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Alm. Annoncer 10 Øre pr. rum, efterf. Gange 8 ø. 
Forretningsann. 8 - 	 - 	6 ø. Tirsdag den 26. August I  

Annoncer og lokalt Stof maa s ære indleveret 
senest 2 Dage før Bladet udgaar. 1930 Nr. 147 

at beetme min fiffig brober3 Zøb, font 

jeg g mine C5313enbe baPer tlaren. 

Straf; efter slRorbet bitbe bi babe fat 

Paft be to teeng e, ber beløbe unbfa gt 

min fatig 93rober ; men 	bitbe jo 

Mr. tiarfoge fer man jo itot: be baner 

nemlig ilfe taft @ot4, fom bart funbe 
faa ban frabørut. 	figer not, at 

ban bar taft meb ben ene Øreng, Men 

bet er ilte tnubt. 	taaban er ban 

33eett, at ban fan fpifbe artig Rentb4 

9læring meb &ettergang, faa ban maa 

lala beraf og berbeb føge fit Dpbotb. 

Riet er ban ben forPanbigfte 93rufurator 

her pen S3inbet, men formober jeg, at 

Tann:nemt ilte tit ante faaban tieetteer-

big Wionb og bein4 ufanbfazrbige 
bere, fom ben bar bæret rebt tit at 

bruge i fin Sag, (ørft ()aber be jagt 

Sanblieb, men faet fif ban beat fat i 

cengfet paa ).?,) antmeNbug, nearlig 

iattøtttier, Sbenb Terne og Ofte 

lurfon og tbmiget benl til at stibise om 

mig, uben at jeg er Ketlet laibet at børe 

berpan, Pont Toben tiger, at ingen 

Mordet ved Strandløkken 
Natten mellem d. 9. og 10. Juli 

1695. 
(Eftertryk forbudt.) 

Resume: Afdøde Arkelimester Niels 
Jørgensen i Sandvig har 1694 efter-
ladt sig bl. a. Sønnerne Henrik og 
Hans Nielsen samt Datteren Lena og 
Anna. Henrik bar levet i Kiv og Strid 
med Hans og de andre Brødre samt 
Fætteren Hans Hansen. Henrik myr-
des og sænkes i Havet. Lena er gift 
med Bornholms Provst, Poul Ancher, 
Anna med Løjtnanten, Lars Gomløs, 
begge af Hasle. — Hans Hansen døm-
mes fra Livet. Sammensvorne Venner 
befrier ham fra Fængslet, og han flygter 
i en Baad til Skaane. Hans Nielsen 
fængsles og sigtes for Meddelagtighed. 
— — — 

5Refultatet af f errifb iStaufen?, Start- 

nerejte bar 	fterretrtingeu om, at be to 

firenge, 2ar4 ,cjenten og 	tepogen .`„seør, 
gen Veberfen (bett fibPe bar 14-15 21ar 
gemmet) bar blenet enbotbt ftraN beb 
Ulliitoniften pari B.oranfebning af gin-

' inefler TbriPiati 9ifibberffjolbt til 3orbb-
gnarb. 

Morgen fortfarebe, at .ticn3 SJtielf ett 

labbe befalet ben] at flbgte i pjatt@,,jan-

fenla V3cab og til at tage 13iefe klati4 
3Eirgen URaft og Gejl. 

2Irtelietnefter Veber gniebelfen i bdile 

tom nu i g.orbør og fortfarebe, at Vin-
ber,..3 Torup til fjant hobe berettet, at 

Zianfen bar brubt ub, buorpaa 
tast lob jetsne Z3ub tit T.roatien Vod 
91 aber og lob fpørge, omsi jan Md-
l'et: var ber tømt og for at bure, om 
bet nar '-'"anbbeb...iati 	ILLit ba 
borte af 	i gen. 7)a 13eber. `lliiclelf en 
pifte gaa ab .81.), 	VroblIen „Rie- 
refte" for Vorten og git nebitnob Viben, 

ti au jaetalte sum, at .taues anien tant 

boei stitø k)anfen t Ciller. Sirat2 reb 
hats faa fra ,Viewle ti[ Zuebjerg, tog 

tvir en f Lift ,telt og tab tit ;jens dan- 

felt, bon ban. talte meb 	an?,, 	etaten, 
ber berettebe bain bet femme font før 
ind at. lbirbbelten (tete paa illune <Pa. 
rieg 

 
tan 9tielf end 	oraitlebning. 

ctt ,tiarifen ag Ver Viebelten ftufbe 
tilfamtnen bebe 100 Zater for bet, og 

]tiellen bilbe gerne bebe, at bet 
ffulbe fte, tuben ./.3errilfb(Slamfan font til 
Staane. 3 Uger foriuben talte be lem- 
men beram lod 	giieljeu, font be- 
boettebe beat meb '.breenbebut øg fif '43e-

bet Wttel)elfen ba ben [isrite 
be begau fig til 	totte gab Grib benl 
beitabflu beli e lig (.riling ben gattg 
ej at gøre, men trentle flint før ii)rnig-
bebm at a%itie, jota og ti tete. greb faa 
tilbage igen. Tkrefter tont 3eii .'"?onfen 

til laot i Malme efter jan 9tieIten  

%ilftintbelje; men ¶3eber Diebeffen uilbe 

ilte bebe tvreb lIbbrbbermettet at gøre 
for tiiften3 Stbfb. eibeir tom faa dang
)deltentetvtil &tgutw tit fjant „pul 

Tc.arnit" (Raftellet?) bur natl labbe 

Zjenefte. Din .mørbagen ben 21. Sep-
tember tom faet V:hib fra tati4 8benb-
fen urt at tomme tit natli, nuiltet og 
flere. Siben lom janav 9iietfeu. Zerefter 

reb be ben til 
;panten ilfe 	

men ba 

.aens. ;panten ilte møbte efter 9.1f tale, 
reb ban bjern igen. £ibere bibfle Ver 

Vliebetten ilte at melbe. 

Q=letritb (Slanten forebolber tan?, n 
effen bielfe3ibne,»brb. Za.inte inblaber 

fi g ilte paa at tulre birefte paa beat; 

men f børi3er 5i3ibnerne, um be bar fet 

bain bære meb tit at inurbe Viroberett, 

tan fpørger: „tilt nogen af Viber fet 

mig bære meb at tbenfte bannent?" 

Viiintetne fbarebe mel) at benbolbe fig 

tit berd '.8ibnebbrb, 	enten til- 

føjer bog, at 	triti betiflt labbe fore 
taft bast om 	 Tilftebe- 

berrelfe veb sinorbet i bestie', Vat-11)(3r, 

tiben at ban bobbe g jort Zbibrigelfe. 
sAietten pralabe at rafte beb 

3ibne?.,bbrbet og tporger atter, om no-

gen tan fige lam paa. 
blel beb bere. ‘./3ibiteinbrb, 

itjtoptajtien 2lnber 2arten tilfpurg te 

at T.oinuteren og bibnebe, at ban efter 

be 	rfariuger, font ban i benne Sag 

bobbe g jort fanbet i letten font i 541.3n-

ente ilte tan dalet enb bibe og tro, at 

,Viare, Meffen i Satibbig bat sJJtebbibee 

gRorbet. 
3efallitt gittricettberie, Enub 9Riebeffett, 

(Sirifioffer genris Bertel obritt af Sad-

nig, f aus3 Sienfen, Veber £ar, 9.1tiebel 

enren 	og 	̀- 
 s 3eber £ ard, ~JJlictel 

enren f ett og jany ;enfelt, Voltiger af 

bibnebe ofte fon] bere. Paptajte 
t ane; Tiellieti tilfpargie 	Paptajnen 

og Uluititanten (Pnub 9.14dg-fint) 'nand 

tom be nubre imber.itf lornpagniet, om 
be bobbe let noget til norbet, 	be 

Labbe bød beim fig e noget betone før 

bet Pele, dier om be bibiie af nogen 
Ugerning at beim i nogen 'ffianbe. 

1)e l'uorebe de, at be blel bi>b ere 

9.3ibueQ,bbrb, 

Ti:mimeren paslægger tilt begge Var-
ter at gøre berc glib for :il ucefte 
'Zig at føre alt til `2.111ael., bbala bk. r 

funbe tilile til1.1geii;,.' Cptu,:niug . 

'fter at Stuitaprajii .)aigu Wtict),t, 

len Lubbe begæret Tialt 	bettrebet 
agnaenbe '3,augen libbrnbelfe, fluttebg 

Tina ntøbel. 

]taftgi Ting to(bte ben 9. December. 
23errilb ierlauferi uplcefie gail»breti tit 

Stening af Nana 'Marie 5.!eopothibatti.r 

(gift meb .jan 3 9tielfun); men tite »ar 

bolig unbttuttit, ba nitit ilte maatte 

møbe offentlig og aflægge b paa Tinge, 

forinben hint af Vreeflen bar ført i 

Slide efter iarfel. 

bc: 	 fortfarer, at ban ben 

R 9. 3uti (gorbbagen) bar i 9;tonne og 

tom tjent herfra Ri. 5. Za bar 4-,antW, 

i bitte .11'e3, jubel tom 5..!ar 

Mel?, fflutrunels?, og 9.Inber4 ,Ziatifen af 

forfandebe for at tale om no-

get Nebriab, be bobbe feeffei1. i et „Sti-

beretn", og teribte be bob efter gnub 
fftlebelfen, ber o bat niebilitereferet. 

egynbte be famnren at fpille port og 

fit altab og `titte tit Sot g it neo . 

(og forttarebe ban Pibere, fom for um 

talt). 
erritb, (Slanten inbftiller nu til Tom-

nieren, at ,t) ans5 5.Theffen bør „at libe 

paa 	hf fom Stimattb faalebe fom 

2onen og tgl. 3orotbuing tilfigen" og 
be.?,tiben befale Vroeegerns 

--ban forlanger dont i 

.f- 	

Sagen. 

ter 	.tand 9Zielfen bar tpurgt 

etotterrucabene om nogle af beat bar 

bort brun titftaa noget af bet, ban an= 

ttngee_ for, gear ban ober til et beftigt 

?Ingreb paa 5Berrilb (Stanfen, bleas ban 

banner, forbi ban fører menige ?Muge. 

Sanbnig boere, gbitibeperfoner og Tie, 
ti nefteteebe 	V3ibiter ; ban beepber, at 

ban flarli gen bar bebibrt at bære i fit 

pjus florbnatten. 23irtettribeien Veber 

Cfuefen 	 iørgenfen bar biQ 

barn ; „vi tab og fpifte god om et beg-

ger Ct og »ar rieb en 9`-ba" — Mete.>, 
.."eiirgetiteit bar baret i gangfe[, og ,tati 

9fielfett paaflaar, at ban bibnebe intet, 

brun for at lomme ub af `;''religtlet — 

.t an beflager fig ober Urettarbigif eb 

og ober, at Z3errilb 	iialfen bar fattet 

unbertenbt bane3 Qbrneunreb, faun at 

bibiserne tbinge ti( al fimre, fom 23er-

rilb (Statifen initier bet. 

,,Til 	tfeni f.iet fan Pob en Unbereiffi 
ter otiet mig inel fin blotte Zegen 

bel), nieben: ban førte fine Mtgibeffer, 

fra at jeg af 	rigt barbe for Dorig- 

teben fanbet fom for mit 2ib ifte bib- 

htinb jeg turbe tabe i Ting bogen 

inbi øre, Ina at jeg formebelf1 fanban 

Iljanbfeerbigbeb, font jeg taber !gattet 

tørt falmet font ben ltrenfigbeb og ben 

Statst pen giartiren@. 	e jjtie, forti jeg 

titao bettiffe inbe ft t@ mig, er mit Z)o, 

beb og mine Sinb ganfte unberlige, faa 

at jeg ilfe beb, buab jeg fel» figen — 

Tifineb tætter snu 	Q3.) i dette pari 

mig at Pibe paa mit 2ib, enbog at ban 
fel» tinter bebgaaet og ja gt, at ban før 

ulig Sagen part for min Piben Whbbef 

CtbIb og bit ilte æt* at gøre futa, 

uumnbige 'Børn fabertøte, og at fterfte 

glarf age, at ban fnalebes3 bil forbribe 

ung og min .:tuftrit, er, at ban bar for-

øbt flt eget (fob, .-', ineb Tiltg Zetiug . 

Ziltneb bar tan for faaban Stufb for-

øbt tgl. Unjeftret,3 bebfte 93nernebe, font 

er .'.8jornegetarbeti i Silemenffer, og font 

han ett maa fraflytte, tiborRIr ban meb 

Uretfærbigbeb agter i mit 	at inb- 

treebe. Teer jeg nit ilte tan oplbfe min 

Sa g, fom jeg barbe, er bet for mit 

.ceti ef felg Stblb, faa jeg ilte !an føre 

frit mine 9.3ibrier, bom frygter for Trip 

Per. 	j bener er ber 93ejefreb for mine 

Bolt at rejfe i rottet Meinbe for mig. 

Titnteb fan ilaber 	(&ifaberb) og 

erritti qlaufen ilte været fan inrig for 

rier mere foren mob ugen, uben brot 

tonfig er talbet at børe bene Tifnieb 

er Ofte 2arten en 5?.u4gmit ger. 	fflerrilb 

Gtaufen bar grinet i goltebutet og fag t 

Bibilerne, bborlebi: be ffutbe bibue, og 

nu tør be ilte fige barn intob af art)rit 
far at bfiue feeng Pebe, forbi be bar beet, 

bborlebe !vitt Vige ble» fart fat." 

tti3toibere forlangte ladsi (tati Wie(-

fert) Die 2arlen og Priftine Stieub Terne 

fteebet fer. falft Wibnerburb og b4rblber 

ietailb &nitten for felb at bebe flteoet 

be bytue, tonu talte,' ljartfen beftblbe 

for. Tithuber Pabig at Pille bob for fig. 

Serrilb (Slanten afelifer alt font tomme 

llabitylbninger for at forbale Sa gen og 

æffer Zoiri I Sageit. 

, 5atty Wielfen beber otti Ubfættelffe, 
men Zonuneren maa efter .`tronen isfe 

kolbe (jate i 	attg jef leeu gere (3 liget 

efter Slaibbreb) ; bet.tben mener ban ilte 

ber nu er mere at uplute, bboefor tun 
og be 8 Tinginceub nu bit affige Zom 

i Sagen og beber berjor om Varterite4 

ftriftlige notæg, fom ble» tæft og pg.= 

firebet, 

Ttommen tam til at tube ,faalebe,3 

(efter at be tenbte Cniftrenbigbeber bar 

omtalt): „.. San at lang Stufbigbeb 

tibi 	. .lrobere,' Uarb Had-igen not 

bePnbe, og at ban laber bæret bort-

rømte 9..Ytorbere .11iebbjeelper og ateb 

benl ubi lige •,iacuibgerning. Tbi turroe 

bi ilfe bifalbe bang Ilubftbfbnin ger etter 

anberfebee3 i betitle Sag tenbe, enb ban 

jo bør libe font Stimanb efter 6. Slap. 

og bati 1,Bolob tilfalbe tgl. 93/ajeftett 

og til ben breebte4 &vinger at bære 

bjetufalbne, neer af behørig enitaftning 

o,1 Qicelb frtFt er betalt.- 

;tang Melfen 	bømte.,3 i lige 

sfflaabe font inebffutbig 	Spinbebufet 

i fit 	Tib og i lige Unaabe babe 

fin 3oelfob forbrubt. 
&rtfcetteL 

Sidens Nrav 
Herunder optages Artikler om Emner, 

der egner sig til Diskussion. 
—0— 

Et Ungdomsherberg. 
En Indsender beskriver i „Nye 

Veje' et Ungdomshjem, som han 
vil indrette paa Langeland ; 

Omgivelserne er en beplantet 

Bakke med en vidunderlig Udsigt. 

Der, i en Grusgravsskrænt. har 

jeg udgravet et Rum paa x 7 

Alen og muret det op med røde 
Mursten, der bliver Stuens Væg. 

Gulvet bliver gule Mursten. Alt 

rnaa være praktisk, enkelt og stil-

fuldt. Den gammeldags aabne 

Skorsten vil i sit Lysskær kunne 

skabe noget af den samme Stem-

ning som et Lejrbaal, der ikke al-

tid saa let lader sig arrangere. 

Men vil man koge paa moderne 

og hurtig Vis, bruges Primusser. 

Som sagt, praktisk maa det hele 

gøres. En Sovesal tager for megen 

Plads og er unødvendig. Langs 

Væggen staar en bred ,Kassebænk` 

med godt udstoppet Sæde. Det er 
Madrassen, i Bænken opbevares 
Tæpperue. Men skal der bruges 

mere Plads, tages Sæderne, der 

er løse, af Bænkene og lægges paa 

Gulvet, der er da i Bænkens Kasse 

en udmærket Seng, som man ikke 

falder ud af. 
I et Skab er ikke alene et lille 

Køkkenudstyr, men ogsaa lidt af 

det, man kan faa Brug for paa 

en Tur, saasom „Skrædder- og 

Skomagerværksted". Paa Væggen 

et Reglement omtrent som saadan: 

„1 dette Hjem for den frie selvtæn-

kende nye Ungdom, er kun det 

forbudt, der forbyder sig selv. 

Det er saaledes kun Primusser, 
der faar Spiritus, kun Skorstenen 

der ryger, kun Maddiker, der æder 

Lig, og kun Indbrudstyve og andre 

uvelkomne Gæster, der ikke efter-

lader Huset i mønsterværværdig 

og upaaklagelig Stand." Og saa 

lidt praktisk som Tæpper, Kost 

Gulvspand osv. 
Ja, det var underste Etage med 

Fanfare vid et Rondebrylinp 

Afdøde Julius Exner var en dygtig Tegner, omhyggelig i Gen-

givelse af Modeller og udpræget Naturtroskab skabte hans Billeder 

blivende Værd, og hans snart 100 Aar gamle Bondeinteriører har hi-

storisk Interesse. — Ved at se hans Billeder undres man over, hvor 

hurtigt Sæder og Skikke ændres. 

Genremaler Julius Exner 



Facaden fri mod Sydøst og de tre 
S.der i Jorden. Altsaa køligt om 
':'o:nrrieren, lunt om Vinteren. Men 
ovenpaa bliver et lille Træhus med 
indgang fra Skrænten foroven. Her 
bliver ogsaa Sovebænke og ved 
den ene Side Køjer over hinanden 
med Skydedøre for som for de 
gammeldags Alkover. Der bliver 
altsag to Afdelinger, ifald de Be- 
søgende ikke er saa frit og natur-
ligt indstillet, at begge Køn kan 
sove indenfor de samme Vægge. 

Her ovenpaa skal være et lille 
men udsøgt Biblotek, repræsente-
rende vore Anskuelser. Det var 
ikke daarligt, om der var „spille" 
og var det ikke paa sin Plads med 
en Selvbetjenings-Kiosk, hvor Gæ-
sterne selv kunde købe Skrivesa-
ger, Kort, Frimærker osv. 

Og skulde der være for varmt 
i Træhuset til at læse eller skrive 
saa bliver der en lille Svalegang 
udenfor. Paa Loltet over denne 
Etage kan ogsaa ligge nogle Ma- 
drasser, saa der bliver saaledes 
god Plads til at overnatte. Og 
skulde nogen have Lyst til en lille 
Afstikker paa 3 km, saa hører der 
til Huset en Strandgrund paa I 
Hektar beliggende paa et fredeligt 
Sted med 75 m. Kystlinie og den 
mest ideelle Badeplads. 

Sig saa, hvad I ønsker mere! 
Blot enhver paa sit Sted nu ef-

ter Evne vil gøre lidt eller meget 
i samme Retning, .saa kunde vi 
snart faa Herbergssagen løst paa 
en Maade, der er værdig for vort 
Land og dets Traditioner. Danmark 
var en Gang foran, Det var her 
Højskolen opstod. Den var god 
for sin Tid, men Stilstand er Død, 
og vi maa med i det nye og endda 
helst foran. 

Vore Herberger kan selvfølgelig 
indrettes vidt forskelligt, men fæl- 
les for dem alle maa der være 
nogle Grundregler, som vi er enige 
om. F. Eks. finder jeg det af rent 
hygiejniske og praktiske Grunde 
rigtigst, at enhver Besøgende selv 
medbringer Spisestik, Bæger, So-
vepose, til at have nærmest ved 
Kroppen, Haandklæde osv. 

Vore Herberger skulde ikke være 
begrænset blot til I. U. L., men 
staa aabne for al den Ungdom, 
der vil underkaste sig deres Reg-
ler. Herigennem faer vi Lejlighed 
til at komme i Forbindelse med 
de Unge og agitere for vore Tan-
kers og Ideers Udbredelse. Men 
her finder jeg det sværeste Punkt, 
nemlig at sætte Grænsen; for en 
Grænse maa der jo være, at ikke 
Herbergerne skal blive Tilholds-
steder for de rene „Landevejsbis- 
ser", men for interesseret Ungdom, 
selv om den ingenlunge deler vore 
Anskuelser. 

Vilde det ikke være en passende 
„Regulator" om Besøgende maatte 
disponere en 5 eller 10 Kroner 
samt sit Vandrekort hos Værten, 
og denne saa havde Ret til deraf 
at gøre sig betalt for mulig Over-

...last paa Herberget og give en Be-
mærkning paa Vandrekortet i Til-
fælde af daarlig Opførsel. 

Med Hilsen og velkommen i 
Herberget 

„Langeland". 

Drøm og Virkelighed. 
—o- 

Amsterdam-Bladene bringer i denne 
Tid følgende rørende lille Historie: 

Nicolas Termeuled i Blankenberge 
havde i lang Tid været arbejdsløs, og 
det var gaaet haardt ud over Hjemmet, 
der nu truede med at maatte opløses. 
Da skete der en Nat noget mærkeligt. 
Nicolas drømte: han saa sin afdøde 
Moder komme ham i Møde, standse 
ved hans Seng og sige: Nicolas, rejs 
til Antwerpen imorgen og ophold dig 
der mellem tre og fire paa Kajen! 

Nicolas vaagnede og grundede over 
Drømmen, og da Dagen kom, gik han 
til en af sine Naboer og fortalte om 

Sornfiolms 3$e frier. 
At dømme efter det ringe Antal Be-

stillinger paa Bogen om den eneste 
Bornholmer, der har udmærket sig i 
særlig Grad her paa Bornholm og om 
den største historiske Begivenhed, der 
har fundet Sted paa vor Ø, synes In-
teressen blandt Bornholmerne for de-
res  Historie at være yderst ringe. 

Karakteristisk nok hidrører langt de 
fleste Bestillinger paa Bogen fra førte 
Folk, som aabenbart synes at nære 
større Interesse end Bornholmerne selv. 
Den Omstændighed at Forfatteren til 
Bogen selv er Bornholmer virker mu-
ligvis i høj Grad hæmmende paa Sal-
get blandt Bornholmerne, for havde 
den været skrevet af en fremmed, vilde 
det sikkert gaa mere strygende. Men 
maaske skal Bornholmerne have læn-
gere Betænkningstid. Forfatteren min-
der derfor atter om, at Bestillinger sta-
dig modtages. Før Tallet 300 er naaet, 
udkommet Bogen som meddelt ikke, 
og den skulde gerne udkomme saa be-
tids, at den kunde anvendes som en 
kærkommen Julegave, 

med Najak 
gennem 8uropa. 

Fra Østersoen, 
til Sortehavet. 

Jugoslavien. 
Atter lukker Skovene sig om os; 

Piletræerne vokser helt ud i Van-
det og lader deres Grene slæbe i 
Strømmen, 

Vi har nu forladt Ungarn og 
naaet over Grænsen til Jugosla-
vien, det gamle Serbien. — Inde 
paa Land staar Tolderne og vin-
ker ad os. 

Vi gaar op til Toldbygningen 
og faar vore Pas eftersete og stem-
plede. Jeg faar nye Papirer paa 
Baaden og maa deponere 239 Di-
narer — en ordentlig Udskrivning, 
selv om 1 Dinar er lig 6 Øre. 

Før vi faar Tilladelse til at padle 
videre, gennemroder et. Asen af en 
Toldbetjent vor Baad; alt ende-
vender han og hiver ud paa Flod-
bredden, skønt vi forklarer ham, 
at vi ikke har noget toldpligtigt. 

Min Kammerat har længe set 
sig ærgerlig paa den hensynsløse 
Tolders aabenbare Nysgerrighed, 
og da denne begynder ogsaa at 
aabne vore Proviantdaaser, river  

han Daaserne til sig, aabner dem 
en for en og stikker dem op for 
Næsen af Betjenten: „Værs'go 
..Stoppenaalefrø 	Krudt 	 
Myreæg 	 er der ellers noget, 
De vil se?" 	— Tolderen faar 
Øje paa vort Primusapparat, saa-
dan en Ting har lian tilsyne-
ladende aldrig set før og haler i 
det for at faa det frem. Men Ro-
bert gør komiske Fagter og raaber: 
„Hov, hov, rør det endelig ikke, 
....det er en Helvedesmaskine!" 

Jeg kan ikke lade være at le 
over Serberens forvirrede Ansigts-
udtryk ; men saa bliver han ra-
sende og snerrer: „Hvad er der 
i det Rum agter?" Robert river 
Dækslet af og jager Armene ned: 
„DrAckige Wåsehe!" og saa hiver 
han en Favnfuld beskidt Tøj i 
Hovedet paa Tolderen. 

Det kunde han ikke staa for, 
han snurrer rundt og løber op 
mod Toldbygningen for at hente 
Forstærkning, udstødende Trusler 
i sit Lands Sprog. 

Men vi er ikke længe om at 
faa Klunset samlet sammen — 
Kajakken paa Vandet — og saa 
afsted ned ad Floden. 

En Times Tid vedbliver vi at 
padle, som Fanden var i Hælene 
paa os, saa smider min Kammerat 
stakaandet Pagajen og udbryder: 
„Der narrede vi ham alligevel, 
lad os nu se at komme i Land." 

Det er næsten mørkt; men vi 
har været heldige ved Valg af 
Landingssted, inde mellem Træ-
erne ligger et lille Hus, og me-
dens jeg sætter Telt og smører 
Aftenklemmerne, gaar Robert for 
at spørge om Logi for Natten. 

Kl. 5 er vi igen paa Vandet. -
Træerne staar tæt paa begge Bred- 
der; det er som en Urskov, lave 
Buske, Tjørn og Slyngplanter ude-
lukker Menneskers Indtrængen - 
kun Dyrene har deres Stier.— Vi 
tænker paa alt det Vildt, vi kunde 
nedlægge, havde vi haft en Riffel. 

Til højre strækker sig en mæg-
tig Sump, gennemskaaret paa 
Kryds og tværs af utallige Vand- 
løb. Til venstre inde bag nogle 
øer ligger Byen Apatin: vi bliver 
enige om at prøve paa at hente 
lidt Understøttelse fra Kollegerne 
cW; thi efter den store Udbetaling 
for Kajakken er vi saa godt som 
blottet for Penge. 

Robert bliver ved Baaden, me-
dens jeg i den stegende Solhede 
traver op gennem Gaderne, der 
nærmest ligner opkørte Markveje, 
hvor Stude trækker afsted med 
knirkende Kærrer. — Udenfor sit 
Hus staar Rebslageren og hans 
Hjælper optagne af deres Arbejde, 
der gaar for sig som i vore Bed-
steforældres Tid, , Drengen drejer 
Hjulet, medens Rebslageren firer 
af paa den store Visk, han har 
over Skulderen. — Jeg kommer 
til Markedsgaden, hvor Bjerge af 
Frugt ligger opstablede: Æbler, 
Meloner, Tomater, Kartofler, Løg 
osv. Pjaltede Kvinder ligger ved 
Siden af paa Jorden; de ser ud 
til at være i daarligt Humør, Han-
delen gaar trevent. 

Endelig naar jeg frem til Byens 
Centrum, der har Fortove og rig- 
tige Butikker. Jeg faar opspurgt 
et Par Trykkerier; men hører til 
min store Overraskelse, at Typo- 
graferne her endnu ikke er orga- 
niserede, de ved ikke en Gang, 
hvad rejsende Bogtrykkere er, og 
Landstrygere som os har de intet 
tilovers for. — Skuffet vender jeg 
tilbage. 

Gudskelov, at alt er saa billigt, 
s. Eks. koster 1 kg Brød 3 D., 1 kg 
Tomater og Kartofler\ 1 D. 

Lidt efter lidt hører Urskoven 
og Sumpene op, til højre udmun- 
der Drava-Floden, og vi besøger 
nærliggende Vinmarker og forsy- 

ner os med Druer og Blommer. 
Kort før Dålyct, efter at have 

passeret en stor Jernbanebro, træk-
ker vi Kajakken paa Land, og Ro-
bert kommer under Tag hos nogle 
Fiskere. 

1 Dålya, en lille By paa højre 
Bred, prøver vi atter at hente Un-
derstøttelse, en Kollega giver os 
10 Dinarer. 

Flodlejet er opfyldt af mange 
lave, nøgne Grusøer; da vi ikke 
kender Sejlrenderne, hænder det, 
at vi skurer op paa dem og faar 
en Del Besvær med at komme fri, 
da Strømmen stadig presser paa. 

Ret langt naar vi ikke; det blæ-
ser op fra Syd, og der gear store 
modgaaende Bølger. — Saa gear 
vi i Land og benytter Dagen til 
Storvask. 	Hen paa Eftermid- 
dagen stilner det dog saa meget 
af, at vi igen kan give os paa Vej. 

Dagene er desværre alt for korte; 
vi skriver kun den 29. August, og 
dog er det mørkt Kl. 7. Skumring 
som hjemme i Danmark er her 
ikke, naar Solen gaar ned, bliver 
det Nat. 

Vi lægger til ved en Landsby; 
en Blommeskov strækker sig helt 
ned til Floden, og vi haler Kajak-
ken op under de tæt besatte Grene. 

- — — 
Tidlig næste Morgen efter at 

have „lastet Blommer" padler vi 
videre. Paa højre Bred begynder 
saa smaat Bjergene at hæve sig, 
paa venstre Bred viger Skoven og 
lader Plads for en herlig Bade-
strand; der ligger store Badehuse, 
vi maa være ud for Palanka. 

Robert faar begge Fagforenings-
bøgerne, gear ind til Byen og kom-
mer efter en lille Times Forløb til-
bage igen med 24 Dinarer. Han 
bærer et mægtigt Hvedebrød paa 
Hovedet, som han har købt; det 
vejer 4 kg og er over en Alen i 
Diameter. Jeg spørger ham leende, 
hvordan han har tænkt sig det an-
bragt i Kajakken og foreslaar at 
vi lader det slæbe agterud i en 
Snor. 

Opmuntrede over igen at være 
kommen til lidt Penge hænger vi 
dygtig i med Pagajerne. Det er 
stadig Modvind og for at blive 
de høje Bølger kvit, padler vi ind 
i en smal Donauarm, der løber 
indenom en skovbevokset Ø. 

— Nu er det heldigvis frugt- 
bare Egne, vi er kommet til 	 
Druer og Tomater hentes i Dyn-
ger fra nærliggende Marker. -
Paa øen er store Flokke Faar og 
Svin, de sidste ligger og vælter 
dem i Slammet nede ved Bredden. 
— Det har i mange Dage været 
en forfærdelig Hede, Solen bræn-
der fra den staar op til den gear 
ned. For os er det dog kun be-
hageligt ; men de løsgaaende Køer 
og Stude faar det for varmt og 
traver langt ud i Floden, hvor de 
lader sig afsvale af den kølige 
Strøm. Vi vogter os vel at komme 
for nær; thi selv om de ser nok 
saa stille og fredelige ud, ved man 
aldrig, naar de finder paa at spidde 
Kajakken paa de spidse Horn. 

Bjergene skraaner stærkt ned 
mod Floden med talrige Tværdale. 
øjet møder overalt en afvekslende 
Natur. — — Her kan vi igen faa 
Kildevand og gaar i Land for at 
fylde vor Vandbeholder. — Siden 
Budapest har det næsten været 
umuligt at opdrive Drikkevand, og 
Donauvand smager ikke godt, selv 
om det er kogt. 

Medens Robert koger Kaffe, gaar 
jeg paa Opdagelsesrejse i den nær-
meste Omegn. Man træffer altid 
noget nyt, her er udstrakte Majs-
marker, og Humlen vokser opad 
5 Meter høje Stænger. 

Jeg sidder netop i et Valdnød-
detræ, helt brun paa Fingrede af 
at pille i de grønne Skaller, da  

jeg hører et forfærdeligt Spektakel 
ved Floden. I en Fart rutscher jeg 
ned ad Stammen, kurer ned ad en 
Jordvold og naar Lejrpladsen tids-
nok til at se Robert slukøret staa 
med en Nævefuld Fjer og Dun i 
Haanden. — Den Skælm, han har 
set sig lækkersulten paa en Flok 
Gæs — der her ikke er større end 
velvoksne Ænder og flyver som 
Vildgæs — havde lagt sig paa 
Lur bag en Busk .... men pst ... 
der røg den Gaasesteg. 

C. A. 

Yr a dag til »ag. 
—0- 

Maleri-Udstilling 
Maleren Alfred V. Jensen har 

i Sommer boet paa Bornholm og 
malet en Del Arbejder, som han 
forinden sin Afrejse udstiller paa 
Teknisk Skole i Allinge 	i Dag 
Tirsdag d. 26. og i Morgen Ons-
dag d. 27. August — begge Dage 
fra Kl. 10-19,30. 

Som bekendt er det Alfred V. 
Jensen, der har malet det store 
Genforeningsbillede, som findes 
paa Sønderborg Slots Museum, 
og i Aar har Kunstneren faaet an-
taget et stort Arbejde paa Salo-
nen i Paris. — Vi haaber den 
lille, smukke Udstilling vil vække 
Interesse, da der findes mange 
interessante Arbejder fra vor 
skønne Ø. 	(Se Annoncen) 

Generalforsamling 
Borgerforeningen afholder paa 

Fredag sin aarlige Generalforsam-
ling. — Dagsorden: Beretning, 
Bestyrelsesvalg, Eventuelt. 

Se Annoncen. 

Strandhotellet 
kan stadig glæde sig over godt 

Besøg ved Aften-Koncerterne. -
I Morgen Aften bliver der stor 
Høstfest med Præmie-Roulet. Se 
Annoncen. 

Uvejret i Søndags 
rasede særlig over Aaker og 

Østermarie, „PihIsminde" i Glappe 
antændtes af Lynet og nedbrændte 
— og en Del Kreaturer fra Lille 
Duegaard i Aaker dræbtes. Udfor 
Gudhjem blæste Riggen af to Sejl-
baade — og Overfarten fra og til 
Bornholm var alt andet end ly-

"Stelig for Passagererne. 

Som Sygehusforvalter 
antoges Fuldmægtig Sommer, 

Rønne. 

Kender De 

,Østbornholm'? 
Ugeblad eg Annoncetidende 
for søndre og østre Herreder 

. Oplag 3500 Ekspl. 

Læses I alle Hjem 

Billig Annoncepris 

Egner sig derfor 
bedst for Avertering. 

Generalforsamling 
Allinge-Sandv, Borgerforening 
FREDAG den 29. August K1-. 8 

i Forsamlingshuset „Hammershus" 

af 

Maleren Alfred V. Jensens 
llindrammede Arbejder 
fra Bornholm 1930. 

Tirsdag og Onsdag 
d. 26. og 27. Aug. fra 10-19,30, 

TeKnish Shole, All. 

Drømmen. Naboen laante ham Penge 
til Billet til Ar- werpen og Nicolas rejste 
øjeblikkelig. Ved fire-Tiden stod han 
paa Kajen, og en stor Damper dukkede 
da op i Havneindløbet; den kom direkte 
fra Afrika, og Nicolas tog Opstilling 
lige ved Landgangen. Næppe var den 
lagt til for den Første Passager viste 
sig, det var — hans Fætter, som han 
ikke havde set i mange Aar, men som 
har straks genkendte, og som nu vendte 
hjem som en rig Mand. Nicolas tog 
Mod til sig, gik hen til Fætteren og 
berettede om Drømmen for ham, og 
Manden fra Afrika blev saa rørt, at 
han straks tog adskillige Hundrede 
Gylden frem af sin Tegnebog og gav 
dem til Nicolas. 

Og Historien fik et endnu bedre 
Efterspil: Ternaeulens Navn kom i Bla-
dene, han blev med et Slag en kendt 
Mand, og han fik øjeblikkelig en god 
fast Plads. 



y( in dybtfølte Tak til alle, 
der har glædet og hjulpet 
mig med Pengegave i min 
store Sorg. 

Gedia Madsen, Sandvig. 

i god Stand, billig til Salg. Min-
dre Udbetaling for en solid Køber. 

Henvendelse 
Thor Flygenring, 

Jernbanevej, Rønne. 
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Strandhotellet. 
Onsdag d. 27. afholdes 

Stor Høstfest 
med Præmie-Roulet. 

Store Overraskelser, 
Ærbødigst. 

Yr. tidstrup, 
Søndag d. 31. stor Afskedsfest 

for Kapelmester K o c h. Derefter 

fortsættes Koncerterne med Alex-

andersens Orkester. 

Gør et Besøg 
i Undertegnedes Sadelmagerforretning, 
hvor De vil finde alt i Seletøj, 
Bag, Itygliisieklif. og Kurvemob: 
ler. Bilpolstring udføres. 

H. P. KOFOED 
Tlf. 13 	 Hasle 

ai al dags jer Kræ, 
Hentes paa Stedet. Kontant Beta-
ling. Altid til Dagens højeste Priser. 

I. C. Olesen, Klemensker. 
Tlf. ndr. 33. 

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

roderenelsfabriken, Nyker 

Abonnement 
paa 

„ 497ord6ornfio fin" 
kan i Ilasie tegnes i 

Marelmanns Kiosk, 
hvor ogsaa løse Nr. kan faas a 

5 	. øre 	 
	In Lr -  = =x: = 

Yngre Pige 
kan faa Plads fra Iste September 
eller senere. 

Lærer Toft, Sandvig 

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. 

Munch, Lauegaard, 
Østerlavs. 

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

Kaare Rasmussen. 
Tlf. Rønne 526. 

Forstørrelser efter gamle Billeder ud-
føres paa egen Forstørrelsesanstalt. 

Bornholms 
Spare- og baaneltasses 

Afdeling 1 Allinge. 

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

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

hvortil Præmie, hidtil 2,4 	- 

7 Pers. T  uristbil udlejes 
E. Ipsen, Havebo, Allinge 

Tlf. 147. 
•■•■ ■10MIM.0•11•••••••■•••■ 

Nye Ahonnenier 
paa „Nordbornholm" kan - saa 
længe Oplaget rækker, faa Bladet 
tilsendt fra 1. Juli. 

kvAPQr i „Nordbornholm"! 

Lukket 5 Pers. Bil 
udlejes. Tlf. All. Sy kan benyttes. 

Villy Jensen. Tein. 

7 Pers. Turistvogn 
udlejes billigt. 

Gronbechs Hotel Tlf. Allinge 36. 
Chr. Sørensen. 

Allingeffwegivterfi 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 
Tlf. 127. 

":""rimix". 
Mejeriet 

,l{a.ibjerggaard" 
øøøøøø •• øøøøøø ••••••••••• 

Flødeis! 
ANNANAS, NOUGAT, VANILLE 
•••••••••••••••••••••••• • 

Isen bringes indpakket 
for 1 Kr. 80 Øre pr. I. 
Uindpakket ved Afhent- 
ning 1 Kr. 50 Øre pr. I. 

Ærede Kunder gøres opmærk-
som paa, at alle Former, ogsaa 
de smaa '/2 1 Daaser, er Mejeriets 
Ejendom og bedes derfor retur-
neret. 

Yersonfiersel 
udføres med ny lukket Chevrolet 

Poul Nielsen 
Tlf. 145 ved Lindeplads, Allinge 

Rødspætte:Kuller Opkøb 

        

        

  

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 Kun- 
der. 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 føres. 
Med særdeles Agtelse 

fffi. Xolm. 
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. 
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Yartplan 
for 

sis HAMMERSHUS 
i September. 

Til Simrishamn Tirsdag 
den 2. September. 

Afgang fra Allinge Kl. 9 
i Simrishamn 	Il" 

Retur fra 	 17 
i Allinge 	19'5  

Pris Tur-Retur 5 Kr. 

Til Christiansø Onsdag 
den 3. September. 

Fra Allinge 930, fra Gudhjem 10'° 
Retur fra Christiansø 15. 

Pris 4 Kr. 

Til Ronneby Lørdag d. 6. 
Afg fra Allinge Kl. 23. 

i Ronneby Søndag Kl. c. 530  
Retur fra Ronnebv Kl. 23, 

i Allinge Mandag Kl. 5,30. 

Tur-Retur 7 Kr. 
Nærmere Opl i Dampskibsselskabet 

Ostersoens Kontor, Tif. Allinge 75, eller 
Turistbureauet Sandvig, llf 100. 

friadsen 
som fastlønnet Vejmand 
i Allinge-Sandvig bliver 

ledig til 1. Oktober 1930. 
Ansøgninger indsendes til Ud-

valget inden 1. Sept. 
Oplysninger faas hos Formanden. 

P. U. V. 

Alfr. Pedersen. 

»en fikse Sko 

1516-sars Dreng 
kan straks faa Plads hos Avlsbr. 

Peter Kofoed, Sandvig. 

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

Slagtekyllinger 
sælges. 

Emil Andersen, Sandvig. 
Telefon 3. 

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

E. Hansen, Tein. - Tit. Re 57 x. 

Huggede og polerede 

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

Forlang Tilbud. 

Se min Monument-Udstilling, 
Havnegade, Allinge. 

Borrelyngens Granitværk. 
V. Sørensen. 

Itililltie hvori 

Poser og økonontruller 
leveres til 

Fabrikspris. 

Firma paatrykkes 

Uartigste Levering 
fra 

Allinge Bogtrykkeri 
Telefon 74. 	Telefon 74. 

Forlang Tilbud. 

Overretssagfører 

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

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

Darelofferiet 
\IN,/ 

Med i 6. Trækning? 
Selvfølgelig! 	Den Chance 
lader man ikke gaa fra sig, 

naar man ved, at der er 

63.000 Gevinster. 
Fornyelsen slutter den 5. 

September. 

Fornyelsespris 

bast- og Personkørsel 
udføres. 

Karl Christensen. 
Tlf. Hasle 99. 

By lukke/ Bil 
udlejes. 

L. P. Olsen, ved Tt jn St. 
Tlf, Ali. 59 kan foreløbig benyttes. 

Ung Pige, 
vant til Servering, kan faa Plads 
straks. 

Chr. Jorgensen, Tlf. All. 28. 

Forretnings konvolutter 
sælges med Firma for kun 8 Kr. 

pr. Mille. 
Allinge Bogtrykkeri. 

Lærere til Bogføring og Fri-
haandstegning søges til 

Teknisk Skole i Allinge 1. Okto-
ber. Ansøgning bedes snarest til-
sendt Formanden for Haandvær-

ker- og Industriforeningen. 
P. B. V. 

Jobs. Pedersen. 

Ny 4-5 Personers 

Chevrolet-Bil 
udlejes til moderate Priser. 

Charles Pedersen. Tlf. Allinge 118 

Friske Varer Onsdag og Fredag. 
' Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 
i 	Medisterpølse, Fars. 

Bayerske Pølser, Knækpølser 
Kogt Skinke, 

hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Sørensen, Tif. 38. 

En Pige 
søges til September paa 

Pæregaard. Tlf. Allinge 59. 

Resterende 

Terminsydelse 
til Hasle Bank maa være 
indbetalt inden d. Maa-
neds 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 Nordbortiliolm 
mod at betale Forsendelsesportoen 
- 1 Kr. pr. Kvartal. 

Ortaendningsbrænde altid paa 
sned den gode Pasform fagsi Lager, billige Priser. 

C.LarsensSkotejsforretning,A11, Tlf. 29, 	Geert Hanken. 

Fest- og Bryllupssange 	Elegante Visitkort 
leveres billigst fra 	 50 Stk. med Navn 2 Kr. 

Allinge Bogtrykkeri. 	Allinge Bogtrykkeri. 

bl Lasihrsel wilues 
samt Svin til Slagteriet a 75 Øre Slaggriels ildsillp, 
pr. Stk. 

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



Største Udvalg. 
Bedste Kvalitefer. 

Billige Priser. 

ue merterende 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigst() og bekvemmeste Iilaade. Alle Indbetalingskortels 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 4- 5 Øre i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset., 

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

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

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

WW%•~1.k~~101 1 411011‘Z 
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Vil De have Fart i Omsætningen? 
Hvad hjælper det at Lageret er fuld af Varer, 

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

naar der averteres i 

„NORDBORNHOLM". 
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,Regnskabsboger 
og Protokoller leveres billigst efter ethvert Skema. Hurtig Ekspedition. 

Sygekasselove og Kontrolbøger. Formularer, Attester og Blanketter. 

Mlinge !Bogtrykkeri. 

koloed & Mortensens Byggeforretning 
Ligtøj og Ligsenge. 	Ligkistelager. Ordning af Begravelser. 

Telefoner 77 og 79. 

Det bedste Elostbindegarn 
til den billigste Pris faas i 	

Produften. 

18 pCt. Superfosfat, 40 pCt. kali 
til Levering i Efteraaret bedes bestilt 

Produften. 

9rivremme. 
Vi anbefaler vort store Lager af 

Gummiremme og Balataremme. 
Vi har alle Dimensioner paa Lager 

Kvaliteten er den bedste, Prisen den billigste. 

Remsamlere, Rem fedt, Olie og Konsistentledt anbefales. 

Yrodufiten. 

6. Jørgensens Slagterforretning 
Tlf. 66. 	 ALLINGE 	Tlf. 66. 

Anbefales med Iste Klasses Varer til rimelige Priser. 
Prima Oksefars. 	 Oksekød 
Rørt Kalvefars, færdig til Brug. 	 Kalvekød 
Flæskefars. 	 Lammekød 

Bestillinger modtages. - Varerne bringes overalt. 

Badningens 10 Bud. 
-0- 

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Tillad ikke Børn - ukendt 
med Sejlads at tage ud paa egen 
Haand. Giv dem Advarsler mod 
Kaadheder, dersom de i Robaad 
faer Lov at ro ud uden voksne. 

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

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

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

(grinbringsfirte.` 
Ttninge.Zuntholle 

91fbolMorenittgen: tn. Karetmager 
?Inbr. 93eberfen. 

Illberftenteubo.: fim. sllluter &te 
Z)01.1n. 

9111inge-anboig tenocerteii8t)gefage 
fim. $jasti Vabjen, 8cette. 
Rck;f. sar( .;orgenfen, c3tranboejen. 

?Mage Sogefefer @_"^",t)geprejeforfitting 
3reberif $eberfeu. 

3rna Por : 	Rurer tbu. il olm. 
93orgniefterroutoret 2-4 Qftni 

ittebent. tiart q3eter- 
en 

ThritholmQ, fflranbiorfiftittqfdrfob 
Ceognefoluni 911f reb 2atfen. 

Zanipilil~ebitioiten, flabet; ueb 
bene?, 9tuforuft og Vlfgritig Zie8,  
1,ag og c.rebng Qftertu., siftattbag 
og Zor»og 

oftebogfainliugen (Q3orgetfrolen I. (-11 
2cefeftueit Sognebage fro 5-9 Qftni. 
llblaan 9..flailbeig og 3:rebng 7 - 8, 
faml ZirOag 3-4. 

tolteregifiret: gonunintefoatoret, 
@oob Zemplor erb.: fim. Qar1 2.htb-

gren. 
bi re rpetagett. Borm. rf. 43etro 9Roffer, 

Slageret fruWIfr. 43eterfett. 
jernbane ft. Viarebufet aabeitt for fflobQ,  

8,30-12 og 2,30-n. 
Stcrutnerfontoret 10 -12 og 2- 3. 

2orbog tillige 6-8. 
StirleticerQen 3-4. 
2anne- & ZiMontobnufen 2 -4 Qftru. 
43ofttuntoret.Minge anuebage 9-12 

og 2-6. entibuig  9-12 og 3-6 

q3ofiti. Q. 91 2enien, 9111inge, 2. 11. 
Rouritjer, 	Run tor Stralib,  
tiejen. 
forfteugejer t 	9rt. 9lielfen. 

%f f. 	iciMe 43. 
(--i)nrelajen 9-12 og 2-4. 
Stetnpelfilinl i '■""parefcwjeit 9-12 og 2.4 

-Irniibbiteftøren bo. 
Stat an ftaltcn fot 2.iforfifriug oeb 

5tatieni:f. Qofoeb. Sontortib : 9-12 
am. 

£^',t)gebugeegen 8-9 og '2-3. 
5ggebuf et. .523efogtib 11-12 og 4-5. 

ngetagett. fim. 23ager 
SIceSierer Fjerm. W ,rtenfen. 

Zelegraffeltionett 9-12 og 2-6. 
ZoIbfottiret 8 -12 hornt. 2-5 fternt. 
Zuriftforeniugen øfterfobabet „ 5-13orit. 

bolin" fim. Rreanter 91.1torfeeiett. 
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KØREPLAN. 
(Gældende fra 1. Juni) 

Rønne-Allinge-Sandvig. 
Hverdage. 

7,45 12,45 16,10 19,00 	Rønne H. Ank. 4  10,45 
8,00 13,00 16,23 19,15 	Nyker 	 10,29 
8,10 13,10 16,31 19,25 	Klemensker „ 	10.19 
8,24 13,24 16,43 19,39 	Rø 	

• 	

10,05 
8,36 13,36 16,53 19,51 	Tein 	 9,53 
8,44 13,44 17,00 19,59 	Allinge 	 9,45 
8,50 13,50 17,03 20,05 v Sandvig 	Afg. A 9,40 

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 

Fra 1. Juli til 17. Aug. - 	- 	12,35 - 	

- 	

13,30 
Kun Lørdage fra I. 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. 	10,10 15,25 18,40 21,45 0,10 

Nyker 
	

9,55 15,10 18,25 21,30 23,56 
Klemensker 
	

9,46 15,01 18,16 21,19 23,47 
Rø 
	

9,33 14,48 18,03 21,05 23,36 
Tein 
	

9,22 14,37 17,52 20,53 23,26 

8,45 14,( 0 17,10 20,15 23,00 v Sandvig 
Allinge 	

A 9,10 14,25 17,40 20,40 23,15 
9,15 14,30 17,45 20,45 23,19 

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

- 0,15 	 - 	1,10 
- Sandvig 11,50 	 - 	12,45 

Aakirkeby-Gudhjem. 
Hverdage. 

7,55 10,50 13,20 17,00 20,30 Rønne-Nexø 9,20 12,10 14,45 18.20 21,55 
8,41 11,3314,06 17,42 21,1 b Aakirkeby 	8,32 11,27 13,57 17,35 21,09 
8,51 11,42 14.15 17,52 21,26 Almindingen 	8,22 11,17 13,47 17,25 20,59 
!1,10 12,00 14,32 18,10 21,45 Østermarie 	8,05 11,01 13,29 17,08 20,55 
9,21 12,08 14,40 18,20 21,55 Østerlars 	7,55 10,52 13,20 16,59 20,30 
9,30 12,18 14,50 18,30 22,05 Gudhjem 	A7,45 10,42 13,10 16,50 20,20 

Søn- og Helligdage. 
Gudhjem 
	

7,45 10,20 13,05 17,30 19,50 22,05 
Østerlers 
	

7,55 10,29 13,14 17,39 20,00 22,14 
Østermarie 
	

8,05 10,38 13,23 17,48 20,10 22,23 
Almindingen 
	

8,22 10,55 13,41 18,05 20,30 22,40 
Aakirkeby 
	

8,32 11,04 13,50 18,15 20,41 22,50 
Røn ne-Nexø 9,20 11,50 14,40 19,00 21,25 23,30 

Røn ne-Nexø 7,55 10,25 13,15 17,40 20,00 22,10 
Aakirkeby 
	

8,41 11,11 13,59 18,23 20,46 22,54 
Almindingen 
	

8,50 11,20 14,09 18,32 20,56 23,04 
Østerm a rie 
	

9,07 11,36 14,26 18,47 21,15 23,21 
Øste.riars 
	

9,15 11,44 14,35 18,56 21,25 23,30 
Gudhjem 
	

9,25 11,53 14,45 19.05 21,35 23,40 

Xvorfor fis& Stryftsager 
indpakningspapir og "ser 
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af 
Rejseudgifter maa beregne større Avance 
paa en ringere Vare, og sælger denne paa 

Efterkrav og uden Garanti. 

gornitzkas 2ogtryfikeri, 
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den 
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74. 
Indpakningspapir, økonomruller, Poser & Konvolutter til Fabrikspris. 

BRØDRENE ANKER, HASLE 
dc 

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands-Anlæg, 

Anton Sonnes Ligkisteforretning 
fortsættes uforandret. 

Ligtøj og Ligsenge paa Lager. 	Ordning af Begravelser. 

Agnes Sanne. 	H.Th. Mortensen. 
Maskinsnedkeri, Allinge. 

Tlf. 47. 

Gaa ikke over heil eller hud 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 
Mineralvandsfabriken 

BORNHOLM 
Sandvig 	 Telefon 25 

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

Ved Fabrikationen anvendes 
ku n de allerfineste Raastoffer. 

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

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

7,59 13,14 16,24 19,29 22,18 
8,08 13,23 16,33 19,38 22,26 
8,21 13,36 16,46 19,51 22,38 
8,32 13,47 16,57 20,02 22,48 
8,40 13,65 17,05 20,10 22,55 


