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Ud i Dagens sunde Friskhed,
hvor det gror og gror,
bort fra al den tomme Tristhed,
som er til paa Jord!
Se, hvor Duggens klare Perler
glitrer klart i Sol,
smykker Gærdets Agersnerler,
Regnfang og Viol 1
Rugen med de grønne Flige
staar saa frodig-tæt;
Lærken i sit Solskinsrige
synes aldrig træt.
Drosselsang til Solsorttoners
milde Melodi
høres under Skovens Kroners
dulgte Løngangssti.

Tænker vi os, at et Menneske
ejer 10 Kr. og faar en Glædesfølelse af en vis Styrke ved at føje
1 Kr. til, saa maa det, hvis det
ejer 1000 Kr., lægge 100 Kr. til,
for at faa den samme Tilvækst i
Lykke. Dette pfykiske Forhold virker i høj Grad til Lykkens Udjævning i Verden. Naturen er en
stor og praktisk Kommunist. Lighed i ydre Goder er ikke nogen
Betingelse for Lighed i Lykke.

Set fra Bakkens høje Pande
ligger for mit Syn
Fjordens blanke, dybblaa Vande
mellem Skoves Bryn.
Fjerne Kirketaarne glimter
hvidt i Solskinsskær,
og bag Skov og Fjord jeg skimter
Hedens Naaletræ'er.

Danmark! Danmark! Dine Lunde
staar i Løvspring nu.
Og fra tusind Fuglemunde
højt lovsynges du!
Lad de andre gruble, granske! Glad ad Alfarvej
gaar jeg ud i dig, du danske,
foraarslyse Maj!
G. Jura Petteraen.

Hverdagstanker.
—0—
Glædens Magt.
Et glad Sind er som en Drivbænk for alle gode Egenskaber.
Glæden forskønner Livet. Omgivelserne forandres, naar man betragter dem med Glæde.
Et glad Menneske gør Underværker, Glæden er som en Sol,
der lyser op i Hverdagslivets Ensformighed. -- Glæden varmer og
fremmerTaknemmelighedsfolelsens
Vækst. — Et glad Menneske gør
mere Gavn end mangen en kedelig Vismand.
Sand Livsglæde er ikke afhængig af ydre Forhold. Den findes
allermest hos jævne Mennesker.
Vor Tid trænger til Livsglæde.

den. Det er fra dette indre Liv, at
den sande, naturlige Livsglæde vælder frem og sætter sit Præg paa
det ydre Liv og Omgivelserne.
Hvis Glæden kun tilhører det
ydre Væsen, er den ikke ægte,
meu en Maske; det bliver da en
hul og støjende Latter, der som
oftest dækker over et surt og bittert Indre, og den virker anmassende og irriterende paa andre.
Den Form for Glæde kender vi
ogsaa ; men det er ikke den, der
giver Livet Værdi. Nej, det er kun
Glæden fra det indre, vi skal udvikle og benytte; derved bliver vort
Liv lettere at leve, lysere og mere
velsignelsesrigt bande for os selv
og andre.
Det er en stor Misforstaaelse,
naar nogen tror, at Glæden er afhængig af ydre Forhold.

Solen kigger ind ad Ruden
med sit gyldne Skær det er Søndag desforuden,
Friheds Fest er nær!
Hør, en lille Sangfugl jubler
i de høje Træ'er bort med alle Hverdagsgrubler,
det er Solskinsvejr!

Se, med disse grønne Vange,
disse Skoves Pragt,
disse glade Fuglesange
er og jeg i Pagt!
Hvor i Verden mon der findes
slig en Foraarsdag
med saa morgenfriske Vindes
sunde Aandedrag?
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Det er længe, meget længe siden — heldigvis! at et skandinavisk Skib er blevet kapret af Sørøvere. For nogle Aar siden blev
den fransk-atlantiske svenske Damper „Salen", som gaar Kystfart
paa Kina og Japan, Genstand for et sørøverisk Overfald, idet kinesiske Røvere ude paa det aabne 1-lav overfaldt Damperen og overmandede Besætningen, hvorefter Fartøjet sattes paa Grund og plyndredes. Ingen af de ombordværende blev dog skadede, og Damperen
kunde senere med Assistance af et engelsk Krigsskib, som blev tilkaldt pr. traadløs, atter bringes flot, hvortil Damperen indtil videre
blev stillet under britisk Beskyttelse.
Ovenfor giver Tegneren W. Steinart en fantasifuld Skildring
af Sørøveroverfaldet, som foregik under livlig Udveksling af Revolverskud. Banditterne var udrustede helt moderne saavel hvad Baade
som Vaaben angaar.

Der er Knaphed paa umiddelbar
Glæde og ægte Humor. Tidens
feberagtige Travlhed, det stadige
Jag efter Profit, driver den bort.

ændre. Nej, man tager straks fat
paa at ændre Forholdene, og netop
saadant Arbejde bringer i sig selv
Glæden.

Samfundet staar i stor Gæld til
de glade; fra dem udgaar der en
Strøm af Livsmod, der gør det
langt lettere at leve.
Blot vi altid kunde buske, at
der var to Ting, malt aldrig maa
ærgre sig over. For det første:
det, der er sket, og som ikke kan
blive anderledes. Der er jo ingen
som helst Grund til at ærgre sig
over noget, der ikke kan ændres.
Det er kun Tidsspilde og Nrafttah.
Et fornuftigt Menneske ærgre sig
ikke over saadant, der ikke kan
forandres, men søger at faa det
mest mulige ud af de forhaandenværende Omstændigheder.

Ærgrelsen er en Sygdom i vort
Sind, en Sygdom, vi maa tage grundigt fat paa at kurere. Ingen anden end vi selv kan gøre dette.
Naar vi vil, er vi selv Herre over
vore Tanker. Viljen er Menneskets
største Kraft; med den kan vi
overvinde Ærgrelsen. Ved at ville
være glad, bliver man glad.
Glæden, !den sande, naturlige
Livsglæde, venter paa, at vi skal
give Plads for den. Der er Glæde
nok til alle. Glæden bar det tilfælles med andre Dyder, at jo
mere man bruger af den, jo mere
faar man.
Intet er sandere end dette: „Enhver er sin egen Lykkes Smed".

For det andet: de Forhold, der
kunde give Grund til Ærgrelse,
men som kan ændres, Der er jo
ikke større Meningsløshed, end at
ærgre sig over det, vi selv kan

Mennesket er ligesom delt i to
Væsener: Ft ydre, der kæmper for
de timelige Interesser, og et indre,
som lever i Tankernes stille Ver1

Vel findes der en Grænse nedad, en Tilstand i Savn og Elendighed, der sløver og svækker indtil Forsumpning: — men dette er
Undtagelser.
Disse Undtagelser vil de glade
Mennesker betragte det som en
Pligt og en Opgave at finde og
afhjælpe.
Et glad Menneske er et godt
Menneske. Det gode og det glade
er Tvillinger. At øve det gode, at
hjælpe andre er Vejen til i endnu
højere Grad at faa Glæden i Eje.
Den, der selv er lykkelig har let
ved at gøre andre lykkelige: den,
som gør andre lykkelige, forhøjer
sin egen Lykke.
For at naa hen til den jævne,
varige, virkelige Livsglæde, maa
man først rydde op i sit Indre;
man maa ikke skaane egenkærlige
ønsker, de smaa Onifintligheder,
de unyttige Sorger og Bekymringer,
og man maa først og fremmest
faa „Nerverne", disse Plageaander,
der tyranniserer Alverden, holdt i
Tomme.
Lidt efter lidt vil man mærke,
hvilket Herredømme man udover
over sig selv, og derved forhøjes
Arbejdslysten og Evnen til at glæde
ens Omgivelser.
Apostlen Paulus blev ikke træt
af at gentage for sine Tilhørere:
„Værer glade! Værer taknemmelige! Glæder Eder i Herren altid!
Atter siger jeg: Glæder Eder!"
(Fil. 4,4). Han gjorde det til en
Opgave, til en Pligt at gøre dette
lyse Syn paa Livet, denne taknemmelige Glæde, til sin Ejendom.
Den, som vil synge, finder al-
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tid en Sang. Den, som vil trættes, finder altid nogen at trættes
med. Den, som vil skænde, Finder altid noget at skænde for.
Den, som vil klage, finder altid
Grund til at være utilfreds. Den,
som vil være glad, finder meget
at glæde sig ved. Den, som vil
leve i Fred, finder mange fredelige Mennesker Den, som vil være
tilfreds, finder meget al være tak nemmelig for.
Det er slet ikke saa svært at
blive lykkelig; kun maa man ikke
altid forlange at være lykkeligere
end andre, fordi man næsten altid tænker sig, at de andre er
lykkeligere, end de i Virkeligheden er.
Saalrenge vi giver efter for enhver Ærgrelse, der møder os, vil
Ærgrelserne aldrig ophøre; thi
vi skal netop lære at tage imod
Livets forskellige Tilskikkelser
uden at ærgre os.
Vi maa ikke spare paa venlige
Ord; de er Jordens skønneste
Blomster. De forvandler det fattigste Hjem til det herligste Opholdssted. Venlige Ord koster jo
heldigvis ikke noget. De udtales
endog langt lettere end haarde
og ukærlige Ord, og hvilken Forskel er der ikke i Virkningen!
Venlige Ord er det bedste Lægemiddel til at gøre Sindet glad.
Vi maa gøre det til en kær
Pligt; at være glade. Hver lille
Sejr, vi vinder over os selv, giver
nye Kræfter til at kunne beherske sig selv, og lidt efter lidt vil
man føle det saa naturligt. Pligt
og Glæder hører sammen; først
naar de er forenet, skabes den
sande Tilfredshed, den sande,
varige Glæde.
Glæden lader ikke vente paa
sig, hvor Arbejde, Orden og Trofasthed er til Stede.
Hvor er Ingemanns Ord ikke
smukke og sande i hans herlige
Salme:
jeg rejser med Glæden det evigt Hud;
hvi sander jeg ikke den Glæde ud
hver Stund, jeg i Verden mon lever

Axel Juel skriver:
.Dejligst at alle Glæder,
er Glæden fur slet ingenting,
ikke for noget, Du kan eller vil,
Glæden for intet og Glæden for alt,
Glæden, fordi Du er til".

Chr. Richard skriver:
„Glæden ved Guds grønne Jotd,
Glæden ved Guds Nnades-Ord
de vil ikke kriges.
Leerkesang og Klokkeklang
de kali godt forliges".

Og Thorvald Kierkegaard skriver i en af sine Salmer:
„Mod Venlighed længe!. hvert Hjerte.
Et Smil blot kun mildne vor Smerte.
An, lad os da girede hverandre,
saa fremad med Fryd vi kan vandret"

En af vore danske Tænkere,
Aage Werner, har sammenfattet

sin Livsvisdom i følgende korte
Linier:
ItniQ ,aa lidt som muligt
mulg!
Arbejd saa meget som muligt

Vær sa a venriit som

Lad os arbejde paa at være
glade; thi intet er niere gavnlig
kr Samfundet end sand Livsglæde.
Og lad os huske, at naar vi er
glade og taknemmelige over det
lidet, vi har af Livets Goder, saa
er vi rigere end den, der ejede
hele Verden og endda ikke var
tilfreds.
Vi har alle noget at være glade
for.
Et glad Menneske virker sone
en Solskinsdag, der spreder Velvære og Lys og Varme omkring
sig.
Verden bliver skønnere og bedre
ved Glæden.
0. M. Olsen.

:Blomster-Sym6olik.
Rødk løver er Flidens Symbol,
Lotusblomsten er i Indien „Livets Blomst',
Tusindfryd er Sindbillede for
Uskyld.
Myrten har fra ældgammel Tid
været Kærlighedens Symbol. Hos
Grækerne og Romerne plantedes
den paa de afdødes Grave.
Buxbom er Bestandigheden, og
i engelsk Poesi findes den ofte
omtalt netop i denne Sammenhæng.
Nelliken er i Sydfrankrig Tegnet paa ren og ægte Kærlighed,
og Bondepigerne bærer den altid, naar de skal giftes.
Narcisser er Ridderlighed; den
var engang Franskmændenes Yndlingsblomst, og man saa ofte adelige Herrer bærende den i Hatten
sammen med Fjer.
Forglem-mig-ej har en dobbelt
Betydning, dels direkte efter dens
Navn, dels efter dens Farve, hvil
ken sidste altid sættes r Forbindelse med omme Følelser.
Liliekonvallen er Lykkens Symbol.
Violen er Blyhedens.
Og Krysanthernurn er Tegnet
for den ubrydelige Kærlighed, hvilket menes at komme deraf, at
den blomstrer, naar alle andre
Blomster har afblomstret.

komsttiderne for Københavns ved- , kan faa deres egen Arbejdskraft
betalt med de fire Kroner.
kommende ikke nævnt?
--- I lar Dyrkerforeningerne ikke
Uden disse er nævnte Plan i
forsøgt at faa Prisen sat i Vejret?
høj Grad mangelfuld og desuden
— Jo, men det var haabløst.
skadelig for nævnte Selskab.
Til en Begyndelse talte vi med
Et saadant nyoprettet Selskab, Fabrikken om Priserne, men da
der i haj Grad skulde komme vi elterhaanden blev mødt med
Kommunen her til Gavn, burde en kort bestemt Meddelelse om,
at saadan og saadan var Prisen,
enhver af Kommunens Beboere, og at der ikke kunde forhandles
ikke mindst et Byraadsmedlem, om den, ja, saa gav vi jo op. Det
af al Magt støtte og i hvert Fald var aldeles haabløst.
Det har aldrig været særlig
ikke modarbejde, som her er sket.
store
Arealer, der her i Landet
Bemærkelsesværdigt er det, at
er blevet anvendt til Cikoriedyrkikke et eneste af Nordlandets Honing, men ligefuldt er det beklateller har følt sig foranlediget til geligt, at Landbruget i disse ikke
at avertere i ovennævnte Køreplan. alt for straalende Tider skal blive
berøvet endnu en Indtægtskilde,
Rimeligst havde det været, om
den stedlige Turistforening, hvis fordi Enkeltmand vil presse sin
Forretning op til at give et UdFormand er Repræsentant for
bytte, der hører Krigstiden til.
Rønne-Allinge Banen, selv havde
Ridts 20 pCt. tyder heller ikke
fremkommet med denne Kritik, paa, at Industrien i alle Tilfælde
men maaske Hr. cand. Mortensen viser den Forstanelse overfor Landhindrer en Gentagelse at en pri- bruget, som den som Helhed cmvat udgivet Køreplan, der som sker at Landbruget skal give Udtryk for, naar Industrien ved an•
denne er stærkt præget af Man- dre Lejligheder møder frem og
gel paa Lokal-Patriotisme.
parkalder Offentlighedens InterCS5
Flere Læsere.
Dersom alle Dyrkerne stod samTil uvenstaaende flaskes blot men, kunde maaske naas noget
overfor Fabrikken.
bemærket, at vi ikke har modtaHvordan denne i det hele taget
get noget Eksemplar af Stations- har udbygget sin enestaaende Magt,
forstanderens Køreplan til Anmel- kunde der maaske ved Lejlighed
delse, antagelig fordi denne ikke være Anledning til at se lidt nærs.
er trykt her; hvor den er trykt, mere paa.
ved vi ikke, da Trykkersted niangler. Firmaet har antagelig ikke
villet være sit Arbejde bekendt.
Red.
—o—

Det er din egen Fejl!

En haablos Forretning
for Landmffindene.
Cikoriedyrkningen umuliggjort
igennem Fabrikkernes
Diktafurpriser.
—0 —

Da Sukkeroverenskomsten forleden kom i Stand ved, at Fabrikkerne gik med til en noget større
Pris end fra først af tilbudt, meldte
sig Sporgsmaalet hos adskillige
Landmænd Landet over:
Kan der nu ogsaa opnaaes en
antagelig Pris for Cikorierødder?
Uden at Sukkerroer og Cikorierødder direkte har noget med hinanden at gøre, bliver der jo alligevel ganske naturligt anstillet
Sammenligninger mellem det Afkast de to Afgrøder kan give. Og
Forholdet er da dette, at Cikorierødderne er sakket langt bagud,
selv i Sammenligning med de lave
Sukkerpriser.
Aarsagen hertil er velkendt. Vore
Kaffetilsætningsfabrikker er i de
senere Aar blevet fortrustede i
meget høj Grad; Richs' Fabrikker,
der ledes af den anerkendt dygtige, men jernhaarde og aldeles
eneraadende Direktør Carl SaloVor smarte Stationsfst. har ud- monsen, behersker paa forskellig
givet en Køreplan, som uddeles Vis Markedet og bestemmer gangratis i ikke mindre end 4000 ske diktatorisk, hvad Cikoriedyrkerne niaa tjene. At et saadant
Eksempl.
Diktatur medfører et Misforhold
Køreplanen, der ganske vist er kan formentlig ses deraf, at meet Annonceforetagende, havde vi dens Richs kan give 20 pCt. i
ventet at se anmeldt i „Nordborn- Udbytte, hævder Dyrkerne nied
holm". Da dette ikke er sket, skal stor Bestemthed, at Dyrkningen
vi tillade os at komme med ne- paa de tilbudte Betingelser giver
Underskud.
denstaaende Bemærkninger: Vi
Prisen er i øjeblikket 4 Kroner
skal ikke komme ind paa Planen pr. 100 Kilo for grønne Cikoriei sin Helhed, skønt en hel Del rødder, leveret paa Fabrik, imod
Kritik kunde være paa sin Plads f. Eks. 7 Kr. 85 øre i 1920 eller
f. Eks. findes der Trykfejl i selve 7 Kr. i 1925.
— Hvis vi endda fik 50 øre
Togplanerne, ligesom Stoffet er
merel erklærer Forstander Oluf
uheldigt ordnet.
Jensen, Slangerup LandbrugsHvorfor staar Aftensærtogene skole, i en Samtale om hele dette
paa en Side for sig selv og ikke i Dyrkningssporgsmaal; sen kunde
f. Eks. paa Foden af selve Pia- 1 det lige løbe rundt. Jorden har
nerne. Har Forstanderen maaske ro godt af denne Afgrøde, den
og
speciel Interesse i, at Folk ikke bliver omhyggelig behandlet
giver altid bedre Korn Anret efter.
bruger Særtogene? Derimod er
Men, selv naar vi tager 1-lensyn
der et Punkt, der i Allinge-Sandvig til dette Moment, kan det ikke
har vakt megen Forbavselse og gaa, til de fire Kroner.
F
Forstander
Jensen kendetegner
stadig er Samtaleemne Mand og
løvrigt Situationen for- Dyrkerne
Mand imellem, g
o det er Damp- sadledes:
skibsselskabet „Ostersøen's Fart— De fleste af de større Brug,
plan.
der tidligere regnede med at dyrke
Hvorfor er denne Plan ikke op- ; et bestemt fast Areal med Cikotaget i Indholdsfortegnelsen, hvor vierødder, er nu holdt op; desværre har dog ikke alle Dyrkere
endogsaa Motorbaadcn „Thor" ! kunnet sige Nej til de tabgivende
staar nævnt?
Kontrakter, idet de Paagaeldende
Hvorfor er Afgangs- og An- f ræsonnerer som saa, at de lige

Stationsforst. Kolod's
Køreplan.

,De kan ikke komme overens",
siger man, ,og de var dog saa
lykkelige, da de blev gift. Hvis
mon Fejlen er?"
Spurgte man mig, tror jeg nok,
jeg vilde svare, at det i de fleste
Tilfælde er Hustruens. Naturligvis
kan en Mand gøre Ægteskabet
ulykkeligt, saa ulykkeligt, at det
maaske aldrig vil kunne blive godt
niere. Men naar det bliver saadan
halvt ulykkeligt, saa at de trækker hver i sin Ende, ikke kan
komme overens, saa er det nok
for det meste Hustruens Fejl.
Hvis jeg var gift, tror jeg ikke,
jeg nogensinde vilde have Hovedrengøring. Jeg kender et Hjem,
hvor flovedrengøringerne faktisk
har ødelagt al Glæden ved Ægteskabet. Først syntes Manden bare,
at hans Hustru var en vældig
dygtig lille Kone, ja, han syntes
endda, hun var sød i Rengøringskostume — til Afveksling. Men
siden, da han begyndte at forstas,
hvad Kluden om Hovedet og den
hastige Frokost betød, saa saa
han ogsaa, at hun ikke var saa
sød. Og efterhaanden blev han
ked af, naar han kom hjem at
skulle spise uden Dug paa Bordet, ikke faa Lov at sidde og hvile
i sin Lænestol — for den skulde
partout bankes — og han begyndte
at søge Hyggen uden for Hjemmet.
Jeg tror heller ikke, jeg vil tale
saa meget om Børnenes Ulydighed og Husassistentens Mangler.
Naturligvis kan det være meget
godt, at en Mand ved, at en Husmoders Vej gennem Livet ikke er
en Dans paa Roser -- men det
er en Mands heller ikke, og det
maa være forfærdeligt for en Mand,
saasnart han kommer ind ad Døren at blive proppet med Lises
og Elses og Karens Synderegister.
Endvidere vilde jeg saavidt muligt gøre mit Arbejde tidligt paa
Dagen, saa at jeg ikke var altfor
overlæsset, naar min Mand korn
hjem efter sit Arbejde. Selvfølgelig kan Dagen godt blive lang
for en Husmoder, men naar man
er fornuftig, kan man godt faa
Tiden til at slaa til. Jeg kender
en Herre, som aldrig fik Lejlighed
til at tale med sin Hustru om det,
der interesserede ham, en udmærket Hustru forresten, men s(+171
aldrig havde Tid at gaa ud med

ham eller at tale rigtigt med ham,
Han er nu gift med en anden.
Men man kan jo ogsaa være
mindre heldig. En af mine Veninder gik det engang sadledes:
De skulde ud en Dag, og Lisbeth havde i tre lange Aar haft
den samme Selskabskjole. Nu
tænkte hun, at bande hendes Mand
og hun selv var kede af den, og
hun satte sig til at sy en ny Kjole,
møjsommeligt, og til langt ud paa
Natten, mens hendes Mand sov.
Saa kom den store Dag, og da
Manden ser Lis, siger han: „Hvordan er det, Du har klædt Dig udl
Hvorfor har Du ikke den sorte
paa, der klæder Dig saa godt?"
Ja, naar Mænd er saadanne,
synes man maaske, at det ikke
lønner sig at gøre noget for ikke
at være som andre. Men det lønner sig nok alligevel! Jeg skal
da i hvert Fald forsøge! I. C.

Bornholms
Fugle skyd nings selskab
afholder sin aarligc Fugleskydning
ligesom sidste Aar ved Hammershus Grundlovsdagen den 5. Juni.
Festen sidste Aar forløb jo særdeles vellykket, men til selve Skydningen var der paa Grund af det
kølige Vejr noget for ringe Tilslutning, saaledes at Skydeselskabet fik et mindre Underskud i
Kassen. Da man meget nødig vil
gaa til at reducere de kostbare
Sølvpræmier eller paa anden
Maade formindske Attraktionerne,
har Selskabet bedt os slaa til Lyd
blandt vore Læsere for, at saa
mange som muligt i god Tid melder sig som Deltagere. Herved
opnaas saavel at Selskabet som
Hotellet i Forvejen paa sikker
Basis kan træffe deres Dispositioner, hvorved en billigere og bedre
Ordning kan opnaas.
Bestyrelsen har i Aar besluttet
at organisere Skydeselskabet som
en sluttet Forening med faste Medlemmer, hvorved opnaas visse
Besparelser og Fordele; medens
Udgifterne saavel for Medlemmer
som Ikke-Medlemmer bliver ganske de samme som hidtil. Der vil
blive rundsendt nogle Lister, hvorpaa man kan tegne sig. Kontigentet er 5 Kr aarlig og heri er indbefattet Betalingen for Skydemiddagen (3 Kr.) og Adgangen til
paa 1 Nummer (2 Kr) at kunne
vinde de nedskudte Præmier. For
at faa Adgang til at skyde, maa
der mindst købes 2 Numre (4 Kr.)
Er man Medlem, maa man altsaa
købe et Ekstranummer. De, der
ikke ønsker at være Medlemmer
og ikke vil deltage i Festen efter
Skydningen, kan deltage i Skydningen og Præmiefordelingen ved
at købe 2 Numre. De, der vil indskrænke sig til kun at deltage i
Præm iefordelingen kdn gøre dette
ved at købe l Nummer. Deltagelsen i Festen er kun for Medlemmer.
Skydningen begynder som sædvanlig K I, 10 Formiddag og det
er uklogt at vente med at købe
Nummer til efter Skydningens Begyndelse, hvorved man afskærer
sig for Chancen for at faa de første Præmier.
Ordningen ang. den tilfældige
Pragniefordeling har været noget
kritiseret, og det skal indrømmes,
at der er noget utilfredsstillende
i ikke at vide i Forvejen hvem
man skyder for, men man har
dog ikke ment at kunne forlade
denne Ordning, da man ellers ri•
sik erer som i gamle Dage, at nogle
enkelte drevne Skytter skyder alle
Præmierne ned for nogle faa
Numre.
Riffel bedes medbragt. Store
Sigtekorn udleveres og paasættes

paa Skydepladsen. Ammunition
gratis.
Skydemiddagen hestaar urer af:
Suppe fmaneiere.
Kalveryg garni, Is
Taffel- og Dansemusikken leveres af Kapelmester Hansens berømte Trio fra Svaneke. I Friluftsmusikken har Gøgen og Nattergalen lovet at medvirke.
Man kan tegne sig ved at ringe
til Hotel Hammershus. Nu hanler
vi blot at Vejret vil blive godt
paa Skydedagen, saa vil denne
utvivlsomt forme sig som en virkelig Festdag, hvor Nordbornholms Befolkning vil samles paa
det gamle minderige Hammershus.

$ra ege til 2(ge.
Biografen.
Filmen opruller paa Søndag
Biografen interessante Billeder fra
Livet indenfor et moderne. Brand•
korps. Man ser Folkenes daglige
Liv, og man ser dem i Kamp mod
Ilden.
Spændingen kulminerer i Børnehjemmets Brand, hvor man ser
Brandfolkenes heltemodige Arbejde
for at redde de forskræmte Børn.
50 Fotografer var i Funktion un•
der disse Optagelser, og mange
af dem maatte stag midt inde i
den brændende Bygning, der hvert
øjeblik kunde styrte sammen.
Selvfølgelig er der ogsaa en
Kærlighedshistorie i Alarm! Det
vilde jo være utænkeligt, at en
ung Brandmands Hjerte ikke
kunde komme i Brand.
Alarm! er en storslaaet Skildring af Brandmændenes farefulde
Liv, optaget under Medvirken af
kaliforniske Brandchefer. Det er
en Hyldest til Hverdagslivets Helte,
de raske Brandmænd, der vrager
over Borgernes Sikkerhed og stundom ofrer Livet for at redde deres Medmennesker.
Pinsedag gjorde Politiet i Sandvig et særdeles vellykket Forsøg
paa at gennemføre den ensrettede
Kørsel, som der tidligere her i
Bladet er slaaet til Lyd for, idet
Automobiler fra Hammershus dirigeredes „ovenom' og fra Allinge
„nedenom" gennem Sandvig By.

Stammg fra Pflhiikiffil,
Kødkontrollen.
Med Interesse har jeg læst den
i sidste Nr. af „Nordbornholm"
indsendte Artikel, der viser en
vaagnende Interesse fur kommunale Forhold. Siden Dyrlæge Dams
Tid har der ikke været nogen
betryggende Kontrol og det er et
Under at en eller anden Epidemi
ikke er indtruffet i alle disse Aar.
Ogsaa i Olsker og Ro savnes en
Dyrlæge.
Det maa haabes, at det nye
Byraact ikke alene har til Opgave
at faa Skatteprocenten bragt kendelig ned, men ogsaa vil arbejde
for at vi faar Folk herned, som
der er virkelig Brug for. Altsaa
ikke alene en Dyrlæge, enen ogsaa
en Tandlæge og en Jurist; vi trænger haardt til dem alle tre.

Argus.

Kiosken „Aroma

64

Cigarer fra 5 Kr. pr. 50 Stk. Cerutter
fra 2,50 Kr. pr, 50 Stk. Cigaretter
fra 21/2 øre ,,A ROMA'. Tobak
200 gr. I Kr. Papir i stort Udvalg,
Granrofoaplader fra 50 øre. Lædervarer, Legetøj m.
Æbler,— Appelsiner, -- Chokolade.
Dag- og Ugeblade føres.
Bringes overalt i Byen.
Ærb,

0. R. Rasmussen, Allinge

Koloed
& Mortensen
*ty wgeforre tni ng
- -

Benyt Lejligheden!
Engelsk Spisestue, saa god som ny, Skabe, Spisestuer, ellenbenslakeret Soveværelse, enkle Klædeskabe, Kommoder, Senge in. m.

.9•••••••••••••••

:Biografen.

sælges billigt.

Søndag- Kl 8

Auktions-Partivareforretningen

Al Lastkørsel,

Storelende Allinge

LiL..-, kister

og Ligtøj.

1la8 ikke over beo ober

Klemensker Handelsgartneri
Nu er Planterne tjenlige til Udplantning.

store, kraftige, godt hærdede Kaal- og Blomsterplanter, Stedmoder m. m.
Kransebinderi ‘+1 Haveanlæg Niv Grønsager.
Tlf. n 44x kan ben}ttes.
Th. Rømer Clausen, Klemens.
NB. Forretningen er lukket fra Solnedgang Fredag til Solnd. Lørdag.

Køb Deres Forbrug af

Sodavand fra
Mineralvandsfabriken

BORNHOLM
Flaskerensningen foregaar under Iagttagelsen af de strengeste Krav til Renlighed og Hy
glejne
Ved Fabrikationen anvendes
kun de allerfineste Raastoffer.
Produktet staar fuldt ud paa
Højde med de oversøiske"Fabrikkers.

FLÆSK,
Kød og Pølser
modtages til Røgning hos
Slagterm. Phillipsen, Sandvig.

glæd ,̀Jeres Ven
med et Fotografi al Dem selvl

Fotograf Alfred Kjoller, Tlf. 4
leverer de fineste Portrætter.

Johanne lansen
Vietualiefurretning
anbefaler
hjemmelavet Fars, Medisterpølse,
Lungepolse, Sylte og Leverpostej.
Fersk, saltet og røget Flæsk.

Lindeplads - Allinge - Telefon

45

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

Bornholms
Spare- og Laanekasses
Afdeling i

Kontortid 9-12 og 2-4.
Renten af Indskud er paa
4,5 ryet. p. a.
3 Mdrs Opsigelse
Alm. Sparekassevilkaar
4
Folio
2
i Forsorgelsesaldelingen
3,6 hvortil Præmie, hidtil 2,4 -

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

Benmel.

Godt, tort Benmel er til Salg.
10 Kr. pr. 100 kg.
Tlf. 79.
Endermebtfnbriken. Nyter

MlingeYegIværfi
anbefales.

Mursten, Teglsten, Drænror.
Tlf. 127.

Stue- 8 Vækkeure
Lommeure,
Herre- og Dame-Armbaandsure,
Urkæder og Urarmbaand
i stort Udvalg

Conrad Hansen, Tlf. Allinge 140,

Aktieselskabet

Hasle Bank
modtager Indskud paa Indlaaishog og Folio, Terminsyde ser til Kreditforeninger ,
..fordner Kredidaan m. m.
4.,:‘

5smanden.

Traadvæv

1111191119•911*•••••

af alle Dimensioner er paa Lager
og Prisen er billigst i

Gudhjem

ProduKten.

Elfellbenslakeret Sovevwelse
med 3-fløjet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetræs engelsk
Spisestue, compl. fra 550 Kr. Chesterfields Dag,

ligstue, I Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr.
Ratebetaling kan indrømmes. Solide Købere fra 20

Den nye Harverenser er nu paa
Lager til billige Priser.
Reservedele haves til den nye
og den gamle Harverenser.
NB. Nogle brugte Rensere meget billigt.

A. Larsen.
•■••■■•■■•1■111.111.■

Til Salg.

Kr. mdl.

Allinge ny Møbelmagasin,

2 brune kraftige Arbejdshopper,

Havnegade 53. Allinge.

,Jitglittip=åtebegodå

8 og 10 Aar, 10 Kvt. 3 og 4 Tom,

den ene med Føl, staar til Salg
eller Bytte.
Charles Møller, Skovfryd, Olsker.
•

Staldv induer, Tagvinduer, Renseluger, Riste, Jernvaske
og Nurgrydcr er paa Lager i stort Udvalg og til allerbilligste Priser

Yrodukten.

~EF

En stor slaget Skildring, i 10 Akter, af Fredens Helte, særlig
de store Brandcener er af
imponerende Virkning.
o-

Farce i 2 Akter med Gøg og Gokke.

Telefon 25

Sandvig

Al Raagejagt

Superfosfat — Kali — Norgesxalpeter — Kalksalpeter,
Chilesalpeter og Nitrophaska haves paa Lager

Vi betaler altid huj Overpris. Prisen i denne Uge har været
140 Ore pr. Kilo.

byereltiskAlieri
Alle Slags sælges billigst i

Nordlandets Handelshus.

Kotoire, Kogrimer, Kædevarer
af alle Slags sælges. — Prima Hampereb. Billigt
Tougværk. Alle Ting r,om bruges ved Kreaturernes
Udbinding sælges bill, gt. --- Galvaniseret Hegntraadtietning for Høns sælges meget billigt i hele
Ruller.

Nordlandets Handelshus.

Biler udlejes.
K. P. Nielsen, Vognmand.
NB. Telefonnummeret er forandret fra Allinge 40 til
Allinge 2.

bast- og Personkarsel
udføres hurtigt og billigt.
Ny 6-cylindret Chevrolet-Vogn.
Tlf. 131.
V. Riis, Allinge.

Al Færdsel
med og tiden Skydevaahen i
Kjollergaards og Hollmndergaards
Skove er streng forbudt.

En Formiddagspige
kan iaa Plads

Bager Holm, Allinge.

En Karl og en Pige
søges til I. Juni
Kofoed, Mollegaard, Ro.
Extrafine fede

Nye moderne

cjilortmesild

Foraars- og Sommer-

Damehatte
findes som sædvanlig hos

Hedvig Marckmann,

ProduKten.
til Gudhjem
Handelshus.

samt Befordring al Kreaturer og
Svin, udføres med ny 6-cylindret
Chevrolet. Altid billigste Pris.
Ærbodigst
Tlf. Ro. 57.
E. Hansen, Tejn.

er forbudt i min Skov.
Victor Olsen, Bøgeskoven, Ro.

Kunstgødning.
fælg Jeres sidg

Tak.

Hermed heder vi alle, som har
vist os Opmærksomhed ved tort
Bryllup, modtage vor hjerteligste
Tak.
Ella og Aksel Liljeroth.

HASLE
Obs. Paategning udføres.

•

Har

De set

vore nye Stoffer til Sommerkjoler, da kan De ellers tro,
der er noget at vælge imellem.
Henrivende Nyheder
Uld- og Vaskemonssellue
fra 1,10. — Vaskesilke i fine
Farver 1,95. Moderne dobbeltbr.
Kloleerepe 1,33 til 1,.15. Lysog vaskeægte Zephyr fra 85 Ø.
Meget stort Udvalg i slidstærke
og farveægte Stoffer til Drengebititier og Skjorter og sids1,1
men ikke mindst, virkelig over- t
raskende simle Priser over det hele`,
For at skaffe Plads
til Nyhederne er en Mængde,
lijoletoj i smag Maal fremlagt;
til em halv Pris. :1
Vi har Eneforhandling af „To-'
hraleo", — Sommerens store
Succes. lin elegant Nyhed i Va-,
skestof og kogeægte. Den)
skulde De prøve, vi har et smag-j.
fuldt Farveudvalg Vi sælger den
for 1,80 pr. m., og den er ene- :
stenende god.

er paa Lager.

ProduKten.

Varm Blodbudding
Jaas hver Fredag

g..eyster,Jfasle.
•

Gudhjem

holdbare Tapeter
Nye, smukke, moderne Mønstre
er hjemkommet i stort Udvalg.
Priserne er i Aar meget billige i

Bog-, Papir- og Tapethandelen

5. 5?ønne.
Ved Siden af Jantzens Hotel.
Tlf. 85.

Husk
afkøbe

HASLE.

iste Klasse IV Stammer af
karres Roefrø, Banghoim Kaalrabi, alle Sorter Turnipsfrø,
Gulerod, Rødbede, Urte- og Biomsterfrø i løs Vægt og garanterede Pakninger sælges i

:Nord landet,!..4

Ithtildeshus.

Alles TryKsager
saasom
Rt, gninger, M•ddeleiser, Konvolutter,
Dags-Dato, Vekrelblatiketter,
Visitkort og Takkekort,
Love og Regnskaber,
Sange og Salmer,

medlemskort
leveres bedst og billigst fra

Allinge Bogtrykkeri.

NORDBORNHOLM 1Hes i alle Hjeml
og egner sig derfor bedst for Averter ing.

•

Køb Tapetlabriken ..Danmark-5

Manufakturhuset I
Bemærk!
DUROL. Del moderne Reparationsmiddel, der sparer Tid og
Penge, faas her. Dansk Opfin- 1
delse, Verdenspatent.
Brugsanvisning gratis.
•
••
••

middag.

t)

Malerwer

ProduKten.

Allinge Havneudvalg Lomme- og Vkeure,

ønsker Tilbud paa Udførelse af
nedennævnte Arbejder:
I. Paasætning at 30 Meter Slidlister.
2. Maling af Gelænder rundt
Havnen og ved Havneporten.
3. Tjæring af Varehusets Tag,
Waterlister samt Dæksler over
Kloak og Kædekasser.
4. Skrabning og Maling af Kranen.
Betingelserne for Arbejdets Udførelse kan afhentes paa Borgmesterkontoret, hvortil Tilbudene maa
være indleverede indenL31. Maj,
Tilbudene maa gives paa*.hvert
af de 4 Arbejder for sig.
Allinge den 17. Maj 1929.

Havneudvalget.

Herre-:,og Dame-Armbaandsure
anbefales.
Gode Varer — Billige Priser

Fini! 2)estfis 21,-- og
guldsmedeforretning,
ilasie 116.

Min Ilrmagerlorretning
anbefaler Stue-, Lomme- og
Vækkenreli pænt Udvalg.
Alle Slags Reparationer udfares.
L. liermansens Eftfl.
Ro St. Anna Johansen. Til. 71.

Averter i „Nordbornliolni"I.

i

Hans Offer.

hed uden at kunne bestille noget.
Hvert øjeblik ventede hun, et
Telefonen skulde ringe, at nogen
Tommy havde i mere end een 1 eller noget skulde komme, at der
Time siddet og talt om dit og dat, skulde ske noget. Klokken blev
medens han med slet skjult Nys- ni, den blev ti og elleve. Klokken
gerrighed havde venkt paa, at halvtolv ringede det paa Døren.
Grace skulde fortælle ham, hvor- Hun skyndte sig ud for selv at
for hun havde sendt Bud efter lukke op. Maaske var det -- Peter.
ham.
Det var et uniformeret Bud, som
Endelig kom det.
smilende rakte hende en stor Blom.
Hun talte hurtigt og ivrigt, sum starbuket - Hun skyndte sig at
var hun bange for at blive afbrudt kvittere paa Følgesedlen, og da
inden hun var færdig med sin
Budet var gaaet, sprang hun ind
Forklaring.
i Dagligstuen og rev med dirrende
Vi skændtes, rent ud sagt, Haand Papiret itu. Det var just,
og saa gik Peter sin Vej:Det var hvad hun have ventet. En saaikke min Skyld, og selvom jeg dan Buket havde han givet hende
vel nok fra Begyndelsen havde hvert Aar siden Brylluppet: Linie.
nogen Skyld, saa gik han i al konvaller og lyserøde Roser. Der
Fald for vidt. Da han styrtede var ikke noget Brev med, men
ud gennem Døren, sagde han, at det behøvedes heller ikke.
han ikke kom tilbage, førend jeg
Hun skyndte sig til Telefonen
sendte Bud efter ham. Og det og ringede sin Mand op paa Kontænkte jeg naturligvis ikke paa toret.
at gøre.
- - Du kommer vel hjem til
Hvorfor ikke det, spurgte Middag, Peter?
Tommy mildt.
-- Jeg kommer med det samme,
- Fordi han ikke havde Ret min elskede Piget
til at forlade mig paa den Maade.
- Han talte tilmed om Skilsmisse.
Men inde i Klubben stod Tommy
- Og Du mener, at han vir- med et Papir - en Regning fra
kt lig mente noget dermed? - Blomsterforretningen paa en Buspurgte Tommy.
ket Lilliekonvaller og røde Roser
- Det ved jeg ikke.
- hans Offer.
Hvis det nu virkelig var hans
Alvor, sagde Tommy og forsøgte
at gøre sit Tonefald saa naturligt
som muligt, saa ved Du i al Fald,
at Du har mig, og at jeg altid
Farver til Olie og Kalk i bedhar elsket og altid vil vedblive at
ste Kvaliteter. - Olierevet Blyelske Dig.
hvidt, Titan- og Zinkhvidt.
- Ja, det er jo det, jeg ved, Colsollt er en udmærket Vægog det er jo ogsaa derfor, jeg har farve, let at udrøre i Vand, fores
sendt Bud efter Dig; - Du skal i 25 Farver. - - Strygefærdige
Oliefarver. Entalielak, hvid
hjælpe mig.
og kulørt. Træmaling til rihov- Elsker du vedblivende Peter? let Træværk, dækker godt og er
- Ja, og nu maa Du hjælpe mig. billigt i Brug. lillaskinglaissnr,
- Hvorfor just nu i dette øje- Lakker, Lakfernis i forskel
lige Kvaliteter. Fernis, Gulvblik?
fernis, Terpentin. Kit, Gibs,
- Jo, for i Morgen er det vor
Droncer og Tintur.
Bryllupsdag. Og jeg har en For- Pensler i stort Udvalg, alt fonemmelse af, at hvis den Dag res i bedste Varer fra anerkendte
gaar til Ende, uden at jeg hører Fabrikker og sælges til billigst
mulige Priser.
noget fra Peter, saa kommer han

2talervarer.

aldrig mere tilbage.
- Kan Du da ikke selv sætte
dig i Forbindelse med ham?
- Nej, ikke som Sagerne staar
nu. Men jeg ved, at Du holder af
mig, og at Du nok vil hjælpe
mig. Ikke sandt, Tommy? Du er
mit sidste Haab. Jeg vil, at Du
skal opsøge Peter i Morgen og
minde ham om, at det er vor
Bryllupsdag. Jeg tror nemlig, at
han paa Bunden af sit Hjerte vedblivende elsker mig, og maaske
vil :han, naar han erindrer sig
Dagen, gøre noget, der gør det
muligt for mig at bede ham om
at komme tilbage. Forstaar Du
mig, hvad jeg mener? Og tror Du,
Du kan hjælpe mig?
Tommy grundede længe. Hans
bestemte Mine røbede ikke paa
nogen Maade, hvad der gik for
sig i hans Hjerne og Hjerte. Den
Kvinde, han elskede, kunde blive
hans - og saa forlangte hun nu,
at han skulde hjælpe hende til at
knytte de Baand, der lige var ved
at slides over.
- Jeg skal gøre, hvad jeg kan,
selvom det maaske ikke bliver saa
let. Peter var jo altid skinsyg paa
mig. Tror Du, jeg kan træffe ham
i Klubben?
Hun nikkede og tog hans Haand
mellem begge sine.
- Jeg er saa glad for, at Du
holder af mig, Tommy?
- - Næste Morgen var Grace oppe
tidligere end sædvanlig. Hendes
Nerver var oprevne af Sonding
og Angst. Det var 3-Aars Dagen
for hendes Bryllup; de to foregaaende havde Peter og hun fejret ved en lille Fest. -- Hun gik
nervøs omkring i den lille Lejlig-

y. e. afolm,

,-oerzerencle

Køreplan.
11..n ne, •11111sigt Jurabase"

anmodes høfligst 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, men Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet • 5 øre i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.

Møllers Bogbinderi
Tlf. 166.

Chr. Diderihsen, Rønne.

Tlf. -1t)c)

Papirvarer.
Indbinding af Bager. - Protokolfabrik.
1. Kl. Arbejde. - Rimelige Priser. - Hurtig Levering.
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere.

BRØDRENE ANKER, HASLE.
JERN5T4111ERI & 7IAINKINFA11111K.
Alt til Faget henhørende anbefales.

Koh Deres Manchetskjorte
Hat, Slips og Sokker i

Magasin du Nords Udsalg
Der findes et meget stort Udvalg
i saavel ganske billige som i allerbedste Kvaliteter
Kulørte Manchetskjorter fra 355-1075.
Hvide Plqueskjørter (155 og 1000.
Kjoleskjorter, prima Kval 550
En•farvede Tennisskjorter,
III og wa.,dfarvet 475.
Bløde Batte fra 6,85-13,25.
Man Khetieshitter i først». Eleconer 3.75---7.00.
Sportshuer I nitegtigt Udsalg 155-425.
Kludeslips, e. 250 forsk. Dessins van Lager
fra 75-550
Moderne hers». og str. Sokker fra .15 -350
Et Parti ensf kul Slikelommetork heder 0,25.
Halvstiv' Flipper 1 mod. Facons fra 70 100
Flonel Pyjamas fra 700 950.
Tricoline do., elegante Drinslnit 14,50-1750
Zephyr do., mønstrede, 9,65
Manchetknapper Slipsitattle, Ærme & Sokkels.
!Slipsholdere m. ni. i meget stort Udvalg.
Stærke Meler fra 100-325.

Leverandør til Lotterierne.

Victor .."Planck,

Største ludvalg

Fest- og Brudegaver
Ny hjemk. Varer
til de rigtige Priser.

Allim hvori
Optiendningsbrtende altid paa

Lager, billige Priser.
Geert Hansen.
Tlf. 29.

Yfingslejere

Hingsten
,Bannerhøj',

ilrobotuis Nerloolguloei
Jens Hansens Manufakturhandel,

Tlf. 4.

Hasle Snedker- og
Bygningsforretning
35.

inbrig
9,25 14.10 17.50 20,40
/Muge
9,30 14.15 17,55 90,45
Tein
9,38 14,23 18,03 20,53
9Iø
9,50 14,35 18,15 21,05
10,04 14,49 18,29 21 ,19
91~14
91ntet
10,14 14,59 18,39 21,29
`ønne D. 10,30 15,18 18,55 21,45
vebtr No fra 27. Niti tit 27.
VInituit (Nur ind).
MON. OG RELLIGDAGIR
Hamme 111.-HandvIg.
Runar ,f>. 7,55 19,50 16,25 19,25
8,10 13.04 16,19 19.39
9?nfrr
ntemen.
8. 18 13,13 111,48 19,48
8,31 13,25 17,01 20,01
8.42 13,37 17,12 20,12
'Zeit;
8,50 13,45 17,20 20,20
Ytflioge
!4,55 13,50 17,25 20,25
ranndrig Bønne 11
dittboifi
9,10 14,05 17,50 2,050
Ylflnrgr
9,15 14,10 17,55 20,55
grin
9,23 14,18 18,03 21,02
9,34 14,29 18,14 21,15
9,47 14,42 18,27 21,29
21rnirnl
9,56 14,51 18,36 21,39
gtoftr
'Rønne 6. 10,10 15,05 18,50 21,55

Naar De skal avertere. benyt da

„Nordbornholm"

For at komme
• frem
i Canada
kræves kun Arbejciavillie og Evne. Vort
Kontorer anviser gennem 10. canadiske
Statsbaner Pladser ved Landbruget i de
forskellige Provinser. Opal for Kvinder
anvises Pladser paa Landet. løvrigt op.
lyser vore illustr. Haindboger om For.

holdene og de Muligheder, der gives
Nybyggere tor at erhverve egen Jord.
Haandhogerne udleveres gratis hos Agenterne over hele 1 andet, eller (ais frit
tilsendt ved at skrive til

Køreplan
Almindingen Gudhjem Kunne
Jernbane.

IlleNNEDAGE

anbefaler sig med et stort Lager i færdige Klædninger. Over-

7,45 13,10 16,20 20,30
91ennt
7,45 13,10 16,25 20,30
9lero
?Within?
8,33 13,58 17,21 21,18
?Ilininbingen 8,43 14,08 17,31 21,28
Efierninrie 9,03 14,28 17,51 21,41
9,11 14.36 17,59 21,56
eftrrinrg
9,23 14,48 18,10 22,08
Nubbieni

frakker, Ulsters, Stortrøjer, Motorjakker, Regnfrakker,
Hatte, Huer og Kasketter samt alt i Arbejdstøj. - Prima

amerikanske Overalls. Jakker & Bluser. Bestilling paa Klædninger
efter Maal. 1. Kl.s Arbejde til billigste Priser.

Kædeurer,

Nu, Køerne skal paa Græs,
anbefales vort Lager af Tater
Grimer, GrimesKafter, Find erheger, Led

Tairepeele.
Priserne er meget billige.

Produkters.

hos omrejsende Agenter, der paa Grund aj
Rejseudgifter mim beregne storre vance
paa en ringere Vare, og sælger denne paa
Efterkrav og uden Garanti.

gornitzkas fflogtryklieri,
er De altid sikker paa at fan Deres Tryksager godt udlud til den
billigste Pris og saa vidt ru ulig omgaaende Levering, Telefon 74.
Indpakningspapir, økononiruller. Poser & Konvolutter til Fabrikspris

Største Lager af Ligkister, Ligtøj og Ligsenge,

Tlf. Hasle

hiandrig Re.nae 111.

Dønne Almindingen Gudhjem
)

3ndpaRningspapir og :roser

Lynggaard, Ro.

8,10 13,03 16,30 19,30
8.20 1:135 16,40 19,40
8,34 13,29 16,54 19,54
8,46 13.41 17,06 20,06
8,54 13,49 17.14 20,14
9,00 13.55 17,20 20,20

Allinge,

Xvorfor Røfle Sryfisager

- rod, med lys
Manke og Hale, staar til Bedækning for 10 Kr. kontant, 1 Kr. i
Staldpenge. Akkord efter Aftale.

7,55 12,50 16,15 19,15

Kongens Nytorv 8. København K.

Etid bedste Kvalitet og største Udvalg i Trikotage og Uldgarn.

faar gennem en Annonce i Nordbornholm alle Ejere af Hopper
indenfor vort store Opland i Tale,
og da Hesteavlen nu atter er i Opkomst, vil et større Tillæg uden
Tvivl være formaalstjenlig,t.
Averter derfor Deres Hingst her
i Bladet.

`lønne
1Noirr
Stterricn4
81.
Zein
4111In4e
Eanbrim

Skandinavien Amerika Linien,

Rich. Nielsen,
Urmager- & Graver

sfiGNEDAGE.
Røn•r 111.-5aisd•tg.

Averter I NORDBORNHOLMI

Gudhjem Almindingen Rønne
7,40 13,00 16.25 20,20
Q5ubbient
7,49 13,10 16,35 211,30
Cftrrlarg
Zhermorie 7,58 13.19 16.44 21,39
Vitininbing. 8.17 13,38 17,04 20,58
8,29 13,50 17,15 21.10
YIntittebe
9,15 14,40 18,05 22,00
`telo
ffloant t. 9,15 14,40 18,00 22,00
*) X!iiber lun fra 27. 3uni til 27.
Vluguft (begge incl.)
NON. og H E 1, 1,1 GlIAG E.
Kønne Almind narv Gudhjem
gfilmie D. 7,45 0,25 13,00 20,00
7.45 0,25 13,00 20,00
Ytafithbu
3 1,08 13,48 20,49
Ylkninbitin, 8,43 1,18 13,58 20,59
Ørtermarir 9,01 1,36 14.17 21,18
9,10 1,44 14,25 21,26
efterfare
CS1Ithf?init
9,2(1 1,54 14,35 21,36
Gudhjem Almindingen Rønne
ffinblijrnt
7,10 10.2u 12,55 19,50
7,49 10,29 13,05 20,00
Dfirrlara
Oftermatir 7,58 10,37 13,13 20,10
?Minut:tingen 8,17 10,54 14,32 20,28
Yin IirIrbti
8,28 11,04 14,4'1 20,40
97rx.o
9,15 11,50 13,30 21,30
5lønne 4). 9,15 11,50 13,30 21,35

