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Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret 1
senest 2 Dage for Bladet ullgaar.
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„Et Sværd!" lød Sir Andrews i dette Tilfælde. Undskyld, MadeEnkelthederne berettet af et Øjen- kelse dukke frem fra Kahytsnedvidne. Det var en Afte n, den 13. gangen. Han gik lige hen til Ræls Svar.
moiselle, jeg ved, at De holder
Han
maa
have
bemærket
min
tingen
og
stirrede
ned
i
Vandet.
April
i
Aaret
1861.
En
Englænder
ikke
af Komplimenter .. . fra andre
—0—
Fortsat.
havde vovet sig helt ud i Udkan- Greben af uhyggelig Anelse for Bestyrtelse, for han begyndte at end Dem selv."
„Hvad jeg vil sige, Sir Andrew, ten af Yokohama — ikke den store jeg hen imod ham. Men det var forklare:
Paany lo han, og Margery kun„Ser De, Jevons, jeg kunde ikke de ikke andet. Hun stemte i med
jeg kunde ikke modstaa Fristelsen Havnestad, som den er i Dag, ikke Selvmord, han havde til Henhandle anderledes. Det var umu- og lænede sig til Bordet.
til at kigge lidt paa Deres Sværd, men den lille Fiskerflække, hvor sigt.
Før jeg havde naaet ham, løf- ligt for mig at beholde Isaburos
de største fremmede Konsulater,
medens jeg ventede paa Dem."
„Aa, De maa jo tænke, at jeg er
Han ligesom stivnede. „Aa, ja,« var stationerede. Det var dristigt tede han Armen og slyngede en Gave. Den var lidt for — lidt for et rædsomt- indbilsk Fæ!" erklæsagde han omsider, »en prægtig af ham at gaa der alene, for der Genstand langt ud over det mør- pinlig for mig."
rede hun. „Nu foragter De mig
„For pinlig?"
Gave — en prægtig Gave." Han havde flydt meget Blod paa de ke Vand. Genstanden, hvad det
vel som Flyver. Men det vil jeg
Ja. Maaske for staar De mig, sige Dem, med Flyvningen mener
talte mere henvendt til sig selv Kanter kort i Forvejen, og mange saa var, ramte Vandfladen med et
end til mig og tog Sværdet og havde der fundet en frygtelig Død. Plump og var øjeblikkelig forsvun- naar jeg fortæller Dem, at den jeg det alvorligt. Jeg vil være en
Engelskmand, der blev hugget første Klasses Aviatør. Og det gaar
trak det helt mekanisk ud af En Mand af vor Samourai kom den.
ned i Yokohama i 1861, var min meget godt, gør det ikke?"
I
næste
Sekund
drejede
Sir
Angaaende
ad
samme
Vej.
EngelskSkeden. En Skælven gik igennem
ham. Og igennem mig. — Der, manden maa have frygtet et An- drew Geyne Hovedet og saa paa Fa'r!"
„De er en af de bedste Elever,
midtvejs paa Klingen, var der en greb. Han trak sin Pistol. Samou- mig.
vi har haft her paa Skolen i Me„Hvad var det?" udbrød jeg.
stor, tydelig Blodplet. I et halvt raien trak sit lange Sværd, Entheny," sagde han med Alvor. „De
Et barsk Smil gled over de bleMinut, tror jeg, stod vi og stirre- gelskmanden trykkede Pistolen af,
bliver en meget flink Flyver, og
de paa hinanden i Dødstavshed. men den klikkede. Han fik ikke ge Læber.
jeg vil være stolt af at have været
Saa tog jeg ganske uvilkaarligt Tid til at forsøge igen. Samourai'Deres Lærer."
Sværdet ud af hans rystende Hæn- en huggede til."
Margery rystede mistvivlende
JCajak jennem EuPopa,
„Hvem var den Englænder?"
der og gned Pletten med min Pepaa Hovede.
gefinger, Det var det beynderlig- spurgte jeg,
„Jeg kommer aldrig til at flyve
„Det ved jeg ikke. Vort Folk
ste ved det hele. Ingen Farve eller
saa godt som Mademoiselle ValoFugt blev afsat paa min Finger, kendte kun lidet til de Fremmede
ze,,, sagde hun, „Hun er saa kolddengang — og slet intet til deres
men Pletten var forsvundet.
blodig som en Mand, man skulde
Jeg saa op og mødte den gamle Sprog. Alene Navnene var besværikke tro, at hun har Nerver. Der
Mands Blik. Havde hans Ansigt lige for vor Tunge."
er ikke den Ting, hun er bange
været blegt før, saa var det krid„Det er mærkeligt," sagde Flyte
for."
hvidt nu.
„hvordan kan De kende alle En„Ja vist — Mademoiselle Valcze
— Den Aften havde vi faaet re- kelthederne, siden der ikke var
er et Unikum. Men hun har ogsaa
serveret et Bord i Salonen for vort andre til Stede end de To — Moret mærkeligt Temperament. Der
deren
og
han,
der
blev
myrdet?"
Selskab alene. Det skulde være
er Vildmandsblod i hende. Hun
Et kort Nu var det, som et Glimt
en Afskedsfest. Ved Midnat vilde
er af Indianer-Afstamning. Jo, det
Noya forlade os, og vi skulde hilse af Had lynede fra de mørke Øjne
er virkelig Tilfældet. Hun er
under
de
halvt
sænkede
Laag.
paa Lysene i Nihon for sidste
Fransk-Kanadier, ved De, og —
„Jeg kan forklare. hvoraf di t komGang.
naa, ja —" han trak paa SkuldeTil Ære for Isaburo Noya var mer," sagde lsaburo Noya. „Somren -- „Hun er smuk paa sin
fake den eneste Vin, der var paa mourai`en blev aldrig overbevist
Maade
. men ikke efter min
Ungarns gamle Hovedstad Budapest.
Bordet. De smaa Glas tømtes hyp- om at have begaaet Drabet, skønt
Smag De skal jo konkurrere med
pigt, medens Passiaren naturligt de Fremmede tvang vor Regering
Aandsnærværelse nok til at springe hende i Morgen i Højdeflyvning,
Over
Skyerne.
til
at
sætte
Pris
paa
hans
Hoved.
nok drejede sig om de store Fortil og gribe hende. Men hun gjor- ikke sandt? Det er vel i den Anandringer, der var foregaaet i Men i vort eget Folk vidste man,
de Sig fri i et Nu og naaede Gul- ledning, De har anskaffet Dem
Japan de sidste tredive—fyrrety- hvem han var. Hans Broder hav„Ja, Du ser brilliant ud, min vet. Der stod hun; rød i Kinder- den nye Kostume der?"
de nogle Uger i Forvejen deltaget Pige !"
ve Aar.
Margery nikkede, lidt rød i Hone af Forlegenhed, og trak nervøst
Ja," smilede Noya, „Tiden gaar, i et Angreb paa et af de fremmevedett
Margery talte højt med sig selv i sine Kravehansker.
og alting forandres. Og det er godt de Konsulater og havde betalt ior og nikkede bifaldende til sit eget
„Ja — det er meget fikst, synes
„Jeg anede ikke .. hvorfor kunde
det
med
Livet.
Samourai'en
havde
saaledes. Hvordan skulde vi ellers
Spejlbillede.
De ikke sige, at De var her . . De ikke? Det kom lige fra Paris
kunde blande os med Eder, Ve- svoret at hævne hanS Død — taDer var ingen andre inde i Fly- det er uforskammet saadan at i Morges. Jeg bliver helt syg af
stens Folk, der har bragt saa me- ge Liv for Liv. Det var min Bed- verklubbens Spisesal, ellers vilde komme bagpaa ... stammede hun. at se paa de rædselsfulde sorte
get Nyt ind i vort Liv ? Til at be- stefader!"
Margery vel næppe have staaet
,,De Vaux lavede saadan et in- Læderhylstre, vi ellers gaar og
„Og det Sværd, han brugte?"
gynde med hadede vort Folk de
der midt paa det blanke Mahog- fernalsk Spektakel med sin Ma- spankulerer i. De er ganske utilVi saa alle hen mod det Sted, nebord, hvor hun kunde tage et skine ude paa Pladsen. Jeg gjorde ladeligt og forfærdelige."
Fremmede. Og hvorfor skulde vi
hvorfra
Spørgsmaalet kom. Freda. Overblik over hele sin lille, slan- Dem virkelig opmærksom paa
ikke hade dem? Vort Land var
„Men De formaar alligevel at
blevet tvunget til at aabne sig for Geyna havde bøjet sig frem over ke Skikkelse lige fra Læderhuens min Tilstedeværelse, saa snart tage Dem henrivende ud i dem.
dem. Det var imod vort Ønske. Bordet med et blegt Ansigt, saa Knap til Taaspidserne af de lange det var mig muligt."
Nej Mademoiselle Margery, den
blegt,
at
jeg
var
bange
for,
at
hun
Vi saa deri en frygtelig Krænkelse
blanke Støvler. Mellem disse to
Den unge Mand talte et sprog- nøgne Sandhed er ikke nogen
mod vor Kejser. Vor nationale skulde besvime.
Yderpunkter var hendes Person ligt korrekt Engelsk, men hans Kompliment."
„Det er gaaet i Arv fra Fader pansret i en næsten knælang Pjæk- Akeent røbede Franskmanden.
Stolthed var krænket i sin Pod.
Roul de Ravel lo, men hans køntil
ældste
Søn
i
min
Familie
i
Og vore Forfædre holdt det for
kert af elegant Ruskind eg et Par Han var en tintbygget, racepræget ne Ansigt var alvorligt nok, da
en hellig Pligt at hævne denne mange Hundrede Aar. Det var det dito Knæbenklæder. Ikke saa me- ung Mand, med en Antydning af han tog et Skridt hen imod den
Krænkelse. De gav villigt deres kostbareste, jeg ejede. Derfor valg- get som Anelsen af en Haarlok et lille Overskæg, der fremhævede unge Pige. „Mademoiselle — jeg
Liv for den Sag, men de tog og- te jeg ogsaa det som Gave til min stak frem under Læderhjælmen, hans hvide Tænder og indtagen- ler, og De ler eg . . . De tror
ikke jeg mener noget med, hvad
saa andres Liv. Mange Gange har Velgører."
og ikke saa meget som Anelsen de Smil.
Der fulgte en lang Tavshed.
jeg
siger. De vilde maaske optage
jeg hørt gamle Mænd af min RaDette
Smil,
eller
maaske
dets
af et Pudderkorn var der paa den
—
Det
var
Midnat.
Noya
ce fortælle om Sammenstød, Kamlille, kække Næse.
Apelleren til hendes egen humori- det som en Spøg, hvis jeg sagde
var med et varmt Farvel til os
pe — Mord!"
Og dog var den kvindelige Flyver stiske Sans, formildede Margery. Dem, at jeg elskede Dem af hele
Bamtorth nikkede. Noya gentog alle gaaet fra Borde i den sidste Margery Mainwaring, en indtagen- Hun lo, men stadig med en lidt min Sjæl. Men det er ikke desto
i Virkeligheden kun noget, som Havnebaad, og Damperen stod nu de og charmerende lille Kvinde.
ærgerlig Biklang.
mindre den nøgne Sandhed, det
„Det har De fuldkommen Ret i
„Jeg kan ikke godt være bekendt ogsaa. Nej, De maa ikke le ad
Enhver, der kendte lidt til dette ud østpaa. Det smukke Vejr havØstens Kejserriges mærkelige Hi- de faaet mig til at blive paa Dæk- --" lød det bagved hende i en at lade Dem undgælde for mine mig."
egne Dumheder, Monsieur de Ravel
Margery havde slet ikke gjort
storie gennem de sidste tresinds- ket, efter at de øvrige i Selskabet halvt leende Tone.
Margery gjorde omkring som et sagde hun. „Men ingen Mennesker Mine til at le. Rødmen dækkede
tyve Aar, vidste altfor god Besked havde trukket sig tilbage til deres
Kahytter.
Lyn. Hendes Fod gled paa den holder af at blive overrasket i at stadig hendes Kinder og hendes
med.
Jeg stod, rygende paa en Cigar, glatte Bordplade, og hun næsten staa og beundre sig selv i Spejlet. øjne var store og alvorlige. Im„Eet Tilfælde," vedblev den unpulsivt greb De Ravel hendes
ge Japaner, „staar meget klart i og lænede mig til Rællingen, da dejsede lige i Armene paa den Det er saa — saa —"
jeg
pludselig
saa
en
Mandskikhøje unge Mand, der havde haft
„Det tyder paa en god Smag — Hand, trak den store Kravehandmin Erindring. Jeg har faaet alle

Det japanesiske Sværd,

i

ske af og kyssede de smukke, stærkeste af os to, og min Kar- Harmonika-Kunstnerne
lighed er den stærkeste."
solbrændte Fingre.
Alex og Mary havde godt Besøg ved
„Der tager De fejl." Margery den af Husflidsforeningen arrangerede
Han holdt dem længe presset
mod sine Læber, og den unge talte roligt, Tren hendes Øjne skin- Aftenunderholdning, og Dansen gik
livlig bagefter.
Pige løftede den anden Haand og nede. „Desuden er det mig han
lagde den kærtegnende paa hans elsker, ikke Deml"
Overkort og dræbt.
„En Kærlighed som min vil alHoved.
En ældre Mand, Tidemand Sonne,
De Rave! løftede sit Ansigt, og tid sejre. Det skal jeg bevise, naar boende paa Lundegaard i Allinge,. er
hans øjne lyste af Glæde.
De er borte."
i Lørdags Aftes paakørt af Blanchs
„Tak —• sagde han aandeløst.
„Men jeg er her, og jeg bliver Hotels Bil udenfor Cigarhdl. Maden,
„Tak —I"
her. Han er min, og jeg viger ikke Havnegade. Han paadrog sig stærke
Kvæstelser og døde paa Sygehuset. Han drog Margery ind til sig, Pladsen for Nogen."
Chaufføren er uden Skyld.
og hans Ansigt havde et Udtryk,
Det var besynderligt at se, hvorder var baade ivrigt og ærbødigt, ledes det brutale aabenbare Fjend- Død af Blodforgiftning.
idet lun holdt hende tæt ind til skab fra Mademoiselle Valazes
Stenarbejder Julius Madsen, tier for
sig og kyssede hende atter og at- Side bragte den primitive Kvinde- nogen Tid stak sig paa et rustent Søm,
ter. Sari trak han sig pludselig stolthed frem i den karakterfaste er i Lørdags død paa Sygehuset.
tilbage fra hende, vendte sig om unge engelske Pige, Mademoiselle
øernes Andelsselskab
mod Vinduet og stod og fløjtede Valaze mærkede det og lo.
holdt forleden Generalforsamling. med Hænderne i Lommen.
„Naar det kommer til det KaOmsætningen var 146,332 Tons til en
Hurtige Skridt hørtes udenfor pitel, at det er en Mand vi kæmVærdi af 22,8 Mill. Kr. mod 151,745
Døren, og denne blev aabnet, just per om," sagde hun, „sia er vi Tons og 29,6 Mill. sidste Aar. Regnsom de to derinde var faret fra moderne Kvinder nok ens."
skabet udviser et Tab paa 682,935 K r.
hinanden. Men Ligegyldighed kan
„Vi to har vist ikke mere at
.1dreetsstzevnet i Hule havde i
overdrives, og selv det mest tyk- tale om,* sagde Margery med
ho'dede Individ kunde regne ud, værdig Alvor og gik hen imod Søndags samlet c. 2000 Tilskuere.
hvad der var paa Færde.
Døren. Men Mademoiselle Vallaze
Konsulent Sanke
Og den Person, der nu traadte spærrede hende Vejen.
paastaar,
at de fleste ikke kan
ind, var ikke tykhovedet.
„De har vist ikke forstaaet mig
malke en Ko ordentlig. I AakirkeHun stod høj og imponerende, rigtigt", sagde hun, „Jeg har svo
by havde Konsulent Jensen efter
i sin sorte Skinddragt. En smuk ret, at han skal blive min, og endt Malkekursus taget et halvt
Kvinde var hun, men der var over jeg advarer Dem. Jeg vil ikke sky Pd. Mælk ud af Yveret, efter at
hendes Skønhed et Præg af den noget Middel for at faa Dem sat to dygtige Fodermestre var færVildnatur, De Ravel havde talt om, ud af Spillet. Ikke noget Middel, dige.
da han nævnede hendes Afstam- forstaar De. Nu har jeg sagt Dem
ning. Hun havde den indianske det, og nu kan De gaa." Hun
ørneprofil og den vilde Races gen- maalte endnu en Gang Englænnemborende sorte Øjne.
derinden haanligt fra Hoved til
—0—
Et øjeblik blev hun staaende Fod og l,ik saa til Side for at laEn ung, dansk Pige, den kun
2I-aarige Ruth Sandager, Datuden at sige noget. — Det var de hende knterne forbi.
ter af Lærer Sandager i ØsterRavel, der brød Tavsheden.
Fortsættes.
skov paa Langeland, har fra
den anden Side Jordkloden
„Mademoiselle Valaze, jeg har
sendt
„Maribo Amtstidende"
søgt Dem i Eftermiddag for at
nedenstaaende
interessante
Rejsebrev, hvori den kvindekomplimentere Dem for Deres Højlige Globetrotter fortæller om
deflyvning.'
sine 'Oplevelse/ og giver en
Han talte paa Fransk og den
Skildring af de Lande, hun
-omøder.
nyankomne svarede med samme
Sprog med en dyb, lidt uklar Allinge-Sandvig Byraadsmade
Som saa mange før mig rejste
Torsdag Aften.
Stemme.
jeg til England for gennem husLejeværdien af Jordemoderens Fri- ligt Arbejde at lære Sproget, og
„Tak, Monsiur, det er meget
venligt af Dem. Maa jeg tale to bolig ansattes til 600 Kr., og Mindste- efter godt et halvt Aars Forløb kom
Ord privat med Mademoiselle betaling for Assistance ved Fødsler til jeg i Forbindelse med en engelsk
15 Kr.
Familie, der skulde rejse til Tokio
Mainwaring ?"
Til Nedsættelse af Skatteprocenten
I
Forretningsøjemed, og de tilbød
„Ja — med Fornøjelse.* De Ra- yder Staten Kommunen et Tilskud
mig at rejse med dem som Nurse
vel bukkede høfligt for Mademoi- paa 15,000 Kr. samt et rentetrit Laan for deres lille Søn, Dick.
selle Valaze, paa en hel anden paa 20,000 Kr. at afdrage i 10 Aar fra
Chancen for at komme ud at
Maade for Margery, og forsvandt. 1940 at regne. Endvidere vil Ministe- se Østen var fristende, og da Beriet fremkomme med Forslag om enDer herskede Tavshed i Værel- delig Ordning til Stabilisering af Kom- tingelserne var fastsatte, sagde
jeg ja.
set nogle Sekunder efter, at han munens økonomiske Forhold.
Den IS. Oktober begav vi os
Landbrugsministeriet har godkendt
var gaaet. Den unge Englænderud til Tilbury ved Themsens mudDyrlæge Malling som kontrollerende
ride mærkede Ka nad ierin dens liaa rDyrlæge samt Taksterne i Henhold til rede Vand, hvorfra „Malwa", en
de, sorte øjne rettet mod sig med Sundhedsvedtægten.
11,000 Tons „P. & 0. Boat",
et gennemtrængende Blik. OmsiEnkefru Jensen, Sandv. besværer sig skulde føre sine ca. 300 Passader. brød Margery Stilheden med over Affaldspladsen ved hendes Ejen- gerer til forskellige Havne i Østen,
dom. — Sundhedskommissionen øn- for vort Vedkommende til Yokosin milde Stemme:
hama.
„De vilde tale med mig, Made- sker denne fjernet. Da Pladsen vanskeligt kan undværes, vedtoges det at
Ganske langsomt gled vi bort
moiselle Valaze?"
antage en Mand til at føre Tilsyn med, fra Dokkerne; Udsejlingen virkede
.Ja! Jeg ønsker kun at gentage at ildelugtende Affald ikke henkastes kun imponerende ved sin Kedfor Dem de Ord, De Ravel for et paa Pladsen.
sommelighed, graat i graat stak
Et Andragende om Forbud mod de sodede Fabriksskorstene op
øjeblik siden henvendte til mig.
Jeg maa komplimentere Dem for Gadehandel og Omkørsel af Varer over de reklamebemalede Tage
fandt velvillig Støtte, og der nedsattes inde paa Bredderne. Sent paa
Deres Højdeflyvning, men De skal et Udvalg bestaaende at Stationsforst. Eftermiddagen brød Solen dog
pasSe paa, at De kommer velbe- Kofoed, Murermester Edv. Holm og frem, men det var kun for snart
holden ned igen."
Snedker Chr. Lind.
at dukke sig i en Klynge tunge
Som Medlemmer af Sundhedskom- Oktoberskyer.
„Jeg — jeg forstaar Dem vist
De rejsende begyndte at finde
ikke. Jeg har ikke fløjet i Dag—" missionen valgtes Dr. Borch og Stationsforst. Kofoed.
sig
tilrette, og de fleste gik tidMargery rynkede Panden forvirret.
Et Andragende fra Allinge Elektri- ligt til Ro, for den følgende Mor„De har lige nu fløjet — teni- citetsselskab om at faa Punkt 4 og 5 gen at slaa øjnene op i Southmeligt højt endda. For højt. De i Selskabets Kontrakt ophævet.
hamptons Havn. Vi laa der kun
Punkt 4: Nedskrivning paa Lednings- en Dags Tid af Hensyn til en Del
forstaar mig vist godt. Jeg mener
at Monsieur de Ravels Kærlighed nettet ønskes forandret fra 5 til 3 pCt. Fragtgods, saa stod vi sydpaa.
Punkt 5 ; Selskabet maa ikke opspare
Den næste Dag var Søgangen
er for højt et Maal for Dem.*
Kapital eller udbetale Udbytte saalaenge
haard,
vi befandt os i Biscay's
Margery blev flammende rød, Ledningsnettet ikke omspænder hele
uforglemmelige Bølgefavne. I
men hun løftede Hovedet stolt.
Byen, ligesom Prisen for Elektricitet Spisesalonerne spændtes Lister
„Jeg vil ikke lade, som om jeg ikke maa sættes lavere end for Eks. paa Bordene for at holde Servicet
ikke rigtig forstaar Dem," sagde Hasles. Det eventuelle Overskud skal paa Plads, og næppe Halvdelen
til Udvidelse af Lednings- af Passagererne mødte til Maalhun, „De har gættet rigtigt. Mon- anvendes
nettet.
tiderne. Endnu' Dagen efter gik
sieur de Ravel har lige nu erklæDette var nu saa vidtrækkende, at
Bølgerne højt, først da vi rundede
ret mig sin Kærlighed, og jeg har alle Byens Beboere kunde forsynes Kap Sct. Vincent, kom alle Pasderfra.
givet ham mit Ja."
sagererne atter frem.
Udvalget henstillede til Byraadet, at
„Det vidste jeg,* sagde den anDet næste Syn af Land blev,
Punkt 5 ændredes som af Selskabet
da vi kom igennem Gibraltarden med en lille Latter. „Men De
ønsket mod, at dette ikke regnede Stikkommer i det Spørgsmaal til at kontakter med til Lampesteder, da der Strædet. Desværre var det Aften
og næsten mørkt, saa Klippen
gøre Regning med mig!'
skal betales en vis Mindsteafgift pr.
tegnede sig kun som en mørk
Lampested. — Dette vedtoges.
„Med Dem —?"
Skygge, der skulede over til den
— med mig!" Og Theroigne
afrikanske Kyst, hvis Lysrækker
dannede en skinnende Perlerand,
Valaze slog sin knyttede Haand i Mejeriet Hammersdal
holdt
i
Fredags
Generalforsamling
i
som
dog tabte i Lysstyrke, naar
Bordet. Jeg elsker ogsaa de RaForsamlingshuset. — Bestyrelsen gen- de mørke Aftenskyer flængedes
vel, og jeg opgiver ham ikke for
valgtes. — Senest 1. Oktober skal alle af skarpe, uregelmæssige Lyn.
et blegnæbet engelsk Pigebarns Besætninger inden for Mejeriet være Nu fulgte vi den spanske Kyst i
Skyld. lian er min, for jeg er den fri for Tuberkulose.
Retningen mod Marseilles, og

Fra London til Japan!

"re( »ag tit tag.

Turen var.som en Lystsejlads
paa smult Vand.
Marseilles, — — ja hvis Førsteindtrykket betyder noget for een,
saa var Marseilles rigtignok en
kedelig Begyndelse af den Række
Havne, vi skulde anløbe, —
Southhatnpton fraregnet, for der
havde vi jo stadig Følelsen af at
være hjemme, endnu plantede vi
jo Fødderne i gamle Englands
Jord. Alt var smudsigt i Marseilles, Menneskene, Husene, Butikerne, Gaderne; tillige var det
et trøstesløst Regnvejr, hvad der
naturligvis heller ikke virkede formildende paa den nævnte, sørgelige Kendsgerning. Men en Perle
var der dog alligevel, og det var
efter vort hastige Overblik ogsaa
den eneste, nemlig den katholske
Notre Dame, som laa højt hævet
over den snavsede By. Vi naaede
derop med en elektrisk Mellemting imellem en stor Elevator og
en lille Bjergbane. Kirken var
som alle dens Søsterkirker rigeligt
udstyret med Lys, overalt paa
Hovedaltret saavel som alle de
smaa Sidealtre brændte levende
Lys,
Udsigten fra Pladsen udenfor
Kirken nedover Byen var storslaaet, vi blev saa rart orienterede; hele Havneanlæget og Udsejlingen mellem Smaaøerne laa
der dybt nede som et stort, farverigt, modelleret Landkort.
Men Skibet skulde snart sejle
igen, og vi maatte tilbage; næste
Landingsplads vilde blive Port
Said.
Udenfor Marseilles passeredes
den Fængselsø, som kendes fra
„Greven af Monte Christo", og
derefter tog vi den lige Linie
igennem Bonifacius-Strædet og
videre, tæt forbi Stromboli, som
vi dog ikke saa noget til, da det
var midt om Natten. Ved 4-Tiden
gled „Malwa" ind imellem Sicilien og Hovedlandet, og MessinaStrædet i det gryende Dagslys
blev et uforglemmeligt Billede i
den eventyrlige Rejsefilm. Atter
tog vi den lige Linie og denne
Gang lige til Ægypten.
Vort Ophold i Port Said strakte
sig kun over 4-5. Timer, mens
vi tog Kul, men den lille Tur, vi
gik op igennem Port Saids Gader,
var nok til at give os Fornemmelsen af østen. Uden nogen
Sinde at have været paa disse
Kanter føler man uvilkaarligt, at
man ikke længer færdes i Aftenlandene, men i noget helt nyt og
fremmedartet og dog alligevel
dejligt, og denne Følelse varer
ved, omend med smaa Variationer, til man naar Hong-kong.
Hinsides denne kinesiske Havn
føler man, at det ikke længer er
„the east" alene, men nu „the
far east", en ny Overgang og for
sit Vedkommende vel lige saa
attraktiv som den fra Aftenlandene til Østen.
Port Said er nok ellers en af
de uhyggeligste Byer i hele Verden med Hensyn til den hvide
Slavehandel. Det slog mig, at jeg
ikke saa en eneste ægyptisk
Kvinde færdes i Gaderne, kun
Mænd og store Drenge, næsten
alle Gadesælgere eller Arbejdere .
Gang paa Gang antastedes vi at
de handlende med Glasperler og
Postkort, og først ved at sikre
os en indfødt Fører, som med
liaandbevægelser og korte, rappe
Udtalelser sendte sine Landsmænd
bort, kunde vi fortsætte uden
flere Afbrydelser af den Art til
Skibet, som allerede samme Aften
stod ind i Suez-Kanalen. Ved Indløbet staar Ideens Fuldfører, Lessepes Statue; demonstrativt peger
han med sin højre Haand i Kanalens Retning, som om han vilde
sige : „Ja, her gaar Vejen, og det
kan I takke mig for".
Ganske langsomt gled Skibet
afsted; trods Mørket kunde vi dog
skimte begge Bredder.
Endnu den følgende Dag var
vi 1 Kanalen ; Farten var ikke
stor, til Tider laa vi endda helt
stille, for at et modgaaende Skib
kunde passere. Tilhøjre saas nu
og da Palmer ved de smaa Baadestationer, men til Arabiens Side
var der kun Sand og atter Sand;
milevidt ind i Landet kunde vi se
denne trøstesløse Ørken, snart
jævn som et Gulv, snart bølget
som en dansk Kornmark paa en
forblæst Sommerdag. Ved Mid-

dagstid passerede vi Suez ved
Udsejlingen til det røde Hav, og
vi saa ikke mere Land, før vi
kom til Aden. Her tog vi atter
Kul, og denne Gang saa det forslog noget; vi skulde klare os en
hel Uge, til vi kom til Colombo
paa Ceylon.
Aden i sig selv virker uhyre
trættende. Vandfattig som den er,
kan Vegetationen kun være yderst
tarvelig; der gror ingen Træer,
Hestene erstattes at Kameler, og
det har ikke regnet der siden engang i 1927. — Men var her
øde og graat, saa skulde den
næste Landingsplads bøde derpaa med en storslaaet Ødselhed
af Naturens Rigdomme.
Fortsættes.

Hvad er New York?
I „New York Herald" finder vi efterfølgende, der giver en svag Antydning
af, hvad New York er for noget:
Blandt de henved 6 Millioner Mennesker, der bor i New York, er 2 Millioner Udlændinge; der findes flere Italienere end i Rom, flere Irlændere end
i Dublin, flere Tyskere end i Bremen,
og Jøderne udgør en Tiendedel af samtlige Jøder i Verden,
Der findes flere Telefoner i New
York end i London, Paris, Berlin, Petrograd og Rom tilsammen.
Byen har Verdens fem største Broer.
Den har mere end 2000 Teatre og
Biografteatre og over 1500 Kirker.
Tre Hundrede Tusinde Besøgende
staar daglig af i New York og hvert
52. Sekund ankommer der et Passagertog.
Bryllup fejres hvert 12. Minut, og
hvert 6. Minut noteres en Fødsel.
Hvert 10. Minut startes et nyt Firma,
og hvert 51. Minut fuldføres en ny
Bygning.

Vær god mod Naturen.
—0—
Den skønne Natur fylder dit Sind med
Friskhed og Glæde Den gør dig sundere baade paa Ler-.
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 ikkel Husk
paa, Naturens Skønhed er ikke din alene, den er alles!
Har du ligget i et Skovbryn eller paa
en Strandbred og spist din Mad, saa
efterlad ikke Stedet som en Køkkenmødding, naar du gaar din Vej. Lad ikke tomme Flasker, Konservesdaaser.
Æggeskaller og Papir forstyrre Skønhedsindtrykket for dem, der siden søger
Stedet I
- — Gør rent efter dig!
Pluk Mdl ig Markens eller Skovens
Blomster, hvis du ikke bryder dig om
at tage dem med hjem. Det er hensynsløst at plukke Blomster for straks efter
at smide dem bort igen. Ogsaa Blomster lever, og saa længe de lever, kan
de glæde Mennesker,
— ——
Ryk ikke Anemoner eller andre Blomster op med Rod I Naar dit gør det, er
du med til at udrydde den danske Skovs
Skønhed! Vi! du ved Foraarstid have
grønne Bøgegrene med dig hjem fra
en Skovtur, saa skær Grenene omhyggelig af med en Kniv I Skær dem af med
et skraat Snit, g valg 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. ni :n rør ikke Fuglenes ReJer.
——
Færdes du paa Steder, der tilhører
Privatmand, s.la vær d hhelt omhyggelig og tiansi.m i din itpiraden. Hensynsløse 'turister har hikket Adgangen
til mange kønne S;e0k.1 i vort Land,
fordi de ikke var gode imod Naturen.
Vær varsom med lid, naar du færdes
i Skov.
——
Men du, som har lært a! satte Pris
paa Naturens Skønhed, du vil altid være
en god Turist.
Du vil altid erindre, at saa køn og
ren, sr ni du selv ønsker at møde Naturen, saa køn og ren bør du efterlade
den til undre.

Nu trænger Tagene til Tjære! f Urgus.

5716ud
paa Levering af Kommunens Forbrug af Kul og Brænde
i Tiden til 1. Maj 1931 ønskes
indsendt til Borgmesterkontoret
inden 10. August.
Allinge-Sandvig Borgmesterkontor
28. — 7. — 1930.

M. Bloch.

Stort 6 Fags Flus

Vi har Lager af al Slags Tjære i 1/i, 1/2 og 1 /4 Td. til billigste Prise
__
—

Hansen, Allinge

Tlf. 140

Yrest6indegarn.
rirodukten.
1111111111~~t_

r

Anton Solanes Ligkisteforretning
fortsættes uforandret.
Ligtøj og Ligsenge paa Lager.
Ordning af Begravelser.

armeret Beton, haves paa Lager i
tre Størrelser og leveres gerne
overalt. — Vandtrug, som
kan sættes i Forbindelse hermed,
haves i to Størrelser.

Klemens Cementstøber'
Tlf. Kl. n. 77.

pæn Have

til Bebyggelse,
ogsaa paSsende til Sommervilla, roligt og landligt beliggende
overfor Anlæget ved Indkørselen
til Allinge, er til Salg.
Fhv. Kebm. C. A. Jensen, Allinge.

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

En Høstkarl
søges fra 1. August paa Offergd.
i Ro.
2 Geder er til Salg samme Sted.
Huggede og polerede

Gravmonumenter
i Bornholms smukkeste Sten til Polering.
Er altid paa Lager til
rimelige Priser.
Forlang Tilbud.
Se

Agnes Sonne.

Bestillinger paa Kunstgødning til Efteraarsbrug bedes venligst
indgivet.

min Monument-Udstilling,
Havnegade, Allinge.

Yrodufiten.

Vinfra 20-50 Øre pr. hel Fl.
Lav Vin af dansk Frugt. Vi har Forhandling af den danske

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands-Ankeg,

Til Syltetiden

B. B. Vingær. Vi har alle Sorter paa Lager, ligesom vi er vel-

!

anbefaler vi vort store Udvalg af
Syltekrukker,
Henkogningsglas,
Henkogningskedler,
Pergament,
Syltesprit,
Rom,
Cognac,
Sukker,
Eddike,
Syltepulver
1•••■■111111111111111•111111
og løvrigt alt til Syltebrug.

sorteret ,i Kurveflasker, Glastragte, Gærrør og iøvrigt alt, hvad der
skal bruges til Fremstilling af Vin.

Produften.

Nar De
De 11Nlige eller kolde Vigge?
Køb da Insuliteplader, som er ganske fortrinlige til
alt, baade Beboelseshuse og Udhuse. Vi har Forhandling og Lager
af Insuliteplader, og Priserne er meget billige.
Produften.

Produften.

r

Overretssagfører

Jac. Jensen.
Inkassationer, Ejendomshandler. Dokumentskrivning, Dødsbobehandling m. v.

~
ålli
Ornine1
111117.11e=
111111111111111
111
i største 2idvalg.

Smukke Monstse i Crepe
fra pr. m 70 Øre
Bomuldsmouseline, prima Kvalitet
88
Tobralco, lys- og vaskeægte i mange Monstre
195
Elegante Mønstre i Kunstsilke
185
Bedste franske Uldmouseliner
185 Et Parti lys- og vaskeægte Kjole-Bomuldstoj
i smukke, lyse, tærnede og stribede Mønstre

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

Magasin du Nords Udsalg

Hasle Bank
modtager Indskud paa Indlaansbog og Folio, Terminsydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan ni, m.

Lysttur
til Cfiristianso
med sis HAMMERSHUS

Onsdag(U Fredag.
Fra Allinge 93u, ti a Gudhjem 1030
Retur fra Christiansø 1430.

V. Sørensen.

Ai lashrsei pilkes
samt Svin til Slagteriet a 75 øre
pr. Stk.
En 12-14 Pers. Bil udlejes.
Tlf. All. 117 y. A. Engell, Tein.

Ny lukket Bil

Aktieselskabet

fra pr. m 95 og 100 Ore

ved Victor Planck, Allinge.

Borrelyngens Granitværk.

H. Th. Mortensen.
Maskinsnedkeri, Allinge.
Tlf. 47.

J Eit111411014kAti ttc

Mælkekølere

udlejes.
L. P. Olsen, ved Tejn St.
Tlf, All. 59 kan foreløbig benyttes.
Ny 4- 5 Personers
Chevrolet-Bil

udlejes til moderate Priser.
Charles Pedersen. Tlf. Allinge 118

en fikse iko
med den gode Pasform faas i

C.LarsensSkotojsforretning,A11.

'1 Pers. Turistvogn
udlejes billigt.
Tlf. Allinge 53 kan benyttes.

Johs. Marcher.

Pris 4 Kr.
Nye selvafleeggende

N~olc- og Liiilledsymoq

Staal-Nesteriver

udføres.
Bodil Johnsen, Helligpoder.

8 Fod med 30 x2 Tænder af meget solid Kvalitet sælges
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udlejes.
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Johs.',Tedersen.
aaaaaaboaorioDarmaduaaaaaa

Elegante Visitkort
50 Stk. med Navn 2 Kr.
Allinge Bogtrykkeri.

Et lille Parti Spegesild
er til Salg.
Tlf. Hasle 21.

Lystturen Christiansø har Togforbindelse med alle bornholmske jernbanestationer, hvor genneingaaende Billetter
faas for Skib og Bane Tur-Retur 5 Kr.

fra Lager paa særdeles gode Vilkaar. Stor Rabat pr. Kontant.

DOI:ICIDOODDOODDODOODODDDIDOCI

Chr. Wang.
Helligpeder.

Forretningskonvolutter
sælges med Firma for kun 8 Kr.
pr. Mille.

Allinge Bogtrykkeri,

Tlf. 140

Priserne billige.

Møllers Bogbinderi

BRØDRENE ANKER, HASLE

ønskes til Leje fra 1. September
eller Oktober.
Nordbornholm modtager Billet
tank. Hus.

Gode Varer.

Har vi endnu ikke modtaget Deres Bestilling paa HØST- i
BINDEGARN, da bedes De venligst bestille Deres Forbrug hos (ja. Tlf. 865.
Chr, Dideriltsen, Rønne,
Tlf. 865
Vi faar Garnet hjem om faa Dage — det er allerfineste Kvalitet og 1
Indbinding af Bøger.
Protokolfabrik. - Papirvarer.
Prisen er absolut billig.
I. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering.
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.

Ældre, enligst. Kvinde 18 pCt. Superfosfat og 40 pCt. Kali.

Hus med Have

Gnid-, Selv-, Plet-, Tin- og Nikkelvarer.
Guld-,
Stort Udvalg.

med stor Have, beliggende i Løsebæksgade i Allinge, er til Salg.
Postbud Aug. Svendsen.

tro og paalidelig, som ikke selv
har Hjem, men vil passe et lille
Hjem for en Mand i Byen, kan
faa Plads straks eller lidt senere.
Billet mrkt. „Hjem" modtager
Nordbornholm.

De nye Urglas, som ikke kan slags i Stykker, har jeg paa Lager i alle gangbare
Størrelser ug sættes i paa faa Minutter.

De almindelige Reservedele til

Deerings Høstmaskiner
er paa Lager -- eller skaffes meget hurtigt.

Nordlandets Handelshus.

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

Billige, svære Brædder til Staldbrug og
rigtig gode, fuldkantede Udskudsbrædder
sælges til de nye, billige Priser

Nordlandets Handelshus.
Den rigtige Tagtiggere,
som gør fuld Nytte er P. Rønning & Gjerløffs

Linoleumstjære,
som sælges i store og smaa Tønder samt i Spande. -- Alle Slags
fiinsK Tagtjære, Linoleum, Træfarver til udvendig
Brug samt Oliemaling sælges til smaa Priser.

Nordlandets Handelshus.

SIMRISHAMN.
Afgang fra Allinge Kl. 9
Mandag, Tirsdag, Torsdag, Lørdag.
Retur fra Simrishamn 1645.
Afg. Søndag fra Allinge Kl. 8 og 19.
Retur fra Snut ishanin 11 og 2230.
Billetter faas i Damps!. ibsselskabet
Østersøens Komor, Tlf. Allinge 75, eller
utistbureauel Sandvig, "Ilf 100.

Gruppe-, Industri-, Portræt-,
Interieur-, Sports-, illustrations-, Flesteog Kreatur-Fotografering udføres overalt paa Bornholm uden ekstra Vederlag for Befordring.

Kaare Rasmussen.
Tlf. Rønne 526.
Forstørrelser efter gamle Billeder udføres paa egen Forstørrelsesanstalt.

Koloed & Mortensen
[ty g-elf..rrytaing
11•■•■

Pris Tur-Retut: 1 Dag 5 Kr.,
2 Dage 6 Kr., 30 Dage 8 Kr.
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Bornholms
Spare- og haanekasses
Afdeling i Allinge.
Kontortid 9-12 og 2-4.
Renten af Indskud er paa

3 Mdrs. Opsigelse
Alm. Sparekassevilkaar

Folio

4,5 pCt. p. a.
4
-

2

Forsørgelsesafdelingen 3,6 .;
hvortil Præmie, hidtil 2,4

Fest- og Bryllupssange
leveres billigst fra
Allinge Bogtrykkeri.

Tlf. All. 77 ri Tlf. All. 79
Hver Onsdag og Søndag
mødes vi paa

Turisthotellet.
Koncert — Dansant.

Gør et Besøg
i Undertegnedes Sadelmagetforrelning
hvor De vil finde alt i Seletøj,

Bag, Rygsække og Kurvemob.:
ler. Bilpolstring udføres.

H. P. KOFOED

TM 1$

Hasle

tidens Xrav
Herunder optages Artikler om Emner,
der egner sig til Diskussion.

DANSK FOLKEVÆRN er
stiftet d. 15. Marts 1930.
Som Medlem kan optages enhver Mand eller Kvinde, der har
dansk Indfødsret og er fyldt 18
Aar.
Medlemmerne deles i aktive og
passive. Passive Medlemmer betaler et Minimumskontingent af
Kr. 1,00 pr. Maaned (ved Opkrævning Kr. 3,00 pr. Kvartal
Portoudgift). Aktive Medlemmer
er kontingentfri, men yder til
Gengæld direkte Arbejde for Formaalet.
Der lagtes snarest muligt oprettet et Korps, „FOLKEVÆR NET", bestaaende af aktive Medlemmer. Korpsets Opgave skal
være at virke som Ordenskorps
og til Selvforsvar.

14) Aldersrente, Invalideunderstøttelse o. 1. kræves efterhaanden
afle st af en Folkeforsikring efter
Retningslinien: Hjælp til Selvhjælp. Ligeledes kræves der den
sten st mulige Begrænsning af Understøttelser til Institutioner, Foreninger m. ni. saavel som til enkelte Personer.
15) Fremdeles kræves Statens
Medvirken til, at Handelsbalancen kan blive positiv til Fordel
for den Nationalkapital, hvoraf
Borgernes økonomiske Stilling i
Læ ngden er afhængig.
16) Der kræves Ro, Orden og
Disciplin i alle Samfundsforhold.
17) Retten til Arbejdet samt
til dettes fulde Udbytte kræves
værnet som helligt og ukrænkeligt og stillet direkte under Statens Beskyttelse. (Sammenlign
hermed Punkt 9).

18) De slappede Moralbegreber kræves styrkede ved en kraftig Bekæmpelse af de nedbrydende
Kræfter, der samvittighedsløst søger at kvæle alt aandeligt, moLigeledes agtes snarest muligt ralsk og kulturelt Liv til Fordel
ved Hjælp af et Agitationsarbejde for en gold Materialisme, hvis
oprettet lokale Afdelinger rundt Tøjlesløshed og Opløsning af Sæom i Landet.
derne paa sit Sæt skal fremme
Ingen kan blive aktivt Medlem Demagogiets store Maal : Det nuuden først at have været passivt værende Samfunds SønderlemMedlem.
melse og Statssocialiseringens IndAlle Henvendelser, skriftlige som_ førelse i Danmark.
telefoniske, sker til
DANSK FOLKEVÆRN
Kontor: Colbjørnsensgade 8,
København V.
Telefon: Vester 3708.

Dansk Folkeværns
Kampprogram,

Prima Kvaliteter

har aabnet Sæsonen og anbefales det ærede Publikum.

Ært) Fr.

(Gældende fra 1. Juni)

9) Da Almennytte altid skal
gaa forud for Egennytte, kræves
det, at ingen Enkel- eller GruppeInteresse modarbejder almene Interesser.
10) Den personlige Frihed og
Ejendomsretten kræves respekteret som hellig og ukrænkelig og
stillet direkte under Statens Beskyttelse. (Sammenlign hermed
Punkt 9).
11) Sociale og økonomiske
Problemer, der ikke falder ind
under ålmen Interesse, skal være
Staten en uvedkommende Sag.
Statens økonomiske Indgreb i det
frie Erhvervsliv skal indskrænkes
det mest mulige. Statens Kontrolog Tvangsforanstaltninger overfor
Borgerne kræves afskaffet.
12) Staten har Omsorgspligt
for alle uarbejdsdygtige, der uden
egen Skyld ikke kan klare sig
selv, samt overfor arbejdsløse, der
ikke kan skaffes Arbejde til.
13) I alle andre Tilfælde stilles der Krav om præsteret Arbejde som Vederlag for al offenlig Understøttelse.

hvor ogsaa løse Nr. kan faas

Rønne-Allinge-Sandvig.

5 Ore.

Hverdage.
7,45 12,45 16,10 19,00 kl Rønne II. Ank.
Nyker
8,10 13,10 16,31 19,25
Klemensker
8,24 13,24 16,43 19,39
Rø
Tein
8,36 13,36 16,53 19,51
Allinge
8,44 13,44 17,00 19,59
Sandvig
Påg.
8,50 13,0 17,05 20,05
8,00 13,00 16,23 19,15

11

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 21,40
18,22 21,24
18,14 21.14
18,02 21,00
17,52 20,48
17,45 20,40
17,40 20,35

Endvidere løber Tog fra 1. Juli til 15. September:
Afgang Rønne 10,00 --- Ankomst Sandvig 10,55
- 22,05 -22,55
Sandvig 7,35 Rønne 8,35
13,30
Fra 1, Juli til 17. Aug.
12,35 Kun Lørdage fra 1. Juli til 15. September:
Afgang Sandvig 23,05
Ankomst Rønne 24,00
Søn- og Helligdage.
10,10
7,45 13,00 16,10 19,15 22,05 Rønne H.
9,55
7,59 13.14 16,24 19,29 22,18 Nyker
08 13,23 16,33 19,38 22,26 Klemensker
9,46
9,33
8,21 13,36 i6,46 19,51 22,38 Rø
9,22
8,32 13,47 16,57 20,02 22,48 Tein
9,15
8,40 13,55 17,05 20,10 22,55 Allinge
8,45 14,1 0 17,10 20,15 23,00 `1( Sandvig
A 9,10

Kotoed, Vesterg. All,
anbefaler sig med alt Snedkerarbejde. Saavel nyt som Reparation udføres solidt og billigt.

Stort Udvalg af
prima Kvalitet

STRØM PER
UId
silke
og
1113Zu Id

5,25 18,90 21,45 0,10
5,10 18,25 21,30 23,56
5,01 18,16 21,19 23,47
4,48 18,03 21,05 23,36
4,37 17,52 20,53 23,26
4,30 17,45 20,45 23,19
4,25 17,40 20,40 23,15

lligst
st °9
-

Endvidere løber Tog fra 1 Juli til 15. September:
Afgang Rønne 10,00 -- Ankomst Sandvig 10,55
1,10
0,15
Sandvig 11,50
12,45

Aakirkeby-Gudhjem.

MATTE
d e #14s.

"

111111

Stort

7,55
8,41
8,51
0,10
9,21
9,30

Hverdage.
0,50 13,20 17,00 20,30 Rønne- Nexø 9,20 12,1(1 14,45 18.20 21,55
1,33 14,06 17,42 21,16 Aakirkeby
8,3211,27 13,57 17,35 21,09
1,42 14,15 17,52 21,26 Almindingen
8,22 11,17 13,47 17,25 20,59
2,00 14,32 18,1021,45 Østermarie
8,05 11,01 13,29 17,08 20,55
2,08 14,40 18,20 21,55 Østerlars
7,55 10,52 13,20 16,59 20,30
2,1814,50 18,3022,05 Gudhjem
7,45 10,42 13,10 16,50 20,20

Udvalg

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

■ Billige
Priser.

Rønne-Nexø
Aakirkeby
Almindingen
Østermarie
Østerlars
Gudhjem

4) Der kræves et virkeligt Statsstyre med ubetinget Autoritet bestaaende af et Fag-Ministerium i
Spidsen for en faatallig, folkevalgt
Fag-Repræsentation (Tingene), der
deltager i Lovgivningsarbejdet.

8)
Forsvaret kræves ordnet
saaledes, at det bedst muligt kan
løse sin Opgave: At værne om
vor Frihed og Fred.

Marokfflanns Kiosk,

KØREPLAN.

3) Den nuværende parlamentariskel Styreform kræves afskaffet
som skadelig for Stat og Samfund.

7) Der kræves Fag-Kvalifikationernes ubetingede Forret ved
Besættelsen af alle Embeder i
Statsadministrationen samt Forenkling, Sparsommelighed, hurtig
og praktisk Forretningsgang indført i denne.

„Nord6ornficilm"

Bidstrop .

kan i Hasle tegnes i

alle Modefarver

2) Al Kraft skal sættes ind paa
en sund national Vækkelse til Bekæmpelse af den fordærvelige
marxistiske Internationalisme i Erkendelse af, at ene Fædrelandsfølelsen giver et Folk Ret til at
bestaa som selvstændig Stat.

6) Der stilles Krav om en Finanspolitik, som bringer Orden i
Statsbudgetterne, afvikler Statslaanene og formindsker Skatterne.

paa

Moderate Priser.

iste Klasses Varer.

If
I •

1) Ethvert Forsøg paa Statssocialisering af vort Land skal
bekæmpes med alle til Raadighed
staaende Midler.

5) Partipolitiken med dens fordærvelige Klassekamp skal bekæmpes til Fordel for en virkelig Samfundspolitik, der har et nationalt
Samarbejde til Formal.

sibonnetnent

Strandhotellet

Koncert-0311SW
•
Strandslot

Tirsdag, Torsdag Lørdag.
H.

Reiner.

Blanchs Hotel
Søndag, Onsdag, Fredag,
M. Koch.

Geert 'lansen.

allingert4Ivcerfi

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

anbefales.

Mursten, Teglsten, Drænrør.
Tlf. 127.

:HU M

Nye Abonnenter •

%ejeriet Xalbjerggaard.
Fløde-Is af de forsliellige Slags anbefales.
ANNANAS -- NOUGAT - VANILLE
Udlevering: Søgnedage til Kl. 9. Helligdage bedes Bestillinger indgivet
inden Kl. 6. - Formerne bedes tilbagesendt hurtigst muligt.
•••• øøøøø ••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• ••
•
■■•
:
•
•
•

••
•• Palmehavens nye Parketsal.
•• Daglig Eftermiddags- og Aftsnhoncert •••
•..
samt Dansant. øøøøøøø ••••:
•••••••••••••••••••••••••••••••,,••••••

Skal De reparere 9
da har vi et stort, velsorteret Lager af Tommer, Gulvbrædder (41,
Forskallingsbrædder i alle Bredder, Tykkelser og Længder.

E. Hansen, Tein.

Alle vore Brædder er uellagrede og terre.
Friskbrændt Portiand Cement

7 Pers. m

E.

Tit. Ro 57 x.

•
unstbil

Slaglerigis Udsalg,
Friske Varer Onsdag og Fredag.
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad.
Medisterpølse, Fars.
Bayerske Pølser, Knækpølser

Kogt Skinke,
hjemmesmeltet Fedt.
Forskelligt Paalæg.

Dina Sørensen, Tir 38.

hast- og Personkørsel
udføres.

Karl Christensen.
Tlf. Hasle 99.

Mursten, Tagpap og Tagplader sælges til allerbilligste Priser.

udlejes

Ipsen, Havebo, Allinge
Tlf. 147.
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Allinge
Nrori
Opteendningsbraende

altid paa

udlejes. 4-5 og 12-14 Pers. nye
Vogne. Billige Priser.

LastKørsel udføres.

ALLINGE

Lager, billige Priser.
Tlf. 29.

Deres Hus eller bygge et nyt Hus •

Biler

NORDLANDETS
HANDELSHUS

paa „Nordbornholm" kan - saa
længe Oplaget rækker, faa Bladet
tilsendt fra 1. Juli.
berti'T i

„Nordbornholni"I.

•••0 0 øøøøø •• • ••• •••••0•••

Yersonfiersel
udføres med ny lukket Chevrolet

Poul Nielsen
Tlf. 145

ved Lindeplads, Allinge

Fikse og smukke
Nyheder i
TRINTAGE
saml
grovere
som
there
Bedst

•I og

billigst

paa Lindeplads,
Tlf. 45.

Karbonade, Mørbrad og kogt Skinke frisk hver Dag.
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Sylteglas og Syltekrukker
i alle Størrelser. HenRogni rigsglas af bedste Facon og Kva litet. Gummiringe, Henkogningskedler, Frugtpressere, Syltesprit, Syltepulver, Celophon og Pergamentpapir, Syltesukker og Krydderier
anbefales til billigste Priser.

NORDLANDETS
11ANDELSIIUS
ALLINGE

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

P. C. 1101,M, ALLINGE, Fodermelsralbriken, Nyk«

