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cAled JCajak jennem Europa. 

Borgen Diirnstein i Vinbjergene Wachau. 

Alle 
kan nu fas Nordbornholm" gratis, 
naar de betaler Postpengene (1 Kr.) 
og bestiller Bladet hos Avishadet 
eller paa Postkontoret; men husk. 
det er i Dag sidste Frist, hvis der 
skal undgaas Forsinkelser ved Eks-
peditionen. 

Nordbornholm" udgaar Tirsdag 
og Fredag fra og med Iste 

„En sjælden Plante" 
—c) — 

Jeg var lige kommen ind ad 
Døren efter at have været paa 
Sygebesøg hele Formiddagen. 

Jeg tog Telefontavlen 
„Lady Etton, Oxford Street 203 

—. Haster. 
Af Omtale kendte jeg godt den 

hovedrige Enke Lady Etton, men 
jeg havde aldrig talt med hende, 
ej heller set hende. 

„Ja, Fruen ringede for et Par 
Timer siden og bad mig endelig 
give den Besked", svarede Stue-
pigen paa min Forespørgsel. 

Jeg gav mig kun Tid til at drik-
ke en Kop The og begav mig skynd-
somt til Oxford Street. 

Jeg fandt Lady Elton ganske 
fortvivlet af Sorg. Hun var en 
statelig Dame med et overmaade 
behageligt Væsen, og hun tog i-
mod mig med Tegn paa oprigtig 
Glæde. 

Hendes Datter havde været syg 
i nogen Tid, og hendes Tilstand 
forværredes Dag fur Dag, uden 
at det havde været muligt at finde 
Aarsagen. 

,,De maa undskylde mig, Hr. 
Doktor, at jeg bad Dem komme 
ekspres, men vi staar her overfor 
et yderst mærkeligt Tilfælde, som 
ingen endnu har formaaet af fin-
de ud af. Jeg har haft flere Læger 
til min Datter, men ingen har 
kunnet stille en Diagnose; men 
jeg har hørt om de meget van-
skelige Tilfælde, som Doktoren ." 

»Jegskal gøre mit bedste Frue" 
afbrød jeg hende venligt, „men 
lad os se Patienten." 

Jeg blev vist ind til Miss Eltons 
Sygeleje. Miss Elly Elton var om-
kring tyve Aar gammel og bedaa-
rende smuk. Jeg blev helt betaget 
af hendes Skønhed og hendes 
milde, naturlige Væsen. 

Efter en meget grundig Under-
søgelse maatte jeg, til min største 
Beklagelse, tilstaa, at jeg ikke saa 
mig i Stand til at bestemme Syg-
dommens Karakter ellers dens 
Aarsag. 

En Art Tæring —, men et gan-
ske ejendommeligt Tilfælde. 

Medens jeg endnu stod og 
grundede over dette, blev der 
banket paa Døren. 

„Jeg maa nok komme ind, kære 
Dorothea?" spurgte en Kvinde- 

stemme, og det slog mig i sam-
me Nu, som Spørgsmaalet var 
udtalt, at dette var en meget usym-
patisk og uærlig Stemme. 

Skønt jeg ellers ikke altid læg-
ger særlig Mærke til det, saa var 
der dog noget i denne Stemme, 
der mishagede mig stærkt, og 
som ligefrem paalagde mig at være 
vaagen overfor dette Kvindemen-
neske. 

Jeg saa nøje paa hende, da hun 
traadte 

Hun kunde vel være mellem 28 
og 30 Aar gammel, mager, hendes 
Haar var lyst, Hudfarven næsten 
gusten, og hendes øjne — 
Sjældent eller aldrig har jeg set 
Mage til øjne. 

Det var den mærkeligste Farve. 
De var mat-graablaa, og Pupillerne 
saa man ikke ; Hendes øjne var 
en underlig gelagtig Masse at se 
til. 

Hun blev forestillet for mig som 

Miss Clarke, en Halvkusine til 
Lady Eltons afdøde Mand. 

Hun bøjede sig over Patienten, 
og det var noget af det mest ud-
prægede Hykleri, jeg blev Vidne 
til, da hun sledsk og kattevenligt 
spurgte til Miss Ellys Befindende. 
Jeg fik et afgjort Mishag til den-
ne Kvinde. 

Et Øjeblik efter kaldte Lady 
Etton mig ind til sig. Jeg talte 
frem og tilbage om Muligheder 
for en Helbredelse. og i Samtalens 
Løb kom Lady Elton til at omtale 
Miss Clarke, som opholdt sig hos 
dem. Jeg erfarede da, at Miss 
Clarke vilde være Arving til en 
større Formue, dersom Elly Elton 
døde. 

Hun var Major Eltons eneste 
Slægtning. 

Denne Oplysning gav mig noget 
at tænke. Jeg greb mig selv i den 
Tanke, a.t Miss Clarke muligt 
kunde staa i Forbindelse med den-
ne skæbnesvangre Sygdom. Men 
hvorledes? 

Jeg rejste mig og gik frem og 
tilbage paa Gulvet i mine egne 
Tanker en Stund. 

,.Desværre, Lady Elton, kan jeg  

ikke i øjeblikket stille Diagnosen, 
men jeg har før været ude for 
meget vanskelige Tilfælde, og jeg 
skal gøre mit yderste". 

„Jeg vil nu anmode Doktor 
Stephens om at varetage min Prak-
sis en lille Tid, og jeg vilde da, 
hvis Lady Elton kan samtykke 
deri, blive her indtil videre. 

Miss Clarke saa alt andet end 
venligt til mig da hun erfarede 
denne Bestemmelse, hvilket jeg 
ikke kunde undgaa at lægge Mær-
ke til; hun skjulte sin Uvilje i-
mod mig meget daarligt. 

I omtrent en Maaned behandlede 
jeg min Patient, men desværre 
uden Resultat; men samtidig havde 
jeg et vaagent øje med Miss Clarke. 

En Morgen, ganske tidligt, gik 
jeg, da det var et ganske herligt 
Vejr, en lille Svip ned i Haven. 
Der var saa stille, og man hørte 
Fuglene kvidre og synge af Hjer-
tes Lyst. 

Alle i Huset sov, — troede jeg 
i det mindste. Jeg blev yderst for-
bavset, ved langt nede i Haven 
at se en Kvindeskikkelse, som i 
umiskendelig Grad kunde passe 
paa Miss Clarke. 

Hvad kunde hun have i Haven 
paa denne rid, tænkte jeg. 

Jeg rømmede mig lidt for at 
gøre hende opmærksom paa min 
Tilstedeværelse, og hun blev til-
syneladende alt andet end henrykt 
da hun fik øje paa mig. Jeg lagde 
Mærke til, at hun havde en lille 
Æske i Haanden, foruden at hun 
havde Hansker paa. 

„Frøkenen interesserer sig nok 
stærkt for Botanik", sagde- jeg i-
det jeg gik hen imod hende. 

„Ja', svarede hun lidt usikkert, 
„jeg elsker Blomster". 

,,Den Blomst har et sjældent Ud-
seende", sagde jeg og pegede paa 
de Planter, hun stod ved, „hvad 
hedder den?" 

Jeg saa vist paa hende, og det 
forvirrede hende øjensynligt meget 

„Ja, det er en meget sjælden 
Plante —, den er fra Indien, tror 
jeg, jeg kender nemlig en Planta-
geejer, som har sendt mig den. 

Den hedder „Amaryllæ", saa vidt 
jeg husker." 

Jeg bøjede mig ned for at se 
nærmere paa den. 

„De skal helst ikke røre ved den 
— uden at have Hansker paa". 

sagde hun med næppe hørlig Stem-
me og med alle Tegn paa Nervø-
sitet, „den er meget skadelig for 
Huden". 

„Er den giftig?" spurgte jeg 
og saa hende fast i øjnene. 

„Naa — egentlig ikke, men den 
irriterer Huden", svarede hun og 
blev mere og mere urolig. 

,,Ja 	saa." 
Jeg nikkede Godmorgen og fort-

satte min Vandring omkring i Ha-
ven. 

Min Mistanke mod hende del-
tog i Styrke. Medens jeg spadse-
rede rundt i Haven, holdt jeg sta-
digt ubemærket Øje med hende, 
og saasnart jeg havde set hende 
gaa ind i Huset igen, skyndte jeg 
mig tilbage for at undersøge den-
ne „Aniaryllæ" Plante lidt nøjere. 

Paa Stænglen, lige under Blom-
sten, sad der nogle ganske smaa 
grønne Bælge — ikke større end 
en Bønne. Jeg slog en af disse 
Bælge af med min Stok og knu-
ste den paa Jorden. 

En underlig mørkebrun Vælske 
flød ud og en modbydelig, kvæ-
lende Lugt havde den. Den var 
i den Grad ildelugtende, at jeg 
maatte fjerne mig derfra. 

Jeg gik op paa mit Værelse igen 
fast besluttet paa at opdage Hem-

meligheden red Miss Clarkes my-
stiske Interesse for Botanik. 

Den næste Morgen stod jeg no-
get før op og skjulte mig nede i 
Haven bag nogle Træer i Nærhe-
den af de sjældne Planter. 

Jeg havde ikke ventet ret læn-
ge, før Miss Clarke korn listende 
ned ad Havegangen 

Hun havde Æsken i Haanden 
og Hansker paa paa ligesom Da-
gen i Forvejen. 

Idet hun standsede ved „Ama-
ryllæ" Planten, saa hun sig for-
sigtigt om til alle Sider. Og, sik-
ker paa at være ene, bøjede hun 
sig ned og plukkede en af de 
grønne Bælge og lagde den forsig-
tig ned i Æsken, som hun deref-
ter pakkede omhyggeligt ind. 

Lydløst som en Maar sneg hun 
sig skyndsomt tilbage til Huset. 

Jeg maatte gøre Vold paa mig 
selv for ikke at styrte frem og 
gribe hende paa fersk Gerning. 

Jeg gik nu frem fra mit Skjul 
og skar et Par Bælge af Planten 
og korn ogsaa ubemærket op paa 
mit Værelse med denne „Sjælden-
hed". 

Jeg undersøgte den saa godt, 
jeg kunde, men med de Midler, 
jeg havde ved Haanden, kunde 
jeg ikke bestemt afgøre dens Egen-
skaber. 

Jeg vilde dog ikke opgive For-
søget, men tog et lille Stykke Brød 
og pressede nogle Draaber af Saf- 

ten paa det. Saa kastede jeg Brø-
det ned i Haven lige nedenfor mit 
Vindue, til en lille Fugl, som 
straks begyndte at hakke i det. 

Jeg fulgte interesseret Fuglens 
Bevægelser og ventede spændt 
paa Resultatet. 

Fuglen hoppede nok saa livligt 
omkring, men jeg syntes nu at 
kunne se, at den blev mere og 
mere mat. Den satte sig hen un-
der nogle Smaabuske, Hovedet 
sank ned paa dens Bryst og Øj-
nene lukkedes. 

Der kom et Par angstfulde Pip 
fra den, — og den blev liggende 
som livløs. 

Det var mig nok. Jeg havde 
fanet Vished. Nu kendte jeg Grum= 
dentil, at Miss Elly Eltons Liv 
langtsomt hentærede. 

Efter at have fattet min Beslut-
ning, gik jeg op i Sygeværelset 
og spurgte til Miss Eltons Befin-
dende. Hun var meget modfalden 
og lagde ikke Skjul paa, at hun 
vidste, at hendes Dage var talte. 

„Kære Miss Elton," sagde jeg, 
„fra i Dag skal Deres Helbred 
blive bedre Dag for Dag — det 
lover jeg Dem afgjort." 

1-lun saa tvivlende paa mig med 
sine store bedrøvede øjne. 

„Er Doktoren sikker paa tiet? 
Eller er del kun for at trøste 
mig, at De siger dette? Hvis det 
er Tilfældet, maa De ikke forsø-
ge at give mig nyt Haab; thi jeg 
har nu forliget mig med den Tan 
ke, 	snart at skulle dø." 

„De skal ikke dø, Miss Elton, 
De skal leve!" udbrød jeg med 
Varme. „Jeg har opdaget Sygdom-
mens Natur, og De vil blive rask 
som før." 

Lady Elton var nu kommet til 
og fik den glædelige Nyhed at høre 
og næsten samtidig kom Miss 
Clarke ind med Frokosten til Pa-
tienten. 

„Maa jeg blot lige se paa den 
Suppe, før De spiser af den", sag-
de jeg venligt til Miss Elton. 

Jeg lugtede til Suppen. Ja, her 
var ingen Tvivl mulig. 

„Ja, — det er bedst, at Patien-
ten fritages for denne Suppe frem-
tidig", sagde jeg henvendt til La-
dy Elton, „den er ikke heldig for 
Deres Datter — afgjort ikke." 

Jeg vendte mig imod Miss Clar-
ke. Hendes Ansigt blev paa een 
Gang ligblegt, og hun stirrede 
vildt paa mig. 

Jeg maa bede Dem om en Sam-
tale under fire Øjne, Miss Clarke 
— straks", sagde jeg haardt og 
med et Blik paa hende, som hun 
forstod. 

Hun fulgte mig viljeløst ind i 
Værelset ved Siden af og sank 
ned i en Stol, medens jeg roligt 
lukkede Døren og laasede den. 

„De forstaar, at jeg har opda-
get Hemmeligheden", sagde jeg 
haardt, ,,af Pengegridskhed har 
De forsøgt langsomt at gøre Ende 
paa Miss Eltons Liv ved daglig 
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at komme smaa Portioner af Plan-
tens Gift i hendes Mad". 

Hun faldt fuldstændig sammen. 
„Naadel" raabte hun i Angst. 

„Hav Medlidenhed med mig", hul-
kede hun. 

„Hvad Medlidenhed har De ud-
vist mod den unge Pige og hen-
des fortvivlede Moder? Men for 
at undgaa oprivende Scener og for 
Lady Eltons Skyld skal jeg an-
mode Dem om at mærke Dem 
mine Ord og lystre min Befaling: 

„Hvis De nogensinde vover at 
vise Dem for vore øjne, skal jeg 
sørge for, at De faar Deres vel-
fortjente Straf. Gaa 1" 

Forvirret vaklede hun ud, og 
en Time senere var hun ubemær-
ket gaaet sin Vej, og vi saa hen-
de aldrig siden. 

Men fra den Dag blev Miss El-
ton bedre og bedre, og efter om-
trent seks Ugers Forløb havde 
hun fuldstændig genvundet sit Hel-
bred". 

„Naa, er min Mand ifærd med 
at fortælle om det mystiske For-
giftningstilfælde i Oxford Street?" 
spurgte den smukke, elskværdige 
Doktorfrue, idet hun smilende 
kom ind i den hyggelige Daglig-
stue, hvor vi interesseret havde 
fulgt Doktorens Beretning. 

„Ja," svarede hendes Mand og 
saa kærligt op paa hende, ,,Gud-
skelov, Elly, at vi reddede Dig fra 
denne grusomme Død." 

Holger Rasmussen. 

25 Aar! 
En Kollega, Bogtrykker Martin 

Andersen, „Maribo Amtstidende" 
kan den iste Juli fejre 25 Aars 
Jubilæum som Bladudgiver. I 
en Artikel i Bladetskriver han bl. a.: 

1 de første Aar udsendtes Bladet 
som almindelig gratis-udsendt An-
nonceblad een Gang ugentlig og 
i ret begrænset Oplag (4 — 5000 
Expl.) Imidlertid slog Bladet saa 
stærkt an, at dette ikke alene for-
anledigede en Forøgelse af Opla-
get, men ogsaa nødvendiggjorde 
en 2 Gange ugentlig Udsendelse 
af Bladet. — Under Krigen skete 
den Ændring, at vi paa Grund 
af Postpengenes stærke Stigen (op 
til ca. 30-35,000 Kr. aarlig) inaat-
te lade Læserne selv betale disse. 

Og denne Ændring viste sig for 
saa vidt heldig, som den godtgjor-
de, i hvor høj Grad vort Blad 
havde fundet Rodfæste i Befolk-
ningen; ikke alene beholdt Bladet 
nemlig sin gamle Læsekreds ube-
skaaren (6-7000 Expl.), men i 
Aarene, der fulgte efter, steg Op-
laget tiltrods for denne Nyordning 
yderligere ret betydeligt, saaledes 
at Oplaget nu som Regel ligger 
omkring 9000 Expl. — et Resul-
tat, som vi paaskønner, og som 
vi har honoreret ikke alene ved 
en stor Del af Aaret at udsende 
et 8-Sidet Blad, men ogsaa ved 
at bestræbe os for at give Bladet 
det bedst mulige Indhold; dette 
mener vi er lykkedes, og Bladet 
tæller nu en lang Række Medar-
bejdere, der gør det muligt for os 
til Stadighed at byde Læserne et 
originalt Stof, som ikke findes i 
andre af Stiftets Blade, saaledes 
at det til en vis Grad supplerer 
disse baade med Hensyn til Text 
og Annoncer. 

Selv om Bladet saaledes i Tider-
nes Løb har udviklet sig noget 
anderledes, end oprindelig tilsig-
tet, saa er vi dog ubeskedne nok 
til at mene, at det alligevel har 
haft sin Mission, idet det gennem 
Aarene er kommet til at danne 
Bindeled mellem det store Opland, 
hvor dets Læsekreds findes: thi 
medens dette Opland ellers deles 
mellem en lang Række Dagblade, 
saa er der samtidig næsten ikke 
et eneste Hjem, hvor „Maribo Amts-
tidende" ikke læses, og dette, at 
vort Blad med dets store Oplag 
saaledes læses indenfor Hjem af 
alle Samfundsklasser og-alle-poli-
tiske Afskygninger, vil til enhver 
Tid give det en Stilling som Med-
delelsesmiddel til og mellem Op- 

landets Befolkning, som intet an- 
det Blad blot tilnærmelsesvis kan 
byde. 

— — — 
Det var i Fjor 25 Aar siden at 

vi udgav det første Annonceblad 
her paa Nordlandet, men vort 
Blad har endnu paa Grund af 
Postpengenes stærke Stigen ikke 
haft saa store Udviklingsmulighe-
der. 

Alligevel mener vi at „Nord-
bornholm" i de mange Aar har 
været saa velset indenfor Læse-
kredsen, at en Udvidelse af Bladet 
kan svare Regning, naar Læserne 
selv betaler Forsendelsen, selv om 
vi ikke straks tør haabe paa et 
saa glimrende Resultat, som vor 
Kollega i Maribo har opnaaet. 

Den bornholmske Husmandsdigter 

Otto J. Lund 
har i disse Dage paa Henry 

Andersens Forlag i Aakirkeby ud-
givet en bornholmsk Digtsamling 
„Lyngblomster". 

Bogladepris 1 Krone. 
Bogen er pænt trykt, stilfuld 

og enkel, og Indholdet, 24 Digte, 
de bedste Forfatteren har skrevet, 
svarer dertil. 

De fleste af Digtene vil være 
kendt fra „Nordbornholm", lige-
som de er rundkastet gennem 
Dansk Radiofoni. 

Vi citerer et enkelt: 
„Lyngenjs Bøn", som vi synes 

symboliserer Forfatteren og den 
Stemning, der giver sig Udslag i 
„Borrijnholmaralavets" Bestræbel-
ser for at bevare det bornholm-
ske Sprog: 

La maj ble vår ja 'el 
De e ni kansje sæl au bæst tjænta me. 
Me denj uzlesta Jorn ja tår te Takka 
å våuser på denj alra brattesta Bakka; 
ja her jå trives alrabæst, kansje. 

La maj ble, vår ja e. 

La maj ble, vår ja e! 
De samma sajer nok Larkan me, 
å . Agerhonsen nok lesedan mena, 
for vi e så fæzeli Govenner blena. 
Ja, Høns å Larka, di hør maj te. 

La maj ble, vår jå e. 

La maj ble, vår ja e! 
Så grant et Syn ni te Fiskje ska se. 
I Tuzenviz hår ja då Blomster så nætta, 
som sjevta Kulør å e mæst fivolætta. 
Vi vænte lænje, men kom livæl me. 

La maj ble, vår ja e. 

La maj ble, vår jå e! 
Sæl om de 'næn e lid, va ja' hår å gje. 
Lid Hønnu kanj Bied saj livæl hænta; 
jå forlånger værkan Tak æjle Rænta, 
Enj Kranjs te din Grav ja au ska daj gje. 

La maj ble, vår jå e. 

Thi den bornholmske Natur og 
det bornholmske Sprog hører jo 
nu engang sammen; det kan ikke, 
ligesaalidt som Lyngen omplantes 
paa fremmed Grund. 

Fiskerimissan i Karlskrona. 
Der er f. T. en stor Udstilling 

i Karlskrona i Anledning af Byens 
og Flaadestationens 250 Aars Ju-
bilæum. Ikke saa underligt at Fi-
skerimåssan i Aar er henlagt til 
denne smukke By i den svenske 
Skærgaard. Sidste Aar afholdtes 
Mitssan som bekendt i Simrishamn, 
og Hammershus gik Lysttur der-
til med ca 200 Passagerer. 

Saafremt der er Interesse der-
for indenfor Fiskeriforeningerne 
her paa Bornholm, og der tegnes 
det tilstrækkelige Antal kan Ham-
mershus afgaa fra Allinge Torsdag 
Aften d. 3. Juli og returnere Fre-
dag Aften. 

Paa Måssan i Simrishamn sid-
ste Aar var der som bekendt me-
get at se og lære for Fiskerne, ikke 
mindst de forbedrede Fangstme-
toder. 
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—o-- 

Ved Indsamlingen 
i Allinge-Sandvig til Mindesmær-

ket over faldne Danske i Verdens-
krigen indkom ca. 175 Kr. 

Gode Karakterer 
Ved Statskolens Meliemskoleek-

samen fik Gundhild Lambrecht 
(Gdr. L. Rutsker) og Ellen Peter-
sen (Avlsby. P.) mg± Marie Niel- 
sen (Bagerm. N. 	Axel Jacob- 
sen, Hasle mg I-. 

Ved Realeksamen samen 
Aage Koefoed (Gasværksbest K.) 

Ejvind Larsen (Skomg. L.) og Ernst 
Mogensen, Rø mg .1- Poul Folk-
mann, Hasle mg. 

kun 30 Elever 
er indmeldt paa Johnstrups Se-

minarium. Det er kuu ca. Halv-
delen af, hvad der plejer at tegne 
sig. 

Ungdommens Rejselyst 
bliver Aar for Aar større. 
1 Tyskland har Vandreforenin-

gerne overalt oprettet billige Her-
berger, men ogsaa herhjemme 
kommer vi med og det kniber med 
at skaffe Opholdssteder og Sove-
rum. I Sønderjylland vil 13 For-
samlingshuse blive aabnet som 
Ungdomsherberger, hvor de unge 
vil kunne sikre sig Sovepladser 
for 25 Øre. Den eneste Betingel-
se er, at man skal være Medlem 
af en Ungdomsorganisation og i 
god Tid i Forvejen sende Medde-
lelse til det danske Kontor i Tønder. 

Her paa Bornholm har vi kun 
Fjeldstauen paa Sydlandet — var 
det ikke en god Ide ogsaa her 
at aabne Forsamlingshusene for 
de unge. 

Med Kajak gennem Europa 
og Mordet i Strandlokken fortsættes i 
vort Tirsdagsnummer. 

Dansk Fiskeriforening holder 
Generalforsamling i København 9. og 
10. Juli. 

Københavns Kommune har 
købt 1100 Tdr. Ld. i Lyngby Kommune 
for at kunne sætte Udstykningen i Sy-
stem. 

Lauge Koeh startede i Lørdags 
sin nye Ekspedition til Østgrønland. 

Sverige har faaet sin første kvin-
delige Minister, en Frk. Helsengreen, 
som er indtraadt i Ekmans Ministerium. 

Grækenland har optaget et Laan 
paa 1 Mill. Pd. Sterling hos Sverrigs 
Tændstikkonge. 

Den kendte Eekord.Jager, 
Automobilkongen Major Segrave, er 
tilligemed en Mekaniker dræbt under 
Forsøg paa at sætte Rekord med en 
Motorbaad. 

Den store Gentoreningsfest 
i Søndags ved Dybbøl havde samlet 
15-20,000 Mennesker. 

Det kgl. Teater vil næppe blive 
aabnet før Iste Oktober paa Grund af 
den nye Drejescenes Anlæg. 

Annoncer til Nordbornholm 
maa indleveres senest Mandag 
M iddag. 

Ølt paa rette (lads, 
—o— 

Blot det dog rigtig kunde gaa 
i Blodet paa os Mennesker, hvor 
betydningsfuldt og tidsbesparende 
det er, naar enhver Ting er at 
finde paa sin Plads! Det gælder 
Arbejdspladsen, Værkstedet, Kon-
toret og — ikke mindst — Hjem-
met. 

Der er vel næsten intet værre 
end netop det, at man, naar man 
vil have fat i en eller anden Ting, 
da maa springe omkring en halv 
eller hel Time, inden man finder 
det, man søger. Iltre Mennesker 
lader i et saadant Tilfælde Vreden 
gaa ud over skyldige og uskyldi-
ge i Flæng, selvom Fejlen maaske 
ligger hos dem selv. 

Alt paa rette Plads ! Ja, siger 
maaske nogle, men det er lettere 
sagt end gjort. Men i Grunden er 
det saare let, naar man blot væn-
ner sig dertil fra de tidligste Aar. 
--- Ikke saaledes at forstaa, at 
Ordensmennesket skal udarte til 
en Pedant; ogsaa her er den gylt!. 
ne Middelvej den bedste. 

Alt paa rette Plads! Mere end 
een er i Utide gaaet fra Hus og 
Hjern, fordi han ikke har iagtta-
get dette simple Raad. Uorden er 
i alle Tilfælde en udmærket Be-
fordring for Fattigdom og Tids-
spilde. Husk paa det! 

Et lille Parti Spegesild 
er til Salg. 	Chr. Wang. 
Tlf, Hasle 21. 	Helligpeder. 

Vær god mod Naturen. 
—0— 

Den skønne Natur fylder dit Sind med 
Friskhed og Glæde - 

Den gør dig sundere baade paa Le= 
gerne og Sjæl. — Derfor 	vær god 
mod Naturen som mod en Ven! 

Har du fundet en køn Plet ude i den 
fri Natur, saa ødelæg den ikke! Husk 
paa, Naturens Skønhed er ikke din ale-
ne, den er alles! 

— — — 
Har du ligget i et Skovbryn eller paa 

en Strandbred og spist din Mad, saa 
efterlad ikke Stedet som en Køkken-
mødding, naar du gaar din Vej. Lad ik-
ke tomme Flasker, Konservesdaaser. 
Æggeskaller og Papir forstyrre Skøn-
hedsindtrykket for dem, der siden søger 
Stedet! 

— — Gør rent efter dig! 
Pluk alch ig Markens eller Skovens 

Blomster, hvis du ikke bryder dig om 
at tage dem med hjem. Det er hensyns-
løst at plukke Blomster for straks efter 
at smide dem bort igen. Ogsaa Blom-
ster lever, og saa længe de lever, kan 
de glæde Mennesker, 

- -- — 
Ryk ikke Anemoner eller andre Blom-

ster op med Rod ! Naar du gør det, er 
du med til at udrydde den danske Skovs 
Skønhed I Vil du ved Foraarstid have 
grønne Bøgegrene med dig hjem fra 
en Skovtur, saa skær Grenene omhyg-
gelig af med en Kniv! Skær dem af med 
et skraat Snit, r g vælg dem paa en 
saadan Maade, at du ikke ødelægger 
Træets Form og Skønhed. Tag kun 
Grene, hvor du har Lov dertil! Ødelæg 
aldrig unge Træers Topskud. Glæd dig 
ved Fuglenes Sang, men rør ikke Fug-
lenes Reder. 

Færdes du paa Steder, der tilhører 
Privatmænd, saa vær dobbelt omhygge-
lig og nænsom i din Optræden. Hen-
synsløse Turister har lukket Adgangen 
til mange kønne Steder i vort Land, 
fordi de ikke var gode mod Naturen. 

Vær varsom med Ild, naar du færdes 
i Skov. 

Men du, som har lært at sætte Pris 
paa Naturens Skønhed, du vil altid være 
en god Turist. 

Du vil altid erindre, at saa køn og 
ren, som du selv ønsker at møde Na-
turen, saa køn og ren bør du efterlade 
den til andre. 

Badningens 10 Bud. 
o - 

Formanden for Dansk Svømme-
og Livredningsforbund, Hr. Holger 
Nielsen, giver i Anledning af de 
mange Drukneulykker, hver Som-
mer er saa rig paa — følgende 
gode Raad: 

1. Gaa aldrig alene i Vandet. 
2. Svøm ikke for langt ud. Det 

er aldeles ingen Nytte til, og du 
udsættet kun dig selv og dine Med-
mennesker for Fare, dersom du 
pludselig gribes af Ængstelse eller 
af et Ildebefindende, og Kræfterne 
derved svigter dig. 

3. Bader du i en Mergelgrav el-
ler paa Steder, hvor du ikke ken-
der Vanddybden, tag da om Livet 
et Reb, som en anden — staaen-
de paa Land — holder i. 

4. Bader du fra Baad paa dybt 
Vand, tag da ligeledes om Livet 
et Reb, som holdes af en i Baaden 
værende Person. Spring ud og 
gaa op fra Baadens For- og Ag-
terende ikke fra Siden. Skulde det 
ske, at Baaden. du er i, kæntrer, 
bliv da ved den, medmindre du 
er nær ved Land og er vis paa 
at du kan svømme ind. 

5. Gaa ikke i Vandet lige efter 
et Maaltid, ej heller efter stærk 
Anstrengelse (før Lunger og Hjerte 
virker normalt igen) Mennesker 
med Tilbøjelighed til stærk Hjer-
tebanken maa ikke bade uden Læ-
gens Tilladelse. 

6. Sig til Børnene, at de aldrig 
i Kaadhed maa skubbe hverandre 
i Vandet fra Bro eller Baad, og 
at de aldrig i Vandet maa dukke 
hinandens Hoved under. 

7, Lad dem ikke blive længere 
i Vandet end højst til det Tids-
punkt, hvor den første Kuldegys-
ning indfinder. Paase, at de efter 
Badet ikke fryser (uvirksomme 
opholder sig i kølig Luft). Og lad 
dem heller ikke overdrive Solbade-
ne. 

8. Tillad ikke Børn — ukendt 
— med Sejlads — at tage ud 

paa egen Haand. Giv dem Advar- 

sler mod Kaadheder, dersom de 
i Robaad faar Lov at ro ud uden 
voksne. 

9. Gaa ikke flere i en Baad, end 
at I er sikre paa, at den kan bæ-
re jer, og overbevis jer om, at 
Baadens Sider er tætte (ikke har 
slaaet Revne.) Søg straks Land, 
hvis Baaden tager Vand ind. 

10. Endelig bør alle, ældre som 
yngre, lære at kunne udføre et 
korrekt „kunstigt Aandedræt" 
(Schåfer-Metoden) 

Det „kunstige Aandedræt", og 
hvad dertil hører, er lært i Løbet 
af en halv Time, og sikkert vil 
de fleste af os -- før eller senere 
i vort Liv — komme til at staa 
overfor Tilfælde, hvor den hurtige 
Paabegyndelse af „kunstigt Aan-
dedræt" kan være af afgørende 
Betydning for Redningen af et 
Menneskes Liv. 

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

Skotøj. 
Et stort Udvalg af Iste Klasses 

moderne Sko, brun og sort Lak-
sælges til meget moderate Priser. 

!Træskomager Larsen 

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 2 Kr. 

Allinge Høgh ykkeri. 

ha ikke over beo eller hud 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 
Mineralvandsfabriken 

BORNHOLM 
Sandvig 	 Telefon 25 

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

Ved Fabrikationen anvendes 
kun de allerfineste Raastoffer, 

Produktet staar fuldt ud paa 
Højde med de oversøiske Fa-
brikkers. 

Forretnings konvolutter 
sælges med Firma for kun 7 Kr. 
pr. Mille. 
Allinge Bogtrykkeri 

!dible Skærer' 
OphendningIshriende altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	t eert. Hansen. 

Gør et Besøg 
i Undertegnedes Sadelmagerforretning, 
hvor De vil finde alt i Seletøj, Kit: 
Mag, Rygstekke og Kurvemøb: 
ler. Bilpolstring udføres. 

H. P. KOFOED 
Tlf. 13 	 Hamle 
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11 Slooleriels Udsalg paa Lindeplads1 
o Tlf.  45 	o
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n Karbonade, Mørbrad og kogt Skinke frisk hver Dag. 	a 
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Anton Sonnes Byggeforretning 
udfører Nybygninger og Reparationer samt alt til Faget henhørende. 

Tlf. Allinge 69. 	 P. Petersen. 

--N Strandhotellet 
t.  har aabnet Sæsonen og  anbefales det ærede Publikum. 

Iste Klasses Varer. 	 Moderate Priser. 
tErb. Fr. Ilidatrup. 

•■••■•■••••■ 	 ••■•••~•~ 

J 

Sandkaas 
Strandpavillon. 

Koncert c Dansant 
Søndag d. 29. ds. fra 8 –11. 

Musik: Rømers Duo. 
Gratis Entree. 

lloisker Ilusmalldsiorelliq. 
Medlemmer, der ønsker at del-

tage i en Fælles-Udflugt til Bol-

sterbjerg  d. 23 Juli bedes hen-

vende sig  til Bestyrelsen inden 
8 Dage. 

Bestyrelsen. 

Lysttur 
til Cfiristianse 

med sis HAMMERSHUS 
Onsdag Mt. Fredag. 

Fra Allinge 931, fra Gudhjem 10"° 
Retur fra Christiansø 143u. 

Pris 4 Kr. 
Lystturen Christiansø har Togforbin-

delse med alle bornholmske Jernbane-
stationer, hvor gennemgaaende Billetter 
faas for Skib og Bane Tur-Retur 5 Kr. 

SIMRISHAMN. 
Afgang fra Allinge Kl. 9 

Mandag, Tirsdag, Torsdag, Lørdag. 
Retur fra Simrishamn 16". 

Afg. Søndag fra Allinge Kl. 8 og  19. 

Retur fra Simrishamn 11 og 22". 
Billetter faas i Dampskibsselskabet 

Østersøens Kontor, Tlf. Allinge 75, eller 
Turistbureauet Sandvig, Tlf. 100. 

Pris Tur-Retur: 1 Dag 5 Kr., 
2 Dage 6 Kr., 30 Dage 8 Kr. 

En absolut troende, paalidelig  

Kvinde 
25-30 Aar, som med Kærlighed 
vil passe et lille Hjem med 4 mo-
derløse Smaabørn i Amerika, sø-
ges straks. Fri Rejse. 

J. Andersen, Skovhuset, Re. 

Rolig, alsidig Pige 
ønsker Plads ved hvad som helst 
til 1. Juli. — Billet mrkt. „Plads" 
modtager Bladets Kontor. 

Onsdag den 25de Juni 
aabnede Undertegnede 

en Fiskeforretning 
i fhv. Skræder Wesths' Ejendom 
og  anb. fersk, røget og salt Sild. 
Rødspætter, Aal, Laks m. m. bedes 
saa vidt muligt bestilt Dagen før. 

Chr. Jørgensen. 
Tlf. Allinge 28. 

Murgrus leveres overalt 
Klemensker Cementstøberi. 

Tlf. n. 77. 	 'Fif, n. 77. 

Plath. Kotoed, Vesterg. All, 
anbefaler sig  med alt Snedker- 
arbejde. Saavel nyt som Repa- 
ration udføres solidt og  billigt. 

Stor, sort bødekvie 
nær ved Kælvning  er til Salg  paa 

Krykkegaard, Klemens. 

Et 4 Fags Hus 
er til Salg  

Harald Nexe ved Klemens Kirke. 

7 Pers
. Turistbil udlejes 

E. Ipsen, Havebo, Allinge 
Tlf. 147. 

Flink Pige 
søges paa 

Hammersholm. Tlf, Sandvig  23. 

Koloed /k Mortensen 
Byggeforretning 

C" 
1■I • 

Statsskat for 2. Ilalvaar 1929 
—30 bedes indbetalt senest d. 30. 
ds. og  modtages ved Mejeriernes 
førstkommende Udbetalinger. 

Mogneraadet. 

Allinge-Sandvig 
Sygekasse. 

Medlemmerne anmodes om at 
indsende deres resterende Med-
lemsbidrag  inden 5. Juli — ellers 
forfalder Medlemsretten. 

P. S. V. 
Bestyrelsen. 

Roelugning 
kan faas straks 

Kure, Sigtegaard, Osterlars. 

Sommersfio. 
Hvide, graa, beige, i alle Nr. 

med Gummisaaler, føres i meget 
stort Udvalg. 

Jeg  sælger til meget smaa Priser. 

træskomager Larsen 

Ny lukket Bil 
udlejes. 

L. P. Olsen, ved Ttjn St. 

Tlf, All. 59 kan foreløbig  benyttes. 

Lukket 5 Pers. Bil 
udlejes. Tlf. All. 8y kan benyttes. 

Villy Jensen. Tein. 

211ing e Yeg Ivrer 1Z.  
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 

Tlf. 127. 

Bornholms 
Spare- og haanekasses 

Afdeling i Allinge. 

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

3 Mdrs Opsigelse 	4,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 
Folio 	 2 	- 
i Forsørgelsesafdelingen 	3,6 - 

hvortil Præmie, hidtil 2,4 	- 

g-tr431, vor hjemme- 
lavede fars og Nied-
ister! 

Ar. Lyster,Jfas le. 
Huggede og  polerede 

Gravmonumenter 
i Bornholms smukke-
ste Sten til Polering. 
Er altid paa Lager til 
rimelige Priser. 

Forlang  Tilbud. 

Borrelyngens Granitværk. 
V. Sørensen. 

Overretssagfører 

Jac. Jensen. 
Inkassationer, Ejendomshandler. Doku-
mentskrivning, Dodsbobehandling m. v. 

Kontor i Allinge: 
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom). 
Træffes personlig hver Fredag Form. 

Aktieselskabet 

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

ordner Kreditlaan m, in. 

Hasle 
fotografiske Atelier 

— BERGHAGEN — 

Optagelse paa Atelieret indtil 
Kl. 9 Aften — ogsaa Søndag! 

Hurtig  Ekspedition. Billige Priser. 
(Forudbestil Tid — Tlf. Hasle b6). 

De nye Urglas, som ikke kan slaas i Styk-
ker, har jeg  paa Lager i alle gangbare 
	 Størrelser og sættes i paa faa Minutter. 

Conrad Hansen, Allinge 
Tlf. 140 	Guld-, Selv-, Plet-, Tin- og Nikkelvarer. 	Tlf. 140 

Stort Udvalg. 	Gode Varer. 	Priserne billige. 

Nu trænger Tagene til Tjære! 
Vi har Lager af al Slags Tjære 	1/2 og 1,/, Td. til billigste Priser 

Yrodukten. 

— I Forbindelse med den store Udstilling 
Karlskrona i Anledning af 250 Aars Dagen for 
Flaadehavnens Grundlæggelse afholdes en 

Fiskerimåssa i Karlskrona 
i Dagene 3.-6. Juli. 

Saafremt et tilstrækkeligt Antal Detagere tegner sig  vil 

HAMMERSHUS afgaa dertil i Lysttur Torsdag  Aften d. 3. Juli, 

Retur Fredag  Aften. 

Egornitzkas 2oglrykkeri, 
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den 
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74. 

Indpakningspapir, Økonotnruller, Poser & Konvolutter til Fabrikspris. 

Skal De reparere 9 
Deres Nus eller bygge el nyt Hus • 

— da har vi et stort, velsorteret Lager af Tømmer, Gulvbrædder og 
Forskallingsbrædder i alle Bredder, Tykkelser og  Længder. 

Alle vore Brædder er uellagrede og terre. 
Friskbrændt Portiand Cement 

Mursten, Tagpap (-)z Tagplader sælges til allerbilligste Priser. 

Yrodukten. 

'ens er 	e tere i „glorbbornbolni". 

„Worbbouitiolm" fæl ed i over 3500 biml-
Wlene af «Kolonialbarer og  .1.1tanufaftur forbruger bbert j nu anrlig  for eirla 
2000 troner 	„9"turbborntwfm" 53cejere feber altfan bbert Vlar for. taber 6 
`Millioner Sfroner Sarer. Zen 	orretnitig  .inalib, ber flaner ober be baarli ge 
viber, ben ringe Støbeegne og  be beg rcenfebe 9Iffretninønntligfieber, hor ueb nt 
°betlere i bort Stab 2ejligljeb til at ubbibe fin 'orretning, natir 1)nn forer 
gobe 93arer og  iobrigt er fonfarrencebagtig. 

OJCCE0 

Ved De 
at „NORDBORNHOLM" hver Uge bliver trykt i 
tre Tusinde, fem Hundrede Eksemplarer 
og kommer til hvert Hjem i Allinge-Sandvig  --

Tein — Olsker — Rø - - Klemensker — Rutsker 

	 Hasle 	 Gudhjem og  Østerlars 

9 
• 

„NORDBORNHOLM" yder Dem derfor flere 

Fordele end noget andet Blad paa Bornholm. 

De bør i egen Interesse sende Deres Annonce 

til „NORDBORNHOLM". Det er billig  Reklame. 

Tlf. Allinge 74. 	 Postgiro 14146. 

»en fikse Sko 
med den gode Pasform faas i 

c.Larsens Skotojsforretning,A11, 

7 Pers. Turistuogn 
udlejes billigt. 

Tlf. Allinge 53 kan benyttes. 

Johs. Marcher. 

Gruppe-, Industri-, Portræt-, 
Interieur-, Sports-, Illustrations-. Heste-
og Kreatur-Fotografering udføres over-
alt paa Bornholm uden ekstra Veder-
lag for Befordring. 

Kaare Rasmussen. 
Tlf. Rønne 526. 

Forstørrelser efter gamle Billeder ud-
føres paa egen ForVørrelsesanstalt. 

hast- og Personkørsel 
udføres.  

Karl Christensen. 
Tlf. Hasle 99. 

Finnedalens 
Kur= og Badehotel 

Koncert og Dansant. 

gi Col6erg. 

Fikse og smukke 
Nyheder i 

TRII.SZTAGE 
seavel 
grovere 

som 
finere 

'■ Bedst 
o 

billi
g 
gst 

NORDLANDETS 
HANDELSMUS 

ALLINGE 

Anton Sonnes 
Lig  kiste forretng. 

fortsættes uforandret. 

Ligtøj og Ligsenge paa Lager. 
Ordning af Begravelser. 

H. Th. Mortensen. 
Maskinsnedkeri, Allinge. 

Ulf. 47. 

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

Medisterpølse, Fars, 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Kogt Skinke, 
hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Sørensen, Tlf. 38. 

Stort Udvalg af 
prima Kvalitet 
STRØM PER 

Uld 
Silke 

omuld 

Bedst og 
iiligsl 

Olsker Urglas. 

nt ubbibe Zere4 Shinbefreb, bor Ze aber 

1 

/24 
ir tø-

"4n  

" Tlf. All, 77  ■ Tlf, All, 79 

En Smedesvend 
kan straks faa Plads 

hos Smed Grenwall, Olsker. 

qr. 
1 



er,,indgaaet i disse Dage. 

- Meget smukke, solide Varer 

sælges til billige Priser i 

Nordlaudets 113111101ShilSo 
Allinge. 

KØREPLAN. 
(Gældende fra 1. Juni) 

Rønne-Allinge-Sandvig. 
Hverdage. 

7,45 
8,00 
8,10 
8,24 
8,36 
8,44 
8,50 

12,45 
13,00 
13,10 
13,24 
13,36 
13,44 
13,50 

16,10 K,00 

	

16,23 	19,15 

	

16,31 	19,25 

	

16,43 	19,39 

	

16,53 	19,51 
17,00 19,59 
17,05 20,05 

Rønne H. 	Ank. 
Nyker 

" Klemensker 	, 
Rø 	,. 
Tein 	„ 
Allinge 	,, 
Sandvig 	Afg. 

	

A  10,45 	15,10 
10,29 14,54 

	

10.19 	14,44 
10,05 14,30 
9,53 14,18 
9,45 14,10 
9,40 14,05 

18,35 
18,22 
18,14 
18,02 
17,52 
17,45 
17,40 

21.40 
21,2Lk 
21.14 
21,00 
20,48 
20,40 
20,35 

Søn- og Helligdage. 
7,45 13,00 16,10 19,15 22,05 ø Rønne H. 	410,10 15,25 18,40 21,45 0,10 
7,59 13,14 16,24 19,29 22,18 Nyker 9,55 15,10 18 25 21,30 23,56 
8,08 13,23 16,33 19,38 22,26 Klemensker 9,46 15,01 18,16 21,19 23,47 
8,21 13,36 16,46 19,51 22,38 Rø 9,33 14,48 18,03 21,05 23,36 
8,32 13,47 16,57 20,02 22,48 Tein 9,22 14,37 17,52 20,53 23,26 
8,40 13,55 17,05 20,10 22,55 Allinge 9,15 14,30 17,45 20,45 23,19 
8,45 14,c0 17,10 20,15 23,00 y Sandvig 	A 9,10 14,25 17,40 20,40 23,15 

Aakirkeby-Gudhiern. 
Hver dage. 

7,55 10,50 13,20 17,00 20,30 Rønne-Nexø 9,20 12,10 14,45 18.20 21,55 
8,41 11,33 14,06 17,42 21,16 Aakirkeby 8,32 11,27 13,57 17,35 21,09 
8,51 11,42 14,15 17,52 21,26 Almindingen 8,22 11,17 13,47 17,25 20,59 
9,10 12,00 14,3218,1021,45 Østermarie 8,05 11,01 13,29 17,08 20,55 
9,21 12,08 14,40 18,20 21,55 Østerlars 7,55 10,52 13,20 16,59 20,30 
9,30 12,18 14,50 18,30 22,05 Gudhjem 7,45 10,42 13,10 16,50 20,20 

Søn- og Helligdage. 
Gudhjem 7,45 10,20 13,05 17,30 19,50 22,05 
Østerlars 7,55 10,29 13,14 17,39 20,00 22,14 
Østermarie 8,05 10,38 13,23 17,48 20,10 22,23 
Almindingen 8,22 10,55 13,41 18,05 20,30 22,40 
Aakirkeby 8,32 11,04 13,50 18,15 20,41 22,501 
Rønne-Nexø 9,20 11,5(1 14,40 19,00 21,25 23,30 1  

Rønne-Nexø 7,55 10,25 13,15 17,40 20,00 22,10 
Aakirkeby 8,41 11,11 13,59 18,23 20,46 22,54 
Almindingen 8,50 11,20 14,09 18,32 20,56 23,04 
Østermarie 9,07 11,36 14,26 18,47 21,15 23,21 
Østerlars 9,15 11,44 14,35 18,56 21,25 23,30 
Gudhjem 9,25 11,53 14,45 19.05 21,35 23,40 

Nye selvallseggende 

Staal-Iiesteriver 
8 Fod med 30 x2 Tænder af meget solid Kvalitet sælges 
fra Lager paa særdeles gode Vilkaar. Stor Rabat pr. Kontant. 
De almindelige Reservedele til 

Deerings Høstenashiner 
er paa Lager - eller skaffes meget hurtigt. 

Nordlandets Handelshus. 

Meget fine, tørre Gulvbrædder 
Fyr eller Gran efter Ønske. Alle Længder dansk Maal sælges 
paa særdeles billige Vilkaar. 

Billige, svære Brædder til Staldbrug og 
rigtig gode, bildkanlede Udskudsbrædder 

sælges til de nye, billige Priser 

Nordlandets Handelshus. 

Den rigtige Tagtigere, 
som gør fuld Nytte er P, Rønning & Gjerløffs 

Linoleumstjære, 
som sælges i store og smaa Tønder samt i Spande. - Alle Slags 
finslK Tagtigere, Linoleum, Treefarver til udvendig 
Brug samt Oliemaling sælges tit smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus. 
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1 Sligiengis Udsalg paa Lindeplads. 1,1  
Tlf. 45. 	a å D 

o
Ferske Slagterivarer hver Onsdag og Fredag. E 
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Vil De have Fart i Omsætningen? 
Hvad hjælper det at Lageret er fuld af Varer, 

naar Butikken mangler Kunder. 
Den store Omsætning til en lille Avance giver den store Kundekreds, 

naar der averteres i 

„NORDBORNHOLM". 

SKANDINAVIEN 
AMERIKA LINIE 

En :ste direkte Ruter fra København til New York 
og Canada med regelmæssig Afgang flere Gange 
hver Md. - Familier med tilstrækkelig Kapital 
samt unge Piger til Husarbejde kan sikres Arbejde i 

Canada umickle :,art efter Ankomsten. Alk -  Oplysninger fra Passage - 
A fd el i ngen, KONGENS NYTORV 8, København K., eller hos. 

3ogtr. Rieffer, Rønne, =logt.r. 69ornitira, Rep9, &1». 3etereit, %inde, 
REfogtr. D. @ornitåfa, Ilbuge, 	g)togreif 3erg4agen, 7aMe. 

»en idealistisRe 
Scfierlock Holmes. 

Manden, der rejste 
1600 km for at fange en 

Bedrager. 
For kort siden døde den frem-

ragende engelske Politimand, Po-
litichefen Frank Frost. Dermed har 
Scotland Yard mistet et af sine 
skarpeste Hoveder. Frost, der ved 
sin Død var 73 Aar gammel, var 
Idealet af en moderne Detektiv. 
Han var verdensvant, sprogkyn-
dig, viljestærk og usædvanligskarp-
sindig. Han var berømt for sine 
utallige Mesterkup, og ved sin Af-
gang fra Tjenesten var han en af 
de berømte engelske Politis soli-
deste Støttepiller. Hans praktiske 
Geni og Skarpsindighed minder 
stærkt om Conan Doyles Fantasi-
figur Scherlok Holmes, blot er 
der den Forskel, at Frost's Be-
drifter er virkelige og har haft Be-
tydning for det moderne Samfund. 

Forbryderjagt paa 
1600 km - 

Det var Frost, der foretog den 
meget omtalte, spændende Forbry-
derjagt i Sydafrika efter Storbe-
drageren, Jabex Valfour. Efter at 
have tilbagelagt 1600 km kunde 
Detektiven arrestere Bedrageren. 
Det var ogsaa Frost, der arreste-
rede den verdensberygtede Hnstru-
morder Gribben og derved gav sig 
selv international Berømmelse. 
Under denne Forbryderjagt an-
vendtes for første Gang traadløst 
Telegrafering. Frost telegraferede 
nemlig til samtlige Fartøjer i ruin 
Sø og kom hurtigt i Forbindelse 
med den engelske Damper, „Mont-
rosa", hvor Kaptajnen skulde un-
dersøge, om Morderen var om-
bord, sammen med en lille Dreng. 
Drengen var Gribbens Elskede, 
Edith La Neve. Detektiven sendte 
med h urtiggaaende Baad sine Folk 
ombord paa ,Montrose" og fange-
de her den berygtede Morder. 

Detektiven som Cowboy. 
Som ganske ung og ukendt blev 

Frost engang sendt til Amerika 
for at arrestere en Cowby, der 
var Morder. Frost kunde dog ikke 
anholde ham, men maatte vente 
til Cowboyen rejste til Liverpool, 
hvor Frost ved Arnerikadamperens 
Landgang skulde arrestere Cow-
boymorderen. Cowboyen var imid-
lertid en Kæmpe, og saasnart han 
hørte at Frost var Detektiv, styr 
tede han sig over ham, og det 
kom til et drabeligt Slagsmaal paa 
Damperens Dæk. Under Kampen 
trak Cowboyen sin Kniv, men det 
lykkedes den snedige Detektiv at 
undgaa Huggene; med samme 
Kniv havde Cowboyen forøvrigt 
myrdet sit Offer med 5 Stik. 

- Hvis jeg ikke havde haft 
Heldet med mig, siger Frost, hav-
de jeg faaet det sjette; men med 
en koldblodig Ro tog Mesterdetek-
tiven sine talrige spændende Op-
levelser, der Gang paa Gang for-
mede sig som Liv og Død mellem 
Forbryderen og Lovens Vogter. 

Det fortælles iøvrigt, at den be-
rømte engelske Kriminalforfatter 
Edgar Wallace har benyttet Frost 
som Model til sine mest spænden-
de Romaner. Som Detektiv havde 
han i sit Livs sidste Dage udvik-
let sig til at blive en Personlig-
hed, der var agtet ved selve det 
engelske Hof. 

Fest- og Bryllupssange 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

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

Fodernielsfalbriken, Nyker 

r 	husket 
at tegne Abonnement paa 

NorelbornhGlm 
Kun 1 Kr. 

Glem det ikke! 

e )i)erierencle 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste !bade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet -I- 5 Øre i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 

ø
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Ø 	 • •• Palmehavens nye Parketsal. 	• • • • . • • 
• Fra og med Søndag den 15, Juni daglig Eftermiddags og 	• • 
.6 	 Aften-Koncerter samt Dansant. 
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De allerbedste Roejern 
sælges billigst i 

Produkten. 

Hos Jens Hansen i Allinge 
er det det rigtige Sted at købe sin Beklædning. - Der er 
stort Udvalg og billige Priser. 

Alt til Beklædning, 
saavel færdige til Brug straks - som Metermaal at alle 
Slags, baade til voksne og Børn. 

Særlig anbefales: 
Klædninger, imprægnerede Sommerfrakker, Arbejdstøj samt 
Ride- og Fiskerbenklæder, Hatte og Huer m. m. m. 

Store Sendinger 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Meddelelser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekselblanketter, 

Visitkort og Takkekort, 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
?Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge BogtryliKeri. 

Møllers Bogbinderi  
Tlf. 865. 	Chr, DideriRsen, Rønne. 	Tlf. 865 

Indbinding af Bøger. 	Protokolfabrik. - Papirvarer. 
I. Kl. Arbejde. - Rimelige Priser. -- Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

BRØDRENE ANKER, HASLE 
JERN4TOBERI dk MASKINFABRIK. 

Ajlepumper = Vandpumper - Varrntvands--Aniseg, 


