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fotel Strandslot, Sandvig.
Hyld staar i Blomst
om Landsbygavt,
og Marker ligger klare
med Korn- og Brakog Kløvertavl,
utruede af Fare.
Her tæller Øjet Bo ved Bo.
Her har vort Hjærte hjemme.
Her taler til os trygt og tro
vor Barndoms kendte Stemme.
Her er det, Tracets Rødder gruer.
Her var det nær dets Stamme,
at Barndom, Fædreland og Mor
for Hjærtet blev det samme.
Ludvig Holstein.
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Roms lille nulre Dyr.
Ude i Skoven saa vel som i
Parker og Lunde ser man ofte et
behændigt lille Dyr, som de gamle
Grækere kaldte „Dyret, der skygger sig med Halen", eller paa
Græsk „Skiuros". Det er det, vi
kalder Egernet. Det er et Skovens
Barn, og hvert Egernpar har sit
Jagtdistrikt, hvor ikke andre maa
komme. Hænder det, at et fremmed Egern lister sig ind paa dette
Om raade, opstaar der en vild Jagt
med mange morsomme Scener, da
Egernet er en Mester i at smække en
knaldende Ørefigen. Naar Egernfar og Egernmor har givet den
uvelkomne Gæst nogle ordentlige
Lussinger, udtrykker de deres Tilfredshed med en hurr-hurr-lignende Lyd, medens Røveren skynder sig bort fra de forbudte Jagtmarker.
Paa sit Jagtomraade bygger
Egernparret sin Rede, og hen paa
Forsommeren kommer nogle søde,
smaa Unger til Verden. De maa
ikke forlade Reden, før de er
voksne, og de første Udflugter i
Trækronernes Rige foregaar under
streng Opsigt fra Forældrenes Side.
Enhver Ulydighed straffes eftertrykkeligt med Rusken i Pelsen
eller et passende Antal Ørefigener.
Reden er ofte fuld af Lopper, og
uartige Drenge, der stikker Armen
ned i et hult Træ for at tage Fugleæg, kan blive saa befængt med
Lopper, at deres bare Arme bliver
sortprikkede.
Ofte bygges der en Rede for
hvert Kuld Unger, men Egernparret sørger ofte for at holde den
gamle Rede i Orden, og den bruges stundom til Soverum for de
halvvoksne Unger eller til Forraadsk ammer. 1 Tidens Løb bliver der saaledes en Del forladte
Reder, og Egernet morer sig da
med at lege Skjul i dem.
Naar Hunnen har Unger, bor
Hannen ofte i en anden Rede,
hvor han har indrettet sig en lille
Ungkarlebolig. Om Vinteren for-
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Sommerferiernes Tid er inde. Overalt vrimler det med glade Feriegæster, og Hotellerne har en — desværre — altfor kort Højsæson. Forhaabentlig kan vi glæde os til endnu
mange herlige Solskinsdage med stille Vejr og Varme, saa Badelivet ret kan udfolde sig.
Vi bringer i Dag et Billede af Hotel Strandslot, der ligger idyllisk, hadet i Morgensol. Det
hører til de Hoteller, der først kan melde: alt optaget, og nedenfor paa Østersøbadets hvide
Badestrand boltrer Badegæsterne sig fra Morgen til Aften — et herligt Friluftsliv.

synes Reden med en ekstra Belægning af Mos eller Haar for at
holde Kulden ude. Alligevel er
der Eksempler paa, at det ikke
hjælper. Efter en ualmindelig streng
Vinter fandt man i et Træ 5 Egern,
der Isa døde og stivfrosne.
Egernet hører til de Dyr, der
systematisk „høster og samler i
Lade". I de nordlige Egne af den
skandinaviske Halvø, hvor der
findes Naaletræskogler i uhyre
Mængder, gør den sig ikke Ulejlighed med at samle Forraad. I
Lande, hvor Eg og Bøg og Hassel udgør en væsentlig Bestanddel af Skoven, bliver Egernet en
Samler i stor Stil. Og det passer
paa som en Smed, at ingen uvedkommende gør sig til Gode med
Forraadet.
Ved den Tid, Hasselnødderne
modnes, faar det vævre lille Dyr
travlt. Det klatrer op i Hasselbuskene og rusker Nøddeklasserne
— de Nødder, der falder ned, er
fuldmodne, og dem samler det
omhyggeligt op og bærer hen til
Vinterforraadet. Kun modne Nødder holder sig Vinteren over. Det
er ikke altid, Menneskene tænker
paa det, men de skynder sig at
plukke Nødderne, af Frygt for, at
andre skal komme dem i Forkøbet, ag saa sker det naturligvis,
at de om Julen sidder og ærgrer
sig over mugne Kærner, medens
Egernet godter sig med de herligste Nødder.

Foruden Frø og Kærner æder
Dyret ogsaa Blaabær- og Tyttebær.
blade, Ahorn- og Naurfrø samt
Svampe. Egernet er imidlertid ikke
Planteæder alene. Fugleæg og Fugleunger er Lækkerbidskener ror
den.
Egernets farligste Fjende er Maaren ubestrideligt. Ræven vil selvfølgelig ogsaa gerne gøre sig til
Gode med en Egernsteg, men det
er kun sjælden, det lykkes den
at snappe et Egern. Skovrnaaren
er derimod en Træklatrer af første Rang, og den forfølger sit Offer Skridt for Skridt. Her hjælper det ikke Egernet, at det lynsnart snurrer rundt og rundt om
Træstammen eller tager de vildeste Spring fra Krone til Krone.
Maaren sætter efter den. Ja smutter Egernet ind i hule Træer eller
tværs gennem gamle Reder Maaren er i Hælene paa den, og
den hurtige Flugt bliver Egernets
sidste.
Rovfugle som Glenter, Høge og
Hornugler har et godt Øje til Egernet, men en enkelt Fugl frygter
det ikke. Naar Fuglen skyder ned
paa vor røde Ven, snurrer Egernet rundt om Træstammen for
at faa denne imellem sig og Angriberen. Merl kommer der saa en
anden Rovfugl og hugger Kløerne
i Egernet, er dette jo leveret. Derfor jager Rovfuglene altid parvis,
naar de vil have Egernsteg.
Om Vinteren antager Egernet

en graalig Farve. Forvandlet til
Skind kaldes det Graaværk.
Og Graaværk elsker DamerneFølgen er, at Skindet bliver dyrt,
og i mange Lande jages Egernet
om Vinteren for Pelsens Skyld.
For den gøende Hund sætter Egernet sig musestille i Træet, og
Jægeren har saa blot at drive
Skiveskydning paa stillesiddende
Maal. I Sibirien fanges Dyret i
Fælder.
De smukkeste Skind kommer
fra Lapland og Sibirien.
(Hejmcial).

Gennem Suez-Kanalen.
En Sejllads mellem to Verdensdele.
— Kaptajn, hvor meget har Turen gennem Suez-Kanalen kostet?
spørger en Medarbejder ved „Berliner Tageblat", som er med ombord paa en Rejse til Indien.
— Rundt regnet fyrretyve Tusinde Mark, syv og en kvart GuldFransc pr. Ton, lyder Svaret.
Journalisten foretager hurtig en
Beregning. Atten Timer har Turen gennem Kanalen taget. talt
var der nitten Skibe med paa gennemsnitlig 7000 Tons. Dette giver
en Indtægt paa 760,000 GuldFrancs i 18 Timer. Millionen er
nok naaet, før Døgnet var omme.
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I Sandhed en god Forretning.
Denne .Rendesten• mellem to
Kontinenter hører til Jordens magiske Steder. Den har en Dobbeltgrænses Trylleri over sig. Staar
man paa Skibets Dæk og ser mod
Vest, har man Afrika for sig,
mod Øst Asien. Man sejler mod
Østerleden, og bagved ligger Vesten.
Kanalen skiller Asien og Afrika
ad, men paa smaa fem Minutter
kan man ro fra den ene Bred til
den anden. Laa den smalle Vandstribe blot stille en Maaned, vilde
Flyvesandsklitterne have slaaet
ci over der. karalen for hinder
Bio
Vesten med Østerleden, og den
e r alt salt 160 km lang M+ ri helt
fri fur at være skrøbelig er der,
ikke. Dampes ne maa kun gaa gennem den med halv Kraft paa Maskinen. Langsomt skrider man
frem mellem de forskellige Verdener og Kulturer, mellem Sahara
og Sinai, fra den store Karlsvogn
til Sydkorset. Fra det forjagede
Europa til Orientens ophøjede Ro.
En magisk Grænse, et Tryllested.
Det med den orientalske Ro er,
mener en af Officererne, nu kun
saa som saa. Har De hørt Larmen ved Port Said? Hvad der
siges om Magik og om Grænseskel i Kulturerne kan være meget
smukt — og det tager sig sikkert
godt ud i Avisen.
I Oktober fejrer Kanalen sit
60-Aars Jubilæum. Der har været
Tid nok til at gøre Kanalen dobbelt saa bred eller til at grave
en ny Kanal til. Der kommer ogsaa Penge nok ind, og de arabiske Kanalarbejdere faar kun en
ringe Løn. Men der mangler Sjælen i det hele, en foretagsom Aand.
Natten er fuld af hemmelighedsfulde Oplevelser. Der er Ørkenvinden, som kommer til os paa
Skibet. Der er Skyer af smaa og
store Insekter, som tumler sig i
Lyskasternes Skær. Der høres Raabene fra dem, der fastgør de tunge
Trosser, som de henter ud af
Lyskeglen og slæber ind et Sted
i Mørket. Der er Toget, hvis Lys
bliver synlige mod Horizonten,
paa Vej til Kairo. Arabiske Hunde
bjæffer. En Kamel drømmer om
en tung Byrde og skriger i Søvne.
Længe før det gryer ad Dag, vaagner de ægyptiske Haner og kalder paa hverandre fra By til By.
Men der er først og fremmest
dette sovende Skib. Skibet fortøjer
ved Kajen. Lysene, paa de foreskrevne nær, blændes. Fra Suez
kommer blaalige Sole sejlende,
deres Refleks spiller paa Kanalens
Vand. Man tror, de er nær, og
saa varer det to Timer, inden de
første er naaede frem. Pludselig
staar vi i deres Lys, det er som
i et Biografteater, naar der filmes.
I næste Øjeblik er det atter mørkt,
en anden Dampers Dæk glider
forbi.
Næste Morgen glider man ind

i en Mor flad Lavning, som Kanalen gaar midt igennem, derefter
sejles der atter videre 'ueffent sandede Bredder. Saa følger Indsejlingen til Port Said. Det begynder
med en kilometerlang Mole, vel!
hvis Begyndelse Mindesmærket
for Faritinand de Lesseps, Kanalens Skaber, staar. Han staar verfligt smilende med den højre Haand
pegende paa sit Værk. Næppe er
Karantænellaget taget ind, saa
myldrer det med Folk ombord,
som tilbyder alt muligt. Man køber for Mark, Lire, Francs, Shilling, alt lages, og til højeste Kurs.
Intet ligner Glæden ved for første Gang at være i Port Said, se
mørke Mennesker med Fez rig
1-urban, grønne Profetflag med
Halvinaanen, Minareter af en Moske, en rigtig Bazar og Tiggere
paa alle Hjørner. Der er endnu
Europa, og her er allerede Orienten. Der findes intet af østens og
Vestens Grøntsager, som man ikke
kan faa for Penge i Port Said.
Men selve Byen kan takke Kanalen og Europæerne, som har bygget den, for dens Tilværelse. Den
lever af Skibene, som løber ind
og ud.

En Yaske-Demonstration,
I omstaaende Annonce indbyder
„Dansk Arbejdes" lokale Afdeling
samtlige Husmødre i Gudhjem,
Allinge, Hasle til at overvære en
Vaske-Demonstration i Dagene
førstkommende Lørdag, Mandag
og Torsdag Aften Kl. 8.
En lignende Demonstration i
Skive fik af Formanden for den
stedlige Afdeling af „Dansk Arbejde", Hr. Toft Hansen, en Velkomsthilsen i de lokale Blade,
hvori det bl. a. hedder „Vaskemidler i al Almindelighed er jo
en af de Brancher, hvori Udlandets Konkurrence er allermest
haard og paagaaende, og det er
glædeligt, at her er en dansk Virksomhed, der gør et Arbejde og
bringer store Ofre for at tilbageerobre det tabte Marked. . . Det,
der er Tale om, er intet mindre
end at vinde de Arbejdsmuligheder tilbage, som de 3-4 Millioner
Kroners Import af Vaskemidler
repræsenterer. Og hvorfor skulde
vi ikke det? Det koster jo ikke
en Øre at gøre det.
Hvor mange Forældre tænker
ikke med Gru paa den Dag, da
deres Bern skal klare sig selv.
Der er intet Arbejde, kun Landevejen, naar Understøttelsen er
brugt, for mange af dem, og ingen maa tænke: Ja, men det er
jo kun Vaskemidlerne, der er Tale
om, de kan da ikke redde Arbejdssituationen for os, Nej det kan de ikke, men de kan
hjælpe til at forbedre den. Og
husk paa, det er „kun" det ene
og „kun" det andet, der tilsammen giver de ca. 2 Milliarder
Kroner, som den danske Husmoder forvalter om Anret.
Tænk d e rpa a og vis Deres
Interesse for „Srnaating", de bliver sammenlagt til store Beløb.
En nem og billig Vask er forresten ingen Ubetydelighed, og Fru
Gram er fra sine tidligere Demonstrationer omtalt i meget rosende
Vendinger, og Fruen er ved Siden
af i Besiddelse af stor Indsigt og .
Interesse for _Dansk Arbejde`s
Synspunkter og gør dem gældende
i sine ledsagende Bemærkninger.
Det er derfor Afdelingen en Glæde
at anbefale denne Demonstration
til fuldt Hus i de paafølgende
Byer.
Der blev fuldt Hus i Skive,
saavel som i de andre Byer, denne
Propaganda-Tourne for dansk Arbejde har været i, og det bliver

der sikkert ogs.sa i Gudhjem, Allinge og Hasle førstkommende
Lørdag, Mandag og Torsdag Aften.
Der er gratis Adgang til denne
lærerige Demonstration.

gn Runjtornj.
La vos nu e Runjtornj tå,
i en tol, tre pena Sommardå.
Maijed e her ju å se
nogged kanj vi åu læra me.
Her e Klepper, Lyng å Ænja ;
vi vår ø, vårt Jem må kjænja.
Slotted, som di gamle så,
urinja vos om fordoms Då
som Ruiner nu de står;
Mænjeskeværk e nåd som forgår,
Lovehåuden stå som forra
Unana me, dænj vådda å torra.
Sæne, ja å Fyred me
te Gavn for monga lavad ble.
Hammarens Kløpper stolte stå,
som Brosten å Sjærver
nu ænna må;
seddan gåred, de Tina å nætta
e ente te notte. Va e de rætta?
I Sanvi stora Skanser stå,
Fest her e enj Gong vært År
Alinja-Sanvi som Tvilna e
e nåd å de nættesta enj får å se
å bo her ville vest au mange mora
vest Skattarna vante
så fæseli stora.
Auer Næs nu snart vi kanj
nå te Storedal å Tainj
Sånkås som e mit imæl
har et stort å fint Hotel.
Nætta Stå vi må jer kaijla
lessedant me Stammershaijla.
Røsen e nok Au vær å se,
de e dænj svårta Grydan me;
Hælledomminj, vår e her næt;
ni vel nok saijta gje maij Ræt,
a Røsen han e ente ila,
me sine Bredder å me sin Kjila.
Frå Sålene vi Gudhjem når
her e åu næt så de forslår.
Finjes nåd nærtara
monne nånj Stå
ænj Gudhjem enj hæijluer
Som mardå.
Den longe Gåda som vi vel følla
frå Norresan te Kulmans Mølla.
Mælstå å Saltune snart vi når
komma sin te Rånklæuaskår;
lid sønjan for ligger Ypernastå.
Vi hilusa daij got hinj Vinterdå,
då Skuden støtte på Kløppesjæred,
ni frå Lesta
vante bonge for Væred.
SvAneka e lid for saij sæl,
små nætta Huz me Have imæl.
.Torn i Vongenj hon e go
denj besta her finjes
nånj Sta, kan tro.
A kloga Kåre her hår vad forra
for Mådvi va enj Svånekahorra.
Nejse hår Sånsten å en go Haun
som nok hår vad Bøenj
te stor Gavn
Sirafolk daij ju håusa nok,
når a di Skudan ska hå i Dok.
Paradfsbakkana vem dom aija.
e så pena, ætte va Folk de saija.
Nu e vi på dænj sønre Len
her e ente Kløpper å Sten.
Lid Marehalm å aijla båre Sån;
Ralka, Snogebæijk Bådestrån
Dåuudinj, T3akkana, Bodarna
Sån åuerait helt te Arnaga.
Rønna e storst, som aijle ved,
her boer Sin vor Øvrighed
Sprinjvan di hå, te maijenj Staz
bådle på stora å lila Flaz,
for Rønnabona e lid flotta,
her låuas denj fineste Tarrakotta,
Hasle e vel Minjstinj pånå
hår ente nad fint å skræppa å;
men her e så h wijiut å rart å bo
for Unjantagsfolk som hoijla å Ro.
Kjønrøjan må vi kvæl hausa.
e mæn liden mer'kanj ju vausa.
Jons Kjærka står så stor å pen
manglar båra Præst å Deen
Haved sjynger Avtansong
Blåsjinjsclalinj, Rinja, Vang.
Ver Finjadålinj vi vos vænna
å Slotted ijæn en Hælsan sænna.
Mit på Lanned vedda vi
(for de står ju i vår Gurafi)

Vaske-Demon!Arationer.

litruldiummultimmui
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,Dansk Arbejde's lokale Afdelinger indbyder herved til Vaske-Demonstrationer
Gudhjem rereck. Lørdag den 27. Juli pari Skolen Kl. 8,
Allinge rerailk. Mandag +ten 29. Juli 4 6i3nAnnetIkkneet Kl. 8
Buete feratk_ Toredng den 1. Augnat paft Teknisk. Skole K1, ti
le,einenaker Fredag den 2. Anguit pen Kroen Ki. 7.30.
Osterier' Mandag den 6. Augulat i Forsemling.ihnert Kl. 7.30
Demonstration med

sel v virkende
selv
det danslie Vaskemiddel SELVA•
kejse-Sekretær Fru Grethe Gram fortæller om Nødvendigheden af at bruge danske Varer samt
demonstrerer en Vask med .SELVA*.

Gratis

Afejiet

jor alle.

stillingen i øjesyn. Den omfatter
ca. 50 Standpladser, og det Mil
straks siges at det er en smuk
Præstation fra vore Handlende
og Haandværkere, ligefrem en
Ahninjen vi besøja Au
Kappestrid fra hver enkelt om at
her e bådde Kløpper å Skåu
vise den største Opfindsomhed.
Kongaminjed å Gamlebor,
Ækodalinj lid sønjan for,
Det vil føre for vidt i Dag at fremher e penara enj ja kanj fortælle, hæve hver enkelt af Udstillerne,
tå sæl derinj me Konna å Bælla. .
det skal ses. Vi vil derfor paa
det bedste anbefale alle at aflægge
Nu hår vi så denj Runjtorn tå('
et Besøg paa teknisk Skole i disse
saijtans vi forgatte nåd,
Dage. Og det maa haabes at de
ente nømt å få altinj me,
så maijed næt som her e å se.
Kræfter, der er sat i Bevægelse
For nættast jå, som andra troer
fra saavel Komiteen sorn Udstiler denj Stanj vor sæl enj boer,
lernes Side, man bære Frugt i
0. L.
Fremtiden, saa alle Borgere i vor
kære lille By maa købe danske
Varer og købe disse hos vore
egne Købmænd og Haandværkere;
disse faer saa Igen mere Lyst og
Energi at følge det gamle Rand:

Åkjærkeby ligger, flat å slæt
livel e her enj hellu næt.
Hanj bier nok snart stor å vier
for her e Plåz te aijle Sijer.

Delfdanske Uge
i Allinge-Sandvig

aabitedes i Onsdags paa Teknisk
Skole i Allinge. Borgmesteren bød
velkommen og udtalte bl. a.:

Mine Damer og Herrer.
Der gaar for Tiden over hele
Verden en Bevægelse som gaar
ud paa, at faa Befolkningen til at
købe deres Vareforbrug i deres
eget Land, det er denne Bevægelse som vi herhjemme kalder
Foreningen DANSK ARBEJDE,
men selv om vi som gode danske
Mænd og Kvinder er glade for,
naar der bliver købt dansk Arbejde, saa er det os jo ikke helt
ligegyldigt, hvor i Landet Varerne
købes.
Vi her paa Bornholm vil selvfølgelig helst, at Varerne købes
herovre, og naar man bor i Allinge, ser man jo ikke saa gerne
at Folk herfra køber i Rønne.
Det er derfor denne Udstilling
er lavet; vi vilde gerne i Stedet
for at sige til Folk; køb dansk
Arbejde, ligegyldigt hvor dette findes, sige: køb Deres Forbrug i
Allinge.
De smaa Byer er jo daarligt
stillet i Kampen om Kunderne;
i de større Byer kan Købmanden
og Haandværkeren holde større
Udvalg og større Udstillingslokaler, at Varerne som Følge heraf
bliver dyrere, lægger Folk fra de
smaa Byer som Regel ikke mærke
til, heller ikke at Varerne jo ikke
bliver bedre af at blive udstillet
i store og dyre Lokaler,
Derfor vil i de kommende Dage
vor dygtige Handels- og Haandværksstand igennem denne lille
Udstilling vise frem et lille Udvalg
af, hvad de kan tilbyde Kunderne,
og som disse kan købe lige saa
gode og som Regel billigere end
andre Steder. Nuar vi stadig støtter vore egne Forretninger, vil vi
opnaa at disse bliver i Stand til
at levere billigere Varer, tiden at
Kvaliteten derfor forringes. Derfor vil jeg sige: kilb aldrig en
Vare uden for Deres egen By,
for De har undersøgt, om De ikke
med Fordel kan købe den her.
Derefter fordelte de besøgende
sig I Lokalerne, for at tage Ud-

Pynt op i din Butik,
thi denne Regel gælder.
Hvad Kunden ikke ser,
det køber han ej heller,
J. A. K.

læreriPt.

Vi betaler
hver Uge over 100 Kr.
for Papir og Uddeling al„Nordbornholm" foruden Udgifter til
Sætning og Trykning.
De averterende bedes derfor
erindre, at Bladets væsentlige
Indtægt er Annoncerne, hvorfor vi maa regne med kontant

Betaling.
Ikke alle tænker over, at et
mindre Beløb hos de enkelte
kan blive en stor Sum for os,
og vi har desværre adskillige
Smaabeløb udestaaende fra
de forløbne Kvartaler,
„Nordbornholm" er ikke noget Kapitalistblad, og har kun
en beskeden Kapital at virke
med; bindes denne, tvinges vi
til at indskrænke Læsekredsen;
men da dette næppe er i de
averterendes Interesse, beder
vi dem om ikke at vente altfor
længe med at indfri vore indbetalingskort.
Vor Postkonto er 14146.
Glem det ikkel

Konditor Robert Rjorlbel
er død i Canada i sidste Uge.
Afdøde var en Broder til Fru
Hjortbøl, Skovbo.

beplantet, godt 1500 Kv.-Al.,
beliggende overfor Lægeboligen i Allinge og paa Solsiden, sælges til rimelig Pris.

8/ca! et Stad fiave
2etydning
indenfor en Landsdels Beboere
mellem Køber og Sælger, mellem
Arbejdsgiver og Arbejdssegende,
saa maa det have en konstant
Udbredelse, og man maa være
sikker paa at det kommer i alle
Hjem, saa Læserne let kan finde,
hvad de søger. Et saadant Blad
er „Nordbornholm". Et Blad, der
kun henvender sig til et bestemt
politisk. Parti, duer ikke til Avertering, thi de averterende henvender sig i Almindelighed til alle
uden at spørge om deres politiske Overbevisning.
At „Nordbornholm" efterhaanden benyttes mere og mere som
Annonceblad af By- og Landboere,
er en Kendsgerning, og det bedste Bevis for at Annoncerne læses,
er at disse sjelden behøver at
averteres mere end en Gang.

•.91.49
ie..

fhv. Kbm. Jensen,
Vestergade.

Ytingstejere
raar 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 formaalstjenligt.
Averter derfor Deres Hingst her
i Bladet.

Forreiningskonvolutler
sælges med Firma for kun 9 Kr.
pr. Mille.
Allinge Bogtrykkeri.

*r
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Vi er til Tjeneste
med en Mængde gode Ideer til en virkningsfuld
Reklame i „NORDBORNHOLM."
ønsker De en Annonce, der vil blive læst
og husket, da ring op Tlf. Allinge 74 og meddel os, hvad De ønsker at reklamere med, vi
skal da sende Dem et Udkast og opgive billigste
Pris. „NORDBORNHOLM" læses i alle Hjem
indenfor Deres Kundekreds.
„NORDBORNHOLM" er del billigste og
mest fordelagtigste Blad at avertere i.
Gør et Forsøg, og De vil blive overbevist.

Bekendtgørelse

erved meddeles, at jeg indtil
videre fortsætter med

Til Sitatteyderne i
Allinge-Sandvig.

Linnedsyning og Paategning af Broderier

Der udsendes for Tiden til alle
som sta ar i Restance med Skatten,
Hegninger paa Beløbets Størrelse,
dette er et meget stort Arbejde,
men det har vist sig nødvendigt
at gøre dette Arbejde, for at Revisionen kan gennemføre dens Arbejde; jeg beder derfor indtrængende alle, der mener at have
noget at klage over disse Regninger, om at henvende sig 'mit Borgmesterkontoret, Konturtid fra 2-4
Eftermiddag, enhver Klage skal
da blive grundig undersøgt, er
der enkelte som ikke godt har
Tid at fremkomme med deres
Klage i Borgmesterkontorets Kontortid, kan jeg som Regel træffes
i mit Hjem hver Aften fra KT.
5-7. Modtages ingen Klager, betragtes Regningen som anerkendt.
hl. Bloch.

paa medbragt Stof i mit Hjem i
i Norregade (overfor Teknisk Sk.)

Hanny nog enprtu.

Hotel STRANDSLOT, En 3 Aars Plag Rok p81 fims egel Egn!
Hver Tirsdag. Torsdag og Lerdag
Cancert dansant.
Isle Klass. Trio.

Minuralvandsfaimkken

Fru Reiner.

BORNHOLM.

‹), eeret~arører

For at mine Kunder kan fole
sig fuldtud trygge med Hensyn
til Renlighed og Hygiejne v ed
Flaskerensning og Fabrikation af
mine Produkter, har jeg truffet
Overenskomst med Hr. Apoteker
F. W. MADSEN, Al:inge, som besidder et indgaaende Kendskab
til Sodavandsfabrikation, um at
kontrollere min Virksomhed
Overensstemmelse med nedensta:.enek Erklæring.
Samtidig tillader jeg mig at
bringe i Erindring, at det kan
medføre Strafansvar Viøjesteretsdom foreligger) at benytte Fabri.
kens Flasker til andet end Sodavand.

NB. Samme Sted sælges et lyst
get billigt.

som har kælvet sidst i Maj, samt
4 Ugers biriiie er til Salg hos
Avlsbruger Chr. Holm, Allinge.

En kratlig 4-0 Års flest

Jac. Jensen.
Inkassationer, Ejendomshandler, Dokumentskrivning. Dmishobehandling m. v
KONTOR: Torvet i Sandvig.
(Turisthureauets Lokaler).
Træffes personlig hver Torsdag
Kl. 9-12. Tlf. Sandvig 100.

2--64 Tnt., ønskes til Kohs.
Tlf. Kl. n 52 y

Snedkerm, J. P Christooseos
Dødsbo realiseres til billige

Spar paa Vanden
Paa Grund af den lange Tørke
og det store Vandforbrug 1 Turistsæsonen anmodes Forbrugerne
om at spare paa Vandet, for at
undgaa unødvendigt Vandspild.
Havevanding er forbudt indtil
videre.
Overtrædelse vil medføre Bødeansvar i Henhold til Regulativet.
Vandv rkendvalg et.

Priser. En antik Sofa er til Salg.

Storegade, Hasle

Tb Salg,
Et Hus med Butik, en Paalægsmaskine, en Trækvogn, et Klædeskab, en Buffet. to Senge, Skrivebord og andre Mobler, Sengetøj
m. ni. sælges Lurdag.

Hoker

d*,

Lindeplads,

Tørustroelse.
Prima tør svensk Terystrøelse
ventes under Losning. Da vi kun
tager hjem, hvad der er bestilt,
bedes Bestilling venligst indgivet
i Løbet af 8 Dage.

Gudhjem Handelshus.
Tlf. 55.
.1
■••••■ffiffilia.

Olsker Molont

Rich, Nielsen,
Urmager- & Graver
Største :udvalg
Fest- og Brudegaver

C. E. Kneb:red.

Ny hjemk. Varer
til de rigtige Priser.

Kunstgødning.
Bestillinger paa Superfosfat og Kali til Efteraarslevering bedes venligst indgivet til

Produkten.

Elev antages
Dameskrædderinde Fru Pihl,
Allinge.

Salg eller Bytte.
Tlf. Klemens n. 14x.

Nordbornholms fornemste Hotel

Suvekauninerinoblenient Me-

En af 2 Kvier,

og en 1,edt-k.o (reageret) er til

Gasapparater, Gasstegeovne,
emaillerede Gryder og Vaske
alt af allerbedste Kvalitet forefindes paa Lager til allerbilligste Priser.

Produkten.

Bing & Grøndahls Porcelæn
Smukke Spisestel og Kaffestel er paa Lager og kan
altid købes i enkelte Dele.

Produkten.

Exam. Brygmester,
Medl. af Dansk Brygmstf.

Undertegnede meddeler herved,
at jeg har overtaget Kontrollen og
Tilsynet med Fabrikationen ved
Mineralvandsfabr. BORNHOLM i
Sandvig, saaiedes at jeg til enhver
Tid uanmeldt kan tilse Fabrikens
Virksomhed. jeg oppebærer intet Honorar for dette Tilsyn, som
jeg alene udfører af Interesse for
denne Virksomhed og dens Betydning for den stedlige Industri.
Sandvig, den is/a 1929.

F. W. Madsen.

Gag ikke over 000 eller bod
Køb Deres Forbrug af
Sodavand fra
Mineralvandsfahriken

BORNHOLM

beholde sin Kunde maa drage
Omsorg for at denne bliver behandlet saa godt som muligt. Den
stedlige Købmand ser i Egnens
Beboere sine stabile Kunder, hvis
Tilfredshed er barn en Eksistensbetingelse.

Vi sender Dem Nordbernbeim
hver Uge
Husk derfor paa oa, naar De
har et eller andet at avertere.
„Nordbornholm" læses i over
tie Tusinde Hjem og kommer til
alle her paa Egnen. Egner sig
derfor bedst for Avertering.
Smaa Annoncer bedes saavidt
muligt betalt ved indleveringen.

Flaskerensning og Fabrikation
kontrolleres af Allinge Apotek .

Chr. Thorsen,
udføres.
Sandemandsgaard, Rutsker.
Tlf. Hasle 82.

Elegante Visitkort
Allinge

7 brugte Sinmaskiller
Mac. Cormiks, Delsing og f ierkules, godt istandsatte og saa gode
som nye, — I brugt Dosterive
samt nogle Bindere.
I Stk. 24" kun 2 Aar gammelt
Holbæk Tæriiikevseri. samt I
transportabelt Tærskeværk med
Presse sælges billigt og paa gode
Betalingsvilkaar.

med Metalskive, original Model i
smuk Udstyrelse til billige Priser.

lens Anker, Hasle.
Bn god malkeged
samt 2 Lam og 2 Ajletonder
til en Hest er til Salg.
Ejnar Jacobsen, Tein.
Tlf. Allinge 111y

IMINIMINI111~11111111

Største Udvalg

SogtryKKeri

Jumpers med og uden
Ærmer 6,85

llosilogord al Sommersiolior
sælges særlig billig.

Nyheder hjemkommet
daglig.

Chr. Olsen

Messens
Eneudsalg
Tlf. 100

Pol Grut' d Sygdom
kan en pæn ung Pige faa Plads
straks paa
pensionat, ±
Allinge.

Tlf. Hasle 17.

Ildstillillo al Dansk Arbejde
paa Teknisk Skole i Dagene
24. Juli til Iste August.
Udstillingen er aaben 10-12 Form.
og 2-10 Eftm.

Udsktidsbrcedder
sælges billigst muligt i

Nordlandets liandeisitus.

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.

i fikse, lette
fra 2,75
9,85

Andr. Kofod.

Masser af gode, billige

Nye Bornholmerure

Fm.

sig knyttet til, da de altid har større
Mulighed tor at blive tilfredsstillet
ved Køb, naar del gear gennem
en stedlig handlende, som for at

50 Stk. med Navn 21(r.

afholder Møde hos E. Madsen
Tirsdag den 30. ds. Kl. 8.

Sommerkjoler
Plesserede Nederdele

Krones Fortjeneste man unddrager
sin Bys eller Egns Forretningsfolk,
formindsker man disses Skatteevne
og Købeevne i tilsvarende Grad.
Landboerne bør ogsaa" købe
den By eller paalden Egn, de føler

Telefon 25

Sandvig

Person- og Udkørsel

Dansk Uge i Allinge.

--o
Denne Opfordring lyser ud af
alle Blades Spalter og gentages
ni enhver Porretningsmand. Og
den er ngsaa berettiget, thi en af
Grundbetingelserne for etSamfunds
Trivsel er Solidaritet. Enhver gnd
Borger bør i egen Interesse handle 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

t.?rtibuillets irlandeKhos.

Anton Sonnes Byggeforretning
-4-«
4- Tir. Allinge 69

udfører Nybygninger og Reparationer.
Egetræs- og Kork-Parketgulve, Finer- og Paplofter.
Flagstænger og Brandstiger samt Ligkistelager.

Chr. Sanne, Allinge.

Alle Tryksager
saasom

Regninger, lilleddelelser, Konvolutter,
Dags-Dato, Vekselblanketter,
Visitkort og Takkekort,
Love og Regnskaber,
Sange og Salmer,
Medlemskort

leveres bedst og billigst fra

Allinge Bogtrylilieri •

Benyt Lejligheden!
Engelsk Spisestue, saa god som riv, Skabe, Spisestuer, ellenbeuslakeret Soveværelse, enkle Klædeskabe, Kommoder, Senge
sælges billigt.
Spirairengas fra 9 Kr. Egetræs Spiseutitemøblement 350,00
Novevrere Ise 250 Kr. En elektrisk Lysekrone 15 Kr.
Et Parti Sølvvarer meget billigt.

Auktions-Partivareforretilingeli
Storegade -

Al linge

af ubeibe Zere3 RitsibrfrelA, bur .De aser
lett i ,.,9turbbornboliu".
i aber :51 )0 birra„91orbburabotra•
aartia fur cirfa
1
11Ieue af iteloniultsaret og glianufall ar forbruger bbert
2000 grotter, „giorbboritholmd" 2.erfere taber nttina bortt 'Kor jer over ti
Millioner Primer 93arer. Zen orretaittfimailb, bet flager byer be Ufarlige
fiber, ben ringe Slabeetme og be brgrænfebe 9Iffettningalituligheber, har Ilet' nt
'alere i bort '2.11nb Ski kubet) tit at ubbibe fin forretning, lionr bon farer
gabe urer ud iuorlgt er foidurreneebygttig,

tnsker

Se

a

Bornholm et nyt Bethesda.

"sm»-

Hasle.

En czekisk Professor om øens stærke

Hvorfor Bornholmerne bliver saa gamle og kar saa mange Born
enhederne er mellem 100 og 170,
en sjælden stærkt Potens, naar
man erindrer, at Joachimsthalrekorden ligger omkring 900. Alt
paa øen vidner om den skjulte Liveliksir. Beboerne niar gennemgaaende en meget høj Alder, ofte
op til 90. Planter og Dyr er sjældent friske og kraftige, og Familierne er ligesom i de czekoslovakiske Radiumegne særligt børnerige.
Professoren nævner til Slutning,
at der nu oml Initiativ af Steins
Laboratorium i København dannes et dansk-engelsk-amerikansk
Selskab, som skal udnytte Kilderne,
og at der sikkert om nogle Aar
vil være bygget en Række Sanatorier, som kan tage mod Gæster
fra hele Verden.
Det er Professorens faste Overbevisning, at ogsaa Sverige ejer
store radioaktive Rigdomme.
Berlingske Tidende har forelagt
Professor Storklasas' Udtalelser
for Professor Fr. Christensen,
Steins Laboratorium, der udtaler:
- Vort Laboratorium foretog
i sin Tid nogle Analyser af Kilderne paa Bornholm, og det viste
sig herved, at Radiumindholdet
var meget forskelligt, men selv
om vi tager den stærkeste Kilde,
tror jeg, det er tvivlsomt, om vi
kommer paa Højde med Udlandets radiumaktive Kilder.
Der var for Resten den Gang
en ganske pudsig Episode. En
Pensionatsværtinde, som ejer en
af de radiumholdige Kilder, solgte
Vandet til sine Badegæster paa
samme Maade som i Udlandet,
men saa opdagede Gæsterne, at
deres Værtinde overhovedet ikke
havde andet Vand end det radiumaktive, og saa vilde de naturligvis ikke betale, liver Gang de
tog et Glas!

ystlur lil CHRISTIANS

Afgang fra Allinge Kl. 10, fra Gudhjem II, Retur fra Christiansø 15.
Tur-Retur 4 Kr.
Tillige sælges billetter Tur-Retur fra alle Bornholms Jernhanestaiioner a 5 Kr.
Afgang fra Ronne 7,55, i Allinge 0,51. Retur med Jernb. 17,55 ell. 20,45.
do.
fra Neo 7,45, i Gudhjem 9,23.
16,25 ell. 20,20.
do.
fra Aakirkeby 8,33, i Gudhjem 9,23.

Rønne II.-Nlnatdsig.

Tirsdag og Fredag.

med sis „Hammershus"

Xvorfor ka6e ffryksager
indpakningspapir og Jo ser
hos omrejsende Agenter, der paa Grund al
Rejseudgifter maa beregne større Avance
paa en ringere Vare, og sælger denne paa
Efterkrav og uden Garanti.

9ornitzkas Roglrykkeri,
er De altid sikker paa at Jan Deres Tryksager godt udført til den
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74.
Indpakningspapir, økonomruller, Poser & Konvolutter til Fabrikspris.

BRØDRENE ANKER. HASLE.
JERNSTØBERI dilt TI A SK INFAIIRIK
Alt til Faget henhørende anbefales.

0 Ir mod
A

Tlf. 4iro.

er nu tilsat et

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

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.

Elfenbellslakeret Sovev@relse
med 3-fløjet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetræs engelsK
Spisestue, compl. fra 550 Kr. Chesterfields Dagligstue, I Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr.
Ratebetaling kan indrømmes. Solide Købere fra 20 Kr. mdl.

Allinge ny Møbelmagasin,
Havnegade 53. Allinge.

SIKAIM'aii)>NW,i;'17.2P4
LINIE
og Canada med regelmæssig Afgang flere Gange
hver bid. - Familier med tilstraekkelig Kapital
samt unge Piger til Husarbejde kan sikres Arbejde i
Canada utnicldel;.)ar, etter. Ankomsten, Alle Oplysninger fra PassagerAfdelingen, F....)r:GEN;; Ny.ronv 8, Kohenhavn K., eller hos:

tBogir. Shiffer, Iden or, sNatr. ffloraitga,' gitre, abe. $etetfrn, ebnnele,
eilogtr. O. Q53ornifilln,
aotaaraj Ø. Vinter 4h3alfen, .adle.

Averter I NORDBORNHOLM!

7,55 12,50 16,15 19,16
8.10 13,00 16,30 19,30

0.20 13,15 16,40 19,40
8,34 13,29 16,64 19,54
8,46 13.41 17,06 211,06
8.54 13,49 17.14 20,14
9,00 13,55 17,20 20,20
rober lun fra 27, ;latii til 27.
&bluff (brede hul).
NON: OG HELLIGDAGE
14 'indvilg-Hanne H.

eguitinig

Ylfliciar
Tein
901
RIrineril
9hiter
910inie £)

9,10 14,05 17,50 2,000
9.15 14,10 17,55 20,55
9,23 14,18 18,03 21,02
9,34 14,29 18,14 21,15
9,47 14,42 18,27 21,29
9,56 14,01 18,36 21,39
10,10 15,05 18,50 21,50

Hanne H. Mand•ig.

/nonne kl.
%iler
.R1ratriig

fltn
Trin

7,55 12,00 16,25 19,25
8,10 13.04 16,39 19,39
8,18 13,13 16,48 19,48
8,31 13,26 17,01 20,01
8,42 13,37 17,12 20,12
8,50 13,45 17,20 20,20
8,55 13,00 17,25 20,25

nolotid Si Mortensen
czt.

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

„NORDBORNHOLM".

ILigkister og Ligtøj.
Hasle Snedker- og
Bygningsforretning

Ajletønder,
Saltkar og Skoldekar anbefales
til billigste Priser.

Hasle Bodkerforretning,
Tlf. Hasle 105.

Største Lager af LigkiAktieselskabet

Basle Bank
modtager Indskud paa Indlaansbog og Folio, Terminsydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan m, ni.

Hvori
Optamdtaingsbrarude altid paa
Lager, billige Priser.
Tlf. 29.
Neert Hannen.

Axel Mogensen,

freg !vær fi
anbefales.

Slagleriels Hulg, Ållillge,

Tlf. 127.

Friske Varer Onsdag og Fredag.

Kurvemøbler,

Dina Sørensen, Tlf. 38.

Liggestole, Havestole

Benmel.

Fodermeinfabriken. Nyleer

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

Lindeplads - Allinge - Telefon 45

Udsalg Ira Slagteriet.

Fest- og Bryllupssallge
leveres billigst fra

Allinge Bogtrykkeri.

Bringes overalt baade
Søn- og Helligdag.
Mit Konditori anbefales.

Køreplan
Almindingen Gudhjem Henne
Jernbane.
SØGNEDAGE
Humle Almindingen Gudhjem
■)tut?

7,45 13,10 16,20 20,30
7,45 13,10 16,25 20.30
'29fraiiarfeba
r
8,33 13,58 17,21 21,18
Yttniinbiugril 8,43 14,08 17,31 21,28
Chermarie 9,03 14,28 17,51 21,48
i..- ftertnxii
9,11 14.36 17,59 21,56
01abbjcia
9,23 14,48 18,10 22,08
Gudhjem Almindingen

i Jern og Træ.

Hængekøjer, Barnegynger,
Legevogne
anbefales.

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

Bøh Deres Morgenbrød
hos Bager H. Jørgensen.

Tejn.

Mursten, Teglsten, Drænrør.

Fersk Flæsk, Karbonade. Morbrad.
Medisterpølse, Fars.
Bayerske Pølser, Knækpølser
Kogt Skinke, hjemmesmeltet Fedt.
Forskelligt Paalæg.

ster, Ligtøj og Ligsenge.

Tlf. Hasle 35.

Træsko.
Prima Træsko til billigste Pris.

Vietuslieforretning

Eneste direkte Ruter fra København til New York

%entre
9infer
Sttrineiki
;tu
'tein
Ylfliane

liyg tzerit r rets. ing.

findes i stort Udvalg.

Tlf. 466

T rio

Kartoffelskimmel

Conrad Hansen, Tlf. Allinge 140,

Møllers Bogbinderi

•)
9,25 14,10 17,50 20,40

9,30 14,15 17,05 20,45
9,38 14,23 18,03 20,53
%41
9,50 14,35 18,15 21,05
51 tunen:, 10,04 14,49 18,29 21,19
9tnter
10,14 14,09 18,39 21,29
`}løn ur ii. 10,30 15,15 18,55 21,45

i Guld- og Sølvvarer

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, men Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet -I- 5 Øre i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.

SeGNINDAGE.
Nandvig-Hanne

Altid prima frialie Varer.
!Noderne Kuleanbeg.

Fest- & Brfidegaver

De Muterende

Køreplan
Henne-Allings Jernbane.

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

Tli. 7.1.

radioaktive Kræfter.

Under Overskriften „Bornholm
bliver 'et nyt Bethesda - bringer
.Svenska Dagbladet' el Interview
med den verdensberømte Radiolog og videnskabelige czekiske
Forsker, Lederen af alle Czckoslovakiels Forsøgsstationer og Vicepræsident for Rigets Landbrugshøjskole, Professor Julius Stoklasas. Professoren kommer direkte
til Stockholm fra København, hvor
Iran har deltaget i Antiforbudskongressen, og deltager nu i den
internationale Skovkongres' Forhandlinger paa den svenske Skovhøjskole.
Professoren er Fyr og Flamme,
skriver Bladet, men for noget helt
andet end Skovdrift og Antiforbud,
nemlig for Bornholm, hvor han
har boet nogen Tid og har foretaget videnskabelige Undersøgelser, hvilket har givet et opsigtvækkende Resultat. Professoren
hævder, at Bornholm er en af
Verdens rigeste radioaktive Pladser.
- Havde Tycho Brahe anet,
udtaler Professoren, at han saa
nær ved sin Fødeby havde haft
Kraftkilder, som nu er opdaget
paa Bornholm, havde han næppe
haft Besvær med at opdage det
lille Joachimsthal hos os, for Tiden Verdens største radioaktive
Kraftkilde. Skæbnen har imidlertid
villet, at vi ikke før nu staar foran
Opdagelsen af Bornholms skjulte
Kræfter. I September vender jeg
tilbage til Øen for at fortsætte
mine Undersøgelser. Allerede nu
kan jeg imidlertid sige, at Bornholm er den eneste kendte Ø, som
i sin Helhed er radioaktiv. Jeg
har fundet ikke færre end syv forskellige radioaktive Kilder paa forskellige Steder af Kysten, blandt
andet ved Skovbo, Sandvig, Helligdommen og Slarnrebjerg. Kraft-

Hjemmelavet Fars,
Sylte &Medisterpølse.

A. Lyster,

y. e. yroini,
Bornholms
Spare- og baanekasses
Afdeling 1 Allinge.

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

Nic. Koefoed

)
Skrædder- og Herreekviperingsforretning leverer gode Varer til billige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x,

Naar De skal avertere. benyt de

„Nordbornholm"

Nlegjem

Kun ne

)

7,40 13,00 6,25 20,20
Cfterlarg
7,49 13,10 6,35 20,30
£fterrnnrie 7,58 13,19 6,44 20,39
41tiiiitibilifj. 8,17 13,38 7,04 20,58
glatirtrbi)
8,29 13,50 7,15 21,10
9teru
9,10 14,40 8,05 22,00
3tueue j. 9,15 14,40 8,00 22,00
'1 løber lun fra 27. juni tit 27.
91tiquft (begge incl.)
SØN: og H E 14 Id GDAG E.
nonne Almind ngen Gudhjem
7,45 0,20 13,00 20,00
`}tomte

7.45 0,25 13,+10 20,00
9teio
8,33 1,08 13,48 20,49
Vlatirfeba
?Urund:ling. 8,43 1,18 13,58 20,09
Cifterianite 9,01 1,36 14.17 21,18
9,10 1,44 14,25 21,26
Zherlar3
9,20 1,04 14,35 21,36
03ubl7jem
Gudhjem

Almindingen Rønne

7,40 10,20 12,55 19,50
eshibbjem
7,49 10,29 13,05 20,00
efterlari!
Citermarie 7,58 10,37 13,13 20,10
?(Iiiiiabirmen 8,17 1054 13,32 20,28
8,28 11,04 13,43 20,40
VIallrfebt)
9,15 11,50 14,30 21,30
&gane t. 9,15 11,50 14,30 21,36

