
Stavanger jubilerer. 
Skønt ingen rigtig ven, hvornaar  Stavanger, den norske Fiskeri' 

og Skihsfarteby, blev grundlagt, har man dog  ment  at karme forsvare 
al fejre dens 800 Aars Jubilæum i dises Dage, samtidig med at man 
giver den sit Bispesæde tilbage — det, der for omtrent 260 Aar siden 
blev frataget den. 

Stavanger Domkirke nævnes allerede i del I Ile Asrhundrede -- 
altsal rase der for mere end 800 Aar siden have været en Slags By 
der, hvor Stavanger nu ligger. At Sigurd kndsaliar i 1128 lod sig vie 
til sin anden Hustru i Stavanger Domkirke og i den Anledning havde 
gjort Byen til Bispesæde — det staar historisk last. 

Det er dog først fra forrige Aarhundredes Begyndelse at Slaven-
vanger faer nogen Betydning som Fiskerby. Store Sildeeksporter fore-
gik herfra og gav Velstand til Byen, saa at den voksede i Omfang og 

Indflydelse. Nu er  Stavanger en al Norges førende Sktbsfarishyer,  og 
en ;neget stor Del uf deri norske Dampskittsflaade hører hjemme her, 
den er dernæst en moderoe Industriby med store Fiskekonservesfabri-

ker, og endelig  bliver den alten., 1113 tgen Bispesæde. Saft er der nok 
Grund til at jubilere, selv om 800 Aars Dagen ikke er helt historisk 

eller nøjagtig kan siges al falde nu eller være forestaaende i de nær-

meste Aar. 

En Reer hjemad, mens han 
langes ud og !reet, 

og en anden vaneirer bort 
og længes hjem. 

Jeg b!ev lidt al hver 
og føle: begges Trang — 

ilendom blev de aet hus dig 
min Sang. 

A xel Jetel. 
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1/tilgivet af et tratereationtakab. 
Alsovarahavende: Otto Goraitaka. 
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Fredag  den 12. Juni 1925 

La n d e vej skro en. 

Højl fra Ten e.:  hf  det brede 
Bakkedrag 

har jeg hilst med Fryd 
dit lave, brune Tag 

Blaalig Skoraleusnag imellem 
graner Træer  - 

Felt mig Venlighed ug Hvile 
ganske nær, 

Je, hvor spiste jeg med Glæde 
ved dit Bord 

under Linden midt i Havens 
Blomsterflor, 

mens din store Kolt r lulgte 
loer en Bid 

med alvorligt Blik, der bed, 
men uden Nid. 

Og naar rinder Løvele sagte 
Sommersus 

Duggen perled pas det tunge, 
fyldte Krus, 

gav jeg gerne, mens jeg Friheds 
Fryd lornam, 

alle slebne Festporkeler 
for din Dram. 

Fugle smulted gennem Træets 
tætte Top, 

sart dit lød, som naar i Sø 
en Fisk 'laer op; 

Orer Gærdet saa jeg Somtens 
Afienland, 

Mosebrygget emneed over 
Vejens nand. 

Fire brede Veje mødes, 
hvor du staar, 

du ase Slægters Gong 
i mange Hundred Aar, 

og jeg saa alt del, der længst 
drog dig forbi, 

for dit gamle Ansigt spejled 
det sig i. 

0, hvor sad jeg godt og tænkte 
I din Stol, 

mens den sank bag Skumnnestev 
den rede Sol. -

Hvad jeg for min Tanke saa, 
det skrev jeg ned, 

Stundom sanded Gud derpaa 
al Kærlighed. 

Hvor de fire Veje mødes 
langvejs frs, 

srear en Siete en gammel. 
vejrbidt, ru Hugaf. 

Fire 'neme Arme peger 
hver sin Vej -- 

En gear ud, og en Rur hjem, 
og hvad gør jeg? — 

'Vandrefugle 

Vi har tidligere ht r i Badet 
staaer til Lyd fel den herhjemme 
alibiet lidt heeelle Vdn liederir. ---
Nedenfor aftrykker vi cher  eR >sk. 
Tid.' et Foredrag al Forleiteleu 
Carl Jeeobi om „Vardrelugle"- 
Beveeeeteen r Tyeklmet, hvor den 
særlig har sine Tilhængere. 

-- Det, der særlig hendelegner 
al den Ungdomsbevægelse, vi har 
her i Landet, udielre 
er delle, ei-Oce er tinkirtel fra uven. 
Del er alt serumer; Leger, som ee 
ældre har fundet paa, fordr de me-
ner, at de unge vil have godt deraf, 

Det, der derimod kerakrineerer 
den Bevæeelse, jeg vil tele om, 
er, at den er udgeaer fra de unge 
selv. Det er deri  Sanknidle ,,Wan-
dervogel".Bevngelse. Paa Dansk 
oversætter vi det til Vandrelugte, 
skønt det jo ellers hedder Træk-  
fugle. 

De siger, at I ældre er jo  gan-
ske  vist mere vigtige end vi unge, 
men Brunende!) og Ungdomstiden 
er iangl vigtigere end jer Tid, jer 
Alder. 

Godtagelse, siger de, maa ikke 
være Opdragelse henimod et be-

stemt Mael, men Opdragelse 111 
paa det givne Trin at gøre os saa 
gode og fuldkomne som muligt. 

Nu vil alle Ungdomslederne sige; 

Ja, men det er jo netop del, vi vil 
— ud Ira vore Erfaringer. 

Men, siger de unge Vandrefugle, 
der slam-  nogen pas ethvert Gade-
hjeme og ka:dt1 treer sin Vej — 
hver med sit Maal ; men vi vil være 

fri fur hele dette  Tvangsvæsen. 
Det var Grundfølelsen i Beem 

gelse.n. 

— Del begyndte 11896 blandt 

nogle Skoledrenge. En af dem, 

Carl Fecher, sagde: Har, del er 
Lørdag t Dag, og det er godt Vejr 

— skal vi ikke la' og slikke al 
De blev naturligvis hentet tilbage 

al en Gendarm, min de tik Smag 
for delle, og del tullede "om en 
Lavine gennem hele Tyskland, at 
Ungdommen skal lave et Ungdom-
mens  R,ge, og der skulde de være 
fer fur alle de gamles Pegel  ugle. 

Nu er der ca. 400,000 Vandre-
fugle I Tyskland. 

Disse unge Vandrefugle gik na-
turligvis ud i Naturen. Desværre 
har vi her i Danmark faktisk  ingen 
Natur, hvor vi kan gaa hen. Selv 
den Del al Landet, der  ikke egner 
sig til et kultiveres, er afspærret 
af Lodsejerne. Her  I Holbæk Amt 

kar, man I. Eks. ikke komme ind 
i nogen Skov, selv om det er en 
Skov at hundredearige Træer, man 

dog ingen  Skade kan gøre. Man 
kan Ikke komme Id Søerne, der er 

P Kimod ,engt  ud i  Vender. Det 
*nede Sied,•nian kan  komme, er 
paa Hørby Frergekro. 	. 

I Tyskland er der derimod store 
Strækningen, hvor man kan færdes  

frit. Man ser Flokke fra 100 og op 
Id 2000 komme dregande ud i Na-

turen, en med en Guitar over Ar-

men, syngende, spillende, snak-

kende Skaler. De kommer med 
Mad og lejrer sig i Naturen, lige-

som Spejderne gør det. Men der 
er den store Forskel part dem og 
Spejderne, at Vandrefuglene ingen 
Spejderfører har med. De tænder 
el Beat; de lægger sig og falder i 
Søvn, og naar de etter nogle Ti-
mers Forløb vaagner igen, er der 
sket noget med dem. Vinden har 
hvisket om deres Ken og pustet 

røget ind i dem. Kort segl, de 

bar enerclagel' Naturen. 
Og del er der mange, der Ikke 

gør,  selv om  de gear  side i Natio 

ren hver Dag, 
Der tændtes l dem en forfærde-

lig Lreugsel efter at vende tilbage 
id Naturen, bort fra Storbyerne, 
bort Ira Byen og hvad den giver. 
Vandreluglene gear I. Eks. Ikke 
Bemoilieeter. De synes el det Bio-
grafittrer, der hedder Naturen, er 
langt rneisumnierc, Undertiden er 

de dog  sus nidkære, et de firse-

ger at forhindre andre I et gna I 

Biografen! 
De vil  ogsaa bort fra Cafelivet. 

De linder, et den Fornøjelse et 
gas ind pris en Cafe og drikke en 
Kop Katte, er ledig i Forhold til 
Glæden ved at gaa ud i Naturen. 

Bevægelsen blev efterhaanden til 
ikke blot: Bort ha Byen, 	men: 
Bort med Civilisationen. 

Naturligvis ikke bort med Kul-
turen. Thi Kulturen . findes nom 
1:ekentlt hos den fattigste og til-

syneladende simpleste. Delte, at et 
secasIdemokretisk Byraatismedlem 
optræder i Diplomathakke er jo 

Ikke Kultur. Det er Civilisation. 
Det vil snarere være Kultur  hvis 

han  optraadre i Arbe jdsbluse og 
Træsko I Byraadei I 

Oesaa 1 Klædedragten vil Ven-
drefugiene bort fra Civilisationen. 
De vil n!  med Flipperne og  Kor-
setterne I 

Mari ser dem vandre med hare 
Hen og bare Anne, med en Ran-
sel paa Ryggen. 

Bevægelsen blev ellethaanden 
til en Bevægelse  bolt fra Prøjser-

minden. De respekterer ikke den 
Joretandsklare-  Tanke. De kan 

ikke se, der er nogen Fornøjelse 
ved al deri Meterlallenie og al den 
Mekanik, der er I Verden. De sy-
nes ikke, denne riroderne Verden 
her nogen værdifuld Tanke at by-

de  Ungdommen. Nej -- siger de 
—  hvad Mening has Livel i jeres 
meterialistleke 	og - kapitalistiske 
Livsfolm1 Vr har meget mere Glæ-
de af Livet. 

Bort fra Statskirken! alger de og. 
Siatekirken  er jo forlænget for- 

ladt tf Ondt Jeg  har — sagde en 
ung Vandrefugl engang —  aldrig 

wadi (lud i S'audlirkei:, men ;t.,; 
har 	ham ude i  hans Ikte 
Natur. 

Mell det slubre og det vigtigste 
er. al de has lært  at forstås, al 
der  er rlOitt', der hedde; Broder• 
NkabsfreIetse, og lied  al rorilts, 
hvilken Værdi der ligger r denne 
fliodereks h.haleise. 

Oesae  1,,eierlit III sut Spridepht • 
uregn  ise er der skal,, noget I dell 
Ren,ing, og hvis man  — om  jeg 
saft nom sige - kunde hugge Ho-
vedet af Sm jeterbeveegelten, vilde 
den 	glimrende.!  

Denne Bortlerskabeføa Ise lærte 
Tyektrue  nineske for en stor Del 

Skyttegravene, hvor den ene var 
lige  SIM  meget værd som  den en-
den. - •  Der lærte den elle al ae 
Mennesket I de andre. De felt*, 
at det var Brødre  ogtaa dem ovre 
paa deri anden Side,  og efter  Kri-
gen er denne Freilessicabsfølelae 
vokset overordentligt stærkt. Det 
er blevet en næsten tidsdeling 
Feellersskabsfelelee mellem disse 
Vandrelugle. 

I Anret 1922 sagde disse lyske 
Vandrelugte til hinanden: Nor vi 
nu synes, vi har limit sar mange 
smukke og gode Værdier ud et 
delte Vandrelueltliv, burde 531 
ikke ogsaa Ungdommen ide an-
dre Lande have Del i det? 

Og de inviterede nogle Repræ-
sentanter fra de neutrale Lande 
til at se og opleve deres Liv. Her 
fra Landet deltog Sekretær Anders 
Boje og jeg, og de unge Tyskere 
fortalte os en hel Masse om deres 
Liv. 

Jeg skal nævne nogle at de Ten 
ker, som de fremsatte  lor os. 

En sagde: 
Vi vil Selvudfoldelse, men  1 Fæl-

lesskabets Tjeneste og over  os Gud. 
En anden: 
VI gear ud I  Naturen og bliver 

stillet overfor den,  og saa  bliver 
vi lyldl al Cladhed overfor hinan-

den. Del kalder vi at søge  Gud. 

En tredje: 
Verden er en Ruinverden.  Vold-

somhedens Verden er død, nu vil 
vi sætte  vor Verden imod den. 

Andre sagde; 
Vi vil tilbage  til det oprindelige, 

Livet skal være en Gudstjeneste. 
Tilbage til Udspringet, til Guds 

Tanke om Mennesket. 
Menneskenaturen gear til Grun-

de 1 CrvIlissilonen og Materielle-

men. Vi kan ikke længere høre 
den naturlige Mennesketrit. 

Disse Vandrefugle har Noel over-
ordentlig Betydning I Tyskland. 
De hersker Ikke; men de har star-
re Betydning end dem, der her-
sker dernede. Det er bl. a. dem, 
der etaer bagved den saakaldte Ar-
bejdsskole. 

—  — 
Kan vi nu lære  noget herhjem-

me at disse Vandrefugle? 
Ja,  del kan vil Vi kan drage 



Kommuneskatten for 2 H ilv-
aar 192.1-25 riedes indbetalt In-
der' den 20. Juni, d8  der efter 
nævnte Dato sit blive foretaget 
Udpantning uden videre Varsel. 

Sognernadet. 

Allinge-Sandvig 
Folkebogsamling 

(Læsekredsen) 
Generalforsandine i Bogsamliv-  

gens Lokale TIRSDAG 16. Juin 
Kl. 8. 

Kaffebord. 
Medlemmer med Damer indhy• 

des. 
Derefter Bestyrelsesmøde. 

Roelugning 
kan fans paa Akkord. 

Slagter Ang. linn.on, 
AI.. 

Slaamaskine 
brugt, med AfIzeggerapparat 
et til Salg. 

Nmed /Mogensen 
lit. kurs 7 -• 

rcernie= 
åkqdning 

Søndag den 1-1. ds. fri[ 
11{1. 8 Forlad, 

pas 14 Kreds Salonskydebane 
Olsker. 

?mio-  og 1113[10-SkYiblinli. 

Skyde-I dvalget 

Averter.i 
Nordbornholms Ugoblad 

Frelsens Hærs Stabsmusikkorps 
(13 31,4nds Orkester) 

afholder Sang og Musikgudstjeneste i 
Sandvig Mandag den 15. da. Kl. 8 Aften i 

Gytnnastikhuset I 
FriluirtNmode pas Havnen Kl. 7. 

Allinge Tirsdag den 16. de. Kl. 8 Aften. 
Christensens Sal. 

Friluftsmøde paft lisTurn Kl. 7. 

B-nyt denne enestaaende Lejlighed Id at høre dette fine 
Musikkorps, som eneren i Ind- og Udlandet her høstet stor Begejst- 
ring og B,fald. Af Programmet nævnes Strygeorkester 	Korsang — 
Viollnsolo 	Sol-'sving m. m. — Entre 50 øre. 

70 Aar 

Den kendte Politik. r Folketings-
mand, Pastor N. J. Laursen fylde; 
den Il. ds. 70 Aar. 

Pastor Laursen, der kr en Oaard-
ejersen fra Tønning ved Halsens, 
blev tidlig Venstrema:;.1, og da 
han, der blev cand. theol. i 1882, 
ikke straks ønskede al blive Præst, 
modtog han samme Aar som han 
tog sin Embedseksamen, Stillingen 
som Redaktør af det nyoprettede 
Aarhus „Folkeblad', som han le-
dede til 1895, hvorefter han 1895 

—1903 var Medredaktør og Med-
udgiver af „Aarhus Amts Folke-
blad-. Han virkede iøvrigt paa 
forskellig Maade for Aarhus By, 
var Bylaadsmedlem, (lange eneste 
Venstremand) 1900-06 og 1909 — 
21, var Formand for Hejskolefor-
eningen 1882— 94 og hjalp sin 
Hustru med Ledelsen at en Privat-
skole, hun overtog 1890, og som 
nu kaldes Fru Laursens Realskole. 

1903 søgte han Præsteembede 
og blev 2. residerende Kapellan 
ved Aarhus Domkirke. 1 1910 
valgtes han 111 Folketinget 1 Kol-
ding og er siden genvalgt. Han 
var f en Periode Formand for Fi-
nansudvalget og har bl. a. laget 
Del i Forhandlingen om :Ezte-
sksbslo‘ en og Loven om Kvinde - s 
Adgang ril Embeder, han var Ord-
fører. — lian er Medudgiver af 
„Sangbog tor den danske Folke 
højskole' og ,Skolesangbogen", 
og for en Række Blade har han i 
over en Snes Aar redigeret „Sø.'. 
daesieeket•, 

Fra fjerne Tider. 

Andreas Hofer 
En Oang i min Ungdom log 

jeg den Bestemmelse, som 
endnu gerne vil fastholde, al hvis 
jeg naaede !retten, vilde jeg pert 
Hjemvejen rejse gennem Tyrol for 
et gøre en Afstikker op III Værts-
huset .Am Sand' i Passelerdalen. 
Jeg vilde gerne se del Hjem, hvor 
Andreas Holer var fedt og havde 
levet som Mand_ 

Naar man ser pas Manden med 
de Tanker, !Rider del lidt besvær-
ligt som nu forleden I „Aarhus 
Amtalldende• at (artige sig med 
en Artikkel, der barer Overskrid-
len: „Har Andreas Holer levet r 
Del bliver ikke bedre, mier Un-
der Cilen svarer: „Ja, ban har, men  

ikke den Andreas Hofer, vi alle 
kender.* 

Forfattere ri  C.:ri Mi; ti Srnann har 

været snu he:drg i e I Arkiv 1 Wi-
en, der tre er lagt paa Bordet til 
alles Beskuelse, al finde et Brev 

' fra Huler, hvori han beder Kejse-

1 
 ren om Hjælp, da han jages som 
en vild Ulv at Napo:eolis Spor-
hunde. 

Desværre eengRes se ve Brevet 
ikke, kun Indholdet referere', hvor-
ledes ,den strikkes Bonde 1 de 
;heat ydmyge og hjerteskærende 
Udtryk raaber til Kr jseren one at 
hjælpe ham'. Det havde været 
rart at se selve det faeldende Brev. 

Men lad  nu g ra, at det seerer 
kanske ilt den :ede. ie 13edesieruel-
se, Sda nota vi huske paa, al der 
er bilet sen nedbrydende for en 
Merit ,  Sindsro og Moettleeriale all 
sum ni bege klemt Uri , 'I til Jorden 
lude I en mørk Kreg, ventende 
liver Deg, hver T ure, hvert øje• 
blik di. Fjender, der vil komme 
oe føre ham I Døden, ude,' at 
dit er ham mu igr et gøre Mod-
semi'. De slide.. 

Der etaer 1 Areklee, ar Biet et 
blev aloe eri ri< ii 26 Illinar 1815. 
Men da Hel, r blev bl,til 1  1810, 
er Ild atisae k is Tiyklkjl. Den 26, 
Iii,iyir havle Huler ligget tenet i 
en Alpefrytle højt oppe i Passeier-
dalen i omtrent 2 Maanedcr, Net-
op i de Dage trak Garnet sig sam-
men om ham. En Forræder viste 
Fjenden Vej. Den 28 Januar blev 
lian f inget, Lad en Mand efter lo 
bilandets Liv paft denne Mande 
segne aandeligt. Det er lovlig und-
skyldt. 

Saa er der alligevel to Ting, 
uran mast regne med i dette Brev, 
nemlig Tidens Tone, niar man 
talte med de høje Herrer, og den 
Ornstærdighed, at Høker selv førte 
Bøssen bedre end Pennen, hvor-
for en anden skrev for ham. Den-
ne anden kan have farvet Brevet, 
som han syntes, det passede til 
øjeblikket 

Lad os imidlertid se lidt pas 
„den stakkels Bonde' baade før 
og efter den 2n. Januar 1810. VI 
vil da faa det Bilieee, et der :Mand 
var helstøbt Broder tit W.Itienn 
Telt, Bomme de \Vett og WrIlein 
Cronje og til vor danske Stripper 
Cement, der kunde rejse deres 
Landsmænd til blodig Kamp. 

Lad os tænke os tilbage til æld-
re Tids Krige, al det øje blik korn, 
hvor Regeringen i København land!, 
at det af tyske Hære besatte Jyl-
land rnaatte kunde fries af flen-
dehaend ved Hjælp af err Folke-
rej..n ng. Man heevend!e sig næp-
pe ril Kromanden i Vel basse Lin 
at kalde Folkel op Ill denne Daad 
og at gas i Spidsen for dem i 
Kampen, med mindre man havde 
sin egen Mening ren den Mands 
Evner til det Arbejde. Deri Ode-
slændighed, at han var Købmand 
i Vorbasse, var ikke nok 1 den 
Stund. 

sendedes ejm  de uran I Wi. Men 
man Ir< ede,  at  øj blikket en, de 

yk!  moder,, 11..1  ren Fr Roen jeeire 
Nurede j q, e de ler euerte franske 
og bayerske Tropper ud af Tyrol. 
Da kaldte man paa „den stakkels 
Bonde', der sad som Kromand I 
Gteslgiverstedet „Ann Stind' hep 
oppet Pessererdaien. 

Da skele det selvfølgelig sne-
lunde 

,Den stakkel Bonde" satte Snap-
seglasset til Side, ing Forklædet 
at, som han plejede at gas med, 
neer han gik oinkrilig og skært-
kede øl rrg Dram Ill Alpejagerne. 
Derpaa sagde han tit Krogasterne: 

,Lad os ;en Gang gaa udenfor 
og jage de her Franskmænd pas 
Flugt.• 

Som sagt sart gjort, Efter fuld-
bragt Datid holdt man (ilde hele 
Netter; 

Nej, saadan gear &t Ikke til 
med e.1 	jming. Der snar 
til det Arbejde en Mand, 1 hvem 
dai hele Folk e7ken,ser de rr fødte 
Høvding. 

Paa den Maade tredie Hofer 
frem, men aabenbalt aldeles ikke 
som .den stakkels Bonde'. Han 
kom som en Mand, hvis hele Per-
sonlighed kendetegnede ham som 
den selvskrevne Folkehøvding. 

Han kaldte; de kom. Han gik 
foran; de luigte. Han befalede 
dem Døden i Vold, og de adled, 
fordi lian selv gik [oftest. 

,Den stakkels Bonde' slog tre 
Gange Fjenden ved Iselbjerget li-
se syd for 1 insbruck og befriede 
sir Fædreland. 

Det havde haver: lian udført, da 
han den 26. lunter 1810 lod det 
ydreyee Brev gaa til Kej,.eien i 
W,e,o 

Den 28. J 'huer blev han fanget, 
fordi el Feerreeer vis c Fj oden 
Vej. Napoleon befalede, at han 
skuele skydes. Derfor dømte en 
Krigsret ham til Døden. Den 20 
Febrile, 1810 stod han i Mantila 
[Led Ryggen op in en Mur, is e s 
en Række skarpladte  Besser 
rte mod luns Bryst. 

Selv Carl Muusmann indrøn.-
mer, at han defe som en Helt. 

Han oplunnite ikke I Helleposi-
lur, opstillet, teatralsk. med vinge-
de ad og stolt Biik. ,Den stak-
kels Bonde" gik roligt frem til 
Pladsen, hvor Døden ventede ham, 
stod med Ansigtet vendt mod de 
sænkede Bøssepiber, rolig, fattet 
og frygtløs, en Mand, der kunde 
dø, dø Dødet] for sin Getnine, da 
han vilde frelse sit Fredseland. 

Derfor æres frau i Tyrol. Derfor 
etaer hans slrerke, firskaarne Skik-
kelse med det mægtige Skæg tel 
Minde om han paa Torvet i Inns-
bruck. 

I ren Her•seelide er han „en 
stakkels Bonde- , det skal indrøm-
mes. Han havde for meget al Bon-
denaturens usammensatte Karakter 
til, at han kunde ane Muligheden 
af el Had som Napoleons, en Tro-
løshed som Metternichs og en 
Lumpenhed som dan, Kejser Frantz 
beviste, de han ofrede Hofer for 
at redde de flest mulge Stumper 
for sig selv. 

At hen overfor det var uerfaren, 
sætter ingen Ret paa ham, de i 
Tyrol med Stolthed og Ærefrygt 
nævner som ,Der Sandwirth von 
Passerer'. 

Jens C. CM !stutsen. 

Frelsens Hærs Stshstnn-
sikkorps spiller i Sandelg paa 
Mandag Anen og i Allinge Tirs- 
dag. Se Annoncen. 

Coitalt Doyle, 
den verdensberømte Pedeller, skrev/ 
til lIouctiol; 

Kære Hr. Hriudini 
Jeg tiar ,e1 H ,ud.u, t , Inwn 
jIndsel," 	,nar  Vlii1S4« ligt red 

at finde 0 d, s .1» lu<dere kan ud- 
ykke rniL an de 	Ant ske iileki. 

Jet Iktæris.e ring ikke pr.t.N al sive, 
at det er d, in allerbedste. Seosalt-
onsfilm, jeg nogensinde har set. 

Det er en ForratIbitts med en ny 
teiblølleride Ide, entrataae ede beam- 
I ejdet f•rr Film ng spfph 	ined 
spændende Momenter, sum bog-
stavelig  talt faer Haarei.e til at ri 'rm 
sig paa Tilskuerens Hor, ede. 

Ltge Ira Begyndelsen. snar viser, 
hvorledes en frossen Mand hugges 
ud al en Isblok og gruts tilbage 
til Liver, og ell Sliercene;ne med 
den aerisattoritne Redning al Helt-
inden pas selve Renden af Maga-
relaldene, ho'der deni,e Film Pub-
likum i »andeles Spænding. 

Jeg betragter denne Film som 
en ef det hvide Lænede virkelig 
ypperste Frembringelser'. 

En bedre Anbefaling kan vi 
ikke give sen Filran ,  der paa Søn-
dag loievii:tra I F3 oelafert 

den Lens af del, at ff an skal over-
ladt Uogdommen meget mere til 

v. sug selv og lad: den lave er Ung- 
F:'  dommens Rige. et Brude.skate.s 

Rige. 
Del kan være meget godt at 

stille Forslag om al ih usle. Men 
Afrustning bar den stole Fejl, at 
den ene Dag kan man afruste, 
luen den anden Dag kan man ru-
ge igen! 

Der er en Afrustning, der er 
meget bedre, og det er, hvis Ung-
dommen I de forskellige Lande 
kunde linde hinanden. 

De bedste kvaliteter i Arliejtisl8j. 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Trøjer I alle 

Storrelæer baade til voksne og Børn. Prima blaa Molskindsben 
klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder, Trøjer. Blu-
ser og Skjorter. Underboklædning i Uld og Bomuld til voksne og 
Bern. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Søndag den 14. .lurli 
Ols Kirke Kl. Id. Allinge Kl. H, 

Gurlstjeoesie og Meder, 

Jens Hansen. 
ierffie~iim 

En 6-7 pers. Bil 

Luthersk MissiensforenIng, 
Tele Kl. 2. 	Allinge 4,30 

P. Svendsen. 

udlejes hintet. 	Tlf. Rals. 7S. 
Smed Illogensen. 

Metodist-Menigheden („Reiesda'). 
Søndag Gudstjeneste KI, 4 Eftm. 

Søndagsskole Kl. 2. 
Enhver er hjertelig velkommen. 

Pastor Bereer-Petersen 	Søndag den 14. Juni K1 8 

:114111•911•1141~1 

Skografen. 

sielees. 
Stationsforet. K ofued, 

Allinge. 

Iiiillllff og kyllinger 

lag-gamle 14111oper 

Dadsseilladseo 
Skuespil i e Akter, hvori Ame-

rikas dununistigsle Filmer Fbiutlini 
indførte det forbløffende Kunststyk-
ke at redde et Menneske fra Dø-
den paa Randen at Niagara-Faldel. 

(brune Halvenere) er til Snig 
Oluf Hansen, Tein Nodes Mauds Forlovede 

r«C.= 

er til Salg 
Garanti efter Aftale 

CHR. VESTERDAL 
cl  Pcl. asker. 

En Lødeko Komisk Face  i 2 Akter 
af Nordisk Filets Co. 

11,9•61,111.1114.1».•   

Olsker 



paber, 
gliVer, 

efoble, 
1$rebe 
,Z-fuffejern 
Gravegrebe 

S;)Vpvejent 

Et lille Parti Frott 
2Zorlanet'f?aliels1.-?1,14, 

Vore Uldmouseliner 
er hjemkomne i fikse Mønstre og stort Udvalg. 

Billige Priser. - Se Vinduerne. 

Nordlandets Handelshus. 

Xlemens .911-asfiinsnedkeri 
Tlf. n. 13 - og  Savværfi 	Tlf.  n 13. 

anbefaler Illavemobler ri Flagstienger. 
Vaskemaskiner, god Konstruktion (ndlitancs i.;ertie I  Prøve).. 

Tojruller, lette og prak 1.ske. 	Kludeskabe og Kommoder. 
Et Pall: Senge 1, a 30 Kr. Hele Soveværelses- og Spisestuemøblement 

leveres med kort Pirat. Et Parti  Stole  fra 10,50 Kr. 

lirandstiger, litygningstenimer, Lægter, ilrødder m.m. 
alt I bedste Forarhijdning. 

L. Pihl, Klemensker. 

?flt i turre og 
ubrvrte farver. 

laf, 
C4.-,-bettaf, Zorrelfe, 

erVelitilt og sVeitMer 
fobe, bcbft og bittigft 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

anbefalet 	(tort 11bValg og til billiffite 13rifer. 

?tillagt galonlni= 	ihoDurgorretning. 

Senge-Udstyr 
tort 11bValg i bobbelt og enfelt 1rebbe ftrib. 

%liter og 	atin. Citfarvet, folcegte, robt og 
blaat Zintejatia. tier i forffellige 
Cagrularreh i forjfellige Pualiteter i ffiontulD 
og 	 alt i toiileuartr. 

(t hant 1tbbaig i  (~~arDiaer. 
?Ilt tit billige 13rifer 1)1)4:3 

,en .dansen. 

Fyldte Chokolader 
„A L B A" Spirae-Chokolade 

,,ANKER“ Cacao kun  i  1:8 kg Pakker 
FiNESTF, DANSK F- ArtfliKAT 

Nyker 8,17 
Rønne H. 8.00 

Kit.triens 

8,30 12,50 4.10 7,15 9,30 
1,10 4,47 7,32 9,47 
1,27 4 40 7,45 9,59 

Ro 	i,4s 1,43 4,56 8 01 10 13 
Hurnledki8 54 1.51 5,04 8 10 10 21 
Tejn 	9,00 2,00 5,10 8,16 10,27 
Allinge 9,12 2,12 5 22 8,27 10,37 
Sandvig 9,20 2,20 5 30 8,35 10,45 

Nnnd•415*-..H.rn Ide 
. 

Sandvig 7 25 9.05 1.12 5,15 8,20 
Allinge 	7 31 9,13 1 19 5,23 8,28 
Tein 	7,39 9,22 128 5.32 8,37 
1 	7,44 9.26 1,32 5,37 8,41 
Rø 	7 54 9,38 1,44 5,49 8,53 
Klemens 8 08 9.53 200 6 05 9,08 
Nyker 	8, 8 10,05 2,10 6,15 9.20 
Rønne H. 8,37 10,25 2,30 6,35 9,40 

løber kun Mandag og Torsdag. 
Ira 29. Juni lil 31. August. 

løber rkke"Mandag og Torsdag. 
f'a 29. Juni til 31. August, 

• Søn- og Helligdage. 
Reenne-Naudvili 

Rønne H. 	8,00 12,50 4,10 7,15 
Nyker 
	

8,16 1,06 4,26 7,31 
Klemensker 8,28 1,18 4,38 7,43 
Re 
	

8,43 1,33 4,53 7,58 
Humledal 8,51 1,41 5,01 8,06 
Tein 
	

8,57 1,47 5.07 8,12 
Allinge 
	

9,07 1,57 5,17 8 22 
Sandvig 
	

9,15 2,05 5,25 8,30 

Sn.idvig 
	

9,00 1.50 5,35 8 50 
All lige 	9 08 1 56 5 41  857 
Tein 
	

9,15 9 06 550 906 
1-1uniledal 9,20 2,10 555 9,11 
Ro 	931 221 6.06 9 22 
Klemensker 9,46 2 37 6,22 9 38 
Nyker 	9,56 2 47 632 950 
Rønne H. 10,15 3 05 6,50 10 10 

Erindringsliste 

Borgmesterkontoret  2- -4 Eftm. 
Dampskibsexpeditionen, aatien ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mandag og 
Torsdag Form. 

Distriktslægen 8-9 og 2--J. 
Folkebogsamlingen (Borgerskolen 1 Sal( 

Læsestuen: Søgnedage fra 5-9 Eftm. 
Udlaan Mandag og f-reaag 7- 8. 

samt Tirsdag J-4. 
1-1jrelpekas:,en : 	Arb. Wald. Larsen 

Kasserer Stil. Klaus Svendsen, Sainh- 
Jernbanest. er aaben for Gods 8-12, 2-6 
Klemens Jernbanestation do, 
Kannnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Lune- dl Diskontobanken 2-4 Ehm. 
rostkontoret: Søgnedage 9-12 og  2-6 

kandinavien-Amerikalinien: 
Agent Otto Gornitzka, 

Sognearresten "firsdug og Fredag 6-7. 
Sparekassen 10-12 og 2- 4 
Stempelfilial i Sparekassen. to 12,  2  -4 

Branddirektøren do. 
Statsanstalten  for Livsforsikring ved Chr 

Olsen. Messen Kontortid 1-4 Em 
Telegrafstationen 9-- 12 og 2 6 

oldkamret 8- 12 Form, 2-5 Etterns. 

uger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller ni ang,- 
le. rit  en Svend  dier  Uer• 

ling. en FoderrsieNter eller an. 

den Medhjælp, bør De snarest aser-

tere  i  Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes  direkte ind 

c.IM)0 Hjem og læses at saa godt 

son)  hivert eneste Tyende En An-

nonce her i Bladet .vil derfor saa 

godt som altid bringe et tilfreds-

stillende Resultat. 

Traadvæv 
til Indhegning af Hensegaarde o lign. haves pas Lager i 
alle Dimensioner og sælges billigst i 

%Hinge guroilial=  og tzroDuftforretning. 

Nyheder 
i fixe moderne Kjoler 

og Sommerfrakker. 
Stort Udvalg 

911.essens 8ne-21dsalg 
efir. 	511/inge. 

blot 3olf vil vare faa floge at benvenbe rig  til 
mig, Da jeg bar Det fterfte rager af fmrbigfbebe 
falitouinger  i alle..;--..torrelfer og til 	rifer, Ze 

riaber mange 	= Blobe kSerreliatte 
bar jeg, et bett ell 	Vager, font bliver folgt 
til langt unDer Den atm. 	Da jeg bar »net 
faa »elDig at faa et 43robetager overbragt. 

mig fon `e faa alt bbab 23cflaDttiug an-
gaar, og i De ftejte 4ilfMbe biftigcrc enD anDre 

3cg bat ogfaa et fint £a„er af QIcrfle 
i De nbefte 93Zonftre, font fon faa fbet efter gRaat 
for bum Der vitfler Det. 

ens Xansen, 

Kotøier, 
Grimer, Tirjrepiele, ',egner. Led, Es, Fjederbager, Pir' e 

købes bedst og billigst i 

P'olottial og ■Vrobultforretning. 

NOM 

Alle Mennesker, 
mora har Bet, hvorledes 

liorohohnslooelalill margarine 
fremstilke behandles og opbevares. vil ganske uvil-

kaarligt forlange dette bejfine Produkt til eine Maal-

tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

itigningsartikler. 
93n-ebber, 131anter, 'tilnitter, Cement,:-..tagVaV, 

@lat,ferebe ..'error, 	rubber og . ...7-.1)iitetritg. 
Cementrør. ment, C€fruer og 	oltc 

»;,)(191Øler oq .krong. 
-.1-agbiltbiter og c:.---»tatbvinbiter 
anbefal«, til bfflinfte 13rifer. 

%lange itoluniat= og $robuttforretning. 

Kørep!an. 
RoLue-A Muge 

sælges saa længe Forraad haves for kun 2 Kr. pr. m. - 	Jernbane. 

Gyldig 31. Maj til 15. September 

Søgnedag e. 
IK.41see--N•adilit 

3I1QC11 bel?o"per mere 
at (laa (\larlict 
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LOET 'r1Å 

„ROYAL“ Koge-Chokolade 
„B E C A" Koge-Chokolade 

rinia‘iTa: DANSK irAtlittitAT 

Pris som Pilsner.' 
:iiiiii;;;;iarir5"'"'"-...  • — 

!!!! ** FEM!: 	1 l• 
a nuso 

BilKørsel 
besørges [ned Laarthil Lig 6.7 
Personers Bil. 

Tlf. Allinge 91 y. 
Henry Hampe. 

Rb 
Ungdomsforening 
„FRE'vi' Hllrolcfer Hedlensabal 
i øsierlars Forsamlingshus Man-
dag den 14. ds. Kl. 8. 

4 Mands Orkester. 
Illentyrelmen. 

En pæn Pige, 

Xeb ,adeartikler ig.hiagadin du ()1fordsUd3alg, soltin e,.,; 
E~ flink Karl 

11aneuleraholin 
ltoearkeido kan Glas paa AMic.,:,5 

En yngre Kart 

Størsto!Udlialg.` Billigste Priser. 

Victor fflancfi, 

kan straks laa Nåds paa Lange-

Ruts jer. 

F..1  34.1 	,1 

Slaamaskine 
(M c C[1,, c...) 

pr 1,1 S., g ,e,t tbriv. ril 

. Ridder, 0 sker. 

Yerson6i1 
udla jra. 

,̀Telefon Xllinge 53. 
Harry Ril.. 

`11 
Urmager ng Guldsmed 
,t ti i II yzi• 	TIL 93. 

Hundehvalpe 
(Hvide 

Si, e,1 Hortensien, 
Til. Hasle :14 	Vatig 

Strømperi 
Sorte Bomuldsstromper fra 85 Øre 
Svære Makostrømper fra 2,50 

Svære ribbede Strømper, meget stærke. 2 Kr. 
Florstrømper fra 2,35 
Svære danske Strømper 2,50 

giorblanhet5 kftenbelø40 

• ør 11111~ øf/ 09.11.1"•••••• 

BORNA MARGARINE 

• 
11•11,11•11111~1111•1111~1114~11444•111 
,k./"\W"'"\Ww• 

Senge4kistyr. 
Det er klogt at forsyne sig med Sengeudstyr fra os, 

da vi kun fører gode Kvaliteter med Garanti for Farveægt-
hed og Fjertæthed 

God Landfid, r. meget fyldig 4 Kr. pr, kg 
Ekstrit 	 (i lir.  pr 

Atiele-Halvdun. meget bistel og lit ti.S 	pr kg. 
Stribet Bolstel til UnUrdyner 2,75 pr. m. 
Dobbeltbred) [)enesatin 5,50 pr. m 

f 	  

Gardiner! 
Kob Deres Gardintoj hos os. 
Vi har et meget stort Udvalg lige fra de bil-

ligste til de bedste. 

Nordlandets Handelshus. 

Voksdug 
til Køkken- og Spiseborde samt Voksdugborter 
bavels altid paa Lager til de billigste Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

der vil passe et 2 Aras Barn, kan 
tan Plads straks hus JUL PEDER-
SEN. Sandvig. 

Henvend. paa Badehuset. 

Straahatte! IDet hænder 
Køb Deres Hatte hos os. Vi har det største Lager af fikse 
moderne Halte til alle Priser. 

F.t Parti Hatte fra i Fjor sælges meget billigt. 

Nordiandets Handelshus 

Borllholms Spare- & landasses 
Afdeling i Allinge 

Kontortid : 10-12 og 2-- 4. 

paa LiZtr. 

Renten raf Indskud 	paft: 
-1,5 pt.% p. n Illattnederm 411p.dgebre 	 Salpeter Almittilø-1144: Sparekn...-vilkattr .1 

Folio - 	a 
i Forsiorgeliierutfdelingeu 	3,5 	- 	

Norge 
blortil Præmie, hidtil 2,5 plet. 

l■ 0 I( O 1E0 re rig, kajlijermard. 

er tin, irisk og velsmagende og giver 

LÆKKERT SMORREBROD 

for eller senere. at De har Brug 
for en lille Annonce. Et Værelse 
eller en Lejlighed ledig, brugte 
Sager til Kiib eller Salg, Under- 
visning, Pension eller andet 	. 
Husk da, at Nordbornholms Uge-
blad har den storste Udbredelse 
her paa Egnen og at det koster 
mindst at avertere i vort Blad. 


