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.9a Sygen kom, 

Da Bygen kom op, 
tog Folk fra Skoven 
og vendte Ryggen 
til Vinden og Voven. 
Landskabsmaleren 
blev derude, 
lod Vandet øse 
og Vinden tude. 

Og Bygen drev over. 
Solskyen skinnede, 
kastede Reflekser 
i Vandet det rindende. 
Træerne bar 
Diamanter i Kranerne; 
fyndigt og kraftigt 
stod Farvetonerne.  

Det blev til et Billed' -
der blev kritiseret 
som unaturligt 
og manieret, 
det dagligdags mangled' 
— saa mente de Lærde --
Lyset var grelt, 
og Skyggen var Sværte. 

Landskabsmaleren 
bukked' og takked' 
og vendte saa Ryggen 
til dem, der snakked' 
om Farven som Blinde 
Han var jo derude, 
iltens de var inde. 

Holger Drachusttun. 
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Bornholm 
omkring 1750. 

(Efter Thuras Beskrivelse). 
—o— 

Havne. 
Øen har ingen Havne, hvor Skibe 

i Tryghed og Sikkerhed kan ligge, 
uden paa den Nordre Side; Hvor-
fore og mange Skibbrud her ved 
Landet forekommer. 

Vilde Heste. 
Hestene falde gemeenlig ikkun-1 

af maadelig Størelse; De ere til 
Deels af temmelig smuk Skabning, 
sterke og duelige baade til Kløren 
og Riden, saasom de fra Ungdom-
men af til begge Dele blive op-
vante, allerhelst en stor Deel deraf 
maa bruges til Dragoner Heste; 
Desuden rider gemeenlig alle Fold 

til Kirke, saavel Præsterne, Deg-
nene, som Mands og Qvindes 
Personer, hvilke sidste sidde i 

Tver-Sadler, og vide meget vel 
at skikke sig derudi. 

Til Røe-Kirke er for mange Tider 
siden af en Bonde bleven foræret 
tvende Horse-Føl, som bestandig 
gaae paa den vilde Mark, hvoraf 
endnu Yngel fortsættes; Ilvad Føl 
deraf falde, blive til Kirkens Beste 
bortsolgte; Men tvende Hopper 
tragtes stedse efter at vedligeholde, 
og naar de blive gamle, bliver af 
deres Yngel tillagt; De komme 
aldrig i Huus, uden naar de skal 
bedækkes, da Folk med megen 
Behændighed maa sec, at faa dem 
i en Gaard inddrevne; De ere  

ikkuns af naadelig Størelse, men 
Marinerne og Rumperne særdeles 
lange voxne. 

I forrige Tider bleve her fra 
Landet solgt en anseelig Deel Heste, 
baade til Pommern og Lybeck, 
men denne Handel er paa nogle 
Aar særdeles formindsket, hvilket 
den i Danmark grasserende Qyzeg. 
Syge, hvortil her paa Landet kun 
ganske lidet paa det sidste for-
merkedes, har forvoldt. 

Horn-Qvæg. 
Horn-Qvæget falder t Alminde-

lighed mere smagt end middel-
maadigt; Dog give Kiørne vel 
Mælk af sig, naar de blive nogen-
ledes vel forede; thi Bønderne 

handle disse Kreaturer meget 
haardt, da de fleste maa føde sig 
paa fri Mark, hvor undertiden kuns 

er lidet for Tanden; Tyrene ere 
meget smaa, og snart ei større 
end Kalve, naar de bruges. 

Landets Produkter. 
Ellers regnes saltet Oxe-Kiød, 

Tunger, Kallun, Huder og Talg, 
blandt Landets sædvanlige Pro-

dukter. 

Fruentimmerets Duelighed. 
Ved denne Lejlighed kan jeg 

ei forbigaa, til Indbyggernes Roes 
og Berømmelse, kortelig at melde 
lidet om Fruentimmerets Flid, 
Duelighed og Videnskabelighed; 

Thi de ligesom kappes om, hvem 
der kunde finde paa, at forfærdige 
det smukkeste og kiønneste Tøj; 
Næsten enhver Bonde-Kone, ja 
Husmands-Kone paa Landet, eller 
en voxen Datter, har sin Væv 
hos sig i Huset, hvorpaa de væve 
baade Uldet og Linnet, saa meget 
som Husets egne, saa og deres 
tjeneste Folk kan behøve, hvad 
de da har tilovers fra Husets egen 
Brug, det bringe de til Kiøbstæ-
derne i Landet, dels overlevere 
det til Skippere, dels det udenfor 
Provintsen at forhandle. 

Mange Kiøbstæd-Folk nære sig 
med at forfærdige saadant Tøj, 
og reise selv et par Gange om 
Aaret dermed til Kiøbenhavn. 

Vilde Dyr, Hiorter og Hunder. 

Af Hiorter og I lunder har i 
forrige Tider været stor Overflo-
dighed, saa at de gik i hobe Tal 
og skyede intet Menneske siden 
Indbyggerne ei har Frihed at jage 
eller skyde dem. 

Kongerne have undertiden sendt 
Jægere til Landet, som nedlagde 
en stor Deel deraf, og ei alene 
forte dem døde, som i Kong CHRI-
STIAN den Fjerdes Tid, Aar 1630. 
er skeet, da derfra til Sielland 
over To Hundrede bleve overbragte 
men endog levende, som i 1671. 
da til Sielland blev overbragt 30. 
Stykker. 

Men de have paa nogle Aar 

taget mærkelig af, i Besynderlighed 
siden den strænge Vinter, som 
var Aar 1740.; Hvortil ventelig er 
Aarsag, at deres sædvanligste til-
holds Sted, som var Almindings-
Skoven, Tid efter anden er bleven 
tyndere og mindre; Uden at tale 
om, at i et Land, hvor hver Mand 
har Gevehr, og hvor Husene ligge 
vidt udspredte, der ei fattes paa 
det slags Folk, som beflitte sig 
paa, at formindske deres Antal. 

Rotterne. 
Rotterne ere, baade i Kiebstæ-

derne og paa Landet, Indbyggerne 
til stor Plage, saa at man i Hu-
sene ei kan bevare det aller mind-
ste for dem, være sig ædende 
eller drikkende Vare; Ja end og 
øl, kan man ei lægge i Sikkerhed 
for dem, eller giøre Tønderne 
stærke nok, at de jo æde sig igien-
nem Træet; Man har end og for-
nummet, at de har ædt Tappen 
af Tønden, for at faa Øl at ledske 

sig paa; De grave Gulvene i Hu-
sene op, saa at man dets forme-
delst har maattet sætte Tømmer-
Værket one, og Væggene af nye 
op, som styrtede ud, formedelst 
deres Opgravning; De yngle over-

maade stærkt, saa de kan fane 
12. 16. til l8ten Unger ad Gangen, 
og det to eller tre Gange om Aaret. 

Hvide Mens. 
For faa Aar siden, blev om Vin- 

teren i en Mands Huus i Rønne, 
fanget nogle ganske hvide Muus 
med røde Øjne, men ellers af li-
gedan Skabning som gemene Huus-
Muus; Men siden den Tid fornam 
man ei til flere. 

Konerne fik Brændevin og Honning. 
Adskillige paa Landet beflitte 

sig paa Bier, men det er tier ei 
brugeligt at blande Miød af Hon-
ningen i Huusholdningnn i Stedet 
for Sukker; Konerne i deres Sam-
menkomster ved Børne-Daab eller 
deslige Ceremonier, blive paa visse 
Steder regalerede med Brændevin 
og Honning i en Skaal, hvorudi 
lagdes kogte Kringler, hvilket de 
spise af Skaalen med en Skec, og 
lader Skaalen gaa Raden omkring, 
fra en til anden. 

Korn-Avling. 
Til allehaande Korn-Sned, er 

Landet i Almindelighed overinaade 
beqvemt, ia der maatte maaske 
kuns findes faa Steder i Danmark, 
som lignede den snu kaldede Sva-
neke Byc-Vang i Frugtbarhed, thi 
den bærer ei alene sine Vcxter i 
særdeles Overflodighed, men faner 
endog aldrig Hvile, som anden 
god Jord dog paa andre Steder i 
Landet niaa forundes, om dens 
Frugtbarhed ellers skal holdes ved 

Vexternes Ypperlighed paa dette 
Sted, kan blandt andet deraf slut-
tes, at Bygget paa Svaneke Vang 
i Vægten overgaar det Femmerske. 

Fnat. 
Denne Sygdom smitter meget 

og hvor den først i et Huus har 
faaet Indgang, kan den ei saa let-
telig igien fordrives, saa at mange 
med denne utaalelige Svaghed un-
dertiden i hele Aar og derover 
plages. Skal og ei lettelig findes 
nogen paa Landet, være gamle 

eller Unge, Rige eller Fattige, som 
ei har været denne Sygdom un-
derkastede. 

Ellers ere de indfødte Indbyggere 
i Almindelighed af en sterk og 
munter Complexion, opvante fra 
Ungdommen af til Arbejde, og 
veed ei at sige af nogen Slags 
Medicamenter, uden de, som de 
selv tillave af simple, dog skimme 
Sundheds Urter, som vor HErre 
lade voxe paa Markerne hos dem 
selv, eller og andre gemene Huus-
Raad. 

Bonde-Rosiner. 

Her voxer og, de i Norge og 
Sverige bekiendte Axel- eller Axel-
Bær-Træer. Disse Bær bruges af 
Bønderne i deres Pølser, i Stedet 
for Rosiner, hvorudover de i Kiob-
stæderne kaldes Bonde-Rosiner. 

Statistik for hole Øen. 
Ægteviede Fode Døde 

Anno 1742 109 Par 464 277 
Anno 1743 122 — 568 334 

Anno 1744 288 — 228 139 

Rønne. 
Ved Staden ere tvende Havne,  

kaldede deri liden og den store 
Havn; Den liden har i forige Ti-
der kundet imodtage allehaande 
smaa Skibe, og den store end og 
Orlogsskibe, begge Steds liggende 
i al Tryghed og Sikkerhed; Men 
begge ere nu forfaldne, saa at den 
liden ei kan tage imod uden Fi-
skerhaade, og den store ikkuns 
smaa Fartøjer. 

Indbyggerne har den Herlighed 
af skios Fiskede af Søen, som 
giver Overflodighed af Lax, Torsk, 
Sild, Tobis, Aal og deslige. 

Sildene skal være lige saa skion-
ne, som de, der falde i øresundet, 

og Torskene ingensteds rundt om 
Landet være skiønnere, end de 
som her fanges. 

1 Rønne er og en latinsk Skole, 
som forestaas af en Rektore, der 
undertiden har en Hører eller 
Collegam under sig. 

Her er og et lidet Hospital, 
livorudi otte til ti Fattige have 
deres Ophold. 

I denne Landets Hoved-Stad 
er Kongens Magazin-Huus, hvor 
Smør-Skatten af hele Landet, samt 
Korn- Havre- og Rug-Skatten ydes; 
Amtstuen er og her i Byen, lige-
som og Comrnandanten, Amtman-
den og Land-Provsten, her have 
deres Boepæl. 

Stadens Magistrat bestod i for-
rige Tider af tvende Borgermestere 
og sex Raadmænd, men nu om-
stunder er aleneste en Byfoged. 

Hasle. 
Hasle har efter de rimeligste 

Meninger sit Navn af Hassel- eller 
Hessel Træer, siden strax der ved 
findes en Hassel-Skov. 

De Slags Rødder, som hos os 
kaldes Mor-Rødder eller gule Rød-
sier, Siseres, voxer ingensteds paa 
Landet af en saa god Smag, og 
i saadan Overflødighed som her, 

hvorfore og næsten hele Landet 
med dette Slags Rødder herfra 
forsynes. 

I Byen findes ikkun en eneste 
Brynd, 

Ved, eller i dens Kirke, er intet 
besynderligt at agte, uden Alter-
Tavlen alene, som formodentlig 

er en Levning fra de Romersk-

C.atholiske Tiden, ziret med en 
stor Dee! Billed-Verk, som med 
rig og stærk forgylding er forsy-

net. 
Gamle Folk beretter, at denne 

Alter-Tavle er til Kirken foræret 
af en fremmed Skipper, som i 
stor Livs Fare paa Søen gjorde 
det Lotte, om vor Herre reddede 
ham med Skib og Gods, vilde 
lian til det Stæds Kirke, hvor han 
først traf paa, forære den. 

Nexee. 

Byens Havn er meget usikker, 
men derimod er Rireden uden for 
saa tryg som den kan ønskes, i 
sær ved Vestlige Vinde, den er 
og saa rummelig, at mere end 
hundrede store Sktbe der kan 
ligge fur Anker; Ved den Syndre 

Parti fra Hammeren. 

Keelderhalseril 



Strand-Side ved Byen, imellem 
Byen selv og et Sted kaldet Sno-
gebæk, har fordum været saa rigt 
Fiskerle, at Fiskerne for en Dræt 
kunde løse mere end Tive Daler; 
Sammesteds blev og fanget Lax, 
hvoraf nogle kunde veie 30., 40. 
til 48. Pund. 

Nexøe er ellers bekient af det 
.kionne 011, som der brygges, og 
i ingen Tilfælde viger det Rostok-
ker-011; Det brygges eiheller no-
gensteds saa got som her. 

Aakirkebyo. 
Her holdes Lande-Tinget, hvor-

udi Lands-Dommeren dømmer, og 
hvorfra siden kan appelleres til 

Huieste Ret. 

Ingen Vindver til Gaden. 
I ovrigt anmerker Resenuis, som 

noget besynderligt, ved de Born-
holmske K iobstader frem for andre 
i Danmark, ellers usædvanligt, og 
andensteds ei brugeligt, at Vind-
verne i deres Huse næsten alle 
vende ind ad til deres Gaarder, 
saa at sielden ses Vindver til Ga-
derne; Hvilken Indretning og i 
forrige Tider virkelig har været, 
og formodentlig i den Hensigt, 
desto bedre at være forsikret imod 
Tyve og deslige Skarns Folk ; Men 
nu omstunder indrettes Vindverne 
i Husene tid til Gaderne, ligesom 
andensteds, og gire ikkuns faa til-
bage af den førstomtalte gammel-
dags Art. 

Af øens Historie. 
Aar 1726 var der stor Misvext 

paa Sæde-Vahre, saa at Vinteren 
derpaa, blev saa stor Trang, at 
mange maatte spise hassel-Knop-
per og Bark, blandet med Havre-
Meel, baget i Brød; Hvoruclover 
og Amtmanden lod forbyde at 
brænde Brændevin af Rug eller 
Byg. 

Aar 1739 var atter Misvæxt paa 
Sæd og Foring. 

Aar 1740 blev efter den haarde 
og lange Vinter, stor Mangel paa 
Brød blandt Indbyggerne, og en 
stor Del Heste creperede af Sult 
og slet Foer. 

Aar 1747 strandede ved Børn-
holin paa adskil lige Tider og Steder 
tolv Fartede, blandt hvilke vare 
tvende af Landets egne. 

Aar 1749 befandtes ved Eftersyn 
at være paa Landet 23 Veir-Moller, 
og 40 Vand-Moller, dog de fleste 
ikkun smaa, og undertiden i Som-
mers Tid ubrugelige. 

Aar 1752 var en overmaade 
varm Sommer, som medbragte 
en rig og velsignet Høst bande 
af Korn og Foder. 

Skole-Idrætsstævnet. 
At Danmark har en prægtig, 

velvoksen Ungdom paa Gled, fik 
man et levende Indtryk af under 
lndmarschen paa Stadion, hvor 
de Tusinder og atter Tusinder af 
Børn taktfast til Musikens Toner 
marseherede frem og tog Opstil-
ling paa den mægtige Græsplæne, 
indtil denne var omtrent fyldt med 
Hække ved Række 	men Him- 
len var graa og truende. 

Skønnest var dog Synet af Dan-
marks Børn, du de om Søndagen 
i det herligste Sommervejr stod 
opstillede i snorlige Rækker i et 
Antal at 5600 I deres lette, klæ-
delige Gymnastikdragter, flankeret 
af de 600 Folkedansere i deres 
maleriske Dragter. 

Deres Majestæter Kongen og 
Dronningen med Følge havde øn-
sket at hilse pen Danmarks Frem-
tid, og mange, mange foruden 
dem. Hele Fodboldbanen var tæt 
omkranset at Tilskuere. 

--- Pludselig stod hun der, højt 
oppe paa Pavillonens øverste Top  

med sit Dirigentflag, den 68-aarige 
slanke, allestedsnærværende, flam-
mende af Energi. — Hvem er hun? 
spurgtes der. -- Det er Gymnastik-
inspektør Frk, Else Thomsen. -
Et lille energisk Sving med Fla-
get, Musiker' spiller op, og de 
mange Tusinde nøgne Arme og 
Ben følger i herlige, rytmiske Be-
vægelser dens Toner. — Det hele 
ligner et Hav, der har været i 
langvarig, stærk Bevægelse; men 
nu har de lange lige Dønninger 
tilbage - uden Skumsprøjtet, uden 

kaade Spring -- langsomt, gravic-
tetisk ligger det og vugger sig for 

tilsidst at falde helt til Ro. -- 

Opvisningen er forbi. Majestæ-
terne bryder op og lidt efter lidt 
tømmes Banen. Alle Deltagerne 
er blevet en sjælden Oplevelse 
rigere. 

Det var naturligvis især Masse-
opvisningerne, hvad enten det var 
i Gymnastik, Folkedans eller Svøm-
ning, der samlede Publikum; men 
hver Skole ydede sit bedste ved 
Enkeltopvisningerne, og al der var 
lagt et stort Arbejde ind for al 
præstere noget virkeligt godt, var 
let at se. 

Saa drog de glade tilbage 
igen, hjem til Far og Mor, de 
mange Provinsbørn, der kom, som 
Skoledirektør Fossing saa smukt 
udtrykte det i sin Velkomsttale, 
„fra Gedser til Skagen, til Blaa-
vandshuk til vor afsides Klippeø 
der langt mod Øst." 

H. P. Koefoed. 

Folketingsmand 
Christmas Mollers Tale 

ved Bornholms konservative 
Ungdomsforenings Sammenkomst 

ved Hammershus i Søndags. 
—0 — 

Kun de sidste 80 Aar af vort 
Lands Historie har vi haft den 
nuværende Styreform, nemlig fra 

1849, og først i 1901 blev det nu-
gældende System med Folketings-
parlarmentarismen indført. Ifølge 
dette System skal Flertallet i Fol-
ketinget have den største Indfly-
delse. Systemet er ikke lovfæstet 
i Grundloven og er i Hovedsagen 
allerede nu atter forladt, idet et 
af Partierne nu er henvist til at 
søge Samarbejde med et andet. 

Man kan dog ikke nægte, at 

der siden 1849 har fundet en rig 
Udvikling Sted f. Eks. Andelsbe-
vægelsen, de store Skibsfarts-, 
Handels- og Industriselskabers 

Blomstring osv. 
Sporgsmaalet er nu, om denne 

Udvikling kan fortsættes? Vor 
Tro er det, at dette kun kan lade 
sig gøre, naar Kræfterne kan kom-
me til Udfoldelse i Frihed og under 

Ansvar. 
Det vigtigste Spørgsmaal, der 

staar for Døren, er det kommende 

Landstingsvalg, som sikkert vil 
medføre den største Landstings-
kamp, vi nogen Sinde har oplevet. 

Socialdemokraterne vil sikkert 
møde godt forberedt og Samar-
bejdet med de radikale vil sikkert 
ogsaa være i Orden; men hvor-
ledes gear det med Venstre? Vil 
det være parat til samarbejde med 
de konservative? De konservati-
ves Stilling er god. Den Anskuelse 
breder sig mere og mere, at det 
nu er Konservatisme, der tiltræn-
ges. Tilnærmelsen mellem Venstre 
og Konservatismen burde dog være 
bedre. Det er nødvendigt at skabe 
en fast Front paa et bredt borger-
ligt Grundlag mod de forenede 
Radikale og Socialister. Det vig-
tigste ved Valget er at Venstre 
og Konservatismens Flertal beva-
res. 

De 3 store Spørgsmaal i sidste 
Rigsdagssamling var: 

1. Det økonomiske Spørgsmaal.  

2. Den enkeltes Frihed til Ar-

bejde. 

3. Landets Forsvar. 

1. Det økonomiske er det vig-
tigste. De sidste 8 Aar har været 
en eneste lang Kriseperiode. Først 
Industrikrise med en Arbejdsløs-
hed paa ca. 100,000 Md. og senere 
ved Kronens Stigning en Land-

brugskrise. De har været onde 
Tider og Hjælp kræves. Det er 
imidlertid en Fejltagelse at tro, 
at Staten kan hjælpe Erhvervslivet. 
Staten hviler paa Skatteyderne og 
et smidt Erhvervsliv og ikke om-

vendt. Staten matte i sin Tid 

gribe ind under Varemangelen; 

men nu er der ikke mere Vare-
mangel, men derimod Mangel paa 
Købeevne. Det er overmaade lidt 
Staten kan gøre her, og Erfarin-
gerne om Statens indgriben er 
ikke gode, og det er altid meget 
dyrt. (I 1900 var Statsgælden 200 
Mill. Kr. i Dag 1400 Mill Kr.) 

Det er det private Erhvervsliv, 
der skal skaffe Pengene, og Spar-
sommelighed med disse er et ufra-
vigeligt Krav. Der kan vel ikke 
naas mægtige Ting alene ved Be-
sparelser, men selv smaa Beløb 
er dog af stor Betydning. I en 
trang Tid som denne er i hvert 
Fald ødselhed i offentlige Forhold 
saavel for Stat som for Kommune 
en Usømmelighed. 

Det heles Vel maa haves for 
Øje og ikke en enkelt Klasses. 
Kapitalopsparingen er For ringe. 
Ungdommens Fremtidsmuligheder 
for at skaffe sig til Livets Ophold 
er betinget af Tilstedeværelsen af 
rigelig Kapital, hvilket betyder lav 
Rente, til Start af nye Bedrifter 
el. Udvidelser at gamle. Rigelig og 
billig Kapital betyder Efterspørgsel 
efter Arbejde, nye Arbejdsmulig-
beder og Nedgang i Arbejdsløshed. 

Nedsættelsen af Formueskatten 
er til stor Gavn for Arbejderne, 
idet den fremmer Opsparing af 
Kapital. 

Direkte Skatter hæmmer Opspa-
ring og indskrænker Erhvervslivet, 
hvorfor indirekte Skatter, der for-
trinsvis bør lægges paa udenland-
ske Frembringelser, er at foretræk-
ke for direkte. 

Konservativ Politik gaar ud paa 
at hindre en Skattepolitik, der vil 
ødelægge Erhvervslivet. 

2. Angaaende Retten til Arbejde, 
naar det erkendes at Chancen for 
at arbejde sig frem nu er betydelig 
mindre end for 50 Aar siden. 

Konservativ Politik gaar ud paa, 

at de dygtigere, flittigere og niere 
energiske skal have det bedre end 
de andre, og paa at Organisatio-
nernes Magtmisbrug afskaffes. 

3. 'Angaaende Landets Forsvar 
nære vi konservative den Opfat-
telse at en Afvæbning før eller 
senere vil medføre en Udslettelse 
af vort Fædreland blandt de selv-
stændige frie Staters Tal. Jo bedre 
vort Forsvar er, des større er 
Chancen for at vi kan holde os 
indenfor den kommende Krig. 

Sporgsmaalet kan kun være, hvor 
meget vi med Rimelighed har Read 

til at ofre. 
Naar man tænker paa, at der 

i Danmark aarlig drikkes øl for 
111,5 Mill. Kr., spises C:hocolade 

for ca. 60 Mill. Kr., ryges Tobak 
for 141 Mill. Kr., ug Damerne ofrer 
ca. 25 Mill. Kr. aarlig paa Frise-
ring, Kosmetik o. lign., saa bliver 
man helt flov ved at tænke paa 
det forholdsvis ringe Beløb, den 
militære Sagkundskab anser for 
nødvendig til vort Forsvar. 

Som Medlem af Folkeforbrmnclet 
har Danmark en Pligt til at have 
et brugbart Forsvar, men denne 
Pligt vejer dog lidet i Sammen-
ligning med den Pligt, vi har mod 
vore Forfædre og Efterkommere, 
at efterlade os vort Land lige saa  

fast og selvstændigt, som vi har 
modtaget del. 

Et Leve tor gamle Danmark 
C. E. K. 

216ygjaraliv. 
Andra de hår ju nok ledara Merit 
ejn dejn som linjes 

mål Klapper å Stena. 
Niit e her Hval, 

ded skujle jA mens, 
for på vir Skriinta 

gro Blomster så pena. 
Hannah skrokkar 

ad sin spraglua Kuli. 

Å vi som dikker dejn knrrija .torn, 
slida 1i måse må Dåne så longa, 
å vråntas de glor ju 

adsjellija Gonga; 
men Hvil vi sjunge 

så Idøm Songa, 
5 glås når a Svin 

bier gaddeli stor. 

Hjemmed vi pynta 
så got som vi katin. 

Blomster i Vijnjn 
å. Blomster i Harm, 

leittast å blist 
e ded vi sid kajn latin. 

Arbja et Cirån 
c ju slet linjen Platin, 

for lijelpes ad 
gjor jo Konna å Maijn. 

Sjiijian di hår vel ejn ledijer Stubs 
Bethina trives, hier slaske å raga, 
le clorres Arbaij 

vi trSffa knapt Måga, 
ente te Viirdå di Kåger få sinåga ; 
Fetklånimer smugar 

en svultuer Muin. 

Seddenet Liv i Ubygjarens Bo, 
ente så uralt som tnånga de troer, 
for å hinajn hojlar jo Får å Moer. 
Lokke, Tefreshed unje Stråtåg boer 
når Fred e te Huse, 

ded kaijn ni tro. 

0. L. 

$ra 21ge til 2lge. 
--0 

Fra Christiansø 
meldes, at Beboerne har maat-

let skille sig af med 2 af øens 
Attraktioner: Hesten og Koen, da 
man ikke kunde brødføde dem. 

I den Anledning skriver ,Bror 
Mika" følgende Kantate: 

Lille Ko, nn er du fløjet, 
svunden er den skønne Tid. 
Ak, forgæves spejder Øjet, 
aldrig mer' du kommer hid. 
Hist en Slagter ad dig vinker, 
og hvis vi skal mødes tuer, 
bliver det som Bøf og Skinker 
eller Pølser vi dig ser. 

Efterliaanden hele Glansen 
gaar jo af os pø om pø, 
bande du og Norman-Hansen, 
svigtet har vor lille Ø. 
Vi dig glemmer ingensinde, 
vi skal vogte som en Skat 
det diskrete lille Minde, 
som du her har efterladt. 

Vi om det skal trofast værne 
som en kostbar Helligdom; 
for at ingen skal det fjerne, 
vil vi sætte Pigtraad om. 
Det skal stag, mens Tiden rinder 
som et herligt Monument; 
om en Storlid det os minder, 
vel den største vi har kendt. 

Ja, det højne skid Respekten 
for vor Ø's Historie; 
give os hos Efterslægten 
vor fortjente Glorie. 
Det skal lyse over Søen 
og fortælle.  Verden at 
vores Andelsko for øen 
dog har lidt tilovers hal. 

Bornholmske Frøavlere 
foretager pair Tirsdag en Ud-

flugt til Sydlandet, hvor bl. a. Pile-
plantagen i Bodilsker Mose bliver 
fremvist. Der er foreløbig plantet 
ca. 30,0(M) Planter, og det er Me-

ningen, at Stiklingerne skal bru- 

ges til Drittelhaand eller Kurve- 
fletning. 	Der indtomes aarlig 
store Mængder Baandpil til Bom. 
holm, og dette Forsøg paa at 
skabe en ny Industri følges af 
mange med stor Interesse. 

Politiforeningen 

foretager paa Tirsdag en Udfluit 
til Hammeren med Middag pari 

Hotel Sandvig. Til denne er pen-
sioneret Politibetjent Frederiksen 
indbudt som Hædersgæst 

Rutsker Kirkeskoles 

Ina igen a rige Lærer A. KOFOED 

fratræder efter Ansøgning fra 31. 
Okt. sin Stilling med Pension. 

Hotellerne paa Nordlandet 

er nu alle fuldt optagne, og del 

vrimler med Sommergæster over-
alt paa Gader og Veje. 

Skønt vi endnu Ikke har mær-
ket ret meget til den Varmebølge, 

der er ganet over Frankrig og 
Tyskland, ventes der dog paa 
Søndag et stort Antal hertil. 

Den store tyske Luksusdamper 
„Preussen, ventes atter til Ihmee 
paa Tirsdag med et større Sel-
skab, der skal til Hammeren, 

I Fotograf Kjollers Vindue i 
Allinge kan man nu se en Kopi 
af det ældste Kort over Bornholm. 
Af særlig Interesse fremhæves 
samtlige Vagtboder, Bavnehøje, 
Skanser o. lign., der er anført 
paa Kortet. Kopien er fremstillet 
af Prmlt. C. E. Koefoed og over-
ladt Hotelejer Bidstrup, Strand-
hotellet, der har ladet det ind-
ramme. Kortet skal anbringes i 
Hotellets elegante Vestibule. 

Fotokopier af Originalkortet kan 
fags hos Fotograf '<joller. 

Kunstmaler Ew. Grauengaard 
har nu atter i Aar fundet Vej til 
Sandvig og bor paa Strandhotellet. 

Paa, Hotel Strandslot 
bor for Tiden folgende: 

Fru Direktør Vagn Jakobsen, 
Kbh. Hr. Landsdommer Axel Ras-
mussen ni. Frue, Kbh. Hr. Dr. N. 
Stocker in Frue, London. Fru M. 
Reingaard m. Fml., København. 
Hr. Grosserer Kaj Reesen ne Frue, 
Kbh. Hr. Afdelingschef H. Hartvig 
ni. Frue, Randers. Hr. Landsdom-
mer Haack ni. Frue, København. 
Hr. Folketingsmand Christmas 
Møller ne Frue, Kbh. Hr. Grosse-
rer C. Criiger in. Frue, Kbh. Hr. 
Fregattenkaptejn John Lawrence 
m. Frue, Stettin. Hr. Ministerial-
rat Georg Flatow m. Frue, Berlin. 
Hr. Kunstmaler Hilkier ni. Frue, 

Kbh. Fru og Frk. Frankel, Stock-
holm. Hr. Landrat Baron v. Stem-

pel, Berlin. Hr. Kronofoged A. 
Wittermark, Lund. Hr. Afdelings-
chef Max Møller ni. Frue, Kbh. 
Frk. Tscherkow (Datter af Films-
divaen). Kaptein v. Melleuthin, 

Schwerin. 

Bygpi 00 011 lasIdsagerske, 
flat ben aende (Stifte jietere, notler 'Fe 
Vlbgang ungir 1Dele.5 (Yienhont 'orbuttl, 

bor 	finbet rt 'Bar 05nluartler,  finl 

bet: myre politil ilhobe iller etat, hor 

9renittret t il enkit etlir til `De 
DL. innbaii 'te, har 1)e innet  stite t[in- 

rer hjem, pnntnaer Tie uDetit Netiarnti- 
olier, her ̀ ;‘)e flottet ru nit 	c.trtetniffri -- 

hnortIon gni  iYolt  ina fan brt ni Dibr, 

beia De itte altet terre i bet tInblunt 

oitfelin 
„Tlarbberttgolsr 

tren af altt i Marere Dertil) eg er 
bedyr et fortrinligt ?Innoureatals 

Ce."-enti Ztree,  Ylutunicer til „Mere. 

bornflohn", 	chefen Vtflienc 74. 

Naar De skal avertere, benyt da 

„Nordbornholnn“ 



ti „Vingaarben 
Conditori og Hjemmebageri 

45' Sandvig dis. 

Kaffe, The, Chokolade, Sodavand 
rn. ru. ni. 

Hyggelige Lokaler, billige Priser. 
Madkurve kan medbringes 

Gudhjem Melles 

Flormel 
er anerkendt 

som det bedste, 

110811d001101 udsælges til extra nedsatte Priser.  
Nye, moderne Frakker 	20 pCt. 

Frakker fra tidligere Sæsoner, sorte og kulørte 10, 15, 25 Kr. 

KUN MOD KONTANT.  

af Dame-Sommerouertøj 

H  vor skal  vi mødes  9 Fartplan for Motorbaad THOR. 
• 

0,— Sandvig 	 17,— 
0,15 Allinge 	 16.20 
0,50 Stammershalde 15,45 

3,— 	(2 Timers Opli.) 
3,30 Gudhjem 

1, — 	Helligdommen 	15,30 

4,  

15, 
Hver Dag (Søndag undtagen) 

afholder Mode hos E. Madsen, 
Fredag 27. Kl. 8. 

Allinge-Sandvig 
Gymnasliklorening 

afholder Medlemsbal SØNDAG d. 
22. ds. Kl. 8 paa Christensens Sal. 

Bestyrelsen, 

Mejeriet 
11 UMLEDAL 14  
— Licitation over Mælkekørsel, 

Smør-, Kul- og Iskørsel samt Kalk-
ning af Mejeriets Rygninger afh. 
den 1. August Kl. 3 Ettermd. paa 
Mejeriet. — Konditionerne ligger 
til Eftersyn paa Mejeriet. 

Derefter Bortsalg af brugt Em-
ballage ni. m. 

Bestyrelsen. 

Johanne lansens 
i C forretning 

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

Fersk, saltet og røget Flæsk. 

Lindeplads - Allinge - Telefon 45 

4 Fags Hus 
oven Vang, stor Have, billig til 
Salg. Henvendelse 

E. Funch, A/S Gronbek, Hasle. 

Lejlighed til Leje 
Portør Holm, Mollehuset, 

AN 3 sunde 

Landrace-Gylter 
med hosliggende Grise er til Salg. 

Lynggaard, Ro. 

Foxterrier-Hvalpe 
(gode Rottehunde) er til Salg. 

Mejerist Th. Munch, Humledal. 

En Lødeltuie 
eller en Malkeko er til Salg. 

Besætningen har nylig bestaaet 
Tuberkulinprøven. 

J. Hansen Lund, 
Tlf. Kl. n. 59. 	Rutsker Plantage. 

En lille brugt. rund 

Kakkelovn ønskes til Kobs. 
Chr. Vesterdal, 9 Sig. Pcl. Olsker. 

h3 ikke over ilmo eller tiid 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 

Mineralvandsfabriken 

BORNHOliP1 
Sandvig 	 Telefon 25 

Liglister og Ligsenge 
altid paa Lager i alle Størrelser, 
og forskellig Udstyrelser og Priser. 
Anton SIM/1CM Byggeforretning 

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sonne. 

Allim hvori 
Optæi.deingtirtira vade altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert Hannen 

f11099114~4•111 

Forer over Hammershus 

Ruiner med historisk 

oversigt og oriente-
rende Kort, fags i alle 

Boglader og Kiosker 

ved Hammeren, 

Dansk og tysk Udgave. 

50 Ore,. 

••••••••••• 

Selvfolgelig paa 

HOTEL „HAMMERSHUS" 

der træffer man altid gode Venner! 

Olsker Motorværk 

gerne Vac,k til Indlevering hos os 
fragtfrit og til Vaskeriets Priser. 

2ornfiolms 
ampvasfieri. 

Fragtmand Truelsen modtager 

Mejeri-Kontrabeger, 
g■ ,': Papir og solid Indbinding 

Forlang Tilbud. 

Allinge Bogtrykkeri,. Tlf, 74. 

Nordhoroint 
bliver herefter omdelt i Hasle ved 

Vor Repræsentant, Hr. 
Boghandler Markmann modtager 
Annoncer og Nyhedsstof til •Nord-
bornholm• samt tegner Abonnen-
ter paa Bladet. Knn 1 Kr. Enkelte 
Numre 5 Øre. 

Ring op Telefon Hasle 90 eller 
Allinge 74. 

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 2 Kr. 

Allinge BogtryKKeri. 

Soveværelser 8 Pers. Bil udlejes billigt 

.Korde og Stole „,e.,.v,; 4- 4  -rr"”" 
TI[ n 13 L PIHL Klemensker. 1_,  

J. Marcher, Telefon Allinge 120 

13-14 Personers 

Chevrolet 
udlejes billigt 

Tlf. Allinge 80. 	V. Sørensen. 

81 a'utomo6i1, 
6 Pers. l3rennahor Lemousine, for-
trinlig egnet til Vognmandskørsel, 
er billig til Salg paa gode Vilkaar. 

E. Sonne Hansen, Nem 

Boodeslun 
(Hoyers Hotel) 

Koncert dansant hver Aften. 

1101111111111~11N 

Motorcykle 
mrkt. „Wandrer" 2'/. likt. 3 G. 
er til Salg 
Axel Olsen, Vestre Rosendalegaard, 

Rutsker. 

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

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

Foderinelifabriken, Nyker. 
Tlf. 79. 

„ERIKSHOLIVI 
Nyker Udmark, er til Salg eller 
Bytte med mindre Ejendom. 

Henv. til Reiner, Vedbygaard, 
Olsker eller paa Stedet, 

Magasin du Nords Udsalg ved Victor Planck. 

Aflæg vor moderne 

Modesalon 
et Besøg! 

Der finder De det største Lager, 
Fikseste Hatte. Billigste Priser. 

Thora Petersen, Allinge. 

Gudklem Sadelmager-
og Møbelforretning 

Nyheder i Barnevogne, Kurve-
møbler, Rejsetoj, Rullegardiner, 
Markiser m. ni. 

Bog, fyldfe Biscuit 

Poser og 014onornruller 
leveres til 

Fall, ri IL upri e. 
Firma paatrykkes billigst. 

HartiKste Levering 
fra 

Allinge Bogtrykkeri. 
Telefon 74 	Telefon 74. 

1111~1M11~~ 

Tegn Dem som 

bonnellt 
„NOROBONHOLM" 

koster kun 1 Kr. 

Enkelte Numre 5 Ore. 

Fest- og Bryllupssange 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri .  

••••••••••••11111 

:Ligkister • • 
411  Tlf n 13 L. PIHL Klemens. • 
0111119.19941•11049111 

Der bides kun eeg 

Yalmefiave 
paa Bornholm! 

Xoncert. 
J)er er Slag i Gongongen'. Ny 
' 	af Nespi, tilegnet Palme- 
haven — spilles hver Aften -

mægtig SuKces1 

Sommervilla. 
Beplantet Grund, beliggende ne-
denfor Nymulle i Allinge (omtrent 
overfor Dr. Borchs Villa) 1500 E' 
Alen stor, sælges til rimelig Pris. 

fhv. Kobind. Jensen, Allinge. 

Mine gode Cykler 
anbefales. Reparationer udføres. 

Grammofoner og Plader m. m. 

H. A. HAgedorn, Gudhjem. 

Stort, smukt Udvalg 
af hvid og kulørt 

TRIISQTAGE 

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

Lidelses/eller. 
Lille Povl lur været saa uartig, 

at hans Moder har inaattel sende 
ham i Seng midt paa Dagen. Da 
Faderen lidt senere kommer hjem, 
beder hun ham Om at straffe Povl. 
Faderen gir det nødigt, men gasr 
dog ind i Soveværelset. 

Da lille Povl ser Faderens be-
kymrede Ansigt, rejser han sig 
op i Sengen og siger deltagende: 

— Far, Fart skal du ogsaa i 
Seng, Ja, hun er gal i Dag. 

Lille Povl fik ingen Prygl den 
Gang. 

Sygekassekolltrolbeger 
leveres billigst h a 

Gornitzkas Bogtrykkeri, Allinge 

Skal Kartoflerne hyppes? 
— o -- 

Forholdene kan være saadanne, 
at en Hypning er paa sin Plads, 
men de kan ogsaa forme sig saa-
ledes, at dens Betydning bliver 
meget lille. 

Ifølge Forsøgene ser det ikke 
ud til, at Hypningen forøger Af-
grøden under normale Forhold. 

Nogle anser Hypningen for at 
være et godt Middel mod Ukrudtet. 
Men dette skulde jo nødig faa 
en saadan Magt, at der ligefrem 
skal en „Pløjning' til imellem 
Rækkerne. Nej, det maa tværtimod 
erindres, at naar først Hypningen 
er foretaget, er man afskaaret Ira 
den virkningsfulde Hakning og 
henvist til Optrækning. 

Dersom Kartoflerne er lagt me-
get grundt, vil en Hypning kunne 
hindre de nye Knolde i at vokse 
ud af Jorden og blive grønne, 
hvilket er meget uheldigt, da der 
derved dannes et Giftstof i dem; 
og hvis Toppen bliver stærkt be-
fængt med Skimmel, vil Hypnin-
gen kunne hindre denne en Del 
i at smitte Knoldene. 

Af Hensyn til Ukrudtsbekæm-
pelsen maa Hypningen ikke fore-
tages for tidligt, men paa den an-
den Side maa den heller ikke 
foretages saa sent, at man skader 
de mange fine Sugerødder, der 
efterhaanden dannes imellem Ræk-
kerne, for meget. Mest passende 
er det henimod Blomstring. 

For at det ikke- skal gaa mere 
end højst nødvendigt .ud over de 
fine Rødder, skal Jorden helst 
være fugtig, naar der hyppes. 

Men for at Hypningen skal 
kunne blot gavne og ikke skade, 
maa den endvidere foretages saa-
dan, at der dannes en Kam af 
Form som en Tagryg og ikke 
som en Tagrende. Godt er det 
derfor at gaa Rækkerne efter med 
en Rive og trække Jorden op i 
en fuldstændig skarp Kam. 

H. P. Martekilde. 
(1-lustuandslijemmel). 

Et Parti grov 

sælges til billigste Dagspris. 
Kirkemallen, Rutsker. 

FLÆSK, 
Kød og Pølser 

modtages til Røgning hos 

Slagterm. Phillipson, Sandvig. 

En Lejlighed ledig 
hos Kraul, Havnegade, Allinge 

bedes 
En Kvie 

Nordl odels fialcishos 	
seerndbio 

tis oh r
it] ,Ki.Onply1s4nxing 



De gode gamle 

Rixford Høforke, 
Treeriver med „bagte" Skafter. Franske Høst 
leer, Bornh. Lebomme, ~avle Spaan sælges 

22 tk'verterende 
anmodes heftigst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Niaade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil vare Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 	5 Ore i Porto mod Kvit- 
tering paa Postbeviset. 

Z :1-ovite Vager ni itrrhige Sitivittinger 
nil .91rbribfluj joint prima nmeritanfte earrifk oi ;1..Her fro 3,25 - 5,00. 

bon blon 1.17ialitinaebetithrbrr og futil'. (retur 4trbtjb4breflirber, 'Proja, Qllu• 
jrr op 	 lInbtrbrlimbning i tilt 	:linnittlh lit roNnr op torn 
%21,(11(liroel pro IncrOninger efirr Ran!. 	lfir $ti. •Arbrier tit birliorte $04. 

'MIM Milte Ittenlitet 	»rite llabotp t triton'« op Illaparn. 

" 	itjult5eli Mia« """" °Ø iirac. 	 • 	tionentlintill. 

SY Syltning 
anbefales 

Demerara Sukker, 
granuleret Melis, 

Topmelis No. 1. 
Ægte Bonbon Vanillie 20-30-55. 

• •  
Dame- og . Anticil Syltepulver. • . 	 . 

Børne-Hatte : g. gi. Larsen. 
• udsælges meget billigt. 	a 
• • 

• Rigtig solidt • 

• 	

Louise Larsen, Allinge. 	• 
• ARBEJDSTØJ 

.Cad dem fotografere 
hos P. Anker Poulsen 

tlaber og 	fremlnlbrg 
op topier 	- 1-i.oritnrreiirr objore. 

Telefon anele 66. 

Stor 
Udvalg 

;tiode 

!Kvaliteter 

iSmaa 

/ Priser 

saasom 
it,zultzer, Illeddelelmer, Konvolutter, 

Dogg-Ihtto, Vekneltdanketter. 
limit kort og Takkekort, 

1,i'Vf• og Regn .41.8 
Sy'ligegi og Sulm‘, r 

Iledlernwl.nrt 
leveres bedst og billigst fra 

Kofoed & Mortensen 

anbefaler 
Tøjruller paa Jernstativ og 
til at stille paa et Bord (betydelig 
nedsat). - Emaill. Vaske, 
meget billige. Murgryder, Fyrdore, 
Rensedøre og Riste i alle Storr. 

Køkkenudstyr i stort 
Udvalg. 

Kaffens Aroma 

Kaffen males i Kundernes Paasyn. 

easmath. 	  

Byggeforretning 
Maskinsnedkeri 
Ligkistelager 

gaar tabt, naar den lagres 
efter Malningen • - Fire 
Sorter fineste Kaffe til Kan-
knrrencepriser leveres fra 

Najakken. 
Den Baadtype, der i de senere 

Aar har vundet saa mange Ven-
ner, er Kajakken; thi den er for-
holdsvis let at lave, let at betjene 
og let at bære. Der findes mange 
Kajaktyper, hver efter sit Formaal, 
nogle solidt forarbejdede og ofte 
af betydelig Størrelse, saa de kan 
benyttes som Sejlbaade, andre 
ganske lette og til at klappe sam-
men, saa man kan tage dem med 
sig paa Rejse. Disse er gerne af 
Gummi med patenteret sammen-
foldeligt Stel og altsaa Fabrikati-
onsarbejde. -- Vi behøver derfor 
ikke at beskæftige os med dem, 
men skal forsøge at beskrive, 
hvorledes man selv kan lave sig 
en solid Kajak paa en billig og 
nem Mande, idet vi foreløbig hol-
der os til Mellemtypen. 

Man udsøger sig et 14 Fods 
Brædt af Fyr, uden for store Kna-
ster og med lige Aarer, 3 cm 
tykt og saa bredt at der ved Ud-
skæringen bliver tilstrækkeligt til 
Køl, Rælinger og 10-12 Sidelister. 
For nogle faa Kroner faer man 
det skaaret paa et Maskinsned-
keri. 

Det maa paases, at Kølen er 
lige, og paa denne fastskrues nu 
Stævnene, der kan have forskellig 
Form og Højde (Forstævn ea. 30 
cm. Agterstævn ca. 22 cm høj) 
og 4 udskaarne Spanter, hvoraf 
de to nærmest Stævnene er til-
spidset som V, de andre paa hver 
Side af Mandehullet brede sots 
e=1. Højden ca. 30 cm. Bred-

den 50-60 cm. 
Man gør nu bedst i at fastgøre 

Kølen til Arbejdsbordet (en Stige 
egner sig fortræffeligt) med ca. 
20 cm Underlag ved hver Stævn, 
saa Kølen Jaar en let Bøjning; 
dernæst skrues Rælinger og Side-
listerne paa (med passende Mel-
lemrum fra Køl til Ræling) samt 
en Midterliste foroven fra Stævn 
til Mandehul til Støtte for Dækket; 
denne Liste støttes af en enkelt 
Klods fra Kølem saavel som Tvær-
lister til Rælingerne. Man maa 
hele Tiden passe paa at Kølen 
ikke slaar sig til Siderne, da Ka-
jakken i saa Fald bliver skæv. 

Spanterne, c. 7 Stk., skæres ud 
af frisk bøjelig Ask, uden Knaster 
og med lige Aarer, da de ellers 
let knækker ved Bøjningen, der 
bedst foretages i kogende Vand. 
Man afmærker Midten og fastgør 
denne paa Kølens Underside, her-
fra bøjes de indenom Sicielisterne 
og føres op til Rælingens udven-
dige Side, hvor de fastskrues med 
nøjagtig Afstand fra hver Side. 
1 Køl og Ræling skal naturligvis 
foretages de nødvendige Indsnit, 
saa Spanterne kan sænkes i Plan. 
Spanierne maa endvidere stem-
mes saa haardt mod Sidelisterne, 
at de opnaar Føling, og det maa 
paases, at Stellet faer en smuk 
Linie. Er Stellet færdigt maa det 
afpudses for alle skarpe Kanter 
og Ujævnheder saml ferniseres. 

Paa Dækket kan eventuelt læg-
ges tynd Træfiner. 

Til Overtræk anvendes Sejldug, 
der kan fans i alle Kvaliteter. -
En velholdt Kajak af prima Sejl-
dug kan holde i mange Aar, ug 
da Arbejdet med Paasætning og 
Maling er del samme, hør man 
bruge en god Kvalitet, Vi anbe-
faler Nr. 8 eller 10. •-- 8-- 9 in, 
altsaa Længden to Gange, vil være 
tilstrækkeligt. 

De to Længder Sejldug syes 
sammen, lægges paa Kølen og 
hæftes med Søm der ikke slags 
helt i. --- Sejldugen strammes nu 
godt op om Rælingen og sømmes 
fast; ved Stævnene maa man hu-
ske at lægge godt med Blyhvidt  

eller gammel tyk Maling imellem 
inden man sømmer Sejldugen fast. 
De tiloversblevne Trekanter ved 
Stævnene skæres af, sømmes to 
og lo sammen og lægges paa 
Dækket. Det strammes godt ned 
om Rælingens udvendige Kant, 
og idet der lægges godt med Bly-
hvidt imellem sømmes det fast. 

Sømmen dækkes senere af en 
halvrund Liste. 

Nu er Kajakkeø færdig til Mal-
ning. 

Omkring Mandehullet paasættes 
derefter en en. 8 cm. bred Liste, 
der rager 4--6 em. op over Dæk-
ket. Revner og Utætheder mellem 
denne Liste og Dækket man kit-
tes godt. Tilsidst paaskrues den 
udvendige Køl. 

MATERIALLISTE 
Fyrretræ. 	em. 

2 Stk. Køl (indv. og udv.) 3 x 2% 
2 -- Rælinger 	2 x 214 
1 -- Dækliste 	2 x 214 
10-12 Sidelister 	2x '/, 
Træ til 2 faste Spanter 1=1 

2 x 4 
do. 	do. 	V 	1 X 3 
do. 2 Stævne. 

2 Stk. halvrunde Lister. 
Finer til Dækket. 

Asketræ. 	cm. 
7 Stk. Spanter 	 2x 
1 - Liste (Mandehullet) 8x'/2 

Endvidere Messingskruer, klip-, 
pede Kobbersøm, Sejldug, Fernis 
og Maling. 

Dertil kommer Pagajen, der 
laves af el fint udsøgt Stykke 
Træ. - Længde ca. 2,50 ni. -
Bladenes Bredde 12-14 cm. 

Trisliorreirmell 
Storegade -- Hasle 

Bøger, Blade, Tidsskrifter, 
Postkort, Film etc. 

Cigarer, Cigaretter, Tobak, 
Chokolade, Konlect. 

Strandartikler. 
Gør Deres Indkoh i 

Mrckifino's 
Storegade - Hasle. 

Kur- og Badehotel 

,IYinnedalena 
KONCERT Søndag 4 - 6 
DANSANT Onsdag 8-11 

„Strit] N[1110101101 
Hver Aften Koncert dansant, 
Kapelmst. Alvin Koch 

Ballonaften hver Onsd, og Lord, 
1 Kl.s Varer til rimelige Priser. 

Ærb. Fr. Bidstrup. 

Galeanis. Pandeplader, 
prima engelsk Fabrikat. 

Forlang Tilbud! 

Mndr, .7rofod, 
Telefon Hasle 17. 

Herkules 
og Tryg Cykler, 

Dæk, Slanger og evrige Cykledele. 
Billigste I iags - Priser. 
Gode Betalingsvilkaar. 

5In dr. Xofo d, 
Telefon Hasle 17. 

Enhver Husmoder bor i egen In- 
, teresse forlange • 

Gudhjem Mølles Flormel 

Et Parti gide 

Forretningskonvolutter 
sælges med Firma for kun 10 Kr. 

pr. Mille. 
Allinge Røgt, ykkeri 

lilletønder, 
Saltkar og Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Hasle Bødkerforretning. 
Tif. Hasle 105. 

Køreplan. 
itenne-Allinge Jernbane. 

limetme 
) 

gtonn-r 7,45 12,50 16.15 19,25 
9011er 8,00 13,06 16,30 19,40 
Rlemrn, s,10 13,15 16,40 19,80 
IN* 8,24 13.29 16,54 20,04 
Vin 8,36 13.41 17,06 20,16 
?filiii;,e 8,44 13,49 17,14 20,24 
ecuitioiy; 8,50 13,55 17,20 20,30 

Mandvigt --Rønne ff. 

Savbrig 	9,25 14,111 11,55 20,40 
4Min0e 	9,30 14.15 18,00 21'45 
Vin 	9,38 14,23 18,08 21,03 
91e 	9,50 14,35 18,20 21,15 
R limem 	10.04 14,40 18,34 21,29 
9tel« 	10,14 14,59 18,44 21,39 

£1. 1(1,30 15,15 19,00 21,55 
*) Vober hin fro 27. :11ini til '27. 

YItt juii (beggr ind). 

MON: OG HELLIGDAGE 
Danne IL- Mand•Ig. 

filene b. 7,45 12,50 16,25 19,25 
Sigter 8,00 13.04 16,39 19.39 
.illemena 8,08 13,13 16,48 19,48 
3111 8,21 13,26 17,01 20,01 
iritr 8,32 13,37 17,12 20,12 
4111inge 8,40 13,45 17,20 20,20 
C-nnboig 3,45 13,50 17,25 20,25 

Sandvig Nanne H. 

ennbein 9,00 14,05 17,50 20,50 
Viffitter 9,05 14,10 17,55 20,55 
frie 9,13 14,18 18,03 21,03 
910 9,24 14,29 18,1.1 21,15 
»lemma 9,37 14,42 18,27 21,29 
9Inter 9,46 14.51 18,36 21,39 
91nnur 	I). 10,00 15,05 18,50 21,56 

Yeglværfi 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 
Tlf. 127. 

9 	vor hjemmelavede ,8e P Fars, Iedisterpelse 
11" og Paalag. 

lir Varerne garanteres -1/11111 
altid friske, da de opbevares i 
riii,deine, elektrisk Køleanlæg. 

A. Lyster 
Telefon Hasle Nr. 74. 

3riller og Pincenez 
købes bedst hos Uhrmager 

Conrad Hansen, 
ved Havnen, Allinge. 

Køreplan 
ilmindieeeu Gudhjem Kønne 

Jernbane. 

,404:INEDAG E 
Henne Almindingen Gudhjem 

Ronor b. 7.55 13.10 16,35 20,00 
91qo 	7,55 13,10 	20,00 
?tatirtebti 	8,43 13,58 17,21 20,48 
Zintittbinqtn 8,53 14.08 17,31 20,5r 
Citerntarie 9.13 14,28 17,51 21,13 
Crlertatil 	9,21 14.36 17,59 21.!..6 
lubbjent 	9,33 14,48 18,10 21;38 

Gudhjem Almindlnaen Henne 

fflubbjeur 	7,50 13,00 16,25 11%50 
Citerlara 	7,59 13,10 16,35 211,00 
C rwrinaric 8,08 13,19 16,44 21,09 
`)(buinbuip 8,27 13,38 17,04 20,28 
Wofiltebb 	8,39 13,50 17,15 20.10 
91qu 	9,25 14,40 18,05 21,: 0 
:Romine ti. 	9,25 14,40 18,110 21,3 ) 

') 	tun fru 27. ;juni til 27. 
Ylu~nft (bidpr incl,) 

1.7:1,1,11: »AGE, 
!tenue, Almindleare Gudhjem 

7,55 10,25 13,00 20,00 
9trro 	7 65 10,25 13,on 20,00 

8.43 11,08 1:1,48 20,49 
8,63 11,1.1 13,58 20,59 
9.12 1 1,36 14.17 21,18 
9.21 11,44 14,25 21,26 
9,31r ii,r4 14,33 21,36 

Gudhjem Almindingen Rønne, 
Ni/m.4cm 	7,50 10,20 12,55 19,50 
eiitrrlart 	7,59 10,29 13,05 20,00 
Dierninrir 8.08 10,37 13,13 20,10 
vliminbiliprn 8,27 10,54 13,3'2 20,28 
,aatiitrtai 	8,38 11,04 1 3,43 20.40 
ltrxn 	9,25 11,50 14.3o 21,30 
31ounr D 9,25 11,50 14,30 21,35 

Tryksager (CP 

Allinge BogtrykKeri. 
Ilinq op Telefon 74 

Allinge  nye Mbelmagasin 
Havnegade 53. (forl. I■kahni. Vaid. 

`turt' 	 L4! Pre,valgui af Sut 	c.ke 	• 
• ktuer, '1 1 el ev:.•rr 	.1,•11,,ttler 	 .1%.+1,1er .  

Credit iodrono,r, fro SliCr 	
• P4 ter Emil Holm. Stor Rabe, 

.• • . .  
10iA.a 	t . 

_ u n. 

Peter Emil Holm træffes fra 1. Juli til 15. August personligt 
Havnegade 53. Tlf. Allinge 128. 


