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917o .CtewfajL -0- 
Sommarenj gjek så 

hastut sinj Gong, 
de gulnar så småt ajle vajna; 
snårt sjynger Larkan 

sinj sista Song, 
å fæjes mo milara Ajna. 

Svålan hon e vel alt rest sinj Vaj; 
de går ju så rapt for henje 
- Vårfor ska altid du sjynja daj? 
du hår ente vad her så længe, 

Hare å Høns håred ikje rårt 
Fasånarna ikje 
For nu kommer Hunj 

å Jzegara snårt, 
å så ed ju Lived de gjæjler. 

Sparre å Kråger nu Højtid hå; 
der spiles ju rapt enj Kjærna. 
- Roerna stå me grosskua Bla, 
å Hivert sjenna i Rerna. 

Lyngenj står som 
enj Blomsterskåw, 

å Agrana e så tocoma. 
Bonenj hår strænjt 

me å så sinj Råw; 
mæns Tarskeværken de bromma. 

Vår Luften e ren; så stelle å lyt 
i Skawinj — le som en Kjærka. -
Alt e gammajlt å livel som nyt; 
men forandras snart, 

kanj enj rnærka. 

Å Hawana stå nu så pena forvest; 
der Froktarna lokka å kajla. 
Di granjeste Blomster 

kommer tesist, 
å nættast e Læw når de fejler. 

Der kommer for vos 
uå enj Læwfajlsdfi; 

vor vi ente mera kanj læwa. 
For Tiden hen løvver 

så hfiuse astå; 
spor ente om va vi behawa. 

Otto J. Lund. 

To Hverdagshistorier. 
Redaktør Nygaard skriver føl-

gende betimelige Ord i „Middel-
fart Venstreblad": 

Der hænger en Bøsse i Stuen. 
Den har hængt der, saa længe 
Børnene kan huske. Fader tager 
den maaske frem en sjælden Gang 
og gaar sin Runde, men kommer 
atter hjem, uden at der er sket 
noget paaviseligt. Det kaldes at 
gaa paa Jagt, Bøssen hænges op 
paa sin vante Plads igen. Alt er 
stille . . . 

En Dag, da Far ag Mor er ude, 
faar den 6-aarige Søn Jens øje 
paa Bøssen, Attributet paa Fars 
og de voksne Karles Mandekraft. 
Og da Fyren ogsaa føler Kræf-
terne svulme i sig, faar han Lyst 
tg at probere. Det er alt det, han 
kan løfte det tunge Gevær af Kna-
gen, det støder mod hans Tæer, 
og det gør ondt. Men Jens vil  

dette øjeblik være stor Ka'1, og 
dertil hører at „gas paa Jagt". 
Ved Siden staar jo lille Søster 
Hanne og beundrer allerede hans 
Mod. Han samler hele sin Styrke 
og løfter Geværet. Skønt Meka-
nismen er ham ubekendt, har han 
dog en Fornemmelse af, at det 
er ved Hanen, det foregaar, og 
medens han forsøger at komme 
i rigtig Jægerstilling, lader han 
de smaa Fingre „stille ind" paa 
Aktrækkeren — da der pludselig 
lyder et Skud, og den lille Søster 
Hanne falder om med et Skrig.. 

Bøssen var ladt. For sent kom-
mer Far hjem og kender sin Brøde. 
Hans egen lille Pige mutte ofres, 
før han lærte at forstaa. 

Og dog er det en Hverdagshi-
storie, vi her har fortalt i alle dens 
Enkeltheder, at man skulde tro 
det umuligt, at den oftere kunde 
tildrage sig. Men den gør det al-
ligevel. 

Det sidste Tilfælde var i Gaar. 

Vi læste forleden en anden Vir-
kelighedshistorie: En lille Pige, 
der sammen wed sine Kammera-
ter var i Dyrehaven ved Køben-
havn at lege. Under Legen hændte 
det, at hun faldt og forslog sit 
Knæ slemt, Da hun bragtes til 
Læge, og man spurgte hende, 
hvor hendes Hjem var, fur at man 
kunde sende Bud, sval ede hun 
— trods Smerten i Knæet, at man 
i Stedet tor at lade Budskabet 
gaa til hendes Mor hellere skulde 
sende Bud til en Tante — „for 
Mor har et svagt Hjerte og hun 
kan let blive meget syg". 

Hvilken Forskel i Omtanke paa 
de to, Faderen i den ulykkelige 
Historie med den ladte Bøsse og 
den lille Pige i Soistraalefortæl-
lingen fra Dyrehaven. Og det er 
dog det voksne Menneske og Bar-
net, hvis Følelse og Forstand 
skulde etaa i omvendt Forhold af 
det her beviste. 
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Der verserer, som forleden med-
delt, i denne Tid en Række Rets-
sager ved danske Domstole om 
,uagtsomt Manddrab". Det er Bil-
ulykkernes retslige Følger, der 
gøres op. I nogle Tilfælde undrer 
man sig en Smule over den juri-
diske Anklageform. — Nok derom 
— men hvad vil man da sige om 
den Mand, der lader sin Bøsse 
hænge ladt i Stuen, hvor enhver 
kan røre den, og hvor intetanende 
Mænd kan komme til at begaa 
Drab med den, saa at det spreder 
Sorg og Klage og for bestandigt 
efterlader et mørkt Punkt i det 
Menneskeliv, som ved el Tilfælde 
kom til at pille ved Bøssen? Thi 
Barnet kan umulig have Hoved-
skylden i dette Tilfælde. Denne 
tilkommer den voksne Mand i 
Huset, Faderen eller Søritten eller 
Karlen, hvem det nu er, der i 
utrolig Letsindighed lægger Dø- 

dens Snare for andres Fod. Det 
er „uagtsomt Manddrab", hvis no-
get er det, og det indeholder til-
med en saadan Foragt for dem, 
man omgaas, saa det burde nærme 
sig det utilgivelige. I mange Til-
fælde gaar det godt med de ladte 
Geværer, der hænger her og der, 
men det er ikke hans Skyld, som 
har hængt det uden at tage Pa-
tronerne ud. 

Sørgeligt er det, at man ikke 
bliver klogere af Skaden. Det ene 
ulykkelige Tilfælde glemmes for 

merit &rdsfiifte 
--c-- 

Hr. slud. phil. 
Tak far det venlige „aabne Brev". 

Det gør mig dog. ondt at erfare, 
at det Resultat, De er kommet til 
munder ud i at Præsten var Hjer-
nen og Officeren Haanden? Saa 
har altsaa alle mine Skriverier om 
„Bornholms Befrier' været saa 
omtrent spildt, hvad Dem angaar, 
og er der mange som Dem, maa 
jeg vel begynde forfra paa det 
hele igen. 

Jeg haaber dog, jeg kan nøjes 
med en lille Rekapitulation, som 
de, der har fulgt Kampagnen i 
Bornholms Tidende og Avis, ikke 
vil finde tidsspildende at læse, 
og som de, der kun læser Soci-
aldemokraten, vel ogsaa vil have 
nogen Interesse af. Det er ikke 
min Skyld, at mine Indlæg ikke 
ogsaa har været optaget i dette 
Blad; men Redaktionen vil ikke 
optage noget fra en saa veder-
styggelig Militarist som underteg-
nede. 

Indtil Overlæge M. K. Zahrt-
mann for adskillige Aar siden be-
gyndte at fremstille Rutskerpræ-
sten Pod] Ancher som den øver-
ste Leder af Opstanden i 1658 
„aktivt i Handling og passivt i  

det andet, og det taabelige Letsind 
faer Lov at leve videre. At paa-
kalde Samfundsmagten for at sta-
tuere et Eksempel, er ikke beha-
geligt — den paagældende Fader 
er jo straffet haardt i Forvejen. 
Men lad os nøjes med at under-
strege det aldeles uforsvarlige i 
overhovedet at lægge et ladt Ge-
vær fra sig, og lad det i alles 
Bevidsthed staa som en Forbry-
delse, værre en Tyveri, ja, snarest 
paa Række med Vold og Drab, 

Raad" og som den, hvem Befri-
ernavnet egentlig tilkom, havde 
Jens Koefoed ubestridt i ea, 250 
Aar siddet inde med dette Hæ-
dersnave. 

Adskillige Historieskrivere hav-
de før ham behandlet dette Emne, 
men ingen af dem fandt nogen 
Grund til at berøve den bornholm-
ske Nationalhelt sit berømmelige 

NaMvialn skulde da tro, at Zahrt-
mann havde fundet nye hidtil 
ukendte Kilder, hvis Udsagn gan-
ske omstødte de tidligere kendte; 
men dette er ikke Tilfældet. 

Hovedargumentet for Zahrtmann 
er en Liste over 22 af de vigtigste 
Deltagerne, og øverst paa Listen 
staar Poul Ancher. Den Omstæn-
dighed, at Poul Ancher var Præst 
og som saadan den fornemste af 
Selskabet er dog tilstrækkelig For-
klaring paa, at han stod øverst 
paa Listen. Som Nr. 2 kommer 
Jens Kofoed. De øvrige Deltagere 
var iøvrigt ikke nummererede ef-
ter deres Fortjenester. Ingen an-
dre historiske Forfattere har da 
heller ikke af denne Liste følt sig 
foranlediget til at gøre nogen For-
andring. 

Hvad Zahrtmann iøvrigt anfører 
til Støtte for sine Paastandes Rig-
tighed er nier eller mindre hold- 

bare Ræsonnementer, og Formod-
ninger, der med den største Let-
hed kan iniedegaas med andre 
ligesaa gode. 

Jeg hævder, at det paahviler 
Zahrtmann at føre et aldeles haand-
gribeligt Bevis, naar han vil for-
andre vor Opfattelse af Bornholms 
Befrier. 

Læserne vil derfor forstaa, at 
tnan ikke, som De Hr. stud. phil., 
kan tage et Mellemstandpunkt; 
for hvis Zahrtmann kan bevise 
sit Standpunkts Rigtighed, saa 
har han Ret, og kan han ikke, 
saa har jeg Ret. 

Med mine Bladindlæg har jeg 
bestræbt mig for at godtgøre, at 
Zahrtmann ikke har ført dette 
Bevis, og de, der mener, at det 
er lykkedes mig, de giver mig 
Ret. 

Opstanden begyndte i Rønne, 
hvor Printzenskjold blev fanget 
og dræbt under Flugtforsøg, hans 
Ledsagere blev fangne og Mobi-
liseringsordre udsendt til Nabo-
sognene Under alt dette var Poul 
Ancher i Hasle eller Rutsker og 
havde ingen som helst Andel i, 
hvad der foregik, hverken med 
Hjernen eller Haanden. 

Derefter red Jens Koefoed med 
Niels Gummeløs til Hasle, hvor 
han fik 16 Mand til Hest og der-
fra til Rutsker, hvor han meddelte 
det passerede til Ancher, der mo-
biliserede Rutskerboerne (sagtens 
mest med Hjernen). Jens Koefoed 
red herfra til Sandvig og Allinge 
samlede flere Folk og drog mod 
Slottet, besatte alle Adgangsveje, 
tog nogle Fanger, og nogle, som 
ikke vilde overgive sig, blev slaget 
ned, og sendte, da han fandt Si-
tuationen gunstig, Bud efter de 
Tropper, der imidlertid var sam-
lede ved Rutskirke. Alt dette kan 
maaske nu bagefter, da det hele 
fik et saa vellykket Forløb, for 
en overfladisk Betragtning synes 
saa ligetil og saa nemt; men tæn-
ker man dybere over Sagen, maa 
man dog erkende, at der til at 
gennemføre alt dette i høj Grad 
hører ikke alene en fast og haard 
Haand men sandelig ogsaa en klar 
og hurtig Hjerne. Jens Koefoed 
havde aabenbart begge Dele og 
ihvertfald indtil nu, har han hand-
let ganske paa egen Haand. Efter 
at Militisoldaterne fra Rutsker og 
sammen med dem Poul Ancher 
og Peder Olsen var ankomne, blev 
det bestemt at disse 2 skulde 
skrive et Brev til Slottet. 

Her havde altsaa Poul Ancher 
Lejlighed til at bruge sin Hjerne, 
og den brugte han endda saa godt, 
at han af Forsigtighedshensyn tog 
den „Forvaring' ikke at sætte sit 
Navn under. (En omstændelig Be- 
retning fra 3 svenske Fanger, der 
senere flygtede og hvoraf den ene 
var Soldat paa Slottet, melder 
nemlig intet om Poul Ancher, skønt 
Beretningen nævner 8 andre Navne 
og naturligvis Gang paa Gang 



blev vundet. 

Af føromtalte Liste fremgaar det, 
at Poul Ancher hjalp til med Raad 
og Daad og at han besøgte Land-
vogterne. 

Jeg har nu anført alt, hvad man 
ved om Poul Anchers Deltagelse 
i Opstanden. Hvad han ellers mu-
ligvis kan have gjort, maa gan-
ske overlades til Gisninger. Jeg 
kan med min bedste Vilje ikke 
finde Grundlag for at kalde ham 
Hjernen i Foretagendet, 

At Jens Koefoed var i Besid-
delse af en særdeles fiks Hjerne 
fik han yderligere Lejlighed til at 
vise i Sandvig den 27. December 
1659, da han paa en overordentlig 
snild Maade tilfangetog hele deri 
svenske Undsættelsesstyrke uden 
Blodsudgydelse. Ogsaa her glim-
rer Poul Ancher ved sin Fravæ-

relse, og at han som en Slags 
Overgeneral skulde sidde i Rut-

sker og samle Traadene, tør nok 
kaldes en temmelig luftig Paastand. 

Da den franske Overgeneral 
Marschal Joffre engang blev spurgt 
om, hvad han sagde til, at nogle 
vilde give General Petain og ikke 
ham Æren for Marnesejren, sva-
rede han, at det vilde han over-
lade til andre at dømme om, kun 
vilde han bemærke, at hvis Kam-
pen var blevet et Nederlag, var 
han ikke i mindste Tvivl om, at 
det saa var ham (Joffre), der 
havde tabt. 

Hvis Opstanden 1658 var mis-
lykkedes, kan der da heiler ikke 

være Gnist af Tvivl om, at det 
saa vilde være Jens Koefoed, der 

først af alle havde maattet lægge 
Hovedet paa Blokken. Poul Ancher 
havde nok reddet sit. 

Jens Koefoed var hele Tiden i 
Spidsen baade med Hjernen og 
Haanden og løb uden Sammen-
ligning den største Risiko. 

Derfor tilkommer der ham den 
største Ære, med Rette og uden 
Sammenligning er han — Born-
holms Nationalhelt og med Rette 

bærer han — og kun lian — Hæ-
dersnavnet ,,Bornholms Befrier". 

C. E. KOEFOED. 

Personlighed bygges ikke op 
under Lovparagraffer. 

Hvis et Menneske, der er naaet 
noget op i Aarene, vil redegøre 
for sig selv, vil han snart indse, 

hvor overordentlig ringe Indfly-
delse den Overflod af velmente, 

formanende Ord, som man i Ti-
dens Løb, dels i Hjemmet og dels 
i Skolen, saa galt af Præsten har 
annammet, har haft paa ens Sjæ-
leliv. Det er helt andre Faktorer, 
der har været virksomme for at 
danne den Smule Personlighed, 
man maaske er blevet' til. Intet 
Sjæleliv kan dannes eller bygges 
op under Lov, er Paragrafferne 
end aldrig saa ideelle. Var Op-
dragelse og Selvopdragelse saa 
let, kunde hvert Menneske og hvert 
Hjem forskaffe sig Opskriften. For-
maninger er tunge og kolde som 
Moselovene Stentavler og ganske 

'Mentor Iledlkliolleo. 
Vort Turistliv. 

Sæsonen er endt, Musikken, 
Dansen, det myldrende Badeliv 
forbi. De fremmede Ansigter for- 
svinder mer og mer, og Nord-
bornholm vil om føje Tid falde 
tilbage i sine vanlige Vinterfolder. 

Adskillige Tusinde fremmede 
har lagt adskillige Tusinde rare 

Kroner paa Øen, og Hotelværter, 
Bilejere, Forretningsmænd m. m, 
begynder at gøre deres Regne-
brædt op og tælle Stakaterne. 

I Betragtning af Turistlivets 
overordentlig store Betydning for 
Nordspidsens Økonomi turde det 
være af Interesse at pege paa de 
Fremskridt, der er gjort, for at 
disse yderligere kan fremmes og 
udvikles, samt alt det, der ikke 
er gjort, og som bør gøres. 

Først vil vi glæde os over den 
nye Rute til Simrishamn, som har 
slaaet saa godt an; vi vil takke 

de Mænd, der har lagt sig i Se-

len og haabe, at de vil forfølge 

Sejren, og at de dertil maa faa 

den fornødne Støtte. 
Dernæst glæder vi os over, at 

de to Sandvighoteller, der fører 

an paa Forlystelsesomraadet, har 

bragt store Ofre for at skabe en 
saa festlig og smuk Ramme om 

Aftenslivets Glæder som muligt. 
Forhaabentlig kommer Pengene 

igen med gode Renter. 
Naar vi saa ogsaa glæder os 

over det Reklamekort, som „Øster- 
søbadet" iaar har udsendt, og som 
har gjort almindelig Lykke over-
alt og bidraget sit til at trække 
Gæster herover, er sagtens her- 

med Glædens og Tilfredshedens 
Bæger udtømt, og vi kan gaa 
over til at udøse vor Galde over 
alle Undladelsessynderne. Her er 
det „Østersøbadet", der maa holde 
for. 

Dette Selskab, som aarlig blok-
ker Turisterne for flere Tusind 
Kroner i Form af „Kurkort` so-
ver en en ganske utilladelig Tor- 

nerosesøvn i Sæsonen. Turister, 
som ikke bader, spørger med Rette 
om, hvad deres Penge gaar til, 
ug man kan ikke give dem noget 

tilfredsstillende Svar -- de kar 
nemlig saa godt som intet for Pen- 
gene, og herover ærgrer enhver 
fornuftig Turist sig, selv om han 
er nok saa velhavende. 

Radiumkilden og en enkelt itu-
brudt Bænk er det eneste, man 
kan paaberaabe sig, og Vandet i 
Kilden er saa urent, at det maa 
anses for uegnet som Drikkevand. 
Anbringelsen af et Filter vil straks 
raade Bod herpaa. 

Ogsaa de, der bader, har Grund 
til at Klage. Intet gøres der for 

at fjerne Tang og Sten, og San- 
det flyder i den Grad med Avis-
papir, fladtrykte Isbægre, Choco- 
ladepapir, Cigar- og Cigaretstum-
per, Glasskaar o. m. m. i en Uen-
delighed til Skam og Skændsel 
for dem, der har Ansvaret. Nogle 
Kurve til dette Affald vilde vel 
ikke være uoverkommeligt og en 

ekstra Mand til at holde Orden, 
hvis Bademesteren, der ser alt 
andet end overanstrengt ud, ikke 
kan overkomme Arbejdet, kunde 
der vel ogsaa blive Raad til. 

Der havde i hvert Fald været 
Raad til det, saafremt de ca. 500 
K r., der ifjor udgaves af Kurtakst-
pengene paa Hotel Allinge til gra-
tis Traktement, var blevet sparet. 

Værst er dog den svinagtige 
Blodbæk, der uantastet af Sund-
hedskommission, Forskønnelses-
udvalg og Østersøbad hidtil har 
faaet Lov til at brede sit ildelug-
tende og hæslige vidtforgrenede 
Delta ud over Badestranden, ind-
til undertegnede uden at det har 
kostet en Øre, fik den lagt til Side 
mellem Marehalmen, hvor den dog 
fører en mindre fremtrædende Til-
værelse og hvorved opnaas en be-
tydelig og haardt tiltrængt Udvi-
delse af Badestranden. For for-
holdsvis smaa Penge, vil det kunne 
lade sig gøre at rørlægge Bækken 
her, og det er uomgængelig nød-
vendigt at dette sker. 

Til Undladelsessynderne hører 
endvidere den manglende Tennis-

bane, hvilket Sandvig som Turistby 
aldeles ikke kan være bekendt. 
Naar Allinge har en saadan, som 
er skabt ved nogle enkelte Mænds 
Initiativ, deres personlige Arbejde 
og en beskeden Sum paa ca. 500 
Kr. — Just hvad der til ingen 
Nytte (uden Værtens) blev soldet 

op forgangen Aar ved General-
forsamlingen paa Hotel Allinge -
skulde det saa være uoverkom-
meligt for Østersøbadet? Ingen-
lunde! men vi faar næppe dettes 
Bestyrelse at se ivrigt tumlende 

med Skovl, Spade og Trillebør, 
skønt de Herrer dog sikkert ingen 
Skade vilde tage af det, 

Endelig kan anføres den mang-

lende Pressetjeneste. En saadan 
burde organiseres, og en intim 
Forbindelse etableres med danske, 
svenske og tyske førende Blade 
og Tidsskrifter saaledes at de blev 

holdt a jour med alt, hvad der 
foregik af Turistinteresse paa vor 
skønne Ø. 

Der synes nu at komme en Op-
gangsperiode for vort Turisttiv. 
De, der ønsker det mest mulige 
gjort for at fremme og udvikle 

dette, maa ønske og medvirke til, 
at der i Ledelsen maa staa Mænd, 
der er deres Opgave voksen og 
har Lyst og Interesse for at gøre 
et frugtbringende Arbejde herfor. 

C. E. KOEFOED. 

Hr. Observator! 
De spørger, hvorfor en Del Gas-

automattnaalere henstaar ilaflaa-
sede, og hvem der har Ansvaret 
herfor. Jeg har undersøgt Sagen, 

og faact oplyst, at det gamle By-
raad har arbejdet nied Sagen og 
anskaffet nye Laase til Maalerne. 

At disse alligevel ikke er laaset,  

maa vel være Gasaflæserens For-
seelse, Forholdet kan let rettes, 
der er jo ingen Mening i at Kom-
munen har Penge tilgode for Gas, 
hvor der findes Automatmaalere, 
og forresten heller ikke andre Ste-
der, men det vil matske nok være 
nødvendigt at indføre en anden 
Aflunningsmaade for Gasaflæsning 
f. Eks. Procenter af de kontant 
indkomne Beløb. 

Angaaende Regningerne paa 
Gasrestancer, er det selvfølgeligt 
ikke rigtigt at Beløbene ikke er 
opkrævet, for det er altid kedeligt 

at modtage Regninger, som man 
forlænge siden har glemt at man 
er skyldig; men der skal fra By-
raadets Side blive gjort alt for i 
Fremtiden at undgaa — saavel 
Gasrestancerne, som Regningerne 

paa disse. 
BI Bloch. 

I Anledning af Kaptajn Koefoeds 
Artikel i sidste Nummer af Bla-
det, er jeg fra mange Sider ble-
vet forespurgt om : hvad agter 
Byraadet at foretage sig i denne 
Sag? Sagen har ikke været fore-
lagt Byraadet, og jeg mener hel-
ler ikke der er nogen særlig Grund 
til pas det nuværende Tidspunkt 
at foretage noget fra Byraadets 

Side. Som det er Beboerne bekendt, 
foretager vi for Tiden en Omlæg-
ning af vort Regnskabsvæsen, og 
saas n art Købstadkommunernes Re-
visor paa Grundlag af disse Regn-
skaber har revideret og fremkom-
mer med Betænkning, skal jeg her 
i Bladet give en Fremstilling af 
Resultatet. For Tiden tillader For-
holdene mig ikke at fremkomme 
med en saadan Redegørelse, jeg 
vil derfor bede Læserne af Bladet 
opsætte deres Dom i Striden mel-
lem Kaptajn Koefoed og Kæmner 
Mortensen indtil jeg fremkommer 
med en Oversigt over Revisionens 
Bemærkninger. 

Bloch. 

Yra 2/ge til 2lge. 
—0- 

Allinge-Sandvig Baandværker-
forening holdt i Mandags den ord. 
Generalforsamling paa Teknisk 
Skole. Form. aflagde Beretning 

og Kassereren oplæste Regnskabet, 
der godkendtes. 

Indtægt. 
Tilskud fra Lotteriet 	821,70 

— Staten 	1,590,— 
Komm unen 300,- 

- Amtet 	100,- 
- Sparekassen 90,- 
- Staten til Foredr. 25,— 

Kontingent fra Medlemmer 172,50 
Elever 	327,— 

Pedellens Gasforbrug 	50,— 
Papir til Elever 	 7,50 
Indvundne Renter 	 6,06 
Restancer 	 94,— 

lait 3583,76 

Udgift 
Underskud fra f. Aar 	217,99 
Renter og Afdrag 	374.26 
Brændsel 	 193.75 
Belysning 	 121,44 
Lærerlønninger 	 1694,75 
Grund- og Ejendomsskyld 105,25 
Vandafgift 	 40,— 
Forsikringer 	 39,50 
Fællesrep. for Haandværk 70,--- 
Forstander og Pedellon 	160,— 
Averterin g 	 28,15 
Vedligeh. al  Slojdværktoj 	42,— 
Porto til Lotteriet 	30,— 
A ndre Udgifter 	 109,18 
Restancer 	 94,— 
Overskud 31. Marts 29 	263'48 

lait 3583,76 

Til Bestyrelsen genvalgtes Gas-
værkshest. Kofoed (Kasserer) og 
Lærer H. P Koefoed samt Revisor 
Malerm. Ludv. Nielsen. 

— Under Eventuelt behandledes 

Restancesporgsmaalet samt Regn-
skabet for „Den danske Uge", der 
udviste et Overskud af 436,97 Kr. 
Indtægten fordeler sig saaledes • 

Solgt Adgangstegn 	1 adk v. 
Auktion 51,50, Numleter:-alg J13,10 
Standptadser 313,00, ialt 1122.10. 
Udgifter 603,13, betalt Gælti 112,00. 

Regnskab med Bilag ligger til 
Eftersyn hos Kassereren .  

Slagers gratie inrans 
har. som det var at vente, vundet 
god Tilslutning. Hos Fru Chri-
stensen er et Værelse indrettet dl 
Tegning og Klipning al praktiske 
Mønstre, som købes for 75 øre, 
I et andet Lokale er opstillet 10 
Trædemaskiner, og her faar man 
Undervisning i Syning al det til-

klippede Stol og kan lære at sy 
Hulsøm og brodere saml løvrigt 
faer indgaaende Kendskab til disse 
Maskiners Produktionsevne. 

Nedbranult tll Grunden. 
Det Dr. Poppelwann tilhurende 

straatEekte gamle Hus ved Sand-
knas nedbrændte Tirsdag Efterm. 
Forp. Chr. Thomsen havde ikke 

assureret. En Del Indbo og Sæd 

brændte. 

Høstfest pas Strandhotellet. 
Paa Søndag er der atter Host-

fest paa Strandhotellet med nyt 
Orkester og nyt Program, 

Paa næste Søndag er der stor 
kostfest paa Bolsterbjerg, nærmere 
Program følger, 

„Hammershus" gaar til Bouneby 

i Morgen 	Aarets sidste Lysttur. 

De sammenflettede Ord. 
Selv om vi endnu har Sommer-

sol og Varme, lader det sig ikke 
skjule at Efteraaret rykker frem, 
Aftenerne bliver lange, Bogen bli-
ver atter en fortrolig Ven, og der 
bliver Tid til lidt Alvor og Skæmt. 
At gætte Guder har altid været 
yndet Tidsfordriv, og en Rebus 
eller Kryds- og Tværsopgave er 
fornøjelig og udviklende for Hjer-
nen. Vi bringer i de kommende 
Uger vore Læsere _De sammen-
flettede Ord", der forhaahentlig 
hurtigt vil blive populære. 

Nedenstaaende Opgave løses, 
idet man i de tomme Rubrikker 
over Tallene skriver et Bogstav, 
saaledes at disse efterhaanden dan-

ner de Ord, der er stillet i Opga-
ven. Tilsammen skal disse Ord 
ikke danne nogen Mening, men 
derimod griber de enkelte Opgaver 
ind i hinanden, saaledes at Slut-
ningen paa hvert Ord danner Be-
gyndelsen paa det næste. 

Opgave Nr. 25. 

1-5. 1 Oldtiden Navnet paa det 
yderste Land, nu Navnet paa 
en grønlandsk Station. 

4-11. Landene ved Middelhavets 
Kyst. 

9-14. Boldspil. 
12-16. 1 Norge Betegnelsen paa 

den Mad, man tager med paa 
Rejse. 

14-17. Serveres ofte Søndag Mid-
dag. 

15-22. Fyldes ofte med Penge. 
20---26. Pseudonym for en Forfat- 

ter, der har skrevet Jagtbreve. 
25-29. Den tyrkiske Religion. 
27-30. Et Dyr, der spytter. 
28-33. En, der prøver noget, han 

ikke er oplært i. 
31-35, Bliver det, naar det ikke 

regner. 

Vi sutter Dom Nordboroliolm 
hver Uge! 

Husk derfor paa os, naar De 
har et eller andel at avertere. 

„Nordhornholm" læses i over 
tre Tusinde Hjem og kommer til 
alle her paa Egnen. Egner sig 

derfor bedst for Avertering. 
Smaa Annoncer bedes saavidt 

noiligt betalt ved Indleveringen. 

Averter i „Nordbornholm"! 

Jens Koefoed). Som Svar paa Bre- ude af Stand til at vatr ne om det 
vet kom en Anmodning om fire unge Livsbegær. 

af Ar. harerne vilde niødes med fire 	Hvem af os, der er opvokset 
Svenskere og forhandle om Slot- ' under skærmende Hænders Pleje 
rets Overgivelse. Her var en an- og kærlige — ofte bekymringsfulde 

den Lejlighed, hvor Poul Ancher Tankers Omhu —, mindes ikke 
kunde være Hjernen; men den ; Vægten af de vise og alvorsfulde 
forsømte han ganske, hvilket jeg Advarsler og Formaninger, der 
finder er i højeste Grad graverende ; Dag efter Dag blev lagt paa vore 
for Pastoren, men det var aaben- Børneskuldre. Det forsødede ikke 
bart ogsaa af Forsigtighedshensyn, , de forskellige ofte ret strenge Af- 
at han ikke var med blandt disses skedstimer med Hjemmet, naar 
fire. Naa, det gjorde nu ikke no- Far og Mor til sidste Øjeblik, mens 
get, for Jens Koefoed brugte til man ventede paa Vognen — un- 
Gengæld sin Hjerne og Slottet der Suk og Taarer formede deres 

inderligste Ønsker for os i lange 
Formaningstaler. Det var ofte en 
tung Pakke at slæbe paa, og hvem 
erindrer de sjældne Gange, man 
løste op for den, Et Barn eller 
en Børneflok, der vokser op om 
og lever inderlig og helt sammen 
med en god Mor — eller i et 
Hjem, der elsker at leve Livet 
rent og smukt —, vil uden ret 
mange Forklaringer over Moral-
lavene hurtig faa Forstaaelse af, 
at det er noget ophøjet — en uskre-
ven Vilje — der ikke bunder i 
vedtagne Love, som er den hem-
melige Bærekraft i Hjemmets Liv. 
Det er i Virkeligheden det eneste, 
der naar ind i Barnets Sind, og 
det eneste, som det i Længden 
bøjer sig for. At der desuagtet 
kan komme Skabbrud i dets Liv, 
skyldes aldrig manglende Advars-
ler og Formaninger. 

Maja Aagaard. 



53rifietter 

Allinge 

Ung Pige, 	Køb Deres Plorgenhrad 
16 Aar, søger 	.vid 	 bos Bager H. Jørgensen. 
dig Gerning til I. November. 	 Bringes overalt baade 
Billet mrkt. modtager 131. Kontor. 	Søn- og Helligdag. 

Mit Konditori anbefales. 

Jens E. Schou, Skomager, 
Klemensker, 

grartoffetoptagning 
udføres Henvendelse til 

Mathilde Gronbech, 
Klippely ved Tejn. 

Tlf. Allinge 8 y kan benyttes 

En Løaeko 
er til Salg. 	Tlf. Rutsker 51. 

2 bædergrimer 
er fundet. 	Pilegaard, Hasle. 

Klauerunderuisningen 
er atter begyndt og nye Elever 
antages. 	 Oda Hjorthol. 

TIL Sandvig 34. 

Sadioapparater 
efterses og repareres. 
Mekaniker Ejnar Jørgensen, Tejn 

Vaskerierne l Allinge 
gør Kunderne opmærksomme paa, 

A. Lyster, )».> 
at vi lukker Kl. 7 undtagen Lor- 	Hasle.  
dag. 

Tøjet bedes indleveret Mandag. ; 	Tlf. 74.  

Hus i Gudhjem 
ined Udenomsplads ønskes til BRØDRENE ANKER HASLE. 
Kohs til Efteraaret. Opgiv Pris I 	 .11:111114TOBERI tt MASKINFAHR1K. 
ni. m, i Billet mrkt. „Hus" til 
Bladets Kontor. 	 Alt til Faget henhørende anbefales. 

9lasserede 9'ry66er og Ser, 
Nye Jernvinduer i mange Størrelser. 

Ernailerede Murgryder og Vaske 
sælges til meget smaa Priser i 

Nordiandels Handelshus. 

GØDNINGS-
KOMPAGNI 

Paa Sundjorder og Mosejorder vil el Tilskud 
af I å 2 Sække Katigedning pr. Hektar som oftest være 
[indvendigt. 

Tillige vil det mange Steder være heldigt samtidig at 
give 50-100 kg Svovlsur Ammoniak pr. Hektar for at 

sætte mere Fart i Væksten. smiledes at Vintersæden kan 

blive tilstrækkelig modstandsdygtig fer Frosten kommer. 

13ANSI  Vintersæden 

Bogtrykkeri. 

3 a 4 Sække pr. Hektar. 

ventes under Losning i kommende Uge, 
venligst indgivet. 

Bestillinger bedes 

Bestil Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri, 

„„ihonning, ekstrafin Kvalit 
er

et  
paa Lager. 

9rodukten. 
til et nyt Gulv el. Trllger De Loft i Deres Hus? 

da har vi et stort Lager af allerfineste Sort høvlede og pløj-
ede Brædder. Desuden har vi stort Lager af tørre, prima 
Brædder og Forskalningsbrædder i alle Længder, 

Billige Priser og Rabat pr. Kontant .  

Produkten.  

91111~11111=~11 

Si
•  
nger afholder gratis Kursus 

i Klipning samt Syning og Stopning paa Singer Symaskine. 
Kursus'et afholdes i Christensens Sal, Allinge fra d. 2. Sept. 
til 2G. Sept., begge Dage incl. Undervisningen gives hver 
Dag fra Kl. 2--5 Eftm. og Kl. 630--9 Aften. 

Anmeldelse om Deltagelse i Kursus bedes snarest indsendt til 
vor Filial. 

Rønne, St. Torvegade 10. Tlf. 240. 

Alle indt.ydes. 
~~01101•11111011~~ 

Meget rene, pæne og stærke pløjede og høvlede 

9ran- og Yyrre6rcedder 
i lange Længder, passende til Gulve og Lofter, sælger vi til 
den lave Pris og med stor Rabat pr. Kontant. 

Xantskaarne stærke 2Idskuds6rædder 
i alle Længder, gode til alle Reparationer, sælges til smaa 
Priser. 

Nordiandets Handelshus. 

91y Cement. 

kan faa Plads fra 1. November 
Fru Toft. 

Flink Pige, 
til Madlave ing og andet husligt, 
so;ze,  til No‘‹en,ber. 

Romer, Sko,.qaard. Klemensker. 

!Te Iskaniner. 
Chinehela af alieiline.te Alstam-

ning fra et af England fineste 
Stuteri, sælges til meget smaa 
Priser. 

Angora og Biaaviner haves paa 
Lager. Kaninerne kan daglig beses 

Regnorsen, Hasle. Tli. 128. 

Klemensker. 
Et lille Parti Dame- og Børne-
fodtøj sælges tor halv Pris. 

Træskostøvler, Træbundestev-
ler ug Træsko altid paa Lager. 

Bunde strib s paa gammelt Læ- 

Ligkister og Ligsenge 
altid paa Lager i alle Størrelser, 
og forskellig Udstyrelser og Priser. 

(4,n Somio^si Byggeforretning 
Telefon Allinge 69. 

Indehaver Chr. Sonne. 

Pris Kr. 28,50. 

i438iii du Nords Udsalg 
ved Victor Planck, Allinge 

hisiorhiero. 
Den aarlige Høstfest afholdes 

Søndag den 15. September. 
Udførligt Program senere. 

Frelsens Hær, Hasle. 
Oberstløjtnant William r. 

ass. af  flere Officerer leder ,.tort 
Mede TIRSDAG den 10. Septem-
ber Kl. 20. Alle er velkomne. 

Et godt helig!r,ende 

4 hos Hus i Heste 
er til Salg ved Hen% endelsL til 

A. V. Kofoed, 
Frigaard,Rutsker. 

:',.11ostfest 
paa Strandhotellet 

Sandan den 8. ds. fra K.1. 8 2. 

T.yt 4 Mands Orkester. 
Mange 0‘erraskelsei. 

Ærbødigst 
Fr. Bidstrup. 

Xedfest. 
afholdes Søndag Aften d. 8. 
Sept. Kl. 7 paa Finnedalen. 

Koncert og dansant. 
Bal i Salen fra 8 12. 
Eallonaften med Præmier 
Hansens Orkester fra Svaneke. 
tiratis Entree. 	I. Kl. Varer til 

rimelige Priser. Servering tilid I. 

H. Colherg. 

GH ikke nor 	dier Valed 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 
Mineralvandsfabriken 

BORNHOLM 
Sandvig 	 Telefon 25 

Flaskerensning og Fabrikation 
kontrolleres af Allinge Apotek. 

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

Ved Fabrikationen anvendes 
kun de allerfineste Raastoffer. 

Produktet staer fuldt ud pas 
Højde med de oversøiske Fa-
brikkers. 

Hjemmelavet Fars, 
Sylte &Medisterpølse. 

Bayerske Pølser, Knækpølser, 
Kogt Skinke, saltet og røget Flæsk. 

Altid prima friske Varer. 
noderne Køleaulaer. 

Briller og Pinceniz. 
Nøjagtig Tilpasning ved Prisme-
optometer. Lægerecepter ekspe-
deres. 

Rich. Nielsen, Klemensker. 

Et Hus 
med tilhørende Hønseri er med 
eller uden Besætning billig til 
Salg eller Bytte med en Ejendom 

Bladets Kontor anviser. 

Allinge-Sandvig 
Afholdsforening 

afholder Medlemsmøde førstkom-
mende TIRSDAG den 10. ds. Kl. 8 

Foreningens Medlemmer bedes 
møde godt op. 

ilteNtyreleeto. 

Bornholms 
Spare- og baanekasses 

Ardelinz i 

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

Mdrs Opsigelse 	4,5 pCt. p. a 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 
[rolir> 	 2 	- 
i Forsorgelsesaidelingen 	3,6 - 

hvortil Præmie, hidtil Z,4 	• 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, N•ddelelaer, Konvolatter, 
Dugis-Dato, Vekselblanketter. 

Visitkort og Takkekort, 
love og Regnskaber, 

Sange og Salmer. 
Rediennikort 

leveres bedst og billigst fra 

skal have Superfosfat, 

Tiet 
R 

I z.. .rh 
."*.„7", 9i4"1" 

DtH itLECIANTE 
LÆDER.,*GUPIMI PRAKI4 

Ung Pige 
17 Aar fra Jylland, søger Plads 

Allinge eller Omegn til 1. No-
vember. Bladets Kontor anviser 

En yngre Pige 



Køreplan 
klmindingen Gudhjem Kanne 

Jernbane. 

COGNEDAGE 
Hanne Almindingen Gudhjem 

9enne 	,f), 7,45 13,10 16,20 20,30 
91exa 7,45 13,10 -16,25 20.30 
`..linfirlichn 8,33 13,58 17,21 21,18 
Yllininbinecn 8,43 14,08 17.31 21,2t 
eFtermarir 9,03 14,26 17,51 21,48 
Eficrlat.$ 9,11 14.36 17,59 21,66 
Nubbietri 9,23 14,48 18,10 22,08 

ii.■ ndlijern Almindingen Rønne 
•) 

ffilibbjern 	7,40 13,00 16.25 20,20 
Cfterler$ 	7,49 13,10 16,35 20,30 
Cflerntaric 7,58 13,19 16,44 20,39 
lillItnitibleg. 8,17 13,38 17,04 20.58 
Waiidelni 	8,29 13,50 17.15 2/.10 
Melo 	9,15 19,90 18,05 22,00 

9,15 14,40 18,00 22,00 
*) løber lun fru 27. 3tini tit 27. 

filugnfl (begge incl.) 

SØN:: og HELLIGDAGE, 
Rønne Almindingen Gudhjem 
%mur t. 7,45 10,25 13,00 20,00 
93exa 	7.45 10,25 13,00 20,00 
?Infirtebe 	8,33 11,08 13,48 20,49 
Vtlaiinbitte, 8,43 11,18 13,58 20,59 
l3fterniarie 9,01 11,36 14.17 21,18 
eifterfaca 	9,10 11,44 14,25 21,26 
Nubbiem 	9,20 11,54 14,35 21,36 

Gudhjem Almindingen Kanne 
fflabbient 	7,40 10,20 12,55 19,50 
Dfterlara 	7,49 10,29 13,05 20,00 
Elficrinarie 7,58 10,37 13,13 20,10 
Vllininbingen 8,17 10,54 13,32 20,28 
Vlatirtebn 	8,28 11,04 13,43 20,40 
Term 	9,15 11,50 14,30 21,30 
Neititc b. 9,15 11,50 14,30 21,35 

Stue- 8 Vækkeure, 
Lommeure, 

Herre- og Dame-Armbaandsnre, 
iJrkæder og Urarmbaand 

i stort Udvalg. 

Conrad Hansen, Tif. Allinge 140. 

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

Padermelarabriken. Nyker 

Overreinuagtnrer 

Jac. Jensen. 
1,11.assationer, Ejendomshandler, Doku-
mentskrivning, Dodsbobehandling m. v. 

KONTOR: Torvet i Sandvig. 
{Turistbureauets Lokaler). 

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

Aktieselskabet 

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

ordner Kreditlaan m. tn. 

3EBik•t3=E-MIX.~X~el 

Udsigt over det genrejste Verdun. 

C.) 

- Det er nu 13 Aar siden, at den forfærdelige og frygtelige blodige Kæmpe-
strid om Verdun tog sin Begyndelse under Verdenskrigen og derefter fortsattes hele For-
aaret og Sommeren 1916, indtil den nye tyske Hærledelse en af de første Septemberdage 
gav Ordre til, at de frugtesløse tyske Anstrængelser skulde ophøre. Mange Militærkritikere 
betragter hele Offensivfelttoget paa Vestfronten i Begyndelsen af 1916 som et Misgreb. 
hvert Fald var det en Indsats af Menneskemateriale, en ødelæggelse af Værdier som ikke 
førte til den ringeste strategiske Gevinst for Tyskerne. Verdun blev omtrent skudt fuldstæn-
dig i Ruiner, og efter at det stærke Port Douaumont var bleven taget af de tyske Tropper, 
saa det ud til, at Verdun skulde tabes; men Joffres koldblodige Ordre, at Verdunfronten 
skulde holdes salut den Omstændighed, at Tyskerne ikke fik Forstærkninger rettidig frem, 
bevirkede, at Fronten blev holdt, skønt den tyske Krigsmaskine hamrede løs paa Verdun 
i et halvt Aar, næsten uden en Dags Afbrydelse. 

Naar man nu ser Byen, skulde man ikke tro, at disse rædselsfulde Krigsbegi-
venheder ikke ligger mere end godt 12 Aar tilbage i Tiden. Efter Fredslutningen har man 
arbejdet energisk paa Byens Genopførelse, og den kan i Aar fejre 13 Aars Mindet for An-
grebet paa den med Stolthed over igen at være en stor og smuk By. 

Ki~k{«~IX~1 

Friske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars. 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Kogt Skinke, hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paala2g, 

Dina Sorenpwa, Tlf. 38, 

Rich. Nielsen, 
Urmager- & Gravor 

Største [udvalg 

Fest- og Brudegaver 
Ny hjeink. Varer 

til de rigtige Priser. 

Johanne lansen 
Vietuglieforretning  

anbefaler 
hjemmelavet Fars, Medisterpolse, 
1...„wrzepolse, Sylte og Leverpostej. 

Fersk, saltet og røget Flæsk. 

Lindeplads - Allinge - Telefon 45 

Udsalg Ira Slagteriet. 

Koleed & Mortensen 
ilYirgefarretuing 

Ligkister og Ligtøj. 

Hasle Snedker- og 
Bygningsforretning 

Storste Lager af Ligki-
ster, Ligtoj og Ligsenge. 

TA. Hasle 35. 

Naar De skal avertere, benyt da 
,,Nardbarnholm" 
Annoncer læses bedst bet i Bladeti 

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 2r,Kr. 

Allinge Bogtryhiteri 

Nic. Koefoed 
Skrædder- og Herreekviperingsfor- 
retning leverer gode Varer til bil- 
lige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x 

Elfenbellslakeret Sovev@reise 
med 3-fløjet Spejl, eompl. fra 450 Kr. Egetræs engeIsli. 
Spisestue. compl. fra 550 lir. Chesterfields Dag-
ligstue, 1 Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr. 

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

Allinge ny Møbelmagasin, 
Havnegade 53, Allinge. 

Kraftige Darnpkul 
lit Tærskning er paa Lager. 

Produkten. 

1{31 De hvo 011 oy 110tretire111, 
da forhør Dem om vore Priser. Vi har 
til meget rimelige Priser. 

Remme af allerbedste Slags 

Produkten. 

Ti[ Tærskesæsonen anbefales 
Maskinelle, 

Cylinderolie, 
Konsistensfedt, 

Remfedt, 
Ileinsamiere, 

Siatøreiciinder, 
Møtor-Petroleum 

og løvrigt alt VIErktoj, Skruenøgler ni, rat, 

Prod ukten. 

!led Vens Trykstiger i Allinge Bogtrykkeri 

Møllers  Bogbinderi  
Tlf. 466. 	Chr. Diderillsen, Rønne 	ni. 400 

Indbinding af Bøger. - Protokollabrik. - Papirvarer. 
L KL årbalde. -- - Rimelige Friter. 	Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens. stordo Forbrugere, 

e )t)erterende 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonfo Nr. 14148, hvilket er deo 
billigste og bekvemmeste lilaade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele mas  
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 	5 Ore i Porto mod Kvit- 
tering paa Postbeviset. 

Bestillinger paaVinterbrændsel 
modtages. 

Bedste Sorter engelske Ovnkul, schlesl-
ske Ovnkul, Brunkuls-Briketter og 
kraftige knuste Koks kommer i September 

'Maaried. 

florlancet' Nitbelstius  
Meget kraftig Svineskraa 

af bornholmsk Sæd, gammel Høst. 

»ansfie Arvedelilid, Yrima Yfensekorn, 
50 pCt. 9oder6ianding, »ansk SoyasRraa 

sælges til billige Priser pr. Kontant.  

Nordlandets Handelshus. 

Køreplan 
itenne•AllInge Jernbane. 

SØGNEDAGE. 
Sandvig-Kanne IH. 

C-alibeig 	9,25 14,10 17,50 20,40 
VIffirifir 	9,30 14,15 17,55 20.45 
Zeit, 	9,38 14,23 18,03 20.53 

9,50 14,35 18,15 21,05 
1rinem; 	10,04 14,49 18,29 21,19 

9lnlet 	10,14 14,59 18,39 21,29 
93anist 	10,30 15,15 18,55 21,45 

Kanne 11.-Mund.)ig 

Nonne a). 	7,55 12,50 16.15 19,15 
SJlgter 	8,10 13,05 16,30 1:1,30 
511rinena 	8,20 13,15 16 40 I9,40 
9/9 	8,34 13,29 16,54 19,54 

8,46 13.41 17,06 20,06 
Yirlinfle 	8,54 13,49 17.14 20,14 
5-asibbia 	0,00 13,55 17,20 20,20 

') vutirt laii ira 27. 3nui tit 27. 
Vtiseurt (btsLel isrci). 

SON.,  OG IMELLIGD4GE 
Mundvig-1ton~ 

ectab»ia 	9,10 14,05 17,50 2,050 
91Plitiec 	9,15 14,10 17,55 20,55 
Zein 	9,23 14,18 18,03 21,02 
gle 	9,34 14,29 18,14 21,15 
Stlemena 	9,47 14,42 18,27 21,29 
9n11er 	9,56 14,51 18,36 21,39 
9i'nui 	10,10 15,05 18,50 21,55 

Rammel!.-.Sandvig. 
lfl rane b. 7,55 1 '2 50 16,25 19,25 
9tafer 	8,10 13,04 16,39 19,39 
.Klement; 	8,18 13,13 16,48 19,48 
Sile 	8,31 13,26 17,01 20,111 
'filt 	8.42 13,37 17,12 20,12 
Ytfliugr 	8,50 13,45 17,20 20,20 

3,55 1:3,50 17,25 20,25 

Ajletønder, 
Saltkar og, Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Hasle Bødkerforretning, 
Tlf. Hasle 105. 

Skred 
Optzentiningsbrwede altid paa 
Lager, billige Priser, 
Tlf. 29. 	Geert }lansen. 

tR'lling e deg tvær Æ 
anbefales. 

Nuritten, Teglsten, Drænrør. 
TIL 127. 


