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Interiør fra Grønbechs Hotels Have. 

Vidfarten. 
Det var en dæmrende Sommernat, 
et Skib laa tæt under Ø, 
hvor dunkle Lunde 

og hængende Krat 
sig spejled i klarer] Sø. 
Alt gik en forfriskende Morgenluft 
igennem den stille Nat 
og Søens Aande og Græssets Duft 
sødt havde sig sammensat. 
Det dunkle Skib endnu roligt laa, 
dets Master mod Himlen stod, 
dog havde det alt beredt sig paa 
at sprede sin Vinge god. 
Thi, naar Dagens første Gyldenbud 
sit Skær over Aasen gav, 
da skulde det stævne 

af Fjorden ud 
mod det vilde, det fremmede Hav. 

Og se paa Dækket 
forventningsfuld 

min unge Hustru sad, 
hun var saa fager, 

hun var saa huld, 
som den rødmende Roses Blad. 
Hun havde sin Haand 

i min ømt lagt, 
mens ud i det fjerne hun saa, 
hendes Drøm var nu 

til Gerning bragt, 
vi skulde tilsammen gaa 
langt over Hav til fremmede Kyst, 
til Sydens dejlige Land, 
vi skulde vandre i Ungdomslyst 
ved Arnos, ved Tiberens Bred. 
For hende laa Livet 

saa morgenklart, 
saa daglangt, saa skønhedsrigt, 
hun svævede kun 

paa den herlige Fart 
som Dronningen i et Digt. 

Gud være lovet, hun da ej saa 
ret dybt i Fremtiden ind, 
ej længe derefter hun stille laa 
under Muld — med hviden Kind. 

Å. /Munch. 

st.4»Dii«,e4.4~ 
døde .ene. 

Af Johann Boas. 
—0— 

Regnen strømmede ned over 
Boulevarden, hvor kun Sporvog-
nen og Automobilerne jog forbi, 
ug enkelte Mennesker med Para-
ply og Regnfrakke stod og ven-
tede paa at fas Plads i en af de 
overfyldte Sporvogne. 

Oppe paa fjerde Sal i Ingeniør 
Stephan Hardwoods kemiske La-
boratorium stod Helen Strange 
bøjet over Kolber og Flasker. 

Hun havde netop været henne 
ved Vinduet og kastet et Blik ud 
over den regnfyldte Boulevard og 
var nu atter gaaet i Gang med 
at ordne Glassene til Brug for en 
Undersøgelse. Hun saa træt ud, 
som hun stod der i Skæret fra 
Glasflammen. Det var heller ikke 

noget Under. For naar man Da- 

gen igennem maa arbejde for Li-
vets Ophold til en svag Moder og 

sig selv, og om Aftenen havde 
nok at ordne hjemme, selv maa 
sy sit Tøj, selv maa vaske og 
gøre rent, kan det undertiden tage 
baade paa Kræfter og Humør. 

For ti Aar siden havde Helen 
faaet Plads paa Ingeniør Hard-
woods Laboratorium; den Gang 
var hun kun seksten Aar. Mode-
ren var en Dag pludselig blevet 
lam i den ene Side og kunde in-
tet foretage sig, og den lille Pen-
sion, hun havde, kunde de ikke 
leve af — og saa maatte Helen 

tage Plads. 
Hele Dagen, mens hun var borte, 

havde Fru Strange en lille Pige, 
som hjalp hende og løb Byærin-
der for hende, og naar saa Helen 
lavede Maden om Aftenen eller 
om Morgenen, behøvede Pigen 
kun at sætte den ind. 

Helens Gage var i de første 
Aar ikke saa stor, men Ingeniør 
Hardwood, en høj, alvorlig Mand, 
lærte snart at sætte Pris paa hen-
des Dygtighed og Paapasselighed, 
og saa steg Gagen langsomt og 
sikkert. Han talte ikke meget -
han gav en Ordre og saa maatte 
Personalet selv om at udføre den 
rigtigt. 

En Dag var Helen blevet kaldt 
ind til sin Chef. 

— Frøken Strange, sagde In-
geniør Hardwood, jeg er kommet 
til at sætte Pris paa Dem -- alt-
saa — rent forretningsmæssigt. 

Han gjorde et lille Ophold; han 
var ugift og en Smule kejtet, men 
vilde dog være sikker paa, at hans 
Ord blev forstaaet rigtigt. 

Der er visse Arbejder, Frø-
ken Strange, soni jeg kun kan 
bruge Dem til, fordi De er forsig- 

tig og omhyggelig. De kan være 
ret farlige, naar der ikke passes 
paa, Vil De paatage Dem disse 
Arbejder? 

Helen tøvede lidt med Svar -
saa sagde hun: 

— Jeg har en gammel Mo'r 

hjemme, som ikke kan undvære 
mig — men, naar Chefen mener, 
jeg kan paatage mig det Arbejde, 

ja, saa vil jeg ogsaa gerne gøre 

det. 
Hardwood tog Hustelefonen og 

ringede Kassererkontoret op. 
— Hallo! Er det Thompson? 

Vil De notere, at Frøken Strange 
fra den første har ti Pund mere 
om Maaneclen i Gage. 

Han lagde Røret. 
— Ja, Takl Frøken Strange, 

saa er der ikke mere. Fra i Mor-

gen maa De saa arbejde i Labo-
ratoriet her ved Siden af mit 
Kontor. 

lian nikkede til hende. Det be-
tød, at hun kunde gaa. 

Det jublede i Helen, da hun 
igen var ude ved sit Arbejde. 

— Ti Pund mere om Maaneden !  
Det var jo en lille Formue! 

Og da hun om Aftenen gik 
hjem, kunde hun ikke lade være 
med at købe noget rigtigt lækkert 

med hjem til sin Moder. Choko-
lade og Frugt holdt Fru Strange 
saa meget af — men det var der 
næsten aldrig Raad til; der var 
saa mange andre Ting, som var 
mere nødvendige, saa der sjæl-
den blev noget tilovers til det, 
som faar een til at føle, at man 
virkelig lever. 

— Her skal Du se, Mo'rl -
Helen lagde Pakkerne paa Mode-
rens Skød og fortalte ørn Samta-
len med Hardwood. 

— Og saa skal Du have meget  

bedre Hjælp — og til Sommer 
rejser vi sammen til et Kursted, 
saa kan min egen lille Moder 
maaske blive rask igen. 

Fru Strange smilede til sin Dat 
ter, som slyngede Armene om 
hendes Hals. 

— Helen, jeg er nu alligevel 
ikke rigtig glad for det. Er det 
ikke for farligt Arbejde? 

— Ikke mere for mig end for 
andre, svarede Helen og lo med 
en lys, klar Latter, — - 

Sommeren kom. Og Helen og 
Moderen skulde rejse om otte Dage, 

hvis hun kunde taale det. 

— De faar nok en vaad Som-
merferie, sagde han, medens han 
holdt et Reagensglas, som Helen 
havde rakt ham, undersøgende 

op. mod Lyset. 
Han rakte hende Glasset tilbage 

og gik ind paa sit Kontor, men 
gennem den aabne Dør saa' han 
stadig i Skæret af Glasblusset He-
len stag bøjet over Kolberne og 

Glassene. 
— Det er alligevel underligt -

tænkte lian ved sig selv — jeg 
tror slet ikke, jeg vilde kunne 
undvære Frøken Strange, ogsaa 
set fra et ikke-forretningsmæssigt 
Synspunkt. Han saa Helene kønne 
Profil med det lyse, bølgede Haar, 
som var knyttet i en Knude i 
Nakken, og hendes slanke Skik-
kelse, mens hun stod derinde ved 
Arbejdet. 

- Maaske skulde jeg alligevel 
ikke have ladet hende foretage 
det Experiment 	men hun er 
jo omhyggelig og passer paa. 

Han tog en Bog ud af Reolen, 
slog op i den og noterede nogle 
Tal ned paa et Stykke Papir. 

I det samme hørte lian ude fra 
Laboratoriet et skarpt Knald og  

en Klirren af Glas, og et øjeblik 

efter et skærende Skrig og et Fald 
paa Gulvet. 

Han sprang op fra sin Stol og 
var i et Par Spring inde i Labo-
ratoriet, hvor Helen laa besvimet 
paa Gulvet. 

Han løftede hende op og bar 
hende ind i Kontoret, hvor han 
lagde hende forsigtig ned paa Di-
vanen. 

Saa tog han Telefonen og rin-
gede sin Læge op. 

— Er det Dr. Morton ? Inge-
niør Hardwood. De maa straks 
komme. 

Han lagde igen Røret og fik 
fat i et Vandfad og begyndte for-
sigtigt at vaske Blodet bort fra 
Helens Ansigt. Lidt efter vaag-
nede hun. 

— Aa, hvor det smerter, sagde 
hun. — Jeg kan ikke se. 

En halv Snes Minutter efter 
kom Dr. Morton. Han undersøgte 
Frøken Strange og beordrede 
hende straks paa Hospitalet. 

Ingeniør Harwood korte selv 
med derhen. Han følte sig saa 
underlig ubehjælpsom — han, der 
aldrig havde kendt til Sygdom 
— som han sad her i Bilen ved 
Siden af Frøken Strange. 

Efter en hastig Undersøgelse 
paa Hospitalet, kom Helen ned 
paa Operationsbordet. 

— Nu maa vi se, hvad vi kan 
gøre, sagde Overlægen til Ingeniør 

Hardwood. Rillerne i Ansigtet er 
snart lægt — men øjnene — 

En Time efter laa Helen oppe 
paa Sygestuen. Hardwood sad 
ved hendes Seng. Hendes Ansigt 
var hyllet ind i en hvid Bandage. 

— Nu tager jeg hjem til Deres 
Moder, sagde han og holdt Hæn- 
derne for sine øjne. 	Aa, det 
er ogsaa min Skyld. 

Helen laa ganske stille. Hard-
wood tog hendes Haand. 

— Nu maa De ligge ganske 
stille, saa vil De snart blive rask 

igen. Vil De love mig det? 
Hun bevægede Hovedet lidt. 

— Farvel, Frøken Strangel Jeg 
kommer igen i Morgen. Han tryk-
kede hendes Haand varsomt i sin 
og gik stille ud af Sygestuen. 

Paa Gangen mødte han Over-
lægen, der saa alvorligt paa ham 
gennem de skarpe Brilleglas. 

— Der er ingen Fare for Frø-
ken Stranges Liv, sagde han -
men hun kommer aldrig mere til 

at se. 
Det blev et øjeblik sort for 

Hardwoods øjne. 

— Om nogle Dage, føjede Over-
lægen til, maa De helst selv sige 
det til hende. 

Hardwood gik ned til sin ven-
tede Bil og kørte hen til Fru 
Strange. 

Hvordan han lik fortalt den 
gamle Dame om Ulykken, var 
han aldrig siden blevet klar over. 
Det skal der Styrke og Beher-
skelse til; men det faar man al- 
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tid, naar man har Brug for det. 
Fru Strange blev ikke nær saa 
urolig, som Hardwood havde 

ventet. 
-- Der skal blive gjort alt, hvad 

menneskelig Magt formaar, sagde 
han, og jeg kommer hver Dag og 
fortæller Dem, hvordan det gaar. 

Hardwood var i den følgende 
Tid mere paa Hospitalet end i sit 
Laboratorium. Den hvide Syge-
stue forekom ham snart saa hjem-
lig. Alt var saa lyst, hvidt og rent. 
Helen havde faaet Bandagen af 
Ansigtet og Saarene, som Gias-
splinterne fra den sprængte Kolbe 
havde revet, var næsten lægt. 

Hendes lange, gule Haar faa i 
store Bølger over den hvide Pande, 
og Solen skinnede ind ad Vin-
duet og legede i det. 

Hun selv las med lukkede øjne, 
medens Hardwood fortalte hende 
om, hvordan det gik i Laboratoriet, 

Saa brød han pludselig af og 
hans Stemme skælvede, mens han 
sagde: 

— Kan De tilgive mig, Frøken 
Strange -- De kommer aldrig 
mere til at se, og det er altsam-
men min Skyld — - 

Helen pillede nervøst ved La-
genet. 

— Nej, nej — sagde hun stille, 
det er ikke Deres Skyld — jeg 
havde jo min egen fri Vilje til at 
afslaa Deres Tilbud. 

Hun aabnede Øjnene; det skar 
Hardwood i Hjertet, da han saa 
de udslukte, glansløse Øjne, der 
stirrede frem i Stuen, ligesom 
søgende efter noget. Da greb Hard-
wood hendes Hænder, bøjede sit 
Ansigt helt hen til hendes og 
hviskede: 

— Helen, jeg kan slet ikke mere 
undvære Dig. Vil Du være min? 

Hun løftede sit kønne Hoved 
op mod hans, hendes Læber skæl-
vede, mens han kyssede dem. 

— Ja — svarede hun — altid; 
men jeg er jo ingenting værd 
mere, kun til Besvær. 

— Nej — sagde han — netop 
saadan maa det vel være. Du er 
Lyset, som kom ind i min graa 
Tilværelse. 

— Og Du er mine Øjne, mine 
nye øjne. Aa, Stephan, jeg elsker 
Dig. 

Hendes samlende Arme lagde 
sig kærtegnende om hans Hals. 

Det vrimlede med Mennesker 
paa Banegaarden, hvor Ekspres-
toget holdt klar til Afgang, mens 
Lokomotivet som en Delfin sendte 
en Dampstraale til Vejrs. 

— Ingeniør Hardwood — sagde 
Konduktøren — der er reserveret 
Dem en Kupe længere fremme i 
Toget. 

To Sygeplejersker hjalp en lille 
hvidhaaret Dame ind i Kupeen, 
hvor Ingeniør Hardwood havde 

ordnet en Plads til hende. 
— Ti! Lykke, lille Børn -

sagde hun og kyssede først Helen, 
der smilende stod med hele Fav-
nen fuld af Roser — Brudebu-
ketten fra hendes Mand, og der-
efter Hardwood. 

— Ja, Svigermor, det var lige 
i sidste øjeblik, vi naaede Toget 
— sagde han. 

Toget pustede og satte sig i 
Bevægelse. Den gamle Dame fik 
Taarer i øjnene, mens hun sagde: 

— Vorherres Veje er underlige, 
men de er alligevel de bedste — 

4ra 2lge til 21ge. 
Et dansk Vaskemiddel. 

I Forbindelse med den danske 
Uge i Allinge holdt Fru Gram, 
Sæbefabrikken Nonfas Repræsen-
tant, et interessant og belærende 

Foredrag om det danske Vaske-
middel „Selva•. Fruen forklarede, 
hvordan „Noma -  havde sat alt 
ind paa at finde et godt og uska-
deligt, seivvaskende Vaskepulver, 
for at forhindre det uhyre store 
Salg af udenlandske Vaskepul-
vere her i Landet. Det viser sig 
nemlig, at intet andet Land ind-
fører saa mange Vaskemidler som 

Danmark. 
Fruen vaskede hvidt og kulørt 

Tøj i Nornas „Selva", og de Re- 

•sultater, som den tæt besatte Sal 
blev delagtig i, vakte en uhyre 
Begejstring. Der er ingen Tvivl 
om, at den Reklame Nonia" gør 
for „Selva" vil skaffe den mange 
taknemmelige Husmødre Landet 
over. 

Skomagerm. H. P. Mortensen 

døde i Søndags efter længere 
Tids Sygdom. Afdøde blev 85 
Aar gl., og begravedes i Gaar 
paa Allinge Kirkegaard. Mortensen 
opførte i sin Tid den store For-
retningsejendom overfor Høyers 
Hotel, hvor bl. a. „Messen" har 
Lokale. Selv havde han Skotøjs-
forretning der, og var en dygtig 
Haandværker i sit Fag, agtet og 
velset af alle. Hans Hustru lever 

endnu, og de kunde i December 
i Aar have holdt deres Diamant-
bryllup. Han repræsenterede den 
gamle, solide Haandværkerstand, 
saaledes som den var før Indu-
strien fik Tag i Faget, og som 
nu nærmest hører Historien til. 

Dansk Arbejdes Udstilling 
i Allinge kan stadig glæde sig 

ved godt Besøg. Den danske Uge 
vil derfor blive forlænget med 
endnu to Dage, Lørdag og Søn-
dag. Det er en overordentlig smuk 

Udstilling, der foruden danske 
Varer repræsenterer specielt born-
holmske, som Stenindustriens 

(Hammerens Gran itværk) og born-
holmske Stueure (Fabr. Jens An-
ker, Hasle). Fabr. P. E. Holm har 
paa Iste Sal arrangeret en udsøgt 

Udstilling af moderne Møbler, 
der virker dekorativt uden at tage 
alt for megen Plads op. 

Ved Byraadsmodet 
den 25. Juli var følgende Sager 

til Behandling. 

1. Kommunens Andel i Sana-
toriets Udgifter for Regnskabsaa-
ret 1929-30 er 1723,55 Kr. 

2. Sundhedskommissionen ind-
stiller at Normal-Sundhedsvedtæg-

ten for Landkommuner med by-
mæssig Bebyggelse indføres som 
gældende for Allinge-Sandvig Kom-
mune, dog med enkelte Ændrin-
ger. 

3. Fisker Frits Hammer ansæt-
tes som Havnefoged ved Sandvig 
Havn mod en Godtgørelse af 60 
Kr. 

4. Byraadet havde intet at ind-
vende mod at Hotelejer Fr. Bid-
strop serverer paa Pladsen udfor 
Hotellets Hovedindgang. 

5. Rønne Belysningsudvalg me-
ner at 200 Kr. til Forhøjelse af 
Telefonmaster i Anledning af Ind- 

læg af Elektricitet paa Villa „Nir-
vana" er nødvendig og bør ind-
gaa i Anlægssummen. 

Byraadet fastholder, at Beløbet 
er Kommunen uvedkommende, 
i Tilfælde af, at denne skal over-
tage A nlæget. 

6. Sundhedskommissionen gjor-
de opmærksom paa, at der mang-
lede en Rendesten udenfor Viggo 
Staffensens Ejendom. — Henvi-
stes til Gade- og Vejudvalget. 

7. Amtet anmoder Om at faa en 
Indberetning om, hvorvidt Kirke-
skatten for 1928-29, ialt 2930 Kr. 
er indbetalt.. Toges til Efterret-
ning. 

8. 19 Borgere havde indsendt 
Andragende om, at der anvistes 
Fiskehdl. Carl Jacobsen en Plads 
til Fiskeriaffald, da dette nu fyl-
des i Møllerenden, der af Ung-
dommen benyttes til Badning. 
Overlodes til Borgmesterkontoret. 

9. Et Tilbud paa en ny Retor-
ovn til Gasværket fra Firm. Kragh 
Muller og Andersen for 5800 Kr. 
modtoges. 

Fiskeri-Messen 
i Simrishamn, om hvilken vi 

forleden bragte en Artikel, afhol-
des en Dag tidligere end omtalt, 
nemlig den 9.-11. August. 

„Hammershus' sejler hver Dag. 
(Se Annoncen). 

En god Tjans! 
,Hammershus' har i Juli Maa-

ned befordret en Mængde Passa-
gerer mellem Simrishamn og Al-
linge. Ogsaa Christiansøturene gi-
ver et godt Overskud. Forleden, 
da en svensk Skonnert satte sig 
fast paa Stange Mølle var „Ham-
mershus" der straks og tilbød sin 
Assistance. I Løbet af 1/, Time 
var Bjergelønnen tjent — vistnok 
1000 Kr, Det nye Selskab har vir-
kelig Heldet med sig. 

Trommesproget. 
_0_ 

Afrika er Trommesprogets for-
jættede Land. Især i Kamerun 

har det naaet en Udvikling, som 

nærmer det til et veritabelt Tele-
grafsystem. Ved Hjælp af Trom-

mer, der kan høres paa lang Af-
stand, beretter man Nyheder, med-
deler vigtige Budskaber, spørger 
om Raad, ja skælder endog hin-
anden ud, og det er betegnende, 
at en udtrommet Fornærmelse 
anses for værre end en tilsvarende 

mundtlig; den høres jo af flere. 
Naar Regeringsdommeren rejser 
op ad en Flod til det indre af 
Landet, medfølger paa Regerings-
damperen oftest en med Trom-
mesproget fortrolig Tolk, som ved 
Hjælp af Trommen meddeler sine 
Stammefrænder Rejsens Formaal 
og Tiden for Domstolens Ned-
sættelse. Hver Dualaneger og en-
hver derboende hvid Mand har 
sit ,Trommenavn", som han godt 
kender, selv om han iøvrigt ikke 
behersker Trommesproget. 

Dette lieres først ved Tyveaars- 

Alderen, og Kvinder faar ikke 
Adgang dertil. Trommen bestaar 
af en Resonanstonde af Træ, men 
varierer iøvrigt meget, hvad Læng-
de og Væggenes Tykkelse angaar. 
Opadtil har den af ørn Træstamme 
forfærdigede Tromme to 20-40 
cm lange Slidser, hvis Rande er 
noget fortykkede henimod Midten. 
Til begge Sider af disse Fortyk-
kelser bearbejdes Trommen med 
en Slagstok. Intervallet mellem 
de to Toner, som opstaar derved, 
er sædvanlig en Kvart eller Ters 
Jo hurtigere Tromningen sker, 
desto bedre kan den opfattes. 
Alt, der trommes, kan udtales 
med Stavelserne „to" (ko, lo, g‘)) 
for den lave og „gu" (ku, In, 
for den høje Tone. For Eksempel 
betyder paa Dun ladialekt niukala 
deri hvide. Saadanne Meddelelser 
er saaaledes samtidig Chiffertele-
grammer. 

En ejendommelig Form af Trom-
mesproget findes hos Jægerfol-
kene omkring Kongos Bifloder 
Uhangi og Uelle. Den ca. 10 cm 
lange Tromme ligner efter For-
men en Vævskyttel, men fæstes 
til Buen og haandteres med Pilen 
eller en lille Pind. Denne Tromme 
i Vestelommeformat anvendes f. 
Eks. ved Jagt i højt Græs til mere 
fortrolige Meddelelser mellem Jæ-
gerne. Signalsproget er det samme 
som det, der bruges ved de store 
Trommer. En anden Metode for 
lignende Meddelelser under Jag-
ten bruges hos Steppefolkene i 
det nordlige Togo. Det yderste 
Led paa højre rammet bærer en 
Ring, som man tidligere mente 
anvendtes, naar Buen skulde 
spændes; paa samme Haands 
Langfinger sidder en lille Bjælde 
uden Knebel. Ringen og Bjælden 
kan da frembringe Lyde, som kan 

give Jægerne Føling med hinan-
den i det høje Græs. 

(Efter „Gry"), 

Overretmmagforer 

Jac. Jensen. 
Inkassationer, Ejendomshandler, Doku-
mentskrivning, Dodsbobehandling m. v. 

KONTOR: Torvet i Sandvig. 
(Turistbureauets Lokaler), 

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

Hotel STRANDSLOT 
Hver Tirsdag, Torsdag og Lørdag 

Conoert dansant. 
Iste Klass. Trio. 

Nordbornholms fornemste Hotel 
Fru Reiner. 

Ajletønder, 
Saltkar og Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Hasle tiottkerforrotning, 
Tlf. Hasle 105. 

Johanne 'ansen 
wt n r.I inforrpt ni nar 

anbefaler 

hjentruelavet Fars, Medisterpølse, 
taingepolse, Sylte og Leverpostej. 

Fersk, saltet og roi.;et Flæsk. 

Lindeprls - Uinge - Telefon 45 

Udsalg Ira  Slagteriet 

Kiosken „Aroma" 
Cigarer fra 5 Kr. pr. 50 Stk. Cerutter 
fra 2,50 Kr. pr, 50 Stk. Cigaretter 
fra 2u/2  ore „A ROMA". Tobak 
200 gr. 1 Kr. Papir i stort Udvalg. 
Gramofonplader fra 50 ()re. Læder- 

varer, Legetøj m. m. 
Æbler, • Appelsineg, 	Chokolade. 

Dag- og Ugeblade fores. 
Bringes overalt i Byen. 

Ærh, 	0. K. Rasmussen, Allinge. 

Stue- 8Vækkeure, 
Lommeure, 

Herre- og Dame-Armbaandsnre, 
Urkæder og Urarmbaand 

i stort Udvalg. 

Conrad Hansen, Tlf. Allinge 140, 

Sinjleriels llhselg, Alliopo, 
Friske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars, 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Kogt Skinke, hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dlaa Sorensen, Tlf. 3S. 

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

Fc>tt ortnetsfaibrlksn, Nyker 

Fest- og Bryllupssange 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

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 han ikke faar Varen 
overladt, før den er betalt. 

S8P1' Ile ell livsletisersko, 
flat ben gamle (altle 	onjter 'Ir 

Wbstinq utur Zete (Sieubvin lurbugt, 

Etar Ue ittubet et 93eu: t35nluitthcr, ftal 

Qre ørere gulitiff !!)tabe eller ral, har 

ile Rrenturer !il 	eller 

tube Inabnitile, flor De huet ratle `lin- 
ier hjem, unalefier D' Zen' tlieparati- 

otier,bar 	flutel en uu 3.ortetnilm — 

huotbnu finl 	jrn fan bet at vibe, 

balg 'la' ilte averterer i bet 18(nb, fon 



Frelsens Hær, Hasle. 
Stort Node den 6. August Kl. 20 
ledet af Oberst og Fru Wiekberg 
(Frelsens Hærs Ledere i Danmark) 
assisteret af 0 rigader Soderstrom 
og Adj. Ronager. 

Alle velkomne. 

Rø 
— Mandag den 5. ds. Kl. 7,30 

Møde i Salen. 	Sekretær Boytler 
taler og viser Lysbilleder fra „De 
derude"s Arbejde. 

K. F. U. M. og K. 

Skotsk lirdehoodebobil  
langhaaret gul med hvid Halskrave 
og lydende Navnet Prins er bort-
kommen. Oplysninger hedes sendt 
Smedegaard pr. Allinge. Tlf. 119. 

Ejendom i 
egnet til Lægebolig, ønskes til 
Købs eller Leje. Billet mrk. Læge-

bolig modtager Bladets Kontor, 

Sommerbolig.. 
Et godt, frit beliggende lille Hus 

ønskes til Købs. 
Billet mrk. Sommerbolig mod-

tager .Nordbornholni". 

Villa til Salg.  
Allinge-Sandvigs smukkeste og 

bedst beliggende Villa billig tilsalg. 
Bladets Kontor anviser. 

Ung Pige 
søger Plads ved alm. Husgerning 
og Madlavning til 1. eller 15. Sep-
tember. Henv. til Fru Holm ved 
Gudhjem St. 

En god Plads 
søges straks til en Bagerforbund-
ter. Har staaet i Lære 2'/, Aar. 

Billet mrkt Bager modt. Bl, K. 

• •	 iri 	 •• 
	 as skenmessen 

▪  

9.-17. August 1 
j. 	 • 	7929. 

i 	
• 

untsisharnn 

	

.. I. 	 
_Hammershus' afgaar fra Allinge Lordag og Mandag Kl. 0, Retur 1635 

Søndag Kl. 8,30 og 19,30, Retur Kl. 1I og 22,30. 

Anton Sonnes Byggeforretning 
39,-)e- Tlf. Allinge 69 -gr,--4c 

udforer Nybygninger og Reparationer. 
Egetræs- og Kork-Parketgulve, Finer- og Paplofter. 

Flagstænger og Brandstiger samt Ligkistelager. 

Chr. Sonne, Allinge. 

Xvorfor kob'e Yryfisager 
gnipakningspapir og Jo ser 
bos omrejsende Agenter, der paa Grund af 

Rejseudgifter maa beregne større Avance 

paa en ringere Vare, og sa-Iger denne paa 

Efterkrav og uden Garanti. 

ll gornitzfias goglryklieri, 
er De altid sikker paa at fan Deres Tryksager godt adfpri 	deri 
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74. 
Indpakningspapir, økonomruller, Poser & Konvolutter til Fabrikspris. 

Restbeholdningen af 

Sommerfrakker  og Sommerkjoler 
bortsælges til meget smaa Priser. 

20 Stk. Pigekjoler i Uld og Bommousseline, 
forskellige Størrelser, udsælges til halv Pris og derunder. 

Restpartiet af Drenge-Vaske-Habitter 
i lyst og mørkt stribet Kadetsatin udsælges til nedsatte 

Priser. Hvide Kadetsatins Habitter udsælges m. 2011 /6  Rabat. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planek, Allinge. 

:13roderier. 	  

 

Produktet,. 

 

Kunstgødnin . 
Bestillinger paa Superfosfat og Kali til Efter-

aarslevering bedes venligst indgivet til 

Produkten. 

Gasapparater, Gasstegeovne, 
emaillerede Gryder og Vaske 
alt af allerbedste Kvalitet forefindes paa Lager til allerbil- 
ligste Priser. 	 Produkten. 

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

• • 
(.#\ 

Dansk age i Allinge. 

Kunstgødning til Vinters æ den 
og Nørre Flødals Gødningskalk til Levering til Efter-

aaret. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi leverer bedste Sorter 

Xest-53indegarn 

paa Teknisk Skole forsættes 
Fredag, Lørdag og Søndag. 

søger Traktorfører og Ilægger. 
Tilbud modtages af Andersen, 

Dalegaard. 

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

Jens Anker, Hasle. 

Cu ikke over A3011 eller hd 
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_NORDBORNHOLM" 

Man læser 
altid en god Annonce 
og en god Plakat. Den 
gode Annonce giver 
de bedste Resultnter I 

,,Nordbornboltu,`, 
og den gode Plakat 
Daas bedet I Bladets 
Bogtrykkeri. — Vi be-
svarer gerne enhver 
Forespørgsel. — — 

Høstbindegarn. 
Bestillinger bedes indgivet. 	Vi leverer den bedste 

Kvalitet og sælger til den billigste Pris. 

Udstilling at Dansk Arbejde 
En Del ældre Modeller og paa-

tegnede Ting udsælges meget bil-
ligt. 

Emilie Madsen, Allinge. 

Ell 5 Mdr. gl. Ome 
er til Salg eller til Afbenyttelse a 
3 Kr. pr. Kontant. 

Nordre Kirkebogaard, Klemens. 

Vi beder om Bestillinger paa al Slags 

Køb Deres Forbrug af 
Sodavand fra 

Mineralvandsfabriken 

BORNHOLM 
Sandvig 	 Telefon 25 

Flaskerensning og Fabrikation 

kontrolleres af Allinge Apotek .  

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

Ved Fabrikationen anvendes 
kun de allerfineste Reastoffer. 

Produktet staar fuldt ud paa 
Højde med de oversøiske Fa- 

, 	 brikkers. 
som Sække, Poser, Kasser, Flasker og Tønder bedes  	  

til laveste Priser pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus, 

Vi har rigeligt Lager af bornholmsk Avl — gode, 
sunde Kvaliteter 

Svineskraa og Foderkorn 
og Priserne ere meget rimelige, særlig ved kontant Handel. 

Nordlandets Handelshus. 

Alt Laanegods 

Olsker Troklorselsbh 

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 

.:.arme direkte limer Ira Kobrillavn til New York 
og Canada med regelmæssig Afgang flere Gange 

iver Md. — Familier med tilstr,ukkelig Kapital 

sintr unge Piger til Husarbejde kan sikres Arbejde i 

Canada umiddelimri citer ankomsten. Alle Oplysninger Ira Passager-

Afdeli ngea, KONGENS NYTORV 8, Kobetthavn K., eller hos: 
'8i1qtr. Reiffet, Roum, lbafttr. @oruitåta, 	 Ikterjen, 
Zte;itr. D 1»uriiithla, Ming, {--atagraf t3. Vin fer 13ouljen, taMe. 

4MEALnit LINIE 

1=111111111~1■11111~111~01 

Køb altid Deres Briller 
:ZZorNanbet NinbeIsF,u  	 Emil Wesths- Ur- og 

Guldsmedeforretning 
Tlf. Il a *I e 116 

Nøjagtig Udmaling med Stigmatometer 

og egner sig derfor bedst for Avertering. 	 Briller efter Lægeresept expederes 

venligst leveret tilbage snarest til 

NORDBORNHOLM læses i alle Hjem! 



neb. 3eg Bil fra bet ene Rebaftione-
føntør til bet anbef, men ber blev til. 
bubt mig alt altbet enb, hm:b jeg logte, 
og jeg lenebe af 2 ,,petitt; pain8" og 
et Mg om ringen. 

'Det er meget ubehageligt altib at 
»Ære finten, fait ba ett Rebattør fif 
ben 3be at Piffe hane nogle pletilter 
om frettiff Rolonijation i 9lorb ?Ifrita, 
jolle jeg mig befriet for en trUffenbe 
Riurbe. Reg onerbenifte ham om, in 
tun jeg timbe {frive hent. Zerpag gi? 
jeg hen tit bett eternelle „%innin", 
fpifle til JRibbng og telegraferebe Ina 
pna fltebattorelQ Regning tit Unbine 
um at tontine. Y3i tog familien affieb 
til Vlfritn, gror jeg trille runbt i otte 
9Naniteber, Iften benne (dang »ar Ult. 
bine8 og mine Ruuteregfer ilte be lamme; 
hun nilbe blot fe ringene nu, ineben8 
jeg nu «Rebe at erhnerue mig et neje 
Stenbffab til 2anbel og bet,8 fjolt. ;teg 
begunbte herfor grimbigt at lerre Vtrn• 
bil!, ug hun Mob mig for at teabe 
tilbage til t tififfinb, 

fjor at fan bet meft mulige ub af 
2inet, maa man hane en Wegerrigheb, 
ber er negennuttig, og bet bar for 
1)(rabernd Stulb, at jeg forffe nattg 
furingte mig fom 3ournalift og aore-
braøhutber. fjor at benne jfri»e meb 
jan meget bejto finere 4Intoritet, be,  
fluttebe jeg at brage gennem hibtff 
utenbte Qflite.ortlebt fom 
rejfte jeg i 93interen 1920-21 gen. 
nem ben libuffe Ciefen. 9:Rin benfigt 
nar ni ffilbere Sentigi-Stantmen -
et uberft fanatift fjolfefcerb, boks Vemb 
ilhib har »Ivret ea bar q3Ict prut Worbe 

Stort. 

Træsko. 
Prima Træsko til billigste Pris. 

Axel Mogensen, 
Tejn. 

Allinge.reglvterfi 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 

Tlf. 127. 

Kurvemøbler, 
Liggestole, Havestole 

i Jern og Træ. 
filefinirek øjer, Barnegynger. 

Legevogue 
anbefales. 

y. e. ,Vo 1m, 
Bornholms 

Spare- og baanekasses 
Afdeling: i 

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

3 Mdrs, Opsigelse 	•1,5 per. p. il  
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 
Folio 	 2 	- 
i Forsorgelsesatdelingen 	3,6 - 

hvortil Præmie, hidtil 2,4 - 

Aktieselskabet 

Hasle Bank 
modtager Indskud paa nd-
laansbog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan m. m. 

e fit)erlerence 
anmodes heftigst 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 Postbnd vil være Dom 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet -1 5 Ore i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 

c, 

Møllers  Bogbinderi  
Tlf. 466. 	Chr. DideriRsen, Rønne. 	Tlf. 466 

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

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

Elfenbenslakeret Sovevweise 
Med 3-fløjet Spejl, coMpl. fra 450 Kr. Egetræs engelsk 
Spisestue, =pl. fra 550 Kr. Chesterfields Dag-
ligstue, 1 Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr. 

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

Allinge ny Møbelmagasin, 
Havnegade 53. Allinge. 

   

Hjemmelavet Paalæg. 

 

A. Lyster, 

	

Hasle. 	))))) -> • 

	

Tlf. 74. 	»)» 

   

    

 

Salater, syltede Asier og Agurker. 
Krydrede Matjessild, benfri Sild, 
Gaffelbitar, Anchioser, Laks, Hutn-
mer, Krabber, Rejer og Sardiner 
og Tomater. Prima friMke Varer. 

  

hositor til CHRISTIANS8 
med sis „Hammershus" Tirsdag og Fredag. 
Afgang fra Allinge Kl. 10, fra Gudhjem Il, Retur fra Christians(' 15. 

Tur-Retur 4 Kr, 
Tillige sælges Billetter Tur-Retur Ira alle Bornholms Jernbanestationer a 5 Kr. 
Afgang fra Rumle 	7,55, i Allinge 8,51. 	Retur med jeinh. 17,55 ell. 20,45. 

fra Next) 7,45, i Gudhjem 9,23. 	da. 	16,25 ell. 20,2u. 
fra Aakirkeby 8,33, i Gudhjem 9,23.. 	do. 

BRØDRENE ANKER, HASLE. 
.1ERNNTINIERI dc 31A.NIKINFAITE1K. 

Alt til Faget henhørende anbefales. 

POTA mod Kartoffelskimmel 
er nu tilsat et 

Klæbemiddel. 

Bestil bros Tryksager i Allinge Bogtrykkeri 

Køreplan 
Rainne-Allinge J•rnlcane. ell 

-0- 
1 

Z( fløjte berømte Cpbngelfell-
rejfenbe tilboret bet.fferzte 
fon". Ilten i alt a-alb finhed her 
i nur 	in ten Stuinbe, ber har 
foretaget Rejfer, bois Gbenitlr .og 
marer ligggr ilboner bet .ennint-
belige. SD« er ben engellte råtti 

orbe8 - og benne be-
rejfe %Dame forlener her libt 
om flt beginenheb&ige Vin. 

Pige fin min purere llngbom bnr 

jeg [manet alle be 	 lam et 

livligt r empernutent og en uilb Dp-
rnrannb =b minierr'rlit fur r bang 
bar tunnel hitte pan. JRttt 'S,teirt i 

uar jonlebet; alt «bet rub lonenbe, 
0,1 efter at hare ['belagt mit 91tigte, 
mine reintibubfigter og mine j'yor,  
elbre „Werner" intigil jeg et flaufle 
tanbeiiett 	iiriniftcrgteftab og brut ben 
efter inbuitlet i en riet humme Sf cer-
Iighebaffeerer. fort 'rigt, jeg Men renet 
meb af 2itietl 9.1(nlffroin. 

;leg formober, ilt ?faringen tit alle 
bis* jj.orefeeller bar, at mit nberft 
rituberne rempernment matte opponere 
mob lunte Oniginellerts flotroulernntine 
Strliffuelfer, 

fflennem Warhunbreber hm min Stregt 
boet pnn 2embet 2incolnjhire, og bere4 
bonebinterettle har altib neeret at nole 
bornbrg. llnber hele min Dpocefft 
biro be meft bormlnie ring lorbabt 
mig font nerrenbe stMleittie, fan min 

tiblittøbeffeeftigelle nar af teefe. 
;35raabigt flugte jeg alle be Ringer, 

jeg funbe fan fat i; men meb fattig 
orferrligheb store oriterd 2ennebtslob, 

biftorie, Biografier og 2ennetffieffrin-
eljer. 

111nartimbig og ribsluffen, font jeg 
rar, bejtuttebe jeg at nitte fan bet 
meff mulige uh af Tibet, og jeg higebe 
efter Opleoelier og perfonlige adel. 
ringer. 135aulte berierffet af helte Dufte 
inborg jeg engnug etb at fpringe ub 
af f.T3iribilet fra en flofferffore for at 
betinge i et Alarnene11, og jeg flap 
atter uld titbage. Genere foretog jeg 
en lille rur meb en R.len ti( 13nri3 
for at je „($ranb 93rir, og mebeiW 
mine ffinteP.; 	i'reefbre troehe, at jeg 
Sluberebe Rlditeftur i Eiforb, prome-
nuebe jeg non .2onghampei. rime 
llbffttgt bleu itniblertib opbaget, og jeg 
bien lnrnift lir .j'ttatiett, rebfaget af ns 
fan panonjelig 15linperone, at jeg al 
bitter 91abncerge, tallebe mig mier s..Bla- 
fertu 	truebe, al jeg Rulbe 
blive en nubets 	elasque3, inbtil en irft 
Stunftner ouerbenifte mig om, at mit 
„talent" rørig uilbe non højere rub 
til at mate Dilfe, .,̀"teg ungen> herefter 
min Sluttltnerbmse og tog til Schtuei,; 
for at butte 'Sigterfport; filen jaet bleu 
Werotilanerne upfinibet (be nar bengang 
mere rub primitive), og jeg rejlte til 
liJeool(aubs for at [bue meb attentat!. 

;leg nar itu 18 RI« og all anbe 1 
ti1freb2,  tuer) bel £in, jeg forte, 

Dg jeg inbgit herfor ost unerilet rtj'or• 
luverje meb en 9.11nub, her nar jnaban 
„et !thi relret anekube 43arti" fur ung, 
men eller 	bi ille Spor faut- 
men, deg froebe, at han lenbte mere 
til tinet rilo nubre 9.1/omb, jeg haube 
truffet, og betl banbe jeg /tiet. ?Uf 
tehebe hunt, ug ba han ofsbngebe, hvor 
unibenbe og nerinreu jeg »ar, bles' han 
()glut teb af mig. 

Reg utigab mange /utur i bet 
fortie Ylnr nf mit Mineffab; thi jeg 
hindi, at jeg alene bar SInlben for 
m'et initultebe Saudi». Unber 43an-
Rub af at ville rejfe, forløb jeg min 
%Rant), on jeg nar nu al ben Dpfai-
telfe, at ''3rt ben uar langt interNfan• 
tere rub 9Jlentelle. Ullen bønne Rtn. 
ftuielje 	tun al tort 3eleigheb. ølgin 
Rtniab bleu tilbelt en offentlig 'Stilling 
i tuffralien, og jeg fulgte meb ha in 
hertil, `i3i leoebe nag lige jan 
hangigt af hueraubre lom to 	rent- 
inebe »ben frelle4 'ZlitteresSier. ban Uger 
efter nor Vintomit til bet nue Vanb 

gjorbe jeg Wietenbiltab meb en fupill 
Romanhelt. ban nar haj og Pant, 
brunet af eut og  R.iinb og en glien. 
renbe eport3monb, og jeg ubflurebe 
fjant met) alle be 	fleilltaber lom min 
9Watib ilte bejab. 	$ar Sttnatieber 
troebe jeg at befinbe mig i $arabijet 
ilte» ham; men rut Rønne Zag tom jeg 
pan en ret tiblib .11taabe rib heraf. 
;leg rejfie faet til flfrita og flattebe 
runbt en rib; men ba 13erbett8.Shigen 
ubbrab, tog jeg hjem til 	tifitattt., tibor 
jeg begunbte at arbejbe font WInsijeule 
i et 2onbanerholpital. eg jan tant 
min Rore klanre( „Va eocietr be 
Secoure% 	 1,igte 

llhanfforer til bad Wisibitlenteer, og 
jeg lom til al fore en 4511.!(. 9.1tercebees. 

;erg forte tir ueffen alle be ufor-
glemmelige Steber bi;j1 Rkftfronten, 
rommencij, Rielfort ug 9Runtimbnit, 
og 	etibte jeg i et qirnuathul, 
Vifter Dette Urielb tilbragte jeg en rib 
i et fumlf bolpital, og Venerne ran-
bebe mig tit at forringe en Rejfe, Reg 
tibualgte mig en pølettbe 9fejfelrelle, 
Unbinett fra min forffe Qiug, en blonb, 
ljellotC Stninbe, font befab en imellem,  
enbe 	titte til at fim officielle Rente. 
lentanter til at opluibe pile helbed 
Dufter. 

frigen labbe beret mig en glim. 
renbe Stole i eerbbeheriirtie, og ben 
Itrrte mig ogjaa affirig at jpilbe mine 
1<reffer til ingen Winte og at fem bet 
telt mulige uh af ribeat. 

`for i bet Igle taget at turtue rejfe 
ntaa man belibbe fqfiff snob og Ser». 
finit), og neme man feernes i  aciuili- 
f 	egne, buer man fimet at femte 
og hanble hurtigt land at fumle be-
bomme fine 91tebmenneffer, thi Ond 

tin afhænger af jaabanne tlgenffaber. 
Reg har en fteert, mebrobt 	ilboje- 

figheb til at ()plette alt aanbeligt 41r. 
bejbe, og jeg har herfor gjort mig til 
Ilege( altib at arbejbe pna en beffenit 
rib. Raae jeg er paa Riembring, jlaar 
jeg altib lejr SI toften 4 om 	ffer- 
mibbagen, og faajimet jeg har [anet 
Stnffen og en Qigaret, nebffriver jeg 
mine 23eregninger øg ragetis beenbelfer 
og bi* `Dagbøger banner C3rutibiaget 
for mine fritere V3oger. - Sammen 
'Kb Unbine turebe jeg nu Barben runbt 
et Warftib, og bet bat ()mim?' Slut. 
ilingen af benne !ærerige giejje, al jeg 
f ur lufte Manet beginibte at trutte ouer 
9Reningen meb rilmæreljen. 

Unbine fftifbe en rib bline he.) nogle 
'Snitter i (Sanaba, og jeg befteuite bil 
at Dille ribe tbrer3 ober flippente inb 
i Ylmerita. ;ing brug felt affteb til 
fejt, og min merle 2eblager uar el 

2aftbur, font jeg fred bagefter mig 
'et biet) et frt1gteligt llacjr, og jeg 
fo't nilb, men bien rebbet af en ;le-
ger. $IDa oi lab og brat jort rc i hnui 
bistte, fpurfife han mig, hunb „rifee. 
nelen" jeg mente inch faalebe±.' at fireffe 
runbt. - .Cg jeg begunbte felt at 
unbre mig beniner. 

u jeg atter var totilunet 
tit CJ.nglant), nebffren jeg mine 
trut fra benne idorgleminetige '.Nejfe, 
og fainebe. bleu min fortie R:ifig til. 

3orleggereit ertferebe, at bett uar 
orgitinl, forbi unit Sun pan 	ingene 
var San ægte tnittbetigt. ;fligen tabte 
ben, men „rinte[s" ftren ett lang, ro-
jenbe Rttfitel um bett, bl. n. flab ber: 
„.2igegnibigt i (pilten %Berbenebel, be 
to opholbt lig, ug hvin' be rub bab 
um, jan gjorbe be bet pan familie 
Iltaabe juni eige 	ber eiltib er 
jitre pan at jura børe Dillter oplutbt" 

;leg beb Weerte i benne Ses:filing, 
Wtait ftulbe lun altib falde gobt om 
91(enneffene og meb lamme r 
bob juni ben, [poemet) man forbrebe, 
ffulbe man ugjna gine, 

:Sinteren 1918-19 bluf et Rtetibe-
mil kiv. 3eg lob 

fra min 9:11anb, ()nittet beuiriebe et 
mibtertibigt 93nib tneb min FSamilie, 
og man ophørte at førbo mig q3coge. 
.eg fug herfor lit 43ati4 for at firabe 
mig en efirling, og citer at hane lejet 
mig et tiir Riarelfer i Ilte 2ureinie4 
tegnene jeg stb, at min :13engebeholb. 
tins lige lunte flieette tit til en Wtaa. 

NOGNISDAGIE. 
Vandvig-Ravne, n. 

tarmbrig 	9,25 14,10 17,50 20,40 
VlainSf 	930 14,15 17,55 20,45 
Zeit' 	9,38 14,23 18,03 20,53 
91ø 	9,50 14,35 18,15 2I,05 
Stimen8 	10,04 14,414 18,29 21,19 
91a1rr 	10,14 14,59 18.39 21,29 
Rønne b. 10,30 15,15 18,55 21,45 

Rense H.-Mundvig. 

Monne b. 7,55 12,5(P 16,15 19,16 
9htter 	8,10 13,05 16,30 19,30 
Stlemen3 	8,20 13,15 16,40 19,40 
910 	8,34 13,29 16,54 19,54 

8,46 13,41 17,06 20,06 
411ling 	8,54 13,49 17.14 20,14 
Saubnig 	9,o0 13,55 17,20 20,20 

{!aber Ion fra 27. ;Juni til 27. 
Rlitgurt (begge incl). 

SON* OG HELLIGDAGE/ 
miandvig-itnnne TI. 

..'"..,atibnig 	9,10 1.1,05 17,50 2,050 
9ltlinen, 	9,15 14,10 17,55 20,55 
tein 	9,23 14,18 18,03 21,02 
Rio 	9,34 14,29 18,14 21,15 
R11110)14 	9,47 14,42 18,27 21,29 
Ruter 	9,56 14,51 18,36 21,39 
92.mitte f) 10,10 15,05 18,50 21,55 

Returen H,-Mlan d elg. 
fRonne 43. 7,55 12,50 16,25 19,25 
Ruter 	8,10 13,04 16,39 19,39 
Stlen~ 	8,18 13,13 16,48 19,48 
/Rit 	8,31 13,26 17,01 20,01 

8,42 13,37 17,12 20.12 
Villiaae 	8,50 13,45 17,20 20,20 
Sanboig 	9,55 13,50 17,25 20,25 

Koloed & Mortensen 
Illyggeforretning 

Gib 

 

Ligkister og "Ligtøj. 

Haste Snedker- og 
Bygningsforretning 

Største Lager af Ligki- 
ster, Ligtøj og Ligsenge. 

Tlf. Hasle  35. 

Køb Deres Morgenbrød 
hos Bager H. Jørgensen. 

Bringes overalt baade 
Søn- og Helligdag. 

Mit Konditori anbefales. 

Køreplan 
Almindingen Oldhjem Rønne 

Jernbane. 

SØGNEDAGE 

Rønne Almindingen Gudhjem 

Rønne b. 7,45 13,10 16,20 20,30 
92ep 	7,45 13,10 16,25 20.30 
%tider)» 	8,33 13,58 17,21 21,18 
Rffinittbingen 8,43 14,08 17,31 21,28 
e ff ertuar ie 9,03 14,28 17,51 21,48 
Cfferlare% 	9,11 14.36 17,59 21,56 
(J/linjen: 	9,23 14,48 18,10 22,08 

tiffibbjeut 	7,40 13,00 
DficrInr4 	7,49 13,10 
Effeemarie 7,58 13,19 
R(Imitibing. 8,1.7 13,38 
Rlatirtebu 	8,29 13,50 
9tero 	9,15 14,40 
Nonne 	9,15 14,40 

') tivtuiift3.?r;bbeieg.  gren tit f netra)  27. 

SO N: HK II E I. Li fri 111. A «E. 

Rønne Alnaindingen Gudhjem 
7,45 10,25 13,00 20,00 
7.45 10,25 13,00 20,00 
8,33 11,08 13,48 20,49 
8,43 11,18 13,58 20,59 
9,01 11,36 14.17 21,18 
9.10 11,44 14,25 21,26 
9,20 1 1 ;4 14,35 21,36 

Gudhjem .,1,1sulndleagen Hanne 
453ubbjein 	7,40 10,20 12,55 19,50 
Znerlaret 	7,49 10,29 13,05 20,00 
Dficrutaric 7,58 10,37 13,13 20,10 
Vil inbingen 8,17 10.54 13,32 20,28 
%tirret:ni 	8,28 11,04 13,43 20,40 
9terw 	9,15 11,50 14,30 21,30 
/Huntue ,t. 	9,15 11,50 14,30 21,35 

Gudhjem Almindingen Remne 

16,25 20,20 
16,35 20,30 
16,44 20,39 
17,04 20,58 
17.15 21.10 
18,05 22,00 
18,00 22,00 
Rumi til 27. 

Rumle 45. 

Rtatirtebo 

Dlteinineie 
i: flertara 
@al:linen; 


