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Ugeblad og

Silden
er en lunefuld Fisk. Den har ikke
som Torsken sine faste Legepladser, hvorhen den stedse vender
tilbage. Den kan i Aarrækker, ja
i Aarhundreder holde sig paa
samme Sted; men saa forsvinder
den pludselig, for igen at dukke
op paa et andet Sted. Fra ældgamle lider plejede Silden at gaa
ind gennem Øresund for at kaste
sin Regn udenfor Skaanes Kyster.
Mod Slutningen af det 12. Aarhundrede begyndte den at komme
i saadanne Mængder, at det fik
Betydning for hele Europas Husholdning. Saxo Grammatikus fortæller, at Silden kunde staa saa,
tæt i Sundet, at Skibene næsten
ikke kunde ro frem gennem Stimerne. 1>er behøvedes ingen Kunst
for at fange Silden; man kunde
tage den med de bare Hænder.
Først i Slutningen af August
kom Silden i større Mængder til
Øresund. Den egentlige Fangsttid
varede Ira Vor Frue Dag (8. Sept.)
til Aller Helgensdag (I. Nov.).
Fra Skaanes sydvestlige Spids
skyder en harnmerlignende Halvø
frem. Her bragte for 500 Aar siden Silden Liv og Bevægelse og
gjorde i de korte fiøstmaaneder
Falsterbo og Skanør til et af Midtpunkterne for Nordeuropas Handel. Her blev nemlig Silden bragt
ind og opkøbt af Købmændene
skriver Alexander Bugge i „Handel og Handelsveje i Europa i
Middelalderen". Men ogsaa paa
Bornholm var der i de Tider et
rigt Fiske. Fra de Tider stammer
de gamle Kapelruiner paa Bornholm, og der var paa Hammeren
omkring Salomons Kapel en talrig Fiskerbefolkning.
Den meste Sild blev i det 13de
Aarhundrede tørret og pakket i
flettede Kurve. Den kaldtes Meisasild eller „hvid Sild" i Modsætning til „rød Sild" eller røget Sild,
som var en forholdsvis dyr Vare
og kostede syv Gange saa meget
som den tørrede Sild. At røge
Silden var en Kunst, som kun
Tyskere og Hollændere forstod
sig paa. 1 Norge blev al Sild tørret. Senere blev det almindeligt
at salte Silden og lægge den i
Tønder. Røget blev Silden først
hjemme i Tyskland. Affaldet (grum)
blev til Sildetran. Grumbodernes
Naboskab var ikke behagelig. Derfor krævede man, at de skulde
ligge for sig selv nede ved Stranden.
Sildeudførslen dannede Grundlaget for det store Marked, som
hver Hast holdtes i Skanne, og
som samlede Folk fra alle Lande.
Lidt efter lidt forstod Tyskerne
Iser, ligesom I Bergen, at trænge
sig ind og blive de eneraadende;
oftest var det Folk Ira Lilbeek og
de andre saakaltite vendiske Stæder. Hver af H ansastæderne havde
sin faste Plads, det saakaldte Fed,
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hvor de opslog deres Boder og
skaltede og valtede, som de selv
vilde. En Foged fra hver By førte
Opsyn med deres Bysbørn og
dømte dem i mindre Sager, medens Kongens Lensmand I Falsterbos faste Borg sørgede for
at Markedsfreden blev overholdt,
straffede Mord og Drab og indkrævede Told. Bande Fiskere, Købmænd og Værtshusholdere, ja selv
Ganekonerne maatte svare Afgift
til Kronen. Sidst i det 14. Aar-

Dagen og Drik og Svir om Natten. Mord og Drab hørte til Dageros Orden, og Selskabet var ikke
det bedste. I Værtshusene skænkede løsagtige Kvinder Bægrene,
og deres Skrig og Hvinen forstyrrede brave Folks Nattesøvn.
Aarene benved 1425 blev Sildene helt borte fra Skaane, hvilket Folk tog som en Straf fra
Gud; senere kom den dog tilbage.
Men ogsaa i Nordsøen begyndte
der nu et stort Sildefiskeri, som

Parti fra Hammeren.

hundrede havde den danske Konge
en Indtægt af omkring 6000 lybske Mark af Skaanemarkedet (det
er omtrent 70,000 Kr. i Sølvværdi,
men i Virkeligheden flere Gange
mere.)
Saalænge Markedet stod paa,
herskede der et broget Liv. De
fremmede Købmænd tilberedte og
pakkede Silden og gjorde den færSildetønderne
dig til Udførsel.
blev forsynede med Mærker, enkelte og dobbelte Cirkler o. s. v.,
som skulde vise Varens Godhed.
Men snart blev ogsaa Markedet
Midtpunktet for en omfattende
Handel. Der kom Skibe fra Øst
og Vest: Skindvarer fra Rusland,
Korn fra Lifland og svensk Osmundjern byttedes her med nederlandske Tøjer, med 'Salt fra
Frankrig og Spanien, med tysk
Øl eller med Vin fra Rhinen eller
Gassogne.
Det var et underligt Liv som
levedes her mens Markedet holdtes. En fransk Ridder, som i det
14. Aarhundrede kom til Skaane,
fortæller, at næsten 300,000 Mennesker deltog i Sildefiskeriet. Der
var 40,000 Bande og 500 større
Skibe, i hvilke Silden blev saltet
i Tønder.
Et Nutidsmenneske vilde vist
næppe have befundet sig vel her,
hvor Tusinder af Mennesker i flere
Maaneder levede sammen paa et
saa lille Omrande. Boderne, som
blev slaaet op for Markedstiden,
var sikkert usle, og dertil kom
Stanken fra Tran og halvraadden
Fisk og fra Menneskene selv, som
i hele denne Tid næppe havde
Tid til at skifte Klæder.
-- Det var et liaardt Arbejde om

især berigede Hollænderne og
Flamlænderne. — Men i Løbet af
det 16. Aarhundrede trak Silden
sig ganske bort fra Skaanes Kyster, Skibene standsede ikke længere ved Skanør, Markedet forfaldt, Flyvesandet blev Herre paa
Odden, og de engang saa blomstrende Byer Skanør og Falsterbo
sank ned til kun at være Landsbyer. Hvor der fordum stod Kro
ved Kro, og ”Ølkonerne" levede
deres løsslupne Liv, findes nu kun
en eneste Gæstgivergaard. Kun
Kirkerne vidner endnu om svunden Storhed.

Lidt om Støvler og Sko
0—

Fodtøjet er et aktuelt Spørgsmaal. Men det er ikke lysteligt at
se frem i Tiden. Lad os da for
en Gangs Skyld se os tilbagel
Ogsaa i ældre Dage havde man
paa det Ornraade sine Genvordigheder og Spekulationer.
I længst henfaren Tid gik Folk
jo med Hoser af tykt Stof, Klæde
eller Læder indenfor Skoen, og
denne, der kun skulde tage mod
det værste Slid under Gangen,
betegnedes ikke alene sprogligt
som en blot Saal (fransk soulier
af solea, Saal), den var Middelalderen igennem heiler ikke stort
mere. Skoens Rande gik kun svagt
op om Fodens Sider og fastholdtes
under Ganger' ved Baand om Ankelen, Skoremme eller Skotvinger.
Vilde man vise sig festklædt efter
fattig Lejlighed, iførte man sig
Dobbelthose, der adskilte sig fra
Bindesaalen ved at have Fodens
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Form, ved at 'dække den helt og
ikke behøve Baand — den svarede
til Nutidens Galosche. Paa Kristi
Himmelfart-Billedet i Niels Hemmingsens Postille har Frelseren
Sko af den Art, der dug lades
tilbage paa Jorden. Man brugte
ogsaa, hvad der maatte være endnu
finere, at 'nøde til Fest 'ned hele
to Par Hoser paa.
Det kunde synes nærliggende
her at søge Støvlernes Oprindelse;
men det vilde ikke være rigtigt.
Alene Navnet Støvle (at æstivalis,
sommerlig) peger andet Steds hen,
og den var da ogsaa fra først af
et Luksusstykke, en Art Sommerovertræk for lyse Hoser, som de
fornemme benyttede paa Jagtture
eller ved Dans i fugtigt Græs.
En dilden Sag er, at disse. fine
Støvler godt kan have givet Anledning til, at Bønderne mødte til
Fest i to Par Hoser. En forøget
Anvendelse blev der for Støvler',
etterhaanden som fine Folk gav
sig til at gaa 'ned Linhoser og
strikkede Strømper. Thi bar man
nu det biede, magelige Stof indvendigt, maatte det svære, beskyttende Lag, Læderet, forlægges til
.
et ydre Lag.
For denne Udvikling gør TroelsLund omhyggeligt Rede. Omslaget
foregik just -i hans -- det vil altsaa sige i det sekstende Aarhundrede. Fra den Tid har Læderstøvlen, fortæller han, tilkæmpet
sig en hurtigt voksende Betydning.
I det næste Aarhundredes Begyndelse lagde den sig endnu først
logrende, bredkravet ned, som
om den venlig var villig til at
omslutte det hele Ben, selv hvor
d'et var tykkest. Saa rejste den
sig trodsig, langskaftet up, struttede bestandig videre indtil den
paa Karl den Tolvtes Tid naaede
sin fuldeste Førlighed, en vældig
Læderbeholder med lange Sporer
bagud og Skyklapper foroven.
Hele Europa blev overvundet. Alle
Mænd brugte nu Rytterstøvler med
en Pandedusk foroven, der hvor
Støvlen mødtes med Knæbukserne.
Selv efter at den franske Revolution havde indført et nyt ydre
Lag, de lange Benklæder, holdt
de langskaftede Støvler sig, indtil
de ved Midten af det svundne
Aarhundreder maatte vige.
Mens man her i Norden for
Støvlens Vedkommende gik med
til alle Overdrivelser, holdt man
sig, hvad Skoen angaar, mere tilbage. Men ogsaa denne havde før Støvleperioden — sin Rasetid.
Først fik den Snabel, saa gav man
den brede Næser; til sidst lod
man den faa Pæle-Saal og blive
til Stylte. Fordelen var, at man
kunde lægge en Alen til sin Vækst;
de højeste Styltesko var virkelig
en Alen høje og kunde jo, baarne
af en Kvinde, helt skjules under
en lang Kjole, men det krævede
til Gengæld Øvelse at bevæge sig
frit og naturligt paa dem.

Den Tid er nu omme. Siden
Hosen helt er afskaffet og afløst
al den bløde, strikkede Strømpe,
har det, siger Troels-Lund, staaet
enhver klart, at Skoens Hovedopgave var at værne om Strømpen,
og at den hverken i Form eller
Stof kunde have særlige Opgaver,
der afveg herfra. Fud, Sko, Strømpe
har siden da haft det jævnt godt
sammen. Henimod vort Aarhundrede foregik der en stigende Tilnærmelse mellem Sko og Støvle.
Enige i det væsentlige plages de
kun begge endnu af det Maalestykke, som deres Overmænd stadigt kræver løst af dem : stor indvendig, lille udvendig.

Sommernat.
Det suser saa tungt
i det bøjede Korn,
hvor Tidslerne gemmer
den grønlige Torn,
det dufter saa ramt
fra den duggede Skov,
hvor Pan lister rundt
paa sin duskede Hov.
Jeg elsker at vandre alene og fri
og famle mig frem ad den
mosklædte Sti Der er ingen, som græder
og er saa forladt,
fordi jeg gaar bort i den
lyse Nat. —
Jeg taler til Maanen og
Stjernernes Hær,
jeg klapper de store,
stilfærdige Træer,
der er ingen, som venter
med arrige Ord,
fordi jeg er Elsker af Stjerner
og Jord.
Anis Berutzezt.

Christiansø.
—o—
Det er Søndag Formiddag.
To store hvidmalede tyske Passagerdampere ligger forankrede i
Bygten ved Sandvig og udspyr
deres Ladning af sommerglade Turister, der i smaa Motorbaade tøfler ind i Havnen.
En stor sortinalet Passagerdamper svinger i en Bue udenom og
giver et kort Stod i Fløjten. Der
er Musik ombord, og efter et kort
Ophold damper den videre.
„Hvor gaar den hen", spørger
jeg.
„Til Christiansø. — Har De aldrig været paa Christiansø?" spørger nein Hjemmelsmand forbavset.
.Ingen Turist faar det fulde Udbytte af en Bornholmerrejse, hvis
han ikke tager en Sviptur over til
Øerne, de er om jeg saa merl sige
Verdens ottende Underværk!
og der gaar Damper over =stien
hver Dag."
Min Interesse var vakt, og næste Dag horder jeg Ostbornholnieren og bliver hurtigt indrulleret
i en lille Klike glade Sonunergee-

sten, af hvilke enkelte er stedkendte og lover os godt Udbytte
af Turen.
Snart ligger Bornholm fra Hammeren til Gudhjem som et Grandevue, der elterhaanden udviskes
i blaa Taagedis. Maager følger
vort Kølvand, og der — forude
dukker Vidundertierne op af det
solglitrende Hav.
Christiansø, Frederiksø, Græsholmene, Tat og hvad de nu alle
hedder ligner smaa Sydhavsøer
eller drager maaske snarere Tanken hen paa Middelhavet. Disse
bizarre Fæstningstaarne, disse groteske Stenmure minder om Saracenske Røverborge fra en svunden
Oldtid, disse morsomme stenomgærdede Haver synes uberørte af
Tidens Omskiftelser. Vi svinger
sydost om Christiansø, ind mellem Klipper og Skær, og pludselig glider vi ind i den smalle, d■ be
Sejlrende mellem øerne, der danner den nordre Havn.
Dette uventede Sving lige ind i
()gruppens Centrum, det hastigt
skiftende Panorama virker betagende. Den friske Brise, Skumsprøjtet om Boven, Maagerne er
pludselig borte. Vi glider ligesom
gennem en stille Kanal ind i en
Lilleputby og lægger til ved et
Stykke af Chr. den Fjerdes Nyboder, Luften er sitrende varm og
Solens Straaler mærkes næsten
tropisk.
Vi stiger i Land og baner os
Vej op ad de slidte hundredaarige
Trappetrin til „Bella vista", hvor
„Urskoven" breder sig, og Figentræets Blade yder lidt Skygge, og
ser heroppefra ud over de fremmedartede Omgivelser. Der nede
ligger Havnen med Skibe og Baade,
der fører Hængebroen over til
Frederiksø med de maleriske Fiskerhuse, det runde Taarn, Dr.
Dampes Fængsel og Forsamlingshuset, populært kaldet, Maanen",
øens fornemste Danselokale.
Vor Cicerone, Hr. S. Bang, forer os ind i „Bella vista", der nu
er indrettet som Kunstnerpaulun
med en righoldig Samling af Skitser og Malerier af Kunstmaler
Tryde, Eyvind Lassen, Fru Blang
m. fl,
Oppe i den gamle Kommandantbolig, der nu er Pensionat og Købmandshandel, vrimler det med Tu-

og

rister, .!er skal have en For friskning. Udenfor er stillet smaa Borde
mellem grønne Træer og gamle
Kanoner men hver Plads er optaget. Vi gaar vor Ronde op til
det gamle Fæstningstaarn, der nu
rummer Kirken og Fyret, som Nat
efter Nat sender sine vejledende
Blink ud over Havet. Herfra er
der ikke langt til Kirkegaarden og
Mollebakken, øens højeste Punkt.
Heroppefra er der vid Udsigt ud
over Havet til Moderlandet og ned
over øerne, indrammet af maleriske Fæstningsmure og Bastioner.
Indenfor Murene er smaa Haver
indrammet af høje Stengærder gamle Soldaterhaver. i hvilke trives en frodig Vegetation — og
idylliske Damme og Brønde, hvor
Regnvandet opsamles. Her er ogsaa Kommandanthaven, bekendt
for sin sjeldne Flora, Kongens
Have, Mindehuset 'og -Brøndene,
omgivet af lOO-aarige Elme, Rugmarken ved „Verdens Ende", Salmens Brønd eller Præstedammen
med snadrende Gæs og Ænder,
Vor Cicerone fører os forbi en
Mængde Motiver, der bedre kan
males end beskrives, fører os ned
gennem den lille Nybodergade
med den knudrede Brolægning—
ind i de smaa lavloftede Stuer med
de dybe Vindusrammer, der kun
lader et sparsomt Dagslys trænge
ind. Saa gaar vi til „Sydvesten",
den rode Kokarde viser Vej, og
staar snart i en Lilleputhave, omgivet af sjeldne Planter. Et gammelt Vagthus er her indrettet til
Beboelse og monteret med gamle
Møbler og antikke Sager, selv det
gamle Fyrsted og de blyindfattede
smaa Ruder mangler ikke.
Her har Eneboeren Stephan Nyland henlevet sine sidste Dage og
ham skyldes den rige og sjeldne
Flora.
— Medens vi opholder os her,
bryder et Uvejr los, Tordenen
ruller og Lynene knitrer, en sær
Uhyggestemning breder sig over
den dystre Stue og maner Fortiden frem men det er kun et øjeblik, saa skinner Solen atter og i
det dejligste Sommervejr damper
vi atter tilbage til Bornholm.
Der kunde være meget mere at
fortælle om disse Vidunderøer —
men de skal ses og ikke beskrives.
Turist.
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Opstanden i 1658.
Det er rimeligt at antage, at
Initiativet til Bornholmernes Opstand mod Svenskevældet udgik
fra Bornholm, og Æren herfor tilkommer sandsynligvis den tidligere Slotsskriver fra den danske
Tid, Jens Larsen Risoen. Han var
jo vant til at korrespondere med
den danske Regering, og det er
sikkert harri, der har givet Anledning til efterfølgende Brev fra
Kongens Kabinetssekretær Hans
Oldeland til Borgmester Peder
Olsen i Hasle.
En lignende Opfordring til Opstand udgik til Malmø, men her
mislykkedes det, da Sammensværgelsen blev robet i Utide af svenske Krigsfanger, der var undveget
fra Bornholm, hvor de havde faaet
Nys om det. Førerne blev henrettede.
Oldelands Brev lyder saaledes,
idet Sproget er noget moderniseret:
Ærlige, velvise Borgmester, Borgere samt velmenende Almue paa
Bornholm.
Hilsen i Guds Navn!
Jeg tvivler ikke om, at I betænker den Frihed I har nydt under
Eders fornemme Herre og Konge
i Danmark og at 1 ogsaa betænker, hvilken Møje og ogsaa andre
Besværligheder disse Svenskere
have paalagt Eder, og som f maa
udstaa; der findes vel ikke nogen
blandt os, der ikke skulde ønske
at han snart kunde blive fri for
det svenske Aag. Og desuden Gud være lovet — staar det nu
godt til igen om Kjobenhavn saavel som i de andre af højst bemeldte Kongen af Danmarks Land.
Da haaber jeg med Guds Hjælp
at 1 snarest bliver undsat saa
snart man i Kjøbenhavn vil erfare
vort Lands Tilstand; idet jeg formoder, at enhver der i Tiden under os levede med hinanden i Fred
og for deres Herre og Konge i
Danmark, vil igen med Tiden blive
højst bemeldte Konge af Danmarks
tro Undersaatter.
Jeg tvivler ikke om at saadan
Troskab og Velvilie i kommende
Tid vil blive belønnet af højst
bemeldte kongelige Majestæt.
Jeg ønsker Eder hermed under
Guds højeste Beskyttelse. Af t fjertet onskende, at I snart igen maa
faa Eders Frihed.
26. Oktobris 1658.
Eders ubekendte og
velaffectionirte Ven
Hans Oldeland,
Paa dette Brev har Peder Olsen
aabenbart givet et gunstigt Svar,
for kort Tid efter gentages Opfordringen af selveste hans Majestæt Kong Frederik den Tredie
saalydende:
Vi hilse Eder alle og enhver.
Du christelige . . . . Borgmester
saavel som Almuen, .samtlige Indvaanere paa Bornholm, hjertelig
og evig med Gud og vor Naade.
Vid, saafrenit det ikke er bekendt, at vi uformodet for nogen
Tid siden blev overfaldet af den
svenske Konge, hvis Krigsmagt
faldt ind i vort Land Sjælland
og belejrede vor Residence Stad
Kjøbenhavn til Lands og til Vands,
imod alle afsluttede Traktater og
endnu, medens vi var i Færd med
at affatte en Overenskomst med
lians herværende Gesandt.
Men nu er vi for saa vidt fri
ved Guds naadige Bistand og den
fra Holland sendte Hjælp, saa vi
ved Guds Hjælp ikke mere have
at frygte for Fjendens Krigs,flaarle,
og har Fjenden ogsaa ophævet
og forladt Belejringsværkerne her
om Byen.
Da vi nu ikke tvivle om Eders
Troskab og gode Ville mod os ug

Eders Fædreland, saa ville vi og.
saa formane Eder og bede Eder
betænke, at I irgen Lejlighed lader gaa forbi til at udtænke Midler og Udveje til ved Guds naadige Bistand at afkaste det svenske Aag.
Til den Ende maa I tragte i
Senderlighed om muligt at ruinere
Guarnisonen paa Hammershus paa
det at -Landet igen kan komme
Eder i Hænde, efterdi I nu ikke
mere behøve for den svenske Flaade at frygte.

Vi ville Vitus Trrwkib,
til den lid us reviser, i al Naade
erkende, naar Gud igen giver Fred
og dertil ydermere, hvis I ogsaa
godvillig ville give Eder under vor
Regering, med saadanne Privilegier
og Naadesbevis n inger forsyn, hvoraf I Nytte og Fordel kunne have.
Givet pan vort Slot i Kjebenhavn
S. November 1658
under vor Haand og Segl
(L. S.) Frederick.
(Forts.)

Swoonens største Festaften

8n mat paa Xammersfius
Originalt Festarrangement poet

„STRANDHOTELLET".
— Kapelmester: ALVIN KOCH
Fredag den 3. August Kl. 8,30 Aften.
Store Overraskelser. ---- Fri Entree.

>Fr. Bidsfrup, Sandui~ie
Sri'a 21ge tit 2lge.
-oDen kendte Charlottenborgudstiller Glemmer! Glemmensen har
har for Tiden arrangeret en Ophængning af Billeder ined Motiver
fra Sandvig og Omegn paa Hotel
„Nordland".
Vi har besøgt Udstillingen og
maa sige, at Hr. Glemme:isen har
forstaaet at træffe den specielle
bornholmske Stemning, der udstraaler fra de solbeskinnede barske Klipper i Forening med venlige røde Hustage blandt frodig
Vegetation.
Hr. Cl. har fra Strand og Havn,
fra Gade og Landevej med kraftige Farver fortalt om Solens Spil
og Skyggernes Liv, og vi kan paa
det varmeste anbefale enhver
Kunstelsker at besøge Udstillingen.
Hr. Glemmensens Naturopfattelse forener i sig den gamle Malernaades naturtro Gengivelse med
den moderne Metodes første Stemning.

til stor Jubel for Deltagerne. De
Heste af ;dem havde vel næppe
været i Venedig; men nu ved de
allsan, hvordan det gaar til der.
Dette til Underretning for andre,
De behøver ikke mere at rejse til
Venedig. Tag til Sandvig i Stedet
for.

Hammershus paa Strandhotellet
Sandvigs Forlystelsesetablissementer Hotel Sandvig, Strandhotellet og Strandslot synes i Aar
al supplere hinanden pan bedste
Maade. Er der ikke noget særligt
paa Færde det ene Sted, ja, saa
er der det paa det andet. Ingen
Dag i Ugen behøver den besøgende at kede sig.
Strandhotellet har nu gjort en
alvorlig Kraftanstrengelse for at
præstere noget virkeligt epokegørende. Fald ikke ned af Stolen!
Hotellet har forsøgt at flytte Hammershus Slot ned i sin Koncertsal. Venner af Hotellets elskværdige Vært, Kunstnere af forskellig
Art har arbejdet Dag og Nat (flere
i Træk) for at skabe Underværket. Er det lykkedes? Publikum
Paa Finnedalen
inaa afgøre det.
bor for Tiden følgende:
— Tusinder af Munkesten og
Hr. Stabsdyrlæge Friis, Kbh.
Hr. Hujesteretsdom mer Nellemann Hundreder af mægtige, mosgroede
med Frue, Kbh. Hr. Tandlæge Kampesten er slæbt derned (hvad
Gormsen ni. Frue, Kbh. Hr. Dok- siger Hauberg?) og muret samtor Thorlasihs med Frue, Kbh. men til Buer, Hvælvinger, SkydeHr. Fuldmægtig i ø. K. Claussen
huller in. ni. Fuldmaanen skinner
ni. Frue og Datter, Kbh. Hr Restauratør Aage Thomsen ni. Frue gennem Vindueshullerne, ja, selv
og Datter, Kbh. Hr. Magister Otto Udsigterne er taget med. — Et
Madsen, Falster. Hr. kgl. Kapel- veritabelt Kæmpetræ er anbragt
musikus William Andersen, Kbh. midt i Salen.
Hr. Grosserer E. Jensen ni. Frue
Arrangørerne er Underdirektør
og Datter, Kbh. Hr. Kaptajn Winkelham ni Frue, Kbh. Hr. Gods- Barnung og Kunstmaler Grauenejer Dr. phil. Versteher ni. Frue, gaard samt Prinit. Koefoed som
Berlin. ;Hr. Studienrat. Liichen, særlig sagkyndig.
Oldenburg, Frk. Inspektrice (ZahDen historiske Begivenhed hin
les Skole) B. Kjeldgaard, Kbh.
mindeværdige Nat 8.--9. Dec. 1658
Enkefrue I. Kjeldgaard, Kbh. I Ir.
Postkontroiør J. Jensen ni. Frue, da Slottet blev vundet og plyndKbh. Hr. og Frk. Unden, Kbh. ret af Bornholmerne søges genHr. Semenarieforstander Lund m. kaldt i Erindringen. — Pari FreFrue, Kbh. Fru H. Koefoed, Kbh. dag den 3. Aug. vil Vindebroen
Frk. Assistent Anna Lindhard, gaa ned og Slottet overgive sig
Kbh. Enkebal Augusta Lindhard,
København. Hr. Birkefuldmægtig Besejrerne, hvem det vil blive tilølenschlseger ni. Frue, Frederiks- ladt (dog mod passende Cloiltgaberg. Hr. Apotheker K. V. Tjelle- relee) at plyndre bande Vinkælsen in Frue, Kbh.
deren og Spisekammeret samt forlyste sig med diverse Skæmt.
Ordren lyder: Hver Mand medPalmehavens venetianske Aften
i Mandags var overmande vel- tage .sin Kvinde og uopholdelig
lykket. Tilstrømningen var over- begive sig til Valpladsen. Man
vældende og mange maatte grin sikre sig Plads i "['ide.
uden at kunne fan Plads.
Slags Fakkeltog med smart Lyg- Vester-Vov-Vov,
den store Palladium Film, der
ter gennem Haven indledede ved
10-Tiden de speciel venetianske har vakt saa megen Opsigt, foreForeteelser, som bestod i Anven- vises Fredag og Søndag i Biogradelsen af humoristiske og fantas- fen. „København" skriver bl. a:
Det er længe siden, vore Ventiske Hovedbeklædninger, forskellige Attraps, Serpentiner osv. — ner Fyrtaarnet og Bivognen har

været saa morsomme som i dette
nye Lau Lauritzen-Arbejde. Fra
Wien, Paris og Italien er de atter
vendt hjem til de danske Egne,
hvor deres Ry oprindeligt skabtes
- og her hører de nu en Gang
hjemme. Vesterhavet i Storm og
Stille, i Vrede og Mildhed er i
denne Film Baggrunden for deres besynderlige og morsomme
Oplevelser. De prøver selv at fiske,
de bygger Hytte - paa en højst
besynderlig og lattervækkende
Maa de -, og de redder, som de
brave Fyre, de paa Bunden er,
til Slut Lykken for de to unge
Elskende.

tiordbordolm

bliver herefter omdelt i Hasle ved
Bud. - Vor Repræsentant, Hr.
Boghandler Markmann modtager
Annoncer og Nyhedsstof til Nordbornholin • samt tegner Abonnenter paa Bladet. Kun 1 Kr. Enkelte
Numre 5 øre.
Ring op Telefon Hasle 90 eller
Allinge 74.

Fartplan for Motorbaad THOR.
10,-Sandvig
17,10,15 Allinge
16,20
10,50
Stam ershald e
15,45
11,-Helligdommen 15,30
13, (2 Timers Oph.)
13,30 Gudhjem
15,Hver Dag (Sund. og Onsd undt.)

Vi beder indtrængende de averterende indlose vore Indbetalingskort, da vi bar store Udgifter og
maa betale Postvæsenet forud for
hvert Kvartal.

Njertelig .lage
for al Opmærksomhed veå vort

Bryllup.
Agnes og Julius Stenberg, Olsker.

En lille brun Dameportemonnæ
indeholdende nogle Smaapenge,
Frimærker samt en Guldarmlænke
er tabt og bedes mod Dul-or afleveret i Produkter!.

En Tæske,
bl. a. indeholdende en Sangbog
med Navn Valborg Kofoed, er
Søndag tabt mellem Tein og Bedegade, Bedes afleveret til Tein
Brugsforening ell, Nørregaard, Kl.

4, 061.9.1119041199•9

8,20

9,05
9,15
9,25

bolet taintnaM). n 20,00

8,40
8,47

20,39
20,33
20,17
20,07

Klemensker St.

(Plyds) sælges samlet eller delvis.
En Jernseng med Fjedermadras,
Tæpper og Puder sælges.
Henvendelse Fru Alhede,
,,Messen", Allinge.

botel
C^,etbuin (lort))
Vtflinge (ZorD)
Ciffer (llragg.)
,buoiltbnl
No (t4fhollit).)
(131ibl)eini
* Oft,trIno-s
11,34 1 911minbingen

17,50
17,40
17,33
17,20
17,12
17,90
16,35

A

16,00

••••••••••••••
•
•
e
•
et LigKister •
Tlf le 13 L, PIHL. Klemens. •

•
111•1111,6••••4111111.1111,

hil- ug SI111-Natfe
til voksne og Børn

frit Valg - 50 Ure.
lindr. Thomsen
HASLE.

.lorgiiiefIrrfoliford 2-4
tbranbforlifringfe(jfab
8ognefoilint 1tljreb farten.
nuben ueb 8ri,
bene Viiitomb og Vlfgang lire
IIng og 3rel3itg
93tailbag
og Zur»ng
::-,egelniga.gen 8 -ti ug 2-3.
',.eltebegiondianen (3ornerftoteii 1 (sat
Zujeinten Sognebage fra i, -9
ø
llbinml :1.11alibag og `,.rel*Ing 7
(anet Iir.Ltbag 3 --4
bj(vIiiefo,3jen. Surm.
553o1b. Morjets,
11n,:;krer 8th 51(nu4 8oenbjeu, 8osii)o.
3',,tiibine[1.11.1orebit;sei agbal for 03ob,3
8,30-- 12 ug 2,30-6.
lentenjter ;(erribmiejtation
Rentottio 8 -11,30 og 13-17,30
Ilannierfoutoret Il -1 og 2-3.
tlorting tillige 6-8
Slirfeuargen :1- 4.
Varme- ZiMontobauten -4
iiglieboget) -12 og 2-6
8raiibincuien-Vlineritalinien.
,igen( Otto Noritit,sto.
rSporefolen 9-12 ug 2-4
i Soarefalen 9-12 og 2.-1
‘trniibbiref ture', bu .
Stnt4aitfinIten for 5.hoiisiot Udring iteb
8tntioik'j Siojueb. Stvritoitib :1-12
Zelegrahlationen 9-12 og 2-0.
`ebtouiret 8 -12 form. 2 --ti (fif tenu

Hver Aften Koncert dansant,
I K1.5 Varer til rimelige Priser.

anbefales

Stort lid tiiling.. og
lictrevxrcker,. 1).igligstur

f.rt.litIntirwantre• fra 5
Stnr Rabat

O

kr,

tn, nel_

rs Garanli.

Sovey.ricker, Sp.fser
og

10 Aal s Gtranti.

Peter Emil Holm træffes fra 1. Juli til 15. August personligt
Havnegade 53. Tlf. Allinge 128.

StrandartiKler.

Conditori og Hjemmtibageri
49 Sandvig
Kalle, The, Chokolade, S,Idavand
m
Hyggeligt Lokaler, billige Priser.
e

8 Pers.

kin

Bil udlejes billigt

Mgrrimarip's
'toregade -• Hasle.

<711 Syltning
Demerara Sukker,
grannleret
Topmelis No. 1.
Ægte Bourbon Vanillie 20-30-55.
Anticil Syltepulver.

J. Marcher. Telefon Allinge 120

ALLINGE

kurrencepriner

levere: fra

,.PRI MA"

og Ligsenge

.Allinge!regIværk

Allilliit e aver'
Optmsdningsbrarnele altid paa
Lager, billige Priser.
Gleort Hansen
Tlf. 29.

Dame- og
Børne»Hatte

i store Nøgler.

Tlf. 39.

gaer tabt, naar den lagres
-- fire
efter Malningen.
Sorter fineste Kalle til Kun-

altid paa Lager i alle Størrelser,
og forskellig Udstyrelser og Priser.
Anton Nonnen Byggeforretning
Telefon Allinge 69.
Indehaver Chr, Sonne.

Alt sælges til
billigst mulige Priser

9.V. Aolnz

Kaffens Aroma

Kaffen males i Kunderne:: Paasyn.

Kød og Pølser

anbefales.

Mursten, Teglsten, Drænror.
Tlf. 127.

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

Lindeplads - Allinge - Telefon 45

udsælges meget billigt.

Louise Larsen, Allinge.

Benmel.

FLÆSK,
modtages til Røgning hos
Phillipsen, Sandvig.

Slagterm.

(ludt,

tort Benmel er til Salg.
10 Kr. pr. 100 kg.
Fodermelsrahrlkon, Nyker.
Tlf. 79.
Vi beder om Bestilling paa

18 pCt. Superfosfat
Vi sælger bedste Sort Standard

Hosthindegarn

37 pCt. Kaligodning
Narre-Flodals 'udrungsVi har Lager af

Gør Bestilling i

Niddets Handelshus,

Norge Salpeter,
Tysk. KalK Salpeter,
Chili Salpeter.

Tlf. 39.

Nofdludels Handelshus.

Stue- Z Vækkeure
Lommeure,
Herre- og Dame-Armbaandsuro,
Urkæder og Urarmbaand
stort Udvalg

Galvaniss Pandeplader,
prima engelsk Fabrikat.
Forlang Tilbud!

Meget stærke, kantskaarne

Mndr, Xofod,
Telefon Hasle 17.

Conrad Hansen, Tlf. Allinge 140.

Landejendom
7 Tdl , billig' til Salg eller Bytte
med et mindre Sted eller et Hus.
En Personbil kan tages som Udbetaling. Eventuelt kan Ejendommen faas i Forpagtning.
Billet mrkt. „Ejendom" modt. Bl. K.

HerKules
og Tryg Cykler,
Dæk, Slanger og ovrige Cykledele.
Billigste Dags - Priser.
Gode 13etali ngsvilkaar.

FIrrehmdder
og stærke firkantede

Udskudshrædder
alle Bredder, alle Tykkelser, alle
Længder. - Disse er meget gode
til alle Reparationer og til at lave

Ihistvognene med.

Xndr. Xofod,

Priserne er meget rimelige i

Telefon Hasle 17.
Vi har meget sinaa Priser
paa alle Sorter

dusk Sukker

Nr.
Ægte St, Croix Stikker, Kandis

Krydderier

Nordlaudets Handoishils.

9ro n

vor hjemmelavede

Fars, Medisterpølse

''' og Paalæg.

11is

INF' Varerne garanteres altid friske, da de opbevares i
moderne, elektrisk Køleanlæg,

A. Lyster
Telefon Hasle Nr. 74.

anbefales nu til Syltningen.

Nor[liilodgis Handelshors.

enkelt,: Mubler:

Peter Emil

Postkort, Film etc.
Cigarer, Cigaretter, Tnbak,
Chokolade, Konfect.

Sjækler, Blokke, Karse,
Takkelliag er, Dyvelsklar,
Aaregailer, Baadshager, Rortænger,
Kalfatterjern, Skruenogler m. in
Galv. Spiger, Som og Klinkeplader,
Messinghængsler og -Skruer,
Kobbersom,
Pudsetvist, Rotting, Catechu,
Motorlamper og løse Brændere.
Primusapparater.
Olierevne Farver i bedste holdbare og dækkraitige Kvaliteter .
Pensler.
Maskinglassur i sort, grøn og rod,
Allumino Galvanfarve
er holdbar mod Varme og Olie.

Havnegade 53. (forh Kobrn.Vald. lorgenseris Ejend.)

II

Doger, Blade, ?idsskrilter,

Ligkister

Alle Slags nye

Allinge nye Møbelmagasin

Hasle

3. 2. Larsen.

Vesier.Vou-llov Til Skille og hade

botel

9,40
9,50
10,00
10,14
10,22
10,35
10,55

Yinnedalen"
KONCERT Søndag 4
DANSANT Onsdag 8-11

Ærb, Fr. Bidstrup.

Dagligstuemoblement

%egttna?,
Stopcl
(iiniebnlen)
atotibo
«bier (kiinera)
nnbuig (.toru)

Kur- og Badehotel

Fredag Kl. 8.
Søndag den 5. August Kl. 7 og 9

Chr. Jensen, Petersborg.

Storegade

anbefale..

Ballonaften hver Onsd. og Lord.

21,10
20,55

,,Der er Slag i Gongongen I.
Foxtrot af Nespi, tilegnet Palmehaven - spilles hver Aften mægtig sultees

2iografen,

21,25

a ale

Yonceri

Kapelmst. Alvin Koch

En god Rottehund

Tus i~if~rrP(riiigcii

Gør Deres Indkøb i

paa Bornholm!

.3 Haner og 50 Høns er til Salg.
Portor Holm, Allinge.

Monne-.1mininerbu3-9?onne.

8,05

Yalniefiave

Plymouths Rocks

ønskes til Købs
Yonne, 8t. Zoro
23tulobbegnarb
?In bugnarb

Der findes kern een

1-aarige, tværstribede

btierticige a41 ("etl- og ,elliaborie.
17. ;:t uni -- 1. 8eptrinber.

7,50

mødes 4?
•

Selvfølgelig paa
HOTEL „HAMMERSHUS"
der trætter man altid gode Venner!

Tabt!

med Fyrtaarnet og Bivognen.
•
••••••••111919.199

glittetit t r u.

vor skal vi

Et Parti gode

Forretningskonvolutter
sælges med Firma fur kun 10 Kr.
pr. Mille.
A 111~1 liogtrikkerl.

Alleteinder,
Saltkar og Skoldekar anbefales

Tegn Dem som

bollnellt
„NO1101011NHOLM"
koster kun i Kr.
Enkelte Numre 5 Ore.

til billigste Priser.

Hasle liadkerforretnIng,
Tu. Hasle 105.

Syforeningen
i Olsker afholder Udsalg Torsdag

Averter i „Nordbornholm"!

den 9. ds. Kl. 2,30.

Hvad Fiogeroegleoe
-0Det er ikke alene af Haandens
Linier, men ogsaa af Fingerneglene, at man er i Stand til at udgranske et Menneskes Karakter.
I hvert Fald paastaar en lærd
Englænder det, og han paastaar
yderligere, at man ved et Studium
af Neglere langt hurtigere og lettere kommer til et paalideligt Resultat end ved at studere Haandens Linier. Han har opstillet et
helt System, og da det antagelig
kan interessere en og anden paa
Grundlag af Neglene at underkaste
deres egen samt deres Bekendtes
Karakter og Tilbøjeligheder et Studium, skal vi her gengive Systemets Hovedtræk:
En Person, der har brede Fingernegle, er i Reglen i Besiddelse
af et mildt blødt og fintfølende
Naturel. Han er nobel af Tænkemaade, men er samtidig en Del
unselig af sig.
Har en Person Negle, der er
stærkt rødlige og plettede, kan
man derimod være sikker paa, at
han ikke er fintfølende og heller
ikke undseelig. Tværtimod, han
er en Initiativets Mand, har Lyst
og i Reglen ogsaa Evne til at herske. Kommer han med i en Krig,
vil han vise sig tapper og modig,
men samtidig er han hensynsløs
og har Anlæg for Grusomhed.
Er Neglene hvidplettede, er det
ligeledes et Tegn paa, at Vedkomniende er i Besiddelse af Mod, Initiativ og Virkelyst, men samtidigt
er det et Tegn paa, at han ikke
har det rette Greb paa Tingene,
og at Uheldet derfor oftest følger
ham.
At et Menneske har meget lyse
Negle, skal være et Tegn paa, at
han er svag af Karakter og ogsaa
noget sygelig. Endvidere findes
lyse Negle ligeledes hos Personer,
af melankolsk Temperament samt
hos Personer, der er i Besiddelse
af en stærk Higen efter at samle
sig Kundskaber.
Helt hvide Negle er Kendetegnet
paa stor Beundring overfor det
modsatte Køn. Endvidere er Vedkommende ofte af en noget svag
Konstitution samt en Del ilter og
heftig.
Folk med smalle Negle er meget
ærgerrige, de interesserer sig stærkt
for Politik, er trættekære og ofte
særdeles rappe i Munden.
Buede Negle er mere Kendetegnet paa personlig Forfængelighed
end paa Ærgerrighed. Personer
med saadanne Negle har høje Tanker om deres eget Værd. Endvidere er de, naar de skal foretage
sig noget, temmelig hastige og er
tilbøjelige til at overile sig.
Lange Negle er Tegn paa, at
deres Besidder ikke har nogen
Tillid til sine Medmennesker. Endvidere har Vedkommende en stærk
Tilbøjelighed til at stille sig i Oppostition mod andre, altsaa bekæmpe dr. Meninger og Udtalelser,
han hører fremsat.
Personer, der har god Appetit
og sover godt, har, som oftest
Negle, der er næsten helt overvoksede af Kødet, medens Negle, der
ved Siderne vokser ind i Kødet,
er Tegn paa, at deres Besidder
er ødselt anlagt og har Tilbøjelighed til Luksus.
Ikke sandt, det er en hel Del,
som man kan faa at vide ved at
studere Folks Negle. Nu kan man
jo selv prøve, om det passer, men
det gør det jo nok Omtalte lærde
Englænder, der har ofret flere Aar
af sit Liv paa Neglenes Studium,
borger i hvert Fald med sit Ord
derfor.

Se dig ud

-.

De `f verterende

-u Fabrikanten, der har gjort en
br hvorved han kan ford
O
b ep drea se,
g Fabrikationen,
ikationen, skal nok holde sin Viden for sig selv. Hans
Erfaringer skal ikke udnyttes i
andre Virksomheder. - Helt anderledes er Forholdet blandt danske Bønder. De ved, at det ikke
gælder om at konkurrere hinanden sønder og sammen, men at
det tværtimod er Samarbejdet, der
skal hjælpe fremad.
Enhver Landmand gør stadigvæk nye Erfaringer. Ved nøje at
følge sin egen Bedrift gør han
Iagttagelser, som i Fremtiden vil
kunne komme ham overmaade
meget til gode. Men det vil i Reg.
len ikke være tilstrækkeligt at se
paa ens eget. Den, der nøjes med
det, vil som oftest blive bagefter.
Det er nødvendigt, at man al og
til ser lidt ind paa Naboens Mark.
Det kunde være, at der dog var
lidt at lære, som ogsaa kunde udnyttes hos een selv.
Naar Landboforeningen afholder
Udflugt eller Markvandring, er
det netop Tanken derigennem at
give Deltagerne Lejlighed til at se
andre Bedrifter. Maaske kan man
da hente Ideer, som udnyttes
hjemme.
Er man paa en saadan Udflugt,
er det imidlertid ikke ualmindeligt at høre en Udtalelse som
denne: ,,Det har vi da meget bedre
selv, det behøver vi da ikke at
rejse for at se"! En saadan Udtalelse vidner som oftest om den
talendes Uforstand. Intet er fuldkomment i denne Verden, og alle
Vegne vil der være noget at kritisere.
Der vil ogsaa kun være lidt
ved det, om man kom rundt til
en hel Masse fuldkomne Landbrug,
og man saa korn hjem med Følelsen af at have set noget godt,
men for en selv fuldstændig uopnaaeligt. - Nej, det, det kommer
an paa, er blot, at man ser ind
til andre og drøfter deres Resultater og Fremgangsmaader med
dem. Man vil vel da som oftest
finde, at der er noget, der er
bedre, og rnaaske ogsaa noget,
der er daarligere, end ens eget,
men at der altid er noget at lære
for den, der har aabne Øjne og
lærevilligt Sind.
Johs. Nyholm.

Køreplan.
n

anmodes høfligst om at indsende 'vort Tilgodehavende for Annoncer
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste /11aade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet - 5 Ore i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.

Hasle.

Hasle.

Restparti af Sommer-Drengebluser a 3 Kr.
dø.
af
benklæder a 1
Rester af Sommerstof fer 1 Kr. nl.
Rester at fine Sommerstoffer 2 Kr. ni.
2 Sommerfrakker a 10 Kr. 4 Sommerfrakker a 15 Kr.
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ViertilTieneste
med en Mæn gde gode Ideer til en virknin gsfuld
Reklame i ,,NORDBORNHOLM."

Ønsker

b4

De en Annonce, der vil blive læst
4
og husket, da ring op Tlf. Allinge 74 og med-

•."---\,•

del os, hvad De ønsker at reklamere med, vi
skal da sende Dem et Udkast og opgive billigste

444
,U
Ib
.
,

Pris.

,,NORDBORNHOLM" læses i alle Hjem

indenfor Deres Kundekreds.
er det billigste

,,NORDBORNHOLM"

og

Gør et Forsøg, og De vil blive overbevist.

ZtorRe tager af firrbige SUtrbninger
ug VIrbeiblEtui jaart prima otnerifatifte 0..)erak og jafur fro 3,25 - 5,00. $.8riinn bina siltuljtinbc,benf(aber og f orif. atibre VIrbejiKsbeulfreber, Trøjer, V101fer og C:finter. - Iloberbeffiebiling i 11(b og 1Nuuudb til uoNiie og !loi
sBeftil1iliger pnn Sfierbilinger efter 'Metal. tite Sti. VIrbeibe til billinfte
!tItib bebIte Stuatitet og 1terite lIbbatg i /Mutant oq llibgarg.

e""11" Cfl
d11~110011101111111111
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Alles Tryksager
saasom
Regninger, Meddelelser, Kon•olutter,
Dagm-Dato, Vekseiblanketter,
Visitkort og Takkekort,
Love og Regw4/zaber,
Sange og Salmer ,
Medlemskort

Thora Petersen, Allinge.

Gudhjem Sadelmagerog Møbelforretning
Nyheder i Barnevogne, Kurvemøbler, Rejsetøj, Rullegardiner,
Markiser m. na.

Fest- og Bryllupssange

9,25 14,10 17,55

9,30 14,15 18,00 20,55

9,38 14.23 18,08 21,03
9,50 14,35 18,20 21,15
Stimens
10,4t4 14,49 18,34 21,29
10,14 14,59 18,44 '21,39
91u1er
%Hine b, 10,30 ts,is 19,0o 21,55
'1.'aber hun fra 27. 'Juni tit 27.
Ylg,141 (urpqr ind).
NON. 04.1 HY.L1,161DAGE.
Hanne H. sondvIg.
9houur
7,45 12,r10 16.25 19,25
8,00 13,0.1 16,39 19,39
".1Ittirs
8.08 13,13 111,48 19,48
STIrntrg
8,21 13,26 17,01 20,111
1.1n
ZetIT
8,32 13,37 17,12 20,12
8,40 13,45 17,20 20,20
Y(flinfit
(,45 13,50 17,'2 20,25
vnubnig
MMndvi g Henne 111.
9,00 1 4,t)5 17,50 2,060
9,05 14,10 17,55 20,55
9f11141r
9,13 14.18 18,113 21,03
Trin

Css'n bnin

9.24 1.1,29 18,14 21,15
9,37 14,42 18,27 21,29
St lrutrut
9,46 14,51 18,36 21,39
Mirer
9?initir t), 10,00 15,06 18,50 21,55

Gaa

ilde over fiEll gier bod
Sodavand fra
Mineralvandsfabriken

BORNHOLM

Telefon 25

Sandvig

Kofod & Mortensen
Byggeforretning
Mask insnedkeri
Ligkistelager
Lad .9em fotografere
hos P. AnKer Poulsen.

Køreplan

Allinge Bogtrykkeri.
Ring op Telefon 74

1% NEDAGE
nonne Almindin gen Gudhjem
~R=

IIII^
Et Parti
gode

Silkestrømper I

Kr. 50 0.
pr, Par.

ANDREAS THOMSEN, HASLE

92unne b. 7,55 13,10
92qa
7,55 13,10
Ylatirrebti
8,43 13,58
..)11iiiiiibinecn 8,53 14,08
Oftrrinatie 9,13 14,28
lfterlarx
9,21 14.36
ubhic111

9111•49061111•11
Forer over Hammershus
Ruiner med historisk
Oversigt og orienterende Kort fans i alle
Boglader og Kiosker
ved Hammeren.

16,35 20,00

20,00
17,21 20,-18
17,31 20,58
17.51 21,H
17,59 21.'/.6
9,33 14148 18,10 21;18

Gudhjem ,Almindingen Roe ne
•

(shibbjeni
7,50 13,00 16.25 13,50
i)fterlor4
7,59 13,10 16,35 20,00
C4ternittrie 8,08 13,19 16,44 26,09
Yllntitrbiug. 8,27 13,38 17.04 20.28
',31ritirt‘bb
8,39 13,50 17, i5 20,10
9,25 1.1,411 18,05 21,: 0
9,25 14,40 18.00 21,3 )
`}toliste
'1 Viiber lim fin 27. ;fuld til 27.
( begge incl.)
80N.:
II E I, I G Il A G E.
nonne A inaludin x en Gudhjem
`Almue 1:),
7,55 10,25 1:1,00 20,00

Rero
Vliirtebti

7.55 10,25 13,00 20,00
8,43 1 1,08 13,48 20,49

9
'C
.11 fI ltriit-111btai trirge. (.81,51:2 1 1,36 14.17 2(1i:1118
9,2D 11,44 14,25 21,26
giftenar.
9,311 1 1,54 14,35 21,36
Gudhjem Almindingen

Dansk og tysk Udgave.
50 Ore,

leveres billigst fra
Allinge Bogtrykkeri.

20»

Soilbtiig
4Mim

Almindin g en Gudhjem Kønne
Jeruhnne.

Nic. Koefoed
Skrædder- og Herreekviperingsforretning leverer gode Varer til billige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x

20,16

leveres bedst og billigst fra

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

8.44 13.49 17.14 '20,24
8,50 13.55 17,20 20,30

19,411
19,50
20,04

filber og 7ritnt frerntalbe
og tot)iere4. - orftorretja ubjørec.
'Telefon ticiMe 66.

Tlf. n. 13 L. PIHL Klemensker.
Aflæg vor moderne

%Ringe
eaubvia

19,28

Køb Deres Forbrug af

teresse forlange

fflorde og Stole

7,45 12.50 16,15
8,110 13,0:i 16,30
10 13,15 16,40
8,24 13,29 16.54
8,36 13.41 17,06

mest fordelagtigste Blad at avertere i.

Enhver Husmoder bor i egen In-

GudhjemPlallesFlormel
Soveværelser

Slentre 4).
9Ipler
Stlemn4
923
Tein

Ton

"dr

&I.'4 ••

SAGNIKDAGR.
Rønne H.-Merdyts.
•

Mandvig-111,Atre H.

Andreas Thomsen.
iirip

J•rnbene.

11,111111•••••••111

Rønne

ollibbjelii
7,50 10,20 12,55 19, 50
i..",'ftrrlar
7,59 10,29 13,05 20,00
efierionrie 8,08 10,37 13,13 20,10
?flulinbingen 8,27 1(1.54 13.32 20,28
s.'Istirtelm
8,38 11,04 13,43 20,40
9.25 i 1,50 14.30 21,30
‘,/ottite ,f) 9,25 11,50 14,30 21,35

