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Ugeblad og Annoncetidende
Annvarlautvende Udgiver:
Otto Gorniti.ka. Telefon 74.
Trykt 1 Allinge Bogtrykkeri

Nr. 25

Alm. Annoncer 10 øre pr. mm, eftert, Gange 8 ø.
Forretningsann. 8 6 Ø.

Cm kring
St. Mans-SaaIef.
Nu hilser vi Sommerens Komme:
Se, Baalene kaster mod Hvælvet
et Skær af den
brændende Længsel,
der i vore Hjerter har skælvet,
Og Flammerne stiger i Mulmet,
saa Skyggerne langvejs maa vige.
Vi byder som Velkomst
til Som ren
en Skare af Baal i dens Rige.

Fred...7,1g den

der hele Stævnet. Der forventes,
at alle vil bringe deres Leje i Orden hver Morgen.' En Elev fra
hver af de nævnte Skoler vil blive
indkvarteret sammen med Deltagerne og være disse behjælpelige,
ligesom Skolebetjenten staar til
Raadighed. Alle Maaltider (3 daglig) indtages i Idrætshuset til Tider, som vil blive meddelt ved
Anmornsten.
H. P. Hoefoed.

Juni

•X eg aabner mit Vindu
.t, og Sol strømmer ind,

den kommer med Lunhed
i Vejr og i Vind,
min Stue bli'r lille,
fra Krog og til Krog,
det danser af Støvgran
fra Blade og Bog
Jeg spørger: ,Hvad er det,
som undrende sker?.
De er det som Solen
smaanynner og ler:
Det er Somren,
der kommer til Danmark.

Annoncer og lokalt Støt maa Tære ml ■ • , •
senest Z Dage for Midti udgav.

•Ireg pakker min Randsel
lægger min Bog,
•
jeg gaar over Stier
og frem gennem Skov,
saa blaa højnes Himlen,
saa grønt gynger Græs
fra Enge og Haver
til yderste Næs,
jeg sanser en Solsort,
der synger i Løv,
og Bierne brummer
om Blomsternes Støv:
Nu er Sommeren
kommen til Danmark.

.j og

Vi trodser det Mørke, der ruger
paa Vang og blandt
Skovenes Stammer.
Vi tænder den Ild, der skal være
Symbolet paa Sindenes Flammer,
Vi rejser et Alter for Solen
til Kamp mod det
kolde og dunkle.
Og lyst som vort solglade Hjerte
skal Flammerne stige og funklet
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Srolkesfiolens

ffdrcefasheune,
Med Redaktørens Tilladelse vil
jeg her i „Nordbornholm" meddele de Forældre, hvis Børn er
Deltagere i Folkedansene. og Folkedanserne selv en Del Oplysninger om Stævnet.
Det er et helt Studium at finde
ud af de mange forskellige Arter
af Kampe og Opvisninger, der
skal foregaa paa Stævnet samt
Klokkeslet og Sted for disse; men
ved at holde mig til Allinge-Deltagerne alene bliver det ret let
overskueligt.
Fredag den 29. Juni umiddelbart efter Indmarsch, Sang og Taler skal Allinge-Holdet deltage i
en Masseopvisning af Folkedans
paa „Græsbanen". Denne Opvisning indgaar som Led i selve
Aabningshøjtideligheden. Klokkeslet kan naturligvis ikke nøjagtigt
angives; men det bliver sagtens
omkring Kl. 11 Formiddag.
Lørdag den 30. Juni deltager
Allinge-Holdet atter i en Masseopvisning i Folkedans Kl. 8 Aften
paa Idrætsparkens Fodboldbane.
Formiddagen tilbringes i Zoologisk
Have.
Hr. Viceskoledirektør Franck
skat være Leder af disse 2 Opvisninger. Der fremvises Danse,
som er indøvede af Holdene paa
Hjemstedet og fælles for alle.
Søndag den 1. Juli fra Kl. 12 —
12•• fremviser Allinge-Holdet paa
Stadion, Gulv Nr, 1, sine specielle
bornholmske Danse.
Drengene skal bo i Vognmandsmarkens Skole og Pigerne i Bryggervangens. „Alle maa medbringe
Haandklæder og nødvendige Toiletsager. løvrigt hør der medbringes saa lidt som muligt. Rejsedragt er brugelig Paakitednbig tut-

Udsigt over Kamgen og Stammeriehaide.

Smaa Strejftog.
-0 —

Bornholm er for de fleste uopdaget Land, mange Bornholmere
kender kun den lille Plet, der hører til deres nærmeste Omgivelser.
Nu er det Sommer med Sol og
Grøde, Naturen har- klædt sig i
Festdragt, det er paa Tide at oprette det forsømte. Vi vil derfor
i den kommende Tid hver Uge
foretage-en Udflugt med vore Læsere, for derigennem at søge at
skabe mere Interesse for den bornholmske Naturs mange Ejendommeligheder. Artiklerne vil blive
illustreret, idet Hr. Fotograf Kjøller velvilligst stiller sin righoldige
Samling af Naturoptagelser til Bladets Raadighed, og denne vil blive
suppleret med de bedste Amatørbilleder.
Vi modtager ogsaa gerhe Artikler fra vore Læsere ledsaget af
Amatørbilleder fra smukke, karakteristiske, endnu ikke opdagede
Egne paa vor Klippeø, tag derfor
Kameraet med og gaa paa Jagt
efter Motiver.
Spellingemosen, Kleven og
Ro Plantage er uopdaget Land
for de fleste. Plantagen — denne
store Trekant, der som et mørkt
Enklave strækker sig fra Lyngholt
ti! Lehnsgaard og Stavsdal minder i sin Form om Afrika og,
selv om det ikke er nogen Urskov,
kan det dog være ganske interessant at stifte nærmere Bekendtskab med den.
Forsynet med Kort over Egnen
og med Mad i Rygsækken stiller
vi ved Morgentoget og løser Billet

til Rø. Herfra følger vi Banelinien
til Spellingemosen og Kleven, en
interessant og afvekslende Tur.
Overalt myldrer Blomster frem i
alle Farver; mange sjældne Planter møder vi paa vor Vej, f. Eks.
Bukkeblad med de mimoseagtige
Blomster, der minder om Kastanjens. Huse og Oaarde er malerisk
grupperet op ad Klippeskraaningerne, Frugttræerne staar i Blomst,

rot. Kjell«

de mørke Graner, Lyngen og den
graa Granit danner Rammen.
Til højre drejer en Vej op til
Rutsker Plantage med mange Udsigtspunkter, Tudehøj og Stenrøret. Til venstre kan man følge
Spellingeaaen lige til Rø Plantage,
men Kleven er saa afvekslende,
at den binder os, og inden vi ved
af det er vi ved Splitsgaard. Tilbage ad Landevejen til Lyngholt,
og her ved Savskæreriet drejer
vi ind i Plantagen,
der vel ikke er
mere end en 4050 Aar gammel,
men alligevel velvoksen og gemmer store Værdier,
der udnyttes som
Gavntræ og
Brændsel. Mørke
Graner veksler
med lyse Birke,
og snart er vi inde
i de store Skoves
Ensomhed. Her
er Læ for Vinden,
og vi finder en
hyggelig Plet,
hvor Madpakken
kommer frem. Der
er intet saa dejligt
som efter en gpel
Spadseretur at
kunne spise Frokost i det Grønne,
den friske Luft
giver Appetit, Omgivelserne stemmer Sindet og vi
nynner nogle Stro-

Vtkndfaldet i Dynddalen.

1928

fer af den gamle Sang: ,Se, Mut.
ter til Fatteren sin har sagt, at
hun har lagt i Kurven de dejligste
Æg og et bar, Salat, er du parat, gaa
En Hare springer op fra en
Tue, Fuglene synger og de mørke
Graner suser i Vinden. Vi lægger
os i Græsset og tager et lille Hvil,
sart gear det atter fremad ad Stien
gennen de udhuggede Brandlinier.
Fra Plantagens højeste Punkt
,Stenvarpene kommer vi ned i
den nordre Borgdal og følger Bobbeaaen forbi Graanakke op til
Borgen, en Klippeknude, der i
længst forsvundne Tider har dannet en Ringborg. Paa den anden
Side Aaen ses ,,Borrehoveds• Granitklipper. Landevejen snor sig
her forbi Skovingedboligen, der
ligger idyllisk i en Oase, omrammet af lyse Birke.
Der er sikkert meget endnu at
se i Rø Plantage, men det er allerede hen paa Eftermiddagen og
vi følger den gamle Amtsvej, der
bugkr sig op og lud, forbi Bobhedalen med Udsigt til Lehnsklint.
Egi.en er meget hakket med Smaaskove, Moser og Kær. Snart har
vi passeret Møllen og Rø Kirke
og sidder og nyder en Kop Kaffe
paa Afholdshjemmet.
Herfra gear Turen ad Banelinien
til Dynddalen, hvor Spellingeaaen
skifter Navn og styrter ned gennem Dalen i smag Kaskader. Foreningen Bornholm har her anlagt
en Sti, der fører videre til Amtmandsstenen, hvor den deler sig
saaledes, at man enten kan følge
Trappen op over Klipperanden
eller fortsætte gennem Dalen. Vi
vælger Turen gennem Dalen, der
er ny for os og meget interessant.
Af og til risler en Kilde ned over
de lodrette Klippevægge.
Atter fører Stien opefter og forener sig med den anden. En Markvej
gear langs Skovbrynet i en Bue
ned mod Baadstad og giver Beskueren vide Udsyn over Havet
og Kystlinjen til Gudhjem.
Ad den maleriske Strandvej forbi
Jydeskæret naar vi Troldskoven, der hører til Kurhotellet
,Stammershalde', og denne er
nok et Besøg værd — paa en
Gang vildt forreven og smilende
idyllisk. Gigantiske Klippeblokke
ligger her over hinanden i sære
Formationer, Minder fra Istiden,
et Sted dannende en Talerstol, et
andet Sted en Klippegrav efter
bedste oldnordiske Mønster. Gamle Træer, omspændt af Vedbend,
staar som Kæmper Vagt for Helligdommen. Hele Skoven er et
Virvar af Floras Rigdom, mægtige
gamle Ege, knudrede Avnbøge,
ranke Aske, Birke og Graner, vilde
Kirsebær, Alm, Dværgahorn, Fyr
og Rønnebærtræer er blandet med
hundredaarig Tjørn, cypresagtige
Enebærbuske og tætte Hasselgrupper. Skovbunden er dækket af et
Blomsterflor uden Lige, et Eldorado for en Botaniker. Mange sjeldne

Blomster og Bregner lindes her,
men Ejeren beder de Besøgende
vise Skaansiimised Parken er nu
tilgængelig tor PeoliSurn og gennenikrydset af talrige Spddserestier; disse fører os tilsidst hen til
Hotellet, der ligger nydeligt omgivet af store Plæner og med en
vidunderlig Udsigt ud over Havet.
Ogsaa paa den anden Side Stamrnershalde findes en ejendommelig
storladen Natur med bratte Kløfter ned mod Havet. Oppe paa
Randen knejser tre Bavtastene, et
Vartegn fra Vikingetiden.
Herfra er der kun en lille Spad
seretur op til Stationen, og snart
ruller vi hjemad i deri bornholmske Jernbanes komfortable Vogne

kalis
bandes'
Sot. Hansaften Lord. d. 24. ds.
—o—
Traditionen tro afholdes der i
Lighed med de tidligere Aar atter
Skansefest i Sandvig. Adgangen
til Festpladsen er denne Gang
ganske gratis, og vi forventer, at
et talrigt Publikum vil give Møde
og benytte Lejligheden til at se
Sandvigbatteriet, saaledes som det
nu præsenterer sig.
Skansekomiteen har vedtaget at
tilbyde Kommunen at bekoste opbygget en Talerstol og en Vandkumme af Strandsten i det kommunale Anlæg. Udkast hertil er
udarbejdet af Hr.. Malermester
Hansen, Allinge, der er bekendt
for sin Opfindsomhed og sit Arrangementstalent. Der afhjælpes
ved disse Arbejder et længe følt
Savn til Gavn og Glæde for alle
dem, der har Evner og Trang til
at oplade deres Røst og slukke
deres Tørst og for dem, der vil
lytte til Røsterne.
—` fifaart vi - alger, at Adgangen er
gratis, mener vi dermed, at den
ikke koster Penge. At give noget
helt gratis maa imidlertid betragtes som umoralsk, og det, man
giver, mister sin Værdi for den
der modtager. Vi venter at Publikum dels vil betale med en vis
Portion Velvilje (efter eget Skon)
og dels
og navnlig — ved en
Haandsrækning ved vort Forskønnelsesarbejde, naar det tiltrænges.
Kom altsaa som sædvanlig til
Sandvig Sct. Hansaften.

paa Hjørnet; men ilet venter vel
paa en tunnel skriftlig Henvendelse. Har vi ikke en Motorforening,
der kan finde Anledning til at
gøre det? For Resten kunde Automobillærdslen i Sandvig ogsaa
paa anden Mande gøres mindre
farlig ved at paalyde ensrettet
Kørsel, saalcdes at Kørslen i den
ene Retning gik nedenom Rosenborg og i den anden Retning ovenom. Udgiften til et Par Skilte
kunde vel overkommes. Et Forslag til Overvejelse!
„Sigfred Pedersen tilbagekalder
sin Klage.' I-Ian svinger aabenbart
til hvilken Side live' anden Gang.
I Øjeblikket har Emil Holm :nok
den største indflydelse paa ham
— lad ham beholde den! At „S. P.
erklærer at være blevet ført bag
Lyset af daarlige Randgivere osv."
skal v.(l forstaas saaleries, at lian
har underskrevet en Erklæring,
der havde den Ordlyd. Sporgsninalet om hvilken af Parterne,
der er sdaartige Randgivere",
overlader jeg (og Borgerforeningen) trygt til Publikums Afgørelse.
Det havde været interessant at
høre Bemærkningerne til Borgerforeningens Begæring om en Afskrift af Vald. Olsens Postest mod
Regnskabernes Hemmeligholdelse;
men det foregik bag lukkede Døre,
og Referenten melder intet om det.
Der er nok ikke noget at prale
med her.
I forrige Nummer tillod jeg mig
at varsle, at Byraadet før eller
senere matte frem med Papirerne.
Borgerforeningen har nu haft den

store Tilfredsstillelse og Glæde at
modtage følgende Skrivelse fra
Bol rili =Iras Amt: .1 Anledning af
Foreningens til Indenrigsministeriet indsendte Andragende vedrørende Fremlæggelse af Kommunens Regnskab for 1926--27 skal
man paa Foranledning af Ministeriet anmode Foreningen om at
meddele nærmere Oplysning om,
hvilke Poster paa det fremlagte
Regnskab Foreningens Anke vedrører og hvilke nærmere Redegørelser angaacnde disse Foreningen
ønsker.
En Afskrift af det fremlagteRegnskab vedlægges, men forventes
med Svaret tilbhgesendt
Rosbach
Kst.
Der synes altsaa nu at være
opstand en alvorlig Breche i den
kinesiske Mur, bag hvilken Byraadet har Forskanset sig, og den
er kommet længe før nogen i Borgerforeningen havde ventet det.
Nn kan vi altsaa vente Oplysningerne gennem Ministeriet; det maa
anses for at være et betydeligt
Fremskridt, omend Forretningsgangen er noget besværlig. Det
haVde unægtelig været nemmere
og set bedre ud, om Byraadet
selv frivillig havde givet os dere,
og nu fortryder de Herrer nok
ogsaa, at de ikke har gjort det.
Dem om det!
Foreningen har naturligvis indsendt en righoldig Anke- og ønskeseddel, som senere vil blive
offentliggjort.
C. E. Koofned.

Parti fru Stamnriershsside.

Skansekomiteen.

frit &rdskifie
Kommunalt.
Bornholms Tidende indeholdt i
Lørdags Referat af Allinge-Sandvig
Byraadsmøde opsat efter alle Kunstens Regler s man nierkt die
Absicht I
Joh. Rømer er morsom og nitner, at Borgerforeningen skal tage
sig af Militærmusikken! Havde
Rømer sagt "Østersøbadet", skulde
Bavtastene ved Stammershalde.
rot. Kialler
jeg have taget ham alvorlig. Jeg
vil foreslaa det i næste Bestyrelsesmøde.
rette- og Planlæggelser af Rutevy
Alf. Pedersen vil have MusikanTure, Forbindelser ni. ni. Sandvig—o—
terne civile, men Hr. P. er ogsaa
batteriet har fanel Propper i Kasaa flot anlagt („Pengene spiller
Nu' er Sommeren kommet til nonerne, for at de besøgende ikke
ingen Rolle"). Det er nu ogsaa let Sandvig, d. v.s. i Kraft af Kalenskal fule altfor stor Trang til at
at være flot, naar andre betaler. deren, for Solen og Varmen har
putte Kuglerne fra de dekorative
P, vil vel have, at de skal anskaffe endnu ladet en Del tilbage at ønKuglestabler i Løbene, Flagene
Diplomat og høj Hat — for det ske, og Turisteime vrimler endnu
vajer — kort sagt — Sandvig har
er vel ikke Meningen, at de skal Ikke saa overvældende til daglig; smykket sig bedst muligt til at
Badehospille i Arbejdstøj?
men Kogejomfruerne
modtage den forventede Invasion
Min spagfærdige Bemærkning i tellernes allersomvigtigste Invan- af Gæster.
sNordbornholm" at vort Byraad
tar — de smaa vimse kappeklredte
Sandvig er Turistbyen par ex"synes at have" et stort Ansvar Stuepiger, Tjenerne og Musikan- cellence, og den pragtfulde Badefor Biluheldet i Sandvig, tages terne er kommet — alt er parat. strand og de store I fritene]. udkor
meget højtideligt -- altfor megen Badehuset er nymalet, Bænke, Skil- Centret for det nitintre.eg fremÆret
te og Reklamer opsat. Turistbu- medartede Turistliv.
Byraadet synes imidlertid ikke rea net arbejder for fuld Kraft med
Ogsaa for det stedlige Publikum
at nære nogen Lyst til at rette Besvarelser af Forespørgsler, Til- egner Sandvig sig som Udflugts-

Sommer i Sandvig

»et længste Skæg i Verden.

En Amerikaner ved Navn Victor Frei er I Besiddelse al Verdens længste Skæg. Han rejser for Tiden rundt I Europa og præsenterer sit Skæg og ventes ngsna til Danmark I den nærmeste Tid. -Skreget er 2,35 m langt og, som Malt ser paa Billedet, sari kraftigt,
at kan kan sno en meget lang og flere mindre Piske al det. -- Naar
han til daglig Brug bevæger sig, har han stukket del meste af Skæget i Lommen for ikke at gaa og træde I det.
Han skal allerede
have tjent sig en Formue paa sin Haarprydelse.

sted. Hvor mange af Bornholmerne i I Anledning af den sidste Flyver.
kender, egentlig Hammeren? Deri ulykke er kommet saadanne Forer vel nok en Udflugt værd. Sa- hud og indskrænkende Bestemmellomons Kapel, de historiske ny- ser for Militrerflyvning, at jordopfriskede Strand batterier og frem- bunden ikke er gunstig for en
før alt de storslaaecle, vilde Ha- Kunstflyvning her i hvert Fald for
hn-formationer fylder den besøgen• øjeblikket.
de med sunde, friske og mangeartede Indtryk. Madpakken kan [nedLysttur til eimbrishama.
bringes og nydes i det fri og for
— Allinge-Sandvig Gymnastikdem, der er lidt flottere anlagt, forening har taget Initiativet til en
er der Strandslot og Strandhotel- Lysttur ti! Cimbrishamn i Morgen
lets elegante Koncertsale og Pal- Sct. Hans Aftens Dag.
mehavens kølige, springvandsrisEfter hvad der meddeles os, er
lende Hal og nyindrettede Bodega i der Udsigt til at Planen kan genHotel Sandvig. Alle Steder kappes
nemføres. Et Brev fra Cimhrisom ved billige (forholdsvis) Priser, hamn meddeler, at Pasmyndighehyggelige Lokaler, god Betjening derne vil stille sig meget Imødeog fremfor alt ved ypperlig Musik, kommende, og at Besøget vil være
at byde Gæsterne det bedst muBen „en stor 'Ara-.
lige. Det første Sted spiller den
Efter Planen vil „Hammershus"
skattede Kapelmester Kneb sine
afgaa fra Allinge Kl. 12,30 Eftm.,
smægtende og ildnende DanserneAnkomst til Cimbrishamn Kl. 2,50,
lodier og med sit smittende Huog Afgang derfra Kl. 11.
mor fair han heade Danserne og
Der er Udsigt til fint Vejr Sct.
Tilskuerne til at svulme af LivsHans Aften, og det vil sikkert
glæde og Velvære, og i Palmehablive en stemningsfuld Tur, særlig
ven yder et 5-Mands Orkester det
Afrejsen fra Sverrig med de mange
ypperste i Retning af moderne
brændende Sct. Hans Blus langs
musikalsk Ekstravagance. For de
Kysten.
unge, tier har Lyst og Trang til
Alle kan deltage i Turen mod
Adspredelse, og for de ældre, som
at tegne sig paa de fremlagte Lister
har Lyst til at se paa de unge,
inden Aften, da disse skal være
er der saglecles sørget for let Lejstemplet af Autoriteterne.
lighed til at faa denne Lyst og
— Biiletprisen er kun 7 Kr. pr.
Trang tilfredsstillet. Der er noget Deltager, Børn det halve. Lister
for enhver Smag Læg Deres næ- ligger fremme hos Formanden,
ste Udflugt til Sandvig.
Fragtmand Truelsen, Tlf. 101, AlSommerfuglen
linge Dampskibsexpedition, Tlf. 31
og hos liagerm. Andersen, Sandv.
..........«.«.....«.•••=0•11
■■■■•■•■•■•■•■
••••■

Altsaa, paa Gensyn i Morgen!!

Tegn Dem som Allonnent
paa „Nordbornholm"!
Vi henstiller til vore Læsere at
tegne sig soni Abonnentar paa
Nordbornholm«; det er kun I
Kr. for hvert Halvaar, lige netop
til at dække Bladets Forsendelsesomkostninger. Det vil aflaste vort
Budget og sætte os istand til at
bringe mere lødigt Stof.
Benyt vore Indbetalingskort.
Pos/km.110 14146.
0110 Oornitzka.
— i Allinge —Sandvig vil vore
Bude opkræve Beløbet.

Yra 2lge til 2lge.
Kunstflyvningen over Sandvig
Sct. Hans Aften bliver desværre
Skansekomiteen
ikke til tinget,
havde liaahet lige til det sidste,
men sar lige modtaget den Meddelelse fra Flyverkaptain Bjarkow
(nied Hilsen fra ilerschend), at der

x-f-y

3fjertelig Yak
for udvist Deltagelse ved vor kære
Moders Begravelse.
Pari Familiens Vegne
Emil Hammer.

Sspr fie ell Livsledsagerske
fhll isen tt1nrlr
V11111(1110 over Zrte4

`e
iurbubt,

flor Tr funbet et 93nr Walearber, flat
bet uger potitift 9liobr eller 13al, tiar
'De Rrraniter til Suln efter nit Ze
røbe innbrumr, bar 'De trinet true IBem'Zen' 93epnruiiret bien], portager
oliet,bar 92ie fiol tå ni enl reSorretning beoebon flot f ull Ioa faa bet at bibe,
bai# De titte atm terre i bet 1.13tab, tom
urtelig [Md.
„Worbttørnbalus"

In:Fr.) af alle 1 9111rbre .fjerreb og er
becfur et feciiiiiiiet tatinerrealab.
Støb 'Deret' almioneer tit „9tortn
bonitivInt", Zetelon 9111iiige 74.

Opta-ndninicAbrarade altid paa
Lager, billige Priser.
tiisert hansøn.
Tlf. 20.

Asbest-Bolgeplader
Billigste og bedste Tagdækningsmateriale - leveres og oplægges.

Linoleum- og Parketgulve
lægges
forlang Tilbud.
Lager af Ligkister og Ligtøj.

Stor Set, Halls-Fest
Lordag den 23. ds.

Musik: Kapelmester ALVIN KOCH.
grilr Baal, Fyrværkeri ni. ni.

fre g !værk
anbefales.

Gode

altid friske, da de opbevares i
nioderne, elektrisk Køleanlæg.

Sunde gode Varer sælges til laveste Dagspris.

Nordlandets Handelshus,

Alletonder,
Saltkar og Skoldekar anbefal,
til billigste Priser.

købes bedst hos Uhrmag,er

Vi har Lager af
Tysk Kalk-Salpeter i Sække - Noges-Salpeter i Tender
sælger til laveste Dagspris pr. Kontant.

Conrad Hansen,

t■

■i

udsælges meget billigt.

Louise Larsen, Allinge.

Telefon 74.

A. Lyster, Hasle.

Hjemmelavet Paalæg, Salater, Tomater, syltede Asier og
Agurker, Ost og Konserves. - Alt i prima Kvaliteter.

ikke over beo eller Vand Ztorfte tager af frriiiqc StIcrouinger
Køb Deres Forbrug af
BORNHUbP1

Sandvig

Telefon 25

og 41rbejti#tut iallit }flint(' otnerifaufte °Deraf!. ol :`('flig fro 3,25 - 5,00. 131ima bien 911olftittb,3beidfirber og futil'. nubrefrbelb,..tbeittleeber, Trøjer, 211u fer og
llubrrbethrbiling i Ille og illoonitts til ont4iie og
'Bertil:tinger paa iltrebuinger efter Ilrfaat. ifte
Vlrbethe lit bifligfre
?Mie Milte Realitet øg Reelle Ilbealn l teiretafie eo Illepare.
Sii°=e!R

Zleits

all5eit %Hinge. Znzt:in

Kyllingefoder.
Grove Byggryn. Knækris anbefales.

3. S. Larsen, Allinge
Ligister og Ligsenge
altid paa Lager i alle Størrelser,
og forskellig Udstyrelser og Priser.
Anton Nonnes Byggeforretning
Telefon Allinge 69.
Indehaver Chr. Sonne.

Stor Illumination
1-Lc)i-xce)x-it

Palmehaven Sct. Hans Aften
NORDBORNHOLM læses i alle Hjem!

Køb Deres Foto-Artikler

og egner sig derfor bedst for Avertering. Foreninger kan benytte
Bladet som Medlemsblad. Alle Bekendtgørelser om Meder og Generalfursandinger optages billigst, og Referater optages gratis. Benyt
del før ,,Nordbornholia* som Medlemsblad, vort Blad er upartisk.

og lad os fremkalde
og kopiere fur Dem.

111~1111.111~1.1111111~111111111=1

E. Sonne Hansen, Nexo.

Fotografiapp. fra 8,50
Største Udvalg.
Billigste Priser.

H. C. Lund
Kodaks Forhandler.

Kaffens Aroma
gear tabt, naar den lagres
efter Malningen
- Fire
Sorter fineste Kaffe til Konkurrencepriser leveres fra

jje tt)erterende
anmodes helligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alle [udbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte vod Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Belobet
5 Ore i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.

„P RIMA"

Mejeri-Kontrabøger,
gudt Papir og solid Indbinding
Forlang Tilbud.

HATTE

Allinge Bogtrykkeri, Tlf, 74,

1111111111111111111111111111111111111111

fine ifalienskeHaarhalfe
Bedste Kvinliteter.
Billige Priser:

u No sUds.ill onl
"4TOR dPL Od
Tett 5

MOd sin
reit.5

I

ALLINGE

muld
W09
\Secist og
i lligst

VotIvrinnlmfabriken, Nyker.

Til Foraarssæsonen
lame- og 2ernefialle
Storl og smukt Udvalg til billige friser

Hedvig Marckmann,
Tll. Ilasie 90.

Ost Paalæg - Salater.
Altid friske Varer.

Ny Sending eftersorterede

3. 2. Larsen, Allinge

Gotle Spisekartofler

undvig gjogflandel

sælges a 15 Ore pr. kg., 50 kg.
for 7 Kr. 50 Ore Netto.

lordlao[leis lloodelsbus

anbefaler sig til.det ærede
Publikum med stort Udvalg i

- Cigaretter, - Tobakker.

Roger. Alle Uge- og Dagblade.
Ny Grammofonplader hjemkommet.

Fineste Chokolader og Konlectures.
Fikse Ting i Badedragter, Kaaber
og Hatte samt Strandparasoller.

Et Parti gode

Forretningskonvolutter
sælges med Firma for kun 10 Kr.
pr. Mille.
Allinge Itogtrykkeri.

gofian Sørensen,
immeffleme~m~

Kørepian.

Stenmel

Ronne-Allinge Jernbane.

kan afhentes paa Hammerens Granitværk a 1 Kr. pr. Læs
Møller & Handberg
Akts.

SØGNEDAGE.
Rønne H.-Sandvig.

En lille, god Charabanc
samt en lille Læsfjedervogn er til
Salg eller Bytte med en Ladeko
eller Kvie.
Alfr. Hansen. Hallelyst, Rutsker.

19,25

9foime n. 7,45 12,50 16,15
8,110 13,05 16,30
glider
›;,10 13,15 16.40
3ticntetti
8,24 13,29 16,54
110
Britt
8,36 13,41 17,06
t(liiige
8,44 13,49 1734
eanboig

19,40

19,50
20,04
20,16
20,24
8,59 13,55 17,20 20,30

Sundvin - -Henne 11.

der snart kælver er til Salg.
Niels Schou, Bøgeskoven,

Ru.

5 kors kia
er til Salg paa
Maegaard i Ro.

„Landlyst" i Klemens
Jens Nielsen.

Vietualleforretning

Lindepladi - Allinge - Telefon 45

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

(smukt beliggende ved Hasle)
hvortil hører ca. 6 Tdl. Jord er
til Salg.

Kaffen males i Kundernes Paasyn,

anbefaler
hjemmelavet Fars, Medisterpølse,
Lungepølse, Sylte og Leverpostej.
Fersk, saltet og røget Flæsk.

Uld
Silke

En Ko

Johanne ansens

STRØMPER

Tlf. Hasle 105.

Cigarer,

8t ,Wutomobil,
6 Pers. Brennabor Lernousine, fortrinlig egnet til Vognmandskørsel,
er billig til Salg paa gode Vilkaar.

Nye. solide e,f moder ne

anbefal

Telefon 74.

Daa

Sodavand fra
Mineralvandsfabriken

50 Stk. ined Navn 2 Kr.

Allinge Bogtrylilteri.

Tlf. 79.

Astellime•

Dame- og
Børne-Hatte

El,gante Visitkort

Hasle Bodkertorretning,

N orillalide:s

ved Havnen, Allinge.

Olsen, Stangegaard,
Tli. østertars 69 v.

Benmel.

Ægte Chile-Salpeter I Sække,

Landrace-Gylter,

der farter den 5. og II, Juli samt
en Yorkchire-Orne er til Salg ell.
Bytte med en aarsgammel

A. Lyster

Tlf. 127.

3riller og pincenez

n Fars, Medisterpolse
og Paalæg.

_

Telefon Hasle Nr. 74.

ved Kob af 10 Td. a 21 Kr., enkelte Sække a 22 Kr. salut god dansk
Rug a 21 Kr. - alt pr. 100 kg. Nettopris. - Stor og smaa Majs. - -

Mursten, Teglsten, Drænrør.

af gode Forældre er til Salg paa
Kjffirganrd, Rutsker.

vor hjem ni e lavede

DØ- Varerne garanteres "Pie

Vi 2iller god flid kb

Tlf. 77 og 79.

Saavel Person- som Lastkorsel.
Vognmand Jacobsen. Tlf. AU. 19.

9rØ

Fr. Bidstrup.

En 10 Maaneder gammel

9r3rx-

efievrolet.

paa

„Strandhotellet" i Sandvig.

Kofoed OD. Mortensens
Byggeforretning.

Jeg anbefaler min nye 14 Pers.

Flink ung Pige
søges til 1. Juli
Brogaard pr. Allinge.

Et strikket Langsjal
er fundet og kan afhentes mod
Betaling af Annoncen.
Fdm. Chr. Jespersen,
Hammersholm.

1 Landrace-Orne,
passende til Gylter, staar til Afbenyttelse paa
Lynggaard i Ro.

9,25 14,10 17,55 20,50
eanboiq
9,30 14,15 18,00 20,55
Vlflinge
9,88 14,23 18,08 21,03
`ein
9,50 14,35 18,20 21,15
310
Sl lenien4 10,04 14,411 18,34 21,29
10,14 14,59 18,44 21,39
9Inter
Nonne ti. 10,30 15,15 19,00 21,55
*) Mier tun fra 27. Nul til 27.
?litguji (begge incl).
SON= OG HELLIGDAGE
Kønne H. Sandvig.
7,45 12,50 16,25 19,25
3tutitte
8,00 13,04 16,39 19,39
91Liter
8,08 13,13 16,48 19,48
Stleinettil
111u

Zen'
19111'10e
Sanbuig

8,21 1,i,26 17,01
8,32 13,37 17,12
8,40 13,45 17,20
8,45 1,3,50 17,25

20,01
20,12
20,20
20,25

Handvlic Stønne II.

9,00 14,05 17,50
9,05 14,10 17,55
9,13 14,18 18,03
9,21 14,29 18,14
9,37 14,42 18,27
9,46 14,51 18,36
9191er
1Runite ti 10,00 15,05 18,50

CSinibbig
19flin11k.
tein
11tu
YttenieiW

20,50
20,55
21,0:1
21,15
21,29
21,39
21,55

Sygekassekontrolboger
leveres billigst

GornitzkasBogtrykkeri,Allinge

Soldaterliv.
—o—
Vagten afløser Kl. 4.
Sammen med mine Vagtkammerater stiller jeg et Kvarter før
Tiden nede i Kasernegaarden, hvor
Vagtkommandøren straks efter møder for at se efter, om vi er helt
nypudsede. -- Da der intet er at
bemærke, kommanderer han: .Til
højre — ret! — — Gevær i Hvil!'
og fører os over til Vagtbygningen. Før vi træder af, modtager
vi vore Instrukser og faar bl. a. at
vide, hvem .der er Ronde den Nat.
Inde i Vagten hænges vort Tøj
paa Plads: Kappe, Bredpose, Feltflaske og Gevær, og første Afløsning gør sig klar.
Jeg er tredie Afløsning, og skal
først ud Kl. 8, saa jeg har Tiden
for mig og giver mig til at kigge
paa Lokaliteterne. — Vagtlokalet,
hvor vi skal opholde os, er et
lille, firkantet Rum. Et Par Træbænke, et Bord og en Kakkelovn
er alt, hvad der findes. — Vagtkommandøren har sin Opholdsstue til den modsatte Side; her
er indrettet paa samme Maade,
kun har han en Lænestol, og I
et Hjørne hænger Telefonen, en
lille Central med Omskiftningsbord
til de forskellige Kontorer osv. —
Bag i Bygningen er Fængselscellerne, i to af dem sidder et Par
Rekrutter, der har nogle Dages
Vagtarrest, en fordi han er kommen for sent hjem, en anden for
at have sagt Nej til en Underkorporal. — Der skal ikke meget
til! — I en tredie sidder en Menig paa 5 6 Dages Vand og Brød;
han har lidt mere paa Samvittigheden, idet han har nappet en Tikrone nede i Marketenderiet. Nu kommer Skildvagten ind, og
det gamle Vagtmandskab afmarscherer. — Jeg sætter mig til at
læse I en Bog til Kl. 6, saa skal
anden Afløsning ud, og jeg over
og hente Maden. — Før vi selv
faar noget, skal vi rundt og fodre
Fangerne. Vagtkoininandøren følger os med Nøgleknippet og Inaser op for Cellerne; medens vi
giver dem Maden, faar de sig en
lille Passiar med os. Selv om de
paa en Maade har det godt og
maa bande spise og ryge, er det
alligevel noget ensformigt at sidde
her mellem de 4 nøgne Vægge,
og de vil .derfor gerne høre lidt
Nyt udefra. Den, der sidder paa
Vand og Brød er der ikke saa
meget Arbejde med; han skal bare
have lidt friskt Vand incl. Han er
nu paa den 4. Gang og 5. Dag,
saa han ser ikke godt ud. Det er
forfærdeligt som Vand og Brød
kan tage paa et Menneske. Uden
at sige et Ord gaar han op og
ned i Cellen med Hænderne paa
Ryggen. Det er heller ikke lyse
Udsigter han har at se frem til:
Forleden Dag saa han sit Snit til
at bemægtige sig en Nøgle inde
fra Vagten, om Natten laaste lian
sig ud, brød ind i Marketenderiet
og forsynede sig med Madvarer,
tivorpaa han atter ubemærket lukkede sig ind i Cellen. Det blev
selvfølgelig opdaget, og nu bliver
der lagt til paa hans Straf.
— —
Klokken er lige ved 8. Nu er
det min Tur, og jeg melder hos
Vagtkommandøren: ,Tredie Afløsning klar!" -- -Godt! - siger han,
og jeg træder af og gaar udenfor,
tager Bajonetten paa og afløser
min Kammerat.
-- Det er et uhyggeligt Vejr at
staa Vagt i, koldt og blæsende.
Jeg fryser, og kryber sammen for
at holde Varmen. Saa tager jeg
Gevær I Hvil, som Skilvagten skal,
og gaar lien for al se paa Vagturet, hvad Klokken er. -- Kun I0
Minutter er gaaet, det er ikke til

at forstaa. Jeg gaar lidt frem og
tilbage, men hører saa at der kommer nogen, gaar tilbage til Skilderhuset og tager Geværet ved
Fod. -- Det viser sig at være en
Officiant, og jeg præsenterer Gevær. — Befalingsmænd op til Sergenter skal man staa Ret for, og
for Officianter og opefter skal man
præsentere Gevær. — Det er den
eneste Afveksling, der er, naar nogen passerer ud og ind ad Porten; men det er ikke let at se i
Mørket, hvem det er som kommer. Efterhaanden lærer jeg dog
at skelne mellem de forskellige
Grader, maske' det er paa Lyden
af deres Fodtrin.
- - Henad 10-Tiden kommer Rekrutterne hjem, 2 og 2 eller I smaa
Flokke kommer de dragende op
fra Byen for at slippe igennem
Porten før denne bliver lukket. ,God Nat, 98" lyder det til mig.
-- Nu er Klokken 10, og jeg lukker Porten. En enkelt Efternøler,
der kommer løbende, slipper jeg
igennem.
Saa kommer Afløsningen. Jeg
kan træde af og gaar ind og melder mig tilbage hos Vagtkommandøren. — Det første jeg hører,
idet jeg kommer ind i Vagtlokalet,
er en højlydt Snorken, anden Afløsning tager sig en lille Skraber,
inden han skal ud, Det bliver mig
dog tilsidst for meget, og jeg gaar
hen og drejer Næsen en halv Gang
rundt paa Kalorius. — Det hjalp!
--- Da jeg har faaet varmet mine
forfrosne Lemmer og fyret godt
- paa Kakkelovnen, sætter jeg mig
Tren for at prøve paa at sove;
Jeg har jo nu 4 Timer fri, og det
gælder om at faa hvilet sig lidt,
inden uran skal ud igen. — Ret
meget Søvn bliver det dog ikke
til. Nu er Brandvagterne begyndt
at løbe, og imellem hver Tur opholder de sig i Vagten ; min Vagtkammerat fader sig dog ikke forstyrre, men snorker videre. — —
Tilsidst falder jeg dog i Søvn, og
først ved gentagen Banken udefra
farer jeg op og ser paa Klokken.
Jo, min sandten, den er 2. Det
er Skildvagten, der er blevet utaalmodig, og nu hamrer han med
Geværet paa Skodderne for at faa
Afløsningen vækket. Det kan nok være, at jeg i en
Fart faar trukket i Kappen, Livremmen spændt og Kasketten paa
Hovedet, og saa, efter atter at
have meldt „klar", snapper jeg
Kanonen og gaar ud for al afløse.
-- Vejret har desværre ikke forbedret sig, det blæser og fryser
Glid ved, hvor mange Grader. Jeg trækker den store, røde Skilderkappe paa, og skønt det er
forbudt, gaar jeg ind i Skilderhuset. Med den lykke Vams paa
kan jeg lige presse mig sidelæns
ind gennem Aabilingen. Her staar
jeg nogenlunde varmt, og hvis det
ikke var fordi der eventuelt kunde
komme nogen og tage mig paa
fersk Gerning, kunde jeg udmærket godt staa her og sove; falde
ud kan man i hvert Fald ikke. Jeg har vistnok staaet her længe.
Tiden gaar saa forfærdelig langsomt. Der er ingen Afveksling, og
det eneste jeg hører er Brandvagterne, der gaar sin Ronde og
Vindens Hylen idet den stiar ned
mellem Bygningerne; dog tiede
paa Jernbanestationer er der Liv,
jeg hører Konduktørerne fløjte
og Lokomotivføreren svare igen,
mens der rangeres foran Stationen.
Af og til jager el Exprestog forbi
med en lang Hale oplyste Vogne
efter sig. — —
Jeg skal netop hen og se, hvad
Klokken er, der man vel snart
komme Afløsning; da 'jeg hører
nogen nede pint Vejen komme
syngende op Imod mig. - - Jeg
smyger mig ud af Skilderhuset

for at se, hvem det er, og i Skæret fra det elektriske Lys foran
Vagten ser jeg, at det er en af
vore Sergenter. -- Han har nok
været ude at more sig og faaet
lidt for meget. Talende med sig
selv kommer han dinglende hen
imod mig. — ,Da' Vagt! Hvorfor
Fan' (hik) staar De her ude i Kulden? Gaa dog (hik) ind i Seng!
(hik)- — Saa vender han sig om.
Lige foran mig staar et Træ; han
omfavner det og rusker i det -.Vi maa sgu ha' (hik) det Træ væk,
eller ka' sgu Vagten ikke komme
til at (hik) præsentere Gevær! -Da hans Anstrengelser ikke lykkes,
slipper han Træet og sjokker ind
i Vagten.
Nu kommer Afløsningen, og
jeg gaar ind for at melde mig tilbage. Her er Sergenten ved at
lave Grin med Vagtkommandøren,
der Ikke kan faa ham til at gaa.
Han vil ikke paa nogen Maade
over I Seng. Endelig lader det
dog til, han kommer i Tanker om,
at det vist er bedst at komme til
Ro, og idet han gaar forbi mig,
siger han, at jeg endelig tnaa se
at faa ham op Kl. 6,30, tilføjende:
.Giv mig en Spand Vand i Hovedet, eller stik mig bag i med
Bajonetten, op skal jeg F ....1"
Jeg gaar ind og varmer mig
en lille Times Tid, faar saa fat i
Kaldelisten og Nøglerne til Lysskabene og begynder min Ronde
for at tænde Lyset paa Belægningsstuerne samt kalde paa de
Befalingsmænd, der staar paa Listen. .Saa staar vi op!' raaber
jeg ind ad Dørene til dem.
Nu kommer første Afløsning ind,
og han sendes over efter Morgenmaden. — Det gør godt med den
varme Kakao. — Fangerne skal
ogsaa have Mad, og vi maa hen
og fodre dem. Da vi kommer ind
til ham der sidder paa Vand og
Brød, og jeg sætter en Stabel Rugbrød til ham, springer han op og
slynger os det hele i Hovedet. Han er fuldstændig vild: .Behold
jeres Skorper for jer selv!" raaber
han. — Vagtkommandøren gaar
rundt og undersøger Cellen; i den
sidste Tid har han nemlig prøvet
paa alt muligt for at slippe ud.
Henne i Hullet, hvor Varmen fra
Kakkelovnen kommer ud, opdager

han en hel Bunke Kalkstumper.
uden at kunde forstaa, hvorfra de
er kommet. — Da vi er ved at
feje det ud, kommer min Kammerat til at røre ved Panelet ved
Døren, og det hele falder ned
med Istort Spektakkel. - - VI opdager nu, at Cementen omkring
Dørkarmen er pillet ud. Havde
han faaet Tid til at arbejde et
Par Timer længere, havde han
kunnet tage hele Dørkarmen og
Døren ud pari en Gang. -- Han
blev aldeles rasende, da han saa,
vi havde opdaget hans Arbejde,
og havde vi ikke været saa mange,
er jeg sikker pao, at han havde
sprunget løs paa os.
Vi finder nu hans ,Værktøj', et
afbrækket Sengeben er alt, hvad
lian har haft al arbejde med. Man kan ikke andet end beundre
hans Arbejde, og hvor fint han
havde hængt Dørpanelet op for
at skjule.
— — -Nu marscherer Kompagniet med
stram Marsch forbi Vagten, de
skal paa Øvelse. Jeg er glad for,
at jeg ikke skal med ud i del
Vejr.
Tiden er inde, og jeg skal ud
pari 3. Vagt. Koldt er det, og efter de optrækkende Skyer at dømme, ser det ud til at blive Snevejr. Længe varer det heller ikke,
før Sneen falder, og jeg gemmer
mig ind i Skilderhuset. Men rart
har jeg del langtfra, Sneen fyger,
og selv mil jeg har drejet Skilderhuset, saa Aabningen kommer i
Læ, trænger Sneen dog ind overalt; op under Buksebenene og ned
paa Halsen, paa Skuldrene ligger
der hele Bunker af Sne. 1/et er
værst, hvergang jeg skal ud for
at præsentere Gevær; men heldigvis sker det ikke saa ofte. l)c
der kan skal nok vide at holde
sig inde i et saadant Vejr. -- Jeg bliver afløst, og Tiden gaar
hurtigt; Kompagniet kommer hjem
(ae ligner Snemænd), og vi skal
spise til Middag.
Saa skal jeg ud paa den sidste
Vagt. Den er slet saa kold som
de andre, men lang er den. Nu kommer den nye Afløsning
marseherende, og snart efter er
vi aftraadt.
98.

Gudhjem Sadelmagerog Møbelforretning
Nyheder i Barnevogne, KurveRejsetøj, Rullegardiner,
Narkiser m. m.

!kobler,

Nic.Koefoed

)
Skrædder - og I lerreek■ peringstorretning leverer gode Varer til billige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x

Lad »em fotografere
hos P. Anker Poulsen.
tiaber og jrilru frendalbell
— 13.1,4101-M1n nejord.
Zelrfon 1",rtøte 66,

og løgnnul.

nig
%
bar eg InEnhver Husmoder teressie

Gudhjem Mulles Flormel
Soveværelser
orde og Stole
Tlf. n 13 L. PIHL Klemensker.
Aflæg vor moderne

Modesalon

et Besøg!
Der finder De det største Lager,
Fikseste Hatte. Billigste Priser.

Thora Petersen, Allinge.

ti vor' skal vi mødes ?
Selvfolgelig paa

HOTEL „HAMIERSHOS"
der træffer man altid gode Venner!
Arnubaands
Lomme
Vække
Stue

re

i stort Udvalg

Alle Reparationer udføres hurtigt
med Garanti.
Briller tilpassus omhyggeligt.
Festgaver I Sølv og 24 Gr.Pletvarer
Gravering uafores.

Sicfi. .77ielsen.
Urmager.
Klemensker Stationsby.

Indpillutillspapir
fuser og Okorio ~ir ler

leveres til

•
Tifsi@ife-~

•Ct -Uj

Firma paatrykkes billigst.
Iturtigate Levering
fra

Allinge Bogtrykkeri.
Telefon

Stort Udvalg af prima Jernsenge
med Kædebund, solide, gode Ting. — Barnesenge
Vugger, Madrasser. Vore Priser ere yderst billige og.
beregnet pr. Kontant.

Nordlandets Handelshus,
i^agramadttai.~.4.9~8•1111~pah~o~c",

Alle

lieservedele for Doeriop liftsimaskiiier

74.

Telefon 74

id!IlleSier bild], Hasle,
anbefaler sig med
alt Glarmesterarbejde, Samvittighedsfuld Udførelse:
Itnliezarillaer til Fabrikspris.
Elegant Indramning af Billeder.
ii.liirditistwiåger og Mljøpile
I alle Størrelser.

niIgta,4 paa Lager.

8 Pers.

Bil

udlejes billigt

- er paa Lager eller skaffes meget hurtigt. -- Vi sælger kun
originale Dele,
som er meget solide at slide paa — og som altid passer.

Nordlaudels HandelNbus.

J. Marcher, Telefon Allinge 120

Emaillerede Vaske- Mur- og Koge-Gryder

glæd eres Ven

af Anker I leegaards prima Fabrikat, samt sorte Murgryder, Fyrdorn,
Rensedore og Riste, billige Jernvind
Jernvinduer i norne
nIz Stol r. og Pa
Alt Jernstobogods sælges meget billigt

Nordlandets 1-lai_141101slins.

med et Fotografi af Dem selv!
Fotograf
Møller, Allinge. TIL 4

leverer de fineste Portrætter.

Fest- og Bryllupssange
00$111 Bores Tryksdgor AI1Ill U Oollirlibri Alizees i3i gigtisyt

