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Tusinde og Een Nats
Eventyr var Virkelighed.

Da

En ftielfiont Rejseftkildring
fra det 14 Aarhundrede.
—o—
Fra Tusinde og Een Nats farverige Eventyr kender de fleste de
mere end straalende Skildringer
af Kalifernes Paladser, hvor alt
straalede af Ædelstene og Guld.
Disse Skildringer overgaar endogsaa Beskrivelserne af den berømte
Alladdinshule, og alligevel overgaas det hele af — Virkeligheden.
Der findes nemlig en meget interessant og sjælden Rejseskildring
som blev nedskrevet i Begyndelsen af det 15de Aarhundrede af
den spanske Ridder Don Roy Gonzalez, hvem den spanske Konge
sendte som Gesandt til den store
Tartarfyrste Timur Lenks Hof i
Samarkand. Senere historiske Studier har fastslaaet, at disse Skildringer i en sjælden Grad er paalidelige, saa man kan derved danne
sig et Billede af de eventyrlige
Rigdomme, der fra alle Asiens
Lande samledes sammen ved den
store Erobrers Hof.
Timur Lenk, eller Tammerlan,
som man i Middelalderen forvanskede hans Navn, er en af Historiens største Herskerskikkelser. I
sidste Halvdel af det 1 4de Aarhundrede førte han sine Hære ud
fra Samarkand og erobrede det
meste af Asien. Kun Døden hindrede ham i ogsaa at underlægge
sig det ældgamle kinesiske Rige.
Man har villet kalde ham for en
af Historiens største Blodhunde,
Dg sikkert er det, at skummende
Bølger af Blod betegner hans Erobringer. Men dog er han en ren
Sinke, naar man vil sammenligne,
hvad Verdenskrigen i det oplyste
20. Aarhundrede krævede af Menneskeliv.
Den spanske Ridders Skrildringer giver os et andet Billede. Man
ser her den store Erobrer samle
alt, hvad der eksisterede af Kunst
og Videnskab i hele Spanien. Ofte
undrede Spanieren sig over, at
den almægtige stiltiende fandt sig
i, at lærde Mænd sagde ham de
drøjeste Sandheder paa den skrapeste og mindst skaansomme Maade, og det virker helt sælsomt at
se ham begynde sine diplomatiske
Meddelelser med de simple Ord:
„Jeg, Timur, Guds, Slave, siger
som følger . ." Man erindrer mere
civiliserede Monarkers bombastiske Titler i denne Sammenhæng.
Det er ikke for meget sagt, at
denne mærkelige Mand satte sig
et Minde netop gennem sin Beskyttelse af Kunst og Videnskab,
han lagde Grunden til en stor Del
af Asiens aandelige Liv, Og end¢
nu finder man skønne Rester af
hans storstilede Bygningsværker.
Timur var i Virkeligheden alt
andet end det Uhyre, som hans
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Fjender har skildret. Helt moderne
lyder det, at han indprentede sine
vilde Krigere at vise Mildhed mod
den værgeløse Fjende, der bad
om Naade.
Det var denne Mand, der selv
levede saa yderst tarveligt, men
som lod sit Hof omgives med en
Luksus, der aldrig er set Magen
til. I sine unge Dage, da han som
en forfulgt Flygtning flakkede om
kun fulgt af sin trofaste Hustru,
blev han efter utrolige Lidelser i
ørkenen fanget af en Turkornan,
der holdt dem begge fængslede i
lange Tider i en Faarestald, fyldt
med Utøj af al Slags. Man hørte
ofte den store Erobrer fortælle sine
Folk herom, naar deres Pragtlyst
gik for vidt.
Af Hoffets Skatte var det især
den fabelagtige Mængde Guld, der
forbausede den spanske Ridder,
Han omtaler foruden de rigtbroderede og ædelstensmykkede Dragter, hvordan alt Husgeraad var af
det pure Guld. Hvor mange Hundrede Gæster, der end beværtedes
ved et Drikkelag, fik dog hver et
Bæger med Underkop af massivt
Guld at drikke af. Han omtaler
ogsaa en Kiste eller et Skab af
Guld. Foroven var det smykket
med smaa Taarne med Emaille og
store slebne Stene og Perler,
Inden for Døren var der Hylder med Guldbægere til den kongelige Familie, og over hvert Bæger hang en massiv Guldkugle
med Ædelstene, det skulde sikre
Bægrene mod Gift.
Paa et Bord af rent Guld laa
en Smaragd, over 16 Tommer lang,
og af aldeles uskattelig Værdi.
Ved Tronen stod ogsaa et mægtigt Træ, helt forarbejdet af Guld.
Stammen var over en Fod tyk,
og Grenene, der bredte sig til alle
Sider, bar herligt udførte Guldblade og Frugter af alle Slags store
Ædelstene, medens kunstigt udførte Fugle af Guld og Emaille og
med Rubinøjne sad paa Grenene,
Og dette er kun nogle faa almindelige Eksempler paa Skattene,
som aabenlyst stod fremme, saa
enhver kunde beundre dem.
Nu er alle disse Kostbarheder
spredte for alle Verdenshjørner,
Timurs Kæmperige faldt i Stumper efter hans Død, da hans Efterkommere sloges om Arven. Men
mere værd end alle Klenodierne
er dog det Minde, som han satte
sig som Menneske
denne mærkelige Barbar, der erobrede en
Verdensdel med Blod og Sværd,
men som alligevel i mange Maader viste en Tankegang, der var
over 4 Aarhundreder foran hans
egen barbariske Tid.

Hvorfor er der tiere
Mænd end Kvinder?
Den ubønhørlige Statistik beviser,
hvad hver enkelt af os sukkende erkender, at der er flere Kvinder end
Mænd I Europa, og at hver 11. Kvinde
er dømt til at gaa i Graven som Pebermø, skriver Mstsj. Fbl," Gift kan
hun i hvert Fald ikke blive, saa længe
det monogane Ægteskab bestaar. Nu
er imidlertid Forholdet det, at — Krigen til Trods — Europa er den eneste
Verdensdel, hvor man lider paa Mangel af Mænd. Ellers er Forholdet overalt omvendt og Resultatet selvfølgelig
(let, at Kvinderne bliver forgudet. Hvem
husker ikke de unge Grækere fra Amerika, som fornylig i deres store Trang
efter en Hustru bemandede et Skib og
drog til deres Hjemland for at finde
en Brud.
Med Hensyn til Kvindeoverskud
kommer Rusland som en fin Nr. 1.
Der har man 1152 for 1000 Mænd.
Tyskland 1100 og i Frankrig 1120. De
Forenede Stater kommer ind med 958
og i Kanada med 836 Kvinder pr. 1000
Mænd. Meu J apati er et Idealland, hvor
begge Parter bliver omtrent ligeligt repræsenteret, Det vil sige, at der er to
Procent færre Kvinder. Og det er sikkert af det gode.
Bliver der i Europa født flere Piger
end Drenge ? Nej, siger Statistiken. Men
Dødelighedsprocenten er større blandt
Mænd. I de Lande, hvor Mændene er
i Flertal, I. Eks. de forenede Stater, Australien, Japan, beholder Mændene
Overvægten paa alle Alderstrin, mens
i Europa Kvindeoverskudet efter'aaan(len øges paa Grund af Kvindernes
større Modstandsdygtighed i Kampen
For Tilværelsen.

T

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.

ligevel altfor uhyggelig.
Men De kender maaske af Omtale Bydelen „Greenwich Billage"
Navnet er saa idyllisk som en lille
Villaforstad ved Themsens grønne
Bredder — der er næsten Sommerklang i det -- men her som
i mange andre Tilfælde giver Navnet let Anledning til Misforstaaelser; for Greenwich Billage er en
Stenørken midt i New Yorks Stialverden — dens Gader er smalle
og mørke, hist her finder De maleriske Kasser, der næsten minder
om Mont Parnasse — og her som
der er de trange Atelierlejligheder beboet af en international Boheme, der foretrækker det maleriske Snavs for den lakerede Hygiejne.
Her i en af Greenwich Billage's
snævre Gader ligger Wang Cho's
Spisehus — eller maaske ligger
det der slet ikke mere, for det er
snart en Menneskealder siden jeg
besøgte Greenwich Village — og
i den Tid er meget vel forandret.
Men Wang-Cho's Spisehus var
hyggeligt og indbydende — selv
om det ikke hørte til de Seværdigheder, Førerne viste Turisten
paa Vej gennem Nev Yorks Un-

Med cf‘ajak jennem Europa.

BELGRAD med det gamle Fæstningsanlæg (læs Tirsdagsbladet).

Wang Cho's Spisehus.
_ 0 _

New York er saa stor — saa
ufattelig gigantisk, at selv det utroligste kan hænde, uden at noget
Menneske tænker derover. Der er
nu Tilfældet med den skønne Lady
Morris — som steg ud af Turistbilen oppe i Haarlemkvarteret
hun havde set saadan en henrivende haandrnalet Læderpude i et
Vindue — en Pude, der vilde passe
saa udmærket til hendes SportsRolls Royce; — og saa gik hun
ind for. at se paa Puden — men
kom aldrig tilbage . . . og der er
Præsten, den fromme Præst fra
Montreal — som nu er interneret
paa Staten New Yorks Anstalt
for farlige Sindsyge — og den lille
Kineserpige Co-Chi, som . . skønt, nej — den Historie er al-

derverden. Hos Wang-Cho fik man
nogle ganske dejlige ristede Frølaar — og mange andre sære Rariteter. Var man Wang-Cho's Ven
kunde man ogsaa godt overtale
ham til at komme frem med de
lange Piber, hvori man ryger smaa
trillende Opiumskugler — saa
Verden bliver skøn og Livet en
Salighed. Wang-Cho's Spisehus var
en rødlakeret Æske — med sære
Kroge og bløde Puder — — der
var ogsaa nogle tunge, sorte Forhæng i Baggrunden — de skjulte
Dørene ind til det allerhelligsteWang-Cho's Rum, som kun han
selv kendte. Ja — og saa Warden;
Warden, der havde været Guldmineejer i Californien, Perlefisker
paa Hawaji, Kullemper i Rio og
Kuli i Changhaj . . Warden var
det mest interessante Menneske,
jeg har truffet, der sagdes, at selve
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Steintov, Chefen for Opdagelsespolitiet fandt ham interessant men det skal jeg ikke kunne udtale mig nærmere om, jeg kender
kun Warden fra den underholdende
de og interessante Side.
Men for at komme tilbage til
Historien, jeg vilde fortælle — den
har noget med Wang Cho's Spisehus at gøre; tror jeg da — nu
kan De jo selv prøve Deres Skarpsindighed; men først Indledningen
— som ligger Mange, mange Aar
tilbage i Tiden, og som foregaar
oppe i Haarlem, New Yorks Negerkvarter — men tillige Hjemsted for nogle af de mest oprivende
Historier, man kan tænke sig.
Haarlem er som sagt Negerbydelen — men den huser ogsaa en
Del Kineserfamilier — der er ikke
saa faa Kineserbeværtninger i Harlem, og de er ikke i Similistil, som
de oppe paa Brodaway omkring
halvtredsindstyvende Gade; tværtimod: de er saa ægte som Knejperne ved Kantons gule Flod.
Og Historien begynder med Forelskelse og megen Lykke. Unge
Will. Harrison var født og opvokset paa femte Avenue — hans
Fader var Staalmagnat1 talte sin
Formue med sekscifrede Tal og forgudede iøvrigt sin Søn. Will
Harrison var tre og tyve Aar nyforlovet, forlovet med Nelly Mc.
Bride, den smukkeste og rigeste
Pige i hele Chicago. Will og Nelly
skulde snart giftes, naturligvis
skulde de bo i New York — og
Nelly var nu kommet til Byen ved
Hudson for at hjælpe Will at finde
en rigtig hyggelig Rede, hvor de
kunde dyrke deres unge Kærlighed.
Først skulde de ganske vist giftes
- og saa et Trip til Europa .
men et Hjem vilde de have i Orden først — saa de vidste, hvor
de skulde tage hen, naar Bryllupsrejsen og de første Hvedebrødsdage var overstaaet. Lille Nelly
var mindst lige saa forgudet og
forkælet som Will, og det hun
hidtil havde set af Livet, indskræn'
kede sig til Palæet paa Michigan
Boulevard, Luksustoget til New
York, Walldorf-Astoria og Vintervillaen ved Palm-Beach, Men hun
var en klog og intilligent Pige,
der udmærket vidste, at der var
meget andet at se i denne Verden,
og naar hun nu havde fundet saadan en kær og god Dreng som
Will, saa var det jo kun naturligt
om han galant paatog sig Førerskabet, og viste hende lidt af det
Liv, hun ikke kendte.
For den Sags Skyld kunde hun
nu let have fundet en mere rutineret Fører — for Will. Harrison
havde aldrig lidt af Eventyrtrang
— han kendte det New York, pæne
unge Mænd kender — han havde
taget sin Eksamen fra Harward
med Glans, og han spillede ganske fortrinligt Base-ball, men dermed var ogsaa hans Livskundskab
udtømt — saa de tog nu hinanden

ved Armen og drog sammen ud
paa en Opdagelsesrejse, der kunde
byde paa lidt af hvert.
Men det "Var jo netop det, der
var det spændende ved det hele!
Og saadan gik det til, at Will.
Harrison og Nelly Mc. Brige en
skønne Dag uventet befandt sig
midt i Haarlern-Kvarteret — meget
ultne og meget tørstige. Waldorff
Astoria laa langt derfra — og desuden havde de ikke Lyst til at
„dejeunerel` — de vilde bare have
noget at spise, blot en Kop The
eller saadan noget . . . og allerhelst vilde de nyde dette lille Maaltid paa et tilfældigt, men morsomt
Sted her i det ukendte Land. Tilfældet vilde endvidere at de befandt sig lige uden for en af de
kinesiske Restauranter — og efter
en hel Masse Betænkeligheder og
forventningsfuld Hjertebanken blev
de enige om, at det netop var
Stedet de havde søgt efter.
Nelly og Will gik ind gennem
den lave Dør — nogle tunge Forhæng faldt til bag dem — Rummet var halvmørkt og tomt — men
der brændte nogle smaa Lamper
i Baggrunden — foran en Buddha
Figur; og ved lave Borde med
indlagte Plader stod smaa Ibenholttaburetter med Marmorsæder.
Nelly og Will satte sig — Nelly
lod de behandskede Hænder hvile
paa Bordpladen og saa straalende
op til Will:
— Nej, sagde hun, hvilken morsom lille Hule . . .
Hun saa sig om: Smaa DværgFyrretræer voksede i store Satfumavaser, paa Gulvet laa malede
Maatter, der var forgyldte Æsker
kulørte Glasklokker, der klingede
i det svage Gennemtræk, der var
mandshøje Messingvaser og lakerede Borde — det var grotesk
orientalsk altsammen og lige overfor hende sad \Vil med Hatten i
Nakken og en Cigaret mellem Læberne.
Hun strøg ham kærtegnende
over Armen.
— Ved Du hvad, Will, det er
akkurat, som vi var helt ovre i
Kina.
-- Som om vi var, lo Will, vi
er i Kina, min Ven — det er jo
et lille Stykke Kina, ført her til
over Havet — det er Begyndelsen
paa vor Bryllupsrejse, Nell! Og
nu vil vi ha' Te — ikke?
Nelly nikkede. — Ja, lad os
det . . . se paa den Maade, Will,
er der jo noget ved at komme
omkring, selv gaa paa Opdagelsesrejse — ingen kedelige „Førere"
til at hænge omkring . . . det er
den Slags Eventyr, jeg kan li'.
I det Øjeblik var Will. Harrison
klar over, at en smukkere Pige
fandtes ikke i de forenede Stater.
Smuk var hun — frisk og kæk og nydelig var hun i sin stilfulde,
skeædersyede Dragt. Og ganske
inpulsivt greb Will den behandskede Haand, der hvilede paa
Bordet, og trykkede et Kys netop
der, hvor Knapperne stod aabne
og lod et lille Stykke af den hvide,
matte Hud tilsene.
Will kaldte højlydt — en ung
Kineser i Silke-Kimono viste sig
i Døraabningen, Will beordrede
Te, tørrede Mandler. , kandiseret
Frugt og Vandmelon ; saa gik han
til det gitrede Vindue og kiggede
ud paa Gaden.
Butiker var her nok af — men
tilsyneladende havde de haarde
Konkurenter i Gadehandlerne: sort
smudsede Mænd raabte med brogede Tæpper --- ganske som paa
Boulevarderne i Paris; lige udenfor Vinduet stod en gammel Jøde
og falbød Smykker og Ure til de
forbipasserende -- uden dog at
nogen af disse bemærkede hans
Eksistens. Will stod saaledes, at
han kunde se lige ned i Jødens

Varekasse — — og hvad han der
saa, gav ham en straalende Ide,
For han havde ganske god Forstand paa Smykker — og en bred,
cistliceret Guldring, han fik øje
paa, vilde efter hans Mening først
komme til sin Ret, naar den funklede paa Nelly Mc. Bride's slanke
Haandled.
Will flarrison gik hen til Døren
— kaldte paa Jøden, og et Øjeblik
efter stod den gamle Mand i Restaurationen. Will tog Ringen op
af Æsken — den var simpelt hen
pragtfuld ; tung, massiv, af drevet
Guld og med nogle ualmindeligt
smukke ciselerede Motiver — efter
alt at dømme var det gammelt
orientalsk Haandarbejde -- vel
sagtens røvet fra et eller andet
indisk Harem -- Will Harrison
spurgte om Prisen ; Jøden nævnte
et eller andet vanvittigt Beløb;
men Handelsblodet rullede i unge
Harrlsons Aarer — og efter en
halv Times højrøstet Diskussion
var Arrnbaandet Harrisons Ejendom.
Nelly var henrykt — forvænt
som hun var, havde hun dog aldrig set et saa skønt Smykke .. .
op over det brede Guldbaand snoede sig en indisk Slange med mystiske Tegn jindgraveret paa Siderne — og med regelmæssige Mellemrum gentoges et orientalsk
Tegn, som efter Jødens Udsagn
betød „Jeg beskytter".
Men Arrnbaandet, der havde
prydet en indisk Slavindes spinkle
Arm, var saa snævert i Aabningen, at det ikke lod sig trække
op over Nelly Mc. Bride's slanke
Haand, der var kun een Udvej:
at skære det over og bagefter lodde
det sammen om Haandleddet. Til
alt Held viste det sig, at Jøden
ikke blot var Handelsmand, men
ogsaa Guldsmed, i sin Æske havde
han det nødvendig Værktøj — og
efter faa Minutters Forløb sad
Baandet smedet fast om Nellys
Haandled . . glødende funklende
— Det skal jeg bære, saa længe
jeg lever! hviskede hun rødmende .
Og Jøden trak sig bukkende tilbage, medens Will sad med Nellys Haand i sin og glædede sig
over sin Lykke.
Men Theen var stadig ikke
kommet. Will kaldte paa Tjeneren,
bankede i Bordet, raabte og skældte — men ikke en Sjæl viste sig.
— Saa gik han selv ud for at finde
dette Asen, der lod dem vente saa
længe. Han søgte i de udenfor
liggende Værelser — han gik op
ad en snæver Trappe til første
Sal — heller ikke et Menneske at
øjne. Det tog Tid altsammen vel en halv Snes Minutter. Da han
ophidset kom tilbage til Restaurationslokalet, var Nelly Mc. Bride
gaget.
Han saa hende aldrig siden.
Ingen hvid Mand har set hende
siden.
Fortsættes Tirsdag.

Norsk Kamp mod Kroditioll
Norges Købmandsforbund har
besluttet at prøve en ny Fremgangsmaade i Arbejdet for Afskaffelse af Forbrugskreditten, nemlig
ved Siden af Foredrag og Avisartikler ogsaa at benytte Tændstikæskerne til Propaganda.
— Man har bestilt 1000 Kasser
Tændstikker, og paa hver af de
3600,000 Æsker er trykt en af følgende 7 Sentenser:
Køb ej paa Borg, Gæld bringer Sorg!
Lær dine Børn een Ting:
Stift aldrig Gæld !
Ved at købe pr. Kontant og undgaa
Kredit, grunder man sin Velstand.
Køb dine Varer pr. Kontant.
Krediten er et Samfundsonde.
Bed ikke din Købmand om Kredit.

Det er en lykkelig Følelse ikke at
skylde noget.
Vil du føle dig fri og uafhængig,
saa betal dine Varer kontant.
Bryd i Tide med den Uskik at „skrive".
Gæld gør dig tiI et ufrit Menneske.

Forøvrigt agter ogsaa Sveriges
KbpmannafOrbund at benytte det
udmærkede Reklamemiddel, som
Tændstikæskerne er, til Propaganda for Kontanthandelen, og i
Sverige er det ligesom i Norge
Hensigten, at Købmændene og
Grossisterne skal være halvt om
Udgifterne.
Mon det ikke var en ide, der
kunde anvendes her — vi kender
jo ogsaa lidt til Kredit.

hvor man tillader de unge at leve kun
for uden Dag i Dag" – n de er jo kun
unge engang". – Pligt og Arbejde er
ikke Straf, men Belønning. Mind den
sørgende om hans daglige Pligter, det
vil rejse ham, bringe ham tilbage til
livet – mildne Sorgen og trænge den
tilbage. indtil den forvandles til stille
Vemod, der finder Opmuntring i Udførelsen af de Pligter. som ikke maa
forsømmes.

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

2000 Prøvenumre

Sætternissen har i Tirsdags været
paa Spil og fjernet et "ikke" i Borgmesterens Artikkel, saa den virker
misvisende. Vi beklager det skete og
aftrykker hermed Artiklen korrigeret.

„Flere Borgere"
(vistnok tilhørende samme Husstand)

skriver i sidste Nr. af Nordbornholm, at de er bleven lidt tunge
for Brystet i Anledning af, at Priserne, der fremkom ved Licitationen af Kul og Brænde til Kommunen, ikke blev offentliggjort.
Desværre kan jeg ikke lette dette
Tryk, saavidt rækker min Myndighed ikke; det var ganske vist
mig, der bad Pressen om ikke at
tage Priserne med, men det var som
Byraadets Tjener jeg foretog denne
Henvendelse, det var en Byraadsbeslutning, og denne kan jeg ikke
ændre.
Jeg erkender min Brøde; jeg
gik med til denne Byraadsbeslutning. Skulde vi bekendtgøre alle
Licitationstilbud, saasom Arbejder
ved Skoler, Raadhus, Havne, Kul
og Brænde m. m. tror jeg ikke
Kommunen ret længe vil have Fordel ved at afholde Licitation, og
uden en omhyggelig Beskrivelse af
Varens Kvalitet, Materialer, Maal
Sz Vægt, Arbejdets Udførelse m.
vil en Bekendtgørelse af Priserne
let virke vildledende i Stedet for
vejledende for Beboerne; men jeg
kan forsikre „Flere Borgere", at
vi altid antager det for Kommunen fordelagtigste Tilbud uden
Hensyn til Slægt og Venner.

M. Bloch.

Livets_0_
Pligter.
Ordet "Pligt" har for mangfoldige
Mennesker en ubehagelig Bismag. Det
forudsætter en til os stillet Fordring,
der forkynder, at der fordres et eller
andet Offer af os, noget. vi maa gøre,
noget, vi maa finde os i. De viser os
en Vej, der ikke altid er behagelig at
vandre. Og dog er det – Det kan vi
være sikre paa – den eneste Vej, der
fører til Maalet, til Tilfredshed,
Inter Menneske kan med Rette sige
om sig selv : "leg har ingen Pligter at
opfylde". Ethvert Menneske har personlige og almindelige Pligter, som
ingen uden at skade sin Retsfølelse og
Samvittighed kan unddrage sig. Man
hører ofte nogen sige: „Men jeg kan
ikke indse, at det kan være min Pligt".
Og saa prøver de at gaa uden om den,
kke fordi de i Virkeligheden mente,
hvad de sagde, men kun for at besmykke, at de ikke opfylder clen, fordi den var dem trættende og ubehagelig, Mennesket holder nu engang ikke
af at blive tvunget til noget, og en
Pligt er en Tvang, menes der, derfor
er der saa mange pligtforglemmende
Mennesker i Verden.
Ak, Folk tænker ikke paa, at det
netop er Pligterne, der giver Livet
Indhold og Værdi jo mere alvorligt
vi tager vore Pligter, desto mere Nytte
kan vi være til her paa Jorden, og
Tilfredsheden følger hver opfyldt Pligt.
Hver Alder og hver Livsstilling har
sine Pligter. De gamle som de unge.
Det ser sørgeligt ud i de Familier,

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 om
Ugen — Tirsdag og Fredag — og
kan bestilles gennem Deres Postbud eller paa det stedlige Postkontor. — — — Vort Tirsdagsblad 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.

Yra

til
-0-

P aa Søndag
er der Høstprædiken i Allinge
og Olsker Kirke.

Tre Vandrefugle
fra Allinge sendte os i Dag en
Hilsen fra Hamburg, hvorfra Turen gaar videre sydpaa til Riflen.

Stort Købmandsmede
afholdes 8. og 9. September i Rønne.
Der ventes ca, 100 Deltagere fra Centralorganisationen af danske Købmand
og talrig Deltagelse fra Øens Handlende forventes. Efter Mødet foretages
Udflugter til Almindingen, Gudhjem
og Nordlandet.

En Tyvebande,
bestaaende af en halv Snes unge
Mennesker, er arresteret i Rønne. Anføreren har et langt Synderegister 'og
en Mængde uopklarede Tyverier er afsløret.

Nordpolsforskerne
Andre og Strindberg
er nu identificerede og en ny Dagbog funden. Efter Optegnelserne har
de vandret en lang Vej over Isen til
Kvitøya, inden de fandt Døden i Ismarkerne.

Den franske Flyver Cortes
har tilendebragt Flyvningen EuropaAmerika paa 37 Timer og modtoges
med store Ovationer.

En Veksellerer
i København er arresteret, han skal
have hrngt 60 - -70,000 Kr. af Klienternes Penge.

Polen
har facet et nyt Ministerium med
Pilsudski som Cher

I 1===g0icgerr=a1[][E==.0<=a=er 1

Ved »e
at Solens Temperatur af Videnskaben
afslags al være 6249 Grader Celcius,
at Kongofloden paa en Strækning at
25 Kilometer har 34 Vandfald.
at Skelettet af en Mand vejer 9 kg, af
en Kvinde henved 6,30 kg,
at Verdens højeste Kirketaarn findes
i A nt werpen,
at den største Hjerne, Videnskaben
har studeret, var Oliver Cromwells,
den vejede 1,800 Gram,
at det Guld, der findes i Verdenshavet,
vilde udgøre en Terning med 778
Meter store Sider og repræsenterer
en Værdi af 500 Millioner Kroner,
at en amerikansk ingeniør har konstrueret en Muremaskine, der med 3
Mands Betjening kan udføre 12 Mureres Arbejde,
at deri en lille indisk By udkommer
en Avis, der" er trykt paa Tøj, og at
Avisen afvaskes for Tryksværten, saa
den kan bruges paany Dagen efter,
at Verden vilde være ubeboelig, hvis
der ikke fandtes Fugle, Insekterne
vilde ellers formere :sig saa stærkt
at der ikke var til at være her.

Badningens 10 Bud.
—o—
Formanden for Dansk Svømmeog Livredningsforbund, Hr. Holger
Nielsen, giver i Anledning af de
mange Drukneulykker, hver Sommer er saa rig paa — følgende
gode Raad:
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.
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
med 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 Solbaden e.
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"
(Schåfer-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.

"ibonnement - paa

„497ord6ornfiolina
kan i Ilasie tegnes i

Marekmanns Kiosk,
hvor ogsaa løse Nr. kan faas a

5 Ore.
uE;

I

Aktieselskabet

Fliasle BanI(
modtager Indskud paa Indlaansbog og Folio, Terminsydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan m. ni.

Husk at bestille Vinterbrændselet i Produkter!
Engelske Kul. = Tyske Kul. = Engelske Gaskokes. Briketter.

••
Fredag d. 5. September flytter jeg min

Skrædderforretning til Allinge
(Kraals Ejendom, Havnegade) og anbefaler mig herved med iste Klasses Arbejde til moderate Priser.

H. Bay Olsen.

Gode Brædder smaa Priser.
Efter Statusopgørelsen har vi flere Smaapartier af pløjede og
høvlede Brædder, som sælges særlig billigt.

Vi har gode, kantskaarne Udskudsbrædder som

stadig sælges til den lave Pris.

Nordlandets Handelshus.

.eteg 971terke til,

991111.19911~4»

•
* ny norsk Spegesild
Zografen.

Ekstrafin Kvalitet.
(Størrelse som den bornholmske)

Nye islandske Fedesild

Søndag Aften Kl, 8

Islandsk Krydersild, meget delikat

Kanonfotografen.

Allerfineste afnakket

Klipfisk

Morsomt Lystspil i 8 Akter,
med Buster Keaton.

J. B. Larsen.

Bor Ægtemænd spille Golf.

Syning af Kjoler,

Farce i 2 Akter, med
Gøg og Gokke.

Linned og Børnetal

1111D89909r341.411.8.

saavel nyt som Omforandringer
udføres.
Tlf. Rø 6.
Thora Olsen.
(Th, Bendtsen, Rø St.)

Stamdyr.

Chinchilla og Angora Kaniner

Nordlandets Handelshus.

Marcl(mann, Tlf. Hasle 90.

købes og tages i Bytte ved Køb af Foderblanding, Foderkager, Hvede
klid, Kunstgødning og alle andre Varer.

lej anbefaler nii3

Nordlandets Handelshus.

MAGASIN DU NORDS UDSALG
ved Victor Plances.

er nedsat 2 Kr. pr. 1000 Kilo, og vi kan ekspedere strax fra Lager.

Nordlandets Handelshus.
9e1 aller6edste 2rtendsel
til lave Priser:

Store renharpede engelske Ovnkul,
Store, renharpede tyske
do.
Renharpede Syndikats Koks (vejer 50 kg pr. hl)
Brunkuls Briketter af bedste Mærke.
Vi har den billigste Periode nu, og vi har en særlig billig
Pris, naar der betales kontant inden 30 Dage.

Nordlandets Handeishus.

ANNANAS, NOUGAT, VANILLE
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 'it l Daaser, er Mejeriets
Ejendom og bedes derfor returneret

","71X./Xli~?"

Strandhotellet.

■■••••••ce.r.

Upolerede

Slam Ris,

Søndag

meget fede, anbefales.

'E.

den

7. September

Koncert = Dansant
Preemie-Roulet.
Ærbødigst.

Gode Spise-Kartofler

Yr.

er til Salg hos Avlspr. Chr. Holm,
Allinge. Samme Sted søges strax
eller senere en flink Pige.

En flink Pige,

fflidstrup.

Gode Kartofler
sælges.

Karl Chr. Andersen,
Dammen pr. Allinge.

16--17 Aar, kan faa Plads 1. Oktaber.
Fru Bech, „Produgten"" kan faa Plads.
Tlf. Gudhjem 81.

En flink Karl

Dameiriser-biopell

er herefter kun aaben Fredag og
Lørdag hver Uge.
Ærbødigst.

Ragnhild Jacobsen.
Best. modtager Tlf. Rønne 380.

Slageriets
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad.
Medisterpølse, Fars.
Bayerske Pølser, Knækpølser

Kogt Skinke,
hjemmesmeltet Fedt.
Forskelligt Paalæg.

Dina Sørensen, Tlf. 38.

Allingegeglyterk
anbefales.

Mursten, Teglsten, Drænrør.
Tlf. 127.

E. Ipsen, Havebo, Allinge
Tlf. 147.

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

Kender De

,Østbornholm'?
Ugeblad og Annoncetidende
for søndre og østre Herreder
Oplag 3500 Ekspl.

•

Læses Lalle Hjem

Billig Annoncepris
Egner sig derfor
bedst for Avertering.

Al Lashrsol udfatas
samt Svin til Slagteriet a 75 Øre
pr. Stk.
En 12-14 Pers. Bil udlejes.

Tlf. All. 117 y.

A. Engen, Tein.

Overretssagferer

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

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

Ny lukket Bil
udlejes.

L. P. Olsen, ved Tejn St.
Tlf, All. 59 kan foreløbig benyttes.

Ni c. Koefoed
Skræder- og Herreekviperingsforretning, leverer gode Varer til billige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x.

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

Jeg anbefaler mig med

Lastkørsel udføres.
E. Hansen, Tein. - Tlt. Rø 57 x.

Efersonfiersel

,̀den fikse Sko
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i ny lukket B il og til rime! lige Priser. Tlf. 145.

Poul Nielsen
Overfor Gæstg. Christensen. 1
11/4.....••••••••■••••

Friske Varer Onsdag og Fredag.

Pers. Turistbil udlejes

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

er til Salg af sølvhalsede Italienere
samt af brune og gule Italienere.
Anna Lindberg ved Gamledarn,
Rutsker.

ekspederes fra Lager til de nye, lavere Priser.

Den jyske, tørre Gødningskalk

Flødeis!

GodeTillægshaner

J, B, Larsen, Allinge.

7
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Jlndersen.

Rosenborg, Sandvig,

18 pCt. Superfosfat og 40 pCt. Kalig.

1/ Kajbjerggaard"
aabent fra 8-1 og 4-6.
Lørdag til Kl. 7.
Sen- og Helligdage fra Kl. 8- -11.

Ærbødigst

sælger

Alle vore Varer er kalkuleret efter laveste Dagspriser.
Den bedste Vare. Det største Udvalg.
Den billigste Pris.

Mejeriet

høfligst med I. Klasses Klipning, 1 Kr., og ekstra holdbar Ondulation, I Kr., og er
igen at træffe hele Dagen.
Bestillinger modt. Tlf. 123.

Magasin du Nords Udsalg
Dobb, br. kulørt stribet Dynebetræk for
pr. m Kr. 1.20
do. hvidt
do.
1,50
Ubleget rundtraadet Tvistlærred
0,50
do.
do.
meget kraftig
0,80
Dobb. br. fjertæt stribet Nankin til Underdyner
1,80
do. højrødt
do.
til Overdyne
3,25
Vaskeægte Bomuldstøj til Forklæder og Kitler
0,60
Stribet Zephyr til Manchetskjorter, gode Dessins
1,00
God, ubleget Lagenlærred for
1,25
Bleget
do.
prima Kvalitet
1,65
Lagendovlas, kraftig, rundtraadet Vare
1,60
Rundtraadet Dowlas tit Skjorter
0,65
Uvasket Medium
0,75
Longcloth til Damelinned 84 cm bred
1,20
Svær Haandklædedrejl, halvlinned 50 cm
1,15
Hvid dobbeltred Shirting
0,65
Hvide Etaminegardiner m. lys- og vaskeægte kul. Striber 0,50
afpassede hellinnede Viskestykker
pr. Stk. 1,00
svære lysdrap Uldtæpper
4,60
— bløde lysdrap Bomuldstæpper
2,75

Klemens pr. Hasle.

Grammofoner
Warekmann, Xasle.

Vær saa god at rette Forespørgsel til

Hans Larsen, Pilevang,

og Plader sælges billigt.

Tørt bornholmsk Korn, alle Slags,

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

samt Hvalpe er til Salg.

Fotografiske Artikler,

og at vi sælger alle Slags Butiksvarer af Iste Kvalitet til meget smaa
Priser.

Afdeling; i

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

En god Schålerhund

er billigt til Salg.
Ole Larsen, Vestergade, Hasle.

Film og Kopipapir etc. udsælges
halv Pris.

Bornholms
Spare- og liaanekasses
Allinge.

anbefales til billigste Priser.

at vi stadig betaler den store Overpris for

rene, nylagte Xenseceg,

•
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Allinge hvori
Opttenduingsbraende altid paa
Lager, billige Priser.

Tlf. 29.

13leert Hansen.

Gruppe-, Industri-, Portræt-,
Interieur-, Sports-, Illustrations-, Hesteog Kreatur-Fotografering udføres overalt paa Bornholm uden ekstra Vedera g for Befordring.

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

med den gode Pasform faas i

C,Larsens Skotojsforretning,A11.
Huggede og polerede

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

Borrelyngens Granitværk.
V. Sørensen.

Elegante Visitkort
50 Stk. med Navn 2 Kr.

Allinge Bogtrykkeri,

-

De Merlerende

Færdselsregler

anmodes helligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem
5 Øre i Porto mod Kvitbehjælpelig hermed og modtage Beløbet
tering paa Postbeviset.;

i Henhold til Loven af 1923.
Fodgænger! husk, at Gade og Vej
benyttes af Køretøjer, som pludselig
kan komme til Syne; derfor: 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
ud paa Kørebanen, og gaa saa tværs
over, ikke skraas over Kørebanen.
Læg Mærke til de Tegn, som Kuskene
eller Chafforerne 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 du 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 Cvklesli, 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 Fore.

18 i'et. Superfosfat
er paa Lager. Bestilte Partier kan levt'res onzgaaende og
ny Bestillinger modtages gerne.

firodufiten.
Den allerlækresie Klipfisk faas altid
i Produliten.

Skstrafine nye Spegesild
er paa Lager. Kvaliteten er ekstrafin.

Produkten.

47i1 fitersfiningen an6efales
ekstra kraftige Dampkul og Motorpetroleum til billigste Pris.

9rodukten.
6. Jørgensens Slagterforretning
ALLINC1F, - Tlf. 66.

Tlf. 66.

Bestillinger modtages. - Varerne bringes overalt.

Møllers Bogbinderi
Tlf. 865
Chr. Dideriksen, Rønne.
Protokolfabrik. - Papirvarer.
Indbinding af Heger.
I. Kl. Arbejde. - Rimelige Priser. -- Hurtig Levering.
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.

Tlf. 865.
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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

„NORDBORNHOLIVI".
Aisk
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gegnskabsbeger
og Protokoller leveres billigst efter ethvert Skema. Hurtig Ekspedition.
Sygekasselove og Kontrolbøger. Formularer, Attester og Blanketter.

1llinge

ogiryfIeri.

Kofoed Sz Mortensens Byggeforretning
Ligtøj og Ligsenge.

Ligkistelager.

Ordning af Begravelser.

Telefoner 77 og 79,

Alle Tryksager
saasom

Regninger, Meddelelser, Konvolutter,
Dags-Dato, Vekselblanketter,
Visitkort og Takkekort,
Love og Regnskaber,
Sange og Salmer,
Medlemskort
leveres bedst og billigst fra

Allinge Bogtrykkeri
BRØDRENE ANKER, HASLE
JERNSTØBERI d/ MASKINFABRIK.

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands=Anlæg,

Rønne-Allinge-Sandvig.

Hverdage.
7,45
8,00
8,10
8,24
8,36
8,44
8,50

16,10 l!Tl,00
16,23 19,15
16,31 19,25
16,43 19,39
16,53 19,51
17,00 19,59
17,03 20,05

y

Rønne K Ank. 4
Nyker
Klemensker „
Rø
Tein
Allinge
P,
Sandvig
Afg. Ø

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

15,10
14,54
14,44
14,30
14,18
14,10
14,05

18,35
18,22
18,14
18,02
17,52
17,45
17,40

21,40
21,24
21.14
21.00
20,48
20,40
20,35

Søn- og Helligdage.
7,45 13,00 16,10 19,15 22,05 Rønne 1-1.
10,10 15,25 18,40 21,45 0,10
7,59 13,14 16,24 19,29 22,18 Nyker
9,55 15,10 18,25 21,30 23,56
8,08 13,23 16.33 19,38 22,26 Klemensker
9,46 15,01 18,16 21,19 23,47
8,21 13,36 16,46 19,51 22,38 Rø
9,33 14,48 18,03 21,05 23,36
8,32 13,47 16,57 20,02 22,48 Tein
9,22 14,37 17,52 20,53 23,26
9,15 14,30 17,45 20,45 23,19
8,40 13,55 17,05 20,10 22,55 Allinge
8,45 14/0 17,10 20,15 23,00 l■ Sandvig
A 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 9,20 12,10 14,45 18.20 21,55
8,41 11,33 14,06 17,42 21,16 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
9,10 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
7,45 10,42 13,10 16,50 20,20

Sen- og Helligdage.
Gudhjem
Østerlars
Østermarie
Almindingen
Aakirkeby
Rønne -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

Røn ne-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
Almindingen
8,50 11,20 14,09 18,32 20,56 23,04
Østermarie
9,07 11,36 14,26 18,47 21,15 23,21
Østerlars
9,15 11,44 14,35 18,56 21,25 23,30
9,25 11,53 14,45 19.05 21,35 23,40
Gudhjem

SLIPS

Vær god mod Naturen.
-0Den skønne Natur fylder dit Sind med
Friskhed og Glæde Den gør dig sundere baade paa Le=
vær god
gerne og Sjæl. - Derfor
mod Naturen som mod en Ven!
Har du fundet en køn Piet ude i den
fri Natur, saa ødelæg den ikke 1 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 aldrig Markens eller Skovens
Blomster, hvis du ikke bryder dig om
at tage dem med hjem. Det er hensynsløst at plukke Blomster for straks efter
at smide dem bort igen. Ogsaa Blomster lever, og saa længe de lever, kan
de glæde Mennesker,
- Ryk ikke Anemoner eller andre Blomster op med Rod I Naar du gør det, er
du med til at udrydde den danske Skovs
Skønhed 1 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! ødelæg
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 møde Naturen, saa køn og ren bør du efterlade
deri til andre.

12,45
I3,00
13,10
13,24
13,36
13,44
13,50

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. 13,30
12,35 Kun Lørdage fra 1. Juli til 15. September:
Afgang Sandvig 23,05 - Ankomst Rønne 24,00

og De gavner det
danske Landbrug eg
Industri og skaffer
Arbejde til Landets mange arbejdsløse.

OKseKed
Kalvelied
Lainrrkeliad

411 Apk 4/91k opkojekilIffik jffik 4114k0

(Gældende fra 1. Juni)

Køb danske Varer

Anbefales med Iste Klasses Varer til rimelige Priser.

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

KØREPLAN.
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Største Udvalg.
Bedste Kvaliteter.
Billige Priser.

MdgasinduNordsUds.
VICTOR PLAIICK
TeitS ALLINGE Telf.5
Anton Samures Ligkisteforretning
fortsættes uforandret.
Ordning af Begravelser.
Ligtøj og Ligsenge paa Lager.
Agnes Sonne.

H.Th. Mortensen.
Maskinsnedkeri, Allinge.
Ulf. 47.
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Vier 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.
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Tlf. 45.
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Karbonade. Mørbrad og kogt Skinke frisk hver Dag.
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