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Hjemmet.
—0
I Ryslingebogen har Ryslinge

Højskoles mangeaarige Leder,
- Sognepræst Johs. Monrad, skrevet om Hjemliv og Samfundsliv.
Vi tillader os at gengive Artiklens sidste Del:
Et Hjem er først en Kreds af Mennesker: Far og Mor, Søskende, Slægt,
Venner og Naboer. Alt det, som Bjørnson kalder det herligste Rejsefølge.
Det er ikke Arnen og den kunstige
Varme, men Mennesker, der holder
Hjemmet sammen. Hjemmets Ramme,
Væggene, Møblerne, Billederne – kan
man forsøge at bevare efter Død, men
man kan ikke derfor bevare Hjemmet,
naar Far og Mor er borte. Og RamMen – disse Vægge og denne Arne taber alligevel tilsidst sin Magt over
os, naar de, der danner Hjemmet, ikke
er mere.
Hjemmet er dernæst for de fleste af
os et Sted og en Stavn. Det gælder
maaske navnlig Landbørn. I den fynske Fædrelandssang staar der Tale
om det Land, „hvor jeg blev født, hvor
jeg har hjemme, hvor jeg har Rod,
hvorfra min Verden gaar." Gælder
det Danmark, gælder det vel særlig
Hjemstavnen. Hjemstavnslæren har sikkert sin Værdi, her ud fra kan voxe
ikke blot Kærlighed til Hjemstavnen,
men Kærlighed til Land og Folk.
– Naar man
selv er et Embedsmandsbarn, der er
født paa Sjælland, har levet sin Barndom i Jylland og atter i en sjællandsk
Købstad har faaet sin Ungdomstid i
København og nu har sin Virksomhed
paa Fyn, kan man misunde gamle Elever, hvoraf de allerfleste har en eller
anden Egn i Danmark, som i særlig
Grad er deres Hjemegn. Paa denne
Egn „har Slægten boet i Aarhundreder,
maaske i samme Hjem, her bor Familien rundt omkring paa Gaardene, og
Rodfæstetheden til Egnen har præget
ikke blot Sprog, men ogsaa hele Væremaaden og Tankesættet. Hjemmet og
Stavnen kan ikke skilles.
Saa er Hjemmet en Række Oplevelser. Her oplevede jeg min Barndom,
og her voksede jeg til. Blandt disse
Mennesker og paa dette Sted kom jeg
til Forstaaelse af mig selv og af Livet,
Tanken om mit Hjem fører en Række
Minder frem med sine Nederlag og sine
Sejre. Bag hvert Minde ligger der en
Oplevelse, og hver Oplevelse har sat
sit Præg paa mig. Jeg er i høj Grad
bestemt af mine Oplevelser. Barndomsoplevelserne er de Tærepenge. vi tager
med ud i Livet. Mindernes Suk og
Mindernes Fryd er en væsentlig Del
af Hjemmet.
Endelig er Hjemmet Overleveringens
Sted. Forbindelsen knyttes her med
Fortiden, og Sæd og Skik nedarves. I
Hjemmet dannes Livsanskuelsen med
en bestemt Smag og med bestemte
Synsmaader. Her forplantedes aandeligt Liv fra Slægt til Slægt, og her
lae, te man at folde sine Hænder og bede
Fadervor. Indenfor Hjemmets Vægge
opleves den Fortrolighed og den Tryghed, som meget mere end Hyggeligheden er det tilgrundliggende for Hjemfølelsen, og her fødes og næres den
Hjemkærlighed, der som alle Livets
stærkeste Magter er uforklarlig. Det er
i Hjemmet, man bindes til en Overlevering, hvorom man tilsidst maa sige:
Hvad den er, det ved jeg ikke, men
at den er, det ved jeg.
Alt dette her nævnte er den aandelige Side af Hjemmet. Vi staar her
overfor Hjemmets Indhold og Fylde,
som ikke maa angribes af det officielle
og det sociale og alt det fremmede,
som man betegner med disse fremmeOrd. Naar Hjemmets økonomiske Enhed opløses, maa den aandelige Enhed
saa meget mere værnes. Hjemlivets
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Former er blevet andre, men derfor

kan Hjemmets egentlige Værdier nok
holde. Naar Slægten flytter ind i et
andet Hus, kan Højsædestøtterne, Familielivets aandelige Goder, tnedbringes.
Vor Plads i vort Hjem og i den Gerning der øves der eller udgaar derfra.
Undertiden maa vi hen til vor Dørs
Tærskel og sige til Samfundet og Staten:
Hertil og ikke længere. Vi maa undertiden trække Grænsen op mellem det
offentlige og det hjemlige. Og det kan
se ud til, at vi i Fremtiden maa have
trukket Grænsen kraftigere op mellem
Statens og mit, end vi hidtil har gjort
det. Udenfor Hjemmets Enemærker
maa vi jo ogsaa, naar Samfund og
Stat kalder os til Deltagelse. Men under alle Forhold maa vi under de Kampe, som føres og vil blive ført mellem
Hjem og Samfund, passe paa, at vi
bjerger Hjemlivets egentlige Indhold
og Fylde.

„Ved »e
at om alle Have udtørredes, vilde
det tage Floderne 45,000 Aar
at fylde dem igen,
at Kineserne aarlig bruger 4000
Tons Liljer til at koge Suppe
paa,
at Kineserne har en særlig Gud
for hver Sygdom, f. Eks. for
Kighoste og Mæslinger,
at en Flue i Forhold til sin Størrelse løber 13 Gange saa hurtigt som den bedste Hurtigløber,
at en Mand, der bliver 80 Aar, i
Aarenes Løb har barberet 12
Meter Skæg af sig,
at den engelske Kongekrone har
en Værdi af 26 Mill. Kroner,
at den første Kanon kunstrueredes
i Aaret 1330,
at en Kænguru kan springe indtil 27 Meter,
at et voksent Menneske indaander
6 Kubikmeter Luft i Timen,
at England har 5500 Øer, men kun
420 af dem er beboet,
at en Spindevævstraad, der er en
Mit lang, kun vejer — 1 Gram,
at kun en Person af hver 150,000
naar 100-Aars Alderen,
at den første Damper, der krydsede Atlanten kom til New York
fra England den 23. April 1838.

Sidens 'rav
Herunder optages Artikler om Emner,
der egner sig til Diskussion.
—o—

Frihed - Kultur - Idealisme.
Frihed er og har alle Dage været et smukt og højtklingende Ord
ved hvis Klang Menneskefølelsen
svulmede af Begejstring — ja, de
undertryktes lysende Sol, under
hvis Paavirkninger Frigørelseskravet fik Kraft og Varme til at
bryde gennem de tunge og trælbundne Sind, men hvis Straaler
ogsaa skabte Had, Mord og Blodbad.
I vor oplyste Tid skingrer Ordet „Frihed" ogsaa gennem alle
Folkeklasser. Alle politiske Partier
er frisindede og frihedsvenlige til
Trods for, at alle bevæger sig indenfor deres Parti-Mure, som Fan-

ger indenfor Fængselsmuren ; men
de kravler bare op og stikker Hovedet over Muren, medens de af
deres Lungers fulde Kraft tilraaber hverandre deres Frihedstrang.
Kultur er og har altid været
Menneskeslægtens Stræben, og —
saafremt man henregner et Samfunds Højnelse og Dannelse under Begrebet „Kultur" — maa man
i vor Tid jo ogsaa stille den tekniske og den politiske Udvikling
ind under samme Begreb, og i
den Retning er vi jo temmelig
fremme. Men ogsaa Idealismen
maa uvægerlig knyttes sammen
med Kultur; thi gennem et Mylder
af mere eller mindre gode SmaaIdealer tror man at kunne højne
vor Kultur, men glemmer vist at
kultivere eller forædle.
Stor-Idealismen er jo en Forestilling i vort indre Væsen, der,
paavirket af en uegennyttig Handlemaade, tilsidesætter Hensynet til
sig selv og kun stræber efter at
staa som et fuldendt og mønstergyldigt Forbillede for dette eller
hint Ideal, der er brudt gennem
vort Væsen og har magttaget vort
Sind og vore Tanker. En saadan
Idealisme — hvad enten den er
politisk eller aandelig — kan dog
hos visse Mennesker antage en
lidenskabelig Karakterg-- der gør
disse Mennesker til Fanatikere,
saa de fuldstændig forblindes af
deres Ideals høje Stræben og hensynsløst tilsidesætter og nedtramper alle andre Menneskers Meninger og Anskuelser.
En saadan højtsvævende Idealist (ægte eller uægte) er dog kun
en Sværmer, hvis Ensidighed forraader en Mangel paa sunde Tanker og fornuftige Overvejelser; ja
man fristes til at ligne ham ved
den Mast, der bærer Karussellen,
og hvorom hele dette enkle og
simple Arbejde drejer sig; thi ogsaa han er kun den bærende indenfor et ganske snævert Omraade
af den store Verden, idet hans
egensindige Idealisme ikke lader
ham skue ud over de af ham op
stillede Betragtninger. Og paa
denne Karusse! kører han sine
Meningsfæller rundt, saa de svimler af bare Idealisme, medens de
lovsynger Friheden og Kulturudviklingen.
Jeg skal ikke nægte, at mange
store Personligheder, hvis Evner
har været gennemsyret af Idealismens høje Maal, har tilført Samfundet mange Forbedringer og
endnu flere Værdier, og (som man
stadig skriger paa) højner vor Kultur; men hvad har vi saa opnaaet
derved?
Frigørelses-Idealet løste Bonden
af Stavnsbaandet og gav os den
frie Bonde; men mange andre idealistiske Paafund opstod, — som
man sagde — til Kulturudviklin
gens Fremme. Denne Kulturudvikling bandt atter den nys frigjorte Bonde, ved at lægge ham
i Selen og spænde ham for de
mange forskellige Sammenslutninger, der ikke har Spor med Frihed at gøre; og ve den, der vover at kny og ikke vil trække i
Selen, han gaar uhjælpelig til
Grunde ; thi Kulturudviklingen forbyder ham simpelthen at leve.
Retfærdigheds-Idealet forsøgte
at forbedre de fattiges Levevilkaar
og forlangte Frihed og Broderskab
— et lige saa smukt Ideal som
Bondens Frigørelse af Trælleaaget.
Men ogsaa dette store FrihedsIdeal blev omspunden af et Mylder af Smaa-Idealer, der indvævede Friheden i Sammenslutnin-
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ninger, hvis Medlemmer derved
paavirkedes af denne karrusselagtige Idealitet, saa deres Tankegang blev ensidig og stillestaaende.
Ud fra denne Idealisme og Kultur-Udvikling er alle vore (mere
el. mindre) hensynsløse Sammenslutninger dannede, og det er dem,
der drager Skellet mellem de bestaaende Folkeklasser. — Og alle
disse Folkeklasser kæmper for Retfærdigheds-Idealer, og alle disse
(af Frihedskulturen) organisationsbundne Medlemmer tvinges eller
oplæres til at underkue hinanden
— til at springe Buk over hinandens Skuldre, hvorved hele Samfundet omvæltes i en ramlende,
kaotisk Tilstand. Altsammen kun
en hidsig Kamp for at blive Retfærdigheds-Idealets Sejrherre, hvilket vil sige, at udøve Magt i Stedet for Ret.
— Ogsaa fra Bladenes Spalter
overrisles man daglig med et Mylder af Smaa-Idealer ; thi vor demokratiske Frihed og Kulturens
Udvikling har ført med sig, at hvert
eneste Menneske, der kan føre en
Pen eller sige et Ord, ogsaa har
et særskilt lille Ideal at forsvare ;
thi adskillige opdager paa deres
Rundfart en eller anden Tanke, og
straks er vedkommende Idealst og
Kultur-Højner.
Altsaa — efter Nutidsbegrebet
højnes Kulturen gennem Idealismen; men Friheden og Selvstændigheden knægtes.
Uafhængighed er derfor Nutidens eneste rette Betegnelse for
Frihed; men med vor Tids Kulturhøjnelse har ikke et eneste Menneske Lov til at være uafhængig,
og hvor findes saa den skønne,
lovpriste Frihed ? — Nej, vi lader
os saamænd gærne klynge til en
Lygtepæl, naar bare det kaldes
Frihed ; og gerne synger vi Ligsalmer paa Ryggen af en Karrusselhest, hvis bare det kaldes Kultur; og vi lader gerne et Par Heste slæbe os hen over en knudret
Stenbro, naar bare det kaldes Idealisme.
Kaster man Blikket ind i vort
jordiske Aandsrige, ser man de
selv samme Skillelinier afstukne ;
thi ogsaa der er SammenslutningsVæsenet højst paafaldende. Ligesom vore politiske Partier ad forskellige Veje søger at naa det
verdslige Retfærdighedsideal, saaledes søger vore aandelige Partier gennem forskellige Sektdannelser og forskellige religiøse Afsondringer at naa det aandelige
Retfærdigheds-Ideal (Guds-Idealet)
— Ja, overalt hvor man kaster
Blikket hen, ser man en evig Adskillelse, en evig Splittelse og
evige Kampe for at naa dette i
Menneskeslægten nedlagte Krav
„Retfærdighed". Og uvilkaarligt
fristes man til at ligne Jorden ved
et mægtigt stort Hjul, ad hvis
Eger Menneskene evindelig vandrer, søgende efter den verdslige
og aandelige Retfærdighed ; men
jo længere vi vandrer ud ad Egernes Veje, desto mere spredes vi
fra hverandre og desto større og
større Rum bliver der mellem vore
Anskuelser. — Snart staar vi ude
i Fælgens Rand, — Utilfredshed,
Bitterhed, Haabløshed og aandelig
Sløvhed præger vore Ansigtstræk,
og vi stirrer allerede ned i et
Svælg af Tilintetgørelse, ja i en
Afgrund af Ufred, Had og Krige,
paa hvis Bund der ruger et dybt
aandeligt Mørke.

1930

Var det ikke paa Tide at vende
tilbage og følge Hjulets Eger indefter, for ved Hjulets Nav at mødes i Enighedens, Fællesskabets
og Fordragelighedens største Ideal
„Næstekærligheden" ; thi hvad er
denne Næstekærlighed andet end
Aandens største Bud og Kristendommens rette Opgave ; foruden
er den Forebyggelse mod mange
af Livets Trængsler og en Retfærdighedsfølelse, der tilsteder os
alle Ligeberettigelse til at leve ikke af Gaver og Almisser, men
af Arbejde paa vor retmæssige
Ejendom „Jorden", der ifølge Guds
Skaberkraft eller ifølge Verdensbygningens Udviklings-Love er
hele Menneskeslægtens UniversalEje.

Martin V. Braband.
“Nye Veje".

En Omlober med stjaalne
Varer.
Ved Retten i Nykøbing paa
Sjælland blev forleden afhørt en
Tysker, Nauendorff, der var anholdt for talrige Indbrudstyverier
rundt om i Landet. Han erklærede
for Retten, at han havde valgt
som Speciale at forøve Indbrud i
Manufaktur- og Trikotageforretninger, hvor han fortrinsvis stjal
Damestrømper. Paa en Forespørgsel om, hvorfor han særlig havde
valgt denne Artikel, svarede han,
at Damestrømper kunde han saa
nemt afsætte, han gik rundt ved
Dørene og solgte dem !
Det er vist nok det nyeste, der
er fremme inden for Om løberiets
Omraade, og naturligvis er det
noget billigere at stjæle Varerne
end at købe dem. Men denne Historie viser, hvor forsigtige Folk
bør være-med at købe ved Dørene,
de kan altsaa komme ud for at
købe Tyvekoster, som de er pligtige til at aflevere igen uden Erstatning. Tillige gives der her en
Oplysning om, af hvad Kaliber
visse af de Personer, der agerer
Omløbere egentlig er.
Og det forekommer os, at hele
Sagen er egnet til at vække en
vis Eftertanke, naar ligefremme
Indbrudstyve kan give Partiet som
Handelsmænd ved Dørene, er det
vistnok paa Tiden, at der fra Politiets Side føres et skrappere Tilsyn med denne Art Handel, og
allerbedst vilde det naturligvis
være, om alt, hvad der hed Omløberi, blev forbudt.

Bilister

og Harer.

Vi er igen inde i de mørke Nætter, og det er sørgeligt, men sandt,
at mange Bilister kører Harerne
ned.
Gang paa Gang kan Folk, som
færdes tidligt om Morgenen, finde
de døde, ofte stærkt lemlæstede
Harer i Vejgrøften.
Det er en styg Handel at paakøre værgeløse Dyr, skriver „Aarh.
Amtstid."
Haren, der pynter i et dansk
Efteraarslandskab, er omtrent for-

tabt, naar den kommer ind i det
stærkt blændende Lys fra Bilernes
Projektører, dersom Bilens Fører
ikke opfører sig som et Menneske
med Hjerte i Livet.
Den naturelskende og dyrevenlige Bilist har aldrig større Hastværk, end at han standser sin
Vogn, dersom „Morten" skulde
komme i Fare paa de mørke. Veje.

Mod Nord —
Hval! Hval!
--o —
Paa Suderø •— den store ø, der
afslutter det færøske Arkipelag
mod Syd — ligger i Lopra Bugten en Hvalfangerstation som Centrum for et Fremstød for dansk
Foretagsomhed heroppe i Nordhavet. Tre smaa Hvalfangerdampere
med Kanon i Stævnen afpatrouillerer Farvandene om Færøerne efter Hval, og i Spænding staar
Stationeus Besætning spejdende
ud efter dem, naar de vender tilhage. Er det med uforrettet Sag,
eller stønner Maskinerne for at
slæbe et stort Hvalskrog gennem
Vandet?
Der ligger ikke mindre end to
Hvaler ude paa Fjorden, da vi
stævner ind — de er fortøjede
som Skibe ved en Bøje, og medens
de venter paa at blive behandlet,
svulmer de op af de Luftarter, der
udvikles i deres Bug, saa de ligner Balloner. En uhyre Kaskelot,
vel nok sine 60 Tons i levende
Vægt — ligger med Halen oppe
paa Stationens glatte „Slip". En
sindig Færing skærer et firkantet
Hul i dens svære Halefinne og
hugger en Hage i Hullet — Trossen totner, og Spillet hiver langsomt Kammeraten op. Langs Hvalskroget staar Flænserne rede med
deres haardskarpe, buede Flænseknive og skærer Spæklaget løst i
lange, hvide Strimer, som det allestedsnærværende Dampspil river
af, næsten som man river Blade
ud af en Bog. I Kogeriet er alt
rede til at forvandle den stakkels
Kaskelots opsparede Vinterfedt til
Tran, og Verden over venter Margarinefabrikkerne paa at omsætte
Trannen til prima, prima Varer,
ja, ogsaa en Kaskelot kan have
Grund til at sige: „Sic transit".
Ved Siden af Kaskelotten ligger
et afspækket Skrog — det røde
Kød, der ligner Oksekød og smager noget der hen ad, bliver skaaret i Stykker paa et Par Kilo, og
den nærliggende Bygds Befolkning staar ventende med Kurve
paa disse Kødlunser, som for en
ringe Betaling bliver deres og
vandrer i Saltetønden eller spises
varme fra Bradepanden med det
samme. Resten af Kødet, Benene
og ladvoldene, faar deres Behandling og bliver til Hønsefoder, me,
dens Flænserne spændt ser efter
om Kaskelotten ikke skulde have
Ambra i Hovedet til Glæde for
Stationen og den parfurnetørstende
Dameverden i London og Paris.
Ambraen er meget mere end sin
Vægt værd i Guld, men desværre
lige saa sjælden og sparsom i Masse
som dette attraaede Metal.
Hvalfangst er ikke noget nyt
paa Færøerne — i mange Tiaar
har Nordmændene drevet den, og
Stationen i Lopra er en gammel
norsk Station. Nu er den kommen
paa danske Hænder, og dens Besætning er næsten uden Undtagelse Færinger. Selv den lille, tætte
Skytte, der søger efter Skudhullet
i Kaskelotskoget, er Færing. Skyttens Hverv kræver medfødte Evner og Held, som man før kun
søgte hos trænede norke Skytter,
men saadanne har den færøske
Skytte aabenbart ogsaa, thi Skuddet, er et Pletskud, som har lam-

met Kaskelottens 60 Tons næsten
øjeblikkelig. Rammes Hvalen et
Sted, der ikke bringer Døden hurtig, faar den lille Hvaldamper nok
at gøre. Saa kvalmer Røgen tyk
og tæt op af Skorstenen, medens
Maskinen gaar for fuld Kraft bak.
1 Timevis kan Hvalen slæbe Damperen gennem Vandet, men saa
ebber Ilvalens Kræfter ud, og nu
kommer den paa Slæb af Damperen i Stedet for selv at slæbe.
Det er den velkendte Ishavsfarer, Kaptajn Ejner Mikkelsen, der
har ledet — og stadig leder dette Fremstød for dansk Foretagsomhed, og det er et Arbejde, der
har stor Interesse for Øerne. Arbejdslønnen kommer op paa Tal
omkring det første Hundrede Tusinde Kroner, Bekymringen for
Føden om Vinteren svinder, efterhaanden som Hvalkødet fylder Saltetønderne, og Velstand breder sig
over de omkringliggende Bygder,
hvor ellers just ikke Overflødighedew raadede.
Men der skal mange Hvaler til
for at bringe Balance i Regnskabet,
og Heldet paa Dagens Jagt spiller
derfor en stor Rolle. Hertil kommer Spørgsmaalet, om Hvalerne
bliver ved Øerne eller vandrer
bort til andre Himmelstrøg, og dette
kan ingen besvare endnu. Havet
er lunefuldt, og de, der søger Vejen
frem paa det, lider ofte Skuffelser,
men det er dog den, der skal vandres. Da Lopra Stationens danske
Flag svinder bag Fjeldkanten, er
den en Hilsen til os fra et nyt og
glædeligt Forsøg paa at udvide
vort Lands Grænser.
Berl. T.
/11■
1■

Om at holde, hvad man lover.
Der er næppe noget i det daglige, praktiske Liv, der er af saa
stor Betydning for Menneskene,
som at de føler deres Ansvar for
deres Løfter, for alt hvad de lover.
Det allervigtigste Grundlag for
gensidig Tillid mellem Menneskene
er netop dette, at man holder,
hvad man lover.
Alle Slags Løftebrud og al Uordholdenhed er i hvert af Livets Forhold af en moralnedbrydende Virkning. Men til Gengæld. Hvilken
Sikkerhed og Tryghed giver det
ikke at vide, at man kan stole paa
en Mands eller Kvindes Ord.
Ord som ; Upaalidelig, upræcis,
ikke til at stole paa, hvor er disse
Ord dog ødelæggende for en Mands
eller Kvindes Omdømme.
Hvor lette er ikke mange Mennesker til at love alt muligt! De
vil med største Glæde gøre os
denne eller hin Tjeneste, De skal
nok komme til dette eller hint
Klokkeslet. De skal aldeles sikkert
have den Ting færdig til bestemt
Tid.
Og hvorledes gaar det? Den
lovede Tjeneste bliver aldrig ydet.
Klokkeslettet bliver glemt, og det
man skulde have været færdig
med til bestemt Tid, faar man
maaske aldrig begyndt paa!
Et godt Middel mod at bryde
Løfter er dette: ikke at love noget.
Menneskene er saa lette til at love,
og hvor let er det ikke ogsaa at
love, naar man ikke tænker paa
at opfylde, hvad man lover.
Man skal kun love lidt, men
omhyggeligt holde, hvad man lover. Derved undgaar man mange
Misforstaaelser, mange Anledninger til Vrede og Strid, megen
unyttig Ulejlighed og Bekymring.
Og først og fremmest ved at love
saa lidt som muligt, men holde
alt, hvad man lover, bidrager man
til at styrke den indbyrdes Tillid
mellem Menneskene, som er den
bedste Grundvold for et godt
Samfundsliv.

Fra massekr edsen.

færdselsregler

o—
Hr. Borgmester Bloch!
Blandt Borgerforeningens opsigtsvækkende og ideelle Valgløfter fandtes ogsaa det: „Intet kommunalt I-femmeligliedskræmmeri."
Det falder derfor mange Borgere
for Brystet, at Hr. Borgmesteren
paa sidste Byraadsmøde anmodede
Pressen om ikke at offentliggøre
Kul- og Brændselslicitationen. Dette er imod Skik og Brug i alle
andre Kommuner og har heller
ikke tidligere været praktiseret her;
derfor tillader vi os at anmode
Hr. Borgmesteren om Offentliggørelse af nævnte Forhold.
Flere Borgere.

Som Reklame
for NORDBODNHOLM udsender
vi i Dag og følgende Fredage i
September Maaned ca.

2000 Prøvenumre
til de Familier paa Landet og i
Byerne, der endnu ikke har tegnet sig som Abonnenter paa Bladet. — — — — Samtidig gør vi
opmærksom paa, at NORDBORNHOLM udkommer 2 Gange ore
Ugen — Tirsdag og Fredag - - og
kan bestilles gennem Deres Postbud eller paa det stedlige Post— Vort Tirsdagskontor. —
blad indeholder særlig interessante
Artikler, bl. a. Mordet ved Strandløkken 1695, Uddrag af Hammershus Birketings Protokoller, „Med
Kajak gennem Europa", en ung
Mands Skildring af, hvad han ser
og oplever gennem de mange
fremmede Lande paa Vej mod
Sortehavet — — — samt andre
spændende Fortællinger.
Abonner paa NORDBORNHOLM
Averter i NORDBORNHOLM
Egnens billigste og mest udbredte
Blad.
••■••1111•11■•■•■■11

Ira 9ag til`'ag.
-o-

Kontorchef i Udenrigsministeriet
Robert Valentinus er i Tirsdags
død, 39 Aar gl., efter en Maveoperation. — Afdøde er Søn af
Postm. V. i Hasle.

Billige Lystture.
Vi henleder Opmærksomheden
paa S/S „Hammershusus ekstra
billige Lystture i September. Til Christiansø 3 Kr., til Simrishamn 4 Kr. og til Rønneby 7 Kr.
Se iøvrigt Fartplanen paa Side 4.
Høstfest paa Finnedalen.
Paa Søndag indbyder Hotelejer
Colberg Bornholmerne til Høstfest paa Finnedalen, og Tiden er
belejligt valgt, thi Finnedalen er
nok værd at se paa denne Aarslid, hvor Lyngen blomstrer og
Rønnebærrene hænger i store Klaser mellem Brombærranker og
Birketræer. Barometeret stiger og
lover os det fineste Vejr, der er
Koncert, Biograf og Dans — hvad
kan man saa forlange mere?

Paa Strandhotellet er der Afskedsfest for den afholdte Kapelpelmester Alvin Koch, og Sandkaas Strandpavillon slutter ogsaa
med en lille Festlighed.
Se Annoncerne.
Kvinden paa Maanen
er en ejendommelig Film om
den første Raketrejse til Maanen,
Iler ikke fandt Sted uden forbryderiske Rænker og Attentater. Særlig spændende er de sidste 15
Minutter før Rakettens Afskydning.
Man følger med Gysen denne Fantasirefse ud i Æteren, hvorledes
vil den ende ? — Filmen er fuld
af tekniske Overraskelser, pragtfulde Maanelandskaber fremtrylles
for Beskueren.

Kvinden.
-0

i Henhold til Loven af 1923.
Fodgænger! husk, at Gade og Vej
benyttes af Køretøjer, som pludselig
kan komme til Syne; defor: Se dig
godt for, før du gaar ud paa Kørebanen.
og træd aldrig baglæns ud paa den.
Skal du over Gade eller en Vej, saa
husk at se til begge Sider, før du gaar
tid paa Kørebanen, og gaa saa tværs
over, ikke skraas over Kørebanen.
Læg Mærke til de Tegn, som Kuskene
eller Chafførerne giver: strækker de Pisken eller Haanden ud til Siden, kan
du se, til hvilken Side de vil svinge.
Du skal særlig passe paa ved Gadehjørner og Vejkryds; der kan komme
Køretøjer, som drejer fra den ene Gade
eller Vej ind i den anden.
Gaa aldrig pludselig frem bag om et
Køretøj, men overbevis dig først om,
at andre Køretøjer ikke kommer frem
paa den anden Side.
I Byerne bør clu gaa paa det Fortov,
som du har paa venstre Haand og paa
Landevejen i venstre Side af Vejen, saa
vil du have let ved at se, om Køretøjer
nærmer sig.
Vær hensynsfuld mod andre, saa at
det bliver let for alle at følge Færdselsreglerne, og advar dem, der uforsigtigt
handler imod dem.
Cyklist! Før du er sikker og øvet
bør du aldrig køre paa Gader og Veje,
hvor Færdslen er stærk.
Hvor der er Cyklesti, skal du benytte
den, hvis den ligger paa din højre Haand.
Giv Tegn, forinden du standser eller
drejer til Siden, og husk at dreje i stor
Bue til venstre og lille Bue til højre.
Kor aldrig bagfra forbi andre Køretøjer i Gade- eller Vejkryds.
Kør altid hensynsfuldt og søg at undgaa at tilsprøjte Fodgængere og andre
i daarligt Føre.
■ffilli.11.1.1■■••■■.-

Vær god mod Naturen.
—0-Den skønne Natur fylder dit Sind med
Friskhed og Glæde Den gør dig sundere baade paa Le:
gerne og Sjæl. — Derfor — vær god
mod Naturen som mod en Ven!
Har du fundet en køn Plet ude i den
fri Natur, saa odelæg den ikke! Husk
paa, Naturens Skønhed er ikke din alene, den er alles!
— --- •
Har du ligget i tt 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!
— Gør rent efter dig!
Pluk altir 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 ! Naar du gør det, er
du med til at udrydde den danske Skovs
Skønhed! Vil du ved Foraarstid have
grønne Bøgegrene med dig hjem fra
en Skovtur, saa skær Grenene omhyggelig af med en Kniv ! Skær dem af med
et skraat Snit, og vælg dem paa en
saadan Maade, at du ikke ødelægger
Træets Form og Skønhed. Tag kun
Grene, hvor du har Lov dertil! Odelæg
aldrig unge Træers Topskud. Glæd dig
ved Fuglenes Sang, men rør ikke Fuglenes Reder.
——
Færdes du paa Steder, der tilhører
Privatmænd, saa vær dobbelt omhyggelig og nænsom i din Optræden. Hensynsløse Turister har lukket Adgangen
til mange kønne Steder i vort Land,
fordi de ikke var gode mod Naturen.
Vær varsom med Ild, naar, du færdes
i Skov.
-- —
Men du, som har lært at sætte Pris
paa Naturens Skønhed, du vil altid være
en god Turist.
Du vil altid erindre, at saa køn og
ren, som du selv ønsker at mode Naturen, saa kan og ren bør du efterlade
den til andre.

Da Touaregerne angreb Chainbaerne, flygtede mange af disse
bort i Nattens Mulm og Mørke for
at undslippe den frygtelige Fjende.
Blandt de flygtende var ogsaa Rabah, men da han var svag og afkræftet efter en lang Sygdomstid
kunde han kun i faa Dage følge
sine Venner. En Aften, da de vilde
forlade, en lille Oase, som gennemstrømmedes ai et af de smaa Vandløb, der har sit Udspring r Oued
el-Mid, hvor de i nogle Tirrer
havde holdt Rast, kunde han ikke
længere være med, og han maatte
derfor blive alene tilbage ved den
lille Kilde under Daddelpalmerne.
Oasen laa langt, langt borte fra
de sædvanlige Karavaneveje, saa
der kunde gaa Aar, hvor ingen
menneakelig Fod betraadte Oasen.
Rabah havde derfor i de første
Dage af sin Ensomhed ingen anden Tanke end hurtigst muligt at
prøve at følge efter de andre for
at naa til Ouargla, den hvide By,
hvor Kvindernes Smil er søde og
indsmigrende. Men Ørkenen udøver en mægtig Fortryllelse over
ens Sind og Tanker, saa det varede ikke længe, inden Rabah slet
ikke mere havde noget ønske om
at forlade den lille fredelige Plet,
hvor Skæbnen havde kastet ham
hen.
Han længtes ikke mere efter
Mennesker, tænkte ikke mere paa
Kvinder og deres forføreriske Smil
— — alle jordiske Tanker og Længsler faldt fra ham paa dette ensomme Sted i den store, uendelige
Sandørken, som et Klædningstykke
for hvilket man ikke længere har
Brug. Han følte sig lykkelig ved
ikke mere at færdes blandt Mennesker og i Byens Larm og Støj;
den eneste Lyd, han nu hørte, var
Vindens sagte Sus i Daddelpalmernes Blade Aldrig mere vilde
han tilbage til Mennesker, hvor
Ondskab og Dovenskab sidder til
Højbords; han ønskede intet andet
end at læske sin Tørst ved Oued
el-Mids rene, klare Vand, som han
drak af sin hule Haand, og stille
sin Sult ved Daddelpalmernes
Frugter. I Timevis sad han og stirrede ud over den endeløse Ørken
og takkede Allah for den store
Naade, der var blevet ham forundt.
— — — Men en Dag hændte
det, at han atter blev mindet om
en Tilværelse, hvor der er Sorg
og Savn, Ulykke og Smerte. Han
havde næsten glemt, at der fandtes Lidelser her paa Jorden, da
han pludselig hørte en ynkelig og
klagende, spæd lille Lyd, der kom
fra Bunden at en gammel udtørret Brønd, som fandtes i Oasen.
Han løb hurtig hen til Brønden
og saa, at et lille Gazellekid var
faldet ned paa Bunden af Brønden,
hvorfra det nu saa op paa Rabah
med store, sørgmodige Øjne. Med
stor Meje og en uendelig Taalmodighed lykkedes det ham at faa
det lille Kid reddet, men til sin
store Sorg saa han, at begge dets
smaa Forpoter var brækkede.
Mellem Tarnarindetræerne i Oasen
voksede der lægende Urter, og
Rabah samlede mange Haandfulde
af disse og lagde paa Kiddets syge
Ben. Dette gjorde han i mange
Dage og frydedes over at se, hvorledes Gazellekid fra Uge til Uge
blev raskere. Med sin Tunge slikkede det hans Hænder, naar han
lagde Urterne paa dets Ben, for
paa drn Maade at vise ham sin
Taknemlighed. En uendelig Glæde
gennemstrømmede Rabah ved dette
frygtsomme lille Kærlighedstegn
fra Gazellen. Han opløftede sine
Hænder mod Himlen og bad: „Allah, oh Allah 1 helbred dette lille
Kid for mig, Du Lysets Øje! Hun
er min Ensomheds Søster, og jeg
vil kalde hende „Saha", fordi hun
er ren og uskyldig."
Ved Siden af sit eget Leje havde
han redt et Leje af Palmeblade
og Græs til det lille Gazellekid, og
der bar lian det hen hver Aften
medens han om Morgenen atter
bragte det hen ved Kilden, for at
det kunde glæde sig ved Vandets
friske Kølighed.
Fortsættes Tirsdag.

batrf øgtit æ
e dTe ta ko tilj u lalple t,
erciFi
og
mig med Pengegave i min
store Sorg.

tit
2

Gedia Madsen, Sandvig.

Alle kan gratis
blive Abonnent paa Nordbornholm
mod at betale ForsendelSesportoen

— 1 Kr. pr. Kvartal.

Sandkaas
Strandpavillon.
Koncert at Dansant
Lordag d. 30. ds. fra 8 11.
Musik: Bendtsens Duo.

Kestfest
afholdes Søndag den 31te August
paa

er paa Lager. Bestilte Partier kan leveres omgaaende og
ny Bestillinger modtages gerne.

Det muntre Wien. Lystspil i
7 Akter. — Komiske Film.

Entree 1 Kr., Børn 50 øre.
Kl. 9 Danseaften. Fri Entree.
Kl. 12 Finale.

Afdeling i Allinge.

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

Yrodufilen.
Den ailerlækreste Klipfisk faas altid

7 Pers. rvi

iuristbil udlejes

i Produliten.

Hotel Finnedalen.
Kl. 5 Koncert Dansant.
Kl. 7 Alexandersens Trio.
Kl. 7,30 Biograf-Forestilling.

Bornholms
Spare. og liaanekasses

18 pCt. Superfosfat

E. Ipsen, Havebo, Allinge
Tlf. 147.

8fistrafine nye Spegesild

eoi6erg.

Gode Kartofler
sælges.

Karl Chr. Andersen,

En dygtig og paalidelig

1144.1111~I~ 94/4■11
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Poul Nielsen

Mursten, Teglsten, Drænrør.
Tlf. 127.

Stor Afskedsfest
for kapelm. Koch.
Ærbødigst.

.9"r.
fflidstrup.
NB. Derefter fortsættes Koncerterne med Alexandersens Orkester.

Mejeriet
„Iiajbjerggaard"
••••••••••••••••••••••••••

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

Isen bringes indpakket
for 1 Kr. 80 Øre pr. I.
Uindpakket ved Afhentring 1 Kr. 50 Øre pr. 1.

Ærede Kunder gøres opmærksom paa, at alle Former, ogsaa
de smaa J/2 1 Daaser, er Mejeriets
48.6.4.1.4.119.41111... Ejendom og bedes derfor retur.
0 neret

Dixsi~

Siografen.

en fikse Sko

Søndag Aften Kl, 8

Ndi~deu paa M31101I,

Clarsensnotojsforretaing,A11,

.966.9eteeese
STPIPIM PER

kan i Hasle tegnes i

Marehalms Kiosk,
Darelofteriet
■11111110pr"

hvor ogsaa løse Nr. kan faas a

5 øre.

63.000 Gevinster.
Fornyelsen slutter den 5.
September.

Fest- og Bryllupssange

41,

Oplag 3500 Ekspl.
Læsesi alle Hjem
Billig Ann oncepris

loilplulluisppir
Poser og Xiitonoinruiler

leveres til

Allinge Bogtrykkeri

Firma paatrykkes billigst.
Hurtigste Levering

fra

TRINTAGE

Teknisk Skole i Allinge 1. Oktober. Ansøgning bedes snarest tilsendt Formanden for Haandværker- og Industriforeningen.
P. B. V.

Johs. Pedersen.

Elegante Visitkort
50 Stk. med Navn 2 Kr.
A llinge Bogtrykkeri.

AI Lasikorsel udfarts

samt Svin til Slagteriet a 75 øre
pr. Stk.
En 12-14 Pers. Bil udlejes.

A. Engell, Tein.

Tlf. All. 117 y.

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

B oqtrykkeri.
n74.

Toldon 74..

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

Allinge Bogtrykkeri.

Ni c. Koefoed,

Skræder- og Herreekviperingsforis . erer gode Varer til hilr etning,
ninpgr,leerv
. Tlf. Klemens n. 44 x.
lige

l=urflag Tilbud.
ees• =um .e....midaca.,.....••■•■■•mlwa.

bast- ug Personharsel
udfø res.

Karl Christensen.
Tlf. Hasle 99.

Gør el Besøg
i Undertegnedes Sadelmagerforretning,
hvor De vil finde alt i Seletøj, Kit:
Bag, Kyg%tekice og Kurvesnob=
ler. Bilpolstring udføres.

H. P. KOFOED
Rasle

Tir, 13

='
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Gruppe-, Industri-, Portræt-,
lulerieur-, Sports-, Illustrations-, flesteog Kreatur-Fotografering udføres overalt paa Bornholm uden ekstra Veder
a g for Befordring.
Kaare Rasmussen.
Tlf. Rønne 526.
Forstørrelser efter gamle Billeder ud-

føres paa egen Forstørrelsesanstalt.

Ny lukket Bil

Egner sig derfor
bedst for Avertering.

udlejes.

1111111001~111111.11~11~

Tlf, Ali. 59 kan foreløbig benyttes.

Thor Flygenring,

til Bogføring og Frihaandstegning søges til

Chr. Jørgensen, Tlf. All. 28.

Fabrikspris.

,Østbornholm'?

Jernbanevej, Rønne.

1

Jac. Jensen.
Inkassationer, Ejendomshandler. Dokumentskrivning, Dødsbobehandiing ni. v.
Kontor i Allinge:
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom).
Træffes personlig hver Fredag Form.

leveres billigst fra

menz~neeeri~e
Render De

Henvendelse

øverretsmagiurer

Fornyelsesm is

Alk. Pedersen.

i god Stand, billig til Salg. Mindre Udbetaling for en solid Køber.

1-1:- ,r=.0<=0=1

Med i 6. Trækning?
Selvfølgelig! — Den Chance
lader man ikke gaa fra sig,
naar man ved, at der er

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

Rodspætte=kuiter

paa
„Ylord6ornfiolma

FREDAG den 29. August Kl. 8
i Forsamlingshuset „Hammershus"

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

far søndre og østre Herreder

1-

Abonnement

i Allinge-Sandt'. Borgerforening

Yladsen

Ugeblad og Annoncetidende

Lærere

Fndertuelsfabriknn. Nyker

med den gode Pasform faas i

En Film om den første Raketrejse
til Maanen i 12 Akter.
611

i

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

Akts, Hasle Bank.

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

Generalforsamling

anbefales.

11,....94,444~44.4.• mi..649.44~99.61 11,1\111~411‘41j,/%111/ /1111k9/101k4
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Søndag d. 31. afholdes

7 Pers. Turistvogn

ITL ==.0•===sii r===<

YegIværfi

Resterende

Terminsydelse

JClifien. Tein.

Benmel.

Bestillinger modtages. — Varerne bringes overalt.

ved Lindeplads, Allinge.

Strandhotellet.

Bil

Chr. Sørensen.

Okselied
Kalvekød
Lammekød

Prima Oksefars. •
Rørt Kalvefars, færdig til Brug.
Flæskefars.

i ny lukket Bil og til rime! lige Priser. Tlf. 145.

En Pige

udlejes. Tlf. All. Sy kan benyttes.

Anbefales med Iste Klasses Varer til rimelige Priser.

Yersonkørsel

Peter Kofoed, Sandvig.

Tlf. 66.

Tlf. 66. — ALLINGE

Jeg anbefaler mig med

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

søges til September paa

udlejes billigt.
Gronbechs Hotel Tlf. Allinge 36.

6, Jørgensens Slagterforretning

Pige
kan faa Plads.
Dr. Borch, Allinge.

Lukket 5 Pers.

dukten.
Yro

En flink Kar

Chevrolet-Bil

Pæregaard. Tlf. Allinge 59.

ekstra kraftige Dampkul og Motorpetroleum til billigste Pris.

Dammen pr. Allinge.

kan faa Plads.
Tlf. Gudhjem 81.

tvarter i „Nordbornholin"!

(rwrsfiningen an6efates

Ny 4-5 Personers

kan straks faa Plads hos Avlsbr.

paa „Nordbornholm" kan — saa
længe Oplaget rækker, faa Bladet
tilsendt fra I. Juli.

Prødukten.

og De gavner det
danske Landbrug cg
Industri og skaffer
Arbejde ti! Landets mange arbejdsløse.

15,16-aars Dreng

Nye Abonnenter

er paa Lager. Kvaliteten er ekstrafin.

Køb danske Varer

L. P. Olsen, ved Tejn St.

Vi e r til Tjeneste
med en Mængde gode Ideer til en virkningsfuld
Reklame i „NORDBORNHOLM."
ønsker De en Annonce, der vil blive læst
og husket, da ring op Tlf. Allinge 74 og meddel os, hvad De ønsker at reklamere med, vi
skal da sende Dem et Udkast og opgive billigste
Pris. „NORDBORNHOLM" læses i alle Hjem
indenfor Deres Kundekreds.
„NORDBORNHOLM" er det billigste og
mest fordelagtigste Blad at avertere i.
Gør et Forsøg, og De vil blive overbevist.

Badningens 10 Bud.

Merierende
høflig st om at indsende var:': Tilgodehavende tor Annoncer
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. Ir1146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet -F- 5 Ore i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.;
anmodes

mit store

Overidlleisesmildsaig
begynder Onsdag den 3. September og slutter den 12.
Alle ukurante Varer er nedsat med 25
til 33 pCt. - Paa alle andre Varer gives 10
pCt. Rabat. - Hvem der ønsker godt Køb
bør benytte denne enestaaende Lejlighed til
at forsyne sig til Efteraaret. Alt pr. Kontant.
Med Hojagt'else

Møllers Bogbinderi
Chr. Diderillsen, Kønne.

TIL 865.

Tlf. 865

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

11X/M,~0="XtX1Xfg

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".
141‘0"kt>#11\94101kaj•kojekU jilkliplikniffilkoffilkIliekkajlikUjWkl
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gegnskabsbøger
og Protokoller leveres billigst efter ethvert Skema. Hurtig Ekspedition.
Sygekasselove og Kontrolbøger. Formularer, Attester og Blanketter.

211inge 2ogtryfifieri.

Koioed & Mortensens Byggeforretning
Ligkistelager.

Ligtøj og Ligsenge.

Ordning af Begravelser.

Telefoner 77 og 79.

-0Formanden for Dansk Svømmeog Livredningsforbund, Hr. Holger
Nielsen, giver i Anledning af de
mange Drukneulykker, hver Sommer er saa rig paa - følgende
gode Rand: •
1. Gaa aldrig alene i Vandet.
2. Svøm ikke for langt ud. Det
er aldeles ingen Nytte til, og du
udsættet kun dig selv og dine Medmennesker for Fare, dersom du
pludselig gribes af. Ængstelse eller
af et Ildebefindende, og Kræfterne
derved svigter dig.
Mergelgrav et3. Bader du i
ler 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
med Tilbøjelighed til stærk Hjertebanken maa ikke bade uden Lægens Tilladelse.
6. Sig til Børnene, at de aldrig
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). O g 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 1 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"
(SchKfer-Metoden)
Det „kunstige Aandeciræt', 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 Aandedrætii kan være af afgørende
Betydning for Redningen af et
Menneskes Liv.
.111•■■••.-

fartplan
for

sis HAMMERSHUS
i September.

Slagleriels

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

Kogt Skinke,

Til Simrishamn Tirsdag
den 2. September.
Afgang fra Allinge Kl. 9
i Simrishamn
1111
Retur fra
17
i Allinge
1913
Pris Tur-Retur 4 Kr.

Til Christiansø Onsdag

Ailinlle,

hjemmesmeltet Fedt.
Forskelligt Paalæg.

Dina Sorensen, Tlf. 38.

Biler
udlejes. 4-1. 5 og 12 -14 Pers. nye
Vogne. Billige Priser.

den 3. September.

Lastbarsel udføres.

Fra Allinge 930, fra Gudhjem 1030
Retur fra Christiansø 15.

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

Pris 3 Kr.

Til Ronneby Lørdag d. 6.
Afg. fra Allinge Kl. 23,
i Ronneby Søndag Kl. c. 530
Retur fra Ronneby Kl. 23,
i Allinge Mandag Kl. 5,30.

Tur-Retur 7 Kr.
Nærmere Opl. i Dampskibsselskabet
Østersøens Kontor, TIL Allinge 75, eller
Turistbureauet Sandvig, Tlf. 100.

Alliogc Skæren
OptEendnIngsbraende altid paa
Lager, billige Priser.
Tlf. 29.
Geert

Hansen.

Gravmonumenter
Grav

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

mermenter

41111111
'--

Borrelyngens Granitværk.
V. Sørensen.
=.1•1■
1,

,1■■/0/i

Slagtekyllinger
sælges.

Emil Andersen, Sandvig,
Telefon 3.

Itainne:Nzalibuig.
ylfll olbgnreninclen: gm. Sioretatog er
43eberf
?Ilberrenteub».:
4llarer
2111inge-%tboig tentirerNr ugefrile
fim. „V)on, Rabfen, emne.
Slæt. Carl Nrgemen, C^trenbnejen.
1Pirlinge
efoger ,.t)geptejeforfifrin
'..
g
reberit 43eberfen.
Vlfaa
.1".1urer
:
,holm.
fflorpieterfoutoret 2-4 fftlit.
Q3rntibinipettor: iitebent.
43eferfelt
930tnt) olow !Bronbforlifringfelffab
ognetontin 91(f reb 2orfeit,
ZotnpftiW,egnbitionen, onbeit neb
bene> ?Inloitift
?Ifgang irb
bag og rebag
93/onbog
og Tor»a g &/1:111.
oltebogfatnlingeu ( lorgerRoten .£eot
2refefitten ilancbrirte t.ti 5 -9
tot,
11.blonit Moubng og firebag 7 - 8,
tamt `it.brig 3-4
goaeregiNet: Roimnitnefontoret,
(33oub Zeniplor Crb.: 31n. (r.orl 2inbgren.
bialpefogien. Borm. gtt. 13,efra
R
o,rer
*
VIEfr. 43eterlen.
/3arebuiet rtabmt for IMob
8,30-12 og 2,30-6.
Reentnertantoret 10---12 og '2-3.
2orbog fiffige 6-8.
Stirfencergen 3-4.
2none- & ZiMontobonfen 2 -4 ftm.
s.13oftfontaret. Vlflinge ogliebage 9-12
og 2-(1.
nubl.)ig 9 -12 og 3-6

2nrien,
S. 43.
Rg
ourier, aitboig.Sloittnr 5tranb.
ocifte
Torfteligfler t 9t. 97ietert.
Zlf. aMe 43.
("""paretagen 9-12 og 2-4
"Steinpelfilinf i <Ceporetnjen 9-12 og 2.4
-'n,renibbirettoreu bo.
tote-cinftalten for 2ttforfilring oeb
etottotwf. Rojoeb..tt ontortib: 9-12
311T.
1)qebutcenev 8--9 og 2-3.

c-tigebufet. Wefoøtib 11- 12 og 4--5.
ogefaien.
ager 43. bolet.
goierer
9.Itorteuen.
Zelegrafftatiotten 9-12 og 2-6.
1:11bfriniret 8 -12 form. 2-5 Qfterni.
•iiriftioreningen ø[teriobobet „93ontRm:nier sMortenen.

Gas ikke over hen eller Vand
Køb Deres Forbrug af
Sodavand fra
Mineralvandsfabriken

BORNHOLM
Telefon 25

Sandvig

Flaskerensningen foreg aar under Iagttag elsen af de streng este Krav til Renlighed og Hy-

giejne.

Ved Fabrikationen anvendes
kun de allerfineste Raastoffer.
Produktet staar fuldt ud paa
Højde med de oversøiske Fabrikkers,

C/CIDCICICIDUCICICICILCIMIZICIDDCIDCICIDUCICICOCICIDDCICIDODCIDDCMDDOCIDCMC/

n

a

u

MiOterle18 IldSd10

paa Lindeplads.

On
Tif. 45.
O
nn
Karbonade, Mørbrad og kogt Skinke irisk hver Dag.
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KØREPLAN.
(Gældende fra 1. Juni)

Rønne-Allinge-Sandvig.
Hverdage.
Rønne H. Ank. 4,
Nyker
„
Klemensker
Rø
Tein
Allinge
,
Sandvig
Afg.

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

10,45
10,29
10.19
10,05
9,53
9,45
9,40

15,10 18,35 21.40
14,54
14,44
14,30
14,18

18,22 21,24
18,14 21,14
18,02 21,00
17,52 20,48
14,10 17,45 20,40
14,05 17,40 20,35

Endvidere løber Tog fra 1. juli til 15. September:
Afgang Rønne 10,00 --- Ankomst Sandvig 10,55
22,05 - - 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.
7,45 13,0016,10 19,15 22,05 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 13,47 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 V Sandvig

A

10,10 15,25 18,40 21,45 0,10
9,55 15,10 18,25 21,30 23,56
9,46 15,01 18,16 21,19 23,47
9,33 14,48 18,03 21,05 23,36
9,22 14,37 17,52 20,53 23,26
9,15 14,30 17,45 20,45 23,19
9,10 14,25 17,40 20,40 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-Gudhjem.
Hverdage.
7,55 10,50 13,20 17,00 20,30 Rønne-Nexø
8,41 11,33 14,116 17,4221,16 Aakirkeby
8,51 11,4214.15 17,5221,26 Almindingen
9,10 12,00 14,32 18,10 21,45 Østermarie
9,21 12,08 14,40 18,20 21,55 Østerlars
9,3012,18 14,50 18,3022,05 Gudhjem

9,20 12,10 14,45 18.20 21,55
8,32 11,27 13,57 17,35 21,09
8,22 11,17 13,47 17,25 20,59
8,05 11,01 13,29 17,08 20,55
7,55 10,52 13,20 16,59 20,30
7,45 10,42 13,10 16,50 20,20

Søn- og Helligdage.
Gudhjem
Østerlars
Østermarie
Almindingen
Aakirkeby
Røn ne-Nexø

7,45 10,20 13,05 17,30 19,50 22,05
7,55 10,29 13,14 17,39 20,00 22,14
8,05 10,38 13,23 17,48 20,10 22,23
8,22 10,55 13,41 18,05 20,30 22,40
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
Aakirkeby
Almindingen
Østersarie
Østerlars
Gudhjem

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

Xvorfor fie6e gryfisager
gndpaRningspapir og ''oser
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af
Rejseudgifter maa beregne større Avance
paa en ringere Vare, og sælger denne paa
Efterkrav og uden Garanti.

9ornitzlias Sogtrykkeri, Xilinge,
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74.
indpakningspapir, økonomraller, Poser & Konvolutter til Fabrikspris.

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

Anton Sonnes Ligkisteforretning
fortsættes uforandret.

Ligtøj og Ligsenge paa Lager.

Agnes Sonne.

Ordning af Begravelser.

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

