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\'[R Aften,
inden jeg gaar til Ro, 

jeg ser ad mit Vindue ud, 
og alle Stjerner 

paa Himlens Bro 
bringer mig fra dig Bud; 
thi saa klare som Nattens Stjerne 
er dine dybblaa Øjne, min Skat, 
og jeg raaber ud i det Fjerne: 
God Nat, du min Elskte, god Natl 

Naar Stjerner ikke 
paa Himlen staar 

og blinker og vinker fra dig; 
men morke Skyer i Nåtten gaar 
deres dunkle, regnfyldte Vej, 
da tænker jeg 

paa dit kulsorte 'Haar, 
dine Silkelokker, min Skat, 
og hviskende ud i Natten der gaar 
et Godnat, du Elskte. God Nat! 

(Efter tysk Motiv.) 

Bornholmske Runestene 
—o 

Gear man Tusinde Aar tilbage 
i Tiden, da er det ikke ret mange 
Optegnelser. Historien har bevaret 
for os om vore Forfædres Liv og 
Færden, og doger Tusinde Aar 
kun et kort Afsnit i Menneskets 
Udvikling. Det er Helleristninger-
nes Billedsprog, som vi næppe 
mægter et udtyde, Bautastenene, 
Kæmpehøjene og de gamle Grav-
pladser, der fortæller os mest i 
deres stumme Sprog. Bornholm 
ejer endnu mange Minder fra de 
Tider, hvorover Glemselen ellers 
har kastet et Slør. 

Forst da Kunsten at ridse og 
tyde Runer begyndte at vinde Ind-
pas pari Bornholm og bl. a. be-
nyttedes som Gravinskription, er 
det ligesom vi paa en Gang ryk-
ker vore Forfædre nærmere. ind 
paa Livet og forstaar deres Fø-
lelser og Tankegang. 

Det er dog kun en forsvindende 
Del af Fortidens Runestene, der 
er levnet vor Tids Granskere. 
Runestenene var nemlig gennem 
Middelalderen og helt op til vor 
Tid et sagt Byggemateriale, da det 
autoges at Runerne beskyttede mod 
Trolddom, og meget har Tidens 
Tand ogsaa fortæret. 

De bornholmske Runestene vid-
ner om en Guldalder. Der ofredes 
gennern,4aaeride mere kunstnerisk 
Arbejde paa dem end paa Nutidens 
(iravstene i Almindelighed. — De 
stammer alle fra den kristne Pe-
riode, og de fleste vidner paa en 
egen rørende Maade om en klip-
pefast Tro paa den .hvide Christ - , 
der kan gøre mangen Nutids-Fari-
sær-  til Skamme. 

Den ældste bevarede Runesten 
er Kongeveistenen Ira Klemensker, 
der nu findes paa Allipge Kirke-
gaard. Den skal have været mere 
end 3 ,11en høj og stammer fra 

Tiden omkring 1035. Inskriptionen 
er ganske kort: .Bruno og hans 
Broder lod rejse denne Sten efter 
deres Fader Thorlak og deres Bro-
der Esge." 

Brogaardsstenen ved Hasle(1 040) 
bærer lnskriften: „Svenning lod 
rejse denne Sten efter sin Fader 
Tofte og efter sin Broder ruflak 
og efter sin Moder og efter sin 
Søster." 

Marevadstenen i Hasle (1060) 
bærer et indridset Kors og fortæl-
ler; .13dlak lod rejse denne Sten 
efter sin Fader Sasser, en god 
Bonde. Gud hjælpe hans Sjæl og 
Sct. Michael!" 

Paa Lundherjstenen ved Klemens 
Kirke (1100) læses: .Gunhild lod 
rejse denne Sten efter sin Husbond 
Ødbjørn. Krist hjælpe Ødbjørns 
Sjæl til Lys og Paradis. — Krist 
og den hellige Sct. Michael hjælpe 
Ødbjørns og Gunhilds Sjæl til Lys 
og Paradis!" 

Paa Østermarkerstenen (1080) 
staar: „Øde og Svend og Ødge 
rejste Sten efter deres Broder 
Genulv den gode-  og efter Mode-
ren Gunhild". 

Den ældste og bredeste Sten, 
der er indmuret i Nytars Kirkes 
Vaabenhus bringer os Bud om 
Vesets berømte Vikingeslægt. Ste-
nen har et indhugget Kors og der-
under en i tre Slyngninger ind-
ridset `,Slangekrop, i hvilken føl-
gende Runer er indgraveret; Kaabe- 

Den vældige Muir Gletscher i 
Clacier-Bay i Alaska er et af Jor-
dens mest storslaaede Naturfæno-
mener. Bag ved Bugten hæver sig 
en Række Bjerge, som naar en 
Højde at 14-17000 Fod, og ud i 
Bugten glider en funklende, glit-
rende, størknet Flod, der rager 
300 Fod op over Vandfladen og i 
Sommermaanederne bevæger sig 
med en Hastighed af ca. 45 Fod 
one Dagen. 

Svend rejste den Sten efter Rose, 
sin Son, den brave Mand (gode 
Dreng), som blev dræbt i Kampen 
ved Udlænge. Gud hjælpe hans 
Aand og Sct. Michael," 

— Sandsynligheden taler for, at 
Kaahe-Svend eller Kaabes Søn 
Svend var en Søn af Sigurd Kaabe 
og Jarl Vesets Sønnesøn. (1050). 

Den anden Nylarsker Sten bæ-
rer Korstegn (omkr. 1100) og Ind-
skriften: „Sasser lod rejse Sten 
efter sin Fader, Halvard, der druk-
nede ude paa Havet med hele sit 
Mandskab; den hellige Krist hjælpe 
hans Sjæl, denne Sten skal stda 
efter." 

Den yngste Vestermarkersten 
giver os et Billede af Brydnings-
tiden, og viser, at Kristendommen 
endnu ikke (11.10) havde faaet 
Bugt med det urolige Vikingeblod. 
Inskriptionen fortæller: „Asvalde, 
den gode Svend, rejste denne Sten 
efter sin Broder, Alver. Træbene 
Sønner og Skove sveg den sages-
løse (røvede den uskyldige Livet 
ved Svig)." — Træbene findes 
endnu i bornholmske Stednavne 
— Træbenegaard og Mølle i Kle-
mensker og 4de Vornedegaard I 
Ibsker. 

— — 
Thura omtaler desuden forskel-

lige Runestene, bl. a. en ved Øster-
lars Kirke, en i Østermarie og en 
eller to - ved Aakirke, men mange 
flere, der kunde have givet os in- 

Længere inde i Landet er Glet-
scheren over en Fjerdingvej bred 
og omgives og næres af 15 andre 
Gletschere. Naar denne mægtige 
Isflod er naaet ud i Havet, bræk-
kes den ined tordenligneude Bra-
gen af til vældige Isbjerge. 

Uophørligt drøner Larmen af 
disse afrevne lskolosser; men og-
saa fra det Indre af Gletscheren 
trænger hemmelighedsfulde Lyde 
frem — de opstaar ved Isens 

Xvem Betaler? 
—o -- 

1 de gode gamle Dage, da alt 
efter Sigende var saa meget bedre 
end nu, da korn en ung Pige kun 
ud til Fornøjelser, naar hun var 
sammen med sine Forældre eller 
ældre Venner og Slægtninge, som 
tog sig af hende og sørgede for 
den pekuniære Side af Sagen. 
Dengang var den pekuniære Side 
forøvrigt ret underordnet i det 
hele taget, idet man mest kom til 
private Fornøjelser, hvor man var 
Gæst, fra man kom, til man gik, 
og som man kvitterede for ved 
Indbydelser til lignende Adspre-
delser i sit eget Hjem, til Teater-
besøg eller hvordan man nu bedst 
kunde. 

Men i Nutiden spiller den peku-
niære Side af Spørgsmaalet Sel-
skabelighed en langt større Rolle 
end •i gamle Dage. Navnlig det 
frie og ubundne Kammeratskab, 
der nu findes mellem de Unge, 
har ganske forandret Situationen. 
Unge Piger færdes ude sammen 
med unge Mænd uden at have et 
ældre ”Opsyn" med; man gør 
Skovture, man cykler, ror, sejler, 
rider eller kører ud sammen i 

Tryk mod Fjeldene, idet den ba-
ner sig Vej frem i sit Leje for at 
naa ud til Havet. 

— Ord formular ikke at skildre 
denne isflods Pragt og Skønhed, 
naar den dalende Sol sender sine 
Straaler ind gennem den og faer 
den til at lyse som en Kamnpepris-
tue i alle Regnbuens Farver. 

Flok og Følge, og man spiser sin 
Mad eller nyder lettere Forfrisk-
ninger sammen ude omkring paa 
Restauranter og Kafeer. 

De unge Damer er blevet uaf-
hængige. De optræder selvstændigt 
i deres Egenskab af .frie Menne-
sker". Men paa et Punkt brister Li-
gestilletheden med Mændene: det 
er i ni af ti Tilfælde Mændene, 
dor betaler, og de unge Damer, 
som tager imod. 

Er der nu egentlig nogen Me-
ning i dette? Lad os f, Eks. tage 
en lille Klike af mandlige og kvin-
delige Kammerater, Studerende 
eller anden Ungdom fra bedrestil-
lede Hjem. I Reglen tjener ingen 
af dem en øre selv, men under-
holdes fra deres Hjem. Naar Kli-
ken er paa Udflugt sammen, be-
taler Damerne allerhøjst deres Jern -
banebillet og Sporvogn, medens 
Herrerne paatager sig Traktemen-
tet, hvilket kan være brydsomt 
nok med en almindelig Studenter-
Apanage eller et lignende Hartkorn. 
Maaske har den unge Mands For-
ældre langt daarligere Raad end 
de Forældre, hvis unge Datter er 
hans Gæst. Maaske er Forholdene 
dog saaledes, at den unge Pige 
ved Gæstfrihed i sit Hjem kan 
gøre Gengæld og opveje det, hun 
tager imod, men dette er ikke al-
tid givet. 

Eller et andet Tilfælde. En ung 
Dame tager ud paa Tur sammen 
med sin Broder eller sin Forlo-
vede samt en eller to af sine Ven-
inder. Vedkommende arme unge 
Mand vil, i de fleste Tilfælde føle 
sig forpligtet til at afholde Udgif-
terne ved Turen, baade for Søster 
og Veninde. 

Det hænder ligeledes, at eri 
Herre er bedt til Bryllup hus en 
god Bekendt og dermed stiltiende 
Tovpligter sig til at tage en Vogn 
og afhente en eller anden, ofte 
ha:n ganske ubekendt, ung Dame. 
som han derefter kører til det 
Sted, hvor Middagen staar. Han 
betaler. Og det er en dyr For-
nøjelse. 

Eller det hænder, at en Herre 
følger en Dame hjem fra et Sel-
skab hos fælles Bekendte, hvor 
de tnaaske har set hinanden for 
tør ste Gang. Ufravigelig vil denne 
vildfremmede Herre betale Spor-
vogn eller Automobil for den Dame, 
han ledsager af pure Høflighed. 
ofte maaske endda fordi Værtin-
den har været urolig for, hvordan 
den unge Dame skulde konune 
hjort alene, og ligefrem har bedt 
harv ledsage hende. 

Der staar man. Man føler ).ig 
ubehagelig berørt ved pari denne 
Maade at komme i Gæld til et 
fremmed Menneske; i Reglen har 
man ikke Mod til at protestere, 
naar han vil betale for en, og gør 
man det, bliver det undertiden 
taget en ilde op. 

Er der egentlig nogen Mening 
i alt dette? Er det ikke en kedr.- 

teressante Oplysninger om Born-
holmere i svunden Tid, er sikkert 
gaaet tabt. 

Verdens mægtigste Isflod. 
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paa Strandhotellet 
Sendag den 19. August Kl. 8,30 præcise : 

Entstanentle nyt Festarrangemrni. 
A? Fri Entree .diP 

Et Utal af Overraskelser. 	Sang og Musik, 
Champagne-Lotteri. 	Gaver til alle (læster. 
NB. 	Ved Mørkets Frembrud tændes Flam- 

merne paa Strandhotellets Taarn. 

Eg Fortidslevning, Kvinderne bur-
de se at taa udryddet? 

Eet er selvfølgelig, at man kan 
tage imod en Invitation fra en 
Mand, man kender godt, men no-
get helt andet er altid at lade 
Mændene betale, hvad enten de 
nu er vildfremmede eller man er 
en lille indlevet Klike, som kom-
mer meget sammen. Selv om det 
kun er forholdsvis simle Beløb, 
det drejer sig om, løber det dog 
i Længden op. Og hvorfor skal 
en ung Mand, der ikke er en 
Smule bedre stillet, økonomisk 
set, end de unge Piger, han og 
hans Kammerater færdes sammen 
med, bære hele den økonomiske 
Byrde? 

De unge Damer kan saa ud-
mærket hindre dette. Det er en 
let Sag at tale om dette Spørgs-
maal ined et Menneske, nuar man 
anser ham for sin gode og paali-
delige Kammerat. Man kan, hvis 
man færdes meget sammen ude, 
paa Forliaand betinge sig, at man 
vil have Lov at betale sin Part 
af Udgifterne, Det gør det hele 
saa meget mere kammeratligt, og 
den unge Dame har ikke den ke-
delige Følelse af at komme i en 
Art Gæld overfor den unge Mand, 

Noget andet er det selvfølgelig, 
hvis de Mænd, der er Tale om, 
er langt bedre økonomisk stillede 
end de unge Damer. I saa Fald 
bliver det en privat Smagsag, hvor 
megen Gæstfrihed, man vil mod-
tage - lidt Erkendtlighedsgæld 
paadrager man sig selvfølgelig 
altid! 

Men hvor de unge Damer er 
ligestillede med Mændene i øko-
nomiske Kaar, burde Parolen være: 
hver betaler for sig. 

D. Bl. 

Sladder. 
- o - 

En Mand havde en bitter Fjende, 
som satte falske Rygter i Omløb 
om ham. Disse gjorde ham stor 
Skade og gik ham saadan til Hjerte, 
at han blev syg. 

Da hans Fjende fik dette at vide, 
blev han greben af Samvittigheds-
nag og skyndte sig hen til den 
syge for at bede om Tilgivelse. 
,Det gør mig saa inderligt ondt," 

sagde han, ,at jeg ikke har passet 
bedre paa min Mund. Jeg haaber, 
du tilgiver mig.' 

,Tilgiver dig', svarede den syge, 
,javist tilgiver jeg dig: men to 
Ting maa du gøre for mig; ikke 
sandt, du siger ikke nej? 

„Alt, hvad jeg kan, vil jeg saa 
gerne gøre," svarede deri anden. 

„Godt! Tag da for det første 
min Hovedpude og gaa op påa 
Loftet og tørn hele Indholdet ud 
gennem Loftslugen.' 
,Den Ting er let nok", lød Sva-

ret. „Det skal være gjort i et øje-
blik." 

Han gik derop, Fjerene svævede 
snart i Luften og spredtes til alle 
Kanter, og han gik ned igen med 
det tomme Pudevaar. 
,Ja," sagde den syge, „nu kom-

mer det andet; vil du samle alle 
Fjerene igen og fylde dem i Vaa-
ret"? 

,Men kære Ven, det er jo en 
Umulighed! Vinden har ført dem 
hid og did, hvirvlet dem i alle 
Retninger. Det Arbejde overstiger 
menneskelige Evner.' 

„Du har Rel", svarede den syge, 
,og du vil se din Synd i et endnu 
klarere Lys. Som Fjerene spredes 
hid og did, saa gik ogsaa dine 
falske Rygter fra Mund til Mund, 
Den Sorg og Fortræd, du herved 
har tilføjet mig, tilgiver jeg, tro 
ikke andet, men lov mig til Gen-
gæld, ikke en anden Gang at sætte 
Kræfter i Bevægelse, hvorover du 
ikke er Herre." 

47unfisfi. 
Mr. Stick skriver i „Pol 	om 

dette aktuelle Emne: 
Af og til faer vi lige som en 

lille Anelse om, hvor forkælede 
vi egentlig allesammen er. Landet 
er nogenlunde „givtigt", og vi er 
allesammen saa nogenlunde mætte, 
- saa hvorfor forandre sine Va-
ner eller ulejlige sig mere end 
det allernødvendigste? Fra Katte-
gats Kyster meldes det, at Havet 
i Aar er fuldt af Tunfisk. Der er 
for øvrigt altid mange af dem, 
men i Aar har man altsag faner 
Kik paa dem. Det er ellers ikke 
saa svært, for det er Kæmpekarle, 
som vejer to, tre, fire Hundrede 
Pund Stykket. Kødel er udmær-
ket, det spises hele Verden over 
med stor Appetit. Sagen vilde alt. 
saa i et hvilket som helst andet 
Land eller Farvand være oplagt: 
man vilde fiske Fiskeri og spise 
den, Men hvorfor skulde vi dog 
gøre det? Det kan selvfølgelig al-
deles ikke betale sig! - Der er 
ganske vist ikke noget som helst 
indviklet ved det Fiskeri. Det er 
tværtimod ganske fornøjeligt. Der 
er endda noget for Mageligheden 
ganske tiltalende ved Tanken om 
at hale to, tre, fire Hundrede Pund 
inden Bords i et „Bid". Sagkyn-
dige erklærer, at hver Kattegats-
band trygt kunde regne med at 
fange en Tunfisk om Dagen, og 
uden nogen Omlægning af Fangst-
metoderne vil man paa fire Maa-
neder kunne slæbe 100,000 Pund 
Tunfisk i Havn. Indstiller man sig 
oven i Købet lidt paa dette spe-
cielle Fiskeri, kan man sagtens 
opnaa det dobbelte Resultat. To 
Hundrede Tusind Pund Fisk -
man skulde synes, det var værd 
at tage med! Men nej Det kan 
- ikke betale sig. Det er rigtigt 
nok, at det betaler sig udmærket 
i hele den øvrige Verden: i Ame-
rika, i Frankrig, i Spanien. Men 
hos os? Nej! Folk gider ikke æde 
Tunfisk. Konservesfabrikerne gi-
der ikke konservere dem, Fiskerne 
ikke fiske dem. Kun hvis Tunfi-
skene en Dag bliver saa mange, 
at de ikke kan være i Kattegat 
og ligefrem marcherer op i vore 
Gryder, er det muligt, at vi gi-
der fiske dem - op og smide 
dem ud i Bølgerne igen. Danmark 
er et lidet fattigt Land., 

Det ældste Billede af 
Hammershus. 

Dette findes i det kgl. Bibliotek 
i Kjøbenhavn og var et Bilag til 
en Indberetning fra en højerestaa-
ende Oflicer, der var paa Born-
holm i 1662 for at undersøge, 
hvilke Steder paa Øen, der bedst 
egnede sig for Havneanlæg, samt 
hvad der kunde gøres, for at gøre 
Hammershus til en Retrætefæst-
ning for Bornholms Milits. 

Paa Tegningen ses Rids af de 
bedst egnede Steder til Havne og 
punkterede Linier angiver, hvad 
vedkommende Officer mener bør 
gøres ved Hammershus, idet lian 
foreslaar, at der udenfor selve 
Slottet bygges Volde med Plan-
ker og Bastioner, som dengang 
begyndte at blive moderne inden-
for Fæstningsbygningskunsten. 

Imidlertid blev hans Forslag 
ikke til noget. !stedet for bygges 
der Fæstning om Rønne (1687) 
og Christiansø gjordes til Fæst-
ning (1684). 

I Fotograf Kjøllers Vindt' ses 
øen Kopi af nævnte Tegning til-
hørende lir. Bidstrup, Strandho-
tellet. Paa Tegningen ses Slottets 
Vejrmølle bag hvilken Jens Koe-
foed i 1658 samlede sine Tropper. 
Allerede dengang faa Brbtaarnet, 

Magasinbygningen og den ydre 
Ringmur i Ruiner. Billedet er sær-
lig interessant, fordi det viser os, 
hvorledes Hammershus har set 
ud pari deri Tid, da Bornholmerne 
erobrede det fra Svenskerne. 

Kopier kan bestilles hos Foto-
graf KTøller og leveres for 6 Kr. 
pr. Stk. 

C. E. Koefoed. 

efiancerne for at 
blive gammel. 

Den øverste Sanitetsraad i det 
engelske Sundhedsministerium Sir 
George Newrnan har fremdraget 
nogle Tal, der viser den kolossale 
Forbedring, Sundhedstilstanden i 
England er undergaaet i de sid-
ste 100 Aar. Dødelighedsprocenten 
for England og Wales er siden 
1838 faldet til det halve. I London 
er Dødelighedsprocenten for Børn 
under 5 Aar faldet til en Tredje-
del. Antallet af Døde under 50 
Aar er nu 38 pCt, mod 71 pCt. 
i 1838, og den sandsynlige Alder, 
en nyfødt Dreng vil opnaa, er 
forhøjet med 12 Aar og en nyfødt 
Piges nied 14 Aar. 

1 Danmark er den Forbedring 
af Sundhedstilstanden, der giver 
sig Udtryk i mindre Dødelighed 
og længere Levetid, lige saa enorm. 

I 1835 kulide en nyfødt Dreng 
vente at leve i 42,6 Aar. Nu kan 
han vente at blive 60,3 Aar. En 
Pige har i det samme Tidsrum 
lagt 17,2 Aar til sin Levetid, nem-
lig fra 44,7 til 61,9 Aar. Af 100,000 
Mænd vilde i 1885 ca. 44,000 være 
døde inden de fyldte 50, i 1925 
kun 23,833. 11885 vilde af 10,000 
Drenge 2130 være døde, inden de 
slap ud af deres 5. Leveaar, i 
1925 kun 1133. 

I 1840 havde en 40aarig Mand 
gennemsnitlig Udsigt til at blive 
65 Aar og en 50aarig kunde glæde 
sig til endnu 19 Aars daadrigt 
Liv. Den 60aarige havde 13 Aar 
tilbage. 

Nu vil den 40aarige derimod 
kunne regne med endnu 32 Aars 
Levetid, den 45aarige med 27,8 
Aar, den 50aarige med 23,7 og 
den 60aarige nied 16,0. For Kvin-
derne er Forholdet omtrent det 
samme; men de er stadig, takket 
være en naturlig Sejglivethed, der 
allerede viser sig i de første Le-
veaar, et Hestehoved forud For 
Manden, idet de i alle Aldersklas-
ser har Udsigt til at blive nogle 
Maaneder ældre end Manden. 

••••■•••■•■•••■••■••■ 

En dansk Svæveflyver. 
Der er i disse Dage konstrue-

ret en ny dansk Svæveflyver. -
Den er bygget af Ingeniør Bund. 
gaard og den unge Ib Aller, en 
Sønnesøn af „Familie-Journalen"s 
første Udgiver. De er begge kendt 
som ivrige „Outboard-Racere" -
i deres smaa Hydroplanhaade fa-
rer de langs Kysten, og mange 
har i Sommer set deres Opvisnin-
ger og Surf-riding, blandt andet 
ude ved Kastrup Lufthavn, 

Da den tyske Svæveflyver Hans 
Richter for en god Maaneds Tid 
siclim var heroppe for at prøve 
at gaa over Sundet (hvad der jo 
ikke lykkedes for liam), prøvede 
de to ringe Motorfolk at sætte ham 
op med deres Bande. De fik da 
Ideen til selv at bygge en Svæve-
flyver - og det har de nu gjort. 

Den var ude for Start i Gear. 
Der blæste kun svag Vind, men 
det lykkedes dem glat at gaa deri 
paa Vingerne med en Mand om 
Bord. Den blev „løbet op - . Nu 
fortsætter de Forsøgene, og de 
haaber en skønne Dag at kunne 
gaa over Sundet med den, 

Yra YJge til 2tge. 

Toldassistent Erik Lyster 
Nexu Toldkontor, er fra I. Si p 

terober forflyttet til Allinge. 

Fra en Turist. 
Undertegnede, der for Tiden bor 

paa Strandhotellet, hvor alle Gæ-
sterne daglig nyder det udmær-
kede stedlige Sodavand, blev me-
get forbavset, da jeg forleden Dag 
forgæves had om dette i Emil An-
dersens Teltbod ved Badestranden. 
Trods gentagne Opfordringer lyk-
kedes det mig ikke at faa Vedkom-
mende til  at levere det. 

Jeg har faaet oplyst at Ejeren 
af Boden oven i Knbet er Medlem 
af Byraadet. Jeg føler derfor Trane 
til offentlig at udtale min store 
Forbavselse og Ærgrelse over en 
saadan Mangel paa almindeligt 
Borgersind og Bypatriotisme som 
vedkommende udviser i Stedet for 
at støtte et stedligt Foretagende, 
der kan skaffe Arbejdsfortjeneste 
til den i Forvejen haardt trængte 
Kommune. 

Deres ærbødige 
HENNY JACOBSEN, 

København. 

Milionærskibene, 
-- Følgende Vers stod forleden 

Dag i „Dagens Nyheder'. -- Vi 
kan vel sige med Københavnerne: 
.Ligesaadanne hos os"! 

Hurra for de mange Turister, 
vi faar, 

saa tjener vi Penge i Sommer. 
Der er vældigt Liv i Trafiken i Aar, 
naar de store Dampere kommer. 
I Tusindvis fra Amerika 
de med Besøg os beærer, 
en vældig Fordel kan vi jo ha' 
af Mangemillionærer. 

De æder en vældig Frokost 
om Bord, 

og gaar saa en Tur i Staden. 
De trænger naturligvis ikke til Spor, 
imens de gaar rundt paa Gaden. 
Ja, tørstige nok de blive kan, 
men nøjes med Flødeisen. 
Og hvis de køber en Sodavand, 
saa laver de Vrøvl over Prisen. 

De udenfor Butikerne staar 
og kigger paa Sagerne længe. 
Saa i Museer og Parker de gaar, 
hvor man kommer ind uden Penge. 
Saaledes svinder da Dagen hen, 
de morsomt og billigt det finder, 
og saa gaar de alle ombord igen 
og klæder sig om til dinner. 

Og næste Morgen saa er de væk, 
saa kaster de los fra flojen,1/4, 
Vi mærker skam Turisternes 17wk, 
der sejler de - saa de Røgen? 
Vi Millionærerne takke vil; 
fordi de hertil vil drage. 
De bringer mange Dollars hertil, 
men tager dem merl tilhage. 

Kerbutliefr. 

Spændende Kamp med en Tunfisk. 
Tidligt i Søndags Morges las 

Grosserer Kaj Muller ombord paa 
„Lars Kruse" ved Sjællands Odde 
sammen med en Del andre Heade 
for at afsøge Fiskepladsen, da 
Grossereren fik -Bid.. 	Nogle 
Hundrede Meter foran Baaden skod 
Rygfinnen af en Kæmpefisk sig 
gennem Vandet, Grossereren stod 

paa Fordækket nied Fiskelinen i 
begge Hænder og søgte med al 
Magt at holde igen; men Baaden 
maatte følge, hvis de ikke vilde 
risikere, at Snøren skulde springe 
eller Fiskeren blive halet overbord, 
I nogle Timer gik 'den spændende 
Jagt frem og tilbage i Farvandet 
omkring Revet. Hver Gang der 
blev halet ind paa I.inen, var der 
som om Fisken fik flere Kræfter, 
og tilsidst stak den store Tunfisk 
til Soe, slæbende Motorhaaden ef- 
ter sig ud efter Hesselø. - Først 
efter II Timers spændende Jagt 
lykkedes det at komme Fisken paa 
saa nært Hold, at man kunde 
sende deri et dræbende Riffelskud. 

Tunfisken vejede 638 Pund. -
Den største Tun, der 'fjor fange-
des i Kattegat vejede 705 Pund, 
men det var jo alligevel et godt 
Resultat, 

Nu skal det være! 
Den i Forsommeren planlagte 

Lysttur til Cimbrisharnn blev paa 
Grund af forskellige indtrufne Om-
stændigheder aflyst. Siden da har 
Skibene været fuldt optaget, men 
Søndag den 26. ds. bliver der at-
ter en Lejlighed til for smaa Penge 
at komme til Sverig, idet Gym-
nastikforeningen arrangerer en 
Fællestur til Cimbrishamn - se 
Annoncen! Før Krigen gik øst-
bornholmeren regelmæssig 2 Gan-
ge hver Uge i Sæsonen til Cim-
brisham, og mange Tnrister be-
nyttede denne bekvemme Rute 
med kun 2 Timers Sejlads. Vi 
forstaar ikke hvorfor Selskabet 
har overladt Forbindelsen med 
Sverige til Rønne-Ystad Ruten, 
der dog er bande længere og dy-
rere, men lad os haahe at Sel-
skabet ved en forventet stor Til-
slutning til denne Lysttur faar 
øjnene op for at denne Forbin-
delse i det kommende Aar bør 
genoptages. 

En Begivenhed paa Søndag. 
„Plant ef es t e n' paa „Strand-

hotellet" som alle taler om. 
„Strandhotellers initativrige ug 

utrættelige Direktør Hr. Bidstrup 
har i Ugens Løb forberedt en stor-
slaaet Fest - ,Flammefesten" -
der løber at Stabelen førstkom-
mende Søndag Kl. 81 /e  og hvortil 
alle er velkommen uden Entre. 

-- !karl betyder „Flanunefest", 
- spørger vi Hr. Bidstrup, som 
vi tilfældigt løber paa. 

Ligesom man i gamle Dage 
tændte Bavner, naar der foregik 
et eller andet saaledes tænder 
jeg, svarer Hr. Bidstrup paa Søn-
dag Aften, naar Mørket falder paa, 
et mægtigt flammende Haat paa 
Toppen af Strandhotellets Taarn 
og hele min store Festsal smyk-
kes til Fest, - Flammer og Ild 
- vil Aftenen igennem lyse Salen 
op og kaste sit festlige Skær over 
gamle og unge. 

Den Aften vil blive en Mærke-
pæl blandt • „Strandhotellers Fe-
ster. Ikke alene er Adgangen gra-
tis for alle, men jeg har sørget 
fur utallige Overraskelser og Præ- 



•1111111~11111110101101~ 	 

til Cinirishanin • 
S 0 N D A 0 den 26. August med A S 
„Hammershus”. -- Afgang fra Allinge 

• Kl. 8 Morgen. Afgang fra Cimrishamn 
Kl. 11 Aften. - Pris pr. Deltager Kr. 7. Børn over 5 Aar 3.50. 

Tegning sker, og er bindende i Tilfælde af tilstrækkelig 
Tilslutning, ved Dampskihsexpeditioren, Allinge, Telefon 31. -
Fragtmand Truelsen, Tlf. 101. E F .slund. Bagerm. Andersen, 
Sandvig, Tlf. 2. Tegningen slutter 	.edsg Aften ti. 24. 

Enhver kan deltage. 
' Arrangør Allinge-Sandvig Gymnastikforening. 

stil 

No. 

lhav 
svage 

som 
skan- 

nu til 
hvor 

kan i 
m. 
ærme 
vand-
ler'.1 

Skaf Dem en god Biindtægt ved at avle 

IL2b  4E5 Ei IN._ EL ri 	tz, 
(En god Avlskanin giver et Nettoudbytte af mindst 50 Kr. aarlig.) 

Rene Racedyr med Garanti for Levedygtighed leveres. Alle Op-
lysninger gives og skriftlige Forespørgsler besvares omgaaende, 

E. Løvgreen. Almegade 28. Rønne. 

Iffil•IIMMIIIM~III111~1~11~1 

Undertegnede anbefaler sig til de ærede Kunder med alt 

Maskinarbejde. Baadmotor- og Bilreparationer. 
Salatrå. 

Moderate Priser. -- Hurtig Betjening. 

og Gummirernme fra 2" 5" haves paa Lager til 
smaa Priser. 

1:rhodigst 

Mekaniker Emil Hansen. 	Smedemester Carl Pedersen. 

„NORDBORNHOLM"  

Man læser 
altid nn god Au non el! 
og en god Plubat. I/en 
gode Annonce giver 
de bedste Resultoter 

„Nord horn hol ni", 
og den g o d el Plakat 
fans bedst i Bindet* 
Ctogtry k k er!. — Vi be-
svarer gerne enhver 
Forespørgsel. 

,,N 

Der 
hvor 

Amer 
men n 
kanta 
der d 
æbler 
Regn. 
funds 
— se 
til Va 

Ungernes i Forvandling 
Farce i 2 Akter.  

• 
eibeill••••11191190411 

Allingerreglycerfi 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 
Tlf. 127. 

Liglister og Ligsenge 
altid paa Lager i alle Størrelser, 
og 14,1-skellig Udstyrelser og Priser. 
Anion S Byggeforretning 

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sortne. 

mier 	m. ,.artit Gaver til alle 

Gæsterne. Sang og Musik, Glæde 
og Fest det er Aftenens Løsen 
— velk.nninen, alle _Nordborn-
holin's Læsere til „Flammefe-

sten', 

anbefaler vore Læsere at 
tage imod Invitationen — det bli-
ver sikkert en begivenhedsrig 

Aften. 	 -4- 

Ship ohojl 
er absolut den morsomste Bu-

ster Keaton-Komedie, der hidtil 
er optaget, og den har med Rette 
gjort stormende Lykke Verden 
over. -- Handlingen udspilles om 
Bord paa en kæmpemæssig Ocean-
damper, der sættes i Drift med 
Buster og hans Elskede som de 
eneste ombordværende. Efter en 
eventyrlig Rejse strander Dampe-
ren ved en Sydhavsø, hvor Buster 
maa kæmpe med Havets Uhyrer 
og øens blodtørstige Kannibaler. 
Det er et Fyrværkeri af kostelige 
Paaf und og forbløffende Tricks, 
som ustandselig kalder Latteren 
frem. 

Det amerikanske Besog i Sandvig.  
Det vil sikkert være de fleste af 

vore Læsere bekendt, at der af-
vigte Tirsdag var stort amerikansk 
Turistbesøg i Sandvig arrangeret 
af Hr. Dir. (tidstrup, Strandhotel-
let. — Besøget indledtes med at 
„Stats and stripes" gik til Tops 
paa Hotellets Signalmast og Ame-
rikanerne sang Nationalhymnen.  
„Star sprangled Banner', derefter 
Udflugt til Hammershus og Kl. 
8,30 „Amerikansk Festaften" paa 
Hotellet, — en Fest, der gav Gen-
lyd øen over. Hele Aftenen vex-
lede amerikanske og danske Sange, 
Dans, Musik o. s. v. — En helt 
igennem vellykket Aften. 

x -1- x 

ging ti! SR ulser 7 
og sporg om ,Tri-

serne paa mel. 

Græssalg 
godt høstet Græs Sa !Ilt Ho paa 
Rad sælges i Spællingemosen Tirs- 
dag den 21. August K I. 3 Lftin. 

FLÆSK, 
Kød og Pølser 

modtages til Røgning hos 

Slagterm. Pnillipsen, Sandvig 

$99,,11111•1114.913049,› 
• • 
gkografen. 
Fredag KI: 8. Søndag Kl. 8. 

Ship ohøj. 
Lystspil i 6 Akter med 

Buster Keaton i Hovedrollen. 

Tykning og Stopning 
af Sti aatage udføres af 

Laurits Pihl, 
Bedegade, Klemensker, 

2 a 3 moblerede Værelser 
med Klaver er til Leje. 

Pension kan ogsaa faas. 
Chr. Jørgensen, Løsebæk, Allinge 

N ic. Koefoed, 
Skrædder- og Herreekviperingsfor- 
retning leverer gode Varer til bil- 
lige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x 

Soveværelser 
.Jorde og Stole 

Tlf. n. 13 L. PIHL Klemensker, 

Ajletønder, 
Saltkar og Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Hasle bødkerforretning, 
Tlf. Hasle 105. 

Fest- & Brudegaver 
i Guld- og Sølvvarer 
findes i stort Udvalg. 

Conrad Hansen, Tlf Allinge 140, 

vbr hjemmelavede 9,.0„ Fars, Medisterpolen 
og Paalæg. 

jollr Varerne garanteres 1111111 
altid friske, da de opbevares i 
moderne, elektrisk Køleanlæg. 

A. Lyster 
Telefon Hasle Nr. 74. 

Allinge bærer' 
Oidnrodoingmbrsende altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert Hanmen 

Kaffens Aroma 
gaar tabt, naar den lagres 
efter Malningen. •— 	Fire 
Sorter fineste Kaffe til Kon-
kurrencepriser leveres fra 

„F' Ft. I IV" A" 
Kaffen males i Kundernes Paasyn. 

Gudhjem Sadelmager-
og Møbelforretning 
Nyheder i Barnevogne, Kurve-

møbler, Rejsetøj, Rullegardiner, 
Markiser m, m. 

Averter i „Nordbornholm"! 

AllingE-Sanduig 
Ungdomsforening 

afholder Medlemsbal SØNDAG d. 
19. Kl. 9 paa Lin istensens Sal. 

Medlemskort skal forevises. 
Bestyrelsen. 

Olsker ny 
Traktor-Derskemrk 

anbefaler sig til Sæsonen 
Henv. til Mogensen, Smedegaard 

Tlf. Allinge 119. 

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

Bestyrelsen. 

En 2 Værelsers Lejlighed 
til Leje hos 

Viggo Stalfensen, Allinge 

Al Jagt 
er forbudt paa følgende Grunde i 
Rutsker: Anton Pedersens, v, Borre. 
gaard, K. A. Olsens, Oluf Christi-
ansens, Skovly, Th. Jacobsens, N. 
Andersens, Krakdals, Hyldevang, 
Hyldely, M. Larsens og Bymøllen. 

De jagtberettigede. 

Al Jagt og Blerplukning 
paa mine Lyngparceller er strengt 
forbudt 

P. Pedersen, Allinge. 

En rød 7 Aars 

Frederiksberg Hoppe 
11 Kv., egnet til Følhoppe, er til 
Salg. 	 Tit. Rutsker 31. 

2Ingpigefijoler 
syes nu for 5 Kr. 

Elise Nielsen. Hasle. 

En Karl 
kan faa Plads straks 

St. Hallegaard, Olsker. 

Husbestyrerinde 
suger Plads 1. eller 15. September 
hvur et lille Barn kan medfølge. 

Billet mrkt. >Husbestyrerinde< 
modt. Bladets Kontor. 

I god Enspænder Fjedervogn, 
Trækvogn, 1 Plov, 1 Sele er til 

Salg stiaks 
Ar kir H. Chr. Dam, Allinge. 

• • • 

Rejseprøver 
til halv Pris! 

1.5 elegante, stære imprægnerede 
DAME-FRAKKER  

de fleste med For— benyttet som 
Rejseprover og købt til Spotpris 
— sælges i denne Maaned for det 
halve af Værdien. Disse Frakker 
er yderst moderne og uovertræf-
felige som Efteraars- og Helaers-
Frakker. — — Dette er et al de 
virkelig gode Tilbud, som De be-
des bemærke. -- Frakkerne fore-
vises gerne uden Købetvang. 

AlleSoinmerkioler og Sommer-

varer extra nedsat i denne Maaned, 

Nu ved Statusoptællingen frem-
kommer en Del gode Rester, som 
sælges meget billigt. 

Der er mange gode Kjolernaal 

Uldgarn 
har vi endnn ikke forhøjet 1132V-

Ni•iedgrdanigeti,igmen en Prisstigning er n   

Er De forudseende og har Pen-
gene liggende, køber De nu til 

Vinterens Forbrug. Det betaler sig. 

2- og 3-tr. ILIEMMECiARN 

meget billigt. 

Manufakturhuset 
HASLE 	

.• 

Enhver Husmoder  tebroerssie 	nIgne. 

Gudhjem Mølles Flormel 

H  Ur skal vi mødes  9 • 
Selvfølgelig paa 

HOTEL „HAMMERSHUS» 

der træffer man altid gode Venner: 

Der findes kun een 

rialmefiave 
paa Bornholm! 

,daglig Xoneerl. 
,Der er Slag i Gongongen'. Ny 
Foxtrot af Nespi, tilegnet Palme-
haven — spilles hver Aften -- 

niesøtig SuKces I 

Kur- og Badehotel 

,,,Finnedalen" 
KONCERT Søndag 4 b 

DANSANT Onsdag R- -1I 

if 

Hver Aften Koncert dansant, 
Kapeltast. Alvin Koch 

Ballonaften hver Onsd. og Lord. 
1, Kl.s Varer til rimelige Priser. 

Ærb. Fr. Bicirtrup. 

„Vingaarben 
Conditori og Hjemmebageri 

Sandvig 

Kaffe, The, Chokolade, Sodavand 
m. in. nu. 

Hyggelige Lokaler, billige Priser. 
Madkurve kan medbringes 

Til Skibe og Onde 
anbefales 

Sjækler, Blokke, Kanse, 
Takkelhager, Dyvelskler, 

Aaregafler, Baadshag er, Rørtænger, 
Kalfatterjern, Skruenagler m. nt. 

Galv. Spiger, Sem og Klinkeplader, 
Messinghængsler og -Skruer, 

Kobbersøm, 
Pudsetvist, Rotting, Catechu, 

Motorlamper og løse Brændere 
Primusapparater. 

Olierevne Farver i bedste hold- 
bare og dækkraftige Kvaliteter. 

Pensler. 
Maskinglassur i sort, grøn og rod. 

Allumino Galvanfarve 
er holdbar mod Varme og Olie. 

Alt sælges til 
billigst mulige Priser 

9.V. Xohn 
Tlf. 39. 	ALLINGE 	Til. 39. 

Syltning 
anbefales 

Demerara Sukker, 
granuleret Melis, 

Topmelis No. 1. 

Ægte Bourbon Vanillie 20-30-55. 
Anticil Syltepulver. 

?. Larsen. 

To ristiorreloillgell 
Storegade — Hasle 

anbefales. 

Bøger, Blade, Tidsskrifter, 
Postkort, Film etc. 

Cigarer, Cigaretter, Tobak, 
Chokolade, Konfect. 

StrandartiKler. 
Gør Deres Indkoh i 

Marelman's flodrdodul l  
Storegade 	Hasle, 



e al Sommerfrakker og Sommerkjoler udca,tge-: 

exlra billigt - mindste Rabat 20 pCt, 

Et Restparti af paaknappede Drengchahitter af 
prima Cadetsatin, lyst og morkstrihet samt i drap-
farvet, Storr. 0-1-2-3 udsælges tit halv Pris, øvrige 
Drenge-Vaskehabitter, Bluser og Sportsskjorter 10 riet. 
Rabat. - Hvide Kadetsatinshahitter 20 pCt. Rabat. 

Magasin du Nords Uds. ved Victor Plank. 

Restlageret 

Allinge nye Møbelmagasin 
Havnegade 53. (forli. ‘ibm. Vakl. 	 Ejenel.) 

stuer I. 
.tuer, Ilene 	DagligNtucr 	unkeliv 

• 
%ler h•h•e pr. C..(11..,r 	 " Peter Emil Holm. 

0 .4ar3' G a.  / I / i. 1' 	 • hi. 	Mfanti 

Y/i1- 044 
Hanne 

*rine 1). 
`R ater 

ilt+ ir; 

IffiL11,11011)AGIR 
11. Sandvig. 

I St,i50 18,25 t 9,25 
13.04 18,39 19.39 
13.13 16,48 19,48 
13,28 17,01 20,01 
13,37 17,12 20,12 
13,45 17,20 20,20 
13,50 17,25 20,25 

7,45 
8,00 
8,08 
8,21 
8,32 
8:4450 q  
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Forer over Hammershus 
Ruiner med historisk 
Oversigt og oriente-
rende Kort faas i alle 
Boglader og Kiosker 

ved Hammeren. 

saasnm 
Regninger, Meddelelser, Konvolwiter, 

Dagre-finter, Veknolkiankettoe, 
Vinitkort og Takkekort. 

Love og Regunkaber, 
Mango og Salmer, 

Modlemiskort 

leveres bedst og billiged fra 

1;ila ikke over beo piler bod 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 

Mineralvandsfahriken 

BORNHOlitill 
Sandvig 	 Telefon 23 

Alle Tryksager - 

Sover vi For ffleget? 
-o- 

Foi nogle Air siden diskutere-
des, særlig i England, meget liv. 
ligt Sporgsrnaalet om, hvorvidt 
Søvn udover 4 Timer i [tognet 
ikke er unodigt Sløseri med Ti-
den. Der anførtes talløse Eksem-
pler paa, at kortvarig Søvn og 
lang Levetid ingenlunde var ufore-
nelig. 

• Den store franske Filolog Littre, 
som anvendte næsten 20 Aar til 
Udarbejdelse al sit Leksikon slut-
tede aldrig før Kl. 3 om Morge-
nen og begyndte igen ved8-Tiden. 
Han var ved sin Død 80 Aar gam-
mel. - Under Belejringen af Gi-
braltar skal Sir George A. Elliot, 
senere Lord Hestlifield, fire Aar 
igennem aldrig have sovet mere 
end 4 Timer i Døgnet, og 

opnaaede han en Alder af 84 
Aar. 

Ogsaa andre, som har arbejdet 
strængt, har indskrænket til faa 
Timers Søvn. Napoleon har ledet 
sine største Felttog uden at have 
undet sig mere end fire a fem 
Timers Søvn, og om Brunei, den 
fremragende Ingeniør, paastaas 
det, at han arbejdede 20 Timer I 
Døgnet uden nogensinde at føle 
sig træt eller nedstemt. 

Fuldstændig at berøve et Men-
neske Søvnen er derimod at dømme 
det tit Døden. Der er intet saa 
deprimerende som Søvnløshed ag 
intet styrker Sjæl og Legeme som 
Afhjælpning af dette Onde. Dette 
erkendes almindeligt, men Forta-
lerne for en kortere Sovetid hæv-
der, at man kan faa lige saa stort 
Krafttilskud gennem 4 Timers Sovn 
som gennem 10 eller flere Timer. 
Thi for megen Søvn, siger de, 
svækker Livskraften. - En Mand, 
som regelmæssigt sover 8 eller 
9 Timer, føler sig utilpas om han 
berøves en Del af Søvnen. Paa 
den anden Side er en fuldt opta-
get Hjerne, som er vant til kortere 
Søvn, fuldt ud tilfredsstillet ved 
denne. 

Uden Tvivl kan et Menneskes 
Savn reguleres gennem Vanen, og 
ingen bestemte Regler om Menne-
skets Behov kan eller bør opstilles. 

gamle Dage plejede man at sige: 
6 Timer er nok for en Mand, 7 
for en Kvinde, 8 for et Barn, kun 
en Nar behøver 9. Imidlertid gik 
man den Gang i Seng Kl. 9, og 
det er almindelig erkendt, at hver 
Times Søvn før Kl. 12 er tigesaa 
meget værd som to Timer efter 
Kl. 12. 

Ogsaa Klimaet har stor Indfly-
delse. Paa visse Steder med mildt 
Klima kan Folk udføre haardt 
Arbejde, naar det blot afbrydes 
med smaa Mellemrum med Sovn. 
Under Verdenskrigen har det jo 
ogsaa vist sig, at Soldaterne kan 
udrette nogetsnær det utrolige uden 
at faa Søvn i ret vid Udstrækning. 
Men Befalingsmændene ved [neget 
vel, at det ikke gaar an at for-
lange større Udholdenhed end For-
holdene kræver. 

	.••■•■••■••••■••■••■■• 

ensket. 
Der findes en amerikansk Hi-

storie om en Mand, sum ønskede 
sig alt, hvad han saa, andres 
Penge, andres Lykke, andres Kær-
lighed, - alt vilde han have. Og 
jo længere han ventede og Qsn-
skede, desto fattigere blev han, 
til han tilsidst pjaltet, sulten og 
ulykkelig raafite: 

,Andre Mennesker faar alle de-
res ønsker opfyldt; det er kun 
mig, som ikke faar det.« 

Og da hændte det, at han fik 
Lov at enske sig en Ting. En 
Gang i Livet skulde han faa, hvad  

han ønskede sig. Dog kun denne 
ene Gang. 

Han aandede lettere og begyndte 
at gruble over, hvad han skulde 
ønske sig. Valget var vanskeligt; 
thi han fik jo kun Lov at ønske 
en eneste Gang. En rig Mand pas-
serede ham i sin Vogn Han blev 
forarget og havde næsten højlydt 
ønsket ham noget ondt. Imidlertid 
kom han ihu, at da vilde hans 
eneste Ønske blive opfyldt, og 
saa havde han intet mere at øn-
ske. Han gik til et Værtshus og 
følte sig saa svag, at han næsten 
havde ønsket sig alt, hvad han 
saa; da kom han til at tænke pal, 
at Sulten vilde melde sig igen se-
nere, og da havde han intet Øn-
ske mere. 

Paa Gaden blæste Vinden tværs 
gennem hans Klæder, og det var 
lige ved, at han havde ønsket sig 
ny Klæder Nej, tænkte han, Klæ-
der slides jo. Saa lo lian af sin 
Enfoldighed og vandrede videre. 

Tidligere havde han instinktivt, 
ønsket alt, hvad han saa; nu deri-
mod vogtede han sig og vovede 
ikke længer uden videre at ønske 
sig noget. I Bevidstheden om, at 
lian kun behøvede at ønske for 
at eje, hvad han vilde, taalte han 
Kulde og Sult, til han kone til en 
By, hvor han tog en Plads, i hvil-
ken han arbejdede for Mad og 
Klæder. Derpaa fortsatte han varm 
og mæt, og tog sit dyrebare Øn-
ske stille med sig. Han vandrede 
utrættelig og levede af sine Hæn-
ders Arbejde, saa godt det lod 
sig gøre, til han kom til et Sted, 
hvor der var udbrudt Krig. Snart 
bar han selv Soldatens Uniform, 
og da han kom i Kamp, var han 
ikke fri for Frygt. Imidlertid be-
høvede lian jo bare at ønske sig, 
at alt skulde gaa godt. Dog, lige-
som hidtil vilde lian ikke udtale 
sit Ønske; han fattede Mod, stil-
lede sig paa de svagestes Side og 
oplevede, at de vandt efter en 
haard Kamp. 

Da Freden var genoprettet, blev 
han forelsket i en Pige, som ikke 
besvarede hans Følelser. Først 
tænkte han paa at tvinge hende 
til at elske sig ved Hjælp af sit 
Ønske; men han kom ogsaa til 
at tænke paa, at hendes Kærlig-
hed kunde forsvinde med Aarene, 
og saa kunde han ikke ønske sig 
den tilbage. 

Men med Tiden lærte hun at 
elske ham, og de giftede sig. 

Tanken paa hans hemmelige 
Magt gjorde ham stor og stærk, 
og han trodsede alle Storme og 
arbejdede af al Kr[ft og blev en 
anset Mand. Alt hvad han tidli-
gere havde ønsket sig og forgæ-
ves ventet paa, fik han gennem 
sit Arbejde. 

Gammel og syg laa han for Dø-
den. Da stod det atter for ham, 
at han havde Ret til at ønske en 
Ting. - Han fortalte det til sin 
Familie, som forsøgte at formaa 
ham til at ønske, at han fik Lov 
at leve endnu længer. 

Resigneret og klog af en lang 
Livserfaring nægtede han det og 
sagde: - Gennem Arbejdet har 
jeg opnaaet alt, hvad et Menne-
ske behøver for sin Lykke. Nu 
er der intet mere, jeg begærer. 
Jeg ønsker at dø. 

Og hans Ønske gik i Opfyldelse, 

Johanne Nansens 
, I ctual iefiirretiting 

anbefaler 
hjemmelavet Fars, Medisterpølse, 
Lungepølse, Sylte og Leverpostej. 

Fersk, saltet og røget Flæsk. 

Lindeplads - Allinge - Telefon 45 

Averter i „Nordbornholm"! 

De jiverterende 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er des 
billigste og bekvemmeste lande. Alle Indbetalingskortets 3 Dele mas 

være udfyldte ved Indbetalingen, mer Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Betabet 	5 Ore i Porto mod Kvit- 
terins paa Postbeviset. 

etørite Culla af herlige altrbilinger 
13; 4IlTbrit4tei knut mulm asarrifare C,,crall 04 ;letfer fra 3.20 - 53.<1. -
Øtiarn 

 
btan 'Dl lilinNbntterbrr og for$1. arbre fttbrit4bnittctber, Tøja, tqla- 

let aq 	 i ULD 0:t t8orlulb lit aet41nt ag %tit 
fittlimur vire Ittrrtniingrr efter Øanl. 	1fte Sti, firbriti-r ii! 

ilhib Milte $11,601r1 si ftsrite Ilateaia 1 rihtsrrr srl Maias*. 

oa 
5111r8e. 	 k)nricit 

Allinge Bogtrykkeri. 
Ring op Telefon 74, 

NORDBORNHOLM beses i alle Hjeml 
og egner sig derfor bedst for Avertering. Foreninger kan benytte 
Bladet som Medlemsblad. Alle Bekendtgørelser nit Møder og Gene-
ralforsamlinger optages billigst, og Referater optages gratis. Benyt 
detfor .Nordbornholm' som Medlemsblad, vort Blad er upartisk. 

Peter Emil Holm træffes fra I. Juli til 15. Angnst personligt 
Havnegade 53. Tlf. Allinge 128, 

Køreplan. 
Jrrnhawir. 

!4«‹: 18tia.4at.. 
&ømme. N.-saitiwia, 

`.;Iras,- 	;,45 12,517 16,15 19,21i 
3Zsitri 	8 ,40 t3.0 16,30 19,40 
1111~181 	8,10 13.15 16.40%19,80 
910 	8.24 13,25 16,54 20,04 
Vin 	8,36 13.41 11,06 20.16 
ittlingr 	8,44 13.49 17.11 :10,24 
600bvi4 	8,50 13,55 17.20 20,30 

Sandvig-Ranne M. 

enntitlig 	9,25 14.10 1725+ 20,1X1 
[ilbille 	9.30 14,15 18,00111,55 
Trin 	9.38 14,23 18,08 21,03 
910 	9,50 14,35 18,20 21.15 
SlIrsimk 	10,04 14,40 18,84 21,29 
Rein 	10,14 14,59 18,44 21,39 
Ørnet ti, 10,30 13,1S 19,00 21,55 

t,oltrr lun tre 27. ;tutti til V. 
ftirgge led). 

Rønne 11. 
14,05 17,50 2,050 
14,10 11,55 20,55 
14,18 18,03 21 20 t 
14.29 18,14 21,15 
14,4'2 18,27 21,29 
14,f.1 18,36 21,39 
15,05 18,50 21,50 

Kofoed & Mortensen 
="--: 	Bygge forretning 	5, 

=-...-. 	Maskinsnedkeri 	L-. 
Ligkistelager 	;72 

Lad »em fotografere 
hos P. AnKer Poulsen.  

$10Der 01 ;'11:11 jrealtalbr4 
ag 1/Jj.iieref. - &iftiirrrlier tiZ)lare& 

'Telefon ;talle 66. 

Køreplan 
Almindin&rn Godhjem Kunne 

Jernbane. 

MOGNEDAGI: 
Rumle Almindingen Gudhjem 

Gudhjem Almindingen Hanne 
•) 

Q3111)11i012 	7,50 3,00 16,25 vvio 
OfIttlar, 	7.09 3,10 16,35 20,00 
ortumarie 8,08 3.19 111.44 21.09 
Yflininbirift. 8,27 3,38 17,04 20,28 
sitarituss 	8,3a 3,50 17.15 20.10 
glery, 	9,25 4,411 18,05 21,: 
910aiie 	9,25 4,411 18,00 21,3 

*1 ilaber hin fra 27. 	ti( 27. 
Vtugula (begge inc1.1 

SON: og REl.I,ll.DA flir,  
Hanne Almindingen Iimilkiem 

7,85 10,20 13,00 20,00 
7.:+5 10,25 13,i ur 20,00 
8.43 11,08 13,48 20,49 
8,53 I I,1S 13,58 20,59 
9,12 11,30 14.17 21,18 
9,20 11,44 14,25 21,26 
9,30 11,34 14,35 21,36 

Gudhjem» Almindingen Rønne 
(%libbielll 	7,50 10,20 12,55 19,50 
CfIrrlar. 	7,59 10,29 13,05 20,00 
efirriunrit 8,118 10,37 13,13 20,10 

I Vlbiritibiriuti 8,27 10,54 13,32 20,28 
• VIntir1rbt1 	8,38 11,04 13,43 20.40 

91q9 	9,25 11,00 14,30 21,30 
9lmut D 9,25 11,50 14,30 21,35 

• 411,91194,01,111!*  

141weldvix 

:.-30n18/In 	9,00 
9111issr 	9,115 
'Zrtn 	9,13 

9.24 
211'111(04 	9,37 
9tatrr 	9,46 
Welter 	10,00 

•) 

910mit 	7,55 13.10 16,35 20,00 
91ito 	7,55 13,10 	20.00 

	

`21dIttrbl) 	8.43 13,58 17,21 20,48 
Dansk og tysk Udgave. 91,111fitibincru 8,53 14,08 17,31 20,58 

£httniaric 9,13 14,28 t7,51 21,13 

	

50 Ore.efiedar$ 	9,21 14.36 17,59 21,S6 

	

(Subbjein 	9,33 14.48 18,10 21;18 


