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Sroraarets :Blomster.
Nu pipper af Jord
det dejligste Flor
af Foraarets Blomster saa sode.
Hvor Øjet end ser,
de nikker og ler
og glædes - som jeg ved vort Møde.

Ek..entpineer

til nile Iiit.nt I Allinge•NinttdvIg.

.fra 2lge til -?Ige.
-0 Kvindernes Frodsligas
„Danske Afdeling".

Paa Landsmøder, afholdt 3 Gange paa Christiansborg og 1 Gang
i Silkeborg har Delegerede fra hele
Landet vedtaget at formulere Foreningens Formal i følgende OrdDen lille Viol
lyd:
beruset af Sol
1. Foreningens Formaal er, i
tilsmiler mig glad og fornøjet.
Af Rimen den fik
Overensstemmelse med de paa vodet dugblanke Blik,
re Kongresser vedtagne Resolutioden Glans som af raarer i Øjet. ner, at støtte Bestræbelserne til
FreMme af Fred og mellemfolke1 Skovbundens Ly,
lig Forstaaelse,
fremspiret paany
2. at gøre Krig ulovlig og i Stestaar skinnende hvidt Anemoner.
det for indføre en Ordning, der
Et jublende Kor
af Sangere bor
sikrer, at Stridigheder afgøres ved
nu atter i Bogenes Kroner.
Mægling, Voldgift eller andre freAstrid Hald.
delige Afgørelsesmidler,
3. at søge de ovenfor omtalte
Principper lagt til Grund ved OpMeelKebetter.
dragelse og Undervisning af den
De vrimler os i Møde,
opvoksende Slægt i Hjem og Skole,
de farver Gi-taftens Rand,
4. at samarbejde med Kvinder
opstandne fra de dode
i andre Lande, som virker for
i Foraarssolens Land.
samme Formaal.
De følges mange Mile
langs Kongevejens Pile
Foreningen har organiseret sine
helt ud til Østerstrand.
ca. 10,000 Medlemmer her i Landet i Distrikter, som igen er delt
Og gaar vi over Bæltet,
i Kredse.
saa staar de ogsaa der
Der er paa det nuværende Tidsog spejler sig i Æltet
punkt Arbejde i Gang i ca. 80
henunder vaade Træer.
Se der staar Pilen stynet
Kredse, Mindste Aarscontingent er
med Solskinsstænk i Brynet I Kr.
Den har Alfader kært
Ligaens ,Danske Afdeling" har
sit Hovedkontor i København, AbMed Guldstøv paa smaa Tryner
salons Gaard, Raadhuspladsen 45.
gaar Bierne paa Rad,
Postgiro 2658.
som Toldere, der syner
hvert solskinslunet Fad.
Fredsdag 2. Juni 1928.
Hør, alle Grøfter suser!
Vor - hvert andet Aar tilbaDet store Foraar bruser,
gevendende - Fredsdag, vi kan
og ved ej selv for hvad.
nu, takket være vore Autoriteter,
Ludvig Holstein.
holde den 6te i Rækken, er endnu en ret enestaaende Begivenhed
Engblommer.
i Verden, og som saadan forplig-.
Gule Smaablommer i Engen staar ter den os derfor ogsaa paa en
ganske særlig Maade, idet vi paa
varligt omvugget
af Kæruldens Haar, den Dag faar Lejlighed til at træde
signet af Solstraalers
i Forbindelse med hele den dandvælende Drys,
ske Offentlighed og at vise udadsignet af Dugdraabers
Kærtegn og Kys. til, hvor stærkt vi er grebne af
vort Program.
1 Danmark har man Lov til frit
Gule Smaablomster
ved Aalobets Blaa at bekende sit Standpunkt, og det
skinner som Sole
gælder da for os om den 2den
blandt blankeste Straa,
Juni at kunne naa ud til alle med
vajer for Vinden
ved Gry og ved Kvæld, vort lille hvide Flag og derigennem hente den 10 Øre, som skal
bøjer sig let
til Goddag og Farvel. støtte og styrke vort Oplysningsarbejde herhjemme og ud over
Gule Smaablomster
Verden.
for hvert et Skridt,
At vi lidt over 3 Millioner Dangule Smaablonuner i Skødet dit,
ske er et fredeligt sindet Folk, det
gule Smaablonister
i Engbunden staar ved vi, men vi ved slet ikke, hvilog i dit dejlige skysorte Haar.
ket Indtryk det gør, naar vi KvinIb.
der hæver dette,- det vigtigste af
alle Spørgsmaal - Fredsspørgsrnaalet - og Arbejdet herfor, ud
Mor, har Du set,
hvad der staar bag Diget? af Selvfølgelighedens dagligdags
Gæslingebloinster saa bitte smaa. Graavejr, og viser vor Tro til FremBladet kløvet og Kronen fliget,
tiden: at den vil kunne bringe os
lige skabt til at kysse paa
en bedre social Ordning og retKlare Spirer paa Mulden letter,
færdigere, menneskeligere og værsuger Kræfter af Dybet op,
digere Kaar, men kun, naar vi
fæster Roden i varme Nætter,
Jaaner af Solen til Blad og Top. selv arbejder herfor!
Slut derfor op om os! Hjælp
~jaer.

os at rejse Folkeviljen! Formaa
enhver til at arbejde som om det
var hendes eller hans Arbejde, det
netop kom an paa 1 Vær med til
at vække vor Næstes Ansvarsfølelse overfor de kommende Slægter!
lirunU (Scaerteia tie eteminfea.
I Allinge-Sandvig forestaas Salget af Flaget af Undertegnede, og
bedes de unge Piger der har Lyst
til at hjælpe til med Salget melde
sig hos Fru Gornitzka.

..grojskoleforstander
2orrip 75 2ar.

I Dag Fredag fylder Højskoleforstander Johan Borup ?5 Aar.
Allerede i sin Ungdom korn han
i Forbindelse med den grundtvigske Iløjskelebevægelse. Hans Omgangsvenner i Studentertiden var
Brødrene Alfred og Karl Poulsen, Uffe Birkedal, F. Rønning,
V. Brucker og flere, og Ernst Trier
i Vallekilde var hans Morbroder.
Det blev da ogsaa som Højskolemand, han fandt sin Arbejdsplads,
efter at han i adskillige Aar havde
studeret Litteratur. I 1891 grundlagde han Borups Kursus i København, der mere og mere blev
en Folkehøjskole formet efter københavnske Forhold. For et Aar
siden fik Borups Højskole sin egen
Bygning i København, hvor dens
Virksomhed i Aarenes Løb har
været af stor Betydning, navnlig
blandt Arbejderne.

3fjemstavns-81(evnet.

-o-

Det 6. danske Iljenistavns-Stævne holdes paa Bornholms Højskole
i Ekkodalen i Dagene 1.-5. August 1928.
D'Iirr. Amtmand Koefoed, Rektor M. C. Koefoed og Professor
Malle Bidstrup er Indbydere til
Stævnet. Indbydelsen er tiltraadt
af en hel Del Bornholmere, dels
bosiddende her paa Øen, og dels
i det øvrige Danmark; men ogsaa
kendte Mænd fra andre danske
Landsdele anbefaler Stævnet.
Deltagerne vil faa Lejlighed til
at stifte Bekendtskab med alle væsentlige Sider af det for Bornholm
karakteristiske i Naturen og i Nu-

tids- og Fortidsliv. Udflugter til
alle i en eller anden Henseende
ejendommelige Steder og bornholmsk Sang, Folkedans og Skuespil vil give Deltagerne varigt Indtryk af vor afsondrede Os forskelligartede Værdier.
For Deltagere, der vil bo og
spise paa Højskolen, bliver Prisen
60 Kr. De, der selv sarger for
Kost og Logi, betaler 30 Kr. For
Deltagelse i en enkelt af de 4 første
Dage betales 8 Kr. At overvære
et enkelt Foredrag i nævnte Tidsrum koster 2 Kr.
Indmeldelse sker skriftlig til
Amtmanden inden 20. Juni, og
samtidig med Indmeldelsen indsendes 30 Kr, til Hjemstavns-Stævnet, Rønne, Postgiro 14824. Resten af Beløbet betales ved Ankonisten til Højskolen.
Hr. Amtsbogholder C. 1. Hagemann er Stævnets Kasserer.
Programmet ser saaledes ud:
Onsdag. Kl. ca. 7. Ankomst til
Rønne og videre til Bornholms
Højskole ved Almindingen. Stævnet aabnes. Kl. 10. Professor ved
Lunds Universitet, Dr. Karl A.
Grøwall: Bornholms Geologi. Kl.
12%. Udflugt til Læsaa, Tornegaard, Dueodde, Neksø med Frederiks Stenbrud, muligvis ad
Strandvejen til Svaneke. Kl. 8.
Terrakottafrabrikant Hans Hjorth:
Bornholmske Industrier.
Torsdag. Kl. 9. Museumsinspektør C. Neergaard: Bornholms Arkæologi. Arkitekt, Prof. M. Bidstrup: Bornholmske Kirker. Kl.
12'/2. Udflugt- til Aakirke, Hjorte.
bakken, Paradisbakkerne, forbi
lbskirke til Svaneke. Østerlars
Kirke. Kl. 8. Sang af AakirkebySangkoret „Canto" (Dirigent: Fabrikant H Hjorth). Arkivar H. Ellekilde: Bornholmske Sagn.
Fredag. Kl. 9. Mag. art, Aage
Rohmann: Bornholmsk Sprog. Museumsinspektør H. Zangenberg:
Bornholmske Gaarde.- Kl. l2%.
Udflugt til Gaarde. Besøg i Rønne:
Gadevandring, Sang af Bornholmerkoret med forklarende Indledning af Dirigenten, Kantor H. Johansen. Aften Frit Samvær.
Lørdag, Ki 9. Amtmand Ove
Koefoed og Adjunkt Th. Lind:
Oversigt over Bornholms Historie.
Kl. 12%. Udflugt over Gudhjem
til Rø og Hammeren. Aften. Selskabeligt Samvær.
""
•
Søndag. Fmd. Spadsereture i
Almindingen. Kl. ca. 3. Offentligt Møde i Almindingen med to
Foredrag hvis Emner endnu ikke
har kunnet fastsættes, men vil blive
meddelt Deltagerne senere Bornholmsk Folekedans, ledet af Lærer
H. P. Koefoed, Allinge. KI 7 1 /,,
Bornholmsk Skuespil pas Rønne
Teater Kl. Il Afrejse fra Rønne.
Alle Foredrag holdes paa Højskolen, hvor der vil findes en Udstilling af Bøger, Billeder ni. ni.
vedrørende Bornholm.
Vejledere under Udflugterne vil,
foruden Foredragsholderne, bl. a.
følgende være: Læge S. Borcl,
Pastor Andr. Hansen, Pastor Arne
Rohde, Arkitekt K. Thorsen, Avlsbruger P. Thorsen,
H. P. Koefoed.
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Yrit ~skifte
Til Hr. Byraadsmedlem Stenhugger
Valdemar Olsen.
I forrige Nummer af Nordbornholm beskylder De Løjtnant Koefoed for at have omtalt Deres Vidneudsagn paa en urigtig og vildledende Maade. Der er en til Vished grænsende Sandsynlighed for,
at det er mig, De mener, skønt
Titlen er „urigtig og vildledende";
men saafremt den fremmede og
vanskelige Forstavelse „Premier"
er for vanskelig for Dem at stave,
skal det være Dem tilgivzt - jeg
vil dog foreslaa Dem helt at stryge
den militære Benævnelse, saa kom
De helt ud over den Vagskelighed
paa en nem Maade.
Naar De mener, at jeg har skrevet mit Indlæg paa Basis af Hr.
Blochs Referat, skal jeg dog meddele Dem, at De er galt afmarscheret, De har faaet forkert Front.
Da jeg skrev om „Sagen', havde
jeg Udskriften af Vidneprotokol len
liggende foran mig, og det var
paa Grundlag af denne, at jeg
skrev, saa hvad det angaar, kunde
De godt have rettet Deres Angreb
mod mig. Naar De imidlertid foretrækker at rette Angrebet mod Hr.
Bloch, gør det for saa vidt mindre til Sagen, som denne nok skal
vide at give Dem Svar paa Tiltale. Hr. Bloch vil rimeligvis lade
Ordlyden af Deres Vidneudsagn
fra Vidneprotokollen aftrykke, og
saa kan enhver jo se, om der er
noget vildledende eller urigtigt i
min eller Hr. Blochs Anvendelse
deraf.
De har aabenbart Deres Grunde
til at angribe lir. Bloch; for det,
at De i Deres Beskedenhed som
et „lille Byraadsmedlem` ikke drister Dem til at angribe mig, tror
jeg ikke rigtig paa - jeg mener
det med Beskedenhed. Gaar De
ikke selv med en lille Borgmester
i Maven? Man siger det, og det
skulde saaniænd slet ikke undre
ulig, om De selv og for Resten
ogsaa et Vælgerflertal ansaa Dem
for at være den bedste hertil.
Men - Spøg til Side - jeg
skal ikke komme ind paa Deklinationen af Adjektivet lille, mindre, mindst med Hensyn til Byraadsinediernmerne og stor, større,
størst i Borgerforeningen, kun skal
jeg bemærke, at blandt Dværge
kan en lille Mand synes stor, og
- alvorlig talt --- i flere Henseender forekommer De mig at rage
op Voer Deres Kollegaer i Byraadet. De er ofte blandt dem, jeg i
11111. stille Sind gør en Undtag< Ise
med, naar jeg paa en kritisk Maade
omtaler Byraadet som I ldled. De
synes at være en af de faa, der
er fritstillet og som ærlig Mand
tur sige sin Mening. De synes
ikke at have noget imod, at Borgerne faar Oplysning om, hvorledes deres Penge anvendes. De har
aabenbart intet at skjule, og De

er da ogsaa den eneste, hvem vi
skylder de -- ganske vist yderst
faa og sparsomme — Oplysninger,
som er kommet fra Byraadet. De
benytter ikke Deres Stilling til privat Fordel — det paaskonner vi
— men — modsætter De Dem, at
gor det? Det har vi ikke
de andre'
mærket noget til.
Mig forekommer det forstaaeliat
og særdeles menneskeligt, at et
Medlem ikke lader en Chance g,aa
fra sig. Hvem af os andre tor vel
ogsaa slaa sig for Brystet og farisæisk paastaa, at man ikke vilde
være som en af disse, og naar
den ene tager Chancen, synes den
anden vel ogsaa, at han kan gore
det — seere menneskeligt alt sammen, naar der ikke er Tale om
Personligheder, men jævne Gennemsnitsmennesker. liovedansvaret forekommer mig at ligge paa
de andre, som tillader, at denne
Trafik faer Lov til at brede sig.
Jeg vil derfor opfordre Dem til
ved første Lejlighed i Byraadet at
sige et borgerligt Ord i den Retning. Det vil højne Borgernes Agtelse for og Tillid til Raadet. Der
er ikke meget tilbage af Agtelsen
og Tilliden, men der er sikkert
intet Borgerne hellere vil end at
se op til dem, der er sat til at
styre deres Anliggender. Lad os
hore en enlig Røst i Ørkenen, det
vil lindre Tørsten.
Eller sig os Deres Mening her
i „Nordbornholm '. For at gøre
Dem Sagen lettere, skal jeg stille
Dem nogle Sporgsmaal.
1. 'Billiger De, at et Byraadsmedlem er Eneleverandør uden
Konkurence til Kommunen?
2. Billiger De, at et Byraadsmedlem indtager en kommunal Stilling, som kunde bestrides bedre
og billigere af en anden?
3. Billiger De, at et Byraadsmedlem; dew-ovenikeibet-er Fattigudvalgsformand, holder privat Fattiggaard, medens den kommunale
har staaet delvis tom?
4. Billiger De, at Kommunen
udlejer et helt Hus for 5 Kr. om
Maaneden samtidig med, at den
betaler 25 Kr. om Maaneden som
Fattighjælp til Husleje for et Par
Værelser andetsteds?
5. Billiger De, at en overflødig
og unyttig Stilling indtages af et
Byraadsmedlem?
6. Billiger De at Byraadsmedlemmer ved Leverancer og Arbejde
foretrækkes for andre og billigere
Tilbud?
7. Mener De ikke, at den høje
Skatteprocent Jammer al Foretagsomhed til mest Skade for de Arbejdere og Haandværkere, der gerne
vil Arbejde?
S. Mener De ikke, at det vilde
være til Gavn for Kommunen og
være retfærdigt om denne i Stedet for at eftergive Skatterestancer
modtog Arbejdsydelse? (f. Eks.
Vejarbejde, Plantning, Forskønnelse d. v. s. Arbejde, som ellers
ikke vilde blive udført.)
9. Vil De ved næste Byraadsmode foreslaa, at der gives Borgerne Adgang til al se Reenekaber
med Bilag?
Ja, det var et lille Udvalg af
Sporgsmaal, Resten vil jeg gemme
til tie forannævnte er besvarede.
De vil gore Dem selv, Byraadct
(som Institution betragtet) og Deres Kommune en stor Tjeneste ved
at svare paa Spørgsniaalene. Er
den Tvivl og Mistillid, som nu er
almindelig, ganske overdreven, kan
den fejes bort som et Fnug ved
at Byraadet lægger Kortene pile
Bordet; men heller ikke paa anden Maade. Ved det stadige Hemmelighedskræmmeri vokser Borgernes Tvivl og Mistillid.
Grib nu Lejligheden til at stoppe
denne Vækst, nu da De alligevel
er kommet frem paa Kamppladsen.

Sporgsmaalet behøver kun et Ja
eller Nej, nemmere kan det da
ikke være.
C. B. Koefod.

Hr. Byraadsmedlem Vald. Olsen.
:ten fer af Zere4 firtiltel i 91arbbainbalm, at Zr tror ititelftriueti er
naget følt Zejrri. lora .E tbeallige 5flerrtrlttr
tan beftleftigc fin met', betle
er bile ille
mel) vi nternat!.
frit en meetliriver F e"Flan4 trin en Ikr•
fon, ber titlen eanførniuflalliog nb.
feerr Zilfitnietrtffrieelite o, tiere far
mane, batte ah- brief er ;minimal tig
jan fueberliet u nit nuben atillfoinbeb;
men lom jeg for har benuerlet, ubfezer
jeg ith fnnbntii earbeibe — tllyentt
;Bebo» i ben illetning er Mit tieeligt
Nettet,
De forntobrr, at jeg er 7itheruger
ed Q tinlait noninintinlealitit; Dina
jeg bebe snig fritaget for Whenl
har far lamt Iran Deur, og rim gabt
tante mig ni gate bet igen, bog er jeg
nf ben VInerlenbelfe fons ligger i,
at eta formober jeg er .£)alne.8 13atti.
falle; jeg num altjan for mit %eb.
lomme nbe bane fult iletapen mub
Stummunnibolilit ban en meget hen.
ftpoliulb f.Iltnethe; bet mener jeg felt).
følgelig right(' feta, men er affladet(
gInb ueb ni fart bel betreefiet fra ainbru Gine,
Gen tommer bi tiI bett alvorlig
Zr1 nf Gagen. De befIntber mig for
forntangebe Referater af Zetd, Uh).ubingit. d eg bar irfereret i
trangt Flom, tienb Zete.13
!OM til et gine llbtrqt for, Del, tie
fremfører om Dummet-tut tinte Gparg-3.
mani til 'tem og `dered ez"..eten bereten,
ftnar bet ilte et i.....rb om i aarbor.-btobitollen, jeg flat her af att(' hele
Deren fUiblieubrafin og roligt noerlabe
til Vaferrie at afgote. om bet er min
ell'r `Flertø Dbfaitelfroenne tier bar
jaigtet
dot 91etten inabte h ni
elm
bugnet ainlbentar 9,3eter Olien af 911tinge, 43 'ilar el., ber formanet »reb
9lrt(entrjelauenct $;.-", 180 fartlarebe afbud af enerretgagfeete 'Iljettipflunt:
,,;tre ber fiben 1925 næret teblem
af Plflinge-Ganbuig lklignab og heilet
aaltigubnalg. Zen uieb mit 9fnuti tinben firme i llgeblabet .9babbonibolm'
f 23. f. UR. optagne 'urtitel cr inb.
fent: til enbet al mig, Da jeg »abRent 91igligbebrit af 4Irtitlen4 atibbotb.
'eg teuha ilte noget til. at ' 3-attieubunden {Nibe Ejner nebtogrt, at Gag,
fegeren J-Nibe tage fip nf Sinfreb f.j3cberienø Iluberbolb mob tit abbebate
en baglig (fflobtgorelfe herfor af 1,25
ttigurefenrt, Dut
Rr. af
tx. lget bar nebtaget at iilfina Gadogemt en manneblig liMoblgt)telfe af 15
Mr. for at abe Sigfreb Velterfen 451tM),
tør jeg ilte fine noget beftend om, be
jeg ilte buffer bet. 93eb ftittigabbnl•
gel$. ?Matte 25/1 b. PI. ten jeg hm ti!
Siebe en `Det af Tiben; jeg malte
ceaa tut« s.lgtobet var forbi. d eg tror,
at jeg har myrer mb stab alle Vabel(
af 3attiguboalget, bar er blevet afbalbte i hin rib, boori jeg ber turret
borifet fin et j.- e fata
ine unl bie 1mi:roret:te en Zel af (.1/1ie
bel. ben 'ofr b. Vl
Cadeft — tirbtneet.
‘.j3aa 9hilebeine af Bagfurer :!1relt&bel [en tibiattc Bibiavl viben „zlen
er har orer, at 4.1...:igfreb 13eberien line
[anet t̀afligunberliattelft. Delg har jet
burret inrb til tit affatte 1/1ubgellet [ar
fl-ntliqueriritet, huari jeg tror, at eie;1/auli ar ;treperm, ag agn(' bar
jrg jet nf anhbeleinilwr til YLueri, at
ben har ;anet `1"ectui,It3ityli, airrctilen
nf ben Gigfreb
'"
»bete :fjerlp bar jag
ilte (taftet mig ;Om urb . v'it jeg
bobbe tunet lilltebe i ben 'Del nj 11b.
untgetil Tiabe ban "ft b. 91, head
e3ebtneelfe af, at eeeforteren for at
Tetiere Siefreb sloffen fat 1,25 ltr.
om Znecii,.bfrie Ueffen:ed/le j‘g ilte
(elve protefleret mob 2:leflutningen, jeg

bilbo berbrb felefateette bar- farrhfort,
at her 1Pfb Raften rrrie: fedt Øgtig
Start. :31.g tete, al Gigfret har twret
tilbejetiA lit Zcit, olm j;e1 tan die
»meje heftende `lit ferler, )svor jeg bar
let bats briefet.'
ophint
tiebtog. i.
De nitiornatet Ze tiefte Sigfteb
fibror hatibe Ze
bre fra, De bovbe turret tireb til an
riff:ok eeleeetlet; ae tror et :melarve
%Ion her er lamet, ag ogf:ta nar .
fat af ;Inbbercluinger til %altet, at
bal b! Aalliabjectp `Delte rar iltert;
enelle fiti e ..librit; boabe Tit lamt
meh til at bettilee tjateen, bavbe
ledt en merlet bebe 1Biben var ;btr•
haltet, og felnjalgelig onfort brave.
eg inno jo non ub frn, tit lk har
fremfett, htmb
»Mb., og har e2rat NIM berettiget til, tem Cerneblag
af Deret V31bneforflaring at ftribe „ban havbe alken entret tireb tit ni
bredde Stol!pcni:ic for .-iefreb" anløbe
bet tunnel Uchikt!. at 13engene one
btaitget, fur be bleu abbetaft til boltre
itillte ett jan billig ;turilt foral tiejj.
'
91: CI)-9111bet!..11 not hatte fac.irl for at
fim bede frem 52(efrene bebeøoafan bemarfe ltforgerfateningerb atrinelk om
G.)gen, bleu inbr»Itet i 91mbhurnbotin
-28. — Zen 25/1 -28 bolbi
9Rabe, og heri biet) bet
nrcatere?.$, at .talm olletebe i lang
lig Rebte fartet ubbetalt Rr. 1,25 baglig for Rollen til eighth, men batte
er nel ilir naget at tale om. ;leg fer
af 11Ieferatet for firme eleranbemabe, at
ri %Nem nbIolte, ni bet intet hobe
un.rel tit nitte otter
tiurs — kliJraabet nitettenbet °Ulan
ben anførte 3.reingniig4iiinabe.
N. Bloch.

.fra 21ge til 21ge.
-0,
Bipestkursus
'afholdes i l2ø Præstegaardshave
i førstkommende Uge. (Se Annoncen). --- Enhver Biavler maa
selv lære at passe sine Bier, hvis
han skal have Indtægt og Glæde
deraf, — Glæde? Jo, det er meget interessant at passe sine egne
Bier; hver Gang man aabner for
sine Bier, maa man beundre deres Orden og Flid. Uhyre meget
kan man allerede lære af Biernes
Færden paa Flyvebrædtet; men
først maa man være lidt inde i
deres Levemaade. — Hvorfor kan
man ikke overlade Arbejdet til en
fremmed Hjælper? Fordi lian ikke
altid er ved Haanden til rette Tid.
Naar Vejret er godt skulde lian
helst være alle Steder. Det tager
ikke saa lang Tid for en selv at
passe 2---3 Stader, men det skal
være til rette Tid.
Dette kan De fan at lære ved
al deltage i Kurstis'et, og manis*
selv faa Lov at løfte en Bitavle
op af Stadet. Der vanker ingen
Stik, naar det sker roligt.
Men her er noget extra. Der
har været og er endnu megen
Larvepest paa Nordlandet; den
kan vi først faa Bugt med, naar
enhver Biavler kender den. Den
er let at faa Bugt med taget
Tide, og et rigtig behandlet Bifolk giver fuldt Udbytte samme
Aar, hvorimod Pesten næsten helt
kan ødelægge det i el Par varme
Uger. Der gives Støtte til Kurstis'et, men pris Betingelse af, at
mindst (i møder elle 5 Dage. -Abld derfor frem, at vi ikke skal
være nødsaget til at nøjes med
et enkelt Dagsmøde. Vi Intaber
da at blive mindet en Snes hm
Ru og omliggende Sogne.
Husk Bipestlovens
3 n: „Det
paaliviler Ejeren al ethvert Stade,
der er angrebet af Bipest etter
frembyder Mistanke om denne
Sygdoms Tilstedeværelse, uopholdelig at gøre Anmeldelse herom
til den af Landbrugsministeriet
anerkendte Frellesledelse for Biavlerforeningerne for hele Landet.
J. La3saa.

Biografen
Paa Søndag fremvises i Biogra[enten:Storfilm i a Akter: ”Piraternese lløveling".
Det er en
Film fra deri Tid, da de vilde Sø-

røvere rammede i Middelhavet, og
Hovedrollen spilles mandigt af
Paul Richter.

Lidt om vore
9rydelsesmidler.
-0Af Husholdrring-stærerinde
Frk. Eli Bendixen, Fredericia.

ned, og Resultatet bliver da ogsaa
gerne, at man rejser sig tre Bor.
det udre at være tilred mæt
Tvinger man sig 111 at spise trods
I lleetent dertil, udnytter tens Organisme ikke Føden »aa godt som
den Føde, som man har spist med
Appetit, saa man kunde maaske
lige saa gerne helt lade være at
spise. Her maa jeg dog Indskyde
den Bemærkning, al man ikke beret
maa drage den Slutning, at man
kun bor spise sine Livretter og
vrage at anden Mad ud fra den
Fnrudsætning, al man dog ikke
kan udnytte. den, for Vallens Magt
er stor. Man kan vænne sig til
at synes om en Ret, mule man
bitre tvinger sig til at spise- en
lille Portion af den de terete (Jauge,
man feer den.
Fort!,

For at Føde skal kunne udnyttes bedst muligt af vor Organisme,
skal den have et passende Indhold al de forskellige nødvendige
Næringsstoffer; men den skal tillige indeholde Smagsstoffer, som
virker appetitvækkende. Saadanne
Smagsstoffer finder vi i mange af
vore Næringsmidler, mens tier i
andre af vore mest anvendte
Ig•MNINI•
Næringsmidler findes meget lidt
Smagsstof. Ved Tilberedningen af
de første behøver vi ikke at anvende meget al vore forskellige
leveres billigst fra
Nydedse.smidler, kun sat] meget,
Allinge Bogtrykkeri.
at de naturlige Smagsstoffer fremhæves; til de andre man man derimod sætte et eller flere af vore
Nydelsesmidler lie for at gøre dem
velsmagende. -- For blot nogle
faa Aar siden brugte man ganske
vist Nydelsesmidlerne mere, end
vi ker bedst og koster mindst
man , nu gør; men bett bort fra at
Glem det ikke
bruge f. Eks. Krydderier, The,
Kaffe o. s. v., kommer man vel
næppe i en overskuelig Fremtid,
sne der kan maniske være Grind
Sort, fiolm.
til at se lidt nærmere pal' disse
• •1' • •
vore Nydelseheidler.
- §:••••••.
Hvilke Egenskaber er de karakteristiske for Nydelsesmidlerne?
Feen af de mest karakteristiske
Egenskaber er dele at de er i
Stand til al pirre vore 'Fordøjetsesorganer. Man har jo saa løvrigt Lov til at dele Nydelsesmidlerne i Grupper efter deres Beskaffenhed, f. Eks I de immaterielle
Der er saa skøn en Ø,
og de materielle.
den staar med lyse Birke
De immaterielle Nydelsesmidler i saltgin Østersø;
er saadanne, som man ikke kan der skifter Klippens graa Granit
tage og føle paa, f. Eks. Synet med Skov og frodig Ager
og Lugten af veltillaVel og pænt og Sandets hvide Klit.
anrettet Mad, som serveres paa
Der Havet slaar mod Havn
et pænt dækket Bord. Vi kender langs skæromkranste Kyster,
deres Virkninger. Vi har alle følt
hvor fordum tændtes Bavn;
vore Tænder løbe i Vand ved Syog Aaen bugter sig i Steng
net af god Mad, især naar vi har imellem stejle Brinker
været meget sultne. Vi har ogsaa og Fjældbygt Hedelyng.
prøvet at has til Bords med den
Tanke, at det var umuligt af faa Der knoppes under Sol
selv den mindste Smule Mad ned; I blandt Sten den vilde Riese
og Hyld og Kaprifoi;
men ved Synet af den gode Mad der spirer Korn af Klippegrund,
kom Appetiten, og man endte med og Blomster gror I Enge
at spise af Hjertens Lyst.
til Fuglesang i Lund.
Kommer man derimod til et
Bord, som er dækket med en plet- Vort Land, Bornholm, er skønt,
tet Dug, revnet Porcellæn, uptid- thi Hav om Klipper blaaner,
sede Knive, daarligt tillavet Mad, og Lovet staar saa groet;
og ædlest Kvinde, fejrest Mø
eventuelt serveret af en mindre og Mænd ceg raske Svende
proper Pige, saa skal man være bebor den danske Ø.
meget sulten for ai faa ret 'neget
E. V. lioesrn.

Fest- og Bryllupssange
Annoncer

„Nordbornhoirn"

Hammershus i Pinsen.

Sutg sædvanlig lokkede det gode Vejr en Mængde Mennesker
til Slottet 1 Pinsedagene. Ogsaa paa Tirsdag (Uriindlovsdagen) vil der
antaeelig komme mange til Fugleskydningen, der som sædvanlig afholdes nede i Dalen ved Paddesænke. Skydningen begynder Kl. 11
Form. og varer ved til Pladen er falden. Se iøvrigt Annoncen,

gre v eg Paalæg.

vor h j e in ist e lavede
Fars, Medisterpelse

t a te I*.

Ihrllholins Filglesiytillillllsselskrdh

gir Varerne garanteres -Ips
altid friske, da de opbevares i
moderne, elektrisk Køleanlæg.

Fugleshydning Grundlovsdag v. Hammershus

A Lyster

Efter Skydningen Fællesspisning a 3 Kr. med eftert. Bal paa Hotellet.

afholder sin, itarlige
Numre a2 Kr. faas ved Henvendelse til Postmester
Christensen samt Fugleskydningstlagen paa Skydepladsen.

Missionsfest i

Saltkar og Skoldekar anbefale..;
til billigste Priser.

Hasle tiodkertorretning,
Tlf. Hasle 105.
..1.••••■■■•••■

'Fapetfabrl kken
Dan ru arks

Xøb

Leder, begynder Mandag d. 4. Juni

Si. 2 i Ro Præstegar-rdshave.
livis tilstrækkeligt Antal faste
Deltagere moder første Dag, fortsættes 6. 7. 8. og 9. Juni hver
Dag Kl. 2. - Alle er velkomne.
Undervisningen gratis.

smukke lysægte

• TA PETER •
Største Udvalg. - Billigste Priser.

Nye Tapeter er hjemkommet
i man ge smukke Monst re,
Rester ticisæJ ges til halv Pris.

Sag f. 3f. X-Jensen
HL 3 -8. - Tlf.

Ytflir

Cykler og Cykledele

ved Jantzens Hotel. - Tlf. 85.

i stort Udvalg anbefales de ærede Forbrugere
til rimelige Priser. Gør Deres indkøb hos den
lokale Forhandler, der faas den bedste Garanti

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

Tlf. 71. - E. JOHANSEN, Re.
Auto•Repnrotion,

Se her!
Skiller Deres Radio ikke Stationerne ad, saa lad det omby gge
og det vil blive meget kraftigere
og skille Stationerne fuldstændi g.
Apparater repareres.
Nye Apparater
pp
, 4 Lampers, med
Tilbehør og Højtaler, nyeste Konstruktion, meget kraftig, og skil- ler Stationerne fuldstændig, 225
Kr. Apparatet demonstreres her`
eller i Deres H jem, naar som helst.

L. Carlsen,

"telet. ndr. 20.

Klemensker St.

Xo6 deres 2lre
hos

Yang Yoraaret
med en

Xodak!

Tiden er inde, da De drager ud
i Skov og Mark for at nyde Foraaret og alle dets man ge Glæder.
ed
staar for Doree nied
m
sine dejlige oplevelsesrige Feriesine
dage. Besøg derfor endnu i Dag

Sanduig Bogflandel
og vælg deri KODAK, der passer
Dem bedst, og som De kruk lære
at bruge paa faa Minutter. 4

Jofian Sørensen.

Reparationer udføres.

u tit foraard
i-ihefales mine gode Cykler.
Grammofoner og Plader m. m.

H. A. Hagedorn, Gudh jem.

Til Foraarssæsonen
anbefales

••
•• S e in in er k jolu
r.
••

Ny, stor Sending fikse, henri- :
• vende K joler i Vaskesilke, Musse- •
; line og Voile.
•
•
•
Meget smøg Priser.
•
•
•

•
•
•
•
•
•

- •
•

Allinge Hvori
altid paa

La ger, billige Priser.
Tlf. 29.

e

• Drenge-Vasketøj

••

:
•

•
i meget stort Udvalg.
•
Rhiser, Sportsskjorter, Spejder- •
benklæder» luer og-Bælter, Knæ- •
Smukke sol- og vaske- •
•
ægte [;lusestoffer.
'Kulørte og biml Serges Drengehabitter til Konkurrencepriser
•

Manufakturhuset
RASLE

•
•

Opttendningebrsrade

M. Michelsen, Gudhjem.

Tlf. 71.

Hende, 011e, Gummi. - Lede/dation.

Fodertuelmfahriken, Nyker.
Tlf. 79.

kølles bedst hos Chrmager

Conrad Hansen,
ved Havnen, Allinge.

Kyllingefoder.
A. Larsen, XvIlinge

Frelsens Hær, Allinge.
Stort Mode Fredag den I.
J uni ledet af Brigader C. Soderstmu, Khh.

Frelsens Hær, Hasle.
Brigader SODERS1 ROM leder
Møde L
Lø rdag den 2. Juni
Kl. 8,30 Aft. Friluftsmøde
paa Torvet Kl. 7,30.

•
•

'Ett hjalp!

nonne, gudfijem
••••■■•■••....

P. Ir. kkelsen og Hustru, Tein

Inserat.

Hans Jensen.

mærksomhed ved vort Sølvbryllup.

-

3riller og Yincenez

5.

P. B. V.

Nexø 17.

iertelig Tak tor al udvist Op-

Virtaelieforr, tning

afholder Generalforsamling i Forsamlingshuset, Fredag den 8 Juni
Kl. 7,30.

hjem, Torsdag den 7. Juni

Karle og Jens lagemansen,
Dannevang, Rutsker.

Johanne lansens

Grove Byggryn.[Kna3kris anbefales.

Olsker Truhollsloriliq

J. Læsaa, Gudhjem.

træffes hos P. A. Thornberg, Gud-

Rir

LØRDAG den 2. Juni Kl. 7,30
bliver der Boseelest for Dansk
Missionsselskab hos Chr. Nielsen,
Stenbyeaard, hvor Missionær Frk.
Olga Christensen fra Kina taler.
Vær velkommen og tag en
god Gave med til D. M.S.

for udvist Opmærkwtnhed ved
ørt ItrylinP-

Koneerrt. og Frost, afser.

Telefon Hamle Nr. 74-

Meltønder, ; medBipest-Klusils
Peder Christensen, Aaker

Aciertelig mag

tretnif, ilafienjt, rii#fijt og
iøet Libeala

lef

•

Udplantningsplanter
til Mark og Have er t jenlige nu.

„Ballelyst", Allinge.
Tlf. ti og. 47.

H. Kr. Kofod.

Hotel Stanunershaide - Hotel, Sandvig

udsælges meget billigt.

9lidebning nf, nt
Zrreffomim Vaden, lltflitige og fjong %grin
one ubf. ingib Vobe febter i No og Omege, bf jeg ilte nablabe nt gate opmem-tient ene, et bel bittebe bitre tab
om jeg jet» bamle aperitif!, rar allerebe 'Dagen efter flt ammebe {Polt inb
bett !Bie og arcelenterebe Solfenieben
og totne brut faintibig cl 43nr Zweite,
f or be tumor nemlig alle fromt-len bagt
Wittrfe til, at 13cif en bar aben aorhinhenhe, og betale I Str. for nt fare
meb Toget for d rømme neb og f an
at
at be 40-50 pat.
ilte
ene forbinbenbe, fatte be fi n rid ilte
leefferfultne efter. ffnlber herfor rf.ffi.zr.
2nrien og tigrut
Ntliibriftn
lijetteligfic Tot
øm.
tirfrilrr beja, inerte Ning be beter 13orte•
meb nb, et benntle en niere beliint
giet, tren gamle behenrr herfor iffe at
Bibeo tier!,
turab e j u Inge en
93atte met) oh byer 4nii irriter iibegarn, - innafte brt[ her funbe gøre
Zen egner fin opfan f ortrceff etigt til et ficzlye for QI,ilafet af
en Riftert i Zurifttiben, jon gear bet
ilfe Ina finarbi ab over Djnene pari
tsolf, er pl jer ot
ofbe.
?Q-ibobigft Malta Jonas.
11•~113111•011~~011~

Ligkister og Ligsenge
altid paa Lager i alle Størrelser,
og forskellig Udstyrelser og Priser.
A ratnu Son n
Byggeforretning
Telefon Allinge 69.
Indehaver Chr. Sonne.

Louise

•

med et Fotog rafi af Dem selv!
Fotograf

Hotel „Sandvig"s Palmehave er udvidet og restaureret.
Priserne er inar meget moderate.

Riøller,

Carl Jørgensen.

Tlf.4

Larsen, Allinge.

•

•
•

•

•

Gør et Beeøg
i Underteg nedes Sadelmagerforreining.
hvor De vil finde alt i
Ung, Ryg/trekke og Korrnniolv:
ler. Bilpolstring udtaras.

H. P. KOFOED

Tlf.

13

Gudhjem Møbelforretning
anbefaler alle Slags Møbler.
Lager af Ligkister og Ligtøj.

A LUND,
Gudhjem,

Tlf. 40

• 111•~41/116•114•9
•
11,

2iografen.
Søndag den 3. Juni Kl. 8,
Den store italienske Lila-Film

?interim liedmg
Folkeskuespil i 8 Akter.
Filmen er forbudt for Børn.

•
•
••••••••••••••

En Karl
kan straks faa Plads

Jensen, Lille Lærkegaard.

91ce d Teres Ven

tiet er Omgivelserne, der sulfoner :Mulet
- Starnmershalde har smukke Omgivelser kender De Troldspoven

Sam ni e Ledelse:

Dame- og
Børne-Hatte

En Dreng
eller yngre Karl soges tit at pase
Kreaturer.
Lille Danunegaard, Kl.

leverer de fineste Portrætter.

dame- og Aornefiatte

2 bedekaer

Stort og smukt Udvalg id tilrige friser

og 2 Kvier samt 10 forskellige
Vogne er til Salg eller Bytte.

8 Pers. Bil ildlejes billigt

Hedvig Marckmann,
Tlf. Hasle 913.

VIIOINIlli11118111drilel

Lad .9em fotografere
hos

P. Anker Poulsen.

og

jtlaber omtut rrnifrtit
-dotitorrel f er u bf ore.
Telejon .balle 66.

Gudhjem bides
Flormel

Altid friske Varer.

S. A. Larsen,.2"11inge

faas nu f

Allinge Blomsterforretning,
Telefon SS.

J, Marcher. Telefon Allinge 120 Asbest-Boegeplader

Mursten, Teg lsten, Drænror.

Soivfølg elig paa

Tlf, 127.

HOTEL „HAMMERSHUS"

•
T:t a 13 L. MIL Klemens

11 6.66.99(:),etss

der trwfler man altid gode Venner!

Billigste og bedste Tagdækningsmateriale - leveres og oplægges.

M 1111 c h, Hule,
anbefaler sig med
(ilarritesterarbejde, Samvittig-

hedsfuld Udførelse.

Ittallegardluer til Fabrikspris.
Flegant I sedraanuing af Billeder.
Girardiall.ttenge!r og Spejle
i

Størrelser.

lillefar

paa Lager.

kan nu f:ta,;

r113 ikke orer Aaeo eilor Yarl
Køb Deres Forbrug af
Sodavand fra
Mineralvandsfabriken

Kofoedat. Mortensens
Byggeforretning.
111. 77 og 79.

7 Personers Bil.

BORNHOLM
Telelon

Sandvig

SLIPS

med

Alodei ale Prier. Chr. Thorsen. Telefon Rasle 82.

ifilkorSei.

til Salg paa

Lille Danunegaard, Kl.

lægges - forlang Tilbud.
Lager af Ligkister og Ligtø j,

Udplantningsplanter
Findrone Andersen, Sandkaos.

En god og frugtbar Orne

Linoleum- og Parketgulve

1,1"e-;til: bidalt e

Oudbjem!fialles Flormel

Slag ter Kofoed, Klemensker.

staar til Afbenyttelse.

AllingeffegIværk H vor skal vi mødes?
anbefales.

er anerkendt -~elhetstweiee
63:
som det Bedste, tIP
'
• ghister
fb

f

Ost. Paalæg Salater.

111111111111111111111111111111111M11111
Stenbymolle, Re.

Averter bare
i andre Blade. De vii dol< tør eller Seneirs opclagt, ,
at de,' er kun et Blad. der læsera i alle Hjem. 4:4.; at
di.t derfor er det billii<ste oi "ordetIaqtigete at avertere i Nordbornholm.

Sførsie Udvalg.
Bedste Kvalifeter.
Billige Prisel"
MdgdSinciuNOrdSUdS
VICTOR PLANCK

Telt-5

ALLINGE Teir.5

,j•

v

A8rgrelse.
•_.-

Kub paa Deres egn Epi

Ovenstanende Ord er et af de
rimmeste
Ord, det danske Sprog
g
er
-vel
sa g tens fordi det er
ej
Udtryk for en af de mindst tilta-

Denne Opfordrin g lyser ud af
alle Blades Spalter og gentages
af enhver Forretnin gsmand. Og
den er ogsaa berettiget, thi en al
Grundbetin gelserne for et Samfunds
Trivsel er Solidaritet. Enhver god
Borger bør i egen Interesse handle i den By eIler paa den Egn,
hvori han selv ønske rat eksistere,
og bør det erindres, at har den
handlende ikke li ge netop den
Vare, man ønsker, kan den skaffes
Man bør huske, at for hver
Krones Fort jeneste man unddra ger
sin Bys eller E gns Forretningsfolk,
formindsker man diases Skatteevne
og Købeevne i tilsvarende Grad.
Landboerne bør ogsaa købe I
den By eller paa den Eg n, de føler
sig knyttet til, da de altid har større
Mulig hed for at blive tilfredsstillet
ved Køb, naar det gaar gennem
en stedlig handlende, som for at
beholde sin Kunde Irma dra ge
Omsorg for at denne bliver behandlet saa godt som mulig t. Den
stedlig e Købmand ser i Egnens
Beboere sine stabile Kunder, hvis
Tilfredshed er ham en Eksistensbetingelse.
Derfor: Gavn 'Dem selv ved
at støtte Deres By o g E g tl.

lende Følelser, et Menneske kan
narre. Der er trods det virkelig
Mennesker, der lever i en uafbrudt
Ærg relsestilstand - enten over
noget, de selv har gjort, sa gt, skrevet eller forsømt - eller, og det
maaske i de fleste Tilfælde, over andres Vaeretimade. Ærg relse er den
personificerede .Goldheds Aand.
Et Menneske, der giver sig denne
Følelse i Vold og stirrer sig blind
paa det en Gan g foretag ne Fejlskridt, er ude af Stand til at friske nyt Mod. Det, der er g jort
galt - er jo nu en Gang gjort
galt, og Følgerne af Galskaben
kommer uvægerligt i en eller anden Form, dem kan man ikke løbe
uden orn, men at sætte sig hen
og ærg re sig gul og grøn - som
det rettelig hedder - er kun at
forberede Vejen for nye Ærgrelser. Har vi handlet som Faar og
Fæ, maa vi hellere straks indrømme det, og saa sige det til os
selv som hin Ungersvend
Ret
din Ryg Svend Vonved - og saa
fremad. - Har vi øvet Uret mod
nogen, saa er det i alt Fald bedre
at søge at gøre den god igen end
at fortabe sig i Ærgrelse derover.
Har andre gjort os Uret, saa bliver det da ikke os, der i første
Om gan g skal ærgre os, det bliver værst for den anden at komme
over. Det grimmeste Ord burde
ud af Sproget, men først og fremmest ud af vort Liv. Den Goldhed, det medfører, dræber ethvert
nyt Initiativ, og intet af det forgjorte oprettes eller udslettes, hvor
den Følelse hærger.
M, A.

hdpaidiollspapir
vo.ier og Okonomrnlier
leveres til

Nye Sendinger af prima Kvalitet
Græs Foderblanding, danske Horfrokager, grov dansk Soyaskraa,
Danske grove Hvedeklid og Rugklid, stor, sund Kajs, valsede SoI.
sikkekager, Kokoskager og Palmekager, prima Svineskraa, Idafsskraa
Knækmajs, valset Byg. Vi sælger 10 Tdr. Hvede a 22 Kr. pr. tront.

Nordlandets Handelshus.

Alle fraptagene Ser stryges med
1,1noleurnagi a.re eller Ttigirixtjtere, som sælges i hele, halve,
kvarte Tønder samt i Spande a 23 elle: 15 kg Fri Dunke.
Den rigtige lysebrune Flnake Trietjtere sælges i halve Tdr.
og Dunke a 6 Kr.

Nordlandets Handelshus.

Sfiandia rfirunkuls6rifietter
som er et herligt, renligt Sommerbrændsel til Ovne og Komfurer, ventes til Losning i de første Dage .Vær saa god at gøre Bestilling.

Nordlandets Handelshus.
erre, rene, blanke Gulvbrædder, Gran og Fyr,
alle Længder sælges meget billigt ved kontant Betaling
Rigtig gode kantskaarne Udekudebriedder i alle Længder og
Tykkelser sælges ogsaa meget billigt.

Nordlandets Handelshus,

Udsøgte Kvaliteter, d. v. s. fineste Sorter
Kartoffelmel, Sagomel, Rismel, Malerne', Mannagryn, Semonlegryn,
svenske og danske Havregryn i Pakker og kis Vægt. -- Vore Priser
er billige, og ved Køb af 2 kg. ad Gangen gives extra Rabat.

Nardlandets Handelshus.

Fabrikliprfm.
Firma paatrykkes billigst.
Hurtigste Levering
fra

Allinge Bogtrykkeri.
Telefon 74.

Telefon 74.

D ii=-0<=1

Til Sikring Int Allallierlimilpere,

Rug. Lundgrens

Alle Tryksager

anbefaler prima
Kolonlaigrarer
til billigste Priser.
Gyldi g fra 1. Maj.

Kør
Ufin ne•A

eplan.

Iling.. Jernbane,

NOGNEDAGE.
Kanne H.-Nandvijr.

t,

ll'tanne

ffislet
Riemenf
916
St'ein •
91Ringe
Sanbbig

7,45 12,50 16,15 19,26
8,0013,05 16,30 19,40
8,10 13,18 16,40 19,50
8,24 13,29 16,54 2u,04
s,36 13,41 17,06 20,16
8,44 13,49 17.14 20,24
/4,50 13,55 17,20 20,30

Sandvig Hanne H.
9,25 14,10 17,55 20,50
Eaubrig
9,30 14,15 18,00 20,55
91flitige
9,38 14,23 18,08 21,08
'tei n
9,50 14,35 18,20 21,15
1110
StleifingS 10,04 14,49 18,34 21,29
10,14 14,59 18,44 21,39
%ter
10,30 15,15 19,00 21,55
tintue
*) Døber tun fra 27. ',lind til 27.
Slagurt (begge
SON' OG HELLIGDAGE.
~ane H.-Sandvig.
1Renrie b. 7,45 12,50 16,25 19,25
8,00 13,04 16,39 19,39
9fgler
8,08 13,13 16,48 19,48
8,2113,213 17,01 20,01
8,32 13,37 17,12 20,12
8,40 13,45 17,20 20,20
8,45 13,50 17,25 20,25
Sandvig-Rønne
9,00 14,05 17,50 20,50
Saabnig
9,05 14,10 17,55 20,55
11111inae
9,13 14,18 18,03 21,03
Zein
9,24 1429 18,14 21,15
glo
9,37 14,42 18,27 21,29
Stlemniff,
9,46 14,51 18,36 21,39
91g1 er
Winnie .. 10,00 15,05 18,50 21,55

saasom

Regninger, Meddelelser, Konvolutter,
Dags-Dato, Vekselblanketter,
Visitkort og Takkekort,
Love og Regnskaber,
Sange og Salmer,
Medlemskort
leveres bedst og billigst fra

Allinge Bogtrykkeri

Naar De skal avertere, benyt da

„Nordbornholm"

Køreplan
Almindingen Gudhjem Kunne
Jernbane.
sOGNEDAGE
Henne Almindingen Gudhjem

Iling op Telefon 74..

7,55 13,10 16,35 20,00
7,55 13,10
20,00
8,43 13,58 17,21 20,48
Vlfinitibingett 8,53 14,08 17,31 20,58
Zflenrie
mi
9,13 14,28 (7,51 21,18
Cftrrlara
9,21 14.36 17,59 21.26
9,33 14,48 18,10 2.38
dubl:tient

9trro

ZtørRe Vager fif firtbtge qiiOninger
datter f ra 3,25 -5,00. ng PIrbribitoi tomt prima anierifaa rte Duerab
1.1.1rittia blaa WhAfTinbabraf ( abrr og farfr. nubre tirbejbaraltaber, Zrojer, Q3111Ilabtrbetfrebitina i
og Åoiiiitlb lit bot4ne og %ørn
f er og 81jorter.
VIrbribe til bifligfte
Vieftiflinger paa giret:ah:rier ef ter TRaai. I ftt
Ilbaaht tratataat oa Magnet'.
1111115 bebge Rustikt øg
SliLblefej oa
tiTmb"
OM 11111Mill.
111friSt.

Klemensker Cementstøber'. - TII. Kl. n. 77.
Tagsten, fl. og holl. Model, rode, sorte, graa, Kloakrør, Drænrør,
Brøndrør, 1. x 1 m, 20 Dæksler, Mursten, Kr. 30 pr. 1000, frernst.
ved Maskinblandin g og -Stampning, mange Anbef. fra Forbrugere. Bygningsblokke, 4 6
8 ". til A jlebeholdere, runde og (frk. Blokke
samt Loftsblokke, bedste og billigste Tag, leveres med færdig Armering.
Vandtrug, Stakit- og Hegnstotter, Fliser, 12 x 12
24 " X 24 ",
Fortovskantsten samt alle andre Cementvarer efter Bestilling. Lager
af glass, Rør, Krybber og Svinetrug, Tagvinduer, Glastagsten.
Forlang Tilbud. --- Varerne leveres overalt.

H. Kvist, Gudhjem
kan levere Dem Arbejvtoj, Undertøj, klokker Manehetskjor.
ter og SlIpit ni. in., til smaa Priser. Mange smukke Mønstre i Bomuldstøjer. Alt i
n1011'141. Kub hos mig og De vil blive tilfreds.

Klemensker Skotøjsforretning
De hidtidige Atlanterhavsflyvninger har vist, at det er et rent
Held, hvis Flyvemaskinen ikke bliver tvun get ned paa det oprørte
Hav, hvor Flyverne da er Dødens sikre Bytte, fordi man har man glet ordentli g Materiel til at ta ge en saadan Situation. Nu har Louis
Bleriot søg t at bøde herpaa ved at konstruere en Rednin gsband af
ret store Dimensioner, som kan medføres og udløses fra Flyvemaskinen i det Katastrofale ø jeblik. Den er forsynet med traadlos Afsender- og Modtageranlæg og har god og rummelig Kahytsplads.
Ovenfor ses en Flyvemaskine med Banden hæn gende under Midtpartiet ; i Cirklen ses Baaden paa Søen med det traadløse Anlægs Master rejst.

anbefaler Udsalget af godt og moderne Dame- Herre- og Børnesko.
Skotøj, Træskostøvler og Træbundestøvler.
Reparationer udføres smukt og solidt.
Alt til billige Priser.

Tit n. 47 A. MUNCH. TIL n. 47

Gør altid Deres, Indkøb
al Lonieuhre,
rn
rn
Arbaandsuhre,
Stueuhre, Vækkeuhre, Briller, Pincenez, Barometre, Thermomelre samt Guld-, Sølv-, Plet, Nikkelvarer i

EMIL VESTH,s Uhr- 40. Guldsmedeforretning
Reparationer og Gravering udføres.

Hasle Tlf. 115.

Averter i NORDBORNHOLM!

Gudhjem Almindingen Horne
Glab bjeiti7,50 13,00 16,25 19,50
Cfierlara
7,59 13,10 16.35 20,00
øfterniatie 8,08 13,19 16,4420,09
Yllatinbingen 8,27 13,38 17.04 20,28
Vlatirteby
8,39 13,50 17,15 20,40
9Irea
9,25 14,40 18.05 21,30
`Rønne b. 9,25 14,40 18,00 21,3(1
*) U'er fim f ra 27. .auni til 27.
Phigu ft (begge ind.)
SØN- og HELLIGDAGE
Rønne Almind .i gen-Gudhjem
9tainie b, 7,58 0,25 13,00 20,00
7,55 0,25 13,00 20,00
t.'Icifitteba
8,43 1,08 13,48 20,49
11nlinbiti gen 8,53 1,18 13,58 20,59
Dfterinatir 9,12 1,36 14,17 21,18
9.20 1,44 14,25 21,26
£ fterlra
9,30 1,54 14,35 21,36
Q3ubbjeni
Gudhjem Alenindlugen Rønne
fflubtijrin
7,50 10,2u 12,55 19,50
7,59 10,29 13,05 20,00
Cflerinia
Cfiermaric 8,08 10,37 13,13 20,10
8,27 10.54 13,32 20,28
8,38 11,04 13,43 20,40
'..)Iatiriebb
9,25 11,50 14.30 21,30
9/qa
9,25 11,50 14,30 21,36
111 buer

Røgt Stinfef
og brfIr jiff,
roa rt 2al0, raget
%agt 05aniebruft,
bi fil:metafor! Vetwpuffri,
tung.
lama Irdle tlørtr.

,,;ietttalieft)rretitiitReit
Lindeplads - Allinge - Telefon 45

