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Udgaar Tirsdag og Fredag
i Allinge - Mands-1g.
(iladhjem. østertars- Hasle
Olsker, Rnt•iker, Ro og Klemens.

Nr. 146

Alm. Annoncer 10 Øre pr. mm, efterf. Gange 8 0.
Forreiningsann. 8 6 Ø.

Kæmp for alt ...
Sommerskitse af V. G. Killinel.
Fortsat fra Tirsdagsbladet.

Ungdommen svømmede og roede ud til „Sava" og entrede den;
naar man var saa heldig, at det
var Højvande og Stenøens Sider
var ganske tørre, saa kunde der
staa hele seks Mand ved Siden
af hverandre paa dette Stenuhyre.
Nogle gør overhængende Fare
raadvild og planløs, paa andre
fremkalder den en forøget Klarhed
i Hjernen og Evne til lynsnar Hand.
ling, Drengens Mor hørte til de
sidste. — Hun forstod øjeblikkelig Sagens Sammenhæng.
Drengen var sejlet ud til Stenen
paa Tømmerflaaden, det var lykkedes ham at bestigee.„Sava", og
der havde han sikkert ligget og
døset, som en Sælhund paa det
haarde Leje, indtil Uvejret var
kommet bag paa ham ligesom paa
alle de andre inde paa Strandbredden, hvor hun selv havde døset under den almindelige Følelse
af Tryghed og Fred. Den første
uventede Bølge havde formentlig
straks revet Tørnmerflaaden løs;
thi Fortøjningen rnaatte have været
yderst primitiv, kun en enkelt medført Sten var bleven lagt paa den
ene Ende af det Reb, der var bundet til Flaaden. Under gunstige
Vejrforhold kunde Børge — det
hed Drengen derude — muligvis
være svømmet i Land.
Mens dette Situationsbillede dannedes, var Moderen i hurtigt Løb
hen mod et tjæret Træskur. Hun
vilde frelse sit Barn. „Drengen
skal reddes", det var det hun sagde
— det var den Ordre, hendes Vilje
lød — hun sagde ikke: „Jeg vil
forsøge at redde min Dreng", havde hun sagt det, havde hun
tvivlet, og al Tvivl er ødelæggende
for Viljen. Hun naaede Skuret;
der stod, hvad hun haabede, nemlig en Motorbaad, og hvad hun
ikke havde turdet haabet, 12 Mennesker, der havde søgt Husly for
Uvejret — 5 af dem var Mænd.
Stakaandet og snappende efter
Vejret fik hun hurtigt gjort dem
forstaaeligt, hvad det drejede sig
om. „Hurtig, hurtig . . . hjælp
mig at sætte Baaden i Vandet."
Ingen af dem rørte sig —, selv
forrnaaede hun ikke at rokke den
tunge Baad; „men ser De da ikke,
hvert Sekund er kostbart?"
skreg hun.
„Vi er ikke sagkyndige," sagde
den ene.
„Vi kan ikke tillade Dem at begaa Selvmord, Frue," sagde den
anden.
Og den tredie udbrød stærkt
overbevisende: „Det er jo komplet
Vanvid, det er til ingen Verdens
Nytte!"
Den fjerde sagde slet ingen Ting,
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men han saa paa sit pæne Søndagstøj, som han lykkelig havde
reddet fra Himlens Væde, og havde
han sagt det, han tænkte, saa var
det bleven saadan noget i Retning
af — „det manglede bare, — jeg
skal i alle Tilfælde ikke nyde noget."
Det femte Mandfolk følte sig
flov over de andres Svar
selv
var han heller ikke „Fagmand";
men han gjorde alligevel noget
meget fornuftigt, han undersøgte
Motoren, og han saa da, at der
ingen Petroleum var paa deu.
„Saa er der ingen Nytte til at
sætte Baaden ud, Frue; men jeg
skal straks løbe op i Landsbyen
og hente Baadens Ejer — og jeg
skal sørge for, han bringer Petroleum med". Saa løb Nr. 5 ud i
Regnen og op til Landsbyen: men
da var den gennemblødte Kvinde
allerede i hurtigt Løb naaet hen
til et Par lave Klitter, hvor hun
til sin store Glæde fandt en lille
Robaad liggende mellem Marehalmen — der var Aarer i Baaden
— der laa ogsaa et Garn i den —
et Bundgarn.
Den Baad var ikke for tung;
det lykkedes den viljestærke Kvinde at skubbe den ud gennem Brændingen.
Det er rimeligt, hun i yngre Dage
havde været Medlem af en kvindelig Roklub, i alle Tilfælde var
hun ikke ganske fremmed for at
haandtere en Baad; tre Gange slog
Søerne Baaden paa Land, fjerde
Gang lykkedes det den tapre Mor
at komme gennem de inderste Søer
og faa saa megen Fart paa Baaden at hun kæmpede sig frem
over Bølgerne.
Som en Løbeild fo'r Meldingen
om Kvindens Foretagende fra Sted
til Sted, hvor de mange havde
søgt Husly — en Del kom farende
ned paa Strandbredden. „Vend
om, vend om!" var de opmuntrende Ord, de havde til den kæmpende Kvinde.
Blodet flød fra hendes Underlæbe, saa haardt bed hun Overtænderne ned i dens Kød.. Armene
smertede, hun ænsede det ikke —
frem vandt — langsomt, men
fremad.
3 Meter fra Stenen korn de
værste Søer, tre i Rækkefølge kom
de; de saa ud til at ville kæntre
den lille Baad; men den red op
over Toppen og ned i Dalen, saa
fulgte tre mindre voldsomme Bølgeslag, og det benyttede den snarraadige Kvinde til Drengens Frelse.
Lynsnart greb hun en af Bundstenene, der var fastgjort i Garnet,
og kastede Stenen over til Børge.
Stadig slog Søerne over Drengen,
der laa fladt ned paa Maven og
hagede sig fast i en Ujævnhed
paa „Sava"s haarde Ryg — ofte
var han ved at glide ud i det fraadende Dyb, Fingrene sved under
Neglene, men ogsaa han havde
den indædte Energi til at holde ud.

Ikke et Ord korn over hans Læber, indstinktmæssig forstod han,
og i samme øjeblik Stenen i Bundgarnet skurede hen over „Sava",
greb han i Nettet og blev slynget
med af en rasende Bølge.
Med al sin Kraft stemmede Mo,
deren Fødderne mod den Rest af
Bundgarnet, der iaa i Baaden; det
var den visse Død at slippe Aarerne
Faa Minutter efter korn Børges
Hoved til Syne, lian brugte Fiskegarnet til Klatretov, med smaa
Mellemrum skiftede lian Hændernes Greb op efter, og saa entrede
han tilsidst Baaden bagfra.
Turen gik fremefter, :men selv
den tapreste Kvinde kan ikke tiltvinge sig den maskuline Styrke,
Moderens Legemskræfter var udtømt, Ægir vilde ikke slippe sit
Bytte -- en 3 Meter høj fraadencie
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Braadsei fyldte Baaden med Vand,
den næste Sø bragte den til af
synke — de to tapre forsvandt i
Dybet.
Men i det Øjeblik var Motorbaaden naaet derud, og der var
to Mand om Bord; den ene kastede
en Løkke om Livet og sprang ud
— Tovet var gjort fest til Motorbandens Bagstavn — Manden fik
straks Tag i Moderen og Drengen,
og med de tre paa Slæb styrede
Manden i Motorbaaden hurtig mod
Land.
Lidt efter laa de to besvimede,
men frelste paa Stranden, hvor
næsten alle havde glemt Uvejret
— det var forøvrigt trukket længere bort nu, — alle stimlede
sammen for at give Heltene et
drønende Hurra, da de igen slog
øjnene op.

Markedsgaden i Teheran.

Persien, Paafuglelandet, hvor 1001 Nats Eventyr oprulles fra
Dag til Dag, henleder atter Verdens Opmærksomhed. Der er Uro
dernede og Omvæltning. Hvem skal nu sættes paa Paafugletronen?
Vi bringer et Billede fra Markedsgaden, der viser et Stykke østerland,
fjernt og uvirkeligt for nordisk Vane og Tankegang, men det viser os,
at Romantiken lever endnu, at Aladin-Lampen lyser endnu og skaber
nye Undere.

Capri,
den vidunderlige 0.
Farvernes, Soleng og Livsglædens Idyl.
De fleste italiensrejsende kommer til Neapel, der er saa berømt
for sin Skønhed, men de færreste
skænker Capri en Tanke, fordi
den fra Neapel ligner en lille taageindhyllet Klippe langt ude i Horisonten. Men ofte søger øjet derhen, uden at man rigtig ved hvorfor, og en stille, solfyldt Morgen
sejler man ud for at nyde Sol-

skinnet og den foraarsmættede
Havluft, og samme Aften vender
man tilbage for at hente sin Bagage og hurtigst muligt vende tilbage til den nyopdagede Eventyrø.
Allerede Rejsen derover er vidunderlig. Middelhavet ligger i den
tidlige Morgen som et Hav af Guld
den rene Havluft vejrer al Neapels
Støv og Hede bort. Hundreder af
Passagerer myldrer omkring paa
den store Luksusdamper, alle Jordens Sprog summer i vore øren,
og man nyder Livet, mens man
mageligt henslængt i sin Flugtstol
lader Solen gennembage sig, og
Havet bliver stedse mere og mere
blaal.
Efter en halv Times Sejlads lan-

1930

der Damperen nedenfor Sorento,
Capris Forgaard. Et mere malerisk
Syn end det, der møder øjet under
Landingen ved Sorrento, skal man
lede længe efter. En Snes Baade
fra forskellige Hoteller møder Damperen, der standser ca. 100 rn fra
Stranden. I hver Baad staar en
lang Stang, der bærer et Skilt og
et Navn, og saa lyder et broget
Kor af Stemmer: Royal, Hotel
Royal. Terazza, Tramontano og
igen Royal, mens en svag Stem'me
paa Afstand lokker en til Pension
Edens Herligheder, Tykke, tyske
Damer væltes ned i de smaa Baade
sammen med knoglede engelske
Lorder og Ladier, utroligt magre
og elendige, men med Kufferter,
der let kunde rumme et mindre
Menageri. Alt lodses ned i en
utrolig Fart; mens de lykkelige,
der kan blive paa Damperen, ler
og sludrer eller som Amerikanerne
roligt ser paa det hele gennem
de farvede Solbriller, — Saa sejler vi atter videre, og en halv
Time efter lander vi i „Mariana
granda", Capris Havn, hvor smaa
Baade møder os ganske $0111 i
Sorrento, og snart gynger vi mod
Strandbredden, mens Damperen
. fører sine Hundrede af sensationslystne Passagerer til „erotta azurra", den blaa Grotte. Vi lander
og Bagagen kastes op paa Kajen
men en Mængde brune Næver
strækkes ud mod os efter Drikkepenge. Jeg giver en Lira, det er
Taksten og Roeren ser bebrejdende
ud: „Signore, Signore, schøne Papiore, morgen macaheroni", han
vil have en Seddel, og han faar
den for at undgaa videre Underhandlinger. Vi er paa Kajen, og
nu er det forbi med Roen. Mens
vi ser os om efter et Køretøj til
Hotellet, omringes vi af alle Slags
underlige Individer, som er paa
Jagt efter Bytte: „Barcc, signore,
Barcal Boat, sir, sail, sir? Coralle
signore? Carossa, signora? Wallen sie ein Waggen, rrtein Herr?
Carossa? A Capri, a Anacapri,
Monika Picolo, a grote Azura, a
tutte grote, signore" — vi kunde
næppe adskiile de enkelte Ord i
. den almindelige Summen, og, oh
Skræk, et kvindelig Væsen forsvinder netop ved Gadehjørnet
med vor Kuffert paa Vej til et Hotel, som hun syntes passende for
os. Jeg faar fat i hende i en Fart,
nævner Navnet paa vort Hotel og
sætter mig op i en Drosche med
en Hest, hvis Seletøj lyner af Beslag og Kvaster og Frynser. og
saa gaar det afsted opad. — Det
stille Liv paa Capri kan nu begyndel
Morgensolen vækker mig tidligt
— op med Balkondørene og ud
paa Terrassen. øjet blændes af
de hvide Mure og de hvide, flade
Tage, hvorpaa Solen kaster sine
brændende Straaler. Oliventræerne
lyser blaahvide saa langt man
kan se, Middelhavet blaaner dybt

nede, en synger paa Gaden, og i
Vinduet 14,e • overfor sidder en
M ind og skriver, mens han med
henrykt Blik udspejder en lille
kvindelig Turist. Theen nydes, og
dtrpaa iler jeg ud i Naturen.
Capri er en Idyl af Farver, Sol
ig Livslyst. Fra Piazz3en og Torvet, der er Byens og øens Midtpunkt, udgaar de ældgamle Veje,
inge, slyngede Veje, med Mure
paa begge Sider, og Trapper med
Hundreder af Trin. DØ fører fra
Stranden op tii Bjergenes højeste
Plateauer, hvor Madonnabilleder
med smilende Miner ser ned paa
vantro saavel som paa troende.
Man gaar Trappe op, og Trappe
ned uden at trættes, ned i Dale
og til stejle Højder; thi hvorhen
man end ser, møder øjet noget
nyt, noget vidunderligt og storslaaet, som faar en til at glemme
de utallige Trin og Højderne.
Der findes langsomt skraanencle
flkrge med utallige Terazzer, hvorpaa Oliventræerne hæver sig som
fjerne Skygger; der findes Vingaarde med lysegrønne Vinstokke,
og bagved findes lyse Citroner og
Appelsiner som store Klatter F,f
Guld paa et grønf Tæppe. Kaktusserne vokser .høje som Træer, og
deres røde aflange Frugter lokker,
skønt Smagen er flov og vammelsød. Klipperne rejser sig kæmpemæssige ud mod Havet i underlige
Formationer. „Freo Naturale', en
naturlig Klippeformation, staar
som en sidste Levning af en raceret, gennemskudt Borg, og gennem dens Revner og Huller lyser
Middelhavet langt nede i blaat og
grønt og hvidt.
Ved „Ponta Tragora" slaar Bølgerne fraadende og vildtskummende mod Stranden, og Solen lyser
paa „Faraglioneklipperne" nedenfor og farver dem mat rosa, mens
Skyerne driver rundt og sænker
sig over den fordum saa stolte
„Villa Tiberio" paa dens højeste
Punkt, hvor nu kun et kæmpestort Mariabillede vaager over Ruinerne og over den gamle Kirke,
hvortil Turisterne valfarter for at
skrive deres Navne i Fremmedbogen.
Men Varmen bliver trykkende,
Blomsterne dufter mere og mere
bedøvende, og Havet lokker med
sine svale Bølger. Med Bjergbanen
kommer man ned til Havnen paa
nogle faa Minutter, og der venter
Roerne paa deres Ofre. Og saa
ror vi rundt om øen og beser
alle de forskellige Grotter, den
blaa, den hvide og den røde Grotte,
ja, i hver Klippe findes en Udhuling, hvor vi kan nyde de skønne
Farveskiftninger, mens Roeren
synger: „Bella Capri" og „Santa
Lucia", og Tusinder af „Vandmænd" der ligner smaa Paraplyer
svømmer omkring Baaden. Medens
Roeren venter, bader vi ved Stranden og soler os for derefter at
besøge endnu flere Grotter og høre
„Santa Lucia", til det bliver Mid
dagstid.
Det lider mod Aften. De første
Lygter tændes allerede over Gravene paa den lille Kirkegaard og
gamle Kvinder valter frem og tilbage, mumlende deres Ave og
Paternoster. I Kirken læser Præsten sine Aftenbønnerog Nonnerne
ligger i lange, lige Rækker paa
Knæ, famlende ved deres Rosenkrans og Mennesker kigger sky
derind, dypper Fingrene i Vievandet, bøjer sig og forsvinder igen.
Oliventræerne lyser mere og mere
taageagtigt og Skyerne sænker sig
over Bjergene. — Men paa Piazzaen hersker stort Liv. Kuskene
skriger højere end før for at faa
endnu nogle Lire ind den Dag, og
Hestene vrinske og stampe.
Neapolitanere i de mest farve-

faa faglige Dygtigheder med i Lovgiv- . Rønnebær.
rige Dragter taler højrøstede med
ningsarbejdet,
da ingen kan afse Tid
hverandre, gestikulerer og sprinLangs Hegn og Krat og i Havens
hertil, saalænge Samlingerne trækkes ud hyggelige Krog staar i denne Tid Rønger omkring, mens Turister fra
for at sikre de ptofessionelle Politikere nebærtræerne i deres pragtfuldeste UdAlverdens Egne promenerer og
Herunder optages Artikler om Emner, Arbejdet.
smykning med de store, tunge Klaser
konverserer, hver efter sit Lands
der egner sig til Diskussion.
Dernæst en Valgret, der byder paa af røde Bær.
større Retfærdighed i Magtfordelingen
Skik.
Lige saa smukke, som de er at skue,
end den nuværende. Den nuværende er de velsmagende, anvendt til SylteForretningerne, der om Dagen Fortsat fra Tirsdagsbladet.
Valgret er jo netop Midlet, hvorved tøj, enten som Gele eller sylter med
har været lukket paa Grund af
„DANSK FOLKEVÆRN"'
Masserne tiltvinger sig Magten over dem, eller uden Iblanding af Æbler eller PæVarmen, er nu aabne, og det glit„Vort politiske Liv er havnet i en der maa bære Skattehyrderne og gør sig rer.
rer af Silkesjaler, Koralhalsbaand, mægtig demokratisk Svindel. Den nu- til Herre i Samfundet paa disses BeTil Gele anvendes træmodne Bær,
Damesmykker, Broderier, Silke- værende Regering er et typisk Eksempel kostning.
Bærrene vaskes og befries for Blomst
skærme til Lamper, Antikviteter herpaa. Under en parlamentarisk Styre- Fremdeles maa den endeløse Klasse- og Stilk, hvorefter de sættes over at
form, der stadig slæber rundt med det
veksler med de mest moderyle Ting gamle, liberalistiske, forlorne ,Friheds- kamp ført efter en fordærvelig Borger- koge, knapt halvt dækkede af Vand.
krigs Forbillede tvinges til Ophør. Det
og Damerne er i Paradisl men en ideal, kan et paa den krasseste Organi- er Fred gennem et folkeligt Samarbejde De koges til Bærene flækker. Elter 5
-10 Minutters Forløb hældes alt op i
stakkels Mand har intet at købe sationstvang baseret SOcialdemokrati vort Land trænger til. Dansk Folkeværn Saftposen, og den udvundne Saft maaeller gøre; alt for Kvinderne, ly- komme til at danne Regering. - Alene er ikke Arbejdernes Fjende. Tværtimod? les og koges med 1 kg Sukker pr. 1
dette viser den nuværende Parlamenta- Det vil netop Arbejdernes sande Vel Saft.
der Parolen.
rismes Umulighed.
ved at rive dem ud af den ydmygende
For at mildne paa den bitre RønneMørket falder hurtigt paa og de
Parlamentarismens mest fremtrædende Tvang, hvorunder de nu befinder sig. bærsmag kan Saften blandes med Æbindfødte gaar ti! Ro. Men i Byens Skyggesider er følgende: Rigsdagsmæn- Arbejderens saavel som enhver anden
lesaft, før man tilsætter Sukker.
Restauranter Kan man til de sene dene er Partimænd, Førerne Partiførere Borgers naturlige Ret skal beskyttes; thi
Af Folkets i et frit Samfund kan der ikke gives
Nattetimer nyde den moderne og Regeringen Partistyre.
Sorø Roklub
Dans' sidste Nyheder, hvis man Frihed er kun Stemmeseddelen tilbage. anden Klasses Borgere. Enhver maa være
erobrede Verdensmesterskabet i Firer
Folket er blevet reduceret til »Stemme- fuldt ud beskyttet mod Overgreb saavel
da ikke foretrækker at drømme kvæg", som Førerne driver fra den ene
fra oven som fra neden, eventuelt fra med Styrmand ved Stævnet i Liege i
paa Terrassen, mens Maanesk in- Baas til den anden under Kampen for sin egen Stand. Først da kan den Dyg- Søndags. Ogsaa Københavns Roklub
net sølverhvidt flyder ned i den at erobre Magten. Denne Kamp deler tighed og Foretagsomhed, der er Statens i Otter og Danskeren Arnold Schwartz
som Scullerroer deltog i de afsluttende
lune Nat, og Bølgernes Slag mod Folket i fjendtlige. Partier, der tvinges økonomiske Rygrad helt udfolde sig.
Kampe, men maatte nøjes med Nr. 3til
at
bekrige
hverandre.
De
vigtigste
Dansk
Folkeværns
Syn
paa
den
soStranden lyder som en fjern TorVaaben i denne Borgerkrig er Pressen ciale Forsorgs Politik er kort følgende: Pladser.
den.
Log Stemmekøbet. Bladene bliver Parti- Væk fra al forloren Humanitet og soblade, der udsaar Had og Misiænkelig- cial Blødagtighed. Vel har Staten Pligt Flensborg Skibsværft

SidensKrav

Yra 9v ag til vag.
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Paa Søndag
bliver der Folkedanse paa Teatersalen. Det er det kendte Raslehold, der
selvfølgelig optræder i Nationaldragter.
Bagefter bliver der Bal for Gymnastikforeningens Medlemmer.

Biografen
møder frem med en Pragtfilm, en
romantisk og spændende Kærlighedshistorie fra Indiens Eventyrland.
Det er en Film indeholdende al Orientens Farvepragt og Mystik. De maleriske Folkelivsbilleder er delvis optaget
i Farvefotogtafi.

Sommerferien
er forbi, Skolerne er atter begyndt,
det glade Slaraffenliv i Skov og Eng
eller ved den hvide Strand med det
muntre Badeliv er forbi.
Og det er trist - dobbelt trist, fordi
Sommeren endnu ikke synes at ville
forlade vore nordiske Kyster.
Solen skinner hver Dag lige bedaarende og Havet ligger tindrende blaat,
og blankt og indbyder til Bad. Sjeldent
har det været saa varmt langs den bornholmske Kyst.
Vejret indbyder til Lystture, og „Østersøen" lader derfor „Hammershus" gaa
til Citnrishamn, Christiansø og Ronneby i September Maaned.
•
Se Fartplanen.

Foreningen Bornholm.
Allinge-Sandvig Afdeling foranstalter

paa Søndag en Tur til Hammershus
Ruiner under Ledelse af Formanden
Kapt. K. E. S. Koefoed. Mødested ved
Mindesmærket Kl. 3,30 (15,30). Spisning
af medbragt Mad Kl. 6-7.
Fælles Kaffebord og Selskabelig Samvær paa Hotel Hammershus Kl. 7, Herunder Drøftelser af Foreningens Opgaver, Fremme og Trivsel, eventuelt Tale,
Oplæsning o. lign. alt efter Tilslutning
og Stemning. Muligvis vil Rektor Koefoed og Amtsfulmægtig Hagemann
komme tilstede.
Foreningens Medlemmer er specielt
velkomne; men iøvrigt er alle og enhver, nær og fjern hjertelig velkommen.
Saafremt Vejret bliver godt, forventes der stor Tilslutning.

Radiumvandet.
En af Pension Skovbos Gæster, der

er ovenud begejstret for det stedlige

Radiumvands helsebringende Virkning,
beder os give Udtryk for sin Taknemlighed ved at offentliggøre nedenstaaende Erklæring, hvilket vi herved med
Glæde skal imødekomme. Vedkommende, der har søgt alle mulige Lægemidler og Metoder uden tilfredsstillende
Resultat, føler sig overbevist om, at
det har været den daglige Nydelse af
Vandet og Luften som har bibragt ham
den længe eftertragtede Bedring.
Bornholmerne bør i egen Interesse
støtte deres Gæster i denne Opfattelse.
Den lyder;
Undertegnede der i Sommer har opholdt sig ved St. Thomas Radiumkilde,
kan anbefale de bornholmske Radiumkilder paa det bedste, da jeg der har
faaet Lindring for min Sygdom - der
bestaar af en svær Mavesygdom.
Axel Andersen
Madvigs Alle 14.
København.

Canada

vil nu ligesom Amerike standse Indvandringen fra det europæiske Fastland
indtil der er sket en Bedring i Arbejdsforholdene

gorelse, og Stemmekøbet sker dels udadtil ved Valgløfter, der betyder Skatteplyndring, dels indadtil ved Bestikkelser
i Form af Uddeling af Embeder, Bestillinger, „Ben" Understøttelser osv.
Hvor ligger da Fejlen? Selvfølgelig er
der mange Aarsager: Dumhed, Uærlighed' og Magtbegær. Men Hovedaarsagen
er Valgene. Det er fra Misbruget af dem,
at Partiuvæsenet og dermed Pengeøderiet og Fordærvelsen stammer. Valgene
er Skyld i, at Regeringen er et Partistyre, ikke et Folkestyre, og at den bruger sin Magt til at fremme et Flertals
købte Ønsker paa et Mindretals Bekostning i Stedet for at tænke paa, hvad
der gavner Landet som Helhed.
Den nuværende Forfatning er en Selvmorderforfatning. Thi det er Socialdemokratiets aabenlyse Hensigt at aflive
Parlamentarismen ved Hjælp af Parlamentarismen. De før nævnte Lovforslag
fra sidste Samling beviser det. At det er
ramme Alvor bekræfter yderligere den
sidste Grundlovsfest i Søndermarken.
Her fastslog Partiets Førere, at Grundloven for dem kun er Midlet til Arbejderklassens Erobring af Magten, hvorefter den skat afskaffes og en socialistisk
Grundlov indføres, der paabyder Statens
Overtagelse af al Produktion. Hensigten
er altsaa ikke til at tage Fejl af. Friheden i den nuværende Grundlov skal
aflives og Borgernes frie Ejendomsret
til Produktionsmidlerne med Magt fratages dem. Hvor indlysende at et selvstændigt kommunistisk Parti har ondt
ved at trives her. Socialdemokratiet er
selv det kommunistiskeParti i Danmark.
Slige Udtalelser vover altsaa det regerende Parti her i Landet at fremkomme med. Og med dette Parti samarbejder de borgerlige Partier paa Tinge.
Hvor lidt Skam maa de dog være i Besiddelse af for at kunne bekvemme sig
hertil.
Og Folket?! Hvorlænge vil det finde
sig i denne Skamplet i den danske Politik og nøjes med at indlulle sig i Haabet om, at „saavidt vil det ikke komme".
Det vil komme saavidt; thi naar Løfter
er blevet det centrale iValgene, har Socialdemokratiet vundet Spillet. Medens
de borgerlige Partier er tvungne til at
vise Maadehold her, da deres egne Vælgere maa betale Gildet, bat Socialdemokratiet det Fortrin at kunne love paa
Modpartens Bekostning uden væsentlig
selv at bøde herfor. Under disse Forhold
er Slaget tabt for de borgerlige Partier,
selv om de kan stritte imod lidt endnu.
Skal Friheden bevares, maa der gøres
op med den socialistiske Magtpolitik.
Dernæst maa Landets fremtidige, frie
Styrelse sikres. Hertil kræves først og
fremmest en Regering, der forstaar sig
paa at regere og ikke nedværdiger sig
til at gøre Lakajtjeneste for et eller flere
Partier. - En Regering maa forstaa sin
Opgave, d. v. s. sin Magt og sit Ansvar.
Magt uden Ansvar, sent den nuværende
Parlamentarisme muliggør, rummer den
alvorligste Fare for Samfundet.
Der skal Saglighed til for at kunne
bære Ansvar. Regeringen maa derfor bestaa af faglige Dygtigheder, hvis Indsigt
i Sagerne alene bestemmer disses Gang.
At regere er ikke at lefle for et Flertal
paa et Mindretals Bekostning; det er at
gøre Ret og Skel til alle Sider.
Naar Regeringssager behandles ud fra
saglige Synspunkter med Udeladelse af
partipolitiske, der sluger den meste Tid,
vil Rigsdagsmændenes Antal og Samlingernes Varighed kunne indskrænkes meget, hvad ogsaa er nødvendigt for at

til at være human overfor virkelig ulykkelig stillede i Samfundet, men herfra
til at gøre Rigsdagen til en storstilet
Velgørenhedskomie med Uddeling af
Landets Penge er et stort Spring, der
savner enhver Begrundelse. Staten har
ingen Pligt til at være med til at føde
den, der ikke vil skaffe sig selv Arbejde.
- Kan der i et frit Samfund ikke gives
anden Klasses Borgere, kan der heller
ikke gives priviligerede Borgere. Skal
Staten derfor træde hjælpende til, maa
den kræve et præsteret Arbejde i Vederlag for sin Hjælp.
Menneskeværdighed kan aldrig fremmes ved at skubbe Besværet-fra sig og
over paa andres Skuldre. I Erkendelse
af, at den naturbestemte Ulighed er
Grundlag for al Fremskridt, vil Dansk
Folkeværn derfor af al Magt bekæmpe
det rent mekaniske Lighedsmageri, den
Kaarenes Udjævning, der er Kærnepunktet i Demokratiets sociale Program, idet
det vel hævder Lighed i Chancer, men
ikkel Kaare
Vort Samfund er demoraliseret. Oppe
fra bredder Korruptionen sig nedad i
Samfundet. Avisernes staaende Artikler
om Svindel, Bedrageri, Falsk o. s. v. i
alle Santfundslag viser, at Samfundet er
sygt ind til Hjærterødderne. Alt fordærves i „Gaar den saa gaar den" Moralens
Atmosfære. I denne Korruptions Kølvand
følger den almindelige Opløsning af Sæderne. Religionen forhaanes, sexuel Tøjlesløshed breder sig sig, Ungdommens
Idealer ødelægges, Selvtugt, Agtelse Respekt og Disciplin nedbrydes - alt i
Frihedens Navn med det Formaal at
trække ned mod det Lavmaal, hvorpaa
det ene er muligt at realisere den røde
Feberdrøm: Kaarenes Udjævning. Ogsaa
her ser Dansk Folkeværn en Opgave at
gøre op med en Frihed, der blot bestaar
i at spytte paa Religionens, Moralens og
Fædrelandets Symboler for at befordre
Samfundets Opløsning til Fordel for den
kulturløse Statseocialisering.
- - Dette er i korte Rids Hovedlinierne i
Dansk Folkeværn. Til Gennemførelsen
at denne store Samfundsopgave kræves
hver frihedselskende Borgers Bistand.
Som „Bevægelsen i Midten" henvender
Dansk Folkeværn sig først og fremmest
til den store Middelstand, hvem Klassekampen særlig gaar ud over, idet den
uden ringeste Udbytte af denne dog maa
være med til at bære Krigsomkostningerne i Form af Skatteplyndringen. Denne Stands Eksistens er endda i særlig Grad truet ved Angrebene baade fra
oven (Storbedriften) og fra neden (Socialiseringen).
Fremdeles henvender Dansk Folkeværn sig særlig til alle de Vælgare, der
politisk set staar hjemløse, fordi deres
Selvagtelse og sunde Fornuft forbyder
dem at være simpelt Stemmekvæg ved
Levebrødspolitikernes forargelige Valgkomedier. Endvidere til de Kvinder, der
som Mødre til den opvoksende Ungdom
maa se Fremtiden i Møde med Bekymring, og sidst, men ikke mindst til selve
Ungdommen, der vil komme til at overtage det saavel aandelige som materielle
Fallitbo, om ikke Ulykken i Tide afvendes.
Til enhver rettænkende Borger rettes
slutteligt Appellen: I Frihedens og Fædrelandets Navn vær med at bekæmpe
dem, der har fravristet Folket dets Ret
og som for egen Magtvindings Skyld
fører Krig for Borgerskabets Penge ; en
Krig, der truer selve det frie Samfunds
Bestaaen,

staar foran sin Standsning, idet der
kun er Arbejde til Oktober; Standsningen vil være noget af en Katastrofe
for Byen.

Ved en Bilulykke
paa Fyn i Nærheden af Brænderup
kørte en Bil i Søndags sammen med
et Motortog. 3 Mennesker dræbtes.

En Flyvemaskine,
som førtes af Flyveren la Cour, og
som havde været til Passagerflyvning
i Dybvad i Nærheden af Aalborg, styrtede i Gaar ned ved Siverslet Skov.
Flyveren dræbtes og Mekaniker Larsen
saaredes livsfarligt.

2 unge Mennesker
druknede i'Røndags ved Søndervig,
hvor Vesterhavet sugede dem ud i
Strømmen.

Danmarks Turistforening
holder Aarsmøde i Odense 24, og 25.
August.

I Kentucky
er Høsten slaaet saa stærkt fejl, at
Majshøsten kun ventes at blive 10 pCt.
af det normale, Tobakshosten 20 pCt.
og Høhøsten 5 pCt.

En Konkurs- og Akkordkommission
er nedsat med Prof. Munk-Petersen
som Formand.

Danmark
har en Telefon for hver 11 Indbyggere

Den amerikanske Petroleumskonge
Th. Lick er død.

I Britisk Columbia
blev forleden ved en Explosion 46
Mænd indespærret i en Grube, det har
vist sig umuligt at redde dem.

Fhv. Minister C. Hage
er død, 82 Aar gammel.

I det nordlige Ishav
har en russisk Isbryder fundet en
stor, hidtil ukendt 0.

Opkøb af al Slags Fjerkræ.
Hentes paa Stedet. Kontant Betaling. Altid til Dagens højeste Priser.
I. C. Olesen, Klemensker.
Tlf. ndr. 33.

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

sibonnernent
paa

„97ord6ornfiolma
kan i Hasle tegnes i

March:mus Kiosk,
hvor ogsaa løse Nr. kan faas a

5 Øre.

Yngre Pige
kan faa Plads fra Iste September
eller senere.
Lærer Toft, Sandvig

Alle Tryksager Spare-Bornholms
og baanekasses
saasom

Regninger, itløddeleimer, Konvolutter,
Dags-Dato, Vekselblanketter,
Visitkort r»g Takkekort,
Love og Regnskaber.
Sange og Salmer,
Medlemskort
leveres bedst og billigst fra.

En Lødeko
er til Salg hos Johan Andersen,
Nydammen, Rutsker.

En god, fast Vogn
ønskes til Købs, event. Bytte med
Grise.
Brogaard pr. Allinge.

Et Føl,
4 Mdr. gammel, halv Belgier, er
til Salg eller Bytte med 6 Ugers
Grise.

Tlf. 127.

7 Pers.

uristbil

T
udlejes
E. Ipsen, Havebo, Allinge
Tlf. 147.

Nye Abonnenter
paa ,,Nordbornholni" kan - saa
længe Oplaget rækker, faa Bladet
tilsendt fra 1. Juli.

mminommummillimffinu

i

Sførsfe Udvalg.
Bedsfe kvalifeler

Munch, Lauegaard,
Østerlars.

„Nordbornholm"!

Lukket 5 Pers. Bil

Billige Priser:

Gruppe-, Industri-, PortrætKaare Rasmussen.
Tlf. Rønne 526.
Forstørrelser efter gamle Billeder udføres paa egen Forstørrelsesanstalt.

Mejeriet
aibjerggaard"
••••••0•••••••••••••••0••

Flødeis!
ANNANAS, NOUGAT, VANILLE
• 5••••5•9••••••••••••• ■•••

Isen bringes indpakket
for 1 Kr. 80 Øre pr. 1.
Uindpakket ved Afhentning 1 Kr. 50 Øre pr. I.
Ærede Kunder gøres opmærksom paa, at alle Former, ogsaa
de smaa 3 /2 1 Daaser, er Mejeriets
Ejendom og hedes derfor returneret

Villy Jenmen, Tein.

14V.1›.7./X1'~',X,

7 Pers. Turistvogn

Yersonfiersel

udlejes billigt.
Gronbechs Hotel Tlf. Allinge 36.

udføres med ny lukket Chevrolet

udlejes. Tlf. All. 8y kan benyttes.

Interieur-, Sports-, Illustrations-, I lesteog Kreatur-Fotografering udføres overalt paa Bornholm uden ekstra Vedera g for Befordring.

=~111.11

Mursten, Teglsten, Drænror.

Kontortid 9-12 og 2-4.
Renten af Indskud er paa
3 Mdrs. Opsigelse
4,5 pCt, p. a.
Alm. Sparekassevitkaar
4
Folio
2
i Forsørgelsesafdelingen 3,6 hvortil Præmie, hidtil 2,4 -

-....■rwiffil••■!11■1

MANCHET
SKJORTER

anbefales.

Afdeling i Allinge.

rredrypo•

Allinge BogtryKKeri

4g/lingeffreglzmerfi

Chr. Sørensen.

Poul Nielsen
Tlf. 145

ved Lindeplads, Allinge

.1111•1

Meddelelse.
Undertegnede har den 1. September overtaget den af Herr Chr. Olsen i mange Aar førte
Manufakturforretning.
Jeg tillader mig herved høfligst at anbefale mig til saavel gamle som eventuelt nye Kunder. Mit Forsæt skal stedse være at betjene mine Kunder til Deres fulde Tilfredshed.
Forretningens Valgsprog er „Den rigtige Vare til den rigtige Pris!" Kun prima Varer fares.

I

Med særdeles Agtelse

Yfi. Nolm.
Af Hensyn til Opgørelse og Nedsættelse af Varelageret er Forretningen lukket Lørdag den
30. August, Mandag og Tirsdag den 1. og 2. September. - Udsalget begynder Onsdag.

1~110•11~11111.11~1
fartplan
for

sis HAMMERSHUS

15-16-sars Dreng

len 2. September.
Afgang fra Allinge Kl. 9
I 115
i Simrishamn
Retur fra
-17
i Allinge
19"
Pris Tur-Retur 5 Kr.

Til Christiansø Onsdag
den 3. September.

Søndag Aften Ki 8

Aarsgainmel Kvie Rajah:Daiteren.

er bortløbet.

Slagtekyllinger

Ansøgninger indsendes til Udvalget inden 1. Sept.
Oplysninger faas hos Formanden.
P. U. V.

Alfr. Pedersen.
,D'en fnise

Sko

med den gode Pasform faas i

ClarsensSkotajsforretning,A11.

Aktuelle Begivenheder.

Emil Andersen, Sandvig.
Telefon 3.

091191191118.96/990

Biler

Overrelsmagtorer

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

Jac. Jensen.

Lastkørsel udføres.

Inkassationer, Ejendomshandler. Dokumentskrivning, Dødsbobeliandling m. v.
Kontor i Allinge:
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom).
Træffes personlig hver Fredag Form.

E. Hansen, Tein. - Tit. Ro 57 x.
Huggede og polerede

Nærmere Opl i Dampskibsselskabet
Østersøens Kontor, Tuf. Allinge 75, eller
Turistbureauet Sandvig, I If i00.

som fastlønnet Vejmand
i Allinge-Sandvig bliver
ledig til 1. Oktober 1930.

Journal Nr. 43.

sælges.

'lur-Retur 7 Kr.

Yladsen

En romantisk og spændende
Indisk Pragtfilm i 8 Akter.

Brogaard pr. All., Tlf. 18.

Pris 4 Kr.

Afg fra Allinge Kl. 23.
i Ronneby Søndag Kl. c. 530
Retur fra Ronneby Kl. 23,
i Allinge Mandag Kl. 5,30.

bast- og Personkarsel
udføres.

Gravmonumenter
Grav
mogmenta

i Bornholms smukkeste Sten til Polering.
Er altid paa Lager til
rimelige Priser.
Forlang Tilbud.
Se min Monument-Udstilling,
Havnegade, Allinge.

Aktieselskabet

'Hasle Bank
I
1

modtager indskud paa Indlaansbog og Folio, Terminsydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan ni. In.

Borrelyngens Granitværk.
V. Sørensen.

All» hvori

Optcendningsbraende altid paa
Lager, billige Priser.
Tlf. 29.
Geert

Køb danske Varer
og De gavner det
danske Landbrug cg
Industri og skaffer
Arbejde til Landets mange arbejdsløse.

Ny 4-5 Personers

Chevrolet-Bil

Karl Christensen.

udlejes til moderate Priser.

Tlf. Hasle 99.

Charles Pedersen. Tlf. Allinge 118

Peter Kofoed, Sandvig.

Fra Allinge 930, fra Gudhjem 103°
Retur fra Christiansø 15.

Til Ronneby Lørdag d. 6.

2iografen.

kan straks faa Plads hos Avisbr.

i September.

Til Simrishamn Tirsdag

*3999114;4944D94!“
$

Il bsihrsol udfares
samt Svin til Slagteriet a 75 Øre
pr. Stk.

En 12-14 Pers. Bil udlejes.
Tlf. All. 117 y.
A. Engell, Tein.

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

Kogt Skinke,

Ny lukket Bil

hjemmesmeltet Fedt.
Forskelligt Paalæg.

udlejes.

L. P. Olsen, ved Tt jn St.

Dina Sørensen, Tlf. 38.

Tlf, All. 59 kan foreløbig benyttes.

Ung Pige,

En Pige

vant til Servering, kan faa Plads
straks.

Chr. Jørgensen, Tlf. All. 28.

Forretnings konvolutter
sælges med Firma for kun 8 Kr.
pr. Mille.

Alliirttge Bogtrylklieri.

Lærere

Fri-

til Bogføring (')1,
haandstegning søges til
Teknisk Skole i Allinge 1. Oktober. Ansøgning bedes snarest tilsendt Formanden for Haandværker- og Industriforeningen.
P. B. V.

Jobs. Pedersen.

Elegante Visitkort
50 Stk. med Navn 2 Kr.

Allinge Bogtrykkeri.

søges til September paa

Pæregaard. Tlf. Allinge 59.

Resterende

Terminsydelse
til Hasle Bank maa være
indbetalt inden d. Maaneds Udgang.

Akts. Hasle Bank.

Klaverundervisn.
er atter begyndt og nye Elever
antages fra 1. September.
Tlf, Sandvig 34.

Fru Oda Hjortbøl.
Alle kan gratis
blive Abonnent paa Nordbornholm
mod at betale Forsendelsesportoen
-- 1 Kr. pr. Kvartal.

Badningens 10 Bud.

NORDBORNHOLM koster kun I Krone.

fki)ert2rende
høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste lillaade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
ære udfyldte ved Indbetalingen,: men Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet .1 5 Ore i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.;
anmodes

åtort ocitkob3=7(dsalg
(grundet paa Yorretningsafstaaelse)
fra :Tirsdag d. 12. til ..Cerdag d. 23. Xugust.
Damefrakker og Kjoler - lidt ældre Facons - samt Drengedragter

til Spotpris!
Rester i Bomulds- og Uldmousseliner. Gulv- og Bordtæpper meget billigt.

Alt pr. Kontant.

Under Udsalget 10 pCt. paa alle kurante Varer.

sne-21dsak

491Iessens
Firma:

Chir. Asen,

Møllers Bogbinderi
Tlf. 865.

Chr, DideriKsen, Rønne.

Tlf. 865

Indbinding af Beger. - Protokolfabrik. - Papirvarer.
I. Kl. Arbejde. - Rimelige Priser. -- Hurtig Levering.
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.
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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

„NORDBORNHOL111".
0
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.egnskabsbeger
og Protokoller leveres billigst efter ethvert Skema. Hurtig Ekspedition.
Sygekasselove og Kontrolbøger. Formularer, Attester og Blanketter.

Mlinge

!Bogtrykkeri.

Koroed & Mortensens Byggeforretning
Ligkistelager.

Ligtøj og Ligsenge.

Ordning af Begravelser.

Telefoner 77 og 79.

Det bedste tiøstbindegarn
til den billigste Pris faas i

Produkten.

18 A. Superfosfat, 40 Kt. Kali
til Levering i Efteraaret bedes bestilt i

ProduKten.

»rivremme.
Vi anbefaler vort store Lager af
og Batlatarennme.
Vi har alle Dimensioner paa Lager
Kvaliteten er den bedste, Prisen den billigste.

Gummiremme

Remsamlere, Remfedt, Olie og Konsistent/edt anbefales.

EfroduRten.
6. Jørgensens Slagterforretning
ALLINGE - Tlf. 66.
Iste Klasses Varer til rimelige Priser.

Tlf. 66. Anbefales med

Prima Oksefars.
Rart Kalvefars, færdig til Brug.
Flæskefars.
Bestillinger modtages.

Oksekød
Kalvekød
Lammekød
Varerne bringes overalt.

-0Formanden for Dansk Svømmeog Livredningsforbund, Hr. Holger
Nielsen, giver i Anledning af de
mange Drukneulykker, hver Sommer er saa rig paa - følgende
gode Read:
1. Gaa aldrig alene i Vandet.
2. Svøm ikke for langt ud. Det
er aldeles ingen Nytte til, og du
udsættet kun dig selv oc,
og dine Meddu
mennesker for Fare,
pludselig gribes af Ængstelse eller
af et Ildebefindende, og Kræfterne
derved svigter dig.
3. Bader du i en Mergelgrav eller paa Steder, hvor du ikke kender Vanddybden, tag da om Livet
et Reb, som en anden - staaende 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 Agterende 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
nied Tilbøjelighed til stærk Hjertebanken maa ikke bade uden Lægens 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 Tidspunkt, hvor den første Kuldegysning indfinder. Paase, at de efter
Badet ikke fryser (uvirksomme
opholder sig i kølig Luft). Og lad
dem heller ikke overdrive Solbadene.
8. Tillad ikke Børn - ukendt
med Sejlads at tage ud paa egen
Haand. Giv dem Advarsler 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 bære 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"
(Schger-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 Aandedræt" kan være af afgørende
Betydning for Redningen af et
Menneskes Liv.

43ofiti.
511. 2nrien, 2flTinge, 2. 43.
Wtouritfee,
gontor ":Stranb,
nejen.
ceturftengeier
gt. Wielfen,
:lf. ;$o?Ae 43.
c-Pcirefa*It 9-12 og 2-4
i ea)arefagen 9-12 og 2-4
9;ratibbireltoren bo.
CetaMaaftalteri for 2io.c.:forfitriug ueb
Rof ueb. Ronfortib : 9-12

gm.

.....
.-t)gebulcegen
.
8-9 og 2-3.
-11elegMib 11-12 og 4-5.
*lager 43. bohn.
Slb3ferer .fjernt. fU2 irteufen.
ZeteciralfLitionen 9-12 og 2-6.
Tolbfaiuret 8 -12 Rorm 2-5 fterin
Zurififorefflugett C -11tobabet „3orn.
holm". trt, StrenItter

BOBHHOhM
Telefon 25

Sandvig

Flaskerensningen foregaar under Iagttagelsen af de strengeste Krav til Renlighed og Hygiejne.
Ved Fabrikationen anvendes
kun de allerfineste Raastoffer.
Produktet staar fuldt ud paa
Højde med de oversøiske Fabrikkers.

c

ri

paa Lindeplads.

l
a Slagieriels odsdio

o
O
Ei
a
c]

a
a
a
c]

45.
Karbonade, Mørbrad og kogt Skinke frisk hver Dag.
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KØREPLAN.
(Gældende fra 1. Juni)

Rønne-Allinge-Sandvig.
Hverdage.
Rønne H, Ank.
Ny ker
»
Klemensker „
Rø
s
Tein
„
Allinge
Afg.
Sandvig

7,45 12,45 16,10 19,00
8,00 13,00 16,23 19,15
8,10 13,10 16,31 19,25
8,24 13,24 16,43 19,39
8,36 13,36 16,53 19,51
8,44 13,44 17,00 19,59
8,50 13,50 17,05 20,05

4 10,45 15,10 18,35 21,40
10,20 14,54 18,22 21,24
10.19 14,44 18,14 21.14
10,05 14,30 18,02 21,00
9,53 14,18 17,52 20,48
9,45 14,10 17,45 20,40
9,40 14,05 17,40 20,35

Endvidere løber Tog fra 1. Juli til 15. September:
Afgang Rønne 10,00 -- Ankomst Sandvig 10,55
22,55
- 22,05 Sandvig 7,35 Rønne 8,35
13,30
Fra 1. Juli til 17. Aug. 12,35 Kun Lordage fra 1. Juli til 15. September:
Afgang Sandvig 23,05 - Ankomst Rønne 24,00

Søn- og Helligdage.
7,45 13,00 16,10 19,15 22,05 y Rønne H.
7,59 13,14 16,24 19,29 22,18 Nyker
8,08 13,23 16,33 19,38 22,26 Klemensker
8,21 13,36 16,46 19,51 22,38 Rø
8,32 I 3,47 16,57 20,02 22,48 Tein
8,40 13,55 17,05 20,10 22,55 Allinge
8,45 14,( 0 17,10 20,15 23,00 Sandvig

10,10 15,25 18,40 21,45
9,55 15,10 18,25 21,30
9,46 15,01 18,16 21,19
9,33 14,48 18,03 21,05
9,22 14,37 17,52 20,53
9,15 14,30 17,45 20,45
A 9,10 14,25 17,40 20,40

0,10
23,56
23,47
23,36
23,26
23,19
23,15

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

Aakirkeby-Gudhjern.
Hverdage.
7,55 10,50 13,20 17,00 20,30 Rønne-Nexø 9,20 12,10 14,45 18.20
8,32 11,27 13,57 17,35
8,41 11,33 14,06 17,42 21,16 Aakirkeby
8,51 11,42 14,15 17,52 21,26 Almindingen
8,22 11,17 13,47 17,25
8,05 11,01 13,29 17,08
9,10 12,00 14,32 18,10 21,45 Østermarie
9,21 12,08 14,40 18,20 21,55 Østerlars
7,55 10,52 13,20 16,59
9,30 12,18 14,50 18,3022,05 Gudhjem
117,45 10,42 13,10 16,50

21,55
21,09
20,59
20,55
20,30
20,20

Søn- og Helligdage.
Gudhjem
Østerlers
Østermarie
Almindingen
Aakirkeby
Rønne-Nexø

7,45 10,20 13,05 17,30 19,50
7,55 10,29 13,14 17,39 20,00
8,05 10,38 13,23 17,48 20,10
8,22 10,55 13,41 18,05 20,30
8,32 11,04 13,50 18,15 20,41
9,20 11,50 14,40 19,00 21,25

22,05
22,14
22,23
22,40
22,50
23,30

Rønne-Nexø 7,55 10,25 13,15 17,40 20,00 22,10
8,41 11,11 13,59 18,23 20,46 22,54
Aakirkeby
8,50 11,20 14,09 18,32 20,56 23,04
Almindingen
0,07 11,36 14,26 18,47 21,15 23,21
Østerm arie
9,15 11,44 14,35 18,E6 21,25 23,30
østerlars
9,25 11,53 14,45 19.05 21,35 23,40
Gudhjem

TIllinfie.Zaubtng.
41fbofb,Moreiiiiigeri: fim. garetinager
?tribr. $eberfen.
911berrenteubn.:
s..Uturer

og 2-6, CSanbbig 9-12 og 3-6

Køb Deres Forbrug af
Sodavand fra
Mineralvandsfabriken
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‘.Q.rinbrinc/5rifte.

91fliage-Saabbig CStenbrerfer3 Cggeta3fe
nr. ian3 TRabf en, E'cene.
Rey,f, fart .3orgelifen, G
,tranboejen.
?Iffinge
'aageptejeforfifring
reberif 43eberfen.
ffitatt Stor" : fim. .9turer
botnt.
fflorgineflerfontoret 2-4 t ftrrt
93reibilth)e1tor: Gmebem. Carl 43eterfen
fflornI)olat 18ranbrorfifrinafefffab
911freb 2arfen,
Zanipftik,,epebitionen, riden ueb
bene" 2Infonift oq 21fgaug
bag og rebag Lfterin., '1.11nnbni;
og ZurOag
offebogfrunlingen (Q3orgerffolen
2celeftueu 5-ogneboge fra 5-9 Mtin.
llblaart 93/anbag og j'S,rebag 7 - 8,
Tir»aq 3-4.
Rottereqiftret: Stoninuniefontoret,
(35oob Zempler Crb.: tn. (Sar15!inbgren.
,Ncelpefageu.
(Betr o
S'taferer fru Slltf r. 3eterfen.
rilbaneft. 23arelåufet aabent for QSob
8,30-12 og 2,30-6.
Rcenmerloatoret 10 -12 og 2 - 3.
hørbag tillige 6-8.
Stirfenrergett 3 --- 4.
Sanne- & ZWontobanfen 2 -4 titin.
43oftfontoret. V„Iflinge CSognebage 9-12.

FIN ikke over ÅRH dier Vild

gievorfor fisk ,ryksager
gndpaRningspapir og ?oser

e

hos omrejsende Agenter, der paa Grund af
Rejseudgifter maa beregne større Avance
paa en ringere Vare, og sælger denne paa
Efterkrav og uden Garanti.

•

g gornilzkas Soglryfikeri, Allinge,
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den
billigste Pris og saa vidt mulig orngaaende Levering, Telefon 74.
Indpakningspapir, økonomruller, Poser & Konvolutter til Fabrikspris.

BRØDRENE ANKER, HASLE
JERNSTØBERI & !MASKINFABRIK.
Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands=Anlæg,

Anton Sonnes Llgkisteforretning
fortsættes uforandret.
Ligtøj og

Ligsenge paa Lager.

Agnes Sonne.

Ordning af Begravelser.

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

