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Fredag den 7 Juli 1922 
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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
'rykkes I tf Antal al mindst 1600 Exempl 
tg forsendes gennem Posisyysenit eller ved 
vore Bad I Altbet. Sandvig, Olsker, /sal-
sate, Re og Klemensker 

„Nord-bornholms Ugeblad" 
Ag,r din største Udbredelse 1 Nordre Herved 
barer las! i ethvert «lem og egner sig der-
OP bedst til øredørtap. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
»prAgy ' ørne Bekendigwrifser qf ershrir Art 
ladSOM Keb, Salg, Foreningsnudeliiiistr, 
Efter. eller Aflysninger, Auktioner elv. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
arigaar Iver Fredag, han bestilles paa alle 
Postkontorer saml paa Bladets Kontor og 
koster 1 Kr. halraarlig. 

Roser. 
Til Ellen 

Aa, jeg har surhed Roser 
paa din Vej, 

de Roset, som du kasted 
som i Leg, 

de røde Rosers lunge, friske Skal, 
den har jeg sanket for din Fod inal. 

Og dine dybe Øjnes klare glans, 
der fanged mig i Nattens Elverdans 
— dit Blik, du retled spørgende 

mod mit, 
o Gud, hvor var det lyst 

og foraersfrit. 

Ja, jeg har fundet mer 
end jeg forstaar ! 

de røde Rosers unge, 

skønne Vaar, 
de skælmske Drømmes 

nattekaade Leg — -
Alt har jeg fundet : 

jeg har fundet dig 

Du smiler — mildt som denne 
skønne Nat, 

der leger let igennem Skov 
og Krat - 

den Nal, da du har givet dig 
til mig, 

og jeg har sanket Roser 
paa din Vej ! 
• 

 le 
et 

Jim, 
—0— 

,Vis mig Bladet," sagde jeg. 

Straks var han igen munter og 

aabnede Avisen, der viste sig at 
være den skrækkelige ,Polfise News". 

,Ja, Herre; er den ikke fin ?' 

Jeg tog Avisen fra ham og for-

klarede ham, al det ikke var Lek-
ture for hans Alder. I Stedet for gav 
jeg ham en Eventyrbog med smuk-
ke, brogede Billeder. Men den be-

hagede ham ikke. Saa gav jeg barn 

en Bog, der handlede om blodige 
Kampe. Saa blev han Fyr og Flame  
me, og da jeg gik, bladede han iv-
rigt i den. 

Da jeg kom tilbage, beklagede 
Fru Hayes sig over, at der mang-
lede en Sølvske. Jim sad og saa 

ligegyldig ud, saa jeg straks fik Mia-
hulke til ham. 

„Jim, hvor er Skeen ?' 
„Jeg har den ikke, Herre, jeg har 

den ikke," bedyrede han I en ivrig 

Tone. 

San greb jeg fat i ham, han hy-
lede 'og krummede sig, men Skeen  

ler. gemt i hans Skjorte. Jeg sagde 

saa til ham, at sari snart han igen 
blev grebet paa fersk Gerning, vil-

de han blive overgivet tii Politiet 
eller Fettiggaarderi. Dette syntes vir-

kelig at gøre Indtryk paa ham, lian 
viste alle Tegn paa at forbedre sig. 

Nogle Uger gik. Ingen kom og 

spurgte efter Jim, og mine Eller-

forskninger havde været resultatløse, 
men sandt at sige havde de heller 
ikke været meget Ivrige. Jeg betrag-

tede med Interesse Fyren og lagde 
Mærke til, hvorledes hans Manerer 

og Karakter efterhaenden bedredes. 

Del var stadig vanskeligt at faa ham 

til at holde sig ren og pren. Ban-
dede han en Gang imellem, sari 

tog han straks Ordene i sig igen 

og sagde: „Det gør mig ondt, Her-
re, men jeg mente ikke noget ondt 
med det." Han stjal nu ikke mere, 
men han fik ogsaa Penge ril at kø-

be, hvad han vilde. Det var vanske-
ligere at vende ham af med at ly-

ve. Han saa intet galt heri, lian 

holdt en Løgn for tilladt saa længe, 

den kunde holdes hemmelig. 
En Eftermiddag var jeg gaaet ud 

for al erkyndige mig, om der fand-
tes en Skole, som passede til Irans For-
semthed og mangelfulde Oplæring. 

Ved min Tilbagekomst modtog Fru 

Hayes mig i Entreen, hendes Ansigt 

sagde mig straks, at Jim havde 
gjort noget galt. Og det var ogsaa 

saaledes. Kort i Forvejen var Jim 

lige uden tor Døren blevet revet 
omkuld af en Vogn, hvis ene Hjul 

var kørt over ham. Lægen ansaa 

hans Tilstand for haables, Rygraden 
var knust paa harm og han kunde 

kun leve nogle faa Timer. 

Rolig gik jeg op til ham. Der faa 

Jim paa sin Seng uden at røre sig. 

Dog var han ved fuld Bevidsthed 

og kendte mig. 

_Herre," sagde han med svag 

Stemme, „jeg kunde ikke gøre ved 

det." 
„Nej, jeg ved det godt, lille du." 

Jeg bøjede mig ned og kyssede 

ham. Hvad skulde jeg gøre. Hvad 

skulde jeg sige. Da jeg bøjede mig 
over ham, liviakede han: „Doktoren 

var her; han og hende" — han saa 
hen mod Fru Hayes — „troede, at 

jeg sov, men jeg gjorde det ikke.' 

Han 10, og saa sagde hen med 

en vis Stolthed, som om det dreje-
de sig om noget usædvanligt eller 

besynderligt, han havde ret fortælle 

mig; ,Jeg mas dø.• 

„Det haaber jeg dote.• 
Uden at bryde sig om, hvad jeg 

havde sagt, vedblev han : De puller 
mig i en Kiste ligesom den, Lilly 

SPekina faa i. Men jeg kommer 
til al have en, der er større.-  

vist saa,' sagde jeg, idet jeg 
forsøgte at smile. • 

,Og saa putter de En I Jorden -
og hvad saa ?' spurgte han idet 
han saa spørgende pas mig. Fru 
Hayes stod ved den modsatte Side 
af Sengen. 

.Saa kommer du i Himmelen, 
min Dreng," sagde hun. 

„Hinimelen,• gentog han, ,hvor  

er det?" 

,Deroppe," fortsatte Fru Hayes, 

idel hun pegede opad. 

„Ja, det er der.' 
„Smukkere end her ?• 
„.1a. 

.Er Folkene venlige?' 

▪ vist saa min Dreng.' 

Igen tav han. Saa saa han pas 

mig og hviskede: „Er der Politibe-

tjente der?" 
,Nej, min Dreng, nej,' sagde jeg, 

Idel jeg gjorde delte Korps af for-

træffelige Mænd stor Uret. 
Eller kort Tids Forløb sagde han 

„San mart jeg velgas derhen." Et 

Øjeblik senere sagde han : „ Hvor 
det dog bliver mørkt. Skal jeg tæn-
de Gassen ?" Del havde været hans 

største Fornøjelse, nier han kunde 
faa Lov til det. „Men hvordan skal 

jeg kunde gøre det, nulr I holder 

mig saa frasti' 
Det var hans sidste Ord. 

Sommeraften. 

En stille Strand 
med gyldenbianke Vover, 

en Band med Sejl; 	 • 
der sagte glider frem 

og skær sig Vej 
igennem Guldels Bræm, 

lydløst og fyldt med Dagens Last, 
indover. 

Ved Bredden store, 
afiendunkle Skove, 

der skygge inerkt 
mod Himlens gyldne Rand. 

Og Skyggen truer 
mod det blanke Vand, 

soul mened Bølgerne den til at sove. 

Men Guldet svinder 
Ira de lyse Vover, 

og Baaden styrer langsomt 
ind mod Land -

ved Roret eu solbrurret Fiskerrand, 
som Dagens Sold og Vending 

tænker over. 

Anders J. Erlksholm. 

Yaa modfur 
gennem 8uropa. 

Sems forhaller om sine 
Dagbogsoptegnelser og Minder. 

(Kun tor Nordbornholms Ug lad) 
—n— 

Det er Søndag Morgen (2. Juni), 

jeg vækkes ved Kirkeklokkernes me-
lodiske Klang og ser ud ad Vinduet. 

Der nede gaar de ærbare Bruck-
Borgere og Borgerinder til Kirke, 

medens vi ligger med Kopfschtnereen 

etter Nattens Orgier. Min Kollega 
ved Siden af jamrer sig, men efter 

at have team en Slat koldt Vand i 

Ansigtet, klares Hukommelsen, og 
med et saligt Smil siger han: SchOn 

gestern — und sehr lystig! — VI 

havde (alert skulet Spunsen af tre 
Ankre øl (ved større Fester bestiges 
altid et Anker ad Gangen, det er 
billigere en gros), og nu gik han 
ned for al se, om der ikke skulde 
være levnet noget. Lidt efter kom 

lian op med to svingende Krus —  

men det smagte ulig ikke paa fa-
steide Hjerte, jeg manne nøjes med 

at beundre deri Appetit med hvilken 
0sIrlgerene sætler øllet til Livs. 

Morgenkaffen smagte mig bedre, 
og lidt efter bød jeg Farvel og gik 

videre gennem en Sidedal, bort 

fra ~floden, op mod Semmerings 
skovklædte Bjerge. Her er mange 
Smaabyer og Turisthoteller (Kupler-

berg), og jeg traf el ungt Menneske, 
der havde mistet sine Legitimations-

papirer og var meget ængstelig for 

at mede Gendarmer, da han saa 
risilterede at blive hjemsendt. Jeg 

ynkedes over ham og spenderede 

Middagsmad, men da han søgte at 
at overtale mig Ill at ,lave" en An-
befaling (en hyppig anvendt Trafik), 

blev vi Uvenner, og jeg fortsatte 

mur. Vej alene forbi Kindberg og 

de store Sindaygeanstaller, der lig-
ger saa smukt oppe paa Semmering, 
bakkede Højdedrag, gennemhvilket 

Jernbaneskinnerne slynger sig over 
slanke Broer og gennem dybe Tun-

nel C T. østrigerne er meget stolte 

over dette lageniervterk, 50M de me-

ner etaer paa Højde med Golliareits-

baren. 
-:fleroppe er Luften sval og den 

frise! Vind minder om Forsar. -
Milevidt ser man ud over Dale og 
Byer, helt ind over den ungarnske 

GR.anse. Overnattede i den lille By 
Murzuslag, Turistby med mange Ho-

teller. 
Næste Morgen videre, stadig høj-

ere fulgte Banen en Tid lang til 
der forsvandt i Bjerget. Her ligger 

Jagergraben, Klemm og mange Ho-

teller. Glimrende, stadig ny Udsigt 

til skovklædte Bjergsider og sne-

dæckede Bjergtoppe. Saa gaar det 

alti r nedad gennem henrivende Dale 

mel stejle Klippepartier, og det er 

sent inden jeg naar ned i den dybe 
Dal ved Scholtwien. Her var alt 

oplaget, jeg maatte videre til Glog-

Mie, hvor jeg endelig fandt Herberg 

og Hvile for de !reelle Lemmer. 

Fra Glognilz er der jævn Vej langs 
en lille Flod, Bjergene ender, i kup-

lede Højdedrag, der efterheanden 
giver Plads tor Sletten ; jeg naar 

Nernkirchen og tear Fodtøjet repa-

rerat efter de anstrengende Ture, 

vandrer videre gennem frodig Skov 

og naar lienad Etteriniddagen Wie-

ner Neustadt, en større gammel By 
ved den ungarnske Grænse med 

faldefærdige Fæstningsmure og idyl-

liske Parkanlæg ved de mosgroede 

Fæstningsgrave. 
Neustadt har ca. 30,000 Indbyg-

gere, GarnIstan og Mlliiserskoler, en 
smuk stor, gotisk Domkirke, mange 

Børn, Barnepiger og Barnevogne, 

men ellers intet af Interesse. — En 

Ingeniør Hansen (Bornholmer), der 
havde Ansættelse her og til hvem 

jeg havde en Hilsen, traf jeg Ikke, 
og forlod derfor Byen næste Mor-
gen nied Wien sone Maal. 

Den 5. Juni om Morgenen var 
det stærk Blæst, der senere hen paa 
Degen antog Karakter af Storm -
meget ubehageligt, da Egnen var 
flad og ufrugtbar som en Ørken. 

Hist og her faa en lille By omgivet 
al Haver og levende Hegn — som 

Oase i ørkenen 	, mærkelige klo- 

sterlignende, næsten tørsiningsagtige 
Byer (Theresierdeld etc.). Tog Bad 
i Floden og Solbad bag den høje 

Skrænt. Hedestrækningen gennem-
krydses hist og lier al Jernbaner og 

elektriske Sporvogne, 3MAII Fabriks-

byer dukker op, man mærker Nær-
heden af en Millionhy. Overnattede 
i 

Næste Morgen var Byen i Fest-
dragt, store kntelske F'rncessioner 

drog gennem Gaderne, gamle Vele-

renere marcherede op i Uniformer 
Ira Napoleonsliden, Flagene emel-

dede i Vinden, Klokkerne ringede 
til Messe , men jeg har ikke Tid til 

at overvære Højtidelighederne, jeg 
arier Kejserstaden bag det skovrige 

Højdedrag, og snart sonar jeg paa 

Schenberg og aflægger det smukke 

gamle Slot et Besøg. 
Schrmbrunnen, det kejserlige 

Lystslot, er opført al Maria Thereeie 

og meget pragtfuld (over 1400 Væ-

relser). Den store Park med klip-

pede Hække og stilfulde Blomster-
rabatter indeholder bande botanisk 

Have med Drivhuse og zoologisk 
Have samt flere restaurerede romer-
ske Oldtidsminder, Neptun-Gruppen 

og den pragtfulde Gloriette, hvorfra 
en fortrinlig Udsigt ned over Wien. 

I Eftermiddagssol gear jeg gen-

nem den lange Mariahilferetrasse, 

der bugter sig som en Aa ind til 
Rmgen, Wiens Centrum. Ude i For-

staden har Gaden endnu bevaret 

sin gammeldags provinsielle Karak-

ter med knudrede Brosten og frem-
staaende Huse, fri tor moderne Pas-

virkning, men inde ved Byens Cen-

trum er den up lo date og gennem-
skæres af et Utal al brede, asfalte-

rede Gader. 
Paa Grund af Byens uensartede 

Udvikling, hæmmet af forskellige 

Tiders Fæstningsanlæg, er Jet uhyre 

vanskeligt at orientere sig Ira den 

ene Bydel til den anden, idet de 
ligger ligesom i isolerede Ririge 

udenom hinanden. De gamle Fæst-

ningsanlæg danner nu brede Boule-

varder med smukke Pragrhygninger, 

der ved flygtigt øjekast er temme-

lig ensartede og Ikke, som i Paris, 

danner karakteristiske Synspunkter, 
Ledefyr for fremmede Sejlere I — I 

Paris staar de monumentale Byg-
ninger saa at sige og spærrer Ga-

derne, man kan ikke undgaa at 

lægge Mærke til dein, 	i Wien 

ligger de fornemt tilbagetrukne bag 
brede Boulevarder og grønne Træer. 
Men ellers har Wien og Paris mange 
Lighedspunkter, thi alt hvad Paris 

har „muss Wien auch flaben", selv 

del store roterende Hjul paa Fra-

teren var en nøjagtig Kopi al Pari-

serudstillingens — en miniature I 
Ved al spørge mig frem, fandt 

jeg dog snart mit Hotel Belvedere, 
fik afleveret Bagagen og „feinge-
macht• gik jeg om Aftenen ud Ion

t lære lidt al Livet at kende, saa-
ledes som del former sig I den 
glade Donauatad. 



Et Stykke Brød. 
Russisk Navene. 

—0— 
Peetr isvanowilz slentrede henad 

Kajen. Helts Butik havde allerede 
været lukket i flere Uger. Indtil i 
Forgears havde han endnu kunnet 
sælge Ira Bagdøren, men nu var 
hans Forrand aldeles sluppet op: 
man kunde intet opdrive mere, selv 
med den største Anstrengelse. Nas, 
Forretningen havde hevet sig, lak-
ket være deri hellige Jomlru fra Ka- 
sari Og i Forraadskamret bag Hu-
set las under Bom og Start Levneds-
midler skjult for ham og hans, sne 
der ikke i Maaneder kunde komme 
Ned pas Færde. ganske vist tyg-
gede man tilsyneladende dagevis 
pas den samme Brødskorpe, thl Na-
boerne passede godt pas. Først om 
Nætterne gik det løs med Stegen 
og Brasen. 

Merja Gawrilowna, Fruen, var godt 
Instrueret, ogsaa hun gik i Pjalter 
som Manden og Børnene. De slette 
Tider malle dog engang faa Ende, 
og hvem der da end kom til Roret 
— Relater blev dog ved at være 
Rubler. Det vil lige — I Guld, — 
Banket:tier havde Pjotr lwanowitsch 
allerede længe nægtet at modtage, 
endog engelske! — Pokker tro del. 

1 Maanedsvis havde Havnebyen 
ligget i Febertilstand. Først Krigen, 
511Z Revolutionen. Til Petersborg 
var der lange Veje, og kun de fær-
reste fæstede Lid til, hvad Aviserne 
skrev derfra. Hvem, der var klog, 
sergede for sig selv. Korn Cearen 
tilbage — sne Gud være med ham. 
Saa blev man loyal, slog Kors for 
sig og trykkede Politimesteren en 
Pengeseddel i Haanden. Kom en 
anden ovenpaa, saa - 

Nej, dermed bred Pjotr Iwano- 
witsch ikke sit Hoved fer Tid var. 
Være smukt beskeden, jamre højt 
og ikke lade Pengene se, det var 
hans Rettesnor. Engang kom vel 
saa Verden I Lave igen ! gik det 
ikke hjemme — nuvel, saa var Ver-
den stor. 

Pjotr fo'r sammen. Der udenfor, 
foran Bagerens Butik, stod igen en 
rasende Menneskehob. Hør, hvor 
de skreg : ..13red I Giv os Brød b" 
Bageren havde heller ikke Gnist al 
Forstand i sin Hjerne. Han holdt 
Buliken lukket ud til Gaden, og fra 
Bagdøren henlede Folk aabenlyst 
Bred hjem. Det maatte jo ende 
galt. Der skete den fede Stephan 
hans Rel. Man vilde vel lynche 
ham, den Æsel I Pjotr havde gre-
bet Sagen mere snedigt an. Hvem 
kunde bevise at han endnu f Far-
gears solgte ? Ingen! Saa stilfærdigt 
var det gaaet, og nu var han uden 
Bekymring, hvad det angik. 

Hvor de Karle skreg. Pjotr følte 
sig ganske slunken, heller ikke han 
havde spist en Krumme siden Mid-
dag. Dog vovede han ikke at gribe 
efter det Stykke Brød, han bar i sin 
Lomme. Groft, daarligt Bred, det 
eneste, han lod andre se. Men hvem 
ved, de sultende vilde maaske ogsaa 
nisunde ham del. Nu milene han 
i hvert Fyld overstaa Belejringen. 
En Cigaret til at holde den .knur-
rende Mave Stangen. Ja, Tobak 
var endnu til at las. Pjotr greb I 
Lommen; derved korn hane Fingre 
til at røre ved Brødet, Tøvende blev 
han staaende. Nej! — Med skæl-
vende Fingre rullede han Cigaretten 
og stak den ind mellem Mundvigene. 
- Saa, nu gik det nogle Minutter 
igen. 

Hvor alt og alle saa ud paa Ga-
den! — Pjaltede Klæder gjorde det 
ikke, mesan paa Plotrs Klæder sad 
Plet ved Plet. Men de gule, Ind-
faldne Ansigter, de stive, hungrige 
Øjne, de reserifornukne Munde! — 
Det vilde alisammen lave en Revo-
lution, hævdede Præsten, der ofte 
besøgte Maria Gawrilowne, — Hun  

holdt meget e! Præsten og troede 
paa hans O:d som pas Evangeliet. 
Det ærgrede Nalr. 

Ja, og de mange Koenkkir, man 
saa paa Geden, de gjaldt idag. hvad 
de altid havde gjaldt for, Slyngler, 
der bestandig 'sømmede ovenpaa. 
Negaikaen bar de ganske vist ikke 
mere, de Tider var forbi, men man 
bandt dog ikke gerne an med dem. 
Gale Fyre, bedst al undvige. 

Der kom netop en Flok fra Byen. 
Pjotr trykkede sig op ad Muren. 
Hvor de Karle to og sang! Et øje-
blik tænkte han pas at vende om, 
men hvad kunde Kosakkerne gøre 
ham ? De kunde hugge hans Hum-
pel Brød. Dog nej, de Herrer nød 
ikke ase lækkeri. Og små lortealle 
Pjotr lwanowitsch sin Gang. 

— Hej, Brorlil - 
En Karl, der ragede I Vejret som 

et Træ, en blond Kæmpe med god-
modige bleg Ørne, havde givet dette 
Udraab fra sig, — Hej du - 

I to Skridt var han pas Siden af 
Købmanden og holdt ham tilbage 
ved Frakkeskødet. — Giv lidt ! 

— Ved Gud, bedyrede Pjotr. -
Jeg har selv Intet — er ruineret — 
se disse tomme Lommer — hjemme 
sulter Korte og Børn - 

- Giv mig lidt gentog den høje, 
og idet Pjotr med el Skuldertræk 
vendte den ene Lomme I sin Frak-
ke, greb Kosakken den anden. Han 
tik derved Brødhumplen I Haanden, 
kastede den hen ad Jorden og spyt-
tede paa den. Hans Mund fortrak 
sig til et venskabeligt Grin. Han 
havde ogsaa fundet Tobakken og 
Cfgarelpapiret og lo tilfreds, og idet 
han slentrede afsted igen, rullede 
han allerede den første Cigaret. 

Pjotr saa efter ham med fordrejet 
Mund. Det dejlige Brød. Nu maatte 
han igen suite et Par Timer og gaa 
med rumlende Mave. Ingen Vogn 
i Nærheden, lang Vej at gaa. Dog, 
selv om der havde været en Vogn, 
havde han ikke vovet at benytte den. 
Han gjaldt for en fattig Mand og 
marine gælde for det. 

Pjotr lænede sig til Maren for 
ikke 31 synke om. Endelig gik Svim-
melheden over. Havde han blot ikke 
før betvunget tin Sult, men fortæret 
Brødet. Den rasende Sult sad sig 
ind i hans Tarme. Eller havde blot 
ikke denne Laban, den fede Bager 
solgt hele Landets Brødforraad, saa 
kunde man nu have fanet el 
lækkert, sprødt Brød. - 

Med skælvende Hænder tiltraadle 
Pjotr Hjemvejen, Dagen var hed, 
Seden stegende. Foran Bagerens 
Butik stod endnu den rasende Hob. 
Truende klang nu Raabene, her og 
der fløj allerede en Sten mod Ru-
derne. I det øverste Stokværk, bag 
de tæt tiltrukne Gardirien, skimtede 
man den blege Stephans blege An-
sigt. 

— Tyveknægt, hylede de op Ilt 
ham. — Giv os Brød ! Vi sulter! 
Riv barn i Stykker. Hæng ham I 

Med vidlopsprerrede øjne og 
Hævngerrighed og Begærlighed ma-
let i alle Træk fulgte Pjotr lwano-
wilsch del fængslende Skuespil. Ja, 
Bageren skete bare hans Ret, hvis 
en af de Stene smadrede ham, som 
han fejgt veg bort fra Vinduet for, 

Tyv I 	Giv os Bred 1 	Vi sulter I 
brølede ogsaa Pjotr, og med rys-
tende Haand slyngede han ogsaa 
Sin Sten i den blanke Rede. 

Fra Uge til Uge 
—x- 

. Blade af Satans Bog. 
— Sjælden har Biografen hall en 

dansk Film, der Landet over har 
vakt saa stor en Opmærksomhed, 
som Edgard Høyere dramatiske Ar-
bejde .Blade al Satans Bog', byg-
get over den bibelske Legende om 
Salamis -- den faldne Engel —  

der I menneskelig Skikkelse lever 
pie Jorden og fr;ster Mene:e elle- e 
til Synd. Enirelihedetne er adel-
beide' med største Orrind'ghed, og 
de historiske Alsnit brikr pas et 
omhyggePigi Studium d hine Tider. 
Liv, buret frem al vor: mest kendte 
hjemlige Kræfter pas Scenen!,  Om-
!aede. Vi kan derfor filmede vore 
Læsere al se denne stort anlagte 
Film, en al de fas Ferler i dansk 
Filmskunst, der har blivende Værd 
— og kulturel Belydn ng. 

Overretssag fører 

gojesen ..7Cofocd, Ralln• 
85, Hort...gade 17. 

Inkassation, Dekumenistrivning rn. m. 
Træffes I Hasle Onsdag Formcl. 

Knus Nyheder! 
Herrelingeri 

i Hatte, Huer, Seler, Kraver, Slips 
Sokker i smukke og gode Ting. 

Sports-Klædninger og Rideben-
klæder, Motorjakker og Regnfrakker, 
samt hvide og gule Satins Klæd-
ninger. — — Stort Udvalg i alt 
hvad der 'henhører under Herrebe-
klædning til billigste Priser. 

For Damer. 
Nye Ting i Uldmusseliner og 

Vaskesloffer, Silketøjer, uldne Kjo-
lelejer i pænt Udvalg. Skørter, For-
klæder, Golfjakker og Strømper 
største Udvalg. 	Deslil et stort Le- 
ger af Lærreder, Bomuldstøj, Dyne-
lej, Gardiner og alt hvad der hen-
hører til Manufaktur i Nødvendig-
hedserlikler til aller billigste Priser, 

uens glansen. 
Wilk~4INIS0  

8ficereriet 
og 917askinsnedfieriet 

anbefales. 

.C. 	9Clemensker. 
Telefon n. 13. 

Stor Sending af det bedste 

Standard 
Høstbindegarn 

i store Nagler sælges til en sær- 
lig billig Pris 	Bestillinger mod- 
tager 

Nordlandets handelshas. 
ro1111,0111191111199111111% 

illilllle fliogral. 
Søndag den 9, Juli Kl. 7 og 8V4 

2 Forestillinger 

Forevises den store Sensalionsfilm, 

Blade al Mans Bog, 
Sæsonens største og ejendomme-

ligete danske Film I 2 Dele. 
Handlingen foregaar I Jerruealem 

og forestiller Judas I den sidste Tid 
Kristus levede paa Jorden. 

Spillet af de mest populære dan-
ske Skuespillere, som Tenna Fre-
deriksen, Holger Nissen, Joh. 
Mejer og ni. endt. 

Rosende omtalt I hele den 
københavnske Presse. 

8-9 Personers Bil 
udlejes til kortere og længere Ud- 

flugter. 	Moderate Priser. 

YiRsel Yedersen, 
TI!, Allinge 67. 

5* a 16 Persons» 

TULR  ; S T-B I_ 
::..letla brlllgt. 

C. Hjorth. 
If. 14.isle 131. 

ffiegeteSfiinke 
'<net røget Skinke, 

haves i RReaggleedrie  aRtruld".eb"e'  

J. B. Larsen. 

Mod Stivsyge. 
Fin og lys Nvinetran 1;.) es nu 

paa Lager. 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Bornholmske 

Koge-Ærter 
koger godt ud. 

28 øre pr. Halvkilo. 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Tjceremaling. 
Rødbrun, gul, grøn. 

Bedste og billigste Maling til 
Plankeværker, Sti- utter, Træskure 
og lignende, Faas i 5 kg. Spande 
hos 

32..earsen. 
Humledal 
Gødningsforening 

Bestilling lian Kali og Su-
perfosfat III Efterasiet medta-
ges til Mandag Aften den 10. de. 
paa Holleendergaard. 

Tlf. Rø 19. 
Norges Salpeter er paa 

Leger og sælges sne billigt, at det 
sikkert betaler sig al bruge deral 
til sent saaede Roer. 

Aug. Olsen. 

Groft spansk Salt. 
Fineste ralinereI Køkkensalt, 

Fint Fløsen, 
Fineste Bordsalt, 

i Sække med 50 kg. meget billigt. 

%r«it. 

3arbermaskiner 
med 6 Blade 	250 Øre 

Barberhoste. 
Gilleueblade, Prisen nedsat. 

Strygeremme, 
Barbersæbe, 

Barberspejle, 
Tandbørster. 

Tenderen], 
Tandpulver, 

Tørsprit, 
Kamme. 
fiaarbør ,  iler, 

Klredesbørsier, 
Badesvampe. 

Tavlesvampe, Gummisvampe. 
Stort Udvalg. 	Billigste Priser. 

Allinge  a g3 £ci,24e.n. Tlf. 12. 

Vi beder om Bestillinger paa 

18 pCt. Superfosfat, 
37 pCt. 
til Levering i August Alarmer'. 

Nordsandels hortolsbus, 

Røget Laks. 
Regel Aat, 
Salamipølse, 
Spegepølse, 

Cervelatpølse, 
Kødpølse, 

Kalverullepølse, 
Kogt, salt Ked, 
Raket Svinefiler, 

Leverpostej, 
Bajerske Pølser, 

Knækpølser. 
Friske Varer 2 Gange om Ugen. 

Priserne er altid de billigste. 

I. B. Larsen. 

Traadvæv 
Demissioner e: otter pas Le. 

ger. 

9(thgc Siolonial. ug 
$roDurtforretnitig. 

Havregryn. 
Fin Vare a 23 øre pr. ' , kg. 

Allinge Kolonial a Produktf ofret Il% 

Lavere Priser gatilder for 
nylavet dansk Soyaskres. 
Cc,idings 50 pCt. Foderblanding 
og alle Foderkager i 

Ner[bileis BaadElshus 

Yorl Arbejdstøj 
eP del hmisie til Prim. 

Blaa Jakker 	 5.00 
Ekstra svære Jakker 	7,00 
Blaa Benklæder 	 5.50 
Graa Buchskinds Benklæder 7,25 
Molskindsbenklæder 	9,00 
Overalls 	 8,50 

Nordlande ts lluilipåhus, 

En Tyrekalv 
etter gode Forældre, tjenlig til Til-
læg, er til Salg hos 

Peter Dam, 
Bavnehøj, Re. 

Samme Sted er en brugt Kakkel-
ovn til Salg. 

Nye Klædevarer 
er hjemkommen og sælges til me-
get billige Priser. 

Graa engelsk Habit, 
syet eller Maal, 89,00 

Ægte blaa engelsk Serges 125,00 
Habiter leveres efter Maal paa 

faa Dage. 

Nordladgis lindelsbus 
De bedste 

Høforke, 
Lebomme, 
Høstleer, 

Strygespaaner 
s> lires i 

Nordladels Halldelshos 
Allinge Stenværkers 

Sygekasse. 
De, der etaer med Restancer til 

Sygekassen, maa indbetale disse 
inden 15. Juli d. A., aestreral de vil 
undgaa at blive udslettet af Syge-
kassen. 

Bestyrelsen. 

LYSTTUR! 
I Anledning af Kapsejladsen I 

Gudhjem Søndag deri 19. Juli. 
afgaar ,THOR-  Ira Sandvig Form. 
9,45, Ira Allinge Kl. 10, Retur Kl. 3 
fra Gudhjem. Afgaar igen fra Sand-
vig Kl. 5 Eftm., Allinge 6,15, Retur 
tre Gudhjem Kl. 10. 

Krietianseturen bortfalder. 

Bo Gødningsforening 
Bestilling paa Kunstgødning tIl 

Efteraarsbrug modtages at Brugs-
foreningen indtil den 8. Juli. 

Holm, Sienbygaard. 



F' De! 

fine, unge .føns 
samt nager Steafirarid er til Salg. 

Petersen,M. 	Storegade. 
Saftsvie. 

RØ. 
Pestlig) Møde tor Blu Kors i 

Spellingemose ved Niels Pedersens 
Søndag, d. 9 Juli. Kl. 3. 

Alle indbydes. 
Papirhandler Holm, Ntxa taler. 

5 a 6 ides Kloverb8. 
sliskes til køb». 

Ham mersholms Granitværk 
T.I. Alinge 47. 

En Dame, 
til at passe Brideliuset i Sommer, 
søges, 

Rager P, Holm. 

Xjærtelig Yak 
for tidvist Opmærksomhed ved vort 
Sølvbryllup. 

Agnes og Jørgen Jørgensen. 

Til Iljemmehryii 
Frisltbraendt Malt. 

Frisk( Gner. Humle 
Maltsaft i Flasker. 

NortIladels 6allili hus. 

prima dæk 
og å[anger 

lige hjemkommen til meget billige 
Priser. Alle andre Cyldedele haves 
paa Lager. 

Stort Udvalg til meget nedsalte 
Priser. 

Reparalioner udføres, 

N. C. Funeh, 
Allinge. 

kriges &hi 
Jett l Ar tidttge•e vist jer, hvorle• 

des men laver er Kariøst 1 baade 

paa Lareljerden og pal Isen, her 
skal 1 se, hvorledes den skal an-

bringes hængeside f et Tre. 

To stærke Reb fasibindes i en 

rigtig solid Gren. Lige under Fast-
bindingen sættes el gennemhullet 

Tvrerbiredt, som spreder Rebene fra 
hinanden, og det samme gør den 
runde Blok forneden. 1 Træstativet 

med de to Sæder er foroven en 
Krog, som kan løftes at, medens 
Rebene 511005 og hægtes pari, nier 

Farten skal begynde. Men lad en 

voksen se pas Sagerne, for Kørse-

len begynder og pas pas, al lille 
Bror ikke kommer :fibende hen til 

jer, !liedens 1 er i fuldt Sving, for 

sag kan han 'Ina sig slemt. 

Hvis I er nogle raske Drenge, 

som bader sammen hver Dag, kan 
nok faa Lov til al lave en rask, 

lille Sejlbaad. Den beslaar al en 

vandtæt Kasse, hvori der er sal et 

Stykke Jernrør, til Anbringelse fif 

Masten. Fartøjet er selvfølgelig ikke 

anvendelig i stærk Bølgegang, men 

kan under passende Forhold give 
Anledning til megen Morskab. En 

væsentlig Fordel er det, al man Ira 

Vandel kan kravle ombord uden at 

trygle nogen Kæntring. 

Lettere at lave end baade Karru-

sellen og Banden er denne Gynge-

stol. Den kan udføres paa mange 
forskellige Maader bande i Jern og 

i Træ. De !mindre Børn kan lege 

med dette Apparat i Timevis, og 
riet er' en sund og aldeles ufarlig 
Leg. 

Forleden læste jeg i Avisen om 
en sørgelig Ulykke. El Barn var fal-
det i Brønden, og Moderen segle 

at redde det ved al fire den slørre 
Broder ned, sne han kunde nat at 

gribe ham. Det lykkedes ogsea for 

Drengen, men Moderen var desvær-
re ikke stærk nok til al hejse dem 
begge op og den yngste druknede. 

Dette Tilfælde fik mig til at tæn-
ke paa, hvorledes en Dreng engang 

hejsede en tung Mand op paa en 

Bro ved Hjælp at 2 Reb, Han slog 

blot hvert Reb en Gang omkring 
Gelænderet og holdt stramt i Rebet. 

Manden, som havde sine Fødder 

1 2 Løkker, stod op som af en al-

mindelig Trappe, idel Drengen blot 
arremmede Rebet for hver Gang 

heti leflede Benet, Del var megt 1 

snildt. 

Er du Fodbotdtspiller, maa ved du 

titan Irma kunne placere Bolden 

paa det Sled i Mindet, hvor Mani-
manden har vanskeligst ved at nal 

den. For at indøve Spillerne heri, 
laves der nu Maal 'ned nummerere-

de Heller. San man Spilleren pile 
Komando kunne lave et Maal netop 
gennem del Hul, der forlanges. 

Hvor mange Mennesker mas der 

nødvendigvis være til Stede paa o-

venstaaende Billede ? 

Svar ; Som du ser er der en ved 

at hejse Regel, reli man holde Dra-

gen (2) og til det Baghjul, der øjnes 

maa svare en Cyklist (3) den sorte 
Hest maa luve en Kusk (4) og Rø-
gen fra Huset latter formode, at der 
mindst er en hjemme (5) Den dræb-

te And forudstEeler en Jæger (6) og 
Flyvemaskinen en Flyver (7) De 3 
Halte over Muren maa dække 3 Ho-
veder (8, 9, 10) og Drengen, som 

vipper (11) man have en Modpart (12) 
To Drenge spiller Kroket 113, 14) 
og den tykke Mand (151 skjuler de 

to medspillende, Skyggen røber, et 
de er til Stede (16, 17). Altsaa Tal-
let 17. 

Onkel Peter. 

Motor- Smøreolie, Konsistensfedt, 
Pudsetvist anbefales 

g. :8. Larsen, .2llinge. 
De bekendte gode Englebeat 

Gurnrnisaaler og Hæle 
tias hos 

M. C. Funeli, Allinge. 

Tagtjære. 
1....edertsgpap. leopalpop, rød 

Tjæremaling. Karbollnlurn. 
Særlig gode Kvalileter 

biord- o [i PlditidformpiRg  

Vtlider. 
Et Parti godt monterede 

Herrecykler 
sælges pr, lcontant for 150 Kr. pr. 
Stk. 

i 277. C. Yuncfi, 

Cement. 
Ny friskbrændt Cement er paa 

Lager, 

Satsnist,  
13rumatforreniitig. 

Hatte, Huer og 
Kasketter 

anbefales til meget billige Priser. 

Filthatte i alle Farver 	6,75 
Sportshuer fra 	 4,00 
Blaa Kasketter fra 	4,00 

Xotor-Fetroleum. 

Storl Nedslag paa Priserne tor 

Den kraftige Lenoleums Tagtjære, 
tom sælges i hele, halve og kvarte Tønder, samt i Dunke, 

Rod Tagtjære, (Mon i Dunke. 
Stort Oplag I 

glorbIanbeti: OanbeRsfpuf3. 

VII De have 

en god Kop Katte, 
anbefales det at isabe Katten 1,..•4 01. 

Veer rete javaKisffes og 

FrolIostk.affe, blandet, gis'',  en 
lorleinItg Drik. 

Allinge Kolonial- & 

Produktforretning 

BORNA smager delikat. 

Prisen nedsat paa Majs og Klid. 
2Ittinge 	& 44zrolauttforretning 

For at sKaffe Plads 
Ilir ny Tilførsler ai Brædder udsælges el større Parti af Restlageret 

meget billigt. 

qfiriqr 541)1011.14 (5 "irobufttrarrefning. 

BORNA er bedst og billigst 

‘41‘GM147 
<P  ATOR1) 	ATOR1) 

-NORD 

,f..)amefrafifier og Nostumer 

.Restpartiet af terakker og geostumer i 
gar6ardine, gelæde og Covereoat udsælges fil 
yderst lave griser. mindste Sa6at 20 pCf. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planck. Allinge. 

Alle MennesKer 
som har est, hvorledes 

Bornholms bødl] margarine, 
fromstillee, behandler og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højfIne Produkt til sine Maya-
tider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Høsalt! 

Ølbuge Rutin:fat,  og Vrotiuttfurretning. 



f Ref  Vi har Eneforhandling 

af' det ægte 

KNÅRTIILI 
Spar Penge - Spar Vask. 

Bemærk Varemærket. 

Nordlandets Handelshus. 

HonsesKaller 
er atter paa Lager. 

Kyllingefoder fra Fabrikken Grand Danois anbefales at Opdreett. 

Kod og lElenfoder til høns. 

Jens Hansen. 
Ny 

Sending Isenkram. 
Spisestel og Servantestel. 

stort Udvalg i 

Glas, Kopper og Tallerkener. 
Prisen meget lav. 

Allinge Koloniål- og Produktforretning 

Fineste dansk Fabrikat 

i yb kg Pakker. 

• 
BORNA giver lækkert Smørrebrød. 

• 

Klædninger. 
Stort Lager af Klædninger. 

Af ekstragod blaa Cheviot '75 Kr., smaa Numre 55 a 65 Kr. 
Allerbedste engelske Sergesklædninger 115 Kr. 
Prima Buchskinds Klædninger 48 Kr., alt efter Størrelse.  

Bestillinger paa Klædninger modtages, syes efter Maal. 
For godt, solidt Arbejde og god Pasning garanteres. 

Jeg har et Prøvelager paa over 50 forskellige Dessins, 
saa her gør De Deres Handel bedst og billigst. 

,ens Xansen, 

køber De altid bedst og billigst hos mig, naar De vil have 
noget, der er godt. Jeg har det største Lager ti! de billigste 
Priser. Eneudsalg at amerikansk Arbejdstøj og Overalls, det 
bedste, der findes til 8 Kr. pr. Stk, Drengedragter føres paa 
Lager i alle Størr. og Kvaliteter. 

91flinge SItifouinl kV $rotittftforretiting 

BORNA er god ! 

Arbelcidtq øg 
Underbeklædning 

Den førslz Ærgerrighed, der vrek-

ke3 i Drengenes Bryst, er dell, a, 
blive en rask Dreng, som udviser 

Mod og som ikke giver Frygt til 

Kende. Trods Hjærte ranke:: gaar 
hau alene gennem der mørke Skov 

og ene over Loflet ard Aftenstide 
Han drikker med Selrovorv:ndelse 
ned i det kolde Vanl og hærder 

sin Hud og ilt Helbred. Han art-

strenger sig gennem Srort og Idræt 
lor at tilkæmpe sig en sund Sjæl 

el sundt Legeme. Men hvad hjæl-

per elle disse Anstrengelser, hvis 

lian ikke formalier al modslaa den 

Fjende, som møder enhver Dreng, 

nemlig Tohnkken. 

Ryger jeg Ira mil 15. Aar ti! mil 
45. Aar 5 Cigarer daglig, sen tøm-
mes i dette Tidsrum 550 Kasser 
med salt 55,000 Cigarer, 

De jeg var Dreng, røg vi ogsaa, 
vi skaffede os nogle store, sorte Ci-

garer, men da vi havde regel dem, 
var vi mere døde end levende, og 
vi aflagde det Løfte, at det skulde 

vi aldrig gøre mere. 

Nu om Stunder er det imidlertid 
Cigarretten, der udgør den store 
Fristelse for en Dreng. 

Del Beløb en ivrig Ryger i 30 
Aar bruger Tobak for er tilstrække-
ligt til et købe et Hus med Have. 

Du vi! maaske sige, al jeg holder 

Formaningslaler for dig. Og det vil 

jeg for saa vidt ogsaa, som jeg er 

meget ældre end dig og har gjort 

Erfaringer om, hvordan Verden og 
Menneskene er og derfor kan give 

dig gode Raad, som du ikke vil 

fortryde at lytte til. Du vil heste 

Glæde deraf. 
Prøv en Gang at lænke paa dine 

Kammerater i Skolen, tænk paa dem, 

der ryger og du vil erkende, at de 

I Reglen Ikke hører til dem, der læ-

rer mest, eller som er mest lærevil-

lige. Deres hele Oplørsel røber dem,  

deres 	Ansigter .4 gale l-r.- 
gerseldser ;ør del 

tkt‘len e- la tulre fin ' .a a-
le at epriele. pas. Nelnren e7 tr.ig 

modig, og ofte Len aaa.lanhe D•en-
ge tilsyneladende være 1:-ske og 
stærke, me .trr skønne Da,; kom-

mer Bagslaget, deres Lemmer el-

bti. t.et  nikotirdorei'tede. 

Politiet, der lager Fingeratryk a! 
Forbrydere, kan fortælle, ni Pege-
og Tommellinger pen højre Høand 
som Regel er gule og forbrændte 
af Ogareirlden. 

Oberst Leetham, som ledede 

Hoc (+Ilingen al Soldater i Marche-
ster, hævdede, at en Tredjedel af 
de kasserede erklæredes for ricfyg-
lig III Krigstjeneste paa Grund af 
„Rygelijærte", 

Læge E. Th. Malling meddeler, 
at omtrent Halvdelen i en Del Skoler 

han har undersøgt, i Alderen Ira 
10-14 Aar, ryger indtil 10 Cigaret-

ter om Dagen. 

o Skeolelæge Dr. C. Schou skriver 

ru en 

 

12 Aars Dreng, der daglig 
røg 5-6 Cigaretter ; Han blev sari 
underlig slap og sløj, aandsfravæ-
rende, glemsom, blev hurtig træt 

og fik ved Gymnastik, Løb og and-
re stærke Bevægelser Hjærtebanken, 
Flimren for øjnene osv. 

En Skoleinspektør for en større 
Skole meddeler: En Dreng, som 
nu er 14 Aar, var indtil for 2 Aar 
siden en ivrig Ryger. Han var sta-

dig syg (Hovedpine, Hjærtebanken 

osv.) Efter Lærerens Opfordring 
holdt han op med at ryge og blev 
hurtig rask. 

Overværgeraadets Fo,mand erklæ-

rer, at Størstedelen af vanartede 
Bern han har haft med at gøre, har 

været ivrige Tobaksrygere. 	• 
Tænker jeg lilbage paa deri Klas-

se af Drenge, jeg tilhørte, erindrer 

jeg, al den Dreng, som var saa 

stærkt forfalden til Tobaksrygning, 

er den eneste af vor Klasse, som 

senere heri I Livel har lært Arresten 
at kende, fra indvendig Side. 

ønsker du at komme godl frem 

i Verden, saa alhold dig Ira Nydel-

sen af alle de Ting, som virker Hed-

brydende pari Sjæl og Legeme, der-

under Tobakken. 

Tobakshungeren bliver ellerhaan. 
den saa stærk, at Politiel kan faa 
ungdommelige Forbrydere til et til-
slut ved at love dens en Cigaret. 

Opdageren bærer lier Maske for 
ikke at blive genkendt. 

Onkel Peter. 

gor6eredelsesklasse 
til Wellemskolen 

indrettes lige cher Sommerferien 
paa Grund at at Fru M. Koloed 
holder op med Undervisning. 

Træffes Kl. 10-12 Fm. 
Kpl.- Hahn, 

Allinge. 

Køreplan 
gv'Jig i 	rar 

A..enne dWnge JerabiLs 

Søgnedage. 
Basse -Rwladl,Ig  

H. 	8,00 12,50 7,25 
8,17 1,10 7,42 
8,30 1,28 7,55 
8,46 1,46 8,11 
9,01 2,04 8,26 
9,12 2,17 6,37 
9,20 2,25 8,45 

rainadvig-ataas• • 
Sandvig 	 9,50 5.40 9,10 

9,57 5 48 9.17 
10,06 5.59 9,26 
10,22 6,16 9,42 
10.38 6,33 9,58 
10,50 6,45 10.10 
11,10 7,05 10,30 

Søn- og Helligdage. 
Henne-Sandvig 

8,00 12,35 
8,16 12,51 
8,28 1,03 
8,43 1,18 
8.57 1,32 
9,07 1,42 
9,15 1,50 

Randvig-høems 

Sandvig 9,30 5,55 
Allinge 9,37 6,02 
Tein 9,46 6,11 
Rø 10,01 6,26 
Klemensker 10,17 6,42 
Nyker 10,27 6,52 
Rønne 	If. 10,45 7,10 

Havemtiblerne 
bedes bestilt nu. 

Maskinsnedkeri, Klemensker. 
TII. n. Nr. 13. 

Den bedste Cykle, 
til deri billigste Pris køber De hos 

Cyklehandler 
A. Mikkelsen, Allinge. 

Afbetaling indrømmes. 

e ol olladepyIver. 
5 Øre. 

g. 2. 
Telefon Allinge 12. 

HUM MER 
Kogt, raget Laksi Deaner. 

Røget Laks I !Skiver I Deaner 
Franske Sardiner 
1 Olie og Tomat. 
forske Sardiner 

Olie og Tomat fra 40 Ore. 
Røgede Sild i Tomat, 

Gaffelbidder. 
Aneblovie. 

Benfri Mild 
Rejer, lffnalinger 

Osteri, Gavlar 
Thunfink 

Bomrals Leverpostej 
med Tr•fier i II 	 

Bedste Kvaliteter, billigste Priser. 

Prisen er nedsat paa 
Stor tørret amk. Majs. 
Eketragrove Hvedeklid, 
Majsskraa og Knækmajs. 

N011 E1131111018 

Hvedestrømel, 
grove RugkIld, 
prirna Svineskraa 

af Hvede, Byg og 1.4e, 

valset Byg, 
valset Blandsæd, 
valset Hvede, 
Blodtoder 

sælges til billigste Nolefing. 

Nordaohls Nudels:lus, 
llegoldslidning 

sælges til den laveste Pris i 

Nordlandets Handelshuo. 

Miksed Majs. Plata Majs. 
Hvede, Byg. Havre, Blandsæd 

leveres i hel, valset, knækket og finpratet Triatand:- 

Grove das-sulte Klid, .pæn Vare. 
Hver Sommer er Børns Cigaret Et Parti Havre sælges saalrenge Forland haves til 23 Kr, pr. 100 kg rygning Skyld i store, ødelæggende 

Allinge Kolonial & Produktforretning 13.  	• 	
Skovbrande, hvorved der tilføjes 
Landet stor Skade. 

Rønne 
Nyker 
Klemensker 
Rø 
Tein 
Alfinge 
Sandvig 

Allinge 
Tern 
Rs 
Klemensker 
Nyker 
Rønne H. 

Rønne H. 
Nyker 
Klemensker 
Rø 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

7,90 
7,46 
7,58 
8,13 
8,27 
8,37 
8,45 

9,10 
9,17 
9,26 
9,41 
9,58 

10,10 
10,30 


