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blev skudt, ellers vilde han næppe
have undgaaet fra svenske Sider
senere at blive draget til Ansvar
for sin Malkonduite.

Ved 8tranden4
De skumrende Klipper ved Havet
det skumrende Hav og dets Vind,
dets lune og dunbløde Aande,
der stryger mod Skrænterne ind.
Jeg ligger paa Stenenes Leje.
Jeg ligger, hvor Vindene gaar.
Det er, som om Rummet og Havet
kærtegner min Hud og mit Haar.
Der blæser imod mig en Mildhed,
der risler ind i mig en Strøm
af natlig og sommerlig Sødme.
0, dette er Sommerens Drømt
Kai Hoffmann.

Opstanden i 1658.
—0—
(Forts.)
Peder Olsen var med i den kedelige Affære i Nexø 1645, men
slap fri for Straf ved at skyde
sig ind under sin store Enfoldighed. Det ser derfor underligt ud
at træffe samme Mand senere som
Borgmester og en af Hovedmændene i Opstanden, hvilket skulde
give ham Landsdommerembedet
paa Bornholm d, v. s. Øens øverHan var nok mere
ste
Snu end enfoldig, og var Opstanden mislykkedes som i Malmø,
havde han nok reddet sig en Gang
til med sin „Enfoldigt:ed".
Mærkelig nok vidste Printzenskjold udmærket god Besked med,
at en Sammensværgelse var i Gang.
I det svenske Rigsarkiv findes
endnu en hel Del Breve fra ham,
hvori han bi. a. beder om snarlig
Undsætning, da Befolkning aabenlyst viser ham deres danske Sindelag og ikke undser sig for at
korrespondere med den danske
Regering, hvorfor han venter ved
første Lejlighed at blive „taget
for Hovedet" af Bornholmen.
Det ser derfor saa meget mærkeligere ud, at Printzenskjold turde
forlade Hammershus paa et Tidspunkt, hvor Halvdelen af Slotsbe- .
sætningen var borte og patroljevis
opkrævede Skatter rundt om Paa
Landet; hans Kaptajn (Niels Holm)
var borte med bornholmske Bandsmænd, som var udskrevet til
svensk Krigstjeneste, og hans
Salcklieutenant (Artilleriløjtnant
Niels Rud) i Rønne i et eller andet Ærinde (han blev fanget ved
Rutsker, da han var paa Vej tilbage til Fæstningen). Endnu mærkeligere er det, at P. ikke synes
at have iagttaget nogen som helst
Forsigtighedsforanstaltning. Det
var vistnok godt for ham, at han

I Sammensværgelsen har Præsten Poul Ancher i Rutsker og
Hasle sikkert spillet en fremragende Rolle. Paa en Liste, som
Peder Olsen overrakte Regeringen,
nævnes 21 Personer, som var de
mest virksomme ved Opstanden.
Anchers Navn staar her øverst
og ud for hans Navn bemærkes:
„att han haffuer weret baade i
rand och daad till all denne hans
kgl. Mayest. tienneste med værg,
vagt, reysning, och endnu flittig
besøger land vagterne". Jens Koefoed nævnes som Nr. 2. Imidlertid
fremgaar det af Navne Ordenen,
at disse 21 Personer ikke er rangerede efter deres Meriter. F. Eks.
nævnes de 9 Hasleboer først og
derefter de 12 Rønneboer. Alle
Hasleboerne har vel næppe været
taprere end Rønneboerne. At Poul
Ancher nævnes først, kan skyldes,
at han var Præst; og Bemærkningerne ved hans Navn, der hverken siger eller beviser, at han
var Hovedlederen, behøver ikke
anden Forklaring end den, der
ligger i det for en Præst usædvanlige at være med ved praktiske militære Foreteelser. Meget
yder paa, at Peder Olsen selv
har ønsket at blive anset for at
være Hovedmanden, og heri kan
han vel ogsaa have nogen 'Ret.
Det var jo ham, Kongen skrev til,
og det har vel ogsaa været ham,
der har arrangeret Sammensværgelsen. For Resten var han ogsaa
den, der fik den største Belønning
(Landsdommerembedet); medens
Ancher i Modsætning til flere af
de andre slet ingen Belønning fik.
Udover ovenstaaende Bemærkning
ved man om Anchers Virksomhed
kun, hvad der freingaar af Jens
Koefoeds Relation Ifølge denne
kører han Jens Koefoed i sin Slæde
til Nykerpræsten, som havde lovet
at skaffe 20 Mand til Hjælp. J. K.
faar ingen Hjælp, d. v. s. Planen
glipper. Enhver anden Mand end
J. K. vilde nu rimeligvis have givet op; men fra nu af er det J. K.,
der handler. Den gejstlige Hædersmand Poul Ancher vil aabenbart ikke være med længere og
kører hjem i sin Slæde, medens
J. K. eene Mand rider ad Rønne
til.
Efter Optrinet i Rønne og efter
at have alarmeret Nyker, Vestermarie og Klemensker Sogn, giver
J. K. Poul Ancher tilkende, hvad
der er passeret og Besked paa,
hvad der skal gøres. Senere føres
den fangne Sttickløjtnant Hr. Pouls
til Almuen (ikke til ham selv, men
til Soldaterne). J. K. har sandsynligvis været paa Færde hele Dagen den 8. December Fra Rønne
rider han samme Aften til Nyker,
derfra til Hasle, tra Hasle til
Sandvig og Allinge og saa til Ham-

mershus samme Nat, hvor han
besætterAdgangsvejene, tager Fanger etc. kort sagt besørger hele
Arbejdet. Poul Ancher og de andre kommer først Dagen efter.
Om J. K. har faaet nogen Hvile
den anden Nat efter Slottets Besættelse er vist meget tvivlsomt,
men det har i saa Fald først været efter ca. 18 Timers uafbrudt
Sinds- og nerveoprivende Virksomhed. inden Slottets Overgivelse
var P. A. med til at skrive et
Brev. Senere sender J. K. atter
et Par Fanger til Hr. Pouls, fordi
Captajn Niels Oummeløs og Jens
Larsen Ris= er der. Dette er
alt, hvad man ved om Poul Anchers Deltagelse. Grunden til at
Truttene samles hos Hr. Pouls
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Annoncer og lokalt 5101 rosa vare indleveret
senest 2 Dage for Bladet udgaar,

(ikke Hr. Poul) er ikke Personen gør jeg det. Lad nu Lanky og
Poul Ancher, men den at Rute- Gurly fortælle, hvad der er sket,
kirke og Præstegaard laa paa det Og saa bestemmer I, om de bør
i militær Henseende strategisk vig- straffes eller frifindes!
Tilskuernes Holdning forandretigste Punkt paa Nordbornholm.
At derimod Poul Ancher navnlig ' des i et Nu. Der kom ny Glans
ved sin Raadslagning og sin Ind- i deres øjne. Lanky og Gurly
flydelse paa Mandskabet var af maatte nu frem og forsvare sig.
overmande stor Værdi bør ikke Drengene blev dømt af Kameraunderkendes. Al Ære for det; men terne og straffet af Wm. George,
Hædersnavnet ,Bornholms Befri- der omsider havde set, hvad der
er' tilkommer kun med Rette Jens skulde til.
Koefoed og dette fremgaar da ogIntet uden Arbejde.
saa med tilstrækkelig Tydelighed
Men der var andre Vanskeligaf hans Relation, hvori han (som
heder. F. Eks. kom der store SenTroels-Lund skriver
sine „Hidinger brugt Tøj til Kolonien, men
storiske Fortællinger") jævnt og
George var ikke længe om at opbramfrit har givet en tilforladelig
dage, at Drengene bestræbte sig
Skildring af sit Livs store Bedrift.
for at ødelægge Klæderne — saa
C. E. Koefoed.
at de hurtigt kunde faa nye. De

I

Parti fra Hammeren.

Livets Sfiole.
—0 I denne Artikel fortæller Jørgen
Neergaard i „Politikøn" om den
amerikanske Idealist og Forretningsmand William R. George og
om hans interessante og virkningsfulde Forsøg paa at redde de Børn
fra Storbyens mørkeste Dybder,
som ellers er viet til Undergangen.
Blandt de pædagogiske Systemer, der i Barnets Aarhundrede
har set Lyset, er et af de mest
livskraftige den i Amerika kendte
George Junior Republic. Ophavsmanden er den nu 62aarige William R. George.
Som ung Forretningsmand i
New York strejfede han i sin Fritid om i Byens Fattigkvarterer og
kom til at holde af den forslagne,
hurtige, men utøjlede og tyvagtige
New Yorker-Gadedreng.
Han forstod, at en saadan Dreng
forbrød sig over for Loven, fordi
han i sin Opvækst ikke havde
kendt et godt Hjems Støtte. For
ham var Hjemmet kun et Sted,
han gik til, naar han vilde have
saa han
gratis Mad og Logi
i hvert Fald ikke behøvede at
stjæle for Føden — et Sted, hvor
han mødte en i Reglen fordrukken
Fader og en udslidt Moder.

Bort fra deu',farlige:Storby.
Og dog var der i disse Fyre
Humør, Kraft og Snilde, som for-

1928

bavsede Wm. George, og han overvejede, om der ikke kunde gøres
noget for denne Ungdom, som
ellers vilde være fortabt.
Han mindedes sin egen Barndom paa Landet og besluttede at
anbringe en Del af Gadekammeraterne paa sin Fødeegn — fjernt
fra Byens farlige Luft. Af en Ven
fik han i 1890 overladt et gammelt
Hus og førte nu i nogle Aar hver
Sommer en Flok af sine Gadedrenge ud til Freeville - et Par
Timers Rejse fra New York.
Men det kneb med Disciplinen.
Gang paa Gang hændte det, at
Egnens Far mere beklagede sig
over, at Drengene stjal deres Æbler og Pærer. Straffene blev fuldbyrdet i alle Drengenes Paasyn,
men alligevel huggede de som
Ravne.
En Dag stod Wm. George over
for et Par smaa Tyveknægte, der
skulde straffes. Han saa ud over
de mange forsorne Drengeansigter,
hvis øjne lyste af Spænding, og
grundede imens paa, hvordan han
skulde faa Drengene til at forstaa,
at der var Alvor med i Spillet.
Pludselig fik han en Ide, lagde
Spanskrøret bort og vendte sig
til den lyttende Skare.
— Drenge, sagde han, hidtil har
jeg selv baade dømt og straffet
jer — før har jeg ikke brudt mig
om, hvad I tænkte, men fra i Dag

betragtede det som en Selvfølge,
at alt blev dem foræret, uden at
de gav noget igen. Opholdet i
Freeville var suledes nok til Gavn
for deres rent legemlige Sundhed,
men ikke for deres Moral.
Saa indførte Wm. George sit
Princip — Spiren til Ungdomsrepublik en: Intet uden Arbejde.
Denne Bestemmelse vakte vild Pro.
test. En enkelt meldte sig dog til
at tage fat, og efter fem Dages
Havearbejde fik han udleveret det
bedste Sæt Tøj, Det vakte stille
Misundelse hos Kameraterne, og
lidt efter stillede de alle til Arbejde. — Og de Klæder, de arbejdede sig til, blev altid behandlet
med Omhu.
Den første Drengestat oprettes.
Disse Erfaringer gav Mr. George
noget at tænke paa. Og i 1805
startede han The George Junior
Republic i Freeville, Mønstret for
alle de senere oprettede Drengerepubliker. Som økonomisk Baggrund tjente en stor, velgørende
Forening.
Hans Ide var i Korthed den,
at Drengene skulde styre sig selv
i tt helt lille Samfund med egen

Præsident, Regering, Rigsdag,
Domstol, Politi o. s. v. og uden

at have tjent nogle Penge ved Arbejde, kunde „Borgerne' hverken
faa Kost eller Logi. Derved blev
de Unge tvunget til at arbejde og de lærte, at Ejendomsretten
maa respekteres. I deres egen Rigsdag vedtog de Love. De fangede
deres Tyve ved eget Politi, dømte

dem i egen Jury og straffede dem
i eget Fængsel.
Illeky meder sin Skæbne.
Et morsomt Eksempel viser Republikens Ide og Virkemaade:
Micky, en af New Yorks utallige Gadedrenge, havde stjaalet
— og var kommet for Retten i
den store Retsbygning i New York.
Han fik Valget mellem Opdragelsesanstalten eller The Junior Republic. Da ingen af hans Kamerater nogen Sinde havde prøvet
Republiken, valgte Micky af Interesse for det ukendte denne.

Ledsaget af en Politibetjent an-

kom Micky faa Dage efter til Freeville. Foran Stationen [midt en
gammel Hesteomnibus med en
15 Aars Dreng som Kusk og med
Republikens Mærke paa Siderne.
Ved Republikens Indkørsel blev
Passagerernes Bagage gaaet igennem af rutinerede Toldbetjente ogsaa Drenge.
Efter at have spurgt en Dreng
i Politiuniform om Vej førte hans
Vogter ham hen til et lille Kontor,
hvor han blev indmeldt sammen
med en yderst velklædt Dreng,
der var ledsaget af sin Fader.
Af Samtalen forstod Micky, at
hans Lidelsesfælle var en Millionærsøn, der efter at have lavet
adskillige gale Streger nu blev
anbragt lier, inden han helt maatte
opgives.

Den nye Borgers Formiddag.
Direktøren forklarede dem, at
de faa Voksne i Republiken var
Snedkermestre, Bogtrykkere og andre Haandværkere, der ansatte
Drengene i deres Virksomheder,
og at de nu maatte søge sig en
Stilling, da de ellers hverken fik
Mad eller Logi, at de ikke maatte
medbringe Lommepenge — Millionærsønnen maatte aflevere sine
— da alle Penge skulde være selvfortjente o. s. v.
Saa blev de sluppet los. Micky
var meget forbavset. Kort efter
fik han øje paa en af sine gamle
Kametater fra New York, som
med en Mappe under Armen passerede forbi. Micky styrtede hen
til ham og fortalte om sit Tyveri
og sine øvrige Oplevelser, men
hans gamle Ven fandt ikke Gnist
af heltemæssigt i hans Bedrifter.
Skuffet vendte Micky sig fra ham,
og Vennens velmente Raad om
at skaffe sig et Arbejde, besvarede
han med et foragteligt Blik.

sluttede derfor for første Gang i
sit Liv at søge Arbejde.
Han drev lidt om i Byen og
gav sig i Snak med en Betjent,
som — da han havde Fridag —
viste ham Republikens hele Indretning. Den raader over 300 Acres
Land med lidt over 30 Bygninger.
Der er 200 Borgere. De forskellige
Industrigrene, Restaurationerne og
Hotellerne, Landbruget og Havebruget, Risdagen — alt saa han,
kun ikke Skolen, det var lukket
paa Grund af Sommerferie. Borgerne kan selv bestemme, om de
vil gaa i Skole om Formiddagen
eller om Eftermiddagen, alt med
Hensyn til deres Forretning , .
Micky fandt sig et Arbejde. Han
svang sig op ad Rangstigen i den
lille Republik og blev efter Forholdene en velstaaeride Mand. Let
var det dog ikke at gaa i Spændetrøjen, et Par Gange endnu maatte han tage nogle Dages Strafarbejde, men rettede sig op igen.
Hertil bidrog, at ingen saa ned
paa ham efter Straffen. De forstod
ham af egen Erfaring og bedømte
ham mildt.
Man har nøje fulgt de første
672 Elevers senere Stilling i Samfundet. Bedømmelsen til den følgende Statistik har været meget
streng:
Udmærket . .
God
Antagelig
Daarlig

57
355
204
56

Dette er et meget fint Resultat,
i Betragtning af at Menneskernaterialet er Samfundets Udskud,
som ellers vilde gaa til Bunds.
Man har da ogsaa rundt om i
Staterne erkendt Systemets Værdi
og indrettet adskillige Republiker
efter Forbilledet i Freeville.

Micky stjæler og kommer for
En kedelig Fejltagelse.
Drengedomstolen.
_0—
En Times Tid efter saa Micky
Redaktøren for en mindre Købsit Snit til at stjæle et Guldur
stadsavis sad en Dag og ordnede
fra en af Republikens mere velsin Post.
Blandt det rare, han
staaende Drengeborgere, men da
fandt deri, var ogsaa noget fra
Tyveriet meldtes paa Politistatioto af Bladets Abbonnenter.
nen, blev han arresteret, fordi
Den ene bad Bladet give sig
man havde set ham luske om uden
et Raad for sin Kones nervøse
Beskæftigelse. Man fandt Uret hos
Hovedpine, hvorimod den anden
Micky, og Dagen efter skulde der
søgte Bladet Hjælp for C11 Hoppe,
holdes Dom. Tilhorerbænkene fyldder var Krybbebider.
tes af Borgere og Turister udefra,
Redaktøren skrev straks ved
og Uroen var livlig, indtil en
Hjælp af et mindre UniversallekRetsbetjents skarpe Drengestemsikon de fornødne Svar.
me raabte:
Naa, Dagen gik under det van— Stille, Dommeren kommer!
lige Slid og Slæb, endelig ved ()Da Dommeren, en intelligent
Tiden ilede Redaktøren hjem til
udseende 16 Aars Dreng, traadte
sin Bopæl for al nyde Avisen
ind i sin Dommerkappe, rejste
sammen med sin gode Aftensmad.
alle sig.
Men hvor forbavset blev han
Nu begyndte Retshandlingen.
ikke, da han under Rubrikem
Micky blev ført ind, og efter at
„Spørgsmatil og Svar" læste følden offentlige Anklager havde forelagt Sagen og Micky selv havde gende:
„Jeg har en 12aarig Hoppe,
tilstaaet, fik den beskikkede Forder er Krybbebider. — et Raad
svarer Ordet. I en kort og velholdt
Tale skildrede han . Mickys van- udbedes for dette?"
Svar:
skelige Stilling og omtalte de und„Undgaa saa vidt muligt at beskyldende Omstændigheder.
byrde hende med nogen Ærgrelse,
Paa Tvangsarbejde.
lad hende sove længe om MorDommen blev mild, 2 Dages genen, og hvis det er nødvendigt,
Fængsel. Micky tilsatte straks
send hende da en kortere Tid til
et Sæt graat Fangetøj og førtes et Rekreationshjem".
nu til en Arbejdsplads, hvor en
Redaktøren vilde knap tro sine
Flok andre Fanger var ved at egne øjne og læste i en Hast
lægge Grunden til et nyt Trykkeri. videre:
Da det var Statskassen, der skulde
„Min Kone lider en Del af nerbetale, havde man overladt En- vøs Hovedpine. Kan Bladet give
treprenøren Fangerne for at faa mig et godt Raad derfor?"
Arbejdet gjort saa billigt som ni aSvar:
ligt.
„Prøv i en otte Dages Tid at
Micky havde aldrig arbejdet saa lade hende løbe træt liver Morhaardt som i disse to Dage. Men gen. Giv hende ikke for stærk
han havde ikke tjent en Smule, Foder og ikke for tæt. Skulde dette
og af gammel Vane tænkte han imidlertid ikke hjælpe, da er der
paa at stjæle sig lidt Mønt. Tan- ikke andet for, end at De mas
ken orn, at alle vilde foragte ham lade hende slaa ned af en Slagog den ubehagelige Mulighed igen ter eller forsøge al sælge hende til
at komme paa Straffearbejde, af- en mindre Jordbruger, hvor hun
holdt ham dog derfra. Micky be- ikke kan smilte nogen".

-- At Redaktøren den Aften
mistede sin Appetit, er en selvfølgelig Sag.
Og næste Dags Eftermiddag
modtog han da ogsaa to Breve,
hvoraf det ene lød saaledes:
„Et Blad der lever paa en Moral som den, der fremgaar af Svaret paa mit Spørgsmaal angaaende
min Kones Hovedpine, ønsker jeg
for Fremtiden at blive fri for'.
Det andet var mere kortfattet
og lød saaledes:
„Et Blad, som skrives af en
Idiot, passer ikke mig°.
Siden den Dag er Rubrikken
„Spørgsmaal og Svar" bleven slettet i omtalte Blad.

Nu Rauejn ju snart moner e,
Kjaernerna e fåsta,
haijn altid ju ded forsta ble
å Sæ, vi ska høste.
Vi hausa nok di gamla så,
haijn skulle i Bån te Lårsadå.
- Ded sjer nu altid.!

deroppe, da Kontrakten gælder
for 10 Aar.
Ing. Madsen er kendt med grønlandske Forhold, og har ogsaa
herovre holdt flere interessante
Foredrag, ledsaget af Lysbilleder,
om den Ekspedition, i hvilken han
deltog. Trods de mange alvorlige
Eventyr og Strabadser Ekspeditionen gennemgik, fik Tilhørerne det
Indtryk at Ing. elskede de arkiske
Egne og gerne gjorde Turen om
igen.
Nu har han faaet sine ønsker
opfyldt.

faldt Fru Aagot Larsen, Berlin
(Alexandersens Hotel).
Ogsaa i Søndags havde en a f
Gæsterne (eller var det 2?) digtet
en Vise Tiden havde imidlertid
ikke tilladt at faa den trykket,
hvorfor den var skrevet med kvarterhnje Bogstaver paa et I x 12
Meter bredt Papir. Hveranden Linie var paa tysk og dansk. Den
vakte naturligvis stor Jubel
Efter Sigende har Strandhotellet
endnu adskillige Overraskelser i
Bagliaanden.
Stamgæst.

Engelske Turlstbeseg.

Biografen
fremviser i Aften og paa Søndag
den meget omtalte engelske Film
„Mademoiselle fra Arinentit!res",
der er rig paa spændende Optrin
fra Verdenskrigens mest udsatte
Ontraade og handler iøvrigt om
en fransk Piges Kamp for sin
Kærlighed og sit Fædreland.

Mange Mennesker og et Utal
af Biler var i Søndags mødt ved
Haininerhavnen for at modtage
den engelske Luksusdamper „Arcadian". Af 400 Passagerer var
de 300 i Land med Skibets Motorbaade og foretog Udflugter i
Omegnen.
Paa Søndag ventes „Ranchi"
hertil med et endnu større Antal.
„Ranchi" vakte sidste Aar berettiget Opsigt, da man herovre næppe
tidligere har set saa stor Passagerbaad paa nærmere Hold.

Den gamle Vandmølle
i Vang vil nu blive restaureret
Ejn Bijnjara ju Boning hår,
så øijen Slidded få;
men Husmaijn ncr frå Bjælkaijn tår
sin Saijs, som håras må.
Å Pibelijn te Bys e gån
kjøvva en ny Strøjespån.
I Rivan Miner sættes.

Det er Foreningen Bornholm, der
har taget Initiativet.
Brodr. Lind, Hasle har paataget
sig at restavrere
Kaptajn.
Premierleutnant i Artilleriet C.
E. Sonne Koefoed, Allinge, er udnævnt til Kaptajn af Reserven og
ansat ved 10. Artilleriafdeling som
Chef for 3. Batteri.

Særtog.
Å tilija frå Morninjn å
— snart Daggen å dejn e di ajle sammen fnatta på,
Horrijn hjælper te,
især me lid ustogga Vær,
eted gjæller nok for vær især
kunja få nåd uræt.

Søndag den 12. og 26. August
afgaar der Særtog fra Rønne til
Sandvig Kl. 22" og fra Sandvig
til Rønne K1 23".

Det bornholmske Hjemstavnsstævne
er nu sluttet. De 5 Dage forløb
programmæssigt fint og var meget
vellykkede.

Å når så Dåijmi c gåd lid got,
ajle e tiled trætte,
i leeje Raser, Pjot ver Pjot,
står Næjen så nætta.
El Ineilut Syn ded e å se
vor rene Stobbana dl e;
her injed går te spila.

Når så a Solis e gåd i Sæjnk,
--- Skumningen dejn kommer di sætte dom på dorres Bæjnk,
vita Inetta Lommer,
zi snakke lid om smal å stort,
ørn va a Nåbona hår gjort,
— imens Bællana di firres.

Om ded æjii e et Måz å Slid,
me got Humør gåred,
ded livet e dejn hæsta Tid
på hela latiga Åred. - Men en Tijn vi må hausa på,
a vi ju høsta som vi så,
- eja go å gammel Lærte
L,

fra 2lge til 2Jge.
Tit Grønland.
ingeniør Carl Georg Madsen,
tidl. Hammerens Granitværk er
afrejst til Grønland for at tiltræde
en ledende Stilling ved lvigtut
Kryolitbrud. Fruen og Børnene
opholder sig paa Feglgaarden ved
Korsør, men vil til Foraaret følge
sin Mand, og om muligt blive

„En Nat paa Hammershus".

Batteriet
ved Salomons Kapel vil nu blive
gjort istand.

Oberst Schousboe
vor tidligere Kommandant, bor
for Tiden paa Blanchs Hotel.

Sfial Aaret have
13 Waaneder?
Kjøbenhavn har i øjeblikket Besøg af Moses B. Cotsworth fra
Amerika, der er ude paa Rejse
for at progagere for sin Kalender,
efter hvilken Aaret skal inddeles
i 13 Maaneder, og hver Maaned
skal begynde med en Søndag og
ende med en Lørdag.
Moses B. Cotsworth har i 25
Aar virket for at faa sin Plan'gennernført, saaledes at den gamle
Kalender afløses af hans. I disse
25 Aar har han sat sin Formue
Over Styr al pure Idealisme for
Sagen. lian boede i New York
City, han maatte sælge sin Samling af gamle Malerier for at skaffe
Penge til at trykke Pjecer for. Saa
mødte han den store amerikanske
Forretningsmand George Eastman,
der har tjent en Formue paa Fotografiapparater (Kodak), og han
gav ham Penge at fortsætte for.
Moses B. Cotsworth rejste til Evropa .og forelagde sin Plan for
Folkenes Forbund.
Han vil inddele Aaret i 13 Maaneder. Hver Maaned skal være
paa 28 Dage. Den ene Dag, som
saa bliver tilovers — altsaa den
365, — skal hede „den 29. December" og falde uden for Kalenderen. Hvert fjerde Aar falder saa
Skuddag, som kaldes ,,den 29.
Juni". Maaneden begynder efter
hans Kalender altid med en Søndag og slutter med en Lørdag.
Det giver en Ensartethed hele Aaret
rundt, som er af Betydning i mangfoldige Tilfælde. Alle Maanedcrne
bliver lige lange, Ugedagene falder paa de samme Datoer, og Ugelønningerne falder saaledes, at man
lettere vil kunne beregne de maanedlige Udgifter. 1 det hele taget
skal denne Kalender være langt
mere praktisk end den nuværende
og han giver ikke op, før den er
F– n.
indført'

Aftenfesten i Fredags paa Strandhotellet „en Nat paa Hammershus" blev en Succes. Ca. 400 Gæster indfandt sig i Aftenens Løb
og fordelte sig i Hotellets Lokaler. Hovedmængden søgte først
ind i Koncertlokalet, og da der
var fuldt, fyldtes Spisesalen, hvor
Musikken fra Blanchs Hotel spillede, af det danselystne Publikum.
Arrangementet vakte almindelig
Beundring til særlig Glæde for
dein, der havde ofret et stort Ar
bejde paa det.
En af Gæsterne havde digtet
en Sang til Hotellets, Sandvigs
og Bornholms Pris, og den blev
sunget af Publikum med stor Begejstring. Pauserne i Dansen udfyldtes af Skuespiller Obel fortræffelige Historier bande paa
Dansk og paa Tysk.
Den ikke helt nye Ide med Anvendelse af forskellige morsomme
oved bek læd n inger synes stadig
al kunne anvendes med uformind•
sket Virkning.
Mange af Gæsterne
deriblandt.
nogle Tyskere — udtalte, at de
aldrig før havde haft en saa fornøjelig Aften.
Den initiativrige Vært lagde sig
imidlertid ikke til at sove paa sine
Laurbær. I Søndags foregik der
noget helt nyt paa Strandhotellet,
idet der afholdtes en Dansekon- bliver herefter omdelt i Rade ved
kurrence med Præmier til de Par, Bud. - Vor Repræsentant, lir.
der af Tilskuerne blev udvalgt 13nehandler Markmann modtager
Annoncer og Nyhedsstof til 'Nordsent de bedste. 1. Præmie tilfaldt bornholin• samt tegner AbonnenFrk. Almind Petersen, København ter paa Bladet. Kun i Kr. Enkelte
(Hotel Sandvig), 2. Præmie tilfaldt Numre 5 Ure.
Fru Nielsen, København (HamRing op Telefon Hasle 90 eller
mers Pensionat) og 3. Præmie til- Allinge 74.

Nordbornholm

Til Skibe 0 Odde
anbefales
Sjækler, Blokke, Kause,
Takkelhager. Dyvelskler,
Aaregailsr, Baadshager, Rortænger,
Kalfatterjern, Skruenugler ni. ni.
Calv. Spiger, Som og Klinkoplader,
Messinghængsler og -Skruer,
Kobbersem,
Pudsetvist, Rotting, Catechu,
Motorlamper og løse Brændere.
Primusapparater.
Olierevne Farver i bedste hold-

Alle TryKsager *FLÆSK, Landejendom,
Kød og

saasom
Regninger, lleddetetser, Itiutivaisitrr.
Desgm-Dato, Veknelblaaketter.
Visitkort og Takkekort,
Lave og Ilezpiik aber.
sange
ssItner,
n.-Menisk ørt
leveres bedst og billigst fra

Alt sælges til
billigst mulige Priser

Tlf. 39,

ALLINGE

.

g tins
modtages , 1 •
Slagterm. Phillipsen. Sandvig.
Vi sælger bedste Sort Standard

Allinge Bogtrykkeri.

Rostbindegarn
1 store Nøgler.

Ring op Telefon 74

Gør Bestilling i

rilinrigls

bare og dækkraitige Kvaliteter.

Pensler.
Maskinglassur i sort, grøn og rod.
Allumino G alvanfarv e
er holdbar mod Varme og Olie.

Restlageret

e

Tlf. 39

Al Jagt
er forbudt paa følgende Grunde

klasker: Anton Pedersens, v. Bortegaard, K. A. Olsens, Oluf ChristiI ansens, Skovly, Th. Jacobsens, N.
I Andersens. Krakdals, Hyldevang,
HvIdek. M. Larsens og Il>mollen.
jaglberettigede.

af Sommerfrakker og Sommerkjoler
extra billigt — mindste Rabat 20 pCt.

Shil-

Optrrndning,Jlinrade altid paa

udsælges

Lager, billige Priser.
14r!ert
Tlf. 29.

Et Restparti af paaknappede Drengehabitter af
prima Cadetsatin, lyst og niorkstribet samt i drapfarvet, Storr. 0-1-2-3 udsælges til halv Pris, øvrige
Drenge-Vaskehabitter, Bluser og Sportsskjorter 10 pCt.

Hansen

frit Valg - 50 Irre.
A luk. Thomsen

Dame- og
Børre-Hatte

Magasin du Nords Uds. ved Victor Plank.

HASLE.

udsælges meget billigt.
Louise Larsen, Allinge.

)
<X> ‹

Elegante Visitkort

Storegade — Hasle.

Sit

syltning

anbefales
Demerara Sukker,
granuleret Melis,
Topmelis No. 1.
Ægte Bourbon Vanillie 20-30-55.
Anticil Syltepulver.

9. B. Larsen.
Ligkister og Ligsenge
altid pal Lager i alle Størrelser,
og forskellig Udstyrelser og Priser..
Anton Nonnes Byggeforretning
Telefon Allinge o9.
indehaver Chr. Sanne_

8 Pers,

Fartplan for Motorbaad THOR.
10,

50 Stk. med Navn 2 Kr.

Allinge BogtryKKeri.

StrandartiKler.

M3rclumll's

•

Ø. ••091189••••

.Wiografen.

10,15
10,50
11,—
13, —

4 17, -

Sandvig
Allinge

16,20
Stantmershalde 15,45
Helligdommen
15,30
(2 Timers Oph.)
IS, .Gudhjem

13,30
Hver Dag (Smid. og Onsd. undt

Wademoiselle
fra
Amentieres.

—,tanuner,stui3-91oinie.
7.50

„ I=t_ :LV1 "
n•iimme■

Briller og Pincenez
Læseglas
Barometre — Termometre — Regninaalere i bedste Kv.

Conrad Hansen, Tlf. Allinge 140.
Vi lieder om Bestilling paa

En gribende Krigsfilm fra
Skyttegravene i Nordfrankrig
under Verdenskrigen.

8,05

• 994. 91.90••••••

8,40
8,47

Rutsker n. Tyreholdsforening
afb. Generalforsamling paa Hotel
Johns Kapel FREDAG d. 17. Aug.
K1, 7,30

8,20

9,05

9,15
9,25

Salpeter.
Chili Salpeter.

Nordinks hodelsbus,

y

e ',Fars, Medisterpolse

f.

Telefon Hasle Nr. 74.

20,17
20,07

Ajletønder,

(åiiniebaleu)
.toutio
1.
VIliiiige t,iivicrt41
.=finoola
S5ind
4:No1d t4ininkadj. n

20,00

9,40
9,50
10,00
1(1,14
10,22
10,35
10,55

17,50
17,40
7,33
17.20
17,12
17,00
16,35

(Torn)

flll ingc (.lort,)

C11-ler (tLirilw31,)
kwin»al

;Hu (11114u1b,54 )
(55111)brim
flflerlett-(3

A 16,00

SKANDINAVIEN
AMERIKA LINIE

Eneste direkte Ruter fra København III New York og
Canada med rerelmmssig Afgang flere Gange hver Md.
Til Canada ingen Pasvisering og Liniens egne Folk
modtager Passagererne I HALIFAX og WINNIPEG.
Ved Ankomst til Canada kan Arbejde anvises til Land•
arbejdere, gifte og ugifte, samt til unge Piger.
Illustrerede Haandboger med alle Oplysninger fans gratis fra PassagererAfdelingen, KONGENS NYTORV 8, København K. eller hos;
3rterini, Guanefe,
21tiatr. S2rifirr, ;Hønor, ,;1entr. (53orail3ta, 9/rgo,
%.1later l'touljen,
:Bontr. 0. fflornit,.,tn, 2lninge, åuloarnj

til billigste Priser.

Pr.

(..'"

rs Ga rairf f,

Balata Gummiremme fra 2"— 5"
haves paa Lager til smaa Priser.

Meget st:erke, kantskaarne

C9

.-Erbodigst

forrobr/ddef

Smedemester
Mekaniker
Carl Pedersen.
Emil Hansen.
Tli. ALLINGE 98.

Udskudshrffidder

Klaver-Undervisning
Fra

op stærke firkantede

1. Sept. modtager jeg atter
Elever. Honorar 2 Kr. pr. Time.
Aitale kan træffes Telefon Sandv.
34 eller efter 1. Sept. i min Lej
lighed hos Emil Holm, Østergade
Allinge. ,Erti. Fru Oda Hjortbol.

alle Bredder, alle Tykkelser, alle
Længder. — Disse er meget gode
til alle Reparationer og til at lave
Høstvognene med.
Priserne er meget rimelige i

ortilmifils

Sufsker 7
ting
s og spørg om :fri-

Gudhjem Molles serne paa mel.

Flormel

Mine gode Cykler

er anerkendt
som det bedste.

anbefales. Reparationer udføres,

Grammofoner og Plader ni. m.

Gornitzkas Bogtrykkeri, Allinge

:ker, Spis!:,
iv101,1er

'"F"

Peter ,E ni Holm.

1 0- A ar.% Garanti.

Peter Emil Holm trælles fra 1. Juli til 15. August personligt
'

Moderate Priser. Hurtig Betjening.

H. A. Hagedorn, Gudhjem.

Stort 11.1i1N0110tw., ut, 1./ dage
flicr, 11em- re'vel..yr, I tagliwitue
treJle Indireirnm•, fr.st,
Hø

u

Saltkar og Skoldekar anbefales

ndertegnede anbefaler sig til
de ærede Kunder med alt
Maskinarbejde samt Baadmotor- og Bil-Reparationer.

leveres billigst fra

godt Papir og solid Indbinding

10

benyttelse.
Munkegaard pr. Allinge.

A. Lyster

Mejeri-Kontrabøger, Sygekassekontrolbøger
Allinge Bogtrykkeri. Tlf. 74.

En Yorkchire-Orne,

passende tilGylter, staar til Af-

Tlf. Ilasle 105.

11,34

Ro ha l

AN

Varerne garanteres —eg
altid friske, da de opbevares i
moderne, elektrisk Køleanlæg.

rør

Hasle Bodkerforretning,

Bestyrelsen.

Søar

„Strandbo", Sandkaas.

‘''' og Paalæg.

20,39
241,33

20,55

søges til nogle Formiddagstimer
fra den 1. Sept. Personlig Henv.

vor hjemme lavede

ftupel

21,10

Havnegade 53. (foi Ii Kkilam. Vakt. 14ir.zensenN Ejend.)

Norge Salpeter,

Jensine Larsen,
Hotel „Nordland" Sandvig

Pæn ung Pige

21,25

18 pCt. Superfosfat
37 pet, Kaligodning Allinge nye Møbelmagasin
Norre-Flodals "1`
k11('"'"
Vi har Lager af

til Salg.

Gt. Zoo,
1.Blutobbmarb
'„)labnfinarti
Goatlidj
aM4'
Zraltan

111111~011011111~121~~

Kaffen males i Kundernes Paasyn,

smil Stuepige paa et storre Hotel
til I. Sepi.

Tlf, 79.
£itirrbnAr ug Glut ilg .fje[ligbngr.
17.
— 1. erptraibrr.

J. Marcher. Telefon Allinge 120

Sorter fineste Kaffe til Konkurrencepriser leveres fra

Plads søges

Benmel.
er

• •

:uger l'lads straks.
Itillet mrkt. „Pige" modt. BI. K.

Mursten, Teglsten, Drænror.
Tlf. 127.

(lodt. turt Benmel

• •
1_

Ung Pige

Anbefale

Foderanelsrahrikon, Nyker.

Fredag Kl. 8. Søndag Kl. 7 og 8'/4.

Averter i „Nordbornholm"!

gaar tabt, natir den lagres
efter Malningen
-- Fire

Allinge !Teglværk

10 Kr. pr. 100 kg.

Bil udlejes billigt

Kaffens Aroma

«t

JS

><>
<

••

••

•• ••

anbefales.

Gør Deres Indkult i

8101_11311e

Uu

til voksne og Børn

Storegade — Hasle
Beger, Blade, Tidsskrifter,
Postkort, Film etc.
Cigarer, Cigaretter, Tobak,
Chokolade, Konfect.

De

gdlis. • •

Alliugc 811ureri

Rabat. — Hvide Kadetsatinshahitter 20 pCt. Rabat.

Turisilorreimillloll

TdI , billig til Salg eller Bytte
med et mindre Sted eller et Hus_
En Personbil kan tages som Udbetaling. Eventuelt kan Ejendommen fans i Forpagtning.
Billet raskt. „Ejendom" modt. 111. K.

`"giger

Havnegade 53. Tlf. Allinge 128.

''i har meget smaa Priser

paa alle Sorter

dansk Sukker

Xe6 eres 2Ire
hos

M. Michelsen, Gudhjem.

Nr. 1

Reparationer udiores.

Ægte St. Croix Sukker, Kandis I
Alle Slags nye

Krydderier

Syltningen.

••••••••••••••
l•
e
Ligkister •
•
•

Nordwilets ilminioh. „,

anbefales nu til

Tlf n 13 L, PIHL. KiiinieDS. e

"11°' ..Ø...........

De ilverterende

Væksthuse, specielt Orchidehuset,
hvor disse mærkelige Planter som
Ronae•Aiiinge J•ruhintr.
Regel findes. - Vi ser da paa
-0„Kandebæreren" (Nepenthcs) fra
Naar man holder sig til de lwanmodes helligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer
mot,; ■ ,:u•Glit,
det tropiske Australien og Ostpaa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
jere Planter, vil det vise sig, at
11 .-NaadIrlir.
indien. Det mest iøjefaldende ved billigste og
1
det langt overvejende Flertal er i
bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskartets 3 Dele maa
denne Plante er nogle spraglede,
Stand til at opbygge deres Legevære udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 91on tie 4). 7,45 12,5« 16,15 19,25
91tdr r
8,00 13,05 16,30 19,411
mer at Jordbundens Vand med flere Tommer lange, krukke- eller behjælpelig hermed og modtage Beløbet
5 Ore i Porto mod KvitRIonny5
8,10 15,15 16,40 19,60
de deri opløste uorganiske Salte kandeformede Organer, som bæres tering paa Postbeviset.
9le
8,24 13,29 16,54 20 04
samt Luftens ringe, men meget be- af Bladenes snoede Spids. I VirkeIttn
8,36 13.41 17,06 2016
'
betydningsfulde Indhold af Luft- ligheden er selve Kanderne en om?Illinqe
8.44 13.49 17.14 20,24
arten Kulsyre. - Undtagelse fra formet Del af Bladet. Kigger vi
813 abvig
8,50 13,55 17,20 2030
denne Regel findes dog ret hyp- ned i en saadan Kande, ser vi, at
?landsl=-Rensle
H.
.14ftet- fra 3,25 -5,00. pigt. Til de interessanteste hører Indersiden er fedtet, der afsondres og ?k bribinoi lamt prima anterirnaik
de saakaldte „insektædende Plan- Honning: Lokkemad for godtro- e3tinin bine siliolftittb4bentlerner og lod?. alibi, ?Irtitibbenthretr. `mier,
9,25 14,10 17.58 20,50
s.4 .atibnig
Ilrrbnbellnbning i Illa og 18uniulti til nof4nt og flint
deres 11'r 011 2:flortet.
ter', hvoraf vi ogsaa træffer en- ende Fluer o, lign. Men
9,30 14,15 18,00 20,55
i21, Pilfinger paa »lcrPitinger riter Wiant, 1 ile 5?1, Ptrbriet til bil:fide Vri. ?Mitter
9.38 14,23 18,08 21,03
Trin
kelte i vort hjemlige Planterige. Iver for at naa al Honningen kan
tttlib Iltbfte Stballtct .6 kube
*ø
9,50 14,35 18120 21,15
91e
Fælles for alle insektædende Plan- Fluen let glide ned ad et glat Parti,
Currrelltr si et femme
ta
10,04 14,49 18,!1 4 21,29
ter er det, at det er Lovblade, der som findes nedenfor Honning10,14 14,59 18,44 21,39
%Ter
er ejendommeligt udformede til bræmmen. - Paa Kandens Bund
4511onne 4). 10,30 15,15 19,00 21,55
-4111~1111Filiffi
at fange Insekter og andre Smaa- findes den Vædske, som snart opVverr tan fin 27. `,1ini til 27.
dyr, enten derved, at Bladet ud- løser og fordøjer Insektet, med
?tuAtift ferm ind).
sondrer en klæbrig Fangstvædske andre Ord: Plantens Mavesaft, Telefon 74.
Telefon 74.
NON* OG RELLIGIDAQ1R
(man kan sige, at Insektet. „hop- Ofte er Kanderne paa Indersiden
Ravine H. - -PlamadvIg.
forsynede
med
nedadrettede
Børper paa Limpinden') eller derved,
Hjemmelavet Paalæg, Salater, Tomater, syltede Asier og
%lønne b, 7,45 12,50 16,25 19,25
at Bladet er følsomt paa visse Sic- ster, hvorved en eventuelt Flugt
Agurker, Ost og Konserves.
Alt i prima Kvaliteter.
8,00 13,04 16,39 19,39
911)ter
der, saa det ved Berøring smækker forhindres. Som man ser er det
8,08 13,13 16,48 19,48
Stlenicile
sammen om det ulykkelige Offer hele en sindrig Mekanisme fra Na8,21 13,26 17,01 20,01
gln
8,32 13,32. 17,12 20,12
paa samme Maade som de be- turens Haand.
Trin
8,40 13,45 17,20 20,20
Miner
Dette er nogle af de mest kaCykler og Cykledele
kendte Rottefæller smækker samree
'1,45 13,50 17,25 20,25
nubnie
men, naar Rotten rorer ved Stille- rakteristiske Eksempler paa ini stort Udvalg anbefales de ærede Forbrugere E.til
rimelige
Priser.
ror
Deres
Indkøb
hos
den
sektædende
Planter.
Spørger
alttneivig Rønne II.
pinden. Endelig vil vi finde endnu
bf 1S.;
lokale Forhandler, der faas den bedste Garanti. 8antinie
•.
9,00 14,05 17,50 2,0e0
mærkeligere og sindrigere Fangst- man nu, om Planten kan leve
.
•
Tlf. 71. - E. JOHANSEN, Ro. - Tlf. 71.
9,05 14,10 17,55 20,55
Ylfliiigr
apparater hos visse udenlandske uden dyrisk Fode, maa Svaret
Ladestation.
Anto•Iteparation, Ilenein, 011e. Gtimmi.
9,13 14,18 18,03 21,0:1
Trin
insektædende Planter. Vi skal se blive det, at den trives bedst ved
9,24 14,29 18,14 21,15
af
og
til
at
faa
Insekter;
men
kan
paa nogle enkelte Repræsentanter.
9,37 14,42 18,27 21,29
,11Iniirnd
Paa Enge ser man i Maj-Juli dog i Regelen trives ret godt uden
9,46 14,51 18,36 21,39
91nter
Maaned ret almindeligt en lille, saadanne. - Ved Forsøg har det
91onne 5. 10,00 15,05 18,50 21,55
nydelig Plante, hvis Blomst er vio- vist sig, at insektædende Planter,
let, bagtil endende i en Spore og der fik dyrisk Føde, satte flere og
indvendig i ..Svælget" beklædt med bedre Frø end andre af samme
hvide Haar. Plantens Blade findes Art, der ikke fik dyrisk Fode.
et"
„N
„NORDBO RN1101,51"
Køb Deres Forbrug af
H. A. M.
samlede ved Jorden i en Roset,
lhavn
Der
Sodavand fra
og naar man føler paa dem, mærsvage
hvor
altid en god Annonce
ker man, at de er klæbrige. Heraf
Mineralvandsfabriken
som
og en god Plakat. Den
Amer
har Planten faaet sit populære Navn
skangode Annonce giver
mene
„Vibefedt'. Bladene glinser ligefrem
•
Telefon 25
Sandvig
de bedste Resultater i
nu til
kanta
af Klæbrighed, og herved hidlokSelvfølgelig paa
,,Nordbornholm'-,
hvor
der d
kes Fluer o. lign. Naar først Dyret
HOTEL „HAMMERSHUS"
og den gode Plakat
kan i
æbler
har sat sig paa Bladet hænger det
der træffer man altid gode Vennerl
fatte bedst i Bladets
Regn.
uhjælpeligt fast, og nu udskiller
Bygge forretning
Bogtrykkeri. - Vi beL----.
funds
ærme
Kirtelhaar paa Bladet en rigelig
svarer gerne enhver
vand- se
Mængde Vædske; der virker paa Der findes knn een
Maskinsnedkeri
...
Foresporgsel. - - til Va
ler".1
lignende Maade som Mavesaften
Ligkistelager
-,
,
hos Dyrene. Planternes Blade fungerer altsaa paa lignende Maade
paa Bornholm!
som Dyrenes Mavesæk, og Planten kan virkelig siges at æde det
hos P. AnKer Poulsen.
fangede Dyr. Ligeledes paa Enge
4Ilaber ug 'eilsir funtlaltee
findes undertiden en lille Plante, „Der er Slag i Gongongen'. Ny
og findere& - 3:oritorreljet unfair&
hvis Blade almindeligvis :er om- Foxtrot af Nespi, tilegnet PalmeT elefon ta4le 66.
trent kredsrunde og tæt besat med haven - spilles hver Aften -mægtig SuKces!
ejendommelige Haar, der ender
med en lille Knold i Spidsen.
Disse Haar udsondrer en klæbrig Kur- og Badehotel
Almindingen Gudhjem Rutine
Vædske. Planten kaldes „Soldug"
Jernbane.
og er ligesom Vibefedt insektæ0 t: EDAli E
dende. Den træffes lidt senere i
KONCERT Søndag -1 6
Rønne Almindingen Gudhjem
Juli-August.
DANSANT Onsdag 8-11
Endelig har vi i vore Tørve7,55 13,10 16,35 20,00
gtoult,'
ettere
20.00
grave, Mergelhuller o. lign. Steder
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