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Juli. 

Vinden aander i hede Drag 
over Rugens og Navrens Vænge, 
Solen blinker i Middags-Mag, 
det gnistrer i Glimt 

mod det tjærede Tag 
oppe paa Naboens Længe. 

Vipperne svinger 
for Vindens Svøb, 

endnu er Kernerne spæde, 
og Havrens Bjælder 

er først i Støb, 
smaa Knopper, der ud af 

Hylsteret krøb 
efter den sidste Væde. 

Havren staar 
som den grønne Vaar, 

men Rugen hænger 
mod Høsten - 

se, den er falmet lidt fra i Gaar, 
maaske er det Høstvejr, 

Kukkeren spaar, 
tungsindig sløret i Røsten. 

Vinden leger 
langs Kløverens Vang, 

hvor Høet bleges i Stakken. 
Den første 1-testi 

Smaafroerne sprang, 
i Rædsel for Leens 

hvinende Sang, 
paa Hovedet ned ad Bakken. 

I Skiftet ligger en ensom Ko, 
hun slikker den skorpede Snude 
og puster tungt — 

blot en Times Rol 
men Fluerne samles 

fra nærmest Bo 
i Skyer om den brogede Pude. 

Vinden hvisker om alt, 
hvad den ved, 

om Sommerens unge Lykke, 
om Kornet, der gror, 

naar Dagen er hed, 
om de to, der modes, 

naar Solen gaar ned, 
inde i Abildens Skygge. 

Joachim Kattrup. 
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.dansk - en ..7fæder! 
—o 

Danske er et Hjertefolk. Og det 
er kun af det gode at have et 
Hjerte siddende paa rette Sted. 
Men her et Punkt, hvor vi skal 
passe paa 

Vort Sind er vegt og blødt. 
Vi har det med at henfalde til 

Stemning og Uvirkelighecl. 
Det faste ligger ikke for os -

for ikke at tale om det taktfaste, 
det præcise. 

Vi skal passe paa, at Stemnin-
ger og Drømmerier ikke tager 
Overhaand. 

Drømme kan være noget af det 
fineste og smukkeste, det dunkle 
Sjælelivs sarte og sære Blomster. 
Men vi lever i en nøgtern Kamptid, 
og vi ved fra vore Forfædre, at 
Dag og Daad er Kæmperim. 

Drømmen skal gaa forud for 
Handlingen, men Handlingen man 
ikke udeblive. 

Det skal først og fremmest de 
unge huske, 

Tyskerne er meget mere Reali-
tetsfolk end vi. 

De tager fat, hvor vi ofte læg-
ger Hænderne i Skødet. 

De arbejder, og de arbejder 
maalbevidst og energisk. 

Værst er det for os, naar Stem-
Ilinger og Drømmerier lammer 

vor Handlekraft, saa vi kommer 
til at stag og stampe i Vrøvl, som 
er Drømmerens Vrangbillede. 

Det danske Vrøvl er vistnok en 
Nationalfare. 

Vi ved, at Universet er uendeligt. 
Men hvad vi navnlig skal mærke 
os, er, at Vrøvlet ogsaa er ende-
løst. 

Der vrøvles paa Tinge, og det 
hænder, at naar de er trætte, ned-
sætter de en Kommission til at 
vrøvle videre. 

Der vrøvles paa Talerstole og 
i Aviser, der vrøvles paa Vers og 
Prosa 

Man skal søge at gøre sig dyg-
tig hver paa sit Ornraade; men 
man bør ogsaa kende sin Begræns-
ning. 

Der var en Mand, hvis Datter 
var bleven forlovet. ,,Det er ke-
deligt', sagde han, ,at min Svi-
gersøn ikke kan spille L'hombre". 
„Naa, hvorfor det?' „Jo, for han 
kan nemlig heller ikke lade være!' 
svarede Manden. 

Det er ingen Skam, at jeg ikke  

kan skrive en god Sang eller ikke 
er Forretningsmand og kan lede 
store og vigtige Foretagender; 
men det er en Ulykke, hvis jeg 
bilder mig selv og andre ind, at 
jeg kan det, og saa kører hele 
Historien i Grøften. 

Det har vi set mange Eksempler 
paa herhjemme. 

Vi maa dygtiggøre os til mange 
Opgaver, der venter paa os. 

Og saa maa vi se ærligt og 
ædrueligt paa Tingene, lære at 
skønne rigtigt, lære at kende os 
selv. 

Vi er et lille Folk. Javel, men 
det er ingen Undskyldning. Vi 
har endog paa mange Maader 
stor Fordel af at være det, blot 
vi gør os klart, af hvad Art vor 
Værdi er. 

Netop fordi vi er saa smaa og 
har saa gode Grundegenskaber, 
har vi endda særlige Betingelser 
for at skabe en Intelligens, en 
aandelig Kultur, som staar højt. 
Aand er Magt. ja, vi kan gaa 
endnu videre og sige at det er 
den aandelige Verden, der er den 
egentlige, den afgørende 

Der har vi, og der vil vi ved-
blive at have en fornem Plads. 

Den ansete svenske Ærkebiskop 
Soderblom udtalte fornylig: „Jeg 
kender ingen anden Nation, som 
i Forhold til Folkemængde og Ud- 

bredelse ejer et saa fint og rigt 
Aandsliv som det danske.' 

Tænk, om vi skulde naa dertil, 
at det ude i den store Verden 
regnedes for en Kvalitet ekstra 
at være Dansk! 

Vi ved, hvad det betyder for 
en ung Mand, der skal ud, at han 
kan sige: Jeg er Søn af den og 
den gode og ansete Mand. 

Tænk, om det blev en tilsva- 

Smaa Strejftog. 
_o_ 

I Dag er det stille, varmt Vejr, 
Sommeren har endelig holdt sit 
Indtog. Landevejene er støvede, 
saa vi maa opgive den sædvanlige 
Fodtur. Men Havet er som et 
blankt Spejl, hist og her med en 
svag Krusning; det ser saa fri-
stende ud. 

San haler vi Kajakkerne frem, 
tager Proviant ombord til hele 
Dagen og padler os ud fra en af 
de mange smaa naturlige Klippe-
havne, Nordbornholm er saa rig 
paa, 

Det er tidlig Morgen. Maager 
og Terner sidder i store Flokke 
paa Klipperevene og venter paa 
Frokosten, Fiskerbaadene tuffer 
ind [ned deres solvglinsende Last, 
der syal renses og ryges. De hvid-
malede Baade spejler sig i det 
blanke Vand og en enkelt Laks-
ørred springer op. Nede paa Hav-
bunden dukker mørke Klipper'ev 
frem af den hvide Sandbund og 
mellem grønne Tangplanter gaar 
en ensom Torsk paa Jagt efter 
S nia a f isk. 

Næsten lydløst glider Kajakker-
ne frem forbi Pynter og Næs. 
Allinge ligger morgenfrisk med 
Sol paa alle Tage; der er Travlhed 
paa I lavnen, Damperen ventes, en 
Bil tuder, en Vogn rasler hen ad 
Gaden, Møllevingerne korser sig. 
Saa passerer vi Møllerenden, Kon-
geskæret, Anlæget; hvide Villaer 
og rode Huse titter frem mellem 
grønne Træer, gran, furede Gra-
nitklipper danner Skel mellem 
blomstrende I laver. Der ligger 
Olandslitillet, hvor det store Skib 
forliste, der knejser Korsbjerget, 
Hotel Sandvig og Langebjerg. En 
Samling smaa Huse, flankeret af 
store Hoteller toner frem, det er 
Sandvig. Vi runder Bugten, foran 
os tegner Hammerens Granitfjelcle  

rende Fordel at kunne sige: Jeg 
er Dansk! 

Om det var fastslaaet som et 
Plus, en Snor ekstra paa Distink-
tionerne. 

Hvis vi hver især gjorde vort 
hertil, saa skabte vi Danmark en 
Berømmelse, som var af langt 
finere og ædlere Art, end om vi 
kim var store. 

deres:skarpel Lin ieludelpaalOdden 
lyser det hvide Fyr. Ud og ind 
mellem Klippeskærene glider vi 
frem til Vragvigen, der i Dag ligger 
blid og uskyldsren, lidet svarende 
til Navnet 'Snart har vi passeret 
Hammerens Nordspids, Billedet 
skifter, vældige lyngklædte Bakke-
drag, foran os ørnebjerget, Fyret 
og Radiostationen. 

Her er Dødningeskæret og smaa 
Klippeøer, som dækker den gamle 
Havn ved Salomons Kapel fra 
det vilde Hav, der her kan rase 
i Efteraars- og Vintermannederne. 
Videre over ørnevigen til „Stærke 
Oles Beskærmelse". Atter skifter 
Billedet, forrevne Klipper og store 
Sten danner et Kaos, Bølgerne 
klukker i Revnerne, her er vildt 
og ode, ingen Vegetation, Kælder-
halsens Bue giver en sidste Chance 
til at slippe op til Redningsstien, 
som slynger sig op ad Bjerget, 
thi nu falder Fjeldet stejlt mod 
Havet, ikke engang lunende Ruge,  

plads for Havets vilde Fugle. 
Det er interessant at padle inde 

under disse høje, sønderrevne 
Fjelde, der bærer Mærke af Aar-
huridreders Kamp mod det fraa-
dende Hav, mod Kulde og Is. 
Furet og vejrbidt staar Ørnebjerget 
som Bornholms yderste Forpost 
mod Nord, mod dets brede Bringe 
har taarnhoje Bølger kastet fraa-
dende Skum, mens det drønede 
hult i utallige Revner og Kløfter. 
Selv nu, Havet ligger stille, gurgler 
det i de under soiske Huler, naar 
svage Dønninger sætter ind. En-
kelte af Hulerne er saa brede at 
Kajakkerne kan glide ind i Bjergets 
Indre, og her, ca 30 ni inde, lukkes 

alt Lys ude og man hører kun 
Vanddraabernes melodiske Dryp-

pen. 
En smal Klippespalte udvider 

sig inderst inde til en rund Hule, 
godt 4 m i Omkreds, noget lig-
nende i Højden; men man maa 

Sliolegymnastikens første [Beskytter. 

Ved kgl. Plakat af 25. Juni 1828 fik Legemsøvelser en fast 
Plads i den danske Folkeskole, og ved dette Lovbud, udstedt af Frederik 
den Sjette, blev vort Land et Foregangsland paa dette Oniraade. Til 
Minde herom har der i København i forrige Uge været afholdt et 
Idrætsstævne af 6000 Skolebørn fra hele Landet, og Hundredaarsju-
bilæet er saaledes blevet fejret paa den mest straalende Maade, man 
kunde ønske sig. Men Tankerne bor dog ogsaa vende sig mod Bor-
gerkongen Frederik den Sjette, som udstedte Lovbudet og dermed 
viste, at han havde det rigtige Syn paa denne for de opvoksende 
Slægter saa betydningsfulde Undervisning i Legemsøvelser. Ovenfor 
ses Kongen i Bronce, som han staar indenfor Hovedindgangen til 
Frederiksberg Have, den Park, han elskede at færdes i, og hvor han 
lod sig hylde af det loyale Borgerskab, naar han som Admiral i Bag-
stavnen af sin Baad lod sig ro gennem de stille, smilende Kanaler, 
der snor sig gennem Haven ved Frederiksberg Slots Fod. 



Et fine Ophold i den tørre Ovn. 

Lenes Vestkysten. 

n  hvor meget det vil koste. Skønt 
Tiden ikke er inde for denne Fri-
tidssyssel, der væsentlig er Tids-
fordriv i de lange Vintermaancder, 
skat vi dog i næste Nummer 
imødekomme de interesserede. 

Vi har i den sidste Tid modta-
get talrige Forespørgsler om, hvor-
ledes man bygger en Kajak og 

Hvorledes man bygge 
en Kajak, 

,11111111111111111111111111111111111111111li1IIl11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ffilf11111111ffilli1llllffill 

Klipper:under;Hammerkituden. 

føle sig frem derinde, thi selv en 
elektrisk Lommelampe formaar 
ikke at lyse op i det begsorte 
Mørke. 

Videre fremme dukker andre 
Klipepknuder frem, Hammershus 
Ruiner, Finnedalen og Ringebak-
kerne fortoner sig i Dis Vi padler 
forbi Sænehavnen og Blanchs Ho-
tel, ser atter Sol, grønne Træer 
og græsklædte Bakkedrag. Flagene 
vajer, der er Travlhed derinde, 
ikke paa Granitværket, hvis store 
Bygninger præger Landskabet, 
men nede ved Havnen, thi det er 
Søndag og den store tyske Turist-
damper ventes. 

Inde under Hammershus Klip-
peknolde kommer vi til et nyt 
Afsnit af forvitret Klippenatur. 
Motorbaade tofter ud og ind langs 
Kysten, thi ogsaa her er meget 
at se. Den vaade Ovn, Tyverenden, 

Galgerenden, Løvehovederne, Tør-
re Ovn, alt sammen kendte Partier, 
men derfor lige interessante at 
gense. I Møllevigen glider vi ind 
mellem store Rullesten og haler 
Kajakkerne op. Vi kan nok trænge 
til lidt Frokost efter den lange 
Tur. 

Vi slaar Lejr og tænder Beat; 
nogle har Bøfkød med, godt ban-
ket og gnedet ind med Peber og 
Salt stikkes det paa Indianervis 
paa Spid og holdes over Ilden; 
det smager fortræffeligt, men en 
Ostepind ovenpaa er heller ikke 
til at foragte. Derefter kommer 
Kaffekanden over Ilden, der skæn-
kes rundt, og nogle Timer gear 
med Sol- og Strandbade eller en 
lille Middagslur i det Grønne. 

Men vi skal videre fort. De efter-
ladne purres op, der pakkes sam-
men og stuves ned, Kajakkerne 
sættes atter paa Vandet og vi 
padler afsted Sydpaa til Finneda-
len. Atter hæver Fjeldet sig fod-
ret af Havet, først de ensomme 
,,Naales` Forposter, saa barokke 
Klippesider, furet af Revner og 
Skeer, store og smaa Grotter, 
hvor Vandet siver ned fra oven 
og Havet er dybt og sort. Længere 
henne danner sig atter Strandbred, 

Fjeldet forvitrer, og Kysten er 
fuld af store Sten, deriblandt en-
kelte Drabanter: „Store og Lille 
Rems'. Udfor Finnedaten er Ve-
getationen ret yppig, en lille Bæk 
risler ned ad Klipperne, ovenfor 
breder Hotellets Park sig med 
grønne Plæner. Vi lægger til ved 
Badebroen og gør en Afstikker i 
Land, men ikke længe, thi det er 
Meningen at naa Johns Kapel. 

Det lille Fiskerleje Vang ligger 
malerisk ved Foden af græsklædte 
høje Bakkedrag, men længe varer 
det ikke førend Granitep atter bli-
ver den fremherskende. Vi padler 
forbi det ene ejendommelige Parti 
efter det andet, Krageklippen, Rød-
k leven med Duegrotten, lavidkle-
ven og Pynten ved Johns Kapel. 
lier er meget at se, særlig fra 
Havet, og en Mængde Turister 
færdes ned og op ad den stejle 

Trappe, der fører til Hotellet. 
Vi slaar atter Lejr og fortærer 

Resterne af den medbragte Pro-
viant, Eftermiddagen gear altfor 
hurtigt, Solen er ved at gaa til 
Havs, og vi har en lang Vej hjem; 
hvor nødigt vi vil, maa vi bryde 
op. 

En frisk Søndenvind forleder 
enkelte til at hejse Sejl, og for 
bliden Bør glider vi hjem over 
glitrende smaa Bølgetoppe. Snart 
sænker Solens glødende Kugle sig 
ned i Havet, kastende et Straale-
bundt hen over os og farvende 
Himmelhvælvingen i alle Farve-
nuancer. Det er de lyse Nætters 
Tid, stille, tyst og opfyldt af en 
egen Stemning glider vi langs 
Kysten, der tegner sig mørk og 
skarp, enkelte Steder lyser et 

Baal op. 
Hammerfyret blinker til os, ude 

i Horisonten gear de store Dam-
pere, vi ser dem ikke, men hører 
Stempelslagene og Skruens ens-
formige Snurren. 

Ved 10-Tiden er vi atter hjemme 
efter en velanbragt Dag. 

x. 

Pir frå. Lyngljn. 

I en gammel Husakåta 
uda på Lyngijn enstå, 

der bøde gamle Par Jensen 
i ajle sine Då. 

Nu Hytten e forrevven, 
dejn fajlefarru c, 

ded samme e Par Jensen, 
ded e en Ynk å se. 

,lå saa'ejn nu i Hindåen, 
då lå kom derforbi, 

å ga mig ju i Snak rne'ejn, 
ded kajn ar gamle li. 

Hajn sto å klåvde Skryner; 
med ded va men sjit bevendt, 

for Skrynerna va sejle, 
å «sem han va sjandt. 

„Hvoddan går'ed mc Halsen?' 
lå spår'inj demmesaa. 

.Ded e men seddan hal om hal, 
men kajn ju rabba å. 

JA e ju auanvennes, 
å kajn jutterera maj, 

man bier ju saa ambostuer, 
når ejn ska slynge saj. 

då hår jo Varjkj i Kroppijn, 
å Gjigten e ju skim, 

for ejn e ju forslavader, 
å stiver i vart Lam. 

Ejn e ju auså gammaijl, 
i de sjulialfjers ja går, 

å altid hår JA sleddet 
frå mine Blllaår. 

i)ed varsta å ded hele e, 
ad Kon hun da frå maj, 

hun hedde skråntad 
vl ska ju au dejn Vej. 

Hon va så go en Komma 
som noggijn Main hår hal, 

å hop va ente ucla 
der e bånge å tå fat. 

Å Btillana, vi hedde, 
i Amerika ju e, 

di syntes her va injed 
for dom å verka me. 

Di har'ed vest ijnhellu godt 
å gibmina ente Får, 

jå får jo Brev en ynks Gång, 
dedIfe dejn Glå jå hår. 

Ja har ju Allersrenta, 
så Faer' får ja nok min Tid, 

ja e ju ingijn Ryslara, 
men najer kajn me lid. 

Å når ijn hojIler saj te Vorherre 
å gjor va ijn kajn, 

så vil hajn nok tå hjem te saj 
ijn falti gamtnajl Main, 

D. L. 

Vandringsmandens 10 Bud, 
Nu, da Friluftlivet for Alvor tager 

Fart, er der god Grund til at 
minde om Vandringsmandens 10 
Bud. De rummer Formaningerne 
til at respektere al privat og of-
fentlig Ejendom, holde sig borte  

fra ,,Adgang forbudt" og gøre i 
Orden efter sig, hvor man har 
været lejret. De giver de praktiske 
Read om Lejrbaal: Ryd en Plet,  

1/2 Kvadratmeter stor, grav ned 
til den fugtige Jord, hold Ilden 
lavtbrrendende og paa mindre end 
lis  af den ryddede Plads, og sluk 
deri med Vand, ikke med Spark. 
Og dette gode Raad: Naar du 
gatar ud af en Skov eller ned ad 
en Bakke, saa stands, vend dig 
om og betragt den ærbødigt et 
øjeblik. Og tak saa Gud for den 
gode Gave, vore Skove er for 
Menneskene. 

Det gik ikke alligevel. 
De havde været gift i fem Aar, 

og hvert Aar var der kommet et 
Barn, alligevel var der ikke rigtig 
Harmoni i Ægteskabet, og de vilde 
skilles. Den gamle Præst i Sognet 
var noget af en Vismand, og han 
sagde til dem: „Naar I nu skal 
skilles, maa I jo dele Børnene, 
men hvorledes vil I dele fem Børn 
lige? Hold nu heller ud et Aar 
til med hinanden, saa faar 1 maa-
ske et Barn til, saa vil det hele 

gaa lettere". 
De holdt ud, og Storken kom 

virkelig til deres Hus. Dagen efter 
traf Præsten Ægtemanden, der 
saa meget modfalden ud: 

„Det var et daarligt Rand, De 
gav os, Hr. Pastor", sagde han. 
„Nu har vi ligesaa vanskeligt ved 
at dele Børnene som nogensinde 
. . . . det blev Tvillinger!" 

Tilgivelse med Forbehold. 
For en Del Aar siden lag en 

gammel Mand i Jylland paa sit 

yderste, hvorfor Præsten blev hen-
tet. Denne sagde til den syge: 

— Ja, Søren, inden du skal dø, 
maa du jo tilgive alle dine Fjender. 

Ja, Hr. Pastor, det skal jeg 
ogsaa nok, undtagen Lars Pæsen, 
for han har engang snydt mig 
saa skammeligt ved en Hestehan-
del. 

— Ja, men ser du, fortsatte 
Præsten, du maa tilgive ham nu, 
for naar du er død, er det for 
sent. 

— Ja, ja, svarede den syge, 

men efter et Ojebliks Betænkning 
vedblev han: 

— Men hvis jeg skulde komme 
mig, saa bliver alt ved det gamle. 

$T'a 2tge til 2Ige. 
—0— 

For nogle Aar siden nedsattes 
der for hele Danmark et Sted-
liavneudvalg, og overalt i Landet 
indsamledes og noteredes de 
gamle Stednavne for at redde dem 
ud af Forglemnielsen. 

Nu staar Navnene paa lange  

Lister gemt I et eller andet Arkiv. 
Man har smiledes vel bevaret Nav-
nene fra historisk Forglemmelse, 
men ikke fra at gen tabt i Falke-
munde. -- l et Navn ligger der 

g&ne ligesom krystalliseret Stedets 
Historie, hvorfor Bevarelsen al de 
gamle Stednavne maa anses for 
at være betydningsfuld. 

For Nordpynten af Bornholms  
Vedkommende' har Premierløjtnant 
C. E. Koefoed fremstillet et Kort 
i stort Format 0 4000) efter en 
Original fra 1817 og herpaa ind-
lagt de gamle Navne. 

Man ser Allinge og Sandvig 
snaledes som de var i 1817, Ky-
stens talrige Skanser og Batterier, 
de mange morsomme Byled osv. 
Af Kortet er der taget 2 Fotoko-
pier, som skal anbringes i Allinge 
og Sandvigs Skoler, -- Origina-
len er erhvervet af Strandhotellet 
i Sandvig. 

Der synes saaledes lier at være 
ydet en vægtig Insats for Beva-
relsen at vore Navnes Liv. 

Kunstmaleren Clernen Clemmen-
sen har skulet sig ned i Sandvig 
og bor paa Hotel „Nordland". 

Rektor Hauherg med Familie 
er ankommet og har som sædvanlig 
slaaet sig ned i .Rektorboligen" 
ved Hammershus. 

Paa Strandhotellet i Sandvig 
bor for Tiden Kaptajn i Artilleriet 
Wormer og Militærflyverne Løjt-
nanterne Christoffersen og Viuf. 

I Onsdags var der for første 
Gang i Aar Ballondans paa 
„Strandhotellet" i Sandvig. I. Præ-
mie — en Flaske Champagne — 
vandtes af Militærflyver Løjtnant 
Christoffersen. 

Taristtratiken 
er heldigvis nu i stadig Stigning. 
I Søndags landsattes en Mængde 
Passagerer [Sandvig, ogsaa Røn-
nedamperne var overfyldte. Men 
det er paa høje Tid at vi faer 
noget bedre Vejr. 

Trods den orkanagtige Storm i 
Gear kom .Stettin-  med 130 Pas-
sagerer. 

„Hertha' og „Odin-  ventes paa 
Søndag til Hammerhavnen eller 
Sandvig med ca. 1000 Turister, 
henholdsvis Kl. 7 og II, endvidere 
en Damper til Rønne, '"og de sæd-
vanlige Skibe fra København. 

»et glæder os 
at saa mange af vore Læsere har 
haft Forstaaclsen af, hvilken Be-
tydning det har for .Nordborn-
holm", at vi kan faa vor udlagte 
Porto godtgjort. Skønt der endnu 
er mange, der ikke har indløst 
vore Indbetalingskort, tror vi at 
kunne fastsiaa, at Bladets Eksi-
stens er sikret for det kommende 
Halvaar. Vi har endvidere opnaaet 
at faa mere Føling med vor Læ-
sekreds og skal forsøge med de 
til Raadighed stenende Midler at 
gøre ,Nordbornholm" saa aktuel 
og underholdende som muligt. 

Vi vil for Fremtiden lægge mere 
Vægt paa det lokale Stof, og sø-

ger Medarbejdere I By og paa 
Land, ligesom vi hanber at kunne 

yde et passende Honorar for Ind-

sendte Artikler, der linenes at have 
almen Interesse. 

Endvidere har vi taget under 

Overvejelse om Annonceprisen kan 
nedsættes. Dette Spørgsmnal af-

jtogefriearleen Ae lialoAiiolt eneorne jeombtejinliggdeerne  

Priser! 
Hjælp os med at agitere for 

vort Blad. Vi Mennesker trænger 
jo alle til lidt Opmuntring, og det 
vil glæde Udgiveren saa vel som 
de Averterende at faa oplyst, om 
foretagne Indkøb skyldes Averte-
ring i „Nordbornholm". 



En Masse gode billige Rester. 	• 

• 
• 

HASLE 	• • 

Manufakturhuset 

Da det varer to Dage inden 
Indbetalingskortene naar tilbage 
til os, idet de først skaipgodskrives 

vor Konto paa Girokontoret i Kø-
benhavn, gør vi vore Læsere op-
mærksomme paa, at vi er uden 
Skyld i mulige Forsinkelser i Bla-
dets Ekspedition. Dette vil blive 
afsendt efter Deres Adresse saa 
snart Bestilling indløber. 

Red. 

Prwie-K onkurrence. 
Unge Mennesker mellem 14 og 

20 Aar, der paa Søndag har Lyst 
til at foretage en Udflugt, bedes 
nedskrive deres Indtryk fra denne 
Tur og sende denne til „Nord-
bornholms. Artiklen mas ikke være 
paa mere end 100 højst 200 Linier. 
Den bedste Beskrivelse af denne 
Udflugt vil blive aftrykt lier i Bladet 
og honoreret med en Præmie efter 
eget Valg — enten et Gavekort 
paa 10 Kr., for Varer i en af de 
Forretninger, der averterer her i 
Bladet, eller en Salonriffel. 

Artiklerne tnaa være indsendt 
senest Tirsdag. 

Stort, smukt Udvalg 
af hvid og kulart 

TRIISQJAG E 

All.-Sandve Sygekasse. 
Medlemmerne anmodes om at 

opgive deres Medlemsnumer, naar 
der suges Læge, afhentes Medicin 

Sygeseddel, for at Kontrolle-
ring bedre kan fores, 

Bestyrelsen. 

Rø Brugsforening 
vil paa Grund af Opgørelse være 
lukket Torsdag Eftm. den 12. og 
Fredag den 13. ds. 

Bestyrelsen,. 

1111~111~11111M1 
I Dag aabner 

Boodosiooll 
(Horers Hotel) 

Koncert dansant hver Aften. 

Rigtig solidt 

ARBEJDSTØJ „„„„ 
Starl 

Udvalg 
;Gode 

tiviireier 

ISmaa 

Priser 

NORDLANDETS 
HANDELSMUS 

ALLIN.GE. 

H  vor skal vi mødes  9 • 
Selvtalgelig paa 

HOTEL „HAMMERSHUS" 

der træffer man altid gode Venner! 

Aiiiiilje 
Optitendningribra ride altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	+bleer.. Hansen 

Kyllingefoder. 
Grove Byggryn. Knækris anbefales. 

47. 2. Larsen, Xllinge 

Benmel. 
Godt, tørt Benmel er til Salg. 
10 Kr. pr. 100 kg. 

Foriermehrfairriken, Iklyker. 
Tlf. 79. 

Kaffens Aroma 
gaar tabt, naar den lagres 
efter Malningen. — — Fire 
Sorter fineste Kaffe til Kan-
knrrencepriser leveres fra 

„i=) 	1vI A." 
Kaffen males i Kundernes Paasyn. 

8 Pers. Bil udlejes billigt 

J. Marcher. Telefon Allinge 120 

Jeg anbefaler min nye 14 Pers. 

efievrolet. 
Saavel Person- som Lastkorsel. 

Vognmand Jacobsen. Tlf. All. 19, 

13-14 Personers 

Chevrolet 
udlejes billigt 

Tlf. Allinge 90. 	V. Sorensen. 

&t Xutomo6i1, 
6 Pers. Brennabor Lernousine, for-
trinlig egnet til Vognmandskarse!, 
er billig til Salg paa gode Vilkaar. 

E. Sune Hansen, Nexø. 

Alfetønder, 
Saltkar og Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Husle Bodkerforretning, 
Tlf. Hasle 105. 

Til Foraarssæsonen 
fillhefales 

»arne- og Rernefiatte 
Stort og smukt Udvalg til billige l'nst:r 

Hedvig Marckmann, 
Tlf. I lalle 90. 

Ost Paalæg Salater. 
Altid friske Varer. 

J. 2. Larsen, Xllinge 

Lighisler og Ligsenge 
altid paa Lager i alle Størrelser, 
og forskellig Udstyrelser og Priser. 
Anton Sanne» Byggeforretning 

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sanne. 

MIIIIC11, Hasle, 
anbefaler sig med 

alt Cilarmesterarbejde, Samvittig-
hedsfuld Udførelse. 
Rullegardiner til Fabrikspris. 
Elegant Indramning af Billeder. 

Wardinntøeniror og Palpejle 
i alle Størrelser. 

iltiglus paa Lager. 

Lad 9em fotografere 
Kis P. Anker Poulsen. 

‘Illabrt 	irrnitalbra 
ainfturnArt 

a4le 66. 

• . 
• • 
• 

• 

Dame- og •  
Børne.Hatte i 

	

: 	udsælges meget billigt. 	; 
• : • Louise Larsen, Allinge • 	 • 
• • 

.gllingeYegIværfi 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 
Tlf. 127. 

0.1■1170..- .1211,•• 	-■■••■■■• 

Kofod & Mortensen 
—3 

C.4 

5Kotizq 
forsaales og repareres billigt 

Risenland pr. Tejn. 
Samme Sted er 2 sølvpleterede 

Seler til Salg, 

„Lillebo" i Bolderis 
(Klemens St.) Billigt til Salg, 
mindre Udbetaling. 

Andreasen. 

begynder Fredag d. 29. Juni. • 

Vi har en Masse 

Sommer-Udsalg 
94, 

 

10 pot. paa alle Varer. 

fikse Nyheder 

	

• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• i Kjoler, Kioletoj, Drenge- og 

Herretøj, Babyudstyr, Badeartikler 
og Strømper, og ide 10 Udsalgs- ø 
dage faar De 10 pCt. pas all_ 	• • 

Benyt denne gode Lejlighed! 	• 
• Kob vort prima Sengeudstyr-:- 

111 pCt. Store 4 hr. Dynebetræk • 
• 

5,65 — En Del Kjoler, Frakker, 
Drengetøj, Herrehabitter ekstra • nedsat, 	 • 

• 
e 

Kartoffelsproj ting 
udføres. Gartner Lindgren, Tein. 

Tlf, Allinge 68 x, 

8!Hil !tornetøj, 
(0)vreenrtgøej., 

IH tøj) udføres smukt 
4  og billigt. - Tager 

ogsaa ud i Hjemmene. 
0. Jensen, Klemens Kro 

eller Tlf. Klemens n, 31 y. 

111111111111111~~1 

„Sirildhuleliel ff 
%,* Sandvig NIP 

Hver Aften Koncert dansant. 
Kapelmst. Alvin Koch 

1111~111010111111111111111111 

anbefaler 

Tøjruller paa Jernstativ og 
til at stille paa et Bord (betydelig 
nedsat). — Emaill. Vaske, 
meget billige. Murgryder, Fyrdere, 
Rensædere og Riste i alle Storr. 

Kohhenudstyr I stort 
Udvalg. 

Til Salg. 
1 Motorcykle, 7-9 Hk. I ny 

Cykle samt 2 Radioapparater sæl-
ges billigt pita Grund al Bortrejse. 

Ledt!. Dollaren. 	Tlf. Rids 4. 

14-16 nars Dreng 
kan faa Plads straks. 

Arnoldus, Fædresmitide. 
Tlf. Hasle 8,1 y. 

En køn, rod 9 nars 

Frederiksborg Hoppe 
er til Salg eller Bytte med ell kraf-
tig reel Enspænderhest. 

Ll. Dammegaard, Klemens. 

En yngre Karl 
kan fas Plads paa 

Skovaborg, Klemensker 
ved Rø Plantage. 

En flink Karl 
kan straks faa Plads paa 

Splitsgaard. 

571 e5;:ylining 
ani)ef,ti 

Demerara Sukker, 
granuleret Melis, 

Papillens No. 1. 

Ægte Bourbon Vanillie 20-30-55. 
Antidl Syltepulver. 

5.53. Larsen. 
Nye gule hollandske 

so 

ar er 
sælges. 12 Ore pr. Halvkilo. 

NOrdinhiS 11N1101811118 
1. .••■•■ 

Schæferhund 
(Han) til Salt;. 

An 	.tograf H. C. Lund, All, 

Bortkorrkinnwst. 
Lille gulbrun Hvalp, hvide Po-

ter, Bryst og Halespids. .rtrt Pio. 
jelshaand om Halsen. Bortkommet 
den 28. Juni. 
Oplysninger til Allinge Bryggeri. 

Tabt. 
I Nan! med Sten mrk. E. N. er 

tabt Lørdag d. 30. og bedes afle-
veret mod New. 

Fuldmægtig Ranum, Egeløkke. 

Et Parti grov 

1=t-12. 	1 j. el 
sælges til billigste Dagspris. 

Kirkemallen, Rutsker. 

PP111110 skydning. 
Søndag den 8. Juli afholder 14 

Skyttekreds i Olsker paa Salon-
banen ved østervang Kapskydning 
fra Kl. 9 Formiddag. 

Bestyrelsen. 

Bornfiolms 
9ampvaskeri. 

Fragtmand Truelsen modtager 
gerne Vask til Indlevering hos os 
fragtfrit og til Vaskeriets Priser. 

Enge !lige Biscuil 

Bygge forretning 
Maskinsnedkeri 
Ligkistelager 

.0  

9tatriumclorat-6plesning 
dræber alt besværlig Ukrudt og Græs paa Claardspladsen, Fortovet 
ni. v. — Ringe Bekostning. — Samme sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

De gode gamle 

Rixford HøforKe, 
Troeriver med „bagte" SHafter, Franslie Heat-
leer, Bornh. Lebomme, ~avle' Spaan sælges 

Nordlaudets  Handeishus. 

Meget kraftig raffineret 

Høsalt 
samt groft spansk og mellemgrolt dobbeltrenset Sildesalt 
sælges — og billigsti Sække a 50 kg. 

Nordiandets Handelsli IIN. 

fra Peek Frean & Co. London. 
Meget velsmagende, ny Sending 
gode Blandinger. 

Averter i ,Nordbornholni"! 	Norfidels llarnielJiis 

troaold-Yennis. 

Selv indenfor Sportslivet trænger man nu og da til Fornyelse, 
og i Kraft heraf har en engelsk Sportsklub kombineret en ny Sportsleg 
af de to populære Spil Fodbold og Tennis. Det eneste af Fodbold-
spillel, der gear igen i det nye Spil, er dog Bolden, 'hvilken man 

ikke skul sparke til, mert „nikke" til, idet det gælder om at føre den 

over Banen ved Hovedets Hjælp i Stedet for ved Benenes. Af Ten-
nisspillet er der forøvrigt heller ikke meget i det nye Spil udover 
Tennisnettet, der deler Banen paa Midten. Men „Fodbold-Tennis" 

hedder det, og morsomt og sportsligt udviklende skal det være. 



vel Kloderejsen paa et Degn eller 
to, Og den gamle elskelige Digter, 

som ud af sin straalende Fantasi 
skabte Tidens forrygende Slagord: 

Jorden rundt, vil hver Gang fryde 
sig i sin Himmel. 

Srarmacevternes 

Yersternand 

Pas Mandag fylder Direktøren 
for Fa rmacevtisk Læreranstalt, 
Professor Emil Koefod 70 Aar. 
Han er født i Skanderborg, hvor 
Faderen var Apoteker. Han blev 
Cand. pharm. i 1881, tog derefter 
Magisterkonferens i Kemi og vandt 
1887 Universitetets Guldmedailje 
for en kemisk Afhandling. 

1 1891 blev han Docent i Kemi 
ved den nystiftede farmacevtiske 
Læreanstalt, hvis Direktør han blev 
fire Aar efter, Ved sin Lærervirk-
somhed i Kemi og ved sit Arbejde 
for det farmacevtiske Studiunts 
Fremme har han haft sin største 
Betydning. 1 1908 blev han Med-
lem at Medicinalkommisionen og 
har som saadan haft Del P Udar-
bejdelsen af Apotekerloven af 1913. 

Soveværelser 

.Borde og Stole 
Tit 11 13 L HL Klemensker ,  

Aflæg vor moderne 

Modesalon 
et Besøg! 

Der finder De det største Lager.  

Fikseste Hatte. Billigste Priser. 

Thora Petersen, 

Gudhjem Sadelmager-

og Plshelforreining 

Nyheder i Barnevogne, Kurve-
møbler, Rejsetøj, Rullegardiner, 
Markiser m. m.  

N ic. Koefoed, 
' Skrædder- og Herreekviperingsfor-

retning leverer gode Varer til bil-
lige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x 

Enhverliusmoder  hor i egen In- 
teresse forlange 

Gudhjem Malles Flormel 

Johanne lansens 
Yietunlierorretning 

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

Fersk, saltet og røget Flæsk. 

Lindeplads - Allinge - Telefon 45 

ikke over lian olier !lad 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 

Mineralvandsfabriken 

BORNHO bil 
Sandvig 	 Teeton 25 

MANCHET 
SKJORTER 

1111111IIIIIIIIIIIIN11111111111119111 

Største Udvalg. 
Bedste Kvdliieler 

 I Billige Priser. 

VICTOR PLANO< 
duNordSUd5, 

TeIf.5 	AL L INGE 	leg 5 ;tus 1111.11014 

vilik J41 Ni Illoho, 
-ø- 

I Anledning af Palles vid-
underlige Rejse af 1928 rundt 
om Jorden i 44 Dage fortæl-
ler Politiken: 

Jules Verne opfandt Phileas 
Fogg i et af sine lyseste Øjeblikke. 
Folk opdagede paa ny, at Jorden 
var rund og ikke slet saa stor, 
som man bildte sig ind. Men na-
turligvis troede man ikke, at Rejsen 

virkelig lod sig gøre paa de be-
rømte SO Dage. Der gik fulde 15 
Aar efter Bogens Fremkomst, tør 

nogen besluttede at slaa Fantasi-
rekorden. Den forvovne var en 
Kvinde og hed Nellie Bly. 

En Dame med Gaa-paa-Mod. 

Hun var Journalist i New York 
og gik ikke af Vejen for noget, 
nuar det gjaldt interessant Stof 
til Bladet. Da der en Gang opstod 
Rygter om, at Patienterne paa et 
af New Yorks støre Sindsygehos-
pitaler fik umenneskelig Behand-
ling simulerede Nellie Bly sindssyg 

og lod sig indlægge paa Hospitalet. 
Rygterne havde talt Sandhed, og 
hun sendte sit Blad en Række 
opsigtvækkende Artikler. 

1888 indfandt Miss Nellie sig 
hos Redaktøren af The World og 
meddelte, at hun ønskede at rejse 
Jorden rundt pas 75 Dage. Svaret 
lød: 

- Værsgo ... rejs i Morgen 

Phileas Fogg overtrumfes. 
Allerede Forberedelserne til Rej-

sen fik derfor en virkelig Phileas 
Fogg'sk Karakter. Nellie Bly gik 
Kl. 12 Middag til et af New Yorks 
største Magasiner og bestilte sin 
Rejsedragt til Levering inden Aften. 
Kl. 1 forlod hun Magasinet efter 
at have provet Kjolen første Gang, 
og da hun kom igen Kl. 5 var 
Kjolen færdig. 

denne Rejsedragt og med en 
almindelig Haandtaske som Bagage 
tiltraadte hun da sin Rejse. Hendes 
Oplevelser var ikke saa spændende 
som Phileas Foggs, men havde 
den Fordel, at de ikke udelukkende 
var Fantasifostre. Nellie Bly, skrev 
en lille Bog om sin Rejse, der i 
1890 ogsaa udkom paa Dansk. 

Hun havde klaret Rejsen paa 
72 Dage - heri indbefattet en 
Afstikker fra Ruten for at besøge 
Jules Verne i Amiens; nien det 
havde ogsaa været nødvendigt at 
suse Amerika igennem med Ek-
stratog! 

Det tyvende Aarhiandredes 
Rekordjægere. 

Rekorden var urørt til 1901, da 

Franskmanden Gaston Stiegler, 
udsendt af Le Matin efter den 
transsibiriske Banes Aabning, teg-

nede den store Cirkel paa 63 Dage. 
ro Aar senere forbedrede Henry 
Frederick Rekorden med 9 Dage. 
1 191 1 endte Andre Jaeger-Schmidt 

Turen paa 39 Dage, men blev i 
1913 slaaet af John H, Mears, 

der svippede rundt paa 35 Dage. 
Verdenskrigen gav Folk andet 

at tænke paa, og først i 1926 fort-
satte man Rekordbestræbelserne. 
Initiativet skyldtes paa ny New 
Yorkerbladet The World, og denne 

Gang toges Flyvemaskinen i Brug. 
Efter at have hvirvlet Jorden rundt 

- alene med Flyvemaskine 6300 
miles - naaede de to Amerikanere 
Edward S., Evans og Linton Wells 
tilbage til Udgangspunktet New 
York paa 28 Dage, 14 Timer og 
26 Minutter . . . en Rekord, som 

endnu er urørt. Rejsen rundt om 
Jorden er i dette Foraar blevet 
foretaget af Japaneren Araki paa 
33 Dage, 16 Timer og 26 Minutter 
og af Redaktør Jørgen Bast paa 
70 Dage, 13 Timer og 25 Minutter. 

Ned aller uden Hat 	og Penge. 
At rejse Jorden rundt „uden 

Har, som en ung Dame gjorde 
for nogle Aar siden, er vel ikke 
stort sværere end at gøre Rejsen 
med Hat . . . Betydelig vanskeli-
gere er det uden Penge. Dette 
blev præsteret. paa 21/2  Aar af en 
ung Dansker L. L. Langager fra 
1913 . 16. 

Der var flere, som forud havde 
forsøgt at rejse Jorden rundt paa 
denne Maade, men kun en havde før 
Langager fuldført Rejsen. Det var 
en Amerikaner (Navnet ukendt), 
som dog var fem Aar undervejs. 

Tre Hollændere startede fra 
Amsterdam, de to døde af Klima-
feber, den tredje opgav Turen. i 
Kina mistede en Englænder sin 

højne Ann og maatte sendes hjem 
af Myndighederne. En Italiener 
blev gift i Avstralien . og slog 
sig dermed til Ro. Akkurat paa 
samme Maade gik det en Fransk-
mand. En Skotte blev dræbt i 
Centralafrika, og endelig maatte 
en Tysker og en Ungarer opgive 
paa Cinind af Krigen. 

Langagers originale Væddemaal. 
Langager væddede 4000 danske 

Kroner med tre danske Sports-
mænd paa følgende Betingelser. 
Han skulde gøre Turen paa 21 / 
Aar og begynde uden en Øre i 
Lommen. Sit Ophold skulde han 
tjene ved at sælge sit Fotografi, 
og som eneste Eksistensmiddel 
fik han udleveret 100 Stk. heraf. 
Han skulde besøge 30 Lande i 
alle fem Verdensdele, tilbagelægge 
18,000 km til Fods og overalt paa 
Havet arbejde for sin Rejse. Desu-
den skulde han have øvrighedens 
Stempler fra hver By, han passe-
rede. 

Betingelserne var haarde - men 
han vandt. 1 Bogen ,Paa Vædde-
maal Jorden rundt uden Penge" 
skildrer han sine eventyrlige Op-
levelser Saaledes blev han i Afrika 
overfaldet af en Hottentot, der 
vilde udplyndre ham, og haardt 
saaret maatte han slæbe sig til 
den nærmeste Farm. Endnu viser 
Langager med Stolthed Arret efter 
Hottentottens frygtelige Kniv • , . 

Sejrens Len. 
Da Langager havde besøgt 3350 

Byer i 30 Lande, slidt 51 Par 
Støvler op og solgt 260,000 Fo-
tografier -- naaede han endelig 
hjem til Danmark og fik overrakt 
de 4000 Kr. med Renter samt en 
Medalje med følgende Indskrift: 

Du sagde, du vilde, 
du troede, du kunde, 
og du kunde. 

Ad Romantillens Kongevej, 

l en Bog The royal road to 

romance 	paa Dansk Romanti- 
kens Kongevej (Pio) - skildrer 
en ung, velhavende Amerikaner 

Richard Halliburton sin ejendom-
melige Rejse om Jorden. Da han 
havde taget sin Eksamen, sagde 
han nej Tak til den Luksusrejse, 

Forældrene tilbød ham, solgte som 
Startkapital sit gamle Sovekam-

rnermoblement fra Universitetskol-
logiet og arbejdede sig ellers frem, 
idet han paa hele Rejsen fulgte 
det kuriøse Princip: at lave saa 
mange gale Streger som muligt. 

Det lykkedes ham i fuldt Maal. 

Han arresteredes paa Gibraltar 
for at fotografere paa Fæstningen, 

svømmer rundt i Nilen, hvor den 
vrimler mest med Krokodiler og 
gaar gladelig paa Tigerjagt i Indien, 
skønt lian ikke har Gnist af For-
stand paa at skyde. Selvfølgelig 
kommer han Gang pas Gang galt 
af Sted - uden at han derfor gør 
Indtryk af at have Medlidenhed 
med sig selv. Tværtimod betragter 
han hele Verden og sig selv med 
et stort Smil. 

. . . Endnu vil sikkert adskillige 
Rekordjægere følge Phileas Foggs 
Fodspor, og en skønne.Dag gøres 

Storfte eager af imrhific nitrIminger 
VIrbeibtftai land prima anteriratifte Coeunrk o;1 Fatter frn 3,25-5,00. - 

$s han Wats Inditinb;.,beatIceber og forti. nubre Plrbejbabenftreber, Trailer, 211u-
fer og C.-tjartcr. - llaberberlirbuing i 111b og 18onnilb til notene ug %ril 
1.tieftilliugrr paa R fisbeineer efter Rant. 	1 fte RI. VIrbeibe til birligfte 4trig. 

?I» bebite SleaUtct en Redte 11Dbaln trtrotene en 11111narn. 

R%
leld1 en 	N„ t 	 Varrener an 
tirche. 	-OL 	 11 	Von1111botiij. 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, "lIeddeleiser, Krtn>rrelnitr r, 
Velineibitini.etter. 

Visitkort og Takkekort, 
Love og Ilegnni.n.ber 

Sange. og Salmer, 
314.dieniekort 

leveres bedst og billigst fra 

.Ailli ege Bogtrytilieri. 
Ring op Telefon 74. 

1~10011~ 

e tkverterencle 
anmodes hofligst 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 Kvit-

tering paa Postbeviset. 

Køreplan. 
itnnne•Allinge 

NHIJNEDAGE,.. 
stum.. 11.-Naiedvtg. 

19,25 
19,41) 
19,50 
20,04 
20,16 
20,24 
20,30 

Handvig-Ravne N. 

‘'?...on Mile 	9,25 4,10 17150  20,50 
1111inge 	9,30 4.15 18,00 211.55 

Tru: 	9,38 4,23 18,08 21,03 
916 	9,50 4,35 18,20 21,15 
mitifirmt 	10,14 4,41> t1,34 21,29 
9lef er 	10,14 4,09 18,44 21,39 
Ramte r>. 10,30 5,15 19,00 21,55 

*) l!vber hm fra 27. 3inti til 27. 
!anal* (begge ind). 

SON,  011.1 IlF.1,1,10DAGE 
Hictrine H.-Sandvig. 

Rønne ti. 7,45 12,50 6,25 19,25 
9leter 	8,00 13,04 6,39 19,39 
Ramme 	8.08 13,13 6,48 19,48 

8,21 13,26 7,01 20,1,1 
Trin 	8,32 13,37 7,12 20,12 
Vlfliner 	8,40 13,45 7,20 211,20 
Sonbeig 	8,45 13,00 7,25 20,25 

14nndIrlg - Iltausne 11. 
8ruitsig 	9,00 4,05 17,50 20,50 
Vin Ugle 	9,05 4,10 17,55 20,55 
Trin 	9,13 4,18 18,03 21,03 
»lo 	9,24 4,29 18,14 21,15 
RIrierna 	9,37 4,42 18,27 21,29 
9teter 	9,46 4,01 18,36 21,39 
9ininie 	10,00 5,05 18,50 21,55 

9Ited 9eres Ven 
med et Fotografi af Dem selv! 

Fotograf 
Møller, Allinge. TH.4 

leverer de fineste Portrætter. 

Y vor hjemmelavede 

.19  ef 
 V Fars, Medisterpølse 

og Paalæg. 
mør Varerne garanteres -1111101 

altid friske, da de opbevares i 
moderne, elektrisk Køleanlæg. 

A. Lyster 
Telefon Hasle Nr. 74. 

driller og Pincenez 
k()I-ies bedst hos Uhrrnager 

Conrad Hansen. 
ved Havnen, Allinge. 

Køreplan 
Almindingen Gudhjem Henne 

Jernbane. 

MOGNEDAGE 
Henne Almindingen Gudhjem 

'Rønne b. 7,55 13,10 16,35 20,00 
Regi 	7,55 13,10 	20,00 
91edirfebe 	8,43 13,58 17,21 20,48 
Saliniebinere 8,53 14,08 17,31 20,58 
Dbermarie 9,13 14,28 17,51 21,18 
eftertora 	9,21 14.36 17,59 21.26 
13t1bIllem 	9,33 14,98 18,10 21,38 

Gudhjem .timindlngen Henne 
*) 

13abbinit 	7,50 13,00 16,25 19,50 
Citrulnr4 	7,59 13,10 16,35 20,00 

Yllnlittbing 8,27 13,38 
5«.:ternitarie 8,08 13.19 

klatirfebb 	8,39 13,50 

16,44 20,09 
17,04 20,28 
17,15 20.40 
18,05 21,30 urlo 	

9,25 14,40 18,00 21,31 .Z1, 9,25 44,40 
3'uni til 27. •) Vabel- fan fra 27. 

Saiieuft (begge Md.) 

NON' og HELLIGDAGE. 
11{01.130 Almindingen Gudhjem 
91e1111e .t. 	7,55 10,20 13,00 20,00 

7.05 10,25 13,0o 20,00 
91atirfebe 	8,43 11,08 13,48 20,49 

8,53 11,18 13,58 20,09 
offrratarie 9,12 11,36 14.17 21,18 
erierfare 	9,20 11,44 14,25 21,26 
03uehirin 	9,3i1 11,54 14,35 21,36 

Gudhjem Almindingen Henne 
Mibbient 	7,50 111,20 12,55 19,50 
Cheilara 	7,59 10,29 13,05 20,00 
Chermarit 8,08 10,37 13,13 20,10 
VI hatitbittarn 8.27 10,54 13,32 20,28 
VIntit Iebti 	8,38 1 !,04 13,43 20,40 
Htx ett 	0 25 11,50 14,30 21,30 
111unne 	9,25 11,50 14,30 21,36 

*) 
Rime 45. 7,45 12,50 1635 

8.00 113.0N 16,30 
Stlernen, 14,10 13,15 16,40 

8,24 13,29 16.54 
Tein 8,36 13.41 17,06 
?Ulme 8,44 13,49 17.14 

anbvit1 8,50 13,55 17,20 


