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Fredag den 24. August

Annoncer og lokalt Sin! maa p are indieveret
Dage for Madet nifgaar.

senest 2

Høsten køres ind.

Jeg har drømt, jeg var Bern
paa en sommerlig Strand -og jeg saa i det varme
og hvidgule Sand
og saa Sejlerne gaa
i det strømmende Blaa,
saa dem løfte mod Kimingen
Raa over Raa.
Jeg har drømt, at mit Liv
var kun lige begyndt,
og af Sol og af Hav
blev mig Lykken forkyndt under Sommerens Sky
kom det skinnende Gry,
kom en ældgammel Drøm
til mit Hjerte paany.
Hvad er fjernt eventyrligt
og grænseløst frit,
hvad er sorgløst og stolt
som de Skibe i Hvidt?
Ak, de Sejlere der,
i det Midsommer-Skær,
det er dem, vi gad ligne
paa Livshavets Færd!
Over Bølge og Klit,
ril Nordvest fra Nordøst,
skrider Solen i Glød,
som var dette den Kyst,
hvor de Salige bor,
som var Landet i Nord
en blaat blændende Egn
af en Paradisjord.
Med den sollune Blæst
hvisker Himmel og Se,
at min Verden er vid,
at jeg aldrig skal dø!
Jeg er Bølge og Sky.
Jeg er Tidernes Gry.
Det er Sommerens Drøm,
der kom til mig paany . .
Kral Hoffmann.

yens Xofoeds
[Relation.
0

Anno 1658 d. 8. Dec., som var
en Onsdag hvor da dend svendske Landsherre Printzenskiold udrejste fra Siotted Hammel-stilles
og til Hasle, hvor band der lod
udkalde Borgmester Peder Olsen
til sig paa Gaden ug med hannem
truedes Landsherren om hvis Som
borgerskabet efter hans befaling
skulde udgifve (b: truede hannem
for hvis Skatter borgerskabet eftter
hands befaling skulde udgifve),
at dersom det icke blef eftterkommet vilde hand derfor (e: der
forre) lade exequere og truedes
megit bart (b: de sidste 4 Ord
mangler), reed saa fra Hasle til
Rønne, hvor hand logerede ind
til borgmester Peder Larsens.
Straxte Landsherren var reeden
(b: reyst) fra Hasle, reiste jeg
(b - Jens Kofod) med Hr. Poul
Ancher udi Rydsker Sogn (b: Rudsker) paa bands Slæde fra Hasle
og til Hr. Jacob udi Nycker Sogn,
hvor hund hafde lovet mig tilforn
(e: til kirren) 20 Personer til secours
(b: eftter at hand tilforn hafde
lovet Jens Kofod 20 Mand . .
naar og paa hvad Tiid, jeg det

af hannem begierede og Nøden
det udkrefuede, kunde dog alligevel ingen bekomme dend Tiid
jeg kom til hannem uden alleeneste bekom jeg en hest, en bøsse
og en sabel, reed saa eene Person derfra og til Blyekoppegaard,
som er ret paa Landevejen til
Rønne hvor jeg der forventede
(e: forvartede) mine andre Med
Camerader, som vare Capitein
Niels Gummeløs, hans Fendrich
og Claus Nielsen alle boendes
udi Hasle, hvilche kom til mig
udi Skutdeskov liggende til Blyekoppegaarden, hvor Jens Larsen
Risom med en bonde ved Nafn
Hans Nielsen mødte os og kom
fra Rønne imellem bem. Gaard
og Skov, hvor jeg da straks leverede Jens Larsen min bøsse
efttersom band hafde indtet gevehr
hos sig sen', reed jeg saa ind udi
Blyekoppegaard og toeg der en
anden bøsse igien, forføjede os
saa 5 Personer ud till Rønne udi
Mørkningen og reed ind til min
Broder Mads Koefoed, hvor dend
svendske Ridefoged Jens Persen
gick os forbi ofuen for borgmester Peder Larsens Stræde og
band gick ind til Landsherren,
hvilcket blef os tilkiendegifuet inde
til min broders af en Rønne Borget ved Nafn Mads Persen, at
dersom vi hafde noget i Sinde
med Landsherren skulde det skee
strax og snart, fordi dend svend.
ske Ridefoget hafde givet harv
saadant til Klemte, efttersom vi
hafde reedet hannem forbi med
gevær, hvor vi da 5 Personer strax
udi en hast forføjede os der ind
til borgemester Peder Larsens.
Da vi der indkom i (Jaarden, ble!
satt till Skilt Vagt for Durren i
Gaarden Aage Fendrich og Claus
Nielsen efttersom vi icke vidste
hvor mange Personer i Stuen var
hos Landsherren, dereitter gick
jeg ind i Stuen foran, Niels Gum-

meløs eftter og siden Jens Larsen,
hvor jeg da straks tilspurte Landsherren Printzenskiold, om band
vilde have Quarteer eller icke efttersom hand var en svendsk og
vi andre vare alle dandske, hvor
hand gaf et stort Skriig fra sig,
og lod sig strax falde imellem
bordet og bencken og blef af os
igien optagen og satt for bordet,
hvor der paa bordet laae en stor
Packe og et løst bref (b: var en
deel bref i en paque, som og et
løst bref) som alle var forsejlede,
tilspurte jeg hannem om hvor de
breve vare fra kommen, svarede
hand mig, at de vare komne fra
hans Herre og Konge i Sverrig
og skulde til Pommern, straks
tog jeg samme brefue til mig,
og dennem forvarte og sagde, de
skal til min (b: voris) Herre og
Konge i Dannemark, hvor vi da
toeg hannem og vilde have hannem ud paa Gaden (e: Gaaden).
I det kom en hed deel af Rønne
borgere ind i stuen os til Hjælp
og med det samme kom hand
med os ud paa Gaden og vilde
fra (e: frag) os undtiøbe, hvor
jeg da (e: dan) raabte til hannen:
at band skulde stene, mens vilde
inted), hvor der da
slet indtet
blef strax givet Fyr paa hannen]
og strax faldt hand ned paa Jorden og var død, blef sne sat 2
Skilt Vagter For hans Liig at nand
icke skulde af hans Klæder udpløndris (e: udplundris), mens
der blef søgt nitter hans Tjener
(b: og kom der sarnmetid en heri
deel af Rønne borgere ind i stuen,
disse 5 andre til Hielp og saa
snart den gode Hr. Skioll paa
Gaden var udkommen, vilde han
undvige og tog til at lobbe hvor
paa de raabte at mand skulle
skyde ham need, helst som band
ey eftter advarsel vilde staa, hvilene' og eftter mange gjorde skud
skeede og strax faldt til Jorden

og døde, og eftter mangis beretning skulle band vaaren megtig
for at giørre sig Haar, saa inttet
skud kunde bidet paa ham, førren
en Rønne borger ved Nafn Villem
Clausen en Sølf Knap af hans
Kioll fra sleed og i hast samme
kom i sin bøsse, hvor med band
ham skulle halve 1 hielskut, blef
saa sat 2 Mand til Vagt over hans
Liig, at ham hans Klæder icke
skulle blive berøvet og blef der
strax søgt eftter hans tiennere og
andre de svendske, som var der
udi Byen, hvor vi dennem alle
bekom uden Secretereren og Heidrideren, som hafde dennem forstucket, hvilche vi da bekom om
anden Dagen eftter og dennem
alle udi arrest toeg. Derefter blef
Prinsenskiold hans Liig optagen
og blet benbaaren og lagt udi
Rønne Raadhuus. Tvende Personer nemt. Aage Fendrich og Claus
Nielsen, som skulde ride fra Rønne
til Hasle til Lands Dommer Per
Olsen, at hand skulde lade tage
fast en af Hasle Borgere ved Nafn
Aaritz Ruæg (a: Rung) hvilchen
var os Danske imod og bragte
for dend svendske Landsherre alt
hvis som os kunde være til Hinder og Skade, af aarsage hand
icke skulde komme hl Slotted og
denorm saadant angifue, men hand
tilforn var alt undronit, og derfor
icke strax kunde bekommis, biet
der fur satt Vagt omkring forn.tte
Hasle By (e: bøffe) og omkring
hans Gaard at samme Persuhn
icke skulle undkomme.
Derefter gick jeg og Niels Gummeløs ind tilt borgemester Peder
Larsens, og bekom hver een af
Printzenskiolds Heste, efttersom
vore egne vare gandske trætte
redne (b: sidste Sætning mangler),
saa begge sammen derfra Byen
(e: Bøyen) og op til Nye Kircke
Prrestegaard og bestitlede med
Hr. Jacob, desligeste blef og strax
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skicket Bud til Vesterm. Kirkesagn (e: Vester Markirche) og
Clemenctsker Sogn (a: Clemendsker), at der ilijgemaader blev
taget paa Klovkerne, at menig
Mand og Almuen *kulde møde
om samme Nat ved Ryds Kircke,
hvilcket og strax blef eftterkommet,
hvor jeg og Niels Gummeløs da
strax om Natten reed fra Nye
Kirche Prestegaerd og ud til Hasle
(b: med beMselte Præst tog Afskeed og til Hasle udreed) og os
der forsterckede saa vi blef 16
Mand til Hest og reed saa til Ryds
Kircke til Hr. Poul, hvor vi gaf
ham alting til Kiende, hvis som
var passeret og at bønderne og
almuen skulde stase der hos hans
Kircke (e: Kiericke) om Natten
indtil videre Ordre, desligeste lod
Hr. Poul strax sende Bud omkring
i hans Sogn, at de udi lige Maader samme Sted skulde made
efttersom hand icke kunde lade
tage paa Klocherne, thi det var
(e: vaar) alt for nær Slottet. Strax
reed vi forn.tte 16 Persohner fra
Hr. Poul og need til Sande Manden Matz Heyg i samme Sogn
boendis, hvor vi der bekom til
Fange en svendsk Styck Lieutenant, som var kommen der om
Dagen tilforn (e: til forrend) fra
(e: frag) Rønne og ville til Slotted,
ved Nato Niels Rud, hvilcken
Steck Lieutenant Captein Niels
Gummeløs med 2 andre medfølgende strax ferde hen til Hr.
Pouls til Almuen og der blef udi
Arrest holden indtil videre Beskien
(a: Beskeen), strax reed jeg med
de andre olverblelne fra Sande
Manden Matz Heyg og reed til
Sandvig (b: hvilchen Person Capt.
Niels Gomeles tillige 2den Mand
til Hr. Poul strax henfarde hvor
hand arresterrit forble( til videre
Ordre, reed Kofod snif trettende
samme Nat til Sandvig
.),
hvor jeg der strax om Natten lod
rejse Almuen der i Byen, at de
der kunde staae i Beredskab, reed
saa til Allinge, hvor jeg bekom
til Byefogdens (e: Bøyefogdens)
Villum Hartvigs en svendsk Quartermester til Hest, som hafde været her ude paa Landet og talt
med Landsherren Printzenskiold
om det Rytterie, som siden derefter bief indsendt fra (e: fru)
Skaane, hvor at Landsherren hafde
samme Quartermester igien forfærdiget førend (e: førren) band
reiste (e: reyste) til Rønne at hand
skulle samme Nat med Slotsfruen
ofuergaa til Skaane (ba samme
Nat tillige med Printzenskiolds
Frue med færgen til Skaane skulde
overgas, (f: mit dem Schloss
Eahrzeuge stilke abergehen nach
Schonen, e har: Studs Fruen og
g har: at samme Nat skulde med
Slotsfærgen overgaa til Skaane,
hvilket Urne aabenbart har fra
den tyske Afskrift I), hvilket og
saa hafde skeed, der som band
icke samme Natt hafde bletuen

angreben. Samme Quarter, blef giøre, hvilekel og blef efterkommet
for dend Skyld og strax nedmedt- al os saavel sum afliannem, hvilzed, ble( og udi samme Natt 3 cke 4 var fiorgemester Claus Kant
Karle ug en Dreng til Fange tagne udi Rønne, som var Stads Capiog gifuen (b: gifvit) Quarter, sum tein, en Mand ved Nafn Herman
Clausen og Skipper Hans Laursen
her paa Landet hafde soft en hed
af
Rønne tilligemed mig (b: Claus
Deel Jern Vahre, hvilcke og hafde
vildet otuer med lergen samme Kam, Jens Kofoed, Herman ClauNat, hvilcke bletue ogsaa tagne sen, Hans Laursen. d har Hans
udi An:est hos Byefogden samme- Thomesen og e har Hans Thomesteds tilligemed en svensk Quinde, sen og f har Hans Larsen i Stesom der hafde ligget i Quarter, det tor Hans Laursen), hvor band
toeg saa de meeste unge Mand- da strax eftter Ackorten (e: afkøn med mig af Allinge og Sand. karten) som skeede ud marcerede
vig som der kunde mistes og rej- med Soldatterne som fantis der
ste op med dennem forbi Slotted paa Slotted og lefuerede geværet
samme Nat og op til Stods Vær (e: geværen) og Nøgelen fra (e:
Møllen, hvor vi der bekom en fraa) sig, da det var Aften, hvor
svendsk Soldat, som icke ville vi da samflig ind marcerede paa
have Quarter, blef ogsaa strax Slotted den 9de dito. Forn.tte
nedniadtzet (b: nedlagt) og Møl - Svendske, som kom ud marceleren som var en Dansk og tjente rede toeg vi med os ind paa Slotted
de svendske blef gifuen Quarter, igien, hvor vi dennern forvarede
eftersom hand det begierte, hvor med stærck Vagt, til om anden
jeg da strax satte mig østen for Dagen den 10de dito blef forordVærmøllen bag en Backe med ned af gandske Lands Stenderne
rokket og udsatte Skilt Vagt paa og geistlig saavel som verdslig
de Ortere som jeg viste Svendsken som dend tiid der til stede var
kunde udkomme fra Slotted, hvor (b: blef udkræft forneete Jens Kovi da bekom strax om Morgenen foed at paa Slotted skulle halve
en Trommeslager (e: Trommesla- Conunando til Gud gaf leilighed,
gere, a: Trommeslaar) med fare at de hans Majstet sligt kunde
Soldatter, som Lieutenanten, der gifve til kiende og der fra allerlaa paa Slotted, balde udskicket naadigst bekomme Øfrighed, som
om Kundskab (e. Konskab), hvil- dem kunde haandthæve og forcke 5 Personer blef gifuen Quar- svarre og blef eftterkommit . . .
ter efttersom de det begierte. Saa f: wurde beschlossen das der Btirkom an marcerende Captein Niels gemeister Claus Cam, zu gleich
Gumnieløs med Lands Dommer mit Jens Koefoed • . . g: blev
Peder Olsen ug Hr. Poul med udkeist BOrgenriester Claus Kam
. .) at jeg
Landskabet og Hasle Borgerskab og Jens Koefoed .
som stod hos Ryds Kiercke om skulde forvalte Melitien paa SlotNatten, hvor da korn udtidende ted saa vel som paa Landet til
en af Printzenskiolds Tienere, som Gud ville give Lejlighed, at vi
vilde erfare, hvad denne Forsam- kunde bekomme Bud over til hans
ling skulde betyde, men som hand (f: Ihre) May.tt voris allernaad:
befant at vi alle vare berustede Konge og Herre og derfra kunde
udi Gevær, vendte hand strax (e: faae 0frighed, som os fattige Unvende hand daa strax) tilbage igien dersaatter kunde haandthæve og
og reed til Slotted blef da giort forsvare, hvilchet jeg for min Peret Skud eftter barmene men dog son (e: persohn) af yderste foricke træffet, hvor vi da os beraad- mue hafuer eftterkommet.
slog med hver andre paa hvad
NB. Bogstaverne a - h betegner
rnaneer det skulde angaaes, at andre Afskrifter end den her bevi Slotted kunde blive megtig, nyttede.
Forts.
blef saa slutted (b: hvor eftter
ophoveds Mændene for denne forsamling som varre Cap. Niels
Gommeles, Jens Kofoed, Hr. Poul
— o—
og borgerrester Per Olsen med
hverandre raadsloges, hvorledes
Johanne Jens Madses var oppe
de Slotted kunde blifve megtig, paa Loftet for at rydde op. Paa
. .) at Lands ethvert Loft samler sig gennem
blef saa slutted
Dommeren med Hr. Poul rejste Aarene en Del Bras, der er for
need till Sandvig, hvor der blef godt til at „smide ud", men som
skrefuen et Brev til Lieutenanten dog ikke kan anvendes. Det ligger
og Printzenskiolds Frue, som da Aar ud og Aar ind deroppe, flytvar paa Slotted (g: d esligeste nødte tes fra den ene Side til den anvi og den Stacklieutenant, som den, naar en almindelig Rengøvi havde fanget, at han maatte ring bliver paatrængende; man er
skrive med og raade dennem til ked af det, men lader det ligge.
at de Slottet skulde overgive med
Se, der stod nu Johannes Rok;
Gode, eftersom han og havde sin Tenen var ganske vist væk, og
Hustru og Børn derinde. (Urne af det ene Ben var der kun en
har direkte oversat dette fra den ussel Stump igen; i det hele var
tyske I. Afskrift. Denne Oplysning den en Del ormædt. Skaglen var
findes ikke i nogen anden Afskrift, knækket ; det havde Drengene gjort,
heller ikke i b), strax kom Lands- mens de som smaa havde Lyst
dommeren og Hr. Poul igien med til at træde den. Den Rok havde
brefuet, hvilchet bref tillige med Johanne spundet paa, da hun var
forrette Stycklieutenants bref vi ung og var hjemme hos sin Momed een voris Tromslager op till der; itu var det snart 32 Aar siSlotted henskickede, hvor os strax den, men endnu syntes hun, hun
skriftelig Svar blev igien til ski- holdt af den Rok. Hun flyttede
cket ved een af deris Tromslagere, den varsomt hen i en Krog.
eftersom de voris hafde saa be Der var en Legevogn; det var
skiencket at hand icke kunde kom- Sørens, den var en Del medtaget,
me tilbage iglen, da kom an mar- men kunde dog nok sættes i Stand
cerende Rønne Borgerskab tillige igen. Maries ældste Dreng var jo
med Vesterherretz Bønder og stil- nu snart to Aase han kunde jo
lede sig til det folck, som vi til- faa den — engang. Søren syntes
forne hafde forsamlet udi een ba- ogsaa, det var saa morsomt at
taille, Forn.tte Trommeslager brag- se sin Vogn; hver Gang han var
te saadan beskine (a: beskeen) hjemme, var han altid henne og
at 4 af de principaliste som samme pille ved den, — Hun skubbede
Verck hafde anfanget vilde forføie den hen ved Siden af Rokken.
sig need til de Huus, sort' staar
Der stod en Æske med Juleuden for Slotted, hvor Lieutenan- træspynt
Juletræ havde de ikke
ten self 4de ville niøde og der haft, siden Niels var rejst hjemmundtlig, saavel som skriftlig (b mefra, og nu var det 6 Aar siden;
mangler sidste 2 Ord) kvntract hvor Tiden dog ilede]

Den gamle Vugge

Der laa en Bunke Bøger: det
var Børnenes Skrive- og Stilebøger; de havde ønsket, at de skulde
gemmes. Hun tog Flere af dem op
og bladede dem igennem.
Og der stod den gamle Vugge,
skæv og brøstfældig med hele
Favnen fuld af gamle, illustrerede
Blade. Johanne væltede indholdet
ud — alt det Papir kunde da godt
brændes; der var da heller ingen
Rimelighed i at blive ved at gemme
paa saadant noget; og Vuggen?
Saadan en brugtes jo ikke nu,
der var da ingen af Børnene ja ikke engang nogen Fattigfolk,
der vilde have saadan en. Den
kunde da lige saa godt brændes
med.
Hun bar den hen til Trappen
og lod den brase ned. ,Jens",
raabte hun til sin Mand, ,tag den
gamle Vugge og hug den i Stykker; det er ogsaa forfærdeligt,
saa meget gammelt Skrammel vi
gemmer paa."
Jens tog Vuggen og bar den
over i Brændehuset. Øksen laa
paa Blokken; men det varede saa
mærkværdig længe, inden han
kunde faa lagt Vuggen op paa
Blokken, saa han kunde komme
til at lfugge — endelig; han løftede Øksen, men lod den falde
igen.
Johanne kom med Forklædet
fuldt af Blade.
,Jeg kan ikke, Jonne', sagde
Jens.
,Kan du ikke? Hvad vil det
sige,
,Jeg ved ikke, Mor, men jeg
kan ikke; jeg synes, det er Synd
— det er, ligesom jeg skulde hugge
noget i Stykker mellem os og Bornerte. — Det er nu — lad mig se
— det er 30 Aar siden, jeg købte
den; kan du huske det?"
,Ja, det var jo da Marie blev
født — Aah Gud ja, hvor jeg husker den Gang."
Johanne havde lagt Bladene fra
sig og stod nu og saa paa Vuggen, mens hun mindedes den gamle
Tid saa levende.
„I den Vugge døde vor lille
Anna," vedblev Jens efter en
Stunds Forløb. „Hun var den sødeste af alle vore Børn; — mens
de var smag da."
„Hun havde været 25 Aar, om
hun havde levet," og Johanne tørrede en Taare bort, der var ved
at liste sig ned over Kinden. -

„Og da saa Tvillingerne kom
-- de kunde magelig faa Plads
der begge to; — det kan de ikke
det er to Karle paa 67
nu;
Tommer,' sagde Jens og rettede
sig, som vilde han nag op til den
Højde ogsaa. Tanken om de to
store, stoute Drenge fyldte ham
med Stolthed.
,Tænk, otte Børn har der ligget
i den; alle vore Børn. Hvor holdt
vi af hinanden — Jens, og vi var
unge og stærke og glade." Hun
saa hen paa Jens med et ømt,
kærligt Blik.
„Kan du saa huske, da Karen
vuggede Søren, saa Bordet væltede med Lampen og det hele og
nær havde brændt Huset af'?"
„ Ja, aah dog, Jens, at tænke
sig, at det er gaaet godt med alle
de Børn — men det var da for
Resten ikke Søren, der laa i Vug•
gen, det var Peder —
„Var det Peder? - Nej vist
var det ikke nej,' — Jens blev
helt ivrig.
„Det var Peder, jeg kan lige
saa tydelig huske den stribede
Dyne, vi havde dengang, og kan
du huske, at vi havde facet den
af din Moder paa Betingelse al,
at det var den sidste, vi fik.' —
,Saa korn der lige godt een til;
men Dynen beholdt vi da."
„Ak ja, og det var hane vi var

sax kede at, da han skulde komme, og saa bliver han oe kanske
til allermest Velsignelse og Glæde.*
,Det raader Gud for, Mor; —
Evner har han, og Gud ske Lov,

Hjertelag mangler han heller ikke.'
Johanne og Jens stod længe og
talte om Børnene; et Væld af Min•
der strømmede ud fra den gamle
Vugge. —
,Jeg ved ikke,' sagde Johanne,
,vi kan jo ogsaa gerne sætte den
op paa Loftet igen,'
Jens hug øksen i Blokken, tog
den gamle Vugge paa Nakken og
gik glad ud af Brændehuset.
Oppe paa Loftet staar Vuggen
ved Siden af Rokken og Sørens
Vogn endnu.
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ea
ilbfldhap fra b«
ganbiezaPigt kunbt a.:brirevW beter`
—

,idiot upt" rete

fortale aortielb.

anbenia4Dii.ifteriti Out it),93t11^

mede iBtlittnaaarner tabet orbarbeilte
bl. a ea. 50 Elm VIerker. bagte«
drattet: grafte artarflitliager af
fortin°, *Notaer Ilactiltaiteller, :tnaatiseriaorritattetle, arntrferfitiing
ewetatitexten, fflatislostialb, /Møbelforbrug, esse- ad totitliatgs, firblift4fattialb at. in. Zen etaltifir Ubtarttla af biofe 'flaner er Mergel af
Mart ■.,tltlabara Rapt ti.
Stoefoeb

Voliguia ell bille ilesse peb lirjligt«, tunet nellitfea Per.

Alvor

og Skæmt.
— o—

Jens: ,Her skal du se, Gustav,
dette amerikanske Ur koster kun
tern Kroner."

Gustav: „Det er da ikke saa
underligt, i Amerika vokser den
Slags Ure paa Træerne, der har
de jo alle Vegne store Urskove.'
Jensen og Larsen var lide at
hade sammen, men Jensen fik
Krampe i Vandet og gik til Bunds.
Inden Larsen fik ham fisket op,
gik der en halv Time, og Jensen
var naturligvis død imens.
Larsen spekulerede længe paa,
hvordan han skulde bære sig ad
med saa hensynsfuldt som muligt

for ,etembolnia Viefrier« .',"<elillofob at fortælle Fru Jensen, at hendes
t nu reift peb Sanboig !tlobertrnab. Mand var død.
Endelig fandt han paa Read,
alfflorinaen er fafilat til ben ben
Sept. RI. 4 4ifirn. fillititcerintififfen og han sendte en lille Dreng op
(fil Ipille, Ronmumbanten og Rorin f. med et Brev, der lød saaiedes:
effierreforeningre taler. — Hingstler
,Bedste Frue!
Sammenfonift paa etranbboteflet.
Jeg tillader mig at meddele Dem,
at jeg i Eftermiddag fiskede Deres Mands Svømmebukser op af
Vandet, hvor De havde ligget en
er ifrnert ons QlerbeilAirtorieliP ftorrte halv Timestid.
&oentprer, ber Danbt rig ro Rriferfroue
Med Agtelse
ueb fil
ilmen bar øreret unber
Deres ærbødige
Slrbejbe i en Ylarrafte og er blenu
Larsen.
til unber ben frarate etau VInfpicier.
P. S. Jeg glemte at fortælle,
Z'er er itte Net 'Togo Vinftrengelle
for at gabe Z3erben,å ftstrte itrrt one at Deres stakkels Mand befandt
sig'i Bukserne -- men han befandt
fierfte (henter!
9taar '111inge 93iograf nu fager at sig desværre ikke godt i dem, for
han var druknet i dem.
freurftaffe bet hegle paa f_ilmene
tenor, bor ingest forfomme benne enerInnrabe 2ejligben, og pi gat oaincettlom van årebag4orertirliagerne, ber
frerlih er beregnet for bero, ber ilte
»litier at fibbe altfor trelpattet.

Wapoteon

Nordbornholm

zriftlaaneforeitiug.
t ifilteb met) ariere Stumniuner,
a. 23obilflate inbbebee tiere og
gere nf 2aaheienbumme i RutIter til
et Røbe 1Ranbag i •åoriamtingtlbukt
for at brofte Ciprettelfen af en 1:44W,
lammeforening (fe Flanoncett).

t̀lautniefeften
paa Stranbbotellet bleir en fin Sulen
fon! bett og alrrangorer betale flor
Mre af. i utbl .
u8, zo, eaug, og
Stemning i nile lofttotaler. Roet jagt
loin febunidig I
• •

v° »
7,21 .•

bliver herefter omdelt i Hasle ved
Bud. - Vor Repræsentant, Hr.
Boghandler Markmann modtager

Annoncer og Nyhedsstof til •Nordbornholm. samt tegner Abonnenter paa Bladet. Han 1 Kr. Enkelte
Numre 5 Øre.
Ring op Telefon Hasle 90 eller
Allinge 74.

Fest- oq Brylliipssango

'
Mil

• .•

••••

levere-

fra

Allinge Bogtrykkeri
C>la

••••

•qh• A

r'
. ..-•• lib

•

0

.

Vi er til Tieneste

• med en Mængde gode Ideer til en virkningsfuld
.0.
Reklame i „NORDBORNHOLM."
ønsker De en Annonce, der vil blive læst
og husket, da ring op Tlf. Allinge 74 og med,f-z\-1 del os, hvad De ønsker al reklamere med, vi
skal da sende Dem et Udkast og opgive billigste
Pris. „NORDBORNHOLM" læses i alle Hjem
+
:\._ j". indenfor Deres Kundekreds.
„NORDBORNHOLM" er del billigste og
. Ø`-'4.
mest fordelagtigste Blad al avertere i.
Gør et Forsøg, og De vil blive overbevist.

Stor teelle fest
Sendag Aften
Strandfiotellet, Sandvig.

mange klager

otiet t,e baurtigr 'Ziber, ben Luge
og be brgrreuirbe Cm=
firtuitinCtemiligbeber. atol bet er
ilfe net rt fere 'Mie Varer ti! billige iltifer, rutin titan ening henfebe Ib»
CPilurtflonificti benign. Zette irer boble og bifligft neb %fetering i rt
letalt tblf:b. „9(orbbotilbulin" l jtb i vuer 3111)11
VIffne af Stoluninf
tulrer on 'ffinintlultur boltier buret
tntiffif gennertilniflin c 2000
S?r. otti ?turet. 23ort 2i1nM 5.!frfcte hor nItinn en Horlig gribeevne al over 0
Wtiflioncr Revner. .f-per gry Rubbe, Der f anå ueb Vluerteiitin i 91orbbornhohn
giner lurunet E'inkrtitinn ug rN'ortjciirfte.

sh,„,„„,

:""'""*. Stue- 8 Vækkeure
Miografen.
Fredag K1 8 Sendag Kl. S.

apoleon
Verdenshistorisk Skildring af
den store Kejsers Liv, hans
Ungdom ug Deltagelse i
Revolutionen.

911911•111111•1111.49111

Conrad Hansen, Tlf Ulige 140.

Mine gode Cykler

Restlageret

Emil Pedersen, Fuglesangen.

Reparationer udflIrrs.

anbefales.

Grammofoner og Plader m. m.
H. A. Hhgedorn, Gudhjem.
_

Xe6 eres 2/re
hus

M. Michelsen, Gudhjem.

Sliotøl
modtages til Reparation.

9

Lommeure,
Herre- og Dame-Armbaandsure,
Urkæder og Urarmbaand

farvet, Storr. 0 - 1-2-3 udsælges til halv Pris, øvrige
Drenge-Vaskehahitter, Bluser og Sportsskjorter 10 pCt,
Rabat. - Hvide Kadetsatinshahitter 20 net. Rabat.

Magasin du Nords Uds. ved Victor Pjank.

er

Reparationer udføres

holdbar mod N.'arme

og 011e.

Alt sælges til
billigst mulige Priser

4771 Syltning

1 brugt Kakkelovn
ønskes til købs eller byttes med
en Cykle.
M. Schen, .Vesterhus«,
Klemens By.

En ung Pige
søger Plads til I. September.

Demerara Sukker,
granuleret Melis,
Topmelis No. 1.

Tlf. 30.

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

Aing til Rutsker 7

3. 2. Larsen.
8 Pers, Bil

Cykler og Cykledele
i stort Udvalg anbefales de ærede Forbrugere
til rimelige Priser. Gør Deres Indkøb hos den
lokale Forhandler, der faas den bedsteGaranti.
Tlf. 71. - E. JOHANSEN, Ro. -- Tlf. 71.
- lAttleaelhttion.

Et 4 Fags Hus

A. Lyster, Hasle.

ined stor Have, er til Salg
Henv. til Peter Drejer, Tejn.

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

Skaf Dem en god Biindtægt ved at avle
'høis33_ EL 13.1.33.

r

(En god Avlskanin giver et Nettoudbytte af mindst 50 Kr. aarlig.)
Rene Racedyr med Garanti for Levedygtighed leveres. Alle Oplysninger gives og skriftlige Forespørgsler besvares omgaaencle,
Almegade 28. Rønne.
E.

Løvgreen.

SKANDINAVIEN
AMERIKA LINIE
Eneste direkte Ruter fra København ill New Yurk og
Canada med regelmæssig Afgang flere Gange hver Md.
Til Canada Inge n Pasvisering og Liniens egne Folk
modtager Passagererne I H A LIF A X og WINNI PEG.
Ved Ankomst til Canada kan Arbejde anvises til Land•
arbejdere, gifte og ugifte, samt til unge Piger.
Illustrerede Raandbøger med alle Oplysninger fans grat Is fra Pa ss a g er e rAfdelingen, KONGENS NYTORV 8, København K. eller hos;

For at skaffe Plads til ny Varer, udsælger vi hele
volt Lager af Støbegods, og vi vil i denne Maaned
give en ganske ekstra stor Rabat pr. Kontant.
Benyt denne enestaaende Lejlighed.
Kom og se vort store Lager

Yrodukten.
er paa Lager og tilbydes til absolut billigste Pris i

YroduRten.

Til Tærskning anbefales
Prima kraftigt Dampkul
Motorpetroleum.
Cylinderolie.
Smøreolie, Remme, Remsamlere, Pudsetvist,
Remsmørelse m ru
ab'zo1ut billigst i

Yrodukten.

. Klemens

vor skal vi mødes 9
Selvfølgelig paa
HOTEL „HAMMERSHUS"
der træffer man altid gode Venner!

••

Rejseprøver
til halv Pris!

Rutsker.

15 elegance, svære imprægnerede
DAME-FRAKKER

For at drøfte Spørgsmaalet om
at danne en Driftslaaneforening
for Ejere og Brugere at Landejen.
domme i Kommunen indbydes
herved til Møde i Forsamlingslitt.
set Mandag den 27. de. Kl. 6,30.
Særlig indbydes Interessenterne
i?Mejeriet og dettes Bestyrelse.
Formanden for Aintudvalget har
lovet at komme til Stede.

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 uovertræffelige sum Efieraurs- og tlelaarsFrakker. - - Dette er et af de
virkelig gode Tilbud, som De bedes bemærke. -- Frakkerne forevises gerne uden Købetvang.
Alle Sommerkjoler og Sommervarer extra nedsat i denne Maaned.

Indbyderne.

Nu ved Statusoptællingen fremkommer en Del gode Rester, som
sælges meget billigt.
Der er mange gode Kjolemaal

En Husheslyrerinde
søges straks

Uldgarn

Alfred Nielsen,

har vi endnu ikke forhøjet nævneværdigt, men en Prisstigning er

Langelinie 68, Sandvig.

21ngpigefijoler

uundgaaelig.
Er De forudseende og har Pengene liggende, køber De nu til

syes nu for 5 Kr.
Elise Nielsen. Hasle.

meget billigt.

Vinterens Forbrug. Det betaler sig.
2- og 3-tr. HJEMMEGARN

En 2 Vffirelsers Lejlighed

Tækning og Stopning
af Straatage udføres al

Laurits Pihl,
Bedegade, Klemensker.

Al Jagt og Barplukning
paa mine Lyngparceller er strengt
forbudt

5

9re

HASLE
vor' hje mme lavede

rars, Medisterpølse
og Paala3g.

ØM- Varerne garanteres 'tom
altid friske, da de opbevares i
moderne, elektrisk Køleanlæg,

A. Lyster
Nr. 74.
Telefon Hasle

P. Pedersen, Allinge
Kur- og Badehotel

.f.fYinnedalen‘
KONCERT Søndag 4-6
DANSANT Onsdag 8-11

serne paa 977e1.

gaar tabt, naar den lagres
Fire
efter Malningen Sorter fineste Kaffe til Konkurreneepriser leveres fra
„

3E1. I NI AL "

Kaffen males i Kundernes Paasyn.

Ailetønder,

Saltkar og Skoldekar anbefales
til billigste Priser.
Hasle BedkerforretnInz,
Tlf. Hasle 105.

Allingegeglværfi
anbefales.
Mursten, Teglsten, Drænrør.
Tlf. 127.

Gudhjem Melles

Flormel
er anerkendt
som det bedste.

FLÆSK,

Kød og Pølser
modtages til Rugning hos

Slagterm. Phillipsen, Sandvig.

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

Tegn Dem som

Manufakturhuset

til Leje hos

Viggo Staflensen, Allinge.

Prima Høstbindegarn

Tlf n 13 L,

Sogneraadet.

OiorniWa, Weeo, &u. $eteelen, 8unnefe,
Sleiffer,
!Bugte. a OSurnit,fg, 9lrlinge, otugrnf J3. 'lunter 41oulleit, tn&e.

Kakkelovne og Komfurer.

•
•••••••••••••••
LigKister
•
••
•
PIHL
.
•
•

Rutsker.
Valglisten til Valgmandsvalget
den 14. September ligger til Eftersyn i Rutsker Brugsforening fra
den 25. 6130. ds. og i Vang Brugsforening fra den 30. August til
4. September.
Eventuelle Indsigelser maa tilstilles Sogneraidet inden den 7.
September.

og spørg om Yri-

J, Marcher. Telefon Allinge 120

••••••••••••••

Telefon 74.

Tlf. 3i)

Kaffens Aroma

Tillægshaner
Ægte gule Italienere er til Salg
2 Kr. pr. Stk.
H. 'gener, Kaasvang pr. Tejn.

ALLIMIF

udlejes billigt

Billet mrkt. 'Pige«
modt. Bladets Kontor.

Telefon 74.

Sjækler, Blokke, Knuse,
Takkelhager, Dyvelskler,
Aaregatler, Baadshager, Rørtænger,
Kalfatterjern, Skruenøgler m. v3.
Galv. Spiger, Sem og Klinkeplader,
131essingbangsler og -Skruer,
Kobbersøm,
Pudsetvist, Rotting, Catechu,
Motorlamper og Lise Brændere.
Primusapparater.
Olierevne Farver i bedste holdbare og datkLaltige Kvaliteter.
Pensler.
Maskinglassur i sort, grøn og rod.
Allumino Oalvanfarve

anbefales

ai Sornmertrakker og Sommerkjoler udsælges
extra billigt - mindste Rabat 20 net.
Et Restparti al paaknappede Drengeliabitter at
prima Cadetsatin, lyst og morkstrihet samt i drap-

ikailto•Itt•potrettion,

Til Skibe 011 kilte

Alliogc Skreri
Optirsdningsbrffinde altid paa
Lager, billige Priser.
øser( Hannes
Tlf. 29.

Abonnent.

„N011011011N110131"
koster kun I Kr.
Enkelte Numre 5 ure.

if
Hver Aften Koncert dansant.
Kapeltast. Alvin Koch

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

Kartoffehnarken,
o
De to sidste Aars daarllge Kartoffelavl - 1927 var næsten mislykket - opfordrer stærkt til at
være paa Post med Hensyn til at
bekæmpe alle Sy gdoman greb, der
nedsætter Afg rødernes Størrelse.
1 Følge Statistisk Depardernents
Opgørelse ,ud gjorde vor Kartoffelavl i
Fernaaret 1919-22 gennemsnitlig
13, 3 MIMI. hkg.
1925: 13,1 Mill. tikg.
1926: 8,1 Mill. hkg.
/927: 5,b Mill. hk g.
- Det er adskillige Millioner,
Landbruget taber, naar Kartoffelhøsten slaar fejl. Derfor gælder
det om i Tide at gøre, hvad man
kan, for at næste Aars Høst forbedres.
Kon6u4ent H. Hansen, Aabenraa, skriver følgende i „Nortisle;vigs Landbrugs- og Mejeritidende"
om dette Spørgsmaal:
Nu er det Tiden, da den Kartoffeldyrker, som selv vil klare
Ærterne maa være paa sin Post.
- Kartoffelmarken -- eller i det
mindste saa stort et Stykke af
den, at det kan give rigeligt med
Læggekartofler til næste Fortier
- gaas efter flere Gan ge fra nu,
indtil Modningen begynder. Alle
mistænkelige Planter graves op,
saaledes at kun den Del af Bestanden med fuldkommen sund
Top, ikke rullende, men fuldt udbredte og ensfarvede, heller ikke
unormalt krusede Blade, bliver
staaende. - Disse Rækker ta ges
først op, det er nærmest gavnligt
at tage dem op lidt før fuld Modning, og efter Frasortering af smaa
Knolde hengemmes denne Høst
til Læggeknolde næste Foraar.
Helt sunde bliver Kartoflerne ikke
ved et enkelt Aars Udsorterin g af
syge Planter paa nævnte Maade,
fordi Planter kan være smittet,
men Sygdommen endnu ikke blevet synlig paa Toppen. Det skal
gentages Aar efter Aar og forslaar maaske alligevel ikke i en
Del Tilfælde, hvor en lidet modstandsdygtii g Sort staar paa Joid
og under Omgivelser, som giver
gode Betingelser for Smitteoverføring.
Vil man gøre endnu mere ved
Udvalg efter Sundhed, kan man
f. Eks, med Pinde mærke sig 100
særligt sundt udseende Planter
hen imod begyndende Modning
af Toppen. Disse Planter høstes
for sig paa et lidt tidligt Tidspunkt, ved Opta gningen kasseres
Afkom eliter dem med for smaa,
uensartede eller sygeligt udseende
Knolde, og Resten som Elitesæd
til Formerin g næste Aar. De kan
da give Lægge: materiale til et ret
stort Areal det følgende Aar.
-- Mange Kartoffelafgrøder er
befængt med Bladrulle-, Sortebenog Mosaiksyge og her hjælper
Sprøjtnin g ikke; den hjælper kun
overfor Skimmelan g reb. Vil man
have sundt Læggemateriale til næste Aar, tnaa der gøres et Arbejde, og det billigste er at gøre
det selv.

3ohanne 'ansens
Vietuslieforratning
anbefaler
hjemmelavet Fars, Medisterpølse,
Lungepolse, Sylte og Leverpostej
Fersk, saltet og røget Flæsk.

Lindeplads - Allinge - Telefon 45

De tluerterencle

Køreplan.
Itenne•A Mimre Jernbenr.

lille en 23n lom benne ntelelig hobanmodes hellig st om al indsende vort Tilgodehavende tor Annoncer «løbe en 83?anZ,.. her bar en flor a..
paa tilsendte Indbetalin gskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den milk at foriurge? fpurgte en ttanbelf•
billigste og bekvemmeste Itlaade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa brier:ilettbe 91cheiteren af et 13raninilvære udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem bleD.
behjælpelig hermed o g modtag e Betuttet
5 Ore i Porto mod Kvit- Tja, Nibe jeg lette af %Mien
tering paa Postbeviset.
alene, jan bet galt ub, Wien jeg bar
brIbtgoie flere 1Birrllrern. 9Rin Rune
lejer *taretter ab og pentertatte, og
i Sommermanneberne bar bur Tetalon
for Zurificr. lkeubett gear ban uh
SØNDAG don 26. August med A 5
og tor for aoit. jeg Ido reparerer
„Hammershus". - Afgang fra Allinge
Ugler og giver mig ogfaa af mer) at
Kl. 8 Morgen, Afgang fra Cimrishamr
Kl. 11 Aften, - - Pris pr. Deltager Kr. 7. Børn over 5 Aar 3.50.
mere jremmebferer og finerer lege
Teg nin g sker, og er bindende i Tilfælde af tilstrækkelig
.ieftr. 3eg bar et temmelig flort
Tilslutning, ved Dampskibsexpeditionen, Allinge, Telefon 31. ,enlaf, tier ilte latter Ina tiet af fig.
Fragtmand Trodsen, T11,-101, I. Forslund. Bagerm. Andersen,
Zreutieu er jeg SletOvione og tegner
Sandvig, Tlf. 2. Tegningen slutter Fredag Aften d. 24.
af
og til *irantmetitrancer, bar figenEnhver kan deltage.
tur for forfierlige engrad airmaer og
)1traiigur Allin g e-Sandvig Gymnastikforenin
g.
tjener libt mb at reparere ilarapieer.
t2ibt VilcibmetrnIferi er her °gi». og

ysttu

Nt4IGNEDAG,.._

Ramo.. H.-Seundylg.
%Istme ti.
glitter
Rlemene.
31.
Tein
Etuge
6anbuig

til Ciffirishaffin •

Alle Tryksager

9,25 14,111 17,55 20,53
eanbstig
9,30 14,16 18,00 20,55
9Ming
9,38 14,23 18,08 21,03
Tein
9,5(1 14,35 18,20 21,15
Rd
111,1)4 14,49 18,34 21,29
St lenien4
10,14 14,69 18,44 21,39
941er
Rønne b. 10,30 15,15 19,00 21,55
*) laber hm fra 27. ',1ntti til 27.
VIn(tuft (begge incl).
SØN' OG HELLIGDAGE
Rønne. II. einn4vIt.

pod ben Vade kolber jeg 23labet
gartenbe.

Sa[ISO RI

91retle t.

Børn.

Itvgn1nger, neddelelmer, Konsolrener,
Vekxciblanketter,
l'imitkort. og Tiikkel.ort,
love og Regnpilinher ,
lange og Salmer,
lipellemwkort
leveres bedst og billigst fra

Allinge Bogtrykkeri
Ring op Telefon 74.

•••••••••••

7,45 12,50 1i),15 19,2:+
8.(40 13,0N 15,30 19,40
8.10 13,15 16,40 19,60
8,24 13,29 16,54 20,04
8,36 13,41 17,06 20,16
8.44 13.49 17.14 20,24
8.50 13,55 17,2:120,30

?fanetylt-Kunne. H.
.)

i

.9011 <1imerene
91a

(Stele tom inb ineb fin Mutir min
Vinsten.
„aarg , jaabe hun, og fad lpargmbe
ene stig, „ar, butsb et bu tit 'satte

41%
eiiiinfte
f;_.-:-.nnbvirt

7,45 12.60 16,25 19,25
8,00 13;04 16,39 19,39
8,08 1333 16,48 19,48
8,21 13,26 17,01 20,01
8,32 13,37 17,12 20,12
8,40 13,45 17,20 211,20
8,45 13,60 17,25 20,25

Mandelg Rønne IL

tife?"
„Zmab jeg er til Mulle %lite', [nar ebe jeg. „.tenb mener bu?'
„ffi- bu ente' eller Ztror, efter beob
er bu?"
„Man fanban. Gert maa jeg fartt
bitue et pibe, knob Zu er tit 'Dutte

9,00 14,05 17,50 2,0e0
9,05 14,10 17,55 20,55
9,13 14,48 18,03 21,03
9,24 14,29 18,14 21,15
9,37 14,42 18,27 21,29
9,46 14,51 18,36 21,39
9111
1:1,71e b. 10,00 15,05 18,50 21,55
Senthol«
Ylfliner
Trin
9to
glemme

tife".

„ ,r"fen er Muffe 2ifed 1.Mor".

Forer over Hammershus
Ruiner med historisk
Oversigt og orienterende Kort fags i alle
Boglader og Kiosker
ved Hammeren.

Dansk og tysk Udgave.
50 Ore,
911101111119111•911411

NORDBORNHOLM læ-ses i alle Hjem
og eg ner sig derfor bedst for Avertering. Foreninger kan benytte
Bladet som Medlemsblad. Alle Bekendtgørelser om Møder og Generalforsamlin ger optages billigst, og Referater optages gratis. Benyt
de: for „Nordbornholin" som Medlemsblad, vort Blad er upartisk.

Allinge nye Møbelniagasin
Havnegade 53. (forb. Kobklu..Nald. Jørgensens Ej end.)
). Stort
og'11,/vdaggr .1f Soveværelser, Spise,.,
".
stuer, Ilerrevxret-,e1).1glfgstber og enkelte Møbler.

Credif Indremme
s fra kr . 1,. :.1,11
Stor
Rabat pr.

Peter Emil Holm.

'10 Aars Garanii.

10 Aats Garanti.

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

Stødte tager af brøl« Ritriminger

og 1?Erbeibeloi land prima enirrifenfte C kraft og ;lefler fra 3,25 5,00. $rinin bleu 9.R al[fint4eitIteuber o g fol ff. nubre ?Irbrjbebniftn:ber, Treja, 19[nVionisilb til udelte og !Bore
IlisberbeIhrbilin g i 11Ib
fer og 8tjorter.
18eftiftin g er paa Bilrebninger riter lltnal. 1 fle RI. Wtheibr til biftiqfte
I
tlltib bebfte Runotet og flerpc 11bnalR I Zellulalw op lllbnane.
111°R1%.111

, os
lesti k:4115n.eiz-ur

tensker .9e

al iibuibe '29erea ltitubefrebe, bor De nuer- I
Irre i „91orbburnimliii".

„9-turbbornborni • (reje i elver 300e tjent.
ansliq fur rime
Mene af lialeeirdertrer og Wirtintfattur forbru g er bud
2(1110 .1frimet
„gi o rbeerebalme" 2refere tuba- altian fibert 9lar far i ea 6
' `Millioner Primer V..tarer. Ten ',"t'orretilingeneutb, ber finger mur be baarti n e
Godt. tørt Benmel er til Salg
Tibet, ben tilse Rebecnoe
be hearrenfebe ?Iffetnin gemuti g heber, [pir reb at
10 Kr. pr. 100 kg.
Tlf. 79.
avertere i uurt flab .Vejligtieb til n1
jin jorretnin n, mini ban finer
TodørieleillIrtebriken, Nyker. gube Ilfarer og itwri et er fradurreneebne li g.

Benmel.

Redaktarens Biindtægter.
Rim llbeieelfen af et tilab i jan

['lila ikke OVP3 bPdi eller hd

,,Srin er jeg le ubee 1Bebflefat".
fluj truet Mretee Ylefi n t,
og em: eenbte fist om nigib Iltogene,
i ben ene tan»
ber ftub
i ben anon',
og
„Sao er Thel ma net benbeg far",
fpurg te 03rete.
„9tej, 9.flogend, er `Dufte &iijed Cle

Køb Deres Forbrug af
Sodavand fra

meb tit Strit
rit b.*

Mineralvandsfabriken

BORNHObill
Sandvig

Kofoed & Mortensen

fel", juarebe
buil to biaunelbuji. ,,glej, bet er
ifte faitbt. vel . nr? gRan bar ilte
tem fmaa Dutter, aet?"
bet bur man tinti nuor.
turt g if fantefulb f snilcttbe onibt i
Stuen. 9.1len 4fa eenaliben tom Inert
op i Ejeube i g en. atun tom i 'kanter
om at Muffe 2ife ja ba manne tie en
1̀-5'ne. 'tittet buem ?
„Mei ueb jeg ilfe'', in qbe jeg. ,,Uanfte et Itatt rejft til gluierila".
„.(1, eller favn er moafte bob?"
„3n innaffe'.
„ban leg er vi at hen er bob (Stiv
mi g 10 the til til Strafid, far".
.914, la rm er rejft til %nada. 20 mig nit terre i rebl'
i
it, og Zillet Wtog ena fjoftebe
ba gefter ineb filt Stor og fist tirft
efter lob fille 13raab fra Warnefilieu. 'et bar Tlulle Ifif e, ber Bred'
aner fin foigefulbe 3.ar,
?tf ja. be
be ',Ufaubfolt

Byggeforretning
Maskinsnedkeri
Ligkistelager

Køreplan
Almind inten Gudhjem Hunn..
Jernbane.
.".4 47/GNED _k G E
Kunne Almindingen Gudhjem
7,55 13,10 16,35 20,00
20.00
7,55 13,10
91ao
8,43 13,58 17,21 20,48
9letirlebn
:?Iliniubingen 8,53 14,08 17,31 20,5?.
C.11ermarie 9,13 14,28 17,51 21,13
9,21 14.36 17,59 21.`.-,,6
efterInta
9,:13 14,48 18,10 21,18

ffintehileu.

Gudhjem Almaiudingen Ror ne
7,50 13,00
fflubbjent
7,59 13,10
°herter;
Citer:nerie 8,08 13,19
Whilinbing 8,27 13,38
?hdirtebb8,39 13,50
9,25 14,40
Stege
/Holme jj. 9,25 14,40
.} eeber hm fra 27.
'eugult ( begge incl.)

}Rutine-45eniliet4u-- 91unne.
8,13
8,20
8,40

8,47
9,05
9,15
9,25

omie, 8 t. Tolo
21,25
thetobbe eanrb
21.10
Vinbegonrb
8untleij
Daele
2(1,55
Teg Uana
`slobne Rapel
20,39
elang (f-i timbalen)
20,33
8tuobo
(£1ojere)
20,17
20,07
?..olibnin gnu),
■
181onebe bund
ti:mulmet). n 20,00

16.26 19,5()
16,35 211,00
16,44 21,09
17,04 20,28
17,15 20.10
18,05 21 ,:- 0
18,00 21,3./
juni til 27.

SON: «4E11E11,1,14;1/AGE.
Gudiejorn
nonne
!Rumis b. 7,55 10,25 13,00 20,00
7,55 10,25 13,10 20,00
91rga
8.43 11,08 13,48 20,49
eta ttrtrbo
VI Ind nbin e, 8,53 11,18 13,58 20,59
9,12 11,36 14,17 21,18
efierlure
9,20 11,44 14,25 21,26
9,30 11,54 14,35 21,36
fflubhjeni

Cfiellilarle

Dammetitb.--Viliniubing.-.bniuuteMp.
9,40 w
'1,50
rtuiboi g (Ture)
10,00
4111ine e (Tore)
10,14
Ciffer (1,8ru eef.)
111,22
bundebel
10,35
`.}fu (elfbothe'ti )
10,55
ffiebbejni
£/fierlare
Min:ubleget:
11,34

..
--

hos P. Anker Poulsen
jrenitalbee
'.4.3Iaber og
ug feeieree.
orfterreller ubfirre4,
Telefon tank 66.

,)uerrin ge og sutt. iin ~yrllii bage.
17. ;ruin - 1. September.

Li

1

..ead-.9em fotografere

g ftli n

7, 5 0

Telefon 25

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

Gudhjem Almindingen henne
041113b1eln
7,50 10,20 12,55 19,50
efterlad
7,59 10,29 13,05 20,00
Zhermerie 8.08 10,37 13,13 20,10
Ytheinbingen 8,27 10,54 13,32 20,28
8,38 11,04 13,43 20,40
Infitlebn
9,25 11,50 14,30 21,30
91ey.o
9,25 11,50 14,30 21,35
9taime

16,00
4

