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14. Aterg. 
cagnanceartoneennorres 

9ffidsommer, 

Den !lej forbi, Anemonernes Veer, 
og Æbleblomsternes med. 
Dunkelthavede Bogene slaar 
om Søens Bred. 
Tung og gran 

som det flydende Bly 
er Sirene urolige Flade, 
tung og grelt er den drivende Sky, 
det sukker i Sivenes Blade 

!dag er Sommerens Solhvervsdag: 
det gear mod den klagende Høst. 
Lyset ebber fra Dag til Dag 
om Jordens Kyst. — 
Ensom malle jeg Fornyets Sti, 
og mas jeg Sommerens træde. -
Du, som gik mig i Vinter forbi, 
hvor her du gjort af min Glæde? 

Valdemar  Iturditm. 

Solstraaler 
I „Berlingske Tidende' fortæller 

Ernst Keheelsen: 
Under et kortvarigt Ophold i 

Wien for nylig fik jeg Tandemer-
fer og henvendte mig efter dervæ-
rende Venners Anvisning til en 
dygtig Tandlæge. De jeg spurgte, 
hvad jeg skyldte ham, nævnte han 
et latterligt lille Beløb. 

— „Egentlig burde jeg slet in-
tet beregne! De er jo Dansker -
og jeg skylder Deres Land og De-
res Landsmænd uendelig Taknem-
melighed! 

Jeg  bad om nærmere Forklaring 
og han sagde: 

„I Krigens sidste Aar, da vore 
Ernæringsforhold var fortvivlede, 
inviterede en dansk Mand vor lille 
Datter op tel sig og hver Gang for 
længere Tid. Hun var lidt svagelig 
— kunde næppe have staaet det 
igenuem her — og det er derfor 
ikke for meget sagt, at han red-
dede min lille Piges Liv I Og rø-
rende god og elskelig var lian og 
hans hele Familie mod hende -
jeg kendte dem ikke og har aldrig 
set dem, men jeg ved, de maa 

være prægtige Mennesker, og der-
for elsker jeg Danmark og Dan-
skerne. 

Om Eftermiddagen annime Dag 
var jeg part en Barberstue, Det 
fremgik af en Samtale der, at jeg 
var Dansker. Lidt eller kom der 
en anset Damet hen og sagde 

,Jeg hører, De er Dansker. Man 
jeg faa Lov til at tiykke Deres 
Hirand "e• 

,Vrersaegod — men hvorfor?" 
,Jo, under Krigen kunde vl, 

der var raske, jo nok klare os, 
etb/ om Ernæringen var stejl Men 
paa Hospitalerne mellem de syge 
Mennesker var del forfærdeligt 
strengt, Min Mand var med i Kri-
dere blev eluret og kom paa Hos-
plialel, og jeg frygtede dat værste. 
Men netop paa det Tidspunkt kom 
en .Llebeseabe` al Fødevarer fra 
D,inrnark til Hospitalet — og min 
Mand klarede sig.' 

3ornholmske 'laer 
De bornholmske Vandløb er 

smag, sne smag, at de ikke næv-
nes med Olens og Berømmelse I 
nogen Denmarksbeskrivelse, Men 
for den indledte Bornholmer har 
de sin egen stærke Tillokkelse. 

Aser 1 den Forstand, som man 
har i det øvrige Danmark, kender 
vf ikke her, Ved Siden at de bre-
de vestjyske Aser er vore egne kun 
for Bække at regne, selvom nogle 
at dem pynter sig med Aa-Navnet, 
Men Back eller Ae — det er ikke 
Størrelsen, der gør det! Og Laer 
man vil nævne nogle af de born-
holmske Aser, falder det naturligt 
ogsaa at tage nogle al de mindre 
Vandløb med, selvom de kun kal-
des for Bække. 

De sydbornholmske Aser minder 
mest om Anerne i det øvrige Dan- 

mark. Men de lutr desuden deres 

egen Skønhed, der betinges al de 
geologiske Forhold: de sorte Ski-
ferskmenter er det der karakterise-
rer Lassaaen og Cele/leen. Selv dis-
se vore mest anselige Anløb er for 
Dværge at regne; om Sommeren 
løber de slunkne paa Bunden af 
deres halvterre Lejer, hvor „Vand-
laldene` slaar tilbage som Kalk-
klipper, helt tilgængelige for tak-
nemlige Geologer. 

Vandrlgere er Vesibornholma an- 

seligste An, Blykobbeenen, der med 
sin Nati+ Aa 13agaaen lieefedes er 
et af de geologiske Paradiser, idet 
der paa Grænsen af de kuirørende 
Lag og Kridnidalagene skyder et 
Afsnit af Grundljmidet op mellem 
de yngre Dannelser og frembyder 
ejendommelige og interessante Lej-
ringsforhold. Blykobbeaaens særli-
ge Charme udfolder sig i ,Skovly', 
en levrigt ikke særligt bornholmsk 
Idyl. Mere karekleriske er Anerne 
syd for Rønne, navnlig Stampe'''. 
en, hvis Udløb i Havet er over-
meade slient: gennem en Strand-
vold bryder den ud til sit ,sidete 
Stadium' pan en sandet Forattand, 
hvor den danner en Strandsø -
Fænomenet iagttages ved flere syd-
bornholmske Aner; de fleste har 
lx. iagttaget det ved Byasen ved 
Rønne. 

Fra Stampeanen kommer vi til 
den lille Risebæk, et af Bornholms 
ejendommeligste Vandløb, hvis ik- 

ke helt lille Vandfald f Skifer er 
et ai de skønneste pen øen. De 
fleste af vore Aser har sine Vand-
fald, omend de allerfleste:dog er 
al Dværgkaliber. Men selvom de 
er smaa, er de dog store nok til 
et give Aserne og Bækkene deres 
landskabelige Karakter. Man behø-
ver kun sammenligne den tilide 
Gyldenas med den vildere Kobbe-
ae med del anselige Fald ved Sta-
vebøl. Smukkest af de nordhorn-
hoimske Fald turde vel nok Dynd- 

dalefaldet være; det er °gane det 
mest kendte. Om Sommeren er 
Dynddalebrekken vel en meget rin-
ge Strøm — men se den i For-
anrsiebruddel! 

Formet er I del hele taget ve-
re Asers forjættede Tid. Blidhedens 
og Stilhedens Inkarnation, vor 
egen Kampelekke An, er I Sne-
smeltningens Dage en s trid Strøm. 
Og den der pan den Tid ser den 
i Engene ved Binaholt og Brogaard 
vil fas et indtryk at Vandrigdom, 
som han ellers Ikke vilde tiltro 
bornholmske Aser, 

Men hvor !MIA vore Vandløb 

end er, har de dog deres ,Gud-
domme', riaaledea har Løsen sin 
Almind, den snakeldle „Lænene-
bobbajn`, en Trold der ifølge Sag-
net hvert syvende Aar kræver et 
Menneskeliv, Naar Syvearshisten 
er udløbet hører man Item brøle 
fra Anlejet: _Tiden er gnid og 
Manden er ikke kommet'. 5da ved 
man, al inden længe vil der druk-
ne en i Aaen. Oven andre Aner 
har deres ,,Bobba" — Bobba-Aaen, 
synes endda figeirem nt være op-
kaldt efter et saadant Sagnvæsen. 

De bornholmske Aner er mang-
foldige og forskellige i deres Væ-
sen som selve Bornholm. For den, 
der kender og elsker Øen vil de 
nitid danne et meget fremtræden-
de Træk i dens Fysiognomi — det 
er kun retfærdigt, at de i Bornholms 
Drapa har huet deres eget Vers, 
maaske del skønneste: 

Og Strøm paa Strøm igennem Dal 
med viltre Krumspring gear. 
Pall hver en Brink og Aabred smal, 
der grønnes lys og sommersval 
en Løvhat, i hvis Skjul om Vaar 
den emme Flreldstavn slaar. 

C — n. 

Kunsten at rejse. 
(Her frit efter el Radioforedrag). 

—0— 

Ferie er el herligt Ord; Rejse 
endnu herligere. Ferien sitar for 
Døren, og mange skal ud at rejse 
enten langt eller kort; og det kan 
maaske være pen sin Plads at for. 
tælle lid om den vanskelige Kunst 
at rejse. At rejse er nemlig intet 
ringere end en Kunst eller Færdig-
hed, og forfærdelig mange mang-
ler Evnen til at han noget ud af 
en Rejse; (le laer ikke mere Ud-
bytte end deri Globetrotter, som 
Kipling nævner I en af sine Bøger; 
da man spørger ham, hvad han 
sna I Rom, svarer han: „Rom, Rom, 
ja; hvordan var den, jo, det var 
der, jeg fik de (festligste Opret." 

Man skal vist ikke misunde  en 
Mand, der har trampet Jorden rundt 
uden at have set noget. Der er en 
kendt Filosof, der siger: ,Misund 
mig Ikke, at jeg har rejst, men at 
jeg har set!" 

Hvor og hvordan skal mon sne 
rejse? Der er kun hu Beger, der 
kan fortælle om Rejser for Begyn-
dere. Da der Ikke her skal fortæl- 

les om Rejseruter eller lægges Pla-
ner, men kun om tvt riedes man 
bedst rejser, vil vi garn uver til det. 

For de fleste Mennesker, der rej-
ser I Ferierne, er Rejsen jo plan-
lagt som en Fornøjelsesrejse, men 
meget otte bliver den del modsat-
te, og hvorfor? Fordi de Ikke kan 
tage deri med Ro. De bliver netv-
ørne og urolige og spørger alle Ste-
der og naturligvis pas de forkerte. 
1 et forceret Tempo gier det hele, 
fordi de skal hive sile Seværdig-
heder med og Resultatet bliver, at 
de Ikke ser ringet for bare Sevar• 
dieheder. 

Man skal Ikke jage efter Ople-
velser, de kan ikke lindes. Lidt 
Letaindighed skal der til 	altsaa 
Letsindighed man kan ymte bekendt 
— Lidt Flothed er heller ikke al 
Vejen, naar man skal nyde Rejsen 
og kun har en kort Ferie, Det er 
daarilg Sparsommelighed, nier man 
rejser pas fjerde Klasse og bor 
pas tredie Klasses Hotel, hvor man 
er udsat for at blive byld! med al 
Slags Udtøj. Det kan ikke siges 
at være nogen Nydelse. Man skal 
i det hele taget ikke fortabe sig I 
Smaaligheder. Lær at sammenligne, 
deri ligger hele Kunsten og er den 
eneste Mande, k vorpaa man kan 
fan Udbytte af Rejsen. Et Kirke-
1aarn er kun højt, naar man sam-
menligner det med andre Kirke-
taarne; den Kirke eller det Slot er 
kun smukt, naar man kan sammen-
ligne det med andre Kirker eller 
Slotte. Læs noget om det Land, der 
skal rejses til, om de Byer, der 
skal beses, om det Folk, man skal 
omgang, og man vil stils bedre 
rustet til at las, Udbytte af Turen. 
Vær ikke overlegen overfor det, der 
ses, stis ikke og sig Ah og Aah 
ved et hvilken som helst kønt Par-
ti. Men sidst som først, tag deu 
bare med Ro; ikke Berlin pie tre 
Dage, eller London paa fem Dage, 
eller Jorden rundt fra Onsdag til 
Lørdag. 

Med Hensyn til Udrustningen 
man det siges, tag kun Haandba-
gage [ned; hellere to smag Herind-
tasker end en stor Kallert. Det er 
meget dyrt al faa sendt store Kul-
ferier med Toget og er slat Ikke 
nødvendigt. For en Herre vil en Sel-
skabsdragt undertiden vare gavnlig 
at have med, desuden anbefales 
en varm Draef, selv om man rej-
ser ill de sydlige Lande. Lidt Apo-
thekersager og et Sygarniture fuld-
ender Udrustningen. 

Endelig kunde der spørge., skal 
man Hajar alene eller I Selskab. 
For Begynderen vil FaelIstsreise væ-
re at anbefsle, da min pis en 
Sudan i Forvejen godt planlagt 
Rejse under dygtig Ledelse I el 
Minimum af Tid ken se et ~mi-
nium al Ting. Men Fællesrejsen 
har sine Skavanker, man bliver 
Ikke udsat for Vanskeligheder, og 
det er de overvundne Vanskelig-
heder, der huskes bedst og helet. 
Endvidere vil den mere lelVell111- 
dige vanskeligt kunde indordne elg 



under en Nit hilreitelegt Plan; for 
den sidste anbefales del at rejse 
alerte, dog ikke neer del gælder 
R..jser tiI Orienten, der mas man' 
vind rejse i Fællesskab, da man 
eller" er udsat for det værste, 

Skal man benytte Rejsebureau? 
Ja, a baokut. Man kuber sin Billet 
1 Rejsebureauet og giver maaake 
en lille Brøkdel mere, men er os 
ogsaa under hele Rejsen til uvur-  
derlig Nytte. Skafter os Vindues-
plads I Toget, sørger for vor Ba-
gage og pari fremmede Stationer 
findes Bureauets Medhjælpere, som 

altid er til Tjeneste med Read og 
Vejledning. 

Et andel Spørgsmaal er, paa, 
hvilken Tid skal man rejse, det 
alliareager jo noget al til hvilket Land, 
mart skal rejse, men det er en Mis-
furstaaelse, naar sari mange tror, at 
man skal rejse til Syden om Vin-
teren, fordi det sen ikke er saa 
varmt; der er intet Liv, Folk sid-
der sløve omkring Varmeovnene, 
som dog ikke varmer noget allige-
vel; rejs om Sommeren, selv om 
der skal døjes lidt Varme. Orien-
ten kart man selvfølgelig godt rej-
se til om Vinteren. 

Penge skal man jo have med 
paa Rejsen, men man bør omgnus 
(tern uhyre lorsigtigl. Man skal al-
r! ;:a; ,:elle dem i. andres Nærværel-
se eller vise dem for meget frem; 
der stjæles i stor Stil pas Rejser. 
Paa lange Rejser bør man altid 
bruge Akkreditiver. 

Passet er jo art uomgængelig 
Nødvendighed. Dat løsos paa en 
Pontislatrore koster 3 Kr. og er 
gyldigt i to 	Dernæst Irina man 
serge for Viseringen. Et korrekt 
gasende Lommeur, som skal være 
i Overensstemmelse med Landets 
Tid, er pen Rejsen uundværlig. 
Køb nogle af de udmærkede Rej-
sebager, der findes i alle Lande. 
Rejs endelig om Dagen; kun nas, 
man har meget travlt, kan en So-
vevogn være god. 

Skal man rejse paa I., 11. eller 
Ill. Klasse ? Det vil jo for en stor 
Del afhænge af Pengepungen, men 
man kan rejse paa Ill. Kl. i hele 
Nordeuropa, længere Syd pas kan 
man ikke, der maa man rejse paa 
II. eller I. Klasse. Det anbefales 
at komme i god Tid til Toget, 
man kan udsøge sig en god Plads, 
fan Tid 111 at købe Aviser, og 1 
del hele at Indrette sig det sea be-
hageligt som mulig, Vil man und- 
gaa Utøj, bør man have en Pude 
bag H( vedet, hvis man vil sidde 
tilbagelænet. — Pas paa Tyvene! 
Tern ikke, at Lyset bliver slukket 
om Natten! Undgaa Stridigheder, 
det er ubehageligt for andre Rej-
sende at høre [real 

Er man ankommen til en By, 
man vil bese nærmere, bør man 
benytte Sporvogne. Man skal altid 
efne sig til Regel al nars tidlig op; 
det er bedre at se en By vaagne, 
end at se den gas til Ro. At købe 
en Avis paa Stedet og læse den 
giver god øvelse I Sproget, og 
giver mange nyttige Oplysninger. 

Mange vil spørge om man skal 
spilde Tid paa Museer og Kunst- 
sale. Man skal lorhere sig om, 
hvor de vigtigste Ting forefindes 
og kun se dem, andet er uover-
kommeligt og er Tidsspilde. 

Studer Folkelivet og iser skal 
man give sig i Lag med de jævne 
Folk. Dertil kræve, lidt Sprogkund-
skab, men ikke mere end at alle 
nogenlunde begavede Mennesker 
kan smelte sig ind 1 det, 

Paa hvilket Hotel skal men bo? 
Det vil ogsaa rette sIg noget efter 
Pengepungen. Men tag altid ind 
pas el første Klasses Hotel, og 
bliv Ikke forskrækket over den 
overdeadige Komfort, der er lavet 
udelukkende for Turtateres. Tag 
hellere et lille Værelse pas el godt 
Hotel end et stort pas et daeirlIgt 

Hotel. Spis ikke mere end «si 
MaallId paa Hotellet; de øvrige 
tages ude I Byen forskellige lal-
kolige Steder og spis og drik af, 
hvad Landet frembringer, selv om 
det maaske alisammen Ikke skulde 
smage, 588 lærer man dog deraf 
Folkets mere materielle Nydelser 
at kende. 

Endelig bør man vide, at sas 
snart, det er blevet opdaget, at 
man er (Dansker, bør man op-
føre sig sømmeligt, idel alle Dan-
skele al Udlændinge vil blive dømt 

derfor har 'deri Rejsende et stort 
ud Ira den enkeltes Oprense), og 

Ansvar. Vær ikke højrøstet, man 
er tilbøjelig dertil, fordi man me-
ner, man ikke bliver foreteact. 
Masser af Mennesker er tilbøjelige 
til at rapse Rejseerindringer i sin 
stærk en Grad, al det grænser til 
Tyverier. Rejsebøger bliver over- 

Den 23, Juli 1901 indtreadte den 
Begivenhed i vor politiske Histo-
rie, som bar fane! Betegnelsen 
,Systemskiftet'. Ministeriet Sche-
sted havde indgivet sin Demission 
og Kongen havde besluttet for før-
ste Gang al udnævne et Ministe-
rium al Falketingsliertallel, altsaa 
et Venstreminisieriun . Det blev 
Professor, Dr. jur. Deunlzer, der 
kom III at danne delle Ministerium, 
i hvilket for første Gang en Bon-
de fik Sæde, nemlig nuværende 
Landstingsformand Ole Hansen, 
dengang Gaardejer paa Betngstrup 
ved Lejre. Begivenheden Affødte 
et Folke- og Takketog til gamle 
Kong Christian, og aller her var 
det en Bonde, der vær Ordfører, 

Sveriges Or01111N 
er alvorlig syg. 

Paa del skønne Sommernat Sol-
Ilden pate øfand ligger den sven-
ske Dronning syg, og da Sygdom-
men nu har varet I tiere Malme-
der, nærer man stadig Ængste ser 
for, at Dronningens Kugler ikke  

mide daerligt behandlede og ma-
let over pas Kryds og ivrere med 
Alverdens forskellige Sprogblom-
ster. 

Hotellets Fremmedbøger udviser 
ofte et Svineri uden Lige, fordi 
Folk mener, de kan tlaa og klatte 
dem til ng skrive al mulig Slags 
Pjat. Olie viser de Rejsende en 
uhyggelig Mangel peu Pietet, nier 
de betræder Kirker ø. Ig. Men er 
der noget, der ikke Iaales i frem-
mede Lande, saa er del Pietets-
løshed og Takreahed, det har bragt 
mange I Vanskeligheder. Rejser 
man i mere ac +Allierede Lande, 
skal man, hvad der end møder 
en, ikke tabe. Ligevægtigheden og 
bevare Tanimodigheden og erindre, 
at man kommer længere med en 
Cigaret end med en Revolver. 

H. H. 

nemlig Ole Jensen fra Nygsarde 
ved Skanderborg. Ole Jensen læ-
ste sin Tale op for Kongen, og 
hver Gang, han understregede en 
Ting, som han lagde Vægt part, 
saa han paa Kongen og Kongen 
nikkede. Saaledes har Ole Jensen 
selv skildret del historiske øjeblik, 
da en Bonde talte til Kongen paa 
Folkets Vegne. Om man senere 
har været lykkeligere her i Landet 
end før den Tid, man enhver af-
gøre med sin egen Samvittighed. 

Ovenfor bringer vi el Billede af 
Folketoget paa Amalienborg Plads; 
i Hjørnet er indsat el Billede al 
den ordførende Bonde, Ole Jensen. 

skal elan til, saa hun kan komme 
igennem den. 

Dronning Victoria al Sverige er 
Deller al Storhertug Friedrich al 
Badep og Louise af Prøjsen. Hun 
er født d, 7. August 1862 og for-
mælet d. 20. Septemper 1881 med 
Kong Gustaf den Femte. 

genre6illeder. 

Se, Solen gear ned 
i det dejligste rødt, 

f Stakke slem. Høet 
og deller ase sødt. 

En Bonde garn hjem 
med Le pari sin Ryg, 

I Lullen danse de stirrende Myg. 
Ved Landsbyen 

ligger en Kæmpehøj, 
der hører mim Ungdommens 

jublende Sløj; 
de løbe omkring 

mellem Busk og Krat 
og lege -Nein. 

Højt knejser ved 
Degnens Hus et Træ, 

der sidder den gamle 
med Børn og Fre; 

en Rævehale hænger 
paa Træets Gren, 

I Toppen knejser Slork Langeben. 
Men Gadekjearet er blevet en Pjøa, 
dog vandes der 

Heste et Kari og Knøs; 
de Iløjle og synge 

Hl Frøernes Kvæk 
og ride arre væk. 

Hist /ege to Børn 
med Sundheds Kred, 

de ridse i Jorden med en Pind, / 
de ridse sig Oml og Høje-111On ' , 
mens Mourr lapper 

Pla Peders Kok 
Smukt lyder fri Tamt!! 

Klokkens Klang; 
en Bande synet' sin Afiensaag. 
og Børnene Ironis om Border sisa, 
ret som Engle amme. 

. H. C Andrrama 

Vrede Ag Mide huer 
Den ensomme Sene, der 

sigte Selskab. 

Der er mange Slags Svaner, al-
le stolte og majestsetlake Fugle. 
Herhjemme kender vi bedst Knop-
svanen med den lange, tynde Hals 
og med det rede Næb, der har en 
sort Knop ved Roden. Det er den, 
der som oftest holdes i Fangen-
skab, i Byens Seer og i Herre-
geardenea Parker. Oesea Sangava• 
non er almindelig ved vore Kyster ; 
den har kortere Hals, gulsort Næh, 
men dens Bevægelser er ikke saa 
yndefulde. Til Gengæld her den 
en hej og velklingende Slemme, 
sum her givet den Navn. Blandt 
de fremmede Arter er den sølle 
Stene, der, bortset fut Farven har 
sen nor Lighed nied Knopsvanen, 
en af de ejendommene ale. Ogsna 
deri bliver mere og mere hyppig 
i Parkanlæg, I Australien er der f 
Massevis af sorte Svaner, og de 

er 535 lidt sky, at man kan be-
mægtige sig alle dem, man liar 
Lyst til. 

Svanerne holder men af at svøm-
me, Vandet er deres rette Felt, og 
flyve ger de ikke, før det viser sIg 
højst nødvendigt. Flugten koster 
dem for megen Anstrengelse. Hvem 
kender til Gengæld ikke den smuk-
ke Fug! i denne Hvilestilling, med 
dens ene Fod strakt henad Ryggen, 
eller i Færd med at hente Næring 
op fra Bunden, med Hals og Ho-
ved i Bølgerne og Gumpen i Vej-
ret 1 1 disse Stillinger befinder den 
den sig i sit Es. 

Man drøfter ofte Svanens Ka-
rakteregenskaber. Der er ikke Tvivl 
om, at den er selvbevidst og her-
skesyg. Det lyser ud af dens Hold-
ning, al den biler sin Værdighed. 
Men det er ogsaa givet, at et Sara-
nepar nærer en indbyrdes Troskab 
og Hengivenhed, som varer for 
Livet — og Svaner bliver endog-
saa meget gamle. For linerne 
har de den krerlieste Omsorg. 

Svaner er med andre Ord strid-
bare; men de kan ogsaa være 
blide. Den bekendte Naturforsker 
Hudsod har et rørende Vidnesbyrd 
om begge Dele. Det a ar paa en 
Ditard I Chelmsford. I Nærheden 
af Gaarden ligger en kunstig Sø, 
fuld af ørreder. For las Anr siden 
holdt man et Par Svaner I Søen. 
De opdrog en enkelt Unge. Men 
da der var ganet nogle Maaneder. 
gav de sig til at forfølge den, 

Den unge Svane kunde imidler-
tid ikke udholde Ensomheden, og 
hver Gang, den :blev jaget væk, 
kom den igen. Det gentog sig de 
hundrede Garage. Omsider var den 
sne medlagel af Behandlingen, et 
den opgav Ævred og sagte Til-
Dugt i den anden Ende af Søen. 
Pall det Tidspunkt gik en af Grun-
dens Beboere, Miss Guinness, 
Gene med at male en Række Bil-
leder der, Det var noget for Sva-
nen ; sea snart den hk øje paa 
hende, kom den I en Farm svøm-
mende, gik op paa Land og blev 
liggende i hendes Nærhed, lige 
til hun var færdig med sit Billede 
og igen forsvandt. 

Det genlig sig I over en Mia-
nede fld. Saa log Miss, Guinness  

b ri Atter var Fuglen alene og I 
dauligt Humør indtil en Mand fik 
Arbejde i Buskadset ved Søen, 
Strik' blev Svanen Kammerat med 
ben,- Hver Morgen kam den op 
et Søen til ham og nitnagie ne:e 
Dagen i hans Se skab, De Arte j-  

gjort,  svyear tigeojartv, isbtelea.sieMairgi edeonmbeotarriel:  

ki.tsk. Det 	j,trde Husere Frue 
helt ondt at se den 	141 opta- 
get var den at hende, nier hun 
knut ned til Vandet, og saa sørg-
smvoadig.forekom deri, near hun for. n   

Pludselig synes der at vanre 
en Forandring t Fugleris Be- 

finde' d.:. Den ventede ikke længer 
paa, ar der skulde komme Menne-
sker ned til Søen; den var tilfreds 
og kunde blive liggende i Timevis 
pas samme Sted. Del stakkels Dyr 
mitaite anbenberl hav. forsonet sig 
med sin ensomme Tilværelse, 

Først eller en Tids Forløb opda- 
gede man Asrsagen til det skete Om-
slag. Svanen var simpelhen ikke 
mere alene. Den havde en Ven, 
som var hos den — en stor Ør-
red? Fisker befandt sig ved Fug-
lens Side, lige under Vandels Over-
flade, og de hvilede sig og bevæ-
gede sig samtidig, som var de leet 
Væsen. De, som ses del. vilde først 
ikke tro deres egne øjne; men 
snart ledte de sIg ganske overbe-
vist om, at de to ses forskellige 
Dyr vIrkelfg var blevet Kammerater. 

Hvorledes forklare dette Forhold 
For Svanen, Vedkommende er Sa-
gen lige til. Den led under sin En-
Fromhed og vilde vine knytte sig 
111 en eller anden levende Skab-
ning — og der var kun Fisk. Men 
nu ørreder? Hudson formoder, at 
den maa have høstet Fordel af Sel-
skabet — Svanen kan, nar den 
indtog Fede ved Bredden have 
drysset smag Inse'‘Ier ned i Van-
del, saa!edes at Svane og Føde i 
Fiskens Bevidsthed er blevet 
Den engelske Forsker anser det 
°gane for muligt, at Svanen kan 
have kærtegnet Fiskens Ryg med 
sit Næb, ganske som den vilde 
have kærtegnet en anden Svane, 
og al denne Berøring kan have 
paavirkel Ørreden behageligt. Fisk 
finder samme Glæde ved en sile-

dan Berøring som andre Dyr, der 
har Hud og Skæl. Hudson har 
gjort Forsøg al den Art bande med 
Orme og med Skrubtudser, som 
efter at have været rebelske blev 
liggende roligt i hans Haand, nier 
han strøg dem blidt henad Ryggen. 

Men lad os fortælle Renen af 
den unge Svanes Historie. Der 
kom en Gæst frs London i Besøg 
paa Gaarden. Han var en ivrig Fi-
sker og gik om Morgenen ud for 
at tlfeati  

	

fange 
vendte 	til bage 

 

	

gee ø,rereodder 	i OvSl .r   d  V 

ug 
viste med Stolthed sin Værtinder

et Pragteksemplar. Det 

a 

Sterstp Ørred, han noeensinde hav-
de langet, og af en særlig Grund 
skulde han nitide glemme denne 
ørred. Der var skel noget mærke-
ligt, da han fik deri paa Krogen. 
En af Svanerne, som befandt sig 
der paa Stedet, fulgte med Øjnene 
deri fangne Fisk og ild hen hav-
de halet Ørreden i brud, korn 
Svanen efter og angreb ham med 
et vildt Raseri. Kun med der stør-
ste Besvær lykkedes det mem at 
drive den tilbage. - ,Tante, hvor 
det dog er Synd,' søbud Fruen. 
,De hat dræbt den stakkels Sva-
nes Ven!' 

Fra nu af vil Svanen mere 

ulykkelig end nogen Sinde, og Sy-

net al deri blev tillidst sas pinligt, 
at de forhørte sig ore et Sted, 
hvor man ønskede en Svane, og 

sendte den debil«. 

4ste1llskillois 25 firs Johilm. 



V, vandrer under Ly r el, 
hvor Sol paa Skygger følger. 
vi uretter af os Sto.et 
i Havets gi etibItta Dølger. 
Fl.ad var vor Sommer uden 
et sdbrunt Skær paa Huden, 
der ikke svinder før 

de sidste Roser dør. 

naar saa Solen daler 
Il!. Dagen er til Ende, 
naar Aftnens Vinde svaler 
og Sijernelys sig tænde -
da skal vor Tak sig svinge 
paa Salmens Tonevinge 
til ham, hyls Guddomsord 
har skabt den grønne Jord. 

G. Just Pedersen. 

Fra Uge til Uge. 
— 

Solvbryilnp, 
Pari Tirsdag kan Srenhg Jegs 

N c. Ipsen og Hustru, Nørregade 

Allinge, fejre deres Sølvbryllup, 

godslj000slo oQ Moder, 
-- n - - 

Søndag den 25. Juli. 

Sct Ols. K1 8.- Allinge Kl. 10. 
Skriftm. 9,45 

Møde i ,Bethel" Kl. 3. Tein Mis-
sionahus Kl. 7. Miss. J. Dam. 

Luth. Missionforening 

Søndag: Hammers Løkke Kl. 3. 
Tejn Kl. 6. A. Henriksen. 

En 'Mob 
er til Salg. 

Li•dholmegaard, Ro. 

Det hænder 
for eller sanere, at De har Brug 
for en lille Annonce. Et Værelse 
eller en Lejlighed ledig, brugte 
Sager til KOb eller Salg, Under-
visning, Pension eller andet. 
Husk de, at Nordbornholms Uge-
blad har den storste Udbredelse 
her paa Egnen og at det koster 
mindst at avertere i vort Blad, 

U,G%lek--1:#1■2.1)  

?.1f/M £itibercl 
Urmager og Guldsmed 
Allinge. = Tlf. 93. 

En saa godt som ny 

Bess=Ovn 

Bilkørsel 
udføres 

Julius Marcher. 
Tlf. Klemensker n. 78 u. 

9t'aveme6ter. 
Tlf.n 13 — Klemensker — Tlf. n 13 

Klemensker Sktereri, 

Røget og fersk 

Aal 
er daglig til Salg 

Thorsen, Tein, 

Laplog og Slopowil  
Strikning og Linnedsyning udføres 

M. Schou, Aakrog Olsker. 

Skolojsroponlillilff 
udfures hurtigt og solidt 

Skomager Th. Mogensen. 
Rosengade, Allinge. 

Loitirir.k 
„ROYAL" Koge-gJhokelade 
„B E C A" Koge-Chokolade 

FINESTE DANSK EAuniatur 

j, - 	t = 	t = ^ 
Bedste Middel til Udryddelse af Fluer, Myg og Væggetøj. 

Desinficerer og renser Hønsehuse og 
Dueslag paa 10 Minutter — faas i 

Allinge Knlonial- & Produktforretning 

Frisk og sund Skraa 
af Hvede og Byg tilbydes fra Lager til billig Pris 

R'o(onial &13roburtforretiiing 

slanke flasker 
Guld-Elk 

.9)ryder eL 
I fisidceMeZ, 

I mor». 
etskud '(‘'''‘ 

N.GASIA, ‘4rs.G2k8147  
NORS 	NORS 

9atne= og 9igefrakker 
Vort Restlager af 

Sommer-t9vertej udsælges! 

Frakker fra i Sommer 2(1 pCt. Rabat 

do 	fra sidste Sommer 1/1-Pris. 

Pæne Damefrakker i Gabardine og Cowercoat 
mønstrede Stoffer 14 - 20 - 25 - 30 og 35 Kr. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planek. 

Til Syltning 
Syltekrukker og Sylteglas, 

Henkogningsglas og Geleglas, 
Stort Udvalg i alle Størrelser til billige Priser 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Til Syltning 
anbefales fin Topmelis, ktystalliseret Demerara 

Syltepulver, Salicylpulver, 
ekstrafin Vanillie, 

VanIlin i Kapsler, ekstrastrerkt Pergament 
købes fordelagtigst i 

51=olottial og '13roburtforreininfi. 

Seer og laf [er. 
Et Parti Skeer og Galler udsælges 

meget billigt i 

%Utugt antonted,  Ø $rOurtforretuine. 

En Karl 
kan straks fan Plads 

Blnaholt 

Bilkørsel, 
Last• og Personkorsel med 
en 12 Personers Bil 

Klemens n, 7 y 
AntonKotoed. 

8-9 Pers. Luksusbil 
udlejes 	11, Marcker. 

Bestillinger modtages 
TH. Allinge 120. 

17!:65.; 
-  r 

-4 

Ifiskoi] Galzsche 60 lar,lrl  med 	
eg  vandrer ougd 

Smil
s ma vo

i ide MundenMunden 
i Sol staar Blomster hvide 

• med Dug fra Moreenslunden; 
vi hilser med en VW' 

• . 	 den frisi..e Sahvandshose, 
al Sornme•dnr:er s Duft, 
ni Danmarks Hske Lutr. 

Søndag den 25. Juli fylder Bi-

skop Galzsche I Viborg 60 Aar. Bi-

slioppen tog sin Embedseksamen 

i 1889 og blev et er nogle Airs Læ-

rergerning Kateket i Fredericia 

1894 og seks Aar efter Sognepræst 

i Herning, hvor lisn fra 1911 tilli-

ge var Prost. i kirkelig Henseende 

Irører Biskop Gørzsche, der siden 

1921 har varetaget Brspeembcdet i 
Viborg St ft, nærmest til Indre Mis-

sion; lian er en betydelig Prædi-

kant, hvis værkende og stærkt per-

sonlige Forkyndelse altid har skaf. 

fer ham en stor og trofast Menig. 

hed. Foruden Prædikener og For-
eJrag i de kirkelige Blade har han 
u , igivet ell Rakke Opbyggrisesbø-

ger. Han er turmand for Udva!- 

gel for °versa treisea af det gamle 

Testamente. 

Sa vg til kgm 
Nu lyser Sommersolen 
og Søndenvinden vifter. 
Rejs dig fra Læsestolen 
og fra de narre Skrifter. 
Drag ud, drag ud paa Vandring, 
og se: En stor Forandring 
vil skabes i dit Sind - 
den lukker Lyset ind 

Derude tegner Skyen 
mod Himlens hvide Fjelde, 
var dig for trangt i Byen, 
der faet du Frimandsvælde. 
Der skygger ikke Muren 
for Laget af Naturen. 
Bort vifter Havets Blæst 
dit Mismods sidste Rest. 

Vi vandrer frem ad Stier, 
hvor Blomsterfakler brænder, 
til Klang af Melodier, 
og Sange som vi kender, 
Vi hviler tid ved Bækken 
i Skyggen under Hækken 
og ved vor glade Skæmt 
er Hverdagslivet ,glemt. 

111114911111119411419911918111 

2iografen. 
Søndag den 25. Juli Kl 8. 

.'72 svunden Verden. 
En videnskabelig Rekonstruk-

tion af vor Klodes 
Tilblivelse. 

Cirkus Gerattis 
sidste Forestilling. 

Cirkusdrama i 5 Akter. 

1 Hovedrollen den berømte Artist 
Ernst Winar. 

Ekstran ummer: Billeder fra 
Kilkestir.vnets Aakning. 

941#6111111~6•111,14 

Rø D. s. U. 
afholder Generalforsamling 
Tirsdag den 27. pari Foreningens 
Bornholms Plads. 

Derefter Sanglege. 

Alle Medlemmer bor møde. 

Bestyrelsen. 

 

SudZdeko 
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eller Kvie ønskes til Købs. 

P. C. Holm, 
Dahlsminde pr. Tejn. 

Trskoværkol,Iriodlhooll" 
afholder Generalforsantling 
i Olsker Forsamlingshus Fredag 
den 30. Juli Kl. 5. 

Bestyrelsen. 

Gaffelbidder 
i Østerssauce, 

i Tomatsauee, i Dildsauce, 
i Pickles, i Krydersauce ni. Log, 

Benfri Sild, 
Anehlevls i Østerssauce 

og alm. Krydersauce 
iti,x1,1 bakt i Skiver og Danser. 

53. Larsen, 

Kørsel 
mod en 5 Pers. Bil tilbydes til 
billigste Pris. 

Tlf. Ro 57. 

Bilkørsel 
udføres med 14 Pors. Chewrolet 

Bestillinger modtages gerne 

Wilhelm Mis og 
Fiskeh. Jørgen?" 

Tlf. Allinge 79. 

sælges for 18 Kr. og anvises hos 

Cykle)]. n. C. Fnnch, Allinge. 

Sommermde. 
Rø llusmandsforening og 

sociaidemokr. Forening af-
holder Sommermode i Vassebærk 
SØNDAG den I. August Kl. 3. 

Foredrag af Folketingsmand 
Rasmussen og Redaktør Vellejes. 

Sodavand, Øl og Vand 
til Kaffe forefindes. 

Olsker 
Motorværk 

afholder Mode hos E. Madsen, 
Fredag den 30. Kl. 8. 

~styrets». 



a 
Høsalt,Ssap  Salt 

Salt, 
 

raffineret !int og mellemlint 

Saltsten er pas Lager til billigste Dagspris 

%Utugt  Rolonial= ti $rolitirtforreilting. 

?itu urre, velrellsede Sidskaller 

Hvedestrømel 
haves paa Lager og Priserne billige i 

?ti-11141C i'h-doniatz og s1.3robuttforretning 

Børstenbindervarer 
Gadekoste, Stuekoste, Staldkoste, Skurebørster, Karskrubber 

i meget stort Udvalg. 

?illinde Siofmid- 	'rohfliforreftliq 

C.oitets-  (zber 
Stort rigtholdigt Udvalg  i fine Haandsaeber til 

billige Priser, 

etroiletelarniture 
Kamme, Tandhorster, Tandcreme, I-Iaarbørster altid bedst 

og billigst i 

RIfiringe Shfonid (5; ?'rotigiforreirtiq 

Største Udvalg. 
Bedste Kvdlifeter. 

Billige Priser. 

!MANCHET-
SKJORTER 

111111111111111111111111111111111111111 

1/4N 

MdgdsinduNordslids.11 
Teir3  VICATOR IRNLAIICK 

T 	rism 

Ved De, 
sælger Arbejdstøj til de billigste Priser! 

Blaa Jakker, alle Størrelser 	5,00 

	

do. Benklæder 	 4,85 
Stærke Overalls 	 5,85 
Ægte, gule ,Jakker 	 8,50 
Hvide 	do 	 7,50 
Hvide Benklæder 	 5,75 

Nordlandets Handelshus. 

SPOPTSV'\ D 
NY FORFRISKENDE 
SOMMERDRIK 

Carls ben] 
Bruggeriernp 

Erindringsliste 

Borgmesterkontoret 2-4 Elin:. 
Dam pskibsexpeditionen, aahen ved Ski-

benes Ankomst og Algang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mandag ng 
Torsdag Form. 

Distriktslægen 8--9 og 2-3. 
PolkebogsamIngen (Borgerskolen 1. Sal 

Læsestuen: Søgnedage fra 5-0 Fftm. 
Uillaan Mandag og Fredag 7- 8, 

samt Tirsdag .1-4. 
Hjælpekassen : Form. Arb. Wald. Larsen 

Kasserer Sth. Klaus Svendsen, Sandv. 
Jornbanest. er  aeben for Gods 8-12,2-6 
Klemens Jernhanestalion do. 
Kæmnerkontoret 10 II og 2 4 
Laane- h Diskontobanken 2 -4 Eftm. 

ostkontoret: Søgnedage 9--12 og 2--6 
kandinnvien-Arnerikalinien: 

Agent Otto Gornit7ka, 
Sparekassen 10-12 og 2 - 4. 
Stcmpelfiliel i Sparekassen. 10-12, 2 •- 4 

flranddireklaren do. 
Statsanstalten for Livsforsikring ved 
Stationforst. Kofoed Kontortid 1-4Em, 
Telegrafstationen 9-12 og 2- 6 
Toldkamret 5- 12 Form, 2-5 FlIttn• 

Fyldte Chokolader 
„AL B A" Spise-Chokolade 

-ANKER" Cacao kun i 1/8  kg Pakker 
FINESTE DANSK FABRIKAT 

9~1-Konserves. 
Priserne er betydeligt nedsatte paa alt Grøntkonserves. 

P'oionial og 43.robitrtforretliittg. 
	 111.  

Borholms Spare- & laileiaSSOS 
Afdeling  i Allinge 

p. rv. 

Forfiercelivermfdelinem 	3,6 
hvortil Præmie, hidtil 2.4 per. 

Alle Mennesker, 
som har eset, hvorledes 

Bornholms Vegetabil margarine 
fremstilles, behandles og opbevares. vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette høj fine Produkt til sine Maal-
tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

.93locimelassekder 
Et Parti Blodmelassefoder til Svin er hjemkommet 

og tilbydes fra Lager til ekstra billig Pris. 

%Hinge Rolontal. og Prolinftforretniug. 

`Cigarer, Jabakker, fiber. 
Stort Udvalg i alle ganghare Mærker 

af Cigarer og Cigaretter .  
Køb Deres Forbrug i Produkten og De vil blive tilfreds. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

• SPISIE.«CHOCOLADE• 
W 	

1° 
O 

Ekstra udsøgte Fløde-Chocolader 

	

	,,,p, 
il .i. 

11:1 	
- Absolut fineste Kvaliteter. - 

0 Ekstra udsøgte bitre Chocolader 

0 
Absolut billigste Priser. - 

Ø Stort Udvalg  I Koge-Chokolader. 	
0 

 

o 
Priserne betydelig nedsatte. 

DI 

I 	billoge I(01011i81-  & Prolloldlorrefoillg 	Cl 
O m 
• K OGE CBIOCOLADE • 

De bedste Kyableler i Arbejdslaji 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og  Jakker i alle Storr. 
baade til voksne og  Bern fra 4,50-650. Prima blaa Molskindsben-
klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder, Trojer. [Mu-
ller og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 
gere. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Jens Hansen. 

BORNA MARGARINE 

Mesnivig-Revime 

Sandvig 6,45 9,05 1,15 5,25 8,20 
Allinge 	6,51 	9,13 1,22 5,33 8,28 
Tein 	6,59 9,22 1,31 5.42 8,37 
Hundedal 7,03 9.26 1,36 5,47 8,41 
Rø 	7,13 9,38 1,46 5,59 8,53 
Klemens 7,27 9.53 2,04 6,15 9,08 
Nyker 	7,37 10,05 2,15 6,25 9,20 
Rønne H. 7,55 10,25 2,33 6,45 9,40 

*) løber kun Onsdag og Lørdag 	at vi 
fra 30. Juni til 28. August. 

I-) løber ikke Onsdag og Lørdag 
fra 30. Juni til 28. August. 

Friskbrændt Cement 
losset og tilbydes fra Lager til billigste Dagspris 

?flittige ikolontal:,  og 13robuttferretning. 

Prima frisk Galfox Mais 
paa Lager til billigste Dagspris 

%Hinge 'kolonial= og $robliftforrttning. 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Renten af IntINknd er pals: 

3 lin eneders Opftlgelmo 	 4,5 pCt. 
Almindelige Sprirekommovilkovar 4 
roll° 

‘. '-, 	Køreplan. 
.:',.,.. 	Rønne-Allinge 

-''!'" 	Jernbane. 

Sugnuciage. 
Rorane-Idasidvig 

ayldig 16. Mej til 15. September 

t *  Remel-l. 8,00 1,30 4,20 7,15 9,30 
Nyker 	8,17 1,50 4,37 7,32 9,47 
Klemens 8,30 2,05 4,50 7,45 9,59 
Re 	8,46 2,21 5,06 8,0110,13 
Humledal 8,54 2,29 5,148,1010.21 
Tejn 	9,00 2,36 5,20 8,1610,27 
Allinge 	9,12 2,48 5,32 8,2710,37 
Sandvig 	9,20 2,55 5,40 8,3510,45 

") løber kun Mandag og Torsdag. 
Ira 28. Juni til 30. August. 

D løber ikke Mandag og Torsdag, 
fra 28. Juni til 30. August. 

Søn- og Helligdage, 
lit4enne-l4ind•ig 

Rønne H. 	8,00 1,15 4,10 7,15 
Nyker 	8,16 1,31 4,26 7,31 
Klemensker 3,28 1,43 4,37 7,43 
Rø 	8,43 1,58 4,51 7,68 
Humledal 8,51 2,06 4,59 8,06 
Tein 
	

8,57 2,12 5,04 8,12 
Allinge 
	

9,07 2,22 5,13 8,22 
Sandvig 
	

9,15 2,30 5,20 8,30 

Tein 
Humledal 
Re 
Klemens 
Nyker 
Rønne 

/404ind•ig-Ravnu 

Sandvig 9,00 1,00 5,35 
Allinge 	9,08 1.06 5,41 

1,14 5,50 
1,19 5,55 
1,28 6.06 
1,42 6,22 
1,52 6,32 
2,10 6,50 

9,16 
9,20 
931 
9,46 
9.56 

10,15 

8,50 
8,57 
9,06 
9,11 
9,22 
9,38 
9,50 

10,10 

er hjemkommen og tilbydes Ira Lager til billigste Pris 

91flinge ,i)loitiat,  og ']3robuttforvetning 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

I • 

•I  

• ••• ••••••••••••••••••••••••••••• 

er 

er 

er fin, frisk og velsmagende og giver 

LÆKKERT. SMORREBROD 1 

Drik 


