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Fredag den 21. September
mindre gemte Kirkerne paa den
Tid endnu mange Minder fra Ka-

gammelmanjsprdt.

tolicismens Dage og meget af Interesse, som er forsvundet nu
Vi vil derfor genopfriske nogle
af Thoras interessante Beretninger
om de bornholmske Kirker, saaledes som de saa ud paa hans
Tid.

1-låns Pærsen hanj kom
stagranes paa sina garnla Ben
De e nu zeille lænje sin,
jå så'nj på dænja Len.
Jå gå maj så i Pråt rue'nj
om AwI, om Vær å Vinj.
Jå kjænjerenj frå forra å enj ganiniajl Gniepinj.
Hanj tuggada på Skroen
å spottada enj Gång,
å så Um hanj ju fat
på sinj vånda Klawesång:
„Di unge e snårt galna,
de kanj då ajle se;
naj, då a jå va Horra,
då va der Horra te!
Tjænestefolk i vora Då
e rentudsajt nåd Pak,
der båra drabba Tiden væk
lue Fjåz å Bællasnak;
men høja Lønner vil di hå,
som kludras væk te Stås,
å få di ente Gjijlesmåd,
så løvva di å Plis.
Forra sjatte Folk då nåd
kunje spåra åu,
nu nuta di lid halla Dåny,
å sin tå di på Sjåu.
Minj Dottermanj, som fikje
Gårenj, mæst for majen Tak,
hanj e'kje bær, enj avra e —
enj ræjti Skobbernak.

Bornholmske Kirker
far 200 Aar siden.
—o—
De bornholmske Kirker, særlig
Sognekirkerne, er som bekendt
alle meget gamle. De byggedes i
Bispevældets Tid, og sandsynligvis blev Grundstenen til de ældste, Rundkirkerne, nedlagt I den
Periode, da Danskerne søgte at
underlægge sig Østersølandene

— Den største og bedst vedligeholdte af de 4 Rundkirker er
Osterlars Kirke, der var indviet
den hellige Sct. Laurentius. Den
ligger som bekendt paa et Højdedrag ca. 1 Mil fra Gudhjem.
Den bestaar af en cirkelrund I lo.
vedbygning, afstivet af 7 indtil 2
m brede Støttepiller. Det udbyggede halvrunde Kor og det firkantede Vaabenhus synes senere tilbygget, antagelig efter Reformationen. Bygningerne er opført af raa
og tilhugne Marksten, Kalksten
(Limsten), bornholmsk Cement.
Indvendig i Kirken tager den

••

lifir hår hanj kjevt saj enj Bil.
Nu possar hanj å smorr •
olægja Lannavajana ja, de e ded hanj gjorr
Enj anj, som hår et vassens Gran,
må sjitad hen i Skat —
hanj kjor båra å tossar saj
i Stånj for å tå fat.

Min Døller, Greta, hun e nu
au me på Modarna -Kjaul, som naue sjyler Kmen,
men grand som Sjinjara!
De &rite bloja, Pibla nu,
naj de e sant å vist.
Ja blev si harnise på å sed.
Va skad ble te tesist?

Hanj va mæst vræwlefarruer
ja svarde ikjc stort.
Et ganimalt Gnaw de e han ju,
som injod got har gjort.
A seddan e ju Vardens Gång,
her jælper injen Pivan.
Horrenj mer ud med Skauln
— Far samlada med Rivan.
G. L.

Annoncer og lokalt Stol man være indleveret
senest 2 Dage for Blade! udgaar.

Kalkmalerier, men disse vare saa
medtagne, at Restavrering maatte
opgives.
En Trappegang fører fra Koret
ind i den nordlige Ringmur og
op til andet Stokværk, hvis Hvælvinger er opført af utilluigne Sten
uden Puds. Herfra fører en uregelmæssig Trappe op til Murkronen med Skyttegangen og Skydehullerne.
Fra Skyttegangen kommer man
gennem en lille Aabning til Trappen, der fører til det ringformede
Rum, som har skullet danne Forsvarernes sidste Tilflugtssted i
Ufredstider. — Herovenover var
Udsigtstaarnet, hvis nederste Del
nu danner Støtte for Tagkonstruktionen.
Altertavlen var if. Thora prydet
med en Del Billedværk og Malning
forestillende bibelske Historier og
Skriftsteder, skænket af Gouvernoren paa Hammershus, Hans Lindenov, 1605.
Ved Skriftestolen, tæt op til Alteret sans Hr. Jensen Sodes Skilderie tilligemed hans Hustrus og
tre Børnebørn. Han var Sognepræst til Menigheden i 28 Aar og
døde 1700.
I Kirken fandtes ophængt en
Fane til Minde om Oberst von
Hatten, der var Kommandant og
Amtmand paa Bornholm og døde
paa Lensgaai d 1685. Hans Lig
blev samme Aar af Enken, Fru
Maria Lillienskjold, bisat i Bergen.
Paa Prædikestolen ses de 4
Evangelister med deres sædvanlige Tegn saa og adskillige bibelske I'egn paa Latin samt paa
Dansk: „Tak Hellig Aand for din
Bistand, gør Ordet frugtbar, som
urlaf min Mund kom'.
Nedenfor Altret i den mellemste Gang ligger en Ligsten over
Præsten Ole Nielsen Sonne, d.
1672.
I Taarnet er to Klokker. Paa
den største læses:

I Ståuarna der stases
op lue Soffa å Klaver,
Sjelleri å Sjit å Lort,
som injen Rzenta gjer.
Gjæstabodd vær Uggeda
kanj nauehen forsla
vor lænje di kanj klarg dom,
de ska ja undras på,

Kunja hojla Huz med lid
forstå di dom ente på,
å ves enjanj vil snakka me,
så bier enj snøbbenj å
Ja norlar lid så got ja kanj —
de rajnas ikke me.
På Soggen komma di enjgång,
de ska ni få a se!"
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Livland, Estland og Kurland. Deres fæstningsagtige Udseende synes at tyde paa, at de er opført
i en Kamptid, Korstogstiden, da
Kristendommen, Katolicismen, gik
sin Sejrsgang gennem Norden.
Meget er sandsynligvis ændret
gennem de ca. 400 Aar, der herigik inden Reformationen holdt sit
Indtog, og særlig under denne,
hvor man ivrigt søgte at fjærne alle
kat,)1ske Minder, særlig Helgenbilleda og Vægprydelser.
Siden da er der nu atter forløbet 400 Aar, og vor ældste nogenlunde omstændelige Beskrivelse af Kirkerne rækker kun 200
Aar tilbage i Tiden. Ikke desto

store Midterpille, der bærer det
øverste Stokværk, en stor Del af
Pladsen, men Pillen er, i Modsætning til de andre Rundkirkers,
hul og Rummet staar ved 5 Rundbuer i Forbindelse med det større.
Pillen er prydet med Kalkmalerier,
der under Restavreringen 1889
fandtes under Kalk pusset og afdækkedes af Professor Kornerup.
De fremstiller Scener af Kristi Liv,
Dod og Opstandelse samt Episoder fra Dommens Dag efter Middelalderens enfoldige Opfattelse
af I letvade og dets Rædsler, Himlen med dens Glæder.
Ogsaa Rundmuren og Hvælvingerne har været smykket med

H. Holger Rosenkrantz,
den velbyrdige Mand,
Guvernor over Bornholms Land,
Bevilgede mig at gjøre
Og mig til Lars-Kirke fore.
Jeg ved min liflige Stemme
Paaminde Eder Guds Ord
aldrig at glemme.
Min Factor Christen Larsen
mon være
Mig lade støbe til Guds Ære;
Der mand monne skrive 1640
Hr. Thomas Michelsen
WP Nr. TM
Arndt K leimond lue focit
in Ltibech.
Nedenunder staar en latinsk Indskrift.
Paa deri mindre Klokke læses:
Anno 1684, da højædle og velbaarne Herre, Oberst Bendix von
Hatten, var Over-Comniandant og
Amtmand her over Landet, og
Sognepræst her til Kirken var Hr.
Jørgen Jensen Sode, er denne
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Klokke ved Poul Koefoed overført
og ladet omstøbe til Guds Ære
og øster-Larsker Kirkes Menighed
Arndt Kleinmond me
til Beste.
fecit, Liibech.
Udenfor Kirkens Vaabenhus
staar en smuktformet korsmærket Runesten af rødlig Granit, hvis
Indskrift lyder saaledes i Oversættelse:
„Ydkel rejste Sten(en) efter Broder Thorgots Søn. Gid hans Sjæl
faa
Paa K irk egaarclen laa paa samme
Side af Vaabenhuset en gammel
Ligsten med udhugget Billede af
en katolsk Gejstlig. I den latinske
Skrift læstes tydeligt 1373,

gamle.
—0 —

Ingen kunde hilse Aldersrenteloven af 7. August 1922 med større
Glæde end undertegnede. Det var
ikke saa meget Rentens Størrelse
i og for sig, der gav Anledning
til denne lystbetonede Følelse, som
det, at man i denne Lov var gaaet
bort fra Skønnet og over til faste
Takster. Dette, at de paagrldende
ikke længere behøvede at gaa Tiggergang for at faa deres nødtørftige Underhold paa gamle Dage;
men — naar de ellers opfyldte
Betingelserne efter Loven — kunde
kræve sig udbetalt en vis maanedlig Sum som noget, de havde
Ret til.
Det store Antal AldersrenteBegæringer, der strømmede ind
til Kommunalraadene, viste klart,
at de gamle paaskønnede denne
Lovform, der ikke saaledes som
Alderdomsunderstøttelses - Loven
krænkede deres Æresfølelse.
Ved ovennævnte Lov strøg de
gamle en stor pengelig og ethisk
Gevinst i Lommen; men ingenlunde for stor.
Saa kom Loven af 1. Juli 1927,
den i disse Dage stærkt omdebatterede Lov.
Efter Bladenes Referater at dømme er vore Politikere meget uenige
0111, hvorvidt denne Lov virkede
forringende paa de gamles Aldersrente eller ikke. Jeg skal ikke
udtale nogen Mening desangaaende, da jeg ikke er i Besiddelse af
det dertil nødvendige Materiale;
men jeg tror, at Sandheden her
som saa ofte ellers ligger midt
imellem de hævdede Standpunkter.
———
Det var at smukt Træk af Allinge-Sandvig Byraad at give Komnumens Rentenydere en Udflugt
pr. Bil op over Landet. Deltagere,
jeg har talt med, priste i høje
Toner Turens fornøjelige Forløb.
Roste Kaffen ag den lækre Lagkage, der serveredes paa Christianshoj, Musikken, der mindede
de gamle om deres Ungdoms Vaar,
de smukke Taler af AldtøsrenteUdvalgets Formand ug Sekretzei

D'hrr. Brændehandler Emil Holm dende Del af Befolkningen? Og
og cand. Mortensen, og den gode naar der gives hundrede andre
Cigar ikke at forglemme, der blev Minoriteter med hundrede andre
nydt med dobbelt Velbehag her- Stavemaader, som i og for sig er
eller kan være lige saa berettigede.
inde i den store Skov.
Værten havde praktiseret de Hvorfor skal Saxogade eller Ryeskønne og sande Ord: „Giv mig gade snarere besteniriie Stavemaaen Blomst, mens jeg lever, naar den end Kristiansgade, hvor Unjeg er død, ej mit øje den ser;" dervisningsministeriet vist endnu
thi ved hver Kurer t laa et Ek- ligger? Den Stavemaade, de ..erde
semplar af Efteraarets pragtfulde Herrer fastsætter, har dog immer. væk den Fordel, at den placerer
Flora.
Festligheden fortsattes i Julius Ordet i en vis Sammenhæng med
Hansens Have, som adskillige af andre Ord. 1 Saxogade spiser man
de gamle fik Lejlighed til at be- maaske af en „Tallirkken", men
undre for første Gang. Her van- man kaster sin Fjende en „Talkede paany en Forfriskning, hvor- lærkning" i Hovedet Udtalen og
efter Hr. Kaptajn Johan C. Koe- Stavemaaden varierer efter Sindsfoed, der ligesom saa mange an- stemningen, Kundskaberne, Inteldre Bilejere kørte gratis for de ligensen og hvad man har faaet
gamle, i velmente og velvalgte Ord til Middag. Nej, titan skal fare
paa Rentenydernes Vegne tolkede varligt med at variere Skriftsprodisses Taknemlighed for den vel- get, for det er en af de faa Ting,
lykkede Udflugt.
som kan samle By og Land, ProGiv de gamle en lignende Tur vins med Provins og Gyden med
hvert Aarl
Strøget, skriver Mr. Stick i „Po
H. P. Koefoed.
litiken"

Septem6er.
September, — der lever
i dit Navn, i dets Klang
noget iltert og ødselt
en Fanfare, en Sang
om, at før vi forsvinder,
segner hen, bliver Støv,
skal vor Sjæl være smykket
med sit festligste Lov.
Vi gaar i dit Rige,
og vi aander dets Fryd,
vort Skridt faar en lykkelig
og slentrende Lyd I det kølige Solskin,
der smiler af Fred,
forvitrer alle Kvaler,
al Ynk og Fortræd.
Hvor skinner dine Farver,
September! saa rig
er din Efteraarskaabe,
at dens yderste Flig,
der slæber i Græsset,
saa den plettes af Muld,
dog lyser med en rustagtig
Afglans af Guld .
Thorkil Barfod.

Retskrivning.
—o—
Det er maaske alligevel godt
for noget, at vi har noget, der
hedder Retskrivning, og at højstsamme Retskrivning ikke retter
sig efter et hvilket som helst tilfældigt Lune i Talesproget. De Resultater, som Formanden for Kommunens psykofysiske Laboratorium, Magister Bahnsen, i Gaar offentliggjorde her i Politiken, efter
en „Intelligensprøve" mellem 700
unge Mænd, giver os i hvert Fald
en Anelse om, at vi lige saa godt
kan blive ved en hævdvunden
Stavemaade som søge at tilpasse
Retskrivning efter en evigt skiftende personlig Udtale. Mange af
de unge, lovende Mennesker havde
f. Eks. fundet „Ankjning" til at
vise, at de var rene „Kryplinger"
paa det ortografiske Omraade.
De spiste „Fitebrei`, talte i
lefunr, varmede sig ved en Kakkelong", spiste af en „Talirkken",
samlede Udstyr til deres ,Brolyp"
og vil senere søge om „Skedismidse". Og samtlige disse Brølere
begik de ved Hjælp af en „Blynant" og en ,Linderjal". Man kunde ligefrem, nulr man havde gennemlæst Beretningen, føle Trang
til at søge „Helbrelse" ved et udenlandsk Badested. Og dog er det
meget muligt, at en Undersøgelse
hele Landet over vilde vise, at de
fleste (d. v. s. den største Minoritet) udtaler Telefon som „Tilletung', Blyant som ,Blynant" og
Lineal som „Linerjal". Hvad hjælper det, naar den største Minori.
tet alligevel kun er en forsvin-

Yorskellig 977aade
at Hilse paa.
—0 —
Fortidens Grækere plejede, naar
de mødtes eller skiltes, at sige:
„Glæd dig!"
Naar to Romere mødtes, var
den staaende Frase: „Jeg hilser
dig!" eller: „Vær hilset!" og ved
Afskeden hed det sædvanlig: „Bevar din Sundhed!'
Skikken at kysse Haanden ved
Hilsen anvendes allerede af de
gamle Jøder, der dog for det meste kyssede hinanden paa Kinden,
naar de vilde vise særlig Hjertelighed over for en aller anden.
Den første Skik, nemlig Haandkysset, lever i adskillige Dele af
Evropa, men anvendes kun overfor Damer I Galanteriets Tidsalder, d. v. s. omkring Aar 1700,
stiliedes der den Fordring til enhver Herre, der hilste paa en Dame,
at han skulde kysse hendes Haand,
og endogsaa i den senere Tid
har man kunnet træffe en eller
anden Kavaler, der endnu har anvendt denne Skik.
Kysset bruges i Rusland meget
som Hilsen og endnu mere, naar
man ønsker at udtrykke Ærbødighed eller Respekt. En underordnet hilser i Reglen paa en overordnet ved ydmygt at kysse hans
Haand. Ved Paaskefesten er det
sien bekendt Skik, at alle uden
Hensyn til Kort eller Samfundsstilling, naar de mødes, kysser
hverandre, idet den ene udraaber:
„Kristus er opstanden!" og den
anden svarer: ,,Ja, han er sandelig opstanden!"
At blotte Hovedet ved Hilsen
er en ældgammel Skik, der skal
betyde Underkastelse eller Underdanighed. I ældre Tider var det
blot underordnede, hvorimod det
ikke kunde falde en overordnet
ind at besvare den underordnedes
Hilsen. Først langt frem i Tiden
blev det Skik for Mændene at
hilse paa hinanden gensidigt paa
den Maade uden Hensyn til ulige
Rang ogSamfundstilling Kun dette
er tilbage af henfarne Tiders Anskuelser, at den paslægger den,
der staar lavest i Rang, at hilse
først. Ligeledes skal en yngre Person altid hilse først paa en ældre.
I Evropa er det Skik, at en
Herre, der møder en Dame, hilser
hende ved at blotte Hovedet, men
i Amerika har man derimod indført den Skik, at Damen hilser
først, Denne for evropæiske Begreber ejendommelige Skik motiveres dermed, at det bør være
Damens Sag at bestemme, hvorvidt hun vil genkendes af en mødende Herre eller ikke.

I Skandinavien, Tyskland og de
romanske Lande er den sædvanlige Hilsen formel „God Dag".
Ved Afsked benyttes mest i Syerrig det franske „Adieu", der betyder „med Gud" I Tyskland benyttes ved Afsked „Lev vel" (leben Sie wohl).
Naar en Englænder moder en
E_kendt, siger han: „How do you
do" (Hvordan har du det). Afskedshilsenen er sædvanlig „Good
bye'', en Sammeatrækning af „God
be with you" (Gud skal være med
dig).
Naar en Tyrk hilser, lægger
lian Armene over Kors paa Brystet og bøjer Hovedet mod den,
han hilser paa.
Araberen siger: „Fred være med
digt" og lægger Haanden paa Brystet for at vise, at hans ønske
kommer fra Hjærtet.
Hinduen berører Panden med
højre Haand og bøjer Hovedet
fremad. Vil han vise særlig Ærbødighed, lægger han først højre
Haand paa Brystet, derefter paa
Jorden og tilsidst paa Panden.
Pia Ceylon tilser en underordnet en overordnet ved gentagne
Gange at kaste sig for over og
samtidig nævne den overordnedes
Navn og Titeler.
1 Østasien hilser man meget ceremonielt og med en Høflighed,
der gør et overdrevent, ja, næsten
hysterisk Indtryk.
Naar to Kinesere til Hest moder hinanden, fordrer Etiketten,
at deri, der staar lavest i Rang,
stiger af sin Hest og venter, indtil den anden er redet forbi.
1 Japan var det tidligere Skik,
at naar en Mand af lav Byrd
mødte en Mand af høj Æt, skulde
han kaste sig for over, tage sine
Sandaler af og raabe: „Jeg er i
din Magt! Gør mig intet ondt!"
Den besynderlige Maade at hilse
paa er imidlertid ikke Eskimoernes Skik at gnide Næserne mod
hverandre, men. Tibetanernes at
række Tungen ud.

$ra 2Ige til 2Ige.
-0-Den danske Uge i Hasle
vinder efterhaanden mere og
niere Tilslutning. Til Dato er der
anmeldt 30 Udstillere, alle fra
Hasle. Bødkerniester Aakerlund
er for Tiden i København for at
forhandle med Foreningen Dansk
Arbejde, der bl. a. har givet Tilsagn om en Serie Industrifilm,
der i Ugens Lob skal oprulle Nutidens moderne Teknik paa det
hvide Lærred. Der er 25 udmærkede Film at vælge imellem. Fabrikant Jens Anker, der som Medlem af Udvalget og Bestyrelsen
af Teknisk Skole er travl beskæftiget med at planlægge Udstillingen, meddeler os at hver Udstiller faar et Areal paa 5-6 Kvdr.
Meter Gulvflade og at der bliver
indlagt Gas og elektrisk Strøm til
Demonstrationer og Lysreklamer.
Amtmand Ove Kofoed holder
Aabningsta len. Program og nærmere Oplysninger vil følge i næste Uge, og alt tyder paa, at det
vil blive en Udstilling, som Udstillerne og den stedlige Haandværker- og industriforening vil faa
megen Ære af.
X
Elektricitet.
Medens vi her i Allinge-Sandvig
kun kender Elektricitet af Navn
og ved hvor farlig den er, naar
den demonstreres paa Borgermøderne, har Hasle By forlamgst forstaact at udnytte dens mange gode
Egenskaber i praktisk Virksomhed.
Vort Byraad og Borgerforeningen,
som jo særlig interesserer sig for
Elektricitet, bør derfor ikke for-

sømme at aflægger. Hasle et Besøg, naar Byen paa næste Søndag afholder sin danske Uge; der

Rutsker.
Kometuteregukabst for t27—

Elektriciteten har virkelig mange og Udmarks Kweregnskah henligger til Eftersyn i Rutsker
Brugsf
gode Egenskaber ug er slet Ikke forening Eftersyn
i 14
ra Dato.
saa dyr, som mange vi! give det
Rutsker Sogne' sad d. 20. ds.
Udseende af.
P S• V.
Det forsikrer i hvert Fald BarA. J. Lambrecbt.
ber Kjær og viser os et lille smit
indrettet Apparat: „Den elektriske
Klippemaskine". Hr. Kjær reklairerer med smertefri Barbering,
men man aner i Virkeligheden
ikke at man bliver klippet med
afholder sin aarligr Generalfordette elektriske Apparat, man sidsamling Torsdag d. 27. September
der hyggeligt tilbagelænet paa Sto- Kl. B paa Allinge tekniske Skole .
len og drømmer om summende
I. Beretning om Foreningens
Bier paa en blomstersmykket KløVirksomhed.
vereng, de fagre Lokker flagrer
2. Det reviderede Regnskab
til Godkendelse.
for Vinden og man vaagner op
3. Valg af Bestyrelsesmedlemsom en glathaaret Yngling, studnier som fratræder efter
set over det hele -- 3-5 mm.,
Tur, nemlig Maler joh.s
vær saa artig — kun 1 Kr.
I lansen, Snedker Th. Jørgensen, Sandv., Bygmester
Joks Pedersen samt ReviI forrige Uge gæstede Kalmar
sor Stenværkshest. Chr. PeFolkeskoleseminarium Sandvig untersen.
der Ledelse af Rektor Hj. Niels1. Eventuelt.
son. Til Afsked skrev de følgende
tiest yrelsen
Digt i Strandhotellets Fremmedbog:

Haandværher- og
Industri-Forening

Som sista kvållen år
vi ha glildjen vistas hår,
vilja vi ur hjitrtats iljup
tacka Direktør Bidstrop
for altt gott vi njutit har
under dessa skiha dar.
Når paa matsack man blev trøtt,
var det got med stek och grot;
Ilnom parantes vi her
Ni oss grbtreceptet ger'.
Rundt omkring ett gredefat
det om Bornholm ska bli prat:
Hammershus och Johns Kapell
først och sist død Strandhotell.
Många få då såkert last
resa tilt Er skoha kust.
Når sen vi råkas strax paa stund
alla ropa med en mund:
Bornholm år på alla vis
ed af jordens paradis.
Kalmaritarna
84 1928. .

reli eu
afbolber ben nedriv .£aiftfeft i
ben 24. og 25. 8eut. paa 111fbalbabuleflet. 'Der er Deflouteg, 9huninerberb in. in. 0iin en ■35nue til &•
ften og flot et i vort forint(' VIrbejbe

Frelsens Hær, Allinge.
Onsdag d. 26. ds. leder Adjutant
G. Møller stort Mode i Frelsens
Hærs Lokale Kl. /.t Aften.
Bønnemøde Kl. 6,15 og Friluftsmøde paa Havnen Kl. 7,15

Kvindeligt Arbejderforhiind,
Allinge-Sandvig.
De Medlemmer, som ikke har
betalt deres Kontingent bedes betale inden 1. Oktober.

Sager 00

eD Livsledsagerske,

pal ben gamle Quilt jerlgea, eurter Ze
forbuot,
Vlbgang over 'Dere
bar De funbet et 92tar r3a1Nrfier, fral
bet ome politili 11Robe eller iBal, bar
Dt Rreaturer !il ea(g eller vil '3)?
fobc fanbarme, bar 1:1e faaet nt)e 9.3arer bjem, pantager
'ent Reuaratiolier, E;ar Dr jtartet en in) `åorretiting - boorban fral .̀ olt jan faa bet at vibe,
beja De ilte averterer i bet `tilab, font
videlig Irefea.
.9torbbertiPolm"

Naar De skal avertere benyt da

„Nordbornholm„

læfes af tife i 9lorbre berreb og er
berjor et fortrinligt 1)1rtnar.ee:Itab.
Ct e n b 'Inre:, titanen- til „Warebarnbolin",
Y(ffinge 74.

571 Konfirmationen
anbefales mit store Udvalg i

Armbaandsnre, Herrelommeure, Selv- og Guldsmedeartikler.

Conrad glansen,
Teleion 110.

ved Havnen. Telefon 140.
e.,•1>

`tusker .9e

ist ubnibe "Dina Runbetreba, bar 'Ie tiøer
tere i ,gtorbboinbolin".

„gtorbborlibolui - leeje4 i over 30do bijern.
411ene af iiolonialoarer • og Ramifattui forbruger hvert .Djenr aarlig fur titte
2000 kraner „9/orbburilholuw" iliefere tuber nlifna hvert ?far for urter 6
nroner 1/tarer. Zen A.orraninpuumb, bet nager over bt bnarlige
'.Fiber, ben ringe Stubrevne og be licarcrufebr ?Iffalningomuligheber, bar urt) at
mertæve i vort 1:glab Vejligt)eb til at iiboibe fin jorr.dning, !nar ban foner
gobe !Barer og iorri int er tonturreueebtmtig.

Efteraarsvarerne er nu hjemkomne.
Stort Udvalg i færdige Habitter, Frakker og Ulsters.
Nyheder i Hatte, Huer og Herrelingeri.
Nye moderne
Mit Sliraederi anbefales.
Stoffer til Habitter, Frakker og Ulsters i stort Udvalg.

Chr. Westh's Herreekvipering og Skryderi, Allinge.

NORDBORNHOLM læses i alle Hjem!
og egner sig derfor bedst for Avertering. Foreninger kan benytte
Bladet som Medlemsblad. Alle Bekendtgørelser om Møder og Generalforsainlinger optages billigst, og Referater optages gratis. Benyt
det for ,Nordbornholm' som Medlemsblad, vort Blad er upartisk.

6reta Vestphal Bestil Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri.
Saildkais modtager aner nogle
Elever i Klaver og Violin.

Hasle Snedker- og
Bygningsforretning.
Stirste Lager af Ligki-

stof, Ligtøj og Ligsenge.

Tlf. H ak s I e, 35.

Til Konfirmationen

kiper,

0. n. iijrr,

Barber pr' f'ri'er, ttazle,

C. 05Seri.

Tir.

4.1711ing e Yeg 'vær k

Inde.

Telefon 74.

A. Lyster, Hasse.

Hjemmelavet Paalæe, Salater, Tomater, syltede Asier og
Alt i prima Kvaliteter.
Agurker, Ost og Konserves.!

ined vort Firmanavn bedes returneret hurtigst muligt,
Ældre Laan af Korn- og Foderstofsække samt Frosække og Poser
som ikke er leverede til 1. Oktober bliver noterede og niaa betales.

Elev af kgl. Oporarepetilor Barregaard.

Langhalm.
Et Parti haandbunden Hvedehalm, tjenlig til Tage, er til Salg.
Klingegaard, Rutsker.

R. L R. Tillægshaner
fra April—Maj (Sipleyafstatnning)
er til Salg 5 Kr. pr. Stk
Zastrow, Sandkaas,
TIL All. 144.

Al Jagt
Nødde- og nærplukning paa
Borregaards Grund forbydes.

K, Krak,

Al Jagt
Nødde- og nærplukning forbydes
paa Skovgaards Grund i Olsker,

Jagten
paa undertegnedes Jorder er forbudt for uvedkommende.
Baadstadgaard, E. Hansen, Alk.
Hansen, Lynggaard, Olsker, G.
Mikkelsen, L. Larsen.

Rask Mand,
38 Aar, søger Arbejde med hvad
som helst.
Billet inrk..Arbejde" modt. Ell. K.

En flink Pige,
en paalidelig Fodermester og en
yngre Karl kan faa Plads 1. Nov. ,

Hullegaard, Rø.

En yngre Fodermester

En ung So
til Fedning ønskes til Kobs.
Boesgaard, Klemens.

Mejeri-Kontraboger,
godt Papir og solid Indbinding

Allinge Bogtrykkeri. Tlf. 74,

g Cl

Emaillerede Vaske og Vandhuls.
Fliser, hvide Glas-Vægfliser, passende at sætte paa Væggen ved
Vasken og Komfuret samt til Gasbordet.
Kokkenemaillolak i graa, hlaa,
hvid og gul. Egner sig fortrinligt i Køkkenet, dm den giver en
meget hard og blank Overflade.
Gasovne, Stegenvne til Primus,

— Af sorte, hvide og kulørte
Kjoletoler findes en Masse smuk* Nyheder til yderst rimelige
Priser.

Gasapparater, Allnininiunts-Bagefortne i forskellig Størree og
bedste Konstruktion.

Primusapparater,
Bageforme, runde og firkantede,
Isforme, Buddingforme.
Alluminiums-Kasseroller, Kedler
og Pauder.
Dansk Emaillegods er svært og
holdbart og føres i alle Størrelser

Husk vort Udvalg i Herre- og
Dameparaplyer i alk Moileierver.

sælges til lavere Pris i

En moderne Paraply vil altid
være en kærkommen Konfirmandga .

Nordlandets Handelshue.

Alt forevises uden Kabelvang.

Manufakturhuset

Xonfirmationsudstyr

af Kokkeninventa r. -

hvid og Bøffelhorns Skafter.

magasin du teards 2Idsatg.

Alpacca, Alluminium og Solvplet

Benmel.

Vi har det store Udvalg, altid prima Varer og rimelige Priser.

en pæn Frakke med Plyskrave fra 21 Kr.

Anker Hee-

onanis email. og sorte Gryder.
Rustfri Brødknive med sort og

HASLE

til Piger og Drenge kubes med stor Fordel i

Nye, fikse Frakker i marineblaat, sort og kulørt Rebs
samt smukke Dessin i Ulster er hjemkomne. — Vi tilbyder

Holm

i nhcfaler til billigste Priser:

Der er den Garanti paa vore
Priser, et tilsvarende Kvaliteter
ken ikke købes billigere noget
Sted og Udvalget er 1111 inviget
=fintende bade i Kjoler, Frakker, Matros- og ,lakkehahiro
Stonrojer, Ulsters og all, hvad
der ellers horer til ti iste Klasses Udstyr.

af ny Sæd blandet med frisk tor Mais

i alt gangbart Service.

Godt, tørt Benmel er til Salg.
10 Kr. pr. 100 kg.
Tlf. 79.

Fudertuelmfahrikeu,

Brødskærere — Kedhakkere Ruller m. m.

P. C. HOLM

Nyker.

Tlf. 39.

Stort Udvalg i færdige, hvide og kulørte uldne Kjoler

ALLINGE

Tlf. 39.

fra 10 Kr.

I

Metermaal haves nye, hvide, elegante Mønstre i

Kunstsilkestoffer fra 2,40 Kr. pr. m., samt Vaskesilke, Crepe
de chine, Marocain, Uldmouseline m. m.
Meget stort Farveudvalg i kulørte uldne Kjolestoffer
fra 1,85 Kr. pr, m.
Moderne Faconer i Matroshabitler i 3 gode Kvaliteter
37,00 Kr. for Størrelse 7. -- Ægte blaa
til 23,00 — 29,50
Stortrøjer med For fra 17,50 Kr. for Størr. 7.

Jii dcesonen
anbefales mit nye Lager af

moderne Hatte til ældre og yngre
Damer samt Børnehatte.
Stort Udvalg i Broderier.

Xrednig 2Karckmann,

Største Udvalg i Manchetskjorter, Slips, Sokker, Seler,

Tlf. Hasle. 90.

Hatte, Huer m. m.

Magasin du Xords 2ldsalg
Leverandor til Vare- og Landbrugs-Lotteriet.

lloolitilolleo
Salmebøger, Telegrammer,
Smykker af Selv og Guld,
Tasker, Seddelbeger, Punge
Æskepost.
Alt i stort Udvalg

J.?,11B11110,

Mine gode Cykler

ved Victor Plancle, Allinge.

anbefales. Reparationer udføres,

Telefon 85.

Grammofoner og Plader m. m.
H. A. Hagedorn, Gudhjem.

fiOrløVelsesringe
anbefnlem.
Gudhjem Molles Fin Gravering — ikke
Prikning.

hosimilliogell er HH pap 6aggr.
'Nordlandets

Flormel

Billige Priser.

2Vestli.
er anerkendt
Guldmint,deforretning
liamit,.
som det bedste, ------X77/il

Handelshus.

Store, meget kraftige

DAMPKUL
til 'Tærskningen.
Smøreolie,
Motor–Petroleum,

..••••••••••••
•
• Ligkister •
• Tlf n 13. L. PIHL. Klemens 411/
•

Pudsetvist.

Alle Slags Varer sælges og Priserne er billige i
Nordlandets Handelshus.

•

••••••••••••••

Røgede Hellefisk

oei1rf~alioes-SalroeIi Ol'
anbefales. Navn gratis.

Altid nyt Udvalg i Telegrammer.
Konfirmationsgaver i stort Udvalg

Papirhandelen ved Skolen, Ali.
6111•9119••••••••
•
•

ffliografen.

er hjemkommet.

De nye Priser for de nye Sendinger emaillierede

urgryder og Vaske
er meget billigere.

Elegante Visitkort

Alt Jern og Støbegods er billigt nu.

50 Stk. med Navn 2 Kr.

Nordlandets Handelshus,

Allinge BegtryltIteri.

1=111111~1111~1~"Mill

! •

gælder det io at finde et baade
fikst og solidt Udstyr, der ikke
overstiger Budgettet.

Prima Svin esKraa

kan faa Plads straks

Boesgaard, Klemens.

Reparationer udfe ues.

Skal Datteren eller
Sønnen konfirmeres?

N ord i».I,det.

Spegesild
til Salg, event, byttes med Kartofler, Sæd eller Brænde,
H. C. Svarth, Vang.
Tlf, [tuts 78.

M. Micheluen, Gudhjem.

Telefon 74.

Del kede bliinii-Sodund
Hurtig og grundigFremgang garant.

hos

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

Telefon Allinge 69.
Indehaver Chr. Sonne.

Alle blaastribede Kornsække

Oda Hicietbol, østerg., Allinge_

Ne6 geres 21re

Anton Sanne% Byggeforretning

Tlf. Allinge 41.

Fra I. Oktober
Klaver• modt.
fl. Elever

A. Regnersen.

Tlf. 3 27.

Paaskeliljer, Krokus m. m.

fra Mineralvandslabriken DORN
HOLM kan nu ogsaa iaas i Gud
hjem og forhandles af P. A. Due.

Hasle Installatertnrretning.

anbefales.
Mursten, Teglsten, Drænror.

anbefales i sædvanlig god Kvalitet,

gartner Jensen,

Et moderne Modtagermeg,
komplet, med Højtaler, kan
De købe for 150 Kroner I

Liglister og Ligsenge

<E, PR$ ]x--1.(e) - Tids

'rir. 100.

HddiII-ADDarater.

elektriske Maskine.
Hurtig, red Betjening.

anbefaler vi os med et stort Udvalg i
fra 8,50
billige Kjoler i moderne Faconer
29,50
Konfirmandfrakker, lige hjemkomne
Matroshabitter fra de billigste Kvaliteter til de allerbedte.
INAE4E.

For en Herre
eller Dame er en mindre Lejlighed ledig til I. Oktober (2 Værelser og Køkken).
Gernitzka, Allinge.

Prøv sit lade Dele klippe
med dt'n nye

Sporg om Priserne i

Røgede argentinske Lammelaar

Søndag den 23. September Kl. 8.

anbefales

3. 2. Larsen, Sillinge

®rioff.

Prima Madæbler
30 Ore pr. Halvkilo.

Operette i 8 Aker.
1 Hovedrollerne V. Gibson
og Ivan Petrowitch,

Spiseæbler,

Fine S
kaliforniske Gravenstener
anbefales

,7. S. Larsen, Allinge

•

•

011/••••••••••••

Averth, i „Nordbornholm"!

Spis 5rugt.
-0 Hvorfor, hvornaar, hvorledes?
Frugtsæsonen er inde, og selvom danske Frugthaver ikke ligefrem bugner af Frugt i Aar, er
der rigelig Lejlighed til at erhverve sig denne Spise, der ikke alene
er et yderst nyttigt Fødemiddel,
men ligefrem uundværlig i vor
Næring.
Sporgsrnaalet er da: hvorfor,
hvornaar og hvorledes man skal
nyde Frugt; hvorfor staar ikke
alle klart, vi er jo alle langtfra
inde i den ernæringsfysiologiske
Videnskab, og mod hvorfor og
hvorledes synder alt for mange,
Hvorfor skal man spise Frugt?
Frugt indeholder Syrer, disse
er ikke frie, men er forenede med
Salte, men naar Frugten sønderdeles ved at spises, foregaar der
alkaliske Reaktioner, og disse er
et ganske fortræffeligt Middel niod
Forkalkning, ligesom de neutraliserer de Syrer, der virker skadelige paa den menneskelige Organisme, ja, undertiden optræder
som rene Forgiftninger. Frugt virker afsondrende paa Mave, Tarme
og Nyrer, og alene af den Grund
kan man sige, at Frugt er Helbredets Talisman.
Hvornaar skal man spise Frugt?
Det er ret almindeligt at servere Frugt som Dessert ved Maaltider. Dette er imidlertid ganske
forkert. Man maa aldrig nyde
Frugt i Forbindelse med Kødspiser
(og disse indtager jo en meget
væsentlig Plads i vore Maaltider),
man skal indtage Frugt som et
særligt Maaltid, og specielt er et
Maaltid Frugt paa fastende Hjerte
at anbefale, da Frugten saa let
smelter og udgør den mest naturlige alkaliske Form.
Hvorledes skal man spise Frugt?
Raa Frugt er ikke let fordøjelig og mange klager over, at de
ved Nydelsen af raa Frugt føler
sig „opblæste' - dette undgaas
ved som ovenfor anført, aldrig at
nyde den i Forbindelse med Kødretter. Ved Kogning mister Frugten en Del af sine gode Egenskaber.
Man skal skrælle de store Frugter og afvaske de smaa, og man
skal undgaa umodne Frugter mest
muligt.

os selv: Jeg vil beherske mig
herefter; dette koster for meget,
uden at der dog, trods det gode
Forsæt sker nogen nævneværdig
Fremgang.
Hvad kan vi da gøre?
Mon det, vi lettest kan, ikke er
at lukke Munden i og bide Tænderne sammen?
Alene at kunne det er meget.
Derefter kan vi jo saa prøve,
om vi kan naa frem til det næste, at betvinge Kød og Blod og
give det Svar, som er paa Trods
af det, det oprørte Sind kræver,
men i hans Aand, som har sagt:
Salige ere de fredsommelige og
sagtmodige og de, som uskyldigt

lider.
Meld os, om vi ihukommer disse
Ord i det kritiske øjeblik.

Gang paa Gang kan vi efter
en sindsoprivende Scene sige til

NoGNE.DALI/I.
Henne H.-8ftladvtg-

Stor Sending !±illige Dameveste og Jumpers.

.

Andreas .97tornsen, ,asie

SKANDINAVIEN
AMERIKA LINIE
Eneste direkte Ruter fra K ehenha, n til New' York og
Canada med regelmæssig Afgang flere Gange hver Md.
Til Canada Ingen P a s v I se ring og Liniens egne Folk
modtager Passagererne II A LIF A X og W INNIP FG.
Ved Ankomst til Canada kan Ar beide invlse* til Landarbejdere, gifte og ugifte, samt tnt unge Piger.
Illustrerede Haandboger med alle Oplysninger fam. gratis Cr. Pas se g • r a r•
Afdelt ng e n, KONGENS NYTOHV 8, K•henhavn
eller hos;

`.13rterfin,
tadle

11 ornindlealontord 2 -4

(1111
llab
ognel ornat Yllfreb Vat itu.

Nyheder hkemKomne.

og arrbaa (f.flron., Wintibrifi
og ordbag
ometui lergen 8--9 og 2-3.
oltrbuplaniliiiiien ('-tlorgerftolen 1 ed
firefeftuen 1;tatiebaar fra 5 -9 tlf tro.
Ilblaan albitibag og rebag i - 8,
faml Zirbag 3 -- 4.
bier [itrigen.
Zlialb.13arfen,
Sladferer CStl glau4 euenblen, Sanbcr.
rrilltaneft 12.1arebut.ket nobelt( for (Silobil
8,30 -12 og 2,30- 0.
Sflentenfler ;1entbatieftation
Slontortib 8-11,30 eg 13-17,30
Sialinintontoret 11-1 og 2 - 3.
forbag tillige 6-8
SI il ltnargeu 3 -4.
2ansir- & ZiMntobanint 2 -4
hu.
3oftIontoret. CSegnrbagr 9-12 og 2 -1;
er an
(siIl CI
Dien- m itCl IIiell.
?land etlo 03ornit3ta
Sporrla*n 9-12 og 2-4
'i-,teinpelF tjat i epareta4lui 9-12 og 2-4
:Ifratibbiref toren bo.
etalr3anftallen for 2ii):sforfitring orb
tat Lilis!' Stof orb. Rontorlib 9-12 au'
Irtrarafftatiotten 9-12 og 2-6.
olblantrel 8 -12 aonn. 2-5 af term

Aarets store Mode-„Kascha"!

bag

april'.

tlf

Johanne Fjansens
Vletnalleforretning
anbefaler
hjemmelavet Fars, Medisterpølse,
Lungepølse, Sylte og Leverpostej.
Fersk, saltet og røget Flæsk.

Lindeplads - Allinge - Telefon 45

bo ikke over beo eller hd
Køb Deres Forbrug af
Sodavand fra

BORNHOI,P1

Telefon 25

.Cad em fotografere
hus P. Anker Poulsen,
'131nber og affil! frenitalbe
og fopierett. - aorftorrelfer utijorus.

og iøvrigt alle moderne Stoffer.
Tternede Stoffer til BornekJoler 160 øre pr. Meter,

Andreas clizoinsen Xasle.
BRØDRENE A N KER, HASLE.

Prima idoler Hvede,

og Navre 1{olies

i disse Dage, og for tørre, sonsrene Varer betales en god Pris
og paa Basis af den holl. Vægt.

Nordlandets Handelshus.

De fklierterende
anmodes helligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indbetalingen, mon Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet
5 Ore i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.

Ztorite Vager ni- firrbine faltrDifinger
og VlrbeibMoi inuit prima onierifanN Durrall,.S
Safter fra 3,25 - 5,00.
blon `.1.11ulflinbz,bentlirber og foris.
Vlrbtibbetiflo.ber. Trøjer,
fer og .:7.-Ajortrr
Ilubrrbetliebning i 11lb ag 13olintlb
tiot4ne og 'Børn
93eftiflinger pan NtIrrtininger efter WInnt. Ifte 511. VIrbej Dr til bifligftr
Ylltib bellfte Rualitet an ligrite
trifotagr og Ungarn.

C115 4iati5cit

Alle Tryksager
Reg ninger, Meddelelser, Konvolutter,
Dags-Dato, Vekselblanketter.
Visitkort og Takkekort,
Love og Regnskaber ,
Sange og Salmer,
Medlemskort

vor hjem ni e lavede

P Fars, Medisterpølse
I" og Paalæg.

FIF- Varerne garanteres
altid friske, da de opbevares i
moderne, elektrisk Køleanlæg,

leveres bedst og billigst fra

Allinge Bogtrykkeri
Ring op Telefon 74.

Telefon Hasle Nr. 74.

Alletønder,
Saltkar og Skoldekar anbefales
til billigste Priser.

Hasle Bød kerforretning,
Tlf. Hasle 105.

Kofoed Mortensen
forretning
MBygge
as kinsnedker i Ia

Trits

vinsnog .
Sanboia

AllingenyeMøbelmagaiin
••
HaN regade .53. (fork. kø dblu.
Jor'geilsen., Ejend.)
,)g
klag, r
5bia.c
quer, 1 Icr;eaa:relNer, 11.talig,,tuci 4:
CreJa maremen. fra 5 Kr, ■,,.; ■ oil .

lal

s+-

Sten

114.1114t

10 .1.1t'S

t...0411.31■ E •

.

Pehr Emil Holm..

- 10

Aa,s Garantf..

m Bestil Deres Tryksager i Allinge lioq Ideri

18,30
18,45
18,55
19,09
19,21
19,29
19,35

12,40
12,55
13,05
13,19
13,31
13,39
13,45

Sandvig-Henne H.
9,40
14,00
20,00

Ennbeig
4111inge
Trin
9114
5/lemma
91tif er

'Malin? D

9,45

14,05

9,53
111,05
10.19
10;29
10,45

14,13
14;t5

20»
20,13
20,25
20,39
20,49
21,05

14,39

14,49
15,05

OG HELLIGDAGE
Henne H.-Sandvig.

8,30
8,44

:Humle
%øer
Sllemen4

19,25
19,39
19,48
20,01
20,12
20,20
20,25

12,40
12,54

8,53 13,03
13,16
9,06
13,27
9,17
13,35
9,25
9,30 13,40

eantasio

Mundvig Dønne H.
9,45') 14,00 20,45
eanboia
9,50 14,05 20,50
9,58 14,13 20,58
Trin
21,10
14,24
10,09
910
21,24
14,37
10,22
.111rinetut
21,34
14,46
10,31
'Mier
21,50
15,00
10,45
9ilinnic
) bar i %tune 9/ 'åerbinbelif meb
Tog til Wer,o.

Sy lining

Alt til Faget henhørende anbefales.

saasom

A. Lyster

8,00

8,15
8,25
8,39
8,51
8,59
9,05

ANKINFAHRIK.

J ERNNTOHERI

Telefon tatile 66.

91,0

9tumic
'etter
52trarrn4
310

910
`Zen]
Yflli lige

Ztampflibembilionen, anbre tieb
bened Yintenift og filfa nag Tir›,

Sandvig
Det kritiske Øjeblik er det, hvor
der mellem Slægtninge eller Venner eller Ægtefæller falder en irriterende eller saarende Bemærkning, der, hvis den besvares i
samme Toneart af den, den er
møntet paa, i Løbet af et øjeblik
kan faa Verden til at staa i Flammer.
Og modsat: Hvis Svaret kommer til at lyde sagtmodigt eller
venligt og sagligt eller med den
spøgefulde Munterhed, der som
et straalende Solglimt spreder den
mørke Sky, da er Himlen med
det samme klar igen.
Men der er næsten intet, der
falder os sværere end i det givne
øjeblik at faa Magten over vort
Sind, saa vi giver det Svar, der
er i Overensstemmelse med det,
vi inderst inde vil.
Ej for intet siger Salomon, at
u den, der kan beherske sit Sind
er større end den, der indtager
en Stad".
Og Paulus: ,Det gode, som jeg
vil, det ger jeg ikke",

Roen:,ilinge Jernbane.

2~ Meget prisbillige og flotte Faconel

Ntr. fflornit3fa, Wero,
St riff er, Monne,
ZIontr. C Olorgit,;f ?Ming, aotograf 43. &Iler

trinbrincw,fiRe.

Køreplan.

Damefrakker og Ulsters

,/togtr.

Mineralvandsfabriken

Zunsten at tie.

Gyldig fra og med 16. September .

Nyheder i

anbefales

Demerara Sukker,

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

5. 2. Larsen.

FLÆSK,
Kød og Pølser
modtages til Rugning hos

Slagterm. Phillipsen, Sandvig.

Allinge 31(reri
Opt:endnIngsbrzende

altid paa
Lager, billige Priser.
Geert 112anmen
Tlf. 29.

Køreplan
Almindingen tandhjem

Henne

Jernbane.
SOG.NEDA4.I.
Denne Almindingen Gudhjem
:Ruinle
8,10 13,25 19,00
'tela
8,10 13,25 19,00
,
8,58 14,13 19,48
Aalitlebn
Yllininbingen 9,08 14,23 19,58
9,27 14,42 213,17
Citcrinarit
9,36 14,51 20,26
9,48 15,03 20,38
(Slubtilm
Gudhjem Almindingen Henne
8,05 13,15 18,50
(»iti)bjm

8,15 13,25 19,00
Dfterlara
8,24 13,34 19,09
Spflertna ri e
Yllminhingen 8,42 13,53 19,28
8,54 14,05 19,40
?latirfchn
9,40 14,55 20,30
alqa
9,40 14,55 20,30
:nonne
SØN' og HELLIGDAGE.
Rumme Almindingen Gudhjem
8,16 13,0(1 20,00
%tant D.
8,15 13,00 20,00
967.11
9,03 13,48 20,49
'lido ?din
9,13 13,58 20,59
2llininb ingen
9,32 14,17 21,18
Citerniorir
9,441 14,25 21,26
Cftrrlo
9,50 14,35 21,36
1$tiIiiic Il
Hanne
8,10 12,55 19,50
8,20 13,05 20,00
8,28 13,13 20,10
øitermarie
?funtubineen 8,47 13,32 20,28
8,58 13,43 20,40
`)!Infirlebb
9,45 14,30 21,30
9ier.0
9,45 14,30 21,35
&mule .1›.
Guilieje.in Almludincen

011iblijrai
eifertar;;

