerninger er haarde 
Knægte, man ikke kommer uden-
om, saa jeg maa hellere indrømme 
straks, at Rønne er Hovedstaden 
paa Bornholm og næsten rummer 
1/4 af Øens Befolkning - men 
derfra og til at hævde, at Rønne 
er en Storby med dens Dyder og 
Lyder, er dog et stort Spring. 

Ved Folketællingen 1925 havde 
Rønne 10,518 Indbyggere og blev 
Nr. 23 i Rækken af danske Pro-
vinsbyer regnet fra TOppen af. 

Disse orienterende Bemærk'nin-
ger ønsker jeg at forudskikke, in-
den jeg gaar over til at drage 
visse Sammenslutninger mellem de 
bornholmske Hjælpekassers Ud-
betalinger. 

Først vil jeg fremsætte en Over-
sigt over Udbetalingerne i Aar og 
i Fjor for Købstædernes vedkom-
mende og sætter Summerne fra i 
Fjor i Parantes, idet jeg kun no-
terer de hele Kroner: 

Rønne: Kr. 129,270 (98,511) 
Nexø : Kr. 2,618 (3,353) 
All.-Sdv.: - 12,767 (19,401) 
Hasle: - 1,954 (2,944) 
Svaneke: - 	1,900 (2,000) 
Aakirkeby-  1,602 (2,357) 

talt: Kr. 20,841 (30,055) 
- Vi ser af ovenstaaende, at 

Rønne sidste Aar har udbetalt 
Kr. 30,759 mere end det fore-
gaaende Aar, medens de øvrige 
Kebsteder tilsammen har udbetalt 
Kr. 9,214 mindre. 

Rønne har 10,518 Indbg. 

Nexø: 	2,767 Indbyggere 
All.-Sdv.: 2,274 	- 
Aakirkeby: 1,540 
Hasle: 	1,323 
Svaneke: 1,321  

!alt: 9,225 Indbyggere 
Forskellen : 10,518÷9,225=1,293. 
Rønne har udbetalt: Kr, 129,270. 
Øvrige Byer tilsammen : 20,841. 

Forskellen : 129,270÷20,841,- 
Kr. 108,429. 

Jeg vil overlade til de i disse 
Spørgsmaal interesserede Læsere 
selv at drage deres Slutninger af 
de fremførte Tal. 

Landkommunerne har udbetalt 
saalunde: 
Bodilsker: 	Kr. 2,042 (2,300) 
Vestermarie: - 	2,088 (3,000) 
Gudhkesterlars: 2,151 (3,083) 
Østermarie: 3,368 (3,691) 
Nyker: 1,868 (1,320) 
Rutsker: 1,797 (1,770) 
Klemensker : 1,000 (2,200) 
Aaker: 3,461 (4,904) 
Olsker: 1,238 (1,615) 
Rø: 1,146 (0,908) 
Pedersker: 1,671 (2,096) 
Ibsker: 1,115 (2,137) 
Poulsker: 0,951 (1,225) 
Nylars: 0,481 (0,971) 
Knudsker: - 	0,885 (0,955) 

talt Kr. 25,262 (32,175) 
By- og Landkommuner udenfor 

Rønne har sidste Regnskabsaar 
udbetalt tilsammen: 

20,841 	25,262 = Kr. 46,103. 
Forskellen mellem Udbetalin-

gerne i Rønne og hele det øvrige 
Bornholm bliver: 

129,270 ÷ 46,103 .-- Kr. 83,167. 
Lad mig slutte af med en Be-

regning over, hvor meget hver 
enkelt af de bornholmske Køb-
steder yder pr. Indbygger til Hjæl-
pekassen, idet jeg maa gaa ud 
fra Folketællingen 5. Nov. 1925. 
Rønne yder pr. lndbg. Kr. 12,30 
All.-Sdv. - 	 - 5,60 
Hasle - 	 - 1,47 
Svaneke - 	 - 1,43 
Aakirkeby - 	 - 1,04 
Nexø - 	 - 0,94 

R. P. Koefoed. 

Yra »'ag til »ag. 
- 

Vi erindrer 
i Anledning af Varelotteriets 5. og 6te 
Trækning, at Overskudet gaar til de 
tekniske Skoler i Danmark, og at Al-
linge-Sandvig sidste Aar modtog over 
800 Kr. fra nævnte Lotteri. 

Trækningen finder Sted 13,, 14., 15. 
August, og da det er sidste Gang i Se-
riens Løb, at Lodder kan faas til For-
nyelsespris Kr. 4,60 for nye tiltrædende 
Spillere, tilraades det at sikre sig et 
Lod inden Salget slutter den 12. Aug. 
Der er endnu 73,800 Gevinster tilbage. 

Poltonic, 
ø.K.s store Passagerbaad kom i Tirs-
dags til Rønne paa sin Østersø-Tur. 
C. 400 Passagerer blev landsat i Baade 
og tog med Særtog til Sandvig og 
Hammershus, hvor den medbtagte Fro-
kost blev spist. Om Eftermiddagen 
kørtes til Helligdommen, for over Gud-
hjem -Østerlars at naa Nexø, hvor 
Passagererne atter korn om Bord. 

Hvorfor gik „Polonia iltke straks til 
I Iammerhavnen eller Sandvig, hvor de 
store Skibe ellers ankrer op? - Land-
sætningen i Rønne tog uforholdsmæs-
sig lang Tid, saa Opholdet paa Øen 
blev kun af kort Varighed. 

Motorvognene 
til Allinge og Gudhjembanen er nu 
ankomne og har foretaget deres første 
Prøveture. Det er store, smukke, rum-
melige Vogne, der har Plads til 32 
Personer. Med Paahængsvogn - en 
af vore almindelige Waggoner - kan 
de opnaa en Fart af 70 km, altsaa 
over den almindelig tilladte Fart. 

En kraftig Tordenbyge drog i Tirs-
dag Eftermiddags hen over Egnen. -
Lynet slog ned i Pæregaard i Olsker, 
paa „Solvang" og Lindgrens Pensionat, 
Hallelyst og Gasværket, uden dog at 
anrette større Skade. 

En lille Pige 
i Jylland blev forleden indfiltret i et 

Kotøjr og slæbt med hjem til Gaar-
den. Hun var frygtelig tilredt og døde 
kort efter. 

Over Storebælt i en Tønde. 
En Sømand fra Haderslev gør Turen 

Danmark rundt i en stor Tønde, han 
har købt paa det stedlige Bryggeri. - 

Tønden vejer ca. 400 kg, og der er 
spændt Reb Indvendig; holdende fast 
i dette træder Sømanden Tønden, saa 
den ruller rundt, og da den udvendig 
er forsynet med 8 paa Kant stillede 
Bræder, virker Apparatet som Hjulene 
paa en Damper. - Han har øvet sig 
i Haderslev Havn, inden han begav 
sig over Lillebælt, nu er han ogsaa 
heldig naaet over Storebælt og skal 
efter at have demonstreret sin Tønde 
og solgt Postkort i nær Fremtid over 
Sundet. 

Biografen 
aabner igen paa Søndag med en 

spændende Film „Piccadilli-Club" 

2>ed 9'e - 
at kun en Femtedel af de kendte Fi-

skearter lever i fersk Vand. 

t Fodbold paa Henrik den 8.s -Tid i 
England betragtedes som voldelig 
Leg og derfor var strengt forbudt. 

at man har fundet Lavablokke, der 
var 30 Aar gamle og endnu varme 
indeni. 

at Konvolutten er en fransk Opfindelse 
og stammer fra det 17. Aarhundrede 

at der i sydafrikanske Sumpe findes 
Kæmpefrøer, der kan veje indtil 5 kg 

at den engelske Konge ejer et Guld-
spisestel til en Værdi af 30 Mill. 
Kr., en Malerisamling til 10 Millio-
ner og en Bogsamliug paa 100,000 
Bind, der ikke lader sig vurdere. 

at Wien er Foreningernes By, den har 
mere end 20,000 Foreninger med 
2 Millioner Mennesker. 

at der i Berlin er dannet en Liga mod 
Selvmord. 

at der i sydamerikanske Floder vok-
ser en Aakande, der har 2-3 Meter 
store Blade, der kan bære et Barn 
oven Vande, - og en Blomst, der 
maaler 33 cm i Diameter. 

at Tyskland har 160 Flyvemaskiner i 
regelmæssig, daglig Drift, og at disse 
befordrer henved 20,000 Passagerer 
maanedlig. 

at det første Barometer konstrueredes 
Aar 1643 af Tonicelli. 

at en Trediedel af Jordens Befolkning 
benytter sig af det kinesiske Sprog. 

at de første trykte Bøger kun blev 
trykte paa den ene Side af Papiret, 
og at Bladene derefter blev limede 
sammen med de blanke Sider mod 
hinanden. 

Lodsalget slutter 

Grib Chancen og køb endnu i Dag hos en af neden: 
staaende aut. Kollektører et Lod, der kun skal bes 
tales med Foroyelsespris Kr. 4.60 

den 12. August. 

Aakirkeby: Boghandler Henry Andersen. Tlf. 5 
- Købmand, Fru E. Simonsen, Uf. f0. 

Allinges 	Fhv. Købmand V:t1d. Jorgerr>en. Tlf. 92. 
Hasle: 	Boghandler Karl Munk. 
Nexø: 	Agent C. F. Soren,,k n, 

Ntu-dr‹: Strandvej TIL 7.7 
Rønne : 	Kolkktrice, Frk,ken 	Lar.t«Istr; 

1.1avmsgade 1. 
I't u Hertha Hr,ns,,,n, 

fl f. 577. 
Kollektør E. 11set. 	Tlf 436 

Svaneke:  Detailhandler 	V. ril 	Tlf, 47. 

Spil og Vind! 



Bornholms 
Spare- og Laanekasses 

Afdeling i Allinge. 

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

3 Mdrs. Opsigelse 	4,5 j'et. p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 
Folio 	 2 	- 
i Forsørgelsesafdelingen 	3,6 - 

hvortil Præmie, hidtil 2,4 - 

Fest- og Bryllupssange 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 
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Overretssagfarer 

Jac. Jensen. 
Inkassationer, Ejendomshandler. Doku- 
meniskrivning, Dødsbobebandling m. v. 

Kontor i Allinge: 
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom). 
Træffes personlig hver Fredag Form. 

Aktieselskabet 

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

ordner Kreditlaan m, m. 

111~•~11111111111~1111111011101 

Lysttur 
tir efiristiansø 

med sis HAMMERSHUS 
Onsdag (D. Fredag. 

Fra Allinge 930, fra Gudhjem 10" 
Retur fra Christiansø 143°. 

Pris 4 Kr. 
Lystturen Christiansø har Togforbin-

delse med alle bornholmske Jernbane-
stationer, hvor gennemgaaende Billetter 
faas for Skib og Bane Tur-Retur 5 Kr. 

SIMRISHAMN. 
Afgang fra Allinge Kl. 9 

Mandag, Tirsdag, Torsdag, Lørdag. 
Retur fra Simrishamn 160. 

Afg, Søndag fra Allinge Kl. 8 og 19. 
Retur fra Simrishamn 11 og 22". 

Billetter faas i Dampskibsselskabet 
Østersøens Kontor, TIL Allinge 75, eller 
Turistbureauet Sandvig, Tlf. 100. 

Pris Tur-Retur: I Dag 5 Kr., 
2 Dage 6 Kr., 30 Dage 8 Kr. 

Jornmerkiole=åtoffer 
i største 21dvalg. 

Smukke Menstse i Crepe 
	

fra pr. m 70 Ore 

Bomuldsmouseline, prima Kvalitet 
	

88 - 

Tobralco, lys- og vaskeægte i mange Mønstre 
	

195 - 

Elegante Monstre i Kunstsilke 
	

185 - 

Bedste franske Uldmonseliner 
	

185 -- 

Et Parti lys- og vaskeægte Kjole-Bomuldstoj 

i smukke, lyse, tærnede og stribede Monstre 

fra pr. m 95 og 100 Ore 

Magasin du Nords Udsalg 
ued 	cl o r Manch, Allinge. 

Produkten. 
11~10111~~•1111ffill 

Sr(jertelig !raft 
for udvist Deltagelse ved min kære 
Mands Død og Begravelse. 

Gedia Madsen og Børn. 

En ung Orne 
staar til Afbenyttelse hos J. Dam 
Møllevang. 

Bedegade Orneforening. 

Paa Diveg Foraillehinq 
gør jeg opmærksom paa, at de af 
mig købte Kreaturer betales - kon-
tant som sædvanlig. 

Axel Frederiksen, 
Allinge. 

liell,..11919669••• •
• 

2iografen. 
Begynder igen den 3. August Kl. 8 

Piecadelli Club • 
Spændende Filmsnovelle i 9 Akter. 

Handlingen foregaar tildels 
Londons Kineserkvarter. 

• • 
• 91190.11* %OSSO** 

,7716ud 

med stor Have, beliggende i Løse 
bæksgade i Allinge, er til Salg. 

Postbud Aug. Svendsen. 

Ældre, euligst, Kvinde, 
tro og paalidelig, som ikke selv 
har Hjem, men vil passe et lille 
Hjem for en Mand i Byen, kan 
faa Plads straks eller lidt senere. 

Billet mrkt. „Hjem" modtager 
Nordbornholm. 

Hus med have 
ønskes til Leje fra 1. September 
eller Oktober. 

Nordbornholm modtager Billet 
muk. Hus. 

mælkekølere, 
armeret Beton, haves paa Lager i 
tre Størrelser og leveres gerne 
overalt. — Vandtrug, som 
kan sættes i Forbindelse hermed, 
haves i to Størrelser. 

Klemens Cementstøber! 
Tlf. Kl. n. 77. 

til Bebyggelse, Pæn Have 	So me - d
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villa, roligt og landligt beliggende 
overfor Anlæget ved Indkørselen 
til Allinge, er til Salg. 
Fhv. Køhm. C. A. Jensen, Allinge. 

Lukket 5 Pers. Bil 
udlejes. Tlf. All. Sy kan benyttes. 

Villy Jensen. Tein. 

Huggede og polerede 

Gravmonumenter 
i Bornholms smukke-
ste Sten til Polering. 
Er altid paa Lager til 
rimelige Priser. 

Forlang Tilbud. 
Se min Monument-Udstilling, 

Havnegade, Allinge. 

Borrelyngens Granitværk. 
V. Sørensen. 

En Jomfru 
kan faa Plads til 1. August paa 

Pilegaard pr. Rasle. 

De nye Urglas, som ikke kan slaas i Styk-
ker, har jag paa Lager i alle gangbare 
Størrelser og sættes i paa faa Minutter. 

Conrad Hansen, Allinge 
Tlf. 140 	Guld-, Selv-, Plet-, Tin- og Nikkelvarer. 	Tlf. 140 

Stort Udvalg. 	Gode Varer. 	Priserne billige. 

Til Syltetiden 
anbefaler vi vort store Udvalg af 

Syltekrukker, 
Henkogningsglas, 

Henkogningskedler, 
Pergament, 

Syltesprit, 
Rom, 

Cognac, 
Sukker, 

Eddike, 
Syltepulver 

og løvrigt alt til Syltebrug. 
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• Gudhjem Ibbeisnedkeri • • 
• • • 
. 	 • 
• anbefaler alle Slags MØBLER fra Lager og efter Bestilling. 	• 
• • 
• • Jeg har altid LIGKISTER paa Lager i sorte, hvide og Egetræs- • 

• 
• • malede samt Ligtøj. Kisterne leveres fragtfrit til Østerlars og Rø, • 

• 
• Tlf. Gudhjem 40. 	ALFRED LUND.. 

18 pet. Superfosfat og 40 P. Kali. 

Yrodukten. 

Bogbinderi  
Tlf. 865. 	Chr. Dideriksen, Rønne. 	Tlf. 865 

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

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

Anton Sonnes Ligkisteforretning 
fortsættes uforandret. 

Ligtøj og Ligsenge paa Lager. 	Ordning af Begravelser. 

Agnes Sonne, 	H. Th. Mortensen. 
Maskinsnedkeri, Allinge. 

fif. 47. 

6, Jørgensens Slagterforretning 
Tlf. 66. — ALLINGE — Tlf. 66. 

Anbefales med Iste Klasses Varer til rimelige Priser. 

Prima Oksefars. 	 Oksekød 
Rørt Kalvefars, færdig til Brug. 	 Kalvekød 
Flæskefars. 	 Lammekød 

Bestillinger modtages. — Varerne bringes overalt. 

Al idslligrsel Høm 
samt Svin til Slagteriet a 75 Øre 
pr. Stk. 

En 12-14 Pers. Bil udlejes. 
Tlf. All. 117 y. 	A. Engell, Tein. 

Ny lukket Bil 
udlejes. 

L. P. Olsen, ved Tejn St. 
Tlf, All. 59 kan foreløbig benyttes. 

Ny 4-5 Personers 

Chevrolet-Bil 
udlejes til moderate Priser. 

Charles Pedersen. Tlf. Allinge 118 

9 en fuse 8Ro 
med den gode Pasform faas i 

ClarsensSkotojsforretning,A11, 

7 Pers. Turistvogn 
udlejes billigt. 

Tlf. Allinge 53 kan benyttes. 
Johs. Marcher. 

Gruppe-, Industri-, Portræt-, 
Interieur-, Sports-, Illustrations-, Heste-
og Kreatur-Fotografering udføres over-
alt paa Bornholm uden ekstra Veder-
lag for Befordring. 

Kaare Rasmussen. 
Tlf. Rønne 526. 

Forstørrelser efter gamle Billeder ud-
føres paa egen Forstørrelsesanstalt. 

Kofoed & Mortensen 
Byggeforretning 

•, 
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Hver Onsdag og Søndag 
mødes vi paa 

Turisthotellet. 
Koncert — Dansant. 

Gør et Besøg 
i Undertegnedes Sadelmagerforretning 
hvor De vil finde alt i Seletøj, Kit: 
Bag, Rygsække og Kurvemøbz 
ler. Bilpolstring udføres. 

H. P. KOFOED 
Tlf. 13 	 »arie 

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 2 Kr. 

Allinge  Bogtrykkeri. 

Forretnings konvolutter 
sælges med Firma for kun 8 Kr. 
pr. Mille. 
Allinge Bogtrykkeri. 

Yrest6indegarn. 
Har vi endnu ikke modtaget Deres Bestilling paa 1-10ST-

BINDEGARN, da bedes De venligst bestille Deres Forbrug hos os. 
Vi faar Garnet hjem om faa Dage — det er allerfineste Kvalitet og 
Prisen er absolut billig. 

firodufiten. 

Vin fra 20-50 Øre pr. hel FI. 
Lav Vin af dansk Frugt. Vi har Forhandling af den danske 

B. B. Vingær. Vi har alle Sorter paa Lager, ligesom vi er vel-
sorteret i Kurveflasker, Glastragte, Gærrør og iøvrigt alt, hvad der 
skal bruges til Fremstilling af Vin. 

Produktet'. 

Har De fugtige eller tolde hgge? 

Urglas. 

r DOG 
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paa Levering af Kommunens For-
brug af Kul og Brænde 
i Tiden til 1. Maj 1931 ønskes 	Bestillinger paa Kunstgødning til Efteraarsbrug bedes venligst 
indsendt til Borgmesterkontoret 

indgivet. 
inden 10. August. 
Allinge-Sandvig Borgmesterkontor 

28. — 7. — 1930. 

M. Bloch. BRØDRENE ANKER, HASLE 
JERNWFØRERI NiASKINFARR1K. Stort 6 Fags Hus 	Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands=Ankeg, 

Møllers 

Køb da Insuliteplader, som er ganske fortrinlige til 

s  t alt, baade Beboelseshuse og Udhuse. Vi har Forhandling og Lager 

Bestil Deres Tryksager Allinge Oogiukken af Insuliteplader, og Priserne er meget billige. 

Produkten. 

11 



Pailleriels 114310, 
Friske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad 

Medisterpølse, Fars, 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Kogt Skinke, 
hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Sørensen, Tlf. 38. 

Last- og Personkørsel 
udføres. 

Karl Christensen. 
Tlf. Hasle 99. 

• 

7,45 12,45 
8,00 13,00 
8,10 13,10 
8,24 13,24 
8,36 13,36 
8,44 13,44 
8,50 13,50 

16,10 1 1,00 
16,23 19,15 
16,31 19,25 
16,43 19,39 
16,53 19,51 
17,00 19,59 
17,05 20,05 " 

Rønne H. Ank. 
Nyker 
Klemensker 
Rø 
Tein 
Allinge 
Sandvig 	Afg. 

4, 10,45 
10,29 
10.19 
10,05 
9,53 
9,45 
9,40 

Abonnement 
paa 

„Word6ornfiolma  
kan i Hasle tegnes i 

Marckmanfis Kiosk, 
hvor ogsaa løse Nr. kan faas a 

5 Ore. 

koloed, Pesterg, All, 
anbefaler sig med alt Snedker-
arbejde. Saavel nyt som Repa-
ration udføres solidt og billigt. 

Badningens 10 Bud. 
-0- 

Formanden for Dansk Svømme-
og Livredningsforbund, Hr. Holger 
Nielsen, giver i Anledning af de 
mange Drukneulykker, hver Som-
mer er saa rig paa - følgende 
gode Raad : 

1. Gaa aldrig alene i Vandet. 
2. Svøm ikke for langt ud. Det 

er aldeles ingen Nytte til, og du 
udsættet kun dig selv og dine Med-
mennesker for Fare, dersom du 
pludselig gribes af Ængstelse eller 
af et Ildebefindende, og Kræfterne 
derved svigter dig. 

3. Bader du i en Mergelgrav el-
ler paa Steder, hvor du ikke ken-
der Vanddybden, tag da .om Livet 
et Reb, som en anden - staaen-
de paa Land - holder i. 

4. Bader du fra Baad paa dybt 
Vand, tag da ligeledes om Livet 
et Reb, som holdes af en i Baaden 
værende Person. Spring ud og 
gaa op fra Baadens For- og Ag-
tPrende ikke fra Siden. Skulde det 
ske, at Baaden du er i, kæntrer, 
bliv da ved den, medmindre du 
er nær ved Land og er vis paa 
at du kan svømme ind. 

5. Gaa ikke i Vandet lige efter 
et Maaltid, ej heller efter stærk 
Anstrengelse (tør Lunger og Hjerte 
virker normalt igen) Mennesker 
med Tilbøjelighed til stærk Hjer-
tebanken maa ikke bade uden Læ-
gens Tilladelse. 

6. Sig til Børnene, at de aldrig 
i Kaadhed maa skubbe hverandre 
i Vandet fra Bro eller Baad, og 
at de aldrig i Vandet maa dukke 
hinandens Hoved under. 

7, Lad dem ikke blive længere 
i Vandet end højst til det Tids-
punkt, hvor den første Kuldegys-
ning indfinder. Paase, at de efter 
Badet ikke fryser (uvirksomme 
opholder sig i kølig Luft). Og lad 
dem heller ikke overdrive Solbade-
ne. 

8. Tillad ikke Børn - ukendt 
F

▪  

- med Sejlads - at tage ud 
paa egen Haand. Giv dem Advar-
sler mod Kaadheder, dersom de 
i Robaad faar Lov at ro ud uden 
voksne. 

9. Gaa ikke flere i en Baad, end 
at I er sikre paa, at den kan bæ-
re jer, og overbevis jer om, at 
Raadens Sider er tætte (ikke har 
slaaet Revne.) Søg straks Land, 
hvis Baaden tager Vand ind. 

10. Endelig bør alle, ældre som 
yngre. lære at kunne udføre et 
korrekt „kunstigt Aandedræt' 
(SeWlfer-Metoden) 

Det „kunstige Aandedræt", og 
hvad dertil hører, er lært i Løbet 
af en halv Time, og sikkert vil 
de fleste af os - før eller senere 
i vort Liv - komme til at staa 
overfor Tilfælde, hvor den hurtige 
Paabegyndelse af „kunstigt Aan-
dedræt" kan være af afgørende 
Betydning for Redningen af et 
Menneskes Liv. 

,'rinbrinqsfifte. 

Minge-,Zanhatft. 

Wfbol Mforettin gen : 	tn. Roretni n g rr 
?tabt. $eber1ea. 

Wlbele, reatenba.: 	.1..1turer 

Watt !a or,'s : irm. Vibrer 	br. k+o1ra. 
9-lorgtriefterfortoret 2-4 
`t-fintlialaettar: Cn'inetNem. t5nrt 43eter-

len 
'8uriit)oha ..Brnabforrifriaajefffab 

Eoellefulaiii Wlfreb 2aricie 
Z■auipftibuguebitioarii, aabeu t'et) E-Ai,  

beaN Zufonift ug ?1jgaug ill 
dug url 71--Irbag s fterm., au.bn,1 
oa Zo,,.bag 

/. oltebogiantlingen (93orgerffolen 1. eat 
Valefilien .. -aglietai;e fra 5 9 Ottar 
hitteen Vniibrig orl firebag 7 - 8, 
fant Zir,abag 3 -- 4 

(t olferegiftret: gonirminefontorct, 
Gnub ZetaWnr erb.: fim. Garl 2inb-

gele 
art. Metra Valler. 

.5,1`ferer c?"rit Witt. 3eterfen. 
ertitianeft. V3arelinfet enbeat for (33oW 
8.30-12 og 2,30-6. 

.Raamterfontoret 10 -12 og 2 -3. 
2orbag tillige 6-8. 

Stirteacergen 3-4. 
2nane- 	iffloutobaliten 2 -4 
43uftfuntorer.4tflinge ekrailebage 9-12. 

og 2--6. 	leintailig 9-1_ ug 3-6 
3oliti. 	41. 2arjett, WIlitige, 2. Ø. 

TIouritjea, 	Natur traltb,  
uejen.  

Sfarftei 	jer 	Wieffett. 
Ztf. bagte 43. 

ft'Svarefa.gen 	og 2--4 
parcfaen 9-12 og 2.4 

atratibt, ii eftm ell 	bo. 
ettif4atiftalten for 2i u 	beb 

rtatlr f. Xojoe.b. Rontortib : 9-12 

et)qebiWtryti 8-9 og 2-3. 
ticlehit!rt. ¶Mrf 'c fib II -12 or, 4--5. 

SunefacAeli 3an. knoer 
R'awerer term. 'Ø? , rtenfra. 

%e',earantatiotiert 9-12 og 2-6. 
'otbfrintret 8 -12 orm. 2-5 ffiterre. 

itriiiiorenbigert Cfterfobabet „:!iurn. 
Raapuer .1.1tortenjen. 

Gag ildo over Ann eller lind 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 
Mineralvandsfahriken 

BORNHOLM 
Sandvig 	 Telefon 25 

Flaskerensningen foregaar un-
der Iagttagelsen af de stren-
geste Krav til Renlighed og Hy-
giejne. 

Ved Fabrikationen anvendes 
kun de allerfineste Raastoffer. 

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

Prima Kvaliteter 
alle Modefarver 

I•IATTE 
1,1  

Stort 

w' 	Billige 
hit 

■ Priser. 

NORDLANDETS 
HANDELSMUS 

ALLINGE 

koncert- Dansant 
• 

Strandslot 
Tirsdag, Torsdag Lørdag, 

H. Reiner. 

• 

Blanchs Hotel 
Søndag, Onsdag, Fredag. 

M. Koch. 

Biler 
udlejes. 4-5 og 12--14 Pers. nye 
Vogne. Billige Priser, 
Lastliorsel udføres. 

E. Hansen, Tein. --- Tlt. Rø 57 x. 

7 Pers. m 	• 
udlejes 

E. Ipsen, Havebo, Allinge 
Tlf, 147. 

Strandhotellet 
har aahnet Sæsonen og anbefales det ærede Publikum. 

Iste Klasses Varer. 	 Moderate Priser. 
Ærb. Fr. BidAtrup. 

KØREPLAN. 
(Gældende fra 1. Juni) 

Rønne-Allinge-Sandvig. 
Hverdage. 

15,10 18,35 21,40 
14,54 18,22 21,2* 
14,44 18,14 21.14 
14,30 18,02 21.00 
14,18 17,52 20,48 
14,10 17,45 20,40 
14,05 17,40 20,35 

Endvidere løber Tog fra 1. Juli til 15. September: 
Afgang Rønne 10,00 -- Ankomst Sandvig 10,55 

- - 22,05 - 	 - 22,55 
- Sandvig 7,35 - 	 Rønne 8,35 

Fra 1. Juli til 17. Aug. - 	- 	12,35 - 	 - 	13,30 
Kun Lørdage fra 1. Juli til 15. September: 

Afgang Sandvig 23,05 - Ankomst Rønne 24,00 

Søn- og Helligdage. 
7,45 13,00 16,10 19,15 22,05 Rønne H. 	10,10 15,25 18,40 21,45 0,10 
7,59 13.14 16,24 19,29 22,18 Nyker 	9,55 15,10 18,!-.'5 21,30 23,b6 
8,08 13,23 16.33 19,38 22,26 Klemensker 	9,46 15,01 i g,: 6 21,19 23,47 
8,21 13,36 16,46 19,51 22,38 Rø 	 9,33 14,48 18,03 21,05 23,36 
8,32 13,47 16,57 20,02 22,48 Tein 	 9,22 14,37 17,52 20,53 23,26 
8,40 13,55 17,05 20,1ii 	5 Allinge 	9,15 14,30 17,45 20,45 23,19 
8,45 14,'0 17,10 20,15 23,00 t Sandvig 	9,10 14,25 17,4020,40 23,15 

Endvidere løber Tog fra 1 Juli til 15. September: 
Afgang Rønne 10,00 - Ankomst Sandvig 10,55 

	

0,15 	 - 	1,10 
- Sandvig 11,50 	 - 	12,45 

Aakirkeby-Gudhjem. 
Hver dav. 

0,50 13,20 17,00 20,3( Røn r e -Nt xø 9,20 12,10 14,45 18.20 21,55 
1,33 14,06 17,4221,11- Aakirkeby 	8,32 11,27 13,57 17,35 21,09 
1,42 14.15 17,52 21;26 Almindingen 	8,22 11,17 13,47 17,25 20,59 
2,00 14,32 18,10 21,45 Østermarie 	8,05 11,01 13,29 17,08 20,55 

2,18 14,50 18,30 22,05 Gucih jr in  
2,08 14,40 18,20 21,E5 Østt rlars 	7,55 10,52 13,20 

7,45 10,42 13,10 16,59 20,30 16,50 20,20 

Søn- og Helligdage. 
Gudhjem 
	

7,45 10,20 13,05 17,30 19,50 22,05 
Østerlers 
	

7,55 10,29 13,14 17,39 20,00 22,14 
Østermarie 
	

8,05 10,38 13,23 17,48 20,10 22,23 
Almindingen 
	

8,22 10,55 13,41 18,05 20,30 22,40 
Aakirkeby 
	

8,32 11,04 13,50 18,15 20,41 22,50 
Rønne-Nexø 9,20 11,50 14,40 19,00 21,25 23,30 

  

Rønne-Nexø 
Aakirkeby 
Almindingen 
Østerm arie 
Østerla rs 
Gudhjem 

7,55 10,25 13,15 
8,41 11,11 13,59 
8,50 11,20 14,09 
9,07 11,36 14,26 
9,15 11,44 14,35 
9,25 11,53 14,45 

7,40 20,00 22,10 
8,23 20,46 22,54 
8,32 20,56 23,0-1 
8,47 21,15 23,21 
8,f,6 21,25 23,30 
9.05 21,35 23,40 

   

     

     

 

`Mejeriet Aajblerggaard. 

  

Flade-Is af de forsKellige Slags anbefales. 
ANNANAS - NOUGAT - VANILLE 

Udlevering: Søgnedage til Kl. 9. Helligdage bedes Bestillinger indgivet 
inden Kl. 6. - Formerne bedes tilbagesendt hurtigst muligt. 

Ofh
......................., • • 
Palmehavens nye Parketsal. 	• • • • • •  • Daglig Eftermiddags- og Aftsnitoncert •

•• 
• • • • •• 	

samt Dansant.
••••••••••••••••••••••••••••••,•••• øøøøøø ••••••• 

 

Skal De reparere 9 
Deres Nus eller bygge el nyl Hus • 

-- da har i et stort, velsorteret Lager af Tømmer, Gulvbrædder og 
Forskallingsbrædder i alle Bredder, Tykkelser og Længder. 

 

RUB vore Brædder er vellagrede og tørre. 
Friskbrændt Portiand Cement 

Mursten, Tagpap og Tagplader sælges til allerbilligste Priser. 

CIDOCIDOCIDOCIODOCIDOCIOCICICIDOCRICICIODDOCIDCICICIODOCICICIOCIOCIDCICIDOCI a 	 o a 	 s 	 cl 

11  Siagierlels ild8d10 paa Lifideplads. II 
n o 

t-.1 
Tlf. 45. 	ta a  

o 
a 	Karbonade, Mørbrad og kogt Skinke frisk 	 cisk hver Dag. 	D  
a 	 a 
aopormaricumatmoriocumpoopoomaciciciormaancuaticiacmaccioaou 

 

Sylteglas og Syltekrukker 

  

i alle Størrelser. Henitogningsglas af bedste Facon og Kva 
litet. Gummirin5e, Henkogningskedler, Frugtpressere, Syltesprit, Sylte-
pulver, 

 
 Celophon og Pergamentpapir, Syltesukker og Krydderier 

anbefales til billigste Priser. 

P. C. HOLM, ALLINGE. 

Stort Udvalg af 
prima Kvalitet 
STRAM PER 

-- uld 
Silke 

;130°ruld 
'Bedst og 

Iligst 
$ 

NORDLANDETS 
HANDELSMUS 

ALLINGE 

Allinge Slcreri 
Optiendningsbraende altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert Hansen. 

iglling e Yegivcerfi 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 

Tlf. 127. 

::::::::::::::::::: :::: 

Nye abonnenter 
paa „Nordbornholm" kan - saa 
længe Oplaget rækker, faa Bladet 
tilsendt fra 1. Juli. 

Affirtkr i „Nordbornholm"I 

:it. 	 

Yersonfierse 
udføres med ny lukket Chevrolet 

Poul Nielsen 
Tlf. 145 	ved Lindeplads, Allinge 

Fikse og smukke 
Nyheder i 

TRII.SQTAGE 

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

Fodermelsrabriken, Nyker 

7,55 
8,41 
8,51 
9,10 
9,21 
9,30 


