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977usetaarnet ved Stenen. 
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1 Dag fører vi vore Læsere op ad den naturskønne Rinflod 
med de mange stolte Borge, forvitrede Borgruiner og gamle Sagn, 
helt op mod Riidesheim med den berømte Vin og det store Udsyn. 
Dybt nede glider Floden og bærer de kraftige Hjuldampere, der med 
festklædte Turister sejler fra By til By. Hvide Villaer og Smaabyer 
dukker frem mellem Vinbjerge og grønne Skove. Ovre paa den anden 

Side ligger det gamle Musetaarn, oprindeligt et Hanetaarn, hvorfra 
Vagterne i urolige Tider spejdede efter Fjenderne. Et Sagn, der skri-
ver sig fra det 14. Aarhundrede, fortæller os om Grunden til dets 
mærkelige Navn: Ærkebiskop Hatto, der levede i det 9. Aarh., var 
en haard og grusom Mand. Et Aar, hvor Høsten slog fejl, indespær-
rede han en Del hungrige Mennesker, der korn for at bede om Brød, 
i en Lade og stak Ild paa denne, for at Døden kunde gøre en Ende 
paa deres Lidelser. - Da de ulykkelige skreg om Hjælp, skal han 
have sagt: Nu pibe Musene! - Siden da blev han stadig forfulgt af 
Mus og vidste til sidst ikke andet Raad end at flygte ud i det isole-
rede Taarn: men ogsaa her fandt Musene ham, og han led en yn-
kelig Død. 

Septem6ernat, 

Det er saa stille en Septembernat 
saa lun en Luft, 

som var det Foraarstide: 
et flortyndt Skylag 

sløver Himlens Lys 
og gør de rene 

Maanestraaler blide. 

Den fjerne Horizont 
er tegnet tungt 

mod Himlens lyse, 
næsten hvide Blaanen; 

en Stribe Vand 
i Engens sorte Bund 

har laant et varsomt, 
rødligt Skær af Maanen. 

Hver dagfast Linje 
flyder taaget ud. 

i Nattelysets bløde Farvetoner; 
og Vinden vugger træt - 

vel halvt i Drøm 
den tunge Duft 

fra sine Blomsters Kroner. 

Det er, som skulde 
denne lyse Nat 

for evigt skjule Jorden 
i sin Stilhed; 

det er, som laa 
der tusind lange Aar 

imellem Nattens Fred 
og Dagens Vildhed. 

Richardt Gandrup. 

Chris1ins8 som Fæsloing. 
- 0- 

11. 
(Uddrag af, Kirkejournalen). 

Aar 1689, den 2. Juni, kom 
heijeedie og velbaarne Hr. Chri-
stopher Sehested, Hr. Admiral 
Span, Generalmajor von Osten til 
Ærtholmen, og havde tvende nor-
ske Kompagnier med sig. Det ene 
forestod Major Holst, det andet 
Captain Gorgas, her en Fæstning 
at ville lade fuldfærdige. 

Sehested havde et Telt, og Ad-
miral Span, men Generalmajoren 
logerede i en Fiskerhytte paa Buch-
holmen (som nu kaldes Frede-
riksø), der hvor Præsten, Degnen 
etc nu bor. 

Den 3. Juni fik Kapellanen i 
Rønne Hr. Anders Jensen Aalborg 
(Broder til Hr. Ole, Præsten til 
Clemens Menighed paa Bornholm) 
Bud fra bemeldte Herrer ved Au-
gustin Dechner, Amtsk river paa 
Bornholm, at han skulde begive 
sig herind at prædike. 

Den II. Juni prædikede han 
første Gang under aaben Himmel 
i Lejren. 

Den 19. Juni blev lagt cl:n før-
ste Sten til det store Taarn eller 
Fæstning, først af Sehested, der-
næst af Span, ved Trompeters 
Skrald og Kanoners Løsning, item 
en Prædiken, holden af Hr. Anders. 

Den 6, Juli rejste Herrerne her. 
fra med det kgl Skib „Pachan", 
som da tog Hr. Anders med sig 
og salte ham i Land for Sandvig, 
og befalede ham hver Søndag at 
rejse herind at prædike, hvilket 

og skete til September Maaned,  

da Hr. Anders fik Befaling at han 
continuerlig skulde, om han vilde, 
forblive der paa Stedet, som en 
Guds Tjener i det hellige Embede, 
gjorde ham og Forsikring, at Maje. 
stæten havde tilsagt ham 30 Rdl, 
maanedlig og en Degn, hvem han 
selv vilde annamme. 

Den 16. Juli ankom Præsten 
og fik Logement i Bagerset, hvor 
der bagtes Brød til Garnisonen. 

Oberst Cucheron stod for Fæst. 
ningens Arbejde og konunandere-
dede alt Folket. Enhver, som ser  
hans Værker, maa kjende ham 
for at have været en fortræffelig 
Ingeniør. 

Den  1. Oktober rejste Præsten 
i Land, for efter Oberst Cucherons 
Befaling at begrave tvende Lig paa 
Gudhjem Kirkegaard. NB. Paa den 
Tid var her ingen Jord. 

Den 17. Oktober skete den før-
ste Afløsning, da Major Mathias 

Juel og Hr. Captain *** kom med 
deres Kompagnier. 

Den 21. Oktober korn en For-
valter Søren Jensen Schiold, Deg-
nen, Præstens Broder Hans Jen-
sen Wandell, Bageren M. Chri-
stopher, Bryggeren M. Eskild. 

Den 25. Oktober blev paa Kir-
keholmen en Kirkegaard indviet. 

Den 30. November satte Præ-
sten sig selv ind, da Provsten, 
Hr. Hans Jensen Sode, vægrede 
sig derved. 

Ratione temporis & officii. 
Den 2. December blev paa Græs-

holmen en Kirkegaard indviet 
Aar 1685, den 5. Januar blev 

en Formand for Deserteurerne 
hængt, og han var en Polach. 

Den 7. Februar kom nogle 
Haandlangere fra Bornholm at 
forblive her. 

Den 19. Marts blev begravet 
21 Lig paa Græsholmen, 

Den 17. April 17 Lig. 
Den 26. April blev forkyndet, 

; at Gudstjeneste ikke mere skulde 
holdes i Husene, men paa Fæst-
ningen. 

Den 16. Maj kom Captain Hirsch-
nach med sit Kompagni og 5 Skibe 
at afløse. 

Den 17. Maj blev de ny Mes-
seklæder, Kalk og Disk første Gang 
brugte, da Hr. Jacob Jensen Sode 
fra Olsker og Allinge betjente Præ-
sten. Samme Hr. Jacob siges at 
have været en saare lystig Mand 
og prædiket for Kong Christian 
den Femte i Allinge til Fornøjelse. 

Den 20. Maj blev den første 
Sten lagt til Lille-Taarn paa Boe-
holmen af Major Juel og Captain 
Hirschnach. NB. Captain Meris, 
Captain Bucherels, Captain Bod-
steens og Wernichs Compagnier, 
Captainleutnant Crampe, Captain 
Brant og Galys Compagnier. 

Den 30. Oktober kom Proviant-
forvalter Lorents Abroe, som skul-
& afløse den forrige. 

Den 15. ankom Captain Baltzar 
Friderich Fraus at afløse Hirsch-
nach 

Den 19. Oktober kom Major 
Hendrich Hofman, som skulde 
kommandere paa Fæstningen ime-
dens Oberst Cucheron overrejste. 

Den 25. Oktober rejste Oberst 
Werberg til Bornholm. 

Leutnant Dabberth etc. 
Døbefadet, som vi endnu have, 

korn med ,Søhesten" og blev brugt 
forste Gang, da Præstens Søn 
Jens blev døbt den 6. December. 

I dette Aar døde 146. Fridrich 
Lucas, Chirugus Kirkering, Leutn. 
Mercher. 

Anno 1687 Fyrverker Dyring. 
Den 1,1. Februar døde Degnen 

og begravedes den 18. i Gudhjem 
Kirkegaard. 

Den 6. Marts prædikede Hr. 
Hans Povlsen Ancher, Provstens 
Søn og Capellan. 

Den 4. Maj indsattes Degn Hans 
Jandrup. 

Den II. Maj kom Kong Chri-
stian den Femte om Morgenen 
Kl. 3 og rejste Kl. 7 slet. 

Anno 1688, den 16. August blev 
Degnen Jendrup promoveret til 
Vestermarie Sogn paa Bornholm. 

Den 26. August blev Degnen 
Samuel Hansen indsat. Han har 
været en brav Mand og har præ-
diket nogle hundrede Gange her 
paa Fæstningen, men for Beta-
ling. 

Den 16. Oktober blev den nu-
værende Kirkegaard indviet. 

Den 6. December kom med det 
kgl. Skib ,,Gakmed• en Klokke. 

Den ''" døde Kirkering, i hvis 
Sted denne Feltskærs Fader Me-
ster Peiter Magnus kom og blev 
viet i Rønne, 

Auditeuren Johan Bendix Fester. 
De udpakkede Messingstager til 

Kirken har Skipper Niels Madvig, 
førende det kgl. Skib „Gakmed', 
foræret til Kirken Anno 1692. 

Den 3. November 1701 døde 
Stykleutnant Hans Hess, Michel 
Madsen korn i hans Sted. 

Den 25. April 1702 succederede 
Tønder Lorenz Abroe. 

Den 22. August blev Under-
konstabel Hans Sørensen (Fendrik 
Kyns Fader ,„i Rønne) og Martha 
Schee] trolovede. 

Anno 1704 den 18. Januar havde 
Forvalter Tønder Bryllup med 
Landsdommer Ancher Møllers Stil-
datter Hedvig Kofoed. 

Efter Tønder kom Forvalter 
J:igenreuter. 

Anno 1706, den 14. November 
blev Præstens Søn Jens Andersen 
Aalborg indsat tit Capellan. 

Anno 1709 den 29. Maj døde 
den gode ærlige Mand Hr. An-
ders Aalborg, der virkefigen har 
været en god Præst og antegnet 
alle ring fra Fæstningens Anlæg-
gelse saa nøje at det er en Lyst 
at læse det 

Anno 1709 den 23. Maj døde 
Kommandant og Major Hofman 
og den 14. Juni indsat i sin Be-
gravelse 80 Aar gammel, 5 Uger 
og 5 Dage. Der fortælles om denne 
Mand, at uagtet han nogle Aar 
var blind af Alderdom, førte han 
dog en skøn Kommando og dan. 
sede gerne en Menuet. 

Den 2. August blev Hr. Clemens 
Funch kaldet at være Præst her 
paa Stedet. 

Anno 1710 den 27. Februar an-
kom den fortræffelige og retfær-
dige Kommandant, Oberstleutnant 
Haach Halbruch at være her Kom-
mandant. 

Den 24. Juli ankom Capt. Bille 
over Soldaterne, død paa Flaaden 
under Sandvig, og indsat efter 
Halbruchs Befaling i Holmans Be-
gravelse. Han havde ellers hjem-
me i Jylland. 

Den 10. Juni 1711 døde Degnen 
Samuel Hansen Wallenberg i sit 
57 Aar og havde været Degn her 
i 23 Aar. Han havde været en 
god Degn. 

Anno 1711 den 17. Juli blev 
Hofmans Frue, Dorthe Lisbeth v. 
Grynewald, indsat i sin Begra-
velse i sit 66 Aar. 

Den 29. November kom Degnen, 
Laurs Luster, Hr. Clemens Bro-
der, efter 6 Ugers Karantæne paa 
Rønne Citadel, formedelst Pesten. 

Anno 1713 den 29. November 
forærede Hr. Kommandant Hal-
bruch en Sølv-Vinflaske og et 
Oblatgemme eller Daase af Sølv 
til Kirken. 

1715, den 15. September, fik 
Hr. Clemens Funch sit Kaldsbrev 
paa Østermarie Sogn. 

To Studenter, Iver Mariager og 
Thomas Ursin forrettede Degne- 
tjenesten for Laurs Luster, mens 

han var i København. Om den 
første har Hr. Clemen skrevet me-
get slet i Journalen. 

Anno 1716 den 14. April blev 
Hr. Bagge Brant voceret, og efter 
ham Hr. Thomas From. 
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Xulturens Xildespring. 

Ørem tidsudsigter. 

Hvad skal jeg sætte mit Barn 
? saadan spørges der ofte og 

'ned god Grund. Tidligere spurgte 
man om, hvad Barnets Evner ug 
Hu stod til, og derefter rettede 

man sig. 
Selvfølgelig skulde det heller 

ikke blive anderledes nogen Sinde. 
Det vilde da ikke være godt. Men 
vi er for Tiden inde i en saadan 
Periode, hvor man paa saa godt 
som alle Omraader i Erhvervsli-

vet maa spørge mød alvorlig Be-
kymring om, hvad man skal sætte 
sine Børn til. Der er samtidig en 
vis falsk Ambition overfor alt, 
hvad der hedder Slægtstradition, 
saadan som vi kender den fra 
andre Tider, at var Bedstefader 
og Fader Officer, skulde Sønnen 
ogsaa være det, selv om han maa-
ske bedre egnede sig til og havde 
større Lyst til at være Handels-
mand. Der gives meget deraf end-
nu, og det ytrer sig paa den Maade, 
at man finder det kønt og pas-
sende, at Børnene holdes til Bo-
gen, altsaa skal vælge en Stilling. 
Er det Barnets Lyst, nuvel, saa 
skal han have Lov, men peger 
Barnets Lyst i Retning af Haan-
dens Gerning, maa man ingen-
lunde søge at indbilde Børn og 
Unge, at de derved synker ned i 
et lavere Samfundsniveau. 

Vor demokratiske Tidsaand skal 
vi være glade ved, naar den læ-
rer os, at hvad enten vi er Haan-
dens eller Aandens Folk, vi er 
lige gode for det og skal agtes 
lige højt iblandt Mennesker, blot 
vi fylder vor Plads ud. Men vi 
skal heller ikke glæde os over 
den demokratiske Aand, naar den 
gaar til den modsatte Yderlighed 
og siger, kun Haandens Arbejder 
bor paaagtes. Men vi møder i 
mange Erhverv den røde Lygte 
udhængt, ug det vil sige: Her er 
alt optagere lien er forlængst hængt 
ud foran den danske Folkeskoles 
Porte. Hvormange der gaar ledige 
og brødløst og vil komme til det 
i lange og uoverskuelige Tider, 
vides ikke præcist. Men mon ikke 
det nærmer sig stærkt op imod 
eet Tusinde. Og naar dertil kom-
mer, at Kommunerne ruaber paa 
Nedskæringer og Indskrænkninger 
og Reduktioner paa Skolebudget-
terne, forstaar man jo nok, at 

remtidsudsigterne er ikke de al-
lerbedste for de unge Sem irer riater. 
tiet kan kun gøre Samfundet ondt 
at se alle disse unge, der som 
glubende Ulve overtalder Skole-
kommissionen, saasnart et ledigt 
Vikariat rygtes, Man kan vel i 
nogen Maade ved offentlig For-
anstaltning bøde noget derpaa. By-
skovs Cirkulære er jo en Haands-
rækning, som vil faa en Del Be-
tydning. Men naar de unge ikke 
tjener noget og heller ikke maa-
ske skal have Opholdet, hvor de 
er i Tjeneste, vil det jo kun faa 
Betydning for hvem, der har et 
Hjem at falde tilbage paa. Et an-
det Projekt er det at lade gamle 
Lærere gaa, naar de er 65 Aar. 
Det vilde give nogen Luft. Men 
det naturligste vil det vel nok al-
tid blive, naar det reguleres igen-
nem Tilgangen til Seminarierne i 
nogen Tid. Baade Forældre og 
Værger og de unge selv maa nøje 
og grundigt overveje det, inden 
de tager Skridtet fuldt ud og gi-
ver sig Serninariebden i Vold. 

(Fællespressen). 

Borgerforeningen 
afsendte for nogen Tid siden føl-
gende Skrivelse: 

Til Rønne Belyaningsadvalg. 

Den Gang Allinge-Sandvig Kom-
munes Elektricitetsforsyning var  

paa Tale, vakte Hr. Ingeniør Men-
gels Dobbeltstilling som Konsu-
lent for Rønne Belysningsvæsen 
og Transformatorforeningen samt 
Raadgiver for Allinge-Sandvig 
Kommune stor Utilfredshed og 
var en af Hovednar-sagerne til Mod 
standen mod den paatænkte Ord-
ning. 

Da Borgerforeningen har bragt 
i Er fsring, at den fremtidige Ord-
ning med Hensyn til Hr. Ingeniør 
Mengels Tilknytning til Højspæn-
dingsselskabet staar foran en Af-
gørelse, tillader man sig høfligst 
af Hensyn til en fremtidig Ord-
ning for Allinge-Sandvigs Vedkom-
mende at anmode det ærede Be-
lysningsudvalg om at træffe en 
saadan Afgørelse, at man bliver 
frit stillet med Hensyn til Valget 
af teknisk Assistance. 

Faa Borgerforeningens Vegne 

C. E. Hoefoed 
Formand. 

I Rønne Byraads Møde i Man-
dags forelaa Indstilling til Belys- 

ningsudvalget, gaaende ud paa, et 
Kontrakten mellem Ingeniør Men-
gel, Odense. og Rønne Kommune 
opsizes til Ophør til 1. April 1929, 
og at der optages Forhandlinger 
rg-d Transformatorselskaberne og 
Hojspændingsselskabct til Opret-
telse af Overenskomst om det 
fremtidige Forhold mellem disse 
Selskaber, Kommunen og event. 
nye Transformatorforeninger, her-
under ogsaa om Ordningen af 
Konsulentspørgsmaalet. 

Sagen behandledrs for lukkede 
Døre. 

Medlem af Belysningsudvalget. 
Direktør P. M Nielsen, havde ikke 
deltaget i det Udvalgsmøde, hvor 
Indstillinger. blev vedtaget. Han 
stillede følgende Ændringsforsleg: 

Byra.idet paalægger Belysnings-
udvalget at optage en Forhandling 
med I loispændingsselskabet og In-
geniør Mengel om event. Ændrin-
ger i den med Hr. Mengel opret-
tede Kontrakt. — Skulde Enighed 
ikke opnaas, bemyndiges Udvalget 
til at opsige Kontrakten. 

Efter en længere Forhandling 
forkastedes dette Ændringsforslag 
med 8 Stemmer mod 0. Derefter 
veds' g^= Udvalgets Indstilling med 
9 Stemmer mod 6. 

Endvidere er afsendt følgende 
Skrivelse: 

Til Allinge-Sandvig Ilyraad. 

I Anledning af en af Byraads-
medlem Vald. Olsen offentlig Frem-
sat Udtalelse at Brændehandler 
Emil Holm var Eneleverandør af 
Brænde til Kommunen, fordi de 
andre Brændeforretninger ikke var 
konkurencedygtige, og en heraf 
følgende offentlig Udtalelse, at 
Allinge Brugsforening havde givet 
et billigere Tilbud, anmoder Bor-
gerforeningen det ærede Byraad 
om at oplyse, hvilken Pris Kom-
munen har betalt Hr. Holm for 
Brænde i Januar 1925, Brugsfore-
ningens Pris d. 4 /1  samme Aar 
samt Grunden til at Brugstorenin. 
gens eventuelt billigere Tilbud ikke 
blev modtaget. 

Da Foreningen formoder at Hr. 
Holm har faaet en højere Pris 
end nødvendigt, hvorved Alders-
rentenyderne fik mindre Kvantum 
end de ellers vilde have faaet, 
anser man det af Betydning navn-
lig af Hensyn til disse at faa 
Spergsmaaiet oplyst. 

Pas Borgerforeningens Vegne 
C. E. Koefeed 

Formand, 

Ved Sommerens ,Jod. 

Jeg ser det Røde 
og Gyldne gløde, 
hvor Solen sank i det 

blaa Nordvest, 
der ude ligger de skønne Byer 
af Rusentaager og Flammeskyer, 
hvor Drømmen kalder 
til Fest, til Fest 

Den store Damper 
med Lys og Lamper 
staar ud i Natten, og jeg er merl, 
omkring mig mærker 

jeg køligt Vinden, 
langt borte ser jeg 

et Lands Forsvinden, 
mens Skibet haster 
afsted, afsted. 

Den korte Sommer, 
den Tid, der kommer 
i denne Aften paa Skibets Dæk 
er For og Nu 

som at Sus i Rummet 
Dybt nede skinner 

og bruser Skummet. 
Jeg er i Natten 
en Fugl paa Træk. 

Kur 	o Ifin.■ at . 

tinsfi .1r6ejde, 
danske Varer er anerkendte og 

efterspurgte — i Udlandet. 
Vort Landbrug har et stort Mar 

ked i England, vor Industri sen-
der den ene Skibsladning efter 
den anden til fremmede Lande. 
Her i Danmark afsættes kun en 
ringe Del af Produktionen. Vi 
danske køber hellere udenlandske 
Varer. „Fremmed Mad smager 
bedst", siger et kendt Ordsprog, 
og der er noget om det. Vor ham 
delsballance viser det med tørre 
Tal. Vi indfører meget mere end 
vi udfører. Pengeknapheden bliver 
mere og mere følelig, Arbejdsløs-
heden større og større, For at 
demonstrere danske Varer opret-
tedes Købestævnet i Fredericia, 
der Aar for Aar bliver udvidet 
og samler et stadig større købe-
dygtigt Publikum. 

Foreningen ,Dansk Arbejdes 
søger ogsaa gennem Afholdelse 
af Udstillinger af danske Frem-
bringelser i danske Provinsbyer 
at skabe mere Interesse for dan-
ske Varer, og i Dagene 30. Sept. 
til 7. Oktober bliver en saadan 

Udstilling afholdt paa Tekel* at*. 
le i Huk 

Det er Hasle Haandvierkerfore-
mng der har taget Initiativet i 
Fe - tudse af, at det ikke er nok 
at oplyse Køberne om, at de for. 
trinsvis skal købe danske Varer, 
men at det er i deres egen Inter-
esse at de køber dem hos de 
Handlende i deres egen By. 

Varer og praktiske Opfindelser 
vil blive demonstreret, ligesom 
der vil blive afholdt flere Foredrag 
om Dansk Arbejde. 

5ra 21ge til 21ge. 
-0- 

De gamle paa Udflugt. 
I Onsdags startede 20 Biler fra 

Allinge. Det var Byens Aldersren-
tenydere, der al Udvalget var in-
viteret paa en Udflugt til Hellig-
dommen og Almindingen. Skønt 
Vejret var køligt og blæsende blev 
det en vellykket Tur, som de 
gamle længe vil mindes, og Ar-
rangørerne saavel som de, der 
gratis stillede Biler, Kaffe og Brød 
til Raadighed, fortjener Tak for 
den gode Ide og det store Ar-
bejde, der altid er forbunden med 
Planlæggelsen af saadanne Ture. 

Det farlige Hjørne I Sandvig. 
Atter er der her sket et Biluheld, 

som koster mange Penge, og som 
vilde være undgaaet, dersom Ro-
senborghjørnet var fjernet og Vejen 
i det farlige Sving sat i farbar 
Stand. 

Betaler Autoinubilismen ikke 
tilstrækkelige Afgifter til at den 
med Rimelighed kan lurfange, at 
der gøres en lille Smule? Hvor 
mange Uheld skal der ske, førend 
vort sendrægtige Byraad vaagner 
op til Daad? 

C. E. Kotdoed. 

1(1111 lid EIHB , 	Ep! 
_ o_ 

Denne Opfordring lyser ud af 
alle Blades Spalter og gentages 
at enhver Forretningsmand. Og 
den er ogsaa berettiget, thi en af 
Grundbetingelserne foret Samfunds 
Trivsel er Solidaritet. Enhver god 
Borger bør i egen Interesse hand-
le i den By eller paa den Egn, 
hvori lian selv ønskerat eksistere, 
og bør del erindres, at har den 
handlende ikke lige netop den 
Vare, man ønsker, kan den skaffes 

Man bør huske, at for hver 
Krones Fortjeneste man unddrager 
sin Bys eller Egns Forretningsfolk, 
formindsker man disses Skatteevne 
og Købeevne i tilsvarende Grad. 

Landboerne bør ogsaa købe I 
deri By eller paa den Egn, de føler 
sig knyttet til, da de altid har større 
Mulighed for at blive tilfredsstillet 
ved Køb, naar det gear gennem 
en stedlig handlende, som for at 
beholde sin Kunde inert drage 
Omsorg for at denne bliver be-
handlet saa godt som muligt. Den 
stedlige Købmand ser I Egnens 
Beboere sine stabile Kunder, hvis 
Tilfredshed er ham en Eksistens-
betingelse. 

Derfor: Gavn Dem selv ved 
at støtte Deres By og Egn. 

Nordbornholm 
bliver herefter omdelt i Hasle ved 
Bud. --- Vor Repræsentant, Hr. 
Boghandler Markmann modtager 
Annoncer og Nyhedsstof til 'Nord-
bornholm. samt tegner Abonnen-
ter paa Bladet. Kun 1 Kr. Enkelte 
Numre 5 øre. 

Ring op Telefon Hasle 90 eller 
Allinge 74. 

Gyldendals Forlag har i disse Dage begyndt Udgivelsen af 
et nyt Værk,"„Gyldendals,Bibliotek", som i Løbet af to Aar vil 
sprede Verdensliteraturens Mesterværker ud i Læseverdenen. 

Bag ethvert stort Foretagende ligger der en Ide. Dette er ikke 
mindst Tilfældet med Gyldendals Bibliotek, hvis 52 Bind er mere 
end et Udvalg af den eksisterende Verdensliteratur. 

Gyldendals Bibliotek forfølger et videre Formal. Det bygger 
paa den Tanke, at den indenfor en saa tilpas vid Ramme, som 52 
Bind levner, skulde være muligt at give Udtryk for noget af det yp-
perste, som Menneskeaanden gennem mere end 2000 Aar har frem-
bragt. Ikke saaledes at forstaa, at der i disse 52 Bind rummes alt. 
Det er -- heldigvis — ikke Tilfældet. Vor literære Arv fra tidligere 
Slægtled er saa rig, at der maa adskillige Gange dette Antal Bind 
til for at rumme den. Men derimod har man Lov til at tro, at det i 
52 Bind, naar Planen lægges med tilstrækkelig Omtanke og kyndig 
Hjælp, vi< være muligt at give et Billede af Menneskeaanden ned 
gennem Tiderne, hvor intet væsentligt Træk mangler. 

Netop fordi denne Serie saa afgjort er lagt an paa at kunne 
læses i sin fulde Udstrækning, har det været nødvendigt at skære 
bort, naar døde Partier truede med at skjule og tage Magten fra de 
levende. Ved Siden af en Række af Verdensliteraturens bedste Vær-
ker i uforkortet Skikkelse rummer Gyldendals en hel Del Brudstyk-
ker, uden at disse derfor kan siges at være revet los fra deres Sam-
menhæng. Overalt er Forbindelsen bevaret. Vort Lands kyndigste 
Forskere paa alle Literaturens Omraider har foretaget Udvalget og 
tilføjet de Indledninger og Forklaringer, som giver Nutidslæsere den 
nødvendige Baggrund for Tilegnelsen, og som lader Fortidens Vær-
ker fremtræde i deres fulde Skønhed. 

Samtidig med Værkets Pasbegyndelse har Forlaget indsendt 
en Prøvebog, der kan fans ganske gratis hos Boghandlerne. Den gi-

ver paa sine 300 rigt illustrerede Sider, fyldige Oplysninger om de 
Digtere og de Værker, som Gyldendals Bibliotek vil omfatte, og den 
er i sig selv en saadan interessant Bog, at den fortjener en Plads i 
enhver Læsers Bogsamling. 

Vi bringer her et Billede, der viser hele Rækken af de 52 
Bind, som „Gyldendals Bibliotek' kommer til at bestaa af; neden-
under ses en smuk Vignet, tegnet af Professor Hans Tegner til 
Prøvebogen. 



Stev at lade 
»em flippe! 

P. C. Holm 
anbefaler til billigste Priser: 

Et:minerede Vaske og Vandlanse. 
Fliser, hvide Glas-Vægfliser, pas-

sende at sætte pad Væggen ved 
Vasken og Komfuret samt til Gas-
bordet. 

Nekkenemailielak i gran, bias, 
hvid og gul. Egner sig fortrin-
ligt i Køkkenet, da den giver en 
meget haard og blank Overflade. 

Gasovns, Stegeovne til Primus, 
Gasapparater. Alluminiums-Bage-
forme i forskellig Størrelse og 
bedste Konstruktion. 

Primusapparater. 
Bageforme, runde og firkantede, 

Isforme, Buddingforme. 
Alluminbuns-Kasseroller, Kedler 

og Pander. 
Dansk Emaillegods er svært og 

holdbart og fores i alle Størrelser 
af Kokkeninventar. - Anker Hee-
gaards email. og sorte Gryder. 

Rustfri Bredknive med sort og 
hvid og Bøffelhorns Skafter. 

Alpacea, Aluminium og Sølvplet 
alt gangbart Service. 
Bredskierere - Kedhakkere -

Ruller m. m. 

P. C. HOLM 
Tlf. 39. 	ALLINGI 	Tif„19. 

Skal Datteren eller 
Sønnen konfirmeres? 

gælder det jo at finde et bande 
likst og solidt Udstyr, der ikke 
overstiger Budgettet. 

Der er den Garanti pas vore 
Priser, ai tilsvarende Kvaliteter 
kan ikke kubes billigere noget 

tert ug Udvalget er nu meget 
=lallende bande i Kjoler, Frak-
ker, Malms- og Jakkehabitter, 
ntorirojer, Ulsters ug alt, hvad 
der ellers hører til et Iste Klas-
ses Udstyr. 

— Af sorte, hvide og kulørte 
Kjoletøjer findes en Masse smuk-
ke Nyheder til yderst rimelige 
Priser. 

Husk vort Udvalg i Herre- og 
Dameparaplyer  i alle Modefarver. 

En moderne Paraply vil altid 
være en kærkommen Konfirmand-
gave. 

Alt forevises uden Købetvang. 

Manufakturhuset 
HASLE 

4 hers Grin ( 
er til Salg d. 20. Sept. 

Avlsbruger Chr. Holm, Allinge. 

Naar De skal avertere. benyt da 

„Nordbornholm„ 

Allinge-Sandvig 
Gymnastikforening 

afholder liedlemsbal 	ded 
to. ds Kl. K paa Christendens Sal. 

Bestyrelsen. 

Illit altid Deres BRILLER 
Emil Wesths 

Ilt & Guldsmedefuretning 
2111H1e- T r. Høtik Ilts  -44K 

N ',jagt ig t ma al ing med Sti gni' iometer. 
Briller efter Largere...epter ekspederet. 

Billige Priser. 

Sy cekassekontrolbe ger 
leveres billigst fra 

Gornitzkas Bogtrykkeri, Allinge 

••••••••••91911,11 
• • 
53iografen. 

Søndag des 16. Ug Kl. 7 eg 8,38. 

3kkie Coogan 
som Jockey. 

Den lille verdensberømte Films-
helt spiller selv Hovedrollen, og 
han har aldrig I nogen tidligere 
Film haft større ,ormeces end i denne. 

• • 
• 

••••••••••••• 

Holl. blomsterlag 
Ilyazinter, Tulipaner, Krokus, 
Paaskelfijer m. M. Jaas nu 

All. Blomsterforretning 
Tb Allinge 88, 

eller Halletyst, Tlf. Sandv. 6 og 47. 

Fest- og Bryllupssange 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri 

Spegesild 
til Salg, event. byttes med Kar-
tofler, Sæd eller Brænde. 
Tlf. Ruts 78. 	IL C. Svarth, Vang. 

Nye Sendinger, stort Udvalg 

Prima Mejerioste 
sælges billigst muligt og udskæres 
efter ønske i store og snaaa Stk. 

Northlldels llildelshusi 

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 2 Kr. 

Allinge BostryhKeri. 

Cgs~5.1* 
Vi er tilTieneste 
med en Mængde gode Ideer til en virkningsfuld 

Reklame i ,,NORD1301-2NHOLM.' 

ønsker De en Annonce, der vil blive læst 

og husket, da ring op Tlf. Allinge 74 og med-

del os, hvad De ønsker at reklamere med, vi 

skal da sende Dem et Udkast og opgive billigste 

Pris. .NORDBORNHOLM" læses i alle Hjem 

indenfor Deres Kundekreds. 

„NORDBORNHOLM" er det billigste og 

mest fordelagtigste Blad al avertere i. 

Gør et Forsøg, og De vil blive overbevist. 

Greb Vestphal, 
swdkaas modtager atter nogle 
hæver i Klaver og Violin. 

Hasle Snedker- og 
Bygningsforretifing. 

1.  Tlf. Hasle 35. 

For en Herre 
eller Dame er en mindre Lejfig-

" hed ledig til 1. Oktober (2 Værel-
'` ser og Køkken). 

Gornitzka, Allinge. 
a.1•■•. 	 

fr Kofoed & Mortensen 
Byggeforretning 

.-,;• 	Maskinsnedkeri 
;--:-; 	Ligkistelager 

Allinge,TegIværk 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænror. 
Tlf 127. 

;riller og Fincenez 
Læseglas — Barometre — Termo- 
metre — Regnmaatere i bedste Kv. 

Conrad Hansen. Tlf. Allinge 140. 

Lig.kister *og Ligsenge 
altid paa Lager i alle Størrelser, 
og forskellig Udstyrelser og Priser. 
Anton ~nen Byggeforretning 

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sonne. 

Enhver liusmodertebro„rse  go , le, er,n  a nlgne 

Gudhjem Malles Flormel 

Soveværelser 
S3orde og Stole 

Tlf. n. 13 L PIHL Klemensker. 

Nic. Koefoed 9 
Skrædder- og herreekviperingsfor-
retning leverer gode Varer til bil-
lige Priser. Tlf. Klemens n. 14 x 

Gudhjem Sadelmager-
og Møbelforretning 

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

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

rodermolmfahriken, Nyker. 

Johanne 'ansens 
Victualieforr4:tnIng 

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

Fersk, saltet og røget Flæsk. 

Lindeplads - Allinge - Telefon 45 

Gas ikke over heil eller hd 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 

Mineralvandsfabriken 

BORA 
Sandvig 	 Telefon 25 

.Cad »em fotografere 
hos P. Aniter Poulsen. 

4i14ber og 	ifnt frenitafbes 
3erftairrfier 

Zrlejon ,avle 66 

Nyheder i 
Damefrakker og Ulsters 

Meget prisbillige og flotte Faconer 44//iK 

Stor Sending billige Dameveste og Jumpers. 

todress icitte:nsen, ,Yf asie. 
BRØDRENE ANKER, HASLE.  

JERNISTOBIRBI dz TIA14KINFABB1K. 
Alt til Faget henhørende anbefales. 

Til Konfirmationen 
aribelaler vi os med et stort Udvalg i 

billige Kjoler i moderne Faconer 	 fra 8,50 
Konfirmandfrakker, lige hjemkomne 	 29,50 
Matroshabitter Ira de billigste Kvaliteter til de allerbedste. 

rkiieE,titE5 sz Enø - t d€§ 
'Fif. tem. 	 C. Olsen. 	TIL loo. 

Bedste Sort Høstbindegarn 
sælges. — Vi har en særlig billig Pris for dette, naar det købes og 
betales kontant. 

YmIlandets 

Store, meget kraftige 

DAMPKUL, 
til Tærskningen. 

Smøreolie. 
Motor-Petroleum, 

Pudsetvist. 
Alle Slags Varer sælges og Priserne er billige i 

Nordlandets Handelshus. 

Prima kvaliteter hede, hg N bre koks 
i disse Dage, og for tørre, sortsrene Varer betales en god Pris 
og paa Basis af den holl. Vægt. 

Nordlandets Handesh us. 

Xonfirmationsudstyr 
til Piger og Drenge købes med stor Fordel i 

magasin du Nords 2idsalg. 
Vi har del store Udvalg, altid prima Varer og rimelige Priser. 

Nye, fikse Frakker I marineblaat, sort og kulørt Rebs 
samt smukke Dessin i Ulster er hjemkomne. — Vi tilbyder 
en pæn Frakke med Plyskrave fra 21 Kr. 

Stort Udvalg i færdige, hvide og kulørte uldne Kjoler 
fra 10 Kr. 

I Metermaal haves nye, hvide, elegante Mønstre i 
Kunstsilkestoffer fra 2,40 Kr. pr. m., samt Vaskesilke, Crepe 
do chine, Marocain, Uldniouseline in. in. 

Meget stort Farveudvalg i kulørte uldne Kjolestoffer 
fra 1,85 Kr. pr. m. 

Moderne Faconer i Matroshabitter i 3 gode Kvaliteter 
til 23,00 -- 29,50 -- 37,00 Kr. for Størrelse 7. — Ægte hlaa 
Stortrøjer med For fra 17,50 Kr. for Størr. 7. 

Største Udvalg i Manchetskjorter, Slips, Sokker, Seler, 
Hatte, Huer m. m. 

magasin du 92ords 2idsalg 
ved Victor Planck, Allinoe. 

Leverandør til Vare- og Landbrugs-Lotteriet. 

Nyheder hiemhomne. 

Aarets store Mode-„Kascha"i 
og iøvrigt alle moderne Stoffer. 

Tærnede Stoffer til Børnekjoler 160 øre pr. Meter. 

.5Indreas Wiontsen, 

Største Lager af Ligki- 
ster, Ligtøj og Ligsenge. 

11-3 
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Allinge nye Møbelmagasin 
ilavitegatie 53. (r.tiri-:::KL,1)11)..',' lid. 1. ,1-._; ,_11.,,ens EiLend.) 

I 
stuer, 	I k 	r, 	)111...,•,..tue 

Kr• 	• 	 ' Peter EMil'HOInl• if.th.tt   .  

1 0 44,-1r. 	 /0 

De nye Priser fer de i:ye Sendinger emaillierede 

urgryder og Vaske 
er meget billigere. 

Alt Jern og Strabegods er billigt nl.:. 
Spørg om Priserne i 

Nordlandets Handelshus. 
	,ireme~eigmee 

De fuerterene:e 
anmodes heftigst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
pas tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14145, hvilket er den 
billigste og bekvemmesto ?bade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dom 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 	5 Ore i Porto mod Kvit- 
tering pas Postbeviset. 

eiffluzirnee_ 	 
hilsillotillillpil des i de for* bie 

Alle Forudbestillinger expederes franco saalænge Skibet 
losser. - Gør Bestilling snarest i 

Nordbuidt.ts Handelshus. 

Prima Svineskraa 
al ny Sled blandet med frisk tor Mais 

sælges til lavere Pris i 

Nordlandets Elaisdekhus. 

■ 

Alle blaastribede Kornsække 
med vort Firmanavn bedes returneret hurtigst muligt. 

Ældre Laan af Korn- og Foderstofsække samt Fratrække og Poser 
som ikke er leverede til 1. Oktober bliver noterede og inaa betales. 

Nordiatkj(kts 

Ztor,te Vager af ftrrhige 
n it 4hbejbåfaj find prima ninerifaufle Duerally n. ad Wr fra 3,25 -5,00. - 
lid« titan 1.1.1Mftinbebentlerber og ful ff. nubre VIrbeiNbenflitber, 7rojer, /Mu- 
ler og 	- lInberbetlettming i 111b og '.11olindb til »adm. ug !Horn 
'11chiRin n er pari Rtedinin ner efter 'Mani. 	Itie 511, VIrbejbe tit bitli nfte 

hellIte ~Ilet an !tørrer Mumle t /ritoenne ett Illbioto, 

gidneo. g 	 k)ati5eit ?intime• ".rre"'•17 • !tlumnibil , 

(havn 
svage 

som 
skan- 

nu til 
hvor 

kan i 
nl. 
ærme 
vand-
ler". I 

„NORD BORNHOLM"  

Man læser 
altid en god Annonce 
og en god Plakat Den 
gode Annonce giver 
de beilmte iteNtaltater I 

,,Nordbornboint", 
og den gode Plakat 
Dina bedet i Bladet% 
Bogtrykkeri. - 	be- 
ivarer gerne enhver 
Voremporgael. - - - 

N 

Der 
hvor 

Amer 
menn 
kanta 
der d 
æbler 
Regn. 
funds 
- se 
til Va 

   

r`~:llrI Bilaf. 
91:et eil,3 be ftrfte;telt bciibrr Er°- 

t'-erq 0.; 	 bel irerrvr 

riaor Tato' er oin 
ttavel,:t Zatter. 'iltertie !tuber ben 

- behefter tun nit for gabt - en 

baber ben ; meu 	op Vanbtmere bat 

ton lier11'rnit Vefli.,neb tit at fe ben op 
testbet ben fem oftrft bug gennem110-

ger og regninger og fra joologift 

'batte. :Men ten Ting er at ie ben i 

uaturtine Ournineffer. Stille og kuli! 

Ilgprr Seelblinbett !rart (Sement tanten 

vM bet lille 21nfin an jer }tout pna 

9.•tirbiiturn, ben rurer fi n 111c Og none 

tun i `:togbet, mur 11.1na terun tommer 

muh Silb t11 ben. ;bolt f nar I 1;6tutt-

ben ført'rle 'Regruber nal tannant et 

ri 	br ener itf e, at Siedbunbeit i 
band fan mele fin ineb 2ntrcii i 

knobe be db. 

tnt 	at beinibm. [mor ben hin-- 
fin t farer runbt i bet Rore 1/1a1thri, 
velhu be mem tiltro 	 Pi- 
bere Zyntig heb i Snommettinflen. 

fjer i Ziuminrf4 `,;mruntitie 
tre 4Irtet, nemlig ben tncttebe 
her er ben ni in ittbetinfte beti RtiRente, 
05raafn'lcu, bet fan nobt fom nbeInt-
!ede tiolbå tit i etabeit So, on ben 
fifle Ringfed. :Den fibfle er bon men ut 
fjerlben. Som betrubt cr Srelturnben 
et $attebtir, her uticlititenbe er ben-
»41 til k)eitiet og fulbfledibi n 
af Dette. - efter Zanblingniu neu n t 
bomme horer ben til Rhnbyrene, mim 
ba ben imiter Nttet helt aben al tygg e 
bet, er 'lætuberne ubartebe, [ae be niere 
eg ner tin til at gribe og fartholbe 
let, Zninebet er flod og tybeligt abftitt 
fra Kroppen, be ftote Uine er flere 
og Tflutibeu forintiet meb trnftin e Steen. 
borler. 3or- og V3agleitimer er om- 

Dannet til fortrinlige 	ooniuterrbjtobrr, 
og ben forflant at bruge beat. 

TIteben,J ben pen S3enbjorberi er Hal- 
tet og nbehjcelpforn og af ben 1:11runb 
tun gane i 5.3aub i 4Iprit-211aj for 
at robe fin lime, fan tager ben R1e. 
»ambe i 'Bagbet. 3ogeti gift' tan unb-
gem ben. 2nrifilart farer ben af Steb, 
fluid nieb 91tiggen, flirtzt ineb 31inett 
apab, Raar Jobret i 5Banbet, brejet 
runtit om fig felt], fort jagt er mere 
fri i fine t/ietiergeljer rub itn teti i 
guf ten. - 5.3ange tan ben vare tabet 
.1enibet - fra 5 - 10 Tf mitter - 
men bis ben nanber ueb 2.unger, man 
ben af og lit op til Coerf (aben for 
al nanbe. eolit Rend tommer ben op 
boret 2.1hiatt. Soner ben i 2innhet, og 
bet traffer hyppig t, lidoer L;Lurieni mente 
ben albelee inetanill op til Cncifleioni 
buer (sang, ben Ral forny £ufteit. - 
11nber './3nsibrt er 91refebotote ep Deri 
anbninn erne hiffebe. Zen bul ber me-
get af at finn e unit Rore Slett an jute 
fi n. (Sr bet Greb fan dem ligne ber i 

ubeit at røre pen fig. 
- Zene1 jobe befInnt nrefentlint af 

riff, og her er bet, 'lampen brinter. 
Zen bar hurtigt ked, at bet er kilt. 
beli n t lettere n t hul be fug tit :"ifrertm 
Nem og Suruge enb fel» fane '31ittet, 
og beroeb furnerjager ben et flort lab 
for Zatintat!,3 	iftrrt, -.Det gane ri eb 
ben fnat ratet, 501aartn, her fremojer i 
teabe, limit ber er not af ben. Rovi-
nier hen tit ru ,,£ailelfriit` (en Ølrite 
Rrone forburibne met) et 7uP), og ber 
er flere 2n1s pen, gemt ben fra ben 
ene (...11be af !eenten til bf ri arben og 
pifter Voljeue af, Zen Ral nul uuntt 
fig for Erogene, berfur laber ben 15u-
Pebet [Aloe fibbenbe on imbertiben 
enben, :nerien finar bett af, og, turar 
ben bar tebi fig med, ?nitte ben bet 
brodne bort. `r".3.- ifrerne tan efter 	utie,, 
butte bamle fig en 1111tuing om, hvor 
Rod' Veltjent har lutret, og herefter 
betegne /abet -- ag bet er iste 

nrb, at emItmtreett pna ea 9130 
har timet 14 Rote V.itø fra et enege 
lil :fibcta n. Vipriebfa tømme. tren 2at• 
kriciem ue, a n nite har ;ilftecie jet ben 
tomme up inch tit (rombe 	Hici• 

tem fyutlappernc et Stylte foran 
Vatjeti hat fladet et reb beden, fim 113111. 
bet bar ftuntmet not 5erlhltrIbert, ettrit 

f r i 	ben ilte bomme, QfieL bt 

be bar fra '.eaben jet Dm non nebe 
beb 03a nole on un ge 2atjen 91nar bt 
jan bal tobet en Sten fulte itrb lit 
ben. har ben rffn bat■rbet, 	libt 
ymt oem og mdl el 43ar Slag Perset 
i Con-flaben et gabt Styfle fra 3aa-
ben. - Efob be nu itIf • efter ben, gir 
ben !reb tit %mene igen og ruabe 
ofte linet et fad tømt bcrtt, inben 
D'erne fit bøn truttet up. 411tib pifter 
ben be bebfic £tatd af forft. 2ige faa 
Rem rr oen net' Eiilbrgarn og Zorite-

Zet hcenocr bog, at ben i fin 
Net bliver fibbenbe i %riten og brut. 
iler. 

7)et er ilte nitbertin t al 31Rertte 
hober bol og gerne ril ben til 
men ben ur jan niniffetin at tontine 
pan ;..-'111b, fan ar, felt, au Den ton fu• 

ber 01 lange UM Vliiret, Til nennen om 
treal Int/ erftnt le :9fnatinm Zull  uit- 
brr tit boha til, heile 	tie .,einr 
langt nh, font urg 
eller 'min Rare Sidt, hor ben ilte let 
tan aorriumpINs. 	efir bar qijirtite 
Niffel mcb i Bagben, men enten et 
Sudl for ur ulig til filter! Sin ie filer 
og jna nrjrr ben fin flet ittc ffit ttribt 
Sæthittib føler firal' ril 91untie.i. lr  
ber grant 	Itu limit inep el 'rieg 
fifte ben zip, men pan bybt V.talib er 
ben lunt legel tabt. 

Inanr ture rålirfccbre her ()nit fan 
meget at {lort mebjnummnb og brm-
fruer. len bar erellunibeit filtert filt 

hore 	bed. Stan eit 
nat tube reb Slut:Iben og fe en nem-
met Seellumb tudse fit onabc, n tinfelibe 
?Infin t op af =1.1embipeflet. 7/c flere, 
Mare Ojne firliber 93tanueftranlerne og 
fra be lang Stanborfter glimter '.1.latib, 
perlerne. Ilbetut n clin }tilte fan bett Rem 
fur faet plubfeEig at forfninbe. &ler 
je en ring Ran! erelltinttb ligge pna en 

Sten, hi.renbe hib mob Vad. Zen 
!Mire, Rintrettbe s13etybiti n tem nol 
Rabe et 23illebe af en batintaub eller 
.arfrile, her Renntellulbt jer mob 
Stylten. Zerfom en Ratte1,1 1Z1onbe i 
gamle tape jan jnabati et Zyr Pcb 
Strnribeit en 9131, ja, fein tan man 
pirre filter pna, han bleo bange og lob 
hjem og fortalte, at han bobbe jet en 

baufrue, og hang ophibjebe `åenitali 
jtulbe nat fregne til, at hun betitle »in-
tet ab bum, og at han (globe bort hen- 

/{Innejang. 
(Ynbuit [tugter ber fi n ru 7)el euer-

II n til Seelhimben • 

vor hjemmelavede 
1, Fars, Piledistorpolse 

og Paalæg. 

gpir Varerne garanteres 'VM 
altid friske, da de opbevares 
moderne, elektrisk Køleanlæg, 

A. Lyster 
Telefon Hasle Nr. 74. 

Ajletønder, 
Saltkar og Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Hasle Bødkerforretning, 
TIL Hasle 105. 

1:11=0=~1111111~1~~9111 

Jil åæsonen 
anbefales mit nye Lager af 

moderne Hatte til ældre og yngre 
Datoer samt Barnehatte. 

Stort Udvalg i Broderier. 

,Veduig Warckmann, 
Til. Ilasle. 90. 

i■0111001001111111~111110111 

Meget fin ny 

lipfisk, 
afnakk, m t, 	egut pniper Vare, 
rigt :g vil Het ere1, - • sa,Iges. 

Gy1::g Ira og med 19. September. 

Køreplan. 
ltause.Allinge Jernbane. 

reditwiLDAGE. 
itolli De. R .-1'4aNdvls. 

91ortne 15. 	8,00 	12,40 	18,30 
91nter 	8,15 	12,55 	18,45 
Stlemrn4 8,25 13,05 18,55 
Rø 	8,39 13,19 19,09 
Tein 	8.5i 	i3,31 	19,21 
Rllingt 	8,59 13,39 19,29 
..nritinin 	9,05 	13,45 	19,35 

sandvis-Itanne 
earibt,in 9,40 14,00 20,00 

9,45 14,05 20,05 
Irre 	9,53 l4,13 20,13 

10,05 14,25 20,25 
Sl leruenA 	10.19 	14,39 	2(1,39 
91oleu 	10,29 14,49 20,49 
%ømt &'‘I 	10,45 	15,05 21,05 

sON, OG HELLIGDAGE 
Rønne II.--Sandvig. 

94nor 	8,30 12,40 19,25 
51nter 	8,44 	12 54 	19,39 
t1 I e niettd 	8,53 	13,03 	19,48 
H o 	9,06 13,15 20,01 
Trin 	9,17 13,27 20,12 
knItin ge 9,25 13,35 2020 

rurboin 9,30 13,40 20,25 

Sandvig Rønne 
Santwin 	9,45') 14,00 20,45 
1111in ne 9,50 14,05 20,50 
tein 	9,58 14,13 20,58 
111u 	10,09 	14,24 	21,10 

temend 	10,22 	14,37 	21,24 
911f ter 	10,31 	14,45 	21,34 
1/luinie t.1 	10,45 	15,00 	21,50 

her i %olme 91 -r orbiltbelie mels 
rug til 51cra. 

mil Syltning 
anbefales 

Demerara Sukker, 
granuleret Melis, 

Topmelis No, 1, 

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

5. 2. Larsen. 

FLÆSK, 
Kød og Pølser 

modtages til Røgning hos 

Slagterm, Phillipsen, Sandvig. 

filillp Hvori 
Optnendningsbrænde altid pa a 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	bleart nazien 

Køreplan 
-tintindingen Gudhjem Kunne 

Jernbane. 

SØGNEDAGE 
nonne Almindingen Gudhjem 
dunnu 	8,10 13,25 19,00 
91(7.0 	8,10 13,25 19,00 
VIalistebn 	8,58 14.13 19,48 
1111milibin nen 9,08 14,23 19,58 
Eftermarit 	9,27 14,42 90,17 
ei'terfar4 	9,36 14,51 90,26 
13Subbitni 	9,48 15,03 20,38 

Ntidlajena .13iniettiingen nonne 
8,05 13,15 18,50 
8,15 13,25 19,00 
8,24 13,34 19,09 
8,42 13,53 19,28 
8,54 14,05 19,40 
9,40 14,55 20,30 
9,40 14,55 20,30 

fflubbjetn 
Elterlar11 
2f1frmetrit 

?Intirteby 
9ter o 
9iontie 

MØN,. og II E 1. 1. 1G DAG E, 
nonne Almindingen Gudhjem 
910ane 	8.1 b 13,00 20,00 
91cro 	8,15 13,00 20,00 
Ylatirtebn 	9,03 13,48 20,49 
Yttminbinntii 9,13 13,58 20,59 
etfternioric 	9,32 14,17 21,18 
3fierlare 	9,40 14,25 21,26 
0311bInen, 	9,50 14,35 21,36 

Gudhjem ,11mileillogen Kunne 
fflubt.)jetil 	8,10 12,55 19,50 

8,20 13,05 20,00 
8,28 13,13 20,10 
8,17 13,32 20,28 

b"58 1333 20,40 
9,45 14,30 '11,30 
9,45 14,30 21,35 

DItertnre 
i)Iterliterie 
VItmilibinuen 
VIntitttbtl  
urte r n 
;Ruinir 


