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Fredag den 28. Juni Annoncer og lokalt Stol maa virre indleveret 
senest 2 Dage Ter Bladet udgaar. 1929 

IAlm. Annoncer 10 øre pr. mm, eftert. Gange 8 ø. 
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guni. 
Moders Dyner er lagt paa Hæs, 
Koen dryner — hun vil paa Græs, 
Bien brummer om Kubens Mund, 
Toflen trommer mod Aftenstund. 

Viben skriger, dens Kuld er fuld, 
Blomsten stiger af solbagt Muld, 
Hønen nipper et Korn i Flæng, 
Musen pipper i Barselseng, 

Katten med hvide Sokker paa 
gaar paa Diget blandt Klokker blaa, 
nyser hastigt i Lysets Bad, 
spiser paa skrømt et dugget Blad. 

Nu ta'r Pigerne Pynten paa, 
Forklæ'r hvide og Tøfler smaa, 
Perlekransen om nysat Haar -
Perlekransen om nysat Haar - 

Jeppe Arkirer. 
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Yra en international .`Badestrand. 

I. 

bkiL: -""  
• 

Troen paa Ildens 
og Vandets Magt. 
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Troldtøj, Blus, Trylleplanter 
og Kildevæld. 

„Der gear Ungdom til Dans 
paa dit Bud, Sankte Hans". 

Astronomisk nøje er det ikke, 

naar man fejrer Sankt Hans, Mid-
sommer, som vor længste Dag 
med den korteste og lyseste Nat, 

men saaledes er det nu fra Fæ-
drene nedarvet, at den er Julens 
Pol og Modsætning til Aarets kor-
teste Dag med den længste og 

mørkeste Nat, At Sommersolhverv 
indfinder sig et Par Dage forud 

gør i den folkelige Overlevering 
intet til Sagen. Men Højsommer 
med dens ca. 18 Timers Dag og 

ca. 6 Timers Nat er passeret, og 

til den Tid Hundedagene i Juli 
gaar ind, er det allerede en almin-
delig Talemaade, at man kan 

mærke, at Dagen tager af. 
Ak, Sankte Hans! Hvad er der 

af hele den Overflod af Folketro, 
der sluttede sig tit denne roman-

tiske Sommernat — ud over St. 

Hans Blusset — at holde St. Hans 
med i 1929? — Kun saare lidet! 

Midsommerfesten er en gammel 
hedensk Fest for Sollyset, men 
den blev egentlig staaende for sig 
selv, blev ikke optaget iblandt de 
Kristnes Fester, saaledes som Vin 
terrnørkets Fest, der efter Kristen 
dommens indgang blev til Jule-
festen. Man henlagde St. Hans til 
J,,hannes den Døbers Dag med 
Tanken paa ovennævnte Punkt, 
at Dagene fra Jul til St. Hans 
tager til i Længde, og Dagene fra 
St. Hans til Jul tager af i Følge 
Døberens Ord om Kristus; ,,Ham 
bør det at vokse, mig at forrin-
ges", Men som kristelig Fest blev 
netop den forringet, medens den 

hedenske Fest voksede sig stadig 

Vor skønne Ø med de forrevne 
Klippeknuder og Bugternes hvide 
Sand, med grønne Dale og brune 
Lyngbanker, isprængt Granittens 
graa Flader, med idylliske Fisker-
byer og det blaa Havs evige Veks-
len fra Storm til Stille! vor sagn-
rige Ø, der aarlig gæstes af Tu-
sinder af Fremmede, som søger 

fremad med sit brændende Baal 
— og det lige til vore Dage. 

St. Hans Blusset — der i Krigs-
tiden blev holdt nede, levede straks 

efter op igen. Det er en Skik, som 
har saa urgammel Rod, at St. 

Hans Baalet næppe nogen Sinde 
vil strikkes. Den vaagnende In-
teresse for gamle Minder, der fin-
des hos Ungdommen, vil Aar for 
Aar bære frisk Ved til St. Hans 

Ilden. Rundt om i Landet og ved 
vore Kyster lyser Baal i Hobetal, 
ved Øresund, Lille Bælt o. ni. a. 

Steder er der fra Højderne præg-
tige Skuer af lysende Blus paa 
begge Sider af Vandet. Især ved 
Kysterne tager Blussene sig ud, 
og da især, hvor man har Land 

lige overfor, saa man har to Kyst-
strækninger at overse. 

I rigt Maal blusser St. Hans 
Ilden, den hedenske Offerild, og 
Ilden, der kunde jage alt Trold-

tøjet paa Flugt og være Værn 
mod de onde Magter. Man blus-
sede i Følge Troen paa Ildens 
Magt over Mørkets Magt! Man 

blussede for at afværge Brand i 
Sæden, og man blussede for at 
værge sig mod Heksenes vilde 
Ridt til Mester Eriks Rigsdag paa 
Bloksbjerg, til Hekkenfeldt (Hekla) 
o. fl a, Steder her i Norden. 

Men naar St. Hans Blussene 
lyser over Landet som Glædesild, 
da el det da ogsaa som sidste 
Rest af den gamle nordiske Som-
merfest — en Rest, som har væ-
ret livskraftig og sejglivet, — En 

Verdenskrig skulde til for med et 

Hvile og Helse i den friske Luft 
og et forfriskende Bad i de glit- 
rende Bølger! 	— — har du 
ikke Chancer nok til at blive et 
mondænt Badested? Eller ligger 
du for højt mod Nord, er dine 
Kyster for kolde og Solen for 
mat? Er det kun i varme Somre 
at der gøres et lille Tilløb — el- 

Magtsprog at slukke disse fra Ur-
folkets og den dunkle Oldtids 
Dage kendte Baal. Man kunde 
tænke sig, at de dermed var og 

blev slukket; men nej; de sidste 
Gnister gik ikke dermed af Skole! 
Efter Krigen blussede St. Hans 
Ilden op paany — og saa flam-
mer vel St. Hans-Blussene videre 
endnu et Tusind Aar eller mere! 

Ved Midvinterfesten er den ly-

sende Festild blevet til Julelys, 
der sættes paa Juletræet og bræn-
der med tusinde Flammer inde i 

Julestuen, ved Midsommerfesten 
er det derimod det gamle Festbaal, 
der blusser fra Højene ude i det 
frie, endnu i Live, En afbrugt 

Tjæretønde gør her god Fyldest; 
men efter at Juletræet vandt frem, 
har det ogsaa været Skik at gemme 

dette, for at det kunde afgive Ved 
til St. Hans Nattens Blus. Vejret 
kan falde ret forskelligt ud. Un-

dertiden har man den skønneste, 
lune og lyse Sommernat — Idea-
let af dansk Sommer — og til 
andre Tider kan det være saa 
koldt, at de lysende Baal ligefrem 
kan give Rollen som Baal til at 

ty til for at varme sig ved. 
Gadeild er det folkelige Navn 

for denne folkelige Leg med Ilden 
paa aaben Plads. Overalt og hver 
Gang disse Festblus lyser, føres 
Tanken paa Langflugt tilbage i 
Tiden; men ingen kan sikkert pege 
paa de første Blus eller den sær-
lige Oprindelse til dem, Men man 
ved, at Brændofre kan følges lige 
til de hedenske Tider. Med Offer- 

ler bader vi for lidt herhjemme i 
Danmark. Tyskerne forstaar bedre 
at udnytte Badelivets Glæder, de 
slaar sig løs, lader sig beruse af 
Luft og Hav og Sol, leger, danser, 
bliver som Børn, Kaffen serveres 
paa Stranden og nydes i Badeko-
stimlet, og Børnene lever et sundt 
paradisisk Liv. 

ild vilde man afværge alt ondt. 
Men saadan Ild skulde helst være 
ny Ild, det vil sige Nødild, det 
vil atter sige Ild, som er skaffet 

til Veje ved at gnide to Stykker 
Træ saa længe, til de tændes. 
Saadan Ild var den rette og mest 

virksomste. — Over saadan lid 
drev man ogsaa syge Kreaturer. 

Ja, hvor har der været ødslet 
med Overtro i St. Hans Natten! 
Man værgede sig ogsaa med Staal. 
Men det var nu ret omstændeligt 
at værge sig mod Heksenes Ridt-
Tog man en Græstørv over Ho-
vedet og krøb ind under en Harve, 
der stod oprejst med begge sine 
Fløje, saa man sad som i en 
Hytte, kunde man blive Vidne 

til Heksenes Færd. Alt langskaf-
tet Redskab, Koste, Forke, Ovn-

rage o. s. v. gemte titan godt, at 
ikke Heksene skulde bortføre det 
til at ride paa paa deres natlige 

Togt. -- Mange har den Nat — 
saa vil man vide — set Høje paa 
fire gloende Pæle. 

Man værgede ogsaa nogle Plan-
ter ved andre Planters Magt. Man 

værgede Hørren ved at nedsætte 
friske Ris i Hørageren, Grene af 
Røn, Hyld eller andre Grene, der 
gav Hørlykke. Man skulde plukke 
visse Urter i St. Hans Natten, saa 
havde de stærkere Kraft end de, 
der ikke blev indsamlet ved den 
Tid — ja, nogle nifold Kraft --
til at bruges som Læge- og Tryl-
leplanter. Der var Roden af Mu-
seere, Bregnefro og selve St. Hans 
Urten, som man tog Varsel af  

om Liv og Død, Bryllup o. s. v 
De lægende Urter, som man tyede 
til ved de mange gamle Husrand, 
og som kloge Mænd og Koner 
brugte, skulde plukkes med Nat-
teduggen paa sig, i hvert Fald 
først efter Solbjerg (Solnedgang). 
Det gav dem ydermere den un-
dergørende Kraft. 

Man dyrkede de skjulte Kræf-
ter. Der var ogsaa skjulte Kræfter 
i de hellige Kildevæld. Alle Vegne, 
hvor der var Helligkilder — og 
disse Steder var mange — tyede 
man hen for at to sig ved dette 
Vand og drikke deraf. Det var 
saaledes baade udvortes og ind-
vortes Middel. ,Koldt Vand er en 
Lægedom", sagde de gamle. Ret 
naturligt tillagde man da Kilder-
nes Vand undergørende Kræfter 
netop i St. Hans Natten.•De syge 
søgte til de hellige Kilder for der 
tillige at sove paa den af Natte-
dug klamme Jord. Af Kilderne 
var vel nok St. Helenes ved Tids-
vilde den fornemste og navnkun-
digste. Denne Plet er nu fredet 
under Statens Varetægt for at 
værne Mindet om St. Hans-Livet 
ved dette saa stærkt besøgte Val-

fartssted. Mange andre Kilder 
kunde nævnes. Der skal kendes 
600. Et af August F. Schmidts 
Arbejder er en Bog om Danmarks 
Helligkilder, og der nævnes alene 
33 paa Lolland og 5 paa Falster, 
22 i Odense Amt og 20 i Svend-
borg Amt, o. s. fr. 

Men Helligkilderne har nu alle 
udspillet deres Roller, og kun Min-
det om deres Ry lever. Dog, Fol-
kets Tro paa de undergørende 
Kilder er maaske mindre fjern, 
end man tænker. Man har haft 
svært ved at kaste over Bord 
Troen paa, at det en Gang var 

saaledes. Blev ikke den og den i 
fordums Tid rask efter en Kilde-
rejse? Hjalp det jorddragne Tøj 
ikke? Kunde man den Nat faa 
Linned skjult paa Kirkegaarden, 
for siden at klæde den syge i det 

— jo vist det hjalp baade den 
og den, der kom sig efter denne 
hemmelige Kur. Hvem kan komme 
nu og paastaa, at det ikke var 

Tilfældet? — Hvor langt skal 
man vel tilbage for at træffe Fol-
ketroens Tilhængere paa dette 
Punkt? 

Som en Modsætning til Sovn 
under aaben Himmel ved Kilderne 
og paa St. Helenes Grav havde 
man forøvrigt den Tro, at det 
var farligt denne Nat at hvile sig 
i Græsset, og man undgik at røre 
ved noget Græsstraa eller Ris; 
thi ved deri Tid korn alt giftigt 
Kryb frem af sit Skjul i Jorden, 

Da Patienternes Antal tog af, 
tog Mark edsforlystern e til, saa Kil- 
demarkernes Tid gaar langt op 
imod vor nuværende Tid. Her, 
hvor mange Mennesker var sam- 
let, kom mange Handlende til 
Stede, og et broget Liv florerede, 

og Dansen gik. 



Meget andet kunde endnu næv-
nes, naar alt, hvad der var at 
tage Vare paa, skulde drages frem. 
St. Hans var Folkets Dag i stor 
Stil, en al Overtroens allerstørste 
Dagel Ilden og Kilden staar ulø-
seligt knyttet til St. Hans Aftens 
Folkelivsminder. 

I Sverige er Dagen Helligdag 
og national Festdag, og ligesom 
vi hos os har festet om Majtræet, 
saaledes har Svenskerne som Som-
merens Festtræ deres Midsom-
mertræ. 

Christine Reimer. 

5ra 2Ige til 2lge. 
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Lørdag den 20. Juni begravedes 
fra Sct. Ols Kirke Husmand og 
Stenhugger August Dellgren. Da 
han var en af Olsker Sygekasses 
Veteraner, saa skal han mindes 
her med et Par Ord. Dellgren 
indvandrede hertil for ca. 50 Aar 
siden og fik Arbejde i Granitbru-
det ved Sjellegaard, og har siden 
opholdt sig her i Sognet, den stør-
ste Del af Tiden boende paa den 
lille Ejendom ved Vedby som han 
overtog efter sin Svigerfader. Dell-
gren var en fredsommelig og om-
gængelig Mand og derfor havde 
han kun Venner. Han havde de 
gode Egenskaber, at han var flit-
tig og nøjsom og kunde altid faa 
smaa Midler til at slaa til. Da 
der i Aaret 1893 blev rejst en 
Bevægelse for at faa dannet en 
Sygekasse i Olsker, saa var Dell-
gren en af de mest forstaaende 
og interesserede Husmænd og var 
ivrig for at faa denne Sag gen-
nemført. Han gjorde et godt Ar-
bejde for Sygekassen ved at agi-
tere for sine Standsfæller og del-
tage i Møder og Forhandlinger. 
Det var ikke saa let den Gang 
at faa Sygekassen oprettet da In-
teressen kun var ringe og Kassen 
kunde ikke byde sine Medlemmer 
store Fordele, da man sad paa 
bar Bund og ikke havde andre 
Penge at virke med end det af 
Medlemmerne indbetalte Kontin-
gent. Kassen ydede den Gang 
kun Dagpenge under Sygdom til 
sine Medlemmer. Sygekassen blev 
oprettet I. Juli 1893 med et gan-
ske ringe Medlemsantal og det 
første Medlem var afdøde Sme-
demester J. P. Vesterdal og Nr. 
2 August Dellgren der i de for-
løbne 36 Aar altid har mødt ved 
Sygekassens Møder og General-
forsamlinger naar ikke Sygdom 
har forhindret ham. Sygekassens 
Medlemmer har Grund til at be-
vare August Dellgrens Minde i 
velvillig Erindring. 	 I. 

En interessant, gammel 
Hirkeregnskahsbog. 

At studere Historie er et van-
skeligt, møjsommeligt og besvær-
ligt Arbejde. Kilderne er faa og 
spredte og jo længere, man gaar 
tilbage i Tiden, jo færre og spar-
sommeligere er disse Kilder. Af 
Regnskabsbøger kan man hist og 
her finde interessante Oplysninger, 
men meget Stof maa gennempløjes 
for at finde dem. 

Olsker Kirkeværge har en saa-
dan gammel Bog i sin Varetægt. 
Den er for Tiden undertegnede 
velvilligst overladt, og jeg har 
deri fundet en hel Del af Interesse, 
hvilket Læserne vil kunne se af 
det nys udkomne Hefte om ()Is-
kirkes Historie. 

Regnskabsbogen begynder med 
Aaret 1687 dengang da Oberst 
Johan Dittrich von Wettberg var 
,Oberkommandant och Ambt-
mand paa Borringholm', og den 
fra Opstanden i 1658 kendte Præst 
i Rutsker Poul Ancher var Provst. 
Bogen var altsaa i Virksomhed,  

medens Bornholms Befrier Jens 
Koefoed endnu levede (han døde 
1692). 

Det var under Wettbergs Regime 
at Rønne Fæstning byggedes og 
Affæren med den utro Amtsskriver 
Aug. Dechner fandt Sted — i det 
hele taget et højst interessant Tids-
afsnit i Bornholms Historie. 

Bogen udstilles for Tiden i Al-
linge Boghandels Vindue. Paa det 
opslaaede venstre Blad ses Wett-
bergs og Poul Anchers Underskrift. 

C. E. KOEFOED. 

Forfatter og Tjener. 
vort populære Strandhotel i 

Sandvig opdagede man forleden 
Dag ganske tilfældigt, at der i 
Tjeneren Joh. Thomsen dulgte sig 
en kendt og skattet Roman- og 
Novelleforfattter, som vi herved 
tillader os offentlig at afsliii e i 
Haabet om Tilgivelse fra Tjener-
forfatterens Side. Nordbornholm' 
tillader ikke, at en saa celeber 
Personlighed faar Lov til at være 
her inkognito. 

Joh. Thomsen er født i Køben-
havn den 13. November 1894, var 
oprindelig Lyriker, men slog snart 
ind paa Forfattervirksomheden og 
er nu knyttet til flere af vore 
kendte Forlag. Ved Ophold i Al-
verdens Lande har Hr. Thomsen 
skaffet sig et indgaaende Kendskab 
til forskellige Folkeslags Sæder 
og Skikke, Laster og Dyder, og 
i sin Tjenervirksomhed har han 
Lejlighed til at lære mangeartede 
Menneskekarakterer at kende Naar 
Hr. Thomsen med sin fængslende 
og underholdende Pen formaar at 
fæste sine Indtryk [paa Papiret, 
er det derfor intet Under, at Re-
sultatet bliver det atraaværdige 
Læsestof. 

Hr. Thomsens Speciale er at 
behandle de indiske Mysterier og 
Storbyens Skyggesider; desuden 
er han en Mester i Børnefortællin-
ger. 

Forhaabentlig samler Hr. Thom-
sen nu Stof til en Roman eller 
Novelle fra Sommerlivet i Sand-
vig. Vi skal i saa Fald give Plads 
hertil i Nordbornholm. 

At Hr. Thomsen er en dygtig 
Tjener tilføjer vi kun for Fuld-
stændigheds Skyld. 

Jens Koefods Mindesten. 
Et tysk Ægtepar fra Hamborg, 

for Tiden ferierende paa Blanchs 
Hotel, har skænket 20 Mark til 
Forskønnelse af Mindestenens Om-
givelser. Fruens Oldefader var den 
kendte Legatstifter og Besidder 
af Harnmersholm Peder von Koe-
foed, som nedstammede fra Be-
frieren. 

Sandvig Planteselskab 
har af Hr. Direktør Tholander 

Dampvaskeriet i Rønne modtaget 
et Bidrag paa 10 Kr. 

Bidrag modtages fremdeles med 
Taknemmelighed. 

Til Efteraaret vil Plantningen 
paa Sandvigsletten blive fortsat. 

Den haarde Vinter har desværre 
taget Livet af mange af de unge 
Planter, men Størsteparten af Plans 
terne synes dog at love godt for 
Fremtiden. 

Hotel Strandslat 
begyndte sin Koncert- og Dan-

sesæson i Lørdags. Hotellet har 
som sædvanlig Musik fælles med 
Blanchs Hotel, og denne bestaar 
af Violin, Klaver og Saxofon. Ho-
tellet, der forrige Aar var mindre 
tilfredsstillende betjent i musikalsk 
Henseende, haaber i Aar at kunne 
faa Revanche. 

Trioen en kendt under Navnet 
.Tamburintrioen', er inderligt 
sammenspillet gennem flere Aars 
ihærdigt Samarbejde og afgiver 
en fortræffelig saavel Danse- som 
Koncertmusik. 

Værtinden beklager imidlertid 
hidtil i nogen Grad at have sav-
net det stedlige Publikum og be-
der os meddele at alle er hjertelig 
velkomne i Hotellets hyggelige og 
smukke Selskabslokaler. 

Der er Koncert og Dans hver 
Tirsdag, Torsdag og Lørdag. 

Sankt Hans Aften I Sandvig 
stod som sædvanlig i Strand-

hotellets Tegn. Allerede tidlig paa 
Aftenen var Hotellets store Sal 
fyldt af et myldrende feststemt 
Publikum. Dansen gik livligt til 
Kl. 2, og Værten fik formentlig 
en god Sum i Kassen til Afskriv-
ning paa Nybygnings Kontoen. 

Gæsternes Antal opgjordes til 
ca. 500. 

Paa Elands Hotel 
var der ogsaa Koncert og Bal 

Sankt Hans Aften. De uheldige 
Vejrforhold hindrede imidlertid 
det store Publikum i at indfinde 
sig, hvorved mange gik Glip af 
Nydelsen af .Tamburintrioen's 
gode Musik. Der bliver dog snart 
Lejlighed til at genoprette det for-
sømte. 

vor Meddelers Referat i forrige 
Uge fra Strandhotellet stod, „at vi 
nu har et Koncertlokale, som vi 
kan være bekendt at vise frem for 
vore Gæster". 

Denne Udtalelse har vakt beret-
tiget Protest, idet Hotellerne paa 
Nordlandet netop udmærker sig 
ved store og rummelige Lokaler, 
Palmehaven ikke at forglemme —. 
Maaske Udtrykket ,være stolte af" 
havde passet bedre. 

$rit 49rdsfiifte 
—0—  

Hammerværket. 
I forrige Nr, af Bladet mener 

x +y at nogle onde Mennesker 
tænker paa at nedlægge eller ind-
skrænke Driften paa Hammer-
værket, Da x+y ser ganske ensi-
dig paa Sagen, føler undertegnede 
sig kaldet til at fremkomme med 
nogle supplerende Bemærkninger, 
navnlig fordi det er blevet sagt 
mig, at jeg uværdige hørte med 
til ovennævnte Udskud af Men-
neskeslægten, hvilken Ære eller 
Vanære jeg dog for at forebygge 
Misforstaaelse i al Beskedenhed 
fralægger mig. 

x-I-y omtaler kun Hammervær-
ket som Kommunens store Vel-
ynder. Det skulde egentlig ikke 
være nødvendigt at oplyse om, 
at Værket ogsaa er en Mare eller 
en Vampyr, der suger Kraften og 
Saften af Kommunen. Er der mon 
nogen, der tvivler om, at Værket 
er Skyld i de store Udgifter til 
social Forsorg og Skolevæsen -
disse 2 Poster, der bogstavelig 
trækker Kommunen ned under 
Vandskorpen? 

Et landsforæderisk Byraad solgte 
i sin Tid Hammeren til Udlandet 
for en Ret Linser. Synden kom-
mer nu over Børnenes Hoveder. 
En Slags Retfærdighed kan man 
sige; men denne er som bekendt 
blind, og rammer ikke altid, hvor 
den burde. 

Nogle gode danske Mænd søgte 
ved store personlige Ofre at raade 
Bod paa Fortids Synder. En Ind-
samling sattes i Gang med det 
udtrykkelige Formaal at nedlægge 
Driften og bevare Hammeren bedst 
mulig. Det lykkedes, men det va-
rede kun kort Tid, saa optoges 
Driften atter af Hensyn til Kom-
munens Arbejdere. 

Bidragyderne er altsaa blevet 
bedragne. De kan med fuld Ret 
kræve Driften nedlagt eller deres 
Penge tilbage. Kan nogen tvivle 
om, at dette er Ret? 

Ikke nok herrn ed,2Arbejderne  

er ngsaa bedragne.11.iniinei irmeet 
har nu anskaffet en saada me-
kanik, at det kan nøjes med et 
ringe Antal Arbejdere. 

Der beskæftiges ganske vist for 
Tiden ca. 100 Mand i Toholds-
drift, fordi der nu i øjeblikket er 
særlig meget at bestille; men hvor-
mange Arbejdere vil der være paa 
Hammeren til Vinter? Endnu er 
Mekanikken ikke fuldført, og For-
maalet skal være, at man, naar 
dette er sket, skal kunne nøjes 
med en Snes Mand. Hugning af 
Brosten, Chausssten og anden 
Hugning, som kunde beskæftige 
mange Arbejdere, er indskrænket 
til et Minimum til Fordel for Skær-
veproduktionen, der er steget en-
ormt. Naar hertil kommer, at Ham-
meren nu bortsprænges efter en 
hidtil ukendt Maalestok, tør man 
nok sige, at hele dette Spørgsmaal 
er grundigt forkludret. De, der 
(exklucive Direktørerne) har haft 
med Sagen at gøre, har aaben-
bart ikke forsømt nogen Lejlighed 
til at begna en Dumhed. 

Men hvad kommer saa Kom-
missionen da herover for? Ja, hvad 
andet end for at se, snakke, spise 
og rejse hjem igen (Staten betaler). 
Da Fanden bestemte, at der intet 
skulde ske, nedsatte han som be-
kendt en Komite. xlay ser Syner 
ved højlys Dag, der sker intet. 

Men burde der da ikke ske no-
get? Jo selvfølgelig. Der burde 
ske det, at der lagdes et moralsk 
Pres paa Direktionen for at faa 
denne til at beskæftige de flest 
mulige Arbejdere. I Kontrakten 
staar der nok ikke noget herom; 
men Direktørerne kan vel ikke 
være uvidende om, at dette var 
selve Aarsagen til Genoptagelsen 
al Driften, og at den nuværende 
Maskindrift korn alle andre over-
raskende. Havde man vidst det 
forud, var Kontrakten nok ikke 
kommet i Orden. Saafremt dette 
er Tilfældet, synes Direktionen 
altsaa at have fort den anden Part 
bag Lyset. 

Men en Henvisning til dette 
Forhold gør nok ingen Virkning 
paa de Herrer, der ikke synes at 
tage Hensyn til andet end deres 
egen Pengekasse. De bøjer sig 
næppe uden, at de tvinges til det, 
og Tvangsmidlerne mangler des-
værre, takket være en taabelig 
Godtroenhed og en meget ringe 
Forudseenhed hos de andre. 

En Ting synes man dog, at 
Direktionen maatte kunne tvinges 
til, og det er at holde deres for-
bistrede Stenmel, som lægger sit 
hvidgraa Liglagen over hele Om-
egnen, for sig selv. 

C. E. KOEFOED. 

Med „Hammershus" 
til Simrishamn. 

—o-- 
I Søndags indviedes den nye Rute 

Allinge-Simrishamn, og .1-lain-
mershus" og dets flinke Besæt-
ning fik samtidig Lejlighed til at 
vise, hvad der kunde præsteres, 
idet Skibet foruden den planmæs-
sige Forbindelse sejlede en Ek-
stratur Kl. 14 med danske og 
svenske Journalister ogandre ind- 

budte, alt jan ca. SO Deltagere, 
de:-  af Simrishamn By og Malme 
Jirnviger var indbudt til en Fest-
lighed paa Hotel Svea'. Vejret 
var jo ikke det bedste, Regnbyger 
og frisk Kuling, men de mindre 
søstærkes Kvaler blev kun af kort 
Varighed, hvorved Fordelene ved 
den korte Sørejse yderligere frem-
hævedes. Flere Journalister ud-
talte da ogsaa deres Forundring 
over, at „Hammershus' trods den 
stærke Kuling gik saa støt gen-
nem Søen. 

Ved Ankomsten til Simrishamn 
vajede danske og svenske Flag 
overalt paa Havnen, og en Mængde 
Mennesker var forsamlet, for at 
byde Velkommen. 

Pas „Svea' stod Middagen pa-
rat i Hotellets Havestue og dan-
ske og svenske Gæster placeredes 
saaledes, at hver fik sin Cicerone, 
der gav alle ønskede Oplysninger. 
Blandt de mange Talere nævner 
vi Statsfuldm. Jacobsen, Borgm. 
Bloch, Trafikchef Andersson, Ho-
telejerne H. Colberg og C. Jør-
gensen, Direktør Munch, Kæmner 
Mortensen, Folkeskoleinsp. Niels 
Persson, Overretssagf. Jac. Jensen, 
Red. Østermann, Direktør Her-
mansson, Malmø, danske og Sven. 
ske Journalister m. fl., der frem-
hævede Simrishamn-Rutens Be-
tydning for Turisterne som den 
korteste Sørejse mellem København 
og Bornholm over Skanne, samt 
udbragte Leve for Selskabet Øster. 
søen og et godt Samarbejde mel-
lem Nabolandene. 

Efter Middagen stillede et Hold 
Folkedansere fra Limkøping i Ha-
ven og fremviste en Række sven-
ske Nationaldanse og Sanglege, 
som lønnedes med livligt Bifald. 
Hr. Hotelejer Jørgensen takkede 
og inviterede hele Holdet til Born-
holm, hvor de antagelig i næste 
Maaned vil optræde i Palmehaven. 

En Del af Gæsterne, der øn-
skede at se lidt af Simrishamn, 
blev vist rundt i Byen, og var 
bl. a. ude i Folkeparken og i Stats-
parken, hvor Sct. Hans Aften fej-
redes med Dans og Lystighed. 
I Skaane afbrændes ikke Sct. Hans-
baal, men Ungdommen danser 
om den med Blomster og Flag 
udsmykkede Majstang. 

Lidt over Midnat rullede Malmø-
Ekspressen op foran Hotellet, for 
at hjemføre en Del af Gæsterne, 
.1-lammershus` meldte samtidig 
sin Ankomst, og man tog Afsked 
med et Leve for Simrishamn og 
for svensk Gæstfrihed. 

Den længe savnede Rute Allinge-
Simrishamn er altsaa nu aaben 
for Trafik Søndag, Mandag, Tors-
dag og Lørdag, deraf om Sønda-
gen 2 Gange daglig. Endvidere 
gaar .Hammershus' hver Tirsdag 
og Fredag Lysttur til Gudhjem 
og Christiansø med Afgang fra 
Allinge Kl. 10, fra Gudhjem Kl. 
1 1 og Retur fra Christiansø Kl. 15. 

Vi haaber at ikke alene Selska-
bet .Ostersøeti• men ogsaa Allinge-
Sandvig som Helhed maa faa Gavn 
ogeGlæde af Foretagendet. x 



Køb Deres Morgenbrød 
hos Bager H. Jørgensen. 

Bringes overalt [made 
Søn- og Helligdag. 

Mit Konditori anbefales. 

Snøresko 
Brunt Skind med Gummisaaler. 

Drengesko fra Kr. 3,90. 
Herresko Kr. 5,00 og Kr. 5,35. 

Træskomager L. Larsen. 

E. Kofoeds 
Bageri og Konditori 

anbefales. 
Brod bringes overalt. 

Sardiner, 
franske og norske i Olie og Tomat. 

Rummer, japanske Krabber, 
Rejer, fersk, kogt Laks i Ds. 

Røget Lux i Skiver i Daaser. 

Gaffelbidder, benfri slid. 
Ancitiovis i Daaser. 

Fin islandsk Fedeptild. 
K rydder.' Id anbefales. 

Kun bedste Kvaliteter føres, 

9.. 4W. Larsen, Xilinge 

Køb danske Varer 
og De gavner det 

danske Landbrug og 
Industri og skaffer 

Arbejde til Landets mange ar-
bejdsløse. 

sælges med Firma for kun 9 Kr. 
pr. Mille. 

Allinge Bogtrykkeri. 

For at komme 
frem 

i Canada 

at tegne Abonnement paa 

NwelbGrnhGlm 
Kun 1 Kr. 

Glem det ikke! 

Masser af gode, billige 

Udsktidsbrcedder 
sælges billigst muligt i 

Nordlandets handelshus. 

Bedste rene Høsalt i Sække! 
Saltsin i store rene Stykker samt det bedste 

dobb. rensede Køkkensalt samt grovt 
spansk Salt til Sild- og Kødsaltning 
sælges til smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

,Vvorfor fis6e Yryfisager 
,indpakningspapir og "oser 
Tros omrejsende Agenter, der paa Grund af 

Rejseudgifter maa beregne større Avance 

paa en ringere Vare, og sælger denne paa 

Efterkrav og uden Garanti. 

gornilzkas 	 Xllinge, 
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den 
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74. 
Indpakningspapir. økotiomruller, Poser & Konvolutter til Fabrikspris 

et ubnibe Zk'TC$ Runbefreb.5, bor Te' aber. 

teer i ,fflorbbornbolin". 

,,31orbboruborin` Enfest i over 3500 Zijeiti. 

Mene af Ealtmialenter og Mtanulattoz forbruger boret 	jetis natlig for tido 
2000 Strøtier 	„gtorbbornholni" hrjere feber anion boret ?far for ober 6 
Will:boner Strinter `Marer. Zen forretniitgbtnattb, bet.  flager aver De baartige 
fiber, bett ringe Menne og be begrrettfebe WifoduitigUittligtiotr, bar uf b at 
Duettere i end Zliab 2ejtigbeb lit at ubtsibe itu 	Drretaing, !mor bon [ører 
gobe !Barer og inbriat er touturrencebt;atig. 

NORDBORNHOLM Ises i alle Hjem! 
og egner sig derfor bedst tor Avertering. 

tnsker £e 

	 Rich, Nielsen, 
Urmager- & Gravor 

Største iUdvalg 

Fest- og Brudagaver 
Ny hjomk. Varer 

til de rigtige Priser. 

Havneudvalg-et 
for Allinge Havn 
ønsker Tilbud paa 2 Stk. Stræbere 
paasat Kranerne i Inder- og Yder-
bavnen, samme Dimensioner SOM 

de nuværende. 
Tilbudet ønskes saavel samlet 

som paa Arbejdet med Paasæt- 

iting alene. 	
P. U. V. 

Bloch. 
.1..■•■■■ 	 .OWIRCY.MONYMM• 

Dagiigsfuemablemen1 
og 50 Stk. 1-aarige Plym. Rocks 
Høner er til Salg. 

Porter Holm, Allinge. 

En energisk Dame 
antages fra Kl. 7-1 ved lettere 
Kontorarbejde og Telefon. 

Billet mrk. 88 modtager Bladets 
Kontor. 

En Skoleelev 
kan efter Sommerferien faa Kost 
og Logi i et stille og roligt Hjem. 

Kirkestræde 21, Rønne. 

Flink ung Pige 
søges straks. 
Pensionat Skovbo, Tlf. Sandv. 34 

Oserretssagforer 

Jac. Jensen. 
Inkassationer, Ejendomshandler, Dokti-
mentskrivning, Dødsbobehandling ni. v. 

KONTOR: Torvet i Sandvig. 
(Turist bureauets Lokaler). 

Træffes personlig hver Torsdag 
Kl. 9-12. Tlf. Sandvig 100. 

Yersonkørsel 
udføres fra 1. Juli med 4-5 Pers. 
Ford hver Dag undtagen Fredag. 

Yedersen. 
TIL Allinge 131 kan benyttes. 

Nogle Stk. 

sunde Lødekøer 
som kælver i Løbet af 8 Dage, 
staar til Salg el. Bytte med Slagte-
kreaturer. 

Frederiksen, 
Stammershalde. 

NB. Eksportkreatterer og 
store Tyre købes til højeste Dags-
pris. 

staar til Afbenyttelse for .  8-10 Kr. 

paa Vestergaard. Rutsker. 

Sidste Gang paa Dyrskue 2den 
Afgangspræmie. 	Tlf. 39. 

Planter. 
Et Restparti gode Asters, Lev-

køjer og Stedmoderplanter sælges 
til nedsat Pris. 

„Yfallelysl" 

Mejeriet 
PI HUNLEDAL" 

Li ci Lett ion over Mælkeruterne 
samt Kul-, Is- og Smørkorsel. -
Salg af Mælkeaffald og brugt Em-
ballage afholdes paa Mejeriet Man-
dag den 8. Juli Kl. 3 Eftm. Kon-
ditionerne er fremlagt paa Meje-
riet fra 1. Juli. 

Bestyrelsen. 

I Ponnyvogn 
et Sæt sølvpletteret Seletøj og en 
Landauer sælges meget billigt. 

Bankegaard pr. Allinge. , 

SInqlefleis Udsalg, Åliln e. 
Friske Varer Onsdag eg Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad, 

Medisterpølse, Fars. 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Kogt Skinke, hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paabeg. 

Dina Sørensen, Tit 38 

Ajletønder, 
Salt kur og Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Hasle Bodkerforretning, 
Tlf. Hasle 105. 

4.70e t 	ffitfi r e tg  
for udvist Deltagelse ved forhenv. 
Smedemester Julius P. Sonnes Be. 
gravelse. 	

Familien. 

YelsRaniner 
Ungdyr sælges af Chingchi la, 
Angora, Hlaaviner ni. ni. 

4 Generationers Stamtavler. 
Fineste engelsk Afstamning. 
Bestillinger modtages gerne. 

Emil Kristiansen, 
ved Dalegaard, Olsker. 

7 kuple Sinomoskiner 
Mac. Cormiks, Delring og Horku-
les, godt istandsatte og saa gode 
som nye, — I brugt Hemterivts 
samt nogle Bindere. 

I Stk. 24" kun 2 Aar gammelt 
Holbæk Tuerskevnork samt I 
transportabelt Tærskeværk med 
Presse sælges billigt og paa gode 
Betalingsvilkaar. 

Andr. Kofod. 
Tlf. Hasle 17. 

Hotel STRANDSLOT, 
Hver Tirsdag. Torsdag og Lerdag 

Concert dansant. Iste Klass. Trio. 
Første Gang Lørdag den 22. ds. 

Fru Reiner. 

Atskaarne Blomster 
sælges billigt Rabarber 20 Øre 
pr. kg. Bestillinger paa Bærfrugt 
modtages. 

Andersen, ,Klintely', Sandkaas. 
Tlf. Allinge 116 y. 

Biler udlejes. 
7-8 Pers. Biler eg 12-13 Pers. 

Biler udlejes 
Frank Holm. 

Tlf. Allinge 133. 

En 7 Personers lukke! Bil 
i fin Stand. Skatten betalt til 1 
April 1930, sælges billigst paa gode 
Betingelser. 	Henv. til Cyklehdl. 
E. Johansen, Rø, eller E. Seans 
Hansen, Nexo. 	Tlf. 31. 

Syltede Asier i Halvkg. Glas og i 
los Vægt. 

Agurker i Stykkevis og Danser 
med I00 Stk. anbefales 
til billigste Pris. 

Carfeu, =Nor. 

YCingstejere 
faar gennem en Annonce i Nord-
bornholm alle Ejere af Hopper 
indenfor vort store Opland i Tale, 
og da Hesteavlen nu atter er i Op-
komst, vil et større Tillæg uden 
Tvivl være formaalstjenligt. 

Averter derfor Deres Hingst her 
i Bladet. 

Elegante Visitkort 
50 Stk, med Navn 	Kr, 

Allinf;e Bogtrykkeri 

Fest- og Bryllupssange 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

Vi suler Dem Nordbornholm 
hver lige! 

Husk derfor paa os, naar De 
har et eller andet at avertere, 

„Nordhorn holm" læses I over 
tre Tusinde Hjem og kommer til 
alle her paa Egnen. Egner sig 
derfor bedst for Avertering. 

Snnaa Annoncer bedes saavidt 
muligt betalt ved Indleveringen. 

Gør et Besøg 
i Undertegnedes Sadelniagerforreining. 
hvor De vil finde alt i Seletøj, KW 
Bag, Rygsække og Knrvemob:,  
ler. Bilpolsrring udføres.  

H. P. KOFOED 
Tlf. 13 	 Hasle 

Forretningskonvolutter 

krxves kun Arbe)dsviliie og Lyne, Vore 
Kontorer anviser gennem De canadiske 
Statsbaner Pladser ved Landbruget 1 de 
forskellige Provinser. Ogsaa for Kvinder 
anvises Pladser paa Landet. løvrigt op. 
lystr vore niurts. HaarldbOger om Fors 
holdene og de Muligheder, der Afives 
Nybyggere tor at erhverve egen ord. 
Haandbugerne udleveres gratis hos gen. 
terne over hele I andet, eller faas frit 

tilsendt ved at skrive til 

Skandinavien Amerika Linien, 
Kongens Nytorv 8. København K. 

Der maa være Tillid 
mellem Køber og Sælger, 

naar en Handel skal afgøres. 

En Forretningsmand. der søger 
at opreklamere en daarlig eller 
for dyr Vare, vil hurtig faa util-
fredse Kunder, og disse vil søge 
andet Sted hen. Omvendt vil en 
usolid Køber snart komme i Mis-
kredit, saa lian ikke faar Varen 
overladt, for den er betalt. 

ppi boder indtrængende do aver-
terende indloso vore Indbetalings-
kort, da vi har store Udgifter eg 
maa betale Postvæsenet forud for 
hvert Kvartal. 

Prima vægtigt Foderkorn 
af bornholmsk Avl sælges. 

Hvede, Byg, Blandsæd og Korn. 
Ved Køb af 5 og 10 Tønder pr. Kontant har vi en 

billigere Pris. 

ordittudets Handelshus. 

Neget Kraftigt Sullieskraa 
formatet af god bornholmsk Sæd samt det billige 
Fodermel til Svinefoder sælges - Priserne 

er lavere for alle Foderstoffer og Korn. 

Nordlandets Handelshus. 

Frederiksborg Hingsten Bisværme købes 
KAP1bET 
	

Tlf. Rutsker 86 x. 



ba ikke over beo efter N 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 
Mineralvandsfabriken 

BORNHOLM 
Sandvig 	 Telefon 25 

FlaskerensnIngon:foregaar un-
der Iagttagelsen af de stren-
geste Krav til Renlighed og Hy-
giejne. 

Ved Fabrikationen anvendes 
kun de _allerfineste Raastoffer. 

Produktet staar fuldt ud ;Jan 
Højde med do oversoiske Fa-
brikkers. 

Koloed & Mortensen 
Hyggcfnrrrt it iug  

C- 

• • 	• 

Aktieselskabet 

Basle Bank 
 

modtager Indskud paa Ind-
laansbog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Krcditlaan ni, in. 

Johanne dansen 
Vi chart I i eforrel ning 

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

Fersk, saltet og røget Flæsk. 

Lindeplads - Allinge - Telefon 45 

Bornholms 
Spare- og haanekasses 

.Ydetin, I 

Kontortid 9-12 og 2- 4. 
Renten af Indskud 

3 Mdrs. Opsigelse 
Alm. Sparekagsevilkaar 
Folio 
i Forsørgelsesafdelingen 

hvortil Præmie, hidtil 

er paa 
4,5 pCt p. a. 
4 	- 
2 
3,6 - 
2,4 	- 

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

Fodermeitifitbrikon, Nyker 

med 3-fløjet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetrees engelsK 
Spisestue, compl. fra 550 Kr. Chesterfields Dag-
ligstue, 1 Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr. 

Ratebetaling kan indrømmes. Solide Købere fra 20 Kr. mdl. 

Allinge ny Møbelmagasin, 
Havnegade 53. Allinge. 

Bredder, Planker og Tommer 

Møllers Bogbinderi  
Chr. Dideriliøen, Rønne. Tlf. 466. 	 TIL «ir) 

Indbinding af Beger. - Protokolfabrik. 	Papirvarer. 
I, Kl. Arbejde. 	Rimelige Priser. --- Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere. 

A. Lyster, 

	

Hasle. 	»)»- 

	

Tlf. 74. 	»)». 

haves altid paa Lager. 

„Det bli'r et „Strand- 
hotel" - Aar i Aar". 

-0- 

Med Ord som Overskriften, ly-
ser smukke Plakater os i Møde 
overalt f Sandvig-Allinge, -- ja 
over hele øen. 

Og der er noget, der tyder paa 
at det vil slaa til. 

Efter den vfdtomfattende Æn-
dring af Strandhotellets Koncert-
og Dansesal, der som bekendt er 
foretaget I Vinterens Løb, - har 
Etablissementet afgjort Øens stør-
ste og mest velindrettede Lokali-
terer og Ikke alene det første 
men ogsaa største Parketgulv, -
ikke mindre end 75 Kvadrat-Meter 
stort. Med andre Ord: Hr, Direk-
tør Bidstrup har udvidet sit Dan-
segulv til det 5 dobbelte og selve 
Salen til godt og vel to Gange 
saa stor som tidligere. 

1 Farver: kongerødt, guld og 
graat virker Salen allerede ved 
første Indtryk festligt og ved et 
heldigt Arrangement er Akkusti-
ken som i et Theater, - hver 
eneste Tone fra Hr. Kapelmester 
Alwin Koch's og hans øvrige for-
trinlige Kunstneres yndede Instru-
menter, naar ud til de fjerneste 
Kroge af Salen. 

Ventilationen, der altid er noget 
af det vanskeligste paa Steder 
hvor saa mange Gæster samles 
- (enkelte Aftener har her været 
ca. 500 Besøgende) er ideel, -
Ventilatorer og Luftkanaler sør-
ger for ren frisk Luft og suger 
Tobaksrøgen ud. 

Hr. Direktør Bidstrup, der med 
sædvanlig instativ har sat saa 
meget ind paa Sæsonen, har Ret 
til at være stolt over sit Værk, 
og det bør siges at Hotellet er 
en Pryd for Sandvig og i sin Art 
enestaaende paa Øen, - et Eta-
blissement, der huskes og som 
man med Glæde vender tilbage 
til. At Hr. Bidstrup har mange 
Overraskelser i Baggrunden for 
Sæsonen, noterer vi blot som en 
Selvfølge, idet vi erindrer de po-
pulære Fester sidste Aar. 

,.0g de bliver dobbelt saa fest-
lige og morsomme' siger Direk-
tøren, da vi tilfældig møder ham 
-- „og det bli'r et _Strandhotel" 
- Aar i Aar', siger han, - og 
sætter 1 sit sædvanlige „skarpe 
Trav' mod Sandvig og Strand-
hotellet•, der allerede har 52 Pen- 
sionærer. 	 x -i- 

eh pn lieres 011011 Egol 
-0- 

Denne Opfordring lyser ud af 
alle Blades Spalter og gentages 
af enhver Forretningsmand. Og 
den er ogsaa berettiget, thi en af 
Grundbetingelsemefor et Samfunds 
Trivsel er Solidaritet. Enhver god 
Borger bør i egen Interesse hand-
le i den By eller paa den Egn, 
hvori han selv ønsker at eksistere, 
og bør det erindres, at har den 
handlende Ikke lige netop den 
Vare, man ønsker, kan den skaffes 

Man bør huske, at for hver 
Krones Fortjeneste man unddrager 
sin Bys eller Egns Forretningsfolk, 
formindsker man disses Skatteevne 
og Købeevne i tilsvarende Grad. 

Landboerne bør ogsaa købe 1 
den By eller paa den Egn, de føler 
sig knyttet til, da de altid har større 
Mulighed for at blive tilfredsstillet 
ved Køb, naar det gear gennem 

en stedlig handlende, som for at 
beholde sin Kunde maa drage 
Omsorg for at denne bliver be-
handlet saa godt som muligt. Deri 
stedlige Købmand ser i Egnens 
Beboere sine stabile Kunder, hvis 
Tilfredshed er ham en Eksistens-
betingelse. 

Derfor: Gavn Dem selv ved 
at støtte Deres By og Egn, 

h'er* i „Nordbornholm"! 

Hjemmelavet Fars, 
Sylte &Medisterpølse. 

Bayerske Pølser, Knækpølser, 
Kogt Skinke, saltet og røget Flæsk. 

Altid prima frlmke Varer. 
noderne Køleanlæg. 

Ligkister og Ligtøj. 

bRilinge[Teglværk 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 
Tlf. 127. 

glæd teres Ven 
mediet Fotografiraf Dem selvl 

Fotograf Alfred Kjell er, Tlf, 4 
leverer de fineste' Portrætter. 

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

Hasle Snedker- og 
Bygningsforretning 

Største Lager af Ligki- 
ster, Ligtøj og Ligsenge. 

Tlf. Hasle 35. 

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

Conrad Hansen, Tlf. Allinge 140. 

Billigt Skotøj. 
Hvide og graa Lærrodssko med 
Gummisaaler. 

Masser af brune Skindsko til 
meget smaa Priser. 

Træskomager L. Larsen. 

Naar De skal avertere, benyt dal 
„Nordbornholrn“ 

Køreplan. 
Honne•Allinge Jern Iianc, 

8OGIIIEDAGIL 
thiandvig -Hanne N. 

eanbt+ig 
?lilinge 

Stlenien 

%tin 
91u 

10.04 14,49 18,29 

9.38 14,23 18,03 

9,25 14,10 17,50 
9,30 14,15 17,55 

9,50 14,35 18,15 

,w) 

10,14 14,ri9 18,39 
1(1,30 15,15 18,55 

Rønne H.--Pian d• ig. 
) 

Nonne D. 7,55 12,50 16,15 19,15 
9Itifer 	8, I0 13,05 16,30 19,30 
Ritmenli 	8,20 13,15 16,40 19,40 
9rto 	8,34 13,29 16,64 19,54 
Tein 	8,46 13,41 17,06 20,06 
VtIlinne 	8,54 13,49 17,14 20,14 
acmbDin 	9,00 13,55 17,20 20,20 

*) Vobec hin fra 27. 3uai ti( 27. 
%gufl (begge incl). 

SONs OG HELLIGDAGE 
N/indvie-Henne H. 

enrThi ri 	9,10 14,05 17,50 2,050 
VIllinge 	9,15 14,10 17,55 20,55 
7-en' 	9,23 14,18 18,03 21,02 

9,34 14,29 18,14 21,15 
StirrnetiS 	9,47 14,42 18,27 21,29 

9,5R 14,51 18,36 21.39 
Winnie t 10,10 15,05 18,50 21,55 

Rønne H.-Sandvig. 
Nonne D. 7,55 12,50 16,25 19,25 

8,10 13,04 16,39 19,39 
Rimene 	8,18 13,13 16,48 19,48 

8,31 13,26 17,01 20,01 
Trin 	8,42 13,37 17,12 20,12 
Vtflitiqe 	8,50 13,45 17,20 20,20 
eanhig 	9,55 13,50 17,25 20,25 

Lærredsko 
med og uden Raagummi i hvidt 
og graat haves paa Lager i alle 
Størrelser til smaa Priser. 

Axel Mogensen, 
Tejn 

Allinge 81((Treri 
Optlendningsbrænde altid paa 
Lagei-, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert Hansen. 

Ligkister og Ligsenge 
altid paa Lager i alle Størrelser, 
og forskellig Udstyrelser og Priser. 
Anton Sonnes Byggeforretning 

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sonne. 

Køreplan 
Almindingen Gudhjem Rønne 

Jernbane. 

a fiGNEDAGE 
Rønne Almindingen Gudhjem 

'Rønne t. 7,45 13,10 16,20 20,30 
Nep 	7,45 13,10 16,25 20.30 
41alirfebu 	8,33 13,58 17,21 21,18 
VIlininbingen 8,43 14,08 17,31 21,28 
Crterniarie 9,03 14,28 17,51 21,48 
efterlava 	9,11 14.36 17,59 21,56 
03ubbjetu 	9,23 14,48 18,10 27,08 

Gudhjem Almindingen Rønne 

@iibbjent 	7,40 13,00 16,25 20,20 
efterlara 	7,49 13,10 16,35 20,30 
Cfterinarie 7,58 13,19 16,44 20,39 
211minbinft. 8,17 13,38 17,04 20,68 
2(nfirfebia 	8,29 13,50 17,15 21.10 
9tero 	9,15 14,40 18,05 22,00 
Nonne 	9,15 14,40 18,00 22,00 

') tiaber tun fra 27. ;tid til 27. 
Vlitguit (begge incl.) 

SON,: og II ELIA GDAG E. 

Rosne Almindingen Gudhjem 
Nonne ,fa. 7,45 10,25 13,00 20,00 
91qo 	7.45 10,25 13,00 20,00 
2Infirfebn 	8,33 11,08 13,48 20,49 
911ininbing. 8,43 11,18 13,58 20,59 
Dfterninne 9,01 11,36 14.17 21,18 
elfterlarc(. 	9,10 11,44 14,25 21,26 
Qiublnent 	9,20 11,54 14,35 21,36 

Gudhjem Almindingen Rønne 

01iibbjein 	7,10 10,20 12,55 19,50 
Crierlara 	7,49 10,29 13,05 20,00 
Cflerinarie 7,58 10,37 13,13 20,10 
?Ifininbingen 8,17 10,54 13,32 20,28 
&lillebil 	8,28 11,04 13,4'3 20,40 
9ler_o 	9,15 11,50 14.30 21,30 
Manne j. 9,15 11,50 14,30 21,35 

e )zverterende 
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 Dom 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet I 5 Øre i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 

Tagpap og Tagla 
Carbolinlum, finsk Tjære, Black 

varinsh, Tjaereolie og Kultjære sælges 
til absolut billigste Priser i 

k. 
Elfenbenslakeret Sovevffirelse 

Vi har i disse Dage taget Stabler ind og vort Lager 

er nu forsynet med prima Brædder og de billige 
Forskallingsbrædder i alle brugbare Længder 

Rabat pr. kontant. 

ProduKten. 
BRØDRENE ANKER, HASLE. 

JERNSTØBERI & MASKINFABRIK. 
Alt til Faget henhørende anbefales. 

Yriskbrcendt Venzent, 

Jens Hansens Manufakturhandel, 
Allinge, 

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

Altid bedste Kvalitet og største Udvalg I Trikotage og Uldgarn. 

Vil De have Fart i Omsætningen? 
Hvad hjælper det at Lageret er fuld af Varer, 

naar Butikken mangler Kunder. 
Den store Omsætning til en lille Avance giver den store Kundekreds, 

naar der averteres i 

„NORDBORNHOLIVI". 

POEM mod Kartoffelskimmel 
er nu tilsat et 

Klæbemiddel.  
SKANDINAVIEN 

AMERIKA LINIE 
Eneste direkte Ruter fra København III New York og 
Canada med regeinuessle Afgang flere Gange hver Md. 
Til Canada Ingen P•avlsering og Liniens egne Folk 
modtager Passagererne I IIA LIF A X og 
Ved Ankomst Hi Canada kan Arbejde anvises til Land-
arbejdere, gifte og ugifte, samt Ill unge Plgor• 

Illustrerede He•ndbager med alle Oplysninger fuss ,ra tis fra P•ssagerer-
A fdelIngen, KONOIY5 NYTORV 8, København K. eller hos: 

18ogtr. Reiffet, Rømte, Q1oRtr. Qlornit&ta, 92et», t.be. 1:3rtellra, 81tatiete, 
gfofitr. 0. 03orait ita, ZElinge, 3o1ogtaj 13. VInter 13unffen, Dadle 

20,40 
20,45 
20,53 
21,05 
21,19 
21,29 
21,45 


