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Juni i Digt og eSang.
Æbletræerne blomstre.
Korn lille Pige og se
alle de spæde Grene
dækket af Blomsternes Sne.
Der drysser Blomsterblade
i Plænernes grønne Græs.
Bier samler i Lade
duftende Honningelles.
Sol over grønne Grene,
Sol over Blomsternes Hær,
Fuglesangen fra Hegnet
jubler om Solskinsvejr.
Æbletræerne blomstre,
Solen kysser din Kind;
i dine lyse Lokker
leger nu Sommerens Vind.
E.

Saa lys en Lund, saa lun en Luft
saa mild en Sommersolskinsdag.
En Morgenstund med Lindeduft
og svage Vindes sagte Drag.
Der leger Skygger hid og did,
og lyse Knopskæl regner ned;
det er Tid saa solskinsblid,
saa mild og lys og fuld af Fred.

OI ■ ker, ltral•ki•r. lin og K Urtee..11...

Fredag den 29. Junl

glemme, at der er Dans eller:Sjov
et eller andet.''Sted, 1:vor de skulde
have været med.
Men det hjælper alt sammen
saa lidt, hvis ikke Forældrene virkelig opdrager de smaa til Nejsomhed
ogsaa med Hensyn til
Adspredelser —, helt anderledes
end de sidste 10 Aars Børn er
bleven det.
Kan vi ikke faa deres Tanker
vendt fra alt det, der trækker
hjemmefra, til det gode, de kan
opleve hjemme, kan vi ikke faa
de gode Hjem til at gøre deres
Indflydelse gældende, saa ser det
sort ud.
Kan vi ikke fra Hjemmenes Side
faa vendt den Strøm af unge, som
nu Aften efter Aften gaar hjemme
fra til det, som ikke altid er godt,
da kan jeg ingen Udvej se.
Jeg vil derfor indtrængende min•
de alle Mødre om det store An-

svar vi har hver for sig. Fur selv
om vi gerne skulde vær e to om
at bære Hjemlivet, saa er det i
første Række Kvinderne det kommer an paa.
Det er os, der har mest med
Børnene at gøre, mens de er mindre, og det er os, der maa gøre
et stort Arbejde For at holde dem
fast til Hjemmet, --- om det skal
kunne lykkes, — naar de bliver
større,
To Ting maa vi huske i denne
Forbindelse; vi maa aldrig blive
færdig med at opdrage os selv,
dygtiggøre os selv til det vanskelige — men ogsaa lykkelige Hverv, vi har faaet, og vi maa
aldrig spare os selv.
Børnene skal finde os rede til
at dele deres Glæder og Sorger,
baade mens de er smaa, og ogsaa naar Vanskelighederne bliver
større.
Gine.

edd Yellow-&rdenen juSikrer.

Johannes Jørgensen.

Ja, den gamle Sommer er her!
Trofast er den vendt tilbage.
Brummer trygt og dybt og mægtigt
sin Te-Deum uden Ord.
Bærer i sin Favn imod os
genopstandne Barndomsdage,
hvor hver Time er en Tone
i Aartusners Kor.
Gyng nu, syng nu over Græsset,
tyste Solskinsspat!
Sommerfugl forlad nu Puppen
paa din gyldne Pletl
Stræk nu fra dit Vindelkanuner,
Snegl, dit Følehorn!
Skru dig, Lærkelil, mod Solen
fra det unge Korn I
Ludvig Holstein.

En rettidig Henstilling.
1 Arbejdet for Ungdommen gælder det om at begynde i vore
egne Hjem.
Lad os vise de unge et godt
Eksempel ved selv at kunne sige
nej til Fornøjelser for at være
hjemme og gøre det hyggeligt i
Hjemmet for demi
Vælg og vrag mellem alt det,
som kalder bort fra Hjemmet, og
som man ikke er nødt til at gaa
med til, og bliv saa i Stedet hjemme
og prøv paa at faa Husfliden i
Gang igen baade mellem store og
smaa!
Børn vil saa gerne gøre Gavn
fra smaa af. Kom den Trang i
Mode og lær dem at lave lette
Haandarbejder — Piger saavel
som Drenge — og prøv paa den
Maade at fan Samling paa Familiens Medlemmer!
Kan man saa faa en at de mandlige til at læse lidt højt, da kan
det i naa'.lte ogsaa lykkes efterhaan.
den at faa de voksne unge til at

e. Hjem I Allinge-MnintivIg.
Gudhjem. Osteriors. 11~

I Morgen er det 50 Aar siden, at den over hele Verden ud bredte Odd Fellow-Orden kom til Danmark og fik den første danske
Loge oprettet. Menneskekærligheden er den fornemste af Ordenens
Grundsætninger, og denne Grundsætning har den danske Orden paa
forskellig Maade ført ud i Livet. Saaledes kan nævnes, at paa Ordenens Initiativ og med deps økonomiske Bistand og Hjælp fra danske
Borgere er Spedalskhedshospitalet paa Island opført. Ogsaa paa St.
Croix har Ordenen opført et Spedalskhedshospital. Ordenens store
Arbejde for Hittebørnene vil ligeledes være kendt, lige som ogsaa
hvad den har gjort til Gavn For ,de tavse Fattige."
Ovenfor bringer vi et Billede af Ordenens smukke Bygning
i København, Odd Fellow-Palæet i Bredgade, der lige har gennemgaaet en større Reparation for at kunne præsentere sig værdigt til
Jubilæet. Stor Sire for den danske Odd Fellow-Orden er Kammerjunker Chr. Skeel.

Vinter og Vaar.
—o
Paa min Væg hænger Kraniet
af en Bison, jeg tog det op en
Vinterdag paa Albertas Prærie,
hvor det graa Bens alvorlige Form
tegnede sig over den frosne Jord.
Sneen kom faa Dage efter, og
Vinteren strengedes. Søjlen sank
i Spiritustermometret. Ed af de
første Dage i December maalte vi
38° Celsius. Snestorme red op
med et Raseri, som skulde Bakkerne jævnes tid i Dalene, man
vaagnede om Natten bag Farmens
Bræddevægge og saa for sig i et

forrykt Syn, hvordan hele Verden
rokkede.
Paa Slædeturene ud i det aabne
Land aad Kulden sig ind i Ansigtet med en uophørlig Smerte.
En Pine groede bag Øjeæblerne,
vilde klemme dem ud af Hovedet,
Man var hjælpeløs. Det var som
at have et gloende Jern i Synet.
Næsten aldrig saa man Solen.
Ogsaa i stilk Vejr laa Skyerne
under Himlen som et snavset Skiferdække. Nogle Gange om Dagen
sløredes Luften af Sne, der lagde
sig i stadig tykkere Lag. Ulvene
blev naergaaend e og Uglernes kulde
Skrig fyldte Nætterne.

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage fur Bladet Lidgair

0g7grorden blev saft stille. Det
blev en umulig Tanke at bare en
eneste Spire skulde overleve denne
dræbende Vinter, der skar sig ind
i Hjertet paa alt levende og fik
Haabet til at slukkes.
Da Foraaret kom, var jeg hjemme. Men det, at jeg forlod Albertas
ubarmhjertige Vinter uden først at
se et nyt Foraar, gjorde mig ligefrem uimodtagelig for den Tanke,
at Alberta var kommen sig af
Vinteren. Paa Trods af en Viden
om det urigtige deri, stod tiet sart.
dan for mig, at derinde i Hjertet
af !Canada skulde Vinteren vare
i al Evighed.
Aftnerne begyndte at blive lyse.
Engang i Skumringen kom jeg ind
i min Stue og saa en skinnende
lille Ting, som bevægede sig paa
Bordet. Jeg tændte Lys og saa,
det var en straalende smuk Bille
med Dækvinger som Selv, Den
blev borte i Papirerne næsten i
samme Øjeblik, jeg saa den, og
min Eftersøgning mislykkedes.
Kort efter var jeg fordybet i et
Værk om Insekter, men fandt ingen Beskrivelse, som passede paa
det Dyr, jeg havde set. Senere
fandt jeg Billens ene Dækvinge i
Vindueskarmen. Nogle Dage gik.
Da saa jeg igen en mærkelig Bille
i Stuen, brunrod med to soi te
Tværstriber. Jeg fangede den og
undrede mig meget. Ingen af de
to Biller kunde høre hjemme i
Skandinavien. Dog vilde det vel
være bleven glemt, hvis ikke mere
var sket. Men der kom flere. Ikke
saa store og iøjnefaldende, men
hver Dag fandt jeg paa Bordet,
i Gardinet eller paa Væggen smaa
fremmedartede Insekter, Biller, Møl
og smaa Natsværmere Da en Morgen en stor, pragtfuld Sommertugl
kom gaaende hen over Bordet med
skraat rejste Vinger, gik det pludselig up for mig, hvorfra de kom:
Jeg havde bragt dem med over
Atlanten i Bisonens Hovedskal 1
den havde Larverne forpuppet sig
det foregaaende Efteraar — for at
vaagne til nyt Liv i en anden
Verdensdel.
Men i samme Øjeblik tabte jeg
Følelsen af, at der var evig Vinter
i Alberta. Her vaagnede jo i min
egen Stue Alberta af Vinteren, og
det var, som lagde det en hedere
Tone over det nordiske Foraar,
jeg netop oplevede. Jeg lukkede
Ojnene og saa for mig, hvordan
det grønnedes over det vide Prærieland, mens Karlene kørte i Marken
med Plov og Harve. Jeg hørte de
vældige Andetræk mod Nord vidste, at om faa Uger gik Farmeren
derovre midt i Albertas dejlige
Sommer, der er saa skøn og skiftende fra Dag til Dag, at den ikke
kan lignes ved noget andet i
Verden.
Vaaren var flagret ud fra det
døde Bisonhoved.
Aksel Sandemose i »Pul..

1928

Neutralt Stof.
Ifølge Redaktørens Henstilling
om at yde „Nordbornholm" neutralt Stof, har jeg herved Fornøjelsen at give et Bidrag hertil. Mange
Læsere vil muligvis finde, at nærværende indlæg er alt andet end
„neutralt"; men det maa vel ogsaa
anses for at være et urimeligt
Forlangende af en gammel Erhverskrigsrna rid som undertegnede
at jeg skal være helt neutral. I
kommunal H enseende er det i det
mindste " neutralt".
Jeg nærer ikke Fvivl om, at
nedenstaaende Bemærkninger vil
glæde mange gode Bornholmere,
blandt „Nordhornholm"s 4000 Læsere som nok mener, at vi bør
have et Forsvar, men anser det
for haahløst, fordi de tror, at det
„ikke kan nytte". Disse være da
efterfølgende Artikkel tilegnet. Jeg
vel nemlig derved forsøge at overbevise dem om at

`;Jet Ran nytte!
I December 1925 viste Kommandør Dornonville de la Cour Hulheden i Frasen ,hvad kan det
nytte" for Flaadens Vedkommende.
1 Fjor viste Kaptajn i Generalstaben E. Gørtz det samme, hvad
Hæren angaar.
Foranlediget heraf vil undertegnede ved nærværende Artikkel
fastslaa Bornholms Forsvars Eksistensberettigelse.
Mange Bornholmere vil maske
synes, at det her mindre end andre
Steder „kan nytte". Bornholms
Forsvar staar jo ogsaa unægtelig
tilbage for det øvrige Danmarks.
Men selvfølgelig kan ethvert Forsvar nytte, selv om det er mangelfuldt, blot det er alvorlig ment,
og jo stærkere det er, des mere
nytter det.
Krig er en saa rædselsfuld Ting,
at man bor gøre alt, hvad man
kan, for at undgaa den. Hovedopgaven for det danske Forsvar
ogsaa det bornholmske — er
da ogsaa netop at undgaa Krig,
og at det eneste Middel hertil er,
at gøre Forsvaret saa stærkt som
muligt, er en ubarmhjertig Kendsgerning, der har været gældende
fra Tidernes Morgen, og som vil
bevare sin Gyldighed til alle Tider.
At man ikke kan undgaa at
komme i Krig ved at opgive ethvert
Forsvar, afgiver Historien tilstrækkelig mange Beviser paa. Befolkningen bliver blot udskrevet til
fremmed Krigstjeneste eller Landet
bliver Krigsskuepladsen for andre.
For en Magt, der kunde ønske
at have Herredømmet i Østersøen,
kan Bornholm være af Betydning
som U-Baads og Flyverbasis.
At tro at Krigen 1914-18 skulde
være den sidste Krig er en skøn
Drøm. Det samme er drømt efter
enhver større Krig; men det er
kun en Drøn'', som det vedblivende
er lige taabeligt og naivt at indrette sig paa. Dette være sagt paa
et Tidspunkt, hvor der faktisk er
Krigstilstand mellem Rusland og
England. Ruland ruster af at Kraft
og lægger ikke Skjul paa, at det

er England det forst og fremmest
gælder og af den Grund ruster
de andre ogsaa. I Balkan lurer
Krigsfaren stadig, og Verdenslo igen har skabt adskillige nye Modsætningsforhuld, som en Gang tør
eller senere vil give Anledning
til nye Krige.
Indtagelsen af Bornholm vil i en
Krig kun være et Biobjekt. Den
eventuelle Lysthaver vil t paakomrnende Tilfælde afveje Bekostning
og Ofre mod Fordelen ved Besiddelsen. Kan han faa Øen gratis,
eller næsten gratis ved en blot
Besættelse uden at skulde overvinde nogen som helst eller en
minimal Modstand, vil han ikke
betænke sig herpaa, selv om det
kun har forholdsvis ringe Betydning for ham ; men skal han foretage en regulær Krigsoperation,
vil han sandsynligvis betænke sig,
selv om Besiddelsen var af stor
Betydning for ham.
Den nye Magtgruppering etter
Verdenskrigen har forbedret Chan•
cerne For Bornholms Forsvar betydeligt. Langs Østersøen ligger
nu en Række Smaastater, og Rusland og Tyskland er langt svagere
nu end før. Men Bornholms Betydning som Krigsobjekt er desværre snarere større nu end tidligere, Vestmagterne, som er Garanter for disse Smaastater, vil i paakommende Tilfælde komme gennem Østersøen, selv om der er fri
Gennenunarsch gennem Tyskland.
For Vestmagterne kan Bornholm
saaledes faa Betydning, og i samme
Grad vil deres Modstandere være
interesseret i at forhindre dem i
at benytte Øen.
Den sidste Krig viser imidlertid,
hvor vanskeligt det er selv for
en Stormagt at afse endog forholdsvis smaa Troppestyrker fra
Hovedfronten til Biobjekterne, og
hvor farligt det er, naar de alligevel
indlader sig herpaa.
Forsvarets Opgave bliver da at
tvinge den eventuelle Angriber til
at maatte foretage en saadan regulær Operation.
Har Bornholms Forsvar da Udsigt til at kunne gøre det?
Spørgsmaalet maa bevares: Ja,
absolut! Alene Tilstedeværelsen af
Forsvaret i dets nuværende Skikkelse vil tvinge en Modstander til
at foretage en bekostelig og omstændelig Landgang paa aaben
Kyst (idet Navnene forudsættes
spærrede, hvilket nemt kan ske
ved Sænkning af Fartøjer i Havneløbene.)
En til Landgang egnet Kyst er
slet ikke saa nem at finde, og det
i Reglen urolige Vejr indskrænker
ogsaa Mulighederne.
En Fjende vil være nødt til for
at have Udsigt med Held at landsætte 5 til 10000 Md., en Afdeling
Feltartilleri med dertil hørende
Heste, Køretøjer m. m. (ca. 500
Heste og ca. 160 Køretøjer), noget
Rytteri, Cyclister, Ammunition,
Materiel osv. En saadan Landgang
vil tage mindst en Dag at udføre.
At Iværksættelsen af en saadan
Landgangsekspedition med det
uhyre tunge og saarbare Apparat,
som en Transportflaade udgør,
er et Foretagende, som enhver
Krigsmagt længe betænker sig paa,
er en kendt Sag, og bunder i Aarhundredaarig dyrekøbt Erfaring.
(Bornholmerne har i Tidens Løb
afslaaet adskillige Landgangsforsøg).
Kort Tid efter at Ordren er udgivet, er der langs hele Kysten
Bornholm rundt etableret Strandvagter, og Landgangen vil være
opdaget i samme Nu -- eller førend — den finder Sted. Et Par
Rekylgeværer, en enkelt Kanon
eller nogle godt skjulte Skytter
vil kunne tilføje Fjenden betydelig
Skade.

Flaadens Skyts kan (og vil næ
turligvis ogsaa) overdænge hver
en Busk eller Sten og hver Ujævnhed t Terrainet, hvor der kan
stag et Rekylgevær, men hertil
kræves et voldsomt og yderst kostbart Ani ni ti ition sforbrug.
Landgangen kan selvfølgelig gennemføres, Flaadens Artilleri kan
saaledes vel være en stor Støtte
under selve Landgangen, men under de senere Operationer inde i
Landet, vil det ikke faa nogen
Betydning, hvilket Krigserfaringen
fra Gallipoli har vist, naar der
sættes tilstrækkeligt ind derpaa,
og vil vel ogsaa foregaa flere Steder
samtidig; men førend om Aftenen
— idet Landgangen torudsættes
begyndt straks ved Morgengry vil Styrken ikke være i Land. Denne
vil næppe heller første Nat indlade
sig paa et længere Fremstød i
ukendt Land. Vi vil saaledes have
en hel Dag og Nat til at forberede
Modtagelsen af Fjenden længere
inde i Landet, og nogle Dage maa
man selv overfor en meget overlegen Fjende nok kunne paaregne
at holde sig og saa haabe, at
Fjendens Modpart vil komme til
Hjælp.
Men — som sagt — der er den
allerstørste Sandsynlighed for at
Fjenden ikke vil indlade sig paa
et saadant Foretagende.
Nu vil mange inaaske sige, at
Fjenden heller ikke behøver det.
Han kan jo ligge langt ude i Soen
og skyde hele Bornholm sønder
og sammen.
Det er rigtigt at ethvert Punkt
paa Bornholm kan beskydes fra
Soen, men hvad skal Fjenden skyde
paa? Man skyder nu engang ikke
Graaspurve med Kanoner, dertil
er hvert Skud for kostbart, En
Ting er at skyde, en anden at
træffe. Flyvemaskiner - javel
— enhver Soldat ved hvor let det
er for en Kanon, et Rekylgevær
eller et mindre Antal Folk at skjule
sig for en Flyver.
Det bornholmske Terrain er
desuden særdeles ugunstigt for
Flyverobservation og for Observation i det hele taget, og Observation er nu engang Grundlaget
for al den Skydning, der kan være
Tale om i dette Tilfælde.
Mod Gasangreb er Bornholm
ogsaa gunstig stillet paa Grund
af den megen Blæst og det ujævne
Terrain.
Men hverken ved Bombardement
fra Søen eller fra Luften kan Bornholm indtages. Det er ganske vist
et overordentlig kraftigt Krigsmiddel, men det alene kan ikke afgøre Sagen.
En Flaade kan jævne Rønne
med Jorden, Ja, men det vil koste
lige saa meget som at bygge Byen
op igen, og vil Bornholm selv i
saa Fald være indtaget? Nej! ikke
hvis der er Alvor i Forsvaret. Afgørelsen ligger nu som altid i
Bajonetten og inde paa Livet af
Modstanderen. Fjenden skal i
Land.
Med det foregaaende skal dog
ikke være sagt, at alt er godt nok,
som det er.
Bornholms Forsvar er bl. a.
blevet i høj Grad forringet ved
Indkaldelsernes Bortfald, navnlig
med Hensyn til Befalingsmændenes
Uddannelse. Det vilde være en
stor Fordel — ogsaa af andre
end militære Grunde -- om de
kunde genindføres. Vi mangler
ogsaa i høj Grad det tilstrækkelige
Antal Rekylgeværer og meget andet; men hvad der næsten er værst
er, at Interessen slappes, og de
stolte Traditioner, som vore Forfædre i umindelige Tider har dyrket, staar i Fare for at gaa tabt.
Det kan nytte!
C. E. Koefoed.

Som en storstilet
Reklame
har vi siden Nytaar sendt „Nordhornholm• ud til alle Hjem i Allinge, Sandvig, Olsker, Rutsker.
Hasle, Klemensker, Rø, Gudhjem
og Østerlars.
Uddelingen af „Nordbornholm
har i dette Tidsrum kostet os godt
2000 Kroner.
Det Sporgsmaat melder sig da:
Har vore Læsere og de averterende været tilfreds med .Nordbornholm", har Bladet i det forløbne Tidsrum været disse Omkostninger værd eller har det blot
været -en Lap Papir, der kastes
ind ad Døren" uden at blive læst?
Med det i forrige Uge vedlagte
Indbetalingskort har vi givet vore
Læsere den Stemrneseddcl. der
skal afgøre om Bladets Læsekreds
kan bevares i det nuværende Omfang, eller skal indskrænkes.
Derfor gentager vi :
ønsker De at tegne Dem som
Abonnent paa „Nordbornholm" ved
at betale den udlagte Porto, udfyld
da den tilsendte Blanket og indbetal 1 Kr.
5 Øre i Porto paa
Postkontoret eller til Postbudet,
der kvitterer for Beløbet.
Vi har allerede gennem Postvæsenet modtaget en Del Indbetalinger, men Hovedparten Jnangler endnu. De af vore Læsere,
der vil udfylde vore Indbetalingskort, bedes derfor afsende dette
saa vidt muligt omganende, saa
Forsinkelse i Ekspeditionen kan
undgaas, og husk endelig at Navn
og Postadressen bliver tydelig, da
vf ellers er ude af Stand til at
sende Dem Bladet.
Red.

Hans Chr. Kofoed, „Graveli".
Realskoleforstander N. P. Jensen, Aakirkeby, afsluttede kort før
sin Død „en Levnedsskildring og
et Kulturhillede" af den kendte
bornholmske Banebryder Hans
Christian Kofod, der gennem
et langt Livs. utrætteligt Slid i Praksis viste, at der paa Højlyngens
udstrakte Arealer kunde skakes
frodige Skove, i Læ af hvilke
Marker og Enge gav rig Host.
Bogen foreligger nu trykt i nydeligt Udstyr og med Tilskud fra
Etatsraadinde Kofoeds Legat.
Prisen er kun Kr. 1,50.
Det er et Stykke Kulturhistorie
der her er skrevet.
For godt Hundrede Aar siden
laa Størstedelen af Bornholm uopdyrket hen. Højlyngen eller Kongens Mark, som den ogsaa kaldtes, var udlagt til Kreaturgræsning,
og Lyng og forhugget Krat var
de omliggende Gaardes væsentligste Brændsel.
Saa tog skovrider Hans Romer
fat paa Plantning i Almindingen
og hvert Sogn fik udstykket sit
Areal. Den ene Plantage voksede
op efter den anden. Eksemplet
smittede, Gaardmænd og Husmænd fulgte efter: men en af de
første der havde Held med sig,
var H. C, Kofod, Granen. lian
viste de bornholmske Husmænd,
at der var Plads og Virke paa
disse ode Arealer; den ene Td. Ld.
vandtes ind efter den anden, der
oprettedes i Hundredevis af nye
Humandsbrug, og Folk valfartede
til tranelis Forsøgshave og Planteskole. Her var meget at se og
lære. Mange ældre vil mindes
(iraneli-Kofod som en reel og
tjenstvillig Mand af den gamle
Skole, de unge bør kende ham.
Hans Levnedsskildring vil derfor
blive læst af mange Bornholmere.

frit &rdsfiifte
Hr. Byraadsmedlem Vald. Olsen.
De fremsatte her i Bladet den
Paastand, at Brugsforeningen ikke
var konk urencedygtig, ved Levering af Brænde til Kommunen.
Jeg har nu undersøgt denne
Sag lidt nærmere, og er kommen
til det Resultat, at De maa have
taaet forkerte Oplysninger. Brugsforeningen har aldrig indgivet noget
Tilbud, er heller ikke opfordret
dertil, men fik en Gang Lov til
at levere 2 Meter Brænde til Sandvig, og der paastaaes, at Prisen
paa dette Brænde var langt billigere end den Pris Kommunens
previligerede Brændehandler leverede til paa samme Tidspunkt.
Hvis denne Fremstilling er rigtig,
er det de gamle aldersrentenydende
Mennesker det er gaaet ud over,
da der saa vidt jeg har faaet oplyst
var bevilliget et bestemt Beløb til
Brænde til de gamle og disse
kunde altsaa, hvis Brugsforeningens Passtand er rigtig, have faaet
mere Brænde for deres Penge,
om Brugsforeningen havde leveret
dette, og Byraadet har saa udvist
en sørgelig Mangel paa Kontrol.
Jeg er meget interesseret i at hore,
hvem af Parterne der har Ret, og
beder Dem som Socialdemokratiets
Repræsentant i Byraadet undersøge
om der er gjort Uret mod de gamle
i dette Tilfælde. Vær venlig at se
efter i Regnskabet hvad Brugsforeningen har taget for Brænde
leveret ti. 4./I. 1925, og hvad Kommunens Brændehandler tog paa
samme Tidspunkt? l'aa Forhaand
Tak for lidt Oplysning i denne
Sag.
M. Bloch.

Sct. Hans Aften
fejredes som sædvanligt med Afbrænding af Baal langs Kysten,
særlig imponerende paa Næs og
ved Kongeskæret.
Ved 9-Tiden gik ”Elektra' ud
af Havnen med den flyvende Hollænder som Lods og en brændende
Tønde Tjære som Dækslast. Om
„1-3Iektra"s Saga dermed er ude,
vides ikke.
Sandvig er i de senere Aar blevet
Stedet hvor Folk samles til Fest
Set. Hans Aften.
I Aar hvor Aftenen just ikke
kan kaldes en lun, mild alidsomweraften, foregik Festlighederne
forholdsvis indendørs, og de to

af Byens Brændpunkter for Forlystelseslivet: Strandhotellet og
Palmehaven kunde da ogsaa notere fuldt besat. Havde der ikke
været den store Konkurrence fra
Rønne, var der sikkert blevet stærkt
overfyldt.
Ved 9-Tiden tændtes det store
Baal nedenfor Sandvigbatteriet.
En gammel Baad, som længe har
ligget og skæmmet Landskabet,
var erhvervet at Hotelejer Bidstrup.
og blev ofret i Dagens Anledning.
Fyldt med Spaaner, Tjære, Netroleum og brugt Maskinolie afgav
den kort efter Antændelsen imponerende Ild- og Regmaser, der
afgav et smukt Skue; det brændte
hele Natten og til langt hen paa
næste Dag. Kl. I1 afbrændtes et
festligt Fyrværkeri paa Pladsen
foran Strandhotellet til lige Glæde
for de inden- som udendørs Gæster.
Og saa gik Resten at Aftenen
med Dans, Sang og anden Lystighed, indtil det af Politiet reglementerede Klokkeslet for Pestlighedernes Ophør, indtraadte - efter den almindelige Mening Spro.
alt alt for tidligt.

Mineralvandsfabrikken
„Bornholm"
i Sandvig fremstiller nu en ny
Slags „Sportsvand".
Da Sportsvandet for et Par Aar
siden af de større Fabrikker blev
bragt paa Markedet, fulgte Fabrikken i Sandvig naturligvis øjeblikkelig Eksemplet og udgav sit Sandvig Sportsvand.
Denne Type var til at begynde
med ret efterspurgt, men Interessen
tabtes efterhaanden, muligvis paa
Grund af Læskedrikkens Farveløshed.
Vor initiativrige Sandvigfabrikant fremstiller nu et Sportsvand,
af samme Essens som Cointreaulikøren samt med dennes livlige
grønne Farve (dog uden Alkohol).
Foruden gnistrende rødt, gyldenbrunt og citrongult er der altsaa nu føjet grønt til Farveskalaen
af det lokale Sodavand for at opfylde selv de største Fordringer
til saavel Smags- som Synsorganerne hos de kræsne Forbrugere.
Vi henviser til omstaaende Annonce.

Gør et Besøg
i Undertegnedes Sadelmagerforretning.
hvor De vil finde alt i Seletøj.
Hag. Ityg0sekke og Kurvemob.
ler. itilpolsiring udtnres

H. P. KOFOED
Hagle

'111*. 13

udi] em Møbelforretning
anbefaler alle Slags Nlobler,
Lager af Ligkister og Ligtøj.

A LUND,
Tlf. 40

Gudhjem.

Gør altid Deres Indkøb
af Lomineuhre, Arn.ibaandsulire, Stueuhre, Vækkeuhre, Briller, Pincenez, Barometre, Thermometre samt Guld-, Sølv-, Plet, Nikkelvarer I

EMIL VESTH,» Uhr- Q/ Guldsmedeforretning
Reparationer og Gravering udføres.

Fikse siikeillmirps

Hasle Tlf. 116.

Silkestromper, Bornestromper, Herresokker. Bomuldstojer, sol og vaskeægte
, fra t5 Ore m. Pullovers fra 4,50 Kr.
-- Stort Udvalg i Arbejdstoj, ManchetVarenu bringes.
skjorter og Slips. -- Kolonial, Tobak og Cigarer.

G

Tlf. 45.

H. Kvist, Gudhjem.

De 'fverterende
anmodes helligst om at hidsende vort Tilgodehavende for Annoncer
paa tilsendte Indbetalingskort, Pustkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem
5 ore i Porto mod Kvitbehjælpelig hermed og modtage Beløbet
toring paa Postbovisel.

▪

Johanne arsens
,letuatiers.rretnIng

Armbaaads

Eleserveole lori‘ PeerillF) lloshllaskinrJr

Nlle

anbefaler

er paa Lager eller skaffes meget hurtigt. -- Vi sælger kun

hjemmelavet Fars, Medisterpølse,
Lungepolse, Svlte og Leverpostej.

SOM er nie:,et solide at slide paa — og som altid passer.

originale Dele.

Fersk, saltet og røget Flæsk.

'

Stue

Alle Reparationer

Briller tilpasses unthygge:igt

,?Zielsen.

6 Pers. Brennabor Lemousine, fortrinlig egnet til Vognmandskørsel,
er billig til Salg paa gode Vilkaar.

Wolffsens Delikatesseliirretning
i Fru Fuglsangs Ejendom ved Havnen anbefaler
Prima hjemmelavet Paalæg, Medisterpølse, Flæskefars m. m.
fra en af øens største Specialforretninger.

E. Sonne Hansen, Nexo.

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

Lund.
godaks Forhandler.

Kaffens Aroma

Stort Udvalg i Ost og Konserves. -- Alt til billigste Priser i bedste
Kvaliteter. — Prøv selv, og De bliver en stadig Kuink.

Ztørite tager øf iwrbitie SIttranittger
?IrbeiNtej faml prima nineriratifl:
3.dler fra
Y.1iintn blan `11tultfigtiøbrlifIrrbrt oq fotfli. nubre Vtrbeibdbenticrerr. 7riljer,
Irr op '231ort.r.
lInberbdIrdning i 1111 og :tiutintl/ til bctøm ua torn
tdtifliumt paa nlr«aiittiler rfler 'Murl. I flt SU. Ib kin', til
?titte bratte staantri og firrite lituarbi i lriføtage øg 1111garn
g%tili:LL1, 11

.11
111C
..4 4":1 I 4....;e1

l1IL

t

Urmager.
Klemensker Stationsb\

anbefaler sig med
alt tilarmesterarbejde, Samvittighedsfuld Udførelse.

Ru

1 ', gat diner til 17,11irikpris.
Nprile
ia• paa L

Elegant ludrømning af Rigeder.
GørtlInatirtiger t>g
i alle Storielser.
iger.
Hi I g
••• • I«

Wili1~1¥1.8~~~"eillieV/1/~1.~1,

HOTEL „HAMMERSHUS"

Nye, solide

=Bomuld

P.

Kl. 3 B. -- 'Hf. Nem, 17.

Skotøj
forsaales ug repareres billigt
Risenland pr. Tejn.
Samme Sted er 2 solvpleterede
Seler til Salg.

Nordlandet

L.
d•R■INCErliatIONNEMO■

udlejes billigt

._.. ...cm:40
.
.) •..„.i_ _. ..... _1.5
_
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.
N1
„.
L1
484::
: [kl_klke
T.
4111 ..
• • , dit",
•• •
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V. Sorensen.

Z,
911
vor hjemmelsrede
',Fars, Medisterpolse
I"' og Paalæg.

+4 Vi er til Tjeneste
Zf

A. Lyster
Telefon Hasle Nr. 74.

--r\-.

44
si—L7
4

fA,
faa
"4
Zr\..:

anbefales

•

med en Mængde gode Ideer til en virkningsfuld
Reklame i „NORDBORNHOLM."
Ønsker De en Annonce, der vil blive læst
og husket, da ring op Tlf. Allinge 74 og meddel os, hvad De ønsker at reklamere med, vi
skal da sende Dem et Udkast og opgive billigste
Pris. „NORDBORNHOLM' læses i alle Hjem
indenfor Deres Kundekreds.
„NORDBORNHOLM" er det billigste og
mest fordelagtigste Blad at avertere i.
Gør et Forsøg, og De vil blive overbevist.

•

V IL Hasle 90.

Altid friske Varer.

J. S. Larsen, Milinge

Byggeforretning
Maskinsnedkeri
Ligkistelager

=•••
--1

•
•
•

udsælges meget billigt.

Louise Larsen, Allinge.

Liglister og LigsQnge
altid paa Lager i alle Størrelser,
og forskellig Udstyrelser og Priser.

Klemensker Skotøjsforretning
Skotøj, Træskostøvler og Træhun destøvler.
All til billige Priser.
Reparationer udføres smukt og solidt.

Tit n. 47

A.

MUNCH.

Tlf.

n. 47

0. Jensen, Klemens Kro

eller Tlf. Klemens n. 34 y.

fikse Nyheder
i K joler, Kjoletøj, Drenge- og

Herretøj, Babyudstyr, Badeartikler
i de 10 Udsalgsog Strømper,
dage tiar De IU pCt. paa alt.
Benyt denne gode Lejlighed!

Kuli vort prana Sengeudstyr

10 pCt

Store 4 br. Dynebetræk

5,05 — En Del Kjoler. Frakker.

14 Fods Baad

Drengetøj, Ilerrehabi ter ekstra
nedsat,
En Masse gode billige Rester.

billig til Salg.
Bladets Kontor anviser.

Manufakturhuset

3 Vær. Lejlighed.
er til Leje l. August.
Gartner Jensen. Tlf. 41.

Kartoffelsprojtning
Gartner Lindgren, Tein.

Undertegnede har i Dag gennem
Postvæsenet modtaget 100,00 Kr.
at en anonym Afsender. Denne
bedes herved modtage min hjerteligste Tak. Pengene skal blive
anvendt i Overensstemmelse med
vedkommendes Ønske.

Alle Trykager
saasoni

Regninger, Meddelelmer, Konvolutter,
Dags-Dato, Vilkøriblanketter,
Visitko rt og Takkekort,
Love og Regnskaber.
Mange og Naboer,
Medletnøkort
leveres bedst og billigst fra

Anton Nonner Byggeforretning Allinge Bogtrykkeri.
Telefon Allinge 69.
Indehaver Chr. Sortne.

10 pCt. paa alle Varer.
Ni har en Masse

~Af

af Kjoler, Overtøj,
I tornetoj, (DrengeAi 8I111.11 tøj) udfures smukt
og billigt. — Tager
ogsaa ud i Hjemmene.

C. E. Koefoed.

Dame- og
•
• Bønne-Hatte

Sommer-Udsalg
begynder Fredag d. 20. Juni.

HASLE

ø
•

.•

ggN

5 hors

er til salg hos
A. Busk, Munkeager
k_1Isker pr. "Tejn St.

Tlf. Allinge 6S x.
anbefaler Udsalget af godt og moderne Dame- Herre- og Børnesko.

Ost - Paalæg - Salater.

•

udfures.

Hedvig. Marckmann,
.....■■•••••••

Kofoed & Mortensen
•

FIF- Varerne garanteres

.9ame- og Sernefiatie

„Landlyst" i Klemens

Sag': 3f. St. Jensen
A. Tbornberg, Gudtræffes bos
hjem, Torsdag den 5. Juli

af Anker 1 leegaards prima Fabrikat, samt sortn Murgryder, Fyrdore,
Rensoders og Riste, billige Jernvinduer i mange Størr, og Faconer.

Chevrolet

Stort ng smukt Udvalg til lidhge Priser

Ludvig Hansen.

.4 1 Inge Itogtryk k orl,

Bedst og
illigsl

Alt Jernstobegods sælges meget billigt i

Til Foraarssffisonen

dum. a

sælges ined Firma for kun to Kr.

Efflaillerede Vaske-) Mur- og Koge-Gryder

13-14 Personers

Hasle Bødkerforretning,
Tlf. Hasle 105.

Salg eller bytte med en Landejen•

pr. Mille.

_
Low~ssials
_

Chevrolet.

til billigste Priser.

Mit. Hus
ved Smellegaatd t Olsker er til

Forretningskonvolutter

Nordlandels Hand ,.,21shus.

ii

Saavel Person- som Lastkorsel.

Alletønder,

Andreasen.

Et Parti gode

; Silke
t og

betegnet pr. Kontant.

Saltkar og Skoldekar anbefales

mindre Udbrtaling.

Jens Nielsen.

U ld

J. Marcher. Telefon Allinge 120

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

„Linolie" i Bolderis
(Klernen,; St.) Billigt tit 'arg,

STRØMPER

Stort Udvalg af prima Jernsenge

9r e

Bestyrelsen.

til Salg.

; r
med Kædehund, solide, gode Ting. — Barnes enge,
Vugger, Madrasser. Vore Priser ere yderst billige og

Tlf. Allinge 80.

Suineaulsiorening
.,trolder Generalforsamling i Rir

hvortil hører ca. 6 Tdl. Jord er

og moderne.

udlejes billigt

Vognmand Jacobsen. Tlf. All. 19.

Ro

(smukt beliggende ved Ilsale)
...

ø•

Jeg anbefaler min nye 14 Pers.

J.

Selvfelgelig paa

der træffer man altid gode Venner!

I1Æ
Bil

til tietelejer

tel „Saadkaas" i de kommende 5
Air — hvert Air fra 1. Maj hl
l Oktober.
Olsker Sognereed d. lafs
Hansen.

CINifin!p,r Much, ilde,

Kaffen males i Kundernes Paasyn.

8 Pers.

at Sogneraaitet bar anbeelet fortsat hewertetbe%illmg
Peter abe, Be-

Afholdshotel Mandag ?.

H vor skal vi mødes 9•

tligc.

gaar tabt, naar den lagres
efter Malningen. -- — Fire
Sorter fineste Kaffe til Konkurrencepriser leveres fra

vw:IE3'

.1 hkemitIves terued,

Gravering uafores.

tCr TJ 133" JM

og lad os fremkalde
Og kopiere for Dem.

hurtigt

med G..., •

Festgaver i Selv og 24 Cr.Pletvarer

St

Køb Deres Foto-Artikler

dm

i stort l'dvalg

Nordlawle; ti

Lindeplads - Allinge - Telefon 45

re

..e

Ring op Telefon 74

En ung Orne
stiar til Afbenyttelse hos
Jens Nielsen, Lindeskoven, Ro.

En Gris
er bortkommen fra

Bakkemøllet[.
Landrace - ørne,

„Sir litibotollel"
ndvig
Sa

Eftermiddags-Koncert

Kapelnist. Alvin Koch

passende til Gylter, stiar til

benyttelse paa
Lynggaard i Ro.

Sygekassekontrolbager
leveresIbilligsQfi a[

Hver Aften Koncert dansant. Gornitgas Bogtrykkeri, Allinge
Averter i „Nord bornholni"!

tilnbin§owert.
»trim man vilbt ubt?riat en YllfltmuinglIfontuctince om, boilten al be
liSuaanattakr, lom bar armt ananibi
ber I Banbtt, ber te ben inirdlefte, er
bet nappe %vig vin, at tBilibingaaart
ailbe jun ffiedoi, i bind Jnlb blanbt
2anbboerrie.
ber
- 2.einie
ineb fine Ueerebe eller meldt etalptr
og meb bbib eller rablallebe Qtreamet•
tomrune, bet fiblte imbertiben nieb illfftregninger, fem iflaberer 9Rtirfteraformem, bar navnlig baret anaeubt paa
tun nieb til§orenbe Der og i bet ørt.
lige Nnanb. 43aa %dia», tiDor bet
til IBinbitigabeerftt annenbIt ZUMIllfr
ofte bar pacet af en lettere Plet mb
bet i lerucemite egne benbitebt L
1 gefra, er 3inbingancertet gerne tilbeta
ftjult, ibet bet et malet eller tallet
meb lamme
font 113centatilenie.
— /Binbingancerteta llbbrebelfe i be
forfleflige Agne al Qaubet §atngte jo
fan nabeitbatt fainmen meb ben niere
eller midte lette ?lbgang tit Zra: ; bet
et farlig i Slotiegne eller i 9Icerbebea
af barnebuer, Q3inbingabeerlatinfene fiabea — Og 133edgei af %trefod Ralbea
formentlig be frilinet frlarjager.
23i er nu engang fon nemt til at fe
i firibingabeerlet i be milbere trcerige
arie og flabet-, at bet paajer tran fmuft
tab i tlanbjtabet, fom bet bibrager til
at gine en venlig, finilenbe Staralter.
Tet ?an ille unbaaaa, at ben leabena,
ber er ti( urb OnibUgning eller 91abagning at paa aber til anbre &Kig.
farmer, ofte af ncerliggenbe og forftaaelige l3runbe, benirler, at fineile
mitter noget af bereal4ienbommetiglieb.
- tBragen af 93inbingancerf ber i
.2anbet tr af gammel Oprinbetfe; bet
naaebe en farlig find Ubbilling i Q.3y
ente i ff reberif Il. og 15§riftian IV. Zib,
filtert i aorbiabelje meb Onbtomrtringen ag Ubbitlingen af fanbeten, @abe
Ziber far et (klitten) giner fig natten
altib Ubflag i et omfattenbe 18aageri.
Som Wtinber herom bobbe bi enbnu
for fan Ylar tilbage mange gamle og
'mutte cg troba ben lune tBebaggelfe
bog flaselig ubfeenbe itobrnanbagaarbe.
5Diafe tilIfrebOttirfer ja imibtertib ifte
9lutibeii Realt til bnitierafig
gelfe, ag ben ene efter ben milieu af
bidfe gamle t%arbt bar maattet Dige
lilabfen for moberne Itagebufe. krift
og ber i Rabmanbagaarbeneil eibc• ug
18agljule finber man enbnu Ziinbingaacertet benet-et, nett bet er nel
tun
en fflalgenfrift. 3 abjlitlige "er, farttebed 3tibe , 9taribera, Rage, 9lrefibeb
in. ft er bet 4rIbiguis?. tnttebe.e, at Rebe
et Mer flere af bit* Nulte ejenboin=lige logninger, fan be fan benarea
for l flernerbenen til tJJtinbe om en
Zib, ba folib Vielliatib og gab Smag
inbgit i løftelig orening og (tabte en
Vinggellil, font fan tjene til f3orbillebe
ben Zag i Zeig. ?lar§unbreber efter at
ben bar haft fin Opblanifiring.
3na V.aubet er VInnenbelfeii af
bingancerl af roere Zato, feta om man
ogfaa ber Ral et star etler tilbage
for ot flabs Opriabelfea. Zei rr bel
lanblmdigt, at bet netop er Robmanbagaarbene, ber bar bamlet aorbitlebe
for 2aabbiftritteriv. — Rebratinbagaatbene bar jo libliaere ciabboernel farte
earrdinagieb, navr be tom til luen,
Per flaffebe be inb, gjorbe bered bee,
fentlige anbfab og teDerebe bered t
mirer. f Stebruanbagaarbenea Runbe•
jtue f platir ben mebbrapte tiliab til en
balli $cegl fra Rabinaabena 91nter bog ton lit 9Reenbene — iriebena Enin.
ber og torn ft! ,,en lille reb Snapa"
ener en Roy gaffe.
Vibrtillige af be
lom ftnbeil paa e, ytt og bet uotlige
auflatib bar mere tab bunbrebe War
paa Wagn. Zer foner at have varet
et livligt 1Baggeri bob Caergangen til
ag et Slutte inb i bet 19. elarbunbrene. tilette bruger puffe Merl fam.
nier meb, at ben fligenbe tlielftanb, ber
»ar autoen af be ftore 2anbboreformer og be pist tiber far 2anbinuget

i bet bett taget reb helte BarbantsztblfiFte, gab 'Efterab til at ofre noget paa
el jmult aSaggeri. Tier Nibe nabaenbigoia buggen meget etui 01runb af
tibRiftningen og llbgatningen fro
2aabobaerne, men ogfao mange af be
03aarbe, her ble» tiggerabe nem bered
gamle 13Iaba. blev ombuggebr.
Ran ler unbertiben ben Tenberta,
ber er til at fortabe bc gamle lindt'
18agaemeaber freniftiflet lam et Til.
bageffribt for gob iiHuggehiltur. Tet
er nappe rigtigt i Sattainbeligbeb taget,
ber er utviaifomt boa BaribbrfolIningen
gob amflaattle af bt gamle 18aggelarmer4 etenbebaucerbier, og bet man
ba banbea, at benne aer[iaortft maa

»art !ed nat til at bevare tilile 18ar.
bier, bror bet tan tabt rig duer. Tea
barre er bet i mange Zilfeelbe irre

5Cronprins

e lav,

slæd.̀Jeres Ven
med et I 'otogi-ati al Dem selvl
Fotograf

muligt at bevare bet gamle Qinbitiq.
valt. 21I hugge net af finbirgarard
er blevet for bort, entbena Ttglaarta•
og armenttarer bar genntmgand en
Ned bifliggorenbe Uboitting. Zet mas
ba baabea, at bet ?lrbejbr, bet fur tie
fagtunbige paa bene Cartaabe, gareo
paa at anerne en gob
maa refuttere i 1Baggeflitte, Der tit.
frebartiffer 9tutiben4 Rica um praftift
og billig 3nbrttniag og jamlibig be.
varer gamle tiler frembringer nat tontiebaartrbicr.
(%ort 2ni:bbnl J).

Maller, Allinge. T11.4
leverer de tines'te l'ortrrner.

*1•9411•••••••••

•

.

•

•• Lighiater
•
•
Tir n 13 I. Pin Klemegs.

•

Aug. LH ntigrens
liolimaadsforretnl ag
anbefaler prima

tilulaniaIvarer

Bornholm1ldlandet.
Fartplan Sommeren 1928.

Ronno-Ystad (bedste Forbindelse over Land mellem Kbli.---Bornholm.
S,S „Ornen" fra 1. Juli-15. August 1928.
Kl. 11,15
Kl. 16,00
Kl. 17,45
Kl. 19,15

Søndag og Onsdag,
Rønne ank.
fra
Kl. 18,35
fra
Ystad
fra
Kl. 15,25
Malmø
fra
fra
Kl. 13,10
ank. Kbh.
fra
Kl. 11,15 (Øresundsdamperen.)
Billetpris: Rønne—Ystad Kr. 8,00.

Renne—Holberg.
8/8 „Ornen" fra 27, Juni-21. August 1928.
Tirsdag Kl. 8,00
Kl. 21,00 Tirsdag
fra Rønne ank.
Tirsdag Kl. 13,30
ank. Kolberg fra
Kl. 15,30 Tirsdag
Onsdag Kl. 22,30
fra Rønne ank.
Kl. 12,30 Lørdag
Torsdag Kl. 4,00
ank. Kolberg fra
Kl. 7,00 Lørdag
Torsdag og Fredag Promenadetur I Kolberg.
Blletpris: Enk. Tur. Kr. 900 Mk. 10,00. Tur&Retur Kr. 12,00. Mk. 13,00.
Lübeck — Bornholm --- Kalmar — Stockholm.
3,,S ,./kolus' og B'S „(Irauthiod" i Sommersæsonen 1928.
S,'S „Aolus".
fra Labeek ank,
Kl. 9,00 Fredag
Lørdag; Kl. 17,00
ank. Bornholm ank.
Kl. 18,00 Torsdag
Søndag Kl. 8,00
fra
ank. Kalmar
Kl. 9,15 Torsdag
Søndag Kl. 16,30
fra Kalmar ank.
Kl. 8,00 Torsdag
Søndag Kl. 17,30
ank. Stockholm fra
Kl. 14,00 Onsdag
Mandag Kl. 11,30
8/3 „Granthiod".
fra Ltlbeck
Kl. 6,00 Tirsdag
ank.
Onsdag Kl. 17,00
ank. Bornholm ank.
Kl. 14,30 Mandag
Torsdag Kl, 9,30
Kl, 10,00 Søndag
Fredag Middag
jr ank. Stockholm fra
I. Kl.
II. Kl. Ill. Kl.
Billetpriser:
Sv. Kr. 20,00.
12,00
6,00
LObeck—Bornholm
Bornholm—Kalmar — 20,00. 12,00 6,00
Bornholm—Stockholm — 40,00. 25,00 15,00
Passagerer, der ønsker at benytte ovennævnte Rute, bedes forud
bestille Plads ved Tlf. Sandvig 100 senest Dagen før Afrejsen.
Hammeren-Sassnitz.
S/S „Hertha" fra I. Juli 2. September 1928.
Hver Sondag.
Berlin (Bane)
Ira
ank.
Kl. 9,05
Kl. 19,50
ank. Sassnitz Hv.
ank.
fra
Kl. 3,40
Kl. 1,41
Sassnitz (Damper) ank.
fra
KI, 23,45
Kl. 5,00
Binz
fra
ank.
Kl. 5,45
Kl, 23,10
Sellin
fra
ank.
Kl. 6,25
Kl. 22,20
Bornholm
fra
Kl. 11,00
Kl. 17,00
(Sandv. ell. Hammel-IL)
S/S „Odin" fra 1 1. Juli –15. August 1928.
Hver Onsdag.
Samme Afgangs- og Ankomsttider som S/S „Hertha" (Sandvig
eller Hammerhavnen).
Billetpriser: Kun I. Kl. Sassnitz—Bornholm. Enk. Tur Mk. 10,00.
Tur & Retur samme Dag Mk. 10,00. 8 Dages Tur & Retur Mk. 15,00.

Hver Søndag og Torsdag,
Stett in
fra
Ki. 3,00
ank.
Kl. 4,30
fra Swincmtinde fra
Kl. 6,45
Kl. 1,30
ank. Rønne
Kl. 12,30
fra
Kl. 19,30
Billetpriser: Enk. og dobb. Billetter samme Pris.
Rønne—Swinenninde Mk. 12,00. Rønne-- Sletfil] Mk. 15,00.
Billetter til denne Rite bedes forudbestilt ved Telefon Sandvig 100.
Nærmere Oplysninger om Rejser og Bagageforsikring gives
gratis ved Henvendelse til „Bornholmske Hotellers Turistbureau" i
Sandvig. - – Telefon Nr. 100.
11111111.1•11

.Cad »em fotografere

til billigste Priser.

Allinge Wivi
Oplarndnlogibrwaule altid paa
Lager, billige Priser.
Tlf. 29.
6ieert. Halmen.

YegIværk
Mursten, Teglsten, Drænror.
Tlf. 127.

Briller og pincenez
kohe:; bedst Fnis Ulirmager

Conrad Hansen.
ved Havnen, Allinge.

Kyllingefoder.
Grove 'Byggryn. Knækris anbefales.
•

Ne6 enes 21re
hos

M. Michelaen.

Gudhjem.
Reparationer udføres.
~
■
~011imam

2.

.Carsen, Allinge

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

Fudermehfahriken, Nyk«.
Tlf. 79.

biles hil ikke over fiell eller bod
Køb Deres Forbrug af
Flormel
Sodavand fra

Gudhjem

er anerkendt
som det bedste.

Mineralvandsfabriken

BORNHOLM

Sandvig

Telefon 25

Cykler og Cykiedele
i stort Udvalg anbefales de ærede Forbrugere
til rimelige Priser. elur Deres indkøb hos den
lokale Forhandler, der faas den bedste Garanti.
Tlf. 71. — E. JOHANSEN, Ro. — Tlf. 71.
liehelni, Olie, Gummi.

latdentraloss.

SKANDINAVIEN
AMERIKA LINIE
Eneste direkte Ruter fra København til New York og
Canada med re?,elmeessig Årg ang net* Gange hver Md.
Til Canada ingen Pasvise ring og Liniens egne Folk
modtager Passagererne I HALIFAX og Y/INRI PEG.
Ved Ankomst (11 Canada kan Arbejde anvises til Land•
arbejdere. gifte og ugifte. samt IIIunge Piger.
Illustrerede Haandbager med alle Oplysninger fans gratis fra PassagerarAfdelingen, KONGENS NYTORV 13, København K. eller hot:

!Bagte. Rieffer, %unit, tivager. t_S3urbit,31a, 9ter.a, Lbn. 13tterfen, S.Daneft,
Wogtr, 0. tinnitåta, 2111inge, 3.otograf q3. :galer 43oulfen, Dadle.~

Rønne — Swinemfinde — Stettin.
S/S „Berlin". -- S/S „Dentschland". — S/S „Stettin".
Fra 1. Juli-26, August 1928.
Extra Tur den 2. September 1928,

hos P. AnKer Poulsen.
131aber o g filar fremtedbta
og tapirren.
f.orliarrelfer abfarta.
Telefon 4-jaalt 66.

Den 2 Juli fylder Norges Kronprins Olav, eneste Barn af Kong
Haakon og Dronning Maud, 25
Aar. Kronprins Olav er — vi siger det, selv med Fare for at
vække visse Nordmænds Raseri
— født i Danmark, han var omtrent halvtredie Aar gammel, da
Faderen, den danske Prins Carl,
blev valgt til Konge i Norge, efter
Unionsopløsningen med Sverige.
Men selv om det saaledes ikke
kan nægtes, at Kronprins Olav af
Fødsel er Dansker, saa kan det
heller ikke bestrides, at han i Aarenes Løb har udviklet sig til en
fuldblods Nordmand, der endog
med stor Dygtighed driver Norges Nationalsport, Skiløb og Skihop. Kronprinsen kan da ogsaa
glæde sig ved en overordentlig
stor Popularitet i Norge. Man har
forlænget tilgivet ham, at han har
ladet sig føde de 21/2 Aar for
tidligt.

11u til foraaret
anbefales [tune gode Cykler.
Grammofoner og Plader ni.
H. A. Hagedorn, Gudhjem.

Bestil Deres Tryksager i Afhop l ogrykkeri

ARBEJOSTNI,
Sførsfe Udvalg.
Bedsfe Kvcllieter
Billige Priser.

Maga sin duNordsUds.
Teif 5

V ICTOR PLAtICK
rehi.5
ALLINGE

